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KSIC«A PITNASTA.

Tre.

I.

Sojm w ^^ilnic popiesza z uznaniom Zyfrmunta Jagielloczyka. R.

1506 Wojciech Tabor biskup wileski kadzie ran na gow w kociele

katedralnym wileskim czapk ksic, poczem panowie litewscy, mu-
dzcy i ruscy skadaj mu nalen przysig. — Sejm walny polski zapra-

sza Zygmunta j)rzez Jana l^askiego i innych do objcia rzdów w Polsce.

Koronacya Zygmunta w Krakowie.

Po doponicMiiu uroczystoci pogrzebowych, zebra si sejm

litewski \v Wilnie dla ul)orii nowego ksi^jccia. Nieraz Litwa

przyizckala , zarczaa i iirzysigala, a nawet wieo na ele-

kcyi króla Ale.\andra, e )(>z i)oradzeniu si z Polakami, ni-

gdy swm berem odlcznie rozporzdza uicbdzie. Atoli

imieniem caej Tiitwy zobowizywali si do tc^o szczerze nie-

którzy i)anowie, drugim za zupenie si niepodobao to przy-

czenie do Polski, bo byle i)acbock wdarszy si na bojara

to jest do wojska, przystpuje do kocioa aciskiego, ma si

za szlachcica jjolskiego a ztd za równego litewskiemu panu

'/. panów i kniaziowi z kniaziów. Polacy oderwali Woy, I*o-

dole, Ukriiiu od Ijitwy i grabi sobie w tych ziemiaci i do-

cliodne urzdy i wielkie woci. 1 w samej I^itwie l^olak wi-
cj znaczy i do wszystkiego snadniej przychodzi ni I^itwiu;

koció aciski wzbija si wzgór i bogaci a koció ruski

podujiada, uboeje, wjjyw cakiem utrac. Niech Polacy obie-

raj sol)i(' kr('>lów, Litwa z nimi obiera ich nie potrzebuje bo

ma dziedzicznych wiclkicli ksit.
Micha Gliski, posiadacz nietylko wielu d('»t)r, ale ca-

ych ziem, niedosy, e m<')g zniweczy wszelki wze jio-

czcnia midzy dwoma narodami, lecz by w stanie nawet
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bero sobie przywaszczy, jakemy o tern powyej nadmie-

nili. I Wasil car moskiewski podobno chcia take byd obrany

nietylko na wielkiego ksicia Litwy, lecz nawet i na króla

polskiego a w tym celu wyprawi Naumowa powiernika do

swej siostry owdowiaej Heleny, która mieszkaa w Wilnie

z poleceniem, wyrozumienia "Wojciecha Tabora biskupa wile-

skiego i Mikoaja Radziwia: zdaje si atoli, e Naumow po

rozmowie z Helen, da pokój dalszym zabiegom.

Tymczasem z obawy, aby przy tych rónych zdaniach

i widokach nieprzyszo do jakich zamieszek i wojny domowej

nietylko Litwini, ale panowie z Polski obecni w Wilnie zga-

dzali si, e niedobrze byoby wyczekiwa, a nieruchawi

ich koledzy w koronie i szlachta zgromadz si do wspólnej

narady z Litw, ale co tchu popdzali uznanie przytomnego

w Wilnie Zygmunta Jagielloczyka podówczas ksicia na

Gogowie i Opawie a starosty czyli namiestnika rzdzcego
caym Szlskiem i czci Luzacyi w imieniu swego brata

Wadysawa króla czeskiego i wgierskiego. Zygmunt wie-

dzia e lubo niedotrzymanie sowa ze strony Litwinów wzgl-

dem zoenia wspólnej narady z Polakami przed elekcy, mo-

go nieco zakwasi dobre porozumienie midzy dwoma naro-

dami, jednake byo rzecz pewn, e Polacy cho si srodze

bd ubrzyli i dsah, przecie, aby niezuiweczy poczenia

z Litw, tego królem obior kogo ju wprzódy Litwa nad

sob postawia. Tak wic w Listopadzie r. 1506, Wojciech

Tabor biskup wileski, kad na gow w kociele katedralnym

wileskim Zygmuntowi ksic czapk aksamitn czerwon

w strefy zote kamieniami drogiemi osadzan, miecz za po-

dawa z niewielk zapewne radoci, Micha Gliski, jako

marszaek nadworny ksiztwa; poczem panowie litewscy,

mudcy i ruscy nowemu panu nalen przysig wiernoci

zoyli.

W Polsce zwoano walny sejm i po wszystkich drogach

panowie i szlachta konno, a starcy i sabi kolebkami i z dwo-

rem, jaki mia kto na swoich usugach, gwarliwie si zgro-

madzali do Piotrkowa. Piorunowano na Litw, e niepomna

obietnicy z obowiza i przysig, sama si na swoj rk do

clekcyi porwaa.



0(1 króla wgierskiego i czeskiego zgosi si z posel-

stwem Oswald Kariicz a oi>wia(lr/}ws/y sejmowi, e? lubo jego

pan uwaajc r/i^dy domu jagiellnski«'go w Polsce za zupe-

nie dziedziczne, i bdc najstarszym z tego domu, njógl)y si

tronu jjolskiego susznie doj)omina, i)rzecie, jak si podów-

czas wyraano: spuszcza dobrowolnie Zygmuntowi
swoje prawo przyrodzone.*) Owiadczenie to miao nie-

drobn wag, bo cho Polacy mogliby byli na jioparcie prawa

wolnej elekcyi, skada si dokumentami, jednake Wady-
saw jako król wgierski i czeski mógby by swoje utrzymy-

wanie popiera wojskiem, robi stronnictwa i lióg wie o ja-

kie skutki pizyi)rawi naród. Poniewa za kr(')lewicz Zygmunt

ju panowa na Litwie, od modoci zjedna sobie mio mi-
dzy panami i)olskimi, a jako rzdzca Szlska i Luzacyi, za-

suy na imi sprawiedliwego i nidri-go ksicia, przi'to nikt

si prawie w Polsce nieznalazi , ktoby si oborowi i przy-

chylnym dla niego okolicznociom chcia sprzeciwia, a w sku-

tek tego Jan aski kanclerz, z Maciejem Drzewickim i)od-

knnclerzem tudzie imiymi dwoma biskupami i dwoma woje-

wodami wyprawieni do Litwy, aby nowego króla na korona-

cy^; i objcie r:^a(l('iw za]irosili. Po poudniu dnia 20 Stycznia

1507 roku Zygnnnit otoczony panami wród oddziaciw litew-

skich strojnych narodowym i kozackim obyczajem, a przy huku

dzia, muzyce i piewach ludu, wjeda na zamek krakowski;

w cztery dni póniej w kociele katedralnym przez Jdrzeja Itó
prymasa w obec za arcybiskujia lwowskiego, tudzie biskupów

krakowskiego, poznaskiego, kujawskiego, pockiego, przenjyl-

skiego i warmiskii'go, ukoronowany zosta, i)oczem na drugi

dzie z tronu i)rzed ratuszem wzniesionego odl)iera od raj-

ców i mieszczan przysig wiernoci, niektóryci z nicli na ry-

cerzy pasowa, a otrzymawszy w darze kosztowne puchary

zote i srebrne, z uroczystoci w tym samym porzdku w ja-

kim by wyszed, do zamku powraca. Zakoczono dzie

ucztami, rycerskiemi igrzyskami, rozdawaniem na dworze da-

rów Polakom i goszczcym cudzoziemcom.

•) Z urodzoiiiu pocliodzricc.



n.

Micha Gliski czjiii zabiegi o przywaszczenie sobie rzdów w Litwie

i zmawia si z carem Wasilem Iwanowiczem. — Moskale wkraczaj do

powiatu smoleskiego, ale wnet wracaj do swego kraju. — Gliski naje-

da Zabrzeziskiego we wsi pod Grodnem i kae go ci swemu Turkowi

z orszaku.

Pocztek panowania Zygmunta zachmurzy si kótniami

na Litwie, którym da powód Micha Ghski i z tej przy-

czyny niemoemy tu zaprzesta na wzmiankach powyej o tym
czowieku uczynionych, ale trzeha go cilej opisa. Wywo-
dzi ou si jak niemal wszyscy kniaziowie ruscy z krwi Ru-

rika, lubo niektórzy nadaj mu pochodzenie tatarskie; przod-

kowie jego panowali na Siewierzu zadnieprskim. Od przyro-

dzenia bystroci i rozumem obdarzony, otrzyma przyzwoite

wychowanie a nastpnie obyczajem ówczesnych panów, uda
si za granic dla nabycia rycerskiej wprawy. Wiadomo, e
przy boku Albrechta ksicia saskiego dwanacie lat spdzi
i we wojnie fryzyjskiej odwag i roztropnoci si odznaczy.*)

Zdaje si e wiele liczy na wspólno religii z carem moskie-

wskim i na niech domu austryjackiego naprzeciw jagiello-

skiemu; biorc nadto w rachunek niezdatno do rzdu tak

Jana Olbrachta, jak króla Aleksandra; nienawi panów litew-

skich ku polskiej szlachcie miejcej uwaa si z nimi na

równi i pokuszajcej o t równo bojarów i w ogóle ku wpy-
wowi polskiemu na rzdy Litwy, od dawna przemyliwa, jakby

sobie wadz kraju tego przywaszczy. Król Aleksander nie-

tylko wyniós Gliskiego na wysoki urzd w ksistwie to jest

marszaka nadwornego litewskiego, ale we wszystkich spra-

wach rzdowych gównie na nim polega. Zdarzyo si e
Aleksander niejakiemu Ilecowi odebra zarzd miasta Lidy,

a odda Jdrzejowi Drodzie. Poniewa miano dowody, i to

bya robota Gliskiego i e on w podobny sposób bdzie si

Iirzysugiwa i innym panom niechtnym dla siebie, przeto po-

wsta wielki chaas w caj Litwie pomidzy najgorliwszymi

stronnikami polskich rzdów. Gdy na zjedzie brzesko-lite-

*) Ilebersteiii de Lituauia w Polouicae historiae corpus Jana

Pistoriusa.



wskim skargi inzeciw Gliskiemu byy darcniUL', zaczto szu-

ka inotckcyi na (Jwor/.c glnguwskiiii, u królewicza Zyginuiita,

który prawem dziedzictwa móg liczy na panowanie litew>5kiu

l»o schorzaym bracie Aleksandrze. Zwycicztwo nad Tatarami

pod Keckiem, jak w saw, tak te i w dum wzbio (i li-

skiego. Wkrótce i)0 Alek.^andrze królu umar Wojciech Ta-

bor biskup wileski m rozumny i cnotliwy, a bardzo wiel-

kiej wzito.<5ci, na którym gównie wizaa si Litwa z l'(»lsk.

Gliski chcc korzysta z dogodnej pory, zacz coraz wici\j

zabiegów robi, a Iwan lSai)ieha i)odcliwyciwszy wyrane do-

wody, e w tych zabiegach chodzi o przywaszczenie sobie

rzdów krajowych, wyjawi wszystko Zygmuntowi. Jakkol-

wiek Zygmunt najcilejszej tajemnicy przestrzega, przecie

poznano, e mu dostatecznie wiadomo, koo czego sprawa

w ukryciu si toczy i wszyscy stronnicy Gliskiego zatrwoe-

ni o sw i)rzyszo, a z obawy potgi królewskiej, gromadzili

si w okoo tronu, aby sw wierno udowodnia. Gliski

osabiony w nadziejach, a pewny, e nieistn i)rzeciw niemu

dowody, syszc, e Zabrzcziski marszaek wielki litewski

i wojewoda trocki, któremu za panowania zmarego króla,

nieraz (Jliski by dokucza, cii^de rozgaduje o jego spiskach,

zaniós i)rzed króla aob o potwarz. luiU wyznaczy ufk

przed sob, lecz moe, aby lepiej zebrane byy dowody, moe
te, aby dwaj zakóceni marszakowie litewscy, mieli czas do

l)ojeilnania, a najpewniej dla tego, e przeciw Gliskiemu wy-

lok spenia, mogoby by niezmiernie trudn rzecz, odwo-

czy spraw od jednego zjazdu na drugi. (Jliski w tm oci-

ganiu si Zygmunta ui)atrujc. coraz wiksze dla siebie nie-

bezpieczestwo, pojecha na Wgry do Wadysawa króla z da-

wnych czasów sobie yczliwego, aby wyprosi wstawienie si,

jako zyska nietylko list, ale nawet poselstwo do króla Zy-

gmunta, o spieszny wyrok w sprawie, która nadwera ma-

jtek i saw tak znakoudtego w Litwie czowieka. Gdy atoli

Zygnuuit trwa po starenui w odwloce, Gliski poway si
wprost mu owiadczy, e bdzie zuicwidonym chwyci si

rodka, który z czasem moe si sti i dla knda i dla niego

samego bardzo aosnym.') liozumia pizez to niico innego.

*) llcbcrslciii dc LiUiaiiiu.
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jak cise pobratanie si z carem Wasilem i dla tego tu na

stosunki pomidzy Litw a Moskw uwag zwróci naley.

Skoro Zygmunt obj rzdy litewskie napisa natychmiast

do Wasila Ivvanowicza cara z doniesieniem i objawi ycze-

nie, aby rozejm przez zmarego brata Aleksandra zawarty

w swej mocy zosta, dopókd ukady wzgldem wiecznego

pokoju szczliwie do skutku doprowadzi si nie dadz w któ-

rym to celu chciaby do Moskwy wyprawi poselstwo, a dla

niego prosi o listy przejazdu. Wasil odpowiedzia uprzej-

mie, doczy listy przejazdu, ale sw siostr owdowia kró-

low Helen napomnia, aby si do kocioa katolickiego

przecign niedaa, co byo skazówk, jakie s Moskwy wzgl-

dem Litwy ze zamiary. Zygmunt zwoa sejm litewski do

Miednik, na który przybyo poselstwo z Krakowa z zawia-

domieniem, e królem obrany i z prob, aby niezwocznie

na koronacy spieszy. Jakkolwiek trzeba byo sprawy wiel-

kiego ksistwa dla koronnych na czas niejaKi w zawieszeniu

zostawi przecie zajto si przynajmniej najgówniejsz i za-

raz z Miednik wyprawieni do Moskwy Mikoaj Radziwi, Piotr

Aleksandrowicz Moniwid i Theodat Sapieha z poleceniem za-

warcia pokoju pod warunkami: e Wasil wyda wszystkich

jeców wojennych i pozabierane zamki lit., a nagrodzi Smo-

leszczanom szkody wyrzdzone na polach przez zaog z Do-

rohobuzu. Wasil atoli dumnie odpowiedzia, e wszystko co

posiada, odziedziczy z woli Boej i prawnie po przodkach

swoich; nietylko tych prowincyi które trzyma, ale caej Rusi

jest jedynym samodzierc. eby rozejm zaAvarty z Ale-

ksandrem w czemkolwiek mia by naruszony, o tm nic nie

wie , a z Zygmuntem jeszcze si w adne zaprzyjaniania nie-

wdawa. Gotów atoli przestrzega pokoju, jeeli mu bdzie

nagrodzona szkoda, któr poniós przez oderwanie Smole-
ska i Mcisawa, a jego siostra królowa Helena niebdzie n-
kana wzgldem przejcia do katolickiego kocioa.

Ze wzgldu na spraw Gliskiego królowi niezmiernie

chodzio o przyjazne stosunki z MoskAv, dla tego prócz owych

posów, przez których ukady rozpoczyna; nietylko owdo-

wiaa królowa Helena przez Jdrzeja Dzierzka u cara jako

brata swego, ale nawet rada litewska przez Jana Skindra sta-

rali si u przedniejszych panów moskiewskich szuka dobrego



porozumienia, co jednak duKo adnego nie odnosio skutku.

GliI'l^ki bowiem jtr/.cz swopt djaka to jest sekretar/a zawia-

domi cara, e nietylko z ziemiami swcmi jio iirzodkacii odzie-

dziczonemi , ale nawet z zamkami wielkiego ksistwa , które

ma w zarzdzie jkhI opieka i wad/.c M(l^kwy podda si ^,'0-

tów. Upewnia Moskali, e potrafi snadno i Maximiliana ce-

sarza w sprz\niierz(! wcign, bo ^Vad}saw• Jagielloczyk

jest niebezpiecznie chory, a po jego mierci dom raku>ki, b-
dzie usiowa Wgry i Czechy odzyska. Namówiw>zy za
cara, at)y do Wiednia o przyjacielskie porozumienie pisa,

wzi na siebie przesanie listu.

Za urzdzeniem wszystkiego ku wojnie wkroczyli Moskale

pod do\v<)(lztwem kniazia chojnickiego i bojara Zachariewicza

do powiatu smoleskiego twierdzc, e Litwa nadwerya
traktat z r. 150;J przez nai)adanie i)osiadoci kniazi(>w sta-

rodiibskiego i rylskiego, e okolice braskie popalia i ziemie

od Moskwy odrywa. Wojska carskie bez najmniejszj prze-

szkody zbliyy si a jjod Mcisaw. Zygmunt natychmiast

wycign pizeciw niei)rzyjacielowi, który atoli przykadem

swoich przodków unika stanowczej bitwy, ale tam nasya
siy, gdzie nie byo nikogo a nakoniec cakiem si do s.vego

kraju wycofn. onierz królewski czekajc nadarenniie boju,

a nkany niedostatkiem ywnoci i skwarami nieznonemi, zo-

sta cofnity i do donui rozpuszczony. Caa w og(')le wyprawa

ten tylko jtrzyniosla skutek dla Litwy, e zamek gzikowski

ojtanowany przez ni zosta. Za rozpuszczeniem wojska król

pojecha do I*olski.

Tymczasem Gliski korzystajc z królewskiej nieobecno-

ci zebrawszy jak najtajcnmiej w Lyskowie siedniset jazdy

w celu pomsty nad Zabrzcziskim, przeprawi si przez Nie-

men, a w i)obliu Grodna, chcia i»rzypadck, e nadjechaa

kobieta, o której byo wiadomo, i zbyt w cisych stosun-

kach ze Zabrzcziskim zostaje. T Gliski kaza wzi i)od

mki, a wydobywszy z niej wzgldem Zabrzeziskiego po-

trzebne objanienia, najjad noc na wie pod Grodnem, w ktt'>-

rj si ten jego przeciwnik znajdowa, i wywleczonego z óka,
kaza ci Turkowi swego orszaku. Dopuci si nawet tej

srogoci, e gow Zabrzoziskiego na dzidzie onierza za-

tknit, cztery mile kaza wie przed sob, a potm dopiero
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w bagno rzuci. Odtd Gliski móg ju tylko powiedzie:

„stao si," i pracowa, aby on a nie kto inny na Litwie

sprawiedliwo za morderstwa i podobny tryumf rozbójniczy,

AYymierza. Dla tego, pomnoywszy swe wojsko do dwóch ty-

sicy jazdy, ca, okolic nowogrodzk pustoszy a szlacht

do Polski i prawej w^adzy przywizan, bez litoci mordowa.

Podczas tych wypadków nowi posowie litewscy Stani-

saw Kiszka i Iwan Sapielia jakkolwiek o trudnych warun-

kach przyspieszali w Moskwie pokój. Lubo wszystko co od-

pado do Moskwy przed wojn za króla Aleksandra wszczt,

chciano jedynie z wyjtkiem Lubecza Czerniechowa, Doroho-

buu i Toropecia, Moskwie zostawi przecie Wasil nieda

sobie o pokoju ani wspomina. Stano nareszcie, e do Li-

twy od Moskwy to tylko ma wróci, co dawniej liczyo si

do Smoleska; jece od obudwu stron puszczeni bd i wszel-

kie nieprzyjacielskie kroki ustan.

Gdy wspomnieni posowie litewscy z powrotem do Smo-

leska przybyli, doszed ich list królewski z doniesieniem, e
Ghski podniósszy chorgiew rokoszu

,
postanowi na ten przy-

padek, gdyby car zawar pokój, vv sobie tylko samym nadziej

pooy i na pograniczach Litwy i Moskwy, obudwu pastwom
szkody zrzdza. Z tej wic przyczyny poleca im król jako

swoim posom, aby Wasila o tym stanie rzeczy uwiadomili

i zarazem ostrzegli, i moe si zdarzy, e dla przecicia

drogi Gliskiemu stan wojska litewskie nad granicami mo-

skiewskiemi , lecz umówionego pokoju w niczem nienarusz.

Zawiadomiony stosownie do tego Wasil , odpisa Zygmuntowi,

e niemasz potrzeby sprowadzania adnych wojsk, bo mu wia-

domo, i Gliski tylko udaje , e si ku Moskwie z wojskami

wybiera , ale z tego wszystkiego nic nie bdzie i kroków nie-

przyjacielskich z tj strony nie ma si co obawia. Car za-

czy nawet listy do Gliskiego o którym sdzi, e si w Mo-

zyrzc znajduje, aby jak uajspieszniej do Moskwy przyjeda.

Ul.

Micha Gliski zamyla wskrzesi dawn potg Rusi naddnieprskiej

przez zniweczenie pierwiastku polskiego i katolickiego i osiec w Kijowie.

Zdobywa Mozyr, a brat jego Wasil zajmuje Kijów. Anastazya Olelko-

wiczowa. - Król rusza przeciw Gliskiemu , który do Moskwy uchodzi.
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Moskwa z Gliiiskipni ohsudza prawy brzeg Dniejjru, ale walnej bitwj

unika. — Kolitaiityii z Ostroga i Stanisaw Kiszka niszcz zieinir nio-

skiewskie. — Moskwa prosi o pokój , który otrzymuje. — liohdan liosjo-

dar wooski nachodzi .Ru ialick w skutek podniszczenia Gliitskicgo.

Król kae i)Ustoszy wojsku polskiemu Woosz Pokój z Woosz4.

Miclui <iliski iiiciiiia joszczc zainiiini zosta sliifz cara,

owszem clicia go tylko do swoich celów uy, u iiiiaiiowicic

zamyla w rzdzie litewskim pierwiastek polski i katolicki

zniweczy, na liusinach i kociele preckini swoj wladztj oprze,

w Kijowie osie i duwu pot^'gc Rusi naddnieprskiej wskrze-

si. Nie by to nowy i nadzwyczajny pomys , bo ju za cza-

sów Kazimierza Jagielloczyka Gastowd wojewoda wileski,

clicia zicia swego Siemiona Olelkowicza maloznaczcego pod-

ówczas kniazia, ale spokrewnionego z Jagie i potomka

kniaziów kijowskich do rzd('»w nad ca Litw w Ru prze-

mienion wynie i na miejscu rodu jagielloskiego postawi.

Michaowi Gliskiemu przyby w pomoc brat jego Wasil

i Misk wspólnie obiegli, lecz od zaogi wkrótce odi)arci pod

Keck przycignli, skd Micha do Slncka a Wasil do Ivi-

jowa sie uda.

W Sucku mieszkaa knehini Anastazya wdowa po do-

piero wsponinionym Siemionie Olelkowiczu z maoletnim sy-

nem Jerzym Siemionowiczem. T wic knehini Micha Gli-

ski chcia w maestwo poj i w imieniu jj syna jako pra-

wego dziedzica rzdy na wznowionem pastwie ruskiem roz-

pocz. Anastazya jednake odrzucaa i maestwo i takie

wróceni* synowi dziedzicznego tronu, a gdy Gliski chcia

ognie podkada, wysiaa wojsko, które tak mu sie we znaki

dao, e na sjtustoszeniu tylko okolicy przesta mu przyszo.

Po zdobyciu zaniku turowskiego Gliski opanowa i)o czci

przemoc, a po czci zdrad miasto Mozyr. Wasilowi Gli-

skiemu miiij sprzyjao szczcie, bo daremnie si o ytomirz

i o Owrucz kusi, lecz zajciem Kijowa podniós bardzo ca
spraw, bo odgos o wskrzeszeniu pastwa 'Wodzimierza wiel-

kiego i)rzemawia niezmiernie do serca niektórym kniaziom

i wielu bojarom litewskim.

Tymczasem pod dowództwem Ostafiego Daszkowicza, chopa

rodem z Owrucza, który na czele coraz bardziej wzrastajcj

bandy kozackij, sta si niepospolitym wojownikieui i od
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króla do cara by przeszed, wkroczyy do granic litewskich

carskie wojska. Za ich pomoc Micha Gliski nietylko knia-

ziów Druckich i Lingwina kniazia mcisawskiego do ulego-

ci sobie zniewoli, ale miasta Homel, Krzyczow i Orsz po-

osadza. Zajwszy za Siewierszczyzn zadnieprsk,, tudzie Po-

lesie znowu, pod Suck si zbliy: widzc atoli, e Anasta-

zya Olelkowiczowa nieda si w aden sposób skoni ani do

maestwa, ani do poddania zamku posa oddziay przelo-

tne dla pustoszenia kraju a pod samem Wilnem, a z woj-

skiem gównem obóz u Nowogródka rozbi. Za odebraniem

wiadomoci, i król ze znaczn si nadchodzi, M'strzyraa

Gliski swój dalszy pochód , a wysawszy przodem brata Wa-
sila ze swoim dworem i caym ruchomym majtkiem spiesznie

do Moskwy, zaopatrywa niektóre zamki zaogami i nakoniec

sam za bratem w kocu zimy (r. 1508) pojecha.

Przyjty Micha z wielk czci i radoci nietylko od pa-

nów i ludu moskiewskiego, ale od samego cara, wyoy, e
cae siy przeciw Smoleskowi skierowa trzeba , a pastwo
litewskie w Ru si napowrót obróci i mówi to poniekd
nieponnie, gdy szlachta z okolicy Smoleska, rzeczywicie

wicej dla Gliskiego, ni dla króla dobrych okazywaa chci.

Zygmunt, panowie litewscy i polscy caemi siami sp-
dzali liczne oddziay i po zimie zaraz ze kry, Mikoaj Firlej

z czci wojska polskiego ruszy na Litw, a król z reszt

zatrzymawszy si na pocztku Maja u Brzecia, dopókd li-

tewskie oddziay w porzdku niestan, przygotowania na wielk
wojn robi. Tymczasem Micha Gliski na czele yieprzej-

rzaluych tumów Moskali do Miska spieszy. Szlachta atoli

bardziej do króla przywizana schroniwszy si z onami i dzie-

mi za nmry tego miasta, dzielny dawaa odpór. Zygmunt
zawiadomiony, co si dzieje wysa w przodzie pi tysicy

najemnych wraz z nadwornymi i z chorgwiami niektórych

panów a sam z pospolitem ruszeniem i Tatarami od swego

boku spiesznie w odwodzie postpowa. Micha Gliski nie-

wiadomo z jakiego powodu cofa si od Miska na Borysów
i Orsz, kiedy w pobliu Dniepru wszed na szedziesit ty-

sicy Moskwy pod rozlcazami Danilla Szczeni i Jakóba Za-

chariewicza, chcia j-azcm z nimi uderzy, lecz mu odparli,

e zem jest znakiem spotkanie si w ucieczce, a rzecz gó-
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wiitt i maj rozkaz tylko zamki zabiera, a nic bitwy, któ-

rych wyjKuli-k jest zawsze wjtti»li\vy, stacza. Ziiiewoluny wic
by (jliij>ki i)rzysta iia przybycie l)iiieitrii, a obsadzenie

tylko bi-zegu prawego, aby króla za sob niepuci. Pomimo
wszelkie .rodki ostronoci wojska mo>kiewskiego, za wyszu-

kaniem dogodnego brodu, przesia knd jednego dnia znaczny

oddzia jazdy, który przy])adszy w samo i)oudnie pod gó-
wny ob(>z moskiewski i zrobiwszy nietyle szkody walk, jak

wraenia swenii Inicenii zbrojami, tarczami, proporcami,

drzewcami i w i)ióra strojnemi cbclmami, skrci si spiesznie

ku rzece, gdzie samem ukazaniem si od tylu czuwajce nad

brzegiem oddziay o rozsypk przyi)rawi. Skoro król i gó-

wne wojsko z lewego brzegu postrzegli swoich w wawym ru-

chu na brzegu prawym, rzucono ca jazd w bystre nurty

Dniepru a na zbitych w pospiechu tratwach, przeprawiano

piechot. Noc niepozwolila Polakom uderzy na cakowite

wojsko w mocno obwarowanym obozie, a nawet musiano si

obawia , aby wróg wielokrotnie liczniejszy, a przez spoczy-

wanie w miejscu od niejakiego czasu, ze szczegóami poo-

enia Icpij obeznany, niekorzysta z ciemnoci i niewykonal

napadu. Micha filiski, jeeli nie zaraz to przynajmniój na-

zajutrz chcia boju z królem, atoli dowódcy moskiewscy na

obradzie odj)owiadali jednozgodnie, e im car surowo przy-

kaza, aby si na waln bitw niewayli. W skutek tego,

nim jeszcze dzienny Itrzask wybija si i)0cz, ju Moskale

bez adu i skadu, niepytajc si o rozkazy z góry, umykali

lasem pomidzy bagnami. Kred zaj tylko ich obóz, lecz

gdy na nieznajome sobie bezdroa i)uszcza si niemóg, skr-

ci na Orsz, pod któr zamek zdobywszy, do Smoleska po-

cign.
Stano na radzie i)olskij, e trzeba, aby król z woj-

skiem gównem pilnowa Smoleska, a cz tylko powinna

nieprzyjaciela ciga, choby daleko za granic i do samego

miasta Moskwy. Niejjrzyjaciel atoli zebra si z rozsypki, spa-

li Dorohobuz i porobiwszy zasieki, sta bezpieczny w lesie.

Piotrowicz Kiszka wyprawiony w trzynacie tysicy jazdy,

przesta tylko na upieniu ziemi wjazmejskij i rozpocz od-

wrót. Tymczasem ni(nizasadnione pogoski, e Moskwa w sto-

tysicy koni nadchodzi, kiedy wanie do ucieczki dalszj si
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zabieraa, tak sprawiy trwog, e dziesi tysicy Litwy

w nocy z obozu ujechao i Piotrowicz Kiszka wróci tylko

z trzema tysicami Polaków.

Spomnielimy powyej , e knia Konstantyn z Ostroga,

by wzity do niewoli
,
jeszcze w bitwie pod Wiedrosz, a zna-

glony do suby u cara, jako dowódzca wojsk jego przeciw Ta-

tarom. Pomimo, e we wszystko na Moskwie opywa, przecie

w om lat od wzicia swego, znalazszy dogodn, por do

Litwy uciek. W niniejszój przeciw Gliskiemu wyprawie, tak

rad, jakoi czynem, niezmiernie by pomocny. On tedy, z nie-

licznym oddziaem jazdy, przebra si przez lasy i niepokoi

wanie w tym czasie gówny obóz nieprzyjaciela, kiedy Sta-

nisaw Piotrowicz Kiszka dosta si by szczliwie do ziemi

wjazmejskiej i ogniem i mieczem kraj pustoszy.

Car Wasil dotknity i przegran i zniszczeniem przez Po-

laków wielu ziem, jak wjazmejskij, mozajskiej, bielskiej re-

zaskiej i rezowiejskiej, niemogc wiele liczy na Tatarów

przekopskich
,
jakkolwiek od chana Mengli-Gereja mia w tej

wojnie znaczn pomoc, ale e drugie oddziay Moskw napa-

day, spuci znacznie z tonu i przez goca królowi owiad-
czy, e dosy daremnego krwi chrzeciaskiej rozlewu; pra-

gnie pokoju i gotów zaraz przysa w tym celu umylne po-

selstwo. Król doniós o tem radzie swojej, okazujc skonno
do wniosku carskiego, a rada popara jeszcze króla w tej

skonnoci, zwaszcza i napady tatarskie, zbliajca si zima,

która w tej okolicy na polu obozowem nie atwa do zniesie-

nia i liczne warowne zamki wojskiem nieprzyjacielskiem za-

penione, mogy zamieni wojn na bardzo trudn a wreszcie

co do skutku wtpliw. Stanisaw Kiszka , Iwan Sapieha sta-

rosta przewalski, otrzymali polecenie znoszenia si z posel-

stwem Wasila i uoyli traktat pokoju pod warunkami, e jecy
z obu stron, a nawet ci, których Moskale jeszcze w bitwie

pod Wiedrosz zabrali, bd puszczeni, granice pomidzy i)a-
stwami, a ztd przygraniczne zamki utrzymuj si w posia-

daniu wedug umowy, która przed niniejsz wojn bya za-

warta. W slaitek tego Moskale przywrócili Litwie tylko moe
pi lub sze obwodów ziemi smoleskiej a zrzekli si wszel-

kich roszcze do Smoleska i Ivijowa.
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Uatwiwszy sprawy 7. tak fcr^^njTn iiitprzyjaciclcTn, cz
wojska lit('wskio;;(> loziniszczono do domów: atoli jeszcze Ta-

tarzy przckopscy, [(odzicleiii na trzy zagony, zrzi^dzali niosh-

chane szkody na Woyniu. Prócz innych rotmistrzów krci
'si w tyci stronacli ukasz Morawiec w dwiecie pieclioty,

aby jako tako ziemie zasania, kij-dy razem spostrzeg, e
jest otoczony. W ostatniem niebezpieczestwie okopa si nad

l)rzegiem Suczy, a nareszcie ju tylko z rozpaczy bój tak

o mier i ycie rozpocz, e Tatarzy poli w rozsypk nim

ze Sucka przypad od knehini Anastazyi Olelkowiczowój ry-

cerz z oddziaem. Nareszcie Ivc)nstantyn z Ostroga z czci
wojska i)rzyprowadzonego z wojny moskiewski<^j , rozpocz

walki na wikszy rozmiar i Woy i Podole z dziczy naje-

zniczj oczyci.

Wziwszy w rachunek zajmowanie si wojska królewskiego

wyprawt moskiewsk, a podobno w skutek danego Gliskiemu

przyrzeczenia , Jan Bohdan hospodar wooski nadszed Ru
halick tak nagle i gwatownie, e poselstwo ze sejmu piotr-

kowskiego, wysane do ksicia meklemburskiego z prob
o córk dla króla w maestwo, zniewolone byo nawróci

z Poznania, bo si królowi i panom na krwawe boje, a nie na

gody weselne sposobi naleao. I\) zburzeniu ziem okolicznych

Bohdan zdobywa nai)rzód Halicz, skd po kilku daremnych

szturmach pod Lwów podsti)i, dziaa na górach zasadzi

i z nich na miasto i obadwa zamki strzela. Trzeciego dnia

usyszawszy, e król w odsiecz pospiesza, przesta tylko na

zui)ieniu kocioów i cerkwi przodmicstnych , ze wszelkich

sprzt()w, a nawet i z dzw(»nów, po czm nawróci przez Ro-

hatyn, który mimo i)()ddania si bez boju, kaza spali.

Polacy z królem na czele rozbili obóz u Lwowa skd
król tylko Mikoaja Kamienieckiego wojewod krakowskiego

mimo proby pojednawcze króla Wadysawa posa na

Woosz, al)y j w odwecie za Ru sjtustoszy; najenuii pol-

scy Czechowie i Niemcy, spalili i ze ziemi zrównali, opnicz

wielu sió i pomniejszych osad, Czerniowce, Chocim, Doro-

him, Rotoszaiiy, Szczejianitwce, rozpoczto oblenie stoe-

cznego zaniku Soczawy, które si nie powodzio i zaniecha

trzeba byo. Wojsko polskie dopuszczao si w tój wojnie

niesychanyci srogoci: dzieci, kobiety i starców mordowao.



16

Wadysaw wgierski , ulitowawszy si nad Woosz, jako

swm leuiiem, wysa dw^óch znakomitych panów w powtór-

nem poselstwie do Zygmunta. Ju ukady rozpoczto, szla-

chta pospolitego ruszenia wysza z Wooszczyzny a tylko na-

jemne oddziay pod dowództwem Tworowskiego z Buczacza,

zostay jako zaoga kraju. Tymczasem Woosza wysypaa si

ze zasadzki i rozpocza krwaw walk nad Dniestrem w dzie

S. Franciszka (r. 1509), w której jednake Polacy utrzymali

si gór. Wzitych do niewoli pidziesiciu rycerzy Woo-
skich kaza póniej ci Iiamieniecki pod tym dozorem, e
kiedy ojciec Bohdana hospodar Stefan, podobnie sobie z pi-
dziesiciu szlachcicami polskimi postpi. Nakoniec posowie

wgierscy wyjednali pokój w skutek którego obiedwie strony

przyrzeky sobie jeców i upy W7'óci.

IV.

Sd na stronników Gliskiego. — Car zabiera Psków, ali si na pa-

nów litewskich, e siostr jego Helen uwizili w Ti'okach. — Tatarzy

napadaj na Ku halick. — Rokowania z Moskw o Kniechin Druck
i Iwaszenkiewiczow.

Z pocztkiem r. 1509 przybyli do Wilna posowie mo-

skiewscy, aby na zwoanym sejmie litewskim z królem i pa-

nami pokój spisany zatwierdzi, co si i stao, a w skutek

czego jecy z jednej jak drugiej strony zaczli wraca do

domów. Za odjazdem posów, przystpiono do sdu nad stron-

nikami Ghskiego. Wielu z nich pooddawano szlachcie za r-
kojmi, a znakomitszych u^\^ziono w Trokach. Gastowd,

wielki konjuszy, lubo mia za sob córk Gliskiego, by
WTaz z bratem swoim , najwyszym poborc litewskim, za nie-

winnego uznany. Dobra po Gliskim na skarb zajte poro-

zdawa król pomidzy wiernych sobie Litwinów, a Rajgród

i Gonidz, dostay si Mikoajowi Radziwiowi marszakowi.

Niedugo car naruszy pokój zawarty, albowiem w prze-

chodzie do Inflant jako przyjaciel królewski, w pobliu Pskowa

obozem stanwszy, namiestnika litewskiego i innych przedniej

-

szych urzdników tego miasta do siebie zaprosi i tak dugo
trzyma, dopókd w miecie z popami ukadu o miasto przez

swoich urzdników niezawar. Lud zacz si burzy, ale po-
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trafiono do cara wyprawi poselstwo ze zaproszeniem; wkro-

czyli Moskale do Pskowa i równie nad niem, jak nad jego

przylegociami swe r/dy rozpostarli.*) Pónij car zapo-

wiedzia, e wiece usta niajij., lud powinien sucha a nie

radzi i ktoby si drugich burzy poway, na tego gowg
wiele krwi chrzeciaskij spadnie. Dzwon wiecowy, który

mieszkaców na walne narady zwoywa, zabrani) do Moskwy.

Ki*onikarz ruski powiada, i to by straszny dzie dla Pskowa:

„tylko niemowlta paczem alu nieokazyway. kania i jki

rozlegay si po domach i ulicach; wszyscy si ciskali na-

wzajem, jakby w poegnaniach na mier."

Stanisaw Dowgierd Litwin, który da sobie prac, e
objechawszy ziemie moskiewskie, zebra imiona wszystkich

w niewoli zatrzymanych Litwinów, jako pose Zygmunta, upo-

mina si i o zwrot Pskowa, ale mu odpowiedziano, e car

wyprawi poselstwo, które nie zaniedba zadosy uczyni wszel-

kim yczeniom królewskim. Gdy znowu Mikoaj Radziwi
marszaek do Moskwy pojecha: natenczas co do postpowa-

nia nieprzyjacielskiego z granicami litewskierai , take póniej-

sze zaatwienie obiecywano, a co do jeców zatrzymanych

dano odpowied, e przecie n: '•mona wydawa Michaa Gli-

skiego, jego brata i innych krewnych, bo im przed traktatem

przytuek upewniono. Gdy Radziwi odpar, e o tych ani

królowi, ani nikomu bynajmniej niechodzi, car doda, e wszy-

scy Litwini odebrali pozwolenie powrotu do swego kraju, a je-

den tylko Hlebowicz zostaje w zakadzie, bo wiadomo e król

wbrew traktatowi wielu Moskali zatrzyma w niewoli. Pónij
od cara przychodziy zaalenia , e król kupców moskiewskich

wprawdzie popuszcza, ale im towary pozabiera, bratowjj swoj,

a siostr carsk Helen zniewaa pozwala, gdy chciaa Wilno

opuci i nie w Moskwie jak udawano, lecz w Brasawiu, swych

dobrach osie , ale Mikoaj Radziwi i Grzegorz Oscik
,
pod-

*) Wedug Kaianisina Psków od dawnych czasów cigle mia nale-

e do Moskwy i w r. ISUlt. AYasil tylko zaatwia kótnie pomidzy

swym namiestnikiem Odoliskim, a mieszczanami. Hcrberstein to zaj-

cie Pskowa take joszczo Iwanowi przypisuje , lecz wszyscy nasi historycy

poprawiaj)^ Ilerhersteina. Zniesienie wieców i zabranie dzwona wiecowego

dopiero w r. I5()'.i jiokazujc wyranie e do tego roku wadza Moskwy,

moga by tylko protekcyjna i dorywcza, jak zwykle w tych ziemiach.

Tom IV. 2



czas Mszy poima j, a powiedziawszy: „ty chcesz uciec do

brata," pod pachy z kocioa wyprowadzi, wsadzi na sanki

i do Trok nie na mieszkanie, ale na wizienie zawie mieli.

O tyle byo w tm prawdy, e Helena rzeczywicie bogactwa

przed sob wysaa do Moskw)', a panowie litewscy, aujc
bogactw, niechcieli jej z kraju puci. Najwaniejszy powód

wszystkich kótni stanowio atoli to , i Mengli - Gerej sta-

roci przycinity, zalea od woli dzieci i kobiet. Car Wa-
sil zaprosi jego on Nursaltan do Moskwy, gdzie czci

wielk otaczana, dopomoga e jj syn Machmet Amin, który

w Kazanie rzdzi, podda si zupenie Moskwie, lecz co do

Przekopu, Zygmunt z panami polskimi i litewskimi ugaska-

wszy sobie synów Mengli -Gereja, zniweczyli wpyw Nursal-

tany i dokazali, e Tatarzy przekopscy za roczn opat pit-

nastu tysicy dukatów, nietylko zerwali z carem, ale przy-

rzekli w Wilnie (r. 1511) przeciw niemu, ilekro bdzie po-

trzeba, zbrojno i ze swemi pustoszcemi zagonami wystpo-

wa. Jednake Tatarzy wzili pienidze, ale swych otrostw

niezaniechali : rok bowiem nieupyn, a w czasie zapust, dwa-

dziecia pi tysicy wpado na Ru halick.

Przez rozmaite poselstwa moskiewskie i litewskie im[ia-

wiano si o róne puukta prawie trzy lata, a gdy Zygmunt

obstawa przynajmniej za bezwocznem puszczeniem Mikoaja

Hlebowicza, Theodata Gliskiego i Jdrzeja Ki'omskiego, Wa-
sil domaga si, aeby knehini Drucka, jako matka i knehini

Ozierecka wraz z Iwaszenkiewiczow, jako ony panów lite-

wskich, do niego zbiegych, miay wolno jechania do Mo-

skwy. Król przez posów swoich odpowiedzia carowi, e tym

kobietom nie broni wyjazdu dokd tylko pomyl, ale ich te
niemoe gwatem znagla , bo niechce ani nadwera zawar-

tego traktatu, ani ukróca wolnoci, do której przywyk na-

ród litewski. Kae je atoli dostawi do Poocka, aby pomó-

wiy z posacami z Moskwy, a potem zrobiy jak im si b-
dzie podobao. Poniewa to jeszcze zrobiwszy, bdzie móg
o sobie powiedzie, e ju do najmniejszej odrobiny dope-
ni zobowizania w traktacie na siebie wzite, przeto do-

maga si od cara, aby si take na swoje zobowizania obej-

rza, a przedewszystkiem wyi)uci ludzi, kt('>rych niesusznie

u siebie zatrzymuje.
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V.

Car Wasil rusza przeciw Smoleskowi lecz napr<Jno wznawia szturmy

i do domu nawraca. — Gliski stara si o sprzymierz z domem an^trya-

ckim a NNitsilem przeciw Zygmuntowi. Jako przychodzi do sprzymierza,

a nawet z llanzij, szozci5ciein atoli, e ota to traktaty niemieckie z Mo-

skw jtrzcciw rolsco pozosUijji tylko na pa|)ierzc. — Car Wasil w trzeciej

wyprawie bierze Smolesk.

Wasil majc pewno, o rydilcj czy i)»'»/iii(j I.itwa z Ta-

tarami przekopskieiiii na kraje moskiewskie uderzy, cl>cia

napadem napad uprzedzi; poniewa za Gliski zdawa si

wielk pomoc zai)owiada, i)rzcto i rada moskiewska bya tego

zdania, e niema \)0 co boju odwbjczy. Wysa wi^-c car do

Litwy wypowiedzenie wojny, w którem niedotrzymanie tra-

ktatów, obel^M wyrzdzone Helenie królowej i przekabacenie

Mengli-Gereja wytknito, jako gówne powody, a króla bez

wszelkiego tytuu, zwano tylko Zygmuntem. Na dniu 19 Gru-

dnia (1512 r.) wojska zebrane pod kniaziami Szczeni i Re-

pnia, stay w Moskwie gotowe do i)ocliodu. Sam car obj
naczelne dowództwo i ruszy ku Smoleskowi. W pobliu tego

miasta znalaz si goniec od krcila z wnioskiem o wstrzyma-

nie kroków nieiirzyjacielskich, atoli car nietylko nie da od-

powiedzi , lecz goca poima kaza. l\)stanowia Moskwa szturm

miasta na noc nastpn i to od strony dniejtrowj. Wojsku

nawystawiano w beczkach tgiego miodu: kady pi ile mu
si podobao, co jednak na ze poszo, gdy wojsko robio

wielki chaas, którym Smoleszczanów pobudzio tylko do

wikszj czujno.sci. Szturm rozi)oczl si z niesychan, bo

z pijan miaoci, ale jak na murze stawiy opór miecze obl-

onych, a dziaa z rykiem wziy miota pociski na tum odleglej-

szy, tak si sypn popoch, e podociocony równie do)rze albo

lepij jeszcze, ni zupenie trzewy w ucieczk si rzuca.

W tym czasie umara królowa Helena, moe ze zgryzoty,

ale z pewnoci nieotnita, jak jm) Moskwie krzyczano, )o Li-

twinom i lN)lak()m daleko wicj na jej yciu, ni na mierci

zaleao. Tanowie litewscy pisali do bojarów moskiewskich

wzgldem pokoju i odebrali owiadczenie, e poselstwo bdzie,

natydimiast przyjte.

Tymczasem ociganie si za poselstwem od j)a[»iea do

Moskwy, spowodowao Zygmimta, e ukadów nierozpoczyna,
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a Wasil pod dowództwem Repni i Zaburowa znowu wojska

ku Litwie wyprawi. Namiestnik królewski Soohub wystpi

w pole ze zaog smolesk, lecz nie móg dotrzyma placu

zniewolony by spiesznie wróci i zamkn si w miecie.

Pod dowództwem znowu samego cara rozpoczto oblenie

w trzysta dzia, ale niezgrabnie uywanych, kiedy pooenie

Smoleska, wysoko murów i mstwo oblonych, silny sta-

nowiy opór. Co Moskale zniszczyli we dnie, to Litwini po-

sporzdzali w nocy. Przez sze tygodni wznawiano szturmy,

przyszli carowi w pomoc i w Nowogrodziauie i Pskowianie,

lecz to wszystko jeszcze nic niepomogo, i w ddystj pónej je-

sieni po srogiem spustoszeniu ziem koo Smoleska, jakoli

w pobliu Wielkich uk
,
gdzie knia Szujski dokazywa z in-

nem moskiewskiem wojskiem, a nawróci do domu.

Nadmienilimy powyej , e Micha Gliski stara si Wa-
sila z domem austryackim w sprzymierz przeciw domowi

Jagielloskiemu poczy. W skutek tego, car wyprawi po-

selstwo do Niemiec i prosi Maxymiliana o udzielenie sobie

tytuu i oznak królewskich ,*) czemu zapewne z powodu ró-

nicy religii zadosy sta si niemogo, lecz morzem jakoli l-

dem przez Pomorze , Prusy i Inflanty, dosya cesarz do Mo-

skwy puszkarzy, po Woszech i Niemczech na wysokie zasugi

przyjmowanych. Schleinitz szlachcic misneski, który z Gli-

skim razem do cara by przeszed, uwija si za wojskami na-

jcmnemi po dworach ksit niemieckich i po Czechach.

W Lutym r. 1514 przyby od Maxymiliana do Moskwy Je-

rzy Schnitzenpeiner i zawar traktat, w skutek którego Ma-

xymilian i Wasil przyrzekli sobie najcilejsz przyja, zupene

braterstwo, opiek wzajemn dla swych kupców i podrónych

a wszelk pomoc w wojnie przeciw Zygmuntowi, dopókd
car Kijowa i wszelkich miast ruskich, a cesarz krajów krzy-

ackich od Litwy i Polski pod swoje panowanie nieoderw.*)

Nawet Hanza w imieniu swoich siedmdziesiciu miast wesza
w ukad handlowy z Szujskim i Morosowem nowogrodzkimi

*) Wapowski sub anno 1513.

**) Traktat po rusku spisany, jak donosi Karamsin przethimaczono za-

raz Av Moskwie na niemieckie z uywaniem wyrazu ^oifcr. tam gdzie

stao car. Dokument ten zachowany w archiwum pomóg Piotrowi wiel-

kieuui u cesarstwa niemieckiego, e mu tytuu cesarskiego nicodraawiao.
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namiestnikami cara, a zarazem przyrzeka niewdawa si w a-
dne stosunki z Zygmuntem i jego pr/yjaciomi. Szczcie dla

Polski i Litwy, e obadwa te traktaty niemieckie jak powstay,

tak skoczyy si na papierze tylko, bez wszelkich kroków ku

wykonaniu.

Car gotowa trzeci^ wyj)raw na Smolesk, (iliski ob-

dai-zony przez niego dobrami i upewnieniem rzdów nad tóm

miastem, ruszy w przedniej stray. Car z dwoma swymi

brami i przeszo dwustu bojarami, wszed na czele drugiego

wojska, a trzecie jako odwodowe stano w Tuli nad Igr.
Oblenie Smoleska zaczo si pod dowództwem cara od

strzelania z dzia maemi i wielkiemi }»ociskami, które byy
nalewane oowiem; obruszay si i sypay mury, a dziaa

oblonych, le ushigiwane pkay i bardziej swoim, ni nie-

przyjacielowi szkodziy. Zapalio si miasto, kby dymu ko-

pciy niebiosa i wielka trwoga opanowaa mieszkaców. Po-

wstay krzyki i proby na muracli, a gdy nieco wolniej strze-

lano, wadyka smoleski Yarsonophios, nie tak z uczucia dla

Moskwy, jak z przestrachu u lucbii niebojowych dosy zwy-

czajnego, ukaza si na mocie, baga o wstrzymanie mor-

derczego ognia i upewnia, e nazajutrz bd mogy by
ukady rozpoczte. Wasil nieda si jednake utuli, ale tem

silnij sztunn popdza kaza. Jego skryci stronnicy, nieli-

czni, ale nader czyimi po szeregach Smoleszczanów, prze-

klinali niedbalstwo Zygnnuita, obnosili faszywe wieci, wy-

dzierali odwag ze serc szlachetniejszych. Soohub namiestnik

królewski do boju zachca, przykady odwagi dawa, o po-

sikach od króla lada chwila i)rzyj majcych upewnia

;

chcia si do ostatniego broni, chcia gin, ale e upada
w duszach nadzieja ratunku, przeto i i)o\vicccnie jego mao
ju kto dzieli, niewierzono mu, tylko woano: „podda si!

podda!"

Nareszcie caa wrjstracliana zgraja, któr skadali naczel-

nicy kocioa, kniaziowie, bojarzy i najbogatsi z mieszczan,

wyaniaa si cakiem z pod posuszestwa Soohuba, i cho
niesi)rzyjala Moskwie, wyjnawia deputaey do cara. Ucicliy

natychmiast dziaa. Gdy wadyka z archimandrytami, cam
duciowiestwem, pierwszymi urzdnikami i mieszkacami,

stan na czele processyi majcj si uda do nieprzyjacielskiego
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obozu, odezwaa si i w Soohubie myl uratowania swej oso-

bistoci, a lubo w postawie mczemiika, przecie szed z dru-

gimi, zoy sw wadz w rce Wasila. Nazajutrz w miej-

sce stray królewskich, pozacigay carskie: Daiiio Szcze-

ni kaza mieszkaców spisa, odebra przysig wiernoci

od nich, a przy odbieraniu zapowiedzia, e zostawszy Mo-

skalami, niepowinni ju o królu spomina, a maj na zawsze

o Litwie zapomnie, jak gdyby uczucie i pami rozkazem

wznieci lub zagasi mona. wicono wod w Dnieprze,

wprowadzano cara z processy, piewem i modlono si za,

a tylko dla tego, e by zwycizc, e wiksz liczb i le-

pszych dzia posiada. Soohub otrzyma pozwolenie odjazdu

do Litwy, ale za przybyciem obciony zarzutami, e miasto

podda, wzity pod sd, gow pod mieczem katowskim odda
nie jako zdrajca, ale wódz, co w boju umrze nieumia.

Ze Smoleska wyprawi Wasil wojska na dalsze zabory

krajów litewskich i w Mcisawie podda mu si i zoy przy-

sig wiernoci knia Micha, potomek Giedymina a w Krzy-

czowie i Dbrównie mieszczanie zniewoleni byli nawet pro-

si o wcielenie do pastwa moskiewskiego. W Smolesku

Szujski ustanowiony namiestnikiem carskiem, po ziemiach za-

branych, nowy rzd zaprowadza, a co byo polskie i lite-

wskie obala i wytpia.

VI.

Micha Gliski zawiedziony w nadziejach, pragnie zgody z królem.

Panowie litewscy puszczaj o tern wiadomo do cara, który go wizi, lecz

za wstawieniem si synowicy swej carowej Heleny na wolno wypuszczony

i carewicza opiekunem zamianowany. Po mierci Wasila powtórnie uwi-

ziony i oczu pozbawiony. — Konstanty Ostrogski odnosi zwjciztwo pod

Dbrówna nad Moskw. —

Micha Gliski, sta z innm wojskiem moskiewskim
i stronnikami swymi pod Orsz. Widzia, e go mino pa-

nowanie nad Smoleskiem, e kto pomidzy swoimi imi za-

cnego czowieka straci, ten go u obcych nigdy sobie zjedna

niepotrafi, e nawet ci co lubi korzysta ze zdrady, pogar-

dzaj zdrajcami, a ojczyzny jak sukni zmienia niemona; e
z pod wadzy sowiaskij, co swój pierwiastek na polu cywili-
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zacyi starego Itzyiuu rozwina
,
poszed tam opiel^i i i)oiiiocy

szukii, gdzie obyczaje uiuugolskie ca rod/inno zwicliiiciy,

Kreine'1 wywoay i wisityiii go rzi^dowij uczyniy; te myli

ojuk obraonej, a silnej bardzo dumy, spowodoway (lli-

ukicgo, e przedsiwzi króla przeprosi i ist i)rzez powier-

nika wyprawi. ,Iu te dawniój, clio nie tak wyranie przez

Wadysawa w^-gierskiego i czeskiego wzglrd<'>w szuka, bo

król ten, znowu si u Zygmuntii brata swego o rozpoznanie

sprawy i w miar okolicznoci o sprawiedliwo dla (iliskiego

ui)omina. Zygnunit, jako monarcha rozunmy, nic zawzito-

ci, ani gniewem, lecz potrzeb krajow wszystkie swoje

czyny i sprawy mierzy zwyczajny, skoni si snadno do prze-

baczenia Gliskicnui. Panowie atoli litewscy wystraszeni, e
Gliski za powrotem do Ojczyzny i do aski królewskij z ca
sw wyniosoci, bardziej jeszcze dokazywa i mci si za-

cznie: uwaali dla siebie za rzecz najwaciwsz, puci wia-

domo o tych ukadach do uszu samego cara, co te i zro-

bili. W skutek ich doniesienia strae moskiewskie po wszy-

stkich drogach czuway na posaców od króla i od Gli-

skiego, a kto si tylko nadwin, temu rzeczy i suknie prze-

trzsano. Szlachcic polski Trepka, który rzeczywicie szed

do (Jliskiego z ustnemi królewskiemi poleceniami, na dro-

dze i)ojmany, a jzyka woskiego i wgierskiego dobrze wia-

domy, utrzymywa, i jest internuncyuszcm od legata pai)iez-

kiego IMsona z Wilna do Moskwy wysanym, a lul)o go wzito

na mki najsrosze, bo niu paznokcie i czaszk kaleczono,

a przywizanego do drga, jakby do rona, u ognia opiekano,

l)rzecie stale trwa przy swojem i do niczego si nieprzyzna.

Moskale wzruszeni srogoci wasn dla któiej nareszcie sami

przed sob usprawiedliwi si nic byli w stanie, kazali Trep-

k starannie leczy i chojnic obdarowanego legatowi odsta-

wili. Jednake inny pisarz królewski zapany z listami, z któ-

lych si miao wykazywa, e Gliski radzi królowi, al)y

wojsko litewskie spiesznie ku Dnieprowi ruszyo, a znajdzie

tak i)omoc, e siy cara l)cd zniesione. Skoro wojsko to

zbliyo si ku Orszy, Gliski z ])owiernikami swoimi dosie-

dli konie i w nocy ujedali: atoli Buhaków- liolic, woje-

woda moskiewski , wczenie od jednego ze sug Gliskiego

ostrzeony, z oddziaem jazdy przebieg drog i stan w le-
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sie. Gliiski przemyka si pojedynczo, a o jakie dwa tysice

kroków w tyle, jechaa jego suba. Zapawszy wszystkich,

stawiono Gliskiego z pimiennymi dowodami zdrady w kie-

szeni, przed cara w Dorohobuu
,
potem do Moskwy wzito,

a nakoniec osdzono na wieczne wizienie. Cesarz i inni mo-
narchowie wstawiali si za nim; najwicej jednak pracowaa
carowa Helena , która bya synowic Gliskiego, a nareszcie

przemoga, e nietylko wolno, lecz dostojestwa i dawne
znaczenie tak dalece odzyska, i przez Wasila dla carewicza

nastpcy tronu opiekunem by zamianowany.

Po mierci Wasila, a od ucieczki pod Orsz w lat dwa-

dziecia Gliski i mody Moskal kochanek carowj Iwan

Owczyna-Telepnew-Oboliski wadali pastwem. Kiedy za
naganne stosunki pomidzy Helen i Owczyn stay si zbyt

gonemi w Moskwie. Gliski jako stryi carowej , dziad ubo-

czny carewicza i spórzdzca pastwa, chcia zemu tam po-

oy. Puszczono atoli wieci, e carem Moskwy zosta za-

myla; pojmano go, pod wyrok Owczjuy stawiono, a w sku-

tek wyroku ócz pozbawiono i w tym smutnym stanie do wi-
zienia wrzucono, gdzie swe ycie burzliwe , oczywicie w pom-
cie niebios za mier Zabrzeziskiego i zdrad Ojczyzny za-

koczy od nikogo nieaowany i na potomne wieki wzgard,

ni kamie i elazo trwalsz, bo historyczn przywalony.

Wracajc do wypadków wojennych na Litwie król zatrzy-

mawszy przy sobie pod Borysowem cztery tysice wojska, z re-

szt wyprawi Konstantyna z Ostroga w kieruuku Orszy, gdzie

knia Buhakow i bojar Czeladin po odesaniu ju pojmanego

Gliskiego, strzegli prawego brzegu Dniepru.

Po dwóch drobnych na dniu 6 Wrzenia, (1514 r.) lecz

odwanie przez Polaków i Litw zwiedzionych spotkaniach,

Moskwa z uwagi na niedogono stanowiska, ale zawsze pe-

wna zwycistwa wolaa si przeprawi i pomidzy lewym brze-

giem Dniepru , a rzek Kropiwn miejsce do boju bardzo przy-

datne zaj. Konstantyn Ostrogski w dwumilowj odlegoci

od obozu nieprzyjacielskiego, spiesznie most zbudowa. Gdy

bojar Czeladin otrzyma wiadomo, e poowa wojska lite-

wskiego uskutecznia przepraw „niech wszyscy przejd," po-

wiedzia
,
„to ze wszystkimi od razu skocz. " Tymczasem

w dniu 8 Wrzenia, a w trzeciej godzuiie na dzie, jazda
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i piechota litewska, rozwiny si w piknym szyku bojowym,

na stronie za nieprzyjaciela byo wida pewny brak rozpo-

rzdzenia, kt<'»ry z k(itni pomidzy dwoma pównymi wodzami

mia pochodzi. Moskwa w znacznj liczbie uderzya miao
na prawe skrzydo i niedaa si odepchn nawet bardzo sil-

nym odporem ; doj)iero j kilka chorj[rvvi litewskich z ubocza

napady, g(')rc otrzymay i wsjiarte piechot, w pogo za ni
poszy. Alici ze rodka linii moskiewskij wiey i znaczniej-

szy oddzia ciganym swoim w pomoc wyru.'^zy. Owa Litwa

konna stana w pogoni, a piesza do swoich usza; gdy za
nagle przeciw temu oddziaowi moskiewskiemu zagrzmiay

dziaa litewskie, zmiesza si i zwolnia. "Wtedy Konstantyn

Ostrogski nietracc przyjaznj chwili, gówn sw jazd w skok

wyprowadzi. Jan za Zborowski i Wawrzeniec Szyszkowski

obadwa Polacy z polskimi kopijnikami przeamali ów oddzia

i uderzyli na gówn lini nieprzyjacielsk. Byo to za miao
i Ostrogski , aby ich z niebezpieczestwa wydosta, z gówn
si odwrót uda. Zwiedziona Moskwa hurmem si za nim

rzuca pocza, a on w okamgnieniu front obróci, cam
I)rawem skrzydem w lewo zaszed i dopiero bój ze straszn

rzezi rozpocz. Wic pad strach na Moskw , Litwa i Po-

lacy szablami z dwóch stron gra nieprzestawali ; domieszaa

si piechota , a co nic odcito od gównego wojska i w sztuki

niezrbano, lub nie pokuto, to na nurty Dniepru i Kropiwny

lub na bagna pdzono. I^ole koo Dbrówny byo trupami

zasane; obadwa wodzowie gówni knia liulhaków-llolici bo-

jar Czeladin, szeciu innych wojewodów tysic piset szlachty

moskiewskiej z dziaami, chorgwiami, powózkami, obozem do-

stali si do niewoli. Przeszo trzydzieci tysicy ludzi stra-

cia Moskwa a jeszcze do dziesiciu tysicy w rozsypce ucho-

dzio lasami. Polaków za w cikich zbrojach byy dwa ty-

sice, lekkij jazdy litewskij do dwunastu, a piechoty czci
z kopijami, czci z broni paln do trzech tysicy*). Na-

zajutrz Konstantyn z Ostroga wici uroczycie zwycistwo

*) Siy moskiewskie byy, jak si zdaje przesadnio
,
przez historyków

muszych na dziewidziesit tysicy podawane ; n»y jo przyjmujemy tak, jak

Taulus Jovius Hczy. Pauli Jov ii Ilistoriarum sui temporis To-

mus 1. lib. XIII. Basileao MDLXV1L
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i w czysto ruskim jzyku skada dziki Bogu za pobogosa-

wienie orowi, który przemóg nad siami cara i ludu wpra-

wdzie jednoplemiennego, ale wynarodowionego w obyczajacli

i yciu akomstwem cudzej wasnoci i srogoci podczas du-
gij niewoli pod jarzmem mongolskiem, wskro przejtego.

Wiadomo o klsce bardzo niespodziewanie przysza do

Wasila, bo tak by dziecinnie pewny pomylnego skutku, i
si kopota, co pocznie z jecami, z Wilnem i królem Zy-

gmuntem, jak wszystko pobije i opanuje. Atoli dowiedziawszy

si o ttk chaniebnie przegranj bitwie, ujeda co tchu do sto-

licy, aby na obron pastwu nowe siy gotowa. Konstantyn

z Ostroga ciga niedobitki i apa tak oddziay i lud moskie-

wski , e przeszo na sto tysicy do Litwy odesa. Wzywa
w pobliu stojcego sprzymierzeca królewskiego Mengli-Ge-

reja, aby swe zagony najezdnicze ku samj Moskwie rospu-

szcza, lecz han ten równie od cara jak od króla drogo opa-

cany, wola z dwóch stron bra znaczne summy zota i sta

w miejscu, anieli si wystawia na niebezpieczestwa za u-
pem, który mu nawet naJAviksze upewnia korzyci.

Pewnie nie samych tylko królów i wodzów polskich, ale

caego dawnego wiata byo gównym bdem strategicznym

e niedosy cenili skutki przestrachu i dezorganizacyi u wieo
pokonanego nieprzjjaciela , a std zamiast go z miejsca ci-

ga, choby o siach najsabszych, lubili po zwycistwie, jako

po cikiej pracy spocz, a tym sposobem, jeeli niezmarno-

wali caego owocu wygranej, zawsze przynajmniej znaczn

strat w tm ponieli, co snadno przy pospiechu osignby
si dao. Prawda, e brak dróg, mostów, a naprawa ami-
cych si cigle powózek, te dwie ówczesne okolicznoci nie-

korzystn posta sposobowi wojowania dajce, bardzo uci-

aj' pochód , ale gdyby si znano na skutkach szybkoci w po-

dobnjTii razie
,
potrafionoby j jednake do skutku przywied.

Kiedy po bitwie midzy Dnieprem a Kropiwn naleao je-

dnym tchem zabrane ziemie odbiera, wtedy wojsko litewskie

ledwie w miesic zawleko si pod Smolesk i to ju tylko

w liczbie szeciu tysicy. Bojarowie do rzdów litewskich

l)rz}'wizani, umówli si z wadyk Varsonophiosem , aby mia-

sto podda, a synowiec wadyki by wyprawiony z doniesie-

niem do króla. Knia Szujski namiestnik carski, wykry to przez
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bruku niacliiii wojennych ro/pocz , wirszano na murze mia-

sta bojarów, królowi przychylnych: tego w sobolach, innego

w adamaszku, a innego z pucharem srebrnym u szyi: zgoa

kadego z upominkiem, jakim przez cara by obdarzony-

Zhliajiica si zima zniewolia Ostrogskiego, e z pod Smole-

ska ustpi, jednake z pewnym zawsze tryumfem, lubo z majj

korzyci, dla narodu, z wyi)rawy wróci. Na i)amitk\) zwy-

ci\|stwa swego, zaoy w Wilnie monastyr uniacki tej Tnijcy.

Król za po zoeniu nalenych dzidków Wszechmocnemu,

czterdziestu najudatni(>jszych jeców moskiewskich papieowi

w darze posa, atoli cesarz Maxymilian odbiwszy ich pod

llalsj, swemu przyjacielowi Wasilowi do Moskwy wróci, za

co wiek dzisiejszy, lei)i('j ceniq,cy czowieczestwo i darowizn

w ludziach nieuznajf^cy z jjewnoci robi mu wyrzutów nic

bdzie. Jednake primas, który jeszcze na poselstwie w Rzy-

mie bawi, zoy stolicy apostolskiej list od Zygnumta z do-

niesieniem , o zwyciztwie nad Moskalami schizniatykami i ka-

za piewa msz uroczyst, na którj papie, kardynaowie

i penomocnicy od rónych znajdowali si monarchów, a co

byo siln i)rzymówk dla cesarza Maxyniiliana z carem Wa-
biem sprzymierzonego.

vn.

Papie Juliusz II stara si braci Jagielloczyków Wadysawa i Zyg-

munta do wojny przeciw Turkom nakoni. Polacy i Wgrzy sposobi

siy i rozpisuj pobory. — Król Zygmunt przy pomocy Uonara reguliye

skarb Polski. — Maxymilian cesarz nalega o zwrócenie krzyakom krajów

zabranych. Legat za Pison wzywa Polaków do wojny przeciw Turkom,

llokowania w tej mierze z Wgrami. Pisona popiera drugi legat papie-

ski Grossi. Polacy atoli daj odmown odpowied.

Przy obszernoci róde, a historya polska szesnastego

wieku, ju si na ich brak skary niema powodu: najlepiej

jest przez wzgld na jasno opowiadania, trzyma si jednego

wanego wyjjadku, dopókd si w caoci nie AYywieci, po-

t(>m bra drugi, a nastpnie trzeci i dalsze, ^niewa jednak

niemal pó wieku szesnastego, w którym panowa Zygnunit I

zapenia wojna litewsko -moskiewska i to czstokro dugienii

przerwami przedzielana, przeto ni si cige zajnuijc, ule-
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jako przedawnilimy w pamici inne sprawy, które w dziele

niniejszem jako bezporednio polskie, na nierównie wiksz,
zasuguj uwag; z tj wic przyczyny spuszczamy z oka na
czas niejaki Moskw i cara, a zwracamy si w inn, stron.

Zygmunt ukoronowany na króla polskiego, radzi z pa-

nami i posami ziemskiemi na sejmie krakowskim, kiedy za-

czy kry wieci, e Turcy w poczeniu z Tatarami, za-

graaj Polsce. Moe je umylnie rozpuszczano, aby da po-

wód do mienia si na bacznoci i zbierania wojska a tym spo-

sobem ubezpieczy Woy i Podole, jako te wschodnie zie-

mie litewskie przeciw Gliskiemu i carowi, ale jest te rzecz

do prawdy podobna, e liczono na blisk por do wojny prze-

ciw Turkowi, gdy wanie wtedy szach perski Sofi wnuk
wspomnionego powyj Usum-Kassana odniósszy zupene zwy-

ciztwo nad sutanem Syryi i Egyptu, tak dalece da si we

znaki wielkiemu sutanowi tureckiemu Bajezydowi, e mu
prawie wszystkie prowincye azyatyclde pozabiera.

Papie Juliusz II wedug naszego historyka Wapowskiego,

który by przy nim podkomorzym: czsto mawia, e niczego

sobie bardziej nieyczy, jak eby mu Bóg dozwoli w caro-

grodzkim kociele S. Zofii msz odpiewa i dla tego cigle

si stara braci Jagielloczyków Wadysawa i Zygmunta do

wojny przeciw Porcie ottomaskij nakoni. Niemasz wtpli-

woci, e i w Wgrzech i w Polsce yczenie w tym wzgl-

dzie dosy byo ogólne i dla tego sposobiono si zbrojn.

Na sejmie krakowskim naoono po dwanacie groszy ano-

wego z dóbr, a nadto panowie duchowni i wieccy jakoli szla-

chta, zobowizali si do uiszczenia pewnj czci z dochodów

za co urzdzone wojsko postawiono na Podolu. Pod prze-

wodnictwem Jana Lubraskiego biskupa poznaskiego, wy-

prawiono poselstwo na Wgry, aby si za porozumieniem

z królem Wadysawem naleycie w stosunkach tureckich roz-

patrzy, Stefan za Terlecki, pose wgierski, podówczas w I^ja-

kowie obecny, podj si podróy do Bohdana hospodara wo-

oskiego w imieniu obudwu królów, a z nakazem, zachowy-

wania jak najcilejszego pokoju z Polsk, na co hospodar

jednake nie zwaa, Ru halick czyli czerwon naszed

i cik za to, jakemy powyej opisali, odniós kar.

Skarb polski w najgorszym by stanie: wojska najemne
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niemieckie, czeskie i polskie, jeszcze z czasów Jan»i Olbra-

chta wyczekiway zasug. Zygmunt wziwszy sobie do pomocy
Jana lionara, który by przeoonym mennicy, uregulowa

przychód z rozchodem jiastwa i nietylko zalege ody wy-

noszce przeszo dwa kro sto tysicy czerwonych zotych,

uspokoi, ale w krótkim czasie liczne dobra skarbowe mar-

notrawnie na zastawy przez swoich j)oprzedników puszczcme

z rk szlachty i mieszczan krakowskich, jako te ziemi spi-

sk, miasta Owicim, Proszowice, Sieradz , Piotrków , Socha-

czew, Gostynin, Nieszaw i bardzo wiele innych powykupy-

wa, dugi za ze up solnych krakowskich, ruskich z olbory,

to jest kruszcowej dziesiciny w Olkuszu, z mynów, jatek,

mostów i tjm podobnych królewskich dochodów pospaca.

Spustoszony niezmiernie zamek krakowski, a zwaszcza na

stronie zachodniej, od fundamentu podniós i wewntrz cay
ponaprawia, do porzdku i)rzywiód i znacznie przyozdobi.

Maxymilian cesarz na cztery lata przed owem serdecznem

przymierzem, które zawar z carem przez swego penomo-
cnika Schitzen-Painera; zapatrujc si na kopot jaki w Pol-

sce i Litwie sprawiaj zatargi moskiewskie, wspiera wiel-

kiego mistrza krz}ackiego na sejmie niemieckim w Worms
i uchwalono, aby cesarz i stany Rzeszy wstawiy si w na-

legajcy sjjosób u rzdu polskiego, o uwolnienie zakonu ki7.y-

ackiego od wszelkij ulegoci i zwrócenie mu krajów za-

branych. Wit Fih>t, naczelnik poselstwa cesarskiego, wpro-

wadzony na posiedzenie sejmowe w kociele i)iotrkowskim,

zacz kótni z Pisonem legatem o pierwsze krzeso, utrzy-

mujc, e w rzeczach wieckich wadza cesarska wysz nad
wadz papiezk i w sporze posun si nawet do tego, e
Pisonowi zarzut uczyni, i si tylko udaje za legata dla wy-

udzenia od króla pienidzy, jak to u AYlochów nie nowina.

Na wniosek cesarski wzgldem sprawy krzyackiój, dano od-

powied Fiirstowi , e co Polska w Prusach i na Pomorzu po-

siada, to przed wielu wiekami byo jj wasnoci, a zakon

niemiecki nieprawnie sobie przywaszczy i dla tego odda
winien by susznie. Legat Pison, wzywa znowu Polaków,

aby unikali rozlewu krwi chrzeciaskij ; e ich przodków
zawsze najwitszym byo obowizkiem , broni kocioa i owiaty
europejskiej

,
przeciw najazdom hord azyatyckich, e wic po-
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winniby w poczeniu z Wgrami i innemi pastwami euro-

pejskiemi korzysta z pory i uderzy na Turcy w swoich

podstawach zachwian. Odprawiono go z tym odkaeni, e
król z bratem Wadysawem rzecz blij umówi , a w skutek

uchway sejmowej wyprawiono kanclerza askiego i Mikoaja

Firleja wojewod lubelskiego na Wgry, gdzie ukadali plan

do najcia Tracyi. Sutan Bajezyd przeczuwajc chrzecia-

skie zamiary przeciw sobie , niezapomnia take przysa swego

penomocnika do Polski, który powinszowawszy królowi wst-

pienia na tron i zoywszy dary, przypomnia przyjazne sto-

sunki w cigu panowania ojca i dwóch braci królewskich-

Woochowie jako naród chrzeciaski w paszczy tureckiej,

grali w tych dyplomatycznych zabiegach podwójn rol, bo je-

den ich pose z penomocnikiem sutaskim, oddawa srebra

cerkiewne na Rusi czerwonj przez Bohdana podczas ostatniej

wojny pobrane, a drugi trzymajc si posa wgierskiego,

wchodzi do umów wzgldem wojny tureckij a w szczegól-

noci wyprawy na Tracy.

Za Pisonem przyjecha i drugi legat od papiea Achilles

Grossi: utrzymywa on, e sutan Bajezyd czuje si znowu

dobrze na siach : gotuje wodn wypraw i przez morze ród-

ziemne moe nawet napad Wochy ; zniszczywszy za gow
kocioa chrzeciauskiego, cae ciao snadno zniweczy. Legat

ten obiecywa pomoc od wielu pastw woskich; atoli król

Zygmunt, panowie i zgoa wszyscy Polacy, byli tego zdania,

e z papieem, który sam jest bezsilny, a tylko ducha ma
wojennego, narady o zamiarze przeciw Turkom, naraaj tylko

na niebezpieczestwo Polsk ; inna rzecz uoy wypraw z ca-

emi Niemcami, z Wgrami, Czechami. Dano wic zrozumie,

e ta wojna znowu by tak posza, jak owa co si skoczya

na mierci Wadysawa pod Warn. Wosiby zote góry przy-

obiecywah, a jakby przyszo si ruszy w pole, toby ani je-

den niestan, alboby nawet i zdradzih, jak to zarzucano

Genueczykom, e nawet mieli si naj sutanowi za prze-

woników z Azyi do Europy. Znowu by Wgry i Polska za

swoje powicenie pokutoway, a nakoniec wrcz odpowiedziano

legatowi Achillesowi Grossi, e Polska yje w dobrem poro-

zumieniu z pastwem tureckiem, jako wanie tego czasu,

przedpenomocnikiem Skarzewskun Bajezyd zaprzysiga w Stam-
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bule przymitTZo roczne, które zaraz potm w Krakowie przód

przysanym rurkii-in Ibraliiincin w podobny sposób król Zy-

{^numt odnowi. Ni^du}^'o IJajezyd po wojnie z synem swoim

zrzek si tronu, a znowu Laskowski syn wójta z miasta Mo-

cisk, Polak sturczony, lecz jakoby jzyka polskiego niewia-

domy, uywajc tumacza na poslucbaniu u króla, w imieniu

nowego sutana Selima przymierze dawniejsze przeduy.

VIII.

Wielki mistrz krzyJiacki Krydoryk lubo udaje skonnn<? do zocenia

l)rzysicjfi lif)di)wiiicat'j Zyijinuntiiwi, jednakowo szuka pomocy po Niein-

<v.('ch. Na /Ao.Atw poznaskim pofnomocnicy cesarza Maxyniiliana i Za-

konu wywodz, e w. mistrz powinien by wolny od hodu, ale król i pa-

nowie odpowiadaj , e pozostanie po dawnemu. Wielki mistrz Fryderyk

ksi saski umiera, po nim Albrecht take odmawia hodu Zygmuntowi.

Objanilimy powyój,*) jak papie Jidiusz II. po objciu

stolicy apostolskiój nakaza wielkiemu mistrzowi Fryderykowi

ksicciu saskiemu, aby zoy hod naleny Aleksandrowi

królowi polskienui, ale cesarz Maxymilian nietylko si tenm

opar, lecz wkrótce i Juliusza papiea na swoj, stron prze-

robi.

Wielki mistrz po oborze na tron Zygnunita kr(')la, zacz
zaraz przygotowania w celu stanowienia silnego oporu, na

przypadek gdyby mia by zniewalany do skadania zwjkego
lioldu. Cay kraj podzieli na pi obwodów wojennych: ka-

za uzbrojenia, a zwaszcza rycerskie, szoltysów i wolnych

mieszkaców pooglda, a lud do boju zdatny w sjjrawie ry-

cerskiej wiczy. Marszakowi zakonu i biskui)owi pomeza-
skienui wspólne dowództwo nad si zbrojn poruczyl , a uda-

wa, e to tylko dla tego czyni, i Moskale z Tatarami

i Woochami zwyciywszy Inflanty, mogliby i Prusom zagro-

zi. Skoro Zyunumt zada zoenia hodu, wielki mistrz

uda si z ])rob do cesarza Ma.\ymiliana, aby na przypa-

dek w«)jny kurfirstowi brandenburskiemu Joachimowi na Ber-

linie i drugiemu szwagrowi królewskienui ksiciu pomor-
skienui Bogusawowi na Szczecinie, stan kaza z wojskami

na stronie krzyackiój.

Ksiga trzynasta XXIII.
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Tymczasem mieszkance krajów zakonnych i królestwa

przewidujc, e w krótkim czasie bd walczyli przeciw sobie

poczli zachodzi w kótnie. upiono kupców polskich w zie-

miach mistrza , napadano pogranicza Mazowsza , o co król raz

po raz napomnienia do Krzyaków posya.

W cigu tych zatargów z Polsk, wielkiego mistrza Fry-

deryka obrano arcybiskupem koadjutorem magdeburgskim.

Nowy ten urzd dawa mu dobry pozór do dugiego bawie-

nia w Niemczech, a tym sposobem do usuwania si od oso-

bistj przysigi na wierno Polsce. Król i panowie zajci roz-

sterkami z Gliskim, wojn moskiewsk, napadami Tatarów

i Woochów zniewoleni byli zaprzestawa tylko na straszeniu

w poselstwach dostojników zakonu, owiadczajc cigle, e
jeeli, bd przez wielkiego mistrza, bd przez nich hod na-

lenie wykonany nie bdzie, natenczas Polacy z broni w rku
praw sobie sucych dochodzi nie omieszkaj. Dostojnicy

krzyaccy odpowiadali, e w tak wanej sprawie bez wielkiego

mistrza nic stanowi nie s w stanie i odwoywaniem si do

niego rzecz cigle zwóczyli. Polacy wiedzc, i cay opór

krzyacki zasadza si gównie na nieprzyjaznych zamiarach

cesarza Maxymiliana, starali si za porednictwem króla w-
gierskiego przychylno w Wiedniu dla siebie jedna: z tern

wszystkiem wszelkie usiowania na tj drodze, przeminy bez

skutku. Skoro zawarto ów pierwszy pokój z Moskw, a w po-

cztku r. 1509 zatwierdzano z posami Wasila na zjedzie

wileskim, mistrz Fryderyk kaza królowi owiadczy tak

swój zamiar wzgldem wyprawienia do Polski poselstwa, i
si mogo zdawa, e jest ju skonnym do zoenia przy-

sigi hodowniczej, a tymczaem niemogc rachowa na wa-
sne siy, u cesarza i rónych panujcych oraz rycerzy, znowu

wsparcia po Niemczech szuka; na sejmie rzeszy we Worms
zebranym rozwodzi si obszernie nad stosunkiem Krzyaków
do Polski i wykazywa, e nietylko obowizek przyjmowania

Polaków do zgromadzenia tak narodowego niemieckiego, ja-

kim jest zakon, ale wszelkie panowanie Polski nad Prusami

powstao niesprawiedliwoci, skutkiem prostj przemocy, znie-

wag ustaw kocielnych, zakaem praw, potgi, znaczenia, go-

dnoci, jakie tylko su i suy mog pastwu niemieckiemu.

Uchwalili wic Niemcy, aby cesarz wspólnie z papieem, za
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porednictwem króla wgierskiego, uczynili przedstawienie Zyg-

muntowi a jeeli zakonu z pod wadzy swojj nie wyzwoli,

krj('w mu ule jiozwraca, wtedy sjjrawa zakonu niech bidzie

wziyta za sprauc caych Niemiec i orem popierana. W sku-

tek owej to uchway, pojecha ze wspomnionem powyj zle-

ceniem Wit lurst do IMotrkowa, ale niedziaa wspólnie z le-

gatem pai)iezkim, ani posem wgierskim, i na odpraw ode-

bra tylko owiadczenie od króla e zakon, na najbliszy S.

Jan (r. IfilO) ma przysa l)enom(»cników do Poznania, lecz

Uli kady jirzypadek wszystko, co w traktacie toruskim wa-

rowane, utrzyma si ma i niech cesarz, Niemcy i luzyacy

o adnych zwolnieniach ze zobowiza, ani wanych zmianach,

wcale nie myhj. Poniewa w krótkim czasie zebra si znowu

sejm niemiecki w Augsburgu, przeto wielki mistrz dziaa!

tam przez swoich penomocników, i nietylko v.yznaczono na

zjazd poznaski poselstwo od cesarza i panujcych niemieckich

ale luiwet umówiono legata papiezkiego i penomocnika w-
gierskiego do pomocy Niemcom ; nadto Krzyacy najuczeszym

l)rawnikom niemieckim, jako to: Lindemanowi dziekanowi wy-

dziau i)rawnicz(go w liijjsku, Hieronimowi Cronrii prawni-

kowi uniwersytetu ingolstackiego i Leonhardowi Egloflfsteinowi

uczonemu kanonikowi bambergskiemu, kazali najjjsa wywody

prawa swego spornego przeciw Polsce, aby z nich zrobi uy-
tek za zjedzie poznaskim. Byli za na nim opat fuldcski

i graf Mansfeld w imieniu cesarza, Jan Turzo biskup wro-

cawski w imieniu króla Wadysawa; od i'olski j»rimas La-

ski i biskupi I'rzermbski wadysawski, Lubraski pozna-

ski, ukasz Weissolrod warmiski, tudzie wojewodowie J-
drzj Górka z Szamotu poznaski i ( rardiua kaliski ; nako-

niec od zakonu biskup pom(>zaski Job z kilku kom'.'ndato-

rami.*) Dugo w Poznaniu wygldano nai)róui) majcego

przyt)yd wanie wtedy wspomnionego i)Owyej legata Achil-

lesa Grossi. Rozprawy i spory trwiy prawie dni dwadziecia,

w których P(dacy, jak zwykle w tój sprawie dowodzili , e Po-

morze byo od wieków polskie, a Krzyakom darowano tylko

dobra orowskie i murzynowskie w Kujawach, kt('>n> z powodu

*) Jodoci l^u(l(ivici l)ocii ilo Sigi sniiindi Ropis tompori-

l>us. Sub an. 1510.

Tom IV. 3
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zamania wiary odda byli zniewoleni. Pozwolono im zabie-

ra same tylko ziemie starych otyckiegorodu Prusaków, co od da-

wnych wieków take hodowali Polakom, atoli chciwi rycerze

zakonni, woleli sig obróci na królestwo i jedne ziemie czy-

sto polskie pobrali przemoc, cho wedug lubu zakonnego

nic na chrzecianach zdobywa niebyli powinni , a drugie powy-

ludzali pod pozorem zastawów od ksit, nieprawych posia-

daczy; przywileje za któremi si zasaniaj, s faszywe.

Krzyacy dawno jazestali nawraca, ale si rzucili na zarobki

pienine, na upienie krajów ssiednich; ich zakon chybia

powoania i bez celu istnie ; szlachta i miasta Prus zniewoleni

podnie or przeciw mistrzowi ada od króla aby ich na-

powrót do Polski przyj i wcieli; kraj pruski w tym celu

z wielkiem powiceniem wieloletni prowadzi wojn; pokój

w Toruniu by zawarty pod przewodnictwem legata papiezkiego

a o warunkach przez stolic apostolsk uoonych; wielki

mistrz zobowiza si do hodownictwa, wszyscy mistrzowie

póniejsi hod skadali, a niektóizy w radzie Rzeczypospoli-

tej jako radzcowie zasiadali.

Penomocnicy cesarscy i penomocnicy zakonu odpierali

te zarzuty, e kizyacy w XIII wieku dostali na wasno
ziemi chemisk i wszystko co z krajów pruskich zdobd

;

e ziemie pomorskie od ksit prawych posiadaczy przez

rzetelne kupno ponabywali , e Prusy do chrzeciaustwa na-

wrócili, e je osadnikami swego niemieckiego narodu zalu-

dnili; e wszelkie ich prawa i przywileje byy na W'czne

czasy przez obiedwie naczelne wadze chrzeciastwa , to jest

cesarzy i papiey pozatwierdzane, jakto wida w prawdziw-ych,

bynajmniej nieufaszowanych dokumentach; e zakon jest in-

stytuey czysto niemieck i powinien sta jedynie pod naczel-

nikiem Niemiec, ale nie pod naczelnikiem Polski. Wielki

mistrz przecie dwom panom wieckim do posuszestwa zo-

bowizywany by niemoe, ale tylko jednemu i oczywicie

tylko cesarzowi, a obok niego uznaje papiea, ale jedynie co

do spraw religijnych. Zakon nazywa si niemieckim, dla na-

rodu niemieckiego zaoony, przeto niewoli go do przyjmo-

wania Polaków na czonków, jest to podkopywa go od fun-

damentu; zakon potraciwszy tyle ziem, które bezporednio

do Polski wcielono, niema dostatecznych funduszów na op-
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dzenio swych i)ntrzeb i / nicdoptatkii iipa/"- mu pr/yjdzio;

w truktacic toruskim s punkta nakazujr^co nieposuszestwo

cesai-zowi, papieowi, soborom kocielnym, a zatm przeci-

wnie caej powailzc wszystkich naczehiych wadz clirzer^cia-

stwa, std niemoralne, heretyckie, a wic powodujce nie-

wano caego traktatu. Taki zrobiwszy wywcnl, stali upor-

czywie przy tem posowie cesarscy, e trzeba al)o odda
spraw pod jaki sd polubowny, albo j t na lat pictiiabcie

w zawieszeniu zosUiwi, lecz kr(31 i panowie polscy odpowie-

dzieli, e niech cesarz i mistrz robi, co im si podoba:

wszystko bdzie jak byo, wielki mistrz przysigi holdowni-

czj nie uniknie i na tym si skoczy zjazd poznaski.

Okoo tego czasu mistrz Fryderyk ksi saski bawic
cigle w Niemczech, podupad tak znacznie na zdrowiu, e
bliski jego zgon da si przewidzie i istotnie wkrótce nast-

pi. Przezorny biskup pomezaski Job Dobeneck, który od

niejakiego czasu sprawowa namiestuicz wadz nad zakonem

jeszcze przed mierci mistrza z bratem jego ksiciem Je-

rzym uoyli, e w tak cikieni pooeniu naprzeciw prze-

wanej Polski, zwaszcza e i papie Juliusz II krzyack
stron widocznie porzuca, nic zbawiennicjszego obmyli nie

mona, jak wcignwszy do zakonu, zrobi mistrzem mo-
dego margrafa na Ansi)achu i Paircucie, a i>o(lug nowego

tytuu tej familii margrafa brandenburskiego Albrechta, który

szed od Jagiellonki siostry króla Zygmunta, Wadysawa
króla wgierskiego i czeskiego, a by bratem margrafa Ka-

zimirza wielkicli wpywów na dworze cesarskim. Przód atoli

nim si z ojcem margrafa naleycie uoono, wkroczya mier
mistrza Fryderyka i l)iskup Job tak swój zamiar i)opc(lza,

e zwoawszy kaj)itu zakonu, bez czekania za mistrzami

I)rowincyonalnymi z Inflant i ]S'iemiec przeoy korzystne po-

krewiestwo margrafa Albreclita i atwo wszystkie gosy mu
zjedna. Król Zygnumt nim jeszcze mia o tem wiadomo,
zajiowiedzia przez poselstwo Krzyakom, e si do oboru

miesza widzi potrzeb, bo niepodobna, aby mia przysta na

mistrza, mogc(>go si znowu usuwa od powinnej przysigi

hodowniczej. luzyacy dali odpowied, e królowi prawo

mieszania si do oboru niesuy i e wreszcie postawili na

czele swoim jego siostrzeca. Kyó\ w skutek tj od])owiedzi
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wyrzek owiadczenie, e pokrewiestwo swoj, i obowizek

lennoci take swoj pójdzie drog. Jako rzeczywicie nie-

podobna mu byo pokre"s\iestw, a zwaszcza w Niemczech

uwzgldnia, bo siedni jego sióstr byo za rónymi ksitami
niemieckimi.

Tymczasem cesarz Maxymilian przez posa swego Her-

mana opata z Fuldy, kaza królowi uczyni uwag, e jakkol-

wiek rozsdzenie sprawy, w której zakon krzyacki jest stron

najeaoby do wadzy cesarskiej, jako zwierzchniczej zakonu,

przecie wadza ta woli poprosi sobór lateraneski *) aby

si rozpoznaniem i wyrokiem zaj. Na to poselstwo dano od-

powied, jak da byo mona, a mianowicie, e od traktatu

toruskiego przed czterdziestu piciu laty zawartego nie ce-

sarze niemieccy, lecz królowie polscy s i bd zwierzchni-

kami krzyackimi, a nowy mistrz niema si w spory wdawa
tylko wedug obowizku pod wadz królewsk podda.

Wytenia na wojn moskiewsk i najazdy tatarskie tak

osabiy Polsk i Litw , e król nieby w stanie swoich sów
i zamiarów przeciw Krzyakom si poprze. Sia wreszcie

uyta, moga tylko wycisn chwilowe posuszestwo, lecz

chodzio waciwie o przyczenie ziem krzyackich tak do

Polski, aby zupenie zerwawszy z potnem cesarstwem nie-

mieckiem, j dobrowolnie za swoj wasn uwaay ojczyzn.

Znano si bowiem w Rzeczypospolitej polskiej ju i wtedy na

tem, e naród który chce mie za podstaw wolno, tylko

sam wolnoci, to jest: dobrowolnem jednaczaniem ziem, a nie

podbojem granice rozszerza moe. Chciano wic zakon wci-

gn w ukady na gbszej zasadzie, ni na traktacie toru-

skim oparte , i z tej przyczyny dawny kanclerz , a podówczas

primas Jan aski w przejedzie z Gdaska mia rozmow
z Jobem biskupem pomezaskim , a nastpnie zjechali si oba-

dwa do wspólnych umów w Toruniu, jako naczelnicy dwóch

walnych poselstw od króla i wielkiego mistrza. Po dugich

rozprawach, polscy kommisarze przedstawili tajemnie cakiem

nowy projekt pojednawczy, a mianowicie , eby Albrecht zrzek

si urzdu mistrza, a przyj zaopatrzenie w koronie polskij

*) Sobór ten nosi nazwisko od kocioa . Jana lateraneskiego

w Kzyniip gdzie si odbywa.
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lub w Litwie; gdyby za chcia przy stanic duchownym zo-

sta, natenczas primas zizcliby si swj archidyecczyi i go-

dnoci na jef,'o iorzy; misfr/tin za zosta»y /ygniiiiit król.

Moeby papie wystpi z j)r()te>t;icy, e król ma on;
wtedy snadnoby byo zakon zostawi \m(l jak tymczasowo-

ci, lecz w póiii('j;>z\ch czasaeli Toiacy i Litwa zawszeby

obierali na tron czowieka nie(jnatego; eby za z Krzya-

kami cilejsze i wyraniejsze byo poczenie, cz rady kró-

lewskiej, skadaaby si z rodowitycli Niemców, do zakonu

przyjmowanoby na poow l*ulak<)W, na poow Niemców, du-

ciuwni panowie rady polskiej
,
przenaliby si nawet w liabit

krzyacki. To wszystko niemogo si jednake podoba Krzy-

akom, dla tego, e ici wanie samo tylko uczucie narodo-

woci niemieckiej od króla ku cesarzowi cigo, a tu im obie-

cywano wprawdzie korzyci i mio bratersk, ale z tym ko-

niecznym w arunkiem , e si narodowoci wyrzekn. Jako
na zjedzie krzyackim w Uotliciiburgu mistrz niemiecki

owiadczy si z wielkim zapaem przeciw podobnym ukadom;

cesarz i inni jtamijcy niemieccy na sejmie niirnbergskim ra-

dzili mistrzowi raczt^j na wojn hic wystawi i przyrzekali, e
nm króla angielskiego i króla duskiego do sprzymierza i po-

mocy nakoni.

Tymczasem biskuj) pomezaski uda si do Kiakowa i czy-

ni zabiegi, eby ca spraw jak najduej przewóczy lub

eby zjazd króla z cesarzem do skutku doprowadzi, ale mu
odpowiedziano, e z tego nic nie bdzie i skoro Krzyacy

uiechc zupenego zbratania si z Polakami, to podug tra-

ktatu toruskiego w posuszestwie trwa maj. Poniewa je-

dnak margraf Kazimierz brat wielkiego mistrza , a nareszcie

sam cesarz obiecywali zatargi ukadem skoczy, przeto ze-

zwolono znowu na zjazd z Krzyakami do lvrakowa na S.

Marcin r. 1512 umówiony; atoli Kazimierz branden)urski na

czele poselstw od wielkiego mistrza, od kurfirszta saskiego

i ksicia saskiego zjecha jeszcze przed . Marcinem na

sejm piotrkowski. Król owiadczy, e w sprawie zakonu,

niema ochoty chwyta si projektu i)rzez jnimasa w Toruniu

uczynionego, a mianowicie, aby zczono dostojestwo mistrza

krzyackiego z tronem ])olskini, bo obowizek celi)atu dla

królów polskicli, zniwec/ylby i>rawo dziedzictwa, za którem
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on w interesie swego domu jagielloskiego obstawa ma obo-

wizek. Niepozostaje zatem nic wicej Krzyakom
,
jak zosta

przy cisem wykonywaniu traktatu toruskiego. Margraf

Kazimirz odpowiedzia, e traktat ten tak sprzeczny z inte-

resami zakonu i pastwa niemieckiego, i si utrzyma nie-

moe i byoby waciwiej przystpi do nowyci ukadówi

w których przecie daoby si i interes polski naleycie, lubo

cakiem w inny sposób uporzdkowa. Jakkolwiek król po-

wtpiewa, jednake pozwoli margrafowi Kazimirzowi i jego

radzcom rozmówi si bliej z primasem i niektórymi pa-

nami, jako odbyli kilka posiedze, ale w zupenej niezgo-

dzie i cakiem bez skutku, a nareszcie król owiadczy

margrafowi , e ju dwóch królów^ polskich nieodbierao hodu

od zakonu, e jeden mistrz wprzód umar ni dokona tej

powinnoci; mogliby póniej Krzyacy w}'%tpowa z prze-

dawnieniem, azatem dosy tego wszystkiego, i na dzie dwu-

nasty kwietnia (r. 1513), wielki mistrz ma stan w Pozna-

niu do wykonania hodu, albo w swojem pastwie oczeki-

w^a wojny. Artykuy istot traktatu toruskiego stanowice,

wypisano mistrzowi do zaprzysienia, z opuszczeniem jednake

tego, który zastrzega, e do zakonu Polacy przyjmowani by
winni.

Krzyacy biegali znowu za posikami, to do cesarza, to

do innych panujcych niemieckich; prosili Zygmunta o prze-

wok, lecz nic im nie szo po myli: Jerzy za ksi sa-

ski, daw^a rad, aby si upokorzyli, bo przyjdzie uledz prze-

mocy polskiej i daleko gorzej wyj mog. Kiedy niewidzc

znikd otuchy, ju nawet dostojnicy zakonu tracili nadziej

i zupenie na duchu upadli, przybywa do Królewca wiadomo
e car Wasil, zerwawszy z królem pokój, na czele licznego

wojska sam przyszed pod Smolesk i powiada, i Litw tak

dugo walczy bdzie, dopókd tylko jego konie biega, a mie-

cze kraja nieprzestan. Wielki mistrz natychmiast chcia

zbrojno przeciw królowi wystpowa, ale mistrz niemiecki,

a zwaszcza inflancki, któremu Moskwa silnie we znaki od-

dawna si dawaa, i którego nawet król do wspólnego oporu

wzywa, podzielali zdanie, e dosy bdzie na zasadzie tej

wojny moskiewskiej na nowo o korzystniejszy ukad si sta-
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ra, a nie wyst^^powu ornie, jak gdyby rol>ka jii bya
zyiibioiiij i iiifidy swych si od/yska uiciiiu^ja.

liardzij jcszc/e ni wielki mistrz, opar swoje widoki

na pogróce Wasila cesarz Ma.\yniilian i przysa owiadcze-

nie do Krzyaków, e warunki przez knila kadzione w Pio-

trkowie, s szkodliwe, a nawet zgubne dla zakonu; z tj

przyczyny rozkazuje niniejszeni tak dostojnikom, jak ])raa-

toni i stanom pruskim, pud cotiii\;ciem wszelkich i jirzez wite
pastwo rzymskie zatwierdzonych im przywilejów, aeby si

z królem wcale niewdawali, ale tylko cesarzowi i li^eszy nie-

mieckiej wedug ob(jwizku, posuszeii>twa i wiary dochowy-

wali. Tymczasem Zygmunt opierajc si na traktacie toru-

skim , wezwa mistrza wielkiego jako swego lennika, aeby

na wojn Ujoskiewsk z kontyngensem stan. Zaczto wic
w Królewcu i Niemczech radzi , co w tern razie pocz i prze-

mogo zdanie, e gdy gównym jest krzyackim obowizkiem

przeciw niewiernym walczy, a Moskale jako schizniatycy

u katolików do niewiernych si licz, przeto niechcc stwier-

dza zarzutu, e zakon ju bez celu istnie, trzeba na polskij

strunie wystpi. lviedy krzyackie owiadczenie w duchu y-
czliwoci nadeszo do króla, wojska moskiewskie, ju nie-

tylko odstpiy od Smoleska, ale opuciy Litw jednake

przychylno mistrza i luzyaków o tyle znowu zyskay

u króla nagrod, e termin do skadania liodu na dzie dwu-

nasty kwietnia zawicie wyznaczony, jeszcze raz do dalszego

czasu odoy i)ozwolouo. Atoli wielki mistrz z tj nowj od-

woki zacz odnosi wielkie korzyci w celu osignicia zu-

penej niezawisoci od Polski, a naprzód tak sobie zjedna

nowego jiapiea L(H)na X e Polacy byli wezwani i)rzez breve
aeby wzgldem zakonu zaju lny pokitj zachowywali i na so-

bór lateraneski penomocnikttw do bronienia swej sprawy

przeciw Krzyakom nadesali; powtóre cesarz tak dobrze so-

bie sw niby dawniejsz wadz nad calemi l'rusami przy-

pomnia , e Gdaszczan i ^lblaniiw z i)owodu zabrania

zboa na Wile niejakiemu Toniaszowi .lodekkowi przed swój

lvamniergerich t zapozwa, a gdy niestanli, na lieichs-

a c h t wskaza. To szczególniej do ostatniego oburzyo króla

i panów polskich: zapytano si wic wielkiego mistrza, skd
on jako lennik królestwa przychodzi do uciekania si pod cu-
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dze opieki. Niech stanie do przysigi hodowniczej, swoich

obowizków pilnuje, a wtedy znikn poswary i niepokoje

Przeraeni tern treciwm wysowieniem Ki'zyacy, odpowie-

dzieli pokornie, e przecie mistrz jako ksi brandenburski,

powinienby byd przesuchany o co midzy królem polskim

a nim chodzi.

Cesarz Maxymilian chcia Krzyakom przypomnie ow
star ich polityk wizania si z kimkolwiek, byle tylko po-

prze sw wasn spraw i wyprawi w dug podró swego

posa Jerzego Schuitzenpainera, który w Brandenburgu, Sa-

xonii i Królewcu ukada sprzymierza i wojn przeciw Polsce

a nakoniec pojecha do Moskwy. Wcignicie do tej wielkiej

koalicyi Wooch i Danii leao take w planie Maxymiliana,

a liga hanzeatycka nawet ju daa mu si nakoni. To wi-
zanie si cesarza i zakonników zbrojnych, jakimi byli Krzy-

acy, tudzie innych ksit katolickich we wielk koalicy

ze schizmatykiem carem przeci\, bardzo katolickiej Polsce,

i przeciw Litwie, któr car mia zaraz od kocioa rzymskiego

na wieczne czasy oderwa , niemogo na aden sposób znale
opieki i pogady w Uzymie. Ale Maxymilian znowu zaalenia

do Rzymu wysya, e król polski gwaci Rzeszy prawa, mi-

strzowi za przykaza, aby wzgldem ostatecznego pojedna-

nia si z Polakami bez rozkazów cesarstwa w nic si wdawa
nieway. Leon X. papie nowy, t okolicznoci i wpywem
Niemców z obranej przez Juliusza drogi strcony, powtórnie

nakaza królowi i mistrzowi, aby sw spraw przed sobór

wytoczyli. Korzystajc z tego mistrz , tumaczy si przed kró-

lem z nieskadania przysigi cesarskim mandatem i brewami

papiea.

Wysani na sobór lateraneski posowie polscy, Jan La-

ski primas i Ostroróg wstpili naprzód do Wenecyi, gdzie

u doy i senatu yczliwo jednali dla Polski, a potem w Rzy-

mie, primas majc w pomocy kanonika Wapowskiego i De-

ciusza mieszczanina ki-akowskiego, niepospolitych w owym cza-

sie iistoryków polskich, odpiera historycznie zarzuty posa

cesarskiego, który si domaga caych Prus dla zakonu. Ko-

ció wysuchawszy caego sporu, uietylko przysdzi suszno
Polsce , lecz nakaza Krzyakom wieczne milczenie w tej spra-

wie. Odtd król Zygmunt na wszelkie poselstwa krzyackie
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lub z;i Krzyjikaiiii przychodzce, dawa jt'diio>tajna odpo-

wifd, e uikl w jt-go .stosunek wzglydein zakonu wchodzi

nie ma jirawa i z powag narodu polskiego a wadz bwoj,

duej ij^'ra niepozwoli. Atoli z pocztku r. 1514 car \Va-

sil ze znaczneni wojskiem i w trzysta dzia, przeszed znowu

granice Litwy, a lubo i za tym razem bez skutku oblega Smo-

lesk, przecie Litw^- i l'olsk^' tak zatrudni, e nie byo mo-

na myle o uyciu siy przeciw Krzyakom. Tymczasem do-

noszono z llzynm, i kardyna Gran, przychylny Polakom,

odbierze polecenie, aby si uda do Tru i aby z ui»owaine-

niem stolicy apostolskiej, nakoni wielkiego mistrza do zo-

enia hodu, ale jednak skoczyo si tylko ua wydaniu breve

a>y mistrz nieodniawia posuszestwa dla króla. Mistrz atoli

jiodug zwykego obyczaju znowu wyprawi poselstwo do ce-

sarza z prob o rad i pomoc. Cesarz za straciwszy na-

dziej zaszkodzenia l\)lsce za i)()moc wadz kocioa katoli-

ckiego, tem gorcej pracowa, jak podówczas wyraaa si

zachodnia Europa, u niewiernego cara, a wiedzc, e
car w obliczu Schnitzeni>aiiiera ju zai)rzysig przymierze

niemieckie i krzy na dowód caowa ; do tego liczc na siy

swoje , na siy zakonu i pastw do owj niedawno wspomnio-

nej koalicyi wcignitych, wszystkim sprzymierzecom swoim

wyznaczy dzie zjazdu do Lubeki, i wezwa Zygmunta o przy-

sanie i)enoin()cinków. Rozpisywa za do swoich przyjació,

e króla polskiego ju w matni dosta, i gdyby król nie tro-

szczy si o to wszystko, ani do ukadu w niemieckim iute-

ressie nakoni si nieniia, wtenczas wejdzie w rozpraw

z potnymi i wielu nieprzyjaciómi, a skutki szkodliwe sam

sobie jirzypisa bdzie musia. Mistrz Albrecht takiem do-

niesieniem znowu na duchu odwieony, z rozkwit nadziej

w sercu i na twarzy, kaza si wymówi przed Zygmuntem,

e przysigi wykonywa nie jest jeszcze w stanie, bo sdzi,

tó na zjedzie ubeckim i jego sprawa bdzie obrad [uzed-

miotem. Atoli zasmuci si bardzo spieszn odpowiedzi, i
zjazd lubecki Polaków obchodzi nienioe, udziau w nim

bra niemyl, a swoje prawa wzgldem zakonu w razie dal-

szego oporu, wkrótce broni zatwierdzi potrafi. Zapyta

si nadto król, czyli to prawda, e mistrz zakonu stoi w przy-

mierzu z Moskw, obalajc koció katolicii w Litwie? do
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Maximiliana za pojechao inne poselstwo ze stósownerai przed-

stawieniami.

Cesarz w}Tozumiawszy, e iiietylko z Polski , ale z Czech

i Wgier nikt do Lubeki iiiezjedzie, e na króla duskiego

niemniej ksit niemieckich w pobliu Prus, uic liczy uie-

mona, a przyjanienie si z Moskw poczytywan za kraj

niewiernych, nawet psuje niezmiernie spraw Krzyakom, bo

nietylko za granic, ale wród murów Królewca pomidzy

nabonym ludem sarkanie z tego powodu wzrasta; zacz
dzie za dniem przybiera coraz bardziej min pojednawcy

midzy Polsk a zakonem, i owiadczy, e kiedy bracia Ja-

gielloczykowie niechc w Niemczech spraw europejskich

ukada, to on sam po zjedzie lubecldm, gotów si do nich

dla przyjacielskiego porozumienia do Presburga wstawi.

Prz}'jani tej nagej zaród by nastpujcy. Cesarz Ma-

x}Tnilian wszczyna wszystkie kótnie z Zygmuntem
,
jako na-

czelnik domu austryackiego , a powodem stay si Wgry
i Czechy. Widzc, e nie potrafi orem, chcia sobie lub

svrym potomkom zapewni powrót do tych dwóch pastw

ukadami i powinowactwem. Przed szesnastu laty wykrci
ugod, i po zejciu Wadysawa bez mskiego potomka, W-
gi-y i Czechy przejd napowrót do domu austryackiego. Tym-

czasem Wadysaw doczeka si syna i córki. Trzeba wic
byo nowy obrót nada rzeczy. Nadto Wadysaw schorzay

codzie nagiej ku mierci si zblia, azatem naleao nietra-

ci czasu. Przy tych wszystkich okolicznociach Wadysaw
by czowiekiem bez zdania i rozumu

;
patrza zawsze w zie-

mi, Czechom na wszystko odpowiedzia „dobrze", a Wgrzy-
nom, e ich jzyka niezna „bene", wierzy za w Zygmunta

i we wszystkiem go sucha. Maxymilian wzi si wic do

udawania serdecznoci dla Zygmunta, a Zygmunt widzc, e
cho pozorem moe siebie i Polsk postawi w daleko lepszym

stosunku nietylko wzgldem Prus, ale i wzgldem Moskwy*

chtnie bardzo skoni si do dobrego porozumienia, a w sku-

tek tego stana midzy nimi umowa co do zakonu, e Po-

lacy, jak ju dawniej przystawali, zrzeka si wyranie prawa

wstpowania na Krzyaków, a mistrz rad nierad ma wykona
królowi i)rzysig hodownicz i we wszystkiem zreszt we-

dug ti'aktatu toruskiego postpowa.
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IX.

Zygmunt udajo si na ^V^^^ry r. 1 i 1 5 , ztd za z Wadysawem do

Wiednia. Podwójno tam zalubiny Anny córki Wadysawa z Maxynii-

lianom Ktiirym, wnuc/ki za cesarza Maryi z Ludwikiem. Maxyniilian

cesarz przyrzfika o Krzyaków si nie troszczy. — Kozwiczywanie si spo-

ccznoAci krzyackiej. — \\'a.sil z Krzyakami zmawiaj si mi wojn prze-

ciw Polsce. — Maxymilian clice ruszy jtrzcciw Turkom i nakania Zy-

gmunta do tej wojny. W po.>elsi\vi(; jtosya w tej mierze na sejm rzeszy

Krazma Cioka l)iskupa pockie^co i Ilaiaa Leszczyskiego. — Mowa ("ioka

ua posuchaniu u cesarza w ol»ec kurtirsztów i najznakomitszy cli mów
Kzeszy. — Maxymilian cesarz umiera, po nim Karói V cesarzem rzymsko-

niemieckini, pragnie pokoju z Polsk, bo ma zamiar wypdzi Turków

z Europy. — Rzesza roskaztyc mistrzowi Albrechtowi, aby hod Polsce

zoy. —

Uda si Zyginuut na Wgry jeszcze w Marcu r. 1515

lubo historyk , lekarz , a nadewszystko wielki astrolog Macij

z Miechowa wyczyta w gwiazdach i ostrzega, e przed

. Janem Chrzcicielem kroi z cesarzem na aden sposób spo-

tka si niepotrafi. Po przywitaniu od schorzaego brata sie-

dzcego na krzele i)rzed Presbiugiem, wjeda Zygmunt

konno do tego miasta, w[)rowatlzany przez swego maego sy-

nowca Ludwika, urzdników wgierskich i lud wród swego

orszaku z biskupów, wojewodów i innycli juinów z tysicem

piset rycerstwa jjolskiego w ubiorach husarskich i niemie-

ckich z wielu trbaczami, a majc do tego niemao Rusinów,

Prusaków, Moskali, Turkciw i Tatarów. 1'icset za wozów

po wikszj czci w cztery a wiele w sze i om koni z tu-

makami i sprztami, zaraz od rana poprzedziy wjazd uro-

czysty.

Cesaiz bawi we Wirdniu i pobliszych zamkach, a przez

swego peliu)niocnika kardynaa Gurk, którego raz po raz do

siebie wzywa, trzy miesice ukady i)rowa(lzil, i uniknwszy

podróy do Presburga, tak okolicznoci ponastrajal, i Wa-
dysaw i Zygmunt dla widzenia si z nim, do Wiednia przy-

jechali. e stara bya nienawi pomidzy dwoma dworami

z powodu wydzi(>rania sobie Czech i Wgier, jjrzeto wielu bao
si jakij zdrady, a nawi't ówczesny burmistrz wiedeski An-

bold, pod nazwiskiem I^uspiniana u historyków zwany, powiada,

e panowie polscy i wgierscy bez wzgldu na witanie przez

samego cesarza, bali si wjeda do W^iednia, a hu dopiero
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Zygmunt ducha doda.*) Na zjedzie tym zawarto mae-
stwo w formie zrkowin : Ann Jagiellonk córk Wadysawa,
jako mae dziewcz zalubiono staremu Maxymilianowi , lub

któremukolwiek z jego dwóch wnuków; wnuczk za cesarza

Mary jednastoletniemu Ludwikowi Jagielloczykowi.

Ukoczya si tedy walka dwóch domów cism po-
czeniem w jeden. Cesarz owiadczy Zygmuntowi w obec

panów, e chce z nim y w przyjani i po bratersku, uznaje

w caoci traktat toruski , o Krzyaków troszczy si zaprze-

staje, z Gdaska i Elblga reichsacht zdejmuje. Nietylko wy-

rzek si owej koalicyi przeciw Polsce szeroko rozcignitej,

ale wysa poselstwo do Moskwy, majce chodzi za pokojem

i przyjani pomidzy Wasilem a Zygmuntem.

Odtd krcenie si poselstw krzyackich pomidzy ksi-

tami niemieckiemi za pomoc pienin i zbrojn byo ju da-

remne. Ksita niemieccy uwaajc Prusy za pital szla-

chty niemieckij, tylko wciskali swoich braci bezmajtkowych

i wysok a ubog szlacht na Krzyaków, przez co wydatki,

a za niemi niedostatek i rozprzenie codzie bardzij mno-

yli w zakonie. Komendatorowie balii niemieckich zamiast

obiecywanie posików zasaniali si ubóstwem i bezwadno-

ci, jednake wielki mistrz w swoim zapale modzieczym

polegajc na talencie swego radcy Dietricha Schoenberga,

roi wojn i to jeszcze zaczepn przeciw Polsce. Umyli
zebra niestraszn si, bo wszystkiego tylko om tysicy

dobrj najemnej piechoty, a dwa tysice jazdy: jednym kor-

pusem chcia zagrozi Gdask, a drugim, przybrawszy Krzy-

aków inflanckich, pustoszy mud; potem lopanowa Ma-

zowsze i Warmi, dalej Toru, Elblg i Malborg, a na-

koniec dopiero „mieczem i ogniem w Polsce tak gospodaro-

wa, eby kuchnia i piwnica stay Polakom przeszkodami do

wkraczania na ziemi prusk." Byy to majaczenia, jakby

ciko schorzaego, bo lada chwila powali si majcy zakon,

nieumia ju nawet utrzyma prawa w mocy, i dla tego kto

*) Rex autem Poloniae ut est summae dexteritatis Princeps, suis et

Hungaris (lixit: „sub confidentia Caesaris quem mihi multi gravissimiim

hostem praedixerunt huc veiii, sub confidentia ipsum sequor Yienuam:

quisquis niihi confidit me sequatur, si quis timet remaneat." Diarium

Joannis Cuspiniani.
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chcia, atwo si z pod jogo kamo!>ci i posuszestwa wya-

mywa : ztjjd w iiiaju i<r/yackijii mnoyli si citric rozbój-

nicy, którzy przedsi^hrali nawet w sto koni wyprawy nietylko

do Warmii i Prus knUcwskich, ale i do ziem pobliszych pol-

skich. Nagany z tego powodu jjrzez Zygmunta udzielane,

zawsze daway mistrzowi tylko powód do jakiego sztucznego

usprawiedliwienia si, a ze zamiaj^t nikn, nieustannie

wzrastao. Z pocztkiem r. 1517 zwoa król sejm pruski do

Malborga. M(')wi w|u-ost o wojnie i)rzeciw zakonowi, ale

stany i)ruskie lu)o niebyy przeciwne, zgadzay si ])rzecie,

aeby przygotowania zwolna przedsibra, a po nieprzyjacielsku

dopiero w dogodniejszój porze wyst4j)i i zapowiedziano prze-

gld wojskowy. Poniewa atoli najazdy, ])odi)alania i gro-

by od band rozbójniczych z kraju krzyackiego nieustaway

przeto ziemie Prus królewskich zebrawszy si na powtórny

zjazd w rodku lipca do Mall)orga, wezway do wsp(')lnej na-

rady miastu i szlacht l'rus krzyackici, zapewniajc, e
u rzdu polskiego dadz si wyjedna rodki na zatamowanie

otrowskiej niegodziwoci u samego róda. To obudzio

trwog w mistrzu i zakonie, bo )yo widooznóm, e ich pod-

dani nai)rz()d wnijd w i)orozumienia z Polakami, a potm
pomyl i o wspólnym rzi^dzie. Ivaza wic mistrz zagrabia

wszdzie listy wezwawcze, rozesane z Malborga. Tymczasem

wywina si wielka kótnia midzy duchowiestwem sambij-

skiem: oticyaa katedralnego oskarya dziewczyna o sto-

sunki, które owoc wyday, a lubo si nawet przysig unie-

winia, przecie znalazo si stronnictwo w kapitule, którego

skazao na zoenie z urzdu i zdarcie mu z piersi krzya za-

koimego. Zgryzota i wstyd juzyprawiy o mier tego, jak

si zdaje cakiem niewinnego, a przynajmnij zbyt surowo

ukaranego czowieka, liiskuj) sambijski bawic i)odówczas

w Merseburgii, upowani mistrza do wyrokowania ju-zeciw

potwarcom zmarego oficyaa. Mistrz poszrdl za daleko i ka-

noników powizi kaza, a lubo ich wkrótce i puci, prze-

cie kai)itua powstaa o nieprawne sdy i wytoczya spcn*

do llzynni.

Rozwizywanic si po wszystkicli stronach spoecznoci
krzyackij zai)owia(lao coraz wyraniej, e panowanie za-

konu w Prusaci pochylio si dobrze ku njtadkowi: ju Al-
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brecht sabn codzie bardziej w nadziejaci swoicli, widzia,

e w wojnie przeciw Polsce niepodoa i ukada sobie plan

tylko z rozpaczy wyniky, a mianowicie zamyla Zygmuntowi

odda reszt Prus, o wzitych za pienidzach we wynagro-

dzeniu, zawrze ukad z królem Niderlandzkim wzgldem prze-

niesienia zakonu do Fryzyi. Planu tego jednake niemia przez

kogo nawet przedstawi . królowi niderlandzkiemu, a gdy po-

gróki wojenne ze strony Zygmunta dojrzaemi by si zda-

way, rozpocz uzbrojenia na nowo, wprawdzie niedostateczne,

ale zawsze takie, na jakie zdoby si by w stanie. Wszystkie

balie zagraniczne ofiaroway wielkiemu mistrzowi tylko dwie-

cie jazdy i omset piechoty, starosta za mudzki Jan Miko-

ajewicz Radziwi wojskiem litewskiem przeci wszystkie

drogi z Prus do Inflant, tak, e w Prusach na Krzyaków in-

flanckich niewiele byo mona liczy.

Tymczasem car moskiewski zacz gromadzi wojska

u granic litewskich, a papie Leon X. zyskujc coraz wikszy

wpyw na dworze cesarskim, rozesa legatów po Europie ze

zapowiedzeniem obrady na soborze powszechnym kocioa

wzgldem wojny przeciw Turkom i z przykazem pod kltw,

aby si nikt nieway z chrzecian pomidzy chrzecianami

przez pi lat adnych bojów wszczyna. Wadza atoli pa-

piezka nigdy niemiaa tyle powagi, aby w rzeczach wieckich

moga kierowa wszystkiemi pastwami, i spodziewa si

trzeba byo, e tm mniej dokae tego w owym czasie; Krzy-

acy, ub zakonnicy, wicej okazywali zaufania do niewier-

nego, jak podówczas nazywano cara Wasia, który obiecy-

wa Litw sobie przywaszczy i w pastwo niewierne za-

mieni, nieli do papiea i cesarza, swoich jak mówili pra-

wych naczelników, którzy z królem Zygmuntem w najlepszm

zostawali porozumieniu. Ju przed rokiem ów Dietrich

Schoenberg radca i przyjaciel mistrza zawar by ukad w Mo-

skwie wzgldem wspólnej wojny przeciw Polsce i Litwie.

Wielki mistrz da od cara miesicznie szedziesit tysicy

zotych reskich na opacenie dziesiciu tysicy ])iechoty i dwóch

tysicy jazdy najemnego wojska; car nakania si do tego,

ale kad warunek, aby zakon wprzódy swoim kosztem

zaj Gdask, Toru, Ivwidzyn i Elblg Niechcia take na

to przysta, aby nm niemialo by wolno tak dugo zawrze
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pokoju z Pol>k{i, dopóki zakon nieod/yska ws/stkich ziem,

kt<»r(; ftosiadu w Prusach.

Mistrz akiKjcy grosza, pnisil si w Moskwie o srebro na

bicie monety, ale mu odpowiedziano, e trzeba, al)y przy-

najninij jiocztek wojny jiokaza. Psu atoli Krzyakom nie-

zmiernie ich wieczny obroca cesarz, bo zapaliwszy si ogóln

wypraw przeciw Turkom, do którj Polacy byli niezbdnymi,

pracowa w Moskwie przez swego penomocnika HerluTsteina

uad pokojem midzy carem a królem. Mistrz dowiedziawszy

si o tm, swego Schoenberga wyprawi na nowo do Wasila,

aby u niego staraniom cesarskim wzgl^-dem i^okoju wszel-

kiemi siami tam zakada. Kaza Moskali zawiadomi, e
w Polsce i Litwie szlachta stawia wii'lki opór w skadaniu

podatków, e na zbliajc si Wielkanoc (r. 1518; król b-
dzie zatrudniony uroczystociami z okazyi swego powtórego

maestwa, e do wojny Polacy nieuczynili naleytego przy-

gotowania i atwo byoby Krzyakom z niebaczka na nuid
i Litw a z pewnym skutkiem uderzy, byle tylko mieli pie-

nidze, o ktiue ju dawniej bez skutku upraszali. Car wsz-

dzie bardzo ostrony, a najbardziej w dziale skarbowym,

owiadczy na nowo mistrzowi Albrechtowi, e dotrwa w swoich

nieprzyjaznych zaujiarach wzgldem Litwy; skoro za tylko

poruszenie wojenne u Krzyak(')W postrzee, natychmiast zobo-

wizania swoje naleycie i)ospenia, a dla dopilnowania po-

sa ze Schoenbcrgiem do Prus swego kommissarza. Tak

tedy pocieszeni Krzyacy przez Moskw, zaczli uzbrojenia,

wchodzili w ukady z piciu tysicami wojska najemnego

w Danii, ale e niemieli pienidzy na zadatki, szy im rzeczy

z niezmiernym oporem. Mistrz jednake mielej i mielój

wzgldem króla wystpowa, a niedosy i wzbroni wywozu

zboa do krajów polskich, ale wszelkiemu icli mieszkacowi

pod kar mi(Mci zakaza handlu u siebie.

Okoo tego czasu, cesarz Ma.\ymilian pobudzony przez

papiea Leona X, chcia ju wyruszy przeciw Turkom: po-

kój bowiem od niejakiego czasu na zachodzie Europy usta-

lony , kaza uwaa j)or za bardzo dogodn. Cesarz znie-

wolony by Polsk poczytywa za mocarstwo, co w podo-

bneni pi/rdsiwzlciu bardzo wielk pomoc i)rzynie mogo,
i uczyni st(')sowne wezwanii' do Zyguumta, który uicwtpli-
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wie najgorcj w Europie yczy wypdzenia Turków do Azyi.

W celu dania odpowiedzi wzgldem wojny tureckiej, a przy-

tm dla zniweczenia wpywu Krzyaków, którzy znowu na

dworze cesarskim i pomidzy ksitami niemieckiemi ale

rozwodzili i pomocy przeciw Polsce szukali, uda si w po-

selstwie Erazm Cioek biskup pocki i Rafa Leszczyski ka-

sztelan ldzki a starosta czuchowski na sejm Rzeszy niemie-

ckij zebrany w Augsburgu.

Na posuchaniu uroczystem w dniu 20 sierpnia 1518.

Erazm Cioek przemówi do cesarza w obliczu kurfirstów

i najznakomitszych mów Rzeszy.*) Poniewa ^jego mowie

zawarte s, ówczesne stosunki Europy, przeto nie od rzeczy

bdzie da j w caoci i brzmiaa jak nastpuje: „od króla

naszego stawamy przed Tob Miociwy Cesarzu i przed tym

przewietnym sejmem, który w twej znanej pieczoowitoci

okoo dobra chrzecijaskiego troskliwo i pilnie na czas wa-
ciwy i w dogodne miejsce zwoae, a celem naszym jest

w imieniu tak Jego Kr. Mci., jakoli obszernych pastw Jemu

podlegych, wyoy wszystko, co si moe tyczy witej

ogóluj wyprawy przeciw najsroszym Tui'kom: ju wielokro-

tnie ukadanej. e ze wszystkiego czego w yciu uaszm za-

pragn moemy, jest to dla chrzecian rzecz najwaniejsz,

wiadczy wzrastajca codziennie potga wroga: ju lat siedm-

dziesit od smutnego i nieszczsnego zajcia Carogrodu, jak

nieprzyjacielowi do nas drzwi otworem stoj i jak o wicej

niczem niesyszemy, tylko o zwyciztwach i okrutnych roz-

bojach od Turka na chrzecijastwie wykonywanych. A kiedy

lenimy si wszyscy razem do boju naleycie stan, uieuszo

zagady tylu monarchów z ich ludami i poddanymi, tyle

pastw, uajzamoniej szych, z wielk zniewag naszej religii i ze

sponiewieraniem godnoci cesarstwa chrzeciaskiego, co wy-

licza prawie niepodobna dla smutku boleci penego. Wszy-

stko ani nmie opowiedzie, ani wam bez ez w oczach wy-

suchaby si niedao, a dla tego waniejszych tylko dotkn

szczegóów. Czy niewidzimy jak caa z trzech trójktów

ziemi najwiksza Azya od Turków i innych niewiernych opa-

nowana, jak caa Afryka zostawiona w ich bezbonych i zbro-

*) Pisiori Polonicae Historiao Corpus Tom. III.
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dniczych rkach, jak w swj wi^kszój czci Europa tylu po-

ofiiimi i najazdami spustoszona? i my jeszcze do tej chwili

zasypiamy ! Ale na tern wszystkiem nawet wn')g nasz uieprze-

stajc, dla wzmocnienia swych si naszed r/dzc Syryi i Egi-

ptu, a przez swe zwyci\^ztwa, w Jerozolimie matce naszej,

z której wyszo zhawienie, swjj wadz osadzi. I):ugieni wic

prawie cesarstwem ju i tak oddawna straszliw potg swoj

w oczacli naszych podniós. My za zgnu.niali , )ez powodu

i nierozwanie szarpiemy si w wojnach wewntrznycli, mie-

czami swemi czelad naszój religii , to jest nas samych w prze-

klcia godnej zo.liwoci rl)ieniy: ani niesuchaniy mdrych

sów proroka, które si ku nam nadaremnie, jakby ku po-

ganom rozlegaj i które gro karami za cik nasz zbrodni.

Oni, s te sowa, na siebie i midzy sobzasadzki
stawiaj; dla tego te nie wysucham ich, cho im

nage nieszczcie przed obliczem stanie. Na ldzie

i na morzu sposobi Turek uzbrojenia przeciw chrzecianom,

do gowy i garda berdysz nam ju przymierza, a my si

jeszcze wacliamy, ani midzy sob pogodzi nie chcemy i w tm
cam niebezpieczestwie nieogldni na cige we dnie i w nocy

nalegania ojca witego Leona, nienmierzamy zego ducha.

Sam wróg nas napomina i ze snu l)U(lzi, woa, e gnunie-

jemy; w lenistwie pogronych trwog przeraa, bo niedawno

do brzegów Ty)ru w kilka miesicy pod nuiry IJaelianatu

i w tej cliwili a do portu Ostyi z elazem przez krwi i)otoki

kroczy. My niby mi zabawk to, co nam blisk zagad
grozi , w mieci obracamy i tylko jako . Piotr rozbijajcy

si na morzu kiedy wzywa od Boga pomocy i kiedy j otrzy-

ma, woamy: zbaw nas, bo oto giniemy."

„Zgromad/i ju podol)ny sejm bogiej pamici rodzic naj-

ukocliaszy W. Ces. Mci. i)o spustoszeniu Karnioli. Wiele

w tym przedmiocie objanili najuczcsi mowie, wiele niejako-

(liicliem i)roroczym j)rzepowie(lzieli , skoro cisncemu si nie-

szczciu i widocznym klskom tama i)oloona nie bdzie.

Wszystko przecie opakany tylko skutek wydao, bo adnj
rady niezglbiono, adiu''j ucliway nie wyrzeczono w sposób

naleyty i potrzebie odpowiedni; nikomu dokonania rzeczy

nic i)olecono , a caa dogodna pora w chaniebum zaniedba-

niu przemina. Dzi powtórnie. Niezwyciony Cesarzu, wgo-
Tom IV. 4
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dny sposób twego dostojestwa i obowizku rozpoczto sejm

pod dobr, wrób, lecz troskliwie dopilnuj, aby upadkowi

chrzeciaskiej rzeczypospolitej zapobieg skutecznie, jak przy-

stoi na naczelnika i cesarza chrzecian , nie z tytuu tylko,

lecz rzeczywistego, i aby ci, co pod tw wadz stoj, doznali

pomocy i obrony prawdziwie cesarskiej. Uoenie tego przed-

siwzicia zaczynae ju kilkakrotnie w duchu twej znanej

wspaniaomylnoci; przyjmowae wietnie i okazale przed

kilku laty trzech najpotniejszych królów w twej stolicy au-

stryackiej , a zawarszy w niedajcój si narusza wierze traktat,

naradzae si z nimi wzgldem sprawy chrzeciaskiej , czego

zaiste ku twj chwale niezaprzestan rozgasza usta wszyst-

kich, a wielu w dyamentowe pismo pozaciga. Ani bowiem

rodzic twój, ani inni cesarze pomimo najsilniejsze upragnienie

niepotrafili przywie do skutku takiego zamiaru, któryby

tylko z tryumfami Oktawiusza porównywa mona. Opuszczam

tum zwyciztw jakie cigle odpowiaday yczeniom twoim

i wedug nich przyszy do skutku; kady za zdrowego roz-

sdku czowiek przyzna, e wszystkie wypyny z twej woli

i twego umiarkowania , a przez tw roztropno i przez sprzy-

janie ci losu, wicej dokazae, jak moc cesarskiej godnoci.

Stde te ojcem ojczyzny od caych Niemiec jednego z naj-

wikszych krajów pod niebem, nazwany; nad czem rozwodzi

si chobym chcia czasuby niestao i co wreszcie caemu
wiatu dostatecznie wiadome. Ty z wasnego przekonania

i z wasnej woli a nadto na wnioski owych królów, nietylko

uznae przedsiwzicie za najwaniejsze i twej potgi godne,

lecz nadto caej wojny pocztek, sposób, prowadzenie, nast-

pstwo jak najpikniej kazae opisa. Z tak za biegoci
w sztuce bojów, z tak cisoci i z tak wanych pod wszel-

kim wzgldem stanowisk, e wykrywa si jak najjaniej, i
to uoono wedug pomysu cesarskiego i najznakomitszego

wodza, bo bez przepomnienia nawet jednego drobnego szcze-

góu. Rzecz t do serca jako grot wnikajc pochwycia sto-

lica apostolska nauczycielka i gowa religii naszej , która przez

tyle lat odbywa szczliwie cige sobory, a przywyka wy-

dawa na kadem posiedzeniu napomnienia do tego jedynie

celu zmierzajce; wócznia bowiem turecka tkwi cigle wjj
piersiach. Bisku))i w przedstawianiu rzeczy dowiedli, e nie
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sain<';m tylko sowem, ale czynem, krwi o ile tylko mona,
chc pr/.ean)a j^nuno nasz i wznie podupadlofio ducha

w chrzecijanach: sternik statku pokaza e niedarnio inii^' Iwji

nosi, 1)0 zbawirniiy ^wój glos i czujne swe pomysy jak przy-

stoi na najwyszego pasterza ku temu tylko kieruje, aeby
wspóln pot^'L' ezemprdzój pooy zapor ni('hozi)ieczestwu,

które ju upadi-k ostateczny za sob niesie. Si)rawie(lliwie

rzdzili ludem Boym, Mojesz i Aaron, Dawid i Nathan,

iiifnmirj jak wiciu rzymskich biskujiów z cesarzami chrzeci-

jaskimi, hj,{'zc lask z dwoist wadz. Podwójny nam miecz

zostawi, przy odcliodzeniu do ojca Zbawiciel nasz; dwa y-
wioy czcili Persowie, to jest ogie i wod, od dwóch i na-

sze zbawienie, to jest od wiary i pracy. Bdziesz i ty Mio-

ciw)' Cesarzu stara si poczy miecz twój z mieczem naj-

witobliwszego Leona dla wydarcia z paszczy nieprzyjacielskij

i tylu nieszcz owiec Cnystusa. Przedstawiasz bowiem tw
osob twój paszcz niezcszywany, który za czasów twoich w po-

r wynaleziono; uyje i)omienia wymowy i siy ducha kapa-
stwo wicone; niezabraknie przychodu na wydatki. Nie wod
zmarz, lecz wrzc na obron bdziesz poddawa niezmor-

dowanie z innymi panujcymi; nasz wiar, nasz nadziej

przez tw i»rac uzupenisz, a zostimiemy bezpieczni od sro-

goci tureckiej, bo jedyn nasz saw, to tylko by moe,
abymy domy nasze a nadewszystko religi, w którjmy si
urodzili, obroni i zaciowa potrafili; religi, za któr wszy-

scy przodkowie twoi i cesarze nawet w szereg witych zajji-

sani, szczliwie i w czystj duszy wiele wojen w Europie i Azyi

zaszczytnie wiedli. W ndzy nas natura na wiat wydaje,

a potem yjemy obarczeni kopotami i jako kwiat prdko
widniejeiny; padamy, giniemy od mierci, a tylko ten przy

dugiem yciu zostaje, kto je skoczywszy doczenie, utrwali

pami po sobie i wiecznem uczyni swe imi. Tak to nie-

istnc by na wiecie, a po mierci ])rzy yciu zostawa
mona. Utarem przysowiem l)yo staroytnych: ..pikna mier
zdobi vcie." Std te wielu dla ocalenia ojczyzny oddajc
ciao i dusz potwierdzali to ywym przykadem. Ty przeto

maszczony najuroczyciój Cesarzu, biorc z tego przykad,

jak wiadomi rzeczy przedstawiaj pierwszy stan chrzecija-

stwa i spogldajc ku przyszoci, z twj duszy swobodnej
4»
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zwyke wynurza, e aden rodzaj mierci niebyby ci mil-

szym, jak wród zielonego pola, przy obozie naprzeciw nie-

wiernych stojcym. Wzniose to uniesienie ducha, tgo wro-

dzona i zakorzeniona w ciele monarchy. Nie czowiecze to

postanowienie, ale gos bóstwa, godzien cesarza, skoro nie

o oe z koci soniowej, nie o jedwabne poduszki, nie o po-

sanie w zotogowiach, lecz o zielenice ki i siano wienia-

cze, chodzi Ci jak o upragnion rozkosz królewsk, aby
wypaci dug godnoci cesarskiej , który winien caemu chrze-

cijastwu, za co ci wszyscy zdrowego ducha w zdrowem

ciele i dugiego ycia yczy bd i wznios z pokorn mo-

dlitw rce ku niebiosom, aby wytrwa niezomnie w tak

szczytnym zamiarze."

„Czas przystpowa do czynu i czas ze staemi piersiami,

bez wszelkiej dalszej zwoki
,
po tylu naradach i uchwaach,

po tylu zjazdach i rónych napomnieniach, ukadach, przepi-

sach, samo dzieo nie dowodami sownemi, ale orem po-

piera. Ju medyolaczyk który zbiegy z Turcyi, powiada

w obec naszego króla, Turek wyszydza te czste, a próne

i bez skutku przygotowania nasze: „niech radz" mówi

..chrzecijanie, niech sobie radz, a ja zrobi, co

rzecz nakazuje i to przez zwyciztwa, które dugo
zadziwia bd." Jeeli prawymi chrzecijanami jestemy,

jakkolwiek sam Turek stwierdza nasz niegodno, powinnimy

jiodnie ramie i w czystem uczuciu broni i dochowywa
wiary chrzecijaskiej z dusz nieustraszon, dopókd tylko

krwi w nas stanie; dopókd tylko za ycia naszego imi chrze-

cijaskie bdzie miao nieprzyjaciela. Komu Chrystus przy-

kadem, ten powinien za Chrystusa walczy; to religia na-

kazuje. My atoli przeciw prawu
,
przeciw swym owcom, prze-

ciw samemu Chrystusowi pobudzeni lenistwem, zarozumiaoci,

wystpkami naszemi, wymierzamy bezwstydnie z olbrzymami

zabójcze groty strza ku niebu; o pierwszestwo midzy sob
walczymy, dobro pospolite zaniedbujc. Nieprzyjaciel tymcza-

sem i nas i wszystko , co mamy i i)ierwszestwa nasze razem

pokn zagraa. Na to si zgadzaj wszyscy, e Turków

nienawróciniy adn rad, jeeli niezwyciymy orem, co

pozostawiam do udowodnienia opowiadaczom sowa Boego,

zwaszcza, e wielkie teraz niwa, ale mao robotnika."
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„Ani tij nieustra.sza jeszcze, e od Uik dugii'^'o cza.su

dzicz MOf^ii iiaiiijjc nad krajanii (:e>ar.stwa w^cliodnifp) i iirzrz

nasz^ gnu.nu z potyi^i jcpj tylu .si nabraa, e dzi mocno

stoi. Kto si lin zachodowi o)ejrzy, i»rzyzna przecie, e |>rz<*-

ciw saraccskiej srof^Dci byo wszystko jiodobne i atwe do

wykonania, (iranadc. i wielkij cz\;.(- Hiszpanii prze.>zo sie<lni-

set lat posiadaa prawem dziedzicznym, a jednake zwycicz-

kiego króla Ferdynanda staoci i Elbiety kndowej pol)o-

noci a m^'stwem narodu, w ciij^Mi kilku lat, nietylko wszy-

stko dao si\; odzyska, lecz caa potyga niewii-rnych nawet

od granic jtastwa o(lp\;dzoiKi i wyrzucona od ostatnich l)rze-

gów Mauritanii ze saw wiekoponm dla króla tego. On za
wasnemi tylku siami i jedynie r^k swego ludu walecznie

to przewiód. Ty Cesarzu powszechn przecie gotujesz wojn
i waln jak sycha wypraw; twoj prac, rad, pod tw
opiek a za przyzwoleniem wszystkich kr(')l(')w i wedug m-
drego zdania, tyci wszystkicli tu znajdujcych si ksit,
którzy jako silne filaiy przy twym stoj boku. Któ, prosz,

tylu królom i ksitom liczny llum stanowicym, oprzi- si

zdoa? Zwaszcza, e i poktj od wielu lat z i)oród chrze-

cian zbiegy, a od nich podany na wielk twoj i Leona

pociech, przywr(')Conyin wi(lzi>z, i nowem })icioletniem przy-

mierzem pomidzy wszystkimi, którzy naleyt czuj wdzi-

czno przeduony, tak, i nieda si nic przewidywa, coby

ci w zamiarze twoim przeszkod zrzdzi mogo.'*

„Niepozostanie bez wspierania i)rzedsiwziccia twego i naj-

witol)liwszego Leona miociwy nasz król ze wszystkiemi

pastwami swemi i z ca ziiini i)ónocn, skoro tylko, woj-

nom innym, które go niejtokoj, upragniony koniec pooy
zdoa. Jakich za nie])rzyjació królestwo nasze liczy, co za

trudnoci stoj walecznenni królowi na zawadzie, wyo tylko

pokrótce, el)ym si usz(mi skonnym do suchania zbytecznie

nienai)rzykrzyl. Znane jest w obecnym wieku naszym Zy-

gnmnta sawne imi wzdu i w szerz wiat przelatujce ze

saw zbogacon w zwycistwa. Niemyl od rodowodu i uro-

dzenia króla poczyna, cc> twej dostojnoci i wszystkim obec-

nym dostatecznie wiadome. Z donui Kazimirzowskiego poclio-

dzi, co umie panowa i zwycia, a jest jiostawy zupenie

dorodnj i oblicza uprzejmego, jak sam si przekonae Mi-
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ociwy Cesarzu
;
przy tern za w kadj czci ciaa tak ska-

dny, ksztatny i powany, i si z aje by do tronu od na-

tury przeznaczonym. Na miejsce dziada, ojca i braci przez

senat do rzdów powoany, okazywa si mnym w wojnie,

wspaniaym w pokoju. Niedajc, si porównywa sprawiedli-

woci, askawoci, chojnoci, sta si dla wszystkich mi-

ym; ich uczucia zjedna sobie susznoci, agodnoci i pra-

wami umiarkowanemi tak dalece , e w poród tylu rozruchów

wojennych, nie przez wzgld, e taki z dawna obyczaj, lecz

e taki rozkaz : kady czowiek, na samo skinienie wszystko

z niesychanym pospiechem wykonywa, co mu zalecono. Za-

iste najwysza to pochwala królów, kiedy kady ich poddany

swój obowizek posuszestwa ze samej mioci z weso
a swobodn twarz, a nie przez obaw kary wypenia. Std
pochodzi, e jeeli Scytowie koczujcy, których my Tatarami

zowiemy, nagle i niespodzianie do kraju wpadn, natenczas

pierwsza szlachta ze samego rodka królestwa, czynic zado-

sy woli swego monarchy, zdrowie i ycie niesie mnie w ofie-

rze i niewaha si w rodek szeregów nieprzyjacielskich ude-

rza, majc najpewniejsz ufno we wspaniaej chojnoci

króla, u którego jest zwyczajem przez nagradzanie podnieca

zasugi."

„Królestwo to bardzo potne nagabywane bywa od nie-

przyjació, a nawet od trzech z jednej strony: wielekro sto-

tysicy Tatarów koczuje po polach pod wodzami bardzo po-

tnymi, którzy si cesarzami mianuj: jeden niedaleko od

miejsca gdzie bya staroytna Theodosia*) za Dnieprem w bok

morza Czarnego na Przekopie, drugi okoo Donu u morza

azowskiego , którzy od króla zale , a trzeci w dalszych stro-

nach, to jest azyatyccy Tatarzy, co zamieszkuj obszern

puszcz i przestronne stepy, a wszyscy razem niespodzianemi

najazdami nieprzestaj upi i cigle mczy królestwa; nie-

zwaajc na gód, pragnienie, upa, mróz i walczc wród

wszelkiego niedostatku. Czsto si take z Turkami cz,
którzy naddunajskie kraje opanowali i niesychane z nimi ra-

zem zrzdzaj szkody ziemiom naszym. Od Turków zale

*) Póniejsza Kaffa, któr Genueczykowie zdobyli w XIII wieku na

cesarstwie wschodniem i posiadali do lirodka XV wieku.

1
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wszyscy Tatarzy, jediij bowiem z iiiini wiary i razuni w Ma-

rlioincta bydy zawikaiii. Ztsjd atwo wnir, i suadiiij

lwi^*ta oderwa od piersi matki, jak Tat;irów od Turków, któ-

rym i teraz w boju przeciw szachowi perskiemu dodali dwa-

dziecia tysi^'cy jazdy w posiku. Nad tymi król nasz oduicis

i wiele i wietnycli zwycicztw, jak o tm wiadcz zamki

i miejsca najwarowuiejsze królestwa, które król w czasie ])o-

koju na sw niemierteln saw pooduawia, bo ich jeców

w kajdany zakutych na ])race przy minach si)rowa(lza kae.

Jest i iiniy nieprzyjaciel wielki u zinin(''j p('»ln()cy w jiobliii

morza lod(»watego, knia ruski. Ten cz pastwa litewskiego

nieustannie wojnami drczy. Lecz knd nasz i tcpo w imi

susznój sprawy nieraz jfobi, a pooywszy mu na jednem

polu trzydzieci tysicy, zabrawszy mnóstwo jeców, wielu

z i>ierwszych dowódzców. w rozlicznych zanikach litewskich

powizi. Wiele take tysicy i»rzez cay prawie wiat r(')-

nym monarchom chrzeciaskim, jako niewolników w darze

porozsya."

„Ju krwawa ta wojna toczy si lat przeszo dziesi,

ale s tacy, co na jej zasilenie, niewstydz si rozsiewa nie-

zgody. Bolesno wyrzec! za hab sobie niei)0Czytuj nawet

zakonnicy Krzyacy, co s sprawcami tylu klsk, pochodniami

do ich zapalenia, którzy z listami lub jako podegacze do utrzy-

mania walki lub rozdranienia uwijaj si po ldzie i morzu,

aeby królów i ksit si)okojnych do wojny pobudza. wi-
ty znak zbawienia i niewinnoci bia szat nosz, niby wiel-

bicielce pokoju, a tymczasem na zagad braci pracuj, agiew

podkadaj i wszystko ze broj. Oni gosz pokój blinienui,

a zgub mu w sercu gotuj; alici Bóg niedaje si zwodzi

I)ozorami. Odpaci im stosownie do ich niegodziwych uczyn-

ków. Twojj znanój rzetelnoci (cesarzu, król i)oleca si

w opiek; dowiadczy! ju twej aski wzgldem przy wiedzenia

do skutku pokoju, za co szanuje i czci Ci jako ojca, i pragnie,

aby znalaz sposoluio, w kt(')rjby si móg wzajemnoci

i równie brateisk przysug odwdziczy.''

„1 eby rzecz skoczy, powiem, e od wszystkich z wyej

ws|ionnii(Miych nieprzyjacitd . jiastwo nasze przez trzysta lat

udrczone, swoim skarbem, swoim onierzem i najwiksze-

mi trudami cay ten ciar dwigao, bez pomocy ksit
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chrzecijaskich; ywiono nas cigle nadziej i tylko wstrzy-

mywano prónemi przyrzeczeniami; nakadem i ramionami

naszemi gotowalimy wygodn spokojno ssiadom, e a jako

znueni i bezwadni niebylimy ju w stanie ani 't obowi-

zani dalej si mczy. Ale niosc prywatne pospolitemu

dobro w ofierze, wypraw powszechn miociwy król nasz

zatwierdza i caemi siami poleca: chwali sposób zgromadza-

nia pienidzy na wojn i urzdzania wojskajak Jego witobliwo
i W. Ces. Mo obmyli raczylicie , a inni królowie i panowie

chrzeciascy doradzaj. Atoli król nasz z senatem i poddanymi

swymi nie s w stanie nic wyrzec stanowczego, dopókd bd za-

trudnieni w domu swemiwojennemi sprawami, i dopókd przynaj-

mniej zjednej strony (krzyackiej) przezuchwa obecnego tu zgro-

madzenia niepozbdziemy si kopotu. Skoro to tylko nastpi,

Jego Kr. Mo zajmie si zbieraniem i pienidzy i wojska.

Niczego nieprzepomni , czem swemi i pastwa siami przy-

datnym sta si moe w wyprawie tak upragnionej i witj,
w której chodzi o dobro pospolite caego chrzeciastwa; e
uyje sów naszego króla: i wszystkie swe skarby i krew swoj
z yciem w ofierze poniesie."

„Postpuj w dziele, które rozpocz namaszczony Cesa-

rzu i do tylu i tak znakomitych tryumfów przydaj jeszcze i ten,

który wszystkie inne przewyszy, aeby dwóch dawnych ce-

sarstw rzymskich razem prowadzi wrodz; aeby cae chrze-

ciastwo uradowane ogldao si pod twemi rozkazami.

Turków bezbonych wyplenisz ze witobliwym Leonem ; kró-

lów nikczemnych , niewiernych jako Chrystusowi obcych , wy-

pdzisz do ostatnich kraców ziemi. Drog ci przygotuje

i wskae Pan, którego spraw zajmowa si bdziesz, jak

wiersz Proroka wiadczy w tych sowach : „wyjaw Panu drog

Twoj, pokadaj w nim ufno, a sam zjici."

Maxymilian cesarz, wydawszy wnuczk za Ludwika w-
gierskiego, a na przyi)adek jego mierci przez oenienie wnu-

ka swego Ferdynanda z jego siostr Ann, zabezpieczywszy

Wgry i Czechy domowi swemu austryackiemu , uiemia ju
powodu do nienawici przeciw domowi jagielloskiemu; y
zgodnie z królem Zygmuntem, a mao mu o to chodzio, co

si z Krzyakami stanie. Atoli mier, która rychlj jak

w pó roku po zjedzie augsburskim, zaskoczya Maxymiliana,
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stawszy si powodr-iii clckcyi, otworzya Albrechtowi nowe

pole do zabiegów.

Na sejmie piotrkowskim Prusy królewskie uskaray si,

<' ostateczne rozprzenie rzdu i wszelkitj wadzy w kraju

zakonnym, wyrodzio nniostwo rozbójników; wyrzekay na

szkody, które od nici ponosi musz, jako t na tamowanie

iandlu, grabienie jujd rónymi pozorami towaru, a czstokro

i imanie kupców i)rzez urzdników zakonnych i nawet z roz-

kazu wielkiego mistrza ; day, aby zamki Prus królewskich

poosadzano zaogami, i aby król przyszedszy z si zbrojn,

pooy koniec zemu w zakonie, które czas nareszcie z ko-

rzeniem wytpi. Poniewa za Moskwa niejako spokojn

okazywaa min, przeto Polacy zamylali wzi si prdko
do dziea i nauczy dobrze Krzyaków rozumu, alboli ich

nawet wypdzi do Niemiec, skd przyszli. Gdask zacz-

to utwierdza z gwatownym pospiechem; oprócz mieszczan,

w dniach nietylko powszednich, ale witecznych pracowao

siedmset najenmego ludu nad nai)raw waów i st^iwianiem

blokhausów; w Eli)lgu, niesychanie oburzonym przeciw za-

konowi, sposobiono si take bardzo gorliwie na wojn. lvról

zawiadomi wielkiego mistrza, e przeciw najazdom rozb(')jni-

czyra z jego kraju zniewolony swoje miasta si zbrojn osa-

dza i w tym celu i)rzysla polskie wojska do Gdaska, El-

blga, Tolkmitu, l''rauenburga. Mistrz przeciw temu zapro-

testowa, a co tchu ciga posiki z Niemiec, które zaraz

w drodze day pocztek wojnie przez spalenie Midzyrzecza.

Poniewa jednak byy otoczone od l*olaków, a nadto Bogu-

saw pomorski szwagier królewski w swojm ksiztwie poprze-

cina drog do Prus, przeto porzuciy Krzyaków, a uday
si na sub do Danii przeciw Szwedom.

Na dalekim zachodzie Europy w królestwie Arragonii,

mao wczeniej rzdzi czowiek niepospolity Ferdyni nd II.

oeni on si z Elbiet czyli Izabell królow Kastylii, zdo-

by na Maurach Granad, a póniej udao mu si szczliwie

przyj do panowania nad Nawarr i Neapolem. Filip, syn

cesarza Maxymiliana, kt()ry po swój matce ])rzyszed do Bur-

gundyi, oeni si z C(')rk Ferdynanda i Izabelli, a syn 1m-

lipa Karol obj matczyne hiszpaskie jakoli woskie kraje
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z Sardyni, Sycyli, tudzie ojczyste ksistwa austryackie*),

burgundzkie i brabanckie; wzrastaa codziennie Karola wadza
w Ameryce niedawno odkrytj , a przez Hiszpanów coraz g-
biej zajmowanej i niedziw, e po mierci Maxymiliana obrano

tego potnego wnuka jego na cesarstwo rzymsko -niemieckie.

Cesarz Karol z liczby pity, znajc si na swojej sile, mia
na celu oczyszczenie Europy z dziczy tureckiej , i z tej przy-

czyny pragn utrzyma dobre porozumienie z Polsk. Moe
te i to wywierao pewien wpyw, i Bona ona Zygmunta,
sza od drugiej córki Ferdynanda i Izabelli, dosy, e mistrz

odebra rozkaz od Rzeszy niemieckiej, aby Polsce naleny
hod zoy , a inne z Polsk zatargi w zawieszeniu zatrzyma,

dopókd cesarz do Niemiec nie zjedzie.**) e jednake mistrz

na rozkaz wcale niezwaa i o ulegoci niemyla, przeto

król Zygmunt chcia uy siy, kiedy go atoli nowe zasko-

czyy przeszkody.

Chan przekopski Mahomed-Gerej wpad z wiosn nietyl-

ko na Litw, ale spustoszywszy Podole, dokazywa po Rusi

koo Lwowa i Beza a nawet za Lublin. Konstantyn z Ostro-

ga hetman litewski, w kilka tysicy zabiega mu w pobliu

Bugu, lecz pod Sokalem by zwyciony i Tatarzy tylko ch-
ci uniesienia upu i uprowadzenia jassyru powodowani, sa-

mi granic Rzeczypospolitej opucili. Jeszcze wojsko polskie

z klski tatarskiej naleycie do dawnych si niewrócio, kiedy

car na nowo rozpocz wojn , ale na szczcie zwizany nie-

przychylnemi okolicznociami, prowadzi jej dalej niemóg.

X.

Król Zygmunt zjeda na sejm do Torimia. Mistrz wezwany na rok

do Torunia dla zoenia hodu; niejDrzybywa , wypowiedziano mu przeto

wojn. Wojsko polskie pustoszy ziemie w. mistrza. Kwidzyn i Holland

poddaj si królowi. Polacy pod Królewcem wzywaj i'ad, aby poddaa

miasto. Mieszczanie daj zwoki, a na zblione podjazdy polskie daj

z dzia ognia. Albrecht w. mistrz przycinity nakania si do zoenia

hodu i jedzie do Torunia do króla.

*) Arcyksistwo austryackie odda Karol wkrótce bratu swemu ^'er-

d\iiaudowi.

**) Dogiel Codex dyplom. Tom. IV. sub au 1519.
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Zawitaa iiakonicc dogodna pora, e nakazy knWewkie

do Krz}ak('fW wydawane. luojiy by poparto sii^. Król

zwoawszy sejm do Torunia, zjecha na niego z poczittkiem

Grudnia (r. 1519.) w otoczeniu wszystkich i)raatów i panów

wieckich. Z wojska mia i)rzy sobie tylko tysic szeset

jazdy, lecz w i)obli>kich Kujawach stao do dwudziestu ty-

sicy, a czekano jeszcze na najemne oddziay z Czech, Mo-

raw i Szl.Nka. Mi^trz(jwi wyznaczono rok do Torunia dla

wykonania przysigi hodowniczej, a e temu zadosy nieu-

czyni, przeto posano wypowiedzenie wojny, za ktiirem za-

raz W(»jska polskie ze znacznym oddziaem Ivozaków i Tatarów

wkroczyy do kraju zakomiego. Stanisaw Ivostka nacy.elnik

oddziau królewskiego wezwa l'rabuty, miasto, w kttirem

zwykle mieszka l)iskup i)omezaski, aby si poddao, lecz

usysza odniownij. odpowied; za to llawa niemiecka wyp-

dzia zaog biskupi i z radoci witaa chorgwie polskie;

w 8cio('id)('rgu wojsku królewskiemu take chtnie otworzono

bramy. Spustoszenia po kraju byy wielkie, bo Tatarzy nie-

sychanie upili nietylko domy, ale i kocioy; zabijano nie

w jednem miejscu nawet starców, kobiety i dzieci. Ubole-

wali sami nad tem Polacy, ale bez wojny obej si niebyo

mona, a wojna inaczej prowadzi si podówczas uiedaa.

Wielki mistrz odpowiedziawszy królowi z wyrzutami niesu-

sznoci odwiecznej, z uskarzenicm si o zarzuty przez Era-

zma Cioka w obec sejmu augs)urskiego ciskane, owiadczy,

e bdzie do upadego broni poruczonych sobie ju tylko

szcztków znacznego kraju, kt<')ry by wasnoci Najwitszój

Maryi Tanny i jj rycerstwa; e uwaa cay polski naród za

swoich nieprzyjació z wyjtkiem atoli króla, królowej, ich

dzieci, ksiztwa mazowieckiego, które naley poczytywa tylko

za leimo stolicy ai)()stolskiej , nienmiej Litwy, co obecnie

zych zamiarów wzgldem zakonu potl adnym wzgldem nie-

okazuje.

Po tem owiadczeniu wyruszy wielki mistrz z wojskami

w pocztku r. 1520., a pooywszy tylko jednego starca tru-

l)em, kt(')ry si kusi o cignicie mostu zwodzonego, zaj
l)od sw wadz miasto warmiskie Brauns)i'rg.

Tymczasem Polacy wzili szturmem, spalili i zrabowali

Dziadów, a Dbniwno i Morung osadzili bez wszelkiego
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oporu; Rozany (Rastenburg) otrzymay take polsk zaog.
Prabuty i bardziej jeszcze Kwidzyu, lubo silnie ostrzeliwany

dziaami , broniy si Polakom ; to samo Preussisch - Mark
i Holland. Gdy atoli Elblanie wzmocnili zaog Polsk we

Frauenburgu i przecili drog pomidzy Brauusbergiem a Hol-

landem, mistrz krzyacki pozbawiony wszystkich miast z le-

wj strouy rzeki Pasargi, popad w trwog i o miasta na

prawj. Z Braunsberga ruszy wic w odsiecz Hollandowi,

ale zastawszy kraj na okó spustoszony, w nim oui tysicy

Polaków i miasto dziaami cinite, cign jak móg naj-

spieszniej prosto ku Królewcowi, bo saba w nim bya za-

oga, a midzy mieszczanami niemao byo takich, co wrcz
owiadczali, e u Polaków jest wolno; e panowanie kró-

lewskie daleko lejsze i lepsze ni mistrza.

W t por oddzia zoony z Polaków i nuidzinów,

uderzy na inne wojsko krzyackie pomidzy Miomynem
(Liebmiihle) i Ostrowem (Osterode) do wspierania tych dwóch

miast przeznaczone i utrzyma si przy zwyciztwie, w skutek

którego nietylko Ostrów, lecz Allensteiu zostay w imieniu

ki-óla zajte.

Atoli biskup pomezaski puci dwa oddziay swoje na

pustoszenie Prus królewskich i jeden z nich spali przedmie-

cie, a naw^et cz miasta Kiszporka (Christburg), wiele my-
nów i dworów, a drugi upi i dokazywa w okolicy Stumu.

W kilka tygodni od pocztku wojny a mianowicie w Lu-

tym (r. 1520) Polacy przedostali si ju na drug stron Pa-

sargi; Gdaszczanie za wyprawili po Neruudze oddzia, aby

wpa i do Sambii, lecz znowu biskup sambijski powoa
cay lud do boju i zagrodzi im drog. Królewscy Czechowie

w liczbie czterystu otoczyli Melsack, miasto warmiskie, któ-

re mistrz by ubieg, a zniewoliwszy do poddania, podobno

w brew opisowi kapitulacyi nietylko je zrabowali, lecz nawet

omiu jego rajców cili. Do tych Czechów cigao si wi-
cj wojska królewskiego; wielki mistrz w dwa tysice i z od-

powiedni artylery, W7ruszy od Królewca, a po siedmio-

godzinnem boju odzyska Melsack. Fryderyk Heideck, gó-

wny wojownik pomidzy Ki'zyakami, odniós znowu korzy
nad innym oddziaem i»olskim w pobliu Pasargi, otworzy

kommunikacy z Ki'ólewca do Hollandu i niedostatkiem zn-
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k.'in «»statnii'^'o miasta zaop, w ywno^H wszelkie potrzeby

zaopatrzy. I c/tcrotysiycziio wujsk«) knilewskie z l'olaków

i Kozakfiw zoone, jio dareinnycli sztunuacli, zaprzestao

o)|(';,Mnia miasta Ziiiteii. Atoli pod imirami Kwidzyna szed

\)] coraz zaciciej; dwa dni strzelano z dzia wii-lkiej^o ka-

libru, a elaznemi kulami na miasto: zamek biskupi przy ko-

ciele katedralnym, kaplica S, I)(in)ty, wraz z wieij, znacz-

nie Uszkodzone, a mury w okó poruzwalane. Biskup jiome-

zask wzywa cigle o pomoc mistrza, a straciwszy nadziej,

prosi króla o ask i opiek ale do ulejjjoci jeszcze si nie

skoni. Zaof^M krzyacka w skutek kapitulacyi opucia Kwi-

dzyn w rodku marca, a mieszczanie wykonali przysig wiernoci

królowi, w kocu za kwietnia, podao si drugie bardzo wa-

ne miasto, to jest Holland. e za Polacy ostro szturmo-

wali l'rabuty, gównij, stolic dyecezyi pomezaskiej, zatrwo-

ony biskup przysa nakoniec do Torunia owiadczenie: „e
w myl wieczystego traktatu (z r. HOn.) uznaje króla za

swego prawego pana, lui)o swoje si zbrojn i zandu clice

l>odczas tj wojny bezczynnie zostawi, przecie koronie pol-

skiej na zawsze przyrzeka posuszestwo i jeeli to zgodne

z wol knda, zaraz na czonka rady królewskiej przysig wyko-

n;i.'' Jakkolwiek wic jeszcze Prabut uiepodda, to ju tym roz-

pocztym ukiidem, uczyni je niejako neutralnenu. Gda-
szczanie najzacitsi nie]trzyjaciele krzyaccy, którzy wspiera-

jc cigle wojska polskie, ywnoci, strzeliwem, broni, przy-

czynili si gównie do w/icia Kwidzyna i lloUandu, dla utru-

dzenia mistrzowi komunikacyi morskiej z .loacliimem kurfir-

sztem brandeburskim , od którego nietylko pienidzy, ale i

wojska oczekiwa, cbcieli wnijcie do zatoki Friscbe-hat' za-

grodzi przez zataj)ianie starycli statków: jednake od brzegu

morskiego dziaami krzyacki'mi zraeni, a nadto straciwszy

dw;i jachty odpynli nic nie sprawiwszy.

W cigu tych wyi)adk(')W oddziay królewskie niezagra-

ane ju od tylu Kwidzynem i Hollandem, ani zneutralizowane-

mi Prabutami, cigay si bezpiecznie do kraju zakonnego

])omidzy rzekami Pasarg a 1'reglem: pod Bartoszycami,

(liartenstein) i)rzyszo do walki ze zaog po wikszj czci
z liilantyk('>w zoon; lubo Polacy stracili przeszo dwiecie

udzi, a nieprzyjaciel tylko pidziesit, przecie odnieli przez
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to wielk korzy , e miasto z nimi si poczyo. Ju Fried-

land by |w reku wojska królewskiego , nareszcie osadzono

wit Siekierk, poprzecinano drogi midzy Braunsbergiem

a Królewcem, i ju na przedmiecie Królewca wpaday polskie

podjazdy.

Mistrz zagroony, szuka swoim obyczajem pomocy,

a przynajmniej porednictwa w Rzymie , Niemczech, Wgrzech
Danii, Moskwie i Hiszpanii u Ivaróla V wnuka cesarza Ma-
xymiliana, który wanie by zosta cesarzem. W skutek tego

w miesicu lutym nadeszo breve od papiea zalecajce Krzy-

akom tylko ulego dla króla; w miesicu za marcu pose
wgierski po stosownej rozmowie z królem wysa z Torunia

do mistrza swoje porednicz wnioski, które jednake na ni-

czem spezy, a nakoniec w maju przyjechali jeszcze dla wspar-

cia usiowa wgierskich, nuncyusz apostolski Zachariasz Gar-

da, potem krewny papiea Leona X Jan Medici, który wybor-

nie mówi po polsku, tudzie penomocnicy od arcybiskupa mo-

gunckiego od kurfirsztów saskiego i brandenburskiego, niem-

niej ksi lignicki szwagier, a Jerzy margraf brandenburski

brat mistrza, kilku kommissarzy
I
Bogusawa pomorskiego ; król

atoli sta przy tem, e Krzyaków od lennictwa i wykonania

przysigi uwolni ani nawet nie jest mocen ; mistrz za do-

maga si zawieszenia broni, choby tylko na dwa miesice,

ale zawsze daremnie. Odjecha wic nuncyusz wraz z peno-

mocnikiem wgierskim, a drudzy bez nich nie mogli nic po-

cz. Leon X dla umierzenia wojny w Prusach, a przy-

czenia si polskich do ogólnej wyprawy europejskiej, wzywa
cesarza Karola V. , aby si take wmiesza do porednictwa

na korzy Polski, która ma t wielk zasug, e w nieustan-

nych walkach, zasania Niemcy i cae chrzeciastwo
od Tatarów.*)

Wojna z przemonym narodem polskim, przykrzya si

bardzo nietylko miastom, ale i rycerstwu wieckiemu kraju

zakonnego i coraz goniej objawiao si yczenie pokoju.

Zgromadzone stany w Królewcu prosiy mistrza, aby pozwo-

li ich poselstwu uda si do króla, a moe caa sprawa po-

*) Leonis X ad Carolum V breve de dato Romae 20 Decemb.

1520. Dogiel. Cod. dipl. Tom IV. sub an 1.520
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mylnirjszy wemie obrót. Mistrz jakkolwiek sucha tego

/, wielka iiitcliccJJi, ale nic l»y w>taiii(' oprze'' si i tylko

z swojej stioiiy iirzydiil pitaliiika iii(ll)orskie<ro Henryka Mil-

titza, jako stróa.

iNidczas wszystkicii natiarcniiiycli uklad(')W w Toruniu

dziaania wojenne bynajmniej nieustaway a zamek Branibor,

(IJrandenburg) postrzelany dziaowemi kulami kamiennemi

odda si wraz ze zaog wojsku jiolskienni; o Bap darem-

nie si kusi Mikoaj Firlej z D-browicy.

Drugi dzie wii^tek (r. 1520.) sta si dniem postrachu

dla mistrza i Krzyaków, bo uciekajcy z okolic lud do Kró-

lewca
,

przyniós wiadomo, e Polacy w nieprzejrzanej

liczbie spiesznie id i za chwil przed bramami stan. Kró-

lewiczanio zapalili natychmiast i)rzedmiecie llaberberg a pod

most zwodzony, a koció i pital .go Jerzego zburzyli do

fundamentu.

Za zblieniem si wojska pod mury, wyprawiono w imieniu

Mikoaja Firleja z Dbrowicy dowódzcy naczelnego Polaków,

Jana Seredy^kiego ze Strafnic dowód/c oddziau czeskiego

i innych panów wezwanie do rady i cecliów trzech miast

Kndewca *) tudzie innych miast okolicy, aeby si podday

wadzy króla jiolskiego, a zostan przy swoich przywilejach

i bd si cieszyy wolnoci tak, jakij uywa Gdask z in-

nemi miastami, w razie za oj)()ru, oblenie na ldzie i wo-

dzie natychmiast rozpoczte bdzie. Rady trzech miast day
uprzejm odpt)wied, i potrzebuj pewnego czasu do poro-

zumienia si z ssiedztwem, i listów wolnego ])rzejazdu od

Polaków dla poselstw z ssiedztwa. Odparto na to „azatem

chcecie tylko zwoki; dosy jest ludu w miecie i nie-

potrzebujeci(> uwag od nikogo wicój. Inna wam przy-

staa odjjowied, ale kiedy tak, to i dobrze. Nadejdzie chwila

w kt(')rj miloby wam brzmiao, to cocie teraz mieli sobie

ofiarowane." l'o zrobieniu tego owiadczenia, Mikoaj z D-
browicy w zamiarze wywabienia zaogi w pole, zblia si i)od

mury, lecz królewczanie nieniylc o wycieczce, i)rzestawali

na dawaniu ognia z cikidi dzia, przez co zniewolili Polaków

*) Kiól('\vioc jak zwyko wiolkio miasta wo wschodnij Europie ska-

da si z ti/.ocli miast, ktro <« Królewiec, Litbenicht i Knipawa.
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i Czechów do cofnicia si na wie Haffstrom za któr

sta obóz ludu pruskiego, wzbraniajcy przejcia z Natangii do

Sambii, to jest z lewego na prawy brzeg Pregla. Lubo wic

z dwóch stron zagraa nieprzyjaciel, przecie Firlej z Dbro-

wicy i Seredyski dotrwali z wojskami w miejscu, a ich sta-

nie tak pobliskie wywierao szkodliwy wpyw dla kommuni-

kacyi Królewca i niejako zapowiadao, e jego poddanie nieo-

dzownie nastpi. Zrzdzi przypadek, e owo poselstwo od

stanów kraju krzyackiego nic niesprawiwszy u króla w To-

runiu, wracao pod zason niektórych rotmistrzów i rycerzy

polskich. Tym tedy mistrz da zrozumie, e pogorszone oko-

licznoci ju na niego tak wpyny, i byby gotów uledz

i przykrzejszym warunkom pokoju. Zdanie panów polskich

którzy byU przy wojsku pod Królewcem, zdanie przedniejszych

urzdników zakonu, a nakoniec zdanie biskupa sambijskiego^

w tem byy jeduozgodne, i wypada, aby sam^mistrz uda si

do króla. Gdy i mistrz na to przysta, umówiono rozejm na

czas jego nieobecnoci dwa tygodnie zajmowa majcej z tem

jednak zastrzeeniem, e kroki nieprzyjacielskie zupenie za-

wieszone bd , ale te Krzyakom niewolno do adnego zamku

lub miasta wprowadza nowego wojska, ani si zaopatrywa

w bro lub w ywno. Ruszy tedy ksi Albrecht do To-

runia z niektórymi panami polskimi i Krzyakami , a pod za-

son Polaków, Czechów i Tatarów. Król Zygmunt sta przy

swojem, e mistrza bez zoonego hodu koronie niezna i ani

przed swoje oblicze puszcza nie moe. To stanowcze króle-

wskie owiadczenie pozbawio Albrechta wszelkiej nadziei, ju
si iiaklania do skadania uroczystej przysigi i prawie cho-

dzio tylko o wyznaczenie dnia i godziny.

XI.

Posiki nadchodz w. mistrzowi w pomoc. W. mistrz uchyla si od

zoenia hodu i opuszcza Toru. Polacy pal wsie okoo Królewca. Ka-

rol V wstawia si za Krzyakami. INIistrz uaLiera otuchy i pustoszy Ma-

zowsze. Posiki z Brandenburgii bior Midzyrzecz i zdobywaj w nim

zamek. Id do Prus na Starogród i Tczew, które si im okupuj. Zbli-

aj si pod Gdask, ale Polacy pod dowództwem Firleja gniot Niemców,

którzy uciekaj do ksistwa pomorskiego. — Król od Wgrowca nawraca
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do Prus. — Krzyacy el»rz pienidzy na wojuc u cara inoskicwskicgu

W. mistrz stara si wojn pncccigii i nicuslujc w rukowauiacli o {wkój.

Kozejni Rtawa nakunicc na lat cztery.

Ludzie stojcy na czele ogóu podczas wojny, zbrodni s
winni, kiedy uznawszy si za pokonanych dobrowolnie ^'ddaj

naród pod jarzmo ulegoci, bo czstokro w jednj chwili

drobna okoliczno wydobywa spraw ui)ad z ostatecznej

toni, jakby na pokazanie, e g<lzie o wszystko chodzi, tam

tH wszy.stko powici naley i tam wpyw Opatrznoci jest

najwikszy. Kiedy wielki mistrz Albrecht czeka w pogotowiu

chwili, w kttuej ma przed kndem przyklkn, przyniesiono

mu zawiadomienie, e dwa tysice wojska najemnego z iJanii

wyldoway w Sambii i ju dopomagaj zasania Królewca

przeciw l*olakom, a zarazem, e kurfirszt brandenburski Joa-

chim, dobija ukadów wzgldem posików niemieckich, tylko

nui jeszcze brak pewnej summy na zawadzie stoi. To donie-

sienie spowodowao mistrza, e postanowi na miejscu wy-

win si królowi z hodu, a podawszy za pozór, i napady

z Mazowsza i dokazywania l'olaków po Natangii w brew za-

wartemu rozejmowi, obraaj zakon i mieszkaców kraju za-

konnego, pocz si zabiera do odjazdu. Król niepozwalajc

All)rechtowi ani pitcgnawczego po.suciania, a wyrzekszy tylko:

„nieche sobie jedzie," puci go spokojnie.

Skoro mistrz wróci do Królewca wojsko polskie w i)o-

bliu obozujce zapalio zaraz liaftstrom i onmacie innych

wsi naokó, przy czm rabunek i morderstwa szerzyy si
w srogi sposób. Ca okolic zamieniono w pustyni i to

a pod Bag i Braunsberg miasto warmiskie, lecz przez

mistrza ubieone, które Polacy na nowo oblega zaczli, usy-

pawszy sobie sz ce w pobliu nuirów.

Ale w krotce wiksza jeszcze otucha, wzbudzia nadziej

w Krzyakach: nowy cesarz przyby z Hiszpanii do Bruxclli,

przyjaciele krzyaccy obsaczyli go swenii wpywami na okoo.

Da si ])rzekona , e król polski chciwoci rozszerzenia pa-
stwa uniesiony, niesprawiedliwych rzeczy da, a pastwu
niemieckienni ujm przynosi. W skutek tego wyszo owiad-

czenie od Kaióla V do Zygmunta: e wielki mistrz krzyacki

jest znakomitym i zacnym czonkiem witego ]»astwa rzym-

skiego i pokrewnym domu austryackiego , zakon za przytul-

Toiii IV. 5
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kieni i pitalem szlachty niemieckij ; zniweczenie, a nawet

osabienie wadzy krzyackiej w Prusach, przynosiyby ujm
i narodowi niemieckiemu i panuja^cemu nad nim domowi au-

stryjackiemu, azatem król ma wstrzyma swoje kroki nieprzy-

jacielskie i oczekiwa poselstwa cesarskiego, z któremby si

wzgldem stanowczego pokoju uoy.
Rzecz naturalna, e takie wezwanie tylko niemiecki ho-

downik mógby bra na uwag ale króla Zygmunta niebardzo

ono obchodzio, mielsi atoli na duchu Krzyacy zaczli mielj
postpowa i na polu bojów: jeden ich oddzia poruszajc si

ku Mazowszu , zdoby szturmem Jansburg
,
przy czm pooy-

wszy trupem dwustu Polaków, a reszt w moc zawartej ka-

pitulacyi, puciwszy wolno i z broni w rku, przeszed gra-

nice i do dwustu wsi mazowieckich zupi i w perzyn obróci.

Mistrz myla ju o odzyskaniu wszystkich ziem pruskich,

a w skutek tego, wezwa biskupa warmiskiego, o wyrane

zerwanie z królem i poddanie si zakonowi; otrzymawszy za
odmown odpowied, na czele piciotysicznego wojska ze

znaczn hczb dzia, palc wiele wsi miast "Warmii, stan
pod Heilsbergiem i pomijajc znajdujcego si w nim biskupa

warmiskiego, wezwa mieszczan, aby mu bramy otworzyli.

Odebrawszy za odmown odpowied, zaprzesta na obsacze-

niu miasta jedn tylko czci wojska, a drug przedsibra

wycieczki i z okolicy Róan wypdzi Polaków w Pobliu za
Róssel, udarzy na oddzia tatarski i szset ludzi z niego

ubi. Znowu wszystkie swe siy obróci na zdobywanie Heils-

berga , oblenie cigno si w tygodnie
,
przeszo omset kul

elaznych, a dwiecie kul ognistych puszczono na miasto , ale

z tym tylko skutkiem , e wiee, domy i mmy wiele ucierpiay.

Spalono pfawie do szcztu obadwa przedmiecia, atoli zaoga

zostajca pod dowództwem dzielnego rycerza Jakóba Secygnio-

wskiego, a zoona z Czechów i Polaków ludu sowiaskiego

co w boju nie zaraz ducha traci, stawiaa mny odpór. Ivrzy-

acy ju myleli da pokój wszystkiemu, nawet i odcignli

z wojskiem, ale wzmocnieni oddziaem inflanckim i najemni-

kami ze Szwecyi, w krotce rozpoczli na nowo oblenie.

Znaczne woska polskie cigle si zajmoway zdobywaniem

Braunsberga, kiedy naraz gi-uchny wieci o wielkim posiku?

dcym w pomoc zakonowi i potwierdziy si te wieci tak



67

zwancmi listami odpowiedniemi*) przyscianeini do króla

od rónych Nicinców. Tr/y tysice je/dncpo ryc^-rstwa i je-

denacie tysicy knecht(>w pieszycii
,
pod dowództwem rycerza

Schoeiiberga i grafa Eisenbcrga, cigno z Brandenburgii do

kraju krzyackiego. Król dla utrndzenia im pochodu, bra
oddziay obiegajce Braunsberg a obsadza gówne zamki i mia-

sta przy drogach. Atoli zaraz na wstpie do kraju polskiego

dobrze si jKiwiodo tym wrogom, bo naprzód wzili sztur-

mem miasto Midzyrzecz, a gdy je polska zaoga zapalia

i usza do zamku, tak sobie zacicie postpowali, e opano-

wawszy zamek oprócz dwóch rotmistrzów pi-zez chciwo od-

kupu przy yciu zachowanych, wszystko w pie wysiekli.

Trzeba si byo lka, aby ku Poznaniowi drogi nieobrócili,

i król tysic pieszych strzelców jiosa na zaog do tego mia-

sta, cae za wojsko tak urzdza, aeby w razie potrzeby na

odsiecz z nim móg pospieszy. Przecaw Lanckoroski

i Jdrzj Tcz\ski kawalerowie jerozolimscy, maemi od-

dziaami bardzo skutecznie niepokoili i szarpali Niemców, któ-

rzy od Midzyrzecza pocignli na Skwierzyn, gdzie król kaza
by most zrzuci, ale jednak udao im si Wart przeby.

Gdy przez Drezdenko u Wacza i Tuczna wchodzili do Prus

zabieg im drog Przecaw Lanckoroski w maj sile i om-
dziesiciu pooy trupem, a trzydziestu zabra. W innm
miejscu Jan Zaremba wojewoda kaliski stupidziesiciu je-

dców w zbrojach elaznych i szeset piechoty czci pobi,

czci do niewoli zabra i królowi posa. W tm spotka-

niu i w innych odznaczy si wietnie w sztuce rycerskij Miko-

aj Rusocki kasztelan biechowski. Gdy to woj;:,ko niemieckie

nocowao w miasteczku Kamieniu, polski jeden oddzia uka-

da nocny napad , lecz przyszo mu zaprzesta tylko na utar-

czce rannej i sjjiesznie si cofn. Nietylko llojnice, z wyjt-

kiem atoli dobrze osadzonego zamku, lecz take opanowano

Starogród i Tczew, a obadwa od spalenia zniewolone byy
tak si okupi aby wystarczyo na zasjjokojenie w odzie
wszystkich Niemc(')W.

W cigu tego grocego pochodu od Midzyrzecza, król

posa by Gdaskowi tysic Polaków w pomoc, a trzy tysi-

*) Listy odpowiednie, littcrsp diffidationis, ^djbfrbriffe.
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ce tak rozstawi na uawach wzdu Wisy, e pomidzy

tenii wojskami uadcliodzcemi , a obleniczem obozem krzy-

ackim u Heilsberga doskonale kommunikacy przecina. Sam
za z gównem wojskiem przez Kujawy a do miasta Wgrow-
ca sie cofn. Niemcy zaszedszy do Wisy a nieupatrujc

sposobu na jej przejcie zwrócili ku Gdaskowi i jednym od-

dziaem zajli stanowisko pod samemi murami, a drugim

z Góry biskupiej rozpoczli ogie na miasto, jednake caego

tego dobrego powodzenia nie dugo uywali. Dwoma tylko

dziaami wikszego kalibru mogli zrzdzi szkod Gdaskowi,

ale Avielkiej niezrzdzali , kiedy tymczasem zakrad im si gód
do obozu i dla niepatnego odu co dzie bardziej dokucza.

Mistrz zabiera srebra kocielne , kowa z nich pienidze, lecz

to wszystko byo za mao , a proci onierze cigle odmawiali

posuszestwa swoim starszym. Do tego przystpiy dde
i pluski jesienne. Cz niemieckich najemników od Gdaska
rzucia si w okolic Oliwy na kt pucki, rabowaa i palia

a nareszcie wszystko si rozpierzcho i czego Polacy z pod

dowództwa Mikoaja Firleja wojewody sandomirskiego niewy-

gnietli, to do ksiztwa pomorskiego ucieko. I^ól od W-
growca przez Bygdoszcz znowu do Prus nawróci: Tczew,

Starogród, Chojnice na nowo osadzi.

Mistrz przez rotmistrza Radwankowskiego haniebnie pod-

danej sobie Ornety, nie móg dla tego w swym rku utrzy-

ma, e na ywno dla zaogi zdoby si uieby w stanie;

pod Heilsbergiem wystrzela wszystkie swe kule ogniste,

a wszdzie wojska mu ubywao. Daremn za rzecz byo
wyglda nowych posików z Inflant, gdy Jan Mikoajewicz

Radziwi starosta mudzki poprzekopywa rowami i tak stra-

ami pozasadza drog nadmorsk i jedyn do Prus, e nawet

czowiek pojedynczy przenikn si niepotrafi.

Krzyacy u swego sprzymierzeca cara moskiewskiego na

nowo ebrali pienidzy, prosili litoci, ale im kaza odpowie-

dzie, e bardzo wiele uczyni, gdy jedne rat wypaci,

a o drug upomina si niepowinni, dopókd przynajmniej

Gdaska, Torunia i innych miast pruskich nie pobior, albo

si w pochód ku Krakowowi nierzuc.

Ksie Albrecht strcony na nowo w trudne bardzo po-

oenie w Prusach , z których móg by wkrótce wypdzony,
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zafrasowa si niczmimiic i o balic w Niemczech, bo byo do

przewidzenia, e iiajenmity unuiwszy do domów, uderz im

nie zbrojno dla wycinicia sobie odu wysuonego. Z thu

wojskiem co w I*rusach zostao, mistrz zawiera jak móg
ukady, a do|)rowadziwszy do skutku ponii^'dzy szcztkami ja-

kie takie posuszestwo i jtorzdek, nie nuirzy ju o wstp-

nym boju i bitwach ale uoy plan dorywczych tylko napa-

d(')\v. Odbywszy kilka utarczek z wojskami królewskiemi za-

pali pr/eduiie.cia ijubawy. W Nowem Miecie (Neumark)

bya saba zaoga polska i nim zdoaa otrzyma posiki, znie-

wolona bya umkn. W|ta(l mistrz i do Mazowsza, gdzie

ogniem i mieczem nie mao szkody narobi, lecz zagroony

przez znaczniejszy oddzia l'olaków zaraz do IMus wraca.

Tymczasem korzystajc zjego nieobecnoci Mlblanie na wspólk

z wojskiem i)ulskiem zniszczyli i rozwalili do szcztu pikny

zamek krzyacki w Hollandzie, który jako gniazdo wycieczek

przyczynia si do ciglydi szkcWl w okrgu Elblga.

Nawet w cigu wojny i krwawych utarczek zabiegi wzgl-

dem ukadów i pokoju itrawie nie ustaway. Mistrz je dla

tego zasyca, aby przewlok doczeka si szczliwszych oko-

licznoci, a król za dla tego, aby spraw zakonn do szcztu

odczepi od interessu ogólnego Niemiec, a dopiero jako sa-

motn, maym kosztem ubi.

W t por Turcy coraz bardziej napadali kraje nadduuaj-

skie: Ludwik .lagielloczyk syn zmarego Wadysawa a król

wgierski i czeski oraz cesarz varól V myleli o wojnie prze-

ciw wielkienni sutanowi Solimanowi, do którój naleao wci-

giuj, i l'olsk. W skutek tcg(j do króla Zygnninta bawicego

cigle w Toruniu, ziechalo poselstwo wgierskie i poselstwo

C'sarskie. To kilkumiesicznych zachodach, bijc w to, e
si niegodzi pizelewa krwi chrzecijaskiej, kiedy jest naj-

jiikniejsza pora <lo jej skutecznego uycia przeciw srogim

Turkom, wyporeduiczono zawieszenie br(U»i od koca marca,

a do kwietuiej niedzieli (r. 1521). Wojska jjolskie i krzy-

ackie miay by pozcigane do zamków, zandii ])ozwolono

zaopatrywa w ywno; handlu za midzy miastami stron ze

sob walczcych wzbroniono, /a wy.stawieuiem listów bezpie-

czestwa ze strony króla, wielki mistrz zjeda si z i)osel-

stwami wspomnionemi w Prabutach i koniec kocem, gdy si
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stay pokój zawrze nieda, uoono tylko rozejm, ale prawie

ze skutkami pokoju, a do lat czterech i pod -zastrzeeniem:

e nietylko kroki nieprzyjacielskie, lecz najazdy rozbójnicze

z kraju zakonnego miejsca ju mie nie bd; spór o ska-

danie hodu, jako t o wszelkie naleytoci bd rozstrzy-

gali król Ludwik synowiec Zygmunta i cesarz , albo w zastp-

stwie brat cesarski Ferdynand a z pomoc take imiennie wy-

znaczonych im doradzców. Ziemie Prus królewskich stan na

nowo w stosunkach handlowych z ziemiami zakonu. Zawaro-

wano sobie nawzajem puszczenie jeców, oraz opisano warunki

przebaczenia dla tych poddanych , którzy wizali si ze stron

nieprzyjacielsk. Wyrzeczone take, i Polacy mog nie byd
przyjmowani do zakonu a mistrz nieobowizany Polsce dosta-

wia wojska na wojn przeciw witemu pastwu rzymsko-nie-

mieckiemu, ani w ogóle przeciw chrzecijanom, ale tylko

przeciw samym niewiernym. Tak tedy zakoczya si ta

wojna prowadzona tylko przez rok i kilka miesicy bez zna-

mienitych bitew i zwyciztw, ale z drapienoci wysoko po-

sunit.

XU.

Ukoronowanie Barbary Zapolyi w Krakowie, maonki Zygmunta. —
Tatarzy na Rusi i Podolu w 25,000. Wzili w jasyr 1 7,000. Tych odbija

Ostrogski pod opuszn r. 1512 i 10,000 bierze Tatarów do niewoli. Drugi

raz napadaj Tatarzy w r. 1516 w 30,000; 60,000 ludu w jasyr bior i upro-

wadzaj na Przekop. Trzecia wielka napa tatarska w cztery zagony. —
W roku 1517 znów Tatarzy na Woyniu, które napaci w nastpnych la-

tach do r. 1521 ponawiaj i uprowadzaj tysice ludzi i^a Przekop.

W cigu ostatnij wojny z carem , a co dopiero opisanej

pruskiej czstokro pomimo stale zachowywan zgod z wiel-

kim sutanem i w ogóle rzdem tureckim, powtarzay si za-

targi z Turcy, a zwaszcza napady tatarskie o których tylko-

my napomknli, a koniecznie obszerniej wspomnie wypada-

Po ukoronowaniu w Krakowie Barbary Zapolyi, któr

Zygmunt w maestwo poj, wkroczyo dwadziecia pi
tysicy Tatarów na Ru i Podole*). Nim si zebray wojska

nadworne i najemne do odporu, Stanisaw Lanckoroski sta-

*) Ksiga pitnasta. LV.
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rosta kamieniecki, zbi jeden oddzia pod Bielk. Zebrana

w kup cahi d/icz stana w okolicy Wiiniowca. Zgromadzio

si wojska litewskiego i i»olski»'go do szeciu tysicy. Rycer-

stwo, które dawnij wiczyo si u Niemców i innych zagra-

nicznych narodów, ukadao plany podug ca»'j sztuki wojen-

nj, ale Konstantyn z Ostroga wszystkie zgani, utrzymujc,

e s, dobre przeciw wojskom cywilizowanego narodu, ale nie-

przydatne przeciw Tatarom . u kt«'>rych inne sposo])y. ('a
noc toczono spory, kiedy o wicie zl)liy si nieprzyjaciel

pod obóz. Ostrogski z Litw na prawm stan skrzydle,

a Mikoaj Kamieniecki wojewoda krakowski, lewe zaj z Po-

lakami. rodek stanowili ze swoimi ludmi liczni panowie

sztuki bojowej wiadomi. Przed ten rodek wysunito kilka

oddziaów. Ostrogski straciwszy nadziej korzystnego uderze-

nia od swego skrzyda zacz z pagórków ciga oddziay,

kiedy go razem Tatarzy napadli i strzaami gsto razi po-

czli. Ruszyli w pomoc od polskiego skrzyda Wojciech Sem-

poliski i Rernhard Potocki. Ostrogski swoich w odwrocie

i w ucieczce tak wstrzyma, e si walka na dobre rozwina,

a nawet Tatarzy pierzcha poczli. Znowu od polskiego skrzyda

dosauo cztery chorgwie wieego onierza, tu nowy od-

dzia, a wreszcie cay rodek linii bojowj. Tatarów wielu na-

bito, do dziesiciu tysicy poimano, a co byo najpikniej-

szym owocem boju: siedmnastu tysicom zabranych Polaków

i Rusinów wolno przywrócono. Zasza ta bitwa dnia 28.

Kwietnia ir)12. r. pod opuszn. Oprócz wspomnionych pa-

nów znajdowali si w niej Jan Odrow ze Sprowy, bracia

z Chodcza, bracia IMleccy, bracia lvmitowie, Jan Tarnowski,

Swierczowski i inni
,
jako t niektórzy znakomici kupcy kra-

kowscy, pomidzy którymi historyk Jodok Ludwik Deciusz

wymienia Schutza.

Tatarzy odniósszy tak znaczne klski, i)rosili o pokój,

który im by dozwolony, l(>cz dojjiero za daniem w zakad

Dyalaldina wnuka hana Mendli-Oereja. Poniewa Dyalaldin

zatrzymany w Litwie dosta febry i na ni umar, przeto nie-

byo rkojmi pokoju, a z powodu nibyto pozbawienia ycia

przez Polaków powierzonego im modzieca, znajdywano tym

wikszy powód do nieprzyjani i najazdów.



72

Kiedy Koustaiityii z Ostroga odstpi od Smoleska, (r.

1514.) król chcia, aby Tatarzy tymczasem napadli pastwo

moskiewskie i zgodzi si z Mendli-Gerejem, na opacanie mu
odu, ale ta dzicz rozbójnicza, bez naleytej organizacyi,

niezwyczajna i niezdolna bya przyrzecze dotrzymywa. ^' mie-

sicu Marcu 1515. r. , Tatarzy przypadli pod Trembowl lecz

od Tworowskicgo sposzeni, niepokazali si a w Lipcu 1516.

r.
,
pod czterema dowódzcami w trzydzieci tysicy a stanwszy

koszem niedaleko od Buska poszli w zagony na wszystkie

strony, palc, upic, zabijajc, wic w powrozy co si nad-

wino. Przebywszy za Dniestr, pldrowali cay kraj, a pod

Tatry wgierskie. Podobno przeszo szedziesit tysicy ludu

naówczas zabrali , a to krom dziatek i starców wysieczonych.

Rycerstwo podolskie i ruskie niemogo si naleycie zebra

i aby od Buska, który Tatarzy silnie nad swój obyczaj sztur-

mowali , odpór im dao. Z tamtd cigna horda ku Winio-

wcowi od którego o czterdzieci mil naokó niesychane szkody

porobili. Mikoaj Firlej z Dbrowicy hetman z panami i szla-

cht szed w ich tropy, ale e mia zbyt sabe siy, uderzy

niemia. Tak tedy Tatarzy naupiwszy do woli, nawrócili

i spokojnie poszli na Przekop: jeden ich zagon z dwustu ludzi

nad obyczaj narodowy w zbroje elazne przyodziany jakby ja-

kie wojsko niemieckie
,
gdy si na bok odczy, przez Koza-

ków kniazia Winiowieckiego w pie by wyrbany. Marciu

za Kamieniecki z niewielkim pocztem wypadszy z Midzyboa
a Jan Tworowski z Lanckoroskim z Buczacza, drugi zagou

pod Trembowl, a trzeci w innem jakiem miejscu na gow
porazili.

Niedosy na tern , ale na Przekopie gotowano drugi zno-

wu podobny napad. Zygmunt wyprawi do bana poselstwo

z wyrzutami, e mia bi Moskali, a tu w tak haniebny spo-

sób amie przymierze, bo Polsk pustoszy. Chan si tuma-

czy, i mimo zakazy synowcowie jego z porywcz modzie
dopuszczali si swawoli, której pohamowa nie by w stanic

eby za królowi widocznie okaza, e wiernie zobowiza

dotrzymuje, w omdziesit tysicy zaraz na Moskw wkracza,

jako wkroczy i zabrawszy wielkie lupy, ju ku domowi wra-

ca, kiedy go Moskale przytarli. Wedug wyraenia Macieja

Striykowskiego Tatarowie obrócili si zwykym tacem, a gdy
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si walne wojska z obustron potkay, Moskwa niedot/zjTiia-

wszy placu, pierzchnyli po polach, jirzy czem ich prze>zo

dwadziecia tysi^>cy lego.

Przyrzeczenia ciaskj prayjani, niediij,'o si jednake

potwierdzay, )o Tatarzy wyciijiujiwszy z Moskwy pooyli

si u Czarnego Lasu i utworzywszy cztery zagony jcilnyin i»o-

szli na Kamieniec, drugim na Litawicz, trzecim na Mi\;dzyjo

u czwartym na S^kow. Z dwoma tysiijcami najenniego woj-

ska i szlaciita ruszyli [tanowie koronni. Stanisaw Lancko-

rouski starosta kamieniecki wzit^l na si obron powiatu mi-
dzyb(»skiego i litawickicgo a spotkawszy si po dwakro
z nieprzyjacielem, zwyciztwo odniós, jeiiców odebra i kilku

znakomitych mursów i uanów do niewoli poima Nieposzo

tak szczliwie Komanowi kniazia z Ostroga synowcowi, bo

nietylko bitwy niewygra, lecz w niej od szabel zgini^. i'om-

cili si dopiero póniój jego nnerci Jakób Secygniowski

i Pawe Farurej lubo nie na wiclkicli oddziaach.

W drugim roku (1Ó17) z poczi|,tkiem zimy znowu Tatarzy

na Woyniu i a koo Beza bezkarnie dokazywali. W trze-

cim zajci byli naprzód pustoszeniem Multan, a Bohdan wo-

jewoda z pogranicznych zamków jtolskich mia sobie [irzeciw

nim w pomoc przysani; trzy tysij,ce wojska; jednake jeszcze

wpadli i na Woy, gdzie icli Konstantyn z Ostroga po swenm

do omiuset wysiek. W czwartym roku, dzicz ju si nieza-

trzymaa na Kusi, ale w Lubelskie siga. Konstantyn z Ostro-

ga do swego wojska którego tysic mia na Woyniu spiesznie

nad Bug przywoa trzy tysice z Podola. Król rozkaza

wszystkim zhjojnym czy si do niego. Stan Konttanyn

nie z wielkim ale dobranym oddziaem u zamka Sokala nad

Bugiem majc zamiar w jtrzeprawie napowrót dzicz upami
obarczon przycisn. Naraz ukazali si Tatarzy po drugiej

stronie, z wielu jecami, mnóstwem rozmaitego zabranego byda
i jako szaracza okryli nieprzejrzalne okiem równiny. W boju

moc swoj Tatarzy zawsze strzelaniem z uków okazywali;

byo ich za wiele i w zbyt dogodnem stanowisku, przeto

Ostrogski niechcia si do nich przeprawia. Mniema, e
trzeba wcign liord midzy bagna lub rzeki, gdzieby swych

skrzyde rozwin niemogla, a dojiiero w saby punkt uderzy

i na miejsca niebezpieczne nagna. Ale panowie na radzie
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wojennej byli tego zdania, e przez dusze jeszcze puszczanie

dziczy samopasem, tylko wi§cj kraju pustoszy jej si po-

zwala. Ostrogski nie mogc do swego zdania nakoni dru-

gich, mniema, e kiedy bitwa ma ju by staczan, toby na-

leao poow przez Bug przynci, a z drug tylko polow
szczcia próbowa. Na polskiej stronie cae wojsko do pi-

ciu tysicy wynosio: chcia Ostrogski jeszcze poczeka za

Tworowskim, który z Podola móg tylko piset, ale dowiad-

czonej jazdy przyprowadzi. Spodziewano si take do sze-

ciuset Multanów posikowych, lecz modzie cigle na bitw
nastawaa. W ochocie do walki a mztwie onierza spo-

czywa take a nawet silniejszy zaród zwyciztwa, ni w innych

okolicznociach, pomyla sobie Ostrogski, i krzykn, eby
mu podano konia , którego zwa zajcem dla wielkiej szybko-

ci, a potem w iniie Boe wojsko do przeprawy urzdzi.

Ledwie oddziay byy na drugiej stronie, zaraz jeden nieostro-

nie zbliywszy si do poóg spalonego jakiego miasteczka,

ucierpia ciko od zasadzki, która z pomidzy grózów i nie-

zgorzaych potów jak gradem, sypna strzaami z uków.

Ostrogski opodal obszed z Woynianami , i pierwszy krwaw
spraw rozpocz. W bitwie na polach pooranych, a po

cigej suszy, wielki powsta tuman, tak i ruchy nieprzyja-

cielskie dojrze si nieday. Tatarowie których do czter-

dzieci tysicy walczy mogo
,
poow odpór dawali , a poo-

w na rozwinicie wielkiego koa uyli, co im si dla tumanu

tak dobrze udao , e Polacy i Litwa ze wszystkich stron na-

raz przyparci, ju nie o zwyciztwie, ale tylko o ucieczce my-

le mogli i gdzie si jaki otwór pokaza, cae odziay i po-

jedynczy jedcy do zamku Sokala wymknli. Tatarzy pooy
wszy trupem moe tysic dwiecie wybornego wojska, a stra-

ciwszy sami do czterech tysicy ludzi, otrzymali pole.

Po tej przegranej pada trwoga na cae królestwo. Zy-

gmunt Maopolanów na pospohte ruszenie pod Sandomierz

zwoa, sam z Krakowa na ich czoo wyruszy, lecz dzicz si

ani nieobejrzaa, tylko przez Woy cigle ku Dnieprowi i bez

najmniejszej przeszkody tysice ludzi wszelkiego stanu z ogro-

mnym upem na Przekop prowadzia.

Rok od tego czasu nieupyn, król w Prusach przeciw

mistrzowi wojowa. Krzyacy Mazowsze pustoszyli, Moskwa
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granice litewskie zagraaa , kiedy znowu Tatarz)', lubo tylko

w dwa tysice napadli Podole i przez piset szlachty pod do-

wtidztwein Trzebiskiego jazdy królewskiej i)orucznika zbici

i wygnani zu>Uili. *) Zawiesiy si przez to na czas niejaki ich

najazdy, e zrobili przeciw swym pobratymcom hordzie no-

gajskij za Don wyi)raw. Przedsiwzicie to tatarskie zu-

l»enie pomylnym skutkiem uwieczone, zapowiadao tylko

wiksze jeszcze szkody dla Polski , bo han przekopski Machmet-

Gerej nowe tuszcze z dalekich okolic na Przekop z sob
sprowadzi. Jako w pocztku r. 1521. Mozyr nad Przype-

ci spali, wszystkie woci pomidzy Suckiem i Piskiem

zniszczy, ale e j)otem znowu si obróci przeciw Tatarom

nogajskim; z pod wadzy moskiewskiój wybija pod swoj Tata-

rów kazaskich a naostatek nad rzek Ok, a na dwie mile

od miasta Moskwy kraje pustoszy
,
przeto Polska od jego na-

jazdów a Litwa od moskiewskich cakiem wolne byy przez

cz s niejaki.

1111.

Szlachta polska robi wypraw na granice tureckie i upi. - Wgry
w wojnie z Soliinunein II, idzie im w pomoc Tarnowski z najeiuuymi Po-

lakami. Na t wiadomo Soliman 11 odstpuje od wojny. —

Co do stosunków z pastwem tureckim król Zygmunt

zostawa w pokoju z Sutanem Selimem; jednake Tatarzy,

Woochowie, Multiini i Modawowic, bo Wapowski **) roz-

rónia te dwa ostatnie pokolenia, mówic, e pierwsze po

wyej, a drugie u samego ujcia Dunaju siedzi: uwaali si

w owym czasie za liodowników tureckich, a cigemi napa-

dami niepokoili i'ulsk. Dla tego ich ze sprawy uwaano za

dowód nieprzyjani z Turcy i kiedy Tatarzy i)rzepopscy

w. r. 1515. niezmiernie wyludnili i z byda ogoocili l'odole,

szlachta Podolska aby si cho w czci powetowa, zrobia

wypraw za gracnice tureckie pod Dialogród i lehini, gdzie

*) Trzebiski regli euitatus centurio powiada W a po w -^k'

sub anno i.'i2«).

**) Multani siquidem Dacis coutigui superiora Istri lenent, Moidavi

ad pontum usue, iuteriora.
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zabrawszy wiele tysicy owiec, stada koni i stada bawoów,

spiesznie do domu uchodzili. Dogna ich oddzia turecki

i przyszo do boju, w którym szlachta cho po tatarsku u-
pem obciona, gór odniosa.

Po Selimie obj wadz nad Turkami syn jego Soliman II

który przy wstpieniu na tron walczy z nieposusznymi ba-

szami swemi nietylko o Syry ale i o Egipt. Odniósszy naj-

zupeniejsze zwyciztwo ustaliwszy swoje rzdy, nietai wcale,

e ma zamiary nieprzyjacielskie przeciw chrzecijastwu i ca-

ej Europie, a w skutek tego z licznem wojskiem zbliywszy

si ku granicom wgierskim, przystpi do oblegania zaniku

Biaogrodu (Belgradu) pooonego w samem ujciu Sawy do

Dunaju, a o którym powiedzielimy jeszcze przy opisie cza-

sów Wadysawa Warneczyka, e by niejako kluczem do

podbicia caych Wgier.*) Król Zygmunt i panowie polscy

niepotrzebowali wcale namów i prób ze strony króla wgier-

skiego, cesarza i papiea, które si cigle powtarzay, bo

sami poczytywali za wity obowizek walk przeciw mocar-

stwu mahometaskiemu, grocemu na nowo chrzeciaskiej

Europie , ale w ogóle Polska nie wierzya w skutek pomylny

wojny, jeeli si przynajmniej wiksza cz pastw chrzeci-

jaskich, przeciw straszliwej potdze muzumaskij nierzuci:

eby za przy przegranej nieciga caej zemsty tureckiej na

Ezeczpospolit, nadawano caej wyprawie niejako powierzcho-

wno rycerskiego
,
prywatnego tylko przedsiwzicia. Utworzo-

no spiesznie najemne wojsko tak jezdne jak piesze w liczbie do

szeciu tysicy i pod dowództwem Jana z Tarnowy, posiano

je przez Karpaty na Wgry. Ludwik król wgierski i czeski

ruszy w rodku lipca z Budzynia na czele znacznej siy zbroj-

nej. Soliman dowiedziawszy si o tm , zacz szturm Biao-

grodu silnij popdza i jedne wie na zamku, z której W-
grzyni najdzielniejszy dawali opór, pogruchota strzaami dzia-

owemi, a drug take bardzo wan podkopawszy, wysadzi

prochem w powietrze. Mimo ca dzieln obron nietylko

Biaogród czyli Belgrad, lecz i inna wana twierdza Sabacz

nad Sow posza w rce tureckie. Tarnowski z najenniemi

Polakami doszed ju Dunaju, a lubo sw garstk wojska nie-

*) Ksiga dziesita XVIII.
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nió^l riuca i»(>straclm, pizrcie stanowi niejaki) pogrók,
/(• caa I'(»iska zbrojiio wysti^pit'' «,'ot(i\va. To podobno byo
jrdnym z fzl(')Wii\rh powodtny, e Solinian o^Tuniczyl si\) tylko

na zatrzymanin i utwierdzeniu zaujkciw z lewj strony Du-

naju, a z ^'btwiióni wojskiem do Caro^Todti nawróci. Jan

Tarnowski, który u Waradynia (l'eterwjirdein) ^'()to\va jirze-

praw, sadzijc, i' chrzeciastwo nie jest ju na niebezpie-

czestwo wystawione, a odzyskanie miast i)otraconycli za Du-

najem sami W^'}4rzyni do skutku przywie mu^, i>«)egnal

kriila Ljidwika i i)rawie niewidzc Turków do Pukski na-

wróci.

XIV.

Sojui walny z Tiotrkowic 152'J radzi uchwala podatek iia utrzymanie

4,ouo Htaego uajoiuupgo wojska na Pudulu przeciw Tatarom. — Mchmet

Gcroj chan przokoi)ski w bitwie przeciw Tatarom zawoiaskim poleg,

hnit jego Sfdct Gerej rozjioczyiia rokowanie z Polsk o przymierze.

Poniewa Tatarzy przekopscy to z rozkazu Turkctw, to

z poduszczenia Moskali, to dla wzicia tylko ujiu oddawna

l»rawie corocznemi najazdami niszczyli Podole, kt('>re do tejjjo

byo wystawione na najazdy tureckie i wooskie, przeto król

ukada z panami skuteczny przeciw temu rodek i chcia od-

dziay staego wojska i)ourzadza, do czego potrze])a byo pie-

nidzy, a wic poprzednio uchway stanów, na podatek. e
za niedawno na sejmie w Bydgoszczy król przyrzek by zgro-

madzonym i)anoin raz na zawsze, e przed kadym walnym

sejmem na sejmikach zasiga bdzie zdania od rycerstwa

i pozw(jli wybiera do sejnui posów,*) przeto kaza pozwo-

yma sejmiki. W rodzie u zgromadzonych Poznaczanów

i Ivaliszan(')w niesychana powstaa kótnia; rozjechano si

z wielkiemi grobami nic nie postanowiwszy, a to z tj przy-

czyny , e jedni posom na sejm wyprawi si majcym chcieli

da zupene, a drudzy tylko ograniczone penomocni-

ctwo. Trzeba byo od tronu sejmik redzki i)owtórnie zWidy-

wa, na którym dopiero po dugich zachodach, upowaniono
posów wielkopolskich, aby si na drugie ziemie ogldali i

*| Wapowski snh anno l.'i21.
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jeeli ogó bcdz'e za wojskiem staóm i wydatkami na to po-

trzebnemi, aby swego zezwolenia take nieodmawiali.

Zjecha si tedy sejm walny do Piotrkowa, (r. 1522)

a panowie radni, którzy ju pospoliciej zowi si senato-

rami, zaczli przekada posom od ziem, e podoci za-

rzut susznie moe ciy na Polsce , i tak nikczemnej dziczy

jak s Tatarzy, pozwoli swe pikne wschodnie prowincye na-

jeda: nietylko z byda, sprztów, bogactw upi, wsie

i miasta pali, ale lud pracowity mieszczan, a nawet szlacht

mordowa; dziewice za wszystkich stanów spronie habi,
modzie pci obojej i dzieci w jassyr zabiera i na niewolni-

ków do caej Azyi sprzedawa; e najazdy tatarskie niespo-

dzianie, chyo jak byskawica przychodz, a pospolite ruszenie

jako z przyrodzenia swego, do zebrania si powolne, leniwe

rozlaze, przeciw Tatarom nic dokaza nie moe. Naley i ko-

nieczna jest potrzeba mie jaki taki oddzia wojska najem-

nego, staego, któryby zawsze w pogotowiu wyczekiwa

boju, któryby cigiem walczeniem ze srogim wrogiem, lepij

pozna jego sposoby, a nastpnie z korzyci, godnoci dla

imienia polskiego Podole , Ru halick czyli Czerwon i inne

ziemie zasania. Na to bya zgoda wszystkich, ale gdy sena-

torowie utrzymywali, e bdzie trzeba wiksze jak zwykle po

radlne i szos, czyli miejski podatek uchwali, posowie szla-

chty ziemskij owiadczyli, e do tego tylko wtedy dopuci
mog, jeeli król zobowie si do przestrzegania swobód

czyli innemi sowy, i bdzie rzdzi krajem podug prawa,

a nie podug swj woli i przywidzenia. Rozpoczto wic
ukady wzgldem swobód, to jest, umawiano si co jest pra-

wem, a co bezprawiem: posowie czynili wnioski, a król je

JO roztrzsaniu na posiedzeniach senatu przyjmowa lub od-

rzuca. Za uatwieniem na drodze pojednawczej rozmaitych

punktów spornych w swobodach, zapada nakoniec uchwaa

sejmowa na podatek, a nastpnie postanowiono zorganizo-

wanie czterech tysicy wojska staego najemnego i rozoenie

go na Podolu z najblisz wiosn.

Tymczasem Mehmet - Gerej chan przekopski , dokazujc

przeciw Tatarom zawolaskim, a u morza kaspijskiego,

w walnej jednej bitwie nietylko uleg, lecz i poleg. Brat

jego Sedet-Gerj, od wielkiego sutana tureckiego na chan-
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stwo wyniesiony , widzc , e Polacy zaczynaj skuteczniejsze

rodki obmyla i)rzeciw zaj^onom, zwaszcza, e te nieda-

wno nii\;dzy Litw i Moskw przyszo do zawarcia piciole-

tniego pokoju, nie móg ju ufa swoim siom i przysa pe-
nomocników do uoenia z Polsk i Litw przymierza.

XV.

Tureckie i latarskie najazdy Ziem polskich. Przed pospieszajcym

ua odsiecz Rusi królem Zygmuntem dzicz uchodzi.

Wystpi przeciw Polsce nowy, a równie srogi nieprzy-

jaciel, który i Tatar(')W na nowo do nieprzyjani zachci:

bandy liczne tureckie którym w wojnie z Wgrami dosy do-

brze si p(»wodzio, ju w krajach wgierskich nawet z le-

wj strony Dunaju, poczy napada ziemi siedmiogrodzk,

a nareszcie zachciao im si najiizdów jak si zdaje mimo
woli sutana, na kraje polskie, a odparte od zamku podol-

skiego Kraniowa z wielk strat uderzyy na Rohatyn tylko

ostrokolem oijusany i snadno go zdobyy.

Zdarzyo si, e w królestwie neapolitaskim nad któ-

rem panowa ówczesny kr('»l hiszitaski a cesarz rzymsko-nie-

mie<:ki Kand V., umara ksina lemiiczka na ksiztwie bar-

skim. Ksina ta t)ya ciotk z matki cesarzowi, a matk
Hony kntlowej jjolskiej. Stanisaw liorek kanonik krako-

wski w piknym orszaku jezdnego rycerstwa by wysany do

Hiszpanii, aby u Karola V. wyjedna nietylko przeniesienie

prawa rzdu w ksistwie barskiem na Dou i Zygmunta, ale

eby zarazem pochodzi wzgldem wyprawy przeciw Solima-

uowi, który nietylko kraje wgierskie zostajce pod berem
Ludwika Jagielloczyka, ale i kraje polskie w nieb^-piccze-

stwo wprawi moe, a z pewnoci i cae chrzeciastwo

zagrozi. Co do ksiztwa barskiego cesarz adnej nierobi tru-

dnoci i nannCstnikowi swemu w Neapolu zleci zaraz jego

wydanie na imi obojga kndestwa polskich i ich dzieci, lecz

co do wyprawy przecim Turkom, tumaczy si wojn z L^ran-

cuzami, którzy mu stoj na przeszkodzie nawet do rozpostar-

cia wadzy po jego dziedzicznych pastwach woskich.

Tymczasem Turcy swoich zagonów nieporzucali , ale na-

szedszy powtórnie Podole i majc za sob Tatarów, a ogóem
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w trzynacie tysicy spalili miasto Sków, jakkolwiek zaoga

na zamku potrafia odeprze ich wszystkie szturmy. Z Po-

dola pucili si na Ru czerwon prosto ku Lwowu, ale na-

robiwszy szkód, tylko pod Komarno, rozpoczli odwrót, i swoj

wcieko gównie przeciw mieszkacom z drugiej strony

Dniestru na Pokuciu wywierali. Róni panowie polscy a zwa-
szcza Jan Tarnowski , czynili im szkody od tyu, lecz dopiero

poczywszy si z Multaczykami odnieli niemae zwyciztwo

i znaczn cz upu odbili. Pokaza si jeszcze i inny od-

dzia turecki, który zamyla rozpocz wypraw, ale zaraz

przy granicach, tak go powitano, e spiesznie nawraca.

Zachceni przez Turków Tatarzy, a niepamitni przy-

mierza zawartego przez Sedet-Gereja, sypali si na Podole,

na Ru i ju pod Mociskami obóz zaoyli. Za czterdziestu

tysicami, które kraj a pod przedmiecia lwowskie pustoszy)'-,

nadszed drugi oddzia trzydzieci tysicy wynoszcy. Pad
niesychany strach na mieszkaców Rusi: strwoeni, prawie

bez nadziei ratunku, na wszystkie uchodzili strony; nad ca-

ym krajem wiy si we dnie kby dymu pod oboki, w nocy

za janiay uny ze wsi i miast pozapalanych. Kto niewpad

w rce srogiej dziczy, chowa si do boru i zaroli, ale cho
si na drzewo wskroba i pomidzy licie ul^ry, jeszcze go

przenikliwe oko tatarskie wyledzi i dostrzedz potrafio.

W lesie pod miastem Próchnikiem wielka moc ludu wienia-

czego popada w rce dziczy. Ze zamku tymczasem ogie

dziaowy nie ustawa, zrzdza nieprzyjacielowi szkody, a Ta-

tarzy swych polegych znosili na stosy i przez palenie pogrzeb

im sprawiali. Z podobn klsk odparto ich od zamku czu-

rilskiego, gdzie nietylko zaoga, ale i chopi w kosy uzbro-

jeni odznaczali si mztwem.

Król jakkolwiek zakopotany, ale nietak przeraony trwo-

g, aby rce cakiem mia opuci, wysa przed sob Miko-

aja i Krzystofora Szydowieckich, tudzie Rogowskiego sta-

rost opoczyskiego czonków familii Odrowów, do Sando-

niirza, u którego rozkaza stan prowincyi Maopolskij,

szlachcie konno , a mieszczanom pieszo z naleytem uzbroje-

niem i w pogotowiu na wypraw. Za uatwieniem pilniejszych

spraw w Krakowie, pospieszy pod Sandomirz, a puciwszy

przodem nadwornych, postpowa spiesznie na odsiecz Rusi.
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latar/y pow/ijjwszy d tin wszystki<''iii dukadnc wiadomoci,

cofnli si (li) swc^o wojska odwodowego pod Mociska, a stam-

td coraz hardziej na poudnie cijjali, tak, i Polacy ledwie

cokolwirk ich tylnj stray dosiga hyli w stiinie. Król po-

bawiwszy niejaki czas we Lwowie rozpuci wojsko dnia 2.

Listopada L524 r(»ku i do Krakowa wróci.

Xfl.

Karol V co^arz prowadzi wojn z Franciszkiem I królem francuzkim

— Wgrzy zuchwa daj udpraw posum sutana Solimaiia i obrzynaj

im nosy i uszy. Król Zygmunt namawia Wgrów przez posów aby za-

warli pokój z Solinianom, ale napróno. Sutan idzie ku Mohaczowi i na-

sya na 1'olsk- Tatarów dla rozerwania si polskich. Maa tylko pomoc

])olska wysana na Wgry Knd Ludwik wgierski ginie pod Mohaczem

i ciga na Wgry niepowetowana klsk — Tatarzy zniesieni w Kaniowie

przez Konstantyna z Ostroga. — Jan Zapolya jw Ludwiku królem wgier-

skim. Ferilynaiid brat Karola V koronowany na knila wgierskiego w Bu-

dzyniu. Ztad krwawa wojna. Ferdynand zwycia i zabiera Siedmiogród

i Spi polski. — Polacy na])adaj na Przekop. Pod Oczakowem ponosz

klsk.

W czasie w którym Turcya tak bardzo zagraaa sw po-

tg, a jj sutan Soliman IL, panowa nad Azy mniejsz^

Syry, Arabi, Egiptem, ca (Jrccy: dwaj potni monar-

chowie Europy cesarz Karol V i król francuzki Franciszek I

zamiast myle o wspólnj sprawie chrzecijaskiej , wojo-

wali midzy sob o Wochy, i Francuzi zdobyli nietylko Me-

dyolan , ale nawet stolic potnej Kzeczypospolitj Genu.
Magnaci wgierscy niewidzc znikd ratunku, ju tylko )a-
gali pokornie Solimana o pokój, ale kiedy jego stosunki stay

mu si powodem, e przychylne wynurza owiadczenia, ma-

gnaci zymajc si diminie, rozpoczli przechwaki, e sutan

u nicii aski ebrze i przyszli do takiego jakiego szalestwa,

e posom sutana nietylko zuchwa dali odpraw, ale je-

szcze w i)rzydatku nosy i uszy poobrzyna kazali.

Król Zygmunt wzbijajcy si swym rozumem jako orze
nad króhiw (twczesnych, wprawdzie miaych, ale za osobi-

stym znaczeniem lub czczemi urojeniami biegajtcych , rozu-

mia dobrze e przeciw Turcyi potrzebiui walna chrzeciaska

wyi)rawa na któr moe si i)ónió) zebra, ale pojedyncze

Tom IV. G
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pastwo bardzoby le wyj mogo i z tej zapatrujc si strony

posa na Wgry Krzyckiego biskupa przemylskiego , aby

wpyn na zawarcie pokoju ze Solimanem. Ale magnaci w-
gierscy dowodzili, e im si zawsze lepiej w wojnie ni w po-

koju z porta ottomask powodzio i przytaczali czasy Ma-
cieja Korwina. Gówn za byo tego przyczyn, e papie
i Wenetowie majc na uwadze wasne bezpieczestwo, sypali

do Wgier suto pienidzy, podszczuwajc na Turka, a ma-

gnaci wgierscy cho niemieli ani zamków na stopie obronnj,

ani wojska potrzebnego przeciw tak strasznej sile, jaka moga
nadej od Carogrodu, przecie napuszali si z potgi swego

pastwa i prowadzili ycie wolne od wszelkich trosk wzgl-

dem przyszoci.

W tym wanie atoli czasie padiszah Soliman IL, zacz
gotowa siln i niesychan wypraw. Król Ludwik lubo po-

zbawiony wszelkiej wadzy w kraju zakóconym przez stron-

nictwa, otoczony zqmi dworakami z rónych narodów, bawicy

si tylko psami po pokojach paacu, sposobi si jak móg
do odporu; w panach atoli wgierskich, a nawet przy zbli-

aniu si niebezpieczestwa cigle po swemu pokutowa duch

peea zarozumiaoci: powstawali o daremne najmowanie wojsk

cudzoziemskich z Czech, Moraw, Szlska, utrzymujc, e
Turcy tylko po chorgwiach licz nieprzyjaciela, iizatem bar-

dziej przeciw nim o chorgwie ni o ludzi chodzi powinno.

Skoro przysza pewna wiadomo, e sutan z ogromnemi woj-

skami pochód rozpocznie, król Ludwik kaza natychmiast

sejm zwoa i na nim przeprowadzi uchwa, aby cay naród

wgierski biskupi, magnaci, szlachta i chopi na 2. Lipca 1526

r. pod Toin zbrojno si zebrali.

Soliman biegy w polityce i matactwach dyplomatycznych,

cho Europa zwyczajna bya patrze na Turków jako na bez-

rozumne barbarzystwo: przeczuwa, i Zygmunt ju to w in-

teressie chrzecijastwa i Polski przez bandy tureckie czsto

napadanój
,
ju te przez samo przywizanie do synowca swego

z pomoc siln wystpi moe, a dla tego nasa Tatarów

przekopskich na kraje Rzeczypospolitej; cignli v.'ic swoje

zagony na Litw, a potem przez Woy a w Bezkie i Lu-

belskie. Caa przeto pomoc dana Wgrom z Polski , skoczya
si na jednym niewielkim oddziale jazdy i piechoty, któr
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niiyto z waMiytli clicci. bez wpywu rzdu, prowadzi kró-

lowi Lu(iwil\o\Ni (ii)oj(n>ki uwaajiy pomidzy Tulakaiui za

najlepij usposobionego dowódzc. Zwolim jjud Toin zbieray

si^' oddziay w^';,'i<'iskit' i oddziay |)r/('z papiea najmowane

Sutan i»rzebyw^zy i)raw^', toczy si ze >weiiii iii.i->;inii |mi-

nad Duiiajeni w kierunku Moiacza.

l\n')i [.iKJwik jakkolwiek ci^h^ odwau w \\y>okini sto-

pniu okazywa , majc jednake przy sobie tyko dwadziecia

pi tysicy ludu, chcia czeka na Czechów i oddziay dwócli

znakomityci panów, (inojeski take by tego zdania, iby

si w siy znacznie jeszcze wzmocni naleao, lecz ujagnaci

i rycerze wgierscy utrzymywali, e wród trzeci) kro, pa-

diszai ledwie siedmdziesit tysicy liczy wojska zdatnego d(»

boju, azatm niema co odwóczy, bo zwyciztwo pewne. Dnia

29 Sierpnia 152<) r., uderzon ) na gówne wojsko Turków

i szczliwie zepchnito je ze stanowiska , lecz oddzia uboczny

a pidziesit tysicy wynoszcy, rozbiwszy prawe skrzydo

chrzecijaskie, dosta si a do obozu wgierskiego, który

podpali, u rzuciwszy przez to trwog, i wzbudziwszy zamie-

szanie, rozpuci dopiero miecz krwawy: mnóstwo znakomi-

tych magnatów i siedmiu Itiskupów skonao w krwi swojej-

Król zewszd otoczony, chcia si z trudnego pooenia przez

grziste bagno \vydol)y, lecz w niem wanie ze swoim mar-

szakiem dworu Trepka Polakiem, straci ycie. I Gnoje-
skiego kadub znaleziono na i)obojowiskn. bo Turcy wszy.st-

kim polegym wedug swego obyczaju gowy ucinali. Tak tedy

Ludwik stawszy si otiar tego samego losu, co dziad jego

stryjeczny Wadysaw Jagielloczyk, niezdoa zasoni pastwa
swego od najsmutniejszyci skutków wojny, a boliatersk sw
mierci pod Mohaczem, przyniós tylko w dom jagielloski

nowy zaszczyt powicenia za spraw chrzecijastwa i cywi-

lizacy luiropy.

Tymczasem dla trzymania 1'olaków w szachu, Soliman

cigle Tatarów na Rzeczpospolit nasya i nastpnego roku

(1.^)27) znowu dwadziecia sze tysicy przez zmarze rzeld

i bagna wpadli na Litw a pod sam IMsk i jego okolice

wodami i)oo])lewane, a od dawna przez adnego wroga nielu-

pione. Uprowadzili ju bardzo znaczny jassyr a do Amadok
i Kaniowa, kiedy icli razem od tyu. gdy swoje konie roz-
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pucili na traw niegiem pokryt, zeszed straszny ich po-

gromca, Konstantyn z Ostroga. Tatarzy jakkolwiek do pieszj

walki niesposobni, bronili si rzsisto puszczanemi strzaami,

ale jazda litewska i jazda woyska natarszy, pomcia si

klski u Sokala odebranej: wielu w pie wysieka, a do sied-

miuset ywcem poimaa, przyczem obroniono czterdzieci ty-

sicy Litwy i Polaków we wizach prowadzonych.

Kiedy Turcy i Tatarzy pustoszyli ziemie polskie, cesarz

Karol V. niezaprzestajc we Woszech na wojnie przeciw

Franciszkowi I. królowi francuskiemu i Rzeczompospolitym

woskim, oblega nawet papiea w Rzymie. Przegrana pod

Mohaczem, zamiast pojedna monarchów, do wojny przeciw

Turkowi, przedstawiaa now straw dla ich egoistycznych

albo raczej dynast}'jnych widoków w dwóch przez mier Lu-

dwika osieroconych tronach, a Czechy uznay królem swoim

brata cesarskiego a ksicia austryackiego lerdynanda, który

mia za sob Ann Wadysawówn.
Opisujc powyej jak Wgry dostay si pod panowanie

domu jagielloskiego nadmienilimy, e wan rol gra w tym

kraju zwycizca cesarza Maxymiliana Stefan Zapolya wojewoda

siedmiogrodzki.*) Jemu król Wadysaw gównie by winien

koron wgiersk i Zapolya jako czowiek niesychanego wpy-

wu, stojc prawie na równej stopie z Jagielloczykami , umia
wprowadza w sprawy publiczne i w ukady potajemne na ko-

rzy tej dynastyi zawierane, take swój interes familijny.

Ju to nietylko otrzyma pod zarzd starostwo spiskie z pe-

wn nawet niezawisoci i od Wgier i od Polski, ale sw
córk Barbar wyda za Zygmunta króla. Po mierci Zapo-

lyi, jakkolwiek i królowa Barbara Zapolyowna ona Zygmunta

ju nieya, przecie przez wzgld dawnego powinowactwa,

a z wdzicznoci za tron wgierski, mia Wadysaw wgier-

ski drugie dzieci Zapolyi w szczególnj opiece i niemal po-

równo ze swojemi uwaa: z tych Jan Zapolya potrafi zjedna

sobie stronnictwo midzy magnatami i po mierci króla Lu-

dwika Jagielloczyka, dosta si na tron wgierski. Przyszed

atoli z wojskiem Ferdynand wnuk Maxymiliana , brat Karola V,

szwagier dwoisty bo z ony i siostry polegego Ludwika,m
Ksiga trzynasta. XIII.
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Anny Jagiellonki, któremu woduj; umowy midzy domem ja-

giclluskim a austryackim podc/as owc^mj zjazdu wiedeskie-

go (r. 1515) na przypadek bezdzietnej mierci Ludwika za-

pewnione byo dziedzictwo \V;;ier i atwo przemóg, e go

ua króla wc^ierskie^^o w lindzyniu ukoronowano. Zabrao si
tedy na krwawjj wojn p(»micdzy dwoma królami wcjiierskimi.

Zy^Minint jako s-dzia polubowny w sprawie o koron, posa
na zjazd stron spornych do Oomuca Andrzeja Krzyckieg(»

pod ów czas oiskujia pockiego i Krzystofora Szydów ieckiego

wojewod krakowskiego, aby w jego imieniu ukad do sku

tku przywiedli, czego jednake dokaza nie i)otraiIi. i'rzy-

szo do wojny i)oniiedzy Zapolya a Ferdynandem. Zapolya

cigle ponosi klski, wybito i wyapano siedmiuset Polaków

kt(')rzy pod dowództwem dw(')ch jian(')W polskich bez pozwo-

lenia Zygnmnt^i mieszali si w te wojn domow wgiersk.

Podczas sejmu piotrkowskiego (r. 1527) znalaz si
w j)oselstwie od Zapolyi do Zygmunta arcybiskup koocki,

który wprowadzony na posiedzenie senatu, prosi o posiki

pr/eciw Ferdynandowi, lecz w odpowiedzi usysza, e Pol-

ska tylko /^M)dy a nie wojen pomidzy cbrzecianami pragnie

i z tój przyczyny aden innej i)omocy, ojjrócz dalszego po-

reduictwa do uspokojenia Wgier obiecywa niemoe.

Jan Zapolya zbity na gow , ratowa si tylko ucieczk

na Podole, z którego póniej do swego przyjaciela Jana

z Tarnowy, na zamek tiirnowski przyby. Ferdynand za ru-

gujc jirzeciwiiika ze wszystkicli jego posiadoci, nietylko

Siedmiogród zaj, ale l)ez i)ytania si o prawa polskie, ja-

kobydziedzictwo Zaj)oly(')W Spi, ktiuy przez Zygmunta wieo
z prywatnego zastawu by wykupiony i na starostwo oddany,

opanowa i jako upastwo (komitat) do Wgier jjrzyczy.

Wielki poar co po ów czas znaczn cz Krakowa zniszczy,

a do tego nowy napad Tatarów, z którym i si korzystnie

starli Jazowiecki i Iskrzycki pod murami Kamieca podolskie-

go, byy powodem e zajcie Spia przez W^qów, Polacy

znosili.

W roku nastpnym postanowiono Tatarów do si)okojnego

ssiadowania przynagli i jianowie podolscy, a mianowicie sta-

rosta chmielnicki Przecaw Lanckoroski , cy.erkaski Ostiifij

Daszkowicz, ten sam, któi7 jako ataman kozacki przyj byl
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niegdy sub u cara Wasila i przeciw Litwie wojowa, lecz,

potm króla przebaga; niemniej starostwie Winnicki i bra-

clawski, urzdzili naleyte wojsko z Polaków i Rusinów,

pucili si na Przekop ku Oczakowu miastu gównemu ta-

tarskienju, a po trzech zwycizkich bitwach wrócili do kraju

z trzydziestu ty&icami byda i piset komi, jako ze zdo-

bytym upem.
Rozpatrzywszy si na tej wyprawie, e w kraju tatar-

skim gdzie Witowd z Litw i Rusinami dobrze dokazywa

umia, wojna nie tak trudna, jak si zdawao, a lepiej przed

si bra nieli odpiera napady , moe w sze miesicy pó-

niej, a mianowicie {)odczas lata r. 1529. wybrao si tysic

tylko Polaków z wojska staego na Podolu, i postanowili do-

pokd Oczakowa niewezm, do kraju niewraca. Mieli za
gówn otuch w zatargach pomidzy hanem panujcym, a bra-

tem jego strjjecznym Oslamem, który ze stronnikami i woj-

skiem swojeni ju dawniej widzc si na Przekopie niebez-

piecznym, szuka przytuku w krajach polskich i mia od

króla pozwolenie, rozpociera swe koczowiska na stepach

czerkaskich w pobliu Dniepru. Tymczasem na trzy dni przed

nadejciem Polaków pod mury Oczakowa , Oslam pojedna si

z hanem i zaj z ludmi swemi zamek tego miasta. Polacy

za nadejciem postrzegszy trzystu Tatarów z komi na pa-

stwisku bez i)ytania z czyjej s komendy uderzyli, wielu

posiekli i konie sobie zabrali. Razem zjawi si goniec

z miasta i owiadczy, e Oczakow stoi otworem, bo

jest w rku królewskiego sprzymierzeca Oslama, który bar-

dzo ubolewa, i Polacy mogli trzysta jego ludzi wytraci.

Jazowiecki dowódzca tej wy})ra\N7 zatworzy si niepomau,

e pomidzy sprzymierzecami rze si)rawi; kaza wic za-

brane konie natychmiast wyda i w skutek zaprosin Oslama,

na zamek oczakowski si puci. Ledwie atoli przyby, wy-

pada tatarska zaoga , na polski obóz spokojnie jakby we

wasnym kraju wypoczywajcy, i krwaw zemst za swoich

wszcza Nadlecia Oslam, zakazywa walki, trzech moe
Tatarów najzapalczywszych z uku swego trupem pooy,
lubo niewiadomo czyli to z chytroci , czyli te w dobrej wie-

rze uczyni, dosy, e Polacy i Rusini, bez dowódzcy i roz-

kazów, nie mogli dogrza miejsca, poszli w rosypk, a w niej



87

niiilada kl^»sky ponieli. Jazowiccki niedoznuwszy adiiój krzy-

wdy na zamku opuci ^o, i pownici spokojnie do domu

a jakkolwiek \h'Z winy, pr/ecie od drugich ponosi przymów-

ki i sam solic wielkie wyrzuty czyni. (J.slani za w trzy

lata jió^nij od Tatarów nogajskich z 1'rzekopu wypdzony,

znowu za pozwoleniem królewskim nad Dnieprem niedaleko

od zamku cziiKaskiefj;(» koczowa; krewni atoli jego nieraz

przeciw iiieniii wykonywali wyprawy, a przy tj sposohnoci

ziemie polskie pustoszyli.

Wll.

l>obro iKiro/miiifuit: lui^ulzy Polsku ;i pastwami iiadiluiiajskicini iiie-

utrzyinujo si^* du^ii - Zygmunt iiiochce si zl)n)jiio inio^za dn spraw

wciifiTskich. ~ Jan Zupulya sUijo si lennikiem Solimana, obaj liiorjj sztur-

mem Budzy, a Soliman oblega Wiede, ale potrzeba znagla go wTÓci

do Turcyi. — Jan Tarnowski odnosi zwyciztwo nad hospodarem woo-

skim i lunltauskim pod Obortyueni (1530 r). Polacy wkraczaj do Mul-

tan. Solimau wybiera si powtórnie przeciw Wiedniowi, ale zagroony

przewanomi siami Karola V nawraca i szuka pojednania z Polsk. —

Multany i Woosza od r. 141MJ. przez ukad zawarty

pomi^'(lzy czterema hrami Jagielloczykami w skutek któ-

rego podówczas królewicz Zygmunt mia sobie Szlsk wy-

dzielonym, uznaway wadzy tylko króla wgierskiego, a zo-

stay przy obowizku doseania Polsce zbrojnych posik«')w *).

Jednake hospodar Jan Bohdan podobno w porozumie-

nie z (lliskini, jak powyej nadmieniono, i)rzed si bra

na l'olsk najazdy, a wojska i)olskie wpaday do jego

kraju roku 1510 za porednictwem Wadysawa wgierskiego;

przyszo do pokoju w Kamiecu: jtoslami od Wgier )yli

Oswald Kolowrat i Bernabasz Belaii, od Polski Stanisaw

z Chodcza marszaek królestwa, Jan aski naówczas koad-

jutor arcybisku])a gnienieskiego i inni, od Wooch Jan Teu-

tull, i inni. Stano tam, e hospodar zwróci bogactwa i na-

czynia zui)ione w kociele rohatyskim, odda w rce Wa-
dysawa list znuirlego Alexandra knda polskiego zawierajcy

przyrzeczenie w nuiestwo królewny Elbiety, jecy bd
od obudwu stron puszczeni. Spór o granice iuv Pokuciu przez

Ksiga trzynasta XViI
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wyrok polubowny uatwi król wgierski. Jeeli Turcy oka
ze zamiary wzgldem Polski, hospodar zawiadomi zaraz po-

graniczczne wadze królewskie i nigdy nie znijdzie si z a-
dnym nieprzyjacielem Polski i Litwy. Zbiegów ze ziem kró-

lewskich hospodar, a ze ziem hospodarskich król trzyma

u siebie niebd, skoro si nieda dla nich wyjedna przeba-

czenie. Gdyby Multany i Wooszczyzna byy zagroone przez

jakiego nieprzyjaciela, matka, siostry, ona i dzieci hospo-

dara znajd przytuek i utrzymanie w kadym zamku polskim

lub litewskim; skoro sam Bohdan umknie pod opiek króla,

nietylko niebdzie mia przeszkody, ale dozna pomocy do

odzyskania swego pastwa. Handel pomidzy dwoma pastwa-

mi, jako te przechodowy z Polski i Litwy do Turcyi, zo-

stanie wolnym jak by od wieków *). Na sejmie piotrkow-

skim r. 1518., król przyrzek synom wojewody Jana Boh-

dana, a mianowicie Janowi Stefanowi i Piotrowi utrzymywa
ich sw potg przy Avadzy dziedzicznj nad Wooszczyzn
i Multanami, za co oni nawzajem przyrzekli pomoc przeciw

Tatarom, Jeeliby si za Wgry i Polska razem wybray
przeciw Turkom, na ten czas Woochowie i Multanie take

mieli wzic udzia w wojnie **).

Nierosdne postpowanie i owo sierdzenie si magnatów

wgierskich w polityce tureckiej przed nieszczliw bitw
pod Mohaczem, naraao Multany i Wooszczyzn, nietylko

na najazdy i srogie ciemienia padiszaha, a nawet na ztur-

czenie. Tym czasem zasza zmiana w rzdach tych krajów:

wadz obj Jan Piotr stryj ksit, Jana Stefana i Pio-

tra, którym bya zarczona opieka Polski; ukady dawne

wznowiono z Piotrem (r. 1527). ; multaskie upraszao Zy-

gmunta, aby polscy starostowie przygraniczni, mieli rozkaz

doseania wojsk swoich na obron Multan i Wooszczyzny.

Przychylenie si samo do proby tego rodzaju, odwieao
dawniejsze prawa Polski do krajów w mowie bdcych, a ho-

spodar zacz na nowo by uwaany prawie jako lennik króla.

Posowie hospodarscy speniwszy swoje polecenie u Zygmunta;

•) Dogiel Codex diplom Tom I , docum. VIII. de anno l5lo

sub Moldavia et Yalachia.

**) Ibidem docum. IX. de anno 1.518.
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prosili o pozwolenie przejazdu lio Moskwy; przez wzgld
atoli, e hospodar nalecy z ludem swoim do kocioa me-
ekie^o, mówiby wej z cjirem w jakie spóki przeciw kró-

lowi, otrzymali wzbraniajc odpowied.

Dobre |)or()Zuniienie midzy I'olsk u pastwami nad-

(hinajskiemi, nie utrzymywao si przez czas dugi. Król

Zygmunt pomimo naleK'ania Jana /apolyi niechcia s'c z)roj-

no misza do spraw w^Kierskicli, pozwala robi Austrya-

kom co bd cicieli i owiadcza wrcz, e jemu, Polsce

i chrzecjastwu w ofjólc jest rzecz obojtn kto na tronie

wgierskim zasiada. eby za niezadziera i z Turcy, nie-

móg jawnie obstawa za sw wadz nad Woosz i Multa-

nami. e jednak u Turków pokazyway si jakie waniejsze

zamysy, |»rzi't() podczas sejnni na trzy króle r. 1028. do

Warszawy zwoanego, na którym urzdzano stosunki osta-

tniej czci Mazowsza wieo do korony wciebtnej, jioczyni

król wnioski wzgldem gotowania si na wojn tureck. Nie

tak atoli, sdzili niektórzy panowie i)olscy.

Gdy .lan Zapolya czas niejaki nadarmo w Polsce prze-

siedzia, zacz ukada plany na odzyskanie Wgier za po-

moc tureck. Jarosaw albo jak go z cudzoziemska zwano

Hieronim aski, wojewoda sieradzki, czowiek przebiegy,

zrczny, od króla do Francy i, jako pose uywany, podj
si do Carogrodu w sprawie Zapolyi jecha, a nieszczdzc

pienidzy i obietnic, zwiza si tam z Grittem synem natu-

ralnym doy weneckiego, co zamiary tureckie w interesie

Wenecyi piegowa, i wyjednali u 8oliniana, a który sam

mia ochot Wgry zabra, e przyrzek ])omoc wojenn i

w swój chytroci dyplomacyjnej zada tylko, aby nni od

/apolyi jako króla wgierskiego corocznie na znak uszano-

wania, poselstwo z (laianii przyseane byo. Ferdynand wy-

jtrawi równie swych ))elnoniociiik()W do sutana, ale zauiast

zniweczy wjjIyw ^askiego, zada naprzód zwrotu dwudzies-

tu czterech miast wgierskich. Turkom tak to byo rzecz

niespodziewan, e wielki wezyr owiadczy zoliwie, i dziw-

n jest rzecz: .,dla czego Ferdynand i Carogrodu da sobie

uiekae.*' Uwiziono nakoniec posów austryackici , a gdy

w dziewi miesicy na wolno puszczono, owiadczy im So-
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liman, e wkrótce do Wgier na rozmow z Ferdynandem

przybdzie.

Podówczas w Czstochowie by przeorem czowiek zdol-

noci niepospolitych. Urodzi on si w Kroacji z ojca So-

wianina nazwiskiem Utiszeniec, a z matki wenecyanki Mar-

tinuzzi. Jako chopiec omioletni przyczepi si do dworu

Jana Korwina, liczc za lat dwadziecia, suy za palacza

do pieców pokojowych na dworze ksinej cieszyskiej. Ztam-

td wstpi do zakonu Paulinów jako brat suebny, na W-
grzech w Sajolad , gdzie si u jednego ksidza wyuczy czy-

ta, pisa i po acinie. Przeoeni klasztoru upatrujc w nim

rzadk zdatno, wywicili go na kapana. Przykada si

do filozofii i teologii , a wyszed nawet na prokuratora swego

zakonu przy stohcy apostolskiej pod imieniem Jerzego Mar-

tinuzzi, a potem bardziej podobao mu si mieszka w kla-

sztorze czstochowskim, i sprawowa w nim urzd .przeora.

Gdy Jan Zapolya bawi w Tarnowie u Tarnowt-kiego , Mar-

tinuzzi podj si przygotowania spisków przeciw Ferdynan-

dowi. Trzy razy chodzi pieszo na Wgry i wielu panów w-
gierskich ponamawiui, e tajemnie przybywali do Polski na

ukady. Po tem przysposobieniu wypadków przez askiego

wojewod sieradzkiego i Jerzego przeora czstochowskiego,

wszed Soliman na Wgry. Jan Zapolya z Polakami i W-
grzynami pojecha go caowa w rk na ziemi swego pa-
twa, a potem poszli obadwa Budzy wzili szturmem i za-

prowadzili swoje rzdy nad calem pastwem. Soliman, po-

egnawszy swego nowego lennika Zopoly, wkroczy do Au-

stryi, obieg Wiede i nawet o mao go nie zdoby, tylko,

e z wojskim do Turcyi wraca potrzebowa.

Piotr hospodar wooski i multaski, który w takim

stanie rzeczy chcc niechcc, uznawa si za sug suta-

skiego, mao way Wgry, a przeciw Polsce po nieprzyja-

cielsku zacz wystpowa; pokusi si nawet o zabory w jj

granicach i Pokucie zaj na nowo i swemi zaogami poosa-

dza. Tysic dwiecie jazdy polskij przodem wysanj , sto-

czywszy dwanacie niewielkich potyczek na drugiej stronie

Dniestru
,
przeczyciy kraj z pojedynczych oddziaów. Zbliy

si dopiero Jan Tarnowski dowódzca caego wojska polskiego,

które jednak trzech tysicy niepi'zenosio , i pod zamkiem
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Gwozdec/. niedawno zajty.:! \n/A-/. Polaków, zasta Jazdy

uieprzyjacielski^j do szeciu tysicy. W tiiotkaiiiu odniób

zwycicztwo, wielu pobi , a reszt rozjHoszy
,
po czrn ju si

ku Polsce z powrotem zabiera, kiedy ^o dosza wiadomoci

e Piotr w dwadziecia dwa tysisice, i ze znaczmy liczb dzia

w spiesznych pociodaeh granice llzeczyi)ospolit) przekracza.

Byo zdaniem widu. ajy zostawiwszy <lziaa i jiowozki, w sko-

rym odwrocie przez Dniestr na Halicz si cofa. Atoli Tar-

nowski, m rozumem synny w rycerstwie Europy, niezna

trwojri i odpar, e za hab)y j)oczytywa sprzty wojenne

sobie powierzone, nieprzyjacielowi na up zosUiwia. Niechby

liospodar i c;»e swe siy przywiód, to jeszcze pokonanym

by moe. Kto gotów zwyciy lub umrze, ten przeciw

najprzewaniejszemu wrogowi o zwyciztwie rozpacza niema

jiowodu. Skutkoway na rycerstwie sowa, a prosty lud }»ol-

ski zawsze stron odwanych biorcy, pocz si oclioczt) do

boju gotowa. Ob«'>z rozl)ity, czci obwarowano waem i ro-

wami, a czci tylko przez rzdy wozów zasonito. Pieszy

strzelcy') za wozami rozstawieni. Piotr przytoczywszy si

z tumem swoim, jirzyrzdzi take w pobliu obóz, i wysta-

wi z niego do pidziesiciu liarmat, pewny e nimi wznieci

postrach i spowoduje ucieczk, (idy si Ptdacy nieruszali

z miejsca, obkoli ich obóz i rozjjocz dziaowy ogie, który

Jmkiem wicej sprawia wraenia ni pociskami szkody. Polacy

celniój daleko, lubo z niaj liczby dzia dajc odpór, wicój

kadli trupa, ni sami tracili w rannych i polegych. Strzelcy

pieszy z po za wozów, take skutecznie sypali ogie runiczy,

a po piciu godzinach boju zwtla widocznie Zapa w nie-

przyjacielu; co postrzegszy Tarnowski, a moe t, jak jest

inne*'") podanie, niemogc wytrzyma ognia nieprzyjacielskiego,

puci przez obozow bram oddzia jazdy. Kozpoczty bój

*) ^VaI)ow!^ki i)o\viada i>(Mlitcs scloiictarii a l>u Caiif!;e

w Glossariuin Mediae ot I ii fi ni a o Latinitatis objania, e sclo-

petuui allio sclopetus znaczy toinicntuni bollicuni manuale. U Wa-

powskiego pod r. 1523 w texcic wzmiankowajia bombarda nianualis,

na marginesie ksiki jest nazwana sciopctum.

**) Yictoria Sigismundi, w zbiorze Pistoriusa Polonicao hi-

storiae Corpus Tom III.
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na miecze, tuczy si z krwi rozlewem na jednej i drugij

stronie, ale Polaków od obozu coraz przybywao na pole

bitwy, a zawsze lepiój uzbrojonych i coraz mielej uderzali.

Po godzinnej znowu w^ ten sposób walce, Tarnowski rubzy

z reszt i walczy ju ca si, kiedy z drugij obozowej

bramy poczy grzmie dziaa polskie ku jednemu nieprzy-

jacielskiemu skrzydu. Ustpowali Multanie a si nakoniec

rzucili w ucieczk. Hospodar z wyniosego pagórka, dawa
rozkazy do wstrzymywania i prowadzenia oddziaów na nowo

przeciw Polakom, ale nakoniec postrzegszy, e wszystko da-

remne, do tego sam dwakro ranny, dosiad wieego konia

i ujeda z pola. Dziaa nieprzyjacielskie i obóz sprztów

i zasobów peen wpady w rce Tarnowskiego. Dostali si

do niewoli glogofer to jest kanclerz
,
podczaszy, czenik

,
pod-

stoli, i inni wielcy urzdnicy wooscy**). Zwyciztwo to od-

niesione pod wsi Obortynem dnia 22. Sierpnia 1530 r. Ko-

meta, który si z pocztkiem miesica na niebie pokaza w tj

nocy janiejsze daleko wiato rozsiewa, a nazajutrz cakim
znikn. Miano go od pocztku wyprawy za gwiazd zwy-

ciztwa, i znak odzyskania Pokucia, albo przynajmniej tak
uoono sobie póniej o nim powie.

Po powrocie tryumfalnym do Krakowa z jecami i cho-

rgwiami, które zawieszono nad grobem go Stanisawa,

król Zygmunt zoy Tarnowskiemu podzikowanie za odnie-

sione zwyciztwo.

Poniewa hospodar zacz si gotowa na now przeciw

Polsce wypraw
,
przeto wojska polskie na zaogi zamków zo-

stawione, wkracza}^ do Multan i znaczne zrzdzay szkody.

Z pocztkiem nastpnego roku oddzia polski do tysica

jazdy wynoszcy, wszed na znaczne wojsko wooskie, i stra-

ciwszy pod szablami nieprzyjacieskiemi do dwustu ludzi, tylko

przez ucieczk, cakowitej zagady unikn.

Okoo tego czasu Sutan Soliman przebywszy Wgry,
zblia si znowu ku Wiedniowi, lecz e cesarz Karol V,

i Ferdynand król czeski i wgierski pocigali na obron

wojska z rónych krajów, przeto si pod Budzyniem na po-

wrót przez Dunaj przeprawi, dwanacie tylko tysicy na pu-

**) Tame.
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stoszenie Austryi zostawiwszy. Trzy ty^ici- TolakcfW. c<» iiu

stronic c«'sarza walc/yli, ale wojska wybonii-Ro z oddziaem

"Wgrów i oddziaem Niemc«iw lekko uzbrojonych, uderzyli

na te dwana.cie tysi^'cy, które rozbiwszy przy pierwszóni spo-

tkaniu, ledwie czwart cz ywcem pucili.

1'oniewa Karol V ca potcfi Niemiec, Belfiii, Woch
i Hiszpanii nastawal na jiadiszalia, i nietylko lott po morzu

ródziemni in ale wojskami hiszpaskiemi, ju a na l'elopo-

nezie wojowa, przeto Turcya dla zabezpieczenia si przy-

najmnij od jednej strony szukaa pojednania z Polska. Obró-

cone na inn stron siy cesarskie zai)owiadaly, e przewaga

bdzie przy Turkach; do tego napady tatarskie i wooskie

znaglay Zygmunta do pewnej jtowolnoci, i ztd wysany

do Carogrodu i'iotr Opaleski kasztelan ldzki, zawar jirzy-

mierze , w moc którego Turcya zobowizaa si na to baczy

aby chan i)rzekoj»ski i hospodar wooski nie najedali ziem

Rzeczyijosjiolitej. Ale rzecz naturalna, e lupienych Tata-

rów niepodobna byo ani nawet wielkienni sutanowi w posu-

szestwie i porzdku trzyma i zaraz potem napadli Podole,

lecz, e tylko w omset koni, atwo byli przez wojewod ki-

jowskiego Konstantyna Wasila z Ostroga ju syna owego

wielkiego wojownika i pogromcy Tatarów pobici i wypdzeni.

Ostati Daszkowicz kilkakrotnie przez nas sp<jminany czo-

wiek prosty, bo kmie z Owrucza, jako dowódzea ludu w oko-

licy Czerkas*), nieraz si brata z Tatarami, na Moskwie

z nimi do spóki przeciw l*olsce zabiegi czyni, a potem z!i(nvu

króla przei»rasza, na koniec starost czerkaskim zamiano-

wany swych dawnych sprzymierzeców Tatarów raz po raz

nielitoci\vi(! gromi. Na sejmie piotrkowskim r. 1533 majc
porówno z innem rycerstwem do króla i panów przystp, obja-

nia i dowodzi, e gdy Tatarzy zawsze przez Dniepr w paw
przeprawia si zwykli, a ta rzeka ma ku poudniowi nie-

mao wysp, na którychby obozy zakada mona, i)rzeto czte-

*) Circassi, Borystlionis accoliio Ilutlioni sum, ulii ab iis quos supra

ad Pontum in inontilius liabitari dix.i. His nostra toiiii)ostatp, praeficieha-

tur Eiistachiiis Tascowitz ((luoiii ciini Maliiiict (iorcj rogc in MoscoYiani

lina profcctum fuisse, supra dixi) vir bolii jicritissinius, astucia singulari.

qui cum crebra cum Tartjiris commorcia ha)erot, saepius tamo neos fudit.

Ilcborstein de Lituania w Polonicac historiie Corpiis Pistorii.
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rysta jazdy do strzeenia prawego brzegu uyte, a dwa ty-

sice piechoty, któraby za pomoc dostatecznej liczby czóen

moga si pomidzy wyspami uwija, zapobiegyby naleycie

wszelkim zagonom hordy. Projekt ten panowie polscy mieli

z litewskimi roztrzsn i fundusze obmyli, co jednak poszo

w przewok, a nakoniec i w zapomnienie.

xvin.

Nienawi przeciw zakonowi krzyackiemu wzrasta w krajach ssie-

dnich Wielki mistrz Albrecht w dugach, szuka utrzymania w Niemczech,

wchodzi w stosunki z ludmi podkopujcymi zasady dawne religijne, i prze-

siaduje w Nurnbergu jako radzca namiestnika.

Wracajc do wypadków Prus si tyczcych, przypomnie

trzeba, emy stanli na rozejmie w r. 1521 do lat czterech

zawartym i e sdziowie polubowni, spór rozstrzygn mieli.

Mistrz chcc zjedna sobie Ludwika króla wgierskiego, jako

sdziego, papiea, a nareszcie i samego Zygmunta, zacz
niby rozmyla nad wziciem udziau we wojnie przeciw Tur-

kom. W celu przyprowadzenia do skutku zamiaru tego, zgosi

si przez posa do Zygmunta z owiadczeniem, e zakon ni-

czego bardziej niepragnie, jak aby mia por godnie odpo-

wiedzie swemu powoaniu i lubowi przez podjcie walki na

nowo przeciw niewiernym; donosi o tem królowi i spodziewa

si, e nietylko uprzejmie wysuchany bdzie, ale i stosown

rad w tym wzgldzie otrzyma. Pose krzyacki nadmieni

take , e mistrz przed wypraw i dla zupenie spokojnej myli

podczas wyprawy radby ukoczy wszelkie spory z Polsk.

Zygmunt jak z rzeczy wypywao , da odpowied , e wieczysty

pokój dawno zawarty obejmuje zastrzeenia bardzo waciwe;

szkoda tylko , e ich Krzyacy dotychczas niespenih. Ze swj
strony niewidzi powodu do adnych zmian, ale, jeeli mistrz

ma co do nadmienienia , a z interesem Polski zgodnego , to

wolno mu poczyni wnioski na majcym si wkrótce zebra

sejmie piotrkowskim, na którym ma prawo zasiadania. Mistrz

pod pozorem tj wyprawy na Turków, a rzeczywicie dla po-

zyskania sobie króla Ludwika tak cige z nim utrzymywa

stosunki i bliszego domaga si porozumienia, e go zapro-

szono na zjazd do Pragi. Król Zygmunt nietylko niemia nic
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przeciw tój podniy, iiW kaza go z iialeytij czci pr/oz Mal-

borf^, Toru, Inowrocaw, (Jiiit^ziio i Pozna d(» Szlska pr/o-

prowadzi.

Wiriki mistrz zostajc w cigym niiMlostiitku pioni^MJzy^

a w duj^aci pod uszy, niemogc nic do>ta ani od mistrza

infianckicKo, ani od mistrza nionncckicgn. nictylko uciemia
swoici jioddanycli, ale zaprowadzauemi darni odziera do

ostatniej skcJry kad«'),'o, kto tylko z jego krajem zostawa

w handlowych stosunkach. Oburzone miasta Prus królewskicli

wyday na jednym sejmie grudzidzkinj takie postanowienia,

e od razu wszystkim ziemiom krzyackim «)dci^ly wszelki

zwizek na drogach i rzekach równie od siebie jak od wszy-

stkich kraj('iw koronnych i caego Mazowsza. Jerzy Polenz

biskup sambijski, który pod nieobecno ksicia Albrechta

sta na czele rzdu krzyackiego, udawa si do króla, aby

podobnym i)ostanowieniom zatwierdzenia nie udziela, lecz e
kn')l sam uwaa ten rodek za slus/ny i dobry, przeto od-

mown zawsze da odpowied. Nienawi przeciw zakonowi

wzra>taa cigle we wszystkich krajach ssiednich i z Prus

królewskich, tudzie Mazowsza wjiadaiy oddziay do ziem mis-

trza i dopuszczay si upienia kupców, ludzi wracajcych

z jainKirk(')w i rabunk('>w po wsiach. Mieszczanie kn')lewieccy

take burzyli si przeciw zakonowi, a zwaszcza ksiciu Al-

brechtowi o cige wymagania tylko pienidzy i pienidzy.

Mistrz za niemiecki rozwija zabiegi na dworze cesarskim,

o uzyskanie tytuu ksicia rzeszy, jak utrzymywa w tym

jedynie celu, aby na sejmach cesarstwa by reprezentantem

zakonu, lecz waciwie dla tego, aby si niezawisym uczyni

od Krzyaków pruskich. W tych kopotach walcych si na

wielki(go mistrza, wnosili prol)y za nim do króla cesarz

i Ilenrik VIII król angielski (roku 1522), a póniój uywa-
jc do porednictwa królowej Bony i pai)ie Adrian VI, lecz

wszystkie te zabiegi adnego skutku wyda niemogly, bo za-

kon rzeczywicie zawadza tylko w rzdzie pastw europejskich,

a swm baamuceniem mis/.at tak wewntrzne jak i zewn-
trzne stosunki Polski.

'lym czasem mistrz Albrecht niemajc si po co spieszy

do Prus, g(lzi(> ju prawie na aden dociód liczy nienióg,

myla o zabezpieczeniu sobie utrzymania w Niemczech. Do-
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maga si^ wic kilku dworów krzyackich w tym kraju, dopó-

kd jak utrzymywa dla spraw zakonu bawi koniecznie mu

trzeba, lecz doznajc w tym wzgldzie oporu i przeszkody od

mistrza niemieckiego zapewni sobie dochód od swego kre-

wnego arcybiskupa mogunckiego w ten sposób , i mia go za-

stpowa w Ntirnbergu, jako radca namiestnika cesarskiego,

a za to tysic zotych wiei'rocznie pobiera. Gdy atoli ar-

cybiskup dla braku pienidzy nieuiszcza mu si ze zasug,

zacz wielki mistrz frymarczy z wypdzonym królem du-
skim Christiernem i jako najemny naczelnik wyprawy mia

z nim na zdobycie Szwecyi cign, a dla urzdzenia w tym

celu wojska, uwija si po caych Niemczech. Podczas pobytu

w Niirnbergu i podczas swych podróy mistrz Albrecht wszed

w zwizek z ludmi, którzy podkopywali dawne zasady reli-

gijne tak dalece, e nietylko stosunki kocielne ale i poli-

tyczne w Niemczech zaczy inn przybiera posta i o czem

tutaj jako o sprawie europejskiej, a zarazem nietylko na za-

kon, ale i na Polsk wpywu ogromnego, nieco szerzej nad-

mieni trzeba.

XIX.

Pocztek wieku XV. Spoeczno kocielna i speeczno wiecka.

"Wiklef, Hu?, Marcin Luther. — Religijne zamieszania w Niemczech. —
Lutlier przed cesarzem i sejmem w Worms, w powrocie porwany i osa-

dzony w zamku wartburgskim. Spór religijny przechodzi na polityczny -

Niemasz wtpliwoci , e w cigu wieków rednich papiee

i duchowiestwo naduywali czstokro religii dla swych wa-

snych celów. Ale i papiee i duchowiestwo nieprzychodzili

z innych planet, tylko si rodzili na ziemi w poród drugich

ludzi i rzecz naturalna nielepsi, ale t niegorsi od nich.

Spoeczno kocielna i spoeczno wiecka cile ze sob

zczone, jak nie bez zalety tak t nie byy bez wady. Ich

zasada wypywaa z ewanielii, ale zastosowanie zasady zga-

dzao si z owczesnem usposobieniem pojedynczych ludzi i na-

rodów, a dla tego mogo by i byo bardzo bdnm. Ludy

w poprzednich wiekach rozwijay si niezmiernie wolno, dla

tego u nich ledwie da si dostrzega postp: tymczasem

koniec wieku XIV i wiek XV wysypay niemao wynalazków



i o(lkrv(': proch, druk, podróf dn Aiiifiyki i wschodnich

Iiidyi, ohziiujiiiicjiie si z litoraturi starego Rr/ynui, a iia-

(h'wszystko z literatur ^recki^, wyhmie si owiaty ze stanu

duchownego na hidzi wieckich, pojcie prawa, wszystko to

razem tak na^Ie pdzio wzrost nowych stosuków, e dawne

fonny ycia w XVI, wieku zaczy by ciasnenii. Duchowie-

stwo stanowio czoo ludzkoci, a na je^o szczycie sta i»a-

pie, std gromy na przeszo wymierzane susznie, czy nie-

susznie, obracimo przeciw duchownym, a zwaszcza upie-

owi. Od wiek(')W wadza kocielna znajdywaa opiioneiitów,

lecz ci zgromadziwszy nmiejsze lub wiksze stronnictwo zni-

kali z pola historycznej^o, bez pozostawienia ladów za sob.

Dopiero Anglik \Viklew w XIV, a Czech Hus w XV, wieku

silnij zachwiali tymi instytucyami i formami kocioa , na któ-

rych mnij zaleao; odnitislszy jednake niejakie zwyciztwo,

e to w rzeczy tak gbokiej trudna jest miara, zaczeitili

niejedno i takie, co stanowic fundament, pociiignoby upa-

dek cakowitej religii. Ale nie chodzc z ogólnego stanowiska

czasów, które wanie teraz opisujenjy, to jest od drugiego

dziesitka a do rodka XVI stulecia, pozostajemy przy twier-

dzeniu, e poruszone sprawy mattryalnc, zahaczyy si o du-

cha i naday mu popd do zmienienia stosunków.

W przeszoci redniowiekowej (r. 1245 — 13()0) by si

wyksztaci obyczaj , e nakazywano jubileuszow pielgrzymk

do stolicy apostolskiej wszystkim wiernym, i)rzy czem po

odbytej spowiedzi na pewne odpuszczenie wszystkicli grzechów

liczy mogli. Zwykle w kadym razie, kiedy kocioowi byo
e trzeba pienidzy na wyprawy wojenne przeciw ludom poga-

skim ))ozwalano jubileusze czyli tak zwane mi oci we lata

odbywa })0 kocioacli katedralnych wszystkich narodów,

z obowizkii'm, aby pienidze kt()reby byy zuyte na podró

pobon do Rzymu, lub pewn ich cz, kady sumien-

nie do skrzynki skada na pilne potrzeby. "Wiemy z dzie-

jów polskich i caej Eurojjy, e o takim funduszu jtrzywo-

dzono do skutku budow kocioa w. Piotra w Ilzymie. Fa-

milia kupiecka Fugerowie z Augsburga mieli niejako w dzie-

rawie pi(Miidze na t budow. l*r/yjechali oni ze swoj e-
lazn skrzyni i do Polski, a i>anowie jjoszli z nimi w kó-

tnie i targi , a nakoniec dwie czci zagarnli na wojny prze-

Toin IV.
^
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ciw Tatarom, a tylko trzeci pozwolili Fugerom wywie
z kraju.*) Pienidze miociwego lata 1516, w Polsce ze-

brane , Leon X, przeznaczy w czci na odbudowanie zamku

kamienieckiego przeciw niewiernym Turkom i Tatarom oraz

kocioa gnienieskiego, a w czci odda skarbowi królew-

skiemu na wojny z Tatarami. Miociwe lata zaczy si te
przykrzy, bo zbyt czsto, a nawet co trzeci rok przypada-

y. Nadto pienidze atwo podlegaj naduyciu, a w owych

czasach twardego jak elazo egoizmu, niemal bardziej by
narzdziem szerzenia przewrotnoci, ni rodkiem uatwia-

jcym zamiany i oywiajcym ruch przemysowy dla dobra

ogóu: przeto skrzynkami lat miociwych frymarczono co

dzie szkaradnij. Panujcy i biskupi koo zezwole na mi-

ociwe lata czynili zachody, ile kro ich pilna przycisna po-

trzeba skarbowa.

Za czasów spomnionego dopiero Leona X. wychodziy od

stolicy apostolskiej pozwolenia na umorzenia niektórych grze-

chów , czyli na tak zwane odpusty. Koció zapatrujc si

z tj samej zasady, z której we wszystkich krajach zapatry-

wao si prawodawstwo redniowieczne, to jest e zbrodnie

zmywaj si niejako kar pienin, pozwala aby jawno-grze-

sznicy czyli przestpcy publiczni, bo to wtedy byo jedno i

to samo, obok spowiedzi, skruchy, kommunii skadali take
i win pienin. Zdarzao si za tu i owdzie, e rozprze-

dawano odpusty na wszelkie grzechy, a kto odpust kupi,

uwaa si za uwolnionego od kary na drugim wiecie. Arcybiskup

moguncki uzyska zezwolenie sprzeday odpustów na swoj
korzy i obsea po Niemczech midzy innymi dominikanina

lipskiego Jana Tezla, który szukajc zgromadzonych tumów,

uwija si po jarmarkach ze swoim towarem. W jesieni r.

1517 Jan Tezel zasiad w miasteczku saskim Jutrobogu i

w rku z bul papiezk, a wykazem cen na róne grzechy,

za tanie pienidze ubezpiecza dusze ludu od potpienia wie-

cznego i rk czartowskich. W pobliskim miecie Wittenber-

gii przy niedawno zaoonym uniwersytecie, syn nauk na

professora z Erfurtu powoany zakonnik augustiniaski Mar-

*) Jod o CU s Lu d owi CU s Decius de Sigismundi regis temporibus

.sub an. 15 l. Striykowski ksiga XXIII. rod. 6.
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;in Lntlier, ktoiy (iawiiiej przez itohyt w ilzyinit' obezna si^*

; wyszym zurzdeiii kocioa. ^'(Izie kardynaowie Ijyli roni,

i czstokro i nie^'odziwcc wysokiego stopnia, jak zwyczajnie

lostojnicy rednich wiek('»w. .lego nieprzyjaciele powiadaj,

;e z nienawici midzy klasztorami jtodowczas zwyczajnej,

liecierpi^c dominikanów jako augustinianin
,
przyjaciele za,

e z czystego przekonania obnrza si handlem juro»ozkim

naprzód w kociele, którego liyl pleban«'m, przez kaz;inie

lieniieckie i)arafian swoich ud kupna odpustów odciiigal.

, potem obyczajem wieku zapowiedziawszy w tym i)rzedmio-

ie (iysi)Ut, jej i>rogram aciski z dziewidziesicciu piciu

lunktami na zamkowym kociele w Wittenbergu przybi, nie-

lOpuszczajc si jednake przeciw kocioowi, iini stolicy apo-

tolskiej adnego wybryku. Jego kazanie i jiunkta ogoszone

Irukicra, zaczy sprawia wielkie wraenie po krajacli nie-

iiieckich. Omielony tem Luther, pisywa listy do swoich

Tzeoonych o odpustach i w ogóle o zepsuciu w kocieh',

i (lalj poway si czyni uwagi i papieowi. Przeciw Ln-

hrowi wysti)()wali znowu rozmaici uczeni , a wkrótce kto

ylko czyta umia, ten pismo wite rozbiera, uwag sobie

ozwala, kocici reformowa; rycerze i rzemielnicy, starzy

modzi, kobiety i zgoa wszystko rzucao si na teologi,

L cae Niemcy wrzay od sprzeczek kótni i dysput. W sku-

ck tego Luther dosta pozew przed sd w Rzymie ale si

lie stawi, tylko przejeda kraje niemieckie, mia rozmow
legatem i z nuncyuszem i)apiezkim, dysputowa ])0 rónych

liastach i gdy zacz walczy i)rzeciw nii'prawemu istnieniu

.'adzy papiezkiej, w trzecim roku od rozpoczcia swj walki

odpusty, oboono go kltw kocieln. W odjjowiedzi na

t) spali uroczycie w Wittenbrrgu bul , w której jego kla-

wa wyrzeczona bya i u/.nal si ze swymi stronnikami za

hrzecianina odpadego od kocioa rzymskiego. Dalsza wal-

a naukowa w tem odi)adniciu nie sza mu trudno, bo Wik-

»f a nad wszystkich Hus ze stronnikami i nastpcami swymi

I wszystko tak byli przygotowali, e Luther nu')g si na

amo i)owtarzanie ich s(')w ograniczy. W skutek coraz wi-
szego religijnego zamieszania w Niemczech , które si po-

zo stawa i politycznem, pozwano Luthra przed cesarza

sejm do Worms, gdzie przy obronie owiadczy, e sowa
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z przekonania wyrzeczonego nie jest w stanie cofn. Taka

odwaga w wieku egoizmu i pochlebstwa, zdawaa si wielu

powiceniem nad pojcie ludzkie. W skutek jego oporu oby-

czajem niemieckim wyrzeczono przeciw niemu Reichsacht to

jest wyjcia z pod opieki prawa do polskiej bezecnoa po-

dobne. Zagroonego tym sposobem kaza poima , ale to wa-
nie z przyjani dla zabezpieczenia tylko, kurfirst saski Fry-

deryk i zamkn na zamku wartburgskim przy Eisenacli

przez co mu otworzy por do tumaczenia biblii na nie-

mieckie.

Tym czasem stronnicy nowej nauki, a zwaszcza niejaki

Karlstadt, waciwie Bodenstein kanonik i professór witten-

bergski protestowa przeciw kltwie, odwoywa si do so-

boru, który stoi nad papieem, dowodzi potrzeb zniesienia

celibatu, czyta msz w niemieckim jzyku udziela komunii

bez spowiedzi i nakoniec przewodzi ludowi i modziey aka-

demickiej przy niszczeniu obrazów i otarzy. Mnoyli si

wielbiciele Luthra ju nietylko w Niemczech, ale nawet w Hol-

iandyi i Fraucyi; wykadah nowe zasady, jak si komu po-

dobao, byle tylko obala wszystko, co byo dawniejsze i od

narodów przez wieki za wite poczytywane. Luther powró-

ciwszy z Wartburga do Wittenberga i widzc ducha w op-

pozycyi, nietylko przeciw papieowi, ale przeciw caej histo-

rycznej przeszoci daleko dalej posunitego jak kiedykol-'

wiek na to liczy: uzna siebie za reformatora kocielnego;

nietylko zrzuci swój habit zakonny, powsta o zniesienie

klasztorów, ale nawet obrzdy religijne na gbokiej znajo-

moci przyrodzenia ludzkiego, przeznaczone do odrywania

udzi od grubego materyalizmu , a wznoszenia ducha ku Bogu

i ztd prawdziwie wite
,
poczyta za matactwa i kugiarstwa

ksie przez co ca sub Bo tak podkopa e obala

si pocza. Utwierdzeniem za zasady, e bogactwa i do-

bra kocielne powinny by cakiem na co innego obrócone

i uyte, nietylko wielu ze szlachty, ale samych panujcych,

zwaszcza, e to by czas, w którym wielkie dugi ciay
na pustych skarbach pastw niemieckich, bardzo do siebie

przycign. Z panujcymi pobratany, bi zajadle przeciA\

sprawie chopów, ktctrzy w skutek nowych poj religijnych,

chcieli przynajmniej hulmi zosta i wydoby si z niewolni-



lul

czego poddabtwa. lak tedy LuthtT. /\vii|zaw>zy silnie swtij

nowy koció z dieiiiein diubiiyci k>iit niemieckicli na

osabitnii' wadzy cej^arskij, nieba si ju pajiiea ani ce-

sarza .

\\.

Wielki mistrz Albrecht znosi si z Luthreuj , który mu radzi zaczij

od kocioa, jfcii rlicc wyj z trudnt-go pooenia. Przy pomocy nie-

któryci biskupów w kraju krzyackim szerzy !«ic nauka Lutliru i udziela

si nawet Prussom królew>kim. Gdask, Toru, Klblijg na stronie Lu-

tira. — Król Zygmunt radzi w. mistrzowi przez poredniiiów zoy
urzd. — W. mistrz jako ksi Prus skada na rynku krakowskim i)rzy-

sig hodownicz królowi Zygmuntowi (15^5 r.) Koniec Krzyaków. —
Zaburzenia religijne w Gdasku. Król Zygnmnt jedzie do Gdaska,

w drodze nieprzyjmuje zaproszenia na lub ksicia Albrechta (b)ego za-

konnika rycerskiego), karze naczelników buntu w Gdasku mierci. Po-

dobnie pokaram przewódzcy w Elblgu za rozruchy religijne.

"Wielki mistrz Albncht zaf^iooiiy od l'ol>ki, najtoninia-

ny od papiea, aby zakon do poizij,dku doprowadzi, godem
prawie z Prus wypdzony, nasuciawszy si w Nurnbergu nauk

przeciw kocioowi katolickiemu niejakiego Andrzeja Osiandra,

wszed w stosunki z samym Luthrem, majiic nadziej, e
czowiek za tak mdrego powszecinie miany, nietylko mu
w rzeczach religijnych przekonanie ustali, ale i)oda rad do

wydobycia si z trudnego pooenia. Luther naturalnie ka-

za wielkiemu mistrzowi rzecz zaczj^ od kocioa i nauki, na-

pisa do Krzyaków, aby porzucili czysto faszyw, a cliwy-

cili si prawdziwj przez wchodzenie w zwiski maeskie, co

niejednego, zwaszcza z takich, którzy byli zawiklani w sto-

sunki miosne, niezmiernie za serce cliwytao i coraz czciej

byo sycha po Prusach, e ten lub ów brat zakonu, alboli

ksidz stanowisko odmieni i ju z on gospodarstwo pro-

wadzi. Jerzy Polenz biskup sanibijski i pod nieobecno mi-

strza, rzdzca kraju zakonnego w^ Pru.-^aeh, sam nowej nauce

sprzyja i pierwszy ze wszystkich biskujiów na wiecie przy-

sanemu od Luthra kaznodziei niejakiemu Briesmanowi, nie-

gdy zakonnikowi franciszkaskienui, dobrowolnie an)bon

kocioa katedralnego w l'rusach powierzy. Nad kocioem
parochialnym starego miasta Królewca odebra zarzd .laii
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Amaiuliis take stronnik Luthra, a na koniec sekretarz wiel-

kiego mistrza na wspók z przyjacielem swoim zaoyli dru-

karni i papierni w teme miecie dla szerzenia pism w nowej

religijnj dnoci. Biskup Jerzy ucieszony prdkim postpem

nowej nauki , wkrótce potom zaleci czytanie biblii podug
tumaczenia Luthra , miewania kaza i odbywanie clirztów w
niemieckim jzyku, a zapowiedzia, e pomyli i o tych miesz-

kacach, którzy mówi po staro prusku, po litewsku lub po

polsku. Niedugo biskup i kaznodzieja katedralny w Królewcu

przyszli do usuwania otarzy, obrazów i zajcia na rzecz

skarbu rzdowego sreber i wszelkich sprztów kocielnych;

Amandus za tak daleko poduszczy lud na zakonników kró-

lewieckich, e im koció i budynki poupiono i zniszczono.

Jak si dziao w stoecznem miecie krzyackiem, tak te
po mniejszych bhszych miastach i po wsiach nawet.

Dwa lata przed tm umar by Achilles Grossi kardy-

na, który za przyczynieniem si króla Zygmunta zosta bi-

skupem pomezaskim, a bawic w Rzymie, dochody tylko

z biskupstwa ciga. Do osadzenia tj katedry cigali si

naprzód papie I^lemens VII, który j nada kardynaowi

Rudolphi, potem król Zygmunt wraz z kapitu pomeza-

sk, którzy obrali Maurycego Ferbera kanonika warmiskiego,

a nakoniec wielki mistrz, który stara si wcisn Eharrda

Queisa z Minii , stojcego ju w dobrm porozumieniu z Mar-

cinem Luthrem, jakkolwiek tego niepokazywa. Jerzy biskup

sarabijski wyda Erhardowi administrowan przez siebie dye-

cezy pomezask, który zyskawszy posiadanie niepotrzebo-

wa si kopota o prawo do posiadania. Tak wic cay kraj

krzyacki sta pod biskupami nauce Luthra przychylnymi.

Atoli i w Prusach królewskich, które naleay do dye-

cezyi bd to kujawskij, bd chemiskiej, bd nako-

niec warmiskiej, siew wittenbergski znalaz take dobrze

uprawn rol. Gdask bowiem, jako miasto handlowe i za-

mone, by cigle odwiedzany przez mieszkaców caej Eu-

ropy, a zwaszcza wszystkich krajów niemieckich; ci go w ka-

d, a wic i religijn nowo rycho opatrzyli. W Gda-
'^ku syn rzd wolny z wielk niezawisoci od króla i

Polski. Ju i-oku 1518, a zatem w rok po Luthrze ksidz

Jnkob Kiiade pocz na kazaniach wystpowa przeciw obrzo-



dum kocielnym, poj oii^;, u ]iiz»ti.' /a kt>i^*ilza si uwa-

a. l'() nim na tej samej drodze syn Jan BusdiensU-in

byy prufessor jzyka liejiajskipgo w Ingolstadtzie, tudzie

franciszkanin Schulz, na którego kazaniach w kociele .w.

Trójcy ludzie niebyli si w stanie p«»miecie. Najwicj atoli

i to dopiero od r. 1522 robi chaasu Jakob Hegge take

Winckelploch zwany ksidz wiecki, który ze zbudowaiu-j ;im-

bony na liagelsbergu, albo pod cieniem rozoystej lipy nu

cmentarzu w. Gertrudy pomidzy tysice ludu pod goenj

niebem zgromadzonego, grzmia piorunami przeciw wadzy
papieskij, zepsuciu duchowiestwa, a kuglarstwom caego

kocioa. Król ju przed dwoma laty w celu zapobi-enia

szerzeniu si nowych zasad, wzbroni po miastach pruskich

sprzedawania dzie Luthra, pod kar konfiskaty majtku
i wygnania z kraju. Skoro za o tych gdaskich wypadkach

dosza go wiadomo, nakaza radzie miejskiej, eby pooya
tam bezbonemu zgorszeniu, ale liczni stronnicy nowej nauki

mieli ju w tem miecie wicej siy ni prawowierni katolicy.

Nic tu wic rodki zaradcze niepomagay, a nawet wielki

koció Panny Maryi oddano Heggemu, który si oeni, i>o-

jecha po wiee argumenta do Luthra i w pó roku wracajc

z Wittenberga z dodanymi sobie pomocnikami, odbywa wjazd

tryumfalny do miasUi.

Z Gdaska bra przykad Toru, gdzie zakonnicy i za-

konnice opuszczali klasztory i wchodzili w zwizki mae-
skie, a kiedy legat papiezki Zacharias i biskup kamieniecki

na cmentarzu go Jana palili publicznie obraz l^uthra, lud

si pocz tak burzy, a nawet bra do kamieni, e obadwa

spiesznie uchodzi zniewoleni byli.

W trzecim nareszcie gównm miecie Prus królewskich

Elblgu, wzbroniono zakonnikom dzwonienia w nocy, a gdy

wiksza cz rady przechylia si do nowych zasad, ju ta-

kiego doznawali przeladowania, e miasto opuci woleli.

Nareszcie i w ziemiach prawowiernego biskupa warmi-
skiego tu i owdzie zjawiay si skutki nauk lutlierskicli, a mia-

nowicie w mieci(> liraunsbcrgu , od wojny trzymanem w imie-

niu mistrza przez rycerza Piotra i Dolnie w pobliszej okolicy.

I^midzy Polsk a zakonem trwa cigle rozejm i ocze-

kiwano wyroku polubownego, do którego jednake sd/iowic
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wcale si niezabierali. Brat wielkiego mistrza Jerzy mark-

graf brandenburski i szwagier Fryderyk ksi lignicki, przy-

jechali do Krakowa popróbowa czyliby si nie dao przy-

wied do skutku pokoju, ale Zygmunt odpowiedzia, e nic

postanowi nie moe bez sejmu, który dopiero na w. Marcin

(1524 r). zbiera si w Piotrkowie. Tymczasem w Rzymie

upada cakim rzecz mistrza i Krzyaków, jako oczywicie

sprzyjajcych herezyi, a stany mocno interessa polskie, jako

narodu okazujcego nienadweron prawowierno. Póniej

nieco papie na uczczenie Zygmunta przysa mu kapelusz

perami naszywany i miecz uroczycie wicony.

Zakon krzyacki w Prusach ju prawie upad : tylko nie-

którzy ksia i bracia trzymali go si jeszcze dla tego, aby

mie sposób do ycia. Mistrz za niemiecki i mistrz inflancki

zostali wiernymi stolicy apostolskiej i kocioowi katolickiemu

azatem tylko pozornie, cho ju nie za swego przeoonego,

to za sobie równego uwaali wielkiego mistrza.

Kiedy przy pierwszych odwiedzinach Luthra we Witen-

bergu, a po zoeniu mu ustaw zakonu, radzi si Albrecht,

jakim sposobem mógby na nowo do porzdku i stanu kwi-

tncego sw wadz doprowadzi, Luther jako przeciwnik za-

konów czy piewajcych, czy wojujcych owiadczy wrcz,

e najlepiej, „gupi i przewrotn regu odrzuci, on po-

j i Prusy na wieckie ksistwo zamieni"*), Pilip Melan-

chton, prawa rka Luthra, obecny przy rozmowie, tego sa-

mego by zdania. Mistrzowi zdawao si to zrazu rzecz tak

dziwaczn, e bez odpowiedzi skoczy wszystko na umiech-

niciu; z czasem atoli poznawa, e kto si chwyta nowych

zasad religijnych, inaczej postpi niemoe. Uoenie atoli

stosunków w Prusach po zwiniciu zakonu zapowiadao zbyt

wiele starania i kopotów, przeto mia zamiar zrzec si swego

urzdu na Eryka ksicia brunwickiego, który by pruskim

Krzyakiem, a sam za uda si w j^ub francuzk do Fran-

*) Suasi ut contempta ista stulta, confusaue regua iixoi'em du-

ceret et Prussiam redigeret in politicam formam sive principatura sive

ducatuin &. &. List Marcina Luthra do Briesmana w pimie Erleuter-

tes Preusspn Tom L XIV.
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Ciszku I. Skoro król Zyi^Miiiiiit dowiod/.ia si o t<^m iirzdo-

wuie od i)r/yl)}c'go do Krakowa posa francuzkicKo, ka/a na-

tychmiast Niemcowi Achacemu Zehmciiowi (Czerna) starocie

starogrodzkicinu poj-cha do NUrnborj^a^i niby od kanclerzy

królestwa Krzystofora Szydowiecki<'go i Piotra Tomickiego

biskupa poznaskiego, radzi mistrzowi, aby zoy swój urzd

na korzy króla, a liczy z pewnoci na to e go dojdzie

hojne wynagrodzenie w dobrach z dostatecznym ludem i w pie-

nidzach. Mistrz Albrecht sucha tego przychylnie, rozma-

wia poufale z Zehmenem , a nawet przyzna mu si pod upe-

wnieniem tiijemnicy, e rzeczywicie wierzy w zasady Luthra;

z tej przyczyny rychlej czy pónij przyjdzie mu zmieni swe

stanowisko. Nad ukadem z królem polskim trzeba mu si

dobrze zastanowi, a potom dopiero zawarcie ukadu poni-

czy moe swemu bratu Jerzynui markgraowi l)randenburgs-

kiemu i swemu szwagrowi Fryderykowi lignickiemu, rzdcy

niszego Szlska. kt('>rzy obadwa ju w Polsce jego spraw

prowadzili. Tymczasem nietylko wielki mistrz ale i Luther*)

zalca swym powiernikom w Prusach krzyackich, aby do

zniesienia zakonu, a zmienienia kraju w ksitwo wieckie ducha

w ludzie wszelkiemi siami przysposobiali, jako wkrótce tak

im si robota powioda, e aden Krzyak bez wystawienia

si na obelg chopc(')w, niemóg na ulic w paszczu zakon-

nym wystpi. Pomimo to, ze wzgldów dyplomacyjnych

mistrz Albrecht przynagla sdziów polubownych do wyroko-

wania nad oddan im sj)raw pomidzy l*olsk a zakonem i

kiedy w tym celu jedzi najirzód do arcyksicia P'erdynanda,

a potm do króla wgierskiego Ludwika, jeszcze w Wiedniu

i Budzyniu udawa jak najgorliwszego katolika], a nieprzyja-

ciela wszelkiej herezyi. "W listach pisanych do Rzymu i le-

gata papiezkiego w Niemczech utrzymywa, e wszelkie po-

goski o odszczepiestwie kraju zakonnego w Prusach, s cz-
ci przesadzone a czci zmylone. Wreszcie nie wszystko

jest w mistrza mocy wszake naw et ksita niemieccy wizieniami

ica sw potg nie s wstanie pooy tamy wznieconemu od

Luthra poarowi i z tego jiowodu niezasluguj na wyrzuty a c(')

dopiero on snuitnemi okolicznociami przycinity, w oddaleniu

*) List I.iitlua piiwyej przytoczony.
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od kraju, miaby by odpowiedzialnym za przewrotno pod-

danych, choby rzeczywicie bya tali haniebn, jak j po-

spolicie maluj. Podczas pobytu mistrza w Budzyniu, a po

dugiem daremnem jego chodzeniu za sdem polubownym,

od którego i tak jako naczelnik zakonu przeznaczonego na

obron kocioa katolickiego, a z Luthrem widocznie w ci-

sych zostajcy stosunkach, nie móg si adn miar po-

mylnego spodziewa skutku, prowadzili na dobre przez po-

selstwa brat Jerzy i szwagier Fryderyk ukady z królem Zy-

gmuntem, a za prz}'jazdem w powrocie do ziemi szlskij

Albrechta, pozostawiwszy go w Bytomiu opolskim udali si

do Krakowa. Przybyli tam take jako reprezentanci kraju

zakonnego Jerzy Polenz biskup pomezaski, rycerze i mie-

szczanie. Po dugich sporach poseaniu i udawaniu si obu-

dwu poredników do Bytomia, zaproszony Albrecht wjecha

do Krakowa, jako mistrz krzyacki z czarnym orem i krzy-

em na piersiach. Na dniu 8. kwietnia 1525 wygotowano

traktat*) tej treci: ustaj wszelkie kótnie Prus zakonnych

z Polsk, Mazowszem, Warmi. Strony oddaj sobie nawza-

jem zamki i miasta pobrane; przebaczaj swym poddanym

podczas wojny o zdrad obwinianym , a ich dzieciom wracaj

pozajmowane nieruchomoci. Albrecht jako ksi Prus dzie-

dziczny zoy królowi przysig i bdzie wierny jak na len-

nika przystoi. Obecny markgraf Jerzy w imieniu swoim

i swych modszych dwóch braci
,
jako mogcych po Albrechcie

take zyska prawo do ksistwa pruskiego , dotknie si pod-

czas skadania hodu chorgwi lenniczej. Po wygauieniu m-
skiego potomstwa Albrechta i jego braci ksistwo pruskie

przypadnie jako prowincya bezporednia do Polski; lecz b-
dzie zarzdzane przez takiego swego obywatela coby umia
po niemiecku. Król upewnia Prusom ksicym wszelkie ich

prawa i opiek przeciw kadej i)rzemocy. Ksita Prus nie

bd mogli nic odprzeda od kraju swego bez zapytania si

króla i oczekiwania przez lat dwa czyli on niebdzie chcia

kupi. Zastawia zaniki i dobra bdzie móg ksi tylko

swoim poddanym. Z opuszczeniem pierwszych szeciu lat, je-

eliby król z i)owodu tego traktatu zagroonym nieby: ksi

*) Dogiel Cod ex dipl. Tom IV. siii au. 1525.
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t)hi)wi}}z;iiiy nu kad wojii^' |)()lski wstawi si ze stu uzbro-

juiienii jedcami, /rzeka si za Albrecht wszelkich praw

i przywilejfSw nadanych Krzyakom od papiey, cesarzy, kró-

Wm polskich i wszelkie dokumentu wzjjldem nich wyda kró-

lowi jKtlskieinu; król znowu wz^^ldem wszelkich praw z trak-

tatem z<,'o(lnych, wrczy ksiciu pimienne zapewnienia.

We wynaf?rodzeniu pieninm za miasta warmiskie,

które Al)recht w wojnie pozdobywa, Zy^nnint zobowiza si

pod daniem naleytego ubez|)ieczenia, jdaci mu corocznie a
do mierci, po cztery tysice zotych reskich, co jednake

wpisiu' do aktu pokoju nieuwaano za rzecz przyzwoit, lecz

do innego zachowano dokumentu.

Nazajutrz obecni deputowani stanów pruskich uznali trak-

tat zawarty i ksicia Albrechta za swego dziedzicznego pana,

a trzeciego dnia odbywaa si uroczysto skadania hodu.

Obok ratusza na rynku krakowskim zbudowano tron wysoki

okryty przerabiaiiemi w zoto makatami. Na nim zasiad kroi

w koronie i paszczu zocistym obszytym w pery a otaczali

go biskupi
,
panowie wieccy, posowie króla wgierskiego ; da-

Ij ry(-erze, szlachta, rajcy miast Torunia i Elblga. C'ztero-

letniego Zygmunta Augusta trzyma na rku wojewoda sie-

radzki; inni za panowie stali przed tronem z berem, jabkiem

i mieczem. Wojska piechotnego otaczao króla do dwóch ty-

sicy w zbrojach, a z runicami, dzidami i berdyszami. Skoro

tylko Zygmunt zasiad, biskup pomezaski Erhard Queis

z siedmiu radzcami przyklknwszy, j)rosili o i)OZWolenie ska-

dania hodu. Od tronu odpowiedzia podkanclerzy i ju bis-

kup krakowski Piotr Tomicki, i)()czem zaraz ukaza si ksi
Albrecht w towarzystwie markgrafa Jerzego i Fryderyka ligni-

ckiego a otoczony radzcami i dejiutowanymi pruskimi zbli-

ywszy si do króla, zoy nai)rzód podzikowanie za doznan

ask i przyrzek wierno, a gdy wszyscy trzej przyklkli,

kaza sobie poda chorgiew z biaego adamaszku, na której

by czarny orze ze zotmi szponami, ze zot koron w koo
szyi i ze zlotemi prgami na skrzydach a srebrn liter S.

(Sigismundus) na jnersi dla i)odania wiekuistej pamici imie-

nia kntiewskiego i przez ewanieli na królewskim onie poo-

on zoy w tyci sowach i)rzysig: .,Ja Albrecht ksi
iu"uski, markgraf )randenburski lubuj i przysigam Hogu
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Wszechmocnemu, i poczwszy od tej chwili, wiecznie chc
by wiernym, podlegym lennym i posusznym wraz ze wszy-

stkiemi swemi podwadnymi duchownymi i wieckimi, najja-

niejszemu i najpotniejszemu monarsze i panu, Zygmuntowi

królowi polskiemu
,
jego nastpcom i koronie polskij w zu-

penoci, a to jak przystoi na pokój miujcego lennego i pod

hodem zostajcego ksicia, i wedug stosunków uporzd-

kowanych w czem mi Boe dopomó przez tw wit ewa-

uieli." Po zoeniu mistrz si podniós a przyklknwszy
na nowo i schyliwszy si ku ziemi by przez króla wedug
staroytnego obrzdu uderzony mieczem. Dalej król zawiesi

mu w koo szyi podany sobie od podskarbiego wielki zoty

acuch i pasowa innych rycerzy, a nakoniec nowy wiecki

ksi poegnawszy si, wzity w rodek wraz z orszakiem

swoim od wielu panów polskich uda si do swej gospody.

Uroczysto zakoczono naboestwem i sutym obiadem, po

którym Zygmunt posa Albrechtowi rozmaite dary.

Z Krakowa zaraz podonosi Albrecht ksitom rzeszy

niemieckiej, e opuszczony od cesarza, zniewolony ustpi
okolicznociom, jako ksi Prus zosta lennikiem Polski, a uda-

wszy si do Brzegu u zotnika niirenbergskiego, kaza sobie

porobi oznaki swej nowej godnoci, a mianowicie zoty a-
cuch do ora na piersi ; nakoniec wybra si z powrotem do

Prus, które przed trzema laty jako mistrz opuci i dnia 9

Maja 1525 wjeda jako ksi wiecki i jawny zwolennik

Luthra uroczycie do Królewca.

Na taki koniec przyszo tedy Krzyakom w Prusach , któ-

rzy jako obrocy ewanielii i bogich jej owoców, od monar-

chów polskich w duchu szczeroty narodowej sprowadzeni, osa-

dzeni i uposaeni, zapomniawszy o wdzicznoci i swym lu-

bowanym obowizku, niewzdrygali si puci za zyskiem oso-

bistym, z pogard praw boskich i ludzkich. Oni co przyjli

obowizek szerzenia chrzeciastwa u granic polskich, obra-

cali cae swe usiowania na zabieranie i przywaszczanie so-

bie ziem polskich. Prawie przez lat trz\ sta gowni i mieczem

od nich drczona Ptzeczpospolita ubolewaa, e w zamiarze

czystym sama sobie zgotowaa nieszczcie, lecz Bóg jj po-

kaza, e liczy i powicenia i nurzania si w samolubstwie,
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iiiweczeiiiem karze, a za i)owicc«'iiie trwaoci nagradza.

W (Jda^kti, jak wszdzie dokd tylko wnikna nowa

nauka religijna , wrzay naprzeciwko siebie dwu zacite stron-

nictwa. Ivról wzl)rania nowoci, azateni rada miejska przy-

najmniej zniewolona bya udawa obstawanie za kocioem
katolickieni, jakkolwiek ju w piciu kocioach miewali kaza-

nia zwoleiuicy Lutira Ojtpozycya przeciw radzie, l*olsce

i kndowi coraz wicej nabieraa siy, a rada kazaa uwizi
dw('»cli mieszczan, których uwaaa poniekjd za podej^aczy.

Lud dowiedziawszy si o tm, chwyta za bro, gronjadzi

si za miastem na Tamie, a w nocy powyrbowa branjy, j»o-

szed jirzed ratusz i domaga si wypuszczenia uwizionych.

Zagroona rada niebya w stanic oporu stawia i zacza nie-

tylko daniom zadosy czyni, ale ukady zawiera a wszy-

stko skoczyo si na tm, e zmieniono równie czonków

rady jak awników; nieuznawano buigrabiego królewskiego,

a tym mnij wadzy biskupa wadysawskiego do którego dy-

ecezyi Gdask od wieków nalea. Oddaleni z urzdów pra-

wowierni katolicy, zanieli do lvrakowa aob przeciw swoim

nasticom wyznajcym now religi. l\.r('il wedug prawa wy-

znaczy obaowanym rok przed sob, lecz e z obawy kary,

która mieczem wymierzana by moga, stan niemieli ochoty

i wnieli o odoenie rzeczy, przeto król kaza im odpowie-

dzie, e póniej sam zjedzie i spraw na miejscu rozpozna.

i'owstanie w Gdasku zaszo '' Stycznia. Zygmunt zaraz

po odebraniu liodu od Albrechta wybra si do Prus lirólew-

skich w tym samym celu co i roku poprzedniego, to jest dla

zapobieenia rozsterkom z powodu religii wynikym. W Mal-

borgu odebra zaprosiny od biskupa pomezaskiego na lub

ksicia Albreclita z królewn dusk, tudzie wstawienie si

za kaznodziejami lutherskimi, ktfirych uwiziono. Z udziau

w lubie kaza si wymówi, bez przytoczenia, i jako pra-

wowierny katolik zakonnikowi przy podobnym obrzdzie su-

y niemoe , a co do kaznodziejów odpar . i biskup niepo-

winien utrzymywa, e opowiadaniem sowa I^oego jirzestp-

stwa si |)openia inCniog, gdy wadza kocielna nowe
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opowiadanie potpia*). Dnia 17 Kwietnia na mil drogi przed

miastem powitali Gdaszczanie króla z wielkiemi oznakami

nszanowania i wprowadzili go uroczycie. Król naciga
swego wojska, poosadza puukta strategiczne , kaza w bramy

wrotnie powprawia, klucze sobie odda, dziaa z waów i mu-

rów j)ociga, a za przybyciem w^ odwiedziny ksicia Albrechta

przyzwa w dniu 13 Maja tak starych jak nowych rajców

przed siebie. atwo wnie mona, e pomidzy nowymi szu-

ka winowajców i równie z pomidzy nich, jak z pomidzy

ludu zapaleszych powizi kaza. Zaczo si dopiero przy-

wracanie dawnego stanu: kocioy jak klasztory pooddawano

pod zarzd prawowiernym ksiom i zakonnikom , rad i wszy-

stkie wadze w inny sposób i z innych ludzi zoono : a mia-

nowicie burgrabia królewski , choby tylko z poród rajców

obrany, mia mie pierwszeiistwo przed burmistrzami; rozsie-

wania pism luterskich i obrazów z nowociami rehgijnemi sto-

sownie do umowy z innymi monarchami katolickimi**) pod od-

powiedzialnoci przed marszakiem nadwornym Piotrem Kmit
zakazano. Tym coby niechcieli wróci do kocioa katolickiego,

tylko przez dwa tygodnie pod zagroeniem kar mierci

w miecie i Prusach zosta dozwolono. Jan za Schultz na

bui'mistrza w powstaniu wyniesiony z trzynastu innymi wspól-

nikami gowy swe pod miecz katowski oddali. Dla utrzyma-

nia jednake w Gdasku przywizania do rzdów swoich, da-

rowa mu Zygmunt miasteczko Hel z przylegociami.

Równie jak w Gdasku przyszo do rozruchów z powodu

religii w Braunsbergu, który jako dawne miasto biskupa war-

miskiego przy rozwizaniu zakonu krzyackiego , oddany by
przez Albrechta biskupowi. Niesuchano biskupa ani burgra-

biego , a ksiy rozpdzono. Otrzymali od króla i rady prus-

kiej polecenie przywrócenia dawniejszego porzdku Maciej

Drzewicki biskup wadysawski i Ludwik z Mortg kasztelan

elblgski. Kazali take ci kilku i)rzewodzców ; zagrozili

mierci za pisma Luthra i obrazy z jego nauk styczno

majce
,
jakoli tym coby niewróciwszy na ono kocioa , nad

*) Dogiel Codpx diplom. Tom IV. sub an. 1526.

**) Statuta et ordinationes de dato feria tertia proxiina ant festum

S. Mariae Magd. 1.526 n Dogiela Cod. dipl. Tom IV.



1 11

dwa tygodnio w kriiju si^* zostawali ; w ogóle stao si§ wszy-

stko za iir/ykadcni gdaskim. W Klblgu byy take niepo-

koje i król nakaza by radzie iniejskiój przytrzyma Macieja

zakonu karmelitaskiego i Jerzego plebana od nowego k<>^-

cioka, którzy si poenili i zasady Lutlira wykadali. Za nimi

U), ile si zdaje, zanosi prob biskup sambijski Jerzy Polenz,

jakemy niedawno wsjjominali.

XXI.

Car Wasil wysya wojska na Litw, a chan tatarski w 80,000 ude-

rza na krajo Wasila Ostrowski cignie przez Siewierszczyzn ku Psko-

wu. Mdskwa w ",(ioo jazdy stawa u Potocka. Jan Boratyski bije Mo-

skw i ocala Poock, 50,ooo Moskwy ujji Litw. May znajdiye opór.

Car rokuje o rozejni. Polacy -daj zwrotu Smoleska, ale napróno.

Wasil uir.iera. Rokowania z modym carem Iwanem o rozejm, który na-

koniec stawa na lat r>.

W cigu ostatniej wojny z Krzyakami nawija nam si

raz po raz car moskiewski jako nieprzyjaciel, który przez na-

ciodzenie I^itwy miesza si)rawy Rzeczypospolito), azatm
znowu o nim pomówi trzeba.

Opowiadanie o wypadkach jakie zaszy pomidzy Mo-

skw a Polsk, ucilimy na odstpieniu od Smoleska Kon-

stantyna z Ostroga, wkrótce po owm sawnem zwycistwie

pomidzy I)niei)rem a lvroi)iwn: aby do owych okolicznoci

wróci, wypada si cofn do r. 15L5, w którym Zygmunt

odbywa zjazd z cesarzem Ma.\imilianem. W Wiedniu te-

dy Maxymilian ów serdeczny sprzymierzeniec Wasila zo-

bowiza si nietylko z nim zerwa, ale go z Zygmuntem

pogodzi. Kilkakrotne niemieckie poselstwa do Moskwy, nie-

przynosiy skutku: car wyrzuca tylko wiaroomstwo cesarzo-

wi, a o pokoju /. Polsk ani sucha nieclicia. Zygnumt dla

innych spraw pilnijszych do wojny moskiewskiej niesposobny,

chcia TatarhY do najtadu przeciw carowi nakoni. Atoli

dzicz ta udajc dobre porozumienie z l\»lsk, najjadaa j ci-

gle i pustoszya, lubo rzeczywistem by moe, i chan pra-

gn pokoju, ale nie by w stanie wstrzyma swj modziey
jak si tumaczy i jak to powyej objaniono.
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Car Diespokojny posya znowu wojska na Litw , ale jego

najazdy koczyy sig na maych tylko utarczkach ze zaogami

zamkowemi i drobnemi oddziaami szlachty; chan za tatar-

ski w omdziesit tysicy na jego kraje uderzy. e to byo
z naprawy Zygmunta, przeto Wasil silniej litewskie kraje

naddnieprskie czyli ukrainne napada. Pod dowództwem Kon-

stantyna z Ostroga wystpili Rusini i Litwa, przy których

take pikne najemne oddziay polskie, czeskie i morawskie

prowadzi Swierczowski. Moskwa niesposobna do bitwy przeciw

takiemu nieprzyjacielowi zacza si cofa. Ostrogski niea-

ujc ognia i miecza, cign przez Siewierszcyzn ku Psko-

wu; przebywszy za Dniepr napowrót , potem Dwin i inne

rzeki, zatrzyma si u Opoczki maego drewnianego zameczku.

Swierczowski swym obyczajem podpi sobie troch za nadto,

a wojsko jego , zwaszcza Czechowie najemni nieuwaali za

potrzeb nawet wyomu w ostrokole zrobi , ale miao sztur-

my przypuszczali. Moskwa wród strzaów broni palnej , ob-

cinajc pozawieszane kodziny, i ciskajc kamieniami, saa
trupem polskie szeregi; wreszcie wyprawa ta przemina na

drobnych lubo bardzo krwawych utarczkach , a wojska polskie

niewyszy bez straty, lecz take natuky nieprzyjació i zna-

czny up odniosy. Kiedy tak trway cige poswary i boje,

naraz pod Poockiem stano siedm tysicy jazdy moskiewskiej.

Wojska litewskiego i polskiego z drugiej strony Dwiny byo
tylko dwa tysice, a z tych ledwie piset w zbrojach ela-

znych. Jan Boratyski dowódzca Polaków rzuci si w bród

a jak sdzono miejscem wskazanem sobie przez w. Kazimi-

rza brata królewskiego , który mu si cudownie mia objawi.

Za Boratyskim i Polakami Gastowd przeprowadzi Litw.

Napadli nagle , sprawili popoch , odnieli zwycistwo i urato-

wali Poock.

Kiedy Konstantyn Ostrogski pod Sokalem na Bugiem od

Tatarów cik poniós klsk, w tym samym czasie pi-
dziesit tysicy Moskwy upio Litw, i to nawet ju tylko

o dwadziecia mil od Wilna. Panowie i szlachta okoliczna

w niewielkij sile stanli do odporu , ale si skoczyo tylko

na utarczkach z maemi oddziaami , bo nieprzyjaciel odwrót

rozpocz.
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l*o t<^j wyprawie c;ir iirz\>a j)('iii»iii(»niik<»w (io /awar-

ciu ro/cjmii i wymiany ji'i'ic<»w, ale si^' >k(>czyli> na wypia-

wioniii do niego poselstwa nawzajem, a to z owiadczeniem,

e wszelkie ukady tylko od zwrotu Smoleska ro/poczyna

si\; mog. (il<'»wn pobudk carowi do j)okMJu dawali zape-

wne Tat^irzy przekopscy, co po zwycistwie nad hord nogaj-

sk zaszli do Tatarów kazaskich, których Wasil niedawno

by opanowa i z pod je^o wadzy i)od swoj icli wzili.

Machmet-Gerej nie przesta na tm zwycistwie, ale prze-

szedszy izek Olic w omdziesit tysicy ju tylko o dwie

mile od miasta Moskwy stan.

Car nasa znowu króla penomocnikami swemi w Wilnie.

Trway du^ro ukady, a nareszcie w pocztku r. ir)23 król

przyprowadzi z Wilna do Krakowa wietne poselstwo mo-

skiewskie w piset koni, i rozejm zawarty z Moskw w oje-

cno.^ci pan<')W poskicli zaprzysig. Trwaa tedy zgoda hez

przerwy lat dziesi, król bawi z kndow IJon i z dziemi

swemi Zygnnintem Augustem i Izabell w Wilnie (r. 1533).,

kiedy zacz nowy wieci na niebie kometa z dugini ogo-

nem u bieguna ])ól nocnego i w i»o)iu byka co wedug ów-

czesnych l)oj zapowiadao na pewne, e Polacy i Litwa

o swoich i)ólnocnych stosunkach pomyle winni : ruszyo tedy

p(tselstwo do Moskwy, a dajc zwrotu zabranego Smole-
ska oiarowao pokój wieczysty. Wasil o Smolesku ani mó-

wi sol)ic nieda, lecz przedstawia inne wnioski w celu przy-

wiedzenia do skutku dobrego porozumienia. e za Smolesk
l)y koniecznym warunkiem ze strony Litwy, przeto ani nie

przyszo do ukadów. Tymczasem zakoczy ycie Wasil

i w imieniu maoletniego carewicza, Micha Gliski z carow
rzdy objli, jak to wyej powiedziano, a w zimie r. 1535

korzystajc Moskwa ze zamarznicia rzek i bagien troistem

wojskiem nasza kraje litewskie Oddzia, który od Pskowa

i Poiitcka na Hiaslaw cign ju tylko o mil onmacie od

Wilna srogie pustoszenia zrzdza. luól zwoa Litw na po-

spolite ruszenie, a tymczasowo siedm tysicy swego wojska

wyprawi: i)anowie jak mogli dojjrowadzali oddziay i Moskwa

spiesznie si do swego kraju wynosia. Nieprzestaway je-

dnake ciga si wojska królewskie : z korony nadeszo do

siedmiu tysicy najemnej jazdy i pieclioty: kosztem senatu

Tom IV. 8
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polskiego tysic wyprawionej jazdy prowadzi Andrzj Górka

podówczas kasztelan kaliski, a Jan Tarnowski wojewoda ruski

nad ca si zbrojn obj dowództwo*).

Gdy Jan Hlebowicz porozkadawszy wojska przez ziemi

poock zagraa granice moskiewskie, wstawio si tak zwane

mniejsze poselstwo od modego cara Iwana i dao, aby

król wyprawi pierwszy poselstwo uroczyste o pokój, gdy
prawa krajowe niepozwalaj tego uczyni carowi. To samo

zawiera list Owczyny kochanka carycy matki, i podówczas

ju spórzdzcy pastwa pisany do Jerzego Radziwia. Jan

Horonostaj podskarbi litewski da odpowied w imieniu króla

i rady pastwa, e do wojny zbyt wiele nazbierao si pobu-

dek, a niemasz przyczyny, dla którejby Litwa miaa przez

wyprawianie naprzód swojego poselstwa domaga si pokoju,

o który niestoi. Jednake Hlebowicz otrzyma rozkazy, aby

kroków wojennych niewszczyna, na poselstwo od Moskali

nie czeka , ale przez swoich penomocników w Moskwie uk-

ady rozpocz. Przyszo do tego, e sam Hlebowicz z czte-

rema innymi panami uda si do Moskwy i nietylko Smole-

ska, lecz Pskowa i Nowogrodu wielkiego, jako prawych po-

siadoci niegdy Witowda, napowrót do Litwy da. Moskwa

wychodzc ze zasady, e co ruskie to moskiewskie, mimo

trudnego swego pooenia, niechciaa w podobne ukady

wchodzi i po dugicli sporach o to i owo zgodzono si na-

koniec, e Homel wróci do Litwy, a Siebie i Zawoocz zo-

stan przy Moskwie; o innych zamkach tymczasowo nic si

niestanowi, rozejm ma trwa lat pi, a w czasie tym wyrze-

czone bdzie co pewnego wzgldem jeców wzajemnie trzy-

manych i wiecznego pokoju. Na potwierdzenie tych ukadów

zjechao poselstwo moskiewskie do Wilna , a uatwiwszy spraw

rozejmow, domagao si, aeby Moskalom wolno byo przez

kraje litewskie i koronne utrzymywa zwizki z cesarzem rzym-

skim królem wgierskim i hospodarem wooskim. Co do

dwóch pierwszych dano zezwolenie, lecz co do ostatniego

wprost odmowna wysza odpowied; by bowiem hospodar

podówczas jawnym nieprzyjacielem Litwy i Polski, a o stuo-

*) Wa]o\vskiego uamek dnikiem ogoszony, a gówne ródo do

dziejów panowania Zygmunta I. stanowicy, koczy si w trm miejscu.
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ci cani wzgldem (lotrz}Tnywania rozojinu, take rzecz do-

sy wtpliw si zdawaa; czya nadto obydwóch nienawi
wsi)ó]nego ko.4cioa greckiepo przeciw iNdakoni jako jicinni-

kom.

X\ll.

Zytnnunta charakter; ony: Barbara córka Strfana /aiiolyi, dniga

Hona, Córka ksicia mediolaskiego Sorcyi. Charakter Hony. Kmita jej

powiernik, niweczy projekt ku poprawie ustaw na sejmie i przywraca da-

wny niead. Kmita z Bon staraj si wynie swego powiernika (Jamrata

na kanclerfwo. Król zostawia atoli kanclerstwo w rku Chojeskiego.

Zyginiiiitowi w caj dyiiastyi jagielloskij pud wzgldem
cnoty, rozumu, piaktycznego zmysti, wytrwaoci, itrostoty

a przestrzegania powagi , ])ierwszestw() jirzyzna trzeba ; nie-

mia przyjaznych okolicznoci, bo widzielimy cige wojny

z Moskw, Tatarami, Tnrkami, Woochami, Ivrzyakami,

a Polska przecie nietylko nieiipadaa w znaczeniu, ale je wi-

docznie powikszya. Jeeli i)rzyjmiem)', e jetlen czowiek

jest wstanie tak nadawa kierunek caenui narodowi, i po-

t§K§ J^'S^ ustali lub zniweczy moe, to niewtpliwie Zy-

gmimtowi samemu naley zawdzicza kwitncy stan narodu

w cigu lat trzydziestu. Za zblianiem si atoli siedmdzie-

sitym rokiem ycia, niemoc i>rzyciskajca ciao, zamaa i si
ducha, którego nakoniec stosunki domowe cakiem w niwecz

obnicily. Zygmunt poj by w pierwsze maestwo Barbar
córk wojewody siedmiogrodzkiego Stefana ze Zapolyi, któ-

remu Wadysaw brat Zygmunta, by winien koron wgiersk,

i który móg si sam by wynie na tron wgierski , lecz mi

ksistwie siedmiogrodzkiem i starostwie spiskiem przesta

wola. Barbara jako królowa polska syna z rzadkiej dobroci

serca, odznaczaa si wysokienii cnotami. To czteroletniem

poyciu w maestwie, dwudziestego tylko roku dosignwszy,

zostawia Zvginiinta wdowcom z córk Ann, ktiua wkrótce

take umara, i Jadwig, z kt('>rej jako ony Joaliima ligo,

kurirsta brandenburgskiego, król Zygnnint niial pociech

wnuków si doczeka. Za i)ore(lnictwt'm cesarza Maximi-

liana w drugie maestwo poj Zygmunt lion, córk Jana

Galeacynsza Sforcyi ksicia medyolaskiego, któr posowie
8*
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Stanisaw Ostroróg kasztelan kaliski i Jan Konarski archidia-

kon krakowski po zalubieniu na królow polsk w Neapolu

dnia 6. Grudnia 1517 tak o-|>isuj w licie do Zygmunta:

..najpikniejsze jasne wosy, a co rzadkiego rzsy i brwi czarne,

oczy bardziej anielskie jak ludzkie, czoo gadkie i pogodne,

nos prosty, lice wrodzonym wstydem zarumienione, usta po-

dobne najywszemu koralowi, zby równe i biae, nadobne

ramiona, rka jakiej pikniejszej widzie niemona. Sowem
czyli si patrzc na ca kibi osoby, czyli na cz jej z oso-

bna : nic pikniejszego i bardziej zachwycajcego widzie nie-

mona. Wdzik za w kadem ruszeniu, dwik mowy, naj-

przyjemniejsze; nauka i wymowa rzadka i nad pe esk.
Syszelimy bez przygotowania adnego mówic po acinie

i Boga bierzem na wiadka, e nic niewyrzekla, coby niebyo,

gadkim, wybonim, poetycznm nawet. Od wielu lat zna-

limy Wochy, lecz lepiej tacujcej pani niewidzielimy ni-

gdy." Duszy tylko niezbadali posowie, a dusza w tym ciele

bya przebiega, chytra, chciwa, dmnna, ze zarodem rozwio-

zoci i gotowoci na wszelkie nawet zbrodnie.

Obyczajem poprzednich królów, którzy za granic i na

dworze pisali si dziedzicznemi a przecie na sejmie , w gronie

szlachty uznawa im trzeba byo obieralno tronu, Zygmunt

i Bona chodzili koo wyniesienia do korony syna swego Zy-

gmunta Augusta. By przykad dawniejszy nietylko z czasów

Jagiey ale pewnie odwieczny, e ludzie wpywu a w ogóle

raoniejsi rozmaitemi dobrodziejstwami obaskawieni przyrze-

kali królewicza po mierci ojcowskiej na tron wynie: zobo-

wizay si do tego stany litewskie Zygmuntowi na w. Bar-

bar roku 1522., kiedy syn jego Zygmunt August, dopiero

drugi rok ycia liczy
;
póniej w lat siedm obray go uro-

czycie, co te i najpierwszy sejm piotrkowski w imieniu ko-

rony uczyni, a primas aski przez wykonanie w Krakowie

koronacyi na królewiczu w lutym r. 1530 ostatecznie zatwier-

dzi. Atoli zabiegi czynione w tym wzgldzie otworzyy zej

kobiecie pole do mieszania si w sprawy rzdowe , co w lat

kilkanacie przy cicej na królu staroci z kadym dniem

wzrastao. Skoro wojewoda krakowski Krzystofor Szydowiecki

kanclerz i Tomicki biskup krakowski podkanclerzy, dwaj silni

pod bokiem króla rzdzcy królestwa , wynieli si do wieczno-
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ci, IoiiJi zar/ca sidZidawa^' Wiikuji^n- lti>ku|»>tNva, wojf-

wództwa, kasztelanie, starostwa. Kntl iiietylko u t'in wie-

dzia ale czyni jj dary z pojedyczycli •,'oduoci na rozda-

wnictwo albo racz(!ij na przeda za znaczne pienidzj'.

Tynj sposolieni nikczemnicy i nieuki coraz bardziej gó-

rowali H jak si wyraa jeden spóczesny a )ezin)ienny pi-

sarz *) : Gamrat przez stosunki naganne z królowji poczony,

Branicki jilotkar/. Noskowski szacliraj, Dzierzkowski <:upiec

darmo na zicnii cicy, Latalicki ] róny i pijak, lUiczacki

czowiek roz^iozyci o)yczajów, ukasz liórka najciciwszy

liciwiarz, Izbicki zabójca, Uchaski, Ciffra i Droliojewski

odszczepiecy od zasad kocioa, powkui)ywali si na bi-

skupstwa. NMemao Wociów znanycli ze zdziczaj wsze-

tecznoci, poosiadali jjrnactwa i)rzy kat(diacli. kollejiiaaci

i dociodne pleltanie. Ludzie wieccy podobnycli przyniiot('>w

pozajmowali znakomite godnoci w kraju i niedziw, e nic na

dobro og(')u, ale na ])ienicn korzy wasn lub swych

dzieci, naród sprawowali.

Dla rozwinicia swego wpywu osabiaa IJona wadz
panów, a w tym celu unuaa ich w zakóceniu i zawzitoci

jednego na drugiego trzyma: Piotr Kmita Sobieski z Wini-

cza szed od Tnrnowskiój i Jan Tarnowski za modu przez

zajazd odj mu do)ra szcze)r/es7.yskie. Królowa liona i»ra-

cowaa wszelkiemi sj)osobami, e)y w niezgodzie zostali. Na

Kmicie polegaa niezmiernie, )o dziwnie charakterami zga-

dzali si z soli: by bowiem chciwy, srogi, gwatowny, prze-

biegy; nikomu swycli dugów nieplaci, od mieszczan Imi

pienidze, e)y na sejmie wypdzenie ydów z kraju do skutku

przywiód, a od ydów, aby ich broni; ssiadom poa za-

biera, a dla wydarcia im dociodu z ryboóstwa, koryto rzeki

Sanu zmienia, po rozb('ijniczemu najeda, i>ali i mordo-

wa ; swym ])rzyjacioom najwiksze zbrodnie jako sdzia bez-

karnie puszcza i aby trzyma dwór okazay a tanim kosztem,

wszystkim z kraju urodzenia znakomitego zbrodniarzom, co

z obawy miecza sprawiedliwoci ucieka zniewoleni l)yli, w domu

swoim przytui-k dawa. Korzystali atoli z tej o]>ieki. a zwla-

*) Vilu rctri Kniithai- c. VI.



szcza w czasach póniejszych nieraz kidzie w dziejach znani,

mianowicie ci, co dla nowoci religijnej kry si potrzebowali,

a std Orzechowski i Przyuski dwaj synni autorowie, na

tym dworze do jaskini otrów podobnym, gocinno znaleli.

Pomimo tak grube wady mia Ivraita rozum, zdolno, wpraw
w prowadzeniu ludzi. Dopomagaa mu we wszystkiem znajo-

mo wyszych stosunków, której naby na dworze cesarza

Maximihana, gdzie sw modo spdzi. Kmita pobratany

z Bon, na wielki rozmiar i przeciw caemu narodowi do-

puszcza si niegodziwych postpków, jak si to zaraz wykae.

Król i rycerstwo widzc, e dawne statuta i prawa, czci
nieodpowiaday potrzebom czasu i owiacie wieku, czci
przez niewiadomo i osobiste widoki zmianom i skrzywieniom

podpady, wyznaczyli ludzi zacnych rozumnych , równie w pra-

wie kocielnem jak wieckim biegych, z umiejtnociami, na-

ukami Europy, a obyczajami ziemi ojczystj obeznanych, któ-

rzy o niemaym koszcie, a wielk prac wszelkie wady usu-

nli i prawo wyczyszczone narodowi do potwierdzenia przy-

nieli. Kmita atoli z pomoc Piotra i Marcina Zborowskich,

utworzy stronnictwo i na sejmie piotrkowskim w r. 1534 od-

bywanym przeciw poprawie ustaM^ wystpowa, chaasowa
i burzy tak dugo nieprzesta, a dokaza , e ca t robot
za chybnie wykonan uznano, a stary niead i mieszanin,

za któremi panowie zego ycia mogli si uczynków najha-

niebniejszych bezkarnie dopuszcza, do dawnej mocy przywró-

cono. Na sejmie krakowskim r. 1536 wedug przepisu pra-

wnego powinien by król kauclerstwa osierocone jedno jakiemu

biskupowi mniejszemu lub kanonikowi, a drugie panu wiec-

kiemu z niszych senatorów odda. Jan Chojeski zwany t
i Choynickim biskup przemylski jako sekretarz (wielki) nie-

raz kanclerskie obowizki uatwia, mia nauk i z dowiadczo-

nj cnoty syn. Ten zdawa si zapowiada, e niezawile

pastwem wada bdzie. Z tego powodu królowa i Kmita,

aby nietylko swój wpyw uratowa, ale i wzmocni
,
postano-

wili nietylko jemu drog zaoy, ale wynie na kanclerstwo

wspólnego sw'ego powiernika Gamrata. Wedug poj wieku

nKiwio to bardzo przeciw niemu, e szed od ojca, który

przez maestwo ze szlachciank tylko si cichaczem do ry-
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cerstwa wcisn*). Jak mu brakowao ziiakomiu-go z ijcji

imienia, tak ninij jeszcze syn z osobistyci zalet. By bo-

wictn ksidz trcfiii i wi«.'icii»i^'ta, a imkIczus pobytu swego

w Kzyiiiie z Kraznicm Ciokiem diinmyni ciiciwceui. nabia je-

dynie zalotnictwa i zyci obyczajów.

(dy dareiniienii pokazay si^* iialc'}.;ania kiólowtj, lvuuty

i Krzyckiego, arcybiskupa gnienieskiego, ktciry nienawidzi

Ciojeuskiego, a sam bgdc z biegiem kancelaryi jako domo-

wnik, siostrzeniec i i)umocnik lomickiego naleycie obe/nany,

ciicia przez Gamrata krajem rzdzi, natenczas obietnicami

urzdów i docliodów, baganiem i ciskaniem tak zjednano

sobie stronnictwo, e posowie w znacznej liczbie i)0czcli kró-

lowi grozi, i jeeli Gamrata nie zamianuje kanclerzem, to

nakoni sejm do rozwizania si, nim mody król zaprzysie

narodowi swobody i nim uchwal podatki na wojn i)rzeciw

Piotrowi liospodarowi wooskiemu, co w zeszym roku Ru
Czerwon spustoszy. Król atoli zostawi kanclerstwo w rku
Cliojnickiego, naprzód jako zastpcy, a potem mu je i odda.

Wrzay tedy niesnaski i cliaasy w kraju cigle przez królow,

Kmit, Krzyckiego i wszystkich niegodziwców a [trzyjació

Gamrata poduszczanc.

Will.

l'owoily do niechci przeciw izj^dowi. — Dzieiizicznc posiadiiiiif dobr

prawem rycerskiem nio jjyiio z pierwiastku sowiaskiego. — Ojioia.

Dziedziczenie rycerskie. Metryka spisaj^ca tytuy posiadania rzuca poslracli

ua szlacht i nudwi^tla mio do Zygmuntii. Tanowie. Senat. Kabay
Bony, tryniarki dobrami na zasadzie metryki. Oburzenie na to szlachty. —

Wród podburzenia szlachty, przybyy waniejsze powody

do niechci [irzeciw rzdowi, dla których objanienia trzeba

nam sign a do pierwotnych stosunków naroilu.

Dziedziczne i)osiadanie dóbr prawm lycei^skim niewy-

nikao z odwiecznego pierwiastku sowiaskii'go jak na po-

cztku niniejszych dziejów Kzeczyjiospolitj pokrótce napitm-

knito. Ziemie sowiaskie z których póniej utworzya si

*) Biograf Kmity tak pod;i,ji'. ale w historyi nu[)otyka si i wczesinij

nazwisko Gamratów.
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Polska, byy podzielone na pokolenia, a ich opola czyli okrgi

zoone czy z grodów czy z pojedyuczyci gospodarstw rozsia-

nych na polach, byy siedzibami rozmaitych rodów, któremi

rzdzili starsi. Te wic osady i opola uznaway tylko wadz
patryarchaln nad sob, ale nieulegay czowiekowi obcemu,

niby znakomitszemu od siebie to jest panu. Potrzeba obrony

przeciw niemczyznie zajedajcej kraje sowiaskie, a zwa-
szcza od Karola wielkiego i przeciw napadom Pieczyngów,

Poowców, Madziarów, Lotów i innych ludów bardziej wschod-

nich , wywoaa w krajach polskich organizacy wojenn z na-

czelnikiem królem i jego namiestnikami panami, rycerzami.

Bd osady, bd opola , bd rody, bd cae pokolenia
,
ple-

miona, ziemie uznaway chtnie wadz zwierzchnicz króla,

jako tego, któi7 je broni od nieprzyjaciela; poddaway si

pod jego wyrok we wszelkich sporach, e mia si i wyna-

gradzay mu to danin, opat, robocizn przy zamku wa-

rownym i przy dworze. Ivról niemóg sam wszdzie odpiera

nieprzyjaciela zewntrznego, apa otrów, którzy zabijali lub

upili pojedyncze domy, a dla tego uywa do pomocy pod-

wadnych sobie towarzyszów, a póniej przeoonych nad zam-

kami wodarzów ich przystawów i nakoniec kasztelanów. Std
daniny, opaty robocizny zamiast bra sam, pozwala ciga
kasztelanom i innym urzdnikom, a z tego powstaway dzie-

rawy na wolnych osadach. Ale król chcia si sta dzie-

dzicznym , a w nagrod za staranie i pomoc okoo utrzymania

swych dzieci, upewnia urzdnikom dla ich znowu dzieci po-

siadane dochody i ztd powstay dziedzictwa rycerskie nad

osadami. Dziedzictwa takie wida ju wybitnie w XII. wieku.

Jednake te dziedzictwa nie stanowiy nikogo wacicielem

wszystkich gruntów osady, lecz tylko wacicielem opat i ro-

bocizn od rolników czyli kmieci. Dziedzictwo przez potg
ora rycerskiego miao przewag nad osad, opolem i zape-

nio osady i opola bracami przyprowadzonymi z wojny. Od-

td pojedyncze osady cigano w jedne wie, a kada wie
zostaa albo bezporednio pod królem, albo pod ksidzem,

albo pod szlachcicem, a niekiedy bya dana wójtowi lub ra-

dzie miasta.

Poniewa niejeden gród, zamek albo wie nadane lub

jakim frymarkmi zaprzedane tylko na doywocie lub pewien
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czas rycerzowi, zostay pr/y jci^u synic i wnuku, \>r/.v[<> c/^-

stokro po.siadiiKci niejako zapomnieniem, ask urzdników,

pod pozorem zagubienia przywileju piiniemego i t. d. ciio

rzeczywicie byy tylko króle\Askie.iii dzierzawand, iirzecho-

dziy na dziedzictwa szlacheckie. Tym sposobem cigle a do

XVI wieku tworzyo si bez wyranego zezwolenia knilewskicgo,

mnóstwo dziedzictw ukradkowych, a zwaszcza za .Iaj,'iey

i jego i)otomków marnotrawnych. Tacy nieuprawnieni posia-

dacze dóbr za dziedziczne udanych przeparli , e pomimo prawy

obór ksii^cia Dohsawa mazowieckiego, Kazimierz Jagiello-

czyk by z liitwy na tron przywoany, jak to w swojóm ndej-

scu objaniono*). Tak za pod panowaniem jego, jak jego

synów Olbraclita i Alexandra zamieniay si i zamieniay bez

koca dobra królewskie na dobra rycerskie. Król Zygmunt
przewidywa, e nareszcie wszystkie posiadoci przeznaczone

na utrzymywanie wojska, rzdu i dworu stayby si szla-

checkienii. Kaza zatem dobra pospisywa nadania na nie po-

zgromadza, czyli, e si po terauiejszenm wyrazimy uregu-

lowa ich tytuy posiadania i to dla wiecznego dowodu w ksi-

gach kanclerskich czyli w Metryce zachowa. Moe by, e
przy redniowiecznej sprzedajnoci niejedno zapisane niesusz-

nie: dosy, e przez metryk mona byo by z dóbr wyrzu-

conym i z td wyraz metryka sta si postrachem szlachty

i nadwi^tli niezmiernie mio dla króla Zygmunta. Ca po-

bierane od szlacity i icli kmieci, a zwaszcza wewntrz kraju

poczwszy od kr('»la JiUdwika l)yly zniesione, ale e w owych
czasaci prawo i przysiga zoona na sumienne rzdy, to jest

na rzdy jedynie w duclm prawa, szy swoj drog bez wy-

konania, a obyczaj |>rzynoszcy zyski królowi lul) monemu
urzdnikowi take swoj, bez kopotania si o ustaw i)rze-

ciwn i i)rzysicgc, i)rzeto ca wszelakie trzymay si cigle,

a kr('»lowie przy jiustkach w skarbie, zastawiali je, sprzeda-

wali ksiom, szlachcie, mieszczanoni, ydom lub te czasem

rozdawali swoim urzdnikom. T(> naduycie z cami trwao
w Polsce tak dobrze jeszcze za Zygnutiila. j.-.k za jego po-

jtrzedników.

*) Ksiga jedenastu 111.
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Pan i radzca królewski czyli senator ju nie byo jedno.

Lrzdowuie na obradach sejmowych prawiono o równoci szla-

checkij, atoli panowie, którzy przez apanie dóbr królewskich

i zamienianie czyli tak zwane w ustawach fry marki z królem,

zakupywanie rzdów po prowincyach , branie w zastawy podat-

ków i ce, rozmaite lichwiarskie obroty ze skarbem publicznym,

pensye brane od królów zagranicznych *) przyszli do wielkiej za-

monoci chcieli by czem lepszem. Wychowanie cudzoziemskie,

wieszania si przy dworach obcych , napaway ich dum wzgl-

dem drugich rodaków; niweczyy w nich mio ojczyzny, obu-

dzay pogard dla praw krajowych. Sam Tarnowski, którego

chwal z przywizania doRzeczypospolitj oburza si, i szlachta

chce porówno radzi z panami, a dla tego dobra w Czechach

zakupywa i ojczyzn z calem swm pokoleniem na zawsze

porzuci myla. Ci panowie ze starych dokumentów po

przodkach wyraz Comes znaczcy wysokiego urzdnika tu-

maczyli sobie na grabi eg o; przez kanclerzy w listach aci-
skich z poleceniem do dworów zagranicznych dla wikszej po-

wagi comit es nazywani, za powrotem do Polski i to zwykle

zaraz na wysokie i donone urzdy, mieli si za ludzi wy-
szego urodzenia, a czsto na mocy swoich wiadectw ze suby
zagranicznej, albo te w skutek zagranicznych diplomatów na

hrabstwo, co nietrudno byo sobie wyjedna na dworze Ka-

rola V. Wielu te posiadao woci z kilku miastami na klu-

cze podzielone i zaczo je mianowa hrabstwami a ztd i pi-

sa si na nich hrabiami. PonieAva do senatu wchodzia

i mniej zamona szlachta, skoro tylko zasuona i utalento-

wana, przeto senat by zejciem si panów i szlachty, ary-

stokracyi i demokracyi redniowiecznej. Jak pano-

wie z pogard patrzyli na szlacht, tak szlachta ze zazdroci

na dochody panów, z nienawici na ich lekcewaenie prawa

i obyczaju krajowego, z odraz na ich poysk naladowany,

podug wzorów zachodnich. Ale stosunki osobiste kóciy pa-

nów pomidzy sob, stawiay ich nawet zbrojno naprzeciw

*) Szydowiecki jako kanclerz chwali si czsto , e od cesai"za Ma-

ximiliana róiiemi czasy dosta do onidziesit tysicy dukatów. Ale uie-

mniój sypa mu pienidzmi Wadysaw wgierski i kochali go w podobny

sposób inni chrzecijascy jak pogascy monarchowie. Wa-
powski sub an. 1532.
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sobie. Skoro jcdncniu kn'»l .<j>i7.vja, to dni^ó umia dimiclia

midzy szlacht^', eby czy w senacie, czy wscjmio, sprzeci-

wiaa si tiim ^dzic chodzio o korzy jego przeciwnika,

a w razie potrzeby, e»y pomajiaa walczy przeciw jediiój

lub drujj;iej ucliwale, alboli caym rzi^dom króla. Mia do

zaczepek dobrych stronników Kmita i niebrakowao takich,

którzy mo^di stawa przy Tarnowskim.

iSkoro tedy królowa l>ona z panami s^Yego stronnictwa

zacza stroi kabaj', dobra nabywa, a tu i owdzie na za-

sadzie metryki wyrzucono rycerza z posiadoci, natenczas

szlachta zatrwoona, postanowia króla zaczepi o naduycia

przeciw prawu i zobowizaniom wzgldem Rzeczypospolitj

a na ici czele postawia metryk, co i krzywdzenie ry-

cerstwa przez wyrzucanie z (htbr, jak utrzymywaa prawnie

posiadanycli.

XXIV.

Król Zygmunt wo Lwowie, gdzie si zgromadza l50,ooo szlachty.

NNypniwa pr/cciw liosi)odarowi wooskiemu nie uchwalona, gdy szlachta

toc/y spory z królom o metryk, co i krzywdzenie rycerstwa. Narady

trwjn dni 4'.i. Szlachta rozjeda si do domu, a wypraw i)od Lwowem
z ]iow()du wyjedzcnia kur nazwano wojn kokoszi^. — Woochy jjustosz

l'odole. Zygmunt udaje si do sutana Solimana i)rzeciw liospodarowi

Piotrowi. Soliman zwala Piotra, a Stefana czyni lennym sobie hospo-

darem.

Niedugo po sejmie przez itotnijne wici wedug obyczaju

kaza król na dzie Nawiedzenia Najwitszej Panny zgroma-

dzi si szlachcie pod Trembowl, a sam bawi w Krakowie

z posami Ferdynanda ki('»la rzymskiego jako poretlnikami

pok()ju od Woloszy, ale e warunki niebyy do przyjcia,

przeto zerwawszy ukady, ruszy do Lwowa. Zgromadzio

si tam sto pidziesit tysicy szlachty*). Nietylko ludzie

i konie celowali przybraniem i iirzepychem , ale caa postawa,

szyk, uzbrojenie, okazyway wywiczonego onierza, co na-

wet cale Niemcy. Azy i 'l'atar<'tw mógby trwog przej.

*) Orzechowski Aiuialis IV.
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Ale powiedzielimy powyej , e wynalazki i odkrycia

XIV i XV wieku zmieniy stosunki materyalne, zahaczyy

o ducha, stay si powodem zaczepienia kocioa i religii,

a zatem w wolnym postpowy n: narodzie snadno uderzyy

o rzd i ycie spoeczne. Poniewa szlachcic by razem pra-

wodawc i onierzem
,
przeto radzi i w izbie sejmowj i w obo-

zie, ztd pod Lwowem zaczto coraz bardziej pomrukiwa,

a nareszcie senatorom i panom jak niegdy pod Cerekwic

za Kazimierza Jagielloczyka owiadcza, e rycerstwo nie-

pójdzie przeciw nieprzyjacielowi, dopókd wewntrznego roz-

troju w narodzie na porzdek nie zamieni, dopókd niepo-

prawi stanu Rzeczypospolitej. O nic si ju niekopotali , co

ludziom miem by zwyko, jak o ony, dzieci i majtki. Nic

ich spustoszona i ogniem ponca Ru, nic zasmuceni przy-

jaciele, nic zy i pacz kraju nieobchodziy. W rozmowie po

rynkacli, drogach, kocioach jawnie i skrycie wyrzekali. Ju
ich nie odgosy trby, jak wiadczy Orzechowski, do boju,

ale piania kogutów do czytania ustaw i roztrzsania przywi-

lejów budziy. Z rana nie kopije, ale ksigi, nie tarcze, ale

statuta do koa obnoszono. Zastanawiali si i to gboko nad

stanem spoeczeskim i mówili, e bez prawa wyranego nic

nieznaczy obyczaj przodków, bo gdzie niema prawa, tam

kady silniejszy zamienia w przepis wasn wol ; bez prawa

nieistnie wolno, a bez wolnoci niewarto by czonkiem

pastwa, bo gdzie niemasz wolnoci, tam i niema czego bro-

ni przeciv.' nieprzyjacielowi, azatem hospodar wooski moe
sobie i cay kraj spustoszy.

Poniewa królowie polscy zawsze dla kadego szlachcica

jakby dla modszego brata dostpnemi byli, przeto nietylko

senatorowie , ale i sam król nasucha si prawd penych go-

ryczy i tm niemilszych, e uzasadnionych, susznych i ro-

zumnemi dowodami popieranych. Pokazao si widocznie e
nietylko wyprawa przeciw hospodarowi , ale nawet rzdy kró-

lewskie pójd w zawieszenie, jeeli ze szlacht nieprzyjdzie

do jakiej ugody. W skutek tego senatorowie trzymajcy

z królem, rozpoczli ze szlacht rozmow pod Lwowem na

polu u kocioa . Jerzego. Skoczya si na tern , e ze

strony szlachty wyliczono mnóstwo zaale. Delegowani czyli

posowie szlachty, udali si z temi zaaleniami na zamek



I wobec MMiatu zoyli je u troiin , locz odpowied, ktonj

otrzyinnli od Andrzeja (oiki podówczas kasztelana pozna-

skiego peiii^cej^o chwilowo ohowii{zki kanclerskie, niczadi-

wolnia nikogo, azatein chaasy i ro/nicliy trway w obozie

jak wprzódy. l'nM')wiono tedy narada; dru^i i to caego se-

natu i wszystkij szlachty na polu pod wsi IJoiska, gdzie

zabra gos w imieniu szlachty Piotr Zborowski kasztelan

niaogoski i p(»wie(l/,ial , e naród obowiij,zany tylko do wojny

odponij, dla innej niepotrzebuje aden szlachcic i nieimwi-

nien powica nawet swego gospodar>twa. Kiedy krtdowi

chce si obce kraje nachodzi, to na kailego pancernego po

pi grzywien wedug itrawa paci moe. Tylku nieiuzyja-

ciel w kraju, u be/ niego tylko pienidze w rku królewskiem

niogj szlacht wie.d na wypraw. Teraz za zwoano pospo-

lite ruszenie bez pacenia zasug. Stoi tedy pod broni ubó-

stwo, a bogaci panowie jjobrali uwolnienia, cho wtpi na-

ley, aby je król m(')g dawa, skoro jego nawet samego zo-

bowizuj prawa stawa na czele. Ciar wojny ma tedy dwi-

ga tylko biedniejszy, a w czasie pokoju to go bez sdu na

piosty rozkaz z majtku wyzuwaj, bez wyroku karz, bo

moni z wyroków sdowych, które kademu za tarcz bezpie-

czestwa suy powinny, drwi tylko sobie. Senatorowie dla

obrony obywateli zasiadaj krzesa, a tymczasem jedynie dr-
czeniem obywateli si trudni. Dawne kanclerskie rejestra

nazwano metryk, a kto w tj metryce na swych dol)rach

niezajiisany, to go z nich wyrzucaj. Królewicz ma by i)rzy-

szym królem, a wcale niepubiera stosownego w} chow ani ku

tenui: eby cho i)rzy ojc^ skarbi wpraw do rzd('>w, ale on

tylko w gronie kobiet i zgrai panien modo spdza
,

i»iosn-

kami i tacami krakowskiemi si bawi, ; wszake to ze za-

niedbanego swego wychowania Ludwik Jagielloczyk prawie

zgubi pastwo wgierskie.

Przy skoczeniu mowy Zborowskiego wszystka szlaclita

krzykna zgoda, a za nim Kieski, wspomniawszy, e sta-

rzy Polacy wzdychali gównie do tego, al)y w wolnej umie-

ra ojczynie: bi w to, e senatorowie wti^dy tylko godnie

odpowiedz swemu powoaniu, gdy nuio si troszczc o dobro
(lomow(>, wszelkie swe siy wyt na przestrzeganie jjorzdku

w kraju. Nastpnie Walenty Dembiski wyrzuci panom,
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e powiadaj , i niemasz nic w kraju do poprawy, a powinni

przecie wiedzie , e przez uknute zmowy wydarli sami dobra

jednemu ze swego grona Stanisawowi Odrowowi wojewo-

dzie podolskiemu, który jeeli zasuy na kar to z pewnoci
na inn; alboli Lityskim, Kazanowskim, którzy nawet ani

na sd nie byli pozwani. Król w swoich dobraci, których

mnóstwo zakupi, naosadza rozmaitych urzdników, a ci ni-

gdy szlachcica do waciwego sdu nie skar, ale na dwór

królewski, gdzie pozwany nie wygra wiele, nawet w sprawie

najsuszniejszej , a dla tego ani nie stawa. Wielce to mdrze
postanowili przodkowie, aby nikt z królewskij krwi nie po-

siada niczego w pastwie. Obawiali si, aby moc rodu nie

cieniaa wolnoci, a tu cudzoziemcy w dobrach królowj

samowadnie rzdz. Senat i król ulegali prawu , a teraz ja-

cy ludzie nowi stoj nad prawem. Z dóbr przez króla sku-

pionych nikt na wojn nie wychodzi, a ztd wikszy ciar
na szlacht spada. Ci co po tych dobrach siedz, owi
tylko pienidze, kiedy szlachta krew przelewa, a gdy wróci

zuboona i odarta, to j swemi wykrtami z resztek odzie-

raj. Jan Sierakowski wymówi senatorom, e skoro

przeciw najwyraniejszemu prawu niewstydz si dla zysku

po kilka urzdów ze sob niezgodnych sprawowa, to rzecz

oczywista, e nies zdatni do wymierzania sprawiedliwoci

wedug prawa. Umiej kadego wykry co dobra bez su-

sznego tytuu dziery, a ile oni ich zagrabili, to o tein nie-

wspominaj. Parduiczewski wzywa, aby tylko porzuci

mio wasn, wzi na cel dobro Rzeczypospolitej i króla

do przestrzegania ustaw nakoni. Gomoliski zachca

panów do dobrego porozumienia ze szlacht i aby wspólnie

wnieli do króla o dotrzymanie przywilejów wicie zarczo-

nych. Niech maa liczba delegowanych przedstawi u tronu

naduycia, a skoro te usunite bd, szlachta poleci na ka-

dego nieprzyjaciela. Dalej podniós si Mikoaj Taszycki

znany z wielkiego rozumu i gdy nastpia gboka cisza, w te

ozwa si sowa: „gdyby Rzeczpospolita mówi moga, tegoby

do was uya gosu, któregomy w powyszych mowach uyli,

lecz gdy niema tej wadzy, my jej myl przedoylimy. Ze-

brawszy wszystkie powiaty to samo u wszystkich o Rzeczy-*

pospolitj zdanie. Ani mówi iiiemona, by to niemiao by



wszystkich zdanie. .Stojij ukolo nas zewszd jako widzicie,

suchaj wszystkie^jo , co naszemu od nich zalecono sumieniu.

Atoli jednak w trni zaniirs/aiiiii wszystkiego, ta nas pr/ykn>.t^

spotkaa, i o jednym i tyme samym czasie, nieda królowi

spoczynku nieprzyjaciel i Rzeczpospolita. Ten si poniekd

wojny, a ta praw po niem dojiomina: kt('»rym czynnociom

tak mit'(lzy sob ntnynj i niby si z sob wsi)ólnie bijcym

w jednym zado uczyni czasie, rzecz zbytecznie trudna.

.Jeeli bowiem w tj porze prawa warowa bdziemy, zbrojnego

nieprzyjaciela lka nam si trzeba, jeeli na nieprzyjaciela

pójdziemy, Rzeczypospolitej zaniedbamy. W której to mierze

lubo przytrudno postanowi, coby sobie obra, przecie wy-

baczy nam racz, e sobie mio ojczyzny za przewodnika

wemiemy. Iznajemy, i owj zelywoci, z dawniejszj klski

ssiadów i przyjació naszych Pokucian powzitj cieri)ie

nietrzeba. Wiele nas to obchodzi, i hospodar hodownik

nasz stargawszy podlegoci pta, do bezbonj jirzeciw nam

porwa si broni, a co aoniejszal sysze nieprzyjaciel b-
dzie o niezgodach naszych i dorozumie si, e nie dla wojo-

wania król z Krakowa wyjecha, lio cóza piechota, coza od-

dziay jazdy, coza bro, coza dziaa za wyjedajcym nie-

szy kr(')lem? I'rzy tem wojewodom i wielu kasztelanom

w domu zosta kazano dla tego, aby t)d Nieniiec granic pol-

skich strzegli. Jeeli tedy owi sdziwi ludzie na stray po-

stawieni, a Wooszyn cz wojska swego do Wgier i)osa,

niewidzimy przyczyny, czemuby Rzeczpospolita baczniijsza by
miaa od Niemiec ni od Wgier. Lecz pozwóhny, i ów kraj

polski potrzebowa oltrony, to iil)ezpieczenie jego zapewne

za wasnm króla by byo powinno staraniem. Na to bowiem

s królewszczyzny nadane od Rzeczypospolitej , aeby z nich

król jirzez urzdniki swoje ubezpiecza i)olskic kraje. Ale
wracajc do swego, jakiego Wooszyn nic nabilzie serca?

gdy od piegów, których si tu moc niezmierna znajduje, po-

wemie jzyka, e król tak na t wojn wyjecha, i go si
obawia wcale nietrzeba. W jakim ucinieniu zostaje Rzecz-

pospolita? Widzicie. Ztd nieprzyjaciel, ztd ojczyzna nas

nai)omina; tam broni, onierzem i wojskiem poczyna trzeba,

tu prawami, wolnoci i sdami RzeeziKtspolit ubezpieczy

naley. Gdy tedy obojgu razem podoa niemoemy, zacznijmy
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od tego, bez czego ani zewntrz, ani wewntrz nic dobrego

by niemoe. Rzeczposj)olit podupad dwigajmy, a podwi-

gnwszy jak najlepszemi j prawy i ustawami przodków ugrun-

tujmy. Dopiero za ni broni, majtnoci, ycia na ostatek,

jeeli bdzie trzeba nadstawmy nieprzyjacielowi. Bo czegó

sobie ycz ta bro, to rycerstwo, które oczyma widzicie,

tylko abymy nieprzyjaciela Rzeczypospolitej niepuszczali. Wic
starajcie si wprzód i wyróbcie , aby to byo , za co si bi
trzeba, bo jeeli adnego bezpieczestwa u siebie mie nie

bdziemy, wszystkie nasze targania si na obcych za ponne
poczytywa naley."

Gdy po Taszyckim przemówi Marcin Zborowski, e
szlachta niczego nowego nie da tylko porzdku i na mocy

praw najwyraniejszych, a rzd postpuje sobie prawnie ze

szewcami i wszelkiemi rzemielnikami, tylko nie ze szlacht;

e Wochy i Niemcy zajmuj urzdy i dobra: natenczas wy-

stpi jako pierwszy senator wiecki Jan Tarnowski, kasz-

telan krakowski z odpowiedzi na zarzuty. Tre jego mowy

bya, i to wojsko a nie sejm, wojna a nie obrada, zatem

o bitwach a nie o postanowieniach myle. Dugo si rozwo-

dzi, ale mu czsto przerywano i przeszkadzano susznie czy

niesusznie. Gdy po nim chcia w obronie panów mówi Piotr

Kmita Sobieski, ów pierwszy niesnasek podegacz, ale

które potem obróciy si i na jego gow, jako senatora i po-

T^ernika królowej, zachmurzyo si na raz niebo i chlusna

wielka ulewa. W pospiechu rwali si z miejsc panowie, robia

si mieszanina, w którj wzrastao zuchwalstwo i ociemku nie-

jeden pan Avielkij dostojnoci grub obelg lub wcale w bok,

alb(»li w kark oberwa kuaka. Nawet konno niektórych z u-

mysu ponajedano. Senatorowie dopadszy swoich wierzcho-

wcy, co im tchu stao do miasta umykali.

Nazajutrz stan rycerski wyprawi delegacy, aby panów

na dokoczenie czynnoci z dnia poprzedniego w pole zapro-

sili, ale [)anowie sposzeni nieswornoci modego rycerstwa,

podczas ulewnj ciemnoci, nie dali si z miasta wywabi.

Dnia tedy 24 sierpnia senat, a od szlachty posowie na dzie-

dzicu klasztornym w. Franciszka midzy filarami koo studni

zasiedli do rady, gdzie ich znowu Piotr Zborowski, jak

na polu pod Boiskami powita sw mow i dowodzi , e nie-
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powinni si^' por^ nie\vaciw4 wymawia, bo nietrzeba du-

giego czasu, aby niesprawiedliwie nabyte wróci, a nadwe-

rone naprawi. .Icdno królewskie sowo wszy>tkie^,'o do-

kae. Królowa rzdów zaprzisUi i dobra wykupione popuzby-

wa winna. Taszy ck i dajitc w swj mowie zrozumie, e
król opanowany i potrzebuje w rzdach pomocy, wnosi, aby

wyznaczono trzech senatorów i trzech posów od stanu ry-

cerskiefio, którzyby nad wszystkim czuwali. Marcin Zbo-

rowski wywodzi, e król wzgldem kadj sprawy z sena-

tem si naradza, e ma dobr wol, ale senat go na ze i)0-

mysly nawodzi. Na kadym sejmie wiele zapada uchwa, ale

po sejnne same tylko drobnostki wchodz we wykonanie.

i'rawa id swcij dr(»g, a stary zly narów take swoj. Bi-

>kiipstwa nie dosta ani jeden zacny kajdan, wysokiego uro-

dzenia czowiek, ale je rozdrapali sami trbacze, piszczalici,

cymbalistowie. Szlachta jes/.c/e jak moe przestrzega uchwa,

ale panowie i rzdcy tylkc je niwecz i obalaj. Ju nie czas

udzi jakiemi listami przywilejowemi, obietnicami, bo ju
dosy naradzono, popisano, tylko chodzi o wykonanie, o sku-

tek, o czyn.

Po skoczeniu tj mowy posowie zaczli si domaga,
aby kady ze senatorów kolejno owiadczy, co o naprawie

r/du 'ozunde. Jan Tarnowski da odjjowied, e do zda-

nia swego objawionego na polu i»od Boiskami nie ma nic do

przydania. Piotr Kmita, któremu ulewa bya przeszkodzia,

jako drugi w senacie wystpi na nowo ze swoj mow i owiad-

czy, e z cakowitego si)oru widcjcznie postrzega, i tylko

o dwie rzeczy rycerstwu chodzi, to jest, i nni od ierano

dobra bez wyroków sdowych i e ustawy sejmowe nie s
wykonywane przez rztl. Wiele w tem wszystkiem uprzedze-

niu, a nadewszystko, e rycerstwo dzieli naród na dwie czci:
nu siebie i >\i senatorów, a senatorowie lubo maj nieco wi-
cej wpywu przy prawodawstwie, przecie s tylko rycerstwem;

stanowi prawa równie dla siebie
,
jak dla drugich braci. Co

do królewicza, ti-n ma ojca rozunmego, który wie, e król

jest gów nem ródem prawa, a wic postara si o wycho-

wanie syna. Co do tak zwanj metryki jest ona tm sa-

mem, czem byy dawnij miejscowe rejestra. I'rzydanie kró-

lowi stray rzdowej z trzech senatorów i z trzech szlachty

Tom IV. 9
'
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cakiem niepotrzebne , bo senat nie co innego tylko tak stra

przy królu stanowi. Dosy zaprowadzi co takiego, aby do

sfMiatu wchodzili tylko ludzie godni i wiatli , a na to byoby
rzecz dostateczn, aby król senatorów tylko w czasie sejmów

mianowa. Król i senat maj yczliwo dla rycerstwa, wspólny

z nim interes to jest dobro pospolite. Gdzie ten zachodzi

stosunek tam zatargi, spory niepotrzebne. Szlachta na wojn
wysza a pod broni milcz prawa: moe i powinna zaufa,

e za powrotem stanie si wszystko, co na uwzgldnienie za-

suguje. Niegodzi si sprzecza i midzy sob targa, kiedy

nieprzyjaciel cz kraju popustoszy, kiedy nieszczliwi spó-

bracia bkajc si z onami i dziemi cierpi ndz, pacz
i woaj pomocy ornj. Zgoda przyniesie pewne zwyciztwo,

a z niem wiekuisty zaszczyt ojczynie.

Piotr Kmita, jakkolwiek czowiek zych obyczajów, ale

e wojewoda krakowski, a przytm ukadny, przenikliwy,

jasnych poj i dobitny w dowodach, zjedna sobie t mow
przychylno szlachty. Gdy za odroczono posiedzenie, mowy
prywatne i ])orozumiewania przez dzie cay pomidzy sena-

torami a szlacht, coraz bardziej mierzyy oburzenie i zapo-

wiaday blisk zgod.

Na dniu 27 sierpnia w kociele w. Franciszka zagai

zgromadzenie od rycerstwa w bardzo pojednawczy sposób wy-

mowny Ta szyc ki. da jednake, aby wyrzeczono, e a-
den pan niezgodnych z sob urzdów posiada niebdzie,

jakkolwiek ostateczne tego spenienie i dopilnowanie mona
najbliszemu dopiero sejmowi poruczy. Utrzymywa, e bez

pytania si Rzeczypospolitej wprowadzono co nowe, nazaka-

dano wiele komor, a ich pisarze do^iuszczaj si zdzierstw

haniebnych i nad przepis ka paci od gsi, kur, rzepy

i cebuli, co nie do skarbu, ale do icli wasnych skrzynek

wpywa. Szlachta ju milczy, i te ca tak mimo jj wiedzy

powstay, zostawi je królowi do mierci, ale dopomina si

pewnj miary, a nadewszystko usunicia kradziey celnj. Za-

bieranie dóbr bez pozwu, bez sdu, bez wyroku, rzucio

trwog, zachwiao naród w ostatnich jego podstawach.

Piotr Zborowski tumaczy posów, e s zniewoleni

o naduycia powstawa, bo inaczj samiby wpadh w porou-
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mienie, e dla zysku occobistcpo spiknli s^ic tnk^c przeciw

dobru Hzeczy|)uspolitói.

P(» mowie Taszyckiego i Zborowskiego senatorowie uznali

sami w duszy, e szlachta jest poczciwa, e nic nad spra-

wiedliwo nie jda, «! jej wnioski iitwiiic rozinnne jak su-

szne, ale nie wiedzieli co odpowiedzie, zwaszcza wzgldem
ce, z których (IocIkkI tylko doywotnie jtrzez wz^dd na sta-

rego króla pozostawi cjiciaiio. W tej niepewnoci uznaa

szlachta e trzeba si znowu z królem porozumie i wypra-

wiono d('le;iary pod przewodnictwem Spytka .It»rdana na za-

mek midzy nuiiami miejskiemi. Wknitce powrócia delegacya

i Jordan wyoy odi)owied: e kn')! jako najpilniejszy stró

prawa przystaje na wszystko. Co do ca uwaa wniosek za

niesuszny, bo moe dowit'd jirzcz powiadczenie wielu se-

natorów, e tych ce ustpili mu wszyscy ci, którzy do ich

j)obierania mieli jirawo. Co król daje. tego nigdy nieodbiera:

wymagaby wic w tym wzgldzie wzajemnoci i od Rzeczy-

pospolitj. O i)Ozabieranych dobrach niepodobna si w tj

poize naleycie rozprawi. Metryka ma zosta w mocy.

Owiadczenie co do metryki niesyclianie zatrwoyo
i zmieszao na nowo szlacjt. Ju nie szemraniem, ale prze-

raliwym krzykiem jtoknzywaa swoje oburzenie. Otó to wo-

ali, niegodziwi' uwodzenie; otó sowo królewskie, co wszy-

stko niweczy. Rycerstwo tylko dla tego nakonio si do

zgody, e mu senatorowie w prywatnych namowach zamknicie

metryki najuroczycij przyrzekli; kady by jiewny swj
wasnoci i ta i)ewno ju i)rzeniinla. Uniesiona szlacita

woaa dalej, e na wojn nie pójdzie, bo krew za prawa tylko

przelewa trzeba, a gdzie rzd )e/i)rawien) stoi, tam jedno,

czy si utrzymuje, czy go niej trzyj a ciel zwali. Taszyclci

przeliada senatorom , e w tym stanie rzeczy o zgodzie mowy
by nie moe. Senatorowie na nowo zakopotani, prosili

szlaclit, aby ucicha, a u króla wedug caj monoci sta-

rania doo. Rozeszo si wic posiedzenie do dnia nastp-

nego.

W 2<s sierpnia senatorowie zasiedli na nowo w kociele

go Franciszka i prawie do i)oudnia czeka im przyszo na

posów szlacheckich, za których nadejciem Jan Tarnowski
j na nowo wywodzi: e co dawne, co na sejmach roztrza-

9»
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nite to król uznaje za suszne i zatwierdza; nowych atoli

rzeczy niemoe tak snadno przyjmowa, bo krok lekkomylny
w rzdzie, zwyk ze skutki w przyszoci na naród wywie-

ra: o dobre wychowanie królewicza bdzie staranie, rozgra-

niczania dóbr szlacheckich z królewskiemi
,
gdzie zasza krzy-

wda bd poprawione. We wzgldzie atoli ce król odpo-

wiada, i co suy jemu, suy waciwie skarbowi narodo-

wemu. Zaprzysiga senat w Piotrkowie, jak byy ca od wie-

ków cigane i tak te pozostaj. Nie uoono na to adnego
dokumentu, boby by pod pieczci królewsk, a e na kró-

lewsk korzy, przeto latwoby wpad w podejrzenie. K!omu

za król ca nada, temu ich dochowywa bdzie. Od woów,
to jest tak zwana powoowszczyzna z liczby ce wy-

padnie. Wzgldem metryki król odpowiada , e ju jego przod-

kowie i bracia kazali j porzdnie prowadzi; wiele rzeczy

w ni nietylko co do niektórych osób, ale i spraw Rzeczy-

pospolitj, wpisano. Mnóstwo dokumentów pruskich, mazo-

wieckich do niej zacignito , co gdyby si znosi miao, wie-

leby szkód wywoao. Gdy atoli Rzeczpospolita trzyma na

równoci prawa, radzi trzeba, aby metryka wjednem po-

moga, a w drugim nie szkodzia. Kto prawnie dobra po-

siada, ten si metryki ba nie potrzebuje; wykazuje ona ka-
dych dóbr obowizki, tak wojenne, jak pokojowe, a z tych

snadno rozróni co królewskie i ogóu, a co rycerskie i jed-

nj familii. O ile król ma si trzyma dowodów podug me-

tryki , to z senatem przeoy na sejmie Rzeczypospolitej. Sprawa

Odrowa i sprawy innych o wzicie im majtków bd pod

rozsdzenie oddane. Na zapytanie szlachty, po co j król

zbrojno pod Lwów zwoa, nie naley nawet dawa odpowie-

dzi, bo kady wie, jakie byy dokazywania Woocha w ziemi

ruskij.

To tumaczenie kasztelana krakowskiego niejako w imie-

niu króla wyrzeczone, nie mogo zaspokoi, bo bya widoczna,

\i metryk, co i zabór dóbr niektórym utrzymano jak

byy, a tylko dla drobnostek okazywano ch nai)rawy. Posta-

nowia zatm szlachta porozumie si sama midzy sob: dnia

31 sierpnia pole przy kociele go Jerzego zapeni tum
konny rónobarwny i okiem si przejrze nie dajcy. Wród
gwaru i rozmów sycha byo wyrzekania a wyrzuty niego-
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dziwoci królowej i cudzoziomcom. Tum ten poro/iizielaiio

na powiiity i id/ystjjiiioiio do occiiieniji ludzi zddlnirjszycli

i niijiicycli zaufanit'; \Nyl)iaui po.szli jako reprezentanci na

wspóln narad do kocioa, a ogó czyli jak zwano po bp ó 1-

.stwo zosta na polu, aby wy>ucliawszy .sprawozdania |>rzy-

iiifbionego z czynnoci w kociele, take .-we zdanie obj.iwi.

Caa wic ta narada jak na rednie wieki bardzo skadnie

i w duchu repuMikanckiiu uiiorzdkowaiia, trwaa przez dwa
dni, wród sporów i wyszukiwania sposobów na obron^' itze-

czypos|)olit^j. Póniejsi historycy nazwali j rokoszem, spó-

czeni niozinij jeszcze tego wyrazu i te nie upatruj w nij

nienagannego, owszem zdawaa im si i susznie chwalebn,

bo wypywaa z prawa, obyczaju, koniecznoci i bya w duchu

postpu narodowego, to jest aby ukróci samów olno prze-

mocy, a na j6j miejscu postawi wito ustaw.

Po uoeniu uchway, albo raczej nianilestu przeciw

naduyciom, a w sposób powany, bardzo przyzwoity, tum
cay uda si na dolny zamek, w kt<')iym podówczas król

bawi. W uchwale wyrzeczono co do metryki, i wiadomo,

e na dobra dziedziczne wedug wszelkiego prawa nadane,

czstokro wcale list czyli diplom nieby wygotowany; moe
z winy urzednikiiw, dla której j)rziei(' oliywatele majtków
traci nie j)owinni. Kto nie stoi w metryce, ten czsto tra-

cil>y nies|)ra\vie<lli\\ie. Jakkolwiek kasztelan poznaski w imie-

niu króla owiadczy szlachcie, e metryka niema b\e uwa-

an za jedyny dowód autentyczny i jakkolwiek szlachta zo-

ya ju za to podzikowanie u tronu, przecie wedug ostat-

nij odi)owicdzi króla rzecz wzgldem metryki jeszcze ma by
odoona do sejmu. Szlachta jj zniesienia co do spraw di-

plomacyjnych i)ruskich i mazowieckich bynajnmiój nieda.

owszem uznaje koi.ieczn potrzeb zachowania; niechaj sobie

istnie jak istniaa za królów Olbrachta i Alexandra , byle

tylko nicsuyla za narzdzie do wyrzucania szlacity z d(')lir

prawnie posiadanych.

Co do ca .1. Kr. M odpowiedzia, e jest przez niego

i przez senatorów obradzone, a to si niezgadza z prawem.
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bo za króla Alexandra*) ttaiila ustawa, e ca ma paci
tylko kupiec bez »vzgldu na jego urodzenie, ale nie ziemia-

nin, ani duchowny lub jego poddany. Stare to jest prawo

szlachty, e bez jej zezwolenia aden podatek, ani zgoa nic

nowego i)Ostanowionem by niemoe*"^). Jeeli król i pano-

wie nowe ca zaprowadzili, to cakiem bezprawnie i ustawa

z r. 1510*'^*) groca ciK kar kademu temu, coby woy
lub skóry bez o[)aty za granic wyprowadza, moe si tylko

tyczy kupców, a wreszcie poddanych z dóbr królewskich i se-

natorskich, skoro król i senatorowie tego chc, ale nie ca-

ego duchowiestwa i caego rycerstwa, lub poddanych z ich

dóbr.

Co do godnoci i urzdów ze sob niezgodny eh,

a razem posiadanych, owiadczyli, e lubo szlachta udo-

wodnia panom czyli swj starszej braci, i to przeciw prawu,

przecie pozwolia kademu pozosta przy tm naduyciu do

mierci lub do posunicia si na wysz godno, pod tym

wszake warunkiem, e wszelkie huie prawa Rzeczypospolitej

i szlachcie cilej dochowywane bd. Poniewa za niczego

niedochowauo
,

przeto szlachta cofa swoje pozwolenie i da,
aby nikt niezgodnych urzdów nadal niesprawowa.

*) De teloneis iu terra et af^ua soIveiidi.s et non soIven-

dis. Cum frumentis et struibus rei alio mercaturae genere navigantes,

non minus debeant sohere telonea ut ea solvunt terrestri itinere negotian-

tes et tam isti, quam illi juramenta praestabunt in locis teloneorum, quod

res et merces non suut cmtae lucri gratia, sed per eos de propriis colle-

ctae a quibus propriis sit liber uilibet spiritualis vel seculaiis, sive terra

sive aqua merces proprias sui laboris seu domesticas duceret. &. &. Stat-

A. 1504. Vol. Leg. Tom I.

**) Przywilej cerek wieki z roku 1454. l'orÓAvnaj Ksiga Czternasta

XIII.

***) De tran ygressoribus novi telonei. Cum in eos severius

animadverti oporteat, qui in fraudem redituum Reipublicae licentiosius

delinquunt, decerpimus consiliaris nostribus censentibus, quemlibet quicun-

que teloneum ad utilitatem Reipublicae institutum, puta a bobus, a cuti-

bus et aliis rebus similibus, transire et fraudare ausus fuerit , boves extra

regnum exi)ellPndo et cutes educendo, teloneo non i^oluto, puniendum pro

tali excessu et crimine peculatus in bonis et rebus ad nos citatum juxta

arbitrium nostrum &. & Statuta Sigismundi I. Petricoviae lalo. Vol.

Leg Tom I.
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JJ Miociwo królowa wvkii|>uJL> /aiiiki i (obrii kio-

Icwskif, a lubo jak twicrd/i tylko na doywocu-, |»iv.«'cie

/dawna przeciw teimi istnie prawo, bo jeszcze Wad\>aw
Jagieo przyrzek narodowi, a jak rzecz naturalna, potwier-

dzili wszyscy jego nastpcy, e nikomu z krwi panujcego

ani na wasnof^, ani na posiadanie dozgonne, zamki i miasta

nadawane nie bd*).
Powiedziano dal^j w uchwale, e szlachtii stoi zgroma-

dzona w pospolit<^m ruszeniu wt'dug prawa. Jeeli król ma
nieprzyjaciela w kraju, to jój go tylko pokaza potrzebuje,

je(di za za granic to obowizany zasugi wojenne wypa-

ci. Wtrcone te byy midzy innemi te i^miae i wane
sowa: bo prawa nasze obniawiaj, e tako wy ni k tó-

rzy przeciwko prawom naszym co dzier i czy-

ni, nie po w i nn iniy posuszestwa.
Nad t uchwa zgromadzenia szlacheckiego król z pa-

nand prawie przez tydzie pracowali i dnia siódmego kr(d

zasiad na wscliodacli zand\owycli, oliok niego stanli \)nnn-

wic, a kasztelan krakowski oilpowiedzia tunune na okó
stojcój szlachcie, e król bezustaimie z wielk pibioci,

sprawiedliwo.ci i iiidrt.ci, rzdy prowadzi i dalej w ten

sani spos(')b prowatizi zanjierza: chce zgody w narodzie i y-
czliwoci (hI wszyskic, a ztd jest powolny na wnioski i dla

tego przetrzsn k;idy z osobna i wzgldem kadego wedug
suszno.<ci daje odpowied. Totwicid/a, aby i)o mierci ka-
dego króla ogoszono bezkrólewie i zapowiedziano wybór nie-

podlegy. Co do podatków uciliwych po wsiach i miastach

kae król i)oprzeglda na pierwszym sejmie przywileje i prawa.

l'od wzgldem ca tylko jiowoloszczyzn to jest ojdat od

byda swego chowu pdzcym opuci moe. ("o do me-
tryki poniewa wielu jest i za ni, przeto wyjjada cala

rzecz do sejnui odoy. Dóbr, jak rzecz suszna nikt nadal

bez wyroku traci niemoe, ale kady gdy bdzie potrzeba

przywilej jia dziedzictwo okaza winien. Do dóbr swoich

prawo powrotu król sobie zastrzega, lubo wypaca bdzie

*) Statut z rzasów KazimitTzn Jagiolldczjlut wzbrania wyranio

królom zastawia^ zioniie i grody t-dowo (castra priiiriiialia). a statut .\le-

xandra z r l!in4. nippozwala boz spjmu w aden sposiSb wypuszcza w po-

siadanie prywatne, dóbr królewskich stoowych.
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kademu pretensye. da. aby królowa ponabywane dobra

zachowaa do swej mierci, za nadejciem której wróc do

Rzeczypospolitej. W zamkach przez królow dzieronych sie-

dz wszyscy tacy (pewnie cudzoziemcy), którzy królowi na

wierno przysigli. Dobra la-ólowej s% pod zarzdem sta-

rostów, co maj i dobra wasne. Pozwy przed swój sd b-
dzie król wydawa tylko w powiecie pobytu swego. Referen-

darze nie maj wyrokowa , ale w razie potrzeby mog skargi

przyjmowa. eby na sdach ziemskich pisarze sami zasia-

dali , albo si przynajmniej poczciw i osiad szlacht wyr-
czali, to by powinno. Co ma i pod sdy duchowne, a co

pod wieckie, rzecz trudna do oznaczenia w pospiechu, i dla

tego pod roztrznicie sejmu oddane by winno. Jednake
do wieckich sdów duchowni wdawa si nie maj, chybaby

im przyszo spraw jakiego duchownego sdzi. Wreszcie co

do sprawiedliwoci król przyrzeka, e w czasie kadego sejmu

co tydzie dwa dni na sdach zasiada bdzie. Poznosi

wszystkie sprzecznoci w ustawach jest koniecznoci i król

o tem pomyli. We wzgldzie opactw, aby szlachcicowi,

a w braku szlachty Polakowi byy dawane
,
przeciw temu niema

co powiedzie. Okortezanach to jest duchownych, którzy

sobie wyrabiaj urzdy kocielne w Rzymie, daremnieby byo
co nowego stanowi, bo ju s dobrze prawami zagroeni.

eby praaci i inni duchowni z dóbr do wojny mieli obowi-

zek, to trzeba wedug Ich przywilejów rozway, wic tylko

na sejmie uchwalonemby moe. Ale z dóbr wieckich ksidz,

który je posiada, na wojn wychodzi powinien. Bractw i ce-

chów miejskich król adn miar znosi nieraoe, bo przecie

wiele z nich istnie take na mocy starych praw i przywilejów.

Rozmiar i opis dróg aby by sporzdzony, to ju miastom

czci jest zalecone, a czci zalecone bdzie. Uczynia

szlachta wniosek, e kiedy mieszczanie pojmaj u siebie

szlachcica, a starosta go nie wemie na zamek, togo wswo-

jem wizieniu trzymaj, co rzecz nieprzyzwoita; e wreszcie

taki szlaclicic powinien by jedynie przez króla karany. Na
to atoli król odpowiada, e szlachta za to gównie przez

mieszczan iman bywa, i ]»o pijanemu dokazuje, burdy robi

i ludzi zabija. Niemog ich mieszczanie inaczj nieszkodli-

wymi uczyni, jak tylko schwytaniem i zamkniciem. Usun
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ten nie/bdny i jedyny rodek, byoby rozzuchwala pija-

stwo. l'r/odmiot to wic wany i przed sejm wytoczony by
winien. Mieszczanie dziedzice dóbr szlacheckich niech si ju
do mierci utrzymaj, ab* ich nastc|)cy w dwa lata pod za-

groeniem utrat, dobra posprzedar obowizani. Aby biao-

gowy szlachcianki jakoli nieszlachcianki wyjte byy z pod

wyrok(')W miasteczek, a naleay pod sdy i prawa polskie,

ma si sta wedug wniosku. eby Prusy tudzie ksistwa

Zatorskie i owicimskie ])or<'»wno z innmi ziemiami do pospo-

lit«*go ruszenia udzia )ray, to tylko po juzcjizeniu ich i»rzy-

wilejciw ustanowione Ijy moe. Zgadza si król, e kade
l)raw<» tylko na sejmie za zezwoleniem panów i posów uchwa-

lone by j)owinno. Wzgldem obsadzenia kanclerstwa i pod-

kanclerstwa na przyszym sejmie stanie si zadosy; ejy
dostojestwa take i duchowne na sejmach byy rozdawane

to rzecz trudna, bo koció bez sug za sejmami wyczekiwa

nie moe, a jak król pewnych miejsc spiesznie nieosadza,to

pod ])apiezki(' rozporzdzenie iirzechodz. Wojewod(nvie ])()-

winni spenia swoje obowizki, (zapewne ck do miar i wag)

wedug oi)isu prawa.

Cudzoziemcy tylko do mierci bd mogli trzyma zaniki

i miasteczka, a nadal adnemu dawane nie bd. ydom po

miastach spuszczono na wol zosta pod sdownictwem wo-

jewody, albo jtrzej pod zwyke sdy polskie.

Wyoywszy wnioski szlacheckie z odpowiedziami kró-

lewskiemi
,
przekada dalj kasztelan Tarnowski . e najazdy

hospodara i)()zrzdzay niesycliane szkody w góracli, e do-

bra pana Stadnickiego cakiem poniszczone, e gdyby pospo-

lite ruszenie miao si wróci, to tylko dodaoby ducha nie-

}»rzyjacielowi , a Rzeczpospolita mogaby traci ziemi za zie-

mi, aby si staa niczm. Król wiadczy si Bogiem i lu-

dmi, e gdzie naleao na obron kraju stawa i stawa; od-

powiedzialno wic adna na nim ciy nie bdzie. Poda-

tkiem ze samych miast. kr('d tyle wojska utrzyma niepotrafi,

ile go na zason ziem ruskich i)Otrzeba. Kn)l ju trzydzieci

tysicy odu z wasnj wypaci kieszeni. Kiedy szlachcie

niedogodnie jt'st samj do boju stawa, toby si przynajmnij

na zasugi dla wojska najemnego zoy powinna.



138

Po zakoczeniu mowy Tarnowskiego szlachta owiadczya,

e j6j si naradzi potrzeba. Przyszo tedy do nowego zgro-

madzenia samycli tylko posów i zdatniejszej szlachty na dzie-

dzicu klasztoru go Franciszka pomidzy filarami, co stu-

dni otaczay; rozebrano wszystkie trzydzieci pi punktów,

na które dzielia si odprawa królewska zawinita w mow
Tarnowskiego. Nakoniec czwartego dnia wysano do króla

Taszyckiego i Spawskiego z owiadczeniem, e nikt nieprze-

czy, i panowanie Zygmunta naley do najwietniejszych w dzie-

jach i dla tego te naród okazuje wierno, mio i posu-

szestwo; za to co stanowczo rozstrzygnite Ezeczpospolita

sw, wdziczno wynurza, lecz, e gówniejsze rzeczy pood-

kadane do sejmu, a na sejmach mao co do skutku przy-

chodzi, przeto szlachta chciaaby mie wszystko nieodzo-

wnie wyrzeczone i bez tego ani sama i na wojn, ani po-

datków na wojsko, któreby w jej miejscu walczyo, uchwala

niemyli.

Król kaza odpowiedzie, e widzi, i na obradach czy

to ze szlacht, ca, czy z jej posami do koca nieprzyjdzie,

ale wojewodów jako swych komissarzy stosownie umocuje.

W cigu trzech dni rozsyano listy po stanowiskach, kademu
powiatowi oddzielne miejsce wyznaczono. Wojewodowie uda-

wszy si do kó potworzonych , zagajali je wszyscy jedna-

kowo, i król na co móg zezwoli bez zrzdzenia wielkiej

szkody Rzeczypospolitej , chtnie zezwoli , a przecie niepo-

dobna ziemi swoje, braci i ca ojczyzn nieprzyjacielowi

otworem bez oporu i stray zostawia: albo i do boju, albo

dla drugich, coby do niego poszli, szlachta zoy pienidze

powinna i obowizana natychmiast wzgldem wojny obrady

rozpocz.

Szlachta na ten wniosek jakby jeden czowiek wszdzie

daa jedne odpowied, e pod broni stoi, ojczyzn uwaa
o tyle za potrzebn o ile ona ubezpiecza wolno kadego,

wolno za i przestrzeganie praw w narodzie za jedno i to

samo poczytuje. Niech tylko upewnione bdzie bezpieczestwo

,

niech stanie w swojem miejscu ojczyzna, to w oka mgnieniu

rozpomie! si dla nij mio i wróg jednj chwili w grani-

cach niepobawi.
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Król wid/c tedy, i szlachta od iiiczcp> iii^ odstpi,

ka/a j znowu wszystij \\i/a'aI zamek dolny przywoa, zasiad

iia scliodacli i przez Taniowskiet^o owiadczy: e chcia we-

dug swi p(»wiinioci kraju broni, ale czterdzieci dziewi
dni na sponirh zinarn(»war nui przyszo, a nakonicc pora

roku wojnie do;;u(lna przeniin^^a. Gdy luu odmówiono nawet

pomocy pieni^'nj o swoicli, jak wiadomo szczupych rod-

kach ludmi nnjemnemi kraju broiii bdzie, a ciyba tylko

w ostatniej potrzebie na ko szlachcie wsie kae. Niechaj

sobie id do domu , a kiedy kraju zasania niechc, nieche

go w o(iw rocie, aby nie pustosz, bo to i przeciw prawu i

niegodziwo wielka.

Nie obrazia si tym postpkiem szlachta; owszem Ta-

szycki czue w jej imieniu podzikowanie zoy. Da atoli

zrozumie, e Polska sprawiedliwoci stoi, a cise przestrze-

ganie prawa bez wszelkich innych rodków i zachodów, sta-

wia j w i)otdzejakij aden naród niema; amanie za pra-

wa, wznieca niezgod, a niezgoda wywouje bezwadno na-

rodu. Niechaj panowie niemaj sposobu od ciarów si usu-

wa, a za zyskiem zbytecznie goni; niech si pod kierun-

kiem wonicy jeden ko niewyta, kiedy drugi susem azi'

a bd/ie zgoda. Skoro za widocznie zgoda, przeto i potga

od woli króla zaley. Rozjechaa si nareszczcie szlachta i wy-

praw t, e si skoczya tylko na wyjedzeniu kur pod Lwo-

wem, wojn kokosz nazwano.

Rozejcie si szlachty od Lwowa z powodów politycznych

dodawao duclia Woochom , a zniósszy mae najenme od-

dziay królewskie , kt('»re zasaniay granic zaczli niezmier-

nie pustoszy l'odole. Zygnunit nie)dc w stanie zaradzi

sobie inaczj , uda si do wielkiego sultaiui, którego hospo-

dar Piotr czyli jak zwano l\>tryo uznawa swym zwierzchni-

kiem, ale nieszanowa naleycie i nawet ani haraczu mu nie-

wyplaca, Sutan Soliman cenic sobie wysoce przyja Zy-

gwunta niewtpliwie w tym celu, aby mu nie|)rzeszkadzal do

wywierania wphwu na Wgry, a wreszcie chcc przyj do

pienidzy i wzmocni swoje zwierzchnictwo nad Multanami i

Wooszczyzn wystpi (r. 1538) ze znacznym wojskiem. Piotr

zebra take niepospolit si, bo si w szedziesit tysicy

do odporu gotowa, lecz zdradzony i opuszczony przez boja-
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rów, iiietylko wojn nieszczliwie zakoczy, ale z kraju

uciec mu przyszo. Soliman otrzymawszy od Stefana cako-

wity haracz, który mu przypad, oderwa cz Multan i do

baszaliku biaogrodzkiego przyczy, *) a nad reszt Stefana

przeoy jako lennego sobie hospodara.

XXV.

Jan Zapolya i Ferdynand austriacki prowadz z sob wojn o W-
grj-, do której mieszaj si Turcy. — Król Zygmunt jako porednik do-

prowadza rozejm do skutku midzy walczcymi. Mimo to walcz cigle

stronictwa wgierskie z sob Najwicej cierpi Spi. Z jednej strony

Niemcy wspieraj Ferdynanda, z drugiej Salimon Zapoly Stawa naresz-

cie traktat midzy Zapoly a Ferdynandem, dziel Wgry midzy siebie;

Zapolya eni si z Izabell królewn polsk, umiera i zostawia z niej syna

Jana Zygmunta, któremu daje za opiekunów Martinuzzego i Petrowika.

—

Zygmunt roci prawo do tronu wgierskiego, ale Martinuzzi odpiera woj-

ska cesarskie od Budzjnia, który bierze sutan Soliman pod pozorem', e
sprawowa bdzie rzdy w imieniu Jana Zygmunta nad Wgrami które

turczy. —

Dziesi lat ju upyno, jak Jan Zapolya w skutek za-

biegów Weuecyanina Grittego, Jerzego Martinuzzego czyli

waciwie Utiszeca przeora czstochowskiego, Jarosawa a-
skiego, Jana Tarnowskiego, Jdrzeja Tczyskiego i innych

panów polskich, a za pomoc Solimana sutana odebra na-

powrót koron wgiersk. Po odejciu Turków królowie w-
gierscy Jan Zapolya i Ferdynand Austryacki prowadzili ze

sob wojn bez wielkich bitew i skutków. Zapolya begów tu-

reckich przywoywa w pomoc, którzy równie wzgldem jego

stronników, jak nieprzyjació z równ postpowali srogoci

a naw-et cigle wyprowadzali tumy ludu wgierskiego na wie-

czn niewol. Zapolya by przez wojsko austryackie oblony
w Budzyniu a Turcy znowu spieszyli mu na pomoc. Szka-

radn caa wojna przybieraa posta, bo chrzecianie wspól-

nie z Turkami walczyli przeciw braciom, i urzynali im go-

wy i uszy. Król Zygmunt spowinoMacony z obydwoma wal-

walczcymi ])rzeciw sobie królami wgierskimi, bo pierwsze-

go mia by siostr w maestwie, a drugi by oeniony

7. jego synowic, a córk Wadysawa Jagielloczyka króla

*) Pauli .Iovii historiarum sui temporis lib. XC.
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wgierskie^,'!) i c/r.^kifgo: wmiesza si jako porednik i po

wielkich staruniadi pr/Aiwijniiiiej ro/ojm do skutku pr/ywi(')d

w ten sposób, e kady z dwóch knilów ty cz Wgier za-

trzyma, w kti'n(\] by posiadaniu. W cigu rozejmu pomi-

dzy króhui stuczali ci.igle walki panowie jednego stronnictwa

z panami drugiego. Okolice Kari)at byy najprzydatniejsze do

najazdów, a std Spi dawniej za.^stawna prowincya polska,

ale przy ukadach amilijnych Jagieloczyków wzgldem Pol-

ski, Litwy, Wgier, Czech, Szlska, Moraw i ziemi uy-
ckiój oddana domowi Ziipolyi w nagrod wspierania widoków

dynastyi Jagielloskiej na Wgrzech, i dla tego znowu do

Wgier jako upastwo czyli z aciska komitat liczono, cier-

piaa najciój skutki wojny domowej i spustoszenia. Jaro-

saw Laski wojewoda sieradzki, by naczelnikiem tych stron-

ników Zapolyi. co z Kar]>at cige i)rzedsibrali wycieczki.

Francya najnieprzyjaniejsza przeciwniczka pod ów czas do-

mu austryackiego do askiego, który niegdy jako pose Zy-

gmunta bawic we Francyi, narobi by sobie stosunków

i wpywów, przysaa swego penomocnika, przez co stron-

nictwu Zapolyi nadaa pewne znaczenie. Magnaci wgierscy

jednój i drugiej strony sprzykrzywszy sobie spustoszenia wo-

jenne . naradzali si i zaczli ju myle(^ , aby wyrzec razem

zoenie z tronu i Zajjolyi i l''erdynanda, a obra kogo in-

nego. W tm nowem niebezpieczestwie (iritti Wenecyanin

obj w Wgrzech kierunek stronnictwa Zapolyi, a wojewoda

Laski i)ojecha z i)rzedstawienianii do llzeszy niemieckiej na

sejm regeiisburgski. Zakhicenia religijne Luthra. a nadewszy-

stko nieposuszestwo ksit niemieckich dla wadzy cesar-

skij daway mu otuch, e potrai wykrci jak i)onioc dla

Zapolyi. Z tern wszystkiem wpyw cesarza i pa|>iea tak da-

lece przemogy e w Niemczech ogólnie gotowano do dania

pomocy Ferdynandowi , a do wyrzucenia z Wgier Zai)olyi

z Turkami, askim, z Grittem, z paulinem Martinuzzem i

z penomocnikiem francuzkim. Soliman atoli zebra ogromne

wojsko, wkroczy na Wgry i niial zamiar naj Austry, ale

e wojska austryackie pod dowództwem samego Karola V.

stany i)od Wiedniem, nawróci za Dunaj i pónij wszed

nawet w ukady.
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I Ferdynand i Zapolya znkani ju do upadego siedmio-

letniem paleniem i mordami, skonili si do zgody i uoyli
traktat tajemny w ten sposób, e Ferdynand dosta Kroa-

cy z czci Wgier przez siebie posiadan na prowincy

austryack, a Zapolya utrzyma si przy Siedmiogrodzie i

drugiej czci, tytuem Króla Wgier i D almacyi. Umó-
wiono e gdyby Zapolya doczeka si syna, oeni go z cór-

k Ferdynanda, ale ten syn nie bdzie mia prawa do ber-

a po ojcu, lecz zaprzestanie na upastwie spiskiem jako ksi-

, a Wgry w caoci przejd na Ferdynanda albo jego sy-

na. Dopiero gdyby Ferdynand syna nie mia, wtedy dom

austryacki upadnie ju ze wszelkiemi roszczeniami do dzie-

dzictwa, a Zapolya utrzyma si mskiemi potomkami swemi

jako król wszystkich ziem wgierskich; przy potwierdzeniu

tego traktatu stanowicego dynasty, praaci i magnaci w-
gierscy skadali przysig wiernoci Ferdynandowi i jego sy-

nowi jako majcym panowa po mierci Jana Zapolyi.

Trzeba byo Zapolyi czy dla posiadania Spia, czy dla

utworzenia dynastyi, gdyby Ferdynand niemia syna, zawrze

maestwo takie coby upewniao pomoc, bo wtedy pano-

wao darcie si zapamitae do dziedzictwa i opieranie potgi

na zwizkach powinowactwa. We wzgldzie Spiza do które-

go z dawnego zastawu moga prawo .roci Polska, i cho
go zostawia przy Wgrzech, przecie zawsze jednego z pa-

nów starost spiskim mianowaa *) , Jan Zapolya majc myl
wejcia w zwizki maeskie, niemóg uczu swoich lepij

obróci jak ku królewnie polskij Izabeh, zwaszcza, e da-

wne powinowactwo z Zygmuntem kazao mu si spodziewa

uprzejmego przyjcia. Stefan Broderich biskup wacowski

(Waitzen) i Stefan Yerboczy kanclerz wgierski zawarli w Kra-

kowie ugod maestwa. Posag oznaczono ze strony Zygmun-

ta na siedmdziesit tysicy dukatów i wiano ze strony Za-

polyi na tyle ze zabezpieczeniem, czyli tak zwan opraw

na dobrach w pastwie mowskiem równych w wartoci tym

sumom obudwom.

Nim rok szczliwego maestwa upyn Zapolay do-

*) Roku 1526, by starost spiskiem Tiotr Kmita.
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czeka si syna, kturentu dal iiiiic Jan Zygmunt, ale bani

w dwa tygodnie pónij tknity paraliem dokuna (r. 1540)

ywota.

Z powierników Zapolyi co g<j na tron wynie.41i Jarosaw

'jaski rozgniewany o odebranie sobie wysokiej godnoci w-
gierskimi, bo województwa si-dmiogrod/kiego dawno by ju
l)rzes/('(ll na strona* Ferdynanda, wenecki awanturnik Gritti

zgin od miecza katowskiego, którym po ziemiach wgier-

skich w zemcie osobistej samowadnie dokazywa, ale Jerzy

Martinuzzi ów jtalacz piecowy u k.^i^^^inej cie>zyskiej, przeor

czstochowski , wtedy ju jaki* biskup Wielkiego Waradynia

wspiera sw rad Jana /ap(dve i przez jego testanuMit by
wraz z 1'iotreni l'etrowikieni, zamianowany ojtiekinien modego

Jana Zygmunta i rzdzc królestwa wgierskiego. Ferdynand

odwoujc si, e wedug traktatu dynastyjnego zawartego

z Janem Zaj)oly, ma prawo do korony, gdy mu nawet du-

ciowni i magnaci przysig wykonali, nasa wojsk cesarskich

i austryackich do Wgier; przez askiego za, któremu Turcy

chcieli ju raz nos i uszy urn, potem znowu ofiarowali

urzd, a za dobra i on w Polsce, wiele zamków i cay se-

raj kobiet: pracowa cigle o zezwolenie u suaua na oycie

tronu.

1'rzyszo do oblenia Budzynia: Martinuzzi wcign na

swój habit zbroj rycersk i z takiem mztwem dawa odpór,

e odpdzi wojska cesarskie i austryackie. Tym czasem na-

deli Turcy, Soliman zada. al)y mu uroczycie przywieziouo

Jana Zygmunta z Budzynia do obozu. Matka l)ya pewna,

e na odebranie ycia, ale ulegajc przemocy kazaa dworo-

wi podug yczenia, malekiego syna odprowadzi uroczy-

cie. Soliman nawet z mand< ujnzejmie rozmawia, i)ieni-

dzmi j o])dar/,y, do matki dziecko odesa, lecz dwór u sie-

bie zatrzyma, kiedy tym c/asem, jego janczarowie ni)y z cie-

kawoci powchodzili do miasta, i zajli mocne stanowiska,

przez co bez rozlewji kropli krwi Budzy dosta si w rce

tureckie. Wtedy rozpoczto na dobre turczenie Wgier, tak

i rzenicy budzyscy byli uyci, jako kaci do cinania ma-

gnatów, rycerzy, duchownych i mieszczan, a Izabelli z jj

niemowlciem kazano ustpi do Siedmiogrodu, gdzie na zam-

ku Lipie osiada.
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Solimau w swej przebiegej polityce cigle utrzymywa,

e Wgry tylko w imieniu dziecka po swoim przjjacielu

sprawuje. Ale dla takiej sutana przyjacielskiej czuoci Ka-

rol V. papie, Zygir:unt, Ferdynand czeski i wszystkie na-

rody, wyjwszy tylko Francy, rozmylali i ruszali si w ko-

pocie. Obawa Zygmunta miaa tern wiksz podstaw, e
hospodar wooski przez sutana ustanowiony, znalaz prze-

ciwników, od których zgin, a Turcy Wooszczyzn kraj po-

graniczny i z drugiej strony Polski, zdawali si ju wcie-

la pod wadz swoj, tak pod wzgldem politycznym, jak

religijnym.

XXVI.

Król Zygmunt napróno upomina szlacht, aby si sposobia do obro-

ny przeciw Turcyi i popara wypraw przeciw chrzeciastwu. Zygmunt

przywodzi maestwo syna swego Zygmunta Augusta z Elbiet córk

Ferdynanda ki-óla rzymskiego. — Sejm piotrkowski 1544 nie opiera si

wyprawie przeciw Turkom. — Duch opozycji Prus uwaajcych si od r.

1529 za pastwo federacyjne. Opozycia wzmaga si w skutek przyjcia

nauki Luthra. — Albrecht za odszczepiestwo od kocioa pozwany przez

cesarza (l53o). Sejm piotrkowski zal.'azuje mu uznawa sd cudzoziemski

pod utrat lemia. — Miasta pruskie wezwane przez sejm rzeszy w Regens-

burgu do podatku na wojn tureck daj odpowied, i nalec do Polski

nieuznaj wadz cudzoiiemskich.

Wród caych tureckich wpywów na Wgrzech, król nasz

Zygmunt nie by w stanie pochwyci a(hiych rodków^ ostro-

noci, ale tvlko musia si ujada, to ze szlacht po Pol-

sce, od wojny kokoszej rozburzon, a która wcale na sejmy

zjeda niechciaa, albo je te me czekajc koca dla zni-

weczenia porzucaa , to ze stanami pruskiemi skadajcemi si

z biskupów, wojewodów, kasztelanów, podkomorzych, oraz

burmistrzów trzech miast wikszych, Gdaska, Elblga, To-

runia, tudzie reprezentantów szlachty i naczelników miast

mniejszych, którzy uwaali si za bezpiecznych od miecza

tureckiego i odpowiadali, e nie tylko Wgier, ale nawet

Polski wedug swych przywilej(')W broni nie potrzebuj. Kan-

clerze w imieniu królewskim, dawali rozumne odpowiedzi
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l'ni.sakom *): e przecie atwo kademu dujrze w jakim za-

miarze wymaga si pomocy. Niccliodzi tu o adne osobiste

zyski, ale król jako prawdziwy ojciec ojczyzny obowizany do

troskliwoci o dobro ogiilne. Wszake od mieszkaców pru-

skich niczego iiicpotrzeba, tylko, aeby >ic przyoyli do obro-

ny swych wasnych on, dzieci, domów, maj<itków. Hezsku-

teczno napomnie przy takiem zaniedbywaniu, nawet siebie

samego, je^f, oburzajiicii. \Vpra\Ndzie niewy powiedziano jeszcze

wojny, ule trzeba niezaniedbywa adnego rodka ostronoci.

Niemona tu sie odwoywa na |)rzywileje, bo przecie niedorzo-

cznociij, byoby jakiemukolwiek lazywilejowi nadawa takij,

myl, iby go naleao uwaa za narzdzie rozwanie prze-

znaczone do wywrócenia nicpojlief^cloei narodowej.

liya owc/eMia Zygmunta i l'ol>ki polityka, jak tego ma-

my wyrane dowody w czynach i wiadectwach liistorycznych,

i unikano poswarek z sutanem i ztipl zmylano pewn dla

niego przychylno aby tymczasem uoy przeciw niemu wy-

praw caego chrzeciastwa , któraby oczycia Europ z krwio-

erczego i spronego mahometanizmu. Z tej jedynie jiobudki

Zygmunt szuka najcilejszego i)oczenia z domem austrya-

ckim, panujcym nad poow Europy i przywiód do skutku

maestwo modego króla Zygmunta Augusta z P^lbiet cór-

k ''erdynan(la króla rzymskiego i czeskiego.

1'odczas tych okolicznoci w Polsce, na zgromadzonym

sejmie niemieckim w Spirze ucliwalono ogóln wypraw
przeciw Turkom, w której Joaciim II, margraf branden-

l)urski zi Zygmunta obj naczelne dowództwo. Polski

zatm obowizkiem byo przez wzgld na chrzeciastwo

l)rzyoy si do zamiarów cesarskich; nadto równie interes

wnuka kn')lewskiego z Izabelli, jak interes jemu ])rzeciwny

Ferdynanda ojca modj królowj polskij , wolay przez wzgl-

dy familijne na Zygmunta o i)omoc w rozpoczynajcej si

wojnie. 'onawia wic i przez rok nastpny dania wzgl-

dem podatków i wyprawy wojennj w ziemiach waciwej
I'(»lski, na Litwie, w Prusacli, ale wszdzie znajdywa tru-

diinci i nieyczliwo. Szlaclita |)olska oburzona rzdami

*) V (iol/rieda Ltngnieha (4)f|Miidtc Dci *|?ifu|"i|\i'cu \Iiinrc, Jirzy-

toczony list l'o*l i" "i^a T. I. str. 237. w czci dziejów (nie doku-

mentów)

Tom IV. 10
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króloNYj, jj cigm przedawaniem biskupstw i wysokich urz-

dów w Koronie jak Litwie; metryk, wyrzucaniem z dóbr

szkichty, mówia e w wojn obc wdawa si niepotrzeba,

e Prusy obowizane take stawa do pospolitego ruszenia:

tymczasem Prusy po staremu owiadczay znowu, e maj króla

wprawdzie wspólnego z Polsk, ale nie s prowincy Polski

i obrona Polski nie ley w ich obowizku, a có dopiero obro-

na Wgier; e zaprzestaj na swoich sejmach w Grudzidzu,

Malborgu lub w innem miecie pruskiem, a do Piotrkowa,

Krakowa ani innejio miastn zagranicznego deputowanych wy-

sea niemyl. Okazyway i std sw niech, e Polacy

utrzymywali, i wyraz w prawie pruskiem krajowiec (in-

digena) rozciga si tak dobrze do kadego Polaka jak Pru-

saka. Wiksze miasta Gdask, Elblg, Toru niechtne byy
ju to z przyczyny wzbronienia im bicia pienidzy, a bardziej

jeszcze, e chwytajc si coraz silniej nauki Luthra, traciy

cigle ufno do rzdu polskiego, katolickiego, który im za-

kazywa czytywania nowych ksiek religijnych i wyseania

dzieci na nauk do uniwersytetów niemieckich, zasadami Lu-

thra napojonych.

Na sejmie w Piotrkowie na Trzy Króle r. 1544 nie mo-

ga si jednake szlachta bardzo opiera zamiarowi wyprawy

przeciw Turkom, bo nietylko panowie wieccy, ale nawet i

duchowni obiecywali si kady ze si zbrojn w miar swo-

ich majtków 'stan na obron zagroonego chrzeciastwa

i przeciw zbhajcemu si niebezpieczestwu do gTanic Rze-

pospolitej. Mieszkaniec miasta, co posiada majtku tysic

zotych, mia jednego jezdca, a co piset zotych jednego

piechotnego onierza na wojn wyprawi i w fundus-z nale-

yty zaopatrzy. Nawet ydów nie wyjto. 1'bosi chrzeci-

anie i wreszcie ubodzy obowizani byli co pitnastego z po-

ród siebie do odbywania wojny usposobi.

Na sejm pruski zgromadzony w Maju udao si, piciu

senatorów w imieniu króla, a pomidzy nimi Samuel Macie-

jowski biskup pocki i podkauclerzy królestwa. Przemawia

on z wielk arliwoci do stanów przedstawiiijc, e Prusy

nietylko s zagroone od Turcyi r(')wnie jak caa Polska , ale

e sutan wanie dla Prus Polsk najdzie, bo mu chodzi

o panowanie nad morzem w pónocnej stronie Europy; nie
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iio^ te Vi\\<\ pokada ufnoci w swoich piknych i waro-

wnych /anikiich. f^dy wojna wgierska nauczya, e Tnrkoin

way i nniry nic s w stanic adnój stawia zapory.

Prusacy wy>ucliaws/y wnioskitw króh-wskich, po nara-

li/eniu si midzy sob., nic bez odwoywania si na swoje

j)onuiiejsze zgromadzenia, przyrzekli przyczyni si do wy-

|irawy, lul)o wcah' nie w sposób ucliw.tlony na sejmie pio-

trkowskim; wymawiali te to sobie wyranie, aby nie utrzy-

mywano, e sij obowizani na sejmy koronne jedzi. Odwoy-
wali si, e nigdy na nie deputowanych nie posyali, a jee-

li si kto od nich nadwin, to zawsze tylko z wasnej

woli, lul) jako wezwany od króla, przez wzgld na zdatno
osobist. Jako zgadzao si to z prawd, co do panowania

Zygmunta, lecz bynajniniej co do dawniejszych czasów , kiedy

l'rusacy |'oczenie swoje z Rzeczpospolit polsk za zasz-

czyt poczytywali. Dopiero to roku '529 na sejmie piotrko-

wskim, gdy chodzio o przyjcie Zygmunta Augusta na tron

ojczysty, posowie pruscy zaczli si uwaa niejako za jm-

selstwo zagraniczne ; niechcieli wspólnie radzi ze senatoranji

i i)()sami koronnymi, ale odbywali zgromadzenia oddzielne

w go^])o(i/;ie lti>kupa warmiskiego. Obstawali, e kraj ich

nie jest prowincj polsk, ale oddzielnem pastwem federa-

cyjnie tylko z Polsk polczonem. Piskup warmiski z urzdu

swego jirezcs sejmów pruskicli, by tego zdania, aby Prusy

dla siebie nawet urzd kanclerski ustanowiy, a czegó do-

piero niechcieli porobi wyznawcy zasad Luthra. Wciska si

do l'rus coraz bardziej ducii ojipozycyjny z nowych zasad re-

ligijnych w Niemczech zrodzony i dla tego trzeba si tu zno-

wu puci cho na ma wycieczk do spraw cudzoziem-

skich.

Nowa uiiukn w Niemczech podobaa si niezmienne tym

ksitom 'zeszy, którzy wadz cesarsk uwaali dla siebie

za zbyt uciliw; ofiarowaa im te ogronme skarby, fundu-

sze i dobra z kocioów po biskupach kapituach, opatach

i t. d. Zgoa religia wesza w chciw i)olityk, która si nie

odwieczn sprawiedliwoci, ale zyskiem dotychczas kieruje

i otworzya gr interessowi , egoizmowi i grabienoci wielu

ludzi monych. Nietylko Albrecht, który przesta by mi-

strzem, ale Jan kurfirst saski i T''ilip landgraf heski uznali
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si za odpadych od kocioa rzymskiego i nazywali si ksi-
tam i ewangie liczny mi Frankfurt nad Menem, Stras-

burg, Niirnberg, Bremen, róne miasta niemieckie take zer-

way wszelkie stosunki z pai)ieem i cesarzem. Dosy, e
Niemcy podzieliy si na dwa stronnictwa i poniewa trzy-

majcy si zasad iiowycli, protestowali przeciw postanowie-

niom cesarskim na sejmie w Spirze (1529 r,) przeto jedni

wytrwali przy starój nazwie katolików, a drugicli zaczto mia-

nowa protestantami. Na drugi rok rozmaici ksita
protestanccy podali sejmowi augsburskiemu, artykuy swj
nowej wiary, a std nauka Luthra dostaa nazw i wyzna-
nia augsburskiego. Cesarz atoli owiadczy, e si o nic

pyta nie myli i obstaje przy zachowaniu religii tak, jak bya
przed Luthrem. To owiadczenie dao powód, e w trzecim

roku od protestacyi spirskiej ksita i grafowie niemieccy

wraz z jedenastu wolnemi miastami postanowili broni wy-

znania augsburskiego i utworzyli w Schm alk a Idzie zwi-
zek przeciw wadzy cesarskiej. Zwizek ten istnia lat pi
prawie bez okazywania ladu ycia. Gdy si atoli czonkom
zdawao , e mog by zagroeni od cesarza , zgromadzili si

powtórnie (r. 1535) zwikszyli swoj liczb i utworzyli dwa-

nacie tysicy zwizkowego wojska. W dwa lata póniej zje-

cha Luther ze swemi najuczes«zemi teologami i ponowi

w Schmalkaldzie artykuy objte wyznaniem podczas sejmu

w Augsburgu zoonem, tylko, e je odda z wikszym unie-

sieniem i w namitniejszych sowach. Od tej chwili zwi-

zek schmalkadzki coraz wicej nienawici okazywa katolikom,

a niewtpliwie mia poow Niemiec na swojej stronie. Al-

brecht ksi pruski, cho jako lennik polski nie wystpo-

wa tak wyranie w sprawach pastwa niemieckiego, przecie

jako gorliwy protestant zawsze si do nich miesza. Prusy

królewskie Niemcami zaludnione, mogy take przyda si

równie katolikom jak protestantom w Niemczech i jedni du-

chowni jako wieccy mieszkance Prus , stali w dobrem porozu-

mieniu z tymi. a drudzy z owymi w Niemczech. Wreszcie

Karol V niechcia odstpi od roszcze dawniejszych cesarzy,

e zakonnicy krzyaccy jako zarazem rycerze narodu niemie-

ckiego, powinni wraz z krajem swoim uznawa jego wadz.
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Nietylko ^^icc poczytywa wykona nic liofhi i zamian nrzdu

wielkiego niistrza na Kodnu. ksicia dziedziczncp) za nie-

prawny i bezbony i)o>ti»ek, tak ze strony Albrechta jak

Zygmunta, ale owiadcza,*) e równii- Trusy ksiince, jak

Prusy królewskie nie za prowincye l'(»lski, lecz za jirowincye

Niemiec uwaa. Wzbranianie si Trusaków od zasiadania na

sejmach królestwa, ich niech'- któr okazywali, i miasta

niechcialy przyjniowar l'olaków na obywateli, a szlachta pil-

nowaa aby nikt rodem z i'olski urzdu w Prusach ni- posia-

da, mogy mu dawa otucli, e znajdzie silne stronnictwo.

Na t(\\ wic zasad/ie cesarz doinós Gdaskowi (r. l.')81) ja-

koby wolnenm miastu rzeszy, e brat jego Ferdynand obrany

na króla rzymskiego, to jest na iiastci)c tronu cesarskiego.

r)dt(l szerzyy si raz po raz wieiiri. e nietylko Gdaszcza-

nie, lecz cae l'rusy zamylaj o oderwaniu si od 1'olski. Nie

miao to jednake zasady, bo cesarz na wszelki jirzyjiadek

»yl)y I^rusy nai>own'tt odda zakonowi krzyackiemu, kt<My

w niektórycli jeszcze baliach krajów niemieckich istnia ; mie-

szkance za Prus wcale sobie tego nieyczyli, ju z tój przy-

czyny, e byli w znacznój czci za nowocianu religijncmi,

któryci rzd l'olski niews])iera, aie te gowni i mieczem

niczagraa, a gównie e si bogacili handlem z Polsk.

Od czasu zoenia wyznania jirzez jtrotestantów w Augs-

)urgu, cesaiz i Niemcy katolicy zaczli si obraca lui Al-

breclita ksicia jiruskiego jako na waniejsz osob w two-

rzcym si nowm kociele i nowem spoeczestwie. Walter

Kronenburg, którego Krzyacy krajów niemieckich obrali so-

bie mistrzem, zaczwszy si pisa administratorem Prus, po-

zwa przed cesarski kammergericht ksicia Albrechta jako

odszczepieca od kocioa, przywaszczyciela krajów zakon-

nych, wiandomnego lennika niemieckiego, co si podda pod

wadz Polski. Cesarz kaza wrczy (r. 1530.) Albrechtowi

pozew, eby si w om tygodni usprawiedliwi ze zarzut('»w iia

roku sdowym, a jeeli \)o tym czasie do dnia dziewidzie-

sitego niestanie, wtedy reichsa eh to w i podpadnie. Al-

brecht pozew cesarski i)rzesla przez swego kanclerza na sejm

*) Longnich ©ffdiic^lc t-ci ^^vfu|lf(l'fii if.inrr jmil r. 15^7.
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piotikowslci , a w skutek tego otrzyma zakaz iiziiawauia wszel-

kich sdów cudzoziemskich pod utrat lenna. Jan Dantyszek

u Niemców Flachsbiuder zwany, uczony biskup chemiski
w cigu swego kilkoletniego poselstwa u lvaróla V., pra-

cowa to w Augsburgu, to w Bruxeli, ale nie przeszkodzi

reichsachtowi po którego wyrzeczeniu jjrotestacya ksicia

Albrechta przez Dantyszka w Regensburgu zoona, take
bkutku nieprzyniosa. Dokaza wprawdzie Zygmunt, i cesarz

wykonanie wyroku do dwóch lat odoy prz\ rzek, atoli

ju w rok zaczy pogróki do luólewca przychodzi, e
jeeli ksi Albrecht zaraz nieodda dobrowolnie kraju no-

Nvemu wielkiemu mistrzowi, to si znaglouy bdzie. Król

znowu kaza rozpisywa listy do cesarza, do jego namiest-

nika w Niemczech króla Ferdynanda, do kurfirstów, do

prezydentów kammergerichtu , i nareszcie do wolnjch miast,

dosy e na podobnego rodzaju zabiegach znowu kilka lat

upyno.
Skoro niejako bardziej uzasadnione rozbiegy si wie-

ci, e zakon knuje jakie ukady z Lubeczanami i ju my-

li o wyldowaniu do Gdaska, Prusacy nietylko okazy-

wali niesychane oburzenie . ale si natychmiast silniej z Pol-

sk czyli.

Tymcza&em Prusom przez cesarza polecony ierdynaud

jako król rzymski pisa do Gdauszczanów, aeby obmylili

rodki do poczenia si napowrót z rzesz niemieck. Gda-
szczanie nietylko w nic si pod tym wzgldem niewdali, ale

list otrzymany królowi zoyli. Pomimo to w trzy lata pó-
niej (r. 1538.) da Ferdynand wojska na wypraw tureck,

lecz Gdaszczanie mu owiadczyli , e bdc poddanymi króla

l)olskiego nie maj prawa dawa posików adnemu panuj-

cemu. W drugie trzy lata wezwani przez niego na sejm rze-

szy niemieckiej do Spiry odparli, e si w sprawy jtastwa

cudzoziemskiego miesza niezwykli. W dalszym roku a dwie

wadze pastwa niemieckiego usioway ponowi swe prawa

do Prus. Na sejmie rzeszy w Regensburgu odbywanym (roku

1542.) uchwalony by podatek na wojn tureck pod zagro-

eniem, i ten co go niezoy, bdzie od reichspfennig-

meistra podany cesarskiemu fiskaowi, który mu wyto-

czy spraw w kammergerichcie. Niby wskutek nie zo-
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rnia tego podatku, miasto (Idask i Klbl4p otrzyma) poz-w

do wysuchania wyroku. Kui-tiist za saski doniós im, e
jako naczelnik poliMJcne^o okr^yu Niemiec L)^*dzie odbywa

zjazd oki\'go\Ny w Zerbstcie dla naradzenia >iy wzglydem

wyprawy, ua kt<'>i)ni icli deitutuwani -lan}e take maj: ro-

zumie si, e jak na pierwsze tak i na dru<zif dano odpo-

wied, i miastom pruskim nalecym do roski. oicemi s
zupenie wszelkie wadze, sejmy i sdy ]iastwa niemicekic^o.

Przez to upominanie si o l'ruM bez najnmicjszego widoku

na skutek cesarz i brat jego król rzymski psuli sobie bez-

ustannie dobre porozumienie z Polsk, (idy zas, umara El-

bieta królewna rzymska, a ona miodegu króla Zygmunta

Augusta, zerwa si ostiitni jaki taki wze, i Ferdynand za-

cz grozi, e wyrzecze reichsacht przeciw Prusom, co ^\a-

ciwie byo tak bez celu, jak gdyby chcia rozpocz walk

l)rzeciw wiatrowi. Tym czasem cesarz widzc, e protestanci

nie wiedz komu maj si)rzyja, czy jenui naczelnikowi wo-

jennenm katolickiego kocioa czy sutanowi, któr\ ten koció
od nich znienawidzony obala; e ca nienawi zasyc i wa-
dz cesarsk gównie krpuje zwizek sclmuilkaldski, nakaza

nui rozwizanie.

Zwizek ten zagroony stara si króla Zygmunta wci-

gn w sprzymierz; da potm aby nm przynajnmiej po-

tajemnie doi)omaga, a nakoniec aby swym poddanym udziau

w wojnie niewzbrania*), lecz Zygmunt uwaa za rzecz suszn
nawet w ssiedzkim kraju wojny domowj nie zasyca, a na-

dewszystko przez osabianie nieyczliwej sobie potgi cesar-

skij, niecicia sutanowi czyni przysugi, a chrzeciastwu

zguby gotowa, i z tój przyczyny wszelkie podszepty protes-

tanckie rozumnie nakazem milczenia thniii. Cesarz wyrzek

reichsacht przeciw Janowi i*'ryderykowi kurfirstowi saskiemu

i Filipowi landgrafowi heskienm jako gównym przewódzcom

owego zwizku. lvsita ci ufni w i)rotestanck i switj wasn
jmtg wyjjowiedzieli cesarstwu wojn. W bitwie jednake

pod Muhlbergiem nietylko ulegli, lecz kurtirst dosta si
w rce niei)rzyjacielskie i na czas dugi wolno, a na zawsze

swoje pastwo straci. Przez to zwyciztwo wojska cesarskie

*) Cromer Oratio funebris.
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zbliyy si znacznie ku granicom pruskim, a e mistrz nie-

miecki u^Yija si na dworze Karola V i wielkich ask dozna-

wa, przeto nieponna znowu rozbiegaa si obawa po Polsce

i Prusach, e snadno do wojny o dawne posiadoci krzyackie

przyj moe. Twierdzono nawet na zjedzie niektórych se-

natorów pruskich w Dietrichswalde, i s z Niemiec donie-

sienia pewne, jakoby cesarz zamyla mistrza niemieckiego

osadzi w Prusach, zdoby przynajmniej Gdask dla handlu

z jego krajanii burgundzkiemi bardzo mu potrzebny, a nako-

niec jako prawnuk cesarza Fryderyka urodzonego z ksiniczki

mazowieckiej Cymbarki, wystpi ze swemi prawami dziedzi-

ctwa po Piastach do Mazowsza, które uwaa za wcielone

nieprawnie i przez przejiioc tylko królów, do korony polskij.

XXVII.

Stanisaw Laski w poselstwie od Polski stawa w Augsbiu-gu na sejmie

niemieckim (i547) domaga si zdjcia reiclisacitu z Albrechta, bo jest len-

nikiem Polski. Mowa askiego, na któr odpowiedzia mistrz krzyacki,

utrzymujc, e wielcy mistrze zawsze si uwaali lennikami cesarza nie-

mieckiego, a przeto reichsacht na Albrechcie powinien by wykonany. —
Cesarz owiadcza askiemu e wyroku na Albrechta cofn niemoe.

a Gdask i Elblg stany niemieckie uwaaj za nalece do rzeszy. Prusy

owiadczaj si za Polsk. Pojcia redniowieczne o ojczynie Król od-

daje Zygmuntowi Augustowi zarzd Prus.

W takiem pooeniu rzeczy na sejmie niemieckim zebra-

nym w Augsburgu r. 1547 stan od Polski w poselstwie

Stanisaw aski, który po bracie Jarosawie zmarym w Kra-

kowie, lubo zostajcym na usugach cesarza, obj by wo-

jewództwo sieradzkie. Mia on t zrczno diplomacyjn, i
niejako uchyla si od wyrzekania wprost, e cesarz i król

rzymski roszcz prawa do Prus, ale da gównie , aby z Al-

brechta zdjto reichsacht i wojny mu niewypowiadano , bo

ksi ten wzgldem Niemiec w aden sposób przez to nie-

zawini, e z kraju pruskiego, który odwiecznie i prawnie do

Polski naley, wykona hod królowi polskiemu. Wtek mowy

prowadzi aski jak nastpuje: ju to nieraz spraw krzy-

ack przedstawiano na sejmach niemieckich, ale zawsze jej

rozstrzygnicie odoono. Dla tego król Polski nakaza j
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skiepo nie jako sd, ale jako przyjaciele i ssiedzi, tak

dhif,'ienm sporowi niz koniec poo. il)y za suszno przy

Polsce wyraniej liila w oczy, trzeba nadmieni o zakonie

niemieckim nieco z wczeniejszych wi'k(')w. Dawniejsi panu-

jcy polscy nadali znaczn cz ziem inuskicli Krzyakom

1)0(1 tym warunkiem, aby mieli od nich pomttc rycersk, pi"ze-

ciw nieprzyjacioom imienia chrzeciiiskie<.jo, atoli zakon

wkrótct' straci jiami o tóm dobrodziejstwie i swój or
z |)ogwaceniem traktatów i)rzeciw swym dobrodziejom i opie-

kunom obraca. Z tej przyczyny j-rzychodzio do wojen, skarp

obustronnych, ukadów, co wszystko opowiada, byoby rzecz

zbyt rozwlek: dosy nadmieni, e król Kazimierz ojciec

rz^lzcepo oliecnie knda Zygmunta, zl»i Krzyaków i do

pokoju zniew(di. PostanowioiKt za wtedy: e zakon na przy-

szo królów ]»olskich ma uwaa za swych zwierzchnych pa-

nów i skada im przysig wiernoci. Atoli znaleli si nie-

którzy wielcy mistrze, co z nadwereniem tego zobowizania

cljronili si od przysigi pod ojjiek zagranicznych mocarzy.

Z tych liczby by i markgraf brandenburski, króla Zygmunta

siostrzeniec. Sta on si jjrzyczyn wojny, a cho do walnój

bitwy nie przyszo, przecie najazdami, upieniem, poogami,

potyczkami zniewolony, stan przed królem i prosi o rozejm,

lecz nagle za otrzymaniem ])osików z Niemiec do niczego nie-

przystpiwszy, odjeclia i ki"oki nieprzyjacielskie wznowi. Gdy

na nowo opuszczonemu przyszo si powtórnie uda w pokor,

upewnia mu Polska za porednictwem niektórych ksit
pokój, pod warunkiem, e zoy iirzysig, jak na ksicia

lennego i)rzystoi. Z tego jasno si wykazuje, e lM'Usy od

swego i)rzyjcia religii clirzeciaskij, równie prawem wojen-

nm, jak w moc ukad(')w naleay do królestwa polskiego.

Jeeli kiedy pograniczni wystpowali z roszczeniami do tej

prowincyi. to win byo jedynie wielkich mistrzów, którzy

jako i)ochodzenia niemieckiego, starali si Prusy pod obc
wprowadzi wadz. Ta ich nieprawa dno wzniecaa roz-

sterki pomidzy Polsk i pastwem rzyniskiem i staa si po-

wodem, e markgraf Albrecht popad w reiclisacht. Ale skde
tu prawo do cudzego lennika? Jeeli dla tego, i przed s-
dem niestan, to trzeba pamita, e to przed sdem zu-



154

penie sobie obcym i e mia od swego króla zal<az. Reich-

sacht wyrokowa z tej jtrzyczyiiy, i ksi pruski uznaje

zwierzchnictwo króla polskiego, jest to wymierza kar za

naleyte wypenianie obowizku, a wic dopuszcza si ama-
nia sprawiedliwoci. Wnosi zatem król na zasadzie przyjani

do cesarza i ksit o zniesienie reichsachtu. Mylueby byo
zdanie tego , któryby utrzymywa , e król polski w chci roz-

przestrzenienia swego panowania. Prusy zagarn, bo wia-

domo , e znakomitych tronów przyj niechcia. Gdyby Prusy

byy królewskiem dziedzictwem, zrzekby ich si pewnie, lecz

przez traktaty s z Polsk zjednoczone. Ale te wszystkie po-

wzniecane rozsterki przypisa naley zakonowi krzyackiemu,

którego miao i nierzetelne postpowanie nareszcie i od

Boga skarcone. Cesarz Maximiliau dziad obecnie panujcego

cesarza i dziad króla rzymskiego, zna to dobrze i na zjedzie

wiedeskim przyrzek królowi Zygmuntowi w swojem i w na-

stpców swych imieniu, e zakon adnej od Niemiec niedosta-

nie pomocy; nienowe to byo przyrzeczenie, bo je ju uczyniU

cesarz Zygmunt królowi Jagielle, a cesarz Fryderyk królowi

Kazimierzowi. Sn zakon i przeciw domowi austryackiemu,

z którym królowie polscy przez krew i powinowactwo zawsze

si czyli, niemao zego nabroi. Jeeli kto z Krzyaków
sdzi , i naleaoby bra w opiek chrzeciaustwo , to niechaj

wie, e tak w samych Prusach, jako naokó w ssiedztwie sami

tylko prawowierni mieszkaj. Ale Jerozolima dyszy od wie-

ków pod jarzmem tureckiem, to samo Konstantinopol a ko-

muby do nich byo za daleko, ten i w pobliu Turków znaj-

dzie. Maj tam zakonni rycerze co odzyskiwa i czego bro-

ni; jeeli im za w domu dokazywa milj, to swego imienia

niegodni. Trzeba byo zakon nietylko z Prus, ale i z Czech

przed dwustu jeszcze laty wypdzi, bo nigdy si porzdnie

nieprowadzi. Milcz Krzyacy o stratach w innych krajach,

a wciskaj si gwatem do Polski, gdzie zapomniawszy nie-

wiernych, tylko przeciw swym królom or nosili i przeciw

nim nawet si z Tatarami bratali, jak to historycy za wiel-

kich mistrzów Michaa Sternberga i Kiichenmeistra jedno

-

zgodnie podaj. Obliczywszy wic niebezpieczestwa, koszta,

zatargi, wojny, bitwy, klski i spustoszenia, wypadnie, e nigdy

na t wzito nie zasugiwali, jakiej doszli. Tego rodzaju
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zmibiiyiii wNpadkniii clice król ZyKmunt /a|i<)l»ic(l/ i iiio inufi

ohojctiiic siedzif, gdy kto zamyla wojnv' l>i/eciw k>i^'ciu AK

brechtowi, ho jest jego /wierzchnikieiii i wujem. Pragnie ze

w.szystkicmi monarchami, a najbardziej z cesarzem i królem

rzymskim y w przyjani. Ju pi.iiiiennie i przez ustne po-

>elstwa wn<i>H. aeby rosczenia na ksicia pru>kiego wynue-

rzone poniecha, a ich przeduenie, nie cesarzowi, ani kró-

lowi rzymskiemu, lecz tylko samym burzliwym czasom przy-

pisuje. [\> wyio'niu tak obszernem ca«^j sprawy, wniós, i

moe si domaga uskutecznienia tego, co upewniono, a na

co nieupatrzono tUko pory dogodnej. Gdyby za zakon mia

prz(Miosi wojn nad pok('>j , wtenczas spodziewa si król pol-

ski, e cesarz i król rzymski pójd drog wytknit od ce-

sarza Mayjmiliaiia. Wreszcie rozkaza knd uczyni uwag,

i miasta jtolskie Gdask i Elblg na adne zjazdy niemieckie

wzywane by niepowinny.

Na t mow obecny na radzie mistrz krzyacki odpo-

wiedzia: e Konrad mazowiecki ziemi chemisk darowa

Krzyakom; a pozwoli im zdoby sobie na wasno Prusy.

Cesarz rzymski Fryderyk III niemia nic i)rzeciw temu , a pa-

l)ie wyrzek zatwierdzenie. Krzyacy kraj zdobyli, do chrze-

ciastwa nawrócili, biskupstwa j)oustanawiali, uiiasta wznieli

i tym sposobem niejako zaoyli z caego kraju twierdz, na

zason Niemiec od pónocy. Jak Tatarzy i Litwa do wspóki

zaczli ziemie zakonne od strony Mazowsza |»ustoszy, to za-

kon znaglony by stan do odporu da uczu sw potg
Litwie, i\\v /. P(»lsk y w jak najlepszm porozumieniu*).

Dopiero kiedy Litwa zczya >i w jedno jtastwo z Polsk,

zacz Jagieo Litwin wzywa polskich si na zemst i wielkie

szkody zakonowi zrzdzi. Cesarz Zygmunt i kntlowie czescy

dokazali jednake, i kvó\ polski nieuwaa si za pana kra"

jów pruskich. l'ónij za zbuntowali si mieszkance przeciw

zakonowi i okoo siedmdzicsiciu miast i zamk('»w poddali Ka-

zimierzowi kndowi polskiemu. W skutek tego narzucono za-

konowi traktat pokoju z warunkami , aby mistrz w cigu szeciu

miesicy po objciu urzdu, skada hod królowi polskiemu,

*) Zapomnia o bitwir jk)(1 Powcami, cigych bojach za okietka,

zabraniu Kiyaw i dobrzyskiiy.
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jako SAYemu zwierzchniemu panu i ab}' Polacy byli przyjmo-

wani do zalyomi. Wzgldem tego traktatu dla Krzyaków zu-

penie zgubnego, a pastwu niemieckiemu wielk ujm i wiecz-

n hab przynoszcego, wielcy mistrze alili si cigle u pa-

piey, cesarzy i królów europejskich ale pomimo to uwaali

si za lenników cesarza niemieckiego; ksi Albrecht mia
udzia w sejmie niirnberskim i uchway jego podpisywa. Tru-

dno zgadn, co król polski moe chcie od zakonu, kiedy

rzecz naturalna, e rycerze niemieccy niemogli kogo innego

za swego pana uwaa, jak cesarza niemieckiego. Nieprawd,

jest. co pose polski utrzymuje, e cesarze Zygmunt, Fryderyk

Maxymilian mieli by tak nieprzychylnymi Krzyakom. Na
przymówk za, e zakon utraci Jerozolim, monaby si za-

pyta czemu król polski nieodbierze Moskwie potraconych

ziem litewskich, albo czemu swoich poddanych od Tatarów

naleycie niezaslania. Jeeli wypdzono zakon z Czech, to ra-

zem ze wszystkiem duchowiestwem uznajcem wadz sto-

licy apostolskiej. Wszelkie dawne wojny z Polsk toczy za-

kon jedynie w celu utrzymania si przy swej sprawiedliwej

wasnoci. Polacy sami nieraz wizali si przez przymierza

z Tatarami , a do Gdaska i Elblga niemaj adnego innego

prawa, jak z owego poddania si Prus przeciw zakonowi i

cesarzowi zbuntowanych. Zakoczy mistrz sw mow wnio-

skiem, aby reichsacht ze wszystkiemi swemi skutkami

a wic przez wojn na ksiciu Albrechcie wykonano.

Po tych rozprawach cesarz wyznaczy kommissy, któ-

raby rozpoznaa i przedstawia mu ca spraw. Kommissy
wyoya, e przeciw ksiciu Albrechtowi postpiono zupe-

nie wedug prawa , a w skutek tego cesarz odpowiedzia a-
skiemu, i wyroku prawomocnego cofn nie moe, Krzya-

kom, jako zakonowi niemieckiemu winien opiek: niechcc

atoli z królem Zygmuntem nadwera dobrego porozumienia

zdaje ca rzecz na zgodne zamiary Ferdynanda, jako króla

czeskiego, eby z i)omoc panów czeskich na drodze poje-

dnawczej wszystko uatwi. Co si tycze Gdaska i Elblga,

to stany niemieckie uwaaj je za miasta nalece do rzeszy,

a cesarz przeciw zdaniu stanów nic postanawia nie moe.

Ta odpowied bya uznawaniem Prus za cz pastwa

niemieckiego i std obawa wojny grocj w niczem zwol-
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nie nic mu},'lu. Atoli pr/.cil otr/ymaiiiein jeszczi; wiadomo-

ci «) skutku iJO.«^elstw;i haskiego, okazywa si^» w l'nisach

tlucii jak najlepszy. Na zjedzie w Ornecie zgromadzone sta-

ny nisze, to je>t deputowani od szlachty i miast mnijj-

szych uchwalili z wielkim zapaleni bronienie swego pocze-

nia z Polsk do upadego, co bardzo si podobao radcom

pruskim czyli stanom wyszym, to jest biskupom, woje-

wodom, kasztelanom, podkomorzym, tudzie burmistrzom i

rajcom miast wikszych Gdaska, Elblga i Torunia. Od króla

dano wojska i wszelkiej pomocy, jakby móg przynie.

Postanowiono take wyprawi poselstwo na majcy si zebra

sejm koronny.

Zapatrujc si na rednie wieki nietylko w Polsce, ale

w caej Euro|>ie postrzeemy, i wspominano mio ojczyzny, i

j nawet znano, ale inne jj byo pojcie i inne miaa podstawy,

jak dzisiaj. Panowao przywizanie do chrzeciastwa, rodów, sta-

ntjw, stowarzysze rycerskich, rzemielniczych. Te rozmaite przy-

wizania do instytucyi szczegóowych czyy si w jednej ogiilnej,

od przodków odziedziczonój w narodzie i byy mioci ojczyzny.

Poniewa za kada instylucya, ojtieraa si na prawach od

króla pimiennie [)owia(lczonych i zawarowanych, czyli na

przywilejach, pizeto kady czowiek gówn podstaw swj

mioci ojczyzny mia w i)rzywileju, który mu ubezpiecza

stanowisko w pewnym stanie, a przez to i w kraju. l'rzy-

wilj by niejako podstaw wszystkich praw, czynów, uczu

i myli czowieka. Z iirzywizania nieograniczonego do przy-

wilejów wynikao, e kiedy kt('»ry jian polski wyszed na bi-

skupa, senatora, lub urzdnika w l'rusaeh, broni interessu

pruskiego przeciw sejmom i kraj(un polskim z t sam zaci-

toci, jak kady inny z urodzenia do l*rusak(')W liczony.

W wiekach rednicli zarzd krajowy niepyn te jak teraz

cigym strumieniem rozkaz(')W z góry ku doowi, a sprawo-

zda od dou ku górze, ale król podug pewnych zasad, sta

na czele kraju, panowie moniejsi stali na czele prowincyi

nmiej moni na czele powiatów i rzdzili w luzypadkach po-

tocznych wedug formy i)rawami lu) obyczajem opisaiu'j,

a w rzeczach nowych jiodlug swego zdania, dopokd na sej-

mie lub innej radzie, ich zdania nieujto w now ustaw.

Ustawa nid^la obowizywa na zawsze, ale te na rok i kró-
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cj, od jednego do drugiego zgromadzenia rady stanowicej.

Wadza prawodawcza w caej Europie bya zarazem i wa-
dz, rzdzc, dla tego w Prusach najwicej kierowali caym
krajem przewodniczcy biskup warmiski, którego zastpo-

wa biskup chemiski i senatorowie. Cho wic i pomidzy

tymi panami zdarzy si Polak rodowity przez zamiowanie

przywileju i znaczenia swego, obstawa zawsze za tem, aby

Prusy uwaano za pastwo oddzielne, ani nawet federacyjnie

z Polsk nie poczone, lecz jakby przypadkowo tylko wspólnego

rzdc z ni majce, lubo akt za Kazimierza Jagielloczyka po-

wyej przytaczany, mówi najwyraniej o zj e d n o cz e n i u i w ci e-

leniu. Szlachta nisza, miasta, miasteczka i wszystkie stany

pruskie zoone po wikszj czci z ludnoci niemieckiej,

chciay unikn urzdników polskich, obawiajc si cierania

dwóch ywioów rodowych polskiego i niemieckiego, a std

upieray si jak mogy, i stanowi udzielne pastwo. Mia-

stom za wielkim Gdaskowi, Elblgowi, Toruniowi chodzio

gównie o to, e Polska snadno wdaje si w wojny, które

wymagaj nakadów i s powodem cikich podatków. Ten

wzgld obchodzi w^ czci lubo mniej i drugich Prusaków.

Tymczasem panowie polscy, a nawet szlachta patrzya

na Prusy, jako na kraj zamony, przemylny, handlowy, a std
pomocny w wojnie i donony dla urzdników. Z tych tedy przy-

czyn usilnie obstawali , e Prusy nie s jedynie pod wspólnym

królem z Polsk, ale czci Polski i domagali si, aby byy
obowizane do pospolitego ruszenia w sprawach królestwa,

aby je porównano we wszelkich prawach z innemi ziemiami

a])y bray udzia na sejmach, aby skaday wszelkie zwyczajne

podatki , aby Polak bywa pruskim , a Prusak polskim urzdni-

kiem. Domagania si szlachty polskiej wzniecay obaw w Pru-

sach i std udao si do Piotrkowa na sejm walny poselstwo.

Interes dynastyjny Jagielloczyków na zasadzie politycznej

rozdzielaj aby rzdzi móg si mie lepiej przy uwa-

aniu Polski za kilka oddzielnych pastw, std Zygmunt nie-

chcia niby wchodzi w te trudne spory i usuwajc si od

wszystkiego, odda zarzd Prus Zygmuntowi Augustuwi, przez

które to wyczenie tego kraju od rzdów korony, utwierdzi

dosy wyranie zasad oddziolnoci i niezalenoci. Biskup
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chemiski, jako naczelnik poselstwu w obliczu obydwóch

królów pr/eniawia na nroczystóm posuchaniu. Wspomnia
jal< Prusy doltrowolnio po(l(lay si Kaziniirzowi, ilo krwi jirze-

lay, aby zosta pod ji-go wadz; e za to otrzymay przy-

wileje, które razem wzite stanowi niepodlego kraju. Tym-
czasem sjj lodzi', ni('|irz)j:icic* susziiu.ci. co ukadaj za-

biegi, aby te przywileje i z niemi niepodlego l'rus królowi

najwierniejszych wywróci i zdepta. Jak dziadowie niegdy

ojcu Zygmunta, tak wnukitwic ich dzisiaj jemu okazuj wier-

no, ale te wszystkie stany, wszyscy mieszkance od lat naj-

sdziwszych do niemowlt przy jiiersiach matek, woaj, aby

ich krajowi pozostawiono niepodlego, którj do obecnego

czasu zawsze uywa.
Od tronu dano odjiowicdz, e król zoone sobie przywileje

przejrzy z radcami korony i co za suszne uzna, poselstwu pru-

skiemu powiedzie kae. Póniej kanclerz owiadczy,e Ui spra-

wa d(» ostatecznego rozstrzygnicia na sejm przyszy walny od-

oon bdzie, lecz król przywilejów w niczem nienaruszy.

Prawie w dwa tygodnie po uroczystm posuchaniu po-

selstwa od l'rus królewskich , stanli przed modym królem

i senatem dnia 25 Stycznia 1548 r. posowie od ksicia i)ru-

skiego Al)rechta. Ich przedstawienie tyczyo si pogróek
wojennych z Niemiec i nieprzyjacielskich zamiarów mistrza

niemieckiego wzgldem ksistwa. Utrzymywali, e mistrz in-

flancki take ma udzia w tych zabiegach, a nietaili, e im

to wiflki sprawia kopot, i pose króla Laski, adnj sta-

nowczej od cesarza jeszcze nieprzywióz odpowiedzi. Moe
by, e go umylnie zatrzymuj, dopókd przygotowa wo-

jennych naleycie nie poczyiii. Wnosili posowie w imieniu

ksicia, al>y król dopomóg mu do ubezpieczenia i osadzenia

onier/.iiii warownych, a zwlaszc/a nadmorskich zamków
i eby szc/cgólniejsz baczno zwracano na Gdask. kt(iry

snadno za punkt wyldowania obranym by moe.
Jak niegdy Kazimir/ Jagielloczyk ksiciu poniorskie-

nm na Szczecinie Erykowi, tak Zygmunt odda w Icnnictwo

Jerzemu i I^arnimowi take ksitom szczeciskim, a sio-

strzecom swoim i to w miejsce posagu ich matki wynosz-
cego czternacie tysicy czerwonych zotych wgierskich, dwa
znaczne powiaty i)ruskie bvtowski i lauenburski.
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Co do ksistwa Zatorskiego na Szlsku; jakemy dawiiiój

spominali ju za Kazimirza Jagielloczyka uwaao si za od-

pade od Czech, a w roku 1494 przeda je ksi bezdzietny

Jan na wasno koronn,'^;) lecz jeszcze w doywociu trzy-

ma. Przyszo mu do rónych sporów granicznych z Wa-
wrzecem Myszkowskim, który do króla skargi zanosi, ale

si sdu doczeka niemóg. Gdy ksi Jan odebra Myszko-

wskiemu wod od stawów, zjechali si przypadkowo na o-

wach. Od sów obojtnych, ale w przedmiocie sporu
,
przyszo

do kótni; uakoniec Myszkowski doby miecza i pchniciem

z tyu pomidzy opatki zabi ksicia**). Odtd, a mianowi-

cie od r. 1513 ksistwo Zatorskie poszo pod zarzd króla

i na sejmach nieraz dawao powód do chaasów, e si usuwa

od obowizku naleenia do sejmów, stawania na pospolite ru-

szenie i pacenia uchwalanych podatków; waciwie za cho-

dzio o to, e je król nie za cz Polski z tronem elekcyj-

nym ale za swoje dziedziczne i udzielne pastwo, podobnie

jak Litw i Prusy w brew starym traktatom mia zamiar uwa-

a. Od wdzierania si bowiem na dziedziczno nawet i Zyg-

munt duchem nierównie wyszy nad poprzednich królów, by-

najmniej wolnym nieby.

xxviii.

mier Zygmunta I w Krakowie d. 1 Kwietnia 1548 r. Zalety jego

i cnoty rzadkie u monarchów, stanowi gone cechy jego charakteru.

Po sejmie piotrkowskim, a mianowicie dnia 1 Kwietnia

1548 zakoczy Zygmunt I dni swoje w Krakowie. Naley

si jemu nietylko pierwszestwo w caej familii Jagielloskiej,

ale co do zalet osobistych mona go obok Bolesawa Wiel-

kiego postawi. Wiele cnót u monarchów rzadkich stanowiy

gówne cechy jego charakteru. Czynny i niezmordowany

w sprawach rzdowych, nigdy dla zbytecznego pospiechu, dla

braku rozwagi niebdzi, bo obok ywoci rzadk cierpli-

wo posiada. Z bystroci rozumu czy wielkie przywi-

*) Ksiga czternasta XVI.

**) Wapowski sub anno 1513. Stryjkowski w Kronice pod tyme ro-

kiem.
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zanie do 8i»rawic'(lliwoci. llónu i sprzeczne midzy sob byy
przywileje i pniwa Korony, Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza,

ksistw od Szlijjftka odzyskanych , a nadto w kadym znowu

kraju rycerstwa, mieszczan, chopów, tu i owdzie za Niem-

ców, Ormian, ydów i Tatarów. Zygmunt to wszystko czy
i jedna w swej osobie, a tak glc)okim rozsdkiem, e si
w zgodzie i ku dobru pospolitemu kierowao. Zawzitoci,

nienawici, urazami osobistemi nigdy si niepowodowa, lecz

wszystkie swoje sprawy stosownie do potrzeby narodowej po-

czyna, liy nie/miernie dostpnym, uprzejmym, prostym

w obyczajach, artobliwym, wesoym, umiarkowanym i skrom-

nym w yciu; mia nauk wiekowi swemu odpowiedni, nie

le mówi i)o acinie, a dobrze znal jzyk niemiecki, oczy-

tany by w pimie witem.*) Siy fizyczne odpowiaday wa-
dzom jego duszy i w modoci i)odkowy z atwoci ama,
mocniejsze postronki konopiane zrywa, talie kart przedziera

u nawet kusze rk bez krcenia naciga. W yciu niezmier-

nie by umiarkowany, wino dojtiero w staroci pomiernie pi-

ja, ubiera si po królewsku, ale bez przepychu, zawiesza

order zotego runa, który mu Karol V przysa.

Byo stronnictwo w Szwecyi po wyj)cdzeniu króla Chri-

stierna i stronnictwa w Czechach i Wgrzech po mierci Lu-

dwika, które Zygmuntowi chciay odda trony, lecz za bar-

dzo dl)a o I^olsk, aby ubieganiem si o wadz za jej gra-

nicami, a wojnami, któreby std wyniky, mia jej spokoj-

no miesza i siy wyczerjjywa. W wymawianiu si Wgrc>m
owiadczy: „Boga bierzemy za wiadka, tego Boga badacza

serc i myli ludzkich, i adna dza posiadania obcych kró-

lestw niepowoduje nami. Moe jeden czowiek tylu zarz-

dza ludami i i)ocó je zagarnia, gdy je uszczliwi tru-

dno**)." Wojn Zygnnuit za jdze w ludzkoci uwaa i tylko

w i)rzypadkach ostatecznych, a dla obrony kraju do niej si
ucieka. Twierdzi, i naleaoby Turków z karku clnzecia-

skiego zepchn, yw niech przeciw Turcyi w sercu pie-

*) Martini Cromori O rat i o unobris
**) List u Niemcewicza w 'IdDiic 111 w zbiorze Pamitników o (lHwi\ej

Polszcz.
lom IV 11
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lgnowu, ale utrzymywa, e kiedy Europa tak nikczemna,

i jej monarchowie wol o pierwszestwa midzy sob wojo-

wa, przeto Polska nie ma po co sutana drani, caj zem-

sty jego na siebie ciga i do czasu powinna z nim zgody

.-zuka.*) Dla tego na przedstawienia wzgldem ogólnej

wyprawy chrzeciaskiej Leona X, Adryana VI, Klemensa

VII mao zwaa , ale u cesarza Maxyrailiana osobicie w Wie-

dniu i przez poselstwa wielokrotne, tudzie u monarchów,

u których tylko czu si, cigle szuka przymierza przeciw

Turkom. Wyda córk za Jana Zapoly, który niejako z ra-

mienia sutaskiego na Wgrzech panowa, ale o popieraniu

sprawy Zapolyi, a potem jego syna a swego wnuka z korzy-

ci dla wadzy tureckiej , wcale nie myla , bo podobne od-

dzielanie prywaty, za nikczemno poczytywa i mia tyle ro-

zumu, i postrzega, e tylko wspaniaomylnemi uczuciami

wielkie rzeczy do skutku przywodzi mona. By nabony,

do zasad kocioa przywizany, nowoci religijnych niechwa-

li, ale wiedzia, i przekonania sil zbrojn i mieczem wto-

czy niemona. Uy prawda miecza w Gdasku i Brauns-

bergu, ale to nie za przejcie si obwinionych inne i zasa-

dami religijnemi, jak za zoenie wadz i wedug surowo
ówczesnego prawa, w myl umowy wszystkich monarchów ka-

tolickich, co trwali przy kociele i w skutek uchway sena-

torów pruskich na rad w Elblgu zgromadzonych,**) wre-

szcie na skargi wniesione od dawniej podug prawa ustano-

*) Martini Cromeri Oratio funebris.

**) Innitentes autem cum nostris prioribus tum etiara aliorum Regum
(t principum Christianorum Edictis et Decretis inhibemus &. &. Dogiel.

Statuta et Ordinationes de dato Gedani feria tertia proxima ant
festum St. Mar. Magdalenae au. 1526 in Codic. dipl. Tom IV.

Communicata igitur cum aliis suae Majestatis consiliaris in Elbingo

ad haec et alia negotia nobis cum & &. Dogiel. Ordinationes per
commissarios de dato Brimsbergk 18 Augusti 1526. in Codice di-

pl om. Tom IV.

Gedanenses enim cives res novas atque porniciosas non in Rempubli-

cam tantum, sed etiam in religionem niolientes suplicio affecit: summa ta-

men moderatione ac aeuitate: paucorum enim poena ccutentus fuit, ad

salutem reliquorum. Orzechowski in funere Sigismimdi.
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wioiM''j wadzy, bez uywaniu mk czyli turtur przy ledztwie

a zupenie zgodnie z ustawami, które istniay. Dowód za
najlepszy, e nikogo o zasady religijne i»rzehidowac nieniy-

la, i Albrechtowi dopomóg zoy mi>trzo.stwo i jako z lu-

theraninem zwyke stosunki zaciowywa. Dla nierobienia wra-

enia w narodzie na lub Albrechta dawnego zakonnika je-

cha nicchcia , ale onie jego wiano zai)isane potwierdzi.

1'apieowi za bez wszelkiego tumaczenia si doniós, i po-

dug swego królewskiego obowii^zku to zrobi, co mu dobru

kraju kazao. Niemóg Zygmunt o tyle czasu swego wyprze-

dzi, aby religiij cile od polityki oddziela, ale niejako ser-

cem t zasad przeczuwa i wedug tego przeczucia sprawy

kierowa.

Niemia Zygmunt nawet uprzedzenia wzgldem stanów:

Bonar obywatel krakowski w senacie króles^^va zasiada, bur-

mistrz gdaski Werden by razem starost w Nowem. Mie-

szczanom pozwala dobni kupowa, bo ustawy w tym wzgl-

dzie powydawane, uwaa tylko za owoc przemocy i zazdro-

ci szlacheckiej. Jego wielkim grzechem bya ulego dla

niegodziwej Bony, ale to dopiero wtedy. kiedv przez staro

upad na duchu.

Granic polskich Zygmunt uiorozprzestrzeni, chyba tylko

ostatni cz Mazowsza: gdy bowiem Janusz umar, prdko
po bracie Stanisawie król Zygmunt odwoujc si na prze-

pis prawa lennego, a mianowicie, e przy \Yyganicciu linii

razkij spadek do korony naley zaraz, a jeszcze przed po-

grzebem Janusza dnia 25 sierpnia 152G w prost z owych s-
dów odbywanych o rozruchy z Gdaska zjecha do Warszawy

gdzie si objciem i w nowy sposób urzdzeniem ksistwa

do dnia 18 wrzenia zajmowa. Mazowszanie chcieli oddziel-

nego ksicia, a mianowicie zamierzali odda rzdy Janowi

Odrowowi wojewodzie ])odolskiemu, który siostr zmarych

ksit poj by w maestwo, lecz król na to niez saa.
tylko zamki wojskim i starostami poosadza. Udobruchali

si w cigu trzech lat Mazowszanie i swych panów wraz

z posami na sejm piotrkowski t.ik jak z innych ziem pol-

skich wyprawili.

Niewiadomo z jakiego powodu w Maju roku 1523 po

n*
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zapaleniu wiec na wieczór, strzeli kto z runicy przez

okno do górnego pokoju zamkowego, lecz trudno powiedzie

czyli ten strza naley nawet na zamach na ycie Zygmunta

uwaa , bo tylko historyk Wapowski zowie to niebezpiecznym

wypadkiem.
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Treó.

I.

Zyfjiuunt August. NYychowauie jego i charakter Oeniony z Elbiet
austryack, córk Ferdynanda, zoilaje wdowcem w dwa lata. Bierzo

lub tajemny z Barliar wdow po Gastowdzie. - IJoua matka stroi ka-

bay i frymnrczy dobrami.

Lubo nie jest naszym obyczajem trudni si osobami

król (W, bo nas zajmuj*'}, tylko dzieje Rzccz}po^politej, prze-

cie, gdy sejmy bardziój siy niiszay do stosunków luywa-

tnych Zygmiuita Augusta, jak któregokolwiek innego i)ana

swego, przeto trzeba jego dsobic wicój, take powici uwa-

gi. Odebra Zygmunt August wycliowanie w duchu dwor-

skim, to jest dawano uui wszelkie nauki mogce czowieka

uczyni przyjemnym, penym powierzchownoci, ale nie zna-

komitym rz|dzra, nie gbokim prawodawc, ani synnym
wojownikieni. l'anom i rycerstwu ijoiskiinui, którzy go ju
od dziecistwa za knWa uznali, nici)od()balo si to wszystko

i powtarzali Zygmuntowi staremu wyrzuty na sejmach, e
syn w zaniedbaniu zostawiony. To wojnie kokoszj, kiedy

Zygmunt .\ugiist liczy ju lat o.miuicie, mia rozpocz pier-

wsz prób rzdzenia jn/ez za>iadanie na sdach i przez od-

bycie wyprawy na Wooszczyzn, liodzice odprowadzili go

z I\ rakowa do liochni, a potem z Janem 'laiiiowskim ka-

s/ielanem krakowskim i Andrzejem z (i('irki iNasztelanem po-

znaskim puci si w (ialsz podró, by po drotlze zasiada

do wyrokowania w sprawach. Atoli komorni modego króla
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udzie zepsuci, pochlebcy, donosili Bonie, e synowi trudno

podziela tak wielkie prace, w skutek czego przemoga na

mu, e Zygmuntowi Augustowi z Glinian do Krakowa wró

ci kaza. O trzy lata pónij Zygmunt stary odda mode-
mu rzdy nad Litw, a narecie oeni go z Elbiet au-

stryack, córk Ferdynanda, kobiet dorzeczn. agoon
i dobr, której atoli Bona od pierwszj chwili niecierpiaa

i chwytaa ai kamstw, podstpów i jaki guse, aby j m-
owi zbrzydzi, a na koniec wprost domagaa si, aby j ojcu

odesa. Ferdynand chcia osobistego porozumienia z Zy-

gmuntem ojcem, eby zemu pooeniu swej córki zaradzi,

lecz Bona potrafia i zjazdowi zapobiedz. Lubo astrologowie

przepowiadali staremu królowi albo cik chorob albo mier
w Litwie, przecie zy i pieszczoty tej zej kobiety, przemo-

gy nad mem ulega przywykym, e umylnie do Wilna

wyjecha eby spotkania z Ferdynandem unikn. Po dwule-

tniem nieszczliwem maestwie, królowa Elbieta zosta-

wia wdowcem modego króla. Bona majc na uwadze gó-
wnie sprzeda urzdów i w koronie i w Litwie, bojc si
nadto , aby Polacy i Litwini w zgodzie i w poczeniu nieza-

miszali si do ogólnej wyprawy przeciw Moskwie lub Tur-

kom, a std i jej dóbr litewskich nieoboyli podatkami, psua
cigle dobre porozumienie pomidzy ojcem i synem tudzie

pomidzy dwoma narodami, tak i przeszkadzaa do utwo-

rzenia jednego pastwa z korony i Litwy, a gnunemu swe-

mu synowi równie mao, jak jego ojcu pozostawiaa wadzy.

Zygmunt August tylko w zabawach roskosz znajdujc, na-

zwabia wesoej szlachty do Wilna, wyprawi na wzór wo-
ski bale maskowane ; tacowa bez kopotu , cho w cigu roku

Tatarzy jedenacie razy granice Litwy nachodzili *). Zima

bya cika, gód po kraju panowa , ludzie yW odzia, ple-

wami, som ale dwór wielk na ówczas summ, bo tysic

zotych co dzie wydawa , cho mu kadego rana bezpat-

nie dostawiano wou, omnacie krów, wszelkich wawrzyw,

trzydzieci beczek piwa, tyle miodu i rónych innych rzeczy

Najwikszem atoli ciarem bya stajnia, bo konie królewskie

) Vita Petri Kmithae cap. VII.
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i dworzan, i»rz(*z dob zjaday czrn>ta korcy owsa i stóso-

wu ilo siana. Tf wszystkie jiotrzcby jako daniny, zgo-

dniali wocianie zwozili nawet o pidziosit mil dioj^i *).

Wród lekko pdzonego ycia znudzony mody król ^an\

sobfj, zacz znajdywa otuch w rozmowaci z pikn i za-

cn, wdow po Gastowdzie wojewodzie trockim Barbara, któ-

r widywa na wieczorze u jj uiatki Jurejowj czyli Jerzyny

Uadziwiowej kasztelanowej wiJeskiój. Od szacunku jirzy-

szo do najczulszej mioci i postanowi j poj w ma-
estwo.

('zh)nkowie familii Radziwiów, wyrzucali modemu kró-

lowi, e sw(?mi stosunkami / ich siostr, nabawia dom nie-

sawy, czm go zmikczywszy doprowadzili do skutku lub

tajemny, z i)omoc plehana dohr swoich. Obawia si mody
król rodziców i panów polskich, a dla tego i ony swej do

paacu nie przeniós , lecz tylko j przez ogród przyrzdzo-

nym w miosnych zapaach iirzechodem równie jak dawnij

odwiedza. e atoli wyjtadki podobne trudno si ukry dadz,

a maestwo to mogo robi chaas, czemu zapobiedz byt>

wczenie trzeba, przeto Zygmunt August bdc w Krakowie,

przyzna si dwonj panom najwikszego wpywu Janowi Tar-

nowskiemu kasztelanowi i Samuelowi Maciejowskienui bisku-

powi krakowskiemu a kanclerzowi królestwa, którzy wycho-

dzc ze zasady, e co si stao odsta si nie moe, przy-

rzekli mu swoj pomoc. Od ojca /.a pytany mia si stale

maestwa wypiera. Kiedy na ostatnim sejmie piotrkowskim

przed mierci starego, mody król i Prusy pod zarzd ode-

bra, panowie polscy lubo ici tylko dochodziy guche po-

suchy, przecie si przymówek o nierówno maestwa
dopuszczali.

Za odebraniem wiadimioci o mierci ojca, Zygmunt Au-

gust ogosi natychmiast swój lub, a niedugo pónij i sam
nadjechaws/y do Krakowa jako król panujcy, uroczycie mi

zamek wjeda. Po odbyciu pogrzebu i nazajutrz nabo-

estwa po wszystkich kocioach krakowskich, nastpia
wietna uczta pogrzebowa. Obeszo Polaków, i lubo to

*) List Górskiego do Dantyszkazdniu l.^ Marca 1544 roku. W N lem
cewicza pamitnikach o daw. Pol. w tomie IV.
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bya roda
,
przecie na iiij dawano misy z misem ; tuma-

czy si lvr(31, e dzie ten u Niemców nigdy postnym nie-

by, a przecie naleao mu uwzgldni cudzoziemskie posel-

stwa; byo jednake niewtpliwem, e to zrobi przez lekce-

waenie przepisów kocielnych a dla przypodobania si nowo-

wiercom.

Na posiedzeniu senatu wprowadzono rzecz wzgldem ma-
estwa dwóch sióstr Zygmunta Augusta, z którym o jedn
stara si ksi pruski , a o drug markgraf brandenburski

:

panowie wieccy mniej wagi kadc na cay przedmiot nie-

mieli nic do nadmienienia, lecz biskupi owiadczyli, e zezwo-

li niemog, dopókd obadwa ksita niewyrzek si zasad

Luthra, które uznaj, a ua ono kocioa niewróc, o co roz-

biy si te maestwa.
Królowa Bona i pokwaszoua na syna i z obawy aby jej

nieuszo Mazowsze po Stanisawie i Januszu Piastach na

województwo koronne obrócone , a jej na opraw od Zygnmn-

ta starego zapisane, pojechaa na mieszkanie do Warszawy

z córkami z których najstarsz Zofi wydaa za Henryka

ksicia bruswickiego. Zygmunt August ucieszy si temu

odjazdowi , bo sdzi , e bez wpywu matki spokojne zacznie

panowanie, jednake omyli si niepomau, gdy i z "War-

szawy pomidzy panami stroia kabay przeciw niemu. Jest

rzecz niewtpliw, e przygotowaa szlacht do wzburzenia

o maestwo z Barbar a donoszc swej córce Izabelli , ba-

wicej jeszcze na zamku siedmiogrodzkim Lipie, o zgonie

Zygmunta starego, dodaa z wielk zawzitoci, e jej stra-

pienie zwiksza si niezmiernie przez niei-rzyzwoite mae-
stwo modego króla, który e niechce porzuci swej maon-
ki nietylko u monarchów pójdzie w ochyd , ale nawet wa-
ni poddani gardzi nim bd. Litwa przez wpyw Radziwi-

ów, nic nie miaa przeciw maestwu, ale po caj koronie

wzrastay haasy. Nawet Prusacy jako Niemcy, bardziej wa-
dzy królewskiej ulega skonni, nietylko mówili o tm na

swoim sejmie, ale napisali do Zygmunta Augusta ]>rzedsta-

wienie, i im si niepodoba taka zniewaga tronu i posali

list na i'ce marszaka nadwornego, z tem atoli zastrzee-

niem . e jeeliby król ju rzeczywicie by po lubie, aby mu
listu nieoddawano.
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II.

Na sejmie piutrkuwskim sprawa zatacza si o maestwo Zygmunta

Augtibta. Stao króla, sejm si rozjecUu.

Nil sejin zapowiedziany do Piotrkowa zjechali si pano-

wie rady priL>-kiej, jak biskup chemiski, wojewodowie, ka-

sztelanowie i poJkoniorzowie, oraz burmistrze i rajcy trzech

wikszych miast (idaska, Elbi{}^a, Torunia a wszyscy oiirócz

W(tjewody pomorskiej^o czyli gdaskiego Sdziwoja Kostki

i Jana l)ziay>kiego kasztelana gdaskiego rodowici Niemcy.

Posowie ziem [)olskich zcl)rani, mieli zamiar por(»zumie si

z tymi Prusakami wzgldem zaczej)ienia króla o maestwo,
lecz l*rusacy dla obstawania przy niepodlegoci swego kraju

tylko z królem , a nie z sejmem chcieli si wdawa i uwaali

e zaczepka o maestwo byaby krokiem niegodnym, nad-

werajcym ulego panu swemu winn.

Skoro tylko sejm piotrkowski zasiad do obrad, wybrany

l)rzez j)osów wielkoiiolskich na przewodc Jan Sierakowski

wojski wadysawski, powita króla przez o>trzeenie z góry,

aby dobrze pamita, e jeeli nie innymi wzami, to przy-

sig zo)owizany do postpowania we wszystkiem za rad
sejmu.*) Kauclei/ Maciejowski jako czowiek wielkich zdol-

noci da odpowied, e si naród na swym królu niezawie-

dzie, a gdy clicia pizedloy sprawy pilnego potrzebujce

roztrznienia, posowie zaczli podnosi glosy, e wprzód

trzeba rozebra wszelkie króla osobiste stosunki , a nareszcie

wyjechali z zapytaniem, czylil)y naleao takie maestwo
uzna za wane, które król bez porady senatu, tajenne za-

wali V Nu wzito dowodzi e od maestw królewskich

zale przymierza z postroniuMui i)astwami, a to przymie-

rza przez które mona mie i pomoc zbrojn i pienidze: e
niskie powinnoctwo niweczy wito i stanowiska i osoby

króla, a otwiera wpywy ludziom, kt('irzy daleko od rzdu
sta powinni, tlelowa arliwoci w nu)wie iMotr Bmaty-
ski pose z ziemi ruskiej. Uywa wyrae zucliwaycli jak

*) Mowa Sierakowskiego jest w Pani i ^t ni k u sandonii rsk im r.

1830, wydanym (przez Ujazdowskiego w Warszawie.



170

midzy innemi: „racz W. K. Mo sam na si okiem rozumu

wejrzy, jeli wysokiemu urodzeniu, królowi pomazanemu,

w którym ostatnia nadzieja kraju, takie oenienie przystoi.

Ten, który wszystkim rozkazuje, nawet w swem maestwie
nie swój, ale wszystkich poytek ma obmyla. rzeciw cnej

tej pani nic niewierny, ale wiemy i mówimy, i je t mae-
stw^o nierówne, i bez rad koronnych tajemnie z niesaw
a Boe by i nie z upadkiem korony zawarte, przeto W. K.

Mo za maestwo mie go niepowiniene
,
jak my za ma-

estwo niemamy. Wiksze to Najjaniejszy a Miociwy królu

zwyciztwo bdzie, ni kiedyby wszystk ziemi moskiewsk

i tatarsk zwojowa." Rzucili si nakoniec posowie sejmowi

do nóg królewskich i bagali, aby on porzuci. Scena tak

nieprzewidziana zmieszaa niezmiernie Zygmunta
,
podniós si

z miejsca zdj z gowy czapk i owiadczy, e prosi o odwok,
a potem dzie im wyznaczy, w którym swoje postanowienie

objawi. Gdy tedy nadszed dzie waciwy , zebrali si sena-

torowie i posowie. Wystpi król i nie przez kanclerza ani

innego pana, jak by obyczaj, ale sam da w tej treci odpo-

wied, e co si stao odsta si niemoe. Nie o to go pro-

si powinni aby onie ama wiar , lecz o to iby j kademu
czowiekowi chowa. Przysig Barbarze i nieodstpi jej póki

go Pan na wiecie zatrzyma , a milsza mu wiara w dotrzymaniu

ni wszystkie wiata królestwa.

Odpowied ta wzniecia powszechne oburzenie: w sena-

cie najbardziej dokazywali, Kmita krakowski, Tczyski san-

domirski, Marcin Zborowski kaliski. Brudz w ski czycki
Leszczyski brzeski wojewodowie, tudzie Górka kasztelan

poznaski i zarazem jenera wielkopolski, który przytacza,

e dziad królewski Kazimirz Jagielloczyk niechcia si e-
ni z cesarzown, ale da si zniewoli i Bóg mu za to po-

bogosawi, e czterech synów z tego maestwa byo kró-

lami , a pity kardynaem. *) Nawet primas Dzierzgowski

utrzyma, i odpowied króla niestosowna dla wolnego na-

rodu, bo kobieta przez króla pojta tajemnie, nie jest on;
w swojej ciemnocie, bo z niej syn, wyrwa si dalej w ten

*) Mowa Górki w Pamitniku sandomirskim.



171

niedorzeczny, sposób, i jeliby si co grzechu w porzuceniu

owej niewiasty zacij^n^o na króla, to on to rozda na po-

dzia, aby kady w Tolsce do ostatnicp;!) mczyzny iti»niós

iia soliie grzechu kndewskiego czstk, za dobro pospolite-

Biskiip pr/emylski Dziaduski mniema, e dla Rzeczypospo-

lit«''j wiilno maestwa zrywa.

Rozumny Samuel Maciejowski odpowiadajc obudwom^

uczyni uwag, e lubo jest biskupem, nie wie, i grzech na

podzia rozdawa mona, biskupowi za bardziej jak komu-

kolwiek nieW(dno rai obalania Sakramentów, bo Bóg pod

wzgldem maestwa niezna rónicy midzy ludmi.

Drudzy biskupi zgadzali si z Maciejowskim, równie jak

pierwszy z senatu wieckiego Jan Tarnowski kasztelan kra-

kowski, systematyczny obroca zasad monarchicznych i wy-
szoci arystokratycznej nad prost szlacht. *)

Gdy tedy trway spory, a przewaaa daleko liczba prze-

ciwnik('»w Barbary, posowie wnieli do króla, aby im z sena-

torami nie w swojj obecnoci, naradzi si pozwoli. Król

naprzód pocz odmawia, ale proszony i przez senatorów

odpowiedzia przyciiylnie do wniosku.

Na tej radzie ubocznj wyrzekano, e król postpuje

jak gdyby by samowadnym, i si w niczem ogranicza

nieda. W swoich niewyrobionych pojciach wolnoci marzono

e król niepowinien mie nic wasnego, a do czucia, myli

i woli. Sdzono i na tem wolno narodu zaley, aby szla-

chcie wolno byo wkada na osob króla niewolnicze ])ta,

albo raczój, aby król nicby osob ale tylko rzecz; wyrzu-

cali senatowi, e to tylko jego wina, gdy sobie powagi da-

wa nie umie. Senat si tumaczy, e przecie sposobów

przymusowych w sprawie tego maestwa, adnych mie
niemoe: jedynie chyba prob daoby si jeszcze czego u króla

dokaza, wic tej uyje.

Po wielu innych zabiegach upowani senat Andrzeja

*) W Parni ctniku sandomirskini znajdiye si paszkwil aciski

ua maestwo królewskie uoony w gosach króla, Barbary, ksicia pru-

skiego, primasa , biskui)ów przedniojszych panów wieckich w którym mówi

wielu senatorów: „niegodzi ci si eni z córk ojca twego." Byato je-

dnak zapewne zoliwo, a nie prawda historyczna
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Górk kasztelana poznaskiego i jeneraa wielkopolskiego,

do wniesienia jeszcze raz do króla, aby Barbar Radziwió-
wn porzuci, a córk jakiego monarchy w maestwo poj.
Andrzej Górka wywizujc si z polecenia w mowie uroczy-

cie mianj do Zygmunta wezwa naprzód Boga, aby króla

myl i wol do yczenia stanów nakoni, potem wiele pra-

wi o wolnoci polskiej, któr naturalnie na niewoli króla

zasadza: nakoniec wywodzi, e Polakom zawsze na tm za-

leao, aby janie w wiecie, a teraz blask ich tronu za-

miony. Gdy po nim Piotr Kmita wtrci do swj mowy poe-

tyczne porównanie, e bdzcy królowie podobni s do mi-
cego si soca, bo jako soce zamieniem miesza cae przy-

rodzenie, tak król swem bdem pomiesza moe Rzeczpo-

spolit: uniós si Zygmunt August, przerwa mówicemu
i owiadczy, e dosy tych naprzykrza i karcenia. Kmita

umilk i umilkli wszyscy, ale spojrzeniem po sobie dali zro-

zmuie obraz. Powsta mody czowiek Rafa Leszczyski

wojewoda brzeski, i w wolnej Rzeczypospolitej, tamuj mow^
jednemu z pierwszych senatorów. „Przepomniae podobno

Najjaniejszy królu! mówi dalej, nad jakimi ludmi panujesz

nad Polakami jeli niewiesz! Nie jest naszym obowizkiem

podug twego zdania o Rzeczypospolitej radzi. Za ojca twego

mielimy wolne gosy, abymy je i za Ciebie zachowali, „Rzecz-

pospolita stara si bdzie." Obeszo króla tego modzieca
zuchwalstwo, ale i to bya groba wielka, którby i drudzy

poparli, pomiarkowa si od razu i odpowiedzia, e nie dla

tamowania gosu przerwa K^micie, tylko e gdy ju nieraz

zupenie stanowczo wyrzek, i ony któr ma, nieporzuci,

ani innj nie wemie zatem chcia unikn nalega bez celu

powtarzanych, co jest rzecz zbyt naturaln.

Zwycieni staoci królewsk posowie wraz z senato-

rami {>rzeciw maestwu powstajcymi, zakroili na to, aby

króla zawiesi we wszelkiej wadzy. Zaczli wic wprowa-

dza na obradzie warunki, pod jakiemi Zygmunt stary wy-

jedna dla syna koron, w których midzy innenii byo po-

wiedziane, e Litwa, Prusy, ksistwo owicimskie, Zatorskie

z Polsk zupenie zjednoczone bd. Temu warunkowi nie-

stao si zadosy, azatem daj spenienia wedug przysigi
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i eby król by zupenie bezczynnym, dopókd si z tego

nieuici, to czego si zobowiza*;.

Sprawa pierwsza oilbicrala królowi on^*, a sprawa druga

odbieraa n)u rzi^dy : w obudwócli za mia jednycb i tych sa-

mych przeciwniliów i otroców. Zdziwi si zaraz Jan Tar-

nowski: jakiniby sposobem król bez prawa rzdzenia, za króla

móg by uwaany; e oczywicie tylko o zamieszanie w kraju

chodzi moe. W kime si wszelkie wadze bd jednoczyy?

A skde dowód? e król owym i)ooonym warunkom jest

w stiuiie zadosy uczyni? Mó;^ on obieca, i bdzie dy
ku t'mu celowi, ale niemóg rczy za skutek, który nie w jego

mocy. Przecie Litwini, i'rusacy, Owiecimianie i Zatorza-

nie take s ludmi ze zdaniem, z wol i z prawami. Od nich

to jedynie, ale nie od króla zaley; on ich moe tylko nako-

ni do zjednoczenia si z Polakami, ale ich I*olakum darowa

nie jest niocen. Wojn i grobami nieda si kojarzy bratir-

stwo, lecz tylko dobroci, wpywem. Gdyby król si i)ol-

czeniu sprzeciwia, toby bya rzecz inna. Powiedziano pra-

wda w ukadach, e si sta ma, ale warunek, który jest

niemoebnym, za uiepooony, za nieistncy uwaa trzeba.

Zakoczy kasztelan krakowski sw mow sowami: „Za tym

ja królem w kadym razie pójd, któremu Bóg w rk da
prawa i bero, aby za jego rzdem, cao i ^pokojno Pol-

ski w swojj stana porze. Ja Najjaniejszy królu znam si

byd stMKitorem twoim, w adnój Ci mierze przy zarzdzie

liz(!Czyposp(>iitej mnie brakowa niebdzie: w sdzie twoim

udzia wezm i tu i wszdzie si wstawi. Ciebie za gow
powszechnj rady i wojny uznaj i nuiiemam, e wszyscy ci

to samo czyni powinni, którzy soi)it' ycz llzeczpospolit

zachowa." Kmita w ^wj niegodziwoci by cakim przeci-

wnego zdania, niepyta si o mono lub niemono dojje-

•) „Po której to przysidze naszój dalimy listy na si wszystkim

poddanym naszym ; i* gdzioby Pan lióg z tego wiata króla J(>go Mio
Ojca Naszego wzi by raczy, niopierwej jioddani uaszy winniby nam

byli posuszestwo, abymy wszem w obec wszystkie listy, przywileje

utwierdzili i ono tak jako sauie w sobie s, w suszn exequucy wedle

monoci naszej wstawili."

Zatwierdzenie przywilejów przez Zygmunta Augusta

z dnia . Aunv r. ir):^!.
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nienia warunku, ale sta przy tm, e kto si zobowizuje,

ten i dopeni winien , a niebezpieczna rzecz pozwala królowi

postpków przeciw przysidze, zgoa mie królem krzy-

woprzysizc. Posowie którzy uwaali senat za rad pa-
stwa, a siebie jedynie za penomocników szlachty, co si nie-

potrzebuj, o rzd i kraj pyta, ale tylko nieustannie w inte-

resie szlachty z królem targowa powinni i bi cigle prze-

ciw królowi dla tego , e on panuje : podzielali zupenie zda-

nie ICmity.

Zygmunt August móg snadno obliczy, e do odjcia

mu rzdów nieprzyjdzio, gdyby to byo bezkrólewiem, ale

daleko niebezpieczniejszem ni kade inne, bo miaoby ta-

kiego, coby udowodnia prawo do wadzy i coby znajdywa

stronników potnych; li za i dobrzy lka si winni ta-

kiego stanu. Sowem przyszoby do wielkiej domowej wojny,

a szlachta niebya tak zepsut, aby i od domowej wojny

wzdryga si niemiaa. Przewidujc król, e przeciwnicy ma-
estwa wcaleby si na posiedzenie sejmowe niewstawili, ka-

za przez wonego dzie sdowy ogosi. Zgromadzaj si

posowie, przychodzi król z senatem: marszaek Kmita z urz-

du swego przodkuje z lask, gdy atoli zasiadaj, Kmita lask

skada, obraca si ku tronowi, z poszanowaniem owiadcza,

e do sdów nalee niemoe , bo Rzeczpospolita pka i upada,

po czem natychmiast wychodzi a za sob pociga posów
wszystkich i senat w znacznej czci.

Porozjeday si na wszystkie strony dwory z panami,

a za nimi wyruszya ubosza szlachta. Król z ma garstk

zostawiony w Piotrkowie rozpoznawa z kanclerzem Macie-

jowskim i kasztelanem Tarnowskim sprawy nielicznie wpro-

wadzane.

111.

Uniwersay sejmu wychodzj za porad Tarnowskiego 1549 r. Bar-

bara umiera. — Na sejmikach zapadaj uchway, aby król przestrzega

wszystkich praw, które poszy w niwecz. — Posowie zjedaj si do

Piotrkowa. Król napomina a nawet prosi, aby wszyscy o rzeczypospoli-

tej pamitali. Skargi szlachty, spory jej z Maciejowskim i Tarnowskim. —
Orzechowski. —
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('iki smutek 2)rzenika króla tudzie, jego stronników.

Icnomncnicy zicni /crwali z królem, trzeba wic byo odwo-

a si do ogóu narodu, to jest do szlachty: wydiUfo zatóm

odezw, w którj powiedziano, i moni nieprzyjaciele po-

koju i porzdku, eo ])rzywykli dokazywa nad uboszymi, po-

trafili taki wpyw wywrze, i posowie wszczynali z królem

zatargi, to wzgldem jego ony, to wzgldem nieprawego po-

siadania wadzy, a uznaji^c go za swego króla od rzd()W

gwatem oddalajjj. Kr('»l ufny w prawo^5 szlachty niepyta si

o to wszystko, ale jak zwykle, sprawy Rzeczypospolitj pro-

wadzi.

Tynic/aseni wiedzie trzeba, e posowie przed Nsyjazdem

z Piotrkowa umówili byli midzy sob, e jak sd królewski

w Piotrkowie tak wszelkie sdy po i)owiatach w imieniu kró-

lewskim odprawiane, adnej wadzy mie niemog. W tym

celu zbierali nawet ])odpisy, a ))rzyszo do tego, e kiedy

si tylko jaki sd w miasteczku zgromadzi, przybywaa za-

raz inna szlachta i pro.4b i grob tak dugo dziaaa, do-

ji('»kd ni<' wyjecha, (idy I'iotr z Piotrkowic Dembiski s-
dzia z województwa krakowskiego zasiad do sprawy przeciw

Stadnickiemu ze Zniigroda, obalowany stan, ale zaoy
excepcy bezwadnoci sdu, gdy stan rycerski Zygmuntowi

Augustowi jeszcze wadzy królewskiej niepotwierdzi. Miano

Stadnickiego wzij}.< do odjjowiedzialnoci o zniewag ma-

jestatu, ale za wj)ywem jego wiekra Marcina Zborowskiego

wojewody kaliskiego, a pewnie bardziej z obawy rozruchów

szlacheckich pazem mu uszo.

W tm zachwianiu Ilzeczyi)Ospolitj i)oczto, zewszd
o sejm woa: król atoli odpowiada, e jego wnioski sejmo-

we tylko w pn.4miech chodz, posowie chc si jedynie po-

pisywa z powstawaniem na jego wadz; niejjragnie by przed-

miotem artów i sejmu niezwoa. Mikoaj Dzierzgowski pri-

mas jako pierwszy urzdnik, zjecha do lu-akowa i owiad-

czy wrcz królowi, e si na potrzeb sejmu z narodem

zgadza i jeeli inaczej zwoanie sejmu nienastpi, to on je

wyda. Król uniós si gniewem, zgromi primasa, który

z obawy szerzenia zatargów w kraju, da wszystkienni pokój

i odjecha. Niedugo jednake za porad Tarnowskiego,
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wyszy uniwersay ze zapowiedzeniem od króla sejmu, zaraz

na wiosn roku nastpnego 1549.

Po sejmikach atoli panowaa zgoda , a co rzecz dziwniej-

sza, o onie królewskiej, która niedawno tyle robia chaasu,

chyba gdzie niegdzie ubocznie wspomniano.

Król cierpliwem znoszeniem wyrzutów, a potem dobre-

mi sowy, nareszcie datkiem tak upi nienawi, e przeci-

wnicy nietylko nienastawali , aby Barbar od siebie oddali,

ale si przyczynili do jj koronacyi , a oddajc hod szlachet-

nym przymiotom duszy, w wikszej j czci mieli, ni niejedne

ki'ólow z domu cesarskiego. Atoli od owych zatargów piotr-

kowskich nawet czterech lat niedoya. Mniemano e j Bo-

na trucizn zgadzia,*) lecz rzecz jest pewn, e umara
na raka.

Wracajc do sejmików w ogóle zapaday na nich tylko

uchway, aby król przestrzega wszystkich praw, których wi-

ksza cz przez zadawnione naduycia z uszczerbkiem pospo-

litym w niwecz posza, czyli eby ustawy niebyy czczem so-

wem ale czynem.

Z poleceniami w podobnym duchu, zjedaj si poso-

wie znowu do Piotrkowa i kanclerz Maciejowski zagaja zgro-

madzone stany, e sejm ostatni zaj si rzeczami mniej po-

trzebnemi, obrony Rzeczypospolitj nieobmyli. Tatarzy Ru
bezkarnie napadli, król napomina a nawet prosi, aby wszyscy

o Rzeczypospolitej pamitali , i wyglda zdania panów. Z urz-

du swego primas Dzierzgowski pierwszy odpowiedzia i na-

przód zgani odezw królewsk, po ostatnim sejmie do szla-

chty wydan , a nie podobao mu si w niej najbardziej to, e
bya w jzyku aciskim, bo i cudzoziemcy mogli si dowie-

dzie o niesnaskach , których rozgaszanie o niesaw przypra-

wia Polsk. Chcia Primas, eby król wyda drug odezw,

któraby ostro pierwszej zagodzia. Wielu senatorów ca-

kim podzielao zdanie Primasa, a Andrzej Górka doda jeszcze

i zarzut, e skwapliwo w zawzitoci, któr odezwa nace-

chowana, pokazuje zbyt wyranie pitno warsztatu ksidza

*) Nawet Zygmunt August posdza matk o otrucie, nietylko Bar-

bary ale i swej pierwszej ony. List XII. Zygmunta Augusta do Mikoaja

Janowicza Radziwia, w Lachowicza Pamitnikach do dziejów
Polski.
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hiskuim Maciejowskiego. Knd atoli u/na odezw za hWoje

wasne dzieo i doda, e w nij tylko prawd wyrzek,

a dla tej,'() dni;.'si odezwij s«')W i)ierwsz<*j niweczy nienioe.

rarMow>ki uczyni uwa^r, e w odezwie obiecywano tylko

jiokój i porzdek pod wadz praw, a zatem odezwa po-

winna ow^zeni nchudzie za dowiWI dobroci i askawoci kró-

Icwskitg. Tak tedy obroniono Samuela Maciejowskiego, Iu)o

aciski styl przejdkny w odezwie, stanowi najwyraniejszy

dowód, e jej kto inny, jak on napisa niemóg.

Uprztnwszy wyinijwki co do owego pisma zaczli i)o-

sowie znowu star piosnk, e król pod warunkiem otrzyma

koron, wic wszystkich warunkciw dokona powinien i bez

tego sdowej wadzy spenia nie moe. lvról odpar, i
niewidzi powodu, aby mia kraj przeladowa usuwaniem spra-

wiedliwoci, a co si tyczy spenienia warunków, to ku temu

celowi ze senatem wszelkiego starania dooy myli. I*oso-

wic znowu jak na przeszym sejmie dali, eby im raz pou-

fale na uboczu z senatem wyradzi si byo pozwolone. Nie-

mio tego sucha Zygnmnt August, lecz odmówi nie móg.
Na tej uboc/nej , bez króla odbywanej naradzie, posowie

ojjciali senat wyrzutami, e królowi zbyt wiele pozwala.

Wielka to i niebezpieczna jest rzecz, los wszystkich jednemu

powierza czowiekowi. Gdzie tylko u ssiadów sam król

wada, tam z wielkiego kraju may si zrobi. Jak jeden

panuje, to tylko wolno swoj na drugich niewoli zasadza.

Jeeli senatorowie do szcztu dadz si kiólowi z ich wjjlywu

otrz, to ju nigdy wadzy królewskiej w nalene kluby uj
niejjotrati. Powinni senatorowie wzi si wszyscy za rce

i razem przeciw królewskiej potdze stan- W ten sposób

mówi Mikoaj Siennicki pose z województwa cliemskiego

i jego mowa tak si jiodobaa, i posowie wszyscy uwaali

j, jakby ze swej duszy wyrwan.

Piotr Kniita co dla swego zysku uboszym i sabszym od

siebie krzywdy najwiksze wyrzdza, co wiza si z Bon
w jj niegodziwych zamiarach, a wystimjc jirzeciw kredowi

szlacht sobie jedna i ku nieadowi j prowadzi
,
postrzeglszy

nareszcie, e i)rzy Zygmuncie Augucie utrzyma si zupena

przewaga, w kadem wyrzeczonem sówku coraz bardziej

z dworem si jedna , a na ostatek w imieniu senatu zoy
Tom IV. 12
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owiadczenie, e warunkom w ukadach o tron zadosy !>i

stanie, ale do tego czas bdzie inny; naleaoby to z uwagi

cakiem raz ju spuci, a kiólowi av sdach ze szkod kraju

pizeszkody niestawia.

Oburzya si szlachta tm zmiennictwem Kmity, który

dawniej posów gównie na ze drogi nawodzi a potm
w bocie zostawi i lubo przez Jana Sierakowskiego dali uczu

swoje niech ku królowi przecie widzc, e niczego nie do-

ka, pucili owo wzbranianie sdów, dali pokój zwadom,

ale si obróciU na pierwszych jego doradzców, a to ze zu-

pen susznoci.

Wiadomo, e równie pod Cerekwic za Kazimirza Ja-

gielloczyka, jak na wojnie kokoszej pod LAvowem, byo
skarg wielk , e panowie trzymaj po kilka urzdów, a mia-

nowicie taldch, które wedug najwyraniejszych przepisów

prawa wcale z sob nie s zgodne (incompatibilia) i najbar-

dziej przez to naduycie wal si uciemienia na ubosz
szlaclit. Gównie uwaali posowie sejmowi za palladium
wolnoci cisy przedzia pomidzy wadzami administracyj-

nemi , sdowemi i wojennemi. Kto pojmuje przyrodzenie rzdu,

ten tylko pochwa ich rozumowi odda moe. Ale wieki owe

nieznay praw czowieka, tylko prawa stanów, klas, rodów\

W ustawach wzbraniajcych czenia kilku urzdów w jednj

osobie bya i ta myl objta, aby jeden niemia zbyt wielkich

dochodów. Rozporzdze prawnych opartych na tak maj
przyczynie e temu lub owemu mniej powinno wpywa gro-

sza, zwykle nie przestrzegano i stay napisane, lecz przeciw

nim cigle postpowano. Midzy iunemi niemiao adnego in-

nego pow^odu, aby biskup krakowski iiiemóg sprawow^a kan-

clerstwa ani kasztelan krakowski starostwa sandomirskiego,

lecz wzbraniay tego prawa, a w osobie Samuela Maciejow-

skiego czyy si dwa pierwsze, w osobie za Jana Tarnow-

skiego dwa drugie urzdy. Skoro mówiy prawa z wanego
czy niewanego powodu, nikt nieby powinien takich urzdów

razem sprawowa , lecz chciwo tak ogóln jest owych w le-

ków przywar, e najcnotliwsi wolnymi od niej niebyli. a-
manie praw nawet przez tycli, którzy mieli obowizek pilno-

wania, aby byy jak najcilj dopeniane, nietylko zdarzao

si ale dziao cigle. Na pierwszym ju sejmie za Zygmunta
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Augusta wyrzucali posowie i Macicjowskii-niu i Tarnowskie-

niu, <; na sejmik do Troszowic dla utmuiaiiia swepo wpywu
/trojno zjecliali, co si nikomu niegodzio*). Bronili o)a ri

panowie króla g«')\vnic dla tego, aby ojroni swe podwójne

urzdy i wielkie dochody; ojiierali si silnie natarczywym za-

czepkom szlachty: Maciejowski nibyto grozi biskupstwo zo-

y, ale si przywilejem zmarego króla zasania, a Tarno-

wski odda starostwo sandomirskie lecz w ten sposób, e
w cigu roku przyszo na jego syna, take Jana który z dworu

knda rzynjski'go l'erdynan(la do kraju wntci.

Obok niezgodnych urzcd(')W, a w rozpatrywaniu si po

statutach dostrzega szlachta, e do)ra królewskie sto-

owe nie mogjj )ye bez sejnni nadane nikonni w aden ro-

dzaj posiadania , a takich dóbr niemao jest cichaczem w rku
pa!)ÓNv, l*rzypomniay si szlachcie zaprzedawanie od króla

cel nawet na dziedzictwo, róne podatki i metryka, a powsta

chaas, e niech tylko statuta w ogóle bd wykonywane,

czyli jak mówili nieli nasti»i exckucya, to skarb upewni

sobie zasiki, niebdzie potrzebowa odziera ubogiej szlachty.

Panowie zaczli si lka o róne docliody i dobra swoje i na-

ciga, e ów a nie ten statut prawomocny. Wic przyszo

do sporów, a król zawyrokowa, i wszystkie statuta prawo-

mocne, a icli sprzecznoci na drodze rozbioru j)rawniczego

usun si dadz. Zosta atoli w myli szlachty wyraz exe-
kucya, który wiele robi zawichrze i na który w swym cza-

sie wrócimy z obszerniejszym rozbiorem. Nakoniec sejm ten

napeni wrzaw Stanisaw Orzechowski, o ozem mi mówi
przyjdzie; tu za trzeba si z wyjanieniem stosunków religij-

nych nieco cofn, a nawet znowu uczyni wzmiank pod tym

wzgldem i o krajacli obcych.

iv.

Rznt oka na stosanki religijne w Niemczech i Szwajcuryi. /a przy-

kadem laitlirii poszocU Zwingli. Jopo nanka i zgon Kalwin we Kranryi,

])ntóin w Genewie. Nauka jego o wyborze aski i przeznaczei>i». Wyzna-
nie jego nazwano iielweckiem, a zwolenników jego we Francyi Hugeno-
tami. — Wpyw tycli nowoci religijnych na Prusy, Polsk i Litw.

) Zbiór Pamitników Niemcewicza Toin I. Dyaryu.isz sejmu warszii-

wskiego 1548.

12*
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Na pierwszy odgos chaasu religijnego w Niemczech wy-

sttjpi w szwnjcarskióm miecie Ziirich, pleban tameczny Ul-

rich Zwingli z podobnemi wyrzutami przeciw odpustom, pa-

pieowi i duchowiestwu, lubo pism Luthra z umysu nie-

czyta, aby oryginalnym pozosta. Miewajc przez rok ka-

zania, tak na sw stron przecign rad miasta, i wydaa
(r. 1520) nakaz do caego kantonu, aby sowa Boego nau-

czano bez ludzkich dodatków, co naturalnie byo zniesieniem

wszelkij wadzy kocielnej. W cigu czterech lat wyniszczono

wszystkie chrzcielnice, obrazy a nawet i otarze. Po innych

kantonach Szwajcaryi wystpowali zwolennicy to Zwinglego,

to Luthra. Zwingli wychodzc ze zasady, i niepodobiestwem

jest, aby Chrystus z ciaem i krwi znajdowa si w Eucha-

rystyi, poszed daleko dalj w nowej nauce, nad Luthra, bo

tem samem wyrzek, e wiara podlega formom rozumu, i e
niemoe siga nad pojcie czowieka; zaczepi prawie od

razu, nie papiea i duchowiestwo, ale sam religi. Nowe
zasady wzburzyy Szwaj cary, przyszo do wojen midzy kan-

tonami, Zwingli poleg (roku 1531) w bitwie. I Zwingli i Lu-

ther nasali byli swoich uczniów do Francyi, którzy szerzyli

ich nauk. Da si do nowych zasad wcign Kalwin (Jean

Cauvin z aciska Calvin), Francuz rodem z prowincyi Pikar-

dyi; zniewolony by opuci kraj z drugimi nowowiercami

i wodzi rej naprzód w Strasburgu, który jeszcze do Niemiec

nalea, a potem w Genewie; co do gównej za zasady szed

za Zwinglem. Poniewa religia podówczas wdzieraa si sze-

roko na pole polityczne, przeto jako deputowany w Szwajca-

ryi która podówczas liczya si niejako do Niemiec, miewa
udzia w sejmach rzeszy niemieckiej. W Genewie panowa
Kalwin na wzór dyktatorski; pewnego czonka rady zoono
z urzdu, e jego sposób ycia nieregularny, i e zostaje

w dobrem porozumieniu z nieprzyjaciómi Kalwina." Kalwin

kaza ci jednego obywatela, e pisywa listy bezbone
i wiersze gorszce, a Serveta arragoczyka, który obala

wiar w Trójc ., kaza ywcem spali (r. 1553) wraz z jego

pismami '"'). Do Zwinglego teoryi o Eucharystyi doda Kalwin

*) Kahviu w swych pismach przyznaje tylko e Beweta kaza uwizi
i przopisa sposób w jaki ma si toczy jego sprawa Poniewa jednak
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nowj o w}bui/f ajsUi i jn /c/iiaczeniu, u iiiiuiiuwiuiu

.stal przy tiii, ?x'. czlowiuk je^l /, luod/euia posNoauy ilu tego

lub owego, co moe by zleiu lub dobriiiu, a tyiu siio>obc'in

Kalwin zniweczy! wol czowieka. Wyznanie jego, kti^re si

stao iiajogólniejszeni w Szwajcaiyi, zwanej po acinie Ilel-

vetia, nosio tytu hel wec kiego. Zwolennicy Kalwina we

Francyi nazywani b}li szydcTczo llugenottanii podobno od

miejsca jakiego w pobliu miasta Tours. W ogóle Lutlier

i Kalwin zacz\;li byc najgluwniejsi i zyskiwali ciiigle stronni-

ków w caej Euroj)ie. Toczono spory którego zasady lepsze

a od t\ch sporów iiit-moga zosta woln i Polska, jak to si

wkrótce wyoy.
Zygmunt 1 sw, podróij, do Prus zaoy w tym kraju

na czas niejaki tam nowoci religijnej, lecz jak si atw(»

domyli: powierzchownie, a przekonania w duszach bray

swój kierunek raz ])oczty. Pomimo zakazu, a nawet w jego

skutek coraz bardziej czytano pisma przeciw wadzy papiezkiej

i duchowiestwu. Tymczasem zniesienie w Prusach ksii^-

cych kai»ituy sambijskiej i kapituy pomezaskiej, oraz zu-

pene zerwanie z i)ai)ieem: do tego w podobny sposób zmie-

nienie stósuiduJw kocielnych na l*omorzu i szczeciskiem

i supskiem, a nadewszystko czepianie si do nauki Luthra

panów znakomitych w Litwie, w Wielkopolsce, Maopolsce

dodaway ducia w Prusach królewskich, ludziom do nowoci

skonnym. Kada miasta (Jdaska przestaa by katolick, ale

dla niepokazywania tego, wzbraniaa nawet zbyt uderzaj-

cych odmian w naboestwie. Okoo r. 1535, dominikanin

Pankracy Ivlein zrazu zatrzynmjc swój habit zakumiy w spo-

sób umiarkowany i powolny rozprawia z ambony o naduy-

ciach paitiezkich. lladzcy miasta oddali mu pod zar/d ko-

ció Panny Maiyi, a wteily zoy liabit i zae/l jawnie wy-

znawa, e jest zwolennikiem nauki Luthra.

Powstaa w (idasku i drukarnia dla rozszerzenia nowych

zasad. Zygmunt 1, a nawet i niektórzy z biskupów uznali,

e przekonaniom susznym czy niesusznym, si tamy poo-

y niemona i dla tego zaprzestawali tylko, aby wszystko

mia wtoil) wadz iliKtaloi.^Kij a iliwali ^^}^•^.)k i milzaj kary, iiizolo hy
iiiyumij nic oczyci si ze zaiziUu.
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usuvwi coby religii prawowiernej szkodliwem okaza si mo-

go. W r. 1554, zjechali do Gdaska trzej biskupi, a mia-

nowicie kanclerz Maciejowski naówczas biskup pocki, Miko-

aj Dzierzgowski kujawski i Tidemann Gize chemiski w celu

rozpoczcia ledztwa i atwo si domyli , e naprzód by od

nich pozwanym Pankracy, lecz lud tumnie zbiera si zacz
tak e nie byo mona miao wyrokowa, o co te wszy-

stkim tym biskupom bardzo niecliodzio i obwinionego pucili

naganiwszy mu tylko jego zasady.

Przy wstpieniu na tron Zygmunta Augusta, Gdaszcza-

nie nabrali otuchy, bo samo danie misa we rod na uczcie

po odbytym pogrzebie starego króla zapowiadao w modym
uiebardzo zacitego nowych zasad przeciwnika. Eada Gda-
ska obsadzaa urzdy duchowne niewiconemi kaznodziejami

a kiedy Zygmunt August r. 1552 w Gdasku szesnacie ty-

godni bawi, to bywa w kociele farnym wczenie zrana na

mszy, po której zaraz jak Górnicki mówi: mieszczanie ba-

wili si swoj lutherszczyzn." W Elblgu i Toruniu z obawy

surowszych biskupów duej zachowywano pozory katolickie,

lecz po domach przyjmowano kommuni pod dwiema postaciami

i dzieci wychowywano wedug zasad nowo przyjtych.

V.

W Litwie spory religijue midzy acinnikauii a Rusinami. Po mia-

stacli Niemcy utrzymuj, stosunki z Saksoni i z Prusami ksicemi.
Abraham Kulwa Litwin rozsiewa zasady Luthra w Wilnie. Zygmunt Au-

gust sprzyja nowej nauce i podnosi Janowicza Radziwia, który szerzy wy-

znanie kalwiskie

W Litwie spory religijne pomidzy acinnikami a Rusi-

nami trway od dawnych czasów. Tu i owdzie tlay w po-

piele iskry husyckie z Czech przez Iiorybuta i jego spólników

wyniesione; po miastach niemao byo rzemielników i ku-

pców Niemców, którzy stosunki utrzymywali z Saksoni ; s-
siedztwo z Prusami ksicemi niemogo pozosta bez wpywu
a panowie litewscy i ruscy podróowali po krajach zachodniej

Europy i wysyali swoich synów na wychowanie do Niemiec,

albo sprowadzali dla nich z tego kraju nauczycieli, nowemi

zdaniami religijnemi przejtych. Okoo r. 1539 niejaki Abra-

I

/



Iiain Kiilwii rodowity Litwin i tlokttir tt-olojiii, który z Nie-

iiiifc przyby, w zaoonej przez siebie szkole w Wilnie roz-

siewa zasady Ltitlira.

W kilka lat pitniej /y;.Mninit 1. rzeczonemu luilwie pod

zaj^roenieni sdem w ieckim , kaza si^' stawie prz'd biskii-

jMMn wileskim Pawem kniaziem iolszaskim i wytumaczy
z obwinie ieretiekich. W r. 1545 tene król potwierdzi

biskupom litewskim prawo cigania odszczepieców religijnych

wedug przepisów kocielnych i rozciijgnit do Litwy ustaw

rokiem wprz()dy wydan w koronie: e kto si chwyci no-

woci religijnych podpadnie bezzecnoci, co mogo i mier
za sob.-j, pocign, nikomu za niewolno sprowadza nauczy-

cieli z Niemiec lub modziey do tego kraju na nauki wy-

sya. W roku atoli L')44 osiad w Litwie Zygmunt August

jako rzdzca kraju. Zagraniczni rozkrzewiacze nowych zasad

budujc wiele na wolnoci szlachty polskiej i na potdze na-

rodu, gdyby przeciw wadzy papiezkiej chcia wystpi: u wszy-

stkich znakomitych l'olak('»w szukali przyjani, a w modego

Zygmunta Augusta wmawiali prawie, e z kocioem zerwa.

Kiedy knil ten dziewitnacie lat liczy, ju ofiarowa mu Kal-

win swoje objanienia listu . Pawa do Hebrajczyków, któ-

rych byo celem obali podstawy mszy za zmarych odpra-

wianj. Wszyscy pisarze spóczeni do nowoci religijnych

skonni, powiadaj, e Zygmunt August ich przekonanie po-

dziela i podobno z jego biblioteki wspaniale w Wilnie za-

kadanej, kryy pisma Luthra, Melanchtona, Kalwina i in-

nych, a kaznodzieje Jan Kozminczyk i Wawrzyniec z Pra

snysza zwany Dyskordya, z ambony wykadali ludowi zasady

z pism tych wyczytywane. Iviedy za l)i>kup miejscowy gro-

zi im karami kocieinemi, to modszy król stawa na ich stru-

nie. Daleko bardziej atoli dopomaga nowowiercom Mikoaj Ja-

nowicz Itadziwi stryjeczny l^rat Ikubary knilowej, czarnym

od wos('>w zwany.

By to czowiek niepospolitych zdolnoci i pewnej nauki

zdoltytej w obcych krajach. Zygnmnt August podnosi go jak

móg najwyej, aby przez niego uwietni wszystkich Uadzi-

wiów i wasn on. Do marszalkostwa litewskiego, które

sprawowa jeszcze za zmarego króla, przydane mu byo kan-

clerstwo litewskie, a dalej wojew(')dztwo wileskie. Nakoniec
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Zygiimut August uadrobi na dworze cetarskiin , i tam zmy-

lono, jakoby starszy Mikoaj Radziwi, który zosta po za-

bitym Zabrzeziskim wojewod trockim a wzi w darze po

Gliskim Gonidz, mia by niegdy zamianowanym ksi-
ciem rzeszy niemieckiej przez cesarza Maximiliana, lecz ty-

tu ten upad z tej przyczyny , e po mierci tego Radziwia
wszyscy trzej synowie jego, zeszli bezpotomnie. Na mocy wic
tego zmylenia, a z uwzgldnieniem wysokiego stanowiska

marszaka, kanclerza, wojewody, Karol V cesarz niby przy-

wróci mu przez przodka ubocznego tytu posiadany, a za-

razem rozcign go do jego brata rodzonego Jana krajczego

litewskiego oraz Mikoaja Jurewicza Radziwia brata hirj-

jecznego, naprzód podczaszego , a potem hetmana litewskiego,

i wojewody trockiego, który by rodzonym bratem królowój

Barbary. Ów potny Mikoaj syn Jana czyli Janowicz Ra-

dziwi , w czasie swego pobytu za granic polubi by wy-

znanie helweckie czyli kalwiskie. Zniewoli swe dzieci, o-
n, domowników i wielu od siebie zawisych Litwinów, e
zerwali z kocioem rzymskim lub ruskim. Zapa przez Ra-

dziwia wojewod wileskiego, podniecany we waciwej Li-

twie , szerzy si ku Biaej Rusi do Witepska i Poocka, jako

te na mudzi i Polesiu.

VI.

Do Wielkopolski wciska si nauka Luthra, '<,v l*oznaniu Samuel do-

minikanin, Jan Seklucyan, Jan z Komina rOzkrzewiaj nowe zasady. Po-

dobnie Endorlin przy katedrze w kolonii universytetu krakowskiego. Zbo-

ry wielkopolskie. Synody prowincyalne jDrzeciw Luthrowi i jego zwolenni-

kom. Bracia czescy w miasteczkach wielkopolskich. — Andrzej Górka

ich popiera. Biskup Izbinski wjjedna rozkaz króla oddalenia braci cze-

skich.

Do Wielkopolski nauka Luthra wciskaa si bardzo wcze-

nie, ju to pomidzy mieszczan rodu niemieckiego, ju t
pomidzy panów , którzy przez wychowanie od nauczycieli za-

granicznych
,
przez i)odróe ,

przez familijne tradycye husy-

ckie, niclubili duchowiestwa i wadzy kocielnj. Okoo r.

1520 w Poznaniu dominikanin Samuel dla swoich zdolnoci

powoany na kaznodziej katedralnego, zacz z ambony roz-

siewa zasady Luthra i i)rzeciw duchowiestwu powstawa.
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Niedugo i»ot<!'iii, ho r. l.')2') .an Scklucyan rodem z Bygdo-

8zczy, kt('»ry stojdc bakalarza tcolctf^ii w uiiiw«'rsyt('n' lipskim

otrzyma i by kaziiodzicjii iiicmictkim przy i»oznan.skim pa-

rafialnym kociele w. Maryi Magdaleny, w podobny sposób

postpowa. Do tej epoki nale rozkrzewiacze nowych za-

sad w Wielkojjolsce Jan z Komina czyli Kominczyk przy

Litwie co dopiero spomniony a nauczyciel Andrzeja i uka-
sza Górków ze Szamotu nicmnij Bernard z I^uhlina, Mar-

cin Glossa i Eustachi Trepka.

W Poznaniu bya przy kociele katedralnym kolonia uni-

wei"sytetu krakowskiego, zaoona przez miejscowego biskupa

Luhraskicgo. Okoo r. 1530 powoano do niej na nauczy-

ciela jzyków staroytnych Niemca Ivrzystoa Endortina, któ-

remu w Lipsku ju czyniono zarzut przyciylania si do za-

sad Luthra, lecz ciiigle wypiera si tego. Endorfin jednajc

sol)ie wzgldy hiskui)u Latalskiego i innych wysokich ducho-

wnych lubo bardzo nieznacznie
;
])rzece we wydawanych przez

siebie ksikach i na lekcyach , odstrcza modzie od zasad

prawowiernych, co zaczo przynosi wielki skutek. Zna-

cznego take wpywu bya szkoa niejakiego Trotzendorffa

w Gold(Mibergu miecie szlskiem, do której posyano na wy-

chowanie niemao modziey wielkopolskiej. Powoli pootwie-

rano tajemne miejsca schadzek dla nowowierców, czyli tale

zwane zbory wielkopolskie, a Gorkowie w paacu swoim

w Poznaniu przy ulicy "Wodnej, prawie publicznie kazali od-

prawia naboestwo na sposób lutherski.

Papie, monarchowie w znacznej liczbie, biskupi, pra-

atowie i inni do styru kocioa rzymskiego nalecy ducho-

wni, znosili si przez wszystkie kraje europejskie w celu za-

pobieenia obalaniu starj wiary. Niennig kr(')l i koció
w Polsce obojtnie si jirzypatrywa tak bujnemu rozkrze-

wianiu nowoci. W skutek tego ju w r. 1520, kiedy pod-

czas wojny z mistrzem, Zygmunt 1 bawi w Toruniu, wyda
zakaz W])rowadzi'nia do krajów koronnych pism Luthra pod

kar konfiskaty majtku i wygnania z kraju. lvrzycki mody
ducliowny siostrzeniec jjodkanclerzego Tomickiego, a póniej-

szy arcyl)iskup gnienieski ogosi pismo piy.eciw Luthrowi

pod tytuem "lnconiia Lutheri w równie oi)elywym i gru-

biaskim stylu, jakiego Lutlier uywa. Synod prowincyalny.
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to jest wszystkich dyecezyi polskich odbywany w czycy
pod przewodnictwem Jana askiego primasa ogosi bul pa-

piezk przeciw Luthrowi i rzuci kltw na tych, coby si

chwytali nowoci religijnych. W cztery lata póniej odby
si powtórny (r. 1527) synod prowincyalny w tme samem
miecie , na którym uchwalono wznowienie inkwizycyi witj.
Zdaje si atoli, e wznowienie to inkwizycyi niewyszo wcale

z ducha przeladowniczego , lecz owszem z tolerancyi , bo we-

dug praw kanoniczych inkwizycya staa wprost pod papiea-

mi, którzy j, sprawowali przez dominikanów i nawet cudzo-

ziemców, a na tym synodzie posza w rce biskupów pol-

skich, którzy jako senatorowie, baczyli na stosunki wiatowe

i z lekka tylko trzymali si praw kocielnych. Takij jednak-

e inkwizycyi pada ofiar (r. 1529) omdziesicioletnia Ka-

tarzyna ona Melchiora Zalassowskiego, rajcy krakowskiego.

Niegboki historyk Górnicki rozumie, e przesza na wiar

ydowsk, lecz waciwie rozwolniona w przekonaniu religij-

nym zasza dalej jak Luther i Kalwin, a dociga poj Ser-

veta, bo o bóstwie Jezusa Chrystusa twierdzia w sowach:

„nie miaci Pan Bóg ani ony ani syna, ani mu tego po-

trzeba, bo jedno tym synów potrzeba, którzy umieraj, ale

Pan Bóg wieczny jest, a jako si nieurodzi, tak umiera

nie moe. Nas ma za syny swoje, s wszyscy synowie jego."

Doktorowie kollegiaccy z uniw-ersytetu krakowskiego, którzy

j wybadywali przez danie odpowiedzi na kady artyku

skadu apostolskiego, zawoali po wyrzeczeniu tego blunier-

stwa: „le mówisz niebogo, obacz si: s proroctwa o tem,

i mia Pan Bóg na wiat posa syna swego, który mia

by ukrzyowan za grzechy nasze, aby nas nieposusznych

jeszcze z ojca naszego Adama, swym posuszestwem zjedna

z Bogiem Ojcem." Ale im doktorowie obszerniej i grunto-

wniej dowodzili, tm bardziej omdziesicioletnia deistka ob-

stawaa przy swojem. Sd biskupi uzna j za hereticzk

i odesa po ukaranie do urzdu miasta krakowskiego, pod

dozorem którego w kilka dni póniej , na rynku spalon bya.

Krótko po mierci Zygmunta I Ferdynand król czeski

z duchowiestwem i panami kadc tam nauce Luthra ko-

rzystali z pory i przeciw szcztkom taborickim a pierwotnie

Husytów istncych jeszcze pod nazw Jednoty braterskij
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(Lnitas fnitrriuL' ecclohiu*, albo liiitas fnitnmi) i kazali im

opuci granice czeskie. Ksi Albrecii pruski okazywa si

/ panów \vi^kszo^'() /iiaczeiia, najyczliwszyni dla opi-raj-

cych si wadzy rzyniskij; postanowili wic bracia czescy

wyprowadzi si do jego kraju. W sam dzie . Jana Chrzci-

ciela roku 1548. wchodzio ich kilkas<'t uroczycie do Pozna-

nia. Familia (lorków otworzya im przyturk w miasteczkach

swych Szamotuach, Wronkach, Kurniku, Koniine, a fami-

lia Ostrorogów, w Ostrorogu, Kominku i t. d. Bracia cze-

scy i)rzybywali cigle do Wielkopolski a pod rodek Sier-

pnia, rfni w opiek Andrzeja G(irki potnego jeneraa wiel-

kopolskiego, zaczli odbywa w Poznaniu po domach prywa-

tnych naboestwo podug swego obrzdu ze piewami w nie-

dziel, czwartek i pitek. Lud si zgromadza zrazu przez

ciekawo, a potem zaczyna smakowa w ich naukach. Po-

dobiestwo jzyka czeskiego z ])olskim naówczas daleko

wiksze jak teraz, wywierao wpyw widoczny. Biskup) po-

znaski Izbinski, nie móg na to obojtnie patrze i uczyni

wniosek do króla, w skutek którego przyszed rozkaz od-

dalenia nie miych kocioowi katolickiemu goci. W sam

wity Bartomiój wychodzcych braci czeskich egnali

lutheranie poznascy z wielkiem rozczuleniem. W Toruniu

zatrzymali si bracia czescy przez onmacie tygodni, lecz

potm w skutek rozkazu królewskiego i sarkania ducho-

wnych niszych, wypdzi ich 'l'icdemaini (iiese biskup che-

miski, dla nowowicrców niezmiernie pobaajcy, bo po-

dobno sam nie bardzo prawowierny, a na koniec ksi Al-

brecht osadzi ich w Kwidzynie. Jeden atoli czeski ducho-

wny utai si w Toruniu i znalaz licznych zwolenników, dla

którycli naboestwo skrycie od|)rawowa; skoro jednake

obj llosiusz dyecezy chemisk, wkrótce go odkry i wy-

gna za drui^iini.

YII.

W Afaopolscc schadzki rolij^^jino ii Trzocieskiego, Lisnmnina \\ oolia.

spowiodnika Bony. Biskup Miuipjowski karci nowatoi-ów alt> io. karzo.

ywot Orzcchowskio^^o, jc^o zasudy i nauki, dla Uj^o idzio pod klt\v\;.
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W Maopolsce, a mianowicie w Krakowie zaczy si

take jeszcze ua trzy lata przed zgonem Zygmunta I two-

rzy schadzki religijne. U Jdrzeja Trzecieskiego midzy
modzie, szlacheck synnego ze znajomoci jzyków aci-
skiego, greckiego i hebrajskiego, tudzie u Lismanina Wo-
cha, prowincyaa bernardyskiego, a spowiednika królowej

Bony, zgromadzali si Jakób Przyuski pisarz grocki krako-

wski znany wydawca zbioru praw, ksidz Andrzej Frycz

Modrzewski sekretarz królewski , Wojewodka wójt i dru-

karz krakowski i jaki Belgijczyk, którego Spirytusem zwano,

W ogóle tak miao tam rozprawiano, i si niektórzy na-

wet przeciw wierzeniu w Trójc ^it owiadczali. Przy-

uski nietylko dworzanom Piotra lunity , marszaka i woje-

wody krakowskiego, ale samemu limicie z zapaem wyka-

da now nauk. Samuel Maciejowski kanclerz królestwa

i biskup miejscowy zna si na tem dobrze, e na przeko-

nanie proste czy krzywe, sia i przemoc nie s lekarstwem,

a wreszcie wiedzia, i szlachta polska sw wolno nawet

nad religi przenosi, a wolno sumienia za cz wolnoci

politycznej uwaa i duchowiestwu ani kocioowi kar prze-

ciw sobie wymierza dugo niepozwoli. Maciejowskiego za-

sad byo odstpcom od kocioa surowo grozi, ale w ich

karanie wcale si niewdawa. Przyszo atoli do tego w jego

dyecezyi , e ksidz Walenty pleban krzczonowski chwyci si

nowoci religijnych i poj on. Tu Maciejowski z urzdu

widzia si zniewolonym rok mu wyznaczy i do sdu za-

sied (r. 1549). Tymczasem na rok przyprowadzili go jako

przyjaciele Mikoaj Olenicki z Piczowa pan znakomity,

Mikoaj Rey z Nagowic synny z swej nauki, Remigian Chem-

ski i wielu innych szlachty
;
jako obroca pozwanego ksidz

Stanisaw Orzechowski przysa pimienn odpowied na za-

rzut Biskup Maciejowski wedug prawa powinien by obwi-

nionego uzna za heretyka, co zarazem byo skazaniem na

konfiskat, bezecno i mier, lecz przewidujc, i przy po-

mocy tak znakomitych ludzi, wyrok jego i)Oszedby w niwecz,

wola ca rzecz do póniejszego czasu zawiesi, a }»lebana

krzczonowskiego nawet bez dania rkojmi do donui puci.

Wielkiego chalasu narobi Orzechowski, o którym tu

obszerniej nieco nadmieni trzeba. By on rodu szlacheckie-
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go synem pisarza /innskiego i Haranieckiój C(^rki ksidzu

ruskiego. Irodzi si r. 151.'i i od modoci pokazywa

wielk /.doliioe (Id nauk, odebrawszy pierwsze pocztki szko-

lne w l*rzeniylu, posany by do Wiednia, gdzie si nau-

czy gruntownie po acinie i po grecku. Kiedy Turcy pier-

wszy raz przyli jkmI Wiede, |irzeni('>s si na akademi do

Wittenberga, gdzie zabra znajomo z Marciin-ni I^ntlirem,

a z jego powiernikiem Melanchtonem , w póniejszyci czasaci

utrzymywa korrespondeiicy. .lu wtedy zaczerpn nowyci

zasad, ale e nastpnie uda si na akademi do I'a(lwy,

sta w stosunkach z rozmaitemi ludmi uczononymi w liono-

nii, Wenecyi i w Hzymie, w których miastach take prze-

bywa, przeto zdawao si, e niemyli odstiii starego ko-

cioa i i)rzy inm wytrwa. Po siedmioletnim pobycie w kra-

jach obcych wnki za cigym naleganiem ojca, do^kraju.

Rodzice nieszczdzili na jego wychowanie w tych jedynie wi-

dokach, e si chwyci chleba duchownego i famili nietylko

podeprze, ale i wyniesie. ICiedy jeszcze pocztkowe bra na-

uki w Polsce, ojciec wyjedna mu kanoni w Przemylu i dwie

plebanie. Nieleniwie te chodzi okoo siebie i sam miody Orze-

chowski, bo za wp}wem kardynaa Ginucego otrzyma od

Pawa III pajiiea, archidyakoni przemylsk, a niektórzy

utrzymuj, e i dziekani przy teje katedrze.

Pomimo nastawania ojca , mody Orzechowski niebra si
do wywicenia, a pod(»bno chcia zosta ksidzem ruskim,

oczywicie dla widoku na maestwo. Ojciec lubo czowiek

agodny czy z naboestwa, czy przez wz<zl(l, i aciskie
urzdy kocielne i daleko (locliodniijsze i nierównie wietniej-

sze, tak w gniew wpad, e grozi pocz, i go si wypie-

ra bdzie. Mody Orzechowski z wielkim wstrtem, ale zo-

sta ksidzem aciskim we Lwowie. Od razu atoli ziuilaz

nieprzyjaciela w biskujiie przemylskim Tarle, e bez jego

pozwolenia wici si w innj dyecezyi, a potem , e by kor-

tezanm, to jest w Rzymie biega za prebjMidami polskiemi.

Z tj przyczyny wyniky midzy nimi rozmaite prawnicze

zatargi, w ktiuych atoli Orzechowski ju w obrotach pie-

uiaczych dowiadczony, umia si odcina. N)dró jego do

[{rakowa w tym czasie zrobia go gonym pomidzy ludmi
wiatymi, ['otrafil si za wkrci w lask u Ganuata, kto-
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ry przez szczególne wzgldy królowój Bony minio ca sw
nieudolno trzyma, jak niegdy Fryderyk Jagielloczyk,

obok metropolii gnienieskiej , biskiqistwo krakowskie. Gam-
rat jako primas zastanowi wyroki biskupa przemylskiego,

a tem samm Orzechowskiego przy dochodach duchownych

utrzyma i tytu mu archidiakona zatwierdzi. Orzechow-

ski dumny ze swojej nauki, uwielbianiem krajów zagrani-

cznych do ponienia rodzinnych skonny, wadzom przeoo-
nym nieposuszny, kóci si z duchownymi i nawet wie-

ckimi ssiadami, a wyszo kocioa ruskiego jak si zdaje

dla tego wykazywa, i duchowni ony pojmowa mogli.

Po mierci Tary Dziaduski biskup przcmylski, stara

si o yczliwo Orzechowskiego i std by od niego ustnie

i w pismach pod niebiosa wynoszony. Atoli nie dao si

dugo patrze przez spary na ycie Orzechowskiego, które-

mu za bardzo podobaa si kada jego kucharka i wstrze-

miliwo celibatem obostrzon, prawie na obyczaj turecki

zniewaa. Dziaduski rad nierad przystpi do wytoczenia

mu sprawy i to wedug form prawa kanoniczego z powodu

chwalenia bdów kocioa ruskiego, pisania za zniesieniem

bezestwa u duchownych i wiedzenia gorszcego ycia z An-

n Zaparciauk, doprowadzonego a do chrzcin potomstwa

jawnie odprawianych. Orzechowski w odpowiedzi na skarg

owiadczy: e trwa w zasadach rzymsko-katolickich i zoy
na pimie swe wyznanie wiary; bdów za kocioa greckie-

go nigdy nie stwierdza, ale dowodzi tylko, e koció ten

"wcale nieposiada wad mu >Yytykanych; oczywicie wic nio-

umacnia odszczepiestwa, ale owszem ku pojednaniu dwóch

kocioów pracowa; ksik o maestwie duchownych na-

pisa, ale bez zej myli, tylko z powodu sporu z Marcinem

Kromerem przyjacielem swoim, z którym nieraz w Bononii

o tym przedmiocie rozprawia; nie kaza jej za drukowa,

lecz owszem przeciw jego woli na wiat wysza Nakoniec

ofiarowa zaprzysidz, e co do ksiki sam tylko prawd
podaje, jako t, e posuszestwa kocioowi dochowa,

jego zasad zaczejjia wyrzeka si, a ycie wedug uczciwo-

ci stanu duchownego prowadzi bdzie. Gdyby za przysi-

g t w czemkolwiek nadwery, natenczas podda si kl-

twie i utracie wszelkich dochodów otrzymanych od kocioa.

Dziaduski nietylko przebaczy wszystko Orzechowskiemu, ale
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l.')48, tu jest w siin dzie mierci Zymmiiita starego, zoiy
()rz('(li(>\\>ki iiizjjd oficyala. (Wly jio/wano ksidza ^Valelltep^> ple-

bana krzc/onowjkiego j)rz('(l sd biskujii krakowski, jako pier-

wszej duchownego, co si w Polsce oeni, Orzechowski

posa na jego obron pismo, a odtd owiadcza, e i jego

na to stanie, na co si kto inny odway. Skoro roku na-

stpujcego nadeszy sejmiki we Wini, prawi midzy szla-

cht, i ksia powinni y w maestwach, a gdy biskup

wpad mu z zai)ytani('m czyli nie myli tego uczyni? w-
zlowato odpowiedzia: .,w lada dzie." Z odwoaniem si

na jego przysig i>ooono Orzccliowskienui pozew biskupi,

lecz go odesa w skutek czego poszed i)od kltw. Orze-

chowski stal w zamiarze jiojcia w maestwo Straszo-

wnj jmniiy z dworu Kmiciny, a dla wykonania )ez prze-

szkody zamiaru, postanowi choby ca I\zeczpospolit

zamie.sza.

VIII.

Sfjin drugi w riotrkuwif (iri4".t). Orzocluwski fckarzy si u izby po-

selskiej przeciw hiskupdiii. Obriizowaiiio jogo bezeimoci ksiy, ol>urza

l)iskiipów, którzy ijdaj, aby król niejtozwiilnl dalój mówi. Orzechowski

wnosi, aby król niepcizwnla go kltw ohydza. Król wyrok odwacza.

Orzechowski eni si z Magdalen C"honisk. Biskup I)ziadu'^ki uznaje

maestwo jego za luepr.iwe a samego skazuje na kltw jako heretika

z wygnaniem z dyecezyi.

W Piotrkowie odbywa si ów sejm drugi za Zygnunita

Augusta (r. ir)4!l.), kiedy szlachta burzya si ju nie jjrze-

ciw królowi o maestwo, ale i)rzeeiw panom gl(')wuie wie-
ckim i dueliownym, e lami prawa i woaa o exekucy sta-

tut(')w. Orzechowski zjechawszy na sejm wyjedna sobie po-

suchanie u izl)y ])oselskiej i skary znowu przeciw l)isku])om,

a na dowód odczyta kltw, która go wszelkich praw oby-

watelskich i)ozl)awiaa i o ojtiek przeciw jirzemocy prosi.

Pomidzy i)oslami Ijyo niemao do nowych zasad sklomiyci,

a wszyscy tacy co do najwyszego stopnia i)odnoszc wolno
szlacheck, dreli z uniesienia, aby duchowiestwo miao o ich

yciu i mierci rozstrzyga. Poszli zaraz do króla i zaczli

czyni juzedstawienia, e ])rzecie tylko on. a nie kto inny
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moe szlachcica na utrat majtku, czci i ycia skazywa.

Jeeliby za król uiechcia zemu zaradzi, to rycerstwo po-

trafi jeszcze swe siy zebra, aby si od tej nowej przemocy

zasoni. Najgówniej robili chaas znani dwaj czonkowie

oppozycyi maestwa z Barbar Piotr Boratyski i Jan Sie-

rakowski, a po nich Mikoaj Kryski. Wnieli do króla, aby

sam przesucha sprawy Orzechowskiego.

Ze zwyczaju odwiecznego i ukadów midzy rycerstwem

i duchowiestwem duchowni mieli prawo sdzi sprawy tes-

tamentowe, o niespowiadanie si, o dziesiciny, o porwanie

si na wadze lub osob duchown, o róne inne rzeczy,

midzy któremi uajgówniejsz bya herezya.*) W pierwszych

latach szerzenia si nauki Luthra po Prusach, duchowiestwo

polskie na synodzie czyckim postanowio , aby z nowowier-

cami wedug prawa kanonicznego postpowa. W kilka lat

póniej (r. 1530) zalecono na synodzie piotrkowskim, aby jak

w dawnych wiekach byo, inkwizytorowie, a gdzie ich niemasz,

archidiakoni ledztwa o odszczepiestwo rozpoczynali. * *

)

Z obawy eby szlachta o nadwerenie swej wolnoci, pod

ten czas ju wysoko wyniesionej, niekrzykna: starao si
duchowiestwo, i zapada na sejmie krakowskim r. 1543.

uchwaa przypominajca wszystkie sprawy podlege sdom
biskupim i naturalnie midzy niemi o herezy. ***) Na do-

maganie si arcybiskupa Dzierzgowskiego i biskupów, Zyg-

munt August sam prawie nowowierca, uzna za potrzeb nie-

uchronn wyda w sobot po uroczystoci Poczcia Najwit-

szej Maryi Panny w Krakowie r. 1550. postanowienie, e daw-

ne prawa przeciw herezyi jak najcilej bd wykonywane

i heretycy niemog dostpowa adnych godnoci, urzdów,

maj by sdzeni i wyrokowani wedug dawnych ustaw przez

biskupów na bezecno i wygnanie, a starostowie i urzdnicy,

do których to naley, s obowizani wszelkie podobne wy-

roki do wykonania doprowadza. ****)

*) Ksiga czternasta IX.

**) Consthutiones synodorum Metrop. Ecel. Gnesn. Provin. Joannis

Wyk lib. IV.

***) Constitutione? in comniitiis goneralibus cracovieasibus fact.\e an-

no 1543 Volum. Leg. T. I. sub an. 1543,

****) Postanowienie to zamieci dosownie Lubieniecki w Historia Re-

formationis Polonicae lib. II. cap. 4.
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Orzechowski stu hic winnym nadwerL-nia zasad reli-

gijiiycli, kt('»rato wina nawef u ludzi swieckicii przypadaa

pod wyrok duchowny, ah' nadto hy on ksidzem. Wy|»adt'k

fen al)y rycerstwo prawie je(hioz^'odnie zaparo biskupom

jirawa do sijdownictwa w rzeczach wiary i jeszcze nad ksi-

dzem, okazywa si nadzwyczajnym, niesychanym, zatrwaa-

jj^cym. Biskupi musieli wic z obowij^zku wystpowa'- prze-

ciw wszelkienm mieszaniu si króla, lecz e senat liczy nie-

mao zwolenników Luthra, a pomidzy tymi najcelnicjszych

oi)pozycyi czonków, jak Andrzeja (i('»rk kasztelana pozna-

skiego a zarazem jeneraa Wielkopolski, który ca t pro-

wincy}}: mia na swoje rozkazy, Zborowskiego wojewod ka-

liskiego, liaala lieszczyskicgo wojewod brzeskiego, prze-

mogo zdanie i ujidzy rad, aby spraw przed króla puci.

Std tedy Orzechowski: dopokd wywodzi zalety, jakieby

miao ycie duchowiestwa przy maestwach, biskupi pil-

nie suchali , lecz gdy si puci na obrazowanie bezennoci,

a nie aowa farb oliydiiych, biskupi z krzese si rwali,

gos nui tumili i wezwali króla aby dalej mówi niepozwa-

Ja, Rycerstwo przytomne tak senatorowie wieccy jak szla-

chta uniesieni znowu przeciwnym zapaem, i)owstali eby
broniceum si mowy nie tamowa, tby nie puszcza w osta-

tnie}, zniewag sprawiedliwot<i sdowi^j i wolnoci szlacieckiej.

Kr(')l wprawiony w zamieszanie, i)rdko naradzi si z prze-

dniejszymi jianami, co pocz i zaleci Kmicie kierujcemu

obradami z urzdu marszakowstwa koronnego, e n>a owiad-

czy, aby Orzecliowski swoj spraw dalj wprowadza, lecz

bez obraania biskupów. Mówca atoli t wrzaw w obce kró-

la cakiem z terminu zbity, nie móg si tak zaraz wypra-

wi, a dopiero dawan od przyjació otuch pobudzony, ze-

bra swoje siy i mocn mow wyci?j,, a zakoczy wnioskiem,

aby król niepozwoli go oliydza kltw.
Król nie tak trudn jak wielkiej wrzawy narobi mo-

gc s[)raw, wola do zawyrokowania na póniej odwlec

a tymczasem iKitrze, w jakim kierunku potoczy si w l*ol-

sce spór midzy duchowiestwem a rycerstwem, kocioem
katolickim a odpadajcymi co d/ie nowowiercami.

13iskupi skonni do ustpowania, kazali powiedzie Orze-

chowskienni, aby w sze osób do rozmowy u arcybiskupa

Tom IV.
^^
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gnienieskiego stan. Andrzej Górka gówny Orzechowskiego

obroca, stara si zawerbowa co najznakomitszych panów

do nowoci religijnej nakonionych, jako towarzyszyli Orze-

chowskiemu wojewodowie Radziwi, Zborowski, Leszczyski,

Brudzewski i kasztelan Górka, który wzi jeszcze swoicli

dwóch synów ubranych jako sug wolnych nieszlacheckiego

rodu. Primas i biskupi struchleli. Sprawio to nawet i w mie-

cie tak wielkie wraenie, e odwierni nie mogli powstrzy-

ma ciekawego ludu, który nietylko do paacu, ale nawet

na pokoje si wciska. Biskupi korzystajc z obecnoci wielu

osób, owiadczyli, i niepodobna im z duchownym obwinio-

nym rozprawia si o jego rzeczy w tumie osób wieckich.

Górka przemówi si z arcybiskupem , e duchowni bywaj na

sdach wieckich, a ludziom wieckim na duchowne wstpu

broni. Poczem wszyscy panowie oddaliwszy si z Orzecho-

wskim, wyrzekali przed szlacht o ze obejcie si biskupów,

którzy Bogiem a prawd, a nazbyt pobaania okazywali.

Wyrzekania atoli skutkoway i posowie z koa swego wy-

znaczyli w delegacyi dwunastu i wyprawili do primasa z owia-

dczeniem, e Orzechowskiemu nie bdzie zbywao na szla-

chcie, która nie cierpi, aby w Polsce panami minia i y-
cia biskupi by mieli. Do króla biegali take róni posowie

sierdzc si, wyrzekajc przeciw dokazywaniom duchowie-

stwa. Wzi na siebie rzecz ca Jan Tarnowski kasztelan

krakowski , sprowadzi do swej gospody Orzechowskiego,

Dziaduskiego , Maciejowskiego i Kmit, gdzie stana ugoda,

i Orzechowski nie pojmie ony, dopókd ojciec wity na

jej pojcie nie zezwoli. *) Dla upewnienia si wikszego bi-

skupi przomogli na Kmicie, e Orzechowskiemu Straszównj

ze swego dworu nie da. Atoli Górka i Zborowski na prze-

kor duchowiestwu podburzali Orzechowskiego, aby poka-

za, e si niczego nie boi, i aby si z inn pann eni,
a tymczasem korespondowali z Janem Chemskim wojewódz-

*) Tak powiada Orzechowski. Sowa Górnickiego s% take: „Xidz
Maciejowski pomóg mu do tego, e si ta rzecz gadce odoya, z tym

dokadem, i Orzechowski by powinien posa do Rzymu z prob, iby

maestwo jeijo od stolicy witej byo potwierdzone , coby uczyni Orze-

chowski " Aby to maestwo byo jednak potwierdzone, nie zdaje si

bynajmniej do prawdy podobn.
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twii krakowski('j,'(i szlachcicom o córk jcRo Magdalen. Wró-
ciwszy (Id (loiim, zaraz Dr/cchowski tóm si stara dokuczy
biskupom, e ksidzu Marcinowi Krowickienm proboszczowi

z Wini i pisarzowi dochodów Kmity wojewody krakowskie-

go, w swym domu huczne wyprawi wesrh', potom pojecha

do Przemyla w obecnoci krewnych i przyjació, zrzek si
wszelkich urzcd(')w ko.>>cieInych . a ztaniti^d uda si do Lcina
wsi dzirdzicziiej Kcniigiaiia ("iielmskiego, gdzie po otrzyma-

niu lutu z jego synowic Magdalen od Felixa Krzyaka
Szczel)rzeszyski(>go plebana z Niedwiedzia, gody weselne

odprawowal. Trzez to maestwo Orzeciowski przyszed

nietylko do majtku , który mu zabezpiecza szlacheckie utrzy-

manie ale i do jiowinowactwa z domami nawet bardzo mo-

nemi.

Odgos o maestwie Orzechowskiego rozbieg si po

Krakowie, skd grurhn na ca Polsk i dalej jeszcze Wy-
znawcy nawet cakiem innych, jak on zasad, byle tylko no-

wych wysilali si na pochway i oklaski. Biskup Dziaduski

chcia si z kapitu przemylsk porozumie wzlgdem kro-

k(')w i)rzedsicwzis> si majcych i pisa do niej listy, ale brat

Orzechowskiego pisarz ziemski przemylski, schwyta posaca
zbi i listy mu pobra, o co jako o dopuszczenie si gwatu
wzgldem wadzy duchownj take pod sd biskupi nalea,

a nawet pozew otrzyma.

Ale pilmijc tu tylko ksidza Orzechowskiego pozostamy

przy tern, e biskup wyznaczy mu rok przed siebie do Brzo-

zowa i Orzechowski zjecha na miejsce, lecz w licznm pocz-

cie rycerstwa, które obyczajem wieku byo przy broni i nawet

z trcl)aczanii; biskup kaza bramy zanikowe pozawiera, mosty

pociga a do Orzechowskiego na gospod jjosa dwóch ksiy,

którzy mu odczytali pozew ze zapowiedzeniem, i jako ksidz

niemoe ze sob przyprowadza adnycli wieckich ludzi.

Szlachta obecna z uniesieniem odpowiedziaa, i j o zamiar

gwatów nikt posdza niepowinien, a prawa, dla sprawie-

dliwoci, wadze sdow jawnie wykonywa ka. Udaa si

szlachta do biskupa, lecz j z poajaniem odprawi; sdów
orem i przemoc zagroonych odprawowa uiechcia. Orze-

chowski z gronem swych towarzyszów poszli przed zawaro-

wany zamek i krzyczeli, e obwiniony stoi, chce na zarzuty

13*



196

odpowiada, lecz niema przed kim, do izby sdu dosta si

iiieraoe. Nazajutrz poszli do biskupa brat Orzechowskiego

Herburtowie , Dunikowscy, Starzecliowski z owiadczeniem, e
obalowany si stawi, azatm zaoczny wyrok nastpowa
nie powinien. Gdy ich za biskup nieprzyj, ani biskupa

pisarze ich zgaszania si powiadczy niechcieli, Orzechowski

uda si do Sanoka, gdzie swe stawanie na sd biskupi do

akt grodzkich i)rzed Piotrem Zborowskim poda.

Pomimo te zabiegi biskup dnia 8. Kwietnia 1551, r. uzna
maestwo za nieprawe a Orzechowskiego jako heretika

skaza na kltw , utrat czci , wszelkich dóbr ruchomych i nie-

ruchomych, duchownych i wieckich, z wygnaniem z ^ecezyi.

Wyrok za ogoszono przez przybicie na drzwiach kocielnych

w Przemylu i w Przeworsku. Orzechowski dowiedziawszy si
o wyroku, pojecha w Niedziel z wielu przyjaciómi do Prze-

myla na naboestwo. Skoro go ksia postrzegli, wstrzy-

mali natychmiast piew, i jeden do którego to naleao, wy-

stpi i zawoa obracajc si do Orzechowskiego, e klty

winien si z kocioa oddali. Orzechowski zapyta si przez

kogo moe by klty. Ksidz odpowiedzia , e przez biskupa

i formu kltwy powtórzy. Natenczas Orzechowski stan
na awce i wzniósszy do Boga modlitw , e obrzdowi wi-
temu przeszkadza zniewolony, tumaczy si, i jako prawo-

wierny katolik, nieprawnie jest potpionym; poczem zaraz wy-

szed, uda si na zamek i opis caego w kociele zajcia, do

akt poda. Duchowiestwo oburzone t zuchwaoci wnieso

tern spiesznij do króla o wykonanie wyroku biskupa prze-

mylskiego, a król rozkaz wedug dania wyda do Kmity,

jako starosty przemylskiego , lecz Kmita lubo podówczas

mia niech ku Orzechowskiemu z powodu doznania na so-

bie jego ostrego jzyka, za odmówienie rki Straszownej, prze-

cie wola ca rzecz a do sejmu w przewok puci.

IX.

Woch Stankar w Krakowie , zwoleunik Zwinglcgo. Biskup Maciejo-

wski kaza- go osadzi w Lipowcu, jako heretyka, zkd Stankar uszed do

Mikoaja Olenickiego. Spory ztd a do króla si wytaczaj. Król na-

kazuje Olenickiemu wydali Stankara od siehie, który uda si te do

Królewca. — Zebrzydowski biskup krakowski zapozwanego przed sd du-

chowny Konra'la Krupk uznaje heretykiem, ale bez skutku.
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Przed iii<'\vi(!lu laty krci si po Kraku>vic Woci Staii-

kar, kt«'»rv w (liiclui nauki Szwajcara Zwinjjlo^o midzy uczo-

nymi dowodzi: e w oherze mszy . nic ciao i krew Zl)a-

wiciela, ale si tylko chleb i wino znajduje, e msza jest

c/yste:n )awocliwalstwem, a kaplnstwo niczem; )bivjidek

chrztu obdzie si bez wody. Do tego wszystkiejjo naipra-

wa si z postów, zakonników i witych paskich. Hiskup

Maciejowski kaza te^^o heretika j>oima i zamkn w Lijtowcu,

gdzie byo dyecezyalne wizienie dla ksiy. Jdrzt'y Trzc-

ciewski ów biej^y w jzykach staroytnych mody szlachcic

i jego przyjaciel Lasocki, dostawili mu powróz po którym

si spuci, przyjli go za wizieniem obronn rk i odwieli

na zamek i)inczowski do Mikoaja Olenickiego prawimka po

bracie rodzonym synnego z prawowiernoci w rzeczach wiary

i wielokrotnie w niniejszem dziele wspominanego kardynaa

Zbigniewa. tankar opanowawszy cakiem modego Olenic-

kiego i ssiedni szlacht, chcia od razu l'aulinom iiinczo-

wskim klasztor odebra, obrazy powyrzuca i szwajcarskie

naboestwo zapiowadzi, atoli obawa jjraw krajowych juze-

nutga na Olenickim i jego przyjacioach , e tak wane pi-zed-

siwzicie do wygodniejszej pory odwlekli: jednake rzeczo-

nym zakonnikom jakie sprzty z kocioa wzili i w ogóle

tak dopiekali, e wielu do ucieczki zniewolili. Naboestwo
za odprawiali wedug swojj zasady w nowo urzdzonj na

zand<u kaplicy.

liiskupi w sprawie Orzechowskiego ksidza i z niskij

szlaclity nauczeni, e ich sdy wic(^j zego ni dobrego przy-

nie uiog, uoyli w sprawit; rycerza z wielkiego rodu tak

rzecz prow adzi , al)y si niezrzeka swej wadzy sdtw niczej,

a królewsk powag mie w odwodzie.

W tym duchu nad wszystkich pracowa Andrzej Zebrzy-

dowski biskwit kujawski, który okoo wzicia Katedry krako-

wskiój po znuirym Maciejowskim, chodzi. Wykada on

Zygnunitowi Augustowi, co te nowe zasady za owoc wyday

w Niemczech: tam lud prosty niesucha ksidza, l<sidz bi-

skupa, biskup i)aiiiea i wszyscy niesuchaj cesarza. Wa-
dza duchowna i wadza kr('>lewska tylko si razem utrzyma

mog; wiara cho jjodkopaua , e ol»iecuJe ludziom /iawienie

zawsze si odzierzy a z czasem znowu w/moinieje. ale tron
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raz w podstawie osabiony jak padnie, to si podnie nigdy

niepotrafi. Majc poniekd króla na swojj stronie, primas

Dzierzgowski rozkaza podkanclerzemu Przerembskiemu jako

administratorowi i proboszczowi katedry krakowskiej pozwa
Olenickiego. Obaowany przybywa na czas z wielk krew-

nych i przyjació zgraj, tudzie liczn sub dworzan. Prze-

rembski z duchowiestwem jako sdzia zasiad, suchaczom

zbytecznym odstpi kaza i zaprzestawszy tylko na surowych

i gronych wyrzutach, a od Olenickiego widocznie lekce-

waonych, spraw odesa do króla, do którego biskupi poszli

si ali , a Zebrzydowski znowu najarliwiej mówi w swym

duchu, dodajc, e pozwany Olenicki nawet przed sdem
biskupim zuchwale sobie postpowa. Senat wiecki niemal

cay by wtedy na stronie duchowiestwa. Przeciw Zebrzy-

dowskiemu w obronie Olenickiego, wystpi synny poeta

Mikoaj Rey: dowodzi, e Paulini pinczowscy sprone pro-

wadzili ycie , u mieszczan w nienawi popadli i nie dziw,

e pouciekali. Kazano Olenickiemu ustpi, a Janowi Tar-

nowskiemu jako pierwszemu senatorowi zdanie objawi, owiad-

czajc z uwzgldnieniem jego rozumu, i na nie wszyscy przy-

stan. Tarnowski w gosie zabranym rozbiera , e gdzie nie-

masz bojani Boskiej, tam niemasz posuszestwa; z upadkiem

wiary niknie wadza. Rzdzi jest to ze tumi. Jak król

za religi niewystpi , to modzikowie schadzek tajemnych nie-

zaprzestan; pokrjjomu radzi, nowe wiary wymyla i wa-
dz biskupów potrca bd. Zna to ojciec królewski , wzbra-

nia obcych obrzdów, witoszków nieda do kraju wpuszcza,

ich ksiki kaza pali. S w Polsce prawa na heretików, kto

wic heretikiem niech moc ich uczuje.

Piotr Kmita zbyt pody, aby mia pewne zdanie , widzc,

e wiatr przeciw nowociom religijnym wieje , zgadza si zu-

penie z Tarnowskim. Zabra atoli gos jeden z najniszych

senatorów Walenty Dembiski kasztelan biecki i mówi, e
prawa o heretikach zbyt dawne i ztd do czasów niestoso-

wne ; imi obwinionego w historii znakomite , a modo jego

uwzgldnion by winna. Osabi wic wniosek dwóch po-

przednich mówców i pierwszych w kraju panów, cho pierw-

szestwo wielkiej wtedy byo potgi. Stosownie do zdania

Dembiskiego król wstrzyma surowo prawa i przywoanemu
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Olenickiemu do izby, nakaza tylko, aby Franciszka Stan-

kara od siebie oddali, Boga chwali ojczystym sposobem,

nowoci cudzoziemskich poprzesta, zakonnikom i naboe-
stwu ici nieprzeszkadza i aby w i\'kojmi dotrzymania tysic

czerwonych zotycli wyoy. Jako Ohnicki wedug rozka-

zania wyprawi ze swego donni Stankara, który i)oszed do

Królewca, gdzie gocinnie przyjmowano kadego zasiewacza

nowych zasad. Z tm wszystkieni l'inczow by cigle jirzy-

tukiem tak cudzoziemców jak Polaków w religii niespokoj-

nych i ów ksidz Marcin Krowicki, któremu Orzecliowski

w swojj wsi urowicach wesele wyi)rawia, a ktiiry pized

wyrokiem biskupa Dziaduskiego do Piczowa uijzed, cigle

tam nauk szwajcarsk wykada i coraz wicej modj szla-

chty (jwi.

Z uczniów I\rowickiego niejaki Albert czowiek prostego

urodzenia przyczepi si do dworu Stanisawa Stadnickiego,

w miecie Dubiecku, które naleao do dyecezyi przemylskiej.

Stadnicki nietylko swoje dzieci po szwajcarsku ochrzci, ale

nawet w kociele jiarafialnym zamiast niszy, mody tylko i nauki

)ez ksidza odprawowa kaza. Biskup Dziaduski naznaczy

mu rok przed sob i jeli tu mona wierzy Orzechowskiemu,

umylnie wtenczas kiedy Stadnickiego nie byo w domu i za-

ocznie uzna go winnym ierezyi, a ztd na utrat urzdów,

majtku, bczecno, kltw kocieln i utrat ycia skaza.

Zebrzydowski zostawszy biskupem krakowskim z takiche

powodów przed siebie, przed kanoników i doktorów i)ozwa

Konrada lunipk Przeclawskiego. Z obwinionym niemao przy-

jechao do Krakowa ludzi, midzy którymi by Marcin Zbo-

rowski kasztelan kaliski , a sta w dworze swym naprzeciwko

dworu biskupa. Zebrzydowski obawiajc si jakiego roz-

ruciu, kaza wrota wielkie zamkn, a za wrota przeciw

ulicy kilka dziaek zatoczy; tylko fórtka bya wolna. Zbo-

rowski posa do biskupa, e to niewaciwie tak si zamyka
i warowa. Sd powinien by wolny, nie eby si do niego

dziur wciska. Przeciw Przecawskienui, choby t przed

sdem takiego rodzaju niestan: wyrok zaoczny zapa nit'-

moe. Bisku]) posa z odpowiedzi sug swoich, a midzy
innymi i historika owych czasów ukasza kórnickiego, i te

wrota zawarte nie przed panem kaliskim, ale przed pospól-
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stwem, eby jakiego rozruchu niezrobio; dziaa z dawna s,

zatoczone bez zamiaru szkodzenia komukolwiek; wciodów

do dworu niebraknie. Po porozumieniach przez poselstwa

ze stron obudwu raz i drugi , stan przed sdem Krupka bez

Zborowskiego , tylko z kilku innymi przyjaciómi. Zapytany

wzgldem wiary, odpowiedzia , e si trzyma ewanielii w so-

wach rzetelnych, a Christusa uwaa za gow kocioa. Za-

pytany wzgldem wadzy papiezkiej, wywija si na wszyst-

kie strony, ale wida byo, e jej nieuznaje. Biskup mu wy-

mówi, e si zasad cudzoziemskich chwyta, z ludmi lada-

jakiemi rzeczy religijne roztrzsa i nie tak wierzy jako ksia
ucz. Powinienby wróci do wiary przodków, a majtnoci

i droszej jeszcze rzeczy na niebezpieczestwo nienaraa.

Stosownie do zdania kanoników i doktorów Zebrzydowski

uzna Krupk heretikiem i odesa wyrok pod wykonanie do

urzdu starosty. Atoli Zborowski u Tarnowskiego i Kmity

starostów sandomirskiego i krakowskiego, tudzie u rónych

innych panów zamówi Iirupce wzgldy, azatem mimo wy-

roku, o utracie majtku, czci, lub wcale spaleniu na stosie,

jak prawo grozio, ani mowy by niemogo. Podobnie sobie

postpi primas Dzierzgowski w Wielkopolsce z Krzystoforem

Lasockim i Jakóbem Ostrorogiem. Jeden tylko Drohojewski

z kasztelana chemskiego na biskupa kamienieckiego wywi-
cony a wtedy ju biskup kujawski patrza przez spary na

wszystko co si w okó niego dziao.

Byo rzecz niewtpliw , e wadza duchowna mao zwaa
na pojedyncze wybryki szlachty ale myli na dobre walczy

przeciw wszelkiemu zawizywaniu si nowowierców w zgro-

madzenia i przeszkadza baamuceniu ludu. Na zborze du-

chowiestwa w Piotrkowie (r. 1551.) stano, aby wedug praw

cile pozywa i wyrokowa, a po Mao jak i Wielkopolsce

dali tego dowody biskupi. Tym czasem na sejmikach uwijali

si wszyscy osdzeni i tacy, którym si sdów jeszcze oba-

wia trzeba byo, a woali na szlacht, e przecie tylko król

w obec sejniu na utrat dóbr, urzdów, czci i ycia skazywa
moe, ale nie biskupi. Cóby to bya za wolno w kraju,

gdyby ksia znakomitszymi rycerzami pomiata mieli, jak

byle prostym pachokiem. Trzeba jprzeciw temu na sejmie

wystpi, a jak si niezaradzi na drodze dobrowolnej , to pod
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bruni niiw i siifc \ir7.v\)V/.v. Nie w jcdiuMu inifjscu szla-

clitii w iiistrnkcyi posom /alfcihi jako spraw gówn, po-

oenie granic) dokazywaniu ducliowiestwa.

X.

Si-jm w riotrkowic r. ir>r)2 Kiiiiclerz Jan Ucicski zagaja atyiu od

tronu. Kaia Lt'>/c/yi'iski z szlacht naatiijc na biskuiKtw wadz. Triuias

Dzierzgowski uznaje Orzechowskiego tylko przest^umym ksi\;dzem, obo-

wizuje wyjedna sobie w Rzymie zatwierdzenie maestwa i rozgrze-

sza go Oli kltwy, ale jej nie zdojmiye. — Zygmunt Augiut przez Ocies-

kiego kae owiadczy sejmowi, e sd o herezy i)rzy biskupach pozo-

btu ma. — Obyczaje w Polsce &i^ psty.

Z pocztkiem r. 1502, król z Wilna nadjecha do Piotr-

kowa, gdzie ju go czeka senat z koem poselskim. Biskupi

rozmylali jakby iiydrze iierelycznój gow zetrze, a szlachta

jakby si z pod sd(')W biskupich cakim wydoby. Dwa
wyrane stay stronnictwa i sierdziy si na siebie ; byy atoli

obadwa niepewno zwycicztwa, bo dopiero nakonienie si
króla, mogo da jednemu zupen przewag, a król cho no-

wym zasadom szczerze sprzyja , wcale zrcznie pilnowa rod-

ka midzy stronnictwami , tak , e nie atwo byo przewidzie,

ku któremu si przekiwnie. „Biskupi w i)obono, a szlachta

ufaa we wolno," powiada Orzeciowski. W dzie Oczy-

szczenia Najwitszig Panny, kazali biskupi opatowi norber-

taskienm z Witowa msz odi)rawia. Na tj szlachta prze-

ciw zasadom kocioa rzymskiego uniesiona, zacza dawa
put)liczuy przykhul niesychanego zgorszenia w poród kocioa
cib zapenionego. Podczas podniesienia bowiem, kiedy król

ze Senatorami nabonie na kolana padli, wielu stao prosto

i poodwracali twarze m\ otarza, a Bafa liCszczyski, który

na przeszym sejmie zoy by województwo brzeskie, zapo-

nmiawszy poszanowania nalecego domowi Boemu, królowi

i stanom Iirz(>czypos[)olitj, pry si, w czapce na gowie.

Kanclerz Jan Ocieski zagai sejm od tronu owiadczeniem

e kr('il zwoa stany, bo kraj stoi nieobrouimy przeciw Wo-
ocliom. Tatarom i Turkom, azatni obmylania stosownych

rodków da. Posowie zastrzegszy sol)ie czas do rozwa-

ania nad tym przedmiotem, owiadczaj, e nie tak o nie-

l)rzyjacioach postromiych, jak o domowych radzi trzeba.
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Poniewa Rafa Leszczyski przez zoenie godnoci wojewo-

dziskij z szeregu panów, do szlachty wróci, przeto mia
niesychan wzito w kole poselskiem , obwoywano go naj-

poczciwszym i najbardziej ojczyzn miujcym; nawet naj-

szczersi katolicy, nietroszczyli si o jego przekonania religijne

i niezwaali na owo postpowanie, podczas podniesienia Naj-

witszego Sakramentu.

Jako mówca od koa poselskiego obrany Leszczyski

w mowie, któr z karty czyta, midzy innnemi wyrzek, e
nieprzyjaciel Rzeczypospolitj najniebezpieczniejszy, co si
w jej wntrznociach chowa. Wielu okrutników, a rozu-

mia przez to biskupów, chc sobie przywaszczy wadz je-

dnego askawego pana. Polacy tylko samemu królowi poru-

czyli swe dostatki, imiona, ycia. daj usunicia wszelkij

innej i nieprawój wadzy.

Tarnowski który na wojnie kokoszej w czasie zaburze

o Barbar Radziwiówn zasania swemi mowami Zygmun-

tów prawie zoeniem z tronu zagroonych , który Olenickie-

go jako heretyka ukara radzi , t ra z uniesion szlacht

ju si na jedno zgadza. Gdy Zebrzydowski przerwa mu
sowami:

,
Jeeli utrac wadz sdownictwa, to bd w Pol-

sce nie biskupem, ale wonym:" odpar Tarnowski: „sna-

dniej tobie by wonym, nieli mnie niewolnikiem."

Przykad znakomitego pana, tak rozdrani przeciw bi-

skupom uniesienia senatu i koa poselskiego, e ich w obec

króla „obudnikami, wilkami" nazywano; jeden tylko Droho-

jewski odbiera pochway, i niezapomnia, e si szlachci-

cem urodzi. Nadjecha te znowu ze swoj spraw Orzecho-

wski który szuka opieki u Tarnowskiego i Drohojewskiego,

a bi w to, e jest najprawowierniejszym katolikiem, bo we

wszystko, co koció kae, jak najcilj wierzy i móg tylko

wzgldem przepisów porzdkowych co do bezennoci ducho-

wiestwa zawini, a przecie jako heretyk w sdzie biskupim

potpiony, z yciem przekrywa mu si trzeba. Skutkowao

to tak dalece, e primas Dzierzgowski zwoa na posiedzenie

synodalne biskupów, uzna Orzechowskiego tylko ksidzem

przestpnym, zobowiza go do wyjednania sobie w Rzymie

zatwierdzenia maestwa, a nakoniec uznajc zawsze kltw
wyrzeczon za suszn, niezniós jej, ale ubrawszy si w ro-
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kiet htósuwnyni obrz\;dein wyi/ek rozgi*zeszeiiie od nij,

u nawet Oizcchow.skicgo jako czjowirka w rzeczach rcUfiij-

iiycli biegego i wymownego , w dawiieiii miejscu midzy du-

chownymi zasadzi i rady w celu utrzynumia sdownictwa

duchownego, które wa.nic przy sprawie ()rzech(»wskiego byo
w ostatnicli podstawacii naruszone, u Orzeciiowskiego szuka.

Zygmunt August jak móg przedua sejm , a do dwóch

miesicy, chcia koniecznie ducliowiestwo z rycerstwem do

zgody doprowadzi, ale gdy wszystkie jego usiowania byy
daremnenii, a jako król mia moc wykadania wpliwoci

prawnych, i)oszed drogie stan^ jak zwykle wadze najwysze,

to jest, wola zosta przy teni, co od dawna byo, anieli si

chwyta tego, co by dopiero ma, co ze swoich skutków

cakiem nieznane i i)rzcz Ocieskicgo na posiedzeniu sejmo-

wm owiadczy kaza, e sd w sprawach o hcrezy przy

biskupach zosta ma, bo mu si to podug wi^tobliwoci

i podug starodawnych praw polskich, suszn rzecz zdaje.

Wród wyrzekali tak midzy i)anami senatu, jak szlacht

koa poselskiego , rozchodzono si z izby sejmowej ; mówiono

i król odda biskupom Polsk na zgub i rozszarpanie. Po-

sowie udali si do dworu primasowskiego i przez Piotra Bo-

ratyskiego biskupów i»rosili, aby sdów po staremu nieroz-

poczynali, ale naprzód w ukadach dowiadczyli , czyby si t
nieudao pojedna praw kocioa z wolnoci narodu, dwóch

wielkich spraw, co zgodnie ze sob, a nie przeciw sobie ciio-

dzi powinny. Biskupi, którym trzeba odda sprawiedliwo,

e si zawsze na drog agodniejsz skaniali, przyrzekli e
przez rok swj wadzy przeciw nowowiercom uywa nie bd,
ale rycerstwo ma im poda rodki, jakie uzna za suszne

a z prawem kocielnem i krajowem zgoihie. I powiada Gór-

nicki, e cakiem rozprzga si wadza kocielna: na ro-

zwizanie poszy dobre obyczaje, w bliskich pokrewiestwach

maestwa bezkarnie zawierano, a zdarza si taki, co kilka

on pojmowa.
XI.

Polska stoi otworom róiiowicrcoin. — Socinus Woch. — Deciusz —
Hracia czescy lubo wygnani z ^^ ielkopolski nasyajij swoich omisaryuszów

<lo Poznania. Jakóh z Ostroroga zakada kocioy braci czeskich w Ostro-

roga i Kominka. — Do wyznania szwiijcarskicgo lgnie szlachta. Szcz-

sny Szczebrzeszyski. Zbór w Ko/ininkii.
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tymczasem po rozmaitych europejskich krajacli tworzyy

sig uietylko rozmaite stronnictwa religijne , ale mona powie-

dzie rozmaite wiary. Niepowoani apostoowie wychodzc
ze zasady, e nikt w swojj ziemi nie zostanie prorokiem,

szukali w najodleglejszych stronach takich, coby ich za pro-

roków brali. Nie jeden od wadz kocioa katolickiego, a na-

wet od innego nowowierczego stronnictwa zagroony, umy-

ka nad Wis. Polska która od wieków ma dar robienia

wszystkiego z pewnym odblaskiem i szczytnoci, bardziej

ni inne kraje ncia nowowierców ku sobie. Osabienie wa-
dzy biskupiej otwierao do niej bezpieczny przyjazd, a dwo-

ry serdecznie gocinne, przy tern szklnice bogactwem i

przepenione obfitoci, czyniy kademu cudzoziemcowi po-

byt niezmiernie przyjemnym. Do takich apostoów nalea
Woch urodzeniem znakomity Leliusz Soccini (Socinus) skry-

cie silny przeciwnik wiary w Trójc wit, ale e patrza

na wasne oczy w Genewie
,
jak pierw^szego mistrza tej nauki

Serveta z woli Kalwina przykuto za nog na acuchu, przy-

wizano za szyj na powrozie a obejmujcego sup dopiero

po trzech godzinach wród roznieconego w koo ognia, za-

mczono i spalono, przeto swoje zdanie tylko ostronie obja-

wia w Ki-akowie pomidzy panami zasady kalwiskiej i po-

midzy doktorami, objeda kaplice obrzdu szwajcarskiego

po Maopolsce, ale przeciga cakiem na sw stron, pro-

wincyaa bernardyskiego i królowej Bony spowiednika Wo-
cha na wyspie Korfu urodzonego Lismanino i przez niego

zasyca cigle w królu dawne zamiowanie nowej religijnej li-

teratury. Podobno król wysa Lismanina do Niemiec, Szwaj-

caryi, Woch i Francyi, dla rozpatrzenia si w sprawach

i skupowania dzie i pism nowowierców. Zygmunt August

polubi tak dalece rozmowy i spory w rzeczach wiary, e
czasem w koo niego cztery religije znale byo mona,

a utrzymywa, e to wszystko jeden Bóg, jedna wiara i je-

den chrzest,'^) sta ju z Kalwinem w korespondencyi ,
**)

miao wic i po stolicy królestwa z pomiszka panów

i uczonych szerzyy si nowe zasady ku ludowi. Deciusz

*) Aloyzy Lipomano nuncjusz. Zl)iór pamitników Niemcewicza T. IV.

**) List Kalwina u Lubienieckicgo w dziele Historia Reformationis

Polonicae II. 2
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|ii/ytaczaiiy powyi'^ historik i ^ckirtarz królewski, kaza od-

bywai'' naboestwu w swojj wsi Woli, na które Krakowiacy

przychodzili. To samo uczyni w posiadoci swojój prawie

na przedmieciu Krakowa poloon<''j, Remigian Ciemski

i nawet wyznaczy na cmentarz miejsce dla nowowicrców kra-

Kowskici, które lud psijj g(')r nazwa. W Iwanowicach

za. na trzy mile odlegych dziedzic Duski, kaza obrazy z ko-

cioa powyrzuca i obróci go na dom nowego naboestwa.

Zdarzyo si, e umar Duski, szlachta si na jego pogiT.rb

zjechaa, odprawiono msz w i)olskim jzyku i przy jednaj

tylko wiecy; biskuit zebrzydowski przestawa jednake na

samych tylko pogrókach.

Co do Wielkopolski, lubo byli z niej wygnani bracia

czescy, przecie z I*rus raz i)o raz dosylali eniissaryuszów do

Poznania jak trzech Maciejów, a mianowicie Sioniusza leka-

iza, Akwil i Czerwienk, tudzie Grzegorza Izraela. Tyni

udao si nii\;d/y I'oznaczanami Polakami j)rzycign do siebie

kilkadziesit osób, jako te ze szlaclity wiejskij Bukowieckich,

Sokolnickich, Jaskoleckich , Ronowskich, atoli najwaniej-

szem byo pozyskanie Jakóba z Ostroroga, który ju dawno

porzuci by koció katolicki, a wcha si pomidzy wyzna-

niem Luthra i szwajcarskiem, czyli jak teraz ju czasem zwano

kalwiskiem. Ten Ostroróg pozakada kocioy braci cze-

skich w Ostrorogu i Kominku, i)rzyciga coraz wicj szla-

chty do nich i ogóle rugowa z pomidzy Polaków wyznanie

lutherskie, jako niedosy wrcz, ale tylko pógbkiem, zgoa,

ze zbyteczni}, niemieck, ogldnocig, wyrzeczone', a którego

wielki opiekun przez ca wielkopolsk Andrzej Górka pod-

ówczas ju nie y.
W Wielkopolsce wyznanie szwajcarskie naprzód przemó-

wio do przekonania Andrzeja Pramowskiego , który by pro-

boszczem na przedmieciu Poznania przy kociele komenda-

toryi zakonu rycerskiego I. Jana Jerozolimskiego, który to

zakon otrzymawszy od Karola V wysp Malt (r. 1530) mal-

taskim zwa, si zacz. Wgorzewski komendator pozna-
ski, zashuiia przez czas niejaki Pramowskiego od nasta-

wania na niego biskupa, lecz nie dugo to skutkowao i Pra-

mowski by! zniewolony wynie si do Radziejowa, pod opie-

k tamecznego starosty a owego Rafaa Leszczyskiego, co
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to sta z czapk na gowie w kociele lubelskim. Drohoje-

wski nie dugo po tem zamianowany biskupem kujawskim,

nie baczy wcale na nowoci religijne, bo podobno w duszy

sam im sprzyja, jako wraz z Jakóbem Uchaskim bisku-

pem chemskim o przeniewierzanie si kocioowi katolickiemu

by napominany od papiea*) Pramowski wic nie tylko

w Radziejowie ustanowi koció, ale pozakada kilkanacie

mniejszych w okolicach Brzecia kujawskiego , Inowrocawia i

Kcyni. Do wyznania szwajcarskiego lgna niezmiernie szlachta

i tak w Kujawach utworzya si prawie dyecezya innej, no-

wj wiary.

Kalwini Maopolscy podniósszy si znacznie w hczbie,

porozumiewali si midzy sob na pomniejszych zjazdach

w Piczowie, gdzie naturalnie uradzono, e naley stan
w stosunkach z Wielkopolsk, którj szlachta nowych zasad

religijnych dzielia si na braci czeskich, kalwinów i gdzie

niegdzie zamiesza si lutheranin. Uwaano, e rónice po-

midzy zasadami s zbyt mae i dadz si usun. Dobrzeby

byo, a nawet koniecznie potrzeba zawiza jedno stowarzy-

szenie przez cae królestwo, a wtedy znajdzie si sia. Od
jednoci zaley wszystko: ni nietylko uda si wadz bisku-

pów zniweczy, jak na sejmie piotrkowskim zamierzono, ale

ca Polsk do siebie przycign, z pod wpywu papiezkie

go wyrwa — i jak mówih: „do uznania prawdy ze zasug
przed Bogiem doprowadzi."

Ów ksidz Felix , albo Szczsny Ivrzyak ze Szczebrzeszy-

na, który w Niedwiedziu dawa lub Orzechowskiemu, ba-

wi póniej w Ostrorogu jako Lutheranin, a nakoniec (r. 1552.)

by powoany na pasterza kocioa secemiskiego i naczelnika

wszystkich kocioów kalwiskich w Maopolsce. Mia wic
stosunki w obudwu prowincyach i zna si dobrze znaczelni-

kami wszystkich nowych wyzna w caej koronie. Szczsny

Szczebrzrzeszyski zacz tedy ukada z Ostrorogiem plan

walnego zboru i przywiedli go do skutku u Filipowskiego

w Chrzcicach pana maopolskiego w Maju r. 1555, gdzie

z duchowiestwa nowych wyzna gównemi osobami byli Szcze-

brzeszyski, Krowicki, Pramowski i Sarnicki **) który owe-

*) Marcin (Joachim) Bielski w Kronice polskiej pod r. 1554.

**) Sarnicki ten lubo take Stanisaw by inn osoba jak historyk.
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go czasu wanie wróci / iiniwei-sytetu witttMiberskiego do

1'olski. W ( liiz\;cicacli >kocz\o si^? tylko na wyrozumieniu

zasad, nu zaatwianiu niektórych sporów, na wywiceniu

Wawrzecu z Brzezin do kapastwa i umówieniu nowego

zboru w celu jtoczenia wyzna w jeden koció, do miaste-

czka Kominka dziedzicznego Jakóba z 0«Jtroroga. Zbór w Ko-

minku odbywany na .. Bartomiej by bardzo liczny; mieli

w nim czynniejszy udzia z rycerstwa Lasocki podkomor/y

czycki, l''ili|)owski, Trzeciewski , Krotoszyski albo Kroto-

wski kasztelan wadysawski , czyli jak zwano wtedy woca-

wski, Tomicki kasztelan rogoziski, Marszewski, Grudzieski

;

nakoniec rozmaici duchowni braci czeskich i kalwinów. Jako

gocie niepoi^dani [)rzyjecluili od Albreclita ksicia pruskiego

Polacy Krzynecki i Maecki, tudzie dwóch Niemców, a wszy-

scy czterej ducliowni lutlicrscy.

Ugoda stana na tej zasadzie, e kalwini maopolscy

przyjmujii wyznanie wiary i liturgi braci czeskich, wolno im

jednake zachowa niektóre ceremonie i bd mieli seniorów

od braci czeskicli niezawisych: kalwini za kujawscy przyjli

samo tylko wyznanie wiary. Szlachta tedy nowych zasad ca-

ego królestwa, z miasteczkami do siebie nalecenu, zwi-

zaa si niejako w jeden koció, ale mieszczanie miast,

a zwaszcza rodu niemieckiego, zostali i)rzy lutherszczyznie

i )ardziej si ogldali na Niemcy i Prusy, ni na cay ruci

nowowierców polskich.

XII.

Pawe 111 zwouje sobór powszccliiiy do Tridentu 1545 r. Jego po.

stanowienia. Dalszy sobór w Tridencie 1551 za Juliusza III. Pawe IV

Itapic surowy na rónowierców. Wysya nuncyusza Aloizego Lipoma-

nie{;o do Zygmunta Augusta z daniem, aby przeciw heretykom ostro

wyKt\;powa. Sejm warszawski i:)r)7 pozwala na i)obór na wojn intian-

ckj^. Jan Laski \niA)0'/:cz kateilrainy gnienieski zostaje pastorem pro-

testanckim w Emden, potem superintendentem w Londynie. Wraca do

Polski.

Dla rozpoznania dalszych stosunków religijnych w Polsce

trzeba si na Rzym o)ejrzy. I'o liConie X. co Lutlira wy-

kl, nastpi Adrian VI, który ledwie rok siedzia na stolicy

apostolskiej, ale ni wcale nierzdzi; by on niegdy nauczy-

cielem Karola V cesarza, z jego aski dosta si na czoo
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kocioa i w jego rku zostawi ca wadz duchown. Po

Adrianie obj rzdy Klemens YII z rodu ksit Medici,

ten zamiesza si w sprawy polityczne , wszed w sprzymierz

z Franciszkiem I królem Francuzów i Wenecy przeciw Ka-

rolowi V, by w Rzymie od cesarskich oblegany i cae zapo-

bieganie nowej nauce koczy gównie na napomnieniach do

Francyi i Niemiec. Dopiero Pawe III zostawszy papieem,

si krzta okoo zoenia soboru powszechnego, lecz

liczne i to przez kilka lat ponosi trudy, nim mu si udao
dokaza, e dnia 15 Grudnia 1545 dwudziestu piciu bisku-

pów z kilku praatami zasiedli do rady w Tridencie miecie

tyrolsldm. Pourzdzano komitety z biskupów i doktorów

theologii, które po roztrzniciu gruntownem przedmiotów,

zanosiy wszystko na walne posiedzenie w kociele ze msz
i kazaniami publicznie odbywane. Rzecz naturalna, e tam

ju nic nieradzouo, tylko gotowym uchwaom sankcy dawa-

no. Takie walne posiedzenia (sessiones), odbyway si tylko

co kilka tygodni, a nawet miesicy. Nie rzucano si wcale

na warowanie kocioa przeciw nowowiercom , ale powoli usta-

wiano dogmata wtpliwoci podaw^ane. Uznawano tradycy

obok pisma za podstaw wiary, stwierdzono autentyczno

tumaczenia biblii . Hieronimowi przypisywanego, czyli tak

zwanej vulgaty. Prawo wszelkiego wykadania sów pisma

witego odjto zwykym czytelnikom, a przyznano tylko ko-

cioowi. Objaniono nauk wzgldem grzechu pierworodne-

go i Sakramentów jako artykuów które w nowych wyznaniach

najbardziej zaczepiano.

Chcia sobór tym systematycznym porzdkiem , umiejtnie

ustala ostateczne zasady kocioa katolickiego, ale prziez

wzgld na nalegania cesarza Karola Y, który domaga si

postanowie w' mnij owieconego oczy bijcych , trzeba byo
przej do opisania stopni i urzdów pomidzy duchowie-

stwem niej od biskupa stojcem. Gdy atoli cesarz coraz

bardziej zaczyna koció ku swoim politycznym widokom na-

krca i zaczy powstawa wawo spory pomidzy teologami

duchowiestwa wieckiego , a duchowiestwa zakonnego, le-

gaci papiezcy wziwszy za pozór wie o szerzeniu si mo-

rowej zarazy w Tridencie, ustanowili na ósmem posiedzeniu

dnia 11 Marca 1547 przeniesienie zboru do Bolonii w skutek
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c/x*no biskupi woscy zaraz odjecliali. Cesarz tymczasem za-

protestowa i zna^li kaMlyiiala Madni/./i do któn*^'o nalea
Trident, a»y radzi dalej z o.nuia.stii l)i>kiipaiiii, lecz sko-
czyo si na tm, e sobór w dwóch miejscach z^iomadzony

czyli rozerwany, nif,'(lzie nic idestanowi, a {,'0 nakoniec pa-

pie odroczy. Dojucro Juliusz III po mierci i'awla na st(t-

lic apostolskjj wyniesiony dnia 1 Maja 1551 na nowo kaza

za{j;ai obrady w Tridencie, Przy zacz^iciu te^'o drugiego okresu

posiedze, zgromadzenie byo drobne, doj^ikd cesarz niena-

pdzi biskupów hiszpaskich, wo>kich i niemieckich; znowu

si zajmowaiu) gównemi dogmatami wzgldem sakramentów

Ciaa i Krwi Taskiej, jiokuty i ostatecznego olejem wi^'tem

namaszczenia. Odznaczali sie za bystid.ci i l»ez drobiazgo-

woci scholastycznej wybornie; niowi i i)isa umiejcy teolo-

gowie papiezcy I^ainez i Salmeron z nowego przed dzisi^'ciu

lay w Rzymie zaoonego zakonu, który si Towarzystwem
.lezusowem nazywa. Cesarz chcc koniecznie zgod przez

sobór pcniid/y katolickim kocioem, a nowemi wyznaniami

do skutku doprowadzi, nalega, aliy niemieccy tak zwani

protestanci, mogli mie udzia: i)rzysta na to jjapie, day
si nakoni niektóre pastwa i miasta, a nawet od Mauri-

cego kurirsta saskiego, podówczas najzacitszego nie|.izyja-

ciela katolik<'>w, jecha z teologami niejako nastjica zmarego

ju przed jticiu laty Marcina I.uthra, V\\\]) Melancht«ui. Tym-
czasem byo to tylko wybiegiem kuitirsta. bo natychmiast

tak wojn r(tzi»ocz, e cesarz i biskupi zniew(deni byli o ra-

dach zapomnie i sobór na dwa lata zawiesi.

To Juliuszu III króciuteko Marcelli II by jtajjieem

i zaraz nastpi Tawe IV starzec surowy, nieubagany, który

kardynaów jiodejrzanych o stosuid\i z rónowiercami . na

zamku . Aniida pozamyka kaza i iukwizycy wit ze st)-

sem i gowni za lejiszy sposid) pr/.eeiw nowym zasadom, ni
narady i sobory kocielne uwaa), (idy po objciu stolicy

apostolskiej \\yitrawil Zygnumt August poselstwo r. 1550 ze

zwykem powins/.dWMuiiMn (obediency) da swojem i Uiirodu

iniieiiieni od l';iwl;i I\' aby po/wojij na msz w jiedskim j-
zyku, koniiuMiii;) pod dwiema i)ostaei;imi. maestwo ksiy,

syiu)d iiiirodowy i zniesienie annat. Niedugo atoli z polece-

niami bardzo gronemi jiokaza si Alojzy Lipomani l)iskup

Toin IV- 14
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weroneski jako iiuiicyusz do wytpienia hciezyi w Polsce wy-

znaczony. By on szlachcic ze zamonego rodu weneckiego,

zjecha w wietnym orszaku w którym znajdowali si jego sy-

nowcowie, dwaj ludzie wieccy a trzeci ksidz. Zaraz na po-

suchaniu powitalnym, wystpowa n)iao wzgldem króla

i da od niego, aby z heretikami ostro postpowa. Gdy
Zygmunt August owiadczy, e jego ree s nazbyt zwizane

prawami, Lipomani mia powiedzie, co oburzyo panów

polskich, e doy weneckiego wadza jeszcze bardziój cie-

niona, a przecie Gritti przeprowadzi wszystko, co mu si
tylko podobao. Spoczenie znalaz nnncyusz sposobno do

pokazania, e agodno biskupów polskich potpia, bo po-

witany od Orzechowskiego listem ze skargami , zamiast mu'

odpowiedzie, kaza go primasowi na nowo wykl.
Primas Dzierzgowski zwoa biskupów na synod do o-

wicza, na który pozwano oenionego ksidza Stanisawa Lu-

tomirskiego proboszcza z Konina; ten dla bronienia si wzi
ze sob bibli, ale przy niej i kilkuset szlachty. Nie wpu-

szczony z tymi przyjaciómi na zamek , niechcia sam stawa

i odjecha. Widzia tedy Lipomani jak to si w Polsce dzieje,

ale nietraci nadziei i pracowa a w|)dzi biskupów na drog
szalonego fanatyzmu: z bajek nieowieconego ludu wywina
si taka sprawa, jakie byo obyczajem wymyla w kocu XIV
a pocztku XV wieku to jest . e jaka dziewczyna z drobnej

szlachty Dorota azcka chciaa po wielkanocnej spowiedzi

(r. 1.555) przy komunikowaniu u Dominikanów w Sohaczewie

schowa hosty, lecz gdy to dostrzeono, póniej dopiero we

wsi Suchocku tego witokradztwa si dopucia. Trzj ydzi,

którzy t hosty kupi i igami dla krwi do leczenia chop-

ców obrzezanych potrzebnój , ku mieli , przez synod z biedn

dziewczyn na mier skazani, przy jej ciciu byli spaleni

przez Borka starost sochaczewskiego . stosownie do wyroku.

Synod nadto jako dowiadczeniem nauczony, ponowi stare

rozporzdzenia, aby zakrystyanie, hostye i olej wity staran-

nie chowali. To podobno byo najgówniejszem zatrudnieniem

wielkiej rady biskupiej, która nie moga oczywicie wywrze

wielkiego wpywu na wyrok owieconych Polaków i niewtpli-

wie dla tego tylko wpada w jiodobn nikczemno, e si

odbywaa pod przewodnictwem wy>zukanego we Woszech
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fanatyku. l'r/y picrwsz^^ni spotkaniu z I.ipoiiianini, niezapu-

iiiiiiai mu król wyrzucir tfjn «l/.ikjoi;o nkrucirstwa. a po-

wirdzial, i;^ iiicyczy soliic urliodzir za takiego t:lu|ica. cohy

niial wierzy, e z liostyi rzeczywicie krew cieka.

Sejm warszawski r. l.ióT na ktiuym krtilowi clnMlzio

M pohiir na wdjne inHanck, by znowu liur/.liwy i przepe-

iiiuny clialasami rycerstwa na biskupów. Uwija si midzy
naczelnikami kraju Lipumani. ale mu trudno byo r/ecz do

Zfj:ody a z kiuzyci kocioa katolickiej^o doprowadzi. Du-

("liowiestwo i)rzystawao ju al»y szlachcie wolno byo pri-

watnie cliowatpredikantciw, lecz takich colty wykadali nauki

iclij^ijm^ wedlu;.? czterech j;(')wnych (loktor(')W ko.cioa w jii.-

mie witem; koci(dy za parochialne i ich uposaenia eby
w niczem a niczem tykane^ nie byy. (idy nowowiercy przysta

na to in"e chcieli, Zebrzydowski w imieniu duclntniestwa

nc/.ynil zarzut królowi, e nieprzyjaci(don» kocitda skrycie

daje otuch, i e mnvet zamówi na sejui jako kadej oliwili

tylko oczekiwa przybycia z zagranicy I^ismanina i \'(Uf;ery-

usza wielkich heretik('>w. Dla uusierzenia Lipomanie^'o i bi-

skupów, kntl wyda rozp(nz.dzenie w którem zakaza blu-

nierstw przeciw Najwietszeuiu Sakramentowi, ])riw'atuych zja-

zd(')w reli{j;ijnych , inenmiej drukowania i przedawania pism

wierze przeciwnych. Rozporzf^dzenie to jak wiilc innych zo-

stao wpi-awdzie tylko na jtapierze, bez wykonania , ale spez
jednak zamiar |)olskiej mszy i komnumikowania pod dwiema

postaciami llycerstwo za ucicho i pobór uchwalio, zwa-
szcza e bisku|»i obowijjzali si, luio n'z piniiennejio ukadu,

nietyiktt nowowi«'rc('»w lecz ich predikantow w sp(tkojnoci

zostawi.

risal Lipomaiii list <lo Mikoaja .lanowicza IJadziwilla,

aby nowdciami reli^ijnemi Litwy niebaamucil . lecz on ma-

j}}c na myli srogi} kar w Sohaczewie na ludziach niewin-

nych, a kt('trzy mijwicej jeeli z ciemnoty |)rzez jakie i,'usla

i wiar w czary itwczesnym wiekom wlaciwjj, szalestwa do-

puci si moiiii. o(l|)owiedzia e znajc zasady piawdzi-

w'i'^() kocioa, iiiemyli wraca do jaskini balwociwaców
i otrów. Wiele jiisui i paszkwihtw krc/lo po kraju prze-

ciw Lipomanieuui, a nawet byli tacy, co si na jego ycie za-

sadzali.

14*



Podczas tych wypadków wróci do kraju Jan aski sy-

nowiec owego kanclerza, potem arcybiskupa gnienieskiego;

rodzony za brat Jarosawa, który Jana Zapoly na tron w-
gierski przywraca i Stanisawa, który przed I\arólem V z po-

wodu zatargów o Prusy na sejmie augsburgskim (r. 1547)

poselstwo odprawowa. Jan aski powici si od modoci
stanowi duchownemu, a majc wysokie jjokrewiestwo i nau-

k niepospolit, snadno wyszed na proboszcza katedralnego

gnienieskiego i proboszcza czyckiego, dosta na Wgrzech
od Jana Zapolyi biskupstwo wesprimskie, które go jednake

dla zmienionych okolicznoci politycznych niedoszo; gdy za
stara si napróno u Zygmunta starego o katedr kujawsk,

zniechcony i do nowej nauki skonny, poskada beneficia

i wyjecha za granic
,

gdzie si pomidzy zwolennikami

Luthra i Zwinglego uwija, a najduej w Belgii siedzia. Po-

niewa za koció katolicki jawnie porzuci, przeto za wyro-

kiem arcybiskupa gnienieskiego od wszelkich kocilenych

godnoci odpad. Znalazszy sprzyjazne stosunki we Fryzyi

osiad r. 1542 jako pastor protestancki w miecie Eraden.

Umia si postawi w stycznoci z Edwardem VI królem an-

gielskim i zarzucali mu katolicy, e chodzi okoo traktatu

pomidzy Angli i Polsk przeciw cesarzowi. Nastpnie z on,
któr poj w Brabancyi przeniós si do Londynu, gdzie by
superintendentem nowowierców wyszlych zHollandyi, Francyi,

Woch i innych krajów. Gdy królowa Marya I zacza prze-

ladowa wszelkie odstpstwo od kocioa rzymskiego, aski
zapakowa si z niektórymi swymi parafianami i ruszy do

Danii. Tam atoli zasta tward lutherszczyzn, a on wedug

swe o wyraenia mia Luthra za „chopa nieuka" i niby si

trzyma zasad szwajcarskich, lecz waciwie siebie samego

poczytywa za najmdrszego reformatora : umyka wic z Da-

nii i zawita na nowo do Emden, skd pojecha do Frank-

furtu nad Menem, gdzie mu senat pozwoli zaoy koció

dla cudzoziemców, zwaszcza Belgijczyków, poczem zgosiwszy

si przez Mikoaja Janowicza Ptadziwia do Zygmunta Au-

gusta, wkrótce za tajenmem królewskiem zezwoleniem i od

kar na herczy zwykych zasoniciem, powróci do Polski.

Skoro si nuncyusz Lipomani o przyjedzie askiego dowie-

dzia, przyszed do króla na czele biskupów i uprasza, aby
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tt'^0 arcyherctyka mc/.\\\c/.u'ui z kraju wypdzi, lecz haski

<»)iaiiy im superiiikMid-nta zborów inaopolskicli trzymajcych

si nauki Kalwina, rozpoc/ij sjjory z Luf lirami i brarini

<:zcskimi. Od tych zboniw jcd/iy ]»()s«'lstwa do Luthra, do

Kalwina do Moraw dla porozumienia si z naczehiikann braci

czeskich. KnW za w>/>tkim ruchom jtodobnym niezmiernie

sprzyja a nawet Jakóba I cha>kiego z Ivalwiiem w korespon-

dencyi stujce{j:o, zamianowa biskupem kujawskim. Mimo za-

kazu l'awa IV rdiaski dyecezya f^watem obj, za co

w kltw jiopadl, ustpi by zniewolony i do|iiero w trzy lata

od pa|»iea l'iusa IV zyska i)rzel)aczcnie i zatwierdzenie swego

l)skupstwa.

XIII.

ShkI ludu oti'\vskipjri» rycnrzo iiiietzowi w I{yil/p; kojar/ si z kray-

iiKaiiii iiiu>kiini, u/ywaja tytuu imuiów ziem Liwcmii. Chipiarcliia za-

konu iiithuickio;^!). Anyltiskup n^f>ki ma take wadz nad lii>kuiiaiiii i>ru-

skimi siuiil)ij>kin) i ii(iiii('/.ai'i>kini. ]>iwoiiii zioniie Wphw iio\v\<li ziusad

ipligijnyclj na Inflanty : Andrzej Kopgen i Tpgidnipjfr zwolpiniicy Luthra.

Rycerstwo zakonne z togo korz\sta i mistrz IMettenlierg przywaszcza

Kotie wadz, któr podziela z arcybiskupom Miasta inflanckie odstc-

pujij m\ kocioa katolickitgo i niesnoliaj roskazów cesarza niemieckiego.

Spór z arcyltiskupem rig>kim llianio przystpuj do zwizku snialkal-

dzkiego nieniicckiili protestantów. Uprócz sjjorów religijnycli, zacliudz

zatargi liandlowe. Kozwiozu obyczajów.

W pocztkowych dziejach polskich objaniiiujy '') jak

u brzegów morza batyckiego w ssiedztwie Iiusi i Litwy nad

Dwin wnul ludu otewskiego Niemcy zaoyli biskupstwo

rigskie (r. 1170). l*(')niej biskup rigski simiwadzil sobie w po-

moc rycerzy mieczowych, ktcuzy wyamali si z pod jego roz-

kazów i posiadoci, a pozdobywali dla siebie przylege zie-

mie. Od Itigi szerzyo si biskujia i rycerzy panowanie: w XIII

wieku i)owstaway w tych okolicach nowe dyecezye a pod wa-
dz rigskij ju jako metropolii. Arcybiskup rigski, biskupi

krajowi jeiini idegajcy i zakon rycerski sprctwadzali cigle

swych krewnych i osadnik«'»w z Niemiec. Wdzienili im si

*) Ksiga trzecia W.
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jednake dd kraju z broni w rku Duczykowie , którzy na

tein skoczyli, e miasto Rewel w swej mocy zatrzynjali.

W r. 1237 rycerze mieczowi poczyli si w jeden zakon

z Krzyakami pruskimi") i mieli swego mi>trza prowincyal-

nego (Heermeister) zostajce<»o pod wadz niistrza wielkiego

(Hochmeister) w Trusach. Mistrze ci prowincyahii wojowali

to obok Krzyaków, to na swoj rk, z pierwotnymi mie-

szkacami kraju lub z Dani, Szwecy Rusi i Litw. Zakon

w okresie tak wojowniczym jak byy rednie wieki, z czasem

wicej znaczy ni arcybiskup rigski i rycerze co uwaali si
za wladzców caego kraju, zaczli uywa tytuu panów ziem

Liwonii *''). Skd to nazwisko aciskie Livonia wzite, nie-

jest rzecz wiado)ii; iiolska za nazw'a Inflanty od skrzy-

wionej aciskiej przez Niemców na Lieiiand, swój pocztek

bierze. W zakonie inflanckim po mistrzu szed marszaek
;
po-

wiatami zakonu zarzdzao omiu komcndatorów, a niektó-

rymi zamkami lub mniejszemi okrgami, kilku a póniej omiu
wójtów (\'oigt). Arcybiskup rigski w czasie najwietniejszym

kwitnicia swej wadzy w pocztku XlVgo wieku jako sufra-

ganów mia pod sob biskupów, dorpatskiego , oezelskiego,

rewelskiego i piltyskiego, czyli kurlandzkiego. Otrzyma
take wadz nad biskupami pruskiemi sambijskim, pomeza-
skim

; biskup cliemifiski rzadko który chcia nui by posusznym,

ale AYola sta pod arcybiskupem gnienieskim, a biskup

warmiski uwaa si za podlegego tylko bezporednim roz-

kazom stolicy apostolskiej. Dla zapobieenia nieustannym

zwadom jtonudzy duchowiestwem dyecezyalnem, równie w In-

flantach jak Prusach a zakonem, pai)ie Bonifacy IX przy-

chyli si w kocu XIV wieku, aby arcybiskup i biskupi w kra-

jach krzyackicli, tak pruskich jak inflanckidi byli zawsze

z braci zakonu, a ztd })odlegali wielkiemu mistrzowi. Po-

mimo to arcybiskui) rigski zalicza si do grona ksit pa-

nujcych witego i)astwa rzymskiego a [)o })rostu cesarstwa

niemieckiego i jako monarcha nietylko on, lecz kady biskup

inflancki móg na lenniku swoim, nawet rycerskiego stanu,

*) Dojjicl. ('o(lex iliiiluiiiaticus Toin V. ducuiii. siili Liv(>iiia de aiiiio

\'2M.

**) liniiiii]i icniinim J-isoiiiac.



21.")

kary iiiienti wMiiier/ac. S/hicliUi /:i iiitiuiicka hyia /.aiiioiia,

hied^iaa |m» swych /.aiiikacli jak w Nicmc/fcii. Kwitn . zwa-

szcza |)i) miastach portowych haiidt'!. iii^d/ir nic brakowao

przenjyhicgo izcniic.hiika, a nawet i Ktlnictwo rstiio na wy-

jsokiii stopniu. Liwonia i lio nicniocniy powiedzie z pro-

wincyi, ale si skadahi z kilkn rozrónianych wyranie czc>ci.

Czycili najpolnocniejsz hya Kstonia w XIII i XIV wieku

pmwincya duska z miastem gównym Kewlem, a poo-

<tna u zatoki tinickiej. Do Kstonii liczya siy wyspa Oezel.

Mieszkance esto>cy hyli narodu tinickie^o, czyli zowijjc po

slowiasku czuclioskiego: mówili jakoli uuiwiij, swoim tym

samym co Finlaiulowie jeykiem, a tylko ich miasta, szlachta,

duchowiestwo pochodzili z l)anii i Niemiec. Waldemar III,

król duski potrzel)UJ;iC pienidzy ua wyprawy krzyow do

grohu jiaskie^o, przi-dal Kstoni l\iz\ak('ni na kilka lat

j)rzed rodkiem XIV wieku. Waciwa Jwonia czyli waciwe
Indanty zwane tikc Leitlandi*) leay na poudnie od Es-

tonii: jej gówne miasta byy Kiga, Wenden, czyli jak zwali

I'olacy Kies, stolica mistrza, dale) Dorpat, I'arnawa. Od pó-

nocy miydzy Leitlandi a od poudnia miydzy mudzi tkwiaa

Kuronia albo Kurlandia, którój wschodni c/e zwano 8em-

gali, a miasfa kiirlandzkie czyciej wspominane s IMltyn,

Mitawa, (ioldinga. Li-itlandia i Kurlandia byy zamieszkane

ludem otyckim, tego samego pokolenia, jyzyka i religii z lvriwe

Kriwcjt, C(» nmd. Litwa, Trusy, i Jadwingowie '•'').

niskujii i Krzyacy ochrzcili te kraje, w rzdzie i \m

miastach zniemczyli, le<-z u ludu tak w '!stonii jak w caych

liiiantach icalaly jzyki krajowe c/iu'hoski i otycki, a na-

wet chrzecijastwo jnicio nic do glebi korzenia, gdy du-

chowni Niemcy dunini /e ^wej narudowcsci . uiaio sie zajnut-

wali w niewole zakutuu mieszkacem wiejskim. Mistrze jiro-

wincyalni iiiHanccy. niezawsze byli posuszni wielkim mistrzom

pruskim. Czsto kapitua i\cer/y intiauckich popieraa i utizy-

maia takiego, któremu wielki mistrz iipurcz\ wie zatwii-rdzenia

odmawia.

') Ma (o byfl;^. niemiecki IiCtloiiliiii(i ;i luiKkic l.niw,

*) Porównaj l<sic}{a trzocia VIII i XVIII.
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Widzielimy i»owyej*) e Krzyacy inflanccy jeszcze sil-

nie wojowali przeciw Moskwie, kiedy Krzyacy pruscy ju
codzie bardziej schodzili z pola i e nareszcie w Inflantach

nieuznawano ani si niepytano o wielkiego mistrza. Nako-

niec gdy wielki mistrz Albrecht brandenburski na ksicia

wieckiego dziedzicznego hod Polsce wykona, jawnie od ko-

cioa odstpi, on poj, zakon tudzie kapitu sambijsk

i pomezask rozwiza, Karol V cesarz uwaajc si za

pana Ivrzyaków, uzna mistrza inflanckiego starego Waltera

Plettenberga , synnego wojownika od lat czterdziestu, za

ksicia rzeszy niemieckiej i ustanowi od jego sdów od-

woanie do cesar>kiego Ivannnergerichtu. Atoli i Inflanty nie-

byy jdugo wolnemi od nowych zasad religijnych. Nit^aki

Andrzej lvoi)gen , wypdzony przez biskupa z kamieskiej dye-

cezyi na Pomorzu za wpywem brata swego kanonika, zosta

kaznodziej katedralnym w Ridze i naprzód tajenuue , a po-

tem zwabiwszy wicej wygnaców z Pomorza, dosy jawnie

krzewi ziarno Luthra. Niedugo wspar go silnie (r. 1524)

Silwester Tegelmeier mówca bardziej porywajcy i lud nie-

tylko si do nich nakania, ale powstawszy przeciw ducho-

wiestwu poburzy kocioy aciskie z cerkwiami ruskiemi

dla kupców przyjeznych w Rewelu, Ridze i Dorpacie. Jan

Blankenfeld arcybiskup z prawowiernem duchowiestwem znie-

wolony by do I^okenhusen umyka. Sam Luther upomina

w licie miasta Rewel, Rig i Dorpat, aby umiarkowaniej so-

bie ])rzy poznawaniu prawdziwego sowa Boego postpo-

way. Jak wszdzie tak i w Inflantach wadza zbrojna umiaa

korzysta ze wstrznie religijnych i cign z nich korzy.

W najdawniejszych czasach, sam tylko arcybiskup nad Rig
by panem, jak to niedawno nadmienilimy; póniej dzieli

rzdy z mistrzem, od czasu za rozruchów religijnych mie-

szczanie zrzucajcy, jak mówili, jarzmo papiezkie, niemogli

chcie zostawa pod rozkazami penomocnika pai)iezkiego to

.jest arcybiskupa, ale woleli ulega samemu tylko mistrzowi

Plettenbergowi i jemu te wierno poprzysigli.

Tymczasem arcybiskup popeni t niedorzeczno, jee-

liby gorzej tego nazwa nie zaleao, e cara schizmatyka

*) Ksiga trzynasta XXIV.
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i wiccziu'^0 IiiHant nieprzyjaciela o pomoc wezwa. Mi>tiz.

krzyacy, szlachta i miasta oliurzeiii zebrali si mi zjaz<l mi

kt<'»rym arcyltiskii|» zaf,'r<»i)hy iiii-hczpieczestwem, by ziiiewo-

loiiy przysli^dz, e wszelkie stosunki z carem zrywa i na za-

wsze siebie i swych nast^'pców poddajr pud wadz mistrza.

Skoro atoli wydoby si ze sejmu, nat\ebmiast odwoa przy-

sig jako wymuszonii, poj(cha do IJzymn, j;dzir n»yla

znale sposób naprawienia swj sprawy, lecz w kocu stra-

ciwszy cakowicie nadziej, uda si do Hiszpanii i w niej y-
cia dokona.

OI)raa kapitua Jerzego ksij^cia bruwickiego, lecz gdy

Uiga niecciaa go uzna, a w kadym kroku tylko trudnoci

i kopoty znajdywa, njecni do Niemiec. Nastpca jego To-

masz Scioningen darmo szuka opieki u varóla V, bo miasta

inflanckie odstpiwszy od kocioa katolickiego nie ciciay

sucha rozkazów cesarskich. Za porad Albrechta j)ruskie-

go wykona arbybisknp to zrczne przedsiwzicie, e \Villiel-

ma markgrafa brandenburskiego kanonika koloskiego powo-

a do dzielenia z sob (osto)est.wa (r. 1521)). rrzy)rany ksi-

arcybiskup czyli koadiutor, mia za sob nai)rzód braUi

Albrechta pruskiego wielkich widywów w stronnictwie luther-

skiiu; a |)otem wuja Zygmunta starego z wielkim poszano-

waniem u kocioa katcdickicgo. niemay jtotgi i Litw jirzy-

pierajcego do granic intlanckich. Cidy wic Karol V rozka-

za, aby arcybiskup i cae ducliowicstwo mieli majtek zwró-

cony: llianie nietylko zaraz oddali dobra arcybiskupie i ka-

pitulne, nakaniali mistrza aby to samo uczyni, ale nawet chiceli

uzna wadz wieck arcybiskupi Tomasza Scioningen, oraz

jego koa(jut(na Wilhelma, byle si tylko do kocioa i spraw

religijnych niemiszali. Trzeba przyzna, i miasto jako ju
odpade od kocioa katolickiego, niemoglo inaczej postpi,

ale te niejjodobna byo i arcybiskupom poprzestawa na sa-

mych dochodach i uroczycie przyrzeka, i swego najpierw

-

szego obowizku, to jest wadzy kocielnj nigdy si)elnia

nie bd. Wic ju nie hulzie byli w sporze, ale zasady tak

stany nai)rzi'ciw siebie, e si pojedna nieday, a w ta-

kim razie boju unikn trudno, i zwyciztwo na jedn lid»

drug stron pad musi. Za porednictwem at(di niekl (hycli

panów intllanckich odoono ten spór do lat dwóch. Trway
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zatargi z przyrodzenia rzeczy wyrose, a Riauie zajli na

nowo pomieszkania i dobra duchowiestwa, a przytem doku-

czali mu jak tylko mogli. Duchowiestwo wznioso skarg

do cesarskiego Kammergerichtu, a Rianie przystpili do

zwizku smalkahlzkiego niemieckich protestantów, którzy ju
nieuwaali wadzy cesarskiej, lecz byli jej jawnymi nieprzy-

jaciómi. Po mierci arcybiskupa Schoningena a za rzdów
mistrza Hi-rmanaBruggeney-Hasenkaniptlud wypdzi (r. 1539.)

Bernardynów, Reformatów, Dominikanów i Katarzynki z mia-

sta, a bicz którym ich zaganiono zoono, uroczycie na ra-

tuszu dla wiecznej pamici; zostawiono tylko klasztor panien

szlacheckich . Magdaleny, którego ksieni miaa wielkie pcj-

szanowanie w mi(>cie.

Arcybiskup Wilhelm wolnia w zasadach katolickich, nie-,

powstawa przeciw nowowiercom i mieszczanie i)oddali si

jego wadzy, a w traktacie pomidzy innem! byo i to zastrze-

enie, e na urzd wiecki czy duchowny niemoe by wy-

niesiony aden cudzoziemiec.

Nietylko zatargi pomidzy arcybiskupem Wilhelmem

wprawiay kraj w zaburzenie, ale w Estonii powstay zatargi

midzy szlacht a mieszczanami. Zdarzyo si, e jeden ry-

cerz zabi chopa : cho to byo wypadkiem dawnij bardzo

zwykym i niegodnym uwagi, przecie na ów czas przy poru-

szeniu religijneni miasto Rewel wzbronio zabójcy przebywa-

nia w swych murach, a e jednak przyjecha przeto go poi-

mano i cito, co niezmiernie oburzyo szlacht. Gdy Brug-

geney jako nowy mistrz odbiera cliod w Rewlu, a nadawa-

nych i)rzy tej uroczystoci turniejach, kupczyk odniós zwy-

ciztwo nad modym szlachcicem, rozdranione stronnictwa

wpady w zwad i przyszo do krwawiej walki. W dalszycli

sporach szlachta zarzucaa mieszczanom, e przyjmuj {)od-

danych zbiegych z ich dóbr, a mieszczanie szlachcie, e
przedaje w porcie obcym kupcom zboe i kupuje od nich

inne towary, cho takie czynnoci tylko z Rewlanami odby-

wa powinna. Mistrz nareszcie uspokoi te zatargi. Ale zno-

wu f)owstaly kótnie po miastach midzy samemi mieszc/.a-

nann, a mianowicie, e rzemiehiicy kupuj towary od obcych

ludzi, albo e ony i córki rzeniieników, tak si ubieraj

jak kupców, a dla tego w Dorpacie jeden kupiec kaza odrze
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swym shi}^i)iii na ulicy cmUt- kiiiiitT/a. I s/hiclity. inifszc/an,

chopów, rycerzy zukoiiiiycli. ksic> , pruutów i biskupów

niiwiiiii /.atriuliiirnifin In lv iuv,ty pr/.y clir/ciitacli i wrsoacli,

na kicrnia>/.arli przy sfizcianiii u zakad do pfaka z drewna,

wsz^MJzic '/a pijatyki i rozwizo: diiclujwni Katolicn nic-

niicli nafiirahiic on. tylko ;,'o-po(lynif; du«-lio\vni za wy-

znania lutlicrskiei^o i ony i go>i»odynii', od on inJods/c

i adnityszc. Ini kto gorzej y, Wim 'io hardzij szanowano.

Rozpucio zcjisucic po calyin kraju korzMiic i wszyscy liyli

do nic.zi';;o. Trzy.sza w dodatku morowa zaraza, która pa-

nowaa przez lat pi. poar wielki zniszczy znaczn cz
miasta Itif^i.

romimo cay taki stosunek zdawao siy Intlaiittuu. e
nH)H4 co stanowi na pcdnocy Euntpy i wychodz4c z tej za-

sady miasta Ili^a, Kewel i Dorpat ustanowiy jtomidzy sob
(r. 15r)l), e kupcy miast lumzeatyckich niemieckich, iiie-

maj prowadzi handlu z Moskalami, ale tylko z Intiantami,

które d()|»iero we wszystko zaopatrywa bd Moskali. Lu-

beczaide |)otui na morzu swoj tlot , protestowali jirzeciw

ti'mu, przysali jtoslów do Ri^i , ale daremnie. Ryla to wic

zaczepka luetylko yczliwej ud wieków Lubeki, ale zarazem

i Moskwy.

XIV.

Iwan Wasilewicz kae si koronowa (r. 1547) inctropolicio nioskic-

wskioinu na cara, wyprawia Schlitta NieniCH do Karola V, ten wypowiada,

e car mody ma zamiar jmczy si z kocioem katolickim i wyawia

ludzi przemysowych d(» Moskwy Karol przestrzeoiiy [irzez mistrza in-

flanckie^d, e to t\lk(i torlel, zatrzymuje wszystkich rzemielników z Schlit-

tem. Iwan da haraczu od Inflant, mistrz zakonu (lalien porozumiewa

si z (lustawem Waz. Wojna domowa w Inflantach midzy mistrzem

a arcyhisktipem Wilhelmem. Milnster marszaek prosi o jM)siki przeciw

mistrzowi Alhrechta pruskiego i Zygmunta Augusta. Ostatni ruszy w l04,oou

wojska przeciw mistrzowi, który prosi przez posów o pokój, który mu
dano jiod warunkiem, aliy mistrz uwolni arcybiskupów , dohra im wróci.

Ów Iwan Wasilewicz. (llinskieiiMi na wychowanie i opie-

k przez ojca |iowierzony . w omnastym roku ycia swe^o

kaza si ukoronowa (r. 1547) metrojiolicie moskiewskiemu

na cara, aby w kocinie {ireckim by równego znaczenia,

jak cesarz rzymsko-niemiecki w kociele kattdickim. Powzitjl
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un zamiar rozprzes-tizeuleuia granic moskiewskich kosztem

l)aiistw zachodnich, ale e nie upatrywa ku temu celowi do-

sy zdatnych ludzi
,
przeto postanowi ich sprowadzi z oijcych

krajów. Mia na dworze swym Jana Schlitta, Niemca rodem

z Goslaru w Saxonii i tego wyprawi w poselstwie do Ka-

rola V u którego i na caym zachodzie Europy umia Schlitt

uda, e jest Iwana zamiarem poczy si z kocioem rzym-

sko-katolickim, a w skutek tego dano mu pozwolenie do wer-

bowania rozmaitych ludzi i ponamawia tedy doktorów, ma-

gistrów, lekarzy, rzebiarzy, drukarzy, odlewaczy dzwonów,

zotników, budowniczych, górników, studniarzy i innych ar-

tystów i rzemielników. Z Lubeki wysa ich przez Inflanty

na sub carsk. Tymczasem Karol V dowiedziawszy si od

mistrza inflanckiego, jak w pole \\'ywiedziony , a mianowicie,

e car jest owszem najwikszym nieprzyjacielem katolików,

a ludzie ci maj pomaga gównie do zagarnicia Inflant, upo-

wani mistrza do zatrzymania w drodze Schlitta i jego towa-

rzyszów, co te i nastpio. Niedugo potem poselstwo Iwa-

na upominao si od Inflant rocznego haraczu , utrzymujc, e
posiado biskupstwa dorpatsldego, naleaa dawniej do Rusi,

bo nawet miast(j Dorpat byo przed wielu wiekami ruskiem

miastem Jurjew. Mistrz zakonu Henrik Gallen posa jako

swych penomocników Bockhorsta, Wrangla, Grotthusa i

Kawera do Moskwy z wywodem historycznym najlepszego

prawa do rzeczonej ])osiadoci. Atoli dano im odpowied,

e rozkaz tak wielkiego mocarza jakim jest car, stanowi naj-

lepszy dowód sprawiedliwoci, a kto si chce wdawa w roz-

prawy i ocigania, ten si dopuszcza obrazy wzgldem carskiej

osoby. Pomimo to wdano si w ukady i zawarto na nowo

pokój na lat jntnacie, z tem jednake zastrzeeniem, e co

do haraczu z biskupstwa dorpatskicgo , spór w cigu pótrze-

cia roku uatwionym bdzie. Widzc mistrz, e od Moskwy

niebezpieczestwo mu grozi, szuka porozumienia z Gustawem

Waz królem szwedzkim, który jako naczelnik jjiotestanty-

zmu na pónocy , móg mie nadziej panowania nad przyja-

znymi dla nauki Luthra Inflantami, a przynajmnij nad ich

finick czci to jest nad Estoni, zwaszcza, e sta na sto-

l)ie wojennej z carem z i)owodu zatargów granicznych pomi-

dzy Nowogrodem o Finlandy nalec do Szwecyi; tudzie,
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e car przez poselstwo do Anglii wyprawienie szuka liaiidlo-

wycli stosuiik('>w z tym krajem , co mofilu sta si szkodliwem

dla panowania Szwecyi na morzu baltyckiem.

Arcybiskup Wilhelm brandeuJMirski o^ilda si hardziej

na 1'olsk i Zygmunta Augusta jako hrata swego wujecznego

i przez Alhrechta pruskiego utrzymywa zwiitzki z Krakowem.

Ody za na koa(ljut(ua powoa sol)ie Krzysztofa ksicia me-

kem)urskiego , o)urzy niesycianie cae Intianty, e wtrew

niedawano uczynionemu (r '[i')4C^) w Wolimirzu przyrzecze-

niu, cudzoziemca na najwyszy ur/fpl diuhowny wynosi.

Zjeciay sie o)urzone stany inflanckie na sejm do I'ar-

nawy, ale trudniy si^- tylko piciem i hulatyk, a co im ziyo

czasu, to go (dtrociy na rozhior jak nieszlachcic ma sobie

postpowa, kiedy tacuje ze szlacliciankf}, i na inne i)odoi>ne

przi^dmioty waniejszi' jak obrona kraju. Od tego czasu >ez

ogldania si^^ na arocznie Moskw, zacza w Intlantacli

wzrasta wojna domowa i poczy si wyrane kroki niejtrzy-

jacielskie pomidzy mistrzem a Willu-lmem arcybisku|)eni, uwa-

anym za zdrajc, co dla swego interesu z |)i)stronnymi w uka-

dy szkodliwe krajowi wcliodzi. Polska nibyto miaa niejakie

prawo ujmowania si za arcybiskupem rigskim zwaszcza |)«)-

dug l>ojc ówczcsnyci, gdy cesarz lvaról IV jeszcze r. 13i)(i

)y go poleci pod opiek i obnm Danii, Szwecyi, Norwegii,

Polski, ksiztwa szczeciskiego i ksistwa meklend)urski( go *)

IWwnio sobór bazylijski r. 1435 koció rigski i)oruczyl tro-

skliwoci króla jiolskiego **). Na takiej podstawie oj)arty ju
Zygmunt I ujmowa si za arcybiskujiem (r. 1526) a nare-

szcie zjecha (r. 1555) od Zygnnnita Augusta Kas])er cki
sekretarz królewski, który majc |»osluchanie we Wenden

czyli Kiesi u mistrza, owiadczy: i pr/ed kilku laty arcy-

l»iskui»a Wilhelma zniewolono do przyrzeczenia, e na koad-

jutora adnego cudzoziemca niepowola. Monaichowie opie-

kuni, a giiwnie kroi polski nie ka mu owego zobowizania

dotrzynni, gdy l)yo nieprawiiem, ujm czynicem arcy-

biskujjowi, który ma godno udzielnie panujcego. Do

tego powoany ksi Krzysztof mekkMuburski, jest pan banlzo

*) Dogiol. (".<h1ox diploin. 'rdiii V. (locum. LY. Livonia suit mi-

no l35fi.

**) Ibidem tloouiii. LXX1X sub aimo u:5.
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zacny i król jda od mistrza i stauów inflanckich, aby Krzy-

stofa w osignitej godnoci uznali. Mistrz Henrik Gallen

odpowiedzia przez kanclerza, i ugoda wolmarska wzgldem
niepowoywania cudzoziemca, bya ze wszystkiemi stanami

zawarta , azatem jemu samemu nie wolno nic wzgldem kró-

lewskiego wniosku stanowi i tylko owiadcza, e go stanom

przeoy. W cigu tych wypadków zapali Krzyacy Inflanc-

cy jaki list od arcybiskupa Wilhelma do ksicia pruskiego

tajemnym charakterem pisany, który wytlómaczono jako -
danie, eby z Prus nadcigno kilka tysicy wojska, co wre-

szcie moe i w istocie stao, gdy zakon take si zabiera

do najmowania za granic chorgwi przeciw arcybiskupom:

dosy e ów^ list narobi niezmiernego ciaasu po wszystkich

zamkach i miastach. Wkrótce zaczo grucha, e Kasper

Miinster marszaek zakonu i jeden z komendatorów Gothard

Kettler , który dla najmowania wojska bawi za granic z roz-

kazu mistrza, take si porozumiewali z Polakami wzgldem
oddania Liflaut pod wadz Zygmunta. Oczycili si oni

z zarzutu , ale e mistrz Henrik Gallen przybra sobie na koad-

jutora komendatora Fiirstenberga
,
przeto obrazi si tak da-

lece marszaek zakonu, który myla po Gallenie mistrzostwo

obj, e bunt przeciw- mistrzowi podniós i ruszy w piset
koni aby zaj zamek Diinamiinde, atoli zaoga daa przeciw

niemu ognia; gdy nie móg nic dokaza, uszed do lvocken-

husen, gdzie z arcybiskupem Wilhelmem zacz ukada pla-

ny przeciw zakonowi a w myli p(Kldania kraju pod opiek

Polski: nakoniec wyjecha dla porozumienia si wzgldem
posików zbrojnych do Albrechta pruskiego i Zygmunta Au-

gusta. Ivrzyacy dla zapobieenia zwizkom arcybiskupim

z Prusami i Polsk, poprzecinali drogi i chwytali podrónych.

Zdarzyo si, e Ivasper cki jako pose urzdowy znowu

jecha od króla, a e nie mia pozwolenia wolnego przejazdu

od mistrza by zniewaony od I^rzyaków; poniewa za im

si miao wstawia, przeto tak go zbili i poranili, e trzecie-

go dnia skona, a zarazem rozpoczli wojn przeciw arcybi-

skui)Owi Wilhelmowi. Mistrz Gallen sprzykrzywszy sobie te

niepokoje, zoy wadz w rce Fiirstenberga, który jako

nastpca z ca si wystpi jirzeciw ksitom arcybisku-

pom, obieg ich w Kockenhusie, a po wziciu zamku wymi-



rzyl swój yiiicw gównie nu aicybi^kiipa k>iccia hramlcii-

luji>ki«'^'(i i iiai»r/<'i(l w >(liiiiiltiiii(', a )>utt''iii At/clii cil**

fio wi^v.i.

Zyniniiiit August, ofi/ymaws/y o tcMii wszystkim wiadu-

iin)r. wyprawi do mistrza poslow. o wypu>zczcni(' swe}»i»

hrata cioti'Czni'go arcybiskupa \Villi>liiia. lecz ani icli do |»o-

suchaiiia \\w przypuszczono. Cliristiern III knil duski jako

zaproszony do porednictwu od Albrechta jiruskiejio, zacz
robi(^ ukady pomidzy mistrzem a wizionym arcybiskujiem

Wilhelmem, lecz e mistrz (l<»ma};a si znacznych doiir ar-

cybiskupich, ])rzet() arcybiskup nie chcia si w nic wdawa
bez Zyj;miinta Anp:usta. Posowie duscy udali si i <lo Pol-

ski, ale liczskutec/.nie, a tynu'zasem Zyj^munt Auuust wypra-

wi penomocnika i zaleci mu. aby stanw>zy przed mistrzem

lidi iakind<olwiek krzyackim urzdnikiem, doby miecza i owia-

dczy, e taki Je>t klucz krole\\>ki do wizie, w ktor\ch

trzyma ])od zand<niciem ksit.
Mikoaj .lanowicz liadziwill \Noje\\oda wileski urzdza

tymczasem woj>ka na Litwie, Albrecht za jiruski po Niem-

czech, a zawurl)owanym onierzom kaza si zbiera nie-

daleko od (Jdaska koo (Hiwy; drudzy ksita z domu brau-

den)urskie^(). take obiecywali si jirzyoy ilo wojny.

W Prusacli króli'wskicl» pada trwoga g«')wnie na Gda-
szczanów, e waciwie obce wojska a tylko za królewskie

udane, stoj w pobliu. Tymczasem król da, aby (Ida-

szczanie niedowozili zboa do Inflant, etiy o koszcie królew-

skim trzyuuili w pogotowiu na wojn swoje statki i eby dla

|)rzerwania zwizków lutiantom, juzytrzymywali cudze okrtu.

To jeszcze bardziej jiodnioso przestracli, bo gdyby si cesarz

uj za Krzyakami inianckinn nad którymi mia si za zwierz-

clmika, wtenczas (idask m(')glby najwicj ucierpie. Przy-

tóm i kr(')l duski znalazl)y powód do urazy. Uzbrojenie lul)

przytrzymanie jednego cudzego okrtu, mogoby si sta przy-

czyn do |»r/ytr/,ymania bardzo wielu gdaskich i>kitów po

portach zagra uic/nycli. I wagi te sta ty si jiowodem kndowi,

e nareszcie (idask pozostawi! pi/.y zupenej neutralnoci,

zastrzegajc tylko, aby si wystrzegano dowozem zasila In-

flant i aby na kady lozkaz. miano w pogotowiu z pitnacie

statków.
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Ti-zy tysice wojska ksi pruski nadesa do Litwy

i ruszy król na wypraw z sil ogromn, bo sto cztery ty-

sice wynoszc, a stan obozem na granicy pod Pozwolem

(Passwald).

Ferdynand król rzymski, czeski i wgierski, jako rzdzca

Niemiec, uwaajc Inflanty za lenno rzeszy, osadzi przy mi-

strzu poselstwo, które wyjecliawszy do króla, snadno wyje-

dnao pokój pod warunkami, aby mistrz arcybisku]»ów wolno

puci, dobra metropolitalne pozwraca, króla osobicie prze-

prosi, koszta wojenne nagrodzi. Mieszczanie za poowy
Rigi i rycerstwo ziem arcybiskupich, przysig wiernoci ksi-

ciu Wilhelmowi wykonaj, traktat AYolmarski zniesiony bdzie

a Krzystof meklemburski zostanie przy koadjutorstwie.

XV.

Inflanty w truduem pooeniu, bo Moskwa im zagraa. Biskup dor-

packi si jej okupuje, a mistrz zawiera przymierze z Zygmuntem Augu-

stem przeciw Moskwie , która bierze w opiek kocioy katolickie i cerkwie

ruskie Car nasya wojsko pod Tatarem Sigaleyem i zdobywa Narw, bie-

rze Dorpat, upi niieszkacuAV. Car bierze tytu pana i ksicia Inflant,

mistrz Fiirstenberg umiera w wizieniu. Mistrz Kettler w Krakowie prosi

o pomoc Polaków, ale napróno, w Wilnie dopiero poddaje si pod opiek

Irróla polskiego. Dania i Szwecia take korzystaj z upadku Inflant, i osa-

dzaj swem wojskiem niektóre okrgi. Kettler nalega o pomoc czynn

króla polskiego, któr Polacy przyrzekaj pod warunkiem wcielenia In-

flant do Polski i Litwy. Ukad w tej mierze spisany d. 28 Listop. 1561

r. Mistrz Kettler skada habit krzyacki i zostaje ksiciem lennym Kur-

landyi i hrabi Semigalii a gubernatorem doywotnim Inflant królewskich.

Inflanty na pimie dostay si Litwie i Polsce," ale rzeczywicie Moskwa,

Litwa, Dania i Szwecja trzymaj, co kto zabra.

Zakon inflancki rozprzony przez nowe zasady religijne,

otoczony przemonemi pastwami, codzie w trudniejszem

by pooeniu. Przychodzia te wie za wieci, e ziemie

wkrótce zagroone bd od Moskwy, lubo biskup dorpatski

uleg i da si nakoni carowi do maego okupu, w myli,

e si ta rzecz póniej iuaczj uoy. Mistrz way rzeczy na

wszystkie strony, ale mu zawsze wypadao, e trzel)a si o ko-

go za granic (»prze, a najlei)iej bdzie o Zygnnuita Au-

gusta i z nim tego samego dnia co zrobi zgod, zawar zaraz
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pizyniierzt' /aczepiic i udponif przeciw Moskwie") Tar do-

wiedziawszy si o tm jakk<»lwiek z I'ulsk; mia ruzejin na

lut pi a z IiiHantaiiii na lat dwana.cie, chcia spiesznie i za-

raz popróbowa >woicli sil i z królem i z mistrzem , a w sku-

t<-k tc^o posa /4daiiie du biskupa dorpatskie^o o haracz

wikszy; domaga si, aby stany inflanckie odbudoway cer-

kwie ruski', zniweczone jirzez fanatyków lutherskich w mia-

stach Ridze, Hewlu i Dorpacie, a pewnie dla wygody kupców

moskiewskich i maty liczby ludu ruskiego utrzymywane. Bra
równie w opiek jtoburzone kocioy katolickie, i»rzez co >ia

wielkf^ nienawi pomidzy stronnictwami religijnemi. Nade-

wszystko za domaga si, eby jazda iniaucka w Niemczech

najta, natychmiast bya rozpuszczonij. Gdy i lenm ostat-

niemu warunkowi zadosy uczyniono, zacz da wynagro-

dze pieninych za jakie szkody wyrojone, le si obcho-

dzi z posami inlanckiemi, a potem zaraz naslal czterdzieci

tysicy Moskali jiod Sigaleycm Tatarem, którzy z i)ocztkiem

r. 1558 dopuszczali si niesyclianych okruciestw: z kobiet

wntrznoci snuli, dzieci na koki od potów zatykali. Nie-

mia atoli w Intiantach kto wystpi na obron kraju, bo ja-

ki bogaty radzca ziemski odprawowa dugie i huczne wesele

w llewlu, na którem dokazywali wszyscy najznakomitsi ryce^

rze i wieccy i zakonni. Upucio wprawdzie wojsko cara In-

^anty, ale stano tu przy granicy pod Iwangrodem i cigle

odgraao nowemi najjadami. 8tany iiitlanckie ebray pokoju,

ofiaroway pienidze ale napróno; znowu weszo wojsko mo-

skiewskie i zdobyo miasto portowe Narew. To by wany
wypadek dla Moskwy, bo jej otworzy i)rzysti) do morza ba-

tyckiego, daleko lepszy jak miaa przez Iwangrod. Z innych

miejsc warownych w pobliu Narwi lecych jak z Weseiiberga,

Neuschossu i Tliolsburga wojska zaUt)nne, przód pouciekay

nim )yly zagroonemi.

Po tej wy[)rawie Moskale przywiedli do skutku tego
roku trzeci w miesicu Czerwcu, a to z wojskiem dochodz-

cem omdziesit tysicy**}. U Neuliausa zamku biskupa dor-

*) l)iiia 14 Wzciiiii 1557. Dog i cl ('i)ili'x iliiilon. Tom V tiocuin

(XXVIII sul) Iiivoiiia amio I.').')".

•*) Oi)is tcj wojny nioskiewskitij znajdiye si take w 111 tomie tbioru

liist. polskich Pistoriusa.

Tom IV. 15
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patskiego, Krzyacy robili przeszkod podjazdami, ale bez-

skuteczn, a Moskale zajwszy go przez ukady, uderzyli na

Dorpat. Tam zepsutym a fanatycznym mieszczanom, byy
waniejsze ich domowe zatargi ni srogi wróg: lutrzy zaczli

si kóci z katolikami , e im wierzy nieraona i wród naj-

niebezpieczniejszego oblenia znaglali ici pogrókami wy-

mordowania do zmiany religii.

Tymczasem Moskwa korzystajc z mgy, okopywaa si

u bramy witego Jdrzeja, a po trzydniowej pracy, rozpo-

cza rzsist kanonad. Rada miejska ustraszona pomimo

wzbraniania biskupa i dowódzcy jego wojsk, posaa owiad-

czenie e si poddadz, byle mieli zapewnione prawa nowych

zasad religijnych i wasnoci , tudzie , e kademu przy zaj-

ciu miasta wolno bdzie odej. Moskale przystali na te wa-

runki, lecz je zamali przez to, i poimali biskupa i naprzód

do Falkenau a potm w gb swego kraju odesali. Dowódzca

moskiewski Tatarzyn Sigaley, nietylko pobra skarby ducho-

wnym, szlachcie, kupcom, ale kaza groby otwiera i umar-

ych z kosztownoci i ubiorów odziera. Sigay moskiewskie

podjazdy do Rewia i Rigi Odtd car przybra tytu pana

i ksicia Inflant , a wysa usprawiedliwienie do cesarza Fer-

dynanda i do króla Zygmunta Augusta , e wojuje tylko prze-

ciw niegodziwym heretykom, którzy cerkwie ruskie i kocioy
katolickie zbezczecili i w niwecz poobracali ; upomina si pra-

wnj daniny od biskupa dorpatskiego , a daje opiek handlowi

swoich krajów przez Inflanty niepokojonemu.

Mistrz Fiirstenberg który uznawa zasady lutherskie, lubo

ju zoy urzd , by wzity od Moskali z zamkiem Felinem,

a uwiziony skoczy ycie w wizieniu. Jego koadjutor i na-

stpca Gotthard Kettler niewierzc od dawna w niepodlego
Inflant i zmierzajc do ich poczenia z Polsk, toczy t
cik wojn z Iwanem w której handel Niemiec z Moskw
prowadzony dawniej przez Rewel i Rig cakiem usta. Lu-

beczanie atoli jako kupcy, niepytajc si o nic wicej jak o za-

robek, obrócili si z swym skadem do Narwy portu inflanckiego,

ale ju przez Moskali wzitego i dostawiali im nawet broni

i amunicji. Mistrz Kettler ali si o to u rzeszy, w skutek

czego Lubeczanie otrzymali rozkaz cesarski do zaniechania

wszelkich podobnych cisoci z nieprzyjacielem caego narodu
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nieniieckiepri. Nadto Ffnlyiiaiid wezwa (iustawa I króla

zwcdzkiego, aby jako pot^iiiy pan na morzu baltyckieiii.

przeszkodzi teimi iiic^od/iwcmii liaiidlowi. (Jdy (iu>taw ju
wiekinn jirzyciiii^ty, wasiiciiii hjirawaini zakopotany, nie-

uczyni wezwaniu zadosy, wtedy Kettler na wspók^; z uiiastein

icwleni , uzbroili statki i zaczli cliwyta sami Lul)eczanów.

Znowu wic Lubeczanii' skaryli do cesarza , e nietylko ujia-

daj przez zatrzymanie handlu z Moskw, lecz zbyt wielkie

odnosz straty od Inflantczyków na morzu. Cesarz dozwoli

im wic te^o handlu, byle si tylk«) do uzbrojenia Moskwy

nie|)rzyczyniali i zaleci mistrzowi, aby Lubeczanom szkody

ponagradza, ISkarzc mistrz Kettler dawniej przeciw Lube-

czanom, a mianowicie na zjedzie augsburskim (r. 15ÓSM do-

maga si by take |)omocy od cesarza l'erdynanda i rzeszy

przeciw carowi, lecz mu odi)owiedziano, e dla powikanych

przez zatargi religijne spraw niemieckich, niczego wicój jak

sto tysicy zotych na najcie wojska spodziewa si nieinoe,

co wreszcie lubo byo tak maoznaczc summa, e jej pose

mistrza ani juzyj niechcia. przecie cesarstwo niemieckie

i na ni niebyo w stanie si zebra.

Tymczasem car ogronmm wojskiem zagrozi Uig, ale

za nadejciem wiadomoci o najtej w Niemczech jedzie, któr

prowadzi ksi Krzystof arcybiskuj) koadjutor , a której

liczb podawano daleko znacznij ni bya rzeczywicie, cofn
swe siy za granic.

Mistrz porozumiawszy si naleycie przez Mikoaja Jano-

wicza Radziwia i innych panów litewskich ze Zygnunitem

Augustem, zgromadzone stany inlianckie zagai: e kraj stoi

nad przepaci, obroni si niepotrai, ma tylko por mci
si, ale w tj zemcie tylko mierci trzeba szuka. Srogi wróg

nie sam mier chce rozsiewa, ale sili sw myl, jakby t
mier powoli, w mkach do skutku przywodzi. Cesarz nic

Intiantom pomódz nie jest w stanie. Ijubeczanie przez handel

z Moskw, wyranie im szkodz, król szwedzki zamiast bro-

ni, take zagraa. Na uratowanie wolnoci kraju niemasz

sposobu, trzeba si podda jakiemu ssiedniemu mocarstwu:

chodzi tylko o wybór.

Ilycerstwo po wikszej czci nuiwio o iSzwccyi albo

Danii; duchowiestwo za niliy jeszcze kat*)lickie, skaniao
IB*
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si na stron Polski. Wystpowali luthrzy ze zarzutem, i
król polski zawar z Inflantami przymierze zaczepne i od-

porne
,
jednake z posikami wybra si niejest w stanie , wic

i w przyszoci naleytej obrony ubezpiecza niepotrafi. Gdy
atoli wzito na uwag, e kraje zakonu krzyackiego w Pru-

sach swemi stosunkami history cile z Inflantami powizane,

s pod wadz króla polskiego, e w Polsce take si krze-

wi nowe zasady religijne, e w tym kraju wolno rycerska

do najwyszego wyniesiona stopnia, a miejska take niepo-

niona , e w ukadach pod Pozwolem
,
ju si bardzo do Pol-

ski zbliono, e car, którego wadza nie na chrzecijaskich

opiera si zasadach , szeroko graniczc z Litw, najlepiej przez

ni moe by trzymany na wodzy, e wreszcie panujcy Zyg-

munt August cho niezrywa z kocioem, nic jednake prze-

ciw tym niema, którzy z nim zerwali: wyrobio si zdanie

przewane i prawie ogólne, i trzeba z Polsk wej w nowe

ukady i z ni si w jdn Rzeczpospolit poczy. W skutek

tego sam Kettler uda si do Krakowa. Królowi podobao

si takie spenienie dawnych jego ycze, lecz panowie pol-

scy którzy pragnli tylko szczcia domowego i pokoju do ro-

bienia majtków, przewidujc z Moskw wojn, kiwali go-

wami nad daniem Inflant. Zygmunt August niemogc nic

stanowczego wyrzec w imieniu Polski, pomyla o Litwie

i owiadczy Kettlerowi, e go w Wilnie oczekiwa bdzie.

Do Wilna z mistrzem przybyli obadwa ksita arcybiskupi,

tudzie inni panowie inflantcy i z królem i panami litewskimi

mówili nie o poczeniu z Polsk lecz z Litw, a dowodzili,

e wpuszcza cara do Inflant i w nich pozwoli mu si roz-

goszcza, jest to Litw wystawia na jatki i pod cara wadz
je poddawa. Po rozbiorach rzeczy, w koowodach na wszy-

stkie strony, stano nakoniec, e król siami litewskiemi po-

niesie pomoc Inflantom i obejmie nad niemi rzdy. Mistrz

zaraz z Wilna pod dniem ostatniego Sierpnia r. 1559 wyda
manifest, w którym powiedziawszy o srogiem najciu kraju

swego przez Iwana, owiadcza, e si poddaje pod opiek

i obron króla polskiego, a zwaszcza przeciw Moskwie, bez

nadwerenia praw cesarza, jako jtana swego. We wynagro-

dzeniu za królowi polskiemu oddaje okrgi i dobra pocz-

wszy od Druji cae Ponaddziwnie pod Aszerad wcznie; dalój
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Bowsk i w>zystkip woci du niego nalece, a w podobny

HpoHjb Rossiten, Lncen, Dunaburg i Seelburg. Okrgi te

i woci po wojnie / Moskwjj mistrz bdzie móg wykupi za

sze kro sto tysicy zotych liczc po dwadziecia cztery

grosze na zoty, a gdyby do wojny nieprzyszo, to i za uiniej-

Kz summ*).
Król przyrzeka dochowywa wszelkich przywilejów z da-

wnego czasu mieszkacom sucycli, zostawi religi
z obrzdkami tak jak wesza w obyczaj**). Wadz
sdow iid sprawowali jego urzdnicy, lecz wedug ustaw

krajowycli. W zamkach podczas wojny jtrzeciw Moskwie do-

wódzcy oddziaów królewskicli maj wspólnie rzdzi z naczel-

nikami miejscowymi. Zdobyte kraje na carze, ale takie tylko,

które nigdy nie naleay do Litwy, pójd w poowie do króla,

a w poowie do mistrza.

Mistrz niebyl panem caych Inflant, uczyni to zatem tylkit

co do swoich posiadoci, a arcybiskup Wilhelm take co do

swoich i odda w zastaw dwa swoje zamki a mianowicie Ma-

rieniauss i Lenward oraz dwa dwory Loban i Birsen z pra-

wem wykupienia ich za sto tysicy zotych. Mistrz i arcybi-

skup i)oczytywali si za tycli co mog wszystkim rozporzdza,

jednake drudzy l)iskiiiii i miasta byli innego zdania i jak to

rzecz zwyka w chwilach rozi)rzenia wszelkiego spoecze-

stwa, ka<ly radzi tylko o sobie. Miasto estoskie Kewel

z okrgami Harria i Wirlandya poddaway si same kr(')luwi

duskiemu Christiernowi III; wykonay mu nawet przysig

wiernoci, ale on z obawy wojen niechcial si w nic wdawa
a potm wkrótce umar. Po jego mierci moilszy syn Magnus

ksi holsztyski i slezwicki kupi sobie od Mauricego Wran-

gla biskupa rewelskiego, a od Jana Monniugluisena biskupa

oeselskiego i kurlandzkiego wszystkie ich posiadoci i w Arens-

burgu na wyspie Oesel zaoy (r. 1559) sobie stolic swego

nowego pastwa.

*) Inflanty przez Hilzona dokument pod r ift.^it. Zipgeiihoin.

Stiiat^ J^cdit ber OroOljfijcfltjiinur Cfurlaiib unt' (£(iiuvillcn (.ftiMiiiU''l'cri\ 1772).

'i^(\Uuy 9Juin. iS.

**) Zygmunt August uicmia jeszcze powicilzioi', /.o olociije diiwa

opiek wyznaniu Lutliia, dla togo uyto wyraenia Keligioneni apml
nos usu recep tam
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Kiedy to poczenie Inflant z Litw dochodzio do skutku,

król szwedzki Erik XIV, niemóg zaprzestawa na samem
przypatrywaniu si okiem zazdrosnem , boby bya moga prze-

min dogodna pora. yczc za sobie panowania nietylko

nad Estoni ale nad caemi Inflantami, utrzymywa, e od

wieków by take opiekunem arcybiskupa rigskiego*) i e mi-

strze zrzdzali jego krajowi wiele szkód w statkach morskich

i handlu. Z Rewlauami za, tudzie miastami i rycerstwem

okrgu Harrii , którzy dawniej poddawali si pod panowanie

Danii, szuka przyjacielskiego porozumienia. Stosunki, oby-

czaje, handel morski, wspomnienia historyczne, prawie te sa-

me co we Finlandyi naówczas prowincyi szwedzkiej, czyy
Estoczyków daleko bardziej ze Szwecy ni z Polsk i Litw;
dreli za ze strachu na sam myl dostania si pod Moskw
a na koniec wypowiedzieli posuszestwo mistrzowi Kettle-

rowi do Polski cakiem nakonionemu, a wykonali przysig

wiernoci Erikowi XIV, który wzi na siebie obowizek bro-

nienia od srogich wojen i okruciestw moskiewskich**) Harrii,

Wirlandyi i Gervenlandyi , to jest wszystkich trzech okrgów
estoskich, o tyle, o ile jeszcze nie byy opanowane od Iwana.

Larss Flemming jako gubernator zaj (r. 1560) wojskiem

szwedzkiem miasto Rewel i jego zamek; stosownie za do

rozkazu Erika gromadzi z zagranicy zboe , zaopatrywa skarb

miejski pienidzmi
,
powprowadza szlacht w posiadanie ró-

nych zamków i dóbr zakonnych.

Skoro markgraf Wilhelm arcybiskup rigski i Gotthard

Kettler mistrz zakonu postrzegh, e z Rewia Szwecya nietylko

Estoni, ale cae Inflanty zabiera bdzie, zaczli nalega,

aby Zygmunt August w skutek zawartej ugody w Wilnie, da
jm pomoc naleyt. Wysany naprzód Hieronim Chodkiewicz

kasztelan trocki ze mndzinami i Litw zawilejsk, ale na-

wróci do domu, podobno bez dosignicia granic inflanckich.

W ogóle nieszlo jako z temi przyobiecanemi posikami, a na-

reszcie Zygmunt August nietai mistrzowi i arcybiskupowi , i
o swoich wasnych rodkach, zwaszcza, e ju i tak od

Moskwy zagroony, nie jest nic w stanie przedsiwzi; gdyby

*) Dogiel. Codex lUjil T. V dociim. LV sub Livonia an 1366.

**) Dogiel T, V docum. CXXXVII sub aiino 1561.
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atoli IiiHanty nicpr/-staway na saniom uywaniu jt*go opieki,

poJc/yy si^' z narndanii, nad którymi on panuje, to jest

z Litw i Polsk, tak iby byy cakim do obudwu wcielone,

natenczas wzicli)y si do ora pauftwic. wsiadoby na ko
liczne rycerstwo i mogyby okolicznoci przybra wietn
posta. Arcybiskup i mistrz zakonu nie stawiali zawady i ta-

kiemu p(Klilaniu cae{?o kraju, byle utrzyma w swm rku
wadz lenn nad swemi posiadociami.

Po tak zblionui porozumieniu Mikoaj Janowicz Radzi-

wi wojewoda wileski, który móg by lubionym w Intiaii-

tach , dla tego , e uywa caj sw ej potgi na szerzenie i obron

nowycb zasad n-ligijnych w Litwie, ruszy z jazd najemn

kilka tysicy wynoszc, a rozbiwszy obóz pod Rig, zacz
prowadzi ukady z arcybiskupem "Wilhelmem, mistrzem i Ri-

anami o zupene przyjcie wadzy króla polskiego i ksicia

litewskiego, która pónij na sejmach bdzie zai?iienion

w zjednoczenie z I*olsk i Litw, a na wszelki jirzypadek

przynajninij z Litw. Rianie stali przy tern, e ich miasto

ma by uwaane za zupenie wolne i niepodlege, a nadto za-

strzegli sobie, e król wyjedna aby byli zwolnieni od przy-

sigi wykonanej koronie ccsarskit-j , a niepodpadli reichsach-

towi; e utrzymaj si ich wszelkie prawa a gównie reli-

gijne. Rycerstwo inflanckie tikazywalo si skonniejszm do

zjednoczenia, lecz zastrzegao, e w razie niedotrzymania zo-

bowiza, czy ze strony Litwy, czy ze strony Polski ukad
nie bdzie mia adnej mocy. Gdyby Litwa i Polska miay

kiedy przyj do wojny midzy sob, wtedy Inflanty pozo-

stan nautralnemi, a gdyby te pastwa obray sobie oddziel-

nych monarchów, to Inflantom bdzie wolno zrobi wybór z któ-

rym narodem chc trwa w poczeniu.

Tak wic olska chwytajc si tego, e ma prawo z da-

wnych wieków dawania opieki arcybiskupowi rigskiemu, przy-

sza do przymierza z Inflantami, od przymierza do zobowi-

zania si wzgldem ich obrony za wynagrodzeniem w zamkach

i posiadociach , a od tego zobowizania do poczenia w jedno

ciao.

W powyszy sjtosób urzdziwszy sprawy Radziwi, prze-

jeda z jazd swoj zoon z Polaków, Rusinów, Tatarów

i Turków przez Rig, co ludowi sprawiao mile widowisko,



a ludzi iii3lcych nabawiao pewnej trwogi. Zaniku osadzi

niedali jednake Rianie, ale go zatrzymali dla siebie.

W miesicu Padzierniku r. 1561 zebra si sejm litew-

ski w Wilnie, Stanli na nim arcybiskup Wilhelm, tudzie

mistrz Kettler z radcami swemi, z deputowanymi od miast

inflanckich i dnia 28 listopada spisali ukad wcielenia ca-

ych Inflant do Polski i Litwy, lub przynajmniej Litwy, bez

wzgldu na Moskw, Szwecy, Dani, podug umów przygo-

towanych naleycie przez Radziwia, a z gównemi zastrze-

eniami , i król wyrobi zezwolenie cesarza , i wyznanie augs-

burskie bdzie utrzymane, przywileje i prawa stanów jakoli

osób niedoznaj w niczem nadwerenia, Kettler zostanie dzie-

dzicznnym ksiciem Kurlandyi, jako lennik polski z prawem

bicia monety; urzdy w Inflantach pójd w rce tylko kra-

jowców rodu niemieckiego, sejmy inflanckie jako prowincyal-

ne, odzierz si przy swej wadzy; król dooy starania, aby

ksi Magnus nie domaga si posiadoci biskupstwa kur-

landzkiego czyli piltiskiego , które dawniej by kupi. W Ri-

dze za ma zasiada senat z panów inflanckich jako wadza

najwysza sdowa, a do niego pójd apelacye i z Kurlandyi.

Co z krajów inflanckich znajduje si w rku obcem, to po

odzyskaniu bdzie naleao do Polski i Litwy. ydzi niedo-

stan pozwolenia na handel w Inflantach i t. d. *)

Caemu temu zjednoczeniu sprzeciwia si arcybiskup ko-

adjutor Krzystof: niebra udziau do ukadu, a nawet pojecha

do cesarza z ualeniami; póniej czepia si Szwedów, aby

za ich pomoc, co take dla siebie z Inflant urwa.

Po uoeniu w ten sposób zjednoczenia z Litw i Polsk,

ale zawsze jednostronnie, bo panowie polscy z obawy wojen

z Moskw i Szwecy o niczem podobnem ani sucha nie-

chcieli i dla tego na sejm polski tej sprawy nie wtaczano,

zjecha powtórnie Mikoaj Janowicz Radziwi ju jako komis-

sarz królewski do Rigi , wrczy stanom na ratuszu dokuraen-

ta ze zobowizaniami królewskiemi , a mistrz Kettler w dniu

5 Marca r. 1562 zoywszy ze znakomitszymi urzdnikami

habit krzyacki, wyda goda zakonne krzy i piecz, tudzie

*) Dogiel Codex diplom. Tom. V. Livoaia (locum CXXXVIII et

£equentia sub amio 1561.
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flyploiiiitii od crsarzy i imie papiery, a iiakoiiiec klucze ziim-

ku i inia.>ta Ri^i, l'o skone/<'iiiii te^'o obrzdu, I{ad/i\vi oj^o-

si Kcttlera lennym ksiciem Kurlandyi i hrabi Scmigalii;

nazajutrz za, jako doywotnii-nui gubernatorowi Inflant kró-

Irwskich, zda rzdy kraju.

lyni tt,'dy sposol)eni n-szta pastwa krzyackiego na pi-

mie dostaa si Litwie i I'oL>ce, ale rzeczywicie posza na

podzia pouidzy Moskw, Litw, ksicia slezwickiego i iol-

szfyskicgo Magnusa jako lennika Danii oraz Szwecy, je-

dnake nie na mocy wspólnego traktatu pomidzy temi mo-

carstwimi, lecz czci przez zdolncie, czci przez zezwo-

lenie wadz krajowych. l*rawo 1'olski do Inflant tjyo najsu-

szniejsze i rzeczy wistem jirawem, bo stao na dobrowolnym

ukadzie i |)od warunkami ówczesnej równoci, brater-

skiego zjednoczenia, lecz kade pastwo które weszo w po-

siadanie jakij czstki Inflant uwaao swój tytu posiada-

nia za prawniejszy, kade jeeli nie caych Inflant, to wi-
kszój z niego chciao czci i std kade z czterech, stao

JM) nieprzyjacielsku naprzeciw trzech innych; najmnij jeszcze

byo podobiestwa do wojny pomidzy ksiciem slcwickiem

czyli Dani a Litw, najwiksza za gotowo pomidzy Mo-

skw a Litw, ju i tak skdind zakóconemi. Dla tego t
nim przystpimy do opisu co Zygmunt August przedsiwzi
|M» zawarciu ukadów o cae Inflanty, trzeba nam rzecz wy-

oy o stosunku Litwy do Moskwy.

XVI.

Spor Moskwy z Polskij o {irunico zii Iwana Wasilewicza II i o tytu

cara. l'o duj^ich rokowaniach rozejni do frzocli lat przeduono. Tyszkiewicz

na posuchaniu daje Iwanowi tytu cara astrachaaskiego, z czego tene

si cieszy, ale da prze. poselstwo uznania tytuu cara. Naczelnik po-

selstwa polskiego owiadcza, e Z\gniuiit August zastosuje si, w miar
uznania innuh numarchow Król donosi Iwiuiowi, e ohj jkhI pano-

wanie Intlaiily. /ld nowe spory i rokowania [)oselstw bezskuteczne. —

Mowili.iiiy powyej ) jak Hlebowicz r. \iVM z cztere-

ma iiiMiiNnii panami i)rowadzi ukady w Mo>kwie w celu za-

*) Ksiga i)itnasta XXI
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waicia pokoju, lec przywiód do skutku tylko i»icioletm ro-

zejm. Zygmunt stary po upywie tych pi lat rozejmu zno-

wu przez Hlebowicza i dwóch innych panów rozpocz (r. 1541)

zabiegi w Moskwie o wieczny pokój na przyzwoitych warun-

kach, a mianowicie, aby Smolesk ze zamkami siewierskimi

Litwie zwrócono. Odbiera jednake odpowied, e z tego

nic nie bdzie i dano, aby jecy od obudwu stron jeszcze

w niewoli trzymani gowa za gow wymienieni byli, lubo

Polacy wizili kniaziów i wielu bojarów, a Moskale po wi-
kszej czci lud prosty litewski i polski, tak, i wykup na

korzy króla przewaa wielk summa. Za powrotem do

Wilna litewskich posów, znaleli si wkrótce moskiewscy

i zaczli umowy wzgldem przeduenia rozejmu, byo atoli

widoczna, i chcieli jedynie wyrozumie czy mog zatrzyma

grunta, które na granicach, nawet w czasie rozejmu pozabie-

rano Litwie i e im tylko chodzio o wydostanie jakim ko-

rzystnym sposobem jeców. Skoczyo si tedy wszystko na

umowie, e pojad w lutym na granic komisarze litewscy,

którzy rozpoznaj wzgldem ról zabranych. Na zawiadomie-

nie o tem przez umylnego wysannika odpowiedziano królo-

wi z Moskwy , e nieysta pora do tego niestosowna i da-
no odoenia do lata. Upyn rok na samem ugadzauiu si

o czas, a upywa drugi nim z litewskiej strony wstawili si

w Siebiey jako komisarze do rozgraniczenia, dworzanie kró-

lewscy Jan Ivomajewski i Hleb Jesman. Chcieli oni wyj
o tysic kroków od zamku , ale moskiewscy penomocnicy -
dali, aby miejscem spotkania bya odlega wie Wieczorka albo

Wierzeja nieco blisza. Powstay znowu odwoywania si i

skargi do króla wzgldem sporu o miejsce spotkania i nie-

wiadomo jak si zakoczyy, dosy, e nie byo ani pokoju,

ani wojnj pomidzy Litw a Moskw a do mierci Zygmun-

ta starego.

Ju wtedy Iwan Wasilewicz II nie by pod opiek, lecz

sam panowa. Zygmunt August wyprawi na ukady Stanisa-

wa Kiszk wojewod witepskiego z Komajewskim marszakiem

i Hlebem Jesmanem pisarzem. Penomocnicy carscy nietylko

wszczynali spór wzgldem granic, ale je a pod Berezyn

pociga chcieli; nakoniec dali przynajmnij Poocka i

Homla. Gdy przyszo do mowy wzgldem wymiany jeców.
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Litwini (^lma^'ali si^ w |.r/y(|jidku i zwrotu Czerniechuwa;

Moskjilf |)rz\tac/ali. e to zl>vt wiclki' miasto, zwaszcza.

«' jeców ju nic Tn«)e hye wielu, bu przez tak du^i czas

ni(!woli zapewne nin('»stwo wymaro Skoczyo si wszystko

znowu na przedueniu do pi\|ciu lat rozejinu. ale ^dy przy-

szo «lo pi.inienne},'0 opisu, posowie litewscy niechcieli Iwa-

nowi dawa tytuu cara, lecz tylko pozosta przy dawnym

wjelkiej,'o kniazia, l)o wyraz car lui)o ju iiowszeclmie uy-

wany zakrawa niejako na cesarza. Niemcy intlanccy tuma-

czyli no zawsze Kaiser: Moskalom by tak bardzo miy i li-

czyli, e go przez Kurop i)rzej)rowadz, a cara obok cesarza

rzymskiego stawia byd mogli. To dugictj sporach, stano
nareszcie przytni, e Moskale w swojem zobowizaniu pi-

miennem przy „carze" pozostan, Litwini za i)0 dawnemu

wielkim kniaziem
, pana Moskwy mianowa bd. Gniewao

to Iwana tak dalece, e oddawszy posacowi litewskiemu

Maciejowi (iiedroicowi list do Zygmunta Augusta, nienazpya

go kr(ilem , lecz Gedroic stanwszy na granicach litewskich,

Moskalom co go odprowadzali, rzuci list, aby go napowrót

wzili. Przyszo pod rozbiór senatu litewskiego jak z tym

tytuem postpowa i wikszo.4 bya tego zdania eby dla

maej rzeczy |)owodu do zatargów i wojny niezostawia, lecz

lloronostaj niai*szaek obstawa, e u Moskali z tytuów wzra-

sta potga i dla praw urojonych podstawa; ni()W'i za tak do-

wodnie, e wszystkich i»rzekona, i tytu cara dla istnienia

Litwy niebezpieczny i wyrzekli, aby pod tym wzgldem adnj
iow(»ei niedopuszcza.

Tymczasem dla wzajcMiinego strzeenia granic obóz litew-

ski by rozbity u Czerniechowa. a moskiewski u Kaniowa i

Czerkas. W roku nastpnym (r. lól) uchwalono, aby wojsko

litewskie cigle w tem miejscu stao, a na utrzymanie jego

wyznaczono po jti groszy poboru od jarzma woów,
/ygnnint y\ugust dla okazania swj wikszj skonnoci

do pokoju, puci dwóch kniaziów z niewoli, ale e Pawe
Ostrowicki posannik królewski, który ich odprowadza, w roz-

mowie z Iwanem i knil w licie swym tytuu cara wystrzega

si, przeto Iwan w odpowiedzi unika take wyrazu „król,,

i sw obraz widocznie okazywa. Tanowie litewscy bojc

si. aby z tj iskierki nie j)rzyszo nakoniec do pomienia
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wojennego, udawali si pimiennie do rady moskiewskiej i do

metropolity z prob o przyczynienie si do wyprawienia

z Moskwy wielkiego poselstwa, z któremby król wzgldem
pokoju móg narady prowadzi. Metropolita odpowiedzia,

e jego urzd niema adnj stycznoci ze sprawami wojen-

nemi, azatm niewaciwie si do niego zgaszano. Rada

za moskiewska naprzód list odrzucia, e Iwanowi tytuu

cara nie przyznawa, a potem na mocy porozumienia z Iwa-

nem daa odpowied , e jeeli Litwini bd wymagali wprzód

wielkiego poselstwa i odmawiali waciwego tytuu, to si
pokoju nigdy niedoczekaj. Owiadczya dalej, e co do wy-

sania naprzód wielkiego poselstwa z Moskwy, odmawiano

tego zaszczytu nawet papieowi i cesarzowi rzymskiemu,

a tytu cara od zdobycia Kazauu naley si wielkim knia-

ziom moskiewskim. Poselstwo za wielkie litewskie byoby

daremnm, jeeliby miao z sob list bez tytuu carskiego.

Pomimo to Zygmunt August wyprawi Dowojn wojewod

poockiego, Ostafiego Woowicza marszaka i Piotra Sie-

miaszk pisarza litewskiego, którzy mieli posuchanie u Iwa-

na zasiadajcego w poród rady pastwa. e wyraz car by
pomijany, nie przyjto listu królewskiego, nie przypuszczano

posów do caowania rki, ani ich nie zaszczycono zwykemi

darami. Kniaziowie i bojarowie moskiewscy, wyrzucali po-

som, e z wielkim monarch, u którego szukaj przyjani,

miej rozmawia bez naleytych tytuów, jakby z jakim pro-
^

stym czowiekiem : jest to przecie umylna obraza , która na-

reszcie zpowoduje krok nieprzyjacielski. Wszelkie uchyb a-

nia' poczynione poselstwu jedynie przez nie samo i przez kró-

la wywoane; Moskwa znajc si na swej godnoci zniewo-

lona okazywa uraz i nie moe przyj innego sposobu po-

stpowania. Czegó Litwa cinie si daremnie z poselstwa-

mi, skoro ma ju powiedziane, e bez tytuu cara, który jest

uznawany i przez papiea i przez cesarza rzymskiego, nikt

si z ni w ukady wdawa nie bdzie.

Posowie litewscy odpowiadali , e ich ani listy , ani zwy- •

czaj obcych panujcych nie obchodz. W ten sam sposób

i temi zupenie sowami jak od wieków byo zwyczajem, wi-

tali wielkiego kniazia ; aden przodek Iwana niemia nic prze-

ciw temu. Iwan bez najmniejszego powodu usun oznaki
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iis/uijowania, kti'»rc zwykle w Moskwie okazywano poselstwu

litcwskiciim, a /tsid dopuci si nadwerenia dawnych przy-

mierz i przyjani. Lepiejby byo zaj si zgod i szczciem

ludów , krzywdami niesusznie wyrzdzanemi. Pomimo te tak

wane wz;i;ldy. skoro raz ju wojewoda Kiszka skania si

do uznania tego tytuu, toby si nareszcie i teraz mona
nakoni, ale to tylko w tym i)rzypadku, gdyby Moskwa po-

zabierane w róny sposól) prowincye litewskie, a zwaszcza

Smolesk zwróci przyrzeka. Tytu byjy drobnostk, gdy-

by wprzódy uoono rzecz wzfjldenj warunków pokoju, wzgl-

dem przywaszczanych ziem, wzgldem krzywd wzajemnie po-

wyrzdzanych.

Nic to wszystko nieskutkowao na Moskalach: owiad-

czyli nawet wprost, e wtedy tylko w ukady wdawa si my-

l ,
gdy naprzód bdzie uznany tytu , a dalej otrzymaj ui)e-

wnienie , e o zwrocie zabranego kraju , ani do wzmianki

nie przyjdzie. Odjechao wic poselstwo nic nie sprawiwszy,

kiedy w drodze dopdzi je goniec moskiewski ze zawiado-

mieniem, i Iwan jtrzy trudnociach tak wielkich do zawarcia

pokoju, j)rzysta)y jednake na jirzedluenie rozejmu do czasu

krótkiegt*. Nawntcio poselstwo, a wiedzc e Mt)skwie po-

trze)ne bezjiieczestwo od Litwy dla zatargów z Tatarami

astracliaskienii, tak dugo si targowao, dopókd nieprzysta-

a na wyznaczenie komisarzy majcycli ustanowi wynagro-

dzenie za krzywdy zrzdzone koo Siebiey, poczm rozejm

do trzech lat przeduono.

W nastpnyn» r. 1553 przyby pose moskiewski do

Wilna wzgldem zatwierdzenia owego rozejmu, a zarazem

i wzgldem tytuu cara. Dano mu odpowied, e cesarz

a car za jedno l)rane by nie mog, bo |)ierwszy wyraz znaczy

naczelnika chrzeciaskiego, a drugi jest od mahometanów

l)rzejcty. Król szanuje wielkich kniaziów jako braci i dla te-

go nie moe im ublia przez przydawanie tytuu nuihometa-

skiego. Wzio poselstwo tylko ustn odpowied, bo listu

bez tytuu cara ani dotkn nie cliciat).

Na sejm lid)elski (r. 1554) zjeclia znowu pose Iwana

ale bez wszelkiego pisma, aby unikn wyrazu króla. Wpro-

wadzoiiy na posiedzenie senatu owiadczy, e ma jedynie

donie Zygmuntowi Augustowi jako przyjacielowi carskiemu
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radosn wiadomo o odniesieniu zupehiego zwyci^^twa nad

Tatarami astrachaskimi. Odpowiedziano od tronu, e niema

to by pociech tylko dla Iwana i króla
,^

lecz dla caego

wiata chrzeciaskiego , bo wywalczono znaczn prowincy

z rk mahometaskich ; wyle te król niezadugo poselstwo

do Moskwy w celu naradzenia sig z Iwanem w sprawie ogól-

nej chrzeciastwa. Jako nie dugo pojecha Tyszkiewicz,

a lubo nie mia adnego listu przecie na posuchaniu dawa
Iwanowi tytu cara astrachaskiego. Pocieszny Moskal

zacz si rozwodzi, jak on serdecznie sobie tego yczy,

aby na wspók z królem móg poodbiera wszystkie ziemie

europejskie niewiernym Tatarom i w pie ich powycina,

albo przynajmniej i)0Stawi pod wadz chrzeciausk; po-

zwoli co nie byo obyczajem u Moskwy, aby Tyszkiewicz

z kadym czowiekiem, z którym bdzie uwaa za rzecz

suszn, porozumia si wzgldem swego polecenia. Tyszkie-

wicz poszed naprzód do metropolity , lecz ten tumaczy si,

e jemu nawet z carem nie wolno si wdawa w rozbiory

wzgldem adnych spraw politycznych. Kniaziowie za i bo-

jarowie odpowiadali, e za litewskiemi wnioskami tak dugo

przemawia nie mog, dopókd od senatu litewskiego do te-

go wTzwani nie bd. Za powrotem wic Tyszkiewicza d(»

Wilna senat napisa do panów moskiewskich, aby przedu-

ono na nowo rozejm i zajto si na dobre ukadami co do

tytuu Iwana i co do wiecznego pokoju. Metropolita w imie-

niu panów moskiewskich nadesa pisma cesarza Maximilia-

na I i sutana tureckiego Solimana , w których wielkim knia-

ziom moskiewskim przydawano tytu carów; dziwi si skd
Zygmunt August nie chce bra uwagi na zdobycie Kazanu

i Astrachanu, które jest podstaw tego tytuu; o rozejmie

za ani wiecznym pokoju wcale nie wspomnia. Wyprawiono

tedy z Wilna we wielkiem poselstwie pod przewództwem Ste-

fana kniazia na Zbarau wojewody poockiego. Iwana Szym-

kowicza marszaka, Wacawka Mikoajewicza pisarza litewskie-

go i Pawa Sokoliskiego kniazia na Drucku. Gdy po odby-

ciu zwykych powita owiadczono, e poselstwo chce roz-

pocz ukady o pokój, Moskale odpowiedzieli, i car pokoju

nadewszystko sobie yczy, ale gdy tytuu nalenego nie od-

biera w nic si wdawa nie moe. Dodali , e te jedna nowa
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znalaza si jeszcze przeszkoda, a mianowicie, e król pod-

burza latiintw do wojny przeciw Moskwie. Naczelnik posel-

stwa odpowiedzia , e Tatarzy podburzania niepotrzebuj, bo

najazdy s ici rzemiosem : e od kr(»la tak bardzo zalee

niemoc, bo cigle iiaitadaj i Litw, ("o do tytuu Zygmunt

August zastosuje si w miar uznania innych monarchów i b-
dzie to prze<Imioti'm oddzielnego |>oselstwa.

Odebrawszy zawiadomienie, e panowie moskiewscy maj
stosowne polecenia , zeszo si poselstwo litewskie z nimi

i umówio znowu szecioletni rozejm, który jednake do-

l)iero przez p(»s(')w moskicwskieli w Wilnie mini Ity za-

wartym.

Iwan wojowa )y iiicdawiKt we l-inlandyi przeciw Ou-

stawowi Wazie królowi szwedzkiemu , a nawet od niego pod

miastem Vil)urgiem, które oblega, wielk odniós klsk.

Zygmunt August majc podówczas ju na myli wcielenie In-

flant, chcia przywied do skutku zgod pomidzy nimi

i w tym wzgldzie Iwanowi przedstawienia czyni. Atoli Iwan,

który wtedy take o caych lutlantiich myla, i w tym celu

na wojri si gotowa, niedawszy adnj odpowiedzi, co do

ukadu ze Szwedami, namawia Zygmunta Augusta do przy-

mierza z sob i)rzcciw wspiWnemu i srogienm nieprzyjacielowi

Tatarom, ('hcia wywied siy Litwy i l'olski na poudnie

do morza czarnego, aby nni niemogly przeszkadza na pó-

nocy u zatoki tinickiój i morza batyckiego. Znano si jednake

na tm i daii(» odpowied, e król bardz(» i)odziela ten zamiar,

ale przewiduje, e panowie polscy i litewscy z obawy, i za-

czepienie Tatarów wywoaoby do wojny siln potg tureck,

na aden sjtosób nakoni si niedadz. Tomimo to nadjad

do Moskwy posowie lo/rMi/ si bliej w rzeczy i powie-

dz, co si da zrobi. Udali si rzeczywicie ^^ukasz Hara-

burda }>isaiz litewski i Jan Wilczek konjuszy województwa

wileskiego, lecz nic niesjjrawili, ani t Moskwy do posel-

stwa Wielkiego nienakonili. Nakoniec Zygnumt przedsiwzi
ow wypraw do Intlant pod Tozwol, w kt(M-ej wydosta zwie-

zienia arcyl)iskup('>w ksicia Wilhelma )randenburskiego i ksi-

cia Krzystofa meklend)urskiego, a posa do Moskwy na ukady
Tyszkiewicza wojewod podlaskiego, Mikoaja Poszuszwiskiego

marszaka, .lana llayko pisaiza lif(nvskiego. (idy posowie
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litewscy spomuieli o zwrocie Siebiey i Smoleska Iwan obu-

rzony zamiarami Zygmunta Augusta i Litwy wzgldem In-

flant kaza odpowiedzie, e owszem on da wszystkich ru-

skich ziem, które jeszcze w po.si:idaniu Litwy zostaj. In-

flantczykom darmo Zygmunt August opiek przyrzeka, bo to

jest take kraj ruski, a do tego odmawiali nalenej daniny

i dopuszczali si witokradztwa ua cerkwiach. Poselstwo li-

tewskie widzc, e nie ma nic do czynienia, opucio Mo-

skw. Po niejakim czasie nadjecha do k)-óla pose moskiew-

ski , nibyto z jakiemi zaaleniami o dawne krzywdy na pogra-

niczach, a waciwie, aby zoy list, w którym Iwan, e ju
by mia w swem rku biskupa dorpatskiego i jego stolic, pa-

nem si Inflant mianowa.

Po zawarciu powyej opisanych ukadów w Wilnie z Got-

hardem Kettlerem mistrzem i ksiciem Wilhelmem arcybisku-

pem, oczywicie ju gotów do wojny przeciw Moskwie, pra-

wie po dwudziesto czteroletnim rozejmie doniós król Iwa-

no\Ni przez Marcina Woodkiewicza pisarza litewskiego , e obj
pod panowanie Inflanty.

Iwan w odpowiedzi kaza napisa, i osupia na otrzy-

mane doniesienie, bo przecie wadomo wiatu, e przed wielu

wiekami nim Inflanty dostay si pod wadz dusk, to ju
uznaway ksit moskiewskich; nic one od monarchów ko-

cioa rzymskiego niemaj, prócz ksiy i nauczycieli jzyka

aciskiego. Moskwa zabieraa si na wit wypraw prze-

ciw Tatarom, a tu j król w jej prawach niepokoi, zamki

inflanckie swenii zaogami osadza, i nie myli si nakoni do

ofiarowanego sobie rozejmu.

Prócz tego listu niezgodnego z history dawniejsz In-

flant, Iwan, aby Litw jakimkolwiek sposobem upi, ponie-

wa niedawno by owdowia, da w maestwo którejkol-

wiek z sióstr królewskich.

Zygmunt August wiedzc dobrze, e do maestwa nic-

przyjdzie, dla przecigania rzeczy, posa trzech panów do

Moskwy, niby dla bliszego porozumienia si w tym wzgl-

dzie, a ci umówili, e wielkie poselstwa zjad si na grani-

cach. Wyprawi tedy król we wielkim poselstwie Jana Szym-

kowicza , Jana Hayko i Marcina Woodkowicza. Mieli za po-

lecenie ukady wzgldem maestwa rozpoczyna w samej
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tylko Moskwie; nierusza si\; z granicy dopókdby niiiiatwili

zatiirgów o krzywdy pograniczne i o spraw iiiHuiick.

Poselstwo moskiewskie przybywszy na granic, zaraz przy

l)Owitiiiiiii w imieniu Iwana, wystpio z zarzutem, e król

sobie nawet w obecnych ukadach p(»zwahi nieprzesti-zega da-

wnycli obyczajów, bo we wielkim p()^('lstwie nieprzysla niko-

go z pierwszych panów, lubo by wzgldem tego wyranie

napomniony; niewaciwem wmieszaniem si do InHant naru-

szy moskiewskie dobre chci wzgldem pokoju, a dla tego

zniewoleni roz]>ocz ukhidy wzgldem maestwa nie w mie-

cie stoecznem M(jskwie. Szymkowicz naczelnik poselstwa

odpowiedzia: e szlachta litewska nietaksuje si podug do-

chodu ani dostatków, bo w Litwie wszystka szlachta ma równe

prawa i jest so)ie równa. Moe jednak doda, e jako mar-

szaek*) ma sam niepoledne miejsce w senacie, a jego oba-

dwa towarzysze wysoka godno i)isarzy litewskich dzier,

(irubo si wic myli kto sdzi, e poselstwo niejest z dosy
znakomitych ludzi zoone. Co do majcego si zawizywa
powinowactwa ukady uiemog l)y z przyjmowaniem nowego

obyczaju gdzieindziej
,
jak w samej stolicy prowadzorte. Ponie-

wa atoli tylu ju penomocników litewskich nadaremnie do

Moskwy zjedao, przeto niniejsze poselstwo niecliciaoby

jeszcze przysjiarza liczby tych bezskutecznych iiodróy, ale

|»rzez porozumienia wzgldem innych przedmiotów, dowiad-

czy czego si spodziewa moe, a najuzó I da zwrotu Sie-

biey i Smoleska niei)rawnie zabranych. Moskale odparli,

e miasta te z ziemiami swemi w dawniejszych wiekach do

Kusi naleay. I^itwa je dzierya jako zagarnionc, a Moskwa
tylko odebraa. Obiedwie atoli strony mylay jedynie o zwoce,

niemogo przyj do adnego porozumienia i zaraz z granicy

rozjechay si poselstwa.

Byio tedy rzecz widoczn, e wojna wybuchnie: w Li-

twie ju daleko zaszy przygotowania, ale król z przyrodze-

nia skonny do odwoki, jeszcze kaza jecia do Moskwy Mi-

chaowi llaraburdzie z owiadczeniem, e gotów i)rzysa po-

selstwo wzgl(U'm iiokoju, jeeli bd wstrzymane kroki nie-

*) Maiti/alków ilo si zdajo bywao wtrdy w liiwic wiccój ni clwórli.

11 jak tu wi(a(' nalcoli lUi ra(l<*(')w wiolkiogo ksicia.

Tom IV. IG



przyjacielskie w Inflantach, Iwan przyrzek (<i natychmiast,

ale o dotrzymaniu ani nie myla.

XVII.

Iwan oblega Kies w Inflantach. Mikcdaj Radziwi id ie do Inflant

i wysya Jerzego Tyszkiewicza na pustoszenie ziem moskiewskicli. Nast
pnego roku (1562) wyniszy przeciw Moskwie Grzegorz Chodkiewicz. Sta.

wa zawieszenie broni midzy wojskami. Król zgadza si, aby panowie

wjTozumieli zamiary Moskwy. Znosz si w tej mierze z metropolit

i panami moskiewskimi

Powoli rozpoczynay si coraz wiksze zaczepki i tak e
strony Moskwy jak Litwy: pustoszono sobie wzajemnie wo-
ci a wojska litewskie ruszyy ku Inflantom (r. 1560): na-

przód Hieronim Chodkiewicz kasztelan wileski ze mudzina-

mi i szlacht zawilijsk: za nim pocigali z najemnikami pu-
kownicy Jerzy Zenowicz, Jan Chodkiewicz stolnik litewski,

Alexander knia Poubieski i z rozmaitemi znakomitymi pa-

nami i rotmistrzami. Moskwa nie tylko odstpia od oblenia

Kiesi (Wenden) stolicy mistrza, ale cofaa si cigle. Ucieszo-

na szlachta litewska pomylnym skutkiem wojny, a bez wi-

dzenia nieprzyjaciela, nawrócia do domu, tylko Poubieski

zosta dla zasaniania granic inflanckich i litewskich jako
dwa oddziay moskiewskie w tyle zostawione, szczliwie

porazi.

W nastpnym roku , kiedy Litwa znowu do boju w pogo-

towiu staa , Zygmunt August posa do Moskwy Korsaka

z wyrzekaniem w licie , e mu przyszo wzi si do ora
dla tego , e Iwan mimo obietnicy . i zaprzestanie kroków nie-

przyjacielskich w Inflantach, Kies cigle oblega. Nie zaszy

jeszcze rzeczy tak daleko, aby pokój nie mia si da usta-

li, jeeli tylko Moskwa postawi , albo przyjmie suszne wa-

runki. Iwan atoli nieskania si do zgody; mia nadziej, e
do caych Inflant przyj potrafi. Grubo królowi w licie za-

rzut uczyni, e Szwedów i Tatarów przeciw Moskwie pod-

iiszcza, a list jego do hana pisanj', w kopii mu przyczy.

Udawanie si panów litewskich do kniaziów i bojarów mo-

skiewskich a w szczególnoci Ostafiego Wolowicza do Iwana

Wiskowatego znakomitego dostojnika moskiewskiego o na-

(
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konienie caia <lii /gody z królem, uclnego nie odniui>iu

skutku.

Mikoaj .Jurewicz Itauziwi wojewoda trocki ruszy ku

I>winie, u odcsliiwszy bokiem na pustoszenie ziem moskiew-

skich Jerzego Tyszkiewicza, sam wkroczy do Intlant i pomi-

nij.wszy Ilig zbliy si^^ pod zamek larwast trzynumy przez

Moskali a po dwudziestu dniach jiracy i)odcignjpvszy miny

pod same mury i zamawszy je dziaami, przysttjpil do sztur-

mu. Moskwa mieczem i siekierami bronia i»rzystypu i bya-

by si zdoaa oprze(^', tylkko e W(»lnni'isKi kopijników rotmistrz

kaza swoim zesie z koni i pieszo kopijami natrze. Wzito
zamek bez poniesienia znacznej szkody. To zajciu i opu-

szczeniu 'larwastu, Radziwi ciiign dalej na pónoc ku Esto-

nii a Moskale, którym dowodzili (iliuski i Serebrianoj pora-

zili jeden jego oddzia pod Parnaw. Wcigu tych wypadków

zbiera si ów sejm wileski, na którym Kettler i Wilhelm

brandenburgski poddali Litwie Inflanty , a nastpnie w Hidze

rozwizano zakon krzyacki , ustanowiono senat i Kettler ode-

bra Kurlandy jako ksi lenny, a reszt kraju jako guber-

nator z ramienia Zyguuntu Augusta. Toniewa lladziwi wo-

jewoda trocki wróci z wyprawy, zostawiwszy tylko mae za-

ogi w zamkach inflanckich
,

przeto na jego miejsce w roku

nastjinym (1502) wyruszy przeciw Moskwie Grzegorz Chod-

kiewicz kasztelan trocki, hetman polny litewski i po Intian-

tach jak Litwie zachodziy drobne utarczki. Moskwa spalia

przedmiecia Witejjska, nai)ada Dbrówn, Orsz, Kopy;
przeiilaszal j u Dniepru Lilo Kmita Czarnobylski wspierany

K.ozakami i Tatarami trzymanymi na odzie i)rzez Kostanty-

na Wasila z Ostroga, jak si to poniej opowie, jednake

jego utarczki cho bardzo chlubne, skoro drobne nie mogy
przynie waiugo skutku. Nareszcie Chodkiewicz przeszed

Dzwin, a rozbiwszy swój obóz w Intlantach, najjisa do do-

wódzcy moskiewskiego w Dorpacie, e król i)ragnie pokoju,

oyliby on nie móg nakoni swego pana do przyjacielskiego

porozumienia. Wojewoda odpowiedzia , e uczyni co bdzie

w jego nioc} , ma za doniesienia z Moskwy , e Iwan i z wa-

snej pobudki i z namowy swych panów , yczy sobie przyja-

ni z /ygniuiiteni Augustem. O nic nie chodzi, tylko aby

16*
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stosowne poselstwo królewskie do Moskwy si udao. Przy-

szo nakoniec pomidzy wojskami do zawieszenia broni, do-

pókd nieodbior nowych rozkazów.

Grzegorz Chodkiewicz kasztelan trocki ucieszony tym sta-

nem rzeczy, zda dowództwo na Poubieskiego, a sam z li-

stem dowódzcy dorpatskiego pdzii do króla. Zgodzono sie

w Wilnie, e wprzód tylko panowie maj zamiary Moskwy
wyrozumie. Waleryan Protaszewicz Szuszkowski biskup i Mi-

koaj Janowicz Radziwi marszaek wielki, kanclerz litewski

i wojewoda wileski, jako naczelnicy senatu litewskiego, na-

pisali do metropohty Makarego i panów moskiewskich. Me-

tropolita odpowiedzia, e mu si udao wraz z innymi na-

czelnikami duchowiestwa wyjedna u cara listy wolnego

przejazdu dla poselstwa od króla. Panowie za moskiewscy

nietylko nie okazali podobnój uprzejmoci, ale pozwolili so-

bie dumnych wyrzutów, z powodu odmawiania tytuu cara,

a uwaali za jakie witokradztwo, e oddziay Tatarów

przekopskich w skutek wezwania Michaa Haraburdy pusto-

szyy ziemi siewiersk, cho przecie podówczas byo obycza-

jem, tak Moskwy jak Litwy Tatarów do wojny najmowa.

Oburzali si za najbardziej nowym stosunkiem króla do In-

flant. Twierdzili, e Zygmunt August zaw.sze ma w pogo-

towiu jaki nowy warunek pokoju, a niechce wyzna, i mu
do tego kraju adne niesuy prawo. Czemu go raz uwaa
za darowizn od cesarza rzymskiego, a drugi za jak po-

siado z tytuu przyrzeczonej opieki; szuka tam pozoru

prawdy, gdzie jest tylko matactwo. Niegodzi si takiemu panu

jak Zygmunt August nietylko w róny sposób . ale cakim
sprzecznie pisywa. Przecie powinien wiedzie z historyi li-

tewskiej, i przodkowie jego i Jagieo i Witold najmowali

za pienidze wojsko w Inflantach ? nigdyby za tego nieczy-

nili, gdyby Inflanty miay by kiedykolwiek p('siavioci ich

przodków.

XVIII.

Iwan zamyla wygna Szwedów i LitwinÓAV z Inflant. Tym kocem
z pierwszymi zawiera na 2 lata rozejm , a Zygmuntowi Augustowi wyjw-
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sviu(ia wojii^> i |iiist<(sxy liiui) Ku Ulil«>ga uiia.stu Touck, kturi^go bi-(iiii

|t,.s»,,vii:i {»,l,l:.i„, Mn-l,«ii- ri,c..lv li. j.'. LuiiL'.. irif*,;i.

.Jll/ |piH|ii\S(/,;i> Kcwcl l^\ 1 /.ijtjty [<\/A/. >/.\\viU>\\. J-,iik \1V

Kroi >/.wt'il/.Ki /ukóc(»iiy / /yjiiiiuntfin Augiist»'iu szuka prz}-

miorzii z Iwaiiciii, ale Iwan zamylajcie wygna i Litwinów

i ISzwcdtiw z Inriant, przysta tylko na dwuletni rozcjm,

II uK'zpifCzywszy si^' od Erika, i»osla /ygnuintowi Auj^ustowi

uroczyste wypowiedzenie wojny w formie jakiej dziwacznej,

1)0 si^' mianowa namiestnikiem Ijoym, oljiecy wal ziemi Zy-

gnmnta Augusta, ogniem, szaljhi, lukiem i ogronmemi dzia-

ami pupustoszy, a uakoniec zapowiada, i bdzie mia
przy sobie trumn, do której myli woy gow Zygnumta

Augusta. Odpowiedziano mu w pimie podobnego duclia

i stylu. Wkrótce potem rozpoczt^ Iwan kroki nieprzyjaciel-

skie przez pustoszenie Biaej Rusi okoo Witepska , D^browuy,

Orszy.

Za otrzynumiem wiadomoci Floryan Zebrzydowski liet-

nian z Tolakami eiiignal ku Pooekowi; Mikoaj za Jurewicz

Radziwi z Ijitwjj, do Orszy, stan u brzegu Dniepru z pie-

chot, a jazd wyprawi na zrzdzanie szkód po Moskwie.

Nastpnie posun si ku Witepskowi, a potm spali miasto

Wieli, lecz jego zamek dla braku artyleryi bez szturmowa-

nia jiomin uu przyszo. Zebrzydowski w bok zostawiwszy

*oock, poszed na Jczierzyszcze , a potom na Newel, gdzie

dla clioToliy zda doW(')dztw(» Stanisawowi Lesniowolskiemu

z lozkazem, aby ciga dalej nieprzyjaciela. liCsniowolski wy-

kruszy z tysicem jedców i)oskicli, a dwustu litewskimi, ae
ludem dobranym; przyczy si jeszcze Dowojna wojewoda

poocki w trzysta koni. l'od icli obóz zbliyo si czterdzieci

tysicy Moskwy, prowadzonj przez Kurpskiego, Stracli natu-

lalnie og;irnl 1'olaków, ale e im si nadwino pomidzy

bagnami bardzo dogodne stanowisko, obwaowali si jak mogli,

wystawili polowe dziaa, i prowadzili bój a do nocy, straci-

wszy tylko pitnastu ludzi, a nazajutrz jeszcze byli gotowi

do walki, lecz Moskwa zostawia icli w miejscu i rozpocza
odwrót; (lo|iuszczaa si za wielkich srogoci, a podobno dla

tego, i Iwanowi, który si l)} stara (» królewn Katarzyn,

a która wkrótce posza za Jana ksicia inlandzkiego, jiosali
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figlarni panowie litewscy klacz w biaych okryciach, niby na-

rzeczon we weselnój sukni.

Nakoniec sam Iwan wyruszy w dwakro piechoty, oni-

dziesit tysicy jazdy i dwiecie dzia z pocztkiem r. 1563

miasto Poock i jego obadwa zamki cisn cikira obl-

eniem.

Mikoaj Jurewicz Radziwi wojewoda trocki hetman li-

tewski, otrzyma upowanienie do cigania jak najspieszniej-

szego wojsk najemnych, które spokojnie stay porozkadane

na lee zimowe; szlachta otrzymaa wici na pospolite rusze-

nie, do panów pozanoszono proby, aby kady z wojskiem

jakie najliczniejsze zgromadzi potrafi, spieszy na obron
kraju, bo niebezpieczestwo wielkie. Atoli szlachta zimowej

wojny nienawidzca, pozostaa w domu. Przy przegldaniu

caj siy w Misku, pokazao si tylko dwa tysice Litwy,

a piciuset Polaków. Pomimo to wszystko Mikoaj Jurewicz

Radziwi wojewoda trocki miao cign i rozsypane oddziay

nieprzyjaciela szczliwie pokonywa, a stanwszy obozem na

om wiorszt od wojsk moskiewskich, wycieczki drobne na

wszystkie strony rozsya. Oblonym Pooczczanom nieby

jednake w stanie nie adnj pomocy. Moskwa za tm
spieszniej popdzaa szturm za szturmem , e miaa na wzgl-

dzie, i wojsko litewskie snadno wzrosn moe. Wmiecie
Dowoyna wojewoda mia przy sobie rónych zdatnych litew-

skich rycerzy jak Jana Hlebowicza, Grzegorza Houbickiego,

Piotra Dorohostajskiego, Jesmanowa, Korsakowa i czterech

rotmistrzów polskich, z których Wierzchliski za najdzielniej-

szego uchodzi. Tych tedy zachodami lud nietylko odpiera

nieprzyjaciela od murów, ale nawet uskutecznia bardzo po-

mylne wycieczki. mier Houbickiego , który zgin od wiel-

kij kuli dziaowej, wzniecia trwog midzy Pooczczanami.

By za w obawie Dowoyna, e mu zabraknie wprawnej osady

do bronienia zbyt rozwlekych murów. Z tej przyczyny posta-

nowi miasto spali, za bramy powypdza lud wieniaczy,

a tylko z wyborem walczy do ostatniego w obronie zamków.

Robi mu uwagi Jn Hlebowicz , e tym sposobem sam sobie

odbierze do dwiulziestu tysicy obroców, niewprawnych, ale

zawsze z rkoma; lepiej wic byoby uy icli na wycieczk

I
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pr/fciw iiifprzNjaciflowi i cliytiiit' |K'»jilzif nu ich czek'. Woje-

woda atoli zosta pi/y -wojem i hanizo dogodzi Mo>kwi*;

iiiiiniaia ona howicni ju ywnoci, a za wypdzeniem Indu

p()zna}^daa go, e niiejscii z Zakopanem zhoeni wskazywa.

l'o spaleniu I'olocka, zrczniej daway siy dziau na zamki

kierowa i .snadniej w jedno miejsce pociski .skupia. iMo>kwa

way jiaa i wiee podpalaa, a z rcznej broni osad sku-

tecznie razia. Wtedy zacz Dowoynu wyrzeka e zy sku-

tek z w\[idzenia ludu ale za i»óno i na osUitek zrozpaczony

osUitecznoci;^ wród pomieni i rzsisty cli strzaów wyszed

z wadyki}, llaraburdji. Moskwa puciwszy icli midzy siebie,

dara si do olwarlj bramy, ale Wierzcbliski z garstk.^ l'o-

lakow i l'ooczczauów stiiwia odiiór i wrotnie zawail. Od-

dano l'olock M(jskwie dnia 25 Lutego 15»)o roku, pod wa-

runkami dosy agodnemi, z których atoli ani jeden nieby

dotrzymanym. Dowoyna ukuty w kajdany z un, i dzienn,

iienniiej wadyka i Jan Hlebowicz poszli do wizienia. I3er-

nardynow, e to rusk^, ziemi ze swoim klasztorem naszli

w jiie wysieczono, ydów w Dwinie potopiono, szczj,tki mia-

sta z kocioanii zrabowano; sami tylko czterej rotmistrze

polscy doznali wysokici wzgldów, bo na znak, e to wojmi

nie iirzeciw l'olsce, ale tylko przeciw Litwie; przysano im

w darze od iwana koucliy zotogowiem sposzyte i byli do

ojczyzny odprowadzeni. W zamkach obsadzono silne zaogi

moskiewskie, a knia iSzujski jako urzdnik carski olijjj,! wo-

jewództwo.

lviedy wojska moskiewskie odeszy, a sil litewska w obo-

zie znacznie wzrosa, zbliy si Kadziwil wojewoda trocki

i znowu iM(»skali w zamkach oblega przez czas dugi, ale zu-

ptdnie bezskutecznie. Nieprzyjaciel mia bowiem ywnoci

ludu i sprztu wojennego dostatkiem, Itailziwillowi za iia leni

wszystkiem schodzio, a do tego w Wilnie i dalekiej okolicy

rozszerzya si morowa zaraza.

\IX.

VAik k-Mijr liiunswicki. |ioiU',jizun} i»izyjaLifl , \vknii;z.i ilo Prii>,

(uliiszcziuiic mu si okupiyii,, Krik wraca do Nioniioc. l'o.scistwx) wielkir
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do Iwana, rokuje o pokój, ale wita go jako wielkiego kniazia; zi^d swary

midzy nióui a bojarami i nie przychodzi nawet do rozejmu.

Po tj niekorzystnej poockiej wojnie znalaz si Zygmun-

towi Augustowi nieproszony i podejrzany przyjaciel: ów Erik

ksi brunwicki , niegdy przez Albrechta kierowany na wiel-

kiego mistrza krzyackiego, nagromadzi wojska najemnego

w okrgu niszj Saxonii , aby w interesie szwedzkim napa
Holsztyn jako posiado dusk. Poniewa Fryderyk II król

duski przez stosunki u panujcych ksit niemieckich po-

trafi dokaza, i te wojska chciano rozbroi, przeto zagro-

ony Erik wkroczy do Prus, stan obozem pod Lauenbur-

giem i na zapytanie Gdaszczan
,
jakie jego zamiary ? owiad-

czy, e cignie królowi w pomoc przeciw Moskwie. Od króla

dano odpowied, e jego pomocy niepotrzeba, ma si natych-

miast cofn, a jeeli tylko osobicie chce wej w sub,
to otrzyma dwa tysice talarów rocznych zasug. W ogóle

wkroczenie to dziwaczne, lubo niezdawao si mie adnego

zwizku z roszczeniami krzyackiemi i cesarza do wadzy nad

Prusami, przecie stao si kopotliwm. Wielkopolan zwo-

ano na pospolite ruszenie, kilka rot najemnych, które miay
przeznaczenie do Inflant, zostawiono na Mazowszu, kazano

si do boju gotowa Prusakom i królewskim i ksicym, Erik

za obstajc, i jest przyjacielem Polski, od Lauenburga po-

sun si pod Tczew. Za nadjechaniem od króla w poselstwie

naprzód Baisena, a potem Jana K^ostki kasztelana gdaskiego

przytacza to i owo, ale byo wida, e mu gównie chodzi

o pienidze dla odartego onierstwa. Gdaszczanie przeno-

szc okup nad wojn, we wyrczeniu caych Prus królewskich,

poyczyli mu summ dwanacie tysicy talarów, z póroczn
prowizy cztery i pó od sta, nibyto na sze miesicy, ale

jak snadno byo przewidzie, na wieczne oddanie. Tak tedy

wróci Erik do Niemiec, narobiwszy niemaej szkody w wo-

jewództwie pomorskiem , w któróm bawi ]:)rzez trzy tygodnie

(r. 15(33).

Zygmunt August pozostawiwszy ksiciu kurlandzkienni

i panom litewskim wojn w Inflantach i na Biaj Rusi, zje-

cha na sejm do Piotrkowa: wzrastajca coraz bardziej po-

tga Moskwy, wzbudzaa obaw, e nietylko Inflanty, ale
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Litwa w czci ziiiicznj, hib cakim pr/ez Iwana zagarnion^

l>y moe.

'/.yi^muui August niuupatrujc iiajmuiujszj ochoty do woj-

ny w narodzie polskim, bez sposobu zebrania naleytego woj-

ska, a nareszcie i)rzez brak i w sobie skonnoci wojennych,

postanowi weilufi, <t)yczaiu i>rawie zaprowadzonego ju od

lat trzydziestu, wyprawi z prob do Moskwy, naprzód Je-

rzego Bykowskiego, a jtotem Wasila Mackiewicza o rozejni,

(l(» którego si Iwan skoni, lecz tylko pod tym warunkiem,

eby na trzy tygodnie przed kocem roku, zjechao wielkie

l)oselstwo, bo inaczj bój na nowo rozpocznie. Zamano
jednake ten rozejm ze stron obudwu, gdy Micha Wiuio-

wiecki z Kozakami i Tatarami pustoszy wsie nowogrodzkie

w Siewierszczyznie, a od Szczerbatego by zbity, Bohdan

za Soborów z Moskalami sjtali Lukoralc.

Nakoniec jako wielcy posowie stanli przed Iwanem,

llrzegorz ( liodkiewicz jtodkomorzy litewski, którego trzeba

róni od Grzegorza Chodkiewicza podówczas kasztelana troc-

kiego, Jerzy Woowicz i Micha lluraburda, a powitali go

jako wielkiego kniazia; tytu cara zdawa si tm niebezpie-

czniejszym dla Polski i Litwy, e ju Inflantczycy i mistiT;

krzyacki cara a cesarza brali za jedno, i nawet wanie
wtedy byli w Moskwie i Krzyacy z Niemiec, którzy prosili

o inflanty i wypuszczenie na wolno cigle wizionego sta-

rego mistrza inflanckiego Furstenberga, a w swóm pochleb-

stwie równali cara z cesarzem. Przed dwoma za laty i)atry-

archa konstantynojtolitaski , z trzydziestu szeciu metropoli-

tami kocioa greckiego uzna Iwana za potomka cesarzy

rzymsko-wsclK)dnich po kdzieli i ich prawego nasti)C.

Posowie; królewscy na i)osluchaniu u Iwana mówili, e
Litwa gorco pragnie pokoju juk przez tylokrotne poselstwa

daa tego najlepszy dowód, ale trudno wiedzie, o co Iwa-

nowi chodzi . dla czego jej i wasnemu pastwu tyle szkód

zrzdza ?

Moskalom zdaway si te sowa szalonem pytaniem i mistrz

najwyszy peselstw, da odiiowied, e Zygnnuit August zle-

ca by do Moskwy poselstwo ludziom, ani nie wieku state-

cznego, ani nie naleytej godnoci. Trudno wymaga, eby
im si car zwierza i dla tego iiiemóg otwarcie poda przy-
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czyn wojny. Teraz ma si rzecz inaczej i car da naleyti},

odpowied przez swoich bojarów. Jako gdy przyszo do ra-

dzenia z tymi bojarami , owiadczyli oni , e przed siedmnastu

laty Stanisaw Kiszka, Jerzy Komajewski, Hleb Jesman, po-

sowie królewscy*) gdy przy zawieraniu picioletniego rozejmu

wzbraniali si do aktu zawartego wpisa tytuu car, przy-

rzekli uroczycie, e si wystaraj, i nadal ani król, ani jego

posowie niebd w ten sposób ubliali Moskwie; poniewa
za tak dugo temu zadosy nieuczyniono, przeto taka znie-

waga, jeeli nie jedyn, to gówn jest przyczyn wojny.

Wszake i Polsk naprzód rzdzili ksita, a z przodków

Zygmunta Augusta dopiero Jagieo tytu króla otrzyma.

Wiadomo za, e car jest potomkiem uajpierwszego w wiecie

cesarza, bo Rurik przodek jego rodu szed od Prussa, aten

Prussus, by rodzonym bratem Oktawiana Augusta**). Tytu
carów Iwana przodkowie od objcia rzdów nosili : przyznawa

go cesarz rzymski jak i carogrodzki, nieusuwali królowie an-

gielscy. Skde do tego przychodzi Zygmunt August ze sw>nii

posami? Wszake zapowiedziaa Moskwa, eby nikt przed

obliczem cara niestawa, kto mu tytuu nalenego odmawia.

Do tego w przeduauiach rozejmu byo zastrzegane, aby zbie-

gów sobie wzajemnie wydawano, lecz nigdy z królewskiej

strony niewypeniono pod tym wzgldem zobowizania. Czy

król czy jego posowie winowaci, ale dosy, e nigdy na to

nieprzystawano , co Moskwa kada za gówny warunek po-

koju, a zawsze jeszcze przydawano jakie ukrzywdzenia lub

powody do wojny. Pomidzy tymi najwaniejsze przywaszcza-

nie sobie Inflant bez wszelkiej podstawy prawnej, podburza-

nia Tatarów przekopskich
,

pogardzania osob Iwana przy

staraniu si o królewn. Wzito zamek Tarwast, poimanych

w nim Moskali wydano w rce zbuntowanym Inflantczykom.

Lubo senat litewski uti-zymuje, e pragnie pokoju, przecie

mu wicej nowych zawad nastawia
,
jak dawnych usun przez

to, i wbrew dawnym obyczajom, do metropolity moskiew-

skiego, ma, co tylko sprawami witemi zajty, pisywa listy

*) Ksiga niniejsza XVI.

**) Tu Mosliwa oczywicie kleia ze swoj histoi'}ii i»owie lilewskij

i prusk o przyjciu Palemoiia z "Woch do Litwy.
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i chcia no f^walttin wci^ni <Io /atai^ów c/ysto wiatowych.

Warunki za ustatccziit- iiokoju y<i: uznawa tytu cara, od-

da Moskwie llzec/yc, Szków, Moliilow, Uogaczow, Kijów i

Ku za Dnieprem; dalej l'odule i Woy, kraje od Sniule-

ska do róde Berezyny, zgoa w^zyhtko, co Litwa kiedykol-

wiek zdobya na jakichkolwiek kniaziacli ruskicli.

Na to w imieniu i)oselbtwa litewskiego odpowiedzia

Chodkiewicz, e król wyprawiajcie poselstwo nie dobiera ludzi

podug tego czy s modzi czy starzy, czy posiadaj najwysze

czy nisze urzydy, czy maj wielkie bogactwa czyli mae: do-

sy kiedy celuj rozun»em, a nale do stanu rycerskiego, bo

litewska i polska szlachta wszystka sobie równa. e pokój

nie stan, e si wiele krwi chrzecijaskij nalao, tego caa

wina przy wielkim kniaziu moskiewskim i jego radcach. Je-

den z Moskali mu juzerwa: „car nie moe spraw wysokich

niskim powierza urzdnikom; znam znakomito twego rodu

Chodkiewiczu, ale przecie i ty senatorem nie jeste." llzek

na to naczelnik poselstwa Chodkiewicz, a z urzdu swego

podkomorzy litewski: „senatorem nie jestem, ale .nale do

wysokich urzdników, bo ci co s \n/.y boku króla za krze-

sami senatorskiemi ubiega si nie zwykli." Poczem wróci

do odpowiadania na powyej przez panów moskiewskich

uczynione zarzuty i mówi, e Zygmunt August nie i)rzez uro-

dzenie, ale przez wolny obór panowanie nad Litw i Polsk

obj. lvogo te naród} na czele swojem postawiy, tego

obcy monarchowie za i)rawego naczelnika z tytuem króla

uznawali i uznawa maj obowizek. Nadcign umylnie

zapewne te uwagi o wolnym wyborze, bo jak si jeden hi-

storyk inflancki*) grubo wyraa: l'olacy wielkiemu kniazio-

wi cigle tem paszcz smarowali," i on lub jego syn przy

bliskim króla oborze
,
potrafi jtrzyj do bera polskiego i li-

tewskiego. Wywodzi dalej Cliodkiewicz, e Iwanowi tytu

cara susznie powinien by odmawiany, bo go tylko sam so-

bie przydaje. Zygmunt August wszelakiemi sposobami poko-

ju szuka, roz(>jm<')W nie nadwera; zawsze daniom wiel-

kiego kniazia zadosy czyni, skoro byy suszne i po za mo-

no niewykraczay. inlant adnemi podstpami, niezawia,

*) Kelch.
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ale bez powodu od Moskwy orem przycinite, ucieky si

pod opiek królewsk i to przez uchwa sejmu swego, we-

dug przepisów prawa wyrzeczon. Zamiar zpowinowacenia

si z królem, sam wielki knia obali, bo niepozwoli speni
poselstwa Janowi Szymkowiczowi , który mia w tym wzgl-

dzie polecenia. Tarwast zamek zdobyty przez króla, dozna
tego samego losu, co wprzódy zdobyty Felin przez Iwana.

Niepisane nigdy nic obraliwego do Iwana, a Miclm Hara-

burda nie jedzi po to do Tatarów^ aby ich przeciw Moskwie

podburza, tylko aby im od wysuony, wedug dawnego

obyczaju i starj umowy wypaci. Pisywali senatorowie li-

tewscy do biskupa moskiewskiego, bo sdzili e on nie moe
mie adnego witszego obowizku nad zapobieganie rozlewo-

wi krwi chrzeciaskij. Jak za Moskale ze swoim kniaziem

pokoju pragnli, to najlepszy w tem dowód, e wszystkie

rozpoczte ukady, zaraz na wstpie pozrywali. Wymagania
ich byy za zawsze tylko takie, o jakich powzili pewno,
e przyjtemi by nie mog. Od Litwy chc nawet takiej

Rusi, co do innego pastwa , bo do Polski naley. To przecie

gadanina do niczego nie wiodca, a jeeli myl o pokoju, to

niech w sposób dorzeczny poo warunki i tego rodzaju,

eby na nie przysta mona. Niech oddadz Poock i Smo-

lesk, o innych zamkach póniej si pomówi.

Moskale wysuchawszy wszystkiego cierpliwie, pytali si
po staremu Litwinów, czy s upowanieni wzgldem tytuu

cara i Inflant? Posowie odpowiadali, e król dla pokoju

nie bdzie sobie wiele robi i z przyznania nawet drugie tyle

tytuów, jak ich Iwan uywa, a sprawa Inflant tak bardzo

trudn nie jest, iby si wzgldem niej pojedna nie byo
mona, skoro tylko Moskwa bdzie umiaa ocenia, co jest

susznem.

Przyszo tedy, e posowie litewscy dali przeduenia

rozejnm do czasu króciutckiego, nim si z królem znios do-

statecznie wzgldem tytuu cara i Inflant, a za rozejm dugi,

to jest do lat i)itnastu, chcieli zostawi Moskw przy spo-

kojnm posiadaniu Poocka i czci województwa poockiego

za Dwin pooonej; co do zamków inflanckich z i)odobnym

warunkiem obiecywano si ugodzi. Iwan atoli odpowiedzia,

e jeeli chc Litwini, to im wolno czy sobie jecha, czy te
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i\lko |iisa<'- (l(» króla, alt- w kadym razir, skor(» tylko po

nowe; rozkazy udawa si^' bcdi^. iiirci Ju o adiiyni rozcjiiiir

(lliigim, czy knilkiin. wcale nic myl

XX.

Iwan czlye si na siach i pragnie wojny. Aluskwa najiada Polsk

nd Dniepru i Dzwiny. Ua<lziwi stacza bitw na |>o!ach cza.4nickich
^ ka-

dzie trupem Szujskiego i lu.ooo Moskwy. Serelirianoj uchodzi przed Fi-

loneni Kmit, który mu 'i.^jtini) ziitiera j^iwózek. — Poselstwo od Iwana

Htuwa w Grodnie, iid.n Intiant i wydania zhiegego kiuazia Knrpskiego.

Zygmunt August tlaje (uhnown odpowiiul \bii~ r. Moskwa gromadzi si

pod (Jr>/,ii Koman Sangnszk i z pod ("zenik noc podstpi i pobi Se-

rebrianoju. Zygnnint August zntjw wy.sya jjoselstwo do Iwana który po-

cign na wojn do Inflant , ale Jwan chwyta poselstwo i odarte ze wszyst-

kiego odsya <lo Moskwy. Powód zemsty sjiisek i)rzez Kozowa na Iwa-

na uoony , który si ine udaje. Kozów wbity na jtal , a poselstwo wy-

puszczone Król rozpuszcza l(),(ioo wojska i do Grodna odjeda - Jan

Choilkiewicz wetuje saw ora, nadweron przez króla.— Roman San-

giLszko bierze Tl, Moskwa cofa si do Witcpska. -• Rozejm z Moskw.

Wszystkie okolicznoci i)okazyway, e Iwan czuje si na
r^ilacli, nie myli zaprzesta na Smolesku i PoJocku, lecz

chce mu siy wicej jeszcze ki-ju litewskie^^o i wojny pragnie:

skoro poselstwo litewskie ruszyo z Moskwy ku domowi,
obozy zimowe u granic rozoone zebray si i roz))oczeh'

kroki nieprzyjacielskie. Tiotr Serebrianoj na czele i)i(lzie-

siciu tysicy Moskwy i hordy Tatarów kazaskich zacz
sjiustoszenia u )iiiepru od strony Smoleska

; a Szujski w dwa-
dziecia pi tysicy pr/i'bywszy Dwin, lupil i zagarnia
reszt jioockiego, a nakoniec zaj Czasniki pod któremi

na Serebrianoja czeka.

liadziwil wojewoda trocki zatrzyma by na zim cztery

tysice wojska i z niiiu sta w tj okolicy. Zebrali si przy

nim ludzie wojny wiadomi. Wszyscy byli tego zdania, aby

boju nie odwleka póki Szujski na Serebrianoja czeka i nie

zcz si swoich. Radziwi wziwszy z sob garstk wy-

bornj jazdy, ktcir mia w jjogotowiu, ruszy z liUkondi nad

Ul tak spiesznie e piechota zbyd za nim nie moga. Mo-
skwa zawiadomiona przez szpiegów, sUila w szyku bojowym;
skadaa ona si z Toro}»canów Pskowian i Nowogrodzian,

a stanowia kowany raz, to jest zastp elazny. Nasi wy-
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nurzajc si w obliczu nieprzyjaciela z wwozów pomidzy

krzewami, mogliby byli znale przeszkody do samego formo-

wania szeregów. Moskwa atoli nadta dum i pogard staa

spokojnie i mówia „niech nam si wszyscy poka, a nau-

czymy wszystkich rozumu." Rzucili si z litewskiej strony

pierwsi do boju burgrabia poocki (pewnie K^orsak Borkoap)

dalej Baka, Jerzy Zenowicz i knia Solomerecki. Radziwi

dosa im wiee oddziay i tak wawo nacierano, e Moskwa

nawet z dzia ognia da nie zdya, kiedy jej ju przyszo

z pola uchodzi. Caa bitwa bodaj dwie godziny trwaa.

Knia Szujski dowódzca strony nieprzj^jacielskij poleg ').

Zajcie soca [nie pooyo tamy pogoni, bo wieci ksiyc,

a biay nieg tak blasku dodawa , e noc mao dniowi ust-

powaa i mordowano Moskali, co w tyle pozostawali. Obóz

który rozerwano, skada si przeszo z pi tysicy wozów,

a kady wóz obejmowa do dziesiciu zbroi; mnóstwo byo
naczy srebrnych, kouchów kosztownych, kobierców. Pro-

wadzono za nadewszystko wielkie skady, dla zaopatrzenia

takich, coby za wojskiem bez sprztu wojennego w posiek

zostali nadesani. Lego w tej bitwie, która stoczona bya
dnia 26 Stycznia 1564 r. na polach czasnickich, a w sieli-

sku iwaskiem, do dziesi tysicy ludu bojowego, nie liczc

tych, co postradali ycie w ucieczce, oraz w rzece Krywczy

do której nasi cigali nieprzjjaciela. Przy zbieraniu na pla-

cu trupów, z których Szujskiego odesano na pochowanie do

ruskiego kocioa w^ Wilnie, dziwiono si niezmiernie pole-

gemu Moskalowi Józefowi Teodorowi Bykowowi, wzrostu

prawie podwójnego, gdy pólpieta okcia by wysoki.

Do Filona Kmity z Czarnobyla panowie litewscy przy-

sali doniesienie o zwycistwie czasnickiem z poleceniem aby

nieprzyjacielowi zabiega. Ten za I^mita Rusin i wcale nie

krewny Kmity Sobieskiego wojewody krakowskiego zjedna

sobie by nie mae imi midzy rycerstwem jak ju napom-

knito. W roku bowiem 1562 kiedy wybucha wojna z Mo-

skw by on dzierzaAYc zamku ukrainnego Ostrza niedaleko

*) Commendoni w licie pisanym z Warszawy 4 Lutego (1564)

donoszc do Rzymu o tej bitwie, powiada, e Sziyski by tylko ranny i

uszed.
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Kijowa nad i/.cksi Uesiznii i tr/yiim sobie zawsze kilkuset

Kozaków ; dowiedziawszy siy e dwutysiczny uddzia nieprzy-

jacielski z {'zTiiiechowa wtari^iui ilo liitwy, zahiegl mu dro-

}4\; w tr/.y.sta koni, od|irawil potyc/ky ze zupclneni zwyci-

stwem, wielu jenc(')W królowi odesa, a sam tylko dwóch to-

wMrzy."*/(»w straci. Zacli\;cony t |inniylnoci w tym samym
tyi;odniu pii.cil siy na Izernieclutw ale nim do iiio^o doszed,

zniosl inny oddzia, kt<'>ry mu si\; w drodze pod rk nad-

winl. lo powodzenie zjednao nm wzito, sypnli si do

nii'go Uusiiii bojów pra|j;nij.cy i ju w tysic trzysta koni,

stan pod warowniami Izerniecliowa Moskale dawali silny

odpór. Kmita Izarnobylski lubo postrzelony kul runicz
w rami, zdoby miasto. l)la wypoczynku spieszy do zamku

liubecza, gdzie zasta dwustu Kozaków przysanych sobie

w pomoc od Ivonstantyna Wasila Ostrogskiego wraz z donie-

sieniem, e knia Mieszczerski ze zuacznóm wojskiem mo-

skiewskiem chce si pomci za strat Czerniecliowa. Kmita

w szeset czterdziestu ochotników zabieg mu drog, wojsko

jionjzpdza i ranionenui ledwo umkn dozwoli. Wsparty

znowu dwoma oddziaami latarów których knia Ustrogski

lui swoim odzie chowa, wyruszy w kraje zadnieprskie

pizez Moskw jiosiadane i pod Starodubem zwycistwo od-

niós. Obciony upem wraca do donui kiedy stan uiu

przyszo do boju z kniaziami Tiemkinem i Wokowem, któ-

izy go cigali; tych za nietylko pobi, lecz pierwszego do

niewoli zal)ral , a drugiego na pobojowisku trupem zostawi.

C'hlubne ale drobne to byy walki. Cay rok 1563 spyn
na iikladaci i rozejmie, jak to wyoono Nie byo wic uic

syciar i o lunicie.

lviedy dopiero Mikoaj Radziwi wojewoda trocki na

polu czasnickieni odniós zwycistwo nad S/ujskim, kniazio-

wie ISerebrianoje-Oboescy stali w pidziesit tysicy pod

Orsz. Filo lvmita stosownie do rozkazu otrzymanego od

ladziwia z Jerzym Ostykiem wojcwctd mcislawskim i knia-

ziem Andrzejem Kapust kasztelanem braclawskim w dwa

tysice wojska uwija si koo Oboeskich. W bliskoci

Orszy doniós przez trzech onierzy tak wysanydi z listem

o zwycistwie Radziwia do zandvu Dbrowy obsadzonego

diobn polsk zaog, aby przez czaty Moskwy zapauemi
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J^ostali i wprawili j w przekonanie , e bdzie zaczepiona od

wielkiego wojska. Stao si jak uoy Kmita; wiadomo
o klsce Szujskiego ustraszya Oboleskich, rozpoczli od-

wrót a on wypad z lenej zasadzki, ciga i urywa im od-

dziay a pod Smolesk. Gdy wróci na miejsce obozu mo-

skiewskiego, zasta jeszcze dwadziecia pi tysicy wozów,

a wiele z broni, co zabrawszy wraz z jecami, Radziwiowi

jako hetmanowi na skarb królewski odesa.

Kmita poczywszy si ze Stanisawem Górk synem ka-

sztelana poznaskiego Leniowolskim dokazywa na Sierwier-

szczyznie za Dnieprem u ICrasnogrodka
,

jako te zdoby,

zupi i spali znaczne miasto Poczapów *).

Zamek Ozieryszcza albo Jezieryszcza zdobywa w trzynacie

tysicy MoskalJerzy Sowmak. Posyszawszy o tern Stanisaw Pac,

podówczas namiestnik, a póniej wojewoda witepski, zebra szla-

cht tamtejszych okolic i lud konny jako tako uzbrojony, a po-

stawiwszy na czele Jana Snieporoda, kaza mu rusza w odsiecz.

W zacitym boju Snieporod pooy pi tysicy Moskwy, a re-

szt odposzy. Tymczasem Moskwa nietylko si w szyk ze-

braa, lecz nawrócia pod miasto i zdobywaa je na nowo.

Mikoaj Jurewicz Radziwi majc przy sobie kniazia An-

drzeja Kurpskiego zbiegego Moskala , stan pomidzy Dwi-

n a Poot na dwie wiorsty od Poocka i zacz to miasto

zdobywa, ale knia Szczeniatew bioni si z murów siln

artylery, a kniaziowie Proski i Serebrianoj ruszywszy od

Wielkich uk nietylko zabrali wany punkt wojenny Jezie-

ryszcza ale i tyy Radziwiowi tak i spiesznie trzeba mu

si byo cofa. Kurpski pocign z czci wojska litewskie-

go ku "Wielkim ukom, gdzie nieco kraju napustoszy. Po-

ubieski, za z rónymi panami i rotmistrzami litewskiemi

zagraa Moskali poczwszy od Pskowa w gb Inflant pod

Marienburg i Dorpat, a zasania Schmilten, Iviej, Wolmar,

Ronnenburg od napadów wodza moskiewskiego Buturlina.

Tymczasem Erik szwedzki zdobywa Inflanty. Zygmunt

August uwaajc, e raz go wypdziwszy, monaby na zawsze

) Opis ycia Filona , Kmity Czarnol)ylskiego skreli Mikoaj Malino-

wski w dziele róda do Dziejów Polskich przez Malinowskiego i

Przedzieckiego Tom II. Wilno 1844.
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jtozby si ze >sit*(lztwa , myla «» pokoju, a i>r/} ijajuiniój

rozfjmie z Moskwij i znowu wyprawi! (r. 1505) z Grzego-

rzem Cliodkicwiczem podkoiiiurzym litewskim, a podówczas

ju kasztelaueui litewt>kim Michaa llarahurd^ i Jerze;^o Tysz-

kiewicza. Poselstwo to domagao si od Moskali zwrotu ju
tylko Poocka, obiecywao pokój dla posiadoci moskiew^kic^

w liiHaiitach , a nawet czynio wniosek, aby oderwa K>t(»ni{i

Erikowi i pomidzy I.itw i Moskw podzieli. Iwan uda-

wa ch pojednania z /yyiuuntem Augustem, skania si

niby do krótkiego rozejnui, obiecywa wyprawi konunissarza,

tymczasem wojska moskiewskie zaoyy zamek w ujciu ITi

do Dwiny blisko Lwieczy i kusiy si o zamek Woron.

Od króla pojecha znów pose do Moskwy, lecz mu odpowie-

dziano, e Uwiecz i Ul nowy zamek w ujciu Uli car uwaa
za swoje posiadoci, a Woron nieprawnie, bo w czasie ro-

zejmu przez Litw utwierdzony. To naturahiie wywoywao woj-

n ze strony króla i starostowie przygraniczni otrzymali rozkaz

rozi)oczcia kroków niei)rzyjacielskich, jako ogniem i mie-

czem pustoszyli ziemie moskiewskie, w czem gównie odzna-

czy si JJierula naczelnik Kozaków Stanisawa Taca woje-

wody witejtskiego.

Moe te litewskie najazdy zmusiy cara, e jjrzysa go-
ca z doniesieniem, i jego poselstwo nie mogo si dosy wcze-

nie wybra, ale wkrótce nadjedzie. Na koniec stanli w Gro-

dnie gdzie bawi Zygnmnt August znakomici penomocnicy

Iwana. lvról tak urzi^dzi , e inni i)anowie okoo ich potrzeb,

okazywania im szacunku i zabaw mieli staranie, a inni i to

najwysi urzdnicy, jak Mikoaj Janowicz Uadziwi marsza-

ek wielki, (irzegórz Chodkiewicz kasztelan trocki, .Jerzy

Tyszkiewicz wojewoda brzeski, Ostafi Woowicz i Jan Szym-

kowicz marsz;iko\vie, tudzie Mikoaj Naruszewicz i)odskarbi

wchodzili z iiinii w ukady. iplania posów znowu szy

w gór, bo chcieli, eby si niedomagano Smoleska i I*o-

locka, a nawet tego, co Moskwa po ostatnich ukadach za-

braa jak L'lc, Uwiat, Jezieryszcza i inne miejsca; el)y

z Intiant cakowicie ustpiono i eby Iwanowi wydano zbie-

gego kniazia Andrzeja lvurpskiego. Gdy za suga Kurpskiego

zaniós od niego list do Moskwy, Iwan tego sug kaza m-
czy i zabi, a e si znalaz bojar, który zwoki nieszczli-

Toin IV. 17
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wego uczci pogrzebem, kaza i Bojara tak dugo katowa
dopókd z boleci nie skona ; Kurpskiemu za wyrzuca w od-

powiedzi bardzo dugiej, a pisanj przez najuczeszyci Mo-
skali, i ucieka zamiast si podda mierci, zamiast przenie
mczesk, koron nad nikczemne doczesne ycie: zgoa wy-

wiód gboko, e szkaradnem jest nieposuszestwem, zbro-

dni najokropniejsz, gdy Moskal i najniewinniejszy nie chce

umiera, skoro mu car umiera kae.

Król co do Kurpskiego odpowiedzia Iwanowi , e mu go

wtedy odstawi, gdy Iwan wyda wszystkich Gliskich, Lin-

gwieniewów, *) Bielskich, Trubeckich, Massalskich, i rónych
innych kniaziów panujcych, którzy stali pod wadz wielkich

ksit litewskich, a pouciekali do Moskwy.

Podczas tych udawanych tylko ukadów grodzieskich,

oddzia moskiewski ze Siewierzan zoony napad posiadoci

litewskie kniaziów ostrogskich , a z tj przyczyny Bierula z Ko-

zakami Paca, zrzdza znowu spustoszenia w ziemiach moskiew-

skich. W pocztku Grudnia 1566 r. odzyska Sitno (w Poo-

ekiem), zaog w niem z trzystu ludzi zoon wysiek, kil-

ka dziaek z wszelkiemi zapasami uprowadzi, a pod Wieli
zniós oddzia carskich dworzan, po wikszej czci z boja-

rów zoony. Zgoa Bierula i Kozacy witepscy zjednali so-

bie saw znakomitych onierzy.

Po tych wyprawach zimowych z wiosn r. 1567, wy-

bra si znowu Roman Sanguszko w siedm tysicy wojska

i stan pod Czasnikami. Nikt nie wtpi; e z pocztkiem

wiosny Moskale si poka w Litwie , jako ogólne przeczucie

zjicio si naleycie i róne oddziay wymierzyy tak swój

pochód, aby utworzy jedno wielkie wojsko pod Orsz.

Zbliy si Serebrianoj w om tysicy Moskwy i Tatarów,

którymi dowodzi Amurat. Roman Sanguszko otrzymawszy

o tm doniesienie, wyruszy z pod Czanik i tak noc pod-

stpi pod nieprzyjaciela, e mu ca przedni stra sprz-

tn, bez puszczenia nawet jednego czowieka, któryby móg
przestrzedz obóz. O wschodzie jutrzenki porozrzucawszy mo-

skiewskie z ak oby en i a, *) natar na gówn si, pizela-

*) Byli to panujcy na Mcisawio

**) Walce najeone poprzetykanemi kokami, uywano wtody do za-

hezpieczenia oliozów od jazdy nipprzyjacielskioy



mai ji, iMjbil, porozpdza. Aiiiuiut poleg na i»lacu, knia

i'alecki dosta si do niewoli , a Serebrianoj nszed tylko z ma-

giihtKi Siinguszko .straciwszy ledwie kilkniia>tii ludzi

a drugie tyle odesawszy rannych. iM»\vii'k-/\ I /n:i(viiit' liczb'

swego wojska odbitenii jecami.

Tymczasem piegowie d(>nie.«>li, r MoskaU; Szczerbaty

z Jerzym lioratyskim w sze tysicy, majcy przy sobie

trzy tysice Tatarów, mszyli z Lii kii Suszy. Z piecut nie

dao si zabied, a jazdy nna Sanguszko za mao i dla tego

niemia obcescin natrze, ale wszed w lasy ustawi wojsko

iia zasadzk. Znowu udao mu si wpa do rozoonego
obozu i rozpdzi go na cztery wiatry; prócz wielu boja-

rów do o.milziesit samj starszyzny w tym s]»otkaniu schwy-

tano.

Zygmunt August starym obyczajem znowu si uda do

jiroby przez poselstwo i Janowi LJykowskiemu da list do

iwuia, w któiym si tumaczy, e dla tego tylko na nowo

wzi si do ora, i poniszczono posiadoci kniaziów ostrog-

skicli i Chrzecian za tanie pienidze sprzedawano Mahome-

tanom. Gotów jcMlnakejak dawniej zawsze ilo pokoju, g<iybv

Moskwa chciaa przysta na suszne warunki.

Iwan pocii^iil by na wojn dointiant, azateni liykow-

ski z drugimi czonkami ])oselstwa uda si za nim do obozu.

Tam go poimano , do Mo>kwy odesano, ze wszystkiego odarto

i z towarzyszami do wizienia wrzucono. Iwan atoli mia
jeden wielki powód do takiego gniewu, lecz zasania si in-

nemi dla wywarcia zemsty nad swemi nieprzyjaciómi. Ko-

zów bowiem Moskal rodowity, który poj Korsakówn osiad

na Litwie. Wrogoci nadludzkie, jakich prawic historya n e-

przedstawia, a których si dopuszcza Iwan, oburzay Mo-

skali. Kozów zacz si i)orozinniewa ze znacznemi do-

mami moskiewskiemi i doprowadzi do skutku spisek na któ-

rym stano, e skoro Zygmunt August nadejdzie z wojskiem,

spiskowi si rusz i cara zwizanego jak barana dostawi

do obozu. Zygmunt August gotujc si do objcia w ten spo-

sób rzdów nad Mctskw, zgromadzi! pod liadoskowicami sto

tysicy wojska, a dla dokoczenia caego planu wyprawi

Kozowa jako po.sa do Moskwy. Cur, kuny wszystko wie-

17*
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dzia, kaza Kozowa poima i na pal wbi*) a Bykowskiego

owego posa królewskiego dawniej uwizionego na wolno
wypuci; potni go do Litwy odesa z t odpraw,, aby

króla na zjazd zaprosi, bo monarchowie we wanych rze-

czach osobicie zawsze si snadniej ni przez swoich sug po-

rozumiej. Król pimiennie kaza odpowiedzie, e nawet

dzicy ludzie znaj tyle prawa narodów, i poselstwa szanuj.

Ale bez potrzeby Iwan obawia si i na chwil potgi

króla, który od lat modzieczych napitnowany gnunoci
w roskoszach, a wytraciwszy ze si ciaa i sil ducha, umia
tylko ebra pokoju, ale nie broni narodu na czele stutysi-

cznego wojska, jako zamiast korzysta ze zapau przeciw

nieprzyjacielowi w obozie roznieconego zniewag posów, ru-

szenie w pochód z dnia na dzie przez dwa miesice odka-
da, przez co okolic na spustoszenie wystawi, a nareszcie

namyliwszy si, wojsko rozpuci i do Grodna odjecha'

gdzie go odwiedza ksi lezwicki Magnus, ów nowy pan

wyspy Oesel z prob o rk królewnj Anny. ale e mu bar-

dziej chodzio o cale Inflanty w posagu, ni o dobrze starsz

od siebie królewn, przeto zosta z niczm odprawiony.

Dla poparcia sawy narodu, któr król Zygmunt August

ostatni wypraw haniebnie nadwery, Jan Chodkiewicz

z wojskiem najemnm i rycerstwem zacniejszem ruszy ku Uli.

Oblono ten zamek, ale nierobiono zachodów podug prze-

pisów sztuki wojennej , tylko si spuszczano na sam walecz-

no i dla tego wielu lego bez potrzeby. Zaoga moskiewska

otrzymaa posiki z Poocka pomimo caej bacznoci Chodkie-

wicza. Gdy tedy dalsze usiowania potrzeboway bardziej czasu

anieli wojska, oddali si Chodkiewicz. Tymczasem do Uli

weszy powtórnie moskiewskie posiki, a na ich powitanie

sprawili sobie Moskale uczt, po której rozmarzeni na dobre

spa si pokadli. Zdarzyo si, e Sanguszko, który t oko-

lic cigle przebiega, otrzyma o caej rzeczy naleyt wia-

domo, uoy plan spiesznego nai)adu przez wysanie o-
dziami mielszych Litwinów tak pod same warownie drewniane,

e je zapalili a bram rba poczli. Przypada stra mo-

skiewska i cz zaogi, ale dla bliskoci niomogy dzia uy-

*) Bielski w Kronice jwlskiej [hmI r i.'168.

I
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wji, któif le /ara/ BiiTiila / Kn/akaiiii witepAkiriiii tipaiu)-

wa. Hito si^' «l/it'liii«; /r >tron uhiidwu, lec/ Mo>kal<! pi/e-

piorali suimi lic/b. I'ostrz«'f^szy Soolmb co si d/iojo, ka-

za swemu Mldziaowi konno wpaw przez Llc si pucir

l.itwa pr/y o<,'niii nahrali ducha, darli si napr/«)d i zapalili

loniy. Wzito /amok, (j.uiiu>('t strzelców, tr/ystu hojaniw

i kilku znakomitych paufiw.

Filo Kmita pustos/c woci i>rzez Moskali zajte uwija

>i koo Smoleska i zaog je^'i» na wycieczce udyhawszy,

znacznie porazi, a na koniec a dopiero o Wjazm si opar,

•lerzy Zenowicz ze swoim synem luzystoforem w P(dockieni

pali woci, acn' Moskali wyparowa i do kilku tysicy wy-

mordowa ich na utarczkach; liierula ze swemi K<»/akami

znowu jak |)r/('d rokiem dokazywa koo Uwiaty, a zwaszcza

Wieliy, gdzie Piotra Goowina nietylko na nowo jiorazi, ale

i do nit'Woli zabra.
l'od Witepskiem sta Szeremetów, Wasil Iuturlin i lre-

hori So)on'»w ze znacznym wojskiem, a mieli jeszcze sze
tysicy Tataniw nogajskich. Spustoszyli cala okolic spalili

i miasto, lecz ze zaniku dawa odp<')r Stanisaw Pac woje-

woda. Skoro nadesza wiadomo, e Koman Sanguszko opa-

nowa IH, zatrwoona Moskwa cofna si od Witepska.

Szczliwie powodzio si Litwinom i w InHantach, bo

Alexand«'r iNdubieski zdoby Isbuig, zabra w nim kniazia

Naszczekina, co niesychanie oburzyo Iwana i doi)Uszcza si
najwikszych srogoci wzgldem jeców litewskich, a gdy go

wcieko przemina, da od knda, aby Naszczekin by
|)uszcz<)ny utrzymujc, e go wzito j)odczas zawieszenia broni,

gdy wiele razy iwan uiemia wojska na wojn i bojów za-

przesta, tyle razy uwaa stan ten si»okojnoci za rozejm,

lubo si z nikiem o niego nieukadal.

Kr(')I który z Litwinami wzgldem ostatniego zjednoczenia

dwóch pastw I*olski i Litwy lui sejmie grodzieskim radzi

i czu si ju dobrze sabym na zdrowiu, wyjjiawi do Moskwy
posa wzgldem dania rozejnui. Poniewa Iwan na po(»wc

wierzy, e przez liitwinów i I*olaków moe by na tron jhj-

wolany, przeto zacz nuiij okazywa nieprzyjani i zaprze-

sta na czas niejaki okruciestw nad swymi |>od(lanymi. ('mó-

wiono , e Bykowski i jego towarzysze odbior wasno . z któ-
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rj ich jaku pogów zupia Muskwci; Dowoyiia \vojewi)da pu-

ocki bdzie wyniieLiuiiy za zwoki kniazia Szujskiego, przy-

zwoicie pochowane w ruskim kociele wileskim. Za Naszcze-

kiua za i jego towarzyszów miano zwróci tych jeców, któ-

rzy przód w Isburgu jirzez Moskw wzici byli. Wreszcie sta-n rozejm.

Zostawiajc sprawy moskiewskie trzeba nam teraz znowu

zwróci uwag na InHanty.

XXI.

Zygmunt August protestuje przeciw zajciu Rewia przez Szwedów, któ-

rzy szukaj zgody z Moskw. Szwedzi ruszaj si w Inflantach, Iwan za-

graa Litw. Ksie Jan finlandzki eni si z królewn Katarzyn i czy
z Polsk Erik XIV król szwedzki obwinia go o zdrad kraju i rozpo-

czj-na wojn z Zygmuntem Augustem w Inflantach i z bratem ksiciem Ja-

nem w Finlandyi Zygmunt August wchodzi w umowy z Dani przeciw

Szwecyi. Pónocna wojna na ldzie i morzu. Ksi Jan finlandzki wzity

do niewoli, osadzony wiaz z on w Grypshoimie.

Zaraz po zajciu Re .via przez Szv>edów, (r. 1561 j Zy-

gmunt August protestowa przez wyprawione poselstwo do

Stockholmu. e mistrz i arcybiskup oddali tylko jemu wadz
nad wszystkiemi ziemiami inflanckiemi, niewyczajc Estonii.

Ksi holstyuski i lezwicki Magnus w sporach toczonych

znowu ze swojej strony ze Szwedami, utrzymywa, e Rewel

naby zupenie prawnie przez suszne kupno. Trzeba si byo
Erikowi obawia Litwy, Polski a nawet Danii, która biorc

w opiek Magnusa jako brata królewskiego i lennika swego

patrzya krzywem okiem na wzi-ost potgi szwedzkiej na mo-

rzu baltyckiem , ya w dobrem porozumieniu z Polsk i Litw,

a zwaszcza z najpotniejsz pomidzy miastami hanzeatyc-

kiemi Lubek. Okolicznoci te zmuszay Szwecy, i szukaa

zgody z Moskw i lubo Jiie do pokoju, to jednak przyszo do

dwuletniego rozejnm (r. 1562). Skoro tylko Iwan zagrozi

Litw, zaczli si w Liflantach rusza Szwedzi przeciw zam-

kom estoskim trzymanym od mistrza Kettlera, jako guber-

natora ustanowionego z ramienia Zygmunta Augusta i posu-

nwszy si od Rewia ku Parnawie i Weissensteinowi a jak
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zwali iwsi Hiauinii Kamioniowi po dugieui obleniu obadwa

to miastu zabrali.

Z<laizyo si, e umar arcybiskup rigski Wilhclui mark-

grat braiideiiburgfki : jeg<j koadjutor ów Krzy>tof uickli-mbur-

ski , który l)y wystpi przeciw poczeniu Inflant z Litw

i I*olsk, a dla togo poieci;il z protestacy do cesarza, nie-

wskórawszy nic wNienjczecb, uda si do btockbolmu, gdzie

zawar jaki ukad z Krikiem i zarczy si z jego siostr. Na

o.sierocon metropoli rigsk jirowadzili Szwedzi jako arcybi-

skujia protestanckiego Krzystofa i zdubyli dla niego zamki

ireydeu i Dalen. Tymczasem ksiciu kurlandzkiemu Ket-

ierowi, który wsparty wojskiem najemneuj polskiem, stoj-

cem pod rozkazami pomorskiego jiana, Ernesta Weihera, udao

si nietylko jioloy tam dalszym szwedzkim zaborom, ale

odzyska Dalen i zapa Krzystofa. Odtd ten ksi jako

jeniec zostawa w Wilnie, ale e upiwszy si pod stra zabi

tulichem*) Wsowicza dworzanina królewskiego a dozorc

swego, przeto bez wzgldu, e to zabójstwo si)dzal na sug,
odesano go do Pol>ki na cise wizienie w zamku rawskim,

a pod dozór .luna Jarzyny szlachcica takiego, co pijastwa

niedoi)Uszcza, bo sam tylko wod pija.

Myla knd z panami nad oborem nowego arcybiskupa

rygskiego czyli Intiandzkiego, ale e wyznaue augsburgskie

w Niemczech i i'rusach poznosio katedry i kapituy — ubo
zatrzymao tu i owdzie tytu biskupów — e dobra duciowue

przy zmianie religii pozabierano na skarb monarszy, e ju
niei^tnialy i katedry inflanckie, przeto niezdawaa si potrze-

bn i metropolia rigska. Prócz tego, kanonicy byli ju o-
naci i luthrzy, a nienaleao ich sobie odstrcza, przeto Zy-

gmunt August zezwoli, aby mu z dóbr prebendowych które

trzymali, jako dziedziczni lennicy, poskadali przysigi.

Kiedy król szwedzki prze/ maestwo swej siostry szu-

ka prawa do arcybiskupstwa rigskiego i nastpnie; Inflant,

Zygmunt August przez maestwo take siostry stara si
utwierdzi swe prawa do tego kraju i królewn lvatar/ync,

o któr si niby to byo starao poselstwo moskiewskie, wy-

da za Jana k^icia finiandzkii^go. Ksi Jan zostawa w snui-

*) Puginaom.
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tiiiii pooeniu, bo sta pod wadza leiiutj; jednego dzikiego

okriitnika, to jest swego rodzonego brata Erika XIV króla

szwedzkiego, a mia w ssiedztwie drugiego okrutnika pragn-

cego zagarn Finlandy Iwana WasileAvicza. Maestwo
z Katarzyn Jagiellonk ofiarowao mu przymierze z Polsk

i Litw, a e by zamony i chcia sw wadz rozszerzy,

przeto nibyto w zastawie za poyczone Zygmuntowi Augustowi

stodwadziecia tysicy bitych talarów, niby te w posagu dosta

zamki inflanckie, Helmet, Karkuss, Ermis, Trikaten i kilka

pomniejszych. Erik XIV zarzuci mu atoli, e si wie
z nieprzyjaciómi ojczyzny, a zwaszcza królem polskim i du-
skim i jako obwinionemu o zdrad kraju, kaza si wstawi

na rok wyznaczony do Stockholmu. Ksi Jan niemóg si

spuszcza na dobro serca i agodno swego brata, azatem

od razu zacz zamki finlandzkie utwierdza i poczy si

jawnie przeciw Szwecyi z królem Zygmuntem Augustem, a nadto

prosi o posiki Albrechta pruskiego.

Erik szwedzki zawarszy z Iwanem ów rozejm dwuletni

powyj wspomniony, rozpocz kroki nieprzyjacielskie razem

przeciw wadzy Zygmunta Augusta w Inflantach, bronionej

przez ksicia Kettlera i przeciw bratu we Finlandyi. W je-

dnój i drugiej stronie powodzio mu si szczliwie. Zygmunt

August zagroony od Iwana w Litwie, ujrza w niebezpie-

czestwie sw wadz nad Inflantami , a nadto w niebezpie-

czestwie rzdy swego szwagra nad Finlandy. Obróci si

zatem caym swym wpywem i prob do Fryderyka II króla

duskiego. Poniewa za Erik okrty lubeckie które przewo-

ziy towary do Narwi cigle chwyta, utrzymujc, e miasto

Rewel ma prawo skadu na towary z Niemiec do Moskwy,

lub z Moskwy do Niemiec poselane, przeto Lubeczanie obie-

cali z Dani poczy sw flott i zniweczy na morzu bal-

tyckiem przewag Szwecyi.

W tym stanie rzeczy Zygmunt August wyprawi do Stral-

sundu na umowy z Dani Franciszka Itussockiego kasztelana

uakielskiego wraz z dwoma swymi sekretarzami Gabryelem

Grabowieckim i Michaem Brunowem. Na miejsce dokocze-

nia ukadu obrano Szczecin, gdzie zgodzono si na traktat

przymierza tej treci: e Zygnunit August wystpi z caemi

swemi siami przeciw Erikowi i wyposzy go nietylko z Par-
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luiWY W Leitluiidyi alo tjikt- /. PadiMi, Uewla i Biaego Ka-

mifiiia ora/ wszystkich miejsc w Estonii*); król za duski

bdzir j;o wojowa iiictylko na iiiorzii, ale wkroczy do .Szwecyi.

.K'dno mocarstwo Ijez driif^iogo iiiciiakoni ^i^• do pokoju, a o)a-

(Iwa pokoju niczawr dopókd Erik iiieuzna Kcttlera polskim

Iruiiikifin a |irawyni p(»siadaczeni Kurlandyi, iiiewyjdzie ca-

kiem z Iiiriaiit , uifzostawi przy >wycli piawacli ksi^^cia fin-

landzkiego Jana, ksi\;cia pruskiego, ksit pomorskici , ksi-

.t mckliinlturskicii ; iiiczaprzcstanic uywania iicrbów du-
skicli i norwegskicli, niezwróci ziem odcrwanycii od Danii,

d<'>l)r ijiskupicli pobrauycli Magnusowi szlezwickiemu w Inflan-

tacli , nirnagrodzi ki('il()m ojudwum kosztów wojennycli, a nie-

otworzy wo]n(!\j e};lugi ich jioddanym. Roszczenia i)omicdzy

i'olsk a Dani co do niektórycli czci Estonii, odoono do

|irzyjacielskiego j)orozumienia w przyszoci**).

Uozwina si wic niejako powszeclma wojna na póno-

cy Europy: Kettli-r na czele Polaków wojowa po Inflantach,

Duczycy w pidziesit dwa, a Lubeczanie w dwanacie ukr-
t(')w wypynli na morze batyckie. Wojska duskie w Niem-

czech ponajmowane, snadno zaczepiy Erika na ldzie z je-

dnój strony, gdy ówczesne prowincye teraniejszj Szwecyi

poudniowo) Skania, Ilalland, Blockingen naleay do Danii;

Norwegowie za którzy ulegali Danii, rozi)oczli wojn prze-

ciw Szwecyi z drugiej strony.

rominio te wszystkie kopoty Erik XIV, niepoliauowa

si we Finlandyi, a e na czas nie nadcigny posiki litew-

>kie, przeto Jan nicmóg wytrzyma oblenia w miecie Aboo
i razem z nieni by wzity. Zawieziono go z on Katarzyn
Jagiellonk, z dworem do Stockholnui i jako buntownika na

utrat majtku i na kar mierci wraz ze wszystkimi spó-
winnymi skazano, jeelil)y król inaczj niepostanowi. W sku-

tek tego wyroku przeszo stu sug ksicia Jana stracono,

(Inigieb do cikich robót oddano i tylko cudzoziemców jak

*) Kstoiiiii tlzioliii si znowu lui itniniiiojsze zipiiiio: l) na Yiilaii-

di z iiiygówiiicj^j/yni Ziunkiem Narwij, 2) na llaiiu z llcwloin, 3) im

Ger YCnlaiuliij z HiaMii Kaniienioin.

**) Traktatu to^o zalwioitlz(>nie przez I-rydi-nka 11 jt^st z dnia '2-J lu-

tego iruU a ukady i()Z|i(icz(^'to w lipcu loku poitrzcdniego Dogicl Co-

i1px dipl T. 1. Docuni V ad Daniaui.
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Polaków, Niemców, Wochów, puszczono bezkarnie; sam za
ksi Jan odesany do zamku Giypsiiolmu; towarzyszya nni

ona przez cay ci^-g wizienia, które trwao cztery lata i dwa

miesice; ya w nieustannej obawie, bo Erik XIV odkry

przez astrologi, i ycie Jana jest mu bardzo niebezpieczne,

a z tej przyczyny mia nawet ochot sprztn go sw rk
bratersk.

Za opanowaniem Finlandyi Szwedzi jeszcze mielej poru-

szali si w Inflantach i zdobyli Karkuss, który by dany Ja-

nowi w zastaw od Zygmunta Augusta. Ksi kurlandzki z Po-

lakami kad tam zaborom podug monoci, ale e odjecha

do Królewca dla poznania przybyej tam ksiniczki meklem-

burskij, z któr si chcia eni, przeto Szwedzi zajli dugo
broniony zamek Lode. Na morzu spotkao ich wprawdzie

nieszczcie, bo po silnj burzy przy zbieraniu si pomidzy

wyspami Gothlandem a Oelandem ponieli klsk od Du-
czyków i Lubeczanów: admiraa im wzito, jeden okrt

w powietrze wysadzono i gdyby nie rzsiste opoki nad caemi

brzegami Szwecyi, które od wieków przedhistorycznych pil-

nuj wolnoci i niepodlegoci tego ubogiego , ale szczliwego

i bardzo owieconego kraju, panowanie Erika XIV byoby

przynajmniej na czas niejaki cakiem w niwecz poszo. W dwa

tygodnie atoli póniej w rodku lipca 1564 flotta szwedzka

ju zabraa szesnacie statków lubeckich, które wiozy to-

wary do Narwy; pónij nieco ucieraa si po dwakro szcz-

liwie z flott dusk; .w rok przetrzebia j znacznie, w dwa

lata pod wysp Oelandem zniweczya i zabraa jej szesna-

cie okrtów, a co rzecz najwaniejsza, zatopia okoo dzie-

wiciu tysicy ludzi wraz z admiraami, duskim i lubeckim.

Przez wzgld na wielkie szkody handlowe pónocnych

Niemiec, zaraz po wybuchniciu nieprzyjani pomidzy Polsk,

Dani i Lubek z jednj , a Szwecy z drugiej strony, cesarz

chcia by zapobiedz dalszej zawierusze i w skutek jego nale-

ga wyznaczono Rostok na miejsce ukadów. W imieniu

Zygmunta Augusta stanli Jan Kostka kasztelan gdaski i uczo-

ny historyk Marcin Ivromer, ale po wyczckiwjiniu dwu mie-

sicznem ])osów ud Szwecyi, otrzymano tylku zawiadomienie,

e przyby niemog. Niedugo potem ofiarowaa Szwecya

Polsce pokój, ale pod warunkiem, aby koadjutor Krzystof
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wys/ed w]»r/o(l na wolno i na arcybiskupstwie ripskieui

za>iad, co wyranie obliczfuio tylko na wzmocnienie prawa

Szwecyi przynajninij do poowy, a moe i do caych In-

riant. Zygmunt August da odpowied, i wedug traktatu

bez swego sprzymierzeca l)anii w adne ukady wciodzi

niemoe.
Polscy urzdnicy wydawali w Gdasku listy freibeuter-

skie czyli po tcranit'.|.>zemii na kaprowanie, to jest do chwy-

tania i upienia tak okrtów szwedzkich jak wszelkich innych,

któroby ze Szwecy utrzymyway zwizek, co dla handlownego

(Idaska byo rokujcera zatargi z potnemi pastwami,

iilrnt w odwecie wielu statków kupieckich i z td dla rady

miejskiej byo niemilem. Z czasem miasto Gdask dao si

Zygmuntowi Augustowi nakoni i do uzbrojenia iottylli pol-

skiej, która przybia pod Kewol, domagaa si kontrybucyi,

lecz na kotwicy pod wysp Nargen od przewanj siy szwedz-

kiej napadnita, nie bez ma^j straty umka do domu i ju
o nitij w caej t«\) wojnie wzmianki nie s[»otkasz

To rozwizaiiiu si zakonu w Inflantach zostao wielu

rycerzy bez zatrudnienia i sposobu do ycia. Znaczna ich

cz chwycia si stronnictwa szwedzkiego. Dla przydania

im pewnej godnoci zwano ich dworzanami. Li dworzanie

•"'^••Jcy zaog w miecie Tarnawie weszli w tajemne porozu-

mienie z Kettlerem i clicieli Polakom wyda miasto przez

zdrad. W.szczia si walka [lonjidzy Szwedami ze zamku,

a dworzanami z miasta i skoczya si spaleniem Parnawy,

a wzmocnieniem sil Kettlera, gdy dworzanie weszli w jego

sub i zagraali z Polakami kilkakrotnie Rewel, lecz zawsze

snadno odp(»szeni, gdy to by lud do boju nietgi, wozi si

po obozach z piernatami i bardziej kutia, ni sprawy rycerskij

pilnowa

lalwosz kasztelan miski, ktiuy z Polakami i Litwinami

sta p(»d rozkazem Kettlera, pobi oddzia szwedzki u zamku

Kyrempii i ciga go a jod sam llewel. To wkroczenie do-

sy dalekie w Estoni, niezapowiadao jednak, i Szwedzi

bd z nij wypdzeni przez Zygmunta Augusta, jak warowa
traktat sprzymierza w Szczecinie z Dani zawarty, owszem

trzymali si w nij dosy spokojnie przeciw Kettlerowi i woj-

skom litewskim.
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XXII

Kzdy Ketlera nie podobaj si szlachcie iiiHancliiej, która douiaga

si namiestnika z grona panów litewskich. Wskutek tego mianuje Zy-

gmunt August Jana Chodkiewicza nastpc Kettlera Ugoda jmidzy Li-

tw a Inflantami zatwierdzona na sejmie litewskim w Gri-odnie. — Erik

XIV wpada w szalestwo, podobnie Iwan, obaj po okruciestwach spe-
nionych, szukaj samotnoci. Erik pozbawiony tronu; ksi Jan królem

szwedzkim pod imieniem Jana III, szuka przyjani z Iwanem. Iwan u-
dzi, a tymczasem Kettlerowi przyrzeka pomoc i cae Inflanty, tytu króla

j)od moskiewsk opiek. Kettler nie przyjmuje, ale ksi Magnus daje

si uowi i bierze tytu króla Inflant, pana Estonii i otwy. Zygmunt
August wysya do Moskwy poselstwo o rozejm lub pokój, ale jak najgo-

rzej przyjte nawraca.

Rzdy Kettlera, cho si podobay w Kurlaudyi
,
przecie

w tych czciach Inflant, w których on sprawowa tylko gu-

beruatorsk wadz w imieniu Zygmunta Augusta, oburzay

szlacht. Zacza tedy powstawa, e jest nadto zagorzaym

protestantem, zbyt przeladuje tych, co niechc porzuci

kocioa katolickiego; e ile tylko moe dobra królewskie du-
gami obcia, w zastawy puszcza, jedynie swoim Kurland-

czykom rozdaje; e pojwszy w maestwo ksiniczk me-

kleraburgsk, z obcymi monarchami przeciw wadzy króla

spiski knuje, na niepodlego wybi si myli i w tym to

a nie w innym celu, domaga si od Albrechta pruskiego, aby

mu Pawa Wobesera, który naj tysic jedców w Niem-

czech, z wojskiem tern odstpi. I jakkolwiek w dawniej-

szej ugodzie poczenia Inflant do Litwy i Polski byo w-yra-

nie powiedziane, e zawsze Niemiec ma w zastpstwie króla

Inflantami rzdzi, przecie wtedy wrcz si szlachta inflan-

cka domagaa, aby wadz namiestnicz jeden z panów li-

tewskich obj. Bya to rzecz niezmiernie od Zygmunta Au-

gusta podana, a moe od niego i nastrojona, bo w Inflan-

tach udawa, e kraj ten uwaa za poczony z Polsk i Li-

tw, w Litwie, e nad Inflantami niejako oddzielnie panuje,

a w Polsce, e Inflanty stanowi .prowincy litewsk, gdy
sejmy polskie ani nie chciay sucha o powikszeniu granic

Rzeczypospolitej , byle tylko nie dwiga ciaru wojen ze

Szwccy i Moskw. danie na gubernatora Litwina, czy-
o cilej Inflanty z Litw, a mogo obudzi chciwo panów
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)»()lskich na ur/c(lv tego kraju; ze szlnchtij za polsk zawsze

latwiejszaby l)ya sprawa, byle tylko panów przekabaci i std
/y^iniinf Aiij^nsf mniema wraz z ludmi nizumniejszymi i za-

cnymi , e i w Polsce przy majc-j nastpi zupenej unii

z Litw hytizic móg miao wyrzec, ir inflanty sUinowi

take nieoddziein cz^' Rzeczypospiditej.

Owo tedy w skutek wniosku szlachty inflanckiej Zygmunt

August zamianowa Jana Chodkiewicza (syna lieronima) na

pozór tylko |)omociiikiem, lecz rzeczywicie nast^*pc Kettlera.

H\\ Chodkiewicz w owym czasie jeszcze zapalonym nowo-

wierc ale od przeladownictwa dalekim , a std snadno u szla-

chty inflanckiej zjedna sobie wzicie i nakoni j do wej-

cia w bliszy stosunek z Litw. Spisano nowy akt zjedno-

czenia wedug kt(')rego sejmy l^itwy i Inflant miay by wspólne,

wyznanie augsburskie we wszystkim utrzymane, dobra arcy-

l)iskupstwa rigskiego przez króla zajte z obo\Yizkiem prze-

znaczenia czci na kolegium naukowe, na dom przytulkowy

dla wdów i pani(,'n szlacheckich urzdzony jak klasztor, oraz

na pital.

Cz t Inflant, która ju nie z imiena, lecz rzeczywi-

cie do Litwy naleaa podzielono na cztery powiaty, rigski,

treydeski, wcndenski i diiuaburski, a luid kadym powiatem

niial by postanowiony senator z miejsco\ ej szlachty. Spra-

wy inflanckie potrzebuj pieczci królewskiej, i)rzydzielono

kanclerzom litewskim, a tylko do wyroków sdowych najwy-

szj instancyi, jiostanowiono piecz inflanck, gdy adna
apelacya nie miaa wychodzi do Litwy, ale wszystko miao
by ostatecznie^ zawyrokowanem w kraju i)rzez gubernatora i

czterech senatctniw. Akta i wyroki upewniono sobie w nie-

mieckim jzyku. Gu)ernat()r, czyli jak zwano administrator,

albo t starosta jenera Inflancki, mia by albo Inflantczyk,

all)o Litwin. Ugod t zatwierdzono na sejmie litewskim w Gro-

dnie dnia 25 i 2<> Grudnia 15G6 r. *)

Dowód/ca W(»j.-k szwedkich ("laus Kursel wkroczy z Ke-

wla do okrgu rigskiego, zbi oddzia 1'olaków pod Lemsalem

*) Dokuinciit w I II Mantach Hilzeim. U Dogicluw tomie V. sub Li-

vonia. U ZiogiMihonia ^2'l>la^c:y^•d1t^fl• ^"ci^OiiUjunui ('tuilanl' un^ @fmivillfii

.Uoiiii^5bcVii l/7'2 i w iimycli dziehich.
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i miasto to spali. W odwecie za t klsk Mikoaj lalwosz

wyruszy w trzy tysice najemnego wojska, a lubo Kursel

zdoa si poczy z drugim wodzem szwedzkim Henrykiem

Hornem w ol:rgu Wyhke, tak i razem mieli do szeciu ty-

sicy, przecie przyszo do spotkania. Talwosz odniós zupene

zwyciztwo: dwa tysice pieclioty czci wyapa, czci
wybi; najduej si jeszcze bronili strzelcy miasta Rewia po-

midzy opotkami jednej osady wociaskiej, lecz nakoniec

take si poddali. Oswobodzony ten okrg ocl Szwedów,

oraz drugi pobliski Harri, zaczli dopiero rabowa i ni-

szczy owi bardziój synni zhulatyki. ni zbójów, tak zwani

dworzanie.

Gdy Jan Chodkiewicz przyby powtórnie z Litwy na wit-
ki roku 1567, jako ju zupeny nastpca Kettlera czyli sta-

rosta inflancki, Rianie uiecbcieli mu odda zamku, odwou-

jc si na ugod niegdy zawart, wedug której mieli by
zupenie wolnem miastem., a dla tego niepodlega gubernato-

rowi czyli starocie inflanckiemu, ale tylko doznawa opieki

królewskiej. Chodkiewicz atoli przywióz tajne instrukcye, aby

nad Rig postawi w to samo miejsce wadz królewsk, gdzie

dawniej staa arcybiskupia i aby przywaszczone sobie przez

miasto dobra i dochody po duchowiestwie, na skarb króle-

wski zaj*). W tym celu usypa szace i pozakada block-

hauzy nad Dwin, a przez tamowanie eglugi zrzdza wiel-

kie szkody handlowe. Wystpi atoli w porednictwie ksi
Kettler, Rianie powierzyli zamek jego opiece i zaodze jako

sdziego polubownego, Chodkiewicz do czasu majcych si

zawrze ukadów poniecha kroki nieprzyjacielskie i przesta

upomina si przychodów, ];tóre dawniej naleay do arcybi-

skupa lub duchowiestwa, a byy w posiadaniu miasta.

Tymczasem w Szwecyi wieliai nastpia zmiana: Erik XIV
przez odziedziczon chorob po matce, wpada w coraz nie-

bezpieczniejsze szalestwo, które doprowadzi do tego stopnia,

e znakomitego i wiatego pana szwedzkiego Iila Sture nie-

winnie poimanego wasn rk puginaem we wizieniu prze-

bi, rónych Szwedów natraci kaza, i)otem przebrany

*) Dogiel. Co(1px diplom T. V dociim CXLV sub Livonia anno 1560

Ibidem docum CLI Pt CLII eodem anno.
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w chopskie suknie u f^od/ie kilka dni po lasach rii tua
Car Iwan wickszj nierównie wciekoci czowiek, który po

rónych nionierstwacij take ua samotno ucieka, tylko e
od swego ludu w ni'Woii sniakujiicego, by do objcia na-

powrót rzdów zun^ijon}. unjyii korzysta z choroby swego

ssiada i dlii zemsty na Zygmuncie Augucie, obiecywa po-

kój Szwecyi, ale pod warunkiem: e mu Katarzyna Jagiellonka

ona wizionego Jana bdzie wydan. Erik w szalestwie

przysta na to i nawet rozmyla mocnij nad bratobójstwem,

ale e wszyscy zaczli wy>tawia jak hab i nieszczcie

na cay kraj cignie, przeto dokazali, e na pewien czas

odszed (id zeg<i zamiaru, a nawet Jana z wizienia wypuci,

zgod z nim zawar i synów jego za dziedziców tronu szwedz-

kiego u/na. Skoro atoli Erik wróci do dawnego zamiaru

i na nowo cicia wyda Katarzyn Iwanowi, a Jana z dru-

gim )ratem Kanilem, kaza ze wiata sprztn: ksita ci

dla wasnego ratunku, pomyleli o zmianie rzdu; zdaje si

e Zygmunt August przez Katarzyn by wzgldem caj rze-

czy uwiadomiony i jedynie dla otworzenia dogodniejszej pory

powstaniu szwedzkienm, wyjedna u króla duskiego, e
wstrzynumo kntki niejjrzyjacielskie przeciw Szwecyi.

Erik XIV obchodzi swój lub z niejak Katarzyn, któ-

r dziewczciem l)y pcjzna
,
gdy sprzedawaa na rynku orze-

chy, a potni do dojrzaoci chowan na dworze, uzna za

godn podzielania z sob korony. Podczas jego godów wesel-

nych ksita Jan i Karol umówiwszy si z niektórymi pa-

nami, oraz z duchownymi i i)rzecignwszy oddzia wojska na

sw stron, uliegli kilka zamków i wydali do narodu szwedz-

kiego manifest przeciw szalonenm bratu. Erik zwoa sejm,

chcia z 1'olsk i Dani pokoju szuka, a przeciw powsta-

com si obróci. Ale szczeg('»lniej ksi Karol znalaz wielu

stronników, luiwet midzy ludem: wojska królewskie zniewo-

lone byy ustpowa w bojach, Erik zacz si broni w Stock-

liolmie, lecz mieszczanie otworzyli bramy; l)yl poimany, z tro-

nu zoony, do wizienia wzity, a ksi finlandzki pod imie-

niem Jana Ul tion oijjil (r. 1.t()8), lubo poilobno l)y przy-

i/ekl bratu Karolowi, e wspólnie oba panowa bd.
Jan zostawszy królem nie szuka pi/yjani z szwagrem

swoim /vinnn)t(Mn Augustem, od kt<»rego Marcin Ivromer
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i Justiis Claiidius w poselstwie do Szwecyi jedzili . ale z ca-

rem Iwanem.

Poniewa wielkie moskiewskie poselstwo, w trzysta koni

po Katarzyn Jagiellonk przybye, od ludu sztockholmskiego

podczas rozruchów zrabowane, stao cigle jeszcze pomidzy
mierci, a yciem, przeto Iwan zmyla skonno do przy-

jani ze Szwecy, dopókd swego poselstwa niewydosta. Za

dopiciem za tego celu uywszy dwóch Inflantczyków, którzy

naprzód sprawowali poselstwa od mistrza do Moskwy, potem

jako jecy w niej bawili, a na ostatek wyszli na dworaków

i wielkich bojarów moskiewskich, chcia przez ukady i)Ota-

jemne z Rewlanami wypdzi wojsko szwedzkie z Rewia. Utrzy-

mywa car, e bdzie zupenie dobrze nad Inflantami pano-

wa, bo jest potomkiem w naji)rostszej linii ksit bawar-

skich, zgoa rodowitym Niemcem, ale Rewlanie znajc si

dobrze na jego zasadach, rzdzie i rodzie w nic podobnego

wchodzi niechcieli. Ofiarowa Kettlerowi pomoc i cae In-

flanty, byle si chcia z wadzy polskiej zrzuci , królem ogo-

si i moskiewsk opiek nad sob przyj. Gdy i to si nie-

powiodo, posa do ksicia Magnusa. Ten by zaraz gotów

apa koron obudwu rkoma i nietjlko wyprawi poselstwo

do Moskwy, ale sam spieszy na spotkanie cara. W drodze

strach go jednak ogarn, zatrzyma si i rozmyla w Dor-

pacie, bo Iwan wymordowawszy toporem, wbijaniem na pal

i w róny sposób ju wiele caych rodów kniaziowskich i bo-

jarskich, przeszedszy ze swemi prawie nieznanemi w wiecie

okruciestwami przez stan duchowny, spuci si nakoniec

do ludu niszego, kraj objeda, a i)o miastach jak Nowo-

grodzie, Pskowie, Narwi, Moskwie i innych, kaza mczyzn
wycina, kobiety na most sprow-adza, do naga rozbiera,

rzdem ustawia i w wod zrzuca; gdzie za lód zasta, ko-

biety i mczyzn w dugi acuch za rce wiza i w prze-

rble wpycha, albo czasem za rce obwiesza, a suknie na

obwieszonych zapala. Jeli z jakij przyczyny ciba si ze-

braa, to kaza wypuszcza dzikie niedwiedzie i mia si

do rozpuku przy ucieczce wszystkich a rozdzieraniu w sztuki

niektórych. Chowa za mnóstwo baznów nadwornych, któ-

rzy przed wybuchami i po wybuchach jego wciekoci, na

rozweselenie arty stroili. Wierni dworacy zbierali po caym
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bie aski i dochody. Zatrwarzajijeenii byy powaby bera
z takiej rki, ale |)r/.eiiOiy na ksiciu holsztyskim lezwi-

ckiin, zjecha do Moskwy i da si uroczycie koronowa
(r. 1570).

Za powrotem Manmisa na wysp Oesel, z listu ii;ipi>ane-

go w formie: My Magnus z lioej laski król ioHuncki ])au

Estonii i otwy, dziedzic Norwegii, ksiz lezwicki, holsty-

ski, stnnnarski, dithmarski, hrabia oldenburski delnienhor-

stki: dowiedzieli si Ue\vlanie,e cesarz rossyjski *) utwo-

rzy nowe królestwo, e maj nowemu królowi skada przy-

sig wiernoci. Rzecz naturalna, e w miejsce zadosy uczy-

nienia, kazali lejjiej powarowa bramy i mury, a poojjatry-

wali strzelb i halebardy. Magnus po dugich staraniach ze-

brawszy nieco wasnego wojska, z tumem Moskali opatrzo-

nych dobrze w artyleryij, rozpocz szturm Itewla, lecz i)o pó-
rocznych usiowaniach z niczm odej mu przyszo.

Podczas sejmu r. iriGlI, na którym zjednoczono Litw
z Koron, jak to i)óniej naleycie opowiemy, byo w Lubli-

nie poselstwo od Jana szwedzkiego i nietylko uoyo si z Pol-

sk o pokój lubo z przemilczeniem sprawy inlanckiej, która

wymagaa pokoju i z carem, ale powoao do zjednania poko-

ju z Dani /ygnumta Augusta', któremu do pomocy w pore-

dnictwie mia by przydanym kurfirst saski. W miesicu wic
czerwcu r. L^TO zjechali si w Szczecinie penomocnicy pol-

scy ci sami co byli wSzwecyi, Marcin Kromer i Justus (Jlau-

dius, a za nimi ksidz Jan Dymitr Solikowski i Piotr Kocze-

wski starosta nuilogoski, niemniej penomocnicy sascy, szwedz-

cy i duscy, tudzie od cesarza i od kr(')la Francyi intereso-

wanych wzgldem eglugi ua morzu baltyckim. lUócono si
atoli o warunki pi miesicy; tymczasem Iwan na wspók
z Magnusem królem lennym zagraali Szwedom w Estonii.

Zygmunt August i w swoim i Jana szwagra swego interesie

*) Iwan w licie tym nazwany jpst: Imiiorator niagnus princcps et

rcgnator omniuin Kiisnniin. I>o},'i('l Cod. ilipl. T. Ydocuni ail Livo-

niam CLXV1I suh anno l57o.

— IjOtwa znaczy tu wyranie liCitlandi to jest cz rodkow hitiaiit

midzy Estoni a Kurlandi.

Tom IV- 18



2 74

dokada starania, a spdzi do zgody Szwecy z Dani,

a zarazem i z Lubek. Nie dugo jednak móg Iwan rozpo-

ciera si po Inflantach, bo przypada horda tatarska i spa-

lia (1571) Moskw, jak powiadali Moskale, z przenajcia

Zygmunta Augusta, lubo do spraw podobnego rodzaju niepo-

trzeba jej byo wcale opaca.

Chcia Zygmunt August rozejmu lub pokoju z carem,

a jego kopotliwe pooenie uwaa za dogodn por. Wy-

prawi wic do Moskwy poselstwo , ale nie jak zwykle ze sa-

mych Litwinów, lecz, e to byo po zupenem zjednoczeniu

dwóch narodów, na czele z Polakami Janem z Krotoszyna

wojewod Inowrocawskim , Rafaem Leszczyskim starost

radziejowskim, niegdy wojewod brzesko-kujawskim i Litwi-

nem Mikoajem Talwoszem podówczas ju kasztelanem mudz-

kim a starost dynaburgskim. Car napadem Tatarów na Mo-

skw i zjednoczeniem Litwy z Koron tak by oburzony i tak

si unosi, o to poselstwo nietylko w najgorszy s])osób ])rzy-

j, ale konie w darze od króla przysane ])Osieka, a nale-

ce do posów pobra kaza, „jeszcze dobrze, eby sa-

mi zdrowo wyszli" czyni uwag Marcin, albo raczej syn jego

Joachim Bielski.

To poselstwo zoone z panów, którzy trzymali si no

woci religijnych miao z sob Jana Rokit duchownego braci

czeskich, a ten chcia nawraca Iwana i jakkolwiek na wyje-

dnanem sobie posuchaniu by od niego uznany za proroka

niedobrej wiary
,
przecie za swe yczliwe chci z ask odpra-

wiony i darem uczczony.

XXIII.

Prusy królewskie. Kzd. Sejmy. Do sejmów polskich nalee nie

chc, uwaajc siebie za udzielne pastwo, ze spóluym tylko królem-

Przeciwnie Polacy uwaaj Prusy za prowincy polsk. Stanisaw Ho-

siusz biskupem chemskim. Narzekania na to Prusaków.

Opuszczajc teraz na znaczny przecig czasu Inflanty,

obrómy si do Prus. drugiego kraju po Krzyakach, które-

go wpyw na stosunki Polski , a zwaszcza na wojn o Inflan-

ty mia swoje znaczenie, jakemy to widzieli. Mieszkacy Prus

nie przez to, e byli po wikszej czci rodu niemieckiego,
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lecz pr/c/ przywizanie do swych przywilejów woali o gwat

przeciw Zy^nnuntowi I, u mianowicie, e ukasz Górka wo-

jewoda poznaski mn starostwo c/.ucliowskie, n Warzyniowski

starostwo rogn/.iskie, lubo obadwa nie s obywatelami |iru-

Kkimi
,
jako t o wzbranianie pruskim miastom bicia monety.

Ody Albrecht bez ogldania si na zakaz knWewski, zacz
Prusy królewskie zarzuca(5 swemi piouicdzmi, (idask i El-

blg otworzyy swe mennice, atoli znowu kazano im zamkn.
Na czele rzdu pruskiego staa rada pruska zoona ze

stanów wyszych, to jest z biskupów warmiskiego i chemi-
skiego, z wojewodów i kasztelanów, z podkomorzych, oraz

burniistrz«')w i rajców miast wikszych Gdaska, Elbtga i To-

runia. Do sejmów pruskich, z których jeden na w. Stani-

saw odbywa si Av Malborgu, a drugi na w. Micha w Gru-

dzidzu, miay udzia i stany nisze, to jest deputowani od

szlachty i miast nniiejszych. Hiskup warmiski jako luiczelnik

i rady i sejmu, czyli prezydent jiruski znosi si z królem,

ale t^ odbieray rozkazy sejmy, miasta, województwa i wa-
dze pruskie wprost z kancelaryi koronnój, a tymczasem Prusy

utrzymyway, e s krajem od l'olski oddzielnym. Na sejmie

piotrkowskim i>ierwszym za Zygmunta Augusta, kiedy zaczto

powstawa o maestwo z Radziwiówn, znajdowali si^

radcy i)ruscy, lecz nie clicieli zasiada, aby swego kni.iu nieuznali

prowincy j)olsk. Kanclerz Maciejowski napomnia ich. e
Prusy zaraz od wyamania si z pod wadzy krzyackiej,

byy zupenie jedii}m krajem z Polsk i e jtrzecie mog
jeszcze by od cesarza w imieniu zakonu nagabywane, a sa-

eby rady da nie byy w stanie; na jiomoc za od Polaków,

skoro z nimi za jedne rzeczpospolit uznawa si nie bd,
liczy im niepodobna. Radcy pruscy odpowiadali , e chc
ucliodzi za udzielne jiastwo tylko pod wsi)ólnyni królem.

Odwoyali si na swoje przywil<'je z czasów zakonii krzyac-

kiego, e za granicami kraju tylko jako najemnicy, ale nie

z obowizku obywatelskiego do wyprawy zniewoleni by mog.
Zjednt)czenie za z Polsk snadnoby ich o dalekie i kosztowne

wojny wbiew temu san>ciDU i tiik korzystnemu przywilejowi

przyprawi mogo
Nietylko niemyl do sejmów korounych nalee, ale uwa-

aj za nadwerenie swego prawa, i im dawane bywa po-

18»
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suchanie u króla w przytomnoci sejmu polskiego, gdy nic

wspólnego z Polsk, prócz króla nieznaj i w swych spra-

wach przy obcych wiadkach dobrze naradza si nie mo^a
dali nawet, aby im król oddzielnie ich prawa zaprzysig.

Cakiem przeciwnego zdania byli Polacy: utrzymywali e Pru-

sy dobrowolnie day wcielenia, wcielono je, s prowincy
jak kada inna, nie maj prawa wymaga oddzielnej przy-

sigi i dozwolili jedynie na wydanie.

Z powodu takich zasad w Polsce wezwano Prusaków,

aby zasiedli w senacie królestwa na obradach, bo maj by
rozbierane sprawy pruskie, ale nie dali si do tego nakonid

Nie y ju podówczas biskup warmiski Dantyszek, któ-

rego Niemcy Flachsbinderem zowi. Na jego miejsce posun
król Zygmunt Tiederaana Gise

,
po którym biskupstwo chemi-

skie odda Stanisawowi Hosiuszowi mieszczaskiego urodze-

nia z Litwy pochodzcemu, a w Krakowie wychowanemu.

Ledwo radcy pruscy wrócili ze sejmu piotrkowskiego, rozbie-

ga si wiadomo o Polaku biskupie chemiskim, a std wszcz-

y si midzy Niemcami wielkie wyrzekania poniekd te i

z tej przyczyny , i nauka Luthra prawie cae opanowaa Pru-

sy; Hosiusz za by jej najwyrozumowaszym przeciwnikiem,

czowiekiem wysoce uczonym, czynnym i cnotliwym, przez

które przymioty móg wywiera wikszy wpyw na korzy
kocioa rzymskiego, ni którykolwiek inny praat, nietylko

z Prus, Polski, ale moe i z caj Europy dobrany. Podug
wszelkiego podobiestwa do prawdy, przyzna sam Hosiusz,

e Polak tylko przeciw prawu pruskiemu moe zosta bisku-

pem dyecezyi chemiskiej; nie robi wic te adnych o ni
zabiegów, lecz duchowiestwo polskie jako bardzo zdatnemu

do kadzenia tamy potpianym zasadom , wyrobio u króla t
godno w taki sposób, i rad nie rad przyj j by zniewo-

lony. Gdy go Prusacy nareszcie odsun nie mogli i przy-

jli, nie przestali dugo nalega, aby sobie na koadjutora

krajowca przybra, lecz Hosiusz owiadczy, e podobnych

wyrczycieli tylko biskupi chorzy na ciele lub duszy , do rz-

dów niezdatni, miewa zwykli, a on z aski Boej do takich

nie naley. Da jednake nakoni si, e na posuchaniu

w obec radzców pruskich, prosi króla, aby ju nikogo z Po-

laków, jak to z nim uczyni, biskui)em w Prusach niemia-
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iiowii, lecz uby kai»ituoiii wedug prawa kandydatów (>«)-

leca.

Po mierci Zygnunita 1. nuwy król upowiiui do odbie-

rania przysigli na wierno od nii;ust polskich Achacogo Zeh-

mena wojewod malborskiego i Marcina Kromera znanego

historyka,'a pod t')W czas kanonika krakowskiego i sekreUirza

królewskiego. Elblg zoy przysig, lecz rada gdaska

ostrzega konimissarzy, e sij w zbyt maej liczbie, a od tego

drugi jest zbyt niskim urzdnikiem, dla czego trudno bdzie

nakoni miasto do uznawania ich za nastpców króla przy

tak wielkiej uroczystoci. Gdy pomimo to Zehmen i Kromer

zjechali, mieszcza>two Gdaska owiadczyo, e w nic si

wdawa nie myli, dopókijd naduycia usunite nic bd.
Jako naduycia i)rzytaczano : e król wciska na urzdy Po-

laków ; e do Warmii zamianowa , cho nie ma do tego pra-

wa, czterech kanoników, a biskupstwo chemiskie odda Po-

lakowi ; e miasto Pucko z okrgiem niesusznie odebrane przed

kilku laty, Gdaskowi zwrócone byd winno.

Oderwa si od Polski wcale nie myleli Gdaszczanie,

bo gdy icli wezwa Maurycy kui-first saski, aby wspólnie z E\-

blanami jako nalecy do okrgu wyszej Saxonii, przysali

penomocników na zjazd prowincyonalny do Jntroboha wyzna-

czony, odpowiedzieli, e stoj pod ojjiek Polski i o i)astwo

rzymsko-niemieckic wcale si kopota nie myl. Wkrótce

atoli potem wyjecha jako i)Ose królewski llosiusz do Fer-

dynanda króla rzymskiego i czeskiego wzgldem wszelkich

roszcze do kraju i)ruskicgo ju powyj objanionycli, a o któ-

re Stanisaw aski by jedzi na sejm augsburski i kóci
si ostro z mistrzem niemieckim, jakemy obszernie czytiUi.

Ferdynand odesa llosiusza do samego cesarza, który bawi

w belgijskiem miejcic Gand i który dowiedziawszy si o co

chodzi
,
poleci ca spraw swemu kanclerzowi, llosiusz przed-

stawi kanclerzowi, e cesarz w tym sj)orze jest stron, a i>rze-

cie brata swego zamianowa sdzi; ale puszczajc z oka

to pokrewiestwo, kiol i)olsKi uwaa si za równie niei>od-

legego jak cesarz i moe si zgodzi na sdziego polubo-

wnego, lecz niemoe swej sprawy wytacza i)rze(l sed/i mia-

nowanym. J(>e]i mistrz zakonu krzyackiego ma co przi-ciw

ksiciu Albrechtowi pruskiemu, to powinien skary u króla
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polskiego, anie wywodzi zatargów przed Kammergericht
cesarski, który poddaiiyci króla polskiego bynajmniej obcho-

dzi nie moe.
Kanclerz cesarski odpowiedzia, e królowi ierdynandowi

jako sdziemu, spór ten poriiczono w obec sejmu rzeszy; e
wojewoda sieradzki aski jako penomocnil króla przysta na

to, azatem Karol V bez sejmu rzeszy nie jest mocen uczy-

ni adnej zmiany.

Gdy Hosiusz wróci do kraju i na sejmie piotrkowskim

r. 1550, przewodniczy radcom pruskim przywoany z nimi

do senatu polskiego, niechcia gosowa, równie jak jego po-

przednicy, utrzymujc, i Prusakom suy prawo porozumie-

nia si wprzódy midzy sob. Piotr Kmita jako marszaek
koronny utrzymujcy porzdek w senacie, zgani to zdanie,

odwoujc si, e ju dawniej radcy pruscy zasiadali spoinie

do obrad ze senatorami polskimi. Zygmunt August uczyni

uwag: „czemu wy Prusacy niechcecie mi radzi i niechcecie

glosowa? przecie jako radcy wykonalicie mi przysig,''

W skutek tych sów zasiad pobony Hosiusz w miejscu wy-

znaczonem dla biskui)a chemiskiego i wszyscy radcy niewy-

czajc penomocników Gdaska i Elblga gosowali wzgl-

dem przedoonego pytania, a mianowicie z przychyleniem si
do wniosku Albrechta pruskiego, i niekoniecznie on sam

i z krewnymi swymi osobicie , lecz moe i przez penomo-

cników hod wykona Zygmuntowi Augustowi z Prus ksi-

cych.
Podniesienie Hosiusza (r. 1551) po mierci Giesego przez

kapitu warmisk i przez króla na biskupstwo warmiskie,

podnieso w Prusach i wpyw narodowoci polskiej: Micha

z Dziaynia zamianowany podkomorzym pomorskim skada
przysig wobec sejmu pruskiego w jzyku polskim; Hosiusz

prezydent pruski zachca radców, aby do sejmu walnego

porówno z Polakami udzia brali, ale wojewoda malborski

Zehmon sta przy tern , e to byoby zatrat niepodlegoci

pastwa pruskiego. Dokaza Hosiusz , i mu pozwolono z nie-

którymi radcami póniej w Braunsbergu porozumie ^i wzgl-

dem zupenego zjednoczenia z Polsk. Ale Zehnien ^Ystawil

si na ten zjazd, obstawa przy swojm i da, aby Pola-

kom u króla wzbroni urzdów pruskich. Hosiusz odpowia-
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d;i. e tu iji(ci(»(l/i u adne jjizeladowanie narodowoci:

Prusacy majii otwarte pole do ur/\;d<jw ])olskich; czemu na-

wzajem nienjaji^ mie l'olacy do Pruakici V Zeiinieu aloli

przytacza, e si tak rzecz niema, gdy nawet wedug sta-

tutów polskich, osiady w jednej prowincyi polski(''j, niepowi-

nien sprawowa urzdów w diugij. Ale i na tym zjedzie

wikszo l)ya tak dalece przeciw wszelkim bliszym stosun-

kom Prus z Polsk, e na sejm r. 1552 na miesic luty do

Piotrkowa zwoany, pojechali tylko Polacy Hosiusz, Stanisaw

Kostka wojewoda pomorski, Jan Dziayski wojewoda che-

miski, a z Niemców jedynie deputowani od Gdaska i El-

blga Gdy w I'iotrkowie przyszo do mowy o uznawaniu zu-

penego zjednoczenia, panowie jtolscy dziwili si, e niscy

urzdnicy pruscy wzbraniaj si nalee do senatu, w którym

ksi pruski chtnieby zasiada.

XMV.

Zygmunt August w Gdasku. Podojrzliwo Gdaszizan. Prusacy

niecbc nalee do senatu polskiego. Król i panowie utrzymuj, i Prusy

s zwyczajn prowincy Pobki Król w Królewcu.

Gdaszczanie raz po raz nadwijali si do króla ze swemi

poselstwami, ale wykonanie przysigi cigle odwóczyli, do-

pókd ich zaalenia powyej przytoczone usunitemi niebd.
Zygmunt August wybra si wic do Prus i dnia 11 czerwca

1552 r. przyjmowany by w Toruniu , a potm przez Che-
mno, Grudzidz, Kwidzyn, Sztum, Malborg, z którego zro-

bi W}cieczkc do Elblga, a nakoniec, gdy i)ocigali pano-

wie, niby to tylko dla okazaoci z piknemi swemi oddzia-

ami , ruszy ku Gdaskowi. Przed miastem sam oddziay po-

szykowa. Rada gdaska wysza na powitanie take z woj-

skiem i skadaa urocz}cie klucze. Król obra sobie gospod
w domu pruskiego szlaclicica i rajcy miejskiego Werdena,

którego do porozumienia si ze Szwecy w sprawaci rónych
uywa.

("aly dwór i wszystkich panów miasto i)rzez trzy dni

swoim kosztem i)(>(lejniowao. Nietylko ju nikt nie myla
o wzbranianiu si od przysigi, ale panowaa trwoga, czyli

nie przyjdzie do miecza karnego
,
jak przed dwudziestu szeciu
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laty z powodu powstania przeciw radzie miejskij. Stary atoli

Jan Tarnowski kasztelan krako\Yski postrzegszy jak si rze-

czy maj, przywoa Werdena i przedstawi mu, e to nie

czasy krzyackie; Polacy nie myl Niemców pruskich uwa-

a za swoici niewolników, ale jak ich raz uznali tak ich te
poczytuj za swych kochanych braci *). Król zmary rozs-

dza spraw midzy wadz miejsk, a tymi co j zrzucali i

tylko wedug ustaw wyroki wydawa, tu za zachodzi spór

midzy miastem a Polsk o prawa, i std jak w rzeczach po-

spolitych jest obyczajem, zaatwi si wszystko przez rozebra-

nie na drodze zgody, ale nie przez aden przymus. Werden

owiadczenie Tarnowskiego rozgosi zaraz po miecie, jednak-

e nie zyskao wiary i w kadym prawie domu uwija si kto

zbrojny i w pogotowiu na obron. W nocy raz przyszo do zwady

midzy Polakami a mieszkacami. Dwóch ubito Polaków a kil-

ku do wiey wsadzono. Gdy dwór pozwa rad miejsk od-

powiedziaa przed królem, e jej obowizkiem przestrzega

porzdku, a przeciw opornym siy uywa i zwolniono j od

wszelkiej odpowiedzialnoci. Od tego za czasu dwóch dwo-

rzan chodzio z wart miejsk przez noc po ulicach i ludzi

niespokojnych wspólnie imali, a do oddzielnych wizie za-

mykali wedug tego, czy schwytany by od dworu królew-

skiego lub jakiego pana, czy te mieszczanin lub cudzo-

ziemiec.

Co do spraw pruskich lubo Hosiusz pocztkowo zgadza

si, e Prusy zaraz przy obaleniu rzdu krzyackiego zjedno-

czyy si jak najcilej w jedno pastwo z Polsk, przecie

jako naczelnik rady, w której mao kogo mia na swej stro-

nie, broni przeciwnego zdania i na posuchaniu u króla wsta-

wia si, aby Prusacy nie naleeli do senatu polskiego. K^ról

owiadczy, e prawo i obyczaj dawniejszy inaczej mówi i

od tego odstpi nie moe. Gdy wyznaczono posiedzenie, na

którem zasiedli równie senatorowie polscy jak pruscy, Ho-

siusz uczyni wniosek, e jest potrzeba, aby król rozpozna

przywileje Prus, lecz tylko ze Stunemi radzcami pruskimi.

Z tego przyszo do sporów, a król i panowie polscy owiad-

czyli, i Prusy s zwyczajn pruwincy Polski, jak Wiclko-

*) Orzechowski. Annal V.
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polsku lub Mazowsze i nie mas/ adnego prawa pimiennego,

któreby senatorów polskich usuwao od radzenia o sprawach

pruskich. Przeoono iiast\;pnie, e dwór sysza o zatarj^^iich

nn't'dzy ra(hi niiejskjj a ludem, trzy tygodnie ju bawi w Gda-
sku, a adne bractwo, aden cech, ani obywatel niewyst-

puje ze skarbi : ma wic by pospólstwo to jest trzecie miej-

skie zgromadzenie (porzdek) *) zwoane i o gotowoci króla

do zaatwienia wszelkich zatargów uwiadomione. Piidzcy miej-

scy, kt('>rym w tym przedmiocie pierwszy gos danoj, owiad-

czyli, e skoro nikt ze skargij, nie wystpuje, rzecz jasna, i
nie masz powodu do zaale. Król jednake kaza zwoa
na ratusz pospólstwo zwane od liczby czonków stu m-
ami. Kanclerz Ocieski przemaka od tronu po polsku, a Jo-

dok Ludwik Deciusz, przytaczany i>owyj historyk, mieszcza-

nin Krakowa i sekretarz królewski, wykada sowa kancler-

skie po niemiecku.

Wytoczono tedy przed króla rozmaite spory mnicjszj wagi,

lecz zoono prob ogóln, aeby wolno byo Gdaszcza-
nom w czyst e,wanieli wierzy, podug jj prjze-

pisu unika grzechów i o zbawienie duszy si sta-

ra, i)rzez co rozumiano utrzymanie nauki Lutlira. Odpowied
wyda kr('>l : e nie Jest w jego mocy zajjrowadza jakiekol-

wiek zmiany w religii , wszystko ma zosta jak byo z dawna.

Nietylko jednake kaza doda, e wadzom pozaleca wszelk
agodno, ale w wita tak wczenie bywa u fary na nabo-

estwie katolickiem, e jeszcze mogo si odby drugie lu-

therskie dla mieszkaców
,
jak o tm wyj wsi)omniono. Bi-

skuj» Drohojewski, jak wiadomo sam zasad lutherskich zwo-

lennik i wanie dla tego na biskujjstwo kujawskie, do które-

go naleeli Gdaszczanie, posunity, kaza duchowiestwo gda-
skie ju CAkiem zluthrzae przywoa i tym, co byli znani

z wielkich krzyków przeciw kocioowi, wzbroni kaza, a dru-

gich do spokojnego miewania napomnia. Elblanie take
wnieli do króla o i)ozwolenie wyznawania zasad religijnych,

jakie za najlepsze poczytuj, lecz e naleeli do dyecezyi

•) Wfadziuni miejskimi, jak si to poniój okae byy trzy zgroma-

dzenia czyli i)or/;idki a mianowicie rada (magistrat), awica (sd) pospól"

stwo (ropn-zeutiiaci ludu).
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gorliwego Hosiusza, przeto król by zniewolony surowiej im

zagrozi.

Poniewa od Malborga mia Zygmunt obróci drog ku Li-

twie, przeto ksi Albrecht obecny w Gdasku zaprosi go

do Królewca : tam mu pokazywa w polu swe owce i jak nie-

mi midzy opotkami przenonemi hurtowa kae , a dla uprzy-

jemnienia tj przejadki, puszkarze ogniste kule puszczali.

Rozsypany proch pod modzierz przy zapaleniu tak go okr-

ci, e kula posza w przeciwn stron i zabia modego knia-

zia Winiowieckiego , który jako pachol *) tu za królem

jecha. Zmartwi ten przypadek Albrechta i przy wieczerzy

jeszcze by zafrasowany: dla tego Zygmunt August , kaza Ga-

bryelowi Tarle raz po raz wnosi zdrowie królewskie do ksi-

cia i sam kilkakrotnie pi do niego. Podró za Królewcem

w owe czasy bya trudna, bo powiada Górnicki, e takie dwa

przypady noclegi, i tylko król móg mie izb z komor,

a panowie i dworacy, cho ju jesienne dde i zimna doj-

moway, przestawali na chodnikach z chróstu, ale te dro-

bne wypadki gdzieindziej nale.

XXY.

Zygmunt August pojmuje trzeci maonk Katarzyn, córk Ferdy.

nanda króla rzymskiego. Dom austryacki pragnie Polsk i Litw wyje-

dna dziedzicznie arcyksiciu Ferdynandowi, ale napróno. Zatargi nowo-

wierców w Prusach z biskupami. - Hosiusz zasiada na soborze tridenc-

kim (r. 1562).

Lubo król zaleci Prusakom , aby si naradzili w Elblgu

wzgldem zjednoczenia z Polsk, przecie na sejm krakow-

ski r. 1553 nikogo nie przysali przytaczajc, e podczas

królewskiego pobytu w Gdasku wiele wydali pienidzy, e
biskup warmiski zakopotany morow zaraz, która si w jego

ksistwie pokazaa, biskup chemiski chory, a wojewodowie

zajci rozgraniczaniem Prus od strony Pomorza nalecego do

ksicia Barnima. Tylko miasto Toru nadesao swoich po-

sów z prob o ponowienie prawa skadowego to jest,

aby zboe Wis z Polski spawione wolno byo kupcom tylko

*) Po teraniejszemu pa królewski.
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w roniniu sprzedawa a nic mo^li go bij w Prusy pro-

wadzi, tudzie aby drojja kii|»iecka z Wii'lk»pol8ki do Gda-
^ka przez Naklo wyznaczona, bya obrócon na Toru. Nie

widziano naturalnie powodu do robienia szkody innym ludziom

i miastu Nakhi, a dla tego poselstwo nie odnioso podane-
go skutku.

Tymczasein Zygmunt August zabiera si do trzeciego ma-
estwa z Katarzyn córk Ferdynanda króla rzymskiego,

a wdow po Franciszku (ion>aga ksiyciu niantuaskim. Dom
austryacki chciwy panowania nad krajami ssicdniemi i i)rzy-

wyky je zagarnia pod siebie przy maestwach, chcia ko-

niecznie wynKKJz na posach polskich Mikoaju Janowiczu Ra-

dziwille, Janie 1'rzerenibskim podkanclerzu i Marcinie Krome-

rze kanoniku krakowskim, przy ukadach w Wiedniu , aby si

zobowizali, e jeeli Zygmunt August zejdzie bezpotomnie,

natenczas arcyksi Ferdynand, syn Ferdynanda króla rzym-

skiego obejmie l^olsk i Litw dziedzicznie. Posowie spom-

nieni, nie mogli ani sucha i)odobuego wniosku bo za uka-

dy o dziedzictwo szlachtaby ich zpewnoci w drobne kawa-
ki posiekaa: atoli arcyksi odwióz sw siostr zalubion
Zygmuntowi Augustowi, aby móg w Krakowie z panami zna-

koniitszymi w swej sprawie pomówi. Jego zabiegi narobiy

wielkiej wrzawy, a e byo sycha, i Austryacy maj przy-

rzeczon pomoc podkanclersk, Jan Przerembski tak si
uniós, e nie zwaajc na swój stan duchowny i na sw go-

dno bi>kupa chemskiego, chcia wyzwa na pojedyuek Gno-

jeskiego, który mia t pogosk puci.

Dla nakonienia pan('>w ])olskich do swego widoku, wa-
dza cesaiska obok przyjacielskich ukadów o maestwo za-

cza niejako po nieprzyjacielsku wystpowa ze swemi pra-

wami do (Jdaska i l'Jlblga: naprzód zadaa skadki na swój

l\.ammergericht a nic dugo potem wzywaa te niia.sta na sejm

rzeszy niemieckiej do Uhnu, póniej do Augsburga. Pruscy

panowie zaproszeni do Krakowa na obrzd lubny wnosili do

króla o usunicie tych nieporozumie z casarstwem i otrzy-

mali w odpowiedzi, e kanonik i Doktor Marcin Kromer

w tój i innej sjjrawie jako pose królewski wyprawionyui zno-

wu bdzie do Wiednia. Wkrótce atoli potem gruchny wie-

ci, e pomidzy Lubek a Hamburgiem zebrao si jakie
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wojsko i na jego czele stan mistrz krzyacki z Henrykiem

ksiciem bruswickim. Mylano e to spra^Ya austryucka i

przez Pomorze alboi Wielkopolsk do Prus si udadz. Na-

pomnia wic król Gdaszczanów , eby ostronoci przestrze-

gali. Gdascy deputowani wysani do Lubeki na sejm ligi han-

zeatyckiej niespuszczali oczu ze wspomnionego wojska, a na-

koniec wykryli, i jest przeznaczone do Niderlandów w po-

moc cesarzowi przeciw Francuzom.

Podczas pobytu w Krakowie na tyche zalubinach kró-

lewskich, Hosiusz uala si na Elblanów, e ju cakiem

z kocioem katolickim zerwali i wyjedna sobie mandat kró-

lev,'ski, przez który im zalecono, aby wiary ojców nieporzu-

cali. Tymczasem Elblanie skaryli, e biskup nawet

na sejmach pruskich im ublia, bo kiedy innym deputo-

wanym miast wedug obyczaju rk poda, ich zapyta si czy

s katolikami, a gdy mu nic nie odpowiedzieli, bez powitania

zostawi. Zapewne ta surowo std pocztek braa, e
z trzech gównych miast pruskich tylko Elblg do dyecezyi

warmiskiej nalea, a Hosiusz swoje stanowisko przewodni-

czcego w radzie ze stanowiskiem biskupiem zmiesza.

Przy rozprzganiu si w Prusach stosunków kocioa ka-

tolickiego, duchowiestwo klasztorne chwyciwszy si nowych

zasad , nietylko ruchomoci ale i grunta zaczo pozbywa i ró-

nym osobom w posiadanie rozdawa. Jeszcze Andrzj Ze-

brzydowski, kiedy by biskupem kujawskim, wnosi o zaradze-

nie temu marnotrawstwu i ki-ól go upowani, aby wszystko

pod swój zarzd obj. Atoli opat pepliski wystpiwszy ze za-

rzutem chciwoci przeciw Zebrzydowskiemu, zanosi skargi

do rady pruskiej, e biskup polski podszedszy króla, chce

majtek Prusaków sobie przyywaszcza. Bada pruska wycho-

dzc ze swej zasady wzgldem niepodlegoci krajowej, braa

stron opata, a e Zebrzydowski po mierci Maciejowskiego

na katedr krakowsk przeszed, Drohojewski za na nowoci

religijne przez spary patrza, przeto majtki klasztorne szy

cigle na trwonienie. Atoli wytoczyy si przeciw temu skargi

i przed sejm pruski: Hosiusz by tego zdania, aby ca spra-

w odda pod rozpoznanie biskupa kujawskiego jako naczel-

nika dyecezyi, lecz rada przegosowaa, aby pruskich spraw

ile monoci nie wynosi do Polski i zgodzia si, e sam Ho-

i
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siusz jako prezydent moe si w tj rzeczy blij rozj)atrzy.

Wzgldy biskupa do bisKujKi iiiacz^-j jtr/episyway. Hosiusz

nic chcia miesza si do cud/rj dycci-zyi, a iiadfo stojcej

pod mctropoliii gnieniesk, jemu zupenie obc, z t^j pm'-

czyny dobra i posijidln.<ei duebowiestwa pniskiego w zy
i dobry si)(>s<')b przec^hod/ily jak zaczy w róne rce.

Wywin si t spór religijny midzy miastem Cienmem,
a )iskup(iii clicniiskini I.iibtidziejskim, rodu jtolskicgo. lecz

Prusakiem Hada si»ro\vadzia l)o\viem uc/onego Jana Iloppe,

zamianowaa rektorem szkoy i rozgosia, e ma nad/lej roz-

szerzenia owiaty w okolicy: biskup atoli nie tylko zaprotes-

towa, ale mu z miasta ustpi kaza, odwoujc si, e to

ucze szkoy wittem)ergskij, któiy Królewiec du tego po-

rzuci, i si z drugim heretykiem Osiandrem na jedno zgodzi

nie móg. Z tej [irzyczyny wytoczy si spór nu sejmie pru-

skim: Acliacy Zehmen wojewoda malborski naczelnik nowo-

wierców pruskich wyrzuca Lubodziejskiemu, i ma uprzedze-

nie do ludzi, kt(')rzy we Wittenibergu nauki pobierali, cho ta-

kich )ardzo zacnych niemao w Prusach naliczy mona; e jeeli

l)iskupi tak postpowa bd, to krajówce zniewoleni bd
cigle za granic owiaty szuka. Biskup si tumaczy, e
mia zamiar uczonyci dobrych katolików z ivrakowa sprowa-

dzi, ale gdy nie móg tego do])i, pozwoli radzie miasta

o szkole pomyle; nic znizu przeciw Iloppenm niemia, ale

w skutek wieci uzna za nieuchronn potrzeb poleci swe-

nni kanclerzowi i ofticyaowi, aby tego czowieka wyrozumieli

i pokazao si, e w bardzo nieliezjneczne zasady wierzy,

a std go przy urzdzie zostawia nie moe. Zehmen i Che-
mianie obstawali, e Ho[)pe nie uczy teologii, ale tylko filo-

zofii, m(»e si niewaciwie wyraa, ale go szkoda wielka

Biskuj) sta przy swojem, e jednake duej jak om tygo-

dni u styrii szkoy cieri)ie go nie moe i kaza si skary
do króla.

llosiusz na tyme sejmie wyrzeka, e Elblanie pod-

czas pobytu królewskiego w Gdasku i)rosili aby im dozwo-

lono „czystego sowa Boego." Chcia si te osobicie prze-

kona co to za czyste sowo Boe i)anuje w Elblgu, ale tam

znalaz tylko bd, rozdwojenie, nickarno. l'owinniby ra-

dzcy z Elblga, swoich uponmie, bo d(» biskupa naley tyl-
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ko ze zwierzchnoci, ale nie z ludem si znosi; powinniby

i pamita e król jest katolikiem. Wiadomo e Elblanie
udawali si do dworu, aby dopókd sobór powszechny kato-

licki sporów religijnych nieuatwi, albo te przynajmnij do

szeciu lat, wolno im byo pozosta w tem rozprzeniu ko-

cielnem, ale te wiadomo, e odebrali odpowied, i to nie

jest w mocy króla, choby tylko na sze dni. Rozmawia
on niedawno z królem, e niektórzy ludzie gosz, i w Pol-

sce ma by pozwolone kommunikowanie pod dwiema posta-

ciami, lecz król pooy rk na piersi i wiadczy si Bo-

giem, e jako król w takie sprawy duchowne, nigdy si mie-

sza nie bdzie. Mniema Hosiusz, i nadzieje Elblanów,

aby Zygmunt August pod tym wzgldem mia zmieni zdanie,

nie mog mie adnej zasady.

Elblanie suchali cierpliwie tych wyrzutów Hosiusza, ale

nie chcieli w obec sejmu pruskiego nic stanowczego odpowie-

dzie; odkadali spraw religii <lo prywatnego porozumienia

z Hosiuszera, jako swoim biskupem. Wojewoda Zehnien by
tego zdania, i w rzeczach wiary co do kommunikowania i)od

dwiema postaciami powinniby biskupi co prdko postanowi,

bo o tm wielu prawi po Prusach i po caej Polsce, a wielu

nawet ju w ten sposób kommuuikuje.

Niedugo potem zawita te do Polski ów nuncyusz pa-

piezki Lipomani: za jego wpywem podnioso si duchowie-

stwo, a król zniewolony ulega, wyda rozkaz do Prus, aby

pilnie baczono na cudzoziemców wciskajcych si z coraz no-

wszemi naukami i aby ich nie wpuszcza. Deputowani Toru-

nia skaryli na biskupa chemiiiskiego , e im rektora szkoy

chce wypdza, a biskup jjomijajc ])ierwsz instancy w Pru-

sach wprost si uda do króla, który znowu z pogwace-

niem praw pruskich Torunianom w Litwie przed sob stan^
kaza.

Na zwykym sejmie pruskim w Maiborgu na . Stanisaw

r. 1556 ju nietylko miasta wiksze, ale miasta mniejsze

i szlachta zgodzili si, e trzeba radzców upowani, eby
u króla wyjednali, pozwolenie na opowiadanie czystego

sowa Boego, to jest chcieli aby zasady lutherskie byy
zupenie dozwolone i za religi obok katolickiej uwaane. Ho-

siusz utrzymywa e koció naucza religii w czystych so-
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wach ale nowii nauka jest pit a djabclsk ewanie-

li. Joelil si^; U)og(. cu nadpsu w religii, toby snadno

sobór powszrchny j)o|)ra\vi, lecz /tego rozprzenia, w któ-

reiu szlachta i komu si |»odoba rol biskupi odgrywaj,

nic prócz spoiu, obalania wadzy i przewrotnoci wyrodzi

si nie nnie. D/iwnie lo jtojdzie jak wojewodowie, a mnie-

ma tu Zehnuna. i burmistrze, kocioami rzdzi zaczn.

Wojewoda chemiski Jan z Dziaynia )y tego zdania, e
U'piejby l)ylo wszelkim nowociom da pokój, byle tylko kraj

od zamieszania obroni. Zgodzono si nareszcie, aby wszystko

co z religi ma styczno do sejmu za rok odoy, a tyra

czasem Achacy Zehinen pojecWti do króla przeciw woli bi-

skupów, z domaganiami si o i»obaanie w>zelkim nowociom

religijnym. Ale kn'»l wedug raz przyjtej zasady owiadczy,

e w ca t spraw wdawa si nie moe, zwaszcza i niin-

cyusz Lipomani od gronego papiea przy>any, sta mu na

karku, ydów za hosty popali, a Lazck ci kaza, jak

w swojem miejscu opisano.

Gdy za iiói roku zwyky sejm pruski na wity Micha
zel)ra si w Grudzidzu, pose czyli kouimisharz królewski

Krzyanowski przy zwykem zagajeniu, a jak to jjodczas

ostatniego sejmu na 8. Stanisaw, po raz pierwszy wprowa-

dzono, w polskim jzyku, zgani, e szlachta pruska miesza

si do sj)raw religijnych, co jest tylko rzecz iiskupów.

Szkó dozór moe król przjziiawa jedynie biskupom. Po

skoczeniu zagajenia, Hosiusz w odpowiadaniu na polecenia

królewskie, uy take polskiego jzyka. l'oslowie szlachty

ziemskij i miast owiadczyli, e l»iskuponi niechc wadzy
nad kocioem i szkol odbiera, lecz tylko chc czystego
sowa Boego i nauczycieli, którzy)y je w modzie wpa-

jali, liosiuszowi iiajbardziej leeli na sercu nijcy jego miasta

Elblga: wyrzeka, e owego Jana lioppe co to by i)rzod

w Giemiiie, zroldli rektorem szkoy u siebie i we wszyst-

kiem i)rzywlaszczaj sobie wad/ nie tylko biskupi, ale kró-

lewsk i pa|)ie/.k.

Do Warszawy co dopiero oswobod/.onj / posiadania

oprawnego krol«)wt\j Bony, która z wielkiemi bogactwami do

Woch si wyniosa, Zygmunt August, jako do miasta rod-

kowego krajów tzeczypospolitój , zwoa sejm po raz pierwszy
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na koniec wrzenia 1556 r. Stawio si na nim poselstwo

tylko od wikszych miast pruskich i dao bez ogródki aby

u nich kademu wolno byo jawnie si trzyma nauki Luthra.

Kanclerz Jan Ocieski da odpowied Gdaszczanom, na pry-

watnej niby rozmowie, e lepiej zrobi, jak to danie puszcz

w odwlok
,
gdy z tego wynikyby wielkie nieszczcia. Przez

wyrzeczenie podobnego zezwolenia wyamaby si król z po-

suszestwa papiezkiego, papie poburzylby przeciw niemu

cesarza i innych monarchów. Korzystaby z tego car mos-

kiewski, zajby naprzód bia Ru, osiadby w K^ijowie i szar-

paby wszystko co za ruskie uwaa , to jest ca Litw i Pol-

sk a pod Lublin. Doda kanclerz dalej: „nie z polecenia

królewskiego, ale od siebie wam powiadam, po przyjacielsku.

Po co te naprzykrzania? Róbcie w rzeczach religii co wam

si podoba. Jego Królewska Mo nie jest taki srogi i nikomu

z tej przyczyny wos z gowy niespadnie. Powiadacie , e bi-

skupi gro kltw i có ich kltwa znaczy, kiedy jej król

wykonywa niekae. Albo , e biskupi dostaj od króla prze-

ciw wam mandaty. Có std? mandaty s mandatami; król

moe od dzi postanowi, e mandaty maj usta. Wy si

niemacie o co skary, a chobycie jak najduej nalegah,

nie otrzymacie nic wyranego."

Jednake nazajutrz w imieniu króla da kanclerz Gda-
szczanom odpraw urzdowa: i wanie na sejmie koronnym

stano, e aden szlachcic nie moe by przelado-

wany o przekonanie religijne, król wic czyni co moe
i uchwa t rozciga i do Gdaska. Owiadczy dalej kan-

clerz , e mog sobie stanowi kaznodziejów, i)rzyjmowa kom-

muni })od dwiema postaciami, ale maj cierpie w kocio-

ach obrazy przynajmniej, jako portrety starych przodków,

co si zasuyli wzgldem wiary i w ogóle bez chaasu we

wszystkim postpowa.

Trzeba si domyla, e król tego porównania mieszczan

gdaskich ze szlacht polsk, pozwoli sobie tylko na tej za-

sadzie, e by pewnym biskupa kujawskiego Drohojewskiego,

a niemógl sobie pozwoli ju co do Elblga, przez wzgld

na Hosiusza, ani co do Torunia, e sta pod wadz dyece-

zaln Lubodziejskiego , który we wszystkiem stara si i za

Hosiuszem. Ak bylu do przewidzenia e ostatnie dwa miasta
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/rozunii«*J4 takt'. i soiic wiyct-j |)o/.\voli(!^ mofz, jak dot\cli-

c/as miay i wsz>.>tko c/vni^' liyrl. ro (ida^k przcdsiweniie.

Jako Gdaszczanie, ToruiiiaiiiL' i Klbhianie mirli sobie wspól-

nie uioy tak zwan aj^end^ to jest przepis suby Bo^j.

Cidaszczanie atoli chcieli zachowa nisz i to nawet w jzyku

aciskim, a przyj tylko kommunikowanic pod dwiema po-

staciami; reprezentanci za drugich dwóch mia>t nakonili si

do apendy wrocawskiej.

Zwohiienie od ulegoci biskupom katolickim, szlachty

polskij i miasta Gdaska byo dla Prusaków bodcem aby

si u knda domaga tego przywileju dla wszy>tkich nowo-

wierców pruskich. Achazy Zehnicn wojewoda malhorg>ki, jako

Niemiec znajcy stosunki inflanckie, bawi j»rzy kndii w Wil-

nie dla udzielania rad potrzebnych, w celu ]t<»}aczenia z Litw
Inflant a przy teni dowodzi, e równie Inflantezyków jak

Prusaków jedynie najwickszm pobaaniem w rzeczach wiary

snadno zjedna i i)ierwszym jest warunkiem a)y z uznania

nowycli zasad w Prusach, nierobiono ju tajemnicy, bo ina-

czej zostawia si pole biskupom do szarpania miast wikszych

;

skoro za biskupi zobacz uznanie prawne, wtedy bd mogli

tylko nnnicze, ale zajirzestan jawnie wysti owa. l'omaga

Zehmenowi Albrecht ksi i»ruski; trzy wiksze miasta pru-

skie take nalegay na króla przez swych syndyków. Rozwa-

ono wic stanowisko na nowo: spuszczono z oka ow wielk

wojn, którby papie móg przeciw Polsce wzniici i przez

to dopomódz Iwanowi do zabrania dawnej Rusi a ;: Lubli-

nem, a wzito na uwag, e Prusy i Inflanty, do których

cesarz niemiecki roci prawa, dadz si tylko jirzez uznanie

za religi niemieckiego protestantyzmu, serdecznie przywiza
do polski i w skutek tego, Zygmunt August wyda j)ostano-

wienie w Wilnie pod dniem 4 Lipca l.')57, w kt('»rem i)owie-

dziawszy, e miasto Gdask jest zakócone z powodu sporu

wzgldem knmnnnnM, co moe da powód nawet wojnie, a tym-

czasem sobór powszechny kocielny zgromadza si niemyli

i w Niemczech snadno przyjdzie do pozwolenia komnmnii pod

dwiema postaciami
,

przeto on nic niema przeciw temu . aby

jj (Gdaszczanie w ten sposób uywali. Przyrzeka za.< swm
sowem królewskim, e takie uywanie z adnj strony na

Tom IV. 19
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nikogo przykroci cign niebdzie mogo*). Król niby tu

uwaa, e Gdaszczanie pozostaj nadal katolikami, tylko

naczej kommunikujc, a Gdaszczanie brali to za uzna-

nie ich niezawisoci od kocioa rzymskiego, co te istotnie

byo.

Miastom Elblgowi i Toruniowi znowu zostawiono do

domysu, e s w podobny sposób zabezpieczone od swych

biskupów, a w rok póniej gdy to uprzywilejowanie Gda-
ska niewywoao wielkiej burzy, wydano i dla nich podobne

zezwolenie**). Atoli arcybiskup gnienieski Mikoaj Dzierz-

gowski obkada jeszcze Toru kltw, lubo równie rada miej-

ska jak biskup chemiski twierdzili , e prawnie zostawali pod

wadz metropolitaln rigsk, a nie gnieniesk. Pónij
znowu biskup chemiski wystpi z kltw przeciw temu
miastu, e heretykowi oddano pod zarzd koció parochialny,

ale król zwróci jego uwag, aby szanow-a prawo wedug
którego Torunianie niemog podpada adnej odpowiedzialnoci

za ten postpek***) i biskup nareszcie kltw cofn. Odtd
wic nowa nauka w Prusach przestaa by systematem teolo-

gicznym, ale staa si wyznaniem religijnm.

Lubo Marcin Kromer jako pose królewski , stale mieszka

na dworze Ferdynanda, przecie w Kammergerichcie zno-

wu rozpoczynano proces przeciw Gdaskowi i Elblgowi o nie-

posuszestwo dla wadzy cesarskiej. Wanie wtedy zrzek

si by Karol Y korony i Hosiusz wyjecha w maju r. 1558

jako pose nadzwyczajny dla powinszowania objcia tronu ce-

sarzowi Ferdinandowi. Ztamtd uda si do Woch, gdzie

papie Pawe IV, poznawszy si na jego talentach, uywa
go do rady przy najwaniejszych sprawach kocioa, a Pius IV

objwszy stohc apostolsk zamianowa kardynaem i r. 1561

jako nuncyusza swego posa na dwór cesarski. Pruscy lu-

theranie , którym to usunicie si wielkiego przeciwnika, bar-

dzo byo na rk , zaczli wyrzeka , e kraj ich jest bez pre-

zydenta, Warmia cakim si od sejmów pruskich wycza,

*) Lengnich Gesch. Prcu^. Toml dokument feria secunda post

fes. Visit. Mariae 1557 No. 22.

**) Zernecke 2:^ornif*f (Sfjionica pod rokiem 1 558 wedug dokumentu

z archiwum toruskiego.

***) Tame pod r. l56o.
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a ztd porzdek we wsz\>tkit*iii ustaje i ijdali u króla, aby

biskupstwo warmiskie powierzone »yo takiemu praatowi,

któryby swe obowitjzki wz^rldciu kraju wNpcliiia. Utrzymy-

wali, e gdy biskupstwo to iiiejest rejirezentowane, sejniy pru-

skie nie s w stanie uchwali podatku na wojn inflanck.

Król odpowiedzia, e Ilosiusz nieumar, wolno mu ba-

wi za i^Manicij i dla tego jego katedra niemoe by innym

biskupem osadzani^, lecz aby sjtrawy jiruskie w kancelaryi

i w ogóle niezalegay, a pilniej prowadzone byy, mogliby

I^rusacy trzyma cigle u dworu swego penomocnika.

Ilosiusz zasiada nareszcie na soborze tridenckim (r. 1562)

i na sejm pruski przysa dwóch penonjocników, atoli radzcy

I'rus uwaali ich za jego poselstwo, lecz nie za zastpców

w ladzie.

XXVI.

Sejm w Piotrkowie 1562, na który nietylko pruskie stany wiksze, ale

nawpt nisze stawiy si. Zygmunt Augu>t domaga si podatków na wojn
z Moskw. Prusacy j odmawiaj, ale na zwykym pruskim sejmie zna-

czny pobór na obron Inflant i Litwy uchwalaj. Po sejmie piotrkowskim,

sejm warszawski. Na uim Jan Dziayski wojewoda chemiski i inni

pruscy i)anowie wystpili iirzeciw unii z koron i przeciw exekucyi. Za-

wstydza ich drugie stronnictwo z województwa j)omor.'ikit'go i deputowani

z maych miast pruskich, owiadczajc e s za uni i exekucy. Kewi-

zorowie jad do Prus dla spisywania dóbr stoowych , w posiadaniu bd-
cych nicprawnm panów (czyli pxekucyi;. Od sejmu w Piotrkowie r. 1565

znów si wymawiaj Prusacy. Na sejmie w Lublinie 1569 znów zatargi

z Prusakami o zasiadanie na sejmie. Król rozstrzyga, e w s])rawach

szczególnych radzi maj o sobie na sejmikach pruskich , w ogólnych na

sejmach z Polakami. Wreszcie szlachta i posowie pruscy stanu rycer-

skiego za.siadaj z polskimi. —

Na wojn z Moskw i dla utrzymania Inflant przy Litwie

potrzeba l)yo nionialo pienidzy. Król niemal na kady zwy-

czajny sejm pruski, czy to na . Stanisaw do Malborga, czy

na . Micha do Grudzidza, przy posaniu komisarza do-
cza wniosek o uchwalenie podatku; przytacza wojny cikie,

utrzymywa, k'. Moskale i Szwedzi zdobywszy Inflanty o Pru-

sy kusi si bd, a bez pienidzy odporu naleytego da im

niepodobna. Ale sejmy pruskie widzc, o to obawa bardzo

odlega i e im aden wróg niezagraa, odpowiaday, i I'rusy

19*
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s pastwem iidzielnm , e inne królewskie kraje wcale ich

nie obchodz i bardzo ztrudna kiedy zezwoliy na przekazanie

królowi jakiego ca do jtewnego przecigu czasu, co nigdy

nie byo naleytym zasikiem dla skarbu.

Gdy Zygmunt August domaga si cigle podatków i na

sejmach polskich, szlachta zacza przypomina, i dobra kró-

lewskie prawie cakiem nikn, cho to jest wbrew prawu.

daa naprzód, eby starostwa jenoralnego fbona ma-

gnae procurationis) nikt nie mia pod zastawem jak stano
prawo za Wadysawa Jagiey i aby kady dom od tego czasu

nabyte tego rodzaju prawa utraci ; potem aby od statutu Ka-

zimierza Jagielloczyka vf podobny sposób postpi ze staro-

stwami i grodowemi bo przez niego zakazano ich zasta-

wiania, a nadewszystko. abv panom poodbiora królewskie
dobra stoowe od r. 1504 gdy wtedy wyrzeczono za króla

Alexandra. e takich dóbr bez zezwolenia sejmu nikt na wa-
sno ani w zastaw bra nie moe. Poniewa za Prusy we-

dug dawnych ukadów s prowincy Polski, a od niój si od-

czaj, przeto je znagli, eby na walnym sejmie z drugiemi

podatki take na siebie wkaday , a wtedy Ij bdzie na Ko-

ron i skarb potrafi wyvwi króla i opdzi potrzeby. By
t to czas pdzenia do jednoci prowincyi polskich wywoany
przez wcielenie Inflant do Litwy, a zagroenie i Litwy i Pol-

ski przez potg moskiewsk. Tak wic wyrazy aciskie e xe-

k u c y a s t a t u t ó w i unia prowincyi stay si pragnieniami,

które miay podnie i uszczliwi naród. Pod hasem tych

wyrazów zebra si sejm piotrkowski r. 1562.

Na usilne wezwania niotrlko pruskie stany wysze to jest

radzcy. którymi byli jak wspowniono dwaj biskupi, trzej wo-

jewodowie, kasztelanowie, podkomorzowie i od trzech wi-

kszych miast trzj burmistrze i trzj rajcy, ale nawet ni-

sze stany, a mianowicie szlachta i miasta mniejsze stawili

si przez swoich reprezentantów^ Statuta polskie które ist-

niay przed zczeniem Prus z Polsk za Kazimirza Jagiello-

czyka, niemogy ich obowizywa, ale radzono w senacie

polskim czy nie moe by stosowana exekucya statutu pó-

nieiszpgo z r. 1504. Kanclerz Ocieski utrzymywa, e Pru-

sacy nie rzdzc si prawami polskiemi, na oczy niewidziei

statutu z czasów króla A1exandra. azat<^m ich nieobowizuje

I
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ecz ^zlacllta >Uil;i przy swojeni, e wedug tego statutu nie

vr(Jli'wxkie uadaiiii;, lec/ >ejmoW(! jot prawomocne, nie kroi

yhicicicl dóbr stolowycli, lecz Uzeczpospolita, a kto rzecz

lie od wa.ciciela nabywa, wbrew jego woli w doywocie lub

ff zastaw bierze, jest nieprawym jej posiadaczem. Keprezen-

taiici pruscy przywoywani do podzielenia obrad sejmu mieli

jic tumaczy starym obyczajem, i s^ obywatelami inne^o

kraju, nie chodzio jednake Niemcom w ogóle o powicenie

<wj narodowoci, bo do niej rzadko który z nicli okazywa

prz} wii^zanie , ale cicieli siy tNiko usuwa od ciarów wo-

jemiycli. Midzy radcami prubKimi, ale i'olakaini pokazao

d atoli i inne zdanie.

Jan l)ziayski wojewoda cliemiski by jednym z tych.

litórzy królewskie dobra wyudzili, a mianowicie dosta )yl

Brodnic od Zygmunta Auj^Ubta; niemniej mift^to Bratian w po-

dobny sposób weszo l)yo w dom jego; majc wic zamiar

broni swego interesu, chcia siedzie w polskim senacie. Jan

Ko>tka kasztelan Gdaski jako dobry Polak i gorliw\ kato-

lik nie wyi^cza si take od .sejmu polskiego, na kt(irym

mona byo broni praw i wiary po przodkach. Szlachta

pruska chwalia wolno. pol>k i chtnie ])atrzaa, e przez

exckucy panom maj l)y nieco przystrzyone skrzyda:

przeciw u/nawaniu unii zupeluj z Polsk, take ju umiej

powstawaa, byle tylko jej prawa nie zost<\y nadwerone. Ma-

ym za miastom byo do>y jedno, czy swoim, c/y polskim

aanom ulega, a zwyky >i byy trzyma ze szlachtij swoji^:

lajznaczniejszy opór wychodzi od mia-t wikszych, bo czuy,

be przy uznawaniu zjednoczenia z l*olsk, jiodczas wojen, by-

yby zmuszone tgo sypa i)ienidzmi; a .szczególnie Gdask
nóg si tego spodziewa.

Jak pomidzy l'rusakami, tak jtomidzy wadzami polskie-

ni róne si odbijay iuteres.sa. Ki(»l chcia uznawania unii

ruskiej, ale bardziej pragn exekucyi, która moga skarb

piesznie zasili. Senatorowie polscy twierdzili, e Prusy

upenie si zjednoczyy z Ndsk, )o przez to zyskaliby ulg

)odatkach; krzywo za patrzyli na exekucy, bo niejedne-

ui z nich moga dochody uszczupli. Wreszcie ta e.\ekucya

apowiadaa niesychan mieszanin po caj Pol>ce, gdy nie

!dne dobra od szedziesiciu lat kilkakrotnie przeszy przez
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rce, bvy podzielone, wdowom na oprawy podawane, a tu

naraz miay by zwrócone królowi, jako niesusznie posiada-

ne. Szlachta za polska staa jak mur i przy dopenieniu je-

szcze za Kazimirza Jagielloczyka zawartej unii pruskiej i przy

potrzebie exekucyi , bo obadwa rodki zmniejszay zbyt czste

podatkowanie, zwyke w samej tylko waciwj Polsce, bo

przewidywaa, e samo okrzyknicie exekucyi ju radzców

pruskich powpdza do| senatu i postawi w rzeczywistoci uni

z Prusami, która uly ciaru wojennego i moe dopomódz

swojem pospolitm ruszeniem. Bez suchania Prusaków sta-|

nlo na sejmie polskim, e exekucya ma by i do Prusakóv

rozcignit*). Zwoa ich kanclerz Ocieski, przedstawi, i

posom sejmowym wszystko ustpi winno
,
panowie polscy po

zrzekali si ju dóbr, sam król czwart cz dochodów ni

wojsko oddawa zniewolony. Prusacy przez uznawanie unii,

nieotrzymuj adnych nowych praw, tylko jeden artyku sta-

tutu polskiego z r. 150i. co do dóbr stoowych uzna maj,

bo wtedy ju z Polsk jedno pastwo stanowili. Gdyby si

wzbraniali, oburzyliby szlacht polsk, a gdyby stali si po-

wodem zerwania sejmu, moghby wywoa wielkie nieszczcia.

Inflanty uciekaj si pod obron Polski, a w takim razie mo-

gyby si gdzieindziej uda. Król tak chce mie i nakazuje

Prusakom, aeby adnego oporu niestanowili. Bya to mowa

obliczona na potulno niemieck, bo Polacy za samo stra-

szenie królem jak bobakiem roztrzliby byli kanclerza. Po

naradzie, Prusacy dali odpowied, e na nic nie mog wyrzec

zezwolenia, a przynajmniej przedmiot tak wany powinien

wprzód by na ich sejmie przez króla przeoonym. Ivanclerz

*) Statut króla Alexandra stryja naszego tak gi wykada y rozu-

mie naydujemy iako sowa statutu same w sobie brzmi y obmawiaj

^ moc swej gi "zostawujemy. A tak wszystki po tym statucie damny da-

rowizny wieczne, feuda albo lenna te y przedama nasze, przodków na-

szych- take te y fundusze y nadania wszystkich duchowienstw jakozkol-

wiek zapisane, maj by i s tym statutem kassowane ,
w niwecz obrocon.

iako te, które s prawu pospolitemu przeciwne nalezione y osdzone w

wszystk-ich pastwach y ksistwach do korony nalecych, tak w ksi.tw^.

V ziemiach pruskich, iako Zatorskim i owicimskim ksistwie, gdy t

ksistwa pod jedna pieczci i lask koronn s." Konstytucye sej

mu piotrkow.ki"ecco r. 1362. Artyku o statucie króla Alezaudrowyn
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MII zaprozi, ^.e hyil /.;i iiiipizyjació kraju uznani. Poszli za-

tóni do króla, ale kn'>l da im kfnttk^ odpowied, e caych

zaale tylko w senacie sucha moe, dokd si uda po-

winni. Wezwani przez kanclerza we>zli Tru-^^acy do senatu

ale niechcieli usie. na wskazanych miejscach; kanclerz, a zwa-

szcza arcybiskup Uchaski, ksidz niet\;gi, ale 1'olak z duszy

do kraju przywizany, przemawiali, e przecie starzy Prusa-

cy radzili i walczyli wspólnie z Polakami , e ich prawa i przy-

wileje zawsze szanowano; e obowizani ponosi ciary kra-

ju, tak jak dni^MC ziemie, a jeeli widz w czem krzywd,

to im si wolno broni, przy swych prawach ob.-tawa. ale

od obrady z brami swemi unika niepowinni.

l'rzyszi znowu Prusacy, a ju zjakiemi pismami na po-

siedzenie sejmu i dowodzili po swemu, e maj tylko króla

z Polsk wspólnego, e ich radcy zasiadali w senacie polskim

jedynie jako ludzie utjilentowani, ale nie jako reprezentanci

kraju i t, d. Kiedy senat chcia si nad tem zastanawia,

wpadli mu w mow deputowani szlachty pruskiej z drobnost-

kami o ryboóstwie po jeziorach a o pastwisku po lasach kró-

lewskich, deputowani za maych miast, e im szlachta zabra-

nia piwa warzy i t. d.

Na dzie 15 Lutego 15(33, zalecono si wstawi radcom

i posom pruskim; wskazano im miejsca, a potiMii weszli po-

sowie polscy i okazali widoczn i*ado. z e^M) [towikszenia

sejmu. Zaczy si rozprawy wzgldem spenienia e.\ekucyi

na co i)oslowie polscy ju wygotowali byli projekt. Posowie

od szlachty pruskiej chcieli w nowy sposfib protestowa i pod

statut polski z i-. 1504 podcigani bv nie mog, ale e po-

zwalaj, aby wedug ich prawnego wyraenia jur isci (.ua

mocy prawa skarbowego) dobra stoowe królewskie od osób

prywatnych wróciy pod zarzd królewski. Poniewa zam-

knito posiedzenie, zoyli ijoniej t protestacy niewielkiego

znaczenia na pi.mie. Odczyta im t arcybiskup gnienie-

ski na nast|)nem posiedzeniu odpowied, e król i Polacy

nie kad wagi na rónic midzy exekucy a jus fis ci;

jtraw i)ruskich nilst nadwera nie myli, chodzi tylko o to,

eby Prusacy jako ci co z kancelaryi jednej z l*olakami od-

bieraj rozkazy królewskie, jako obywatele jednego z Pola-

kami kraju, wsi)ólnie take o sprawie ogólnej radzili, do ci-
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arów ogólnych przykad;ili si i aby wadza królewska wró-

cia do dóbr, które na jej utrzymanie byy przeznaczone.

Nastpnie odczytano Prusakom po acinie stary akt z-
czenia si z Polsk za czasów Kazimirza Jagielloczyka

w oryginale na pergaminie , a z pooeniem przycisku na so-

wa: „Prusacy upewniaj Icrólowi Ivazimirzowi i jego nastp-

com wierno, ciesz si, e po oderwaniu i trzymaniu du-
giem pod przemoc krzyack, wracaj z wanyci powodów

do swego dawnego królestwa, z niem cz si i zamieniaj

w jedno ciao na wieczne czasy." W tych sowach pokazy-

wano jak najwyraniejsze owiadczenie, e nietylko o wspól-

nego króla chodzi , ale e skarb
,
godnoci , wszelkie korzyci

walne prawa, a rozumie si, e bez nadwerenia praw pro-

wincyalnych, s wspólne dla Prus i Polski.

Niebiegli w dziejach ojczystych i w ogóle pod wzgldem

owiaty naówczas od Polaków daleko nisi Prusacy, nieznali

tego aktu nawet przez pisarzy wczeniejszych przytaczanego

i zdziwili mu si, jakoby rzeczy niesychanej. Stali jednake

przy swojem, e ich stare prawa nadwerono. Gdyby byli

rzekli sowo, e jako Niemcy nie mog z Polakami jednego

stanowi pastwa, gdyby byo przebijao si w nich uczucie

narodowoci, jak dawniej w Krzyakach, natenczas Iprzynaj-

mniej co mieliby za zasad, ale zaszczycali si zawsze i wsz-

dzie, e nie do Niemiec lecz do Polski nale; zostawiano im

wszelkie prawa, trzymano si najstarszych z nimi zawartych

ukadów, w których zjednoczenie z Polsk jak najjaniej

byo wyrzeczone, a przecie twierdzili bez dowodów, na olep,

e ich stosunki podpadaj wielkiemu nadweraniu. Niedziw

przeto i nietylko modzi Polacy , ale sam arcybiskup Ucha-

ski oburza si ich napowietrznym, osupiaym, i mazgajo-

watyra uporem. Miano tedy rozpocz exekucy, do spisa-

nia dóbr wyznaczono rewizorów od króla, od senatu i z ko-

a poselskiego, do wszystkich jak zwano piciu czci ko-

rony to jest do Wielkiej Polski, do Maej Polski, do Ma-

zowsza, do Rusi i do Prus,*) kiedy nadesza wiadomo, e

*) Konstytucye sejmu piotrkowskiego z r. 1562 w tytule: O pozwo-

1pi:''i c/wartej czci na obron potoczn.
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Poock wpad w r^'ct* moskiewski'', co si stao i»»wo(lein

zamkniciu h.ejinu i wyjazdu królewskiego do Litwy.

Król chcia poyc/y sto tysicy talar(')w od Gdaska, za

któr suiiim mieli rczy senatorowie miejscowi wojewoda

i kasztelan, lecz Gdaszczanie wymówili si, e ju dosy im

król winien, ("o do statków morskich Gdaszczanie skaniali

si da je na wojn przeciw Moskwie, ale nie przeciw 8zwe-

cyi, z któr niechcieli zrywa stosunków handlowych i która

jako posiadajca tiott, moga sowicie si i)omci. Zypmunt

August doniós Gdaszczanom, e król szwedzki zamierza

uczyni si zupenym panem morza batyckiego, azatem po-

winni przeciw niemu wy>tpi, atoli Gdaszczanie odparli, e
siy Szwecyi nie s wcale po temu, a ma przeciwnikiem nie-

drobnego na mor/u króla duskiego. Owiadczaj wyranie,

e dla handlu chodzi im o pokój ze Szwecy, gdyby jednake

król zamiesza si z ni w naleyt wojn, wtedy poczyni

jtrzygotowania na sw obron i nie odmówi mu poniocy

w miar monoci.
W ogóle znaglenie radców i posów pruskicli do za>ia-

dania w sejmie knionnyni wywaro dobry skutek: stany nisze

to jest szlaclita i mae miasteczka, cieszyy si wyranie

z tj zmiany; na naj)liszym zwykym sejmie i)ruskini odby-

wanym na . Stanisaw w Malborgu ucliwalono znaczny pobór

na obron Litwy i Inlant, a mianowicie od woki (Huben-

Geld) uprawnej j)o om groszy, od woki odonej po dwa

grosze, a to tak w dziedzictwacli obywatelskici, jak w [>o-

siadociach duciownych ; miasta mniejsze rozoyy na swych

mieszkaców szos, to jest p()(atek majtkowy, a bez zali-

czania do wsi lub do miast podcignito oddzielnie ki , myny
raczne, korne czyli garbarskie, folusze, papiernie, tartaki,

karczmy, browary, huty szklanne, smolaruie, zakady palenia

wgli, wyrabianie dizewa klepkowego, sprzeda drzewa opa-

owego, barci', ryboóstwo; na wsiaci i miastacli niepomi-

nito nawet zagrodników, konnuników, wyrobników, co / r-
cznego najmu yli. Z tak rozlic/nyci gazi zebray si znaczne

pienidze.

Po sejmie piotrkowskim w kocu tego samego r. 1563

zbiera si sejm warszawski. W Prusaci co do exekucyi,

to jest odbierania dóbr \\a skarb, i co do zjednoczenia z Pol-
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sk wyrobiy si ju na dobre dwa stronnictwa: rycerstwo

województwa gdaskiego, czyli pomorskiego, zoone w znacznj

czci z Polaków i mniejsze miasta caych Prus, chciay z Pol-

sk zupenego pojednania, bo widziay, e Polska dy do

równoci, jak tylko ówczesny wiat pojmowa, ale 'panowie

pruscy dreli z trwogi, i w skutek exekucy trzeba bdzie

oddawa bardzo znaczne dobra, od królów tanio lub za po-

moc do tronu królewiczowi , albo za zobowizanie si do mil-

czenia albo inn niekosztown przysug czyli raczej darmo

w7frymarczoue. Dla tego znakomici Polacy pruscy, którzy

wicej dóbr naowili, bili jeszcze bardziej przeciw zjednocze-

niu z koron i przeciw exekucyi ni rodowici Niemcy. Gdy

si tedy rozpocz sejm warszawski , Jan Dziayski wojewoda

chemiski, z którego domu miay wyj Brodnica i Bratian,

tudzie Achacy Zehmen wojewoda malborski posiadacz Christ-

burga, wystpili jako poselstwo od obcego kraju pruskiego

do pastwa polskiego z protestacy przeciw uznawaniu zjedno-

czenia z Polsk przeciw exekucyi i nareszcie, e uchway

ostatniego sejmu piotrkowskiego uoono i ogoszono jako

obowizujce i Prusaków. Atoli tych panów zawstydzili

okropnie poe-luwie województwa pomorskiego i deputo\\ani

maych miast, gdy powiedzieh, e Prusy uznaj si za zje-

dnoczone z Polsk i obstaj za exekucy, lecz panowie dla

obronienia uaowionych od króla majtków, popisali sobie

instrukcye , udaj jakie zagraniczne poselstwo do wasnego

rzdu, i spraw ogóln baamuc dla swojej osobistej.

Przywoywano radców pruskich do senatu, wojewodom

pomidzy wojev<odami, kasztelanom pomidzy kasztelanami

a reprezentantom Gdaska, Elblga i Torunia na kocu se-

natu wskazano miejsca, ale panowie pruscy, to protestowah,

e s przemoc zuagleni nalee, to znowu przychodzili

skwapliwie na posiedzenia, aby broni swego posiadania dóbr

stoowych a nareszcie zaczli si zbyt miao wyraa przeciw

gwatowi. Oburzyo to tak dalece senatorów polskich, którzy

przecie take przez e:vekucy mieli traci znaczne dobra, i
domagali si po dwakro od króla, aby tych zuchwalców

wzi pod sd o obraz majestatu, bo przeciw krajowi kade
przestpstwo, jeszcze tak podówczas nazywano. Broni tedy

siebie i kollegów od cikiego zarzutu Dziayski, a miano-
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wicie, e josdstwo pruskie do iitórego on naley, zoyo si

upowanieniem na pimie od biskupa clieniiskiego, od wo-

jewody punior:ski('^'o, od zarzdcy biskupstwa wunniskiego

i od tnicli wielkich mia>t. Ale niecliciano czyta peno-

mocnictwa, 1)0 woano uwierzy oskareniom posów szlache-

ckich i miasteczek. Nieszczcie, i radcy królewscy, maj
mniej wiary ni inni ludzie, ale kiedy odwróci tego nie-

mona, to trzeba i na tra przesta. Obstawa jednake

l)rzy swojem, e Prusacy na ostatnim sejmie nieprzychylli

si do e.\ekncyi.

Podkanclerzy ksidz Piotr Myszkowski odi)owiedzia od

tronu, e knil w mowie tj znajdujc tylko now protestacy,

owiadcza sw zupen nieask, liolcsno mu, i jego radcy

nie maj na widoku dobra pospolitego i sjtrawy królewskiej.

Arcybiskup Uchaski, który umia dla dobra kraju nieao-

wa dochodów, przymówil znowu panom i)ruskim, i nieadny

stanowi wyjtek w narodzie, bo kiedy senatorowie polscy

chc zrobi powicenie i chc zwraca dobra przeznaczone

na utrzymanie królewskie i wojsko, to oni nie maj zamiaru

nic z rku popuci, cho i)rawo przeciw nim mówi wyranie,

cho rw wze z Rzeczpospolit.

Pomimo cale protestacye odebrali rozkaz udania si do

Prus jako icwizorowie ksidz Jan liadogoski kanonik czycki

i sekretarz królewski, Jan Lutomirski podskarbi nadworny

i Stanisaw Supecki pose S(jmo\\y, którzy niezwaajc na

dalsze chalasy naprzód w województwie dielmiskim zaczli

wykrywa i spisywa dobra stoowe przez panów posiadane

i po ich mierci królowi zwraca si, a nie dzieciom j)Osia-

daczy zostawia majce; przyczm take Brodnic i liratjaii

wypowiedziano, ale je Dziayscy potrafili dugo jeszcze w swym

domu utrzyma. Poniewa Zehmen wojewoda malborski wkrótce

potem umar, przeto synowie jego wnosili to na sejm war-

szawski, to na pruski, e statuta polskie Prus obowizywa
niemog, lecz si o to niepytano, tylko Christburg zajto,

lubo przez wzgld na zasugi ojca podczas wojen przeciw Al-

brechtowi za Zygnumta I wywiadczone, Zehnienowie trzy-

dzieci tysicy talarów zai)isu na tych dobracli zyskali.

Dalój zostawiwszy rzecz przy tóm , i Prusy oddawna s
7. Polsk zjednoczone wprowadzono do izby sejmowej jako
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organ reprezentacyjay nowego przyrostlai Rzeczyposjjolitj

ca rad owicimsk i posów z ksistwa owicimskiego

i Zatorskiego, które przed rokiem na zjednoczenie zezwoliy *)

i zajmowano si przygotowaniem zjednoczenia ostatecznego

z Litw oraz uchwaleniem znowu znacznego poboru.

W Lutym r. 1565 zgromadzi si sejm w Piotrkowie,

z Prus niepojeciiali radcy dla tego , i si obraali exekucy,

a szlachta nisza lubo ju tak dobrze zbrataa si z Polakami,

e na swym sejmie prowiucyalnym dla morowej zarazy odby-

wanym w aszynie, zoya swe owiadczenie pimienne w pol-

skim jzyku
,
przecie eby tylko nieradzi wspólnie ze wszy-

stkiemi ziemiami polskiemi, wymawiaa si t morow za-

raz a nawet i obaw, aby jej prowincyalne przywileje nie-

byy nadwerone; to samo uczyniy i miasta mniejsze. Sta-

n w Piotrkowie tylko pose od Prus tudzie biskup warmi-

ski Hosiusz , który wróciwszy ze zakoczonego soboru tryden-

ckiego mia na uwadze nowowierców po wszystkich krajach

rzdzonych przez Zygmunta Augusta i w ogóle jedynie spraw

kocioa, dla której wiele mona byo zrobi na sejmie pol-

skim. Nareszcie znalaz si i burmistrz gdaski, lecz tylko

z tej przyczyny, e Dania zamkna Sund i nieprzepuszczaa

z morza batyckiego adnego statku, który nieokaza listu

wolnego eglowania, czyli pasportu od króla polskiego. Po-

niewa to bardzo uszczuplao handel Gdaszczanów, przeto

Zygmunt postanowi wyprawi swego posa z jednym radc

gdaskim do Kopenhagi, aeby rzdca okrtu przybywajcego

z Gdaska, mia obowizek tylko wykonania przysigi przed

wadz dusk, e nie stoi w najmniejszych stosunkach ze

Szwedami i dopókd obecna wojna trwa bdzie, stan si

nieodway, pod utrat majtku i ycia.

Na sejm do Lublina r. 1569 majcy jednoczy koron

z Litw, pojechali radcy pruscy, jako te posowie od rycer-

stwa i maych miast. Panowie tameczni cigle tak baamu-

cili ca prowincy, e si od sejmu koronnego caemi siami

wyamywa chciaa. Gdy l^rusacy rozoyli swoje papiery,

podkanclerzy Krasiski zaja ich, e jakie liche i faszywe

*) Constitucie z r. 1564 tytu: O k.siztwie owicimskim y Za-

torskim.
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odpisy, zamiast (lokuiiientow naleytych skada-- f>inioi, i o
król inialty prawo w/ij ici |»(hI s5|d, ale t ra ju mimo

HJebie to pui^zc/a. Pokazano im miejsca na których bez da-

remnych wymówek zasie maj i zasiedli. Poniewa jednak

cigle prototowali i szemrali, przeto wyznaczomi kommisy
z panów polskich, eby im jeszcze raz rzecz wyoya, lecz

to wszystko niepomofio. Wzito si wiec na d<ibry sposób,

a mianowicie owia«lcz(ino. e zachodzi spór o rozumienie

prawa, i ztd naley on do naczelnej wadzy sdowej, to jest

do króla. W skutek te^o knW kaza sobie spraw przedoy
i rozstrzygn: e woowach przywileju Kazimirza .Jagiello-

czyka „wszelkie sprawy powyszych i przytoczonych kraj<')w

dotyczce maj by uchwalane na ogólnych zgromadze-
niach z radcami'" rozumie si na radzie wszystkich
krajów polskich, a nie samych Prus. Król Kazimirz

uywa wyrazów cz, wcielam do Polski, azatóm o a-
(hiem oddzielaniu si', mowy by niemoe; cho prawiim jest

nazwisko radcy pruscy, przecie skoro ich kraj wcielony,

s oni zarazem i radcami polskimi. W caej Polsce wolno

pojedynczym ziemiom radzi nad swemi sjtrawami ]>o sejmi-

kach, ale dla stanowienia wzuldem ogólnych rzeczy zapro-

wadzono sejmy. Radcy pruscy maj wic na zaw.sze by se-

natorami polskimi i odtfl bd w senacie zasiada: posowie

za. pruscy udadz si do koa posów polskich. Któryby si

senator pruski .mia tenni opiera, bdzie na miejscu ods-
dzony (d ws/1'lkich godno.ci i urzdów; co do posli^w pru-

skich król wie. e jego polecenie za suszne uznaj

Pomimi* ten wyrok Prusacy proti-stowali a .an Dziayski
wojewoda chemiski i P'abian Zehmen . kt<)ry po zmarym
ojcu obj )y wojewcwlztwo mall>orskie. ciricli zoy urzdy,

ale si namylili.

Rejirezentanci mia.st wikszych, szlachty i miast maych,

lubo inebyli przeciw uznawaniu zjednoczenia z Polsk, prze-

cie, gdy wony przybi urzdownie na drzwiach ogoszenie,

e ktoby powyszemu wyrokowi posusznyin nieby, kar we-

dug prawa odniesie: uwaali to za zniewag swego kraju

i zyma si bardzo poczli: dali u podkanclerzciro. aby

caa rzecz jeszcze raz na nowo bya przedstawion królowi;

uczynili nastpin'o ten wniosek w izbir poselskij i iez pyta-
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nia si o wyrok, opucili zgromadzenie. Zaczy si dopiero

osobiste i przjjacielskie porozumienia pomidzy posami pol-

skiemi a pruskiemi w tej treci, e prowincye mog radzi

o sobie, ale powinny radzi i o ogóle; e kiedy Prusacy do

cesarstwa niemieckiego nalee niechc,, to przecie gdzie

nalee winni, bo sami przeciw nikomu obroni si niepotra-

fi i potgi swej obok cesarstwa, Polski i Moskwy kad
niemog. Prusacy swój bliszy stosunek do Polski uznaj

zupenie w czynie, lubo go si zapieraj w sowie. Ilekro

bowiem cesarz lub zakon niemiecki im zagrozi , to tyle razy

ogldaj si na Polsk, a od ciarów na jej potrzeby chc
si usuwa; od poborów i od wojny za swoje przywileje cho-

wa. Niewielka to sztuka da pomocy, a niedawa jj
nawzajem. Dalekim jest od szlachetnoci taki sposób post-

powania. To Polska od Prus potniejsza, mogaby je or-

em i przemoc przyciska, jak niegdy zakon krzyacki

robi, ona za chce z nimi pospou ustawy kademu dogodne

uchwaa. Niesie Prusom wszystko co moe , bo równe prawo

i braterstwo.

Przedstawienia te skutkoway na szlachcie i posowie

pruscy stanu rycerskiego zasiedli z polskimi.

XXVII.

Gdaszczanie jako kupcy, s przeciwni wojnie o Inflanty. Zatargi

króla z Gdaskiem zaatwione przebaczeniem z jednej , i ofiar ca z dru-

giej strony. Zatargi z Prusami ksicemi. Albrecht Fryderyk skada na

sejmie w Lublinie hod osobicie.

Trzeba nam jeszcze wycznie nadmieni o zatargach gda-

skich, które rzd polski uzna za bimt przeciw swj wadzy.

Gdask jako wielkie i potne miasto handlowe, do tego za-

mieszkae od samych Niemców, mao si kopota o wzrost

Rzeczypospolitj polskiej i pragn tylko bogactw przez zaro-

bek handlowy, a z tej przyczyny wzdycha do pokoju na pó-

nocy Europy i bezpiecznej eglugi po morzu baltyckiem.

Tymczasem wojna o Inflanty zamieszaa stosunki Szwecyi,

Moskwy, Litwy, Polski, Danii, Lubeki i wielu krajów nad-

morskich niemieckich, kada zapor przy przebywaniu Sundu,



ao3

a tvin spMsohciu taiiiowalii /wizek mor/a haltyckiopo ze wszy-

stkifoii inorzaini. omlalu liuiidel i^da-ki.

Zygmund August iiietylko wyciga Gdask na koszta,

alt' coraz ])ardzi«''j /aiiiiciiia ^u na fjiiwiic o^Miisko wojny.

Kaza bowiem rozdawa listy lVt'il)t'ut('i>kii' i zniewoli mia-

sto do wystawienia flottilli, krór Szwedzi przeposzyli u wyspy

estoskiej Narpcn, Jitk (» tem wsitomninno wyhj. iJzd Gda-
ska od organizacyi zaprowadzonej j)r/ez Zy«;inunta I, jeszcze

podczas U!>mi<!rzenia zatargów przez powstanie religijne wznie-

conyci, mia na czele kr(»lewski<'go l)ur<,'ral)iego, którym by-

wa zwykle i)ierwszy burmistrz. Starszymi magistratu czyli

rady miejski{'j )yli dwaj burmistrze i wójt, a prócz nici ska-

dali magistrat awnicy ze swoim i)rzeoonym i po d\yócli star-

szyci od kadego z czterech obwodów, czyli wierci rzemie-

lniczych. Czonkowie magistratu z mnóstwem znakomitszych

obywateli przez magistrat i)rzybieranych stanowili senat, lecz

Zygmunt 1 to mnóstwo ograniczy na stu i od jego czasów

ci tak zwani stu mowie obierali magistrat. Zgromadzenie

stu mów dzielio si na cztery obwody rzemielnicze, z któ-

rych kady mia na swóm czelt^ mistrza wierci. Rad stu

mów obierali starsi bractw czyli cechów i waciciele domów.

Zygnnint August zgromadzonych freibcuterów podda pod

wadz jednego kapitana, jako dowódzcy; wszelkie sdy nad

nimi odebra miastu, a zleci uslanowioneniu umylnie w tym

celu komisarzowi, którym zamianowa Kleefelda burmistrza

i burgrabiego. Kleefeld niebyl wielkim i>rzyjacicleni Polaków,

a przez wzgld na interes (uaska, by nieprzyjacielem tego

caego stanu wojemiego, jako wkrótce zoy komisarstwo

i nalea do tych, co jirzeciw wojnie, a ztd królowi sw
niech objawili, a lud rzuci si na Serpinka kapitana frei-

bcuterów, porwa mu z okrtów jedenastu udzi, ci ich

w l)ramie i gowy wszystkie zatkn na jeden pal nad brze-

giem morza. Odtd niewpuszczano freibeuterciw do nnasta,

a kapitan wojska miejskiego z blokiauzu u latarni morskij

(WeichseJniiinde) strzela z dzia do ich statków. W ogóle

freibeutcrom le si powodzio i na dalszem morzu, bo ich

okoo siednidziesiciu wraz z naczelnikiem Asmusem Gende-

richem sciiwytali Anglicy i odprowadzili do Narwy swym przy-

jacioom Moskalom, którzy wszystkich o])wiesili.
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Król widzc, e Gdask, jego wasne miasto stawa mu
na przeszkodzie w walce przeciw nieprzyjacioom, wyznaczy

na komisarzy dla rozpoznania zatargów- na miejscu, Jana Ko-

stk gdaskiego, Mikoaja Firleja z Dbrowicy wilickiego

i Szymona Szubskiego inowrocawskiego kasztelanów. Gda-
szczanie atoli wystpili z wiek^zem jeszcze nieposuszestwem,

bo ponajmowali knechtów , w strzelb i uzbrojenie zaopatrzyli,

na rynek dziaa wywiedli, ratusz i bramy poosadzali, a do-

piero deputacy do komisarzy wyprawili z owiadczeniem, ejeli

przystan na pewne warunki, to do miasta wjecha bd mo-

gli. Komisarze uznali to za zniewag majestatu królewskie-

go, w adne ukady wdawa si nie chcipli i z niczem do

Polski wróci woleli. W roku nastpnym na sejmie zjedno-

czenia Litwy z Koron (r. 1569) na czoo tyche samych ko-

misarzy przydano Stanisawa Karnkowskiego i Jana Siera-

kowskiego wojewod czyckiego. Tym niemiauo ju wzbra-

nia wstpu do Gdaska. Karnkowski, lubo biskup kujawski,

do którego dyecezyi Gdask zluthrzony nalea, a nadto

lubo wielki przeciwnik herczyi, przecie rozumia dobrze, e
caa niech miasta jako handlowego, pochodzi z obalenia

przez wojn kredytu i zarobku. Sierakowski, jak wida

z jego mowy póniej mianej do wszystkiego pospólstwa na

ratuszu gdaskim, by take czowiek dobry; Kostka kaszte-

lan gdaski , nie mia powodu nastawa na ludzi , z którymi

sta w bliszej stycznoci. Pomogy te ziipewne i chojne

dary od mieszczan, jak to podówczas Wi^zdzie byo zwycza-

jem, dosy, e liczono na ogólne przebaczenie.

Zarzuty przeciw Gdaszczanom byy . e zapominajc obo-

wizku poddanych, zaczli si nazywa ssiadami i sprzymie-

rzecami królów polskich; e uwaah si za panów morza

i portu, a wskutek tego wyjazd wodny otwierali lub zamykali,

wedug upodobania; towary i szcztki z okrtów rozbitych

sobie przywaszczali , a lubo to upienie nieszczciem dotkni-

tych , byo ju przez Kazimirza Jagielloczyka zniesione i pra-

wa do morza zostaway od wieków przy zakonie
,
przeszy na

królów^ polskich a Gdaszczanom suy jedynie uywanie

portu
;
przywaszczanie go za sobie doprowadzili do tego

stopnia, i od latarni z dzia rozbijali statki i tym sposobem

w samych wrotach caej Rzeczypospnlitj polskiej, zwizki ni-
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wpczyli. W miecie zlecili dowództwo wojska ludziom obcym,

którzy si do wiernoci królowi nic zrjhowiczywali; na glejty

(I»as|torta) knilew>ki(' iiiezwaano i nict\lk(( z miasta, ale

z raych l'ni> ludzi wyganiano; wyroków królew>kich nie-

s|iclni:inM. a iipclacyi do kr<')la nic uzn:iwant>.

W'zgl^'dcm zarzutów ktiniisar/c jjrowadzili ledztwa i wy-

kadali prawa króla niwnic na radzie niiejskij, jak w obec

stu mców czyli z^M-oinadzoncj^o na ratuszu tak zwanego pos-

pólstwii. l{ada, awnicy i sHi nic(»wic d;ili zapewnienie pi-

mienne, e bd naleycie uznawali wadz królewsk nad

sob; zr/ekaj si swych r tszcze do rzdzenia niorz-ni i por-

tem. Wzgldem za niew pusze/unia do niiastn i)ierwszych

komisarzy iioono si, e ma by zatamowane ledztwo z po-

zwoleniem szukania dla miasta uski królewskiej. Jako rada

udaa si do tronu, a dla lop^^zego przyjcia proby, doczya
obligacy na pewn summ. Król atoli odpowiedzia, e dla

siebie nic nie potrzebuje, lecz wymaga pewnój opaty na po-

trzeby caego pastwa i przyszo d(j tego. e skarbowi odst-

piono p(dow ca, zwanego Pfundzoll. l'oniewa Gdask
dla uznania wadzy królewskiój zaraz przy zjednoczeniu

Prus za Kazimirza Jagielloczyka, przyrzek iy wystawi

paac dla króla wzaz ze stajni na dwiecie koni i stosownym

spichlerzem, za co w zamian otrzyma znaczne dobra, a tego

zobowizania jeszcze nic speni, przeto ugodzcuio si na przy-

jcie w miejsce paacu trzccli znacznych kamienic nad Mota-
w. Kapitana miejskiego, który strzela od latarni na frei-

beuten')W, oraz l)urniistrzi'iw. komisarze uwizili i jako win-

nych ]iod ro/.porzii/eiiie sejnni l^oroiincgt* oddali , na któ-

rym przyszo atoli do przebaczenia pod warunkiem, e (ida-

szczauie iiuiego jeszcze ca cz pewn [o(l>t;{pi skiirliowi,

oraz znac/n ^nnini za kar zo, jednake wszystko to

skoczyo si na obietnicy.

Wczenij jeszcze ni z (idaskieni, mia kroi i sejm do

czynienia z Prusami ksicemi. Albrech od zoenia urzdu
mistrza, trwa w wiernoci dla Polski, ale jak Marcin Imiel-

ski ') m()wi: „Ksie imiskie stare, ju takiego wieku byo,

e sob wada uie mogo, a syn te jego dzieci we czter-

*) W kronice polskiój, a wic podobno syn jogo Joachim.

Tom IV. 20



306

nacie lat, o sobie niewiele wiedziao." Córka atoli posza za j

Jana Albrechta meklemburskiego, który naprzód by nieprzy- j

jacielem polskim . a z ])Owodu trzymania ])udówczasz brata j

jego Krzystofa, jako winia na zamku w Rawie, a potem

myla nietylko o owadniciu rzdów ksistwa pruskiego pod

tytuem opieki nad maoletnim ksiciem, ale zarazem, aby

kraj ten niemiecki i protestancki do Niemiec protestanckich,

to jest pónocnych odcign. Oprócz tego wywiera wielki

wpyw na rzd Funk ka[)elan nadwoiny . zi owego Osiandra,

od którego ksi pruski, jeszcze jako wielki mistrz, w Niirn-

bergu zacign zasady Luthra i którego póniej w Królewcu

przy sobie obsadzi; dalej rej wodzi jaki awanturnik Pawe
Skalichius, który si udawa za potomka Scaligerów z We-

rony. Poniewa go za radcy ksicy jako czarnoksinika t

wypdzi chcieli, przemóg na Albrechcie, e ich z urzdu "'

zrzuci, a czterech Niemców zagranicznych na ich miejscu

osadzi. *) Zoeni radcy Albrecht Wetzhausen . Fryderyk

i Eliasz Kanitzowie, oraz Krentzen udali si ze skarg do
j

Polski w czasie sejmu lubelskiego roku 1566. dodajc, e *

Albrecht zniewolony do nowego testamentu , zamki i posiad-

oci w Kurlandyi w zastaw od Kettlera za poyczon sum-

m wzite, pozapisywa ksiciu meklemburskiemu a jest prze-

ciw prawu na lennakrólowi ulege zagranicznych panujcych wsa-

dza i e kraj ogromnemi podatkami przycinity. W skutek

tej aoby wyznaczono do Królewca komissy z Jana Suew-
skiego wojewody brzesko-kujawskiego. Piotra Zborowskiego

naówczas kasztelana bieckiego, Jana Kostki kasztelana gda-

skiego i Mikoaja Firleja sekretarza królewskiego. Wezwa
król zarazem ksicia meklemburskigo , aby do Prus nie je-

dzi, jeeli za swoje zabiegi do odpowiedzialnoci pociganym

by nie chce. Gdy komisaize Królewscy wraz z dawnymi rad-

cami pruskimi w Królewcu stanli, ksi Albrecht albo ra-

czej radcy m- imieniu jego dali, aby Eliasz Kanitz jako ska-

zany na wygnanie, miasto opuci, lecz konii-^arze odpowie-

Gratiani biograf Komendnriiegn powiada, e Albrecht roku 1564

Uczy lat 90, a tak by ju saby, e przy stole dwie kobiety pomidzy

któremi siedzia, kady nni jado w usta. U Niemcewicza w Zbiorze

pamiti o dawn. Pol. Tom I. Pamitniki Komendoniego
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komisarze zjechali na zamek , Albrecht odmówi im posucha-

nia, ale ju przed przyjazdem komisai-zy zamówione przez

przysanego przodem Jana Dymitra Solikowskiego sekretarza

królewskiego, sejmujce stany Prus ksi^'cych zgromadziy

si na Knipawie w wielkim kociele i wraz z komisarzami

rozebray zabiegi k.-iccia meklemburskiego wzgldem obalenia

testamentu dawnego i przez kreda j)otwierdz(»nego, a wyci-

nicia nowego na starym Albrechcie; niemnij wzgldem nad-

uy popenianych przez rad cakiem cudzoziemsk. Nowi

radcy zamylali uwie w nocy Albrechta do Niemiec, lecz

komisarze dowiedziawszy si o tem, zamek stray poruczyli,

a Solikowskiego wy|»niwili do knda z doniesieniem, jak rze-

czy stoj. Gdy nowi radcy widzieli, e im niebezj)ieczeiistwo

grozi, zaczli myle o sobie i jeden chci uciec, ale przy-

trzymany poszed do wizienia. Za powrotem Solikowskiego

z dalszemi rozkazami od króla, rozpoczto ledztwo, w sku-

tek którego radc Steinbacha z kraju wypdzono, radców

Schnela i Horsta wraz z kapelanem Funkiem na rynku kni-

jiawskim cito; pazem za uszo radcy Kircldiofowi i czar-

noksinikowi Skalichiusowi, bo si znajdywali w krajach za-

granicznych jako posowie ksicia. Rozumie si, e dawnych

radców na ur/e<ly przywrócono.

Pónij chciaa ksina pruska do Niemiec ujecha, lecz

król przez i)owtórnych komisarzy wzbroni jj bogactw wy-

wie, a potem niedugo oboje ksistwo jednego dnia umarli

;

zwoano sejm do witj Siekierki, na którym i)o(ing pier-

wszego testamentu Albrechta, mistrz dworu, burgrabia, kan-

clerz i mars/alek opiek nad modym ksiciem objli, a Jau

Snewski. .laii Kostka i Solikowski znowu przysani, odebrali

od nicli w iiineniu królewskiem przysig wiernoci. W roli

potm mody Albrecht Fryderyk na sejmie ostatniego zje-

dnoczenia I.itwy z ]v(»ron, w fiUblinie oso)icie hod zwy-

kym ouzdem na ryidai przedniiecia wykonywa, przy czm
marszaek kr('»Iestwa Jan l''irlej wrcza cliorgiew. a podczas

przysigi skadanej przez ksicia, chwycili si jej koców
posowie Jerzego Fryderyka margrabiego na Ansjiachu i Joa-

chima II kurfirsta brandenburskiego, jako krewnych, kt(')rym

dawnij przyznano prawo do lennego panowania nad Prusami,
20*
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gdyby pokolenie Albrechta ostatniego mistrza krzyackiego

kiedykolwiek wygasn miao.*)

XXVIII.

Sejm lubelski d. 23 Grudnia 1568—9 uznaje zupen uni Polski z Li-

tw. Warunki unii osadzaj pastwo polskie na republjkanizmie federa-

cj'jnym. Podzia kraju i porzdek na sejmie.

Napatrzylimy si dostatecznie, jak potga zakonu krzy-

ackiego, która zagrozia wspólnie Litw i Polsk ju za Wa-
dysawa okietka i I^azirairza Wielkiego pdzia Polaków ku

przyjani z Litw. Gdy Jagieo owiadczy, e chce przyj
chrzeciastwo i zczy dwa pastwa, panowie polscy z nad-

wereniem witoci sakramentu maestwa, zapominajc

o prawach boskich i ludzkich, Jadwig majc prawego ma,
wydali powtórnie za Jagie. To i)o}czenie dwóch naro-

dów za porednictwem maestwa i ztd na zasadzie dziedzi-

cznoci, nieudao si jednake i Witowd dy cigle do nie-

zawisoci od Polski, a nawet odby Koronacy jako król

litewski; po nim wdar si widrygieo, który mia wizi
Jagie; przyszed nibyto do uleglejszych dla Polski rzdów
nad Litw Zygmunt Korybut. Obadwa pastwa spaja nieco

mocniej w swej osobie Kazimirz Jagielloczyk , ale za Olbra-

chta A.lexander znowai udzielnie Litw wada. Nieraz Li-

twa zobowizywaa si i przysigaa , e nigdy ksicia oso-

bnego nad sob stawia niebdzie, ale nigdy temu zadosy

nieuczynia. Wschodzio niepomau to w drog, e Litwini

wierzyli w dziedziczno tronu, a duchowiestwo i niektórzy

panowie w Polsce tylko j w Polaków wmawia usiowali,

lecz bezskutecznie, bo niebyo monarchicznego spodu w na-

rodzie, bo króla uwaano za pierwszego urzdnika, ale nie

za waciciela wszystkich gruntów w kraju, za pana i ziemi

i ludzi, co j obrabiali. Poniewa za I^)lacy chcieli konie-

cznie Litw zatrzyma przy królestwie, przeto bya rzecz pro-

sta, e kto z dziedzictwa litewskie wemie bero, temu nie-

*) Do^y szczegóowy opis hodu i przysiga znajduj si w dziele

Historia Prussiae — auspiciis Szembek - authore Joann
Leone - Brunsbergae ty pis co 1 legii Soc. Jesu MDCCXXV.
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bardzo trudno pójd ukady z panami o tron jolski. Litwa

wnc niojila narzucar Tolsci' knila i ety j fcfjo przywileju

oduczy, trzi'ba byo w nij^ wpoir zasada; obierania panuj-

cych. Atoli królowie polscy nictylko idenuoli w t/'nj interessu,

ale dla dobra swych potomków woleli dziedzicziin litewsk

po Polsce zasiewa. Zyj^munt I e ju )\ sz<'»tym królem

z domu Jafiielloiiskiego. a zasuf^ami wielkiemi, rozumem i spra-

wiedliwoiici zjedna sobie powa^^c, móp tm mielej iiabiJM

sobie kIow^* ubezpieczeniem Tolski i Litwy dla swych najodle-

glejszych potomkiiw. My.hi wic o jakiem nowem zjedno-

czeniu na zasadzie dziedzicznoci, ale sig za jiiino doczeka

syna, osa)ly przez wiek, puci rzdy na matactwa Bony,

która z obawy, aby Polacy cile zczeni z Litwinami , nie-

rzucali si jjrzociw Moskwie i eby jj dobra nie byy wysta-

wione na jiodatki i szkody, psua jak tylko mofra wszelkie

nucniejsze zlewanie si Litwy z Polsk a cijile jtrzez nikczi

-

mników, kt()rym wadz nad krajem przedaa.

l*ani>wie litewscy )yli w obawie, e stan dopiero w dru-

gim szere^ni panów polskich, a potem e nie bd z urodze-

nia radcami , ule ich synom senatorstwa dosugiwa si przyj-

dzie, a kady bojar, jest jeszcze pokornym suk, ze sta-

nowiska szlachcica sejmikujcego do kniazia wojewody, jak

do równego sobie bdzie przemawia. Wreszcie i rycerstwo

polskie wzdrygao si od zbyt cisych zwizkctw z Litw, (>by

jj od Moskwy l)roni nie potrzebowao.

Inne stosunki otaczay Zygmunta Augusta: trzeci sw
on odesa on ju do jj brata cesaiza Maxymiliaiia II. b>
bezdzietni , scliorzay, ostatni potomek domu jagielloskiego,

bez nadziei zostawienia syna, a do tego sprzykrzy sobie tak

dalece rzdy, e nawet za przykadem cesarza Karola V chcia

si zrzec korony.

Grone niegdy stanowisko zakonu krzyackiego naprze-

ciw Litwy i Polski pod<')Wczas dziedziczya Moskwa z tern

wikszm niebezpieczestwem, e nieprzyjacióka wyrana ko-

cioa katolickiego i krzewicych si nowych zasad religijnych-

Iwan o Litwie twierdzi, e si na ruskiój ziemi wzniosa,

a co ruskie to do Rusi czyli Moskwy nalee powinno i nale-

e bdzie. Woy. Podole. lin czerwona, nawet Lubel-

skie i l'odlaskie za swoje utraeone ziemie uwaa. Jego za
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sowa znaczyy, bo dwakro omdziesit tysicy nojska i dwie-

cie harmat w pole wyprowadza. Pospolite ruszenie krajów

koronnych nie miao obowizku walczy za granic kraju a od

przywileju tego, nigdyby szlachta i)olska nie ustpia. Zygmunt

August choby tylko ma odrobin mioci ojczyzny posiada,

nie mógby by zaprze, e na nim ciy obowizek zjednocze-

nia Litwy z Polsk. Nieurzeszkadzaa królowa Bona, bo ju
przed trzynastu laty do Woch bya ujechaa, a w rok pó-

niej (r. 1557) zakoczya nikczemny ywot.

Panowie litewscy zwolnieli w oporze , bo snadniejsza bya
rzecz mniej nieco w Polsce ni w Litwie znaczy, senatorstwo

wysug a nie urodzeniem sobie jedna i wreszcie dozna po-

ufaoci od dobrego szlachcica, anieli i pod srogie jarzmo

moskiewskie, gdzie take równo, ale okropna, bo nie we

wolnoci tylko w niewoli.

Dla postawienia Litwy na zasadzie obieralnoci tronu

Zygmunt August zrzek si na sejmie warszawskim r. 1564

tytuu dziedzica Litwy, jeeli rzeczywicie, j['k si wyrazi

jemu i potomstwu prawo dziedzictwa suyo. Zrzeczenie swe

chcia mie wanem, nawet i w tym razie, gdyby przyszed

do dzieci, bo potomstwo nie zawdy si ani kademu dobrze

uda, ale posuga przeciw Rzeczypospolitej a wypenienie po-

whmoci na wieki wszdzie, dobrze syn musi"*). Radzili

panowie litewscy z królem nad zjednoczeniem, tak na sejmie

litewskim jak wspólnym Litwy i Korony r. 1564 odbywanych;

poseali penomocników do ukadu z panami polskimi i na

sejmie lubelskim r. 1566 wznowili warunek, e niebd od-

dziehiie obierali wielkiego ksicia i przystali, e gdy w bez-

królewiu arcybiskup gnienieski o])ejm'e wadz i wyznaczy

na pograniczu miejsce, niebawem zjad si z Polakami. Kady
rycerz litewski i polski moe glosowa przy oborze pana.

Litwa i Polska zawsze bd mie tylko wspólnego, tego sa-

mego sprzymierzeca, jakoli nieprzyjaciela. Sejmy kolejno raz

w Koronie, a drugi w Wielkiem Ksistwie odbywa si winny

Poniewa na wieki ma zosta równie imi Litwy jak Polski

przeto zjednoczenie nie niweczy rzdu litewskiego, ani jego

praw i zostawia dawne granice.

*) Deklaracya o uniey z 13 Marca 1564 r. w Zbiorach praw polskich.
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Poniiiiio zn*)d\ iia te waniiiki i Polacy niewiedzieli jak

z tni zjeduoczniiiMii pocz", zwaszcza e Ku kijowska czyli

jak ju zwano Ukraina, oraz Podole, \V<dy i Podlasie za-

wsz(; byy krajem spornym ijomidzy Litwjj a Pol>k. Znoa
ch styga coraz l)ardzij ze stron obiidwii, król tylko sam

trwa w zamiarze. Litwinom dowodzi, e niimaj si od

cze^o odci^tia. Ik) to ma by nie wczenie lecz zcze-
nie, Polakom, e )ez tego potnym narodem pozosta nie

mog, od Moskwy zagarnieni i zniweczeni )cd.
Na sejm lid)eiski wdniii 2H(iru(iMia 1 ')r»Hr. ze)rany, a w 15Hy

odbywa si majcy, caa Europa zwrócia swe oczy. Zdawa
si wszystkim pastwom ten wypadek mie ognimn wag,

bo nietylku cise zwizanie si dwóch znacznych narodów

mogo wywrze wjiyw na inne ludy, ale wyrzeczenie wzgl-

<leni o)sa<lzenia na przy.szo wspólnego tronu i)rzez elekcy

nie kilku ksit, lu) uiektiire domy uprzywilejowane, jak to

dziao si w Niemczech, lecz tumu narodowego i ])rzez wy-

danie przepisu w tym wzgldzie, za])owiadao nieznan w wie-

cie, a ijrzynajnniiej zaponmian od czasów greckich ustaw.

Std t wielu monarchów zesali poselstwa, jak papie, ce-

carz, król szwedzki, sutan turecki, chan tatarski, a nawet

car, lubo nie j)oselstwo ale tylko goca.

Tymczasem Litwa ocigaa si tak dalece, e tylko za na-

leganiem królewskim zjedali panowie, pomidzy którymi

wpywem, cnot, zdolnoci, bogactwem znakomitsi byli:

Waleryan Protaszcwicz Sus/kowski bisku[) wileski, Mikoaj

Pac biskup kijowski, Mikoaj Jurewicz Radziwi na (iw czas

po zmailym swym bracie stryjecznym ju wojewoda wileski,

Stefan l\.orybut knia zbaraski wojewoda witejiski, Mikoaj

Kiszka czeuik litewski. Iwan i Alexander kniaziowie Czarto-

ryscy, Jarosaw knia Sanguszko. l'rzdniry jtowiatowi po-

zjedali w szczuiilej liczbie, a mianowicie tylko dwóch mar-

szak()w i kilku chorych. Posowie najbardziej si poka-

zywali od okolic pr/ez Moskw ju zajtych lub naleycie za-

groonych; od Smoleska. 'oocka, Witepska, Mcisawia.
Miasto Wilno juzysao take swoich rajców Opachowskiego

i Zenona Zarzeckiego. Iroczysto uwietni! Koman knia
Sanguszko, który przybywajc z tryumfem od waek moskiew-
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skich przywiód z sob w celu stawienia przez królem jeców ,

znakomitych i pozdobywane dziaa. '

Przystpiono do sejmu, a po uatwieniu na pierwszych po-

siedzeniach zatargu z Prusakami , comy dopiero opisali, i in- '

nych spraw póniejszych , zaczto umowy wzgldem ostate-

cznego zjednoczenia Litwy z Polsk. Litwa stana przy

swojem, e Ukraina, Podole, Woy i Podlasie do niej na-

le. Wzito si wic na ten sposób, co z Prusakami: król

i jego radcy owiadczyli, e to jest zwyka sdowa sprawa

o granice i królowi najwyszemu sdziemu Litwy i Polski suy
prawo rozstrzygania. W skutek tego Zygmunt August zawy-

rokowa, e Ukraina, Podole, Woy i Podlasie, przez to

tylko zaczy by uwaane za cz Litwy, i tak chcieli kró-

lowie, którzy wadali jednem i drugim pastwem, lecz rze-

czywicie od wieków stanowiy cz Polski. Do niój je

przeto zalicza, a posom ziem spornych, co bez poegnania

ze sejmu odjechali, wraca nakazuje do wykonania przysigi

Polsce i do radzenia na sejmie; któryby si za opiera i wa-
dzom polskim ulega uiechcia, ten utraci wszelkie godnoci

i inn jeszcze poniesie kar.'^') Wyrok ters podpisali kniazio-

wie Konstanty Wasil z Ostroga wojewoda kijowski i Alexan-

der z Czartoryska wojewoda woyski. Inflantczykowie zo-

yli na nowo przysig Zygmuntowi Augustowi jako królowi

l)olskieniu, Kurlandy uznano za leime pastwo, lecz równie

z Polsk jak Litw zjednoczone, poczem wyrzeczono, e
wszystkie te kiaje bd zawsze obieray wspólnie króla, bo

s jedn Rzeczposjjolit. Od exekucyi statutu co do naby-

cia dóbr królewskich stoowych uwolniono tak ziemie sporne

Koronie przysdzone
,
jak Litw , aby panów od zjednoczenia

'

nie odstrasza. '

Punkta samej unii, wypady dosy jak zamierzano. Gó-
wniejsze za byy: tworzy si zjednoczenie Litwy z Polsk

w duchu braterstwa i zupenj ufnoci. Dwa pastwa bd
stanowiy jedne Rzecz])ospolit pod wspólnym naczelnikiem

obieranym w Polsce a koronowanym w Krakowie, który je-

dnak zachowa obadwa tytuy króla i wielkiego ksicia. Obwo-

*) Uniwersa dnia 8 Marca 1569 u Lachowicza w Pamitnikach
flo Dziejów Polski przv li^cio Tli Zyarmiinta Angnsta do Mikoaja

Krzysztofa Radziwia.
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aiiic p» po wybor/e i knronacyi bdzie ostatnim obi-zdein

oddajcym mu wad/ i nad Litw. Król ubrany winien na

jdii\ni i tym samym licie zatwierdzi i ubezpieczye prawa

polskie i litewskie, jako je te uroczycie zaprzysidz. Ostoj

si w Litwie wszelkie wadze ^^odnoci, urzdy dotychrzasowc,

oraz prawo i tytuy familijne a mianowicie kniaziów czyli ksi-

t. Samo si przez si rozumie, e adna wojna ju nie

ma ciy tego lub owego pastwa oddzielnie, ale

wspóln Uzeczpospolit. Monet postanowiono tylko

jedn, a granic celn cakiem znie na zawsze.

Nie doszo jednake braterstwo i zaufanie do tego pun-

ktu, aby Litwin móg przyj do urzdu w Koronie a Polak

w Litwie. Dobre to porozumienie midzy zjeduoczonemi trwao

kruciuchno.

Litwa zacza powstawa, a nawet zaraz i w Lublinie,

i niedosy na tern, e i)otonikowie Jagiey dali Moskwie

oderwa Siewierszczyzn, Nowogród wielki, T.^kow, Smolesk,

l'oock, aU' darowali i'ol>ce Ukrain, 1'odole, Woy, Pod-

lasie. Kiedy wic Polacy wzili /AaiuW. u niszego Dniepru

i Dniestru, to icli te sami sobie bd bronili przeciw Ta-

tarom. Król dla umierzenia tych przymówek, obiecywa

Litwinoni Mazowsze i nawet póniej myla o tern, lecz Polacy

ani sucha niechcieli.

Na tym .sejmie lubelskim niby to wybija si na widok

zjednoczenie samej tylko Litwy z Koron, ale waciwie byo
to zjednoczenie lub wzmocnienie zjednoczenia wielu krajów,

obyczajami, prawami, rzdem, religiami, jzykami nawet po-

mitizy sob ntnych, jak Wielkopolski, Maojiolski, Ma-

zowsza, Kusi, l'rus, Litwy, luHaut. Ivadej z tych czci
l)rzyznaiio inne wasnoci, jako czonkom wciel ludz-

ki e m . ale w s z y > t k i e c z o n ki ogoszono z a j e d n o

ciao zjetln^ni ducheni i jedn myl. Wycliodzc

z tj zasady ^ama Pol>ka nawet z liitw do w spóki, niemiay

prawa nar/uca tym drugim ziemiom kn'>la, std sta si ko-

niecznym wybór na jednj tylko elekcyi a nie osobny w Li-

twie i osobny w Koronie. l\»(l(»bnie rónoiodne ywioy da-

remnie si siliy na wydanie rzdu centralnego, do którego

przez zjednoczenie zmierzano i dla tego ta unia osadzia

pastwo polskie tak mocno na repuldikanizmie federacyj-
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nym, a rozumie si szlachty, e jego naruszenie w póniej-

szych czasach grozio od razu upadkiem politycznym caeniu

narodowi.

Poniewa w akcie zjednoczenia wyrzeczono, e Polska

y Wielkie xistwo litewskie iest nierozdzielne

y nieróne ciao, a take nieróna ale iedna spoi-

na Rzeczpospolita, jako te, e Seymy y Rady ten

oboy Naród ma zawdy mie spoin Koronne pod
Królem Polskim Panem swym, y zasiada tak Pa-

nowie midzy Pany osobami swemi, iako Poso-
wie midzy Posy y radzi o spólnych potrzebach
tak na Seymie jako y bez Seymu w Polszcz y Li-

twie*) bd, przeto prze[)isano porzdek czyli pierwsze-

stwo w zasiadaniu senatorów i jerwsze miejsce dostali arcy-

biskupi gnienieski i lwowski, dalej biskupi krakowski,

kujawski, a za nimi wileski z poznaskim kolejno jeden

przed drugim czyli wedug ówczesnego wyraenia alt er na t;
pocki, a po nim warmiski z uckim alternat; w dalszym

cigu przemylski, nnidzki, chemieski, chemski, kijowski,

kamieniecki: w ogóle naczelników kocielnych omnastu. Z pa-

nów wieckich pierwszym pozosta kasztelan krakowski , a za

nim siedzieli wojewodowie krakowski i poznaski alternat,

wileski, sandomirski; dalej kasztelan wileski, a za nim

wojewodowie kahski. trocki, sieradzki; znowu kasztelan trocki,

po nim wojewoda czycki, a po nim starosta mudzki; do-

piero wojewodowie: brzeski, kijowski, inowrocawski, ruski,

woyski, podolski, smoleski, lubelski, poocki, beski, no-

wogrodzki, pocki, witepski, mazowiecki, podlaski, rawski,

brzecieski , chemieski, mcisawski, malborski, bracaw-

ski, pomorski, miski.

wieckich wic pierwszych senatorów wyliczylimy trzy-

dziestu piciu, a odtrciwszy z nich trzech kasztelanów, wi-

dziemy, e zjednoczona Rzeczpospolita skadaa si z trzy-

dziestu jeden województw i starostwa mudzkiego. nieliczc

*) O Ksistwip litewskiem. Przywilej okoo Uniiey wielkiego ksi-

stwa litewskiego z r. 1569. W zbiorach praw.
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dziestu jeden kasztelant')W wikszych, czterdziestu dziewiciu

nuiiejszycli, których nieniianujcmy, bo do wyrozumienia po-

dziau kraju |)rzyczyni si niemug. Ostatnimi senatorami

zostali ministrowie, lubo ])od(')Wczas ta nazwa nie suya
jeszcze i)ierw>z}ni zawiadowcom kraju; siedzieli za tym po-

rzdkiem : marszaek , kanclerz
,
pudkanclerzy, podskarbi , mar-

szaek dworny; minister koronny zawsze siedzia przed li-

tewskim.

XXI\.

Zjazdy iiowowierców. Ariani*^ DispiUy pomidzy uriunaini a iDnytni

iiowowicrcami.

Doi»rowadzili.niy wypadki religijne w Polsce a do zjazdu

nowowierców w Kominku, a do stracenia zupenego wpywu
nuncyusza i)a)»iezkiego Lipomaniego i)rzez cicie azckiej,

a spalenie ydów w Socnaczewie. Koku 15GU zjedali si

znowu nowowiercy w Ksiu miasteczku krakowskiem, nale-

ijcem do lionarów i to dla zczenia si ju nie jedynie z i)ol-

skinii, lecz i litewskimi kalwinami; tam jednake nietylko to

l)oczenie niedao si do skutku przywied, ale wystpili

wyznawcy dalej rozwinitych nowych zasad, którzy niweczyli

wiar w Trójc wit, a e niegdy w IV wieku po CHirysLu-

sie Arius szerzy sekt na teni niweczeniu opart, przeto

jirzeciwników Trójcy i XVI wieku zwano w Polsce Aria-

nami Nauk t wznowi i)odówczas naprzód Servet Ara-

goczyk , ktiirego lvalwin za unniwioiiem si z radami miast

szwajcarskich i^iurichu, Bernu, Schaflfhausenu i Bazylei wraz

z jego dzieami spali kaza w (ienewie (roku 1553). Repre-

zentantem tej samej zasady obra si naprzód Leliusz a i»o-

tm jego synowiec pilny czytelnik pozostaych i>o stryju r-
kopisów l'"austyn Soccini. W modoci bawi on na dworze

ksicia tiorenckiego, gdzie w swoicli Itadaniacli reformacyj-

nycli usilnie pracowa i jako a|)ostó puci si do Bazylii,

a i)oteni do Siedmi<tgro(lii. Ów Stankar, któryto uciek z du-

chownego wizienia w Lipowcu, a potem u Sieneskiego czyli

*) Folock i Smolesk byy podówczas w posiadaniu Moskwy.
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Olenickiego w Piiiczowie kalwiiiszczyzii zasiewa, zniewolony

nakouiec osie w Królewcu, posun si dalej w swych za-

sada ci i zapar bóstwa Jezusowi Cirystusowi. Niezabrako

mu i pod tym wzgldem stronników w Polsce i Litwie, któ-

rym Duch wity i bóstwo Christusa zdaway si take wy-

mysem ksiy, a tym sposobem coraz wicej pokazywao si

nowych Arianów. Faustyn Soccini ucieszony, e w Polsce s
ludzie, którzy podzielaj i chwal jego przekonanie, niemóg

na sobie przezwyciy, aby ich nieodwiedzi. Póniej tych

przeciwników Trójcy witej (Trinitas) zwano take antitri-

nitarzami, albo e utrzymywali, i katolicy przyjmuj trzech

bogów (tres deos) trideistami; za granic za nosz nazwisko

Socinianów.

Po daremnych ukadach w Poznaniu pomidzy brami

czeskimi a zwolennikami Lutlira , nowowiercy polscy zaczli

jednake i)róbowa pojednania wszystkich nowych zasad

i w tym celu wyznaczyli zjazd do Piotrkowa (r. 1562) atoli

Jan Kiemojewski sdzia inowrocawski Hieronim Filipowski

Jan Kazan owski i v,ielu innych ze szlachty, a z duchowie-

stwa nowych wyzna Stanisaw Lutomirski ze znakomit szla-

cht spokrewniony, ów niegdy proboszcz koniski, co na

synod owicki by pozwanym, i sekretarz królewski, dalej

Krowicki, Paklewski, Shoman wystpili bardzo otwarcie prze-

ciw Trójcy witej. Oburzyo to wiksz cz obecnych i o po-

jednaniu nowych wyzna ani mowy by niemogo.

Powolniejsi kalwini i lutheranie byli nawet tego zdania,

e wszystkich arianów, naleaoby z kraju powypdza i ]>ra-

cownli skrztnie w tym wzgldzie. Z tych, co kocioa ka-

tolickiego nienawidzili, celowa potg a pierwszcm znacze-

niem Mikoaj Janowicz Radziwi wojewoda wileski, a zara-

zem marszaek wielki i kanclerz litewski. Do niego ze wszy-

skich krajów zbiegiwali si uczoni nowowiercy; jemu nikt nie

mia si opiera i za jego staraniem, na rodku rynku wi-

leskiego, jako w najznakomitszym punkcie caej Litwy sta-

n koció kalwiski z wysok wie, a na przedmieciu

ukiszkacli przerobiono na koció dom znacznej wielkoci,

niby dla uczczenia pamitki, e w tern miejscu naprzód zgro-

madzili si potajemnie pierwsi | wyznawcy- prawdy. Wywie-

ra on znaczny wpyw religijny i na koron: kiedy bowiem

rajcy lubelscy zakazali miewa kaza Paklewskiemu lubionemu
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we wielu domncli >zl:iclit*ckirli , Radziwi napisa do nicli,

a)v uifwcliodzili w dro^'^' ludziom, którzy tak wierz jak

on i kt(')rzy sij jirawdziwic pobonymi, bo krwi wasn wspie-

ra- i broni umie swycli przyjaci«'». W Szydowcu l«'cym

w wo)('W('>dztwi(' sandomirski»''m, kfoiy wzi w |>osagu z on.
pozabiera wite naczynia, ul)i(ny. a nawet jiodar ol)razy

i powypdza ksiy, aby jak mówi l>awocliwal>twem nie>a-

anmcili lu(bi. Na rok przed mierci sta si podulmo gor-

liwym arianinem i powyj^ania nietylko ze swoicb majtków
ale i z innycb miejsc w Litwie wszystkich ministrów czyli

duchownych kalwin>kich, którzy obstawali przy Tii\jcy iwitej.*)

mier nakoniec dnia 2H. Maja 15G5. si)rztnca tego wiel-

kie^Mt naczelnika nowowierców; wojewod wileskim zosta ów

Mik<»aj Jurewicz Iiadziwi wojewoda trocki, który take si

chwyci nowowierstwa i po zmtirym bracie stryjecznym rów-

nie stanowisko reli^'ijne jak krzeso senat(»rskie zaj.
Nil ni a ) rzeciw bóstwu Christusa i Trójcy witj w Pol-

sce susznie arian sk zwana, gdy izeczywicie czcrjiaa

.-^we dowody z pi>m szkoy Ariusza, ktiuy i)ierw?ze wieki

chrzeciastwa od>zczepiestwem wielkiem zaburzy : od zjazdu

sonniickicgo (r. l')r)4) iiicktiirych nowowierców przez (hv;i-

dziecia trzy zjiizdy coraz liczniejsze w cigu nastpnych lat

omiu, rozszerzya si w r(')nych stronach kraju; jiodobnie

nauka o miesznoci chrztu maych ilzieci, ktiue nic mog
ohjawiar swojj woli wzgldem przystjiii-nia do clirzeeia-

swa, ale potrzeba j<'st, cirztu i)rzy latach dojrzalszych.

Nauk;i co dd chiztu to jot nowocli rzce có w czyli a na-

l)a|)tistow l)y krzewicielem po Litwie (okoo r. ir).')8.)

Piotr z (ionidza. Bawi on w Niemczech, Szwajcarii. Sa-

baudii, na Morawach uzna ariaskie zasady Serveta ii lii za

niekt(')ryn)i (iidzozieniskimi nauczycielami w to: i Christus

kaza ludzi najjrzcid uczy a dopiero chrzci, ztd widoczna,

i po. inni hyd ju doroli Anabaptici |>orozumieli si

z arianami i utworzyli z ninn' jedno ciao.

Jeszcze na rok jirzed mierci Mik(daja Janowicza Ra-

dziwia arianie litewscy odbywali zjazd z arianami koronnymi

) List Comnioiidoniogu z Iloilsborga pod dniem 6 Lipca 1564 w l';i-

initnikach o dawnej Polsce (Albertrandego) Tom L
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V Brzeziniii na Kujawach, a powtórny po jego mierci w siedm

miesicy na Podlasiu w Wgrowie ; od którego to czasu mie-
lej wystpowali i wszystkich kalwinów litewskich usiowali

nakoni do swoich zasad. Blunili za ju tak szkaradnie, e
Trójc wit nazywali cerberem trójgowym. Utrzymy-

wali e koció katolicki i inni chrzccianie przez uznawanie

Trójcy a jednego Boga, przyjmuj a czterech Bogów; e
bajk o niemiertelnoci duszy wymylili tylko nieprzyjaciele

Christusa , aby podeprze istnienie czyca i oddawanie czci

witym
W takim niweczeniu najwitszych podstaw nietylko wy-

znania katolickiego, ale nawet chrzeciaiistwa i spoeczestwa

ciwilizowanych narodów , zasady Luthra, Kalwina i ])rzekszta-

cone Husa. których ?t trzymali bracia czescy, zdaway si

stosunkowo prawie nie wielkiem zboczeniem od kocioa rzym-

skiego i std to Zygmunt August wspierany od mnóstwa no-

wowierców w senacie, niewacha si przyrzec Inflantom, e
bdzie obroc wyznania lutherskiego, a Prusakom dozwoli

i na pimie upewni pomoc przeciw biskupom i wszelkim za-

czepkom wadz katolickich.

Po calej Polsce pomidzy szlacht yjc bardziej na wie-

cie i majc roszczenia do owiaty, siay si nowe zasady;

po miasteczkach i po wsiach wy[;dzono ksiy katolickich,

a obsadzono sug zboru czyli zgromadzenia (ministri coetus),

to jest duchownych nowego toku; czstkoro znakomici mo-
dzi ludzie i nawet synowie senatorów zostawali tymi sugami.

Ksia, kanonicy, opaci enili ^i i od kocioa katolickiego

do herezyi przechodzili. Po zamkach i dworach zjedali si
cudzoziemcy na religijne narady; wrzay komnaty od rozbio-

rów theologicznych, sporów i ,nauk. Tumaczono pisma cu-

dzoziemskici rozkrzewiaczy, ])isano i zakadano drukarnie,

aby jedna sobie stronników. Na dwa lata przed sw mierci
Mikoaj Janowicz Radziwi sprowadzi do Brzecia litewskiego,

gdzie by starost, Wojewódk drukarza z Krakowa i po-

wiciwszy sto tysicy ówczesnych zotych, ca bibli przez

kilku theologów przeoon po polsku w duchu Kalwina, ka-

za wydrukowa i królowi przypisa. Literatura narodowa zys-

kiwaa przez stronnictwa religijne , bo nowi apostoowie chcc
wszystkich na sw stron zagarn, porzucili acin, a chwy-

tali si jzyka polskiego.
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Z nowowierców Mikoaj Iley z Nagowic i Eraitni Otwi-

nowski,*) siifja starosty liiirlskiono, <lwai poeci oiiznaczali

si pikn polszczyzn. .lak za.'^ obailwa byli zaciekymi nie-

przyjaciómi najwit8zyci tajemnic wiary, pokazuje nastpu-

jce zajcie: Otwinowski napad znajonie^M so)ie ksidza ce-

lejranta i>o(lc/as juocessyi na lio/ieCialo w Lnl)linie (r. 1554l

i wi-zcszcza na niepo: „mówiem ci ju nieraz, e nie masz

grzeszy od)ywaniem jirocessyi; przyrzeke, e ju teyo nie-

zrobisz, a jeste. tak upartym, e znowu robisz.... powicdze

mi zaraz Ojcze nasz. Ksidz si zmiesza , odda monstran-

cy innenni i njówi Ojcze nasz, a gdy jirzyszed do >ów :

który jest w niebiesiecli: „stój! zawoa Otwinowski,

wic widzisz Bóg jest w nietiesiech , a nie w cilebie i w two-

jóm pudeku" ]iocz('^m z wciekoci porwa monstrancy rzu-

ci o ziemi i podepta. Lud na)ony zgroz i)rzejety, pocz
si rusza, lecz Otwinowski wpad do pobliskiego domu, wy-

mkn si i uciek z miasta. PodstarostA lubelski niekaza

go uj, lecz tylko wymóg od niego sow(». e za rozkazem

kr<'>lewskim sam si wstawi do wizienia; sprawa posza w od-

wlok i coraz l)ardziej styga, a dopiero nuncyusz papiezki

Conimendoni zacz pracowa na <hvorze, a dowodzi, e
grzech jiojedyczego czowieka puszczony be/karnie, staje si

grzecliem caego królestwa. Pozwanego Otwinowskiego przed

sd sejmowy w Ptotrkowie (roku 15(i.'i) broni ]»r/yjaciel Rey

z Nagowic i dowodzi, e jeeli o)a}owany dojnici si ob-

razy Po^a, to go sam Bóg z pewnoci skarze, czy to pio-

runem, czy otworzeniem pod jego nognmi przep;ici, ])o za

krzywd wyrzdzon Mojeszowi, ukanil Kora. Dathana

i Abiroii.i. Ksidzu atoli o)aowaiiy stuk tylko szkieko

od nioii^-traiicyi i zniszczy kawaek ojdatka. co inzem dwóch

groszy niewarto. Z;i rzecz tak drobiuj, pniw.i jiolskie adnej

kary iiieiirzepisuj.

Sd, jak si domyhi naley, pod przewudnictwem króla

zasiadajcy, nietylko okropnych tych blunierstw siiokojnie

wysucha, ale Otwinowskiego bezkarnie pu.ci. zalecajc

Otwinowski Erazm poeta którego pisma dzi nio znane nie ma byil^.

mieszany z Otwinowskini ^ValeryaIl»'m poet, który y onidziesiijt lat

pónij.
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mu jedynie , aby si podobnej swawoli powtórnie niedopusz-

cza*).

Przed tym sejmem do Piotrkowa zapowiedzianym , chcia

primas Uchaski zwoa synod narodowy wyzna polskich.

Wpyw atoli katolików przemóg u króla, e primasowi za-

kaza zgromadzenia kocielnego nawet czysto katolickiego

w Piotrkowie, jako wmiecie, do którego wkrótce mieli si

na sejm zjeda posowie; jednake panowie nowych zasad

religijnych niestracili nadziei, azali nieda si pomyli o zbo-

rze narodowym, dla tego mieli z sob, swych uczonych teolo-

gów: gdy atoli i po skoczeniu sejmu przeminy widoki sy-

nodu narodowego, urzdzili disput pomidzy arianami

a innymi nowowiercami. Cho tylko drobne wystpienie obok

sejmu, przecie nadawao nowowiercom ju pewn wag po-

liticzn. Biskupi byli za sabi, aby dispucie przeszkodzi,

a król za bardzo by pokrpowany rónemi wzgldami, aby

przeciw któremukolwiek stronnictwu wrcz wysti)i i std

adnej zawady niestawia. Od wierzcych w Trójc wit
stanli do disputy teologowie Sarnicki , Wawrzeniec z Prasuy-

sza zwany Discordia, Jakób Sylvius, Jan Rokita i Krzystof

Trzecieski; ich prezesem by Stanisaw Myszkowski kasztelan

sandomirski, a pisarzem Mikoaj Duski. Ze strony arianów

zgosili si pod przewodnictwem Hieronima Filipowskiego,

Grzegorz Pauli i Jerzy Szoman, wszyscy trzej rodowici Po-

lacy**), a uczeni teologowie i arianie. Pisarzem ustanowili

sobie Wojciecha Romeusa ministra czyli sug zgromadzenia

ariaskiego w Brzeziniu na Kujawach. Sdziami byli wybrani

panowie obydwóch stronnictw, a mianowicie z wierzcych

w Trójc Jan Firlej z Dbrowicy marszaek wielki koronny,

Jan Tomicki kasztelan gnienieski i Jakób Ostroróg z kilku

innymi; od strony za ariaskiej Jan Lutomirski kasztelan

sieradzki, ów Mikoaj Olenicki znawy take Siennickim lub

*) Stanisaw Lubi niecki. Historia Reforniationis Polonicse

Lib. III. Ga]i. II. Wspomina o napnci w Lublinie i legat Commendoni

w licie z Heilsberga pod dniem 15. (Izerwca i w licie z Lublina pod

dniem 28 Sierpnia 1564., a w Pamitnikach o dawnej Polsce za

Zygmunta Augusta (Albertrandij Tum I Wilno 1847.

**) Szoman pochodzi z Górnego Szlska by za modu kanonikiem

wrocawskim Szed od Ciachowskiej , córki ksicia raciborskiego.
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Sienieskini z Piczowa, |)0(lówc/as mówca koa rycerskiego,

Jan Nit-mojewski sdzia inowrocawski i inni. Skoczya si
ta (Jisputa jak kada inna rolif^jna, e obadwa stronnictwa

odi'szy do domu z przekonaniem w niczem nie zniienion^Mn '
).

I z natury rzeczy wypywa, e disputy stronnictw religijnych

s daremne
,
pdy wiara nieopiera si na dowodach , a wik-

szo gh)S(')W jakkolwiek ucisza przekonanie, to go jtrzecie

nieobala ani niezmienia: w politice uciszone pi*zekonanie ju
niezawadza drugim, a na tem zupenie dosy; przekonanie

za religijne winno kad dusz wiza z duszami drugich

i winno l)y iskr gorejc, co si spaja z drugiemi iskrami

w p(miie jednej religii.

Ud disputy piotrkowskiej tylko stronnictwa kalwiskie,

lutherskie i czeskie, w których byy rozmaite odcienia a ra-

czej zupenie osobne wyznania, uwaay si za wznowicieli

l)rawdy religijnej; arianów za i anabaptistów odsuway jako

bezboników niegodnych imienia chrzeciaskiego.

XXX.

Sobór trideiicki 18 Stycznia IfiCa. Trzeci i ostutni okres tego soborii.

— Nunciusz (.'onitiioiuluni w l'oIsce Przyrzeka królowi [)omaga do roz-

wodu z Katarzyn Austryack, ("ommendoui wnosi na sejraie parczew-

skim 1564 r. uchway soboru tridcnckiego. Zygmunt Angust przyjmiye

to uchway soboru powszechnego. Wywoanie zwolenników nowych zasud

z l'oiski nieodnoii zui)enego skutku Królowa Katarzyna odjeda do

Wiednia i tam umiera, llosiusz si)rowadz;i do Ileilsberga Jezuitów..

Spory z tego jjowodu z p]ll)lanami. — Biskup pocki Noskowski tworzy

drugie kollegium jezuickie w Putusku, to samo w Poznaniu czyni biskup

Konarski. — Stanisaw Kostka

Nowe te wypadki religijni' widzielimy tylko z jedn<^j

strony: obrómy si teraz na drug, to jest katolick. Pa-

pie Pius IV dooy wszelkiego starania do zagajenia na nowo

•). Stanisaw Lubieniecki oper et libro citato Cap V. Sta-

nisaw Reszka w dziele T)e A theismis et Phalarismis (Neapoli 1596).

Lib. I caput V kiul/.ie t dispu na rok 156fi i wymienia nieco inaczej

osoby ; my w r. 1 566 znajdiyemy tylko sejm w Lublinie , a niewierny nic

o piotrkowskim, moe atoli by, iM bez sejmu odby sie powtórnie zjazt

religijny

Tom IV. 21
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soboru powszechnego tridenrkiego i dnia 18 Stycznia 1562 r.

sessya siedmnasta otworzya trzeci i ostatni okres tj wielkij

rady kocioa katolickiego: cesarz, kurfirst bawarski, królo-

wa francuska, a podobno i Zygmunt August, domagali si

takich reform, któreby pojednay katolików z nowowiercami,

a to co do komunii pod dwiema postaciami, maestwa ka-

panów, zniesienia postów i t. d. Ojcowie soborowi stali atoli

przy swojm, e maj radzi o utrzymaniu, a nie o niwecze-

niu wiary ; e wiara nie jest instytutem drobnych prowincyi,

ani pojedynczych narodów, ale instytutem caej ludzkoci;

ma wiza w jednostk wszystkie kraje i w obliczu Boga sta-

wia. Jednakowo jest jj dusz, potrzebuy jej nawet nie-

zbdnie spoiny jeden jzyk a czemu nim nie ma nadal zo-

sta wiekami ju uwicony i najogólnij znany aciski. Po-

zwolono tylko na niektóre mody w jzykach krajowych, lecz

msz pozostawiono acisk. Poczytano za wito wszelkie

relikwije i obrazy; potwierdzono uznawanie czyca, odpustów,

lubów klasztornych. Wyrzeczono dalj, e cenzura na ksi-

ki i wszelkie ogaszane pisma jest nieuchronn; zalecono bi-

skupom zakadanie seminaryów dla duchowiestwa i rozpo-

wszechnianie katechizmu pomidzy ludem ; zamknito ostatni

sessy i w ogóle sobór tridencki dnia 4. Grudnia 1563. r.

Sobór ten by wywoany gównie przez monarchów w celu

pojednania stronnictw religijnych i postanowienia na nowo jed-

nego kocioa, przyniós atoli cakim inne skutki, a miano-

wicie wyjani wszelkie wtpliwoci dogmaticzne, poznosi

wady i przywary zarzdu duchownego, opisa wadze urzdów

kocielnych , obmyli rodki ku owiacie duchowiestwa i ludu

;

wydatnie postawi rónic pomidzy kocioem katolickim

a nowowiercami od niego za heretyków poczytywanymi, tu-

dzie kocioem greckim. Po soborze tridenckim, lubo zostaa

jak bya od lat czterdziestu w cienionych granicach na ziemi

wadza papiezka, przecie koció katolicki wzmocni si w du-

szach wyznawców i i)rzez to nabra potgi, jakij uiemia

dawnij; oczyci si z grubych bdów, oczywicie w skutek

tej silnj protestacyi, która daa pocztek nowym wiarom.

Papie Pius IV wyprawi do Polski jako nuncyusza sto-

licy apostolskiej Commendoniego biskupa Zacyntu. ciga
on spiesznie na drugi sejm warszawski w kocu r. 1563 roz-

poczty. Przyjmowali go uroczycie przed miastem przysani
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od króla i sojniu Subijewski alio raczj Sobiejuski biskup

chemski i Piotr Potulicki wojewoda pocki, Cominciuloiiienui

niepodobao si^* diidiowicstwo polskie: primasa Uchaskie^jo

synnego z nauki pftczytywa /.a stronnika nowowiorców w g^*bi

duszy mylcofjo o oderwaniu Polski od wadzy papiezkij

i w tym celu zjioufalonepo z l-ryczcm Andr/cjeni Modrzewskim

sekretarzem królewskim, zacitym nowoNsierc , co obstawa

najusilnij za zwoaniem soboru narodowego. Nielepij ceni

nuncyusz Filipa l'adniewskie|,'o biskupa krakowskiego, dru-

giego dostojnika kocielnego, b(» uwaa, i si na króla

o to tylko gniewa, e mu obok biskupstwa krakowskiego

niezostawi w rku piec/ci kanclerskiej;*) w ogóle biskupi

polscy z bardzo maym wyjtkiem, jak t onnnendoni dostrze-

ga, mieli na celu same osobiste i polityczne widoki, std
nieuywali na dobro kocioa i papiea swego wielkiego zna-

czenia w rzdzie, ale yli w niezgodzie i zazdrociach '^*).

Zygmunt August by znany ze skonnoci do nowych zasad;

wiksza cz panów zerwaa stosunki z kocioem.

Ósma sessya soboru tridcnckicgo stanowia, i kano-

nicy i proboszczowie maj by oowizani do mieszkania przy

kocioach, i e kady na jednm beiieficium przestawia wi-

nien. I*odczas pobytu (Jonimendoniego w Warszawie przysza

ustawa w tym wzgldzie wydana i narobia wielkiego cha-

asu, bo ksia znakomitszych rodów i wikszego znaczenia

posiadali zwykle i)o kilka bcneficyi i niemi ywili nieraz kilka

szlacheckich rodzin swego pokrewiestwa. Tymczasem inne

przepisy tridenckie nakazyway biskupom obraca swe dochody

na szkoy i seniinarya, a oni byli zwyczajni utrzymywa roje

szlachty na swych dworach, mnó.stwo koni i prowadzi zupe-

nie rycerskie, a poniekd królewskie ycie. Niszy duchowny

otrzyma nowe przejjisy, które go odsuway od gwaru wia-
towego, a za to czyniy tóm lepszym opiekunem dusz sobie

powierzonych. Garnli si dawnij ludzie wpywu i znaczenia

do stanu duchownego nie z powoania i jjobonoci, lecz dla

*) raini\;tiiiki o dawnój Polsce z czasów Zygniiiiita .\ugusta (.\n)or-

traiulcRO) Tom I. \\"]h\u 1S47 List {"ommeiidoniogo /.Iy dn ; Gru-

dnia 1.S63.

**) Niemcewiczu Zbiór pamitników o dawnój olsco. Tom I

Tamitnik Conuiiendoniogo.

21*
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dochodów i iiiekopotali si wcale o swoje obowizki, a tu

ich w khiby ujto, elaznym acuchem do obowizku przy-

kuto. Zdawao si, e do]»iero duchowni, a zwaszcza szlachta

zaczn zrywa z papieem, wypowiedz posuszestwo kocio-

owi, aby tylko przy wszystkich beneficiach i starym a dla

siebie dochodnym nieadzie zosta.

Arianie polscy jakby dla powitania nuncyusza wydruko-

wali cztery arkusze o swoich zasadach i naturalnie szydzili

z myli , aby Bóg mia si skada z trzech osób i Christus

niemia by synem yda Józefa. Mikoaj Pac , lubo nie by
ksidzem a przynajmniej nie mia wicenia kapaskiego
i lubo bez konsekraty a nawet luther i podobno arianin oe-
niony, uwaa si za biskupa kijowskiego, i od króla niedawno

sprawia poselstwo do Moskwy. W K^rakowie nowowiercy

nabrali takiej siy, e zrobiwszy rozruch , uderzyli na klasztor

franciszkanów i kollegium jerozolimskie. Szlachta nowych za-

sad zmawiaa si skrycie na wielki synod narodowy wspólny

z katolikami. Trzeba byo nuncyuszowi pracowa, aby nie-

utworzyl si ten synod, boby móg by obali uchway so-

boru powszechnego tridenckiego. Mia t Zygmunt August

zamiar malekiemu synowi Jana Albrechta ksicia meklem-

burskiego, odda w administracy arcybiskupstwo rigskie, ro-

zumie si jako metropoli luthersk w Inflantach, ze zastrze-

eniem dla siebie dochodów, dopókd administrator niedo-

ronie. Napdzao to Commendoniemu wiele trwogi, boby

naród móg by przywykn do biskupów lutherskich jak

w Szwecyi, a Polacy odzwyczailiby si od podawania bisku-

pów pod zatwierdzenie papiezkie. Prosi bardzo króla, aby

Mikoaj Pac niesiedzia w senacie midzy biskupami, bo nie-

tylko koció, ale chrzeciastwo porzuci, gdy Trójcy wi-
tej nieuznaje. Ivról co do arcybiskupstwa rigskiego przy swo-

j6ni pozosta dla tego, e Inflanty od wielu lat s ju krajem

czysto lutherskim, a Paca obieca po przyjacielsku nakania,

aby si w radzie za biskupa nieuwaa. Posowie sejmowi

kazali bisku])om i duchowiestwu skada swe przywileje na

dobra, azali nieposiadaj take królewskich stoowych w brew

prawu; Commendoni pracowa wic u króla, aby przy tm
skadaniu posowie nieukrzywdzili duchowiestwa. Zezwala,

aby duchowiestwo dobrowolnie przyczynio si do podatków.
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lecz by pr/j-ciwny, aby pacio polatki nar/uciine pr/.ez izb

poselsk. Okolir/iioi^ci te razom wzi^'te doradzay Corainen-

doiiieimi okazywa agodno, pizestrzi-ga wielkij ostro-

noci *) i jedna sobie tylko przyjació i stronników. Pierwsz

czynnoci jego )yo przewied wypdzenie z l^olski Oclii-

nusa Wociia rodem z Sienny, kapucyniiw prawie zaoyciela;

by to czowiek tak dalece na tiiidy wytrway, e prawie

nigdy niesiedzia, a duga broda dodawaa mu nicznjiernie

wiele powagi i jako wity chodziicy jio wiecie, bywa od

tumów witany przed miastami. Wszystkie podróe odbywa
pieszo i b«)^o, doznawa wielkich wzgldów w Rzymie, ale

obrazi si na papiea, zac/. miewa [)oduszczajce kazania,

uciek do Szwajcaryi, a liczc lat przeszo szedziesit, oe-

ni si z modziuclin dziewczyn; rozsiewa nowe zasady i)o

Niemczech, Anglii a owdowiay przyszed z czterema maemi
dziemi (h> Polski i trzyma si w Krakowie pomidzy Wo-
chami, których tam mieszkao wielu. Pisa za swe dziea

w taki sposób, e niby broni kocioa przeciw zarzutom, lecz

dawa mu zawsze sabe argumenta, a jego przeciwnikom

silne i potne, eby go pokonywa i w podstawach wywra-

ca. Od cikiej reguy kajuicyskiej doszed do zapierania

Trójcy witej i uznawania, e w starym testamencie wida
wieloestwo, ley ono w naturze mczyzny i niewiasty, nie

jest chrzeciastwu przeciwne i zaprowadzonemby by po-

winno **).

Podczas pobytu C o m m e n d o n i e g o w Polsce , Zygnmnt

August chcia si pozby swej trzeciój ony Katarzyny Austry-

aczki, od którj mia odraz, dla tego, e cierpiaa wielk

chorob (epilepsi). Panowie stronnictwa nowowierców, aby

króla wyrwa z pod wpywu bardzo katolickiej Austryi, wno-

sili na sejmie, e dla dobra Polski, trzeba si stara, eby
król zostawi potonjstwo i rozwied go z niepodn królow.

Primas Uchaski nie z przekonania, ale z urzihi w imieniu

wszystkich bisKupiiw nai»ominal na sejmie króla ze strony ri'-

ligijnj wzgldem nierozwizalnoci sakramentu maestwa,

*) Pamitniki o diiwiicj l'olsce z czasów Z\}jnmnt;i Auf^nstn (Alber-

trandego). ]>ist Conimoiuloniogo z Warszawy ;j Stycznia (l.M>4).

**) U Niemcewicza w miejscu co dopiero przytaczauem
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ale tu iiapuniiiieuie uiewywierao skutku. Zygmunt August

da si by niewiele wczenij powodowa nuncyuszowi pa-

piezkiemu Ewerhardowi Bonioanni, dla swego interesu, e
mu obiecywa za wpywem stolicy apostolskiej wyjedna

w neapolitaskim ksistwo barskie po matce; nadszed za
czas, e znowu potrzebowa aski Rzymu, któr za daleko

wiksz uwaa, to jest rozwodu; baga wic litoci C om men-
do niego, eby go wyrwa z obj kobiety, na któr patrze

niemoe. Commendoni obliczajc ca korzy dla kocioa
z tego królewskiego pooenia, przyrzeka ze swojj strony

pomaga, ale wykazywa ogromne trudnoci, a strzeg si

stanowczo wyrzec, e bd zapory nie do przezwycienia.

Przez spowiednika wpywa take na króla. Podkanclerzy

Piotr Myszkowski cbcia zosta koadjutorem omdziesicio-

letniego Noskowskiego biskupa pockiego, a potrzebowa na

to stosownie do uchway tridenckiój, zezwolenia papiezkiego

i std Commendoni obiecywa mu sw pomoc, lecz take
warunkowo, a mianowicie, jeeli w kaucelaryi bdzie Rzym
popiera, a krewnych swych, heretyków nie osadza po do-

brach katedralnych
,
jak to robi inni biskupi. Dosy , e pry-

watnemi interessami trzyma nuncyusz w posuszestwie dla

siebie tak króla, jak jego gównego penomocnika podkan-

clerzego; u jednego wyrabia postanowienia, a z drugim uka^

da si, jakie punkta i sowa w tych postanowieniach wyrze-

czone by maj.

Tymczasem arcybiskup Uchaski niezadowolony uchwa-

ami tridenckiemi , co dzie bardziej upatrywa potrzeb sy-

nodu narodowego, w którymby katolicy pojednali si z nowo-

wiercami i na sejmie warszawskim mówi wrcz do ksidza

penicego obowizek sekretarski przy Hosiuszu, i „niepo-

dobna nic dobrego sprawi bez dozwolenia duchownym ma-
estwa" *).

Owo tedy po w. Janie roku 1564 król z senatorami

otworzy sejm parczowski: pdzi spiesznie na niego Com-

mendoni od Hosiusza , u którego w Heilsbergu bawi. Zgro-

*) Pamitniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta (Alber-

trandego) Tom I. List Comraendoniego z dnia 31 Maja 1564 pisany z Heils-

berga.
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inadzeiii stMiiitorowie byli po wi^'k>/,<'"j czci uowowitTcy:

mia obaw Cummundoui , e przy wrczaniu uchwa ^.soboru

trideiickiego uioe leli tylko w ogromny ruci wprawi i dla

tego bra si do dziea z iiiezinicrm^ ostronoci. Nikomu

nic iiiepowiedziawszy, pot-zed do hamego króla i zawiadomi

go, e ma rozkaz od papiea, aby to wrczenie niezwocznie

wykona. Kr<)l uda si na rad, poczem wk nitce przyby do

Conunendoniego podkanclerzy ksidz Piotr Myszkowski i za-

prosi go na posiedzenie senatu, kt<')rego obrady [zapewne

podzielao i koo rycerskie w tyle stojce, bo podzia na izby

jeszcze podówczas nie by naleycie przestrzegany. Wprowa-

dzony nuncyusz uczyni rzecz po acinie, e przynosi uchway

trzech set najznakomitszych bisku|)ó\v, w przedmiocie tiijemnic

wiary, dogmatitw, obrzd('>w, karnoci kocielnej, a wszystko

rozebraiie w duchu jiism .. Augustyna, Hieronima, Bern-

harda, Bazylego, Chryzostoma, Grzegorza. Dunuiiby to byli

ludzie, coby mieli si odezwa, e im wolno dzieo w ten

sposób dokonane, jeszcze roztrzsa; wrecie Polska bya na

soborze przez umylne poselstwo reprezentowan, wspólnie

z innymi ju swe zdanie oddaa. I rzeczywicie Walenty Iler-

burt biskup |)rzemylski jako pose króla podpisywa w Tri-

dencie uchway*), a Hosiusz lubo zostawa w obowizkach

przy stolicy apostolskiej, zawsze by biskupem jtolskim , dobrym

Polaki(Mn i nalea nawet do i)rezydentów soboru. „Mowa
Conmiendoniego, powiada Gratiani opisujcy jego ycie, bya
duga, wymowna i tak i)oruszajca , i ja, który za nim

trzymaem ksig soboru, niemógcm si od ez wstrzy-

ma.''

Gdy po mowie Commendoni chcia opuci senat, król

rzek z umiechem, i jako niebardzo biegemu w polskim

jzyku, który obradom przeszkadza niemoe, wolno w izbie

pozosta. Uchaski primas bardzij polityk ni katolik,

do tego niajc cigle w gowie plan soboru jjolskiego ws|)ól-

nego pomidzy katolikami a nowowiercami, aby cieni
w Polsce wadz papiea, na korzy arcybiskupów gnie-
nieskich, odway si wyrzec swe zdanie, e ksig trzeba

•) Illustriuin viioiuin epistolie digi-stje opCra Stanislai
Carncovii. Lih I optla 9.
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odebra, król si zastanowi z rad i powie, co bdzie s-
dzi. Atoli niemal ogó biskupów powsta, e adna wadza
niema prawa do uwag nad witra dzieem caego kocioa.

Zygmunt August oczywicie w skutek dobrego porozumienia

z nuncyuszem, nie pytajc si o zdanie senatorów wieckich,

tak jak gdyby ju zapada uchwaa, w te przemówi sowa:
„widocznem jest, e Commendoni niespodziewajc si dzi

by suchanym , mówi bez przygotowania. Wszystko za po-

wiedzia wymownie i silnie, azatem oczywicie z boskiego

natchnienia. Wol jest moj, aby ustawy soboru powszech-

nego przyjtemi i wykonywanemi byy." Te sowa powiedziane

po polsku, po acinie powtórzy podkanclerzy Myszkowski.

W skutek zabiegów Commendoniego pokazao si ze sejmu

parczowskiego postanowienie królewskie,*) e gdy przyszo

do tego, i zwolennicy nowych zasad „y samemu Synowi Bo-

emu urga miej" przeto wszyscy cudzoziemcy w celach

heretyckich w Polsce bawicy, w cigu siedmiu tygodni za

granic wyjecha maj, albo przez starostów bd poimani

i jako inni zoczycy, to jest na gardle ukarani. Gdy atoli

zbliyo si wykonanie, województwa poznaskie i kaliskie za-

protestoway silnie u króla
;
przyszo nawet do jakich rozru-

chów w Poznaniu, a potem mao si nieporbano na sejmiku

w rodzie, a nakoniec inaczej wytumaczono gówny zamiar

uchway, a mianowicie w ten sposób
,
jakoby bya wydana wy-

cznie i jedynie przeciw arianom z zagranicy do Polski przy-

byym, a ztd braciom czeskim, niepolskim obywatelom, rozka^

zano tylko zoy ich zasady, które król z panami uznali za

nienaganne. Póniej bracia czescy z tego uznania byli dumni

i dali, aby wszyscy nowowiercy polscy do nich si przy-
czyli, twierdzc, e maj „konfessy" urzdownie zatwier-

*) Ten Mandat królewski znajduje si w oryginale aciskim

u Friesego w dziele: S3f^traije ,;;u ber SteformaticuiJiiffcliichtf in '3>oln uiib

Sittl)aucn. Q3ic0lau \'^6
; w drugiej czci pierwszego tomu pod r. 1564.

—

Ten sam po polsku z dnia 7 Sierpnia 1564 , a przez komornika królewskiego

w grodzie lubelskim z imiemi uchwaami czyli konstytucyami sejuui par-

czowskiego oblatowany we wtorek po Sw. Bartomieju znajduje si w pi-

semku: Braterskie napomnienie, oraz u Commendoniego przy licie

z Lublina pod dn. 14 Sierimia (1564) w Pamitnikach (Albertrandego).

Tom I.
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<lz()ii^. Wy|)(Ml/()iH) tedy Orliina i kilku innych któr/y si udali

do Sicduiiofirodu a w dwa lata ze sejmu lubelskir^o wyszo

i drupie posLiiuowionie które zapowiadao i Polakom nibyto

wszystkim hcrotikom, alr miao si ntzumie Trójcy i^wictj

zapiM-ajitcym , e j(,'eli si nie upamitaj, to bd zniewo-

leni kraj take o|)uci. Jako na czas krótki udali si nie-

którzy za granic, ale e te postanowienia nic day pocztku

przeladowaniom religijnym ley i w tern dowcid, i o rok

pónij w Piotrkowie zniesiono niejako sdy biskupie przez

odsunicie im pomocy starostów,

W nagrodzie za ulego Zygmunta Augusta podczas sejmu

parczowskiego, namówi Commendoni knilow e sobie na za-

wsze do Wiednia odjechaa, gdzie wkrótce i ycie zakoczya.

Po tryumfie odniesionym w Parczowie tak pod wzgl-

dem wypdzenia z kraju nowowierców, co jednake tylko do

arianów rozcignito, ale jeszcze i wzgldem nich naleycie

wykonywanem niebyo, a potm co do przeprowadzenia uchwa
tridenckich, (lommendoni i Ilosiusz spodziewali si walnego

dopiero zwycistwa na sejmie do Piotrkowa na rok 1565 za-

jtowiedzianym: obrabiali tedy i nmstrowali biskupów na sto-

czenie walnej bitwy. Mikoaj Wolski biskup kujawski ostrze-

ga, eby ostronie postpowa, bo w rzeczach wiary silne

ciosy dodaj ducha przeciwnemu stronnictwu, jako witemi
pokazay si jego sowa. Skoro ogoszono postanowienia króla

z Parczowa wydane a oparli im si silnie Wielkopolanie, za-

raz t i innych prowincyi nowowiercy zaczli odbywa zjazdy

i narady jakby je obali, a sobór narodowy wsjjólny z kato-

likami do skutku przywied. Jakób Uchaski primas poro-

zumiewa si z nowowiercami przez Frycza Andrzeja Modrze-

wskiego sekretarza królewskiego i uoy za pomoc królew-

sk niby to dla przyjcia uchwa tridenckich i)rzez cay na-

ród i pogodzenia na dobro kraju wszystkich stronnictw, zwo-

a ogólny sob(')r narodowy wyzna chrzeciaskich. Sejm by
zapowiedziany do Piotrkowa na Wielkanoc 15(>5 r. Ucha-
ski wyznaczy U> Grudnia r. 15H4 na zjechanie si do tego

miasta wszystkich biskup(')w. Nuncyusz Commendoni i Ilo-

siusz lubo jako biskuji warmiski nieulega wadzy metropo-

litalnój, gnienieskij
,

protestowali przeciw odbywaniu na-

wet synodu czysto katolickiego w Piotrkowic. Commendoni
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objeda dyecezye uniackie na Rusi, jak we Lwowie, Prze-

mylu, ucku a pod Wooszczyzn i pracowa przeciw uo-

wowiercom. Arcybiskupa lwowskiego zacz uwaa za nie-

zawisego W' rzeczach wiary od primasa a nawet przywiód

do skutku synod prowincyonalny we Lwowie, '>a którym przy-

jto uchway tridenckie i ogoszono postanowienia królewskie

przeciw- nowowiercora. U króla w}'jedna znowu podkancle-

rzy, e primas odebra zakaz odbywania synodu katolickiego

w Piotrkowie, gdzie przed sejmem byliby si zgromadzili

i nowowiercy, a tylko dosta pozwolenie do odbywania w-
czycy lub Sieradzu.

Skoro pozjedali panowie i szlachta na sejm piotrkowski,

rozpoczy si zaraz chaasy o ograniczanie wolnoci przez

postanowienie, w skutek którego wygnano kilku cudzoziem-

ców arianów, co nie po domach szlacheckich, lecz w Kra-

kowie bawili. Izba szlachecka na mówc do powitania króla

obraa owego Mikoaja Olenickiego czyli Sienieskiego albo

Siennickiego z Piczowa , który od kalwinizmu by zrobi po-

stp do arianizmu i przyja uchwa, e gdy starosta do-

stanie przeciw komu wyrok duchowny do exekucyi, moe go

niewykonywa , a za to przed nikim odpowiedzialnym nie b-
dzie. Bya to ustawa na pozór drobna, ale zniósszy sku-

teczno sdów biskupich, zniosa i wszelk odpowiedzialno

za przekonania religijne. W ogóle Commendoni wyjecha

z kwitkiem z Piotrkowa a rónowiercy urzdzili sobie ow
dysput ariask, o którejmy niedawno obszerniej spomnieli-

Stronnictwo katolickie niezraao si jednake adn prze-

ciwnoci: Hosiusz, uczony i wzmocniony na duchu pozna-

niem w Rzymie i Tridencie spraw religijnych z wysokiego sta-

nowiska, miota zapalczywemi zdaniami w pismach i rozmo-

wach, twierdzc, e wiara moe by tylko jedna, jak jest

jeden Bóg i kada obok niej druga jest tylko jj przenie-

wierstwem ; wiara lutherska powinna si zwa w i a r k b i e-

sow, bo tylko na ma liczb punktów, a nie na ogó y-
cia religijnego patrzy, bo jest zniszczeniem, zagad chrze-

ciastwa. Koció polski, o którym nowowiercy marz,

ma do Polski jedynie, jak bót do nogi przystawa, i susznie

go Niemcy polskim botem zowi; niepowinni ci nowowiercy

mówi ju, wierz w koció powszechny, ale tylko



wierz w jMlski bót. Nie jedne sekt, lecz wszstkie

trzeba wytpi^;, bo iniby ich byo mniej, teniby si stay mu-

cniejszemi. Wypdziwszy Inthrów i iialwiuów, atwa sprawa

z arianami i anababtistami. Wojna przeciw heretykom jest

pokojem dla kocioa.*)

Niemogc Hosiusz wiele liczy na drugich biskupów pol-

skich zajtych bardziój |»olityk, dobrom swych familii, za-

biegami okoo i)rzewagi osobistj i pienidzmi ni kocioem,

nawabi d<» ileilsberga Jezuittiw z Woch i Niemiec, kUJrzy

w póniejszych dziejach Polski, wielk a godn, opakania

graj rol i dla tego trzeba tu zwróci cho po ki'ótce uwag,

na ich pocztek i dalsze rozwinicie, jakkolwiek cile rzecz

biorc, naley to bardziej do dziejów powszechnych wiata,

ni narodu naszego.

Inigo albo Ignacy najmodszy syn z jedenastu dzieci szla-

chcica hiszpaskiego na zamku Loyola w Biskai, poczwszy

sub na dworze królewskim jako i)achol, wyrós na mo-
dzieca prónego , ubiegajcego si za miostkami , lecz nie

zalet rycerskich. Liczc lat spena trzydzieci , w bitwie pod

Pami)elon z P'rancuzami roku 1.511. odniós ran w nog
i poszed na dugie leczenie, w cigu którego naczyta wiele

pism religijnych, zwaszcza tyczcych si ycia Jezusa Cliry-

stusa. Wznieciwszy w sobie ducha religijnego, umyli powi-
ci si na sub ku czci Najwitszej Maryi Panny, i zoy
ubiór rycerski u jj cudownego obrazu w Monserate i o e-
branym chlebie uda si do 'ah\stiny. Namawia zakonników

tamecznych, eby si z nim pucili na nawracanie Turków,

ale gdy niebrali jego sów do serca, wróci do Barselony

i zacz si z maymi cho|)camJ uczy po acinie. W dwa
lata pónij poszed do Alkali dla suchania filozofii, a pi^zy-

tóm dawa lekcye religii. Jego zasady nicpodobay si In-

kwizycyi witj i uszed do Parya, gdzie zyska stopie

magistra filozofii, liczc lat czterdzieci i trzy. W Paryu
prowadzi ndzne ycie, ale jego powicenie wzniecao sza-

cunek w czystych duszach modziey i iiemao jj nakoni
do bractwa, które postanowio y w dobrowolnem ubóstwie

nawraca niewiernych i olby podró do Jerozolimy. IMotr

*) Te zasady wyjlimy / rónych listów Ilosiusza.
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le Fevre Sabaudczyk , Franciszek Xawier Nawarczyk, Jakób

Lainez i Mikoaj Bobadilla uczeni Hiszpanie, oraz Rodriguez

szlachcic portugalski byli pierwszymi towarzyszami Loyoli.

Towarzystwo to naprzód po Francyi, a potem po pastwie

weneckiem kr}'o, ebrzc, a nauczajc. Wojna turecka

przeszkadzaa podróy do Jerozolimy i dla tego czonkowie

rozsypali si po pónocnych uniwersytetach woskich, odwie-

dzanych podówczas przez j modzie katolick caej Europy.

Loyola z towarzyszami le Fevre i Lainez uda si do Rzymu,

gdzie wykona swój plan zawizania zakonu (1539) r. W sku-

tek cudownego objawienia, które mu si miao zdarzy, swój

zakon nazwa Towarzystwem Jezusów em (Societas Jesu)

i std wyraz Jezuici. Owi towarzysze, którzy z nim byli

w Rzymie, oprócz lubu ubóstwa, czystoci, lepego posu-

szestwa wzgldem przeoonych, zobowizali si nadto, i
pójd na kady rozkaz i bez wszelkiego wsparcia do kadego

kraju pracowa przeciw niewiernym i herezyi. Pawe III

i Juliusz III papiee upatrujc w Jezuitach tgi taran do gru-

chotania zasad Luthra, Kalwina i kadego innego nowego

proroka, dozwolili im uywa wszelkich praw, jakie tylko

suyy zakonom ebrzcym , a zarazem i praw duchowiestwa

wieckiego; Jezuici wic z ca swoj wadz przyszli tym

sposobem do niezalenoci od sdów biskupich, jak inni za-

konnicy i mieli uznawa na ziemi wadz tylko swego jene-

raa i papiea, a przy tem miesza si do spraw wiata jak

ksia wieccy. "Wkrótce bardzo zakon jezuicki zacz sy-

nc ludmi uczonymi i doskonaymi teologami, którzy odzna-

czali si zdrowym sdem i taktem w postpowaniu ju na so-

borze tridenckim.

Hosiusz umyli tedy Jezuitami poszczu owce swej dye-

cezyi herezy pozaraaue, a szczególniej Elblanów, których

zwykle nazywa kozami,*) ale mówili ojcowie Jezuici, spu-

szczajc oczy pokornie na ziemi, e wiara zepsuta przez

herezy , nie naprawia si mieczem , ani wizieniem , ale tylko

postem, modlitw, niekiedy publiczn; nadewszystko za pro-

cessyami i kazaniami.

*) Illustr. vir. epistolae lib 1 eptla 13 i po innych miejscach.
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Spory Hosius/a /. Klhlaiiami zasadzay si napr/ód

iia zapieraniu inn wadzy, on za wychodzi z tego, e wy-

znania cwani-lickit-^jo. aii|jj>lmrskit'tio. al»o jak je tam zowi

wcale niezna, azateni tda, jako l»iskup zupenego posusze-

stwa nawet w r/eczaci reli^cii. Ducliowieustwo ewanielickie

zajo (lociiody kocielne katolicki*', niid/.y inn^Mni i klasztor

po zakonnicach, a to ze zatwierdzeniem przez króla; llosiusz

sta przy zasadzie, e adnej wadzy wiatowj, a nawet sa-

mego kntla, nigdy nie suyo i niesuy prawo rozi)(»rzdza-

nia wasnoci kocieln. * Owiadczy Elbliianom, e z wiel-

kim kosztem si)rowadzi bardzo wictobliwycli i uczonych ksiy
towarzystwa Jezusowego, którzy b\;d rozszerzali owiat na

ca diecezy. S to wcale inni ludzie
,
jak obecni duciowni

i nauczyciele elblscy.

W roku 15(j4 posa llosiusz do Elblga kanonika Tim-

mermanna i dwóch Jezuitów. Miasto, w któróm od czter-

dziestu lat szerzya si nauka Euthra i w którem liczni mie-

szkance w innych zasadach zrodzeni i wychowani
,
ju nic nie

wiedzieli o katolickim kociele, owiadczyo, e wyznaje inn
religi i ksiy katolickich nicjiotrzebuje, ale Hosiusz odwo-

aniem si na swoje prawa jako biskupa warmiskiego, sto-

jc przy teiu, e pod zarzd królewski nale ciaa, a pod

zarzd biskupi dusze jioddanych, da pomocy królewskiej,

a Zygmunt August bojc si chaasów i Hosiusza i Commen-
(loiiicgo lubo i)rzywil('jem by zarczy Elblgowi wolno
trzymania si zasad lutherskich i w Elblgu prawie nieznano

katolików, zesa na koramissy Jana Kostk kasztelana gda-
skiego i Kromera kanonika, którzy Timermanna i Jezuitów

wprowadzili. Na synodzie prowincyalnym w lieilsbergu za-

war Hosiusz ugod z Jezuitami dnia 30. Padziernika 1565.

w obecnoci Connnendoniego o zaoenie w Braunsbergu kol-

legium, którcby sjjosobio modzie do stanu duchownego

dla diecezyi warminskij, w myl uchway soboru tridenckiego

wzgldem seminariów duchownych. Na mieszkanie wyjedna

im klosztór l)eruardyski, za co Jezuici podjli si wycliowy-

wa i naucza pewn liczb nowicyuszów tego zakonu. Na

*) Opera Stanishii Uosii wydanie koloskie z r. 1639. w artykule

tlo actis Cum Klbingensibus Anno LXV.
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utrzymanie kollegium to zacigno waciwie poyczli od

Hosiusza i kapituy warmiskiej, a to z warunkiem, e o ile

skdind znajd si fundusze o tyle biskup i kapitua wra-

ca bd do odstpionyci dochodów. Pierwsi braunsberscy

Jezuici byli Wosi i Niemcy; spór za pomidzy nimi a El-

blanami od razu stan na praktycznem stanowisku, gdy
zaczo cliodzi, która strona bdzie posiadaa dawne fundu-

sze kocielne, a mianowicie czy Jezuici, czy uczniowie i pa-

sterze antichrista z Eisleben
,
jak Hosiusz zwyk by nazywa

Luthra, od jego miejsca urodzenia.

Za przykadem Hosiusza a przez Commendouiego nako-

niony Andrzej Noskowski biskup pocki utworzy drugie kol-

legium jezuickie w Putusku gdzie pustkami stay budynki

kolonialne akademii krakowskiej ; nie da ani grosza z kie-

szeni wasnj, ale niektóre dochody biskupstwa przekaza

a zarazem dostay si Jezuitom dziesiciny po kolonii akade-

mickiej. Do Wilna, o czem obszerniej ponij, sprowadzi Je-

zuitów biskup Protaszewicz; to samo uczyni póniej w Poz-

naniu biskup Konarski, (r. 1571).

Pomidzy tych biskupów przyjació jezuickich zamieszay

si take dwie kobiety Zofia Kostkowa z córk sw Ostrog-

sk i zaoyy i uposayy pite kolegium Jarosawiec. Wszyst-

kie kolegia pootwieray zaraz szkoy jednake pierwsi Jezuici

to jest braunsberscy, dugo nie mogli dosta uczniów, bo ro-

zesza si wie, e po szeciu latach nauki tego tylko na

wiat wypuszcz kto si okae czowiekiem do niczego ; wszyst-

kich za zdatnych zatrzymaj w swym zakonie. Byo w tem

co prawdy z t atoli rónic, e Jezuici nie uywali nigdy

gwatu tylko osidlaniem ducha umieli opanowa i nagina

kadego wol.

Do zakonu Jezuitów zaczli si te garn i Polacy i to

znakomici nauk lub urodzeniem: Stanisaw Kostka kaszte-

lanie zakroczymski wychowany starannie w Wiedniu, wszed

do ich nowicyatu w Rzymie i w dziesi miesicy umar.

Zaraz dusze pobone opowiaday sobie, e w podróy z Wie-

dnia do Rzymu objawia mu si Najwitsza Panna i Jezuit

zosta kazaa, a w czasie choroby dwakro Najwitszy Sa-

krament podali mu anioowie. Zawieszono jego obrazy z anio-

ami kommuni podajcemi po kocioach polskich, a zasy-

1
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ny tak dalece przez cudu, e w trzydzieci lat Kostka jaku

bogosawiony, by zaliczonym midzy patronów Polski, cho
jego nul nic wygasn a y nawet brat rodzony. Bya to

oczywista roakcya prz«'ciw tym, co Irójc !>wict zwali trój-

gowyni cerberem.

Jak w caój Europie tak i w l'olsce Jezuici w cigu kilku

lat nietylko si^ roznnioyli, ale przyszli do znacznych fundu-

szów i wielkiego znaczenia politicznego.

XXXI.

Tatarzy. Kozacy i ^Vooszczyzna. Diinitr Winiowiecki naczelnik

zbieraniny ko/akunii zwant-j, >roui Toiski od Tatarów. Niepewny strunnik,

raz si poddaje Turcy i, drugi niy. wraca i przeprasza króla.

Nim zakoczymy panowanie Zygmunta Augusta, trzeba

jeszcze mówi o Tatarach, Kozakach i Woloszczyznie. Wy-
padki tych ludów w samym .rodku XVI wieku czepi si

niejako dwóch hraci Michaa i Dimitra Winiowieckich. Pier-

wszy )y starost czerkaskim j)o owym sawnym Ostafim

Daszkowiczu chopie z Owrucza, który suy to Wasilowi

carowi moskiewskiemu, to Zygmuntowi I. Na drugi rok

(l.')41») po mierci Zygmunta i po owym sejmie, na którym

tak powstawano o maestwo z Barbar liadziwiówn. Ta-

tarzy we wrzeniu wpadli na Ukrain, Zatargi sejmowe prae-

szkodziy do obmylenia odu, postawienia wojska i zabez-

pieczenia jakiej takiej o)n>ny, azatem rabowali, palili i za-

bijali. Bernhard z Przetwic starosta trmbowelski , Jan ler-

burt, Alexan(i('r i Piotr l)racia Sieniawscy poszli z maemi
swemi wojskami, aby jak tak stanowi zapor, Niepotra-

fili jednake zanie pomocy Michaowi Winiowieckiemu sta-

roci*^ czcrkaskioniu, kt<')iy siy /ludem swoim kozackim bro-

ni w zamku P(Te(huirku i nakoniec by wzi\;ty z on i dzie-

mi. Dzicz posuwaa si dalj. Ze zebranem na prdce woj-

skienj biwg na obron swego miasteczka rarnoi)ola stary

Jan Tarnowski kasztelan, a Piotr Kmita uda si dla zabie-

gania od l*rzemyla, ale doszed tylko take do swego mia-

steczka Wini, a Tatarzy czy z obawy )oju, czy t e mieli

ju dosy ui)u, do swyci koczowisk nawrócili.
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Dimitr Winiowiecki starosta kaniowski stanowi lepsz

ni brat jego zapor przeciw Tatarom. Gromadzio si koo
niego wicej ludu , z Litwy, Moskwy, Wooszczyzny i od Ta-

tarów; nieuznawa praw, by bez obyczajów, upieca wielki

a miay naczelnik tej zbieraniny kozakami zwanej. Zygmunt
August jakkowiek w duszy myla sobie inaczej

,
przecie uda-

wa ask i przychylno, bo u Dimitra co dzie wzrastaa

liczba kozaków i Dimitr nietylko z wysp na Dnieprze tamo-

wa przeprawy tatarskie , ale robi napady przeciw Woochom
i Multanom, alboli Turkom. Na Przekopie nad rzek Musz

by las dbowy niewielki, wod w koo oblany, a sarn, jeleni,

ordyców i koni dzikich peen. Kiedy dwiecie ludzi zbroj-

nych zakrado si do tego lasu , to tysice niebyy im w sta-

nie nic zrobi. Lubi tam Winiowiecki puszcza si na wy-

cieczki ze swemi kozakami, bo jeli mu si nienadwijali do

rozbijania Tatarzy, to móg dostatkiem naowi zwierzyny.

By on dobrym stranikiem wschodnich granic Polski, ale

te z drugiej strony bardzo szkodzi, bo si wcale niepyta,

czyli Polska i Litwa chciay z kim wojny czyli te pokoju.

Jego kozaczyzna na czajkach to jest maych ódkach z ub-
rzych skór rozpinanych, które mona byo na koniu snadno

wozi, przebywaa Dniestr i Dunaj. Te dokazywania na wasn
rk oburzay króla tak dalece, e zacz grozi. Winio-

wiecki niewiele mylc popoddawa swe zamki Turkom i ze

znaczn si kozactwa zabra si ku Wooszczyzuie pod opiek

sutask. Zawiadomiony o jego zamiarze Konstanty Wasil

z Ostroga*), zaraz ruszy z wojskiem, lecz zawsze za póno

do zapobieenia temu szalonemu i szkaradnemu zamiarowi.

Po zerwaniu jednake sejmu w roku nastpnym (1554) zna-

laz si na dworze Dimitr Winiowiecki i przeprosiwszy króla**)

przyrzek wiern sub, czego znowu niedotrzyma. Obwa-

rowa bowiem na Dnieprze niedaleko od ujcia wysp Chor-

tyc i owiadczy carowi Iwanowi , e razem z nim chce zni-

weczy plemi tatarskie. Otrzymawszy z Moskwy pochway,

*) By to syn owego Konstantyna z Ostroga wielkiego wojownika.

**) List Zygmunta Augusta do Radziwia wojewody wile. XLI

u Lachowicza w Pamitnikach.
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o jaku prawy Rusin sobie postpuje, wyruszy z maJi gar-

stka na l'rzi'koii, spali tatarskij stolicy I>laiu-Kirineii, polira

dziaa na Chortyc i jirzez póczwarta tygodnia broni si

skutecznie przeciw lianowi.

Tymczasem Moskwa , kt(>ra miaa ju pod >wii wadz
ksit czerkieskicli, wyprawia kilku z nich na Tenirjuk i Ta-

nian zjiaczne miasta tatarskie u morza azowskiego i na czas

dugi ubezpieczya siy ud Tatarów, co i)oniekd zahamowao

ich napady i jirzeciw l'olsce.

Zawieranie atoli przez AYiniowieckiego i)rzymierza z ca-

rem na wasn ryk jakkolwiek poyteczne Polsce, ^kl()uio

zuowu Zygmunta Augusta do mylenia nad ukaraniem jego

samowadnoci, co si jednake znowu skoczyo na wyrze-

czeniu zui)enego przebaczenia (r. 15G2). Winiowiecki by
odtd posuszniejszy rozkazom króla i z utwierdzunj przez

siebie wyspy na Dnieprze zwanój Tomakowka, kad tam
najazdom tatarskim. W póniejszych czasacli gdy Tatarzy

nieczuli Winiowieckiego, poczli zaraz mielej niepokoi Pol-

sk i r. 15»U) napalili wiele miasteczek na Podolu i Rusi.

Wojewoda ruski i hetman ISieniawski )y wielk si oble-

gany w Midzybou, ale si obroni. W dwa lata potem

Olbrycit Laski wojew((da sieradzki zrobi wypraw na Krym
i i»od Oczakowem tak zgromi Tatarów e a na morze umy-

kali. Gdy jednake konie mia zbiedniae a wojsko nieliczne

i upami bardzo obarczone, przeto zniewolony by spiesznie

si cofa, a w odpieraniu napadów nienuio upu i nawet lu-

dzi utraci.

XXXII.

Eliasz panujcy iial wysz Wooszczyzn, przechodzi na wiar ina-

hoinctask, napada ua Ukrain, pali Hiacaw, ale wyjuirty juzcz Hirn-

liarda z Przctwio, iiozbawiony ycia jako podejrzany sufja sutaski.

Hrat jpgo Stefan podolmie ginie ród li :ntii Wnochów, a Sioiiiawski bc-

dipy z nimi w zmowie przeznacza Ale.\atidra liojara na hospodara. Za-

wichrzeuia na ^Vooszczyznie, Winiowiocki stara si o hospodarstwo, ale

lyty przez Tom rzijdzc Wooszczyzny i odstawiony do Konstantyno-

pola ginie na hakti. 'oma szukajcy ojjieki w Polsce, city we Lwo-
wie. Alexander wraca na hospotlarstwo. Po nim l?olidan. Wspieraj:!

Tom IV. 2U
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go Polacy, ale napróuo. Iwonia hospodarem z aski sutaskiej. — Zygmunt

August umiera na zamku knyszjniskim d. 7 lipca 1512 r.

W Siiinym rodku XVI wieku iiad Wooszczyzn, z tj

tu strony Dunaju, a jak podówczas zwano wysz, panowa
Eliasz syn owego Piotra zbitego przez Polaków pod' Oborty-

nem w r. 153CV'). Eliiisz by trzeci okrutnik po Iwanie Wa-
silewiczu i Eriku XIV z którym Polska i»odówczas zostawaa

W i^tycznoci. Namordowa on mnóstwo bojarów i innycb

poddanych, ae si potem lka ich duchów i icli ywych

krewnycli, przeto zabra swoje skarby, uciek do Konstanty-

nopola i przeszed na wiar mahomctask. Zamianowany od

SoliinanA szacli-matcm , wojsko zebrane z Woochów, Tata-

rów i rónego ludu, a ^,vynoszce do piciu tysicy posa

na Ukrain pod miasto Braclaw', ]vtC>iy do szCZCtu spali.

Obiego to wojsko i Bar, we Czwartek po Misopuciech

roku 1550. Zaoga jednak polska zrobia wycieczk i stu

ludzi pooya trupem. Byby si najazd gboko w^ Ru pol-

sk wcign, tylko e Sjjytek z Zakliczyna Jordan obowi-

zany jako podskarbi koronny czuwa nad najmowaniem woj-

ska, zapoyczy pienidzy i jakie takie siy wystawi, a Bern-

hard z Przetwic wyruszy lubo z ma garstk i jjodczas od-

wrotu od Woochów uiebardzo porzdnie uskutecznianego, tak

szczliwie tyln stra napad, e prawie poow siy nieprzy-

jacielowi zniszczy; poczem te Eliasz jako podejrzany suga

sultaski niedugo by pozbawiony i dostatków i ycia.

Stefan brat Eliasza z aski sutaskiej obj hospodar-

stwo wooskie. Za niego rzdy w niczem si nie zmieniy na-

wet i religi mahometask przyj, okruciestwami znagla

wielu bojarów i innych mieszkaców do opuszczania kraju.

e Woosi od wieków byli onierzami karnymi, walecznymi

i w ogóle na caym wiecie najleisszymi
,

i)rzeto panowie pol-

scy chtnie ich u siebie i w wojsku zamieszczali. Za pomoc
tych zbiegych bojarów zawizywano stosunki z innymi w kraju,

którzy jak rzecz naturalna z pod wadzy tureckiej byliby si

chUiic dali pod ojiiek jolsk i obiecywali wyw^oa powsta-

nie, byle im jak tak pomoc upewniono.

^') Ksiga pitnasta XVII.

I
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Sta w Jarmolirach na Podolu z wojskiem naj'ninóin

Mikoaj Sicniawski wctjcwoda niski, lictnian i»olny. kifdy Wm-
ochowie ujuitrywali do^iodn pory do odebrania wadzy Ste-

fanowi. 7a' Siciiiawski nienió^ a do I*rus posea po roz-

kaz królewski, przeto bez straty czasu zoywszy rady z rot-

mistrzami swymi, zgodzi si, e ti-zeba korzysUi ze spo-

sobnoi>ci i przywnici Polsce wlad/y nad Wooszczyzn,
a w skutek tego posun;^! wojska ku Dniestrowi. Spiskowi bo-

jarowie napadli w nocy nad Prutem spoczywajcej^o iospo-

dara, stra jc^o rozitdzili, a e siy sani niynie bnmi /. na-

miotu, namiot rozerwali i jego zabili. Po tym wyjjadku kil-

kuset Wooclów udao si za Dniestr do obozu polskiego

i Mikoaj Sieniawski po zawarciu z nimi umowy: niejakiego

Alexandra bojara wooskiego, do i*olski za dawnego rziplu

uszego, na hospodara i»rzeznaczy. Dwaj przedniejsi panowie

wooscy Sturdza jiodskarbi i Mogia dowódzca wojsk z wielu

znakomitymi bojarami, ju cignli z gbszej W(doszc/yzny

ku Dniestr(>wi dla powitania swego now(!go ksicia. Tymcza-

sem inne stroimictwo kierowane przez matk zabitego Ste-

fana, obwoao hospodarem old .szwagra Stefanowego. Pawe
Secygniowski z Polakami i trzystu Woochami stronnictwa

polskii'go prowadzonyn przez Moczuga wysany od Sicniaw-

skiego w granice wooskie dla jioczenia si ze Sturdz
i Mogi, wyprawi! przodem czterech rycerzy w poselstwie

lo wadzy wooskiej. Gdy ci atoli niewracali, domyla si,

e s przytrzymani, uderzy na wie Schipor w kt('>rej matka

Stefana, tudzie oda i ich stronnicy si znajdywali, gumna
zai)ali, wzi ze wszystkimi paac, wzitych w kajdany po-

ku i do obozu /a Dniesti- z sob prowadzi. Sieniawski zosta-

jc dugo bez wszelkiej z Wooch wiadomoci ruszy za Se-

cygniowskim przez granic z Leonardem Soczewskim bisku-

pem kaniienicckini, tudzie Maciejem Wodkiem podkomo-

rzym kamienieckim i pod zason kilku chorgwi i)olskich,

wyi)rawili Ale.\an(lra ku Soczawie dla objcia rzdów. Ale-

xan(ler spotka \\racajceg(» ju Secygniowskiego, który pro-

wadzi od wraz z jego stronnikami w kajdany zakutego;

zoy zaraz sd na tych jirzeciwników. odzie kaza uszy

oberzn, a driigicli bezkarni' jtucil.
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Gdy król Zygmunt August o caj tj sprawie odebra

doniesienie w podróy z Królewca do Wilna, niebardzo si
ucieszy, a senatorowie jego orszaku nawet struchleli, bo im

sie zdawifo, e sutan niezostawi tak atwo swego lenna Wo-
oszczyzny, pod wadz, polsk; patrzyli oni ju ze strachem

na nieprzyjazne od wielu lat zamiary Moskwy, a tu im si

jeszcze i Turcya na kark zwali moga. I^aza król natych-

miast pisa uniwersay w chacie zoonej z jednej izby W któ-

rej nocowa*), aby panowie ruscy wszelkich kroków nieprzy-

jacielskich z pastwami pogranicznymi zaniechali i W^oo-

szczyzn natychmiast opucili. Nazajutrz wysa komorników

z uniwersaami które Sieniawskiego i jego przyjació, co ocze-

kiwali wielkiej pochway, niezmiernie oburzyy.

Atoli panowie polscy nawet królowi niedali sobie wzbro-

ni wpywu na Wooszczyzn: wedug wyraenia Bielskiego

przywkroni si by do Polski jaki Jakób Heraklides Ba-

sylikus, który powiada, e by despot,, to jest wadc wyspy

Samos. asicki**) za podaje, e by nauczycielem matema-

tyki w Rostoku (meklemburgskim). Mówi on dobrze po

wosku, po niemiecku, po acinie, po grecku; znajdowa si

z królem na owej inflanckiej wyprawie pod Pozwolem i w ogóle

mia poszanowaide, a uwija si pomidzy panami polskimi,

zwaszcza wyznawcami nowych zasad religijnych, gdy i sam

w nie wierzy. Zacz on napomyka o swej nieprzyjani

przeciw sutauowi, a nareszcie przechowywa si u granicy

tureckiej i oddziay Ivozaków werbowa. Wyszy królewskie

rozkazy, aby Heraklidesuwi robiono przeszkody, ale Olbrycht

aski wojewoda sieradzki przycign do niego z wojskiem,

wpadli na Wooszczyzn i Alexandra wygnali r. 15'ól. Ten

Heraklides który jako hospodar wooski cigle tylko mie-

szkaców i kocioy upi, nie móg si podoba i w krótkim

*) Orzechowski nazywa nowego hospodara Piotrem, ale jak do-

nosi wiedzia ca rzecz z opowiadania ; Górnicki za, który pisa te

uniwersay, nazywa go Alexandrem. Paprocki w Herbach rycer-

stwa, o klejnocie W. Ks. Litewskiego pod r. 1552 take Alexan-

drem.

**) Joannis Las i ci i liistoria de ingres su 1'olouorum in

Valachiani w Tomie III zl)ioru Pistoriusza.
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c/;i.si«' Ityl \Miiz z iiiia>toin Sr»cza\v w/iyty i zaliity przez

niojakif^M) T«iiii^' Woocha.

Obj tedy rzdy nad Wooszczyzn Tonia, ale znahaz

juzcciw soiio silne ^tronniclwo. Niespokojny i i>rze(l>i^'bierczy

Diniitr Winiuwiecki uoy sobie w gowie, e za pomoc
swoici Kozaków wmiesza si z orMii jtrzewanyin poniiydzy

stronnictwa WoociMiw i zostimie liospodarcm wooskim od

Tiucyi niezawisym. Tymczasem nie doi)isao szcz^*cie, po-

raony w )itjii, a do tego scliorzay, pdy niemóg przed nie-

przyjaciómi na wozie ujecha, schowa si w kup siana, atoli

wykryty i ujty, by przez Tom do Carogrodu odesany.

Sutan wedug swój dzikiej sprawiedliwoci przeciw najezdni-

kom kraju, kaza go wraz z jego przyjacielem Janem Pia-

seckim, zawiesi za ebro ua haku wiey. Poniewa Wi-

niowiecki nawet w takiem pooeniu nietraci swego du-

cha i Jurkom na zo bluni przeciw Mahometowi, przeto

dnia trzeciego strzelali lui z uków dopókd ducha nie-

wyzion.

Wkrótce potm Toma wraz z owym Moczugiem , co to

take ])r/^ Sieni wskim sta z wojskami woloskiemi, szukali

przytuku w I'olsce. Zygmunt August jednake niotylko nie-

da im adnj pomocy i nibyto z powodu okruciestw nad

Polakami, ale waciwie dla utrzymania przyjaznych stosun-

ków z sutanem kaza nieszczliwych zbiegów poimri i ci
we Lwowie (r. 15G3). Przyszed do rzdów nad Wooszczyzn
nai)owrót ów Alexander od Sieniawskiego przeciw woli knda

niegdy na hospodarstwie osadzony, a przez }:,askiego i Ile-

raklidcsa wygnany. Jego syn 15ohdan uznajc wadz tureck,

chcia zarazem jak ojciec zostawa i pod opiek INilski. Z tj

przyczyny ucieka si pod zwizki i)owinowactwa, wyda sw
ji'(lu siostr za lvas]»ra l^aniewskiego, a drug za Krzystola

Zborowskiego zarczy i i)rzyjechal do Polski dla jiojcia

w maestwo C()rki po Janie Tarle a w opiece Mieleckiego

wojewody podolskit'go, atoli podr(') ta niewysza nui na dolu'e,

bo naprzód za to, e póniej Krzystofowi Zborowskienui siostry

odni('>wi , by od nii-go w powrocie napadnity, raniony, i)oi-

mauy i (lo])iero za obietnic znacziu^go okupu puszczony.

Tymczasjem jaki Iwonia to jest Jan który mia by sy-

nem naturalnym hospodara Stefana, a wedug drugicli awan-
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turiiikiem Pokikiem, to za pewnie, i suy ua dworze Fir-

leja wojewody lubelskiego : *) ale mniejsza o te szczegóy,

dosy e z aski sutana tureckiego otrzyma hospodarstwo

wooskie. Zygmunt August przez wysanego podówczas do

Turek Andrzeja Taranowskiego, wstawia si o przywrócenie

Bohdana, ale bezskutecznie. Woosza znowu rozpoczynaa

swoje napady przeciw Polsce i kiedy Sieniawski by od Ta-

tarów oblony w Midzj-bou (r. 1566) wielkie szkody zrz-

dzaa na Pokuciu. Niby znowu na wasn rk, lecz waci-
wie za zezwoleniem królewskim ruszy (i\ 1572) Mikoaj Mie-

lecki na Wooszczyzn dla osadzenia Bohdana. Wojska pol-

skie wszedszy do kraju, bray gwatem ywno i dopuszczay

si innych naduy. Mielecki zakazywa tego najsurowiój

a w rodku ob ozu kaza szubienic postawi. Nastpnie prze-

brakowa ludzi: siedmset do domu odesa, a w tysic trzy-

sta koni dobranego wojska przez Bukowin ruszy ku rzece

Prutowi, od którego posa oddzia zoony z ludzi Bohdana

po dziaa do Chocimia zamku naówczas wooskiego, lecz uzna-

jcego wadz bohdanow i osadzonego wojskiem polskiem,

zostajcem pod dowództwem Dobrosoowskiego. U Szczepa-

nowie zaczto gotowa si do boju, atoli nieprzyjaciel jakkol-

wiek liczy sze tysicy, nie chcia przyj walki od przed-

niej stray, zoonej tylko z czterysta jazdy polskiej i prze-

prawi si na drug stron Prutu. Przednia stra cofna si

do obozu lecz znowu w wikszej sile wyruszya podesza nie-

przyjaciela i natarli pierwsi rotmistrz Wolski ze swoj rot

i Temruk tatarzyn piciohorca z Tatarami oprócz których mia

trzydziestu Kozaków, a potem uderzyy w trby i przypady

inne roty tak wawo, e nieprzyjaciel pierzchn. Atoli za

gór zbieray si znaczne tumy, wic przednia stra za-
daa posików, i Mielecki nietylko nadesa spiesznie dwie roty

z dziaami, ale sam za niemi ruszy. W pobliu Jas, tumy
Wooszy okryway okolic, Polacy pucili si na harc, a jak

teraz z<>wiemy na flankiei-y. ale niemogli miao podjeda,

bo wódz nieprzyjacielski pozasadza na nich Czeremissów

z runicami. Mielecki przcpatrywa brodu na Prucie dla prze-

prawienia si ku Jasom, lecz to tylko pozornie czyni bo

*) asicki w dziele przytoczonem
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w (liif/.y iiicufat swym siom i iia^li- roz]»<ic/4 spieszny odwrtit

rui (Jliocim.

Ni('|)r/,yjaciel nis/y w j)Mf,'o a / d/ia i iiodja/ilami na

tyliitj stra naciera. Uulidaii iiDsiJodar /.martwiony i unie-

siony gniewem, e swe pastwo opns/c/a, prosi rotmistrzów

llerhiirta i lianckoroskiego, eby miay ojiór stawiali, lecz

trudno byo, bo nieniuitrywali nij,'dzie l\U temu pola. (jdy na

noc stan^di u l'rntu, niej)rzyjaciel fak ich niejtokoi, e z koni

zsie. niemojj;li. Nazajutrz postrzegali, (! im si\j na obsacze-

nii! zanosi i Ilerburt, którego roty stanowili dzielni Kozacy

utarczki stacza nim siy w dalszy pochód na samym kocu
tylnej stray móg pu.ci. A do samego Chocima nieschodzi

mu z karku nieprzyjaciel, a zwaszcza oddziay tureckie.

(Idy Polacy przeszli jedno miejsce l)agniste niedaleko

Chocima, przypadli Turcy z przeraliwym okrzykiem. Ide-

rzy przeciw nim Czuryo ze stem koni, ale go swym oby-

c/ajem obkolili i znikn bez ladu. Mielecki wiedzia, e
tam walka wewmitrz tumu si toczy i posa Osowskiego na

ratunek, który obwód koa i>rzez nieprzyjaciela sformowanego

przeri^ba, z Czury si^' zczy i nieprzyjaciela w rozsypk(j

wiuawili. Szeciu tylko ludzi Czuryo straci, ale Turków

i Woocln')W dosy pobitych leao.

Przy przeprawie przez jeden mostek znaleli si^^ znowu

Turcy, ale ich l'olacy od])oszyli ogniem z dwunastu dziaek

miotanym. Pod samym Chocimem Turcy uderzyli na Pola-

ków, wcale do boju nieprzygotowanych i potnifiliby zrzdzi

wielkj; szkod, gdyby ich niebya wstrzymaa rota lemruka.

Ledwie Sieniawski starosta stryjski w dow(')(lztwie zast[ica

i pomocnik wojewody Mieleckiego, sprawi wojsko i przodem

dziaa naszykowa, kiedy znalaz si sam wojewoda, zakaza

nalee do boju IJohdaiiowi, do obozu go odesa, gdy w jego

osobie uwaa niejako chorgiew, pod któr, wadz Polski

byo mona wprowadzi mi Wooszczyzn i dla tego chcia

go mie od wszelakiej przygody bezpiecznym.

Turcy uderzyli miprzód na rot Ciemierzyskiego, a gdy

nni duszno b> poc/lo, kazano go wesprze Tennukowi i ler-

burtowi. NiV.dawao im si to, gdy wiedzieli e tureccy ko-

pijnicy roznieliby ich na powietrzu, azatem starosta stryjski

posa rot Jordana a wtedy dopiero Ieibut z Kozuanem
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rycerzem wooskim od boku przypadli, przerazili i rozegnali

Turków.

Sza pogo 7. pola do lasu. Turkowie uciekajcy rzucali

zawoje, szable, ale Polacy ua to wszystko si nie akomili,

tylko kady swojemu na karku siedzia. Turcy znowu si

oparli i uderzyli na Herburta, który z garstk rzuci si na

nich i straciwszy tylko czterech sug, szczliwie si z tumu
wymkn i do swoich ujecha. Nim si wojsko polskie cofno
pod sam Chocim, jeszcze rotmistrz Kocielski uderzy na nie-

przyjaciela i udao mu si zabra kilka dziaek, oraz jedne

chorgiew czerwon.

Bohdan gdy nieraóg przez wojn, chcia wróci do Wo-
och przez ukady i jako posa swego, wyprawi do Iwonii

rotmistrza i sug hetmaskiego Radeckiego, ale Iwonia nie

tylko w nic si nie chcia wdawa, lecz pojmawszy Radeckiego

odesa do Mechmeta-paszy. Radecki powiada Turkom , e nie

w boju, lecz na poselstwie zapany; wstawia si za nim pose

króla Taranowski, który niby nie wiedzia o tej prywatnej wypra-

wie Mieleckiego, stawia si i Dzierzek , który bawi w Turczech

dla nauczenia si jzyka arabskiego, ale Mechmet rozgnie-

wany o zrzdzone szkody, odesa Radeckiego na galery. Do-

piero póniój Mielecki dowodzi Turkom, e przeciw wszel-

kim prawom narodów, mcz czowieka na poselstwie pojma-

nego i w}'doby go szczliwie.-

Kiedy obóz sta ju u Chocinia, zbliy si w pomoc Ja-

zowiecki w omset jazdy, ale Mielecki kaza mu powiedzie

e' widzi potrzeb odwrotu, ju go rozpoczyna, a przeprawa

przez Dniestr bardzo trudna, jako pónij gdy j uskute-

cznia, wiele mu natono koni, jedynie dla niedostatku pro-

mów. Mieli Turcy ochot urwa nieco tylnj stray polskiej

ale ogie piechoty utrzyma ich w oddaleniu.

Po odejciu Polaków obieg Dobrosoowskiego na zamku

chocimskim Iwonia, lecz widzia, e go wzi niepotrafi i za-

cz ukady z przeoonym Dobrosoowskiego, Jazowieckim.

Stano tedy, e Iwonia mu uznawa wadz króla, Jazowie-

cki odebra od niego przysig wiernoci, z Chocima Dobro-

soowskiemu ustpi kaza , a strapiony Bohdan pojecha szu-

ka pomocy do Moskwy, gdzie ycie zakoczy.

Tymczasem Zygmunt August mia sejmowa w Warsza-

wie, ale przeszkodzia mu morowa zaraza w tm miecie roz-
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szorzoiia, a ])oc/cy go mczy rcumatyzmy zastarzae, tak

i kaza zaw(»la<'' swc^o sekretarza Augustyna Kotiindusa, szlach-

cica a wójta wileskiego i dyktowa mu tesUinient; potra na

óku w jiojedzie przyrzdzonym umylnie do tego celu, przez

Tykocin zajecha do ulubionego swego zamku knyszyskiego.

Przyszli raz w niedziel doktorowie medycyny i owiadczyli

królowi, e lepiej zrobi, jeeli si z Panem Bogiem pojedna,

bo acz jeszcze znak('»w miertelnych niewidz , ale od spo-

wiedzi i przyjcia Najwitszego Sakramentu, czsto si lu-

dziom zdrowie popniwuje. Nazajutrz dnia 7 lipca ir)72 do-

peni Zygmunt tcgu obowizku religijnego, a w kilka godzin

snem wiecznym zasn.
Przy wziciu ciaa jego z Tykocina do Krakowa w dniu

10 wrzenia 1573, to dla nas jest wanem, e assystowao

dwudziestu czterech dworzan w aobnych kapturach.
Towarzyszy cay dwór skadajcy si z komorników, dr a-

bantów, dworzan jurgieltników i lokajów. Exe-

kwije odbywane podczas przejazdu w Warszawie, zaczy si

o godzinie szóstój z rana na pózegarzu. *) Koszta za tego

caego pogrzebu podskarbi cign przez skadk od woje-

wództw, bo caa pozostao bya przez kochanki królewskie

i dwór tak rozkradzion, e si aden fundusz nic znalaz.

•) W artykule Czere monie przip rowadzeniu Cziala Jego
Kro: M. s Thikoczina do pogrzebu thira sposzobcm ssodpra-
wowanc. W Pamitniku Sandomirskim.
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— bierze lub z królewn, du-
sk, 109.

— ks. pruski, 150. 289. 264. 268.
— mistrz, .305. 306. 277. 278.

282.

— Fryderyk skada hod w Lu-
blinie, 307.

Alexander bojar wooski, 339.

Amurat, 258. 259.

Anastazya Knechini, 1 1

.

Anna Jagielonka, 44.

Arianie 3l7.

Augsburg sejm, 1518. 48.

B.
Bajezyd sutan, 30.

Baka," 254.

Bar, 79.

Barbara Kadziwiówna, 167.

— — koronowana, 1 76.

— — umiera, 176.

Bezecno (Reichsacht), loO.

Bierula, 257. 258. 261.

Bohdan Jan hospodar wooski, 15.

Bolonia sobór trydencki do Bolonii

przejiiesiony, 208.

Bona, 79. 95. 115. 168. 310. 287.

Bonar Jan, 29.

Boratyski Jan, 112 259.

Branibor (,Brandenbui'g), 63.

Braunsberg, 66.

Budzy wzity przez Turków, 14;}.

Bykowski Jan pose, 259. 260, 261.

Car schizmatyk, 206.
— posya (r. 1558) 40,000 wojska

do Inflant, 225. 226.

Christiern III. król duski, 229.

Chodkiewicz Hieronim, 230. 242.
- Jan, 242. 251. 260. 269. 270.
— Grzegorz, 243. 244. 249. 257.

Cenzura, 322.

Cioek Erazm biskup pocki, 48.

— mowa jego, 48

Ca, 133.

Commendoni nunciusz, 322.

D.
Dantyszek, 150.

Daszkowicz Ostafi chop, 11.85 93.

Dbrówna bitwa, 25.

Ueciusz Jodok Ludwik, 281.

Dobra królowej, 136.

Dowojna 245. 246 247. 262.

Drohojewski biskup, V81. 284 288.

Dziayski Jan, 279. 287.

— — wojewoda chemiski, 293.

298. 299. 301.

— — Micha, 278.

Dziedzictwa, l2o

Dzierzgowski pimas, 210.

— - Mikoaj arcybiskup rzuca

na Toru kltw, 290. 295.

E.

Eliasz okrutnik na Wooszy, 338.

Elbieta ona Zygmunta Augusta,

151.

Ernest Weicher, 263.

Eryk XIV król szwedzki, 230. '.^45.

256 257. 264. 270.

— ksi brunwicki, 248. 262.

263.

Estonia zatargi midzy szlacht

a mieszczanami, 2 18.
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Kx('kucya statutów i unia prowin-

cyi, •2'J'2.

Kurdyuantl. ha. K'.t.

— austryacki, I4((

król rzymski iczcsk', 277. 27tt.

— arcyksi, '2h;\.

— ccsar/^ ''Mt.

l''ilil) syn cc>ur/u Muxyniiliaua« r)7

I''ranci.szck I, 84.

l''reil«!Ui«*ry i ich naczolnik Asmus
Gondcrich, ;(i.j.

Fryderyk w. nii>trz. 3l.

Fryderyk kurl. v;i^ki i Kilip licski

w l>itwic pod Midilbergioui ule-

gli, lr>l.

— II krl il liski. U48 264. 'ifiS.

Kiigerowie, '.»7.

Fiirst, 2'.t.

FUi"stcnberg mislns, *226. i24y.

(jall(>n mistrz szuka porozumienia

z (justaweni NYazij, 2-20.

Clam rai I, 117.

(iarda Zachariasz nuncius/. t>i.

Ciastdwd Wdjfwoda wileski, 11.

(.idask naprawia way, r)7.

(jliski Micliii, 3. 6. 8. 'ii. 23. 24.

— Wasi!, 11.

(iiiDJeski, 2h3.

(joowin 1'iolr, 261.

Górka, lit 4.

— Stanisaw, 256.

Jaikasz, 27.').

Gustaw Waza król szwedzki, 23y.

H
Handlowe zataifji, 2l'.t.

llan/.a przeciw /yt^nnuitowi, 2o.

llaraliunla Micha, 2.'i7. 244. 247.

llev:>;e .lakóii, io:j.

Jlelena kndowa, S. |8 f l'.i.

Henryk ksi\> lunnwicki, 284.

llleliuwicz Jan, 114. .'ru 24<i. 247.

llc)i»pe Jan rektor, 2H.''). 2«7.

llnrn Henryk, 270.

lltirono>lai niarsziiek, V:r).

llurda tatarska spalia Moskw r.

i:)7l, 274.

lloziusz Stanisaw, 27C> 2X0. 282.

284 288. 2".M» 2'.il. .-KM). :y.\\

.

;j:)3.

Hus, 97.

Hussyci w Toznanin, I.s7.

I

Jadwifja córka Zy^rmunta. 1 15

Jan z Krotoszyna, 274.

Jan Klatka, '2r,r, 304. 3or, 307.

Jan Szynikitwicz, V40.

Jan ktiijtj tinlandzki iNiiiiej Jan
III król szwedzki, VG3—2fi6, 271.

— III 273.

— Alhrocht ineklemburgski, SOi
307

Jazowiecki w Oczakowie, 8).

Jerzy niaigraf, lofi.

Jezuici w lleilshergu, 331 w Putu-
sku, w Wilnie, w Poznaniu, 334.

Jyzyk aciski, 322.

l^rnacy Loyola, 33

1

InHanty - Nowatorstwo, 216
— Wojna domowa, 221. 2V4.

Iidtwizycya wznowion;i, l8t>.

Joachim Kurtirst, dl. 05.

— II Kurtirst brand. Uf).

Juliusz II papie, 28: 35.

— III. 2o'.».

Justus Claudias, 273. 272.

Iwan Wasilewicz koronuje si, 2l9.

220.
-- II 234. 238. 240
— oblega Kies w intlantach, "242.

— 24:t 24.->. - 252. 288. 289.
— wypowiada wojn Zygniuutowi
— 245.
— oblega Poock r. I5r.3. 246.
— 257. 259. 2C1. 2f,2 271: 276

2«4.

Iwoni 341.

Izabella królowa Kastylii. 57.

— polska, 142.

K
.'(-.3 i(i5.Katarzyna Jagiellonkji,

•^7'l. 272.

Katarzyna ona F,rika, 71.

- (Virka l-erdynanda króla rzym-
ski ejfo, V83.

Karnkowski bi»knp, 304.

Kar(d V, 58. 62. 05. 84. 93. 278.

290.

Karol brat Jana ksicia Hidaiidzkic-

go, 271.

KarlsUidt. 100.

Kettler Uotthard mistrz, 220 2?8.

230 — 233. 240. 243. 202-272.
;ioo.

Kiszka Stanisiw, ±\A. 237. 25o.

Koczewski Piotr, V73.

Kmita, 117. 173. 194.
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Kmita Filon Czarnob\ Iski, ^43. 254

do 256. 261.

— Piotr, 278.

Konstanty z Ostroga, 14 24. 58. 71.

Kortezani, 136

Kostka Stanisaw, 279. 334.

— Jan kasztelan Gdaski, 293.

Kozacv, 335.

Kozów, 259. 260.

Krasiski podkanclerzy, 300.

Kromer Marcin, 266. 271. 273. 277.

283. 290.

Krzystow arcybiskup, 227. 232. 239.

— meklemburskij 263. 267.

Krzyacy, 33. 45.

— u cara ebrz pienidzy, 68.

Krzyacka s-poeczno rozprzga si,

45.

Krzyanowski pose królewski. 287.

Ksistwa Zatorskie wasnoci ko-

rmy, 160.

Kursel Claus, 269. 270.

Kurpski, 256
— Andrzej, 257. 258.

L
Lanckoroski Przecaw, 67.

Leon X papie, 39 47.

Leszczyski Rafa, 48. 274.

Leniowolski, 245.

Lipomani nunciasz papiezki, 2 10,

286 287.

Listy odpowiednie (Fehdebnete), 6 /

— bezpieczestwa dla Krzya-

ków, 69.

Litwa spory religijne, l82

— sejm (1561), 232

Lubeczanie, ^ 6. Ti.-. 264. 265.

Lublin sejm 1569, 300 . ,. „
Lubodziejski biskup chemiski. 285.

•JUQ

Ludwik król wgierski pod Mocha-

czem t ^3-

Lubraski Jan biskup, v!W.

Lutber 99.

Luthra nauka, 184.

Lwów 150,000 szlachty, 123.

aski wojewoda, 141.

— Stanisaw w Augsburgu, 152.

277. 278.

— Jan, 212
— Olbrycht gromi Tatarów pod

Oczakowem, 337 340.

czyca synod, 186.

opuszna bitwa 1512, 71.

M
Maciej z Miechowa, 43.

Maciejowski Boratyski, 160.

— — kanclerz, 75 284.

Magnus ksi holsztyski, 229. ii i-

_ _ szlezwicki, 260 'iei. 265.

Mahomet Gerej na Litwie, 58

Malborg sejm 1556, 286.

Marcin ^Yoodkowicz, 240.

Martinuzzi Jerzy, 140.

Maurycy kurfirst saski, 277.

Maximilian cesarz, 40. 44. 47. 56

309.
,

Mengli Gerej, 26.

Metryka. 121. 133.

Mielecki Mikoaj na Wooszy, 342.

Miociwe lato, 97.

Midzyrzecz wzity przez Brand-^n-

burgczyków, 67.

Mieszczerski knia, 255.

Mistrz niemiecki, 95.

Moskwa pustoszona, 14.

— zagraa Inflantom, 224.

— zdobya Narew, 225.

— — Dorpat, 226.

Multany i Woosza, 87.

Myszkowski Piotr, 299.

N
Naruszewicz Mikoaj, 257.

Noszczekin, 261. V62.

Obortyn zwycistwo, 92.

Ochinus \Yoch, 325.

Ocieski Jan, 2ol.

Olelkowicz Siemion. U.
Olenicki, 198.

Opola, 120.

Orzechowski, li 8.

— 179. 189. 193. 195 196.

Osiecki kanclerz, 281. 288.

_ — 292. 294. 295.

Otwinowski Erazm, 319.

Pac Stanisaw, 256 do 258 261.

- Mikoaj, 324.

Parczewski sejm 1564 r. 326.

Pawe IV papie, 209. 290.

Pfundzoll w Gdasku, 305.

Piotrków sejm r. 1522, 78.

— wielki spór sejmu z Zygmun-

tem Augustem. Sejm si roz-

jeda. 169. 174
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riotrków nowy sejm, >7»;.

— (Iriii^i sejm /a Zygmunta Au-
Kustu, liM.

s«'jni ):><">V, 292.

scjni &<',:., ;(M).

)'ison, 2'.i.

I'ius IV. 2l»o. 3VI.

Pocztek wieku XV. «tr,.

rolt-nz Ji>r/.y itiskup sainliijski, oi.
]'i>\iu"/.ou\o Intlaiit / Litwa. 2.s 2.'^l.

"v::. >

INiock ocalony, 1 12

siy Moskwie poddaje (d. '^r)

Lut<'Ho 1563), 247.

Toubieski. ,'r2. V44. '_».'>f. Jfil

Toselstwo 1'tewskie u cara, 230. 2:17.

23'.». 240.

Pose Iwana na sejmie luK>lskim

r. \:>:y-i. V:»7 2:«.

w Grodnie. i!.")7. 258
l'ost»wie Tru ksijjccych na .sejmie

Inlielskim I5))f). .3()r>.

Powooszczyzna, 132.

Prabuty t>l

Prusy ksice zainylnj o oderwa-
niu si od Polski. I4<.t.

Przerembski Jan. 2h.t

Isków usianie wieców, 17.

lladcy pruscy na sejmie Piotrko-

wskim. '276

i posy pruscy na sejmie r.

I5t;:, \>'h.

Radziwi Miiioaj Janowicz, 183. 257.

V«3.
— — wojewoda wile-
ski, 231. 232.

— — Jurewicz, 243 do 247.

253 do 256.

Iley z Nagowic, 319.

lli^skie biskupstwo, 213.

llitfski arcybiskup sprowadza ryce-

rzy mieczowych, 213.

Kokosz, 133.

llozejm z krzyakami, 70
Kozwiozo obyczajów, 21'.t.

Rycerze mieczowi cz si\) z kr y-

akami w Prusach, ".^14

Sd na stronników Gliskieiro, 1 6.

Sanj^uszko l{omau, 2r)8 do 2C1 3ll.

Sclu)eid)erg Dietrich, 44

Schultz i 13 obywateli citych
w Gdasku, llo.

Sejm wai'szawski, 297.

Sejm litewski w Miodnikach, 8.

— warszawski (1557) burzliwy,

211
— w r. 1556. ndeu szlachcic

nie moe by ^»rzel.adowany

o przekonanie religijne, 2kh.

Sejm lubel>ki 1569 r Inia Polski

z Litw na sejmie lubi-lskim. 312.

S<'lini sutan, 31.

Senator, I2i.

Senatorowie, Th.

Serebrianoj, 243 253 255. 256 do
V59.

Smolesk przez Wasila oblony, 1 9.

— wzity, 22
Snieporoda Jan, 256.

Sociiuis, L'04. 315
Sokal bitwa. 58

przegrana. 11:2.

Solikow-ki Jan Dymitr, 273 307.

Soliinan 11, 76. 143.

Soouib, 20. 261.
— Uchwaa w Spirze wojny prze-

ciw Turkom, l45.

Stankar, 3i5.

Starostwo jeneralne, 292.

Stefan hospodar, l4u 338.

Synod narodowy, 32i).

Szlachta iiiHiindzka da guberna-
tora z panów litewskich, 268.

Sziyski knia. 253. 254.

Tabor Wojciech biskup wileski, 4.

Tarnowski Jan. 77. 80. 9o 117.128.
173. 194 198 280.

Tatarzy w Prusach, 59.

-- na Rusi, 70. 72 77. 335.

Tezel Jan, 98.

Tiedeman Gise biskup, 276.

Toru sejm 1519, 59.

Trepka 23

Tridendt sobór, 208. 209.
— 1562, 34!2.

Turcy 47.

U
Uchaski Jakób biskupem, 213. 295.

290. 299.
— prinui-s, 3'<;o 32(J.

Uisowy o tytu „car," 235 do 239.

2t")5.

Ustawy pi-zeciw herezyi odnowione,
192.

Utiszeniec przeor w Czstochowie, 90

Vuigata. 2o8, 2o9.
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W
Wasil Iwanowicz, 8 10. 2l f 2i.

Wgry przeciw Solimanowi 11, 81.

Wierzchliski, 246 247.

Wiklew. 97.

Wilhelm brandenburgski arcybiskup,

239. 240. '^43. WeS.

Winiowieccy Micha i Diniitr sy-

nowie chopa Daszkowicza z Ow-
rucza, 335.

W^iniowiecki Dimitr, 336.

ginie na haku w Konstanty-

nopolu, 341.

Wojna Polski z Krzyakami, 59.

— kokosz, 132.

Wojska litewskie id do Inflant (r.

1560), 24V.

"Woosi na Podolu, 139.

Wooszczyzna. 335
Woowicz Ostafi, 242. 257.

Worms sejm, 32.

Zabrzeziski marszaek w. litewski, 7.

- zabity, 9.

Zapolya Barbara koronowana w Kra-

kowie, 70. 115.

- Stefan, 84.

- Jan, 89 140 t 143.

Zborowscy, 118. Z Piotr, 125. Z.

Marcin, 128.

Zbór w Kominku, 20 7.

Zebrzydowski Floryan, 245.

— Andrzej, 284.

Zehmen Achacy, 105. 277 do 279.
— V85 do 287. 289. 298. 299.

Fabian, 30l.

Zenowicz Jerzy, V42. 254. 261
Zgoda z "-zwecy, Dani i Lubeka,

273.

Zjazd w Ornecie, 157.

Zjazdy nowowiei'Ców, 315.

oda, 339.

uawy, 68
Zwizek w Szmalkaldzie, 148.

Zwingii Calvin, 180.

Zygmunt I Jap-ielloczyk korono-
wany w A\'ilnie, 4.

— w Krakowie, 5. 12. 43
— charakter, 115.

— umiera, 160.

Zygmunt August, 165. 167. 223.

275. 289. 297. — 300. 309.

— zrzeka si tytuu dziedzica

Litwy (1564), 3 10.

— pragnie si rozwied z Ka-
tarzyn austr. 325. Przyjmiije

ustawy soboru Trydenckiego.
328.

— umiera 7 Lip. 1572 w Kny-
szynie, 345.
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TIIKO T031L' IV

KSlI^OA XV. I. Spjin w Wilnie pospiesza i. uznaniem Zygmunta

.l.ijjiclloucr.yka li. ir)0{) Wojciech Tabor biskup wileski kadzie mn na

({Iow w kociele katedralnym wile.skim czapk ksicn, poczem panowie

litewscy, mudzcy i ruscy .skadaj mu nalen przysig — Sejn walny

polski zaprasza Zygmunta przez .lana {'^nskiegn i innych do objcia rzdów

w Polsce. Koronacya Zygmunta w Krakowie. (Strona 3.)

M. Micha (tliski czyni zabiego przywaszczenie sobie r/.dów w Li-

twie i zmawia si z carem Wasilem Iwannwiczcm — Moskale wkraczaj

do powiatu Smoleskiego, ale wnet wracaj do swego krnja. — Gliski na-

jeda Zabrzezisliiego ve wsi pod (Jrodnem i kae go ci swemu Turko-

wi I. orszaku (Str. 6.)

III. Micha Gliski zamyla wskrzesi dawn potg Rusi naddniepr-

skiej przez zniweczenie jiierwiastku polskiego i katolickiego i osie w Ki-

jowie. Zdobywa Mozyr, a brat jego Wasil zajmuje Kijów. - Anastazya

Olelkowiczowa. — Król rusza przeciw Gliskiemu, którydo Moskwy uchodzi.

—

.Moskwa z Gliskim obsadza prawy brzeg Dniepru, ale walnej bitwy uni-

ka. — Konstantyn z Ostroga i Stanisaw Kiszka niszcz ziemie moskiew-

skie. Moskwa prosi o pokój, który otrzymuje. — Bohdan hospodar wo-

oski nachodzi Ru halick w skutek poduszczenia Gliskiego. Król kae
pu8to.-zy wojsku polskiemu Woosz. Pokój z Woosz (.Str II.)

lv. Sd na stronniki')*- Gliskiego. — Car zabiera Psków, ali si n;i

panów litewskich, e siostr jego Helen uwizili w Trokach. — Tatarzy

napadaj na Ru halick. — Rokowania z Moskw o Kniechin Drack
i Iwaszenkiewiczow. (Str. !>.)

V. Car W a«il rusza przeciw Smoleskowi lecz napróno wznawia sztur-

my i do domu nawraca. — (.iliski siara si o sprzymierz z domem austrya-

ckim a Wasilem przeciw Zygmuntowi. Jako przychodzi do sprzymierza,

a nawet z Hanz, s/.czciem atoli, e oba te traktaty niemieckie z Mo-

skw przeciw Polsce pozostaj tylko na papierze. — Car Wasil w trzeciej

wyprawie bierze Smolesk. (Str 19.)

VI. Micha Gliski zawiedziony w nadziejach, pragnie zgody z kró-

lem. Panowie litewscy puszczaj o tern wiadomo do cara, który go wi-
zi, lecz za wstawieniem si synowicy swój carowej Heleny ra wolno wy-

puszczony r carewicza opiekunem zamianowany. Po mierci Wasila po-
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wtórnie uwiziony i oczu pozbawiony. — Koristanty Ostrogski odnosi zwy-

ciztwo j od Dbrówna nad Moskw. — (Str. 2'<^.)

VII- Papie Juliusz 11 stara ,si braci Jagielloczyków Wadysawa
i Zjgmunta do wojny przeciw Turkom nakoni. Polacy i Wgrzy sposobi

siy i rozpisuj pobory. — Król Zygmunt przy pomocy Bonara reguluje

skarb Polski. — Maxinulian cesarz nalega o zwrócenie krzyakom krajów

zabranych Legat za Pison wzywa Polaków do wojny przeciw Turkom.

Rokowania w tej mierze z Wgrami. Pisona popiera drugi legat papieski

Grossi. Polacy atoli daj odmown odpowied (Str. 27.)

VIII. Wielki mistrz krzyacki Fryderyk lubo udaje skonno do zo-

enia przysigi hodowniczej Zygmuntowi, jednakowo szuka pomocy po Niem-

czech. Na zjedzie poznaskim penomocnicy cesarza Maximiliana i Za-

konu wywodz, e w. mistrz powinien by wolny od hodu, ale król i pa-

nowie odpowiadaj, e pozostanie po dawnemu. Wielki mistrz Fryderyk

ksi saski umiera, po nim Albrecht take odmawia hodu Zygmuntowi.

(Str. 31.)

IX. Zygmunt udaje si na Wgry r, 1515, ztd za z Wadysawem
do Wiednia. Podwójne tam zalubiny Anny córki Wadysawa z Mazymi-

lianem starym, wnuczki za cesarza Maryi z Ludwikiem. Maxymilian ce-

sarz przerzeka o Krzyaków si nie troszczy. — Rozwizywanie si spo-

ecznoci krzyackiej. — Wasil z Krzyakami zmawiaj si na wojn prze-

ciw Polsce. — Maxymilian chce ruszy przeciw Turkom i nakania Zy-

gmunta do tej wojny. W poselstwie wysya w tej mierze na sejm rzeszy

Krazma Cioka biskupa pockiego i Rafaa Leszczyskiego, — Mowa Cioka

na posuchaniu u cesarza w obec ,kurfirsztów i najznakomitszych mów
Rzeszy. — Maxymilian cesarz umiera, po nim Karol V. cesarzem rzymsko-

niemieckim, pragnie pokoju z Polsk, bo ma zamiar wypdzi Turków

E Europy. — Rzesza rozkazuje mistrzowi Albrechtowi, aby hod Polsce zo-

y. - (Str. 42.)

X- Król Zygmunt zjeda na sejm do Torunia. Mistrz wezwany na

rok do Torunia dla zoenia hodu ; nieprzybywa, wypowiedziano mu przeto

wojn. Wojsko polskie pustoszy ziemie w. mistrza. Kwidzyn i Holland

poddaj si królowi. Polacy pod Królewcem wzywaj rad, aby poddaa

miasto. Mieszczanie daj zwoki, a na zblione podjazdy polskie daj

z dzia oguia. Albreclit w. mistrz przycinity nakania si do zoenia

hodu i jedzie do Torunia do króla. (Str. 58.)

XI. Posiki nadchodz w. mistrzowi w pomoc. W mistrz uchyla si

od zoenia hodu i opuszcza Toru. Polacy pal wsie okoo Królewca

Karol V wstawia si za Krzyakami. Mistrz nabiera otuchy i pustoszy

Mazowsze Posiki z Brandenburgii bior Midzyrzecz i zdobywaj w nim

zamek. Id do l'ru8 na Starogród i Tczew, które si im okupuj. Zbli-

aj si pod Gdask, ale Polacy pod dowództwem Firleja gniot Niemców,

którzy uciekaj do ksistwa pomorskiego. — Król od Wgrowca nawraca

do Prus. — Krzyacy ebrz pienidzy na wojn u cara moskiewskiego

W. mistrz stara si wojn przecigu i nieustaje w rokowaniach o pokój.

Rozejm stawa nakoniec na lat cztery. (Str. 65.)
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XII. UkoroDOWADie Barbary Zapolyi w Krakowie, maonki Zyf^man-

ta. - Tatarzy na Rusi i fudolu w 2j,<m(). Wzili w ja«yr 17. (KM). Tycli

odbija 0)iroi(Kki pod ^upuszu r. lóll! i lO.OCMJ bierzo Tatarów do niewoli.

Drugi raz uipadaj 'JaUrzy w r. I5l<> w JO.IKM); ti4).(KX) ludu w jaayr

bior i uprowadziij^ na l'rzekup. Trzecia wiull^a napasc tatarska w czte-

ry zagony. — W roku 1517 znuw Tatarzy na Woyniu, które napakci w na-

tpnyci latacl) do r. 1521 ponawiaj i uprowadzaj.) ty»ice ludzi na l*rzo-

kop (Str. 70 ;

Xlii. Szlaclita polska rulti wyprawy na granico tureckie i upi. —
Wgry w wojnie z Suliui.iufiii 11, idziu iui w pomoc Tarnowski z nuioiu-

uyiui Polakami. Na ty wiadomo tSolimao 11 odstpuje od wojny. —
(Str. 75.)

XIV. Sejm walnyw Piotrkowic 1522 radzi i uchwala podatek na utrzy-

manie 4,0U0 staego najemnego wojska na Podolu przeciw Tatarom. —
Mehuiet Gerej chau przckopski w bitwie przeciw Tatarom zawolzauskim

poleg, brat jego Sodot Gerej rozpoczyna rokowanie z Polsk o sprzymie-

rz. (Str. 77.)

XV. Tureckie i tatarskie najazdy Ziem polskich. Przed pospiesza-

jcym na odsiecz Kusi krójuiu Zygmuntom dzicz uchodzi. (:3tr. 79.)

XVI. Karol V cesarz prowadzi wojny z Franciszkiem I królem fran-

cuzkim. — VVygrzy zuctiwal daj odprawy po&lom sutana Solimaua i ob-

rzynaj im nosy i uszy. Król Zygmunt namawia U\'grów przez postów aby

zawarli pokój z Solimanum, ale uapróno. Sutan idzie ku Mohaczowi

i nasya na Polsky Talarów dla rozerwania si polskich. Maa tylko po-

moc polska wysana na Wygry. Król Ludwik wygiorski ginie pod .Moha-

czem i .ciiiga na Wygry niepowetowan klysky. — Tatarzy zniesieni w Ka-

niowie przez Konstantyna z Ostroga. — Jan Zapolya po Ludwiku królem

wygierskim. Ferdynand brat Karola V koronowany na króla wygierskiego

w liudzyniu. Ztd krwawi* wojna. Ferdynand zwyciyza i zabiera Sied-

miogród i ipi polski. — Polacy napadaj na Przekup. Pod Oczakowem

ponosz klysky. (Str. 81.)

XVII. Dobre porozumieniu miydzy Polsk:^ u pastwami naddunujskie-

mi nieutrzymuje si dugo. — Zygmunt niechce siy zbrojno miesza do spraw

wygierskich. — Jan Zapolya staje siy lennikiem Solimaua, oba bior sztur-

mem liudzyu, a So liman oblega Wiede, ale potrzeba zuagla go wróci

do Turoyi. — Jan Tarnowski odnosi zwyciyztwo nad hospodarem woo-

skim i multaskini pud Obortynem (1530 r). Polacy wkraczaj do Mul-

tan. — Soliman wybiera siy puwórnio przeciw Wiedniowi, ale zagroony

przewanemi sitami Kuróla V nawraca i szuka pojednania z Polski^. —
(Str. S7.)

XVIII. Nicuawi. przeciw zakuuuwi krzyackiemu wzrasta w krajach

ssiednich. Wielki mistrz Albrecht w dugach, szuka utrzymania w Niem_

czech, przesiaduje w Niirnbergu jako radzca namiestnika, i wcliodzi w sto.

sanki z ludmi podkopujcymi zasady dawne religijne. (Str. i)4).

XIX. Pocztek wieku XV^. Spoeczno kocielna i spoeczno wie-

cka. Wiklef, Hus, Marcin Lutlior. — lieligijno zainiyszania w Niemczech.

— Luther przed cesarzom i sejmem w Wornis, w powrocie porwany i osa-

23
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(lony w zamku wartburgskim. Spór religijny przechodzi na polityczny. —
(Str. 96.)

XX. Wielki mistrz Albrecht znosi si z Luthreui, który mu radzi zacz
od kocioa, jeeli chce •wj'j z trudnego pooenia. Przy pomocy nie-

których biskupów w kraju krzyackim szerzy si nauka Luthra i udziela

.<;ic nawet Prussom królewskim. Gdask, Toru, Elblg na stronie Luthra. —
Król Zygmunt radzi w. mistrzowi przca po.redników zoy urzd. — W.

mistrz jako ksi Prus skada na rynku krakowskim przysig hodowni-

cz królowi Zygmuntowi (1525 r.) Koniec Krzyaków. — Zaburzenia re-

ligijne w Gdasku. Król Zygmunt jedzie do Gdaska, w drodze nieprzyj-

niuje zaproszenia na .lub ksicia Albrechta (byego zakonnika rycerskiego),

karze naczelników buntu w Gdasku mierci. Podobnie pokarani prze-

wódzcy -w Elblgu za rozruchy religijne. Str. lOl.)

XXI. Car Wasil wysya wojska na Litw, a han tatarski w 80,000

uderza na kraje Wasila. Ostrogski cignie przez Siewierszczyzn ku Psko-

wu. Moskwa w 7,000 jazdy stawa u Pocka. Jan Boratyski bije Moskw
i ocala Poock, 50,000 Moskwy upi Litw. May znajduje opór. Car ro-

kuje o rozejm. Polacy daj zwrotu Smoleska, ale napróno. Wasil

umiera. Rokowania z modym Qarom Iwanem o rozejm, który nakoniec

stawa na lat 5 (Str 111.)

XXII Zygmunta charakter; ony: Barbara córka Stefana Zapolyi,

druga Bona, córka ksicia mediolaskiego Sforcyi. Charakter Bony. Kmita

jej powiernik, niweczy projekt ku poprawie ustaw na sejm i przywraca

dawny niead. Kmita z Bon staraj si wynie swego powiernika Gam-

rata na kanclerstwo. Król zostawia kanclerstwo w rku Chojeskiego

(Str. 115.)

XXIII. Powody do niechci przeciw rzdowi. — Dziedziczne posia-

danie dóbr prawem rycerskiem nie pyno z pierwiastku sowiaskiego. —
Opola. Dziedziczenie rycerskie. Metryka spisujca tytuy posiadania rzuca

postrach na szlacht i nadwtla mio do Zygmunta. Panowie. Senat

Kabay Bony, frymarki dobrami na zasadzie metryki. Oburzenie na to

szlachty. — (Str. 119)

XXIV. Król Zygmunt we Lwowie, gdzie si zgromadza 150,00 szlachty

Wyprawa przeciw liospodarowi wooskiemu nie uchwalona, gdy szlachta

toczy spory z królem o metryk, co i krzywdzenie rycerstwa. Narady

trwaj dni 49. Szlachta rozjeda si do domu, a wypraw pod Lwowem
z powodu wyjedzenia kur nazwano wojn kokosz. — Woochy pustosz

Podole. Zygmunt udaje si do Sutana Solimana przeciw hospodarowi

Piotrowi. Soliman zwala Piotra , a Stefana czyni lennym sobie hospo-

darem. (Str. 123)

XXV. Jan Zapolya i Ferdynand austriacki prowadz z sob wojn
.0 Wgry, do której, mieszaj si Turcy. — Król Zygmunt jako porednik

doprowadza rozejm do skutku midzy walczcymi. Mimo to walcz cigle

stronictwa wgierskie z sob. Najwicej cierpi Spi. Z jednej strony

Niemcy wspieraj Ferdynanda, z drugiej Soliman Zapoly. Stawa nareszcie

traktat midzy Zapoly a Ferdynandem, dziel Wgry midzy siebie;

Zapolya eni si z Izabell królewn polsk; umiera i zostawia z niej syna
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Jana /y^niutit.t , kt<'>roma daje zn opiekunów M.'irtiiiu>/.i-){i) i Ti-iruwika —
Zy^iniiiit roci jir.iwd do tronu wvKi<'nikiego, al«- MnrtiiiuzKi odpiora woj-

aka ccHurMkio od nu-l/.yiiia. który bierze Kuttaii Solinian pod pozorem in

sprawowa bydzic rzi^dy w iiiiicuiu Jana Xy^niunUi nad \\\*j{rau)i którt-

turczr (Str. I4<)).

XXV'I. Król /y^rniunt napróno upomina szlacLt^'. aby hi\;\ sposobia

do obrony przeciw Turcyi i popara wypraw przeciw clirzc.ciauiitwa. Zy-

);niunt przywodzi niazunstwo syna swi-jjo Zygmunta Augusta i Klbielit

córki( Ferdynanda króla rzymskiego. — Sejm piotrkowski 1Ó44 nie opiera

«ic wyprawie przeciw Turkom. — Duch opozycyi Prus uwa/,aj.-\cych si od

r. I.')2!) za pastwo federacyjne. — Opozycia wzmaga si w skutek przy-

jcia uauki Lutiira. Albrecht za odszczepiestwo od ko.cioa pozwany

przez cesarza (1530). Sejm piotrkowski zakazuje nm uznawa sd cudzo-

ziemski pod atrat lenna. -- Miasta pruskie wezwano przez sejm rzeszy

w Regonsburgu do podatku na wojnr tureck doj odpowied, i nalc.tc

dli l'olski nien/.naj wtadz cudzoziemskich. (Str. 1 44.)

XXVII. Stanisaw I^aski w poselstwie od I"(plski stawa w Augsburgu

na sejmie niemieckim (1547) domaga si zdjcia n^jchsachtu z Albrechta,

bo jest<'lennikiem Polski. Mowa askiego, na któr odpowiedzia mistrz

krzyacki, utrzymujc, o wielcy mistrzo zawsze si uwaali lennikami cc-

Korzn niemieckiego, a przeto reichsacht na Albrechcie powinien by wyko-

nany. — Cesarz o.wiadcza askiemu e wyroku na Albrechta cofnii nie

moe, a Gdask i KIblag stany niemieckie uwaaj /.a nalece do rzeszy.

PruHy'owiadczaj si za Polsk. Pojcia .redniowieczne o ojczynie Król

oddaje Zygmuntowi Augustowi zarzd Prus (Str. 152).

XXVIII mier Zygmunta I w Krakowie d. 1 Kwietnia I.')48 r.

Zalety jego i cnoty rzadkie u monarchów, btanowi gono cechy jego cha-

rakteru, (str. Ib'().)

KSIl^GA XVI. I. Zygmunt August. Wychowanie jego i chara-

kter. Oeniony z Klbiet austryack, córk Ferdynanda, zostaje wdo-

wcem w dwa latJi. Hierze lub tajemny z I5arbar wdow po Gostowdzie

— IJona matka stroi kabay i frymarczy dobrami. (Str. 1G5).

II. Na sejmie piotrkowskim sprawa zatacza si o maestwo Zy-

gmunta Augusta. Stao króla, sejm si rozjeda. (Str. lG9).

III. Uniwersay sejmu wychodz za porad Tarnowskiego 1549 r. Bar-

bara umiera. — Na sejmikach zapadaj uchway, aby król przestrzega wszy-

stkici praw, któro poszy w niwecz. — Posowie zjedaj si do Piotrkowa.

Król napomina a nawet prosi, aby wszyscy o rzoczypospolitój pamitali.

Skargi s/.laclity, spury jój z Maciejowskim i Tarnowskim. - Orzechów.

sU. (Str. 174).

IV. Rzut oka na stosunki religijno w Niemczech i Szwajcaryi. Za

przykadem Luthra poszrd Zwingli. .lego nauka i zgon. Kalwin we Fran-

cyi, potem w Genewie. Nauka jego o wyborze laski i przeznaczeniu.

Wyznanie jego nazwano hclweckióm, a zwolenników jego wo Francyi Hu-

gcnotami. - Wpyw tycli nowo.ct religjuych na Prusy, Polsk i I^itwc.

(Str. 17'J).
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V. w Litwie spory religijne pomidzy acinnikami a Rusinami. Po

miastach Niemcy utrzymuj, stosunki z Saksoni i z Prusami ksicemi
Abraham Kulwa Litwin rozsiewa zasady Luthra w Wilnie. Zygmunt Au-

gust sprzyja nowej nauce i podnosi Janowicza Radziwia, który szerzy wy-

znanie kalwiskie. (Str. 182).

YL Do Wielkopolski wciska si nauka Luthra, w Poznaniu Samuel

dominikanin, Jan Seklucyan, Jan z Komina rozkrzewiaj nowe zasady

Podobnie Eudorfin przy katedrze w kolonii unirersytetu krakowskiego. Zbo-

ry wielkopolskie. Synody prowincyalne przeciw Luthrowi i jego zwolenni-

kom. Bracia czescy w miasteczkach wielkopolskich. — Andrzej Górka ich

popiera. Biskup Izbinski wyjedna rozkaz króla oddalenia braci czeskich.

(Str 184.)

VII. W Maopolsce schadzki religijne u Trzecieskiego, Lismanina Wo-
cha, spowiednika Bony. Biskup Maciejowski karci i grozi nowatorów ale

nie karze. ywot Orzechowskiego, jego zasady i nauki, dla tego idzie pod

kltw. (Str. 187).

YIIL Sejm drugi w Piotrkowie (1549). Orzechow.ski skary si u izby

poselskiej przeciw biskupom. Obrazowanie jego bezennoci ksiy, obu-

rza biskupów, którzy daj, aby król niepozwala dalej mówi. Orzecho-

wski wnosi, aby król niepozwala go kltw ohydza. Król wyrok odwa-

cza. Orzechowski eni si z Magdalen Chemsk. Biskup Dziaduski uznaje

maestwo jego za nieprawe a samego skazuje na kltw jako heretika

z wygnaniem z dyecezyi. (Str. 191).

IX. Woch Staukar w Krakowie, zwolennik Zwinglego. Biskup Ma-

ciejowski kaza go osadzi w Lipowcu, jako heretyka, zkd Stankar uszed

do Mikoaja Olenickiego. Spory ztd a do króla si wytaczaj. Król

nakazuje Olenickiemu wydali Staukara od siebie, który udi si te do

Królewca. — Zebrzydowski biskup krakowski zapozwanego przed sd du-

chowny Konrada Krupk uznaje heretikiem, ale bez skutku. (Str. l96)

X. Sejm w Piotrkowie r. 1552. Kanclerz Jan Ocieski zagaja sejm od

tronu. Rafa Leszczyski z szlacht nastaje na biskupów wadz. Primas

Dzierzgowski uznaje Orzechowskiego tylko przestpnym ksidzem, obowi-

zuje wyjedna sobie w Rzymie zatwierdzenie maestwa i rozgrzesza go

od kltwy, ale jej nie zdejmuje — Zygmunt August przez Ocieskiego kae
owiadczy sejmowi, e sd o herezy przy biskupach pozosta ma. — Oby-

czaje w Polsce si psuj. (Str. 201).

iL Polska stoi otworem rónowiercom. — Socinus ^ och. — De-

ciusz — Bracia czescy lubo wygnani z Wielkopolski nasyaj swoich emi-

saryusaów do Poznania. Jakób z Ostro roga zakada kocioy braci cze-

skich w Ostrorogu i Kominku — Do wyznania szwajcarskiego lgnie szla-

chta. Szczsny Szczebrzeszyski. Zbór w Kominku. (Str. 203).

XII. Pawe III zwouje sobór powszechny do Tridentu 1545 r. Jego

postanowienia. Dalszy sobór w Tridencie 1551 za Juliusza 111. — Pawe
IV papie surowy na rónowierców. Wysya nuncyusza Aloizego Lipoma-

niego do Zygmunta Augusta z daniem, aby przeciw heretykom ostro

wystpowa. Sejm warszawski 1557 pozwala na pobór na wojn inflanck.

Jan aski proboszcz katedralny gnienieski zostaje pastorem protestau-
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(Str li(»7).

XIII. ród ludu otewdkiofco rycerzo mieczowi w Uydze ; kojarzi) iic

I. krzyakami pruskimi, uywaj tyluu panów ziem Liwouii. Chierarcbia

zakonu int1anckio|{o .\rcybiskup ri^ski ma takie wadz nad biskupam'

prunkimi *ambijskim i pumezaiiskim. Liwunii ziemie. Wpyw nowycb za-

sad relifjijnycb na lutlantacb : Andrz)>j Kop(;en i Tefrelmejer zwolennicy

Lutbra Kycerstwo zakonne z ti>(;o korzy.^ta i miiitrz Tlettenberg przywa-

szcza Kobie wadz, któr podziela z arcybiskupem. Mia.sta indanckie od

i<tvpujit od kocioa katulickie)(0 i nieslucliaj rozkazów cesarza niemieckiego.

Spór z arcybiskupem ri;,'skini. llianio przystpuj do zwizku suialkal-

dzkiego nif-mietklci protestantów. Oprócz sporów religijnych, zachodz za-

targi lianillowe. Itozwiozlo obyczajów. (Str. 213).

XIV. Iwan Wasilewicz kae si koronowa (r. 1547) metropolicie

moskiewBkiemu na cara, wyprawia Schlitta Niemca do Karola Y, ten wy-

powiada, o car miody ma zamiar poczy si z ko.cioem katolickim

i wystawia ludzi przemysowych do Muskwy. Karol przestrzeony przez

mistrza intiaiickiego, e to tylku fortel, zatrzymuje wszystkich rzemie.lai-

ków z Schlittom. Iwan da haraczu od ludant, mistrz zakonu Galleu po-

rozumiewa si z Gustawem Waz. Wujiia domowa w Iiidantach midzy

mistrzem a arcybiskupem Willielmem. Aliinster mar.szaick prosi o posiki

przeciw mistrzowi Albrechta pruskiego i Zygmunta Augusta. Ostatui ru-

szy w 104,0(J0 wojska przeciw nnstrzowi. który prosi przez posów o pokój

który mu dano pod warunkiem, aby mistrz uwolni arcybiskupów, dobra

im wróci. - (Str. 21!)).

XV. Inflanty w truduóm pooeniu, bo Moskwa im zagraa. Biskup

dorpncki si jój okupuje, a mistrz zawiera przymierze z Zygmuntem .\ugu-

Rtem przeciw Moskwie, która bierze w opiek kocioy katolickie i cer-

kwie ruskie. Car nasya wojska pod Tatarem Sigaleyem i zdobywa Narw,
bierze Dorpat, upi mieszkaców. Car bierze tytu pana i ksicia ludant

mistrz Kiirstenbcrg umiera w wizieniu. Mistrz Kettler w Krakowie prosi

o pomoc Polaków, ale napróno, w Wilnio dopiero poddaje si pod opiek

króla polskiego. Dania i Szwecia take korzystaj z upadku Indant, i osa-

dzaj .swcm wojskiem niektóre okrgi. Kettler nalega o pumoc czynn
króla polskiego, któr Polacy przyrzykaj pod wi<ruukiem wcielenia In-

dant do l'olski i Litwy. Ckad w tój mierze spisany d. 28 Listopada

uTi r. Mistrz Kettler skada habit krzyacki i zostaje ksiciem lennym

Kurlandyi i hrabi Semigalii a gubernatorem doywotnim Indant króle-

wskich. Iiidanty na pimie dostay si Litwie i Polsce, ale rzeczywicie

Moskwa, Litwa. Dania i Szwecja trzymaj, co kto zabra. (Str. 224)

XVL Spór Moskwy z Polsk o granice za Iwana Wasilewicza II

i o tytu cara. Po dlugicii rokowaniach rozejm do trzech lat przedu-

ono. Tyszkiewicz na posuchaniu daje Iwanowi tytu cara astracliauskiego,

z czego teno si cieszy, ale da przez poselstwo uznania tytuu cara.

Naczelnik poselstwa polskiego owiadcza, e Zygmunt .\ugust zastosuje si,

w miar uznania innych monarchów. ~ Król donosi Iwanowi, e obj pod
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panowanie Inflanty. Ztd nowe spory i rokowania poselstw bezskuteczne. —
(Str. 233).

XVII. Iwan oblega Kies w Inflantach. Mikoaj Radziwi idzie do

Inflant i wysya Jerzego Tyszkiewicza na pustoszenie ziem moskiewskici.

Na.stpnego roku (1562) wyruszy przeciw Moskwie Grzegorz Chodkiewicz
Stawa zawieszenie broni midzy wojskami. Król zgadza si, aby panowie
wyrozumieli zamiary Moskwy. Znosz si w tej mierze z metropolit i pa-

nami moskiewskimi. Str. (242).

XVII. Iwan zamyla wygna Szwedów i Litwinów z Inflant. Tym
kocem z pierwszymi zawiera na 2 lata rozejm, a Zygmuntowi Augustowi
wypowiada wojn i pustoszy Bia Ru. Oblega miasto Poock, którego

broni Dowoyna. Oddano Moskwie Poock d. 25 Lutego 15()3. (Str. 245.)

XIX. Erik ksi brunwicki, podejrzany przyjaciel, wkracza do Prus,

Gdaszczanie mu si okupuj* Erik wraca do Niemiec. Poselstwo wielkie

do Iwana rokuje o pokój, ale wita go jakoj wielkiego kniazia; ztd swary

midzy nim a bojarami i nie przycho dzi nawet do rozejmu. (Str. 248).

XX. Iwan czuje si na siacli i pragnie wojny. Moskwa napada Pol-

sk od Dniepru i Dwiny. Radziwi stacza bitw na polach czanickich,

kadzie trupem Szujskiego i 10,000 Moskwy. Serebrianoj uchodzi przed

Filonem Kmit, który mu 25, zabiera powózek. — Poselstwo od Iwana

stawa w Grodnie, da Inflant i wydania zbiegego kniazia Kurpskiego.

Zygmunt August daje odmown odpowied 15G7 r. Moskwa gromadzi si

pod Orsz. Roman Sanguszko z pod Czenik noc podstpi i pobi Se-

rebrianoja. Zygmunt August znów wysya poselstwo do Iwana który po-

cign na wojn do Inflant, ale Iwan chwyta poselstwo i odarte ze wszyst-

kiego odsya do Moskwy. Powód zemsty spisek przez Kozowa na Iwana

uoony, który si nie udaje Kozów wbity na pa), a poselstwo wypusz-

czone. Król rozpuszcza 10,000 wojska i do Grodna odjeda. — Jan

Chodkiewicz wetuje saw ora, nadweron przez króla. — Roman San-

guszko bierze U, Moskwa cofa si do Witebska. — Rozejm z Moskw.
(Str. 253).

XXI. Zygmunt August protestuje przeciw zajciu Rewia przez Szwe-

dów, którzy szukaj zgody z Moskw. Szwedzi ruszaj si w Inflantach,

Iwan zagraa Litw. Ksie Jan inladzki eni si z królewn Katarzyn

i czy z Polsk. Erik XIV król szwedzki obwinia go o zdrad kraju

i rozpoczyna wojn z Zygmuntem Augustem w Inflantach i z bratem k.si-

ciem Janem w Finlandyi. Zygmunt August wchodzi w umowy z Dani
przeciw Szwecyi. Pónocna wojna na ldzie i morzu. Ksi Jan finlan-

dzki wzity do niewoli, osadzony wraz z on w Grypsholmie. (Str, 262).

XXII. Rzdy Kettlera nie podobaj si szlachcie inflanckiój, która do-

maga si namiestnika z grona panów litewskicli Wskutek tego mianuje

Zygmunt August Jana Chodkiewicza nastpc Kettlera. Ugoda midzy

Litw a Inflantami zatwierdzona na sejmie litewskim w Grodnie. — Erik

XIV wpada w szalestwo, podobnie Iwan, obaj po okruciestwach spe-

nionych szukaj samotuo.ci. Erik pozb«iwiony tronu; ksi Jan królem

szwedzkim pod imieniem Jana 111, szuka przyjani z Iwanem. Iwan u-

dzi, a tymczasem Kettlcrowi przyrzeka pomoc i cale Inflanty, tytu króla



pod moKkiowski\ opiek. KetUcr nie przyjmuje, ale ksio Magnu» d»Je

si uowi i bierze tytu króln Iniiant, pauA Kiitonii i otwy. Zygmunt

AuguRt wysya ilo Moskwy pu<>el«two o rozejin lob pokj, ale jak oajgo-

mij przyjyte ii.iwrnca. (Str. ^tt-*).

XXIII. Prusy królewskie, ilziiil. Sejmy. Do sejmów polskich nalo-

e nie chr . uwa/.ajc Kicbie za udzielne pastwo, zo spóinym tylko kr/i-

leiii. Przeciwnie Polacy uwaaj Prusy z.i prowincy polskie Stanisaw

iosiusz biskupem chemskim. Narzekania na to Prusaków. (Str. 274).

XXIV'. Zygmunt August w Gdasku Podejrzliwo Gdaszczan. Pro-

s.icy nicchc nalee do senatu polskiego. Król i panowie utrzymuj, i
Prusy si\ zwyczajn prowincya Pnlski. Król w Królewcu. (Str. ^79).

XXV. Zygmunt August pojmuje trzecia maonk Katarzyn, córk

Ferdynanda kióla rzymskiego. Dom ausr)'acki pragnie Polsk i Litw wy-

jedna dziedzicznie arcyksiciu Ferdynandowi, ale napróuo Zatar(;i no-

wowiorców w Prusach z biskupami. — Uosiusz zasiada na soborze trideuc-

kim (r. 15ti2). (Str. 282.)

xxvi. Sejm w Piotrkowie I5()2, na który niotylko pruskie stany

wiksze, ale nawet niszo stawiy si. Zygmunt August domaga si po-

datków na wojn z Moskw. Prusacy jo odmawiaj, ale na zwykym pru-

skim hejmio znaczny pobór na obron Inflant i Litwy uchwalaj. Po sej-

mie piotrkowskim, sejm warszawski. Na nim Jan Dzialyski wojewoda

chemiski i inni pruscy panowie wystpili przeciw unii z koron i prze-

ciw cxckucyi. Zawstydza ich drugie stronnictwo z województwa pomor-

skiego i deputowani z maycli miast pruskicli, owiadczajc e s za uni
i exekucy. Ucwizorowie jad do Prus dla spisywania dóbr stoowych,

w posiadaniu bdcych nieprawnni panów czyli cxekucyi). Od sejmu

w Piotrkowie r. 15G5 znów si wymawiaj Prusacy. Na sejmie w Lubli-

nie 1561) znów zatargi z Prusakami o zasiadanie na sejmie- Król rozstrzyga

e w sprawach szczególnych radzi maj o sobie na sejmikach pruskich,

w ogólnych na sejmach z Polakami. Wreszcie szlachta i posowie pruscy

stanu rycerskiego zasiadaj z polskimi. (Str. 291)

XXVn. (idaszc/.auio jako kupcy, s przeciwni wojnie o Inflanty.

Zatargi króla z Gda.skiem zaatwione przebaczeniem z jednej, i ofiar ca
z drugiej strony. Zatargi z Prusami ksiccmi. Albrecht Fryderyk skada

na sejmie w Lublinie hod osobicie. (Str. 302 )

XXVIII. Sejm lubelski d. 23 Grudnia 15G8— i) uznaje zupen uni
Polski z Litw. Warunki unii osadzaj pastwo polskie na republikanizmie

federacyjnym. Podzia kraju i porzdek na sojmio. (Str. 308).

XXIX. Zjazdy nowowierców. Arianie. Disputy pomidzy arianami

a innymi nowowicrcami.

XXX. Sobór tridencki 18 Stycznia 1562. Trzeci i ostatni okres tego

soboru. — Nunciusz Commondoni w Polsce. Przyrzeka królowi pomaga
do rozwodu z Katarzyn Austryaczk. Commendoni nosi na sejmie par-

czewskim 15f)4 r. uchway soboru tridenckiego. Zygmunt .\ugust przyj-

muje to uciway soboru pow.szcchnego. Wywoanie zwolenników nowych

zasad z Pul- ki nicodnosi zupenego skutku. Królowa Katarzyua odjeda
o Wiednia i tani umiera. Ilusiusz sprowadza do lleilsberga Jezuitów.



3G0

Spory 2 tego powodn z Elblanaini — Biskup pocki Noskowski tworzy

drugie kollegium jezuickie w 1'utusku, to samo w Poznaniu czyni biskup

Konarski — Stanisaw Kostka (Str. 32 J).

XXXI. Tatarzy, Kozacy i Wooszczyznii. — Dymitr Wiuiowiecki na-

czelnik zbieraniny kozakami zwanój , broni Polski od TatariW. Niepewny

stronnik, rsz si poddaje Turcyi; drugi raz wraca i przeprasza króla

(Str. 335;

XXXII Klirsz panujcy nad wysz WoJoszczyzu, przechodzi na

wiar maliometask napada na Ukrain, pali Bracaw, ale wyparty przez

Bernharda z Przetwic , pozbawiony ycia jako podejrzany suga sultaski

Brat jego Stefan podobnie ginie ród buntu Woochów a Sieniawscy b-
dcy z nimi w zmowie przeznaczaj Alexandra bojara na hospodara. Za-

wichrzenia na Wooszczynie. Winiowiecki stara si o hospodarstwo, ale

ujty przez Tom rzdc Wooszczyzny i odstawiony do Konstantynopola

ginie na haku. Toma szukajcy opieki w Polsce, city we Lwowie.

AIexander wraca na hospodarstwo. Po nim Bohdan. Wspieraj go Polacy,

ale napróno. Iwonia hospodarem z aski sutaskij. — Zygmunt August

umiera na zamku knyszyskim d. 7 lipca I5l2 r.
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KSIGA SIEDMNASTA.

I.

flról polski nie by wlal^cicielem wszystkiej ziemi, a tern

mniej ludzi w kraju mieszkajcych, lecz byl tylko zawiado-

wc i niejako najstarszym i najwyszym urzdnikiem. Jego

urzdowanie trwao do zgonu, i przechodzio snadno na

syna, byle doletniego a zdatnego, tak zupenie jak przecho-

dziy starostwa, województwa. Mogo si te urzdowanie

dad nacign- na zicia, a zat<5m i córka króla znajdywaa

pewne uwzgldnienie. Przy królestwie snadniej jednak byo
utrzyma si potomstwu, jak przy innym urzdzie, bo do spó-

ubiegania si z dziemi króla naleao wiele sprzyjaznych

stosunków i przyjació; w ogóle król mia sposobno swemu
synowi przygotowa wiele siy i z jego interesem zwiza
interesa swych przyjació lub ich synów. Zygmunt August

niezostawi syna, ani córki, ani brata; niezostawi nawet a-
dnego mczyzny z sob spokrewnionego, po mieczu, bo po-

krewiestwo Czartoryskich i innych kniaziów litewskich jest

dopiero podem pój^niejszych wyroje, kamstwem pisarzy

rodowych i heraldycznych co z powietrza, jako najglówrn"ej-

szego róda historycznych wiadomoci, czerpali swoje po-

dania.

Tom V. 1



Po mierci Zygmunta Augusta nie móg nikt powtpie-

wa, e Polska obierze sobie króla z t^mi samómi prawami,

które suyy królom dawnym, bo skoro kada gromada

wiejska, pomimo swego pierwiastku republikansko-slawia-

skiego, miaa króla-szlachcica, lub króla-ksidza, to nad

ca gromad szlachty musia stan i- ról-monarcha. eby
naczelnika narodowi obra, eby do jego oboru kady szla-

chcic mia prawo nalee, bya zasad prawn, jeeli mnij

jasno dawnij, to roku 1538. najdobitniej wyrzeczon*).

O obraniu Polaka lub Litwina mówiono, ale waciwie ni-

komu ani przez gow przechodzi to nie mogo, bo nieda-

wno Zygmuntowi Augustowi, kiedy si oeni z Radziwi-

ówn, szlachta czynia wyrzuty, e splami godno tronu

przez szukanie poczenia w krwi podlej to jest, w krwi tj

samj, co pyna w ich wasnych \ ach szlacheckich. Byo
to zapatrywanie si szczególne z ponianiem siebie samego

ostatecznoci, ale powszechne w calj Europie, wic bardzo

konieczne, a zatm niema co przeciw niemu powiedzie.

Bez mczyzny rodu królewskiego krajowego trzeba byo
szuka pana krwi zagranicznj królewskij, i dla tego nikt

ani powtpiewa niemóg, e królem zostanie jaki cudzo-

ziemiec z krwi panujcych. Jawnm to byo w Polsce

i nie mogo by tajnetn po obcych krajach; std jak Polacy

psuli sobie gow, komu za granic odda bero, tak po

dworach monarchów cudzoziemskich obmylano sposoby,

jakby dla tego lub owego ksicia zapa je najsnadniej.

Zygmunt August pozostawi niezamn siostr Ann.
Obrano prawda niegdy Jadwig, ale ojciec król Ludwik

za ycia swego stopniowemi ukadami zakupi jj koron

u kilku przemonych panów ; Zygmunt August atoli nie-

*) Statut z pitku po w. Macieju r. 1588. powiada: Comitia

rcgni edicantur ad novum regem eligendum: fiat electio regis libera,

itautomnium regnl senatorum, consiliarumue, praelatorum, baronum,

milifum, nobilium, quicunque comitia ista obierint, eisgue interfuerint

consensu et roluntatc, norus rex eligatur et demintietur. Statuta Hcr-

burta pod artykuem F.lectio rcgis.



kopota hh; " utrzymanie na tronie siostry, ani nie by
wystanie przekupywa zbyt licznej szlachty, przeto o ubraniu

Kobiety nikt niemyla. Lubo za Zygmunta Augusta prze-

szo prawo e \ e k u c y i , to jest, aby przeciw wyranym
ustawom nikomu nie byo wolno trzyma dóbr skarbowych,

cign korzyci z urzdów z sob niezgodnych, alboli w inny

sposób przez naduycie, zbija majtków ze szkod dobra

pospolitego, przecie i c \ e k u c y a e x e k w o w a n niebya.M Anny zawszeby bardzirj naduyciu pobaa, na które

przez spary juitrza Zygmunt August, azatm ci, którym ma-

teryalnie moga zaszkodzi exekucya, byliby chcieli takiego

obcego ksicia obra, coby Ami poj w maestwo. Ale
drudzy majc inne iuteresa na myli, niekopotali t-i o Ann.
Niepodobna zgoa byo przewidzie, koniu wpadnie Polska

w rce. Tymczasem w bezkrólewiu rozwiza si sd prze-

ciw monym i szlachcie o najazdy, zabójstwa i inne krzy-

wdy, bo tylko móg by wykonywanym przez króla lub pa-

nów z jego ramienia wyznaczonych, alboli starostów, niby

to staych urzdników, ale zawsze tylko królewsk powag
zasanianych. liez króla sd nieistnia. Wiek za do
wszelkich gwatów by zawsze jeszcze niezmiernie poho-

pny. Zjechali si wic do Krakowa Mielecki kasztelan

a Jan Firlj z Dbrowice wojewoda i starosta krakowski,

tudzie wojewodowie sandomirski i kaliski, niemnij ka-

sztelani sandomirski, rawski, biecki, radomski, arnowski,

zawichostski, owicimski i mnóstwo rycerstwa mao-
polskiego. Tam spisali sobie zarczenie, e przeciw kade-
mu, coby cudze dobra najecha, wystpi wspólnie jako

przeciwko nieprzyjacielowi. Dalej uradzili, e trzeba zamek
krakowski osadzi wojskiem i zaopatrzy strzelb, prochem,

kulami, podobnie zamki przygraniczne od Wgier, bo si
obawiali, eby dom rakuski, chciwy panowania a tpicy
w kolo siebie wszelkie narodowoci, dla zysku niemieckiej

nie napad Polski i nie porwa gwatem korony. Uoyli
si midzy sob wzgldem ludzi zbrojnych, a nareszcie

kosztów, które miay kademu by pónij przez l^ecz-

pospolit zwrócone. Nie by to zjazd samych no-



wowierców, ale nie masz wtpliwoci, e na nim ich zdanie

przewaao.

We Wielkopolsce do owicza gdzie bawi prymas Ja-

kób Uchadski, zjechali biskup chemiski, wojewodowie po-

znaski, sieradzki, czycki, brzeski, pocki, inowrocawskL

czyli wadysawski, tudzie kasztelanowie ldzki, raciski,.

a nareszcie wiele rycerstwa. Stan tam take rodzaj zwi-

zku, w celu utrzymania adu, a obrócony przeciw najezdni-

kom. Kazano zostawi otworem ksigi grodzkie, aby ukady-

i manifesta stron mogy i swoim biegiem; zapowiedziano,,

e sejm bdzie wykonywa sprawiedliwo jak za ycia króla,,

oznaczono pochód pospolitego ruszenia, gdyby zwoanem zo-

stao i ustanowiono skuteczne rodki na przypadek napada

z obcych krajów. Podobny zjazd odbyli senatorowie i oby-

watele Rusi czerwonj i Podola w miecie Glinianach, *)<

gdzie wyrzekli, e poczenie swych ziem z Polsk r. 1438..

zawarte potwierdzaj i od Rzeczypospolitj nigdy oderwa-

si niedadz.

Zarczenia czyli zwizki w owiczu, Krakowie i Glinia-

nach przygotowane wprowadzono we wykonanie dla Wiel-

kopolski w Kole, a dla Maopolski w Wilicy na zjazdacK

liczniejszych. Prawo zwizek tego rodzaju ju wtedy nazy-

wao kapturem, który to wyraz pierwotnie znaczy aobne
ubranie. Bielski w Kronice Polskij mówi: e ten

kaptur by tylko ponowieniem konfederacyi, któr zawizali

Polacy po zgonie króla Ludwika we wtorek po w. Kata-

rzynie r. 1382. i w ogóle rozprawia jako o rzeczy starj;

i zwykj przed elekcy.

Na kapturze w Kole ju w jesieni zebranym, przy-

dano kademu starocie do sdu czterech szlachty. Sdi

ten obwinionemu o gwaty mia w pozwie naznacza rok

czyli termin dwuniedzielny. O gardo dozwolono ruszenia

czyli apellacyi do najbliszego sejmu, a exekucy wyroku

kapturowego oddano wojewodzie lub w jego zastpstwie

*) Andreae Mazimiliani Fredro Gestorum P«puli Poloni sub«

Henrico Yalesio. Annus 1572.



l^asztelanowi z wadz atoli powtórnego rozpoznania sprawy.

"Wszdzie za.^ do exelcucyi wyroku, uietylko 8zlacht<^ ca/ego

powiatu, ale w razie przemocy kilku województw wezwaó

byo wolno. Sdom tym na kapturze ustanowionym czyli

kapturowym, zlecono pod rozpoznanie przestpstwa, ale

take sprawy pospieszne jak o wykupowanie dóbr ze za-

stawu i wyranie owiadczono, e na nich ma wikszo
ciosów stanowi, a zatem ju bez przewagi jednego naj-

znakomitszego ze sdziów, jakto podówczas zwykle i prawie

wszdzie w Europie si dziao.

Maopolanie gdy dla spisania kaptura zjechali si do Wi-

licy, w ustanowionym sdzie kapturowym starostom po-

wiatowym nie czterech, lecz tylko dwóch przydali sdziów-

Kok w pozwach do stawienia si przed sdem take dwu-

niedzielny wyznacza kazali. O sprawach zastawnych nic

•nie wyrzekli, a exekucy w ten sposób opisali, e do ska-

zanego wyrokiem miaa zjecha wszystka szlachta, rzecz

rozpozna i dopilnowa, jeeli kto susznie by potpiony,

aby gardo straci lub inn odniós kar; jeeli za zna-

lazaby go niewinnym, to go puci miaa, coby dla powodu

i sdu oczywistym i wielkim stao si wstydem. Te i inne

pierwsze zjazdy jk) mierci Zygmunta odbywane po woje-

"wództwach, urzdzay tylko rodki bezpieczestwa na czas

•bezkrólewia, ale t^ byo trzeba radzi i o nowym królu.

Na dniu 24. Sierpnia niby to dla odwiedzin ciaa zmarego

pana, najechao si do Knyszyna niemao senatorów maopol-

skich i litewskich, trzech za tylko z Wielkopolski, a nikt

od Rusi i Prus. Lubo w maj liczbie, przecie uoyli,

gdzie i jak ma si odbywa sejm elekcyjny. Naprzód atoli

szlachta poznaska i kaliska wielkich panów nielubica,

a wawa i do oporu pohopna, zjechaa si do rody i po-

cza woa, e sejm przez kilku tylko moniejszych nazna-

czony, dobrzeby byo i szablami porozpdza. Jeeli si

ma tak le wszystko dzia, to najlepiej zaraz w rodzie

obra sobie osobnego króla. Za upieniem podobnych

mów, dokazali nakoniec roztropniejsi, e polecono swym
senatorom, aby z prymasem i innemi zwierzchnikami Rze-

czy pospolitj, wedug przepisów prawnych a nie pok-



tnemi zabiegami, jak panowie ju zaczynaj, rzecz uoono^
Inne województwa nieuznaway take powagi urzdowej

zjazdu knyszyskiego i z t^j przyczyny prymas Jakób Ucha-
ski zwoa zjazd do Kask niedaleko od Warszawy. Tam>

tedy uradzono, e na Trzy Króle zbior si wszyscy do

Warszawy i ustanowi dzie elekcyi. Rozesano posów do

Litwy, Prus, Inflant, czerwonej Rusi i napisano o ti]

uchwale na Woy i do Kijowa, wzywajc ziemie koronne

aby szlachta zoya sejmiki na w. ucy i aby z kadego

województwa na sejm warszawski wzgldem elekcyi radzid-

majcy, czyli konwokacyjny po dwóch posów wy-

prawia. Z dworów zagranicznych, które si zawijay koo
schwytania dla swych ksit bera polskiego, najpilniejszy

by, jak snadno zgadn, wiedeski i wcze.^nie przysa w wiel-

kiem poselstwie Rosenberga, a prócz tego Cyrusa opata cy-

stersów wrocawskich, Gostalda markiza neapolitaskiego,.

Marcina Gerstmanna dziekana kapituy wrocawskiej i ja-

kiego Portikusa. Ci czterej ajenci przelatywali Polsk

i Litw, uwijali si pomidzy biskupami, duchowiestwem,,

panami cile do kocioa przywizanymi, wynosili pod nie-

biosa syna cesarskiego Ernesta a tgo sypali zotem i wy-
stawiali obligi na sumy. Od matki Karola IX. króla fran-

cuzkiego Katarzyny Medici, dla j^j syna Henryka wyrozumie-

wali od dawna panów maleki karzeek Polak rodowity,

Krassowski lubiony na dworze francuzkim, tudzie mody
Francuz Jan Balagni jeszcze za ycia nieboszczyka króla,,

ale ju podczas jego choroby cikiej, umylnie w tym celu

wyprawiony. Gdy ten ostatni wróci do Parya z donie-

sieniami, e mona sobie nabija gow pomylnym sku-

tkiem, przysany zosta, majcy znajomoci w Polsce, do

której ju dawniej od rzdu francuzkiego jedzi, Montluc

biskup walencyeski, ojciec naturalny tego Jana Balagni^

eby zagraniczne wpywy po kraju si nie rozleway, po-

wiedziane byo w Kaskach, e poselstwo cesarskie ma cze-

ka elekcyi w Urzdowie, francuzkie za w Koninie i pier-

wszemu dano na przystawa Adama Konarskiego biskupa po-

znaskiego, a drugiemu Mikoaja Maciejowskiego wojewod;

lubelskiego, którzy mieli uwaa, aby ci posowie pra-



ktyk adnych iii<' robili. I\)niewa jednak nie byli winia-

mi, nikt nie mó^l zabrania, aby pnnuwie sami do nich

niejed/ali i ukladdw nie zawierali. Cu si za tyczy ajen-

tów latajijcych, tym rozkazatjo kraj opuci, a gdyby si

jednak uwijali, to ich wylapad i pod rozporzdzenie Rze-

czypospolitej postawi. Uchwalono nawet, e kady pan

lub szlachcic, wyjedajcy do obcych krajów, alboli z nich

wracajcy, powinien si opowiedzie staro.^cie przygrani-

cznemu. Ze miano w bezkrólewiu i t ostrono.^, eby
jaki monarcha zagraniczny swoich zbrojnych ludzi do kraju

niepowsuwal, przeto wzbroniono do wojska polskiego naj-

mowa cudzoziemców. Przez wzgld na chciwy dom ra-

kuski, drogi od Wgier zasiekami pozawalano. Szlachta

miaa by w pogotowiu do wsiadania na kod kadj chwili.

Po miastach zakazano strzela, a szynkownie niby dla aoby
po królu, lecz waciwie dla spokoju musiano pozamyka.

Wojewoda i starosta |krakowski poopatrywali warownie

Krakowa; miastu nagromadzi kazali sucharów, soli, drzewa,

prochu, kul, strzelby. Nawet opaci i proboszcze mieli pole-

cone, aby sposobili wozy, konie i inne zapasy na wojn
lecz mnij wojenne. Wszystko to przeciw domowi raku-

skiemu, co ju zniweczy wolno czesk i wgiersk.

Królewna Anna bawia w omy i wybieraa si na

mieszkanie do Warszawy, lecz jj tego chciano wzbroni

z obawy, aby zagraniczni ajenci koo nij si nie krcili,

bo bia w swoju prawo dziedziczne, przynajmniej co do

Litwy. Karnkowski biskup kujawski i Jan Sierakowski

wojewoda czycki, znany nam z dawniejszych sejmów i juko

kommisarz do (Jdauska, mieli j od zamiaru wstrzyma, ale

Anna zastawiaa si: e w innych stronach panuje silnie

mort>wa zaraza, i dla tego j ku Warszawie do Piaseezuy

odprowadzili.

Litwa lubo przez swych przedniejszych panów porozu-

miaa si z przedniejszymi panami polskimi w Knyszynie

jednake musiaa si markoci o utrat Podlasia, Woynia,

ksistwa kijowskiego czyli Kusi ukrainnj, gdy starostwa

i urzdy tych ziem poszy w zakres rozdawnictwa spywaj-
cego w zotych kroplach tylko na panów koronnych. Obniaa



si Litwa i o to, e Inflanty wprzód z ni zczone, dopiera

przez ni weszy w skad Rzeczypospolitej, a przecie zjazd

koronny odbywany w Kaskach bez ogldania si na Litw,
wprost wyprawi do Inflant w poselstwie proboszcza z u-
kowa, aby swój sejm zoyy i posów na konwokacy do

Warszawy wybray. Wygldao to znowu, jakby Polacy

jeszcze i ten kraj chcieli cakiem do siebie przygarn, lubo

na sejmie parczowskim i potem na sejmie lubelskim unii

r. 1569. powiedziano, e równie z Litw jak z koron, z-
czony. W koronie na odwrót poczytywano za ze wielkie-

mu ksistwu, e samo wyprawio Haraburd do cara, a nie-

którzy je nawet posdzali, e z nim w jakie tajemne

ukady wzgldem Inflant wchodzi.

W Prusach szczególnie miasta wiksze burzyy si prze-

ciw wpywowi polskiemu i nie obrano nikogo na ów zjazd

knyszyski odbywany przy ciele zmarego króla.

Piotr Zborowski wojewoda sandomirski i Jan Tomicki

kasztelan gnienieski, zostali wysani z Kask do Mcibowa
na Litw, gdzie si naradzano jak postpowa w bezkró-

lewiu. Tam tedy panowie litewscy dali owiadczenie ko-

ronnym, e chc wytrwa przy zjednoczeniu, ale czy na

sejm konwokacyjny do Warszawy wstawi si bd mogli,

tego nie wiedz, bo im potrzeba zrobi tak walny zjazd do

Wilna, jak go w koronie zrobiono do Kask; e wreszcie

akt unii czyli zjednoczenia nie mówi o adnj konwokacyi,

ale od razu o elekcyi. Dopominali si zwrotu Podlasia

i Woynia, a królewnj Annie kazali powiedzie, eby sobie

gowy nienabijaa jakiem prawem dziedzictwa, bo Litwa

jest narodem wolnym i do nikogo jako wasno nalee
niemyli. Zarczali, e Haraburda niema adnych tajemnych

polece do frymarczenia z carem.

Rozpoczy si po ziemiach koronnych sejmiki, na któ-

rych z kadego województwa wybierano po dwu posów,

dawano instrukcye wzgldem bezkrólewia i elekcyi. No-

wowiercy tu i owdzie umieli wcisn zastrzeenie, eby pry-

mas nie zanadto pozwala sobie zastpowa wadz królewsk.

Na sejmiku w rodzie skaryli si Przyjemski i Pierz-

chliski, którzy mieli dobra nadane w Prusach, e w bez-
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królewiu szlachta pruscy rodu niemieckiego, dobra te zaje-

chali i sobie wzili. Obnrzy/o to wszystkich tak dalece, e
wezwali kasztelana nakielskiego, aby uy prawa odwetu

przeciw winnym Prusakom, a jeeli to niepomoe, to jak

itylko król zostanie obrany, najmie si wojska, i pójd na-

uczyd szlacht prusk jak prawo szanowa trzeba.

II.

Na Trzy króle (r. 1573.) zjecha si sejm konwokacyjny

do Warszawy. Nietylko miasto pene byo szlachty, lecz

i bliskie pola okryy si namiotami. Nazajutrz d. 7. Stycznia

senat i koo poselskie wysuchali naprzód naboestwa w ko-

ciele w. Jana, a pot^m udali si na posiedzenie do zamku,

gdzie senat ukada przepisy, tyczce si bezpieczestwa

i porzdku w miecie podczas sejmu, a koo rycerskie

obrao sobie mówc czyli marszaka, któryby rozdawa na

poselskich umowach gosy, pilnowa spisywania czynnoci,

jedna czonków w nieporozumieniach. Po skoczeniu tych

dwóch spraw, koo rycerskie zawiadomio senat przez

deputacy, e chce podziela obrady nad dobrem kraju

i marszaek wprowadzi je do senatu i wyoy danie
szlachty.

Od Litwy przybyli tylko kasztelanowie Ostafi Woowicz
trocki i Pawe Pac witebski, a powtórzyli owiadczenia uczy-

nione Zborowskiemu i Tomickiemu w Mcibowie, co do

Podlasia i Woynia, praw królewny Anny i poselstwa Ha-

raburdy do Moskwy. Napierali si, eby ich marszakowie

ziemscy zostali senatorami i pomidzy kasztelanami
mniejszemi zasiadali; dali za wyznaczenia elekcyi na

czas, w którym ju bdzie trawa, aby uatwi utrzymanie

koni w drodze i podczas elekcyi.

Na sejmie konwokacyjnym nie mogo jeszcze by a-
dn<?j mowy o podawaniu si na kandydata do tronu, ale

ksi pruski chcia jednake przypomnie, e jest urzdni-

kiem i obywatelem polskim, w którym krew panujcych

pynie, a ztd przysa penomocników z owiadczeniem, e
ma prawo zasiadania w senacie i chce nalee take do
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elekcyi, tymczasem, twierdzi dal^j, e jakby z lekcewaenia,

ani mu ^na o czasie i miejscu nie dano. Dowodzili poso-

wie, e ksi ich pan odziedziczy prawo zasiadania jepzcze

po wielkim mistrzu, ale dla tego jedynie na sejmy niezjeda^

i wymaga pierwszego miejsca po prawej stronie tronu, to

jest prymasowskiego, a tylko mu lewe przyznawano; tego

wic nigdy utraci nie móg. Leunictwo nie stoi na zawa-

dzie Albrechtowi Fryderykowi, bo lenni ksita mazowieccy

take na radzie panów polskich zasiadali i z prymasem

o praw stron walczyli. Gdyby miano powiedzie ksiciu,,

e niepowinien obiera króla, toby zarazem wyrzeczone, e
takiego przyj musi, jaki mu dany bdzie, a w tym razie-

zostaby ksi panujcy na Prusach nij postawionym, ni
najmniejszy szlachcic polski.

Panowie polscy z obawy, eby ksi pruski w zamiarze

schwytania korony stronnictwa na sejmie sobie nietworzy,

dali odpowied, e by moe, i ksi pruski mia prawo-

zasiadania w senacie, lecz ju je straci, a wreszcie niewa-

ciwie si wybiera, e dopiero kiedy Polska w bezkrólewiu

i zamieszaniu, z zaaleniami podobnemi przychodzi. Prawo-

swoje moe tylko przed królem wywied, ale nie przed a-
dn tymczasow wadz.

Jerzy Siemionowicz, a po dziadzie Olelkowiczem zwa-

ny, waciwie za ów ksi sucki, którego matk Anasta-

zy Micha Gliski usiowa zmusi do zawarcia z sob^

maestwa, chcia take przypomnie, e pochodzi od

Wodzimirza wielkiego i Rurika znakomitych niegdy pa-

nujcych, e jest waciwie dziedzicem wielkiego ksistwa

kijowskiego do korony wcielonego, a w duszy myla so-

bie i o tronie polskim. Z tj przyczyny owiadczy, e
ma po przodkach przywilj familijny naleenia do rady kró-

lewskiej, i e wykonywa przysig w myl tego przywi-

leju zatwierdzonego nawet i przez Zygmunta Augusta;

za czm prosi, aby mu jego siedzenie pomidzy senatorami

pokazanem byo. Odpowiedziano, e w radzie litewskiej

zasiada zaraz po biskupie wileskim, a wic i w ra-

dzie cgólnj pastw zjednoczonych, zasie mu obok niego

wolno.
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Od Iwonii hospodara wooskiego, który w li/5cie ode-

branym przez panrtw ju w Knyszynie podczas zjazdu

w Sierpniu, chepi si, e sto tysicy Turków i Tatarów

od Polski odwróci, nadeszo nowe pismo do sejmu, e Ste-

fan pretendent mia mu by wydanym i on ju o tem upe-

wni cesarza tureckiego, a tymczasem Stefan wolno puszczony

znowu wojska zbiera i o krokach nieprzyjacielskich za-

myla. Obok tego listu gównego by drugi tajemny, czyli

bya tak zwana podówczas cedua, w któr<?j Iwonia

owiadcza, e bdzie wiernym hodownikiem korony jak

to poprzysig, lecz si spodziewa, e mu zostanie zwró-

con<^>m Pokucie, które uwaa za cz Wooszczyzny, a na-

wet swoj ojczyzn nazywa
;
jednake i w razie niezwróce-

nia zachowa sw yczliwo dla Polski. Owiadczono mu,

e Rzeczpospolita dotrzyma wiecznego przymierza, e o Ste-

fanie nic dawnidj sucha uiechciala i nadal nie chce,.

a co do Pokucia susznie hospodar robi, e go si cakiem

zrzeka. Od granic poudniowo-wschodnich przyszed list

bana przekopskiego, zoony Mieleckiemu z rad dla Po-

laków, eby nie obierali sobie na tron cara moskiewskiego-

ani jego syna, a wysoce cenili przyja z sutanem ture-

ckim i Tatarami, którzy bd okazywali zawsze szczer y-
czliwo, a zwaszcza jeeli dostan zwyky upominek

pieniny.

Zofia Jagiellonka, ona ksicia brunwickiego Henryka,

a siostra zmarego króla przysaa take list z doniesieniem,

e myli zjecha do Polski i potrzebne s w tym wzgldzie

rozporzdzenia, a owiadczajc si z uczuciami dobrj Polki

ubolewaa, e po mierci brata niechodz Polacy w aobie,,

jak to czynili po mierci jj ojca; nietylko mtij sycha
o smutku, ale kraje zagraniczne s napenione wieciami
nawet o pismach ubliajcych pamici Zygmunta Augusta,

co szkodzi caemu rodowi jagiellodskiemu, który jednake
wietne pooy zasugi i wyrzeka trzeba, e adnego
mzkiego ju niezostawi potomka. Dal^j za niby w chci
napomknienia o zostawieniu przy tronie królewnj Anny,,

prosia, aby panowie nieprzcpdzali jt'j z miejsca na miej-

sce, bo ju dosy kopotów i niedostatku poniosa, lecz.
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eby j zostawili w Warszawie, gdzie z powodu sposobów

do wygodniejszego ycia, do naboestwa i do utrzymywania

«i na stopie dostojnej, wszystko znale mona. Odpowie-

•dziano wic ksinie brunwickij, e jenera wielkopolski

otrzyma! polecenie do uatwienia wszystkiego w czasie jój

podróy od granic polskich a do Warszawy.

Posowie szwedzcy donieli senatowi, e w Gdasku si

zatrzymali, gdy ich doszy wiadomoci, i poselstwom za-

^anicznym nie wolno si zgasza, jakokolwiek ich król ze

iiygmuntem Augustem tak blisko spokrewniony wcaleby si

^a obcego uwaa nie potrzebowa.

Cesarz Maxymilian II. w licie swoim wnosi, aby z jego

•czterech ajentów z Polski wypdzonych Gerstmann móg po-

.zosta przy gównm poselstwie, gdzie ma urzd sekretarza

poruczonym. Pose za hiszpaski doniósszy o swem zje-

-chaniu do Polski, uprasza, aby razem z poselstwem cesarskiem

zosta przypuszczony do posuchania na sejmie ju zgroma-

dzonym, lecz otrzyma odpowied, e sejmu elekcyjnego wraz

z drugimi posami oczekiwa bdzie musia.

Listy od sutana tureckiego i jego urzdnika wezyra

Machmeta baszy, day wydania Stefana hospodara, dono-

siy, e beg pograniczny z Filiaku, który po nieprzyjacielsku

postpowa przeciw Polsce, oddany pod sd baszy budzy-

skiego, a nakoniec zalecay obór takiego króla, któryby

z porta ottomask przymierze odnowi i przyja nadal za-

jchowywa. Po wysuchaniu zagranicznych wniosków, sena-

torowie upatrujc dogodn por, e to niemasz króla, chcieli

rozmaite ustawy zmierzajce do odmian w kraju zaprowa-

dza, a naturalnie podnoszc arystokracy ze szkod równo-

ci szlacheckij, lecz szlachta staa oddawna przy tern, e
ustaw ju dosy i wszystkie bardzo dobre, tylko brak txe-

Jcucyi, to jest nic si podug ustaw w kraju nie dzieje

;

kady kto ma si jest prawodawc dla sabszego, i pano-

wie dr i upi tylko Rzeczpospolit to jest szlacht, bo te

dwa wyrazy za jeden i ten sam uwaa od dawna ju

byli nawykli. Nowowiercy zaczli robi rónic, e arcybi-

skup gnienieski jest prymasem duchowiestwa, ale nie

prymasem królestwa. Gdyby mu na to pozwoli miano, toby
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«ic uwaa i za betkróla, a w bezkrólewiu sam jeden zro-

biby tego królem, coby mu najwicej ulegoci zapowiada.

Hoziu8za nie byo w kraju: bawi w lizymie dla dawania w imie-

niu papiezkiem objal>nie wszystkim biskupom wiata kato-

lickiego co do wtpliwoci, które si pokazyway w uchwa-

ach zboru tridenckiego; jego miejsce, jako naczelnik ka-

tolickiego stronnictwa w Polsce zajmowa Karnkowski. Ar-

cybiskup niedawno czowiek wprawdzie mni^j religijny, lect

polityk i Polak dusz i ciaem, atoli nakoniec wiekiem przy-

cinity, przesta si ju o wszystko troszczy, ulega drugin>

modszym, a wpyw sobie jedna umiejcym i prawie tylko-

zmuszony przez Karnkowskiego, (odpiera zarzuty przeci-

wników twierdzeniem, e si wcale niedomaga wadzy kró-

lewskiej, która wreszcie u Polaków nigdy niebya srog i po-

tn. Ma on jednake pierwsz godno po królu polskim^

jak j ma arcybiskup tolcdaski po hiszpaskim, kantaryen-

ski po angielskim, strigoóski po wgierskim, upsalski po>

szwedzkim. Ju Kazimirz wielki arcybiskupa gnienie-

skiego zwa pierwszym ksiciem, oczywicie nie jako naj-

znakomitszego pomidzy samem duchowiestwem, ale jako

pana pierwszego w narodzie. Wiadomo take, i arcybiskup

gnienieski zawsze w senacie utrzyma si przy pierwsze-

stwie, nawet w sporze z ksitami lennemi. Nosz t;
marszakowie przed arcybiskupem lask i dopiero gdy mar-

szaek koronny lub dworski ukazaniem si swojem zapo-

wiada nadchodzenie króla, spuszczaj j na dó. Jeeli kró-

lewskich marszalkó.Y niemasz, choby i król si ukaza, mar-

szaek prymasowski laski spuszcza niepotrzebuje. Arcybiskup

gnienieski moe u kadego stanu swe sprawy uatwia
przez penomocnika zawierzytelnionego. Ktoby w obecno-

ci jego sowo nieprzyzwoite wymówi, ten wedug statutu

wilickiego win pitnadziest paci, a ktoby broni doby,

siedemdziesit skada. Jeeli król si przeciw komu nami-

tnoci uniesie i do uniewinienia si sdowego dopuci go-

niechce, to odwieczne prawa dozwalaj arcybiskupowi ta-

kiego zaopatrzy w glejt do bezpiecznego wyjazdu za gra-

nic. Snadno dowie, e w pewnych przypadkach wolno

arcybiskupowi nawet przeciw woli królewskij sejm zwo-
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lywa. To za rzecz pomidzy wszystkimi najwaniejsz,

e ma w rku prawo koronowania króla. Skoro arcybiskup

koronuje, tod musi mu by wolno i na elekcyi zasiada,

boby móg nawet nie wiedzie, kto królem obrany, a skoro

zasiada, to na nij najwicj znaczy, bo jest pierwszym po-

midzy zasiadajcymi.

Nie u wszystkich jednake obrona pomoga arcybisku-

powi, gdy pewna liczba posów, a zwaszcza nowowierców,

protestowaa przeciw jego wadzy królewskij w bezkrólewiu

i dla urzdowego powiadczenia sw protestacy do ksig

grodzkich warszawskich zapisa kazaa. Lubo statut z r. 1538.

bardzo jasno mówi, e nietylko senatorowie, ale kady szla-

•cJicic, co zjedzie na elekcy bdzie króla obiefdi, przecie

-chcieli niektórzy, eby tylko sejm to jest senatorowie z po-

sami mieli w tym udzia. Na takij drodze móg si wy-

bór odbywa porzdnij ; ze wszystk atoli szlacht by bar-

dzij narodowym, wicj móg upewnia posuszestwa,

^ zatem i si Rzeczypospolitj. Jan Zamojski, pose beski,

-czowiek gboko uczony, wymowny i utalentowany, duchem

republikanckim ze staroytnych pisarzy napojony, z rzdami

<5wczesnych rzeczypospolitych woskich obeznany, przemówi

za prawem oboru wszystkij szlachty, co zgadzao si z da-

wniejszem prawem, duchem czasu i rozumem, a ztd snadno

zyskao zupen przewag. Przystpiono do oznaczenia miej-

sca. Stronnictwo katolickie byo za Warszaw, bo Mazowsze

-ze wszystkich ziem polskich najmnij targao si na koció

i papiea, a liczyo wiele drobnj szlachty, którj na elekcy

blisk mona byo i czterdzieci tysicy zwabi. Znali si

jednake na tm i nowowiercy, a za ich wpywem szlachta

po sejmikach niechciaa przyj Warszawy. Litwa za ob-

«tawaa za Parczowem jako miastem bliszem.

Najwaniejszym atoli wypadkiem sejmu konwokacyjnego

byo przez nowowierców przeprowadzone nibyto ponowie-

nie kaptura, które nazwano ko?ifederacy jene7-aln icarszaw-

sk. Konfederacya ta upewniaa, e król obrany ma wyra-

inie zaprzysid, i adnej niebdzie czyni pomidzy ludmi

rónicy z powodu wiary i wszyscy obywatele bez wzgldu

na t rónic, czyli wedug wtrconych sów aciskich dis-

i
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^ule/ifis in reli(jionc wyHtq|)i^ przeciw wszelkicimi przela-

dowaniu religijnemu, chu(:by nawet pod tytuem kary prze-

sd jaki zawyrokowanem bytu'*). Zarczaj to za A sobie nie

iia aden j)cwien okres, lecz tin jiolomne i wieatie rzasy.

Konfederacya ta niweczya cakiem sdy duchowne

w sprawach tyczcych si herezyi, nowe sekty p(»d wzgl-

dem politycznym stawiaa j)orówno z kof^cioem katolickim.

Sawiono t konfederacya pod niebiosa jako historyczny

dowód tolerancyi narodu polskiego, lecz w u'i6j jest my-*!

nierównie godniejsza uwielbienia ta, e gównie odcza-
niem polityki od ko<5cioa zawizuje si braterstwo, które

samo tylko moe ka tam krwi rozlewom, a religi jako

spraw bosk wznosi do sfery ducha nad poziom materyal-

iiego interesu i wa.^nie zostawia j przy najpromienistszj

^witoilci.

Ze sejmu wszystkie sprawy poszy pod rozpoznanie sej-

mików. Bd to byl niby w systemacie obradowania i krok

zdrowemu rozumowi przeciwny, bo jake szlachta jedtnj

ziemi, ze swemi widokami powiatowemi moga reprezento-

wa interessa tylu rozmaitych wielkich krajów religiami, j-

zykami, prawami, obyczajami, history midzy sob rónych,

*) .... a inaozij na adnego Pana nicpozwala jedno z tn-

kowij jK'wni, a niiaiiowita umowa: i na prawa wszystkie, Przywi-

leje i Wolnoci naszo któn; fji, i któro mu potlamy j)nst Klrctionrm

poprzywidz mu, a mianowicie to i)oprzysidz, pokój pospolity nii(;-

dzy rozorwunoMii i rónemi ludmi w wierze i naboestwie zacho-

wywa i t. d.

A i w Rzeczy |>03pol i tój nasz(''j jest dissuliutn niemae in rat/j<a

lirliyioniti ('liristitiiiac : zabi<j;aj;ic temu, aby sic^' z tj przyczyny

midzy ludmi scdieya jaka szkodliwa niewszczca, któr po in.«zych

kiólrsiwach janie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie pro noliis

rt sucrcusonhus ni>sris in perpctuuni sub rinrnlo jnramenti, fidr,

lionore et conscienfiis nostris, i którzy, jestemy (iissi<lenies in rr-

li«/ionc i)okój mi(;dzy sob zachowa, a dla rónej wiary i odmiany

w Kocieleeh, krwie nieprzelewa, ani sie poenowa ronfiscattonc

hoiinridii, poczciwo i ij, cnrrerihiis rt crilio, i zwierzchnoci adnej

ani urz«;dowi do takiego progrcssu adnym sposobem nieiM)ma};;a<''

i owszem, gdzieby j kto przelewa chcia. r.r ista causa zastawia

sie o to wszyscy b(;dziom powinni, choby te za pretexteni de-

kretu, albo za postpkiem sadowym, kto to czyni chcia. Cnnfr-

thratio grnrralis Wosoriac IS. Jaiiitarii l')~.'i. W Zbiorach praw.
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a w jedn Rzeczpospolit polsk niecakowicie zlanych, lecz;

tylko zjednoczonych. Alec niemoglo stad si inaczej, ba
sposób sejmowania byt jeszcze niewyrobiony, dopiero si
z pczka wywija; wadz prawodawcz waciwie tylko byl

senat z królem; posowie za ze swoim mówc, czyli mar-

szakiem byli tylko koem, co czynio przedstawienia, od-

powiadao na zapytania króla i senatu, e ten lub ów wnio-

sek do prawa, moe by roztrzsany i nie jest przeciwny

interesowi szlachty, albo t^, e poniechany by musi, boby

wszyscy przeciw niemu wystpili, choby im zgin przyszo.

Tymczasem król i senat czsto tak okrcili wniosek, fr

prawo z niego szkodzio szlachcie, wic rozpoczynay si
haasy i huki po sejmikach.

Sejmik województw wielkopolskich odbywany w ro-
dzie, dajcy zwykle takt ówczesnym innym sejmikom po-

przyjmowa uchway, e na elekcy wolno kademu je-

cha zbrojno i z pocztem ludzi wedug upodobania, byle

tylko na pole elekcyjne stawa bezbronnie; od sejmu na-

przód maj by uoone przepisy elekcyi, a potm maj byd

wysuchani posowie cudzoziemscy i natychmiast oddaleni

dla uniknienia frymarczeó o koron. Dalj ma si rug to-

jest ledztwo otworzy, wzgldem popenionych przestpstw,,

a mianowicie o rozkradzenie przez kochanki królewskie

i dworzan pienidzy i rzeczy po zmarym królu. Zalecono

nastpnie, aby pospolite ruszenie, gdzie bdzie potrzeba zo-

stao zwoanem. Tymczasowo dla bezpieczestwa w swoich,

ziemiach kazano po dwadziecia zotych na kopi wierro-

cznie przypowiedzie, to jest naj jezdnych szeset, a sto-

pidziesit na rot, rotmistrzami za zamianowano gównie

dowodzi majcego jeneraa wielkopolskiego Jakóba Ostro-

roga oraz Krzysztofa Zborowskiego starost nakielskiego, Sta-

nisawa Przyjemskiego i Stefana Grudziskiego nowowierców^

W maj Polsce naprzód Krakowiacy kopocc si take

tylko o siebie a nie o ogó kraju, ani nawet o sandomir-

skie i Ru czerwon, które jedne prowincy z nimi stano-

wiy, zjechali si do Proszowic; brali take midzy nimi

gór nowowiercy, których ju dissindenami zwano. Jan Pir-

Ij z Dbrowiec wojewoda krakowski i marszaek koronny
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g/ównie r^j wodzi/. Dla porzdku obrano sobie na mar-

szaka sejmiku Mikoaja Olenickiego, którj posom kaza

zda spraw z tego, co si stao na sejmie konwokacyjnym.

Firlj utrzymywa, e to rzecz niepotrzebna, lecz posowie

chtnie czynili zado wezwaniu. I tu mamy pocztek sej-

mików posejmowych czyli relacyjnych. Chwalono si tedy,

e w sejmie na nic nie pozwalano, co od ziemi krakowskiej

poleconem nie byo.

Smutna zasugu! bo si opieraa na stawianiu wyi^j

dobra jednego województwa, ni drugich trzydziestu i kilku

Rzeczpospolit stanowicych, ale zgodna z potrzeb czasu,

gdzie kady zwierzchnik dy tylko ku uciemianiu pod-

wadnych na korzy. calój klasy skadajcej zwierzchno.

Uskarali si te posowie, e o protestacy, któr przeciw

wadzy prymasa kazali zapisa do akt grodzkich warszawskich,

fukani byli. Powstali dissidenci ze zapytaniem, kto to by
taki co fuka mia miao? baczc atoli drudzy, e si nie

na dobre rzeczy zbiera, zatarli to wtoczeniem pod roz-

strzsanie innego przedmiotu. Uoony na konwokacyi

zarzd tymczasowy spraw publicznych i porzdek elekiyjny

nicpodobaly si wcale Krakowiakom. Powiedziano , e
nowy pobór podatku nie potrzebny: dosy mona mie
pienidzy z up, ce i dzieraw królewskich, a panowie

wyuczyli si na szlacht jak na osy wali wszelkie ciary;
radzi e si rozpieraj po dobrach królewskich. Wanie ci

najgorsi w radzie, co najwicj owi Gdy za mieszczanie

krakowscy dopraszali si, eby im pobór odstpiono na

zakupienie strzelby, wtedy szlachta krakowska ucicha

zaraz z nienawici przeciw poborowi i mówia e nie-

masz pienidzy w skarbie, a gdy i kapitua krakowska

chciaa si od opaty usun, powiedziano jj, e tego czy-

ni nie moe, bo biskup ju si do podatku zobowiza
w Warszawie. Dal(5j uchwalono, e rug na sejmie koniecznie

potrzebny, bo to rzeczr szkaadna, i po nieboszczyku Panu
tak wszystko rozkradziono. Niepodobaa si wielu szla-

chcie i konfederacya dissidenckn, któr wedug zdania wi-
kszoci sejmikowj dopiero na olekcyi zawiza naleao. S-
dzili e przystoi rycerzowi zbrojno na clekcy jecha, ale

Tom V. 2
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eby si do drugi-] braci z cal^j Rzeczypospolito] zastoso-

wa, a dla tego stan wczeniej nieco w Tarczynie, powezm
jzyka i jeli wypadnie, bd mogli zbroje i ludzi do domu

odesa. Przysuchiwali si obradom maopolskim obywatele

sieradzcy eby wiedzie, co take u siebie robi.

Sejmik sandomirski wystpi cakiem powolnie. Co

uchwalono przez ogó Rzeczypospolitj na konwokacyi w War-

szawie, to wszystko utrzymano w mocy. Powiedziano, e
na elekcy kady jecha moe i zbrojno, a kto niema ochoty

powinien si ruszy na strzeenie granic od Szlska i kra-

jów podgórskich (przykarpackich) od Wgier.

Owó tedy kiedy szlachta bawia si sejmikami poso-

wie zagraniczni pracowali z panami koo korony. Kardyna

i legat Commendoni, który ju odjeda do Wiednia, nawróci

z Tyca w skutek mierci Zygmunta Augusta. Firlj i dissi-

denci kazali mu jednak pomin Kraków i uradzili, aby dla

pozbycia si jego, strzedz wszystkich cudzoziemców. Mia
on rozkaz od papiea caemi siami wspiera dom rakuski,

aby go przez panowanie nad Polsk wzmocni i usposobi

do wygnania Turków przynajmnij z Wgier, których

jeszcze poow z miastem Budzyniem trzymali. Utwierdze-

nie praw kocioa w Polsce przeciw dissidentom za pomoc
bardzo katolickiego domu austryackiego miaa take stolica

apostolska ua oku. Commendoniego usiowania wspierali

Karnkowski i wikszo biskupów. Umówili oni, e przy-

szy pan musi zarczy, i si nie bdzie miesza do osa-

dzania katedr biskupich, ale zostawi wolny wybór kapituom.

Po wpywie biskupów miay ju take niepoledni wag za-

biegi Jezuitów, a zwaszcza w Litwie; wcigali oni co dzie

wicej panów wieckich do stronnictwa katolickiego do

ktrego naleeli Olbrycht aski wojewoda sieradzki, serde-

czny przyjaciel Karnkowskiego niemniej Mikoaj Krzy-

sztof Radziwi zwany Sierotk *), syn owego zagorzaego

wyznawcy i apostoa naprzód zasad szwajcarskich, a potom

*) Nazwisko to zjedna! sobie w dziecistwie dla tego, e go

Zygmunt August zasta raz samego i plczcego na pokojach, a uli-

towa si nad nim sowami: ,,mój ty sierotko".
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aryaskich wojewody wiledskiegfj i Jan Chodkiewicz guberna-

tor loflant obadwa najznakomitsi panowie Litwy, co wrócili

oa ono kocioa katolickiego. Commendoni zowi na stro-

n cesarsk nawet jednego naczelnika dissidentów Piotra

Zborowskiego wojewod sandomirskiego, który obrazi si na

Firleja, e mu z przed nosa wzi województwo krakowskie

przez wpyw kochanki króla ju prawie konajcego.

Drudzy dissidenci pierwszemu lepszemu ksiciu zagra-

niczneuiu yczyli korony tylko wa.^nie nie domowi austrya-

ckiemu, który sta na czole katolików caj Europy, trzyma

z Rzymem i za którym chodzi legat z biskupami i Jezui-

tami. Stanowisko ksi<j'cia francuzkiego bardzo przemawiao

korzystnie, aby mu koron Polski odda, bo z pastw swoich

dziedzicznych jako odlegych i Niemcami przegrodzonych, nie-

potrafiby uastawa na wolno.<5d szlachty, ten klejnot najdro-

szy zawarowad si i ubezpieczy majcy; psuy si jednake

•te plany dla okropnego zajcia religijnego w Paryu.

III.

Spominalimy ju powyj, e nauka religijna Lutra wni-

>kna, a szwajcarska rozwina si po Francyi i e j^j wy-

znawcy nosili nazwisko Hugenottów, podobno od miejsca

zgromadze swoich w Tours. Franciszek I., który prawie

razem z Zygmuntem I. przesta panowa, uywa sposobów

.przez papiea i monarchów Europy katolickij umówionych,

a zupenie tych samych co Zygmunt L, to jest wydawa
edykta karne, zakazywa ksiek, a gdzie wzniecano rozru-

chy z broni w rku, tam bra si i do miecza.

Nic to atoli niepomogo, jak zwykle. Za Henryka II.

i Franciszka II. krzewiy si na dobre nowoci i równie

silnie po Francyi jak pod Zygmuntem Augustem w Polsce.

Na dworze francuzkim wzili jednake zupen przewag

cili katolicy, a dwór niesyul ze zasad moralnych. Jedni

panowie dla chwytania godnoci, a drudzy eby upi
przy sdach i wygnaniach z kraju, przeladowali zapal-

czywie nowowierców. Mczestwem atoli oczyszcza si

^uch z wpywów materyalnych i wywoywa powicenia.
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Dzieci bogatych niegdj nowowicrców, którym dobra po-

konfiekowano jlj o ebranym chlebie, ale szerzyy zasady^

ojców.

Ród królów, który od wielu wieków panowa nad

Francy zwal si Kapetingami. Z Kapetiogów przy tronie

trzymaa si linia de Yalois czyli Walezyuszów. Z linii

tej byli dwaj synowie po Henryku II., Karol i Henryk.

Opiek nad nimi i rzdy nad krajem prowadzia ich matka

Katarzyna Medici. Gdyby za rzeczeni synowie mieli zej
bezpotomnie wtedy byyby rzdy przeszy dziedzicznie do

drugiej linii kapetingski^j , która si zwaa Bourbonami.

Bourbonowie wedug ówczesnego prawa jako najblisi po-

krewiestwem maoletniemu królowi, powinni byli mie nad.

nim opiek i pierszeóstwo we Francyi. Tymczasem ksi
Franciszek Guise z blizn na twarzy (le balafr) z domu,

lotharingskiego, oeniony z siostr Henryka II., jako zna-

komity wódz we wojnach zjedna sobie, wraz ze swymi

krewnymi wielkie znaczenie i obok Katarzyny gównie rz-

dzi krajem.

Gniewao to bardzo Bourbonów i z jednaj strony uda-

jc wielbicieli nowych zasad religijnych, podtiszczali nowo-

wierców, a z drugij umylnie dranili Guisów, eby ick

powodowa do chwytania si rodków inkwizycyjnych, z go-

wni i stosem przeciw kademu, co odstpi nauki kocioa
rzymskiego. Za rzdów ju Katarzyny Medici, jako rejentki

w imieniu maoletniego Karola IX. wyszed edykt tak zwa-

ny styczniowy (r.l562.), który zabezpieczy Hugenottów od-

przeladowania. Katarzyna jednake nieuczynia tego ze

sprzyjania nowowiercom, gdy ich w duszy niecierpiaa, lecz.

jedynie, aby woy na szal ciar, któryby nieda zatrzy-

ma przewagi Guisom. Hugenoci zaczli by mielszymi,.

lecz ich przeciwnicy unosili si coraz bardzij i wzbraniali

im przez gwaty zwykego wypeniania obowizków religij-

nych. Tu i owdzie po Francyi przyszo do walki i zna-

cznego krwi rozlewu.

Obadwa stronnictwa unosiy si w nienawici przeciw

królowj. Z Bourbonów ksi Ludwik Cond, który da-

wnij kuul ju spiski z Hugenottami stan jawnie na icb
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<iiele, a wic Franciszek Guise porusryl rzd oraz kat<jlik<5w

przeciw niemu i przyszo do cicki<?j i dugiej wojny dwóch

domów ksicych pod okiem królewskiego wprawdzie rzdu,

ale bez wadzy i z królem maoletnim. Obadwa wodzowie

zakoczyli ycie: Guise podstpnie przebity tulichem przez je-

dnego Hugenotta a Cond^ wzity do niewoli i rozstrzelany.

Na czele Hugenottów pozosta admira Coligny, który si

pojedna z dolettiini ju Karolem IX. i naleao sdzie, e
nad Francy zajaniej bogie chwile pokoju. Tymczasem

stronnictwa stare cieray si midzy sob, a krew rozlana

z obudwu stron woaa o zemst. Colig niego razi

kto<> strzaem z okna zamku królewskiego i król litujc si

jego nieszczcia obiecywa cik kar sprawcy, skoro wy-

krytym zostanie. Atoli królowa matka przedstawiaa, aby

nieobiecywa mordowa tych, co go broni od mierci;

wmówiono w Karola IX., e Coligny kaza sprztn Guisa

i ma podobne zamiary wzgldem domu królewskiego; rozu-

mniej wic bdzie jego samego na drugi wiat wyprawi.

Gdy o tem radzono przychodzia naturalnie myl, e Coli-

gny znajdzie mcicieli, a zatm uchwalono, aby od razu

wszystko uci przez wytpienie ca^j z^j wiary. Porozu-

miano si z katolikami Pary/a, powydawano rozkazy stosowne,

zadzwoniono na zamku królewskim w nocy z 24. na 25.

AVrzenia roku 1752., czyli po dniu w. Bartomieja i roz-

poczto ow rze synn w dziejach, a dalj przez trzydzie-

ci dni zabijano Hugenottów po ca^j Francyi za spraw
króla, a waciwie jego niegodziwej matki. Miao poledz

wszystkiego do trzydziestu tysicy ludzi. Henryk, syn

Henryka II., a brat Karola IX. mia saw walecznego

od trzech lat z wojny przeciw Hugenottom i nigdzie nie

by wyczany od udziau w ow<''j wielki<5j politycznej noc
spenionej zbrodni. Ten Henryk de Valois, czyli jak nasi

zwali Walezyusz, zacz si ubiega o panowanie w Polsce.

Rosenberg pose austryacki i jego stronnicy w rozmo-

wach i pismach umylnie wydawanych niweczyli yczliwo
dla Henryka de Valois. Katolicy atoli polscy nie brali za

ze rzezi witego Bartomieja, a przynajmniej mamy list
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Hoziusza do kardynaa Karola ksicia lotaringskiego, w któ-

rym mu winszuje, e admira Coligny „ta morowa zaraza^

ktx5ry wicej ni dziesi lat przyciska Francy niezliczo-

nemi klskami", zosta zgadzonym. Przeciwnego byli zda-

nia dissidenci polscy i dla tego Montluc w pismach do-

wodzi, e rze witego Bartomieja rozwina si przy

ntlumianiu buntu, który podnosili Hugenoci, w celu oba-

lenia tronu we Francyi lecz nie mona ani przypuszcza,

eby Henryk znany tylko jako ksi waleczny, agodny,

litociwy, rozumny, móg si da komukolwiek do okru-

ciestw nakoni; moe wiedzia i o planie, ale jego wyja-

wianiem niepodobna mu byo puszcza na los i pastwa
i rodziny.

Karol IX. nieodbierajc listu z Polski od Montlucai

myla, e gdzie w drodze przytrzymanym zosti i wypra-

wi z temi samemi poleceniami opata z Lille nazwiskiem

Gilles de Noailles. Montluc za przez powiernika od swego

boku z listami posanego do Francyi zada dworzanina-

Gui de St. Gelais, jako przydatnego do zabiegów pomi-
dzy Polakami. Karol IX. kaza i temu jecha. Tak wic
a trzech za wierzytelnionych posów francuzkich biegao-

za tronem po Polsce, a Montluc zaraz zjazdowi odbywa-

nemu w Kaskach objawi na pimie, e poleca ksicia

Henryka de Yalois. Zdarzyo si, e Jan Kostka kasztelan^

^gdaski schwyta Cyrusa opata cystersów wrocawskich,.

który zruciwszy habit, przebrany za obywatela przyjecha d<y

niego, aby owi stronników po Prusach dla domu austry-

ackiego, a mia przy sobie papiery wykrywajce przekup-

stwa jako t list pisany do ksicia bawarskiego, e Po-

lacy s lekkomylni, bez zdania, atwi do nagicia codziea

na inn stron; wreszcie prostacy i pod wielu wzgldami,

barbarzycy. Wymawiali to panowie posowi austryackiemu

Rosenbergowi, który naturalnie ca win zwala tylko na.

schwytanego, lecz haasy obudzone po caym kraju, gdy:

umylnie zapytywano si po sejmikach, co z schwytanym.

Cyrusem pocz, osabiy niezmiernie stronnictwo austry-

ackie. Przez schwytanie Cyrusa Jan Kostka zjedna sobie

wielk wzito u szlachty. Wyrobia si tak dalece opi-
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Ilia w narodzie, e Diemal wszyscy woali, jak niebezpieczn

rzecz powoywa na tron republikancki arcyksicia z domu

przyzwyczajonego do Acislych zasad monarchicznych, do gra-

bienia na dziedzictwo pastw ssiednich, jak to pokaza

w Czechach i Wgrzech graniczcego z Polsk, mogcego

obce wojska snadno wprowadzi i niemi ustala niewol.

Radziwiowie, Chodkiewicz, Laski a z nimi nawet i Karn-

kowski posuwali si od Commendoniego.

Wielkiego podówczas wpywu byo w kraju szeciu

braci Zborowskich, z których jeden tylko Andrzej gorliwy

katolik, a drudzy za ojcem zapaleni stronnicy Kalwina,

Niemieli oni na oku ani odrobiny dobra Rzeczypospolitej,

lecz Bwoje znaczenie i majtki. Pokrewiestwem z najwi-

kszemi domami i po wszystkich stronach, a posiadociami

w Mao i Wielkopolscp, na Ukrainie, Rusi, Polesiu lite-

wskim, a nadewszystko sztuk skarbienia sobie wzitoci,

otwartemi stoy i hucznemi biesiady, przy tm modzi i uda-

tui mogli nada przewag stronnictwu. Na odgos mierci

Zygmunta Augusta zjechali do Krakowa ze zbrojn kup
przyjació i onierstwem w tym tylko celu, aby wyprze

si nienawistnego sobie Firleja marszaka i wojewod, a opa-

nowa miasto i zamek. Commendoni obawia si najbardzij

Firleja jako wielkiego naczelnika dissidentów i przez sto-

sunki z Andrzejem korzystajc z nienawici Zborowskich

przeciw Firlejowi, któr, jak powiada Gratiani „dla poytku

wiary witj utrzymywa i coraz bardzij podnieca stara

si," wszystkich braci przecign na sw stron. Gdy atoli

panowie katoliccy opu.^cili polityczn chorgiew rzymsk,

musieli j porzuci i Zborowscy, to si stao ciosem miertel-

nym dla Austryaka.

IV.

Na dniu 5. Kwietnia zaczy si zjeda pod War-

szaw u wsi Kamienia województwa. Do pidziesit ty-

sicy*) zebrao si szlachty konno i nietylko w miecie, ale

*) Jacoh Alt;/, 'ihanni historiarum lib. LVI.
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po wsiach okolicznych nie byo mona wszystkich pomie-

ci; std mnóstwo pod golem niebem obozowa musiao.

W porodku województw rozbito ogromny namiot królewski,

w którym po odprawieniu mszy uroczystej senatorowie z po-

sami zasiedli do rady. Na okó rozcigay si namioty

porzdkiem województw. Przepis na zachowywanie si pod-

czas elekcyi ustanowiono i obwoa kazano: oprócz broni

zwykij przy sobie, nikt innj na pole bra niemóg pod

gardem, a w razie mniejszj wagi przekroczenia, lub ktoby

strzela, mia by ukarany siedzeniem we wiey przez cay

cig elekcyi. Ten znowu, coby rani lub zabi, albo przy

jechaniu na polu z mostu zepchn drugiego w Wis, mier-

ci by zagroony. Powiedziano dalj, e ktoby do szabli

si porwa dwadziecia grzywien zapaci. Niewolno byo
pod cik odpowiedzialnoci nikogo rusza z gospody urz-

downie mu naznaczonj, wszczyna zwad i bijatyk. Prze-

kupnie powinni rzeczy po Bogu sprzedawa, a ktoby zabra

cokolwiek bezpatnie, tenby musia w dwójnasób nagrodzi.

Pomidzy namiotami zakazano szynkowa piwa, gorzaki, wina,

pod utrat wszystkiego. Przestrzeganie tego porzdku od-

dano sugom marszakowskim zapowiadajc, e targnicie si

na nich bdzie yciem przypacone.

Panowie litewscy dawnij zakóceni z sob Mikoaj Krzy-

sztof Radziwi i Jan Chodkiewicz pojednani i schwytani w sida

przez Commendoniego przyrzekali mu byli, nim umar Zy-

gmunt August, okrzykn zaraz po jego mierci wielkim ksi-

ciem litewskim jednego z synów cesarskich twierdzc, e ko-

rona z obawy oderwania si Litwy uzna go królem. Atoli

projekt ten niepodoba si Commendoniemu, gdyby móg
potn Polsk na dwa rozdzieli pastwa. Pozostali wic
przy t^m Litwini, eby z Polakami wedug prawa wspóln

odby elekcy i donieli, e si z Bielska pocigali, ale dla

niegów na czas nie zdyli. Odpisano im od sejmu, e akt

unii z Litw broni odkada elekcyi, nie chodzi o to, aby

si umylnie nim zjad pospiesza, owszem mioby byo mie
ich co najrychlj, lecz sprawa swoim biegiem i musi i sku-

tki spónienia sami tylko sobie przypisa bd musieli. Ksie
sucki doniós take, i na elekcy spieszy. Ksie pruski
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przypomnia, i jest got(')w na wszelkie rozkazy Rzeczyi>oB|>o-

Vii6\, to jest, eby nawet i koron przyj, gdyby niii j dano

a wyrzeka jak dawnij, e ddiu miejsca na elekcyi nie nazna-

czano. Papie Grzegorz XIII. napomnia Polaków, aby si

przy tak wielkim zamiarze do Pana Boga jak najpilni<*j ucie-

kali ; ze 8w<?j za6 strony wniós ju do Niego pokorne mo-

dlitwy, eby ich Duchem witym natchn raczy ku ksi-

ciu katolickiej religii wiernemu.

Gos papiea ju znowu niemae mia znaczenie w Pol-

sce, bo stronnictwo katolickie zaczo w skok odzyskiwa

aw przewag. Zatrwoeni nowowiercy polscy jeszcze za cza-

sów Zygmunta Au)>usta, zaczli si oblicza co do osób i zasad;

wiele systematów zgromadziy si niejako w trzy gówne wy-

znania: w augsburskie (augustiadskie), zwane take saski^m lub

luterski^m, a które nadawao sobie tytu ewanielickiego,

w jeduot braci zakonu Chrystusowego czyli braci cze-

skich i w wyznanie szwajcarskie (helweckie) czyli kal-

wiskie. Arianów odepchnito jako niechrzecijan. Tak tedy

lutrzy, bracia czescy i kalwini zapowiedzieli sobie walny synod

•do Sandomirza na Kwiecied r. 1570., w celu poczenia si
obyczajem polskim w jedne konfederacy przeciw swoim nie-

przyjacioom, a mianowicie biskupom i jezuitom oraz za-

mienienia si nawet jak chcieli nazwa w jeden koció
chrzecijaski polski. Z panów polskich naleeli tam

Myszkowscy, Zborowscy, Tomiccy, Górkowie, Bniscy i z nich

pomianowano dyrektorów synodu. Trzeba byo wyoy za-

sady religijne przez dysputowanie, a do tego obrano teologów

na prezesów. Miasta, których ludno. cigle si dopeniaa

przybyszami z Niemiec stay w stosunkach z Witteubergiem

Lipskiem, dla tego ich reprezentanci znakomici kaznodzieje

utrzymywali, e niewtpliwie uajdalj wyrozumowan jest

nauka Lutra; kiedy wic chodzi o pojednanie zda rónych
a reformacyjnych, to niema po co nowych rzeczy wymyla,
ale jj si tylko cakiem chwyci. Bracia czescy przytaczali

e ich jednota ju podawaa królowi Zygmuntowi Augustowi

wyznanie swj wiary, nie zostaa zagroona, ani zganiona,

wic jest ju zatwierdzonem wyznaniem p o 1 s k i m, aza-

4m trzeba tylko, aby wszyscy nowowiercy zostali brami cza-
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skimi. Teologom szo o zasady, a panom tylko o utwo-

rzenie jakiej potgi politycznej, dla tego t6 Stanisaw My-
szkowski wojewoda krakowski owiadczy, e zjazd czylL

synod nie na to si zgromadzi „aby konfessy czyj przyj-

mowa'' ale aby jedne wspóln wszystkim trzem odcieniom

na znak jednoci wyda; nie ma ona by ani luterska, ani

braci czeskich, ani helwecka, ale czysto polska. Z trzech tedy

systematów, rozróniajcych si bardzo w caj Europie

panowie chcieli mie w Polsce j.eden zupenie zgodny i to

nawet swój wasny. Takie danie niemogo si zmieci
w gowach teologicznych i szerzej mylcych. Zostawiono

wic rzecz wzgldem pojednania si w zasadach do póniej-

szego czasu, a tymczasem uoono akt wspólnej obrony prze-

ciw nieprzyjacioom na wzór konfederacyi.

Od zjazdu sandomirskiego tego wielkiego wypadku w hi-

storyi polskiej nowoci religijnych nieprzybywalo jednake,,

ale ubywao nowowierców. Pidziesicioletnie rozmylanie na-

prowadzio wielu do przekonania, e wadza papiezka miaa
tylko te wady co kada owoczesna; ksia za byli we wszy-

stkim, a mianowicie w zaletach i bdach zupenie podobni

drugim ludziom. Dawniejszych wieków duchowni, stojc

nad krytyk, pozwalali sobie wiele nad zakres susznoci i do-

brych obyczajów, ale skoro ich nowowiercy porwali na koa
opinii publicznej i trz poczli na wszystkie strony, to ich od

razu nagnali do skromnoci, nauki, naboestwa. We Francyi

katolicy wysiekli nowowierców, ale w Niemczech chopów

szukajcych wolnoci w imi now^j religii i Boga, pomordo-

wali protestanci i w dziki sposób zaczy si szerzy przela-

dowania katolików i ciniania ich wolnoci w Anglii, Danii,

Szwecyi. Obadwa stronnictwa religijne w caj Europie nie

miay sobie co wymawia; tu jedno, a tam drugie popisy-

wao si srogoci. Tymczasem katolicy na zborze triden-

ckim zwrócili uwag na to wszystko, co istnienie kocioa

zachowa i wzmocni mogo. Zmniejszy si okrg ich krajów*

o Angli, HoUandy, wiksz cz Niemiec, Szwajary

o pastwa skandynawskie, Prusy i Inflanty, Siedmiogród,,

ale przez zaprowadzenie w zarzd kocielny moralnoci, ci-
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Btego porzdku i owiaty, nadali mu sil wewntrzn, jakimi

nigdy niepOHiadal.

W Polsce nowofid religijna pomijajc wiele ubocznych

przyczyn, opieraa si na t^-j jedn»'j drzenn<5j, e w rzeczach-

pospolitych wolno myfili jest gl^)wn podstaw wszelkich

wolnoci, a religia bya najglówniejszóm polem po którm
myl biegaa pod ów czas. {Republikanie polscy musieli mnie-

ma, e przez wydostanie si do jakij wolnj religii, do-

piero uchwyc bóstwo wolnoci prawdziwej, za którm go-

nili nadaremnie od wieków, jak za uudn mar. Atoli

w krajach protestanckich wadz kocieln po biskupach wraz

z dobrami i majtkami wzili sobiQ królowie a w miejsce ka-

noników i zakonników poprzybierali w pomoc rotmistrzów

i wojska najemne. Groniejszym by miecz przeznaczony da

mazania we krwi, nieli kropido zrobione do maczania we

wieconj wodzie. Nie dziw, e nowe wyznania poczy
trwog rzuca na wolno republikanck Polaków.

Wadza kocielna jak niegdy przeciw poganom wysta-

wia zakon bitnych krzyaków, tak przeciw nowowiercom

uczonych, zrcznych i przebiegych jezuitów, którzy umieli

nawraca i nawracali skutecznie.

W Polsce niektórzy prawie naczelnicy dissidentów wró-

cili do kocioa katolickiego, jak Olbrycht Laski wojewoda

sieradzki, Jan Chodkiewicz starosta inflancki. Synowie lub-

synowcowie wielkich reformatorów Radziwia czarnego wo-

jewody wileskiego, Zborowskiego Marcina kasztelana kra-

kowskiego, Jana Firleja marszaka i wojewody krakowskiego,.

Tomickiego kasztelana gnienieskiego znosili si z Hoziuszem,.

Karnkowskim i Jezuitami, a na ich polecenie wprowadzali

do domów rodzicielskich lub stryjowskich dla uczonj rozmo-

wy biegych teologów, to jest jezuitów
;

pracowali calemi.

siami, eby dusze ojców i krewnych wydosta z rk czar-

towskich, a w polityce zaczli by siln podpor stronnictwa

katolickiego. Ow arcybiskup Uchaski, co to o synodzie

z nowowiercami myla, by ju ich wielkim przeciwnikiem.

Na t^j nowj albo raczej wznowionj potdze oparty le-

gat papiezki Commendoni, zyskawszy posuchanie u sejmu

elekcyjnego mówi z pewn miaoci; we wstpie mowy
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|)OchlebiaI wszystkim i oddawa najwysze pochway Pola-

kom, e lubo kraj ju dziesi miesicy bez pana zostaje, prze-

cie uywa pokoju i nawet we wszystki^m rzadkiego porz-

dku. Chwali niezmiernie mdr form rzdu, która równie

króla, jak obywateli do przepisów prawnych wie. Ducho-

-wiestwo poow rzdu skada, a wic z t^j ju przyczyny

prawowiernego katolika królem obra naley. Ze na sejmie

konwokacyjnym obmylono lekarstwo na wojn religijn przez

nitworzenie konfederacyi czyli zwizku pomidzy ludmi ró-

:nego przekonania o rzeczach wiary. Zapatrywanie si na

Boga i wiat z rónych zasad, niemoe zgody i pokoju mi-
dzy ludmi ustali. Niezszywana bya sukienka Jezusowa i dla

tego niemogli j<j pomidzy siebie rozdzieli ydowie ; take

a owego dziecka na sdzie Salomona prawdziwa matka roz-

cina niedaa. eby tylko to koufederacyjne lekarstwo tru-

•cizn si nie stao. W niebezpiecznych razach trzeba si

tylko woli Boej poddawa, a najcisze choroby sama jedy-

nie natura leczy. Oby tylko postpek Polaków, co do kon-

:federcyi, nieby podobnym owemu Samsona, kiedy to lisy

j>owizane za ogony z pochodniami rozpuci i wszystkie zboa

popali. Czeme jest ta konfederacya, jeeli nie powizaniem

Jisów midzy sob nienawistnych. Zapal t Rzeczpospolit.

Mowa taka musiaa obrazi dissident^w, jako przerwa

"Coramendoniemu Firlej, mówic: „przekraczasz twoje peno-

mocnictwo bo zakrawasz na nadawanie sobie wadzy naczel-

ffiika Rzeczypospolitej. Pomiarkuj si i hamuj twój zapal.

Podniecasz tylko niezgod, któr my tumi chcemy. Cu-

•dzoziemcze! a có tobie do spraw naszych? My mamy swoje

uczciwe przekonania i drwimy z twoich dowodów, co s
zbrodniczemi w oczach narodu kochajcego woloo." Piotr

Zborowski podówczas wojewoda kaliski, zabiera si take do

gromienia legata, ale podnieli si senatorowie gorliwi kato-

licy, za nimi pocza si rwa szlachta; Jaa za Chodkie-

wicz gubernator inflandzki i Olbrycht Laski wojewoda sie-

radzki odgraali Zborowskiemu uderzajc rkoma w swe

•szable.

Po umierzeniu tego rozruchu Commendoni mówi dalj

:

^znam ja dobrze granice mego urzdowania, jedno wy pozo-
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stacie w swoich i nie narcucajcie mi przepisów. Tylko pa-

pie jest moim panem i jtniu tylko z mych czynnoci \H)-

trzebuj si sprawia. Bdzie mu mi/o, e ja troszcz si

o Polaków, e wspieram jego ojcowskie starania okoo wspól-

nego dobra prawowiernych. Mam rozkaz w jego imieniu to^

owiadczenie zoy, raczylicie mnie wysucha, ale wy se-

natorowie niestanowicie calj lizeczypospolitej, owszem j}
ba si i okazywa posuszestwo tak powinnicie, jak ojciec

wity j miuje, a cay <5wiat wysoko ceni."

Jako posów q^ftP8kich przyjmowano na sejmie elekcyj-

nym Wilhelma Itosenberga i Perstyna (Piercienia), Czechów.

Pierwszy przemówi po czesku, z poaowaniem zmarego

króla, ale kiedy bya taka wola Boa, to trzeba myle
o nowym, a to z domu znakomitego, przy m z talentami,,

umiejcego rozkazywa ; takim za wanie jest Ernest drugi

syn cesarza; umie on dobrze po czesku, toby snadno i po

polsku si wyuczy. Od ojca ma przykad, eby waniom

i wojnom z powodu religijnego zapobiega. Przez niega

mogoby si Czechy zczy w jedno pastwo z Polsk, a to-

by bya rzecz przeliczna, bo te narody s jako dwaj bracia.

Wtedy snadnoby si dao uderzy na Moskala, Turka lub

Tatara. Ernest zaraz po oborze zaprzysigby przywileje, do

kraju adnych cudzozicmcówby niesprowadza. Przez niego

monaby umierzy roszczenie cesarekie do Prus i Inflant,

zapobiedz handlowi morskiemu z Niemiec wprost z Moska-

lami w Narwie. Król hiszpaski oddaby koronie polskij

ksistwo barskie po królowt^j Bonie we Woszech, cesarz

w Wiedniu i na akademiach woskich chowaby szlacht,

wino wgierskie szoby bez ca do Polski,

W ogóle obietnice austryackie byy niezmiernie smaczne,

lecz jaka rkojmia, iby je speniono; owszm mona byo
by zupenie pewnym, e z wiatrem ulot. Ani t poso-

wie cesarscy w rozmowie szczerj nie taili tego, bo jak po-

wiada Gratiani:*) „poniewa byli to Czechowie jednego z Po-

lakami jzyka, przeto na czstych ucztach przy kielichach po-

^) W yciu Conunendoniego.
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przyjanili si z nimi; patrzc za na wolno polsk, po-

mnc, e i sami takiej niegdy uywali, e im j wydarto,

e ich cami i podatkami gnbiono, e ich jzyk zagadzie

•chciano, przestrzegali Polaków jako braci, aby si strzegli

i^kuskiego jarzma."

Od posów francuskich Montluc nazajutrz wystpi. Po-

caowa Zygmunta, mówi o przychylnoci Karola IX. dla

Polaków, a z t^j gównie przyczyny: e to naród, przez
szczególn ask Bosk przeznaczony do hamo-
wania od najazdu ludów najsroszych i zasa-
oiania caego chrzecijastwa jak gdyby jaki

warowny zamek; ztd t^ wszyscy monarchowie
•chrzecijascy powinni koniecznie by przyja-

ciómi Polaków*). Chwali i swobod obierania pana,

któr od wieków przechowali; ich nieprzekupno, zgod,

serdeczne braterstwo, a dalej przywizanie do swoich królów,

bo cho niepotrzebowali bra syna albo brata na tron, to go

jednake zawsze powoali. Rozwodzi si nad cig zgod,

B. nawet przyjani Francyi z Polsk. Odwiecznie Polacy

do Francyi a Francuzi do Polski jedzili i gocinnie si na-

wzajem przyjmowali. Francuz z Polakiem s sobie najpo-

<iobniejsi pomidzy ludami europejskiemi. Rzuci si dalj na

pochway walecznoci narodu, a w dalekie czasy nim Polacy

przyjli chrzecijastwo i mówi o polskich wojnach z Rzy-

mianami o Illiry i Dalmacy, co mu miao by lepij wia-

•dome, dla tego, e si blij Francyi dziao. Francuzi take

szeroko panowali i przez sto lat Syry, Palestyn, Jerozolim

i Cypr dzieryli. Polacy i Francuzi s dwa narody co naj-

wicj jazdy choway. Henryk de Valois jest z tj samj krwi

co by Ludwik król polski. Ród ich ju dwanacie set lat

nad Francy panuje. Wylicza Montluc dalj wojenne i ko-

cielne zasugi tego rodu. Henryk de Yalois od piciu lat

gówne dawa rady w pokoju i wojnie, a zawsze swoich pa-

nów przy tm wysucha. Niemia jeszcze sposobnoci wiel-

*) Dogiel zamieci t mow w Codcx dipl. tom I. Ctalia

doc. II.
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3{im zosta wojownikiem ale zna obozy, umie su way, woj-

ska szykowa, miasta zdobywa, bitwy zwodzi. Jzyka

król tak jak kaznodzieja ani obroca sdowy niepotrzcbuje,

a eby z Polakiem móg si po polsku rozmówi, to w rok

•do tego przyjdzie. Jeden Francuz tylko trzy lata w Polsce ba-

wi, a przecie grammatyk polsk napisa. Chcieli Polacy, eby
im nowy król jak prowincy do kraju przyczy i duo zota

wewióz, to Henryk cho niebogaty, tak jednake ubogim nie

jest; moe si i o to wystara: ma dziewi<i swoich dziedzi-

•cznych prowincyi z trzema ksistwami, szeciu hrabstwami,

dziewiciu dyecezyami, a dwustu opactwami. Obok tego

wszystkiego, wielkie pienidze w gotowi^.nie. Nieprzyjaciela

swego dawnego (cara), co wszystkich ludzi tylko za niewol-

ników uwaa, Polacy przecie obra niemog. Jak rzdzi w da-

wnm, takby rzdzi w nowm padstwie, a jego niewolnicy

cisnliby si na dostojestwa polskie. Francuz z pod pikne-

go nieba z rozkosznej ziemi, niebdzie szuka szczfScia za

granicami swego kraju i nikomu si zawad nie stanie.

Ksi Henryk wystawiby flot na morzu, ubezpieczyby

jeden port (rigski) Polsce; lepij jak kto inny przeszkodziby

(handlowi do Narwy, poprawiby akademi krakowsk, ludzi

«czonych do nij nasprowadzuwszy ; chowaby w Paryu na

nauce stu szlachciców polskich, a strzelców gaskoskich do

Polskiby nabra. I w rkojmi, e ich ksi cztery tysice

do Lipca przystawi, chcia si sam Montluc do wizienia na

pierwszy lepszy zamek odda. Z Francyi snadna i wojskowa

.pomoc, bo okrt przez dziesi dni w Gdasku stan moe.

^ie takieto dulekie kraje do Francyi, jak ci prawi, coby

ksicia Henryka od tronu polskiego odsun chcieli.

Montluc dalj wystpi ze zbijaniem zarzutów rozsianych

j)rzeciw Francyi i ksiciu Henrykowi w pismach ulotnych

polskich, a naprzód nieprawda, e Francya jest wielk przy-

jaciók niewiernych Turków, tylko zagroona od Hiszpanii

i Anglii, zajta domowemi wojnami, majc porty u morza

ródziemnego, które zapenione rozbójnikami, biorc tanio

korzenie i inne towary indyjskie z Alexaudryi w P^gipcie,

musi ze sutanem politykowa.
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Zarzucaj królowi fraucuzkiemu tyradstwo, ale ten jest

tylko tyranem co cudze kraje wy dziera, najazdami i pooga-

gami trapi, ze stolic ojczystych potomków królewskich wy-

rzuca, niewinnych ludzi dla poytku wasnego wedle woli

swojej szarpie, swobody wydziera, poddanych zbytnimi po-

datkami obcia. Robi tu przymówk Montluc domowi,

austryackiemu.

Co do Hugenottów Karol IX. brat Henryka, skoro tylko

sam rzdy obj, dwustu uboszych szlachciców t6'] sekty dla:

spisku uwizionych, na wolno wypuci. Ale na nic ma
si to niezdao, bo uparci na nowo sprzysigac si zaczli,

i stany w wojnie dwa stronnictwa, z których kade zoczy-
ców pod swe chorgwie przyjmowao. Król Karol IX. odi

Hugenottów zoliwie zwany Faraonem, cho odniós jakie

zwycistwo zawsze si po nim agodnym okazywa; nikoga

niekaza zrani, zabi, zupi, ani nawet oczerni. Niewia-

domo kto strzeli do admiraa Coligniego, sceny paryskie po-

czy si prawie bez przyczyny i powodu, tylko, e stron-

nictwa zacicie stay naprzeciw sobie; Henryk za de Yalois

jako czowiek agodny od wszystkiego si usuwa, pisa na-

wet list w owym czasie do Montluca, który jest wyranym
dowodem, jak wojny domowej nienawidzi i który moe by
senatowi zoonym. Królewicz Henryk niema adnych oso-

bistych widoków oprócz tylko tego, aby nad szlacht tak li-

czn i zacn jak jest polska, móg zosta królem. Zazdroni

przeciwnicy strasz Polaków, iby wojn religijn midzy-

nimi zasia, a przecie zaprzysigby pokój, dbaby o imi
rzetelnego, wystawiaby si na najwiksze niebezpieczestwo.

Miaeby dla tego sw ojczyzn opuszcza, aby daleki kraj

w zamieszanie wprawi? Niech szlachta polska pamita, e
z tego to samego rodu król Ludwik nada jj te przywileje

i swobody, któremi si zaszczyca.

Don Pedro Fassardo, pose króla hiszpaskiego Filipa II.

obrazi si, e Polacy, pomimo zabiegów poselstwa cesar-

skiego, z którm nawet razem by przyszed, dali w posu-

chaniu pierwszestwo posowi francuskiemu; dla tego we^

zwany nie stawi si przed senat, ale tylko królewn Ann^
na zamku odwiedzi.
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Wprowadzeni posowie szweccy poaowawszy Zygmunta

Augusta w imieniu jego szwagra i siostry ziicz^li od materyal-

nych interesów: upominali si summy zastawnj daoj od

Jana, kiedy jeszcze by ksiciem inflanckim, na owe zamki

inflanckie, potem posagu 8w^*j królowej, spadku po królu, po

Bonie a zwaszcza z owego ksistwa barskiego i sum zastawnych

w Neapolitaski<?m, o co radzili porozumie si z królem

Hiszpanii, który rzdzi i królestwem Neapolitaóskiem wraz

z Barom. Polecali królewn Ann opiece liz eczypospolito],

nakoniec za mówili, e Polacy pomni otrzymanych dobro-

dziejstw od domu jagielloskiego powinniby kogokolwiek

z niego przy tronie utrzyma; Jan za zostawszy królem

polskim, ze Szwccy, Litw i Polsk przeszkodziby nar-

wicki^j egludze i trzymaby w naleyt(?j karnoci cara. Co
do pretensyi pieninych i zaopatrzenia królewn«?j, snadnaby

bya zgoda.

Poselstwo od chorej ksin<''j brunwicki^j, która z po-

dróy ku Polsce dla braku zdrowia wróci musiaa, a potdm

niedugo i umara, polecao Rzeczypospolitej królewn Ann.
Kurfirstowie wstawiali si za Ernestem, przypominajc,

e jego babka z ojca, bya Anna, córka Wadysawa wgier-

skiego, azatem synowica Zygmunta starego. Posowie cze-

scy podobnie czynili.

Dla utrzymania w pokoju Moskala, którego Litwa mu-
siaa si w bezkrólewiu bardziej obawia, ni kogokolwiek

innego, wyprawia, jak wspominalimy, w poselstwie Hara-

burd, aby mówi z carem, czyby niechcia syna swego

modszego Fiedora na tronie polskim osadzi. Car mówi,
e tylko on cesarz rossyjski i cesarz turecki s panami z pa-

nów; dla tego niemyli jak Niemiec i Francuz w[)rasza na

tron swego rodu; daby syna gdyby mu dziedziczn wadz
upewniono, lecz Sraoleilska, Poocka, Uwiaty i Jezicrzyszcz,

którychby chciano do Litwy, wcale odstpowa niemyli, bo

to jego wasne miasta i Fiedor jest synem a nie córk, wic
posagu od ojca niepotrzebuje. Gdyby za jemu do Moskwy
oddauo Kijów, niesprzeczano si o Intlanty, toby nareszcie

i sam rzd nad Polsk przyj, aleby si zawsze wprzód ca-

rem ni królem pisa. Nakoniec zapewnia Haraburd, e to

Tom V. 3
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rzecz pewna, i panowie litewscy i polscy szczerze o nim

a nie o jego synie myl, tylko, e jeszcze z tego tajemnic

robi. Cae to swoje poselstwo opowiedzia przed senatem

Haraburda, a pot^m mia posuchanie posel^ wooski, który

zoy list od Machmeta baszy, wielkiego wezyra tureckiego

z doniesieniem, e Wooszy z Multanami, a zarazem Tata-

rom przekopskim nakazano jak najspokojniej si zachowy-

wa, oraz z prob, aby adnego nieprzyjaciela sutaskiego

na tron nieobiera, a ze wzmiank, i najlepszy byby brat

króla francuzkiego. Mogliby Polacy take odda koron

komu ze swoich, jak arybiskupowi Uchaskiemu, marsza-

szalkowi Firlejowi lub wojewodzie ruskiemu Jerzemu Jazo-

wickiemu.

Na sam koniec wystpili posowie Kettlera z ubolewa-

niem, e ich panu jako ksiciu lennemu niewyznaczono

miejsca w senacie i nij go Rzeczpospolita stawia, ni naj-

niszego szlachcica, bo niema on obiera sobie króla, lecz

przyjmowa jaki mu dany bdzie. Odpowiedziano Kettlero-

wi, e jeszcze hodu nieskada, ani wiernoci niepoprzysiga

azatem zawczenie z roszczeniem swojem wystpuje. Poso-

wie ksit pomorskich odwoywali si take, i leimictwo

nadaje ich panom prawo naleenia do elekcyi i kiedy w Piotr-

kowie by obór Jana Olbrachta, to niezapomniano wezwa
ksicia Bogusawa pradziada ksit panujcych. Dano od

lizeczypospolitj odpowied, e ksita pomorscy za pó-

no si zgaszaj i niepodobna tak si zaraz rozpatrzy, co

jest w ich twierdzeniu susznego i wedug praw dawnych.

Po zaatwieniu poselstw przystpiono do rady nad niemi-

Jan Tomicki kasztelan gnienieski mówi e niedobrze ogl-

da si na cudzoziemców, czemuby nieobra swego a jak na-

zywano Piasta. Cudzoziemiec zawsze z pewn dum na tron

wchodzi ; krajowiec zna daleko lepij stosunki, ma wicj do

nich przywizania. Wielkopolska przepeniona nowowierca-

mi, zacza na dobre myle o oborze Piasta twierdzc, e
król cudzoziemski bdzie uwaa Polsk tylko za dochodn po-

sad, a król Polak za drog sobie ojczyzn, wyliczya kilku

kandydatów. Stronnictwo francuzkie wzio si na sposób :

owiadczyo, e take podawa moe i doprowadzio ich liczb



a do trzydziestu dwóch*) pomidzy któremi tylu hylo ludzi

mniej znanych, e .si rzecz w miech obracaa. Wystpi/

te ów Jan Zamojski starosta betzki wy8oki(/j nauki, Woch,

Francyi, Niemiec dobrze wiadomy, z rzdami republikancki-

mi i staroytnymi i woskimi obeznany, na sejmach wielki

obroca równoci i braterstwa szlacheckiego polskiego, a stron-

nik zagorzay Henryka de Yalois, i jl dowodzi: e ci co

znaj Polsk przyzna musz, i tylko pod cudzoziemcem

swoje istnienie nadal upewni moe. Obrawszy Polaka do-

pieroby si nadymali jego bracia, krewni, synowcowie. Jeden

<dom opanowaby wszelkie urzdy i godnoci. ^Ale obie-

rzmy Piasta, mówi dalej, dobrze, przystaj na to ; niechaj

jednake sami ci wystpi i zgosz si co sdz, e s zdatni;

potem niech si oddal i zostawi nam por do rozebrania

ich zalet i wad, co moe nieprzyniostoby pochlebnego skutku

ani dla tych, których oddalimy, ani dlu tego, któremu od-

damy bero. Czu kady w narodzie poszanowanie dla krwi

panujcych namaszczeniami papiey i arcybiskupów albo

przynajmniej history przez pokolenia uszlachetnianej, mia

nauk z Granowskij i wie z Barbary Radziwilównj, std

trudno kademu Polakowi byo o koron si pokusza, i my-

lano tylko o cudzoziemcach, a zgodziwszy si wprzódy, e
nowy król niebdzie za ycia wciska nikogo na swego nast-

pc, e bdzie mia zawsze przy sobie jako stra siedmnastu

senatorów do rady, e nie poway si na swoj rk wypra-

wia poselstw do obcych krajów, ani ich od nich przjmowa,

e nie bdzie najmowa wojsk, ani zwoywa pospolitego ru-

szenia bez zezwolenia sejmu, ani wpuci na urzdy cudzo-

ziemców, nie bdzie prywatn pieczci, to jest bez kanclerzy

adnych piecztowa dokumentów a nakouiec uieoeni si bez

pozwolenia Uzeczypospolitj ; **
)

przystpiono do elekcyi

w ten sposób, e panowie zaczli si umawia i glosowa

zwykym senatowym porzdkiem, a który z kandydatów ko-

*) Illustriuni virorum epistolae digestae opera Carncovii lib. II 1.

epist. XII.

**) Fredro sub anno MDLXXIII.
8*
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rony mia wybitniejsze stronnictwo, tego na list pooono-
Wojewodowie przed województwami mieli porozbijane swojfr

namioty i podobnie podug zdania szlachty spisywali kandyda-

tów. Kamkowski bowiem biskup wadysawski obstawa za

porzdnem gosowaniem twierdzc, e zgubne i najzgubniej-

Bze s akklamacye, bo przez nie nawet sam Zbawiciel zosta

potpiony i ukrzyowany*). Gdy wszystkie województwa

ukoczyy to dzieo, kanclerz wielki koronny zebra gosy i za-

piecztowane zoy do marszaka koa rycerskiego czyli po-

selskiego, które stao przed namiotem królewskim. Tam si

tedy ucierano o tego i owego, a nareszcie przyjto tylko Hen-

ryka de Yalois, Ernesta austryackiego czyli jak zwano po so-

wiadsku rakuskiego, Jana szwedzkiego, a na koniec Iwana,

moskiewskiego; ostatniego jedynie z obawy, eby si nieobra-

zi, co std jasno wida, i gdy kademu przydano prokura-

torów, jak Karnkowski powiada obyczajem Greków i Rzy-

mian oraz Wenetów, a mianowicie Henrykowi pod przewo-

dnictwem Karnkowskiego, Ernestowi biskupa pockiego My-
szkowskiego, a Janowi wojewod podolskiego Mieleckiego**),

o carze cakiem zapomniano. Rozpocza si tedy walka nie

w pochlebny sposób, lecz zupenie w duchu prawdy; przeciw

dowodowi stawiono dowód, a przyczyn zbijaa przyczyna.

Przyzwoito, dogodno, niebezpieczestwo, szkod, wszy-

stko miano na uwadze. Surowe i cise toczyo si ledztwo,.

ale konieczne dla dobra Rzeczypospolitej ***). Uroczysta to

bya chwila narodu, bo w nij do swego szczytu wzbia si

zota i prawdziwie wita wolno polska.

Zwyciy Henryk. Gdy to postrzegli Jan Firlej marsza-

ek, Mikoaj Mielecki wojewoda podolski i Anzelm Gostomski

wojewoda rawski z wielu innymi, a zwaszcza dissidentami,,

odjechali od Kamienia na mil drogi do wsi Grochowa, gdzie

zaczli zbiera podpisy na ow konfederacy jeneraln dawnij

w Warszawie umówion. Myleli oni odeprze wybór Hen-

*) lUustr. Yironim epistolae lib. III. epis. LXIX.
**) Joannis Demetrii Sulikovii (Solikovii) Commentarius.

***) Illustr. yirorum epistolae lib. III. epis. LXVI.
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Tyka, a jeeli si to nie uda, przynajmniej pokazad potga
disHidenck w taki('j sile, eby si musia dad zniewoli do

uznawania zijpehi<?j wolnoci religijn<?j. Szlachta jwlska, która

nie mia^a czoa przeciw adn<5j powstawa wolnoci i najpra-

wowierniejsza w rzeczach religii, hurmem przystpowaa do

aktu konfederacyjncgo. Hoziusz pisa z I^ymu do Ucha-
skiego, eby wprzód powinien da sobie uci praw rk
a nawet i gow, niby do podobnie bezbonego aktu mia
nalee; Karnkowski tego samego by zdania; dosy, e
z biskupów podpisa konfederacy tylko P^ranciszek Krasió-

'ski podkanclerzy i biskup krakowski*).

W Niedziel witek z poudnia arcybiskup Uchadski

chcia si uda na pole i ogosi wybór Henryka, ale mu za-

jecha drog Mielecki i prosi, e ju dzie ku wieczorowi

si nachyli, stronnictwo u Grochowa wzburzone i eby zwa-

dzie zapobiey, lepij jeszcze poczeka. Nazajutrz w poniedzia-

ek witek zjechali si, jakby na wojn wszyscy zbrojno, je-

dni pod Kamie, gdzie przewódzcami byli Chodkiewicz i a-
ski, a drudzy pod Grochów, gdzie najwicj znaczy Firlj; ci

u Kamienia, co za Henrykiem obstawali, pozatykali sobie ga-

zki sosnowe za przybice i czapki. Gdzie spojrza po polu,

wszdzie stay konne hufce uszykowane, dziaa zatoczone,

wanie jak do boju i zdawao si, e lada chwila byskawica

i huk bdzie. Ale na jednj jak na drugij stronie po sercach

uczciwych Polaków, bo zapa dla wolnoci majcych, ozwao

si uczucie, co to jest przelewa krew bratersk. Naprzód

o pokoju zaczli myle katolicy i posali w deputacyi do Gro-

chowa Krasiskiego biskupa krakowskiego, Karnkowskiego

biskupa kujawskiego i Andrzeja Opaliskiego marszaka dwor-

skiego. Firlj marszaek wielki koronny nie by bardzo prze-

ciwnym pojednaniu si wzgldem wyboru, lecz sta przy tm,

e prawa dissidenckie jak najcilj zawarowane by musz,

i nie prymas, ale on powinien z urzdu swego mianowa no-

wego króla, a mianowicie, które ju nastpio ma by za nie-

prawne uznane. Po dugich sporach i umowach deputacya

*) Solikovii Commentarius.
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ta katolicka nie moga niczego dokaza. Pojechali znowu wo-
jewoda czycki Jan Sierakowski i kasztelanowie Hieronio

Ossoliski sandomirski, a Jan Kostka gdaski. Firlej i dru-

dzy naczelnicy grochowskiego stronnictwa zaczli coraz bar-

dziej ustpowa w sporze i wyznaczyli z poród siebie do

ukadów Andrzeja Górk kasztelana midzyrzeckiego, Stani-

sawa Szafraca kasztelana bieckiego, Mikoaja Firleja staro-

st kamirskiego i Mikoaja Olenickiego czyli Siennickiego-

podkomorzego chemskiego. Stan tedy ukad, e nowy król

bdzie musia upewni wolno dissidentom. Tak rzecz uatwi-

wszy wyjecha marszaek Firlej na czoo konfederatów i za-

cz przemow: „widz to na oko, miociwi panowie a bracia,,

e ten pan, który nam przez skaranie jakie Boskie za grzechy

jest przeznaczony i dany, nieprzywiedzie za sob poytku

i owszem wszystkiego zego po nim spodziewa si trzeba-

Ale kiedy wielu ludziom tak si podobao, to niema co mó-

wi; lepij pozwoli, nili krwi rozlewem braciom i ojczynie

szkodzi. Pokae si, i swym uporem wiele zego nabroili;;

jam ju stary, dugie niepoyj lata, ale wy modzi doczeka-

cie si i nieraz moje sowa wspomnicie". Przy ostatnich

wyrazach zala si gorzkiemi zami. Wyznaczono Górk ka-

sztelana midzyrzeckiego, aby pojecha na pole elekcyjne pod^

Kamie i owiadczy po bratersku, e stronnictwo konfede-

rackie ju si nie odcza, chce jednego pana z drugimi to

jest Henryka, ale da, aby wszyscy konfederacy podpisy-

wali. Nim atoli ostatnie sowa domówi, rado przez cae

pole zagrzmiaa hucznymi okrzykami a najbardzij wród
drobnj szlachty mazowieckij w porzdku pospolitego ru-

szenia przybyj, ubogij i tylko z kuchen biskupów oraz bo-

gatych panów wieckich stronnictwa katolickiego ywionj,.

pomidzy któr nieumiejc nazwa nowego pana, woano
ksi gaweskie zamiast andegaweskie i cieszono si, e to

ksi odnioso gór nad Bdestem, co miao znaczy Ernestem »_

Ale dissidenci cigle trwali przy swojem, e prawo miano-

wania króla niesuy prymasowi, lecz marszakowi. Zgodzo-

no si pónij, e do prymasa naley mianowa, a do>

marszaków koronnego i litewskiego tylko obwieci.
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Wybór, który pad, nie byl przypadkowy, lecr mia po-

wody konieczne, a brany z uwag na Btósiinki czasowe,

by i rozumny. Poszanowanie krwi zlepszondj namaszcze-

niami, olejem witym i sawy ze zasug rycerskici, kazao

koniecznie powoa na tron jakiego syna królewskiego.

Lepszy by taki, co nieuial adnej jeszcze korony, ni wa-

dajcy innrm ju padstwem; trzeba byo katolika |)rzez

wzgld na wikszo religijn, a cisy naówczas w^/.el

midzy kocioem i rzdem; z katolików za naleao da
pierwszedstwo mnit'j z papieem, duchowiestwem i Jezui-

tami zwizanemu, jak by kady arcyksi domu austrya-

ckiego. Zabezpieczenie obieralnoci tronu, pewno prze-

ciw wojskom zagranicznym, przemawiaa za ksiciem kraju

odleglejszego. Osobisto Henryka zasugiwaa take na

pierwszedstwo przed Ernestem, lubo przyzna trzeba, e
osobistoci rozwaa wcale si nie dao, bo na ów czas po

caym wiecie panowa lepy na wszystko interes materyal-

ny, który przeszkadza ludziom do poznawania i rozró-

niania tak wad jak zalet charakteru. Ernest by przecie

jeszcze chopcem. Znano si za na Austryakach, e na-

rodowo i wolno niszcz, nawet skarby i pienid/e

z Czech i Wgier do Wiednia powycigali. Prawa wic,

obyczaje, jzyk mniej potrzeboway si obawia uszczerbku

z Francyi jak z Niemiec. Te wzgldy wiadcz, e wybór

zosta zrobiony dobrze i najlepij, jak tylko zrobi go byo
mona, e si pomylnie nieuda, to i rzdcy prawem dzie-

dzicznem czstokro nisze zdolnoci i przymioty nad

obranego podówczas ksicia de Valois z sob przynosz.

Poboni Polacy rozjedali si z pola elekcyjnego w g-
bokiem przekonaniu, e nie wedug zda swoich, ale na-

tchnici przez Ducha w. spenili wielkie dzieo. Cudem
rzeczywicie w wieku powszechnej niezgody bya ta zgoda

Rzeczypospolitej zoouj z ludów religi, jzykami i oby-

czajami rónych, a samm tylko uczuciem wolnoci sobie

podobnych.

Z posów pastw . zagranicznych nie znajdowa si pod-

ówczas aden w Warszawie, gdy dano od nich, aby

nie stali na zawadzie wolnemu wyborowi. Cesarscy bawili
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w owiczu, a francuscy pucili si si w drog ku Pockowi

i jeszcze nie stanli na miejscu, kiedy dosza ici wiado-

mo o wybraniu Henryka, dla czego nawróci musieli.

Rozpoczto zaraz ukady wzgldem warunków panowania,

czyli umawiano tak zwane pacta conventa, o kró-

rych odtd nasuchamy si niemao w historyi naszj.

Warunki te spisane na polu elekcyjnym byy e: Henryk

zatwierdzi dawne prawa i przywileje wszelkie^ e cudzo-

ziemców nie bdzie do Polski sprowadza, e z Francyi na

utrzymanie swj osoby wniesie corocznie czterykro sto

pidziesit tysicy zotych, e popaci dugi Rzeczypospo-

litej i nieboszczyka króla, e sprowadzi dla strzeenia gra-

nic od Moskwy cztery tysice strzelców gaskoskich, któ-

rym szecio-miesiczny od zapaci król francuzki, a na-

dal opacaby Henryk; e bdzie utrzymywa flot, któ-

r zabroni narwickij eglugi, e akademi krakowsk
przywróci do dawnego stanu i w ludzi uczonych opatrzy,

oraz stu szlachciców na akademii paryzkij chowa b-
dzie. Lubo mu powiedziano, i wszystko to wasnym
kosztem, przecie nie rozumiao si wcale, e z dochodów

familijnych, ale z tych, które mu jako królowi polskiemu

przypadn. Nakoniec zastrzeono, e król wystara si,

aby kupcy polscy mieli porówne prawo z francuzkiemi,

tak na jarmarkach frbncuzkich, jak na targu alexandr}'jskim

w Egipcie.

Przez ukad take musia si Montluc wyranie zobo-

wiza, e nowy król bdzie szanowa prawa dissidentów

polskich. Nawiasem spomnie mona, e dziao si to

wanie w tej chwili, kiedy Henryk de Yalois z najzjadli-

wsz namitnoci oblega heretyck Rochell.

Litwa wpychaa gwatem warunek, eby Henryk li-

czcy podówczas lat dwadziecia dwa oeni si z króle-

wn Ann, co ju za pidziesit siga; te swaty osobliwsze

odoono na póniej.

Pacta conventa zaprzysione przez posów fran-

euzkich zostay obwoane z rozkazu marszaka koronnego

Firleja, a nastpnie Firlej z urzdu swego marszakowskiego

obwieci królem polskim Henryka i to samo uczyni w imi-
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niu Litwy Jan Chodkiewicz nie przez wzgld na prawa

dissidenckic, lecz, aby prawo marszaka litewskiego byo
'to samo co koronnego.

V.

Na posów do Francyi zostali przeznaczeni Adam Ko-

narski biskup poznaski z Wojciechem, czyli z cudzoziemska

z Olbrychtem askim wojewod sieradzkim i Mikoajem

Krzysztofem Radziwiem marszakiem litewskim z kilku

kasztelanami i szlacht wiadom obyczajów cudzoziemskich.

Wysano take poselstwa z doniesieniami o wyborze Henryka

do rónych postronnych monarchów. Car bra wybór

Polakom za ze i moeby by wojn rozpocz, lecz pose

Tarnowski szepta mu pod daniem tajemnicy, e nowy

król do Polski przez Niemcy przepuszczonym nie zostanie

i znowu Polacy o króla stara si bd musieli, a wtedy

na dobre zakóconym z Niemcami, najsnadni(^j bdzie do

Moskwy si nakoni.

W celu ubezpieczenia kraju od nieprzyjació, dopó-

kdby król nie przyby, podzielono go na okrgi wojenne,

jako to maopolski pod stra marszaka koronnego,

wielkopolski jeneraa wielkopolskiego i pruski kaszte-

lana gdaskiego. Arcybiskupowi jako naczelnikowi rzdu
przydano do rady kilka osób.

Cesarz Maxymilian na zawiadomienie o wyborze Hen-

ryka da posowi polskiemu Stanisawowi Supeckiemu ka-

sztelanowi lubelskiemu odpowied, e z Polsk zgody pra-

gnie, lubo podczas elekcyi dozna wraz z synami swym^

przykrych przymówek, gdy poczytywano cay jego dom za

dcy jedynie do obalenia wszelkich praw i swobód wol-

nego narodu polskiego; nieprzyzwoicie obclodzono si tak-

e z czonkiem jego poselstwa, z opatem Cyrusem, któremu

po gwatownm przytrzymaniu wzito listy, takowe czytano

a nawet dwa miesice we wizieniu go dzierono. Co

si tyczy paszportów dla poselstwa polskiego do Francyi,

to caa rzecz zaley od wielu ksit rzeszy, z któremi si

wprzód porozumie musi. Porozumienie atoli cesarskie
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okazao si wkrótce bardzo nieprzyjaznem, gdy gJówni

cz poselstwa przytrzyma kurfirszt saski w Lipsku, Jana

za Tczydskiego biskup wrocawski nie chcia wypuci
z Nissy. Równie po nieprzyjacielsku postpi i król du-
ski, bo Kryskiego, który z posem francuzkim Lansakiem

morzem pyn, przez Sund puci niechcia, tak, i nawró-

ci musieli. Do kurfirszta saskiego posowie w Lipska

przytrzymani wyprawili z poród siebie Herburta, lecz kur-

firszta nie byo w domu. Montluc zna si na tern, e
Sasi tylko pozornie rozkazom cesarskim s posuszni,

a z Francy zadziera nie maj ani ochoty, ani potrzeby,

wyjecha wic sobie z Lipska bez pozwolenia, co te uczy-

nili Polacy. Ze za cesarz zwolnia ju w swojem unie-

sieniu, przeto spokojnie przez Niemcy dostali si a do

Francyi. Atoli na sejmie rzeszy w Frankfurcie nad Me-

nem radzono czyli Henryka do Polski przepuci; tak Au-

6tr>'akom zawadzao bratanie si dwóch narodów przymio-

tami i cnotami wielkiemi niezmiernie sobie podobnych,

w dwóch kocach Europy pooonych, a Niemcami pod

wpywem Autryi zostajcemi, przegrodzonych.

W Metz posów polskich, na których czele stali Adam
Konarski biskup poznaski i Olbrycht Laski wojewoda sie-

radzki, witali posowie Karola IX. We wszystkich mia-

stach francuzkich przyjmowanie byo wietne i z okrzyka-

mi wielkij radoci.

Dnia 18. Sierpnia (1573. r.) przed Paryem oczeki-

wali posów polskich ksita rodu królewskiego, z wyso-

kimi dostojnikami i wadzami, a kady z czonków posel-

stwa dosta do swego boku na wjazd jednego ze znakomi-

tych Francuzów.*)

* W dziele francuzkietn z owego czasu: Les Chroniues et

Annales de Pologne par Blaise de Yfyenere — Paris 1573. czyta-

my: ambassade qui entra en cette ville le dixhuitiesme jour du pre-

eent mois d'Aoust accompagnóe des Princes et grands Seigneurs de

ee Royaume, en la manier qui s'en8uyt. L'Ev6que de Posnanie

(Adam Konarski par Monseigneur le Prince Dauphin.) Le Seigneur

Laschi (aski) Palatin de Siradie par Monseigneur le Duc de Guise^
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Lud podziwia poselstwo na przej^licznych koniach przy-

ozdobionych drogiemi czaprakami, siodami, rzdami ; w kon-

tuszach, z kopakami iutrzanemi na gowach, z szablami

przy bokach a w poszwach obaadzancmi w drogie kamie-

nie i nakoniec dla wikszej ozdoby wedug przodków oby-

czaju z przewieszonemi przez plecy ukami i koczanami,,

czyli sajdakami. Wyznaczono poselstwu gospody za Se-

kwan naprzeciw zamku Louvre, bo Tuilerije wtedy miay

dopiero zosta paacem królewskim.

W towarzystwach francuskich podobali si niezmiernie

Polacy: wszyscy mówili po acinie, a wielu z nich nie-

tylko po niemiecku i po wosku, lecz po francuzku wy-

bornym akcentem, jakby rodowici Francuzi*) i swoj wy-

sok owiat pospolicie zawstydiali znakomitych dworza-

nów paryskich, których podówczas niezajmoway nauki, ale

zacite boje religijne. Sprawiali Polacy take jaki urok

swemi minami swobodnemi i szczerot pen ogady a sa-

mym tylko republikanom waciw.

Le Castellan de Gneene (Jan Tomicki) par Monsoigneur le Marcjuis

dli Maine. Ia: Castellan lic Miedzerydz (Andrz<'*j Górka) par Monsei-

gneur le Diit- d'AuraalIe. Celuy de Sanoc (Jaa Herburt z Fulsztyna

kasztelan eai)ocki) par Monseigncur le Manjuis d'Elbeuf. Celuy de

Ilasehiez (StaDisJaw Kryski, kasztelan raciski) par Mtmsieur le

Grand. Le Duc Daulika, (Mikulaj Krzysztof Radziwi, ksit' na

Oyce) Marechal de Lithuanie par Monsieur le Comte de Mauleii-

rier. !>• Capitaine de Belze (Jan Zamojski starosta beski) par Mon-
seigncur le Yicomtc de Thuraine. Celuy do Dcodolanoz (starosta

odalanowski Jan ze Zborowa) par Monsieur de Piennes. Celny de

Casimirie (starosta kamirski Mikoaj Firlej) par Monsieur le Comt«
de Tende. Le Seigneur Preniski (knia Alexander Proski wojewo-

dzie kijowski) par Monsieur de Humieres. Et le Seigneur Thomin-

ski (Mikoaj Tomicki syn powyt'j wymienionego) par Monsieur de

Bouuyns.

*) Thuanus czyli de Tiou w dziele swem ; Thuani Risto-

riarum sui tetnporis. Tomu primus editionis germanicae Franeo-

^urti 1010. pod r. IT)"!? mówi: ex iis omnibus nullus non latini ser-

monis peritus erat; plures italice et germanice loquebantur; quidam

etiara tam concinno gallicas roces proferebant, ut ad Sequanam po-

tius aut Ijigerlm, quam ad Vistulam aut Borysthenem nati vidorentur.-
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Za poselstwem polskiem nadjecha do Parya z Rzymu
Segat papiezki,*) i wrczy Henrykowi od Grzegorza XIII.

'W upominku za krwawe zwycistwa nad heretykami zot
ró oraz powinszowanie dostpienia tronu polskiego. Od
Hoziusza kardynaa, który bawi w Rzymie dla objanienia

uchwa tridenckich, przywióz Henrykowi list z powinszo-

waniem Polak, ksidz Stanisaw Reszka.**) Hoziusz cieszy

si niezmiernie z tego katolickiego oboru króla i twierdzi,

e jak na ziemi Henryk w obec ludzi uznawa Chrystu-

sa, tak w niebiesiech uzna go Chrystus w obec Boga

Ojca,

Posowie zaraz nazajutrz po przybyciu udali si na

garnek dla zoenia uszanowania królowi francuzkiejpu;

-chcieli potem by przedstawionemi królowi swemu, lecz

zwrócono ich uwag, e wprzód musi by uznanym i ogo-

szonym w Europie, a naleaoby odwiedzi królow Kata-

rzyn jako jego matk i królow Elbiet on Karola IX.>

^ córk Maxymiliana cesarza. Przystali na to, lecz pod za-

strzeeniem, aby posuchanie nie byo publiczne. Adam Ko-

narski dugo z Katarzyn po wosku rozmawia.

Nazajutrz wyszed na sal do poselstwa polskiego Hen-

jt-yk de Yalois majc przy swym boku króla Nawarry,***)

a otoczony najznakomitszymi Francuzatni stanu duchownego

i wieckiego. Na pierwsze wejrzenie podoba si bardzo

Polakom, bo by postawy okazaój, miój, bez ladu dumy

A chci imponowania.

Biskup poznaski powiedzia w sw^j mowie aciskiój,

.e Polacy zasudze swój tron ofiaruj. Przesyaj uchwa
•elekcyjn, ale jj zoy nie mog, dopókd król francuzki

A Henryk niezaprzysig ukadów zawartych pomidzy ich

posami, a Rzeczpospolit polsk.

Henryk sam odpowiedzia po acinie, e jest wdzi-

•cznym za okazany dowód przywizania, bdzie si stara

•<}igle na nie zasugiwa, poprzysie wolnoci, lecz swe

*") Thuanus tame.

*) Opera Hosii. Epist. ad diyersos. CLXXXIU et CLXXXIV.
'*) który by póniej królem Francy i pod imieniem Henryka IV.
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uczucia uwa^^ za silniejszy wze, ni wszelk przysig.

Jego kanclerz Ilurault de Chiverni mówi dalji

uczenie i obszernie, ale bez treci.

Francuzom przyzwyczajonym do samowadnego monar-

chizmu, bardzo si niepodobaly warunki umówione w War-

szawie z Montlukiem. Twierdzili, e wedug warunków

królewicz francuzki niezosta królem, tylko jakim urzdni-

kiem polskim i to jeszcze tak opisanym, e prawie ma si^

oddawa dobrowolnie w niewol. Byli to proci sudzy

monarchy, a nie obywate narodu, coby si zna na wolnoci.

Henryk wystraszony podobnemi uwagami swych dwo-

raków wyznaczy kommisy do rozpoznania paktów kon-
wentów przyjtych. Zdawao si t6'] kommissyi niesu-

sznoci, e Polacy maj si wychowa we Francyi,

i std mcg przez obywatelstwo uniwersyteckie zyskiwa

nawet prawo do urzdów francuskich, kiedy Francuzom

na osiedlenie do Polski przyjeda niewolno. Ale wy-

szy od innych Francuzów objanienia, e Polacy zwykli

miewa t przezorno przy robieniu wszelkich ukadów,

i daj wicj nawet jak si da wykona, eby to bya
zjiszczonc, co si ze susznoci zgadza.

Mona jednake rzetelniej t rzecz objani, a miano-

wicie, e podówczas w caj P^uropie mao jeszcze byo-

ludzi szlachetnych, z powiceniem ; wszyscy tylko strzegli

zysku osobistego, kady si niemal da przekupi i kady za-

przysiga bez wahania obowizki, których nigdy dokona nie

myla; chyba czasem ksidz si sumienny znalaz. Std
bieglejsi, to jest niegodziwsi politycy uwaali, e Henryk na

wszystko przysta moe, bo przecie nigdy tego niebdzie

spenia, na co przystanie i przysie.

Najbardziej atoli rozmylano nad artykuem zobowiza-

nia wyraonego w tych sowach: „Zachowamy pokój i zgo-

d pomidzy rónie mylcemi o rzeczach religii (z dissi-

dentami) ; dooemy wszelkiego starania, aby nikt niebyl

uciskanym z powodu religii, a niepozwolemy zarazem, e-
by tego miay si dopuszcza jakiekolwiek sdownictwa

(rozumiao si duchowne) lub jakakolwiek wadza, a tn*

mnij nasza.''
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Naczelnik poselstwa polskiego Adam Konarski sam byl

tego zdania, e to zastrzeenie jest tylko wymuszone przez

-dissidentów polskich przy elekcyi; znosi za sdy duchowne,

obala wadz kocioa, podkopuje ostateczne podstawy spo-

eczne, jest wic sprzeczne z religi panujc i przez nowe-

go króla przyjtem by nie powinno. Hoziusz przez listy

i swego sekretarza ksidza Stanisawa Reszke pracowa

w Paryu z Rzymu u Henryka, u kardynaa Karola ksicia

iotaringskiego, u Olbrychta askiego: „aby uchway kon-
federa cyjnj czyli konspiracyjnej przeciw Chrystusowi,"

pod adnym warunkiem w przysig królewsk niewcigano.

Nawet z Polski Karnkowski i inni gorliwi katolicy wypra-

wili do Parya z protestacy podobn Kossobudzkiego, lecz

naprzód za póno zjecha, a potom posowie niedali mu si

do swego urzdu miesza. W poselstwie z dissidentów bo-

wiem byli Tomicki ojciec i syn Górka, Firlej, Jan Zboro-

wski, Proski. Atoli nawet wieccy katolicy zgadzali si,

:e co Rzeczpospolita raz za suszne i potrzebne uznaa, tego

sobie odbiera niepozwoli i bardzo kopotliwym staby si

pocztek panowania Henryka, skoroby zastrzeenie dissiden-

•ckie w niepami puszczono. Gdy raz Jan Zborowski pod

ów czas starosta odalanowski umawia si ostro z Montlu-

kiem, e przecie przysta na ten warunek; król Henryk za-

pyta si o co pomidzy nimi chodzi, a Zborowski rzek

:

„powiedziaem w tj chwili posowi \V'^aszj Kr. M., e
-gdyby by odrzuci zastrzeenie co do dissidentów, toby Wasza

Kr. M. nieby zosta obranym, a musz owiadczy, e je-

eli teraz zostanie odrzuconym, to Wasza Kr. M. nieb-

•dziesz nad nami panowa." Dworacy francuscy dla których

prawda bya rzecz zupenie nieznan i dziwn, struchleli,

-a pot^m oburzyli si temi treciwemi i koniecznie potrze-

bnemi sowami a zaczli mrucze. Król za stumi gbok
uraz sztucznym umiechem, ale od tj chwili ju mu si

sprzykrzya korona, któr mia dopiero nosi. Na dniu

10. Wrzenia 1573. w kociele Xotre Dam stanli posowie

polscy i parlament paryzki, a w krotce za nimi przyby Henryk

2 królow matk i królow bratow, z kardynaami Bourbone-
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nem i ksiciem lotaringskim, biskupami, wysokimi panami

francuzkimi, {>08tami zagranicznymi.

Po mszy uroczystej mia król Henryk wykonad przy-

sig na jKicta romenta. Poniewa Konarski adn miar nie-

chcial zezwoli na warunek dissidencki, a drudzy posowie

niechcieli znowu o królu wiedzie bez tego waruuku w |)rzy-

sidze, przeto zgodzono si, e a do punktu dissidenckiego

form przysigi bdzie czyta Konarski, a od tego punktu

'Jomicki kasztelan gnienieski; król utrzymywa e si bez

^^zytaoia obejdzie, ale poselstwo stano przy czytaniu i wszy-

«tko czyta Herburt kasztelan sanocki.

Skoro król stan u otarza przed Piotrem Gondi bi-

skupem paryskim, zbliy si Konarki i protestowa prze-

ciw wymienianiu artykuu dissidenckiego. Zapewne Henryk

wiedzia, e Konarskiemu jako biskupowi przez wzgld na

koció, papiea i katolików gorliwych w Polsce trzeba pro-

testowa, a jemu znowu przez wzgld na uchwa sejmow
nieuwaia nu protestacy Konarskiego, dosy e przysiga

z punktem dissidenckim w caoci zostaa wykonan. Nie-

uciy si atoli zabiegi gorliwych katolików przeciw konfe-

<leracyi dissidcnckij : Hoziusz pisa do biskupa andegawe-

skiego (Anjou), aby króla Henryka jako spowiednik zwolni

i rozgrzeszy od wykonanj przysigi, gdy przysiga n:i ko-

rzy herezyi, a szkod kocioa wykonana adnj niema

wagi. Przesikn wic tak ju Hoziusz w Rzymie zasadami

fanatycznemi, e chcia kraj na rozlew krwi puci, byle

nad wszystkimi jego obywatelami wadz papiea utrzyma.

Na trzeci dzie po uroczystoci kocielnj przyrzdzono

wywyszon posadzk jak na teatrze w wielkij sali par-

lamentu. Karol IX., Henryk de Valois, królowa matka,

królowa moda, ksin Alenron i król Nawarry poprzedzeni

przez dwór i znakomitych panów zasiedli pod wspaniaemi

baldachimami. Posów llzeczypospolit(^j u drzwi paacu

przyjmowa ksi Guise jako wielki mistrz domu króle-

"wskiego. Od wschodów paacu dwóch panów polskich

nioso na ramieniach skrzynk srebrn z aktem elekcyjnym.

Konarski przemówi do króla Francyi z zapytaniem czyli
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pozwoli odczyta pismo tyczce si powoania ksicia Hen-
ryka na króla polskiego.

Gdy kanclerz francuzki wyrzek królewskie zezwolenie^

obróci si Konarski do Henryka i w piknej przemowie-

zaniósl prob, aby przyj dowód pimienny oddania sobie

tronu z tem sercem, z jakiem mu jest ofiarowany od senatu,

szlachty i ca^j Rzeczypospolitej polskiej. Henryk odebra-

wszy dokument poda go do odczytania Herburtowi. Za

skoczeniem drugiej mowy mianuj przez Mikoaja Krzysztofa.

Radziwia w imieniu Litwy, odpowiedzia w kilku sowach
sam Henryk, a obszerniej rozwiód si kanclerz jego Hurault.

Nastpnie muzyka królewska zaintonowaa Te D e u m, król

francuzki i polski upadli na kolana, a gdy kady zasiad

na swym tronie, Karol IX. zbliy si do Henryka i uci-

ska go t^m serdeczniej, i nierad jego mieszaniu si w rzdy
Francyi, znalaz tak pikn por do pozbycia si nieproszo-

nego spórzdcy. Na ostatek odbiera Henryk powinszowa-

nia od wszystkich obecnych.

Nazajutrz odbywaa si, mona powiedzie, komedya

wjazdu króla polskiego do Parya. U bramy przedmiecia

Saint Antoine magistrat paryzki zoy klucze Henrykowi,

wsiad na konie i pospieszy na czoo pochodu ; dalj je-

chali czonkowie parlamentu paryskiego w togach czerwo-

nych, dworzanie panów polskich, dworzanie króla francuz-

kiego i króla polskiego, pierwsi urzdnicy korony francuzkiej;

piecz polsk trzyma kanclerz Henryka, a za ksitami
krwi królewskiej i posami polskimi, z których kady mia

przy boku jednego z pierwszych panów francuzkich, jecha

król polski. W ulicach powystawiano bramy tryumfalne

z napisami na cze Polski i Henryka oraz jednoci króla

francuzkiego z królem polskim. Przy dworze grzmiao wszy-

stko przez ten dzie, a nawet nastpne dnie i tygodnie, od

muzyki, wesooci i zabaw. Królowa Katarzyna raz przyj-

mowaa posów w ogrodzie, gdzie po wieczerzy ukazaa

si wielka góra lnica od zota i srebra. Na wierzchu

siedziao szesnacie bogi prowincye Francyi przedsta-

wiajcych, te boginie byy wszystkie z fraucymeru kró-
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low^j bardzo cudne, a po ^licznem swem <<|)iewaiiiii i gra-

niu zesziy z góry i kada Henrykowi jiiki.4 podarek zoya.
Przyjemnie czas uj)lyn w Paryu, jak zwyczajnie bo-

gatym Polakom, ale jednake napominali 8wego króla, e
trzeba wyjeda do kraju, bo car podobno do stotysicy

jazdy myli wyprawie na Inflanty.

Tymczasem Henrykowi nietylko si niepodobal, ale ju
cakiem byl obrzyd ten tron, którego jeszcze nie widzia,

a z tój przyczyny jak móg podró z dnia na dzie odwó-

czyl i codzie jawniejsz stawaa si jego niech. KaróI IX.

nalega na odjazd, lecz królowa matka pocza bra stron

Henryka, przemyliwaa jakby go odebra Polakom i nawet

chciaa mu wyjedna u stanów zjednoczonych niderlandzkich

naczelne dowództwo nad wojskami przeciw królowi hiszpa-

skiemu nibyto aby si w bojach dobrze odznaczy, nim do

walecznj Polski odjedzie, a waciwie, aby do niej nigdy

nie odjeda. Gdy atoli ten plan si nie uda, a Karol IX.

chcc si pozby nieproszonego spórzdcy, na wyjazd

Henryka coraz bardziej nalega, zgodzono si w rodzinie

królewskij, eby Henryka odprowadzi na granic Nie-

miec, bo nie morzem ale ldem mia jecha, gdy cesarz

i monarchowie niemieccy udzielili mu pozwolenie przejazdu

na sejmie rzeszy w Frankfurcie nad Menem. Wyruszy

tedy cay dwór czciowo, a za nim i Henryk, który atoli

jakby chopiec rozpustny do szkó posyany, a majcy wa-
sn wol, uzna za rzecz suszn ju z drogi do Parya na-

wróci.

Karol IX. z matk i ksitami francuzkimi, daremnie

oczekiwali Henryka w Chalons. Po kilku dniach pobytu

posowie polscy jechali jeszcze razem z dworem francuzkim

do Vitry, ale stamtd ju sami udali si do Toul, jak gdyby

zamy.^hili bez swojego pana powraca do kraju. Dochodziy

ich za cige listy o niebezpieczestwach, które gro Rze-

czypospolitj, ju nietylko od Moskwy, ale od Turków i od

Kozaczyzny. Z Toul pisali posowie polscy do Henryka,

e wystawia Rzeczpospolit na kopoty, e ssiedzi na nowo

zaczn myle o tronie ; wszystko to atoli niebyoby adnego

wywaro skutku, lecz Karol IX. rozchorowa si we Vitry

Tom \'. 4
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i Henryk przyby go odwiedzi. Lubo król francuzki

kaza powiedzie posom polskim, e brat tylko dla cho-

roby za nimi nie dy, przecie oburzeni, e nic od Hen-

ryka na pimie niedostaj, pucili si z Toul do Metz,

gdzie odebrali list od niego, e pomidzy Metzem a Mo-

guncy niektóre wsie maj by dotknite morow zaraz

i z tj przyczyny inn obiera drog. W Nancy dokd
udaa si Katarzyna Medici z ksitami francuzkimi, po-

sowie polscy znaleli si przy boku Henryka i trzymali

do chrztu córk nowonarodzon ksicia lotaryngskiego,

a siostrzenic króla swego. W Blamont odbyo si po-

egnanie z królow Katarzyn. Podczas samego poegua-

nia nadjechali ksita niemieccy Krzystof syn pfaizgrafa

reskiego i Ludwik nassauski z doniesieniem, e Fryde-

ryk III. pfalzgraf sam chce na swej ziemi przyjmowa króla

Henryka.

Prócz panów polskich, których orszak ze sub kilka-

set koni wynosi, mia Henryk przy sobie ksit Nevers

i Mayenne, do szeset margrabiów, hrabiów i szlachciców

francuzkich z wielu pachokami; jecha z nim take Win-

centy Lauro nuncyusz papiezki, oraz bogaty florentczyk
^

Corbinelli, krewny i doradca gabinetowy Katarzyny Medici,

który Henryka uczy polityki przez rozbiór pism Thucydi-

desa, Tacita i Machiavella.

Fryderyk pfalzgraf (reski) by si ogosi protektorem

Kalwinów od Henryka niedawno z mieczem zakrwawionym

ciganych po Francyi; nadto tylko ustne a nie pimienne

przysa zaprosiny, ale Francuzi orszaku biorc na uwag,

e ksi de Valois jest poniekd co innego jak król pol-

ski, i e nadbije utrzymanie bezpatne przez znaczny kawa

drogi tylu ludzi i koni, zgadzali si, aby odwiedzi pfaiz-

grafa. Panowie polscy lkali si, eby jaka obraza wymie-

rzona przeciw królowi nie wygldaa na ujm dla ich kraju

i byli przeciwni wstpowaniu, ale niczego niedokazali, bo

Henryk zgadza si ze swemi Francuzami.

Przed Heidelbergiem w kraju pfaizgrafa na powitanie

stao dwa tysice jazdy jakby do bitwy, która zaraz oto-

czya orszak. Prowadzony Henryk od wojska pomidzy
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Uicznemi straami, nigdzie niepostrzegal okazywaDia sobie

jswyklych oznak uszanowania wojskowego. I w bramie

jsamku hoidelbergskiego nikt si jeszcze do powitania nie-

znajdowal, a \h) dziedziricu azili <jlnierze bez broni, kt<')rzy

niby obojtnie, niby szyderczo przypatrywali si rzadkiemu

zjawisku. Ju Henryk i Francuzi myleli, e weszli w sa-

molowk, z kt<5n'j si wycofnc nie iatwo bdzie, kiedy na

rodku wschodów pokaza si Jan Kazimirz syn pfalzgrafa

i zaczt przeprasza, e niemoc przeszkodzia ojcu wynij
na spotkanie. Atoli obok witajcego ksicia stao dwóch

szlachty francuzkich, wyznania hugenotskiego, którym si

udao szcz.Aliwie wydoby- z rzezi S. Bartomieja i którzy

okiem pogardy spogldali.

Wprowadzony Ifenryk do pokoju zasta pfalzgrafa opar-

tego na dworzaninie, jakoby uiemóg sta o wasnej mocy.

Powitanie z obudwu stron byo zimne, zwaszcza, e mie-

rzliw niezmiernie bya dla Henryka obecno ksiniczki

irancuzkirj ISzarlotty Montpensier, która bdc ksieni kla-

sztoru Joiiare przesza do Hugenottów i szukaa przytuku na

dworze heidelbergskim. Nadto pfalzgraf kaza odsoni wielki

obraz przedstawiajcy rze S. Bartomieja i pyta si Henryka,

czy twarz admiraa Ooligniego i innych panów zabitych ma
podobiestwo. Do usugi pokoju sypialnego przydano Hen-

rykowi samych tylko Hugenottów. Nazajutrz pfalzgraf czo-

wiek otwarty, przyzna si Henrykowi na przechadzaniu po

galeryi, e dnia poprzedniego by zdrów jak naley, a cae

udawanie obmyli tylko dla zemszczenia si na nieprzyjacielu

now(Jwierców. Z Heidclberga przez kraj biskupstwa worm-

skiego, uda si król do Moguncyi, gdzie od biskupa miejsco-

wego na czele jazdy przed miastem z wielkióm poszanowaniem

jako gorliwy katolik by przyjmowany. Podobnie we Frank-

furcie nad Menem od miasta, we Fuldzie od biskupa, w \\'ald-

kapel od landgrafa heskiego. W Saxonii zajecha Henrykowi

drog Gratiani wysany z Polski od legata Commendoniego,

a z radami przeciw dissidentom. Przedstawia on, e pano-

wie polscy yj tylko z urzdów i ceni je nad wszystko, po-

wierzanie ich przeto samym tylko katolikom od razu wytpi
wszelk herezy. Po szedziesit dwudniowej podróy od

4*
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Blamont za Nancy, stan Henryk dnia 25. Stycznia 1574. r_

szczliwie na ziemi polskiej. Od ostatniej wsi niemieckimi

jecha przepyszuemi saniami, które marszaek Firlej po niego

by wysa. Pomimo silnego mrozu musia przyjmowa powi-

tania na drodze od wielu panów, przesucha dugiej aci-
skij mowy biskupa Karnkowskiego, który mia polecenie-

w imieniu Rzeczypospolitej odbywa akt przyjmowania. Nie-

skoczyo si na tm, ale wszdzie a do znudzenia, zajedalii

Henrykowi drog panowie z licznemi orszakami i owiadczali

swe affekta, na które Gui du Faur de Pibrac na-

czelnik orszaku francuzkiego w imieniu króla odpowiada. Po

drodze znaczne bory i piaski, popodpierane drobne drewniane-

chaty, poty rozgrodzone i gdzie niegdzie wierzba we wsi

niegiem od przycie a pod kominy ubielonj, sprawiay na

Henryku niemie wraenie. Panowie polscy w swojm zocie^

zdawali mu si jakimi dumnemi azyatami, ubogi za lud

w kouchach, a przy swych pokornych ukonach zbyt ciemna

i nikczemn zgraj, cho u wszystkich wicj byo prostego-

a szczerego czucia i rozumu, ni na zachodzie Europy, od

wieków pozorami wielkij. Rozpacza Henryk z powodu

otrzymania takiego królestwa. Przepych atoli i wesoo Po-

znania zapenionego tysicami rycerstwa we francuzkim albo

polskim stroju, a na przelicznych koniach drogiemi rzdami

poobkadanych, rozweseliy znowu jego fantazy. Z zamku

uda si Henryk nazajutrz na obiad do biskupa Konarskiego,,

który nieszczdzi adnych wydatków na okazae przyjmo-

wanie. Popisywao si na uczcie i miasto z bogactwami swemi-

Z Poznania jecha król do Kórnika, gdzie go podejmowa

Stanisaw Górka. Nazajutrz nocowa w Pyzdrach. Przed

Kaliszem witao go wielu szlachty, pod same uszy kaliskim

obyczajem w zbroje wetknitj. Za wjechaniem nowego

króla na ziemi polsk, przewieziono zaraz z Prdnika zwoki

Zygmunta Augusta do Krakowa. Byo bowiem starych Po-

laków obyczajem, chowa zmarego króla dopiero pod sam.

koronacy nowego, aby ten, jak twierdzi Andrzej Maxymilian

Fredro, mia przed oczami przykad miertelnoci, i nauczy

si dba o mio ludu, a obawia si jego sdu o bdach^

Poniewa Zygmunt August by ostatnim potomkiem rodu Ja-
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^elloóskiego, przeto okazywano to w obrzdzie rycerskim po

ffiaboiedstwie. Kasztelan kaliski heim króla oddat pos/owi

cesarskiemu, kanclerz tarcz posowi francuzkiemu, a woje-

woda czycki miecz posowi wgierskiemu dla zoenia na

stopniach otarza. Mniszech dworzanin cay w kirysie pdem
wjecbal na konin i przy katafalku z trzaskiem spad na zie-

•mi. Wojewoda krakowski powiedziawszy krótk mow, dal

kama lask mar3Z;ilk(>wsk, a kanclerz potuc piecz.

Po odbytym pogrzebie, marszaek Firlej przyjmowa oka-

za\e u siebie w Balicach obranego króla, jakkolwiek w du-

-frzy uwaa, e go Bóg Polsce tylko za kar zesa. Naza-

jutrz odbywano wjazd uroczysty do Krakowa. Dzied ten 18.

Litego lubo zimowy, by ciepy i pogodny. Midzy Lobzo-

"wem a Broniewicami rozcigay si zbrojne poczty rozmai-

iych panów: arcybiskup gnienieski, majc z sob biskupów

pockiego i poznaskiego, jecha w kolebce czerwonej za dwu-

:8tu swemi husarzami. Dalj inni biskupi, majc przed sob
^ke wojska, jak Krasiski dwiecie jazdy w aksamitach po

wosku. Kasztelana krakowskiego Sebastyana Mieleckiego

)oprzedzaIo dwustu je/dzców z kopijami i tarczami pozaca-

nemi. Marszaek i wojewoda Firlej z bratem swym starost

anieli trzysta koni, Zborowscy pól trzecia sta, Olbrycht I^aski

czterysta, Mikoaj Mielecki wojewoda podolski pótorasta.

AVojewoda lubelski z drugimi Maciejowskimi dwiecie jedca,

a wszystko ze spiemi skrzydy i tarczami. Za niemi Litwa

Jiczya do trzech tysicy koni. Ksi Konstanty Wasil

z Ostroga, syn owego wielkiego wojownika, wojewoda kijo-

wski mia trzysta koni. Wszyscy trz^j wojewodowie pruscy,

a mianowicie chemiski, malborski i pomorski, mieli rajta-

rów niemao, a midzy nimi byo trzydziestu szeciu koza-

ków Dulskiego w pancerzach pozocistych. Tczydscy, Jan

wojnicki i Jdrzej bczki kasztelani mieli husarzy pótrzecia

sta z tarczami, piórami i kopijami ozdobnemi, a Herburtowie

icasztelani kamieniecki i zawichostski pótorasta, Jdrzej Wa-
powski sto, kasztelani biecki i radomski omdziesit. Stani-

saw z Tarnowy kasztelan Czechowski, wystawi husarzów

-dwiecie, a wszystko od jedwabiów i zota. Nu drudzy ka-

«ztelani, którzy mieli orszaki sug niemae. Komorowski li-
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czb wszystkich przesadzaj, bo mia piechoty do tysica. Pi-
knie si przedstawia dwór zmarego króla ju nie w aobie^

lecz w bogatym stroju. Stali szlachta z pocztami i herbami

swemi jak Dzialowscy, Kocieleccy, Ociescy, Tomiccy, Ba-

rzowie, Myszkowscy, Padniewscy, Drohojewscy, Leniewscy,

Niemstowie, i na koniec Rejowie, których sudzy mieli na

tarczach abdzie, a abdzie na piersiach nosiy biae lilie

Koniec szyku uroczystego stanowio cztery tysice pieszych

mieszczan krakowskich w zbrojach ze studwudziestu jedca-

mi i dziaami. Król wojska przeglda. B}1 to pochód po-

czony z tylu ceremoniami, e ca robieniu piciuset kruków

do bramy floryadskij cay dzie upyn. Przez ulice do

zamku jecha Henryk na biaym koniu pod baldachimem.

o pierwszej godzinie na noc, to jest po zjichodzie slonca. By
ubrany w szacie czarnj rysiami podszytej, szo okoo niego

czterdziestu Gaskonów z runicami i szedziesit Szwajca-

rów w zielonym aksamitnym ubiorze z halabardami, a przed,

nimi jeden gra na piszczace, drugi za bi w bben.

Poprzedzali króla ksi Nevers, ksi Mayenne, mar«

kiz Elboeuf i inni znakomici francuzi, kady pomidzy dwoma
wojewodami. Okna w Krakowie wszystkie byy owiecone^

rozlegay si gosy trb i bbnów, grzmiay dziaa, e a
Wawel trz si zdawa. Gdy król wjeda w grodzk

ulic ruszy si na bramie orze polski, jakoby chcia na po-

witanie wzlecie; podobnie misternego ora przyrzdzono i na

bramie zamkowj. Po zoeniu modów w kociele i odsu-

chaniu pieni Te D e u m, odwiedzi król królewn Ann,
która liczc lat pidziesit dwa, nie moga sprawi na nim

wielkiego wraenia, cho mu j panowie wrai dawniej byli

chcieli.

VI.

Po wypoczynku z podróy zaraz trzeciego dnia Henryk

chcia odby posiedzenie z senatem, posowie owiadczyli,

e to przeciw obyczajowi, aby król przed koronacy rz-

dy obejmowa, lecz, e senatorowie zasiedli przeto nie-
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byo rady a wolno byo przysuchiwa si posom lub

odej.

Mow od koa rycerskiego mia po polsku Staui^aw

Sdziwoj Czarijkowski, referendarz zmarego krila, a toma-

czy j na francuzkic Jan Zamojski. ( )d króla pu acinie

odpowiada l*ibrac, z podzikowaniem za obranie i z przyrze-

czeniami dobrego panowania.

Stronnictwo dissidenckie zaczo si lka i miao po-

niekd do tego powody, aby przy koronacyi uiewypuszczono

z przysigi artykuu kon federacyjnego, katolicy bowiem nie

zasypiali. Sejmik przedkoronacyjny wielkopolski w rodzie

odby si bez wzmianki o konfederacyi dissidenckiuj, a wic
dissidenci stracili ju w tj cz.^ci kraju swa przewag, lubo

ich tam byo mnóstwo; Mazowszanie za w Pocku owiad-

czyli si nawet wprost przeciw konfederacyi i dali stosowne

instrukcye swym posom. Ale prawic szlachcie o wolno.ci

atwo j byo poruszy do oporu wadzy królewskiej i na

korzy dissidentów, ztd posowie za wpywem Firleja

i innych dali prywatnie u Pibraca, aby Henryk jeszcze

przed koronacy, która nazajutrz, jak zwykle w niedziel od-

bywa si miaa, zaprzysig 2^^<^^o. conienta, gdzieby natural-

nie byo weszo i zastrzeenie o religii. Pibrac odpowie-

dzia, e król raz ju zaprzysig w Paryu, a podobne -
danie, przez które okazywaaby si zupena nieufno l*o-

laków, mogoby go tylko przej do ywego i obrazi. Ale

ta wrzawa nieuciszona naleycie, nazajutrz w wikszj oka-

zaa si postaci. Prowadzony by król do kocioa przez

biskupów krakowskiego i kujawskiego; kasztelan krakowski

Sebastyan Mielecki niós koron, wojewoda krakowki

Firlej bero, wojewoda wilcilski, e poznaski nie zjecha

jabko, a miecznik koronny Andrzj Zborowski miecz

zapewne szczerbiec. Gdy te oznaki ju na otarzu zo-

ono, Firlej marszaek z nieslychancm zgorszeniem ka-

tolików wstrzyma obrzd mow: e na pomiewisko

id przywileje szlachty, a wielu nikczemnie milczy

i rzuca si w wieczn niewol. Niech poddadz ci karki

pod jarzmo, którzy niedbaj o wolno, ale prawdziwi bra-

cia z odwag ponies ycie, byle pooy tam tyranii*
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Trzeba pamita na suszne i przyjte warunki, nieprze-

pomnied ich, cho s od króla wzgardzonemi. Nikczeniuo-

ci, podoci byoby na ask spuszcza dopenienie wi-
tych przyrzecze. „Moje ycie, doda, wkrótce przeminie,

ale warunek musi by zaprzysionym, albo przeszkodz ko-

ronacyi." Chwyci za lec koron na poduszcze i chcia

j z kocioa wynie. Powsta szelest, a nareszcie haas

w kociele. Zatrwoyli si biskupi i stronnictwo katolickie,

ale Pibrac bez stracenia przytomnoci przystpi do Hen-

ryka, jakoby po rozkazy; obróci si do prymasa i owiad-

czy po acinie e ma rozpoczyna obrzd, a król z sena-

tem wszelkie trudnoci, któreby si nadwin mogy, snadno

zaatwi. Pewnie szepn lub szepn kaza i Firlejowi

w ucho, dosy, e koronacya odbya si i w przysidze ska-

danej, przyszy sowa, wolno religijn*) zapewniajce, czego

nasi historycy zbytni gorliwoci o prawa kocioa kato-

lickiego powodowani zwykle niewspominaj. Zaraz po ko-

ronacyi ksidz Jan Dymitr Solikowski sekretarz królewski

wyda przeciw postpowaniu dissidentów pisemko pod tytu-

em : Rozsdek o sprawach na electiey war-

szawskiej do koronacyi nalecych. Narobio

ono wielkij wrzawy: Firlj marszaek kaza uwizi drukarza

Sybeneichera. Solikowski zgosi si jako autor, a majc za

sob Karnkowskiego i króla niedozna adnj przykroci**).

Hoziusz kardyna i wielki peuitencyonarz kocioa, napisa

zaraz do króla list z Rzymu o brzydocie lecj w przy-

sidze na korzy dissidentów oraz do Karnkowskiepo bi-

*) »Pacemque et tranquillitateni inter dissidentes de religione tue-

bor, manu tenebo, nec ullo modo vel jurisdictione nostra Te officio-

rum nostrorutn et statuum quoruinvis autoritate queraquam affici,

opprimique causa religionis perraittam, nec ipse afficiam, nec oppri-

mam. Forma juramenti Serenissimi principis Henrici novi elccti re-

gis roloniae, (anno 1574). W zbiorach praw polskich. Karnkowski

w licie do Commendoniego podaje tylko te sowa: »pacem inter dissi-

dentes de religione conservabo, salvis tamen juribus regni. Illustr.

vir. epist. libr. III epist. XXI.

*) Joannis Demetrii SoIikovii c o m m e n t a r i u s.
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skupa, askiego wojewody, Chodkiewicza starosty mu-
-dzkiego i inflanckiego, aby pracowali nad rozwizaniem tó]

j)rzysigi, bod przecie przysiga nie moe by
wzem wzmacniajcym bezprawi e*).

Nazajutrz po koronacyi w poniedziaek zapustny, król

starym obyczajem z tronu wystawionego na rynku, odbie-

ra! hod od mieszczan i niektórych na rycerzy pasowa.

.Nastpiy zabawy i róne igrzyska, do których dawao take

|)owód wesele Andrzeja Zborowskiego.

Dla przedstawienia przynajmniej zarysu igrzysk rycer-

skich, kadziemy tu obszerniejszy opis caego wypadku**).

Dnia 22. Lutego 1574. r., Francuzi niezmierne drzewo

z chorgwi wynieli wród zamku na znak przytomnoci

króla; oa cay za dziedziniec nawieli moc piasku, a to^

by rycerstwo nawet w przypadku spadnicia z konia, nie

odnosio szwanku. Utkwili w okoo dwadziecia i cztery

kopii, jako znaki tylu rycerzy, którzy si potyka chcieli.

Kopia Samuela Zborowskiego nosia napis, i ktoby yczy
spotka si, temu dna na skruszenie za zdrowie królewskie

suy bdzie. Zdarzyo si, e niejaki Jonasz, rodem

Chorwata suga Jana Tczyskiego kasztelana wojnickiego,

przechodzc ju o samem zmroku, wyrwa kopi Samuela

i wzi z sob, zapowiadajc, i si potyka ma ochot.

Zborowski w przekonaniu, e Tczyski dla okazania mu
pogardy wysa cudzoziemca sug swego, wyznaczy do

walki take sug Moszczydskiego, sam za przez poufaych

na osobiste spotkanie wyzwa Tczyuskiego. Tczydski da
odpowied, e czyn Chorwaty sta si bez woli i nawet

wiedzy jego. Nieuspokoil si tm Zborowski, ale w obec

króla na posiedzeniu senatu kaza swoim poufaym wznowi
wyzwanie. Tczydski opuci senat i poszed nawet

*) JurameDtum non debet csse vinculum iDitjui-

t a t i s wielka i ziota prawda dla ludów ujarzmionych, ale przez Hu-

zius/a le za-stusowana.

**) Pamitniki Samuela Z b o r o w s k i e g i>, zebrane

przez L. S. Pozna 1844., a przy nich pojedynek Zborow-
skiego /. T Q c z y s k i m (z n-kopismu Orzelskiego).



58

z usprawiedliwieniem do Zborowskiego; ale gdy nic nie-

wskóra, zada odwoki a sekundanta znajdzie. Tym-
czasem król po skoczonym senacie, schodami do pokojów

swoich wracajc, zatrzyma si w miejscu, bo widzia jak

Chorwata z Moszczyskim ju gotowi do boju stali. Na-

tychmiast obadwa przy niezmiernym tumie ludzi, na roz-

puszczonych koniach zwarli si z sob. Moszczyski prze-

szy tarcz przeciwnika, lecz bez uszkodzenia jego; Chor-

wata za przebiwszy kulbak, ugodzi Moszczyskiego

w ldwie, a nieprzestajc na t^m, doby z pod kolana

paasza i byby mu now zada ran, gdyby Wgrzynów
krzykiem niezosta by powstrzymany. Zborowski gniewem

uniesiony, porwa czekan i posun si ku Chorwacie, aby

go zabi, ale znaleli si tacy, co zapd jego schamowali.

Król, widzc, e igrzyska w bój zupeny zamieni si mu-

sz, posa marszaka koronnego, aby wszyscy szampierze do

kruszenia kopii przygotowani, pod kar ycia i sawy na-

tychmiast oddalili si ze zamku. Zborowski niepytal si

i o zakaz, ale goni za Chorwata, którego Firlej marsza-

ek nawet przed nim skry musia. Samuel opuszcza za-

mek ju prawie nad wieczorem zionc zapamitae sowa

to na króla z powodu ocalenia Chorwaty, to na Tczy-
skiego, e do walki nie stawa. W caym gniewie przy

wychodzen'u u bramy spotyka Tczyskiego. Wszczyna

si kótnia, przeciwnicy dopadaj koni i na dziedzicu

midzy kocioem a pomieszkaniem królewnej pdz do

siebie, gdy Wapowski kasztelan przemylski jako rozjemca,

ale z dawna zakócony ze Samuelem, wpada w porodek

i od Samuela zostaje po dwa kro ciko czekanem*) ra-

niony. Z obudwu stron sudzy dobywszy ora powi-

kszyli rozruch. W tm piechota Tczyskiego wystrzelia

z runic. Na huk sypn si lud z miasta. Samuel od-

jecha, a Tczyski Wapowskiego rannego z okrwa-

wion ca lamparci skór, w któr by okryty, do króla

prowadzi.

*) Motek rycerski.
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Dwlr niewiedzc z czego rozruch w zamku, rwa si-

do broni; król rozumia, e Polacy na niego i Francuzów

uderzy my61q, kaza drzwi pootwiera i z rycersk odwag
do odporu ni gotowa. W tt'in wiod Wapowskiego, który

w kilka dni pónie'*] ywota dokona.

Wszelkie porwanie si do broni w okrgu miasta,.

w którem król bawi jako te podczas sejmu pocigao

odpowied na gardle, a t<?m bardziej w samem zamk < a
do zabójstwa doprowadzone. Pozwano Zborowskiego przed

króla i senat, ale na dworze cay dom Zborowskich by
w wielkicjj asce. Sprawa wleka si dugo, senatorowie

byli niezgodni, a nareszcie zapad wyrok, e winowajca, dla

tego, i zabójstwo by«) nierozmylne, lecz tylko w zwa-

dzie i zamieszaniu, ma na wieczne czasy pozostud wywo-

anym z kraju, ale czci nietraci. By to wyrok nie po-

dug prawa, ani obyczaju polskiego. AYoano, i z i6] przy-

czyny tak agodny, e Zborowscy pomogli Henrykowi na

elekcyi. Dom Zborowskich codzieó nawet wzrasta w po-

tg. Piotr Zborowski dosta województwo krakowskie po

zmarym Firleju, Krzysztof podczastwo koronne, Andrzej

starostwo radomskie, a Jan Chodkiewicz ze Zborowsk oe-

niony, kasztelani wilcii-k. Stao td wyranie w zaprzy-

sionych paktach konwentach, e Francuzi niebd nawet

w Polsce osiadali, a tymczasem i ów z prawem niezgodny

wyrok przeciw Samuelowi Zborowskiemu, by przez Pibraca,

jakby jakiego urzdnika koronnego w imieniu królewskim.

ogaszany.

VII.

Polacy odstrczali si dzie za dniem bardziej od no-

wego króla; wszczynay si kótnie pomidzy panami pol-

skimi a francuzkimi: bili si ich ludzie tak, e nieraz pad

i trup z jedni!'] lub drugiej strony.

Posowie zaczli si u króla upomina, aby wedug

ugody pacono dugi, a mianowicie od zalegy wojsku*
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aiajemnemu. Król przyrzeka, nawet darowizny robif, ale

podskarbiowie niemogli go w t^m sucha, bo pienidzy do

rozporzdzenia niemieli. Posowie wnieli, e niebardzo

im dobrze w niedostatku radzi i chcieliby straumego. Król

powiedzia, e si kae rozpatrzy jak to dawniej bywao,

ale im wsparcia bynajmniej nieodmawia. Upominali si,

reby zostay poosadzanemi dostojestwa osierocone, na co

m odparto, e królowi trzeba si wprzódy przewiadczy

o stosunkach i osobach. Gdy atoli raz w izbie bardzo si

podniosy wyrzekania, e niemasz kanclerza, chcia si

•król okaza skonnym do ycze Rzeczypospolitej, zawoa
4ia Piotra Dunina Wolskiego zaprzyjanionego ze Zbo-

rowskimi i odda mu piecz podkanclersk, co si wszyst-

stkim bardzo niepodobao, bo Wolski niemia naleytej

zdatnoci, a prócz tego wielu innym naleao si przed

tiim pierwszestwo. Dopiero na cige nalegania i przy-

i;aczania Wadysawa Warneczyka, e za krzywoprzysistwo

w boju zgin, nakoni si Henryk do zatwierdzenia da-

5vniejszych praw i przywilejów. W ogóle wszelkie da-
nia odpierali i zaatwiali z korzyci dla korony nietylko

senatorowie, ale wikszego znaczenia posowie, gdy sta-

Tali przychlebia si Henrykowi w celu poapania dono-

•nych a jeszcze nieporozdawanych wysokich urzdów. Urzdy
(bowiem wtedy byy kagacami, co si zarzucay na paszcze

jako niedwiedziom, tym przeciwnikom królewskim, którzy

wrzeszczeli jedynie dla tego, eby burzy szlacht, króla nie-

pokoi, a nareszcie drogo mu sprzeda swe milczenie. Na-

cierania na króla i same przez si niemogly by silne, bo

midzy katolikami a dissidentami trway zatargi podsycone

iprzez spory religijne calj Europy i wywoay wie koa-

^ederacy warszawsk. Do tego posowie t'omagali si,

eby przy królu stra do zasiadania cigego take z ich

toa bya, a senatorowie owiadczali, e przecie nieróni

si niczem od posów i caj szlachty; s jój równi uro-

dzeniem i wszystkim, a jedynie jako starsi bracia, z urzdu

:Swego do stray maj prawo. I odzierzyli si przy swo-

jm senatorowie. W ogóle ani król nieby zadowolony ze

;Swego stanowiska, ani Polacy niezachwalali sobie króla.
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Tymczasem z rzadk srybkoci w owym wieku, bo

przez czterna/^ie dni z Parya do Krakowa*), przym('>zJ

poBe2 doniesienie, e Karol IX. ycie zakotlczy/. Nikt nie

powtpiewa, e Henryk dla objcia tronu francuzkiego Pol-

sk porzuci. Niepodobna byo myle, eby jedno z kró-

lestw móg rzdzi przez namiestnika a zrzeczenie si ko-

rony polskiej wymagao dugich narad i formalnoci, dla

tego atwo byo przewidzied, e tajemnie ujedzie.

Henryk zwoa na rad panów i przeoy im swoje

zdanie. aowali" mierci jego brata, ale niekazali mu tra-

ci nadziei, e nad obudwoma pastwami bdzie móg ra-

zem panowa.

W Pitek nie bywao zwyczajnie na dworze wieczerzy

i król tak wszystko pouatwia, e panów i dworaków ry-

cho pousuwa i do spania si zabra. Tymczasem o pier-

wszej na noc, a wic midzy teraniejsz godzin dziewi-

t a dziesit na wieczór, gdy to byo 17. Czerwca, kie-

dy sodce póno zachodzi, wyszed tyln furtk do stajni,

wsiad na konia i z siedmiu towarzyszami ujecha przez

Owicim. Jan Tczydski podkomorzy i Mikoaj Zebrzy-

dowski przekonawszy si o ucieczce, ruszyli w pogod. Do-

cignli Henryka dopiero za szlakiem miastem Pszczyn,

do którego bez wypoczynku ujeda. Bagali aby si wró-

ci, bo ucieka z królestwa rzecz dla narodu bardzo ha-

niebna. Ale Henryk zasania si powodami w polskim du-

chu, a mianowicie, e ma wielki obowizek wzgldem t)

ojczyzny, w którj si rodzi
;
przez zwok mógby jj wiel-

kich nieszcz nabawi, a przecie on Polski nieporzuca

na zawsze. Zdj z rki piercie, odda go Tczyskie-

mu jako znak zarczenia e wróci, a powiedziawszy o li-

stach, które do panów zostawi w Krakowie, poegna
si i rusza dalj na Wiede. Maximilian cesarz jako

akncy Polski dla swego domu, ucieszony t zmian rze-

czy, w szedziesit pojazdów i trzysta jazdy kaza swym
synom przyjmowa Henryka przed bram, a dla pominicia

*) Thuanua libr. LVIII.
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rajów protestanckich, wyprawi go przez Wenecy i Sa-

fcaudy do Francyi.

Na zamku krakowskim dopiero zrana zrobi si roz-

ruch, e króla niemasz. Ksidz podkanclerzy Franciszek

Krasiski kaza drzwi do komnaty królewskiej wywali, ale

tam znalaz tylko mae „chopitko," to jest pazia picego
na óku bez pocieli i listy zostawione na stole. Zwoana
rada niedowiedziaa si z odczytanych listów niczego wi-

-c^j, jak co Henryk powiedzia by w Pszczynie Tczy-
skiemu, reszt mia wyjawi radca królewski. Przywoany

jadca królewski Francuz*) objaniwszy, e by sug wier-

nym nietylko królowi, lecz jeszcze ojcu j»-go i dziadowi, ze-

zna pod przysig, e zosta przypuszczony do tajemnicy

"Wzgldem wyjazdu, e otrzyma polecenie usprawiedliwia-

nia tego kroku przed senatorami, e król do panów listy

popisa i mia mu je odda dla wrczenia, lecz zapewne

igdzie w pokojach zostawi. Nakoniec, e o ile jemu wia-

•domo nikt z Polaków adnj pomocy nie udziela, ani on

t do nikogo adnych prywatnych polece niema.

Panowie zgadzali si e do Francyi jecha rzeczy na-

kazyway królowi, ale powinien by do sejmu, a przynaj-

mniej do stray si odwoa.
Henryk atoli niemial czasu do odkadania swj podróy,

bo ksi Conde zgromadza stronników i najmowa ty-

sice rajtarów w Niemczech. Rozkazano przyby na za-

mek krakowski wszystkim Francuzom ; zatrwoyli si nie-

pomau, bo sdzili, e Polacy za zniewag porzucenia swego

tronu przez Henryka, na nich zemst wywiera bd. Spro-

wadzeni jednake zostali wanie dla zasonienia od lu-

^u, który si burzy poczyna. Udawano niby cignicie

ledztw, a gdy Francuzi odpowiedzieli, e nie s niczemu

winni, gdy o niczem nie wiedzieli, powydawano im pas-

porty i odjeda do swego kraju zalecono; jednake Pi-

*) Nazwisko tego Francuza przeacinione jest Danxa. Jego

owiadczenie i listy tyczce si ucieczki Henryka, s zamieszczone

w trzecim tomie Pistoryusza, maj napis Exemplar guarundam life-

rarum super discessu Christianissimi ac Sercn. Henrici III. d.\
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braca chopi w Icsic ol^wiecimBkim zapali i odarli, a na

wodzie pomi(;dzy trzcin ukry- si i przed kamieniami

zanurza gtow musia.

Wyprawili panowie jednego dworskiego komornika

z prob i baganiem do króla, aby wróci, a dopiero za

urzdzeniem wadzy tymczasowej nad Polsk do Francyi

w przyzwoity sposób odjecha. Biskup za Karnkowski

posa z przedstawieniami sekretarza królewskiego ksidza

Solik owskiego. Stan on prdko w Paryu, a dowiedzia-

wszy si, e Henryk dopiero ma przyby i to od poudnio-

wej Francyi, pojecha do Lyonu; lecz gdy go i tam je-

szcze niezasta, uda si do Sabaudyi i w Chambey zna-

laz go u ksicia na balu w taiicu*) wesoym, bez wzgldu

na finiier brata i kopot Francyi.

Oburzenie w Polsce przeciw królovki o zniewag od-

jazdem uczynion nieustawao. Tymczasem zwyky niead

w bezkrólewiu zacz si zakrada: jeden i drugi pan prze-

ciwnika swego w dobrach, o które stali w sporze, zaje-

cha i wygna; onierstwo na Rusi czerwonej kilka sta-

rostw samowadnie zajo a szlachta tego kraju postawi-

wszy nad sob Mikoaja ITerburta i Stanisawa Lanckorod-

fikiego, pod broni stana. Bezrzd niepokoi dobrych, a li

cho z niego korzystali , udajc przywizanie do prawnego

porzdku, z nimi si zgadzali i woano codzie bardzij

o bezkrólewie. Prymas Uchaski powinien by je ogosi,

atoli nawet sejmu zwoa nie.'5mia, bo król by przy yciu,

a cho tajnym wyjazdem uchybi radzie, przecie nic ta-

kiego nie popeni, iby z praw wicie nabytych móg by
wyzutym.

Wzi nakoniec senat wszystkie okolicznoci na uwag
i zwoa sejm na dzie 10. Wrzenia 1574. r.

VIII.

Sejmiki dla wybrania posów na sejm, po caym kraju

hyly burzliwe a w Proszowicach jeden ze Stadnickich nie-

*) Solikowski.
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tylko cikie wyrzuty czyni wujowi swemu Zborowskiemu;

wojewodzie krakowskiemu, e przez zbytnie przywizanie

do zbiegego króla nabawi Rzeczpospolit kopotów, ale

z szabl w rku na niego uderzy.

Zasiad wreszcie zgromadzony sejm w Warszawie. Po
odbyciu zwykej mszy i urzdzeniu przepisów bezpiecze-

stwa publicznego dotyczcych, posowie przyzwyczajeni zda-

wna wszystko ze na panów rady zwala i ucieczk króla,

senatorom, jako co najgorszego wyrzucali. Ucichy haasy,,

gdy biskup Karnkowski pokaza si z przewan liczb,

stronników; trwaa atoli sprzeczka, czyli istnie bezkrólewie

lub nie.

Podówczas nieumia senat aden na wiecie tak pro-

wadzi rozpraw, aby wyczerpnito wszelkie powody i za-

sady z jednj i drugij strony; mówcy zwykle prawili

o wszystkiem i waciwie o niczm, bo nie przez pasmo

wywodowe roztrzsali przedmiot, ale tylko swe uczucia

i sw wiar osobist wzgldem przedmiotu opowiadali. Gdzie

wic pokazao si pytanie wtpliwe, tam trzeba byo lu-

dzi wedug przepisu naukowego dysputowa umiejcych.

Wyznaczono tedy trzech takich, a mianowicie Eafaa Le-

szczyskiego, Abrahama Zbskiego i Stanisawa Orzelskiego,

którzy byli tego zdania, e bezkrólewie istnie, aby wal-

czyli przeciw Krzysztofowi Warszewiekiem u, Stanisawowi

Bykowskiemu i Niedziatowskiemu, którzy obstawali, e
bezkrólewia niemasz. Pierwsi kadli powody: skoro król

amie przysig, naród wedug paktów wolny od przy-

sigi, a Henryk j zama. Kazimirz I. syn Rixy, skoro

kraj opuci, utraci prawo rzdów, wic jest ju na po-

dobny wypadek i przykad przodków. Zwizek króla z Rze-

czpospolit jest jak maestwo, które si niweczy przez

zamanie wiary. Król potrwoni wszystkie dochody nim

uciek, a zat^m pozostawi dowód, e wraca niemyli.

Uciek tajemnie przed narodem i rad, a cho na podobny

przypadek nie masz przepisu prawnego, to przecie rzecz

wyrana, i si to z prawem niezgadza. Utrzymujc, e
niemasz bezkrólewia, twierdzi si, i króla obiera niewolno,.

dopókd Henryk nie powróci lub nie umrze. Jeeli za-
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«iei)Owr('>ci, to do jego fimierci bdzie Polska bez króla,

•czyli w bezkrólewiu. Wyznaczy królowi ostateczny termin

|)Owrotu pod zagroeniem utraty tronu, nie prowadzioby do

-celu, bo jeeli teraz bezkrólewie nie miaoby zasady, to

przez niestawienie si króla na czas wyznaczony, takeby

jj nie nabyo. Zostawujc przy berle króla, który nieb-

<lzie rzdzi, pozostawi si w zawieszeniu wano sdów,
a bez sdów niead kraj zniweczy. Przystawszy, e król

francuski mieszkajcy we Francyi, moe by<5 razem królem

|)olskim, nadwery si PoUki niepodlego. Bez króla przy

rzdzie, a z królem w zasadzie, bdzie spoczywaa obrona

kraju na samrj tylko szlachcie, bez pomocy skarbu króle-

"wskiego, któremu w tym celu su wielkie dochody. Senat

l^isa ju do cesarza niemieckiego wzgldem ponowienia trak-

<atów, a zatm dopuci si ju tego, co tylko król robi

moe, czyli inncmi sowy senat okaza czynem, e w Polsce

niemasz króla. Za wielkaby to bya uniono dla królów,

eby oni mogli sobie pozwala wszystkiego, co im si spo-

•doba, a Rzeczpospolita nie miaa prawa odj im rzdów.

Na to przeciwnicy kadli rozumowanie odporne w na-

stpujcym sposobie: król przysigi nie zama; i wszy-

stkiego dotd niewykona, to mu przeszkodziy jedynie nie-

.zgody, lecz czas wypeniania jeszcze nieprzemin. Wyrzek
wprawdzie, a jeli n i e d o p e n i , ale Rzeczpospolita

niema owiadczenia od króla, i chce niedopeni,
Kazimirz I. opuci kraj bez potrzeby, tylko, e mu ma-
tka kazaa, Henryk za przymuszony bardzo wielk potrzeb
i wreszcie Kazimirz za powrotem zosta do rzdów przy-

wróconym. Jeeli król [)rzez porzucenie lizeczypospolitj

-zniweczy z ni maestwo, to lizeczpospolita, gdyby po-

sza powtórnie za m, staaby si tylko cudzoonic. Nie-

strwoni dochodów, ale je porozdawa na poytek krajowy;

y nawet z majtku, kt^ry ma we Francyi. Ostateczna

tylko potrzeba nagle i gwatownie zniewolaa go do wy-
jazdu

;
niemóg zwoywa sejmu ani si oglda, czy mu

.senat tak, lub owak poradzi. Dosy bdzie czasu co pe-

wnego postanowi, kiedy król odpowie, e wróci niemy-

Tom V. 5
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li. Bez króla sdy si bardzo dobrze odbywa mog i sna-

dno im utrzyma powag wyroków; Wadysaw syn Jagiey
mieszka w Wgrzech, a rzd Polski szed swoim biegiem.

Nawet trzyletnie po nim bezkrólewie niezgubio Polski.

Senatowi zupenie wolno ponawia dawne traktaty. Bez-

królewie za ycia, a bez zrzeczenia si króla by niemoe.

Do tych zbijajcych powodów Warszewicki, Bykowski i Nie-

dzifJtowski przydali nowe a mianowicie: byoby rzecz,

bardzo lekkomyln obra drugiego króla, kiedy pierwszy-

korony nie zoy i dla tego po AYadysawie synie Jagiey"

bezkrólewie trzy lata trwao. Postronni przyjaciele Polski

przez obór drugiego króla mogliby si sta j4j nieprzyja-

ciómi. Nie król byby krzywoprzysizc, bo on ma wol
wszystko speni, lecz ci co wierno przysigli jemu, a przy-

sigliby j drugiemu, bo nawet staliby si jego nieprzyja-

ciómi. Wreszcie przypuszczajc, e król moe by pozba-

wionym korony, to przecie zostanie prawd zbi si nieda-

jc, e jak obór przez wszystkich, tak i odsdzenie od

królestwa przez wszystkich wyrzeczone by powinno, a na

sejmie niemasz Litwy, Prus, Inflant i nawet wielu senato-

rów polskich.

Powody przemawiajce za Henrykiem zdaway si sej-

mowi waniejszemi i uradzono, aby królowi wyznaczy ter-

min dziewicio-miesiczny, a skoro niewróci do 12. maja

1575. r. natenczas sejm walny zbierze si w Stycy i bez-

królewie ogosi; na posów za do króla przeznaczono, Roz-

draewskiego, sekretarza królewskiego i Jana Tomasza Dro-

hojewskiego starost przemylskiego. Dla uspokojenia woj-

ska, które bez odu niemajc si z czego utrzyma, mu-

siao gwaty popenia i starostwa zajmowa wyznaczono-

pewn summ, ale e ta niewystarczaa, przeto starostowie,,

skrzywdzeni poukadali si z wojskiem i dobra z rk jego

odzyskali.

Nim si sejm rozszed od sutana tureckiego Selima

przyniós goniec listy z doniesieniem, i rzecz pewna, e
Henryk do Polski niewróci. Cesarz niemiecki zapewne

o tron po nim dla swego syna ubiega si bdzie, ale do

jego ycze si skoni byoby bardzo szkodliwm, równie
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dla Polski jak Turcyi, boby te dwa narody z sob zakó-

ci/. Najlepi<?j obra Polaka jak n. p. Jana Kostk woje-

wod Sandomirukiego, albo U króla szwedzkiego, lub

w OBtatnim razie Stefana Batorego, ksicia siedmiogrodz-

kiego. Pose turecki upewnia/, e ten ksi zatwierdzi

swobody i wolno.^ci jako i6 prawa religijne.

Skoro dosza wiadomo do Henryka o zebraniu si

sejmu warszawskiego, napisa wielk nagan prymasowi l^chad-

skiemu, i to niedosy, e sejmu niezwoa, ale jako pier-

wszy z panów w narodzie, a majcy sam prawo zwoywa-

nia, powinien by zebraniu si przeszkodzi. Zapowiada

rychy powrót do kraju, wzgldem czego obieca jeszcze se-

natowi poczyni pewne doniesienia, a tymczasowo da,
aby do Parya przybya delegacya senatu, któraby mu pol-

skie sprawy pod rozstrzygnicie przedstawiaa i z któr

wspólnie cho z oddalenia, bdzie móg dobrze rzdzi Kze-

czpospolit.

IX.

Henryk de Valois we Francy i kopotliwe zasta sto-

sunki. Jego brat Franciszek ksi Alenyon i dalszy

krewny Henryk (Bourbon) król Nawarry,*) oraz przemony

dom Montmorency wizali si z Hugenottami, jego nieprzy-

jaciómi. Udawa Henryk, e Solikowski przyby w tym

celu tylko z Polski, aby mu ofiarowa imieniem Krzeczypo-

spolitj posiki przeciw nieprzyjacioom jego we Francyi.

Gdy atoli rozpowszechnia si wiadomo, jakim sposobem

król Polsk opuci, gdy za Solikowskim znalaz si pose

od Iwitwy Giedroic, przeciwnicy Henryka de Yalois nabrali

ducha, a na czele pokaza si znowu ksi Cond, który

ju przez czas niejaki w Niemczech przebywa.

Na nowo zebray si chmury wojenne i miay grzmo-

tem napeni Francy. Henryk de Yalois oglda si na Pol-

sk naprzód jako przytuek, gdyby z Francyi mia zosta

*) Pó/.nii'j Henryk IV. król Francyi.
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wypdzonym, a pot^tn jako na kraj, którego koron mógby

wyjedna dla swego brata Franciszka Alencon i pozby go

si tym samym sposobem z Francyi, jak si niedawno by

pozby jego samego brat starszy Karol IX. Z tj przy-

czyny równie Solikowskiego jak Giedroica zapewnia, e do

Krakowa wróci.

Panowie polscy byli tego zdania, e im si przyjdzie

rozsta z Henrykiem. Zrobi kogo królem, niedrobn byo

to korzyci, równie dla kadego z nich, jak dla potom-

stwa, krewnych i przyjació, bo król, jeeliby nieby osta-

tnim niewdzicznikiem, musiaby sypa urzdami, staro-

stwami, dzierawami i wszeliiemi wzgldami. Std Jazo-

wski wojewoda ruski, Jdrzj Firlej starosta sapdomirski i Zbo-

rowski wojewoda krakowski wyrozumiewali dwory pograniczne

co myl o nowym oborze i jakie stanowiska wzgldem

niego zaj gotowe. Ju t i pograniczni monarchowie za-

czli si umizga na nowo do panów o koron polsk a mia-

nowicie ksi Ferrary, który szuka przyjani Zborowskich.

Tymczasem Henryk dwóch Francuzów, jako swych po-

sów do Rzeczypospolitej polskij z upewnieniami powrotu

wyprawi, lecz jeden z nich Bellegarde dla króla zniech-

cony, zatrzyma si we Woszech, a drugi i to znany do-

brze w Polsce Pibrac niedaleko od Bazylei wpad na dro-

dze otrom w rce i zostawszy znowu tak naleycie, jak

niegdy w lasach owicimskich odartym, musia dalsz po-

dró na czas niejaki odoy. By atoli w Polsce jeszcze

d'Espesses*) mnij wprawdzie znakomity pose francuzki,

ale jednake umiejcy broni praw pana swego.

Nadszed dzie sejmu uchwa warszawsk naznaczony

a Henryk nie stan w Polsce. Panowie i szlachta zjechali

si do Stycy. eby nie byo rozdziau na stronnictwa,

wystawiono szop i rowem okopano, stanowic, e prawne

uchway sejmowe tylko w przestrzeni tego okopu, a nie

w innm miejscu zapada mog.

*) Thou w swój historyi, po acinie pisanej nazywa go Jacobus

Fajus Spesseus.
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Ogoszenie bezkrólewia i now^*j elckcyi zdawao si nei-

wt{)liw<5in. Moni pognipili si na kóka, z których kade

bio jako o byt wasny o swogj pana, a t<*m sam^m i swe-

go przyszego opiekuna. Stronnictwem dworskim kierowali

i niecieieli elekcyi ale pozostania przy Henryku : Tczyd-

ski wielki podkomorzy koronny, Secygniowski marszaek

dworski i w sprawie rycerski<^'j m bardzo znakomity, a po-

nieki^d wspiera ich prymas Uchadski. Drugi^m stronni-

ctwem i to rakuskiem, które miao za sob Litw, dowo-

dzi Mielecki wojewoda podolski. Dissidenci zagorzali,

szlachta nienawidzca arystokracyi z Austryakami zbrata-

nej, a nareszcie skryci stronnicy Henryka, byle tylko nie-

dopnszcza cesarskiego domu, utworzyli trzecie stronnictwo

dajc na tron Polaka. Za królem tedy Piastem gównie

obstawali Stanisaw z Górki, Mikoaj Firlej starosta ka-

mirski, Jan Taro wojewoda lubelski, Jan Zamoyski,

Jdrzej Tczydski wojewoda bezki i Zborowski wojewoda

krakowski.

Prymas na sejmie styckim nalega, aby Henrykowi

jeszcze przeduy czas do powrotu, ale wielu ze szturmem

twierdzio, e niema po co siebie i Rzeczypospolitej zwo-
kami baamuci, bo królowi dawno wszelka myl o Polsce

z gowy wywietrzaa.

Stronnictwo rakuskie byo za wyrzeczeniem bezkrólewia,

ale elekcy chciao koniecznie odwlec, ju to dla tego, aby

cesarza niewa.4ni z Francy, ju te, aby naród od

wiernoci królowi poprzysionj wprzód móg si naleycie

zwolni.

Przemagao prawie zdanie, e cho si elekcya odoy,
to Henryka za odpadego od tronu ogosi trzeba i wezwa-

no prymasa, aby t uchwa wykona. Prymas atoli sta-

n przy owiadczeniu, e si to niezgadza z jego sumie-

niem i w nic si podobnego wdawa nie myli. We-
zwano wic Krasidskiego biskupa krakowskiego. Ten si
ju gotowa do dziea, a gdy dla wikszj uroczystoci, bi-

skupie bra na si ozdoby, Jan Laski wród obrady doby
ora, powsta z wielkim wybuchem gniewu przeciw za-
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biegom rakuskim i znalaz ogromne poparcie od szlachty

stronnictwa piastowskiego.

Koniec kocem, na sejmie styckim nie przyszo wcale

do wyrzeczenia bezkrólewia, lecz marszaek wielki Opali-
ski, jako przewodniczcy senatu i stronnik cesarski, nie

zwaa na to, ale przez wonego kaza obwoa elekcy

na dzie 26. Maja. Zganiony za przez Zborowskiego wo-

jewod krakowskiego odpowiedzia, e ogoszenie do jego

urzdu naley a elekcya jeszcze przez sejm warszawski pra-

wnie wyrzeczon i postanowion zostaa.

Litwa niewiedziaa dokadnie jak rzeczy stoj, ale przez

Jezuitów na stron austryack dobrze obrobiona i umiejca

oporami przeciw uchwaom Polaków wzmacnia swój od-

dzielny interes, przysaa protestacy, e sejm warszawski

bez nij si odby, a przeto o elekcyi nic prawomocnego

postanowi nie móg.

Zabiegi cudzoziemskie przemieszay raz po raz szlacht.

Rozmaite interessa skupiy si ju tylko po dwie chorgwie,

to jest, pod królewsk czyli francuzk i pod cesarsk czyli

rakusk. Ich zdania tak dalece rozeszy si w przeciwne

strony, e przyjaciele Francyi, i nieprzyjaciele Austryi opu-

cili z trzema wojewodami Zborowskim krakowskim, Tarem
lubelskim i Tczyskim bezkim Styc, a udali si do roz-

walin starego zamku sieciechowskiego, bez wzgldu, e to

miao by tylko prawomocn uchwa sejmow, co u szopy

na okopie styckim zapadnie. Koo sieciechowskie stano
przy tm, e uchway sejmu warszawskiego jako prawnie za-

pade, uznane by musz przez Litw, e Litwa powinna od-

stpi od domagania si wyroku o zoenie z tronu Henryka,

a dom rakuski jak by, pozostanie wykluczonym od ubiega-

nia si o koron polsk. Powstawano za z wielkim zapaem

przeciw wojskom i uzbrojeniu si koa styckiego, które nie

jak przystawao na zjazd sejmowy, lecz jakby na wypraw
wojenn usposobienia okazywao. W Stycy tedy opierano

swoj prawowito na szopie okopanj, na interessie pa-

nów, na rónorodnoci krajów polskich, a w Siecie-

chowie na porywczoci szlachty, na zjednoczeniu Litwy
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z koron i wielu ustawach i prawach dawniejszych. Pano-

wie styccy po wysyali swych sug dla odwabienia prostój

tjzlachty z Sieciechowa , ale ich zabiegi byy daremne.

Chcieli jako sejm wedug~prawa zebrany stuchad wniosków

zagranicznych, atoli poselstwo austryackie odpowiedziao pi-

miennie, i przed ogoszeniem bezkrólewia nic do powie-

dzenia niema.

Pr)'ma8 skada (si chorob, na posiedzenia styckie

nicprzychodzi, a na pimie przysa owiadczenie, e jest

|)rzeciwuym bezkrólewiu. Tymczasem Francuz d'P]spes8e8

doniós senatowi, e w poselstwie od króla jedzie Pibrac ale

alupiony, niezdoa na czas stan.

Koo styckie widziao, e w gównej sprawie to jest

'wzgldem rozporzdzenia tronem nic postanowi niepotrafi,

a dla tego zajo si sprawami pomniejszaj wagi, jak prze-

suchaniem poselstwajbrunwickiego o otworzenie testamentu

Zygmunta Augusta i wydanie spadku jego siostrom, posel-

Btwa ksicia pomorskiego, które si domagao zwrotu tysica

zotych, a przypominao, e jego panu wedug starego oby-

czaju suy prawo zasiadania na elekcyi, co waciwie za-

krawao na ch uzyskania polskiój korony, a na ostatek po-

selstwa wooskiego wzgldem szkód pogranicznych.

Mia sejm i rzecz wielkiej wagi do uporzdkowania,

gdy przychodziy wieci, e od ziem tatarskich sposzony

•dziki zwierz i ptastwOj[sypie si w granice Rzeczypospolito],

« zatem ruszya siJVielka zgraja Tatarów i niebezpieczed-

«twem grozi. Uzasadniony by postrach : Tatarowie prze-

by szy Dniepr, stanli pod czarnym lasem, ale zobaczywszy

wojsko królewskie, tudziej wojsko Konstantego Wasila

z Ostroga wojewody kijowskiego z mnóstwem kozaków,

a w j)ogotowiu na boje, ulkli si i cofnli ku swoim zwy-

kym koczowiskom. Nasi to widzc, pewni ich odwrotu,

a std zupenego pokoju poszli do domów. Tymczasem

horda, której liczba miaa wynosi sto jedenacie tysicy,

ziemi woosk granice l*olski obkoliwszy, dnia 8. Wrzenia

Dniestr przebya, a z zaoonych koczowisk pod Sieniaw

rozpucia na wszystkie strony oddziay, moe przez czter-

<lzieci mil kwadratowych, przy czem do dwustu wsi
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i z dworami szlacheckiemi w perzyny poszo. Zabranych

udzi byJo, jeeli nie na pidziesit pi, to zawsze na

kilkadziesit tysicy. Jakie za szkody zrzdzono w ko-

niach, bydle i rónych rzeczach wartoci, to atwo sobie

wystawi.

Nietylko od calj poludniowj strony poumykala do^

Krakowa szlachta polska, ale postrach rozszerzy si przez

Szlsk i nawet miasto Wrocaw poopatrywao way i po-

zacigao na nie dziaa. Ale Tatarzy z poapan zdobycz

nawrócili na dobre, a gdy przy przeprawie przez Dniestr

Polacy pod Mieleckim zaczli im odbija jassyr, wypada

wooska zaoga z Chocimia i oczywicie daa pomoc dziczy

pogaskij. Mówiono, e hospodar Multan i Wooszczyzny

nawet dzieli si upem. Kozactwo niowskie w odwecie

poszo do ziemi tatarskiej, w którj take okazao srogo.

Có atoli podobny odwet za korzy przynosi bd tym co

padli ofiar, bd dobru pospolitemu?

Wielki i straszny najazd Rzeczypospolitj, w czasie opu-

szczenia narodu przez króla, spada gównie na króla. Stron-

nictwo Henrykowi nieprzyjazne umiao tego uy za tarcz

swoich zasad i ded, a doszo do tj niesusznoci, i wprost

twierdzio, e Francuz i Turek oddawna zbratani, Tatar za
sug tylko Turka, wic oczywicie król Henryk chcia si^

na Polsce zemci o zamiar zoenia siebie z tronu i hord^

przysa.

Bd co chcesz, zgadzali si wszyscy, e nie masz ani

królewia, ani bezkrólewia, pooenie za takie naród nie-

zmiernie gnbi i o ostatnie nieszczcie przyprawi raoe^

Ze wszystkich stron woano na prymasa Uchaskiego, e
w jego rku z urzdu spoczywaj losy narodu. Przecigno

go wreszcie na sw stron daleko liczniejsze stronnictwa

austryackie; dosy, e jak gdyby po mierci królewskij,.

bez wzgldu na róno zdania zwoano sejm konwoka-

cyjny do Warszawy na dzie 3. Padziernika. Zgroma-

dzenie nie byo wcale liczne, bo si tylko siedmiu sena-

torów stawio. Prymas nietylko nie obstawa za Henry-

kiem, ale zbyt widocznie przeciw niemu, a nawet pod-

stpnie dziaa. Nadjecha bowiem by Pibrac puszczony
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rk rozbójniczych, któryby naturalnie wznawia 8wój wpyw
midzy Polakami i yczliwo.^ dla Henryka móg wskrzesi,,

a dla togo prymas kaza mu si w Zakroczymiu zatrzyma

a dzie podczas Bejrou do jego posuchania upatrzy. Atoli

zaraz na pierwszym posiedzeniu ogosi króla za odpadego-

od korony, uzna bezkrólewie, dzie oboru na 4. Listo-

pada naznaczy i obrady zamkn. Tym sposobem Pibra-

cowi niepozostawao nic wicej, jak z kwitkiem do Francyi

wrócid.

W Krakowie przez obwoywanie wonych po ulicach,

zapowiedziano elekcy, a rozumie si z pozwoleniem kan-

clerza Dembiskiego i wojewody Zborowskiego, którzy ucho-

dzili za najgówniejszych stronników Henryka, ale na koniec

przyzna musieli, e niepodobna llzeczypospolitej w bezrz-

dzie trzyma, a na jatki tatarskie wystawia.

Dzie 4. Listopada dla tego obrano, e królowi z Fran-

cyi niepodobiestwem byo obmyli nowe rodki zaradcze-

w tak krótkim czasie, a miano na to wyznaczanie krót-

kiego czasu dobr zason, i Rzeczpospolita co chwila bar-

dzij woa o pewno pooenia swego, albo si cakiem w ni-

wecz obróci bdzie musiaa. Atoli w ogóle miesic listo-

pad nieby do licznego zjazdu dogodnym: jake odlega Li-

twa przez swoje botniste ziemie a do Warszawy, bez trawy

zielonj na popasy, jecha miaa? Có to za ycie na polu

elekcyjnm, choby t i pod najlepszym namiotem w plu-

skach jesiennych, a gdzie wielkie koa mog si pod na-

miotami gromadzi? Elekcya wyznaczona na t niedogodn

por, wyskoczya jakby z procy i nie t)bmylono nawet a-
dnych rodków ku jej urzdzeniu. Zgromadzia si szlachta,,

ale po wikszj czci z minami kwanemi. Owo tedy po-

wstiiy haasy na tych, co naprzód króla Francuza na troa.

cignli, a jak go licho z kraju porwao, to tak mataczyi

i wichrzyli, a Rzeczpospolit na botn elekcy w pole-

wywiedli.
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Na sejmie elekcyjnym wystpi od cesarza Marcia Gerst-

«naDQ na ten czas ju biskup wrocawski, który jako pod-

rzdny ajent jeszcze przed oborem Henryka zachwala Po-

lakom Ernesta; zacz si znowu Unosi, jak on po czesku

Tozumie, a wic i po polsku snadno si wyuczy; powtórzy

to co o nim przytaczano na poprzedniej elekcyi, a najwy-

datni^j rozprawia, jakich to Polska zjedna sobie przyjació:

cesarz ze wszystkimi niemieckiemi ksitami, Wgry, Cze-

chy, Hiszpania, bd jej sprzymierzecami. Nawet car mo-

skiewski ubiega si wanie o dobre zachowanie w Wiedniu,

^ic bdzie musia by i przyjacielem Polski. Cesarz po-

ratuje skarb polski, wojsko wypaci i potrzebne summy na

iibezpieczenie granic wyoy.
W^prowadzono posa od Ferdynanda arcyksicia austry-

ackiego i wywodzi, e jego pan ma przywizanie do Polski,

bo z domem Jagielloskim spokrewniony i chciaby Rzecz-

pospolit szczliw widzie, a jest uzdatnionym do posta-

wienia jj wysoko. Dokadny z niego wojownik i umie do-

skonale po czesku. Snadno mu o pienidze, bo posiada

góry kruszcowe. Najmie piechoty niemieckij jak bdzie

potrzeba; na obwarowanie zamków pogranicznych da zaraz

pidziesit tysicy a corocznie z dochodu swego wniesie do

Polski sto pidziesit tysicy talarów. Cesarz brat jego

aiiesprzeciwia mu si w ubieganiu o tron Polski i przez swój

wpyw z nim i innymi snadno Rzeczpospolit w zgodzie

utrzyma potrafi.

Pose szwedzki zacz niejako od wymawiania sejmowi

re jego pan ju od czterech lat szuka z Polsk przymierza

przeciw Moskwie a tymczasem Polska spraw tak wan
w odwlok puszcza. Szwecya poniosaby chtnie trzeci

<5z kosztów, byle tylko t wojn obudwu pastwom tak

koniecznie potrzebn, raz rozpocz. Wreszcie mogliby

Polacy zrzec si na korzy Szwecyi Inflant, z których

i tak nic nie maj a jeliby to zdawao im si za wiele,

natenczas puci je na lenno królewiczowi szwedzkiemu
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Zygmuntowi. Niech sobie Polacy obior ua tnm króla

szwedzkiego Jana, albo jego syna Zygmunta, albo wreszcie

jego brata Karola, a zobacz, e bd bezpieczni od pastw

postronnych. Daldj ali si pose szwedzki, e Polacy nie-

wydali królowV:j Katarzynie Jagiellonce posagu; e nawet

piddziesit tysicy dukatów od matki Bony zapisane obró-

cili na potrzeby krajowe. Co si stao w Polsce z wielkimi

posiadociami teje Bony, wcale niewiadomo, cho<5 yj
córki, którym si spadek nalepy. I król Zygmunt August

musia niemao pozostawi, sióstr pewno od spadku po so-

bie niewyczy, z t6m wszystkiem nic im si nie dostao.

Przyrzekano testament zaraz po mierci otworzy, a tymcza-

sem zawsze zamknitym i w tajemnicy zostaje. Od tych

skarg wielkiem oburzeniem przepenionych, zwróci si pose

agodnie na pole waciwego celu, jakaby to bya rzecz do-

godna dla Polski, gdyby na tron powoano nareszcie i nie-

zamn króle\\n Ann. To w Anglii panuje Elbieta

i Anglicy wcale nie wyrzekaj, e kobiecie bero oddali^

Wtedy uatwiaby si rzecz wzgldem pozostaoci po kró-

lo^^ej Bonie, jako te po Zygmuncie Augucie. Cho wre-

szcie nie wadza wspólnego króla, to przyja Polski ze

Szwecy krzepiaby obadwa narody i jednaa przewag nad

nieprzyjaciómi. Wielkin i w tym razie byyby korzyci,

gdyby Rzeczpospolita zaraz przy oddawaniu korony króle-

wnie Annie, u/.naa nastpc tronu polskiego j^j siostrzeca

królewicza szwedzkiego Zygmunta. Umie on po acinie, po

wosku, po niemiecku, a po polsku nauczy si od matki

tak dobrze jak po szwedzku. Po takim oborze król szwe-

dzki baczc, e biedniejsza szlachta musiaa si wykoszto-

wa na elekcy, przysaby przez swego syna dla ni^j pie-

nidze. Zakoczy za pose, e w ostatnim razie, jeeli

Rzeczpospolita jego powyszych wniosków nieuwzgldni, to

najlepidj zrobi jak si domu rakuskiego chwyci.

Wystpi diildj Blandrata, znany osobicie w Polsce

z powoania lekarz, ze zasad religijnych zagorzay stronnik

nauki ariaski«5j, a przyjaciel, suga i pose wierny Stefana

JBatorego panujcego na Siedmiogrodzie, ksistwie od wie-
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ków lennem wgierskiem, a podówczas wraz z polow W-
gier od czasu zajcia Budzynia przez Turków, ulegajcym

jeszcze wadzy tureckiej; prosi on, aby Polacy dali przed

wszystkiemi pierwszestwo cesarzowi lub któremu z arcy-

ksit, lecz doda, e i jego panu tron polski byby nie-

zmiernie miym. Nu dopiero puci si na pochway Ste-

fana Batorego jak jest pobony, uczony, rzetelny, ludzkie

hojny; wojownik za wytrway, we wszystkiem baczny, do-

wiadczony i w ogóle bardzo znakomity. Nieumie prawda

dobrze po polsku, ale dokadnie po acinie, wic Polakom

snadna zawsze bdzie rozmowa, nim si po polsku wyuczy^

Monaby mu zarzuca, e jest dannikiem tureckim, lecz

przecie nie ze swojej osoby, tylko z ksistwa skada opat^

T danin zacza paci Izabella Jagiellonka, wic królewna

polska. Cesarz turecki radzi Polakom, aby obrali kogo ta-

kiego, coby midzy nim a Polakami pokój utrzyma umiat

jak Piasta, króla szwedzkiego, albo Stefana Batorego, alfr

bynajmniej niemyli tego ostatniego narzuca. Niemóg on

przez to Rzeczypospolitj obrazi, a wreszcie caa ta

wzmianka, bez jego woli do listu zostaa wpisan. Zasta-

nowi si Blandrata nad obietnicami, które jego pan Pola-

kom czyni, a mianowicie: bdzie bardzo szanowa wolnoci

polityczne i religijne, da si powodowa sejmowi, dugi kró-

lewskie popaci, z Moskw wojn o kraje zabrane rozpo-^

pocznie, z Turkiem stale pokój utrzyma. Tatara na wodzy

odziery; omkro sto tysicy zotych na opatrzenie granic

zoy, a szlacht rusk przez Tatarów w jassyrze zapdzon^

wykupi z wizów.

W imieniu poselstwa od kurfirsztów rzeszy niemieckiój^

Wolfgang Isenburg i Hartmann Kronberg, mówili za domem
rakuskim, a w szczególnoci za arcyksiciem Ernestem^

prawie to samo co posowie cesarscy.

Wystpi na koniec pose Alfonsa ksicia Ferrary, obie-

cywa, e jego pan rzdziby Polsk w duchu szlachty*

a do tego akademi krakowsk poosadzaby ludmi z za-

granicy, wielkiej nauki; pidziesit modziey szlachecki ój

kazaby w umiejtnociach wiczy w Perrarze, lub w ja-

kiem innm swojm miecie we Woszech. Nietylkoby
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iandel do Woch obmyli Polsce, aleby jj tam port do-

godny utworzy; na Moskw sprowadziby swoim kosztem

cztery tysice tgich strzelców woskich ; dugi królewskieby

popaci i dochody z majtku rodzinnego corocznie do Polski

wnosi; dziedziczne ksistwo swoje Chartres we Francyi

darowaby Rzeczypospolit^-j polskiej. Zaraz w dwa miesice

po obraniu na tron trzy kro sto tysicy zotych z pewno-

ci wypaci. O jzyk kopotu Polacy mie nie potrzebuj,

bo dobrze umie po acinie i po wosku, a wtpi nie trzeba,

i si po polskn dokadnie wyuczy.

Niemao jednake byo midzy szlacht stronnictw,

które woay o Piasta. Jedni chcieli da koron Jdrzejowi

Tczydskiemu, a drudzy Janowi Kostce wojewodzie sando-

mirskiemu, którego i sutan turecki dawuo by poleca.

Senat rozpocz obrady, o kimby myle naleao.

Niektórzy z panów dawali razem gosy na dwóch kandy-

datów. Dom cesarski otrzyma ich daleko wicj ni po-

ow, z których moe dwie trzecie przypado na cesarza,

przycinitego podagr i niewzdychajcego dla siebie do

korony polskij, a reszta na jego syna Ernesta, lecz w dal-

szym cigu byyby si poczyy na syna. Prymas i bi-

8ku{)i w ogóle byli za cesarzem. Gorliwi katolicy a zwa-

szcza ci, co nawrócili od dissidentów do kocioa katoli-

ckiego take, a przynajmni(?j za domem austryackim. Li-

twa i Prusy stanowczo stay przy cesarzu. Szlachta za
koronna, a z ni do znaczna liczba senatorów wieckich

owiadczali si za Piastem; pod Piastem jednake rozu-

mieli byle szlachcica urodzonego w Polsce, Litwie, na Ma-

zowszu lub Prusach. Król szwedzki i ksi ferrarski mao
kogo mieli za sob. Królewna Anna jeszcze mnij. Piotr

za Zborowski wojewoda krakowski, nim si móg rozpa-

trzy, na któr stron przeway szala, udawa, e sobie

i;yczy na tron pana czeskiego Rosenberga i znajdowa ta-

kich, lubo niewielu, którzy byli gotowi pój za jego zda-

niem. Zle cakiem zdawaa si sta sprawa Stefana Ba-

torego i cara moskiewskiego, bo aczkolwiek mieli stron-

ników midzy szlacht, to jawnie niemieli ani jednego yczli-
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wego sobie senatora. Tymczasem zapytana szlachta, pewnie

na przekor panom z którymi ju dawno si wadzia, e
tylko zyski owi i zamiast pilnowa witoci prawa, dla

zysku osobistego haniebnie je ami, owiadczya, e na

kadego z kandydatów zgodzi si gotowa, lecz na adnego
czonka domu rakuskiego pozwoli nie myli.

Jak z pocztku przewaay dwa stronnictwa to jest

cesarskie i Henrykowe, które si sprzeciwiao bezkrólewiu,

tak w samj elekcyi zmienia si znowu posta rzeczy

i byy stronnictwa rakuskie i piastowe. Cesarza gównie

popiera prymas, lecz przy stronnictwie Piasta stan ów
uczony i obrotny kasztelanie chemski starosta bezki,

Jan Zamoyski, który jak przed oborem Henryka umia prze-

konywa, e Polacy popeniliby wielk niedorzeczno, gdyby

jednego z poród siebie na tronie osadzi mieli, tak znowu

niebrakowao mu wybornych dowodów, e królem nie aden
cudzoziemiec, ale koniecznie Polak zosta powinien. Ce-

sarskie stronnictwo obejmowao wielkie imiona, bogate domyr

wysokie godnoci kocielne i wieckie, obyczaje cudzoziem-

skie, stosunki z postronnymi, czyli w ogóle arystokracy;

piastowskie za zoone z ubogich, ale liczne, przywizane

do wolnoci polskij, oddychajce yciem narodowm, mia-
ych i wieych pomysów pene, byo demokracy waciw
rednim wiekom, to jest demokracy szlacheck.

Gdy senat wygosowa, przystpia do oboru szlachta,

nie jak na poprzednij elekcyi województwami, ale w je-

dno koo zebrana: Firlej starosta kamirski, Jan Secygnio-

wski onierz znakomity, Jan Kochanowski synny poeta,

Krzysztof Zborowski podczaszy koronny, Stanisaw Czeszko-

wski referendarz, obrabiali j jako powiernicy panów na

stron rakusk, ale ich ama i snadno przeamywa Jan

Zamoyski w owj chwili bardzo potny, bo od szeciu

województw ruskich posem na sejm obrany, a któremu

moe przez gow myl przechodzia, e przypadki chodz

po ludziach a nie po ziemi i nareszcie sam bdzie móg
zosta królem.
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Za wejciem kola rycerskiego do senatu, Mikoaj Ole-

nicki czyli Siennicki ów zagorzay arianin z Piczowa mó-

wca poselski zaleci Piasta. Nim senatorowie wypowie-

dzieli swoj yczliwo arystokratyczn dla domu cesar-

skiego, Olenicki i cale kolo, aby pokaza zupenie prze-

ciwne zdanie, opucili izb.

Wojewodowie Piotr Zborowski, Kostka, Taro, T-
czydski, tudzie kasztelanowie CJórka i Szafrantec poszli za

ich przykadem niby, eby szlachcie zoy widoczny do-

wód przywizania do równoci i braterstwa. Oburzyo ta

senat ale rzeczeni panowie dali odpowied, e im przecie

wolno opuszcza posiedzenia dla porozumienia zi z bra-

ci. W tym rozerwaniu stanów Kzeczypospolitj, koo po-

selskie kazao przez upowanionych od siebie owiadczy
senatowi, e wielu ze szlachty zobowizao si adnego

cudzoziemca, a najgównij rakuszanina do korony niedopu-

szcza ; chc wszyscy mie Piasta, a dla otworzenia sena-

towi naleytego udziau przy wyborze, dozwalaj, aby tego

królem mianowa, który mu si z Polaków najdogodniej-

szym zdaje.

W senacie Krasiski podkanclerzy biskup krakowski,

oraz Mielecki wojewoda podolski radzili, eby si do y-
czenia pospolitego nakoni, tylko królowi Polakowi prze-

pisa, aby potomstwa swego ani adnych krewnych nad

równo szlacheck niewynosi, lecz zasug nagradza itd.

Szlachcie i to niebyo dosy, jedno staa przy tm, aby

powiedziano, e wszyscy cudzoziemcy na wieczne czasy od

ubiegania si o tron usunici. Wzgldem tego wyjtku

kilka dni trway spory i namowy. Senat widzc, e ze

szlacht nicporadzi, da aby mu kandydatów przedstawia,

nicponn majc nadziej, e z kandydatami suadniój mu b-
dzie rzecz ca ubi i Austryaka na tron wewindowa.

Podani tedy zostali Jan Kostka, dawnij kasztelan gdaski,.

a podówczas wojewoda sandomirski, który najmniejszego

niemia pocigu do korony i Jdrzj Tczyiiski wojewoda

bezki. Marszaek wielki koronny Opaliski stronnik ce-

sarza uczyni wniosek, aby dwóch tych panów spytano si
wprzódy czyli w obecnych okolicznociach i zakopotaniu
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-Hzeczypospolit^j, uwaaj si za dosy silnych do udwi-
-gnienia ciaru korony. Posowie i szlachta obiegli Kostk,

eby ich przynajmniej od razu niezawiódl, i t^ jedynie dla

4;ego odpowiedzia, e si namyli musi; Tczyóski za na

miejscu senatowi owiadczy, e królem zosta niechce.

Przemija tydzie za tygodniem, a w gównj sprawie

wszystko stao jak dawniej. Stronnictwo arystokratyczne,

majc u siebie nieco Litwy, która posów nieprzysaa, oraz

garstk Prusaków, obmylao sposoby po swych prywatnych

zebraniach, a nareszcie obskoczyo prymasa, aby na nic nie

zwaa, ale stosownie do yczenia senatu królem Ernesta

ogosi. Szlachta koronna grozia, e szable bd w robocie,

a nakoniec familia Zborowskich przemoga midzy szlacht,

de pozwoli kaidego nawet cudzoziemca zamianowa, byle nie

Rakuszanina. Poniewa za rzeczona familia od niejakiego

-czasu wybija nam si w dziejach i wybija jeszcze bdzie

Z coraz wikszym wpywem, przeto nie jest od rzeczy ob-

iszerni^j o nij powiedzie.

XI.

Zborowscy pochodzili z Jastrzbców. Wojciech Ja-

-strzbiec ów wspominany tylokrotnie za czasów Jagiey

)iskup poznaski a nareszcie arcybiskup gnienieski, z do-

mu ubogi szlachcic, kupi Rytwiany w sandomirskiem od

-Kurowskich synowców dawniejszego arcybiskupa gnienie-

•skiego, skd ga Jastrzbców nazwaa si Rytwiaskimi.

-Za czasów Kazimirza Jagielloczyka Piotr Jastrzbiec z Ry-

twian poj w maestwo Tczysk i dosta od króla

w posiadanie zamek odolanowski w Kaliskiem a od swo-

jj majtnoci Zborowa zacz si pisa Zborowskim. Zbo-

rowscy w swoim obywatelskiem yciu umieli naladowa
-dom austryacki, to jest nietylko synów eni, ale córki tak

za m wydawa, e wzrastali w potg: jako prócz T-
czyskich wcignli do swego pokrewiestwa Szydowie-

•ckich, Ostrorogów, Korcbogów, Gostyskich, Ossoliskich,

^Stadnickich, Tarnowskich, Chodkiewiczów, same rody po-
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tiDe. Marcin Zborowski za panowania Zygmunta Augusta,

powikszy znacznie swój majtek, a jako pan woci Cze-

czybiesy na Pokuciu, waciciel rónych dóbr na Podolu,

opiekun ksiniczki Halszki z Ostroga swemi celami do-

robkowemi i przebiegliw chciwoci wiele niezgod nawznie-

ca, rzd w kopoty wprawi, senat i sejmy miesza. Po

Marcinie zostao szeciu synów, co przeyli króla Zygmunta

Augusta: Piotr, który jeszcze na wojnie kokoszój do cel-

niejszych mówców nalea, o wiele od drugich braci starszy,

ostatecznie wojewoda krakowski, Jan kasztelan gnie/nieóski

nadwornych wojsk dowódzca, który by ju na wyprawie

pod Pozwolem, Mikoaj starosta szydowski, Samuel rot-

mistrz, Krzysztof podczasy koronny Ma\ymiliana, wielki

przyjaciel i stronnik domu austryackiego, w t^j zapewne

myli, e gdyby w cesarskie rce wpada korona, on miaby

obowizek i sposób do uratowania wpywów caego rodu

Zborowskich. Ci wszyscy za ojcem byli zagorzaymi stron-

nikami wyznania helweckiego, szósty tylko brat Andrzej

miecznik koronny, wróci na ono kocioa katolickiego.

Z nienawici przeciw Firlejowi, co ju powyej spomniono,

Zborowscy lubo dissidenci zwizali si z katolikami i po

mierci Zygmunta naprzód kierowali na tron Austryaka,

a potom Henryka de Valois, który umia by wdzicznym

i za niego Zborowscy mieli na celu apa starostwa i róne

zyski, a z ca przemoc swego wpywu, depta prawo i do-

kazywa nad sabszemi lub nieprzyjaciómi swemi wedug
upodobania. Opowiedzielimy jak król Henryk wyprawia

w Krakowie gody weselne Andrzejowi Zborowskiemu i jak

Wapowski, jeeli nie z rki, to z powodu Samuela Zboro-

wskiego najmodszego z braci w bramie zamku poleg.

Król Henryk zbrodni t byby chtnie zatar, ale Tczydscy

majc prawo za sob, które kar gardow grozio, umieli

popiera skarg owdowiaej Wapowskij. Samuel zbiegy

z kraju, zosta na wygnanie wskazanym. Zborowscy uwa-

ali si za zbyt srogo ukaranych, a ich przeciwnicy zar-^ucali

królowi zbyteczn agodno i stronno w wymiarze spra-

Tom V. ti
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wiedliwoci zwaszcza, e pomidzy Zborowskich i ich bli-

skich krewnych porozdawa wysokie i donone urzdy.

Samuel w kraju mierci zagroony, u ksicia czyli jak

zwano wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego znalaz

gocinne przyjcie. Po odsdzeniu od rzdów Henryka,

Stefan Batory jak si zdaje za porad Samuela Zborowskiego

wystpi take pomidzy kandydatami do tronu polskiego,

lubo z tak niemiaoci, i wygldao, e bardziej popiera

dom rakuski, ni o swojem wyniesieniu zamyla. Zdaje si,

e Piotr wojewoda krakowski, naówczas najstarszy z braci Zbo-

rowskich, podobno dla tego wnosi o obranie Czecha Rosen-

berga i wyrywa si ze senatu do szlachty, aby nienalee

do stronnictwa adnego, które miao jakiekolwiek widoki na

zjednanie bera dla swego kandydata, a w myli mia ju
Stefana Batorego, któremu zawczenie dany i jeden tylko

glos, byby bardziej tamowa, ni torowa drog do tronu.

Przez owo za wyudzenie owiadczenia od szlachty, e po-

zwoli na kadego cu Izoziemca, byle nie na Austryaka,

zwaszcza, e piastowskie stronnictwo przez zrzeczenie si

Tczyskiego i Kostki prawie upado, musieli odpa prze-

moni kandydaci, a tern samem królewna Anna wraz ze

Stefanem Batorym, którego jako nieonatego moga zosta

maonk, nabrali przy elekcyi wielkiego znaczenia.

Stronnictwo rakuskie zawsze równie potne jak piasto-

wskie, bo lubo w nietakij liczbie, ale z senatorów zoone
nakonio wreszcie do swoich widoków prymasa, a udawao,

e myli wnij w nowe porozumiewania si z przeciwnikami

za porednictwem wojewodów Kostki i Mieleckiego; zgro-

madzio dosy liczn Litw i z ni prawie w szyku bojo-

wym obsadziwszy zbrojno okop elekcyjny, przez arcybiskupa

Uchaskiego zamianowao Maxymiliana cesarza królem, któ-

rego A^ndrzj Opaliski marszaek wielki koronny natych-

obwoa. Udano si do kocioa w. Jana i za dokonan
elekcy naboestwo dzikczynne w obec królowj Anny
odprawiono.

Struchlaa i gniewem uniosa si na matactwo panów

tak nielitociwie uwiedziona szlachta koronna, a zwaszcza
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ruska, twierdzc, e nieprzyja/ domu rakuskiego z Turkiem,

o zj^ub ostateczn przyprawi L^krain, Podole i wszystkie

ziemie |)od San i Wis, bo Turcy i przez Tatarów i przez

siebie mf^cid si nieprzestan. Moeby byo przyszo i do

wielkiej rbaniny, tylko e Szafranicc kasztelan biecki umia

•dzieln wymow powstrzyma zapa.

Przeciwnicy cesarscy nazajutrz 13. grudnia (r. 1575.)

zgromadzili si na polu, a take obronnie i z daleko wi-

ksz do boju gotowoJ?ci. Posiali jedne deputacy do pry-

masa z ubolewaniem na gwat j)rawu przez niego wyrz-

dzony, a drug do poselstwa c»*9ar8kiego, eby swoje donie-

sienia do Wiednia wstrzymjlt*, bo rzecz nieprawnie posza.

Ze za daremnie czekali na odpowiedzi, a równie Kostka

jak Tczyski korony przyj' niechcieli, przeto na [)rdce

zgodzili si na obór królewny Aimy wraz z Stefanem Bato-

rym. Poniewa za. niemicli pomidzy sob adnego biskupa,

przeto wezwali Jana Sieniskiego, który niedawno z kaszte-

lana halickiego na ksidza si wywici i króla i królow

zamianowa mu kazali. Kostka wojewoda z kilku innymi

wysani zostali z doniesieniem o oborze do królewny, która

si tóm rozdwojeniem zatrwoya i zmieszaa, ale obór na-

reszcie przyja; do Stefana Batorego pojechali Jan Taro

wojewoda lubelski, niemniój Jerzy Mniszech krajczy koronny

z dziesiciu innymi przedniejszymi ze szlachty. e za atwo

byo przewidzie, i bez boju tron odzierzonym nie bdzie,

przeto uchwalono zaraz pobór na wojska najemne i zapo-

wedzitno zbrojny zjazd szlachty, jakby na pospolite rusze-

nie do Jdrzejowa na 14, stycznia roku nastpnego, wyjmu-

jc tylko Woyd, Podole i województwo bracawskie, aby

si na bacznoci od Tatarów mie mogy. Poniewa za
kanclerze przy stronie cesarskij pozostali, przeto zlecono

^Zamoyskiemu, aby uoy uchwa elekcyjn i imieniem

Rzeczypospolitej odprawi posów siedmiogrodzkich; do dal-

szych ogoszed i rozkazów nadano mu blankietów z piecz-

ciami posów sejmowych. Uwaano za za rzecz potrze-

bn ostrzedz i cesarza, e jeeli do tronu si posignie to

wielkiej burzy narobi. List do niego podpisali Piotr Zbo-
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rowski krakowski, Jan Tarfo lubelski, Andrzej TczydskI

belzki wojewodowie.

Niezasypialo sprawy i stronnictwo rakuskie; ale oddao-

do podpisu uoone przez siebie pacta conventa posom,

cesarskim, straszyo królewn Ann srog wojn domow,,

aby si tronu wyrzeka, nakoniec wysao do Siedmiogrodu

ksidza Woronieckiego proboszcza katedralnego gnienie-

skiego i owickiego, z napomnieniem, aby Batory przez ci-

ganie si do tronu z cesarzem tak Polski jak siebie niena-

raa na widoczne nieszczcie. Do Wiednia z zaproszeniem

na rzdy Maxymiliana pojechali Olbrycht Laski wojewoda,

sieradzki, marszaek koronny Opaliski, kasztelanowie Go-
stomski i Radzimiski, referendarz koronny Czarnkowsk

i ów zapewne od braci swych wykomenderowany na stron-

nika cesarskiego Krzysztof Zborowski podczaszy koronny.

Tymczasem przed zbrojnym zjazdem czyli sejmem j-
drzejowskim w skutek uniwersaów przez Zamoyskiego, jakby

przez kanclerza wydanych, odbyway si po województwach

sejmiki. Ze stronników cesarskich nikt na nie nie zjecha;

podobnie i zjazd jdrzejowski w styczniu r. 1576. odbywa-

ny, niemia nawet wiadka ze stronnictwa austryackiego r

znajdowao si za na nim tylko trzech wojewodów, a mia-

nowicie Zborowski krakowski, Kostka sandomirski, Tczy-
ski bezki*) oraz szeciu kasztelanów. Ze senatorów zai

duchownych wstawi si jedynie biskup kujawski Karn-

kowski, który dla uniknienia wyrzutów, e Henrykowi do-

tronu niegdy wielce pomóg, niepokaza si by na sejmie

elekcyjnym w Warszawie, a majc zamiar wojnie domo-

wej zapobiedz, wiedzc e w Polsce, kraju czysto szlache-

ckim, stronnictwo szlacheckie gór utrzyma si musi, przy-

stpi do oboru Stefana Batorego. Jako pose Batorego

zgosi si jego domownik i arianin polski Hieronim Fili-

powski, który zoy uroczycie dziki Rzeczypospolitej za

*) Lengnich w ®efd)id)te ber ^reu^ijd^en Sanbe liczy czterech, lecz;

Hieronim Sieniawski dopiero przez uchwa tego sejmu otrzyiiia wo-

jewództwo.
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koron i owiadczy, ie jego pan wkrótce zjedzie na koro-

nacy i objcie rzdów.

Od cesarzu pokaza si znowu ów Rosenberg, którego

IMotr Zborowski na kandydata do tronu byt poda. Zacz
midzy naczelnikami stronnictwa jdrzejowskiego pracowad,

eby Batorego porzucili, a do Ma.\ymiliana wczeni<?j

i prawnic^j i branego przeszli. Otrzyma atoli w odpowiedzi,

iby raczej jemu samemu nad jego pana dano pierwszeu-

stwo, bo M oleliby Polacy czeskiego obywatela, co prawie

jednym z Polakami mówi jzykiem, ni monarch Niemca,

który dwóch tronów, a mianowicie wgierskiego i cze-

skiego prawa narodowe obala. Rycerstwo obradne zgroma-

<izone pod Jdrzejowem na pagórkach w szyku wojennym,

dziaami poobstawiane pokazywao dostatecznie Rosenber-

gowi, i sprawa cesarska nie cieszy si korzystnym poa-

eniem. Zoy jednake uroczycie wedug swego obo-

•wizku naczelnikom list Maxymiliana, w którym byo wy-

oone napomnienie dla stronnictwa jdrzejowskiego, aby

elekcy uznao, gdy sprzeciwianiem si niczego nie dokae,

a kraj na smutne tylko przygody wystawi. Dom rakuski

niezawikle Polski objciem jdj tronu, w adne zatargi z Turcy»

bo wieo zawar z ni rozejm na lat om. W mo-

wie miau<^j wedug zwyczaju przy skadaniu tego listu,

Rosenberg wylicza korzyci jakie przyniesie cesarz do

królestwa potg tak swoj, jakoii calj rzeszy niemieckiej

a wreszcie i wsparciem potnego królestwa hiszpaskiego,

zwaszcza przeciw narodom niechrzecijaskim. To cesarz

nawet z Moskalem w bardzo dobrem zostaje porozumieniu.

'Czegó za. Rzeczpospolita polska moe spodziewa si

z wyniesienia na tron ksicia siedmiogrodzkiego, który

«am bardzo potrzebuje opieki? Nie naley Polakom oglda
«i czy Turek zadowolony wyborem lub nie, bo przecie

Rzeczpospolita jest woln i od Turka zalee niepowinna

Na list odpowiedzieli cesarzowi w imieniu sejmu Dembiski

kanclerz, Karnkowski biskup, Andrzej Zborowski, w ogóle

«zeciu senatorów i niektórzy ze stanu rycerskiego, a to

wywodzc, i mylnie mu doniesiono, jakoby do rzdów

Polski zosta powoanym.
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Poniewa w Wiedniu znano si na wpywie familii Zbo-

rowskich pomidzy szlacht polsk, przeto prywatnym li-

stem cesarz wezwa by Piotra wojewod krakowskiego^

jako naczelnika braci, aby mu w objciu tronu przeszkody

niestawiali. Zborowski wic ze swojej strony odpowiedzia

znowu, e elekcya cesarska odbya si z pospiechem, nie-

miaa za podstaw przywizania do domu rakuskiego, mu-
siaa przeto, tylko zakócenia i niezgod wywoa; na niebez-

pieczestwoby si wystawia, ktoby jej chcia broni. Jakofc

nieprzesadza Zborowski, bo ci, co za cesarzem gosowali,

tak dalece stracili wzito, i byo dla nich rzecz niebezpieczn

pokaza si szlachcie na sejmikach i dla tego woleli w do-

mach przywarowa.

Zjazd jdrzejowski potwierdzi ted^ wybór Anny i jej

przyszego maonka Stefana Batorego; przyrzekli sobie

wszyscy pod poczciwoci i wiar, a zatm jako skonfedero-

wana Rzeczpospolita sta przy tym wyborze, a tych, coby"

mu si sprzeciwiali poczytywa za nieprzyjació swoich i oj-

czyzny. Koronacy wyznaczyli jak by zawsze obyczaj na

niedziel, a to w dniu 4. marca przypadajc. Zaproszono

królewn do Krakowa, aby czekaa na koronacy i na swój

lub, co j mia w pidziesitym czwartym roku ycia uczy-

ni on o jedenacie lat modszego ma i wyznaczono pa-

nów, którzyby j uroczycie sprowadzili. Przy tm wyznacza-

niu uwzgldniono niemao i stronników cesarza, pewnie nie

dla tego, aby ich na sw stron przecign, lecz raczej, aby~

ich w podejrzenie i pomidzy swoimi i na dworze wiede-

skim wprawi. Do Litwy wyprawiono z uchwaami sejmu

ladkowskiego, kasztelana konarskiego i Karnickiego sdziego

sieradzkiego, do Prus za Pawa Dzialynskiego kasztelana

dobrzyskiego i Wojciecha Grzybowskiego. Pozwoli sobie ten

sejm rozporzdzi nawet krzesami senatorskimi i Hieronimo-

wi Sieniawskiemu województwo ruskie, a Andrzejowi Firle-

jowi kasztelani lubelsk nadano; rozumie si, e z warun-

kiem przyszego zatwierdzenia od króla. Lanckorodski ka-

sztelan zawichostski i ksidz Marcin Biaobrzeski opat mogil-

ski otrzymali poselstwo do Wiednia w celu odcignicia Ma-

symiliana od zaciekego biegania za koron, Wojciech za^.
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Sobiejuski biskup chemski, Lanckorodski kasztelan malo-

goski, Laski podkomorzy bei/ki, odebrali rozkaz udaniu si

do rzeszy nicmiec^idj i przedstawienia kurfirstom, calj

sprawy elekcyjn^-j.

Z Jdr/.ejowa przedniejsi panowie i wielu szlachty ru-

szy/o do Krakowa, gdzie Piotr Zborowski zamek niemaldj

wa{^i na czas sporu komu królestwo ma byc dane, mocno

trzyma. Wielkorzdzca i burgrabiowie krakowscy, a nawet

podskarbi koronny Bueóski przystpili wtedy do stronnictwa

Batorego. Kapitua si wzdrygala, chciaa jeszcze z bisku-

pem radzie, ule ulega naleganiom. Akademia za odpowie-

dziaa bardzo uczenie, e ma dwie pikne mowy przygoto-

wane i tego uprzejmie jako króla powita, który wprzód si

wstawi. Pozamykano mocno wszystkie bramy krakowskie

i zostaa tylko jedna otworem a piechot tgo osadzona.

Niezasypiao sprawy i stronnictwo austryackie. Olbrycht

Laski wyprawiony do cesarza jake.'5my powyej nadmienili,

stan we wsi Volkersdorf na trzy mile przed Wiedniem,

skd czternacie pojazdów z urzdnikami dworskimi mia
pod swemi rozkazami, a przed miastem zasta siedemdzie-

sit cztery karet i wielu znakomitych Niemców, Wgrów
i Czechów. Równie Laski jak jego towarzysze Czarnkowski

referendarz i Dulski dostali gospody w paacach familii ce-

sarskiej. Dnia 18. stycznia (Lj76.) mieli posuchanie z wszel-

kiemi uroczystociami. Okazywa im Maximilian za tak

niezwyke poszanowanie, e gdy weszli, podniós si na

tronie, odkry gow i kademu z osobna rk poda. Po

zoeniu listu, aski w mowie wykada, z jak ogólnym za-

paem Polacy pragn na tron cesarza, lubo dla ludzi sto-

sunki ocenia umiejcych wcale tajnm ju nie byo, e ko-

rona polska domowi rakuskierau dosta si niemoe. Cesarz

dzikowa w dobr(f'j czeszczynie.

Uroczysto posuchania niebya jednake w stanie wzmo-

cni stanowiska Ma.\ymiliana w Polsce, gówn i prawie je-

dyn do tego drog mogo by porozumienie si ze Stefanem

Batorym w skutek tego wyprawi cesarz posa swego Tie-

fenbacha, niby dla pogranicznych zatargów ze Siedmiogrodem,

a nawet chcia si okupi wydzieleniem pewnych zamków,
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wgierskich do Siedmiogrodu, Batory atoli odpiera, e
przez puszczenie cesarza na tron polski, staby si nietylko

pomiewadtem cal^j Europy, ale eby do ostatniego oburzy

przeciw sobie porte ottomask. Tiefenbach dowiedziawszy

si, e na odezwie Batorego wydanej do zjazdu jdrzejo-

wskiego, byo podpisane Stephanus electus rex
P o 1 o n i a e*) pomiarkowa, e trudno ju czego dokaza

i wróci do Wiednia.

Dla zwichnicia uchwa jdrzejowskich arcybiskup Uchad-

ski zwoa niby to zjazd wszystkich krajów i stronnictw Rze-

czypospolitej do owicza, ale nawet ze stronnictwa austrya-

ckiego mao kto przyby, bo szlachta, co stanowia drdze
narodu i staa na stronie Batorego, bya przeciw zjazdowi.

Wreszcie katolickie stronnictwo w znacznej czci odpado

od cesarza dla tego, i Karnkowski wysoce ceniony dla

sw^j cnoty i rozumu, pyta si naprzód o rzeczy religii,

a skoro trzyma za Stefanem, to musia by pewnym, e i on

katolik dobry. Do owicza atoli przybyli penomocnicy

zjazdu jdrzejowskiego i przedstawiali wielkie korzyci dla

Rzeczypospolitej z oboru Stefana.

Cesarz jak zwykle Austryacy niezmiernie zwolna obrabia

spraw z Polakami: to chcia zmiany warunków, to znowu

kadzenia przy niektórych „p r o p o s s e" (o ile da si).

Mia ochot wyprawi poselstwo do zjazdu owickiego, ale

e bez stanowczoci we wszystkiem, przeto Olbrycht Laski

i drudzy odradzali mu tego i zgoa w Wiedniu niebyo a-
dnej myli przewodniczcej, niewiedziano co pocz z Polsk.

Stefan za Batory codziennie by oczekiwany w Krakowie.

Pr}mas i cae stronnictwo cesarskie niebardzo wic opor-

nie stawiao si w owiczu posom jdrzejowskim ; dla tego

te byle co uchwali, p ostanowiono sejm do Warszawy na

dzie 9. Kwietnia, gównie w celu porozumienia si z Litw

i Prusami. W ogóle za mona powiedzie, e ludzie o sie-

bie tylko dba lubicy a podówczas w caym wiecie bardzo

trudny by czowiek innego ducha, nakaniali si na t stron.

*) Stefan król obrany w Polsce.



89

iia któr pewniejsze byo zwyciztwo; dosy, te stronnicy

rakuscy po zjedzie owickim zwinli chorgiewk i na<^la-

dujc akademi krakowsk, zawiadomili Maxymiliana, ie ten

posidzie tron polski, kto si przód o niego pokusi.

Sutan turecki troszczy si niezmiernie o to, aby tron

polski niewpad w rce jego nieprzyjaciela cesarza niemiec-

kiego; byo mu rzecz mi widzie na nim Stefana Batorego

^swego lennika. Z tego pooenia stosunków przyjaciele domu

austryackiego zaczli rozsiewa po Europie wieci i Batore-

mu i I^eczypospolitj polskij niezmiernie ubliajce. Uda-

wano, e Batory zawar traktat z sutanem, przez który

przyrzeka posuszestwo Turkom nietylko z ziemi siedmio-

gfodzkij, ale i z Polski, e mia wyranie upewni im pra-

wo wolnego przechodzenia przez Polsk do Niemiec i Mo-
«kwy, a nawet paci od Rzeczypospolitej haracz, jaki tylko

^8am sutan oznaczy zechce. Niebyo w tm wszystkiera, jak

rzecz naturalna, ani sówka prawdy.

XII.

W imieniu poselstwa polskiego w Megesie miecie sie-

xlmiogrodzkiem, Ostroróg na uroczystm posuchaniu wymo-

wnie przedstawi warunki elekcyjne. Batory w krótkich, ale

treciwych wyraeniach, owiadczy swoj wdziczno dla

Rzeczypospolitej, niemnij gorce yczenie, aby bez boju

i krwi rozlewu by w stanie rzdy obj. Przyj wszystkie

punkta i dnia H. lutego (1576. r.) przed otarzem kocioa

katolickiego wykona klczcy przysig bez zastrzee. Po-

wiadczenie tego obrzdu nietylko posowie polscy, ale inni

u Batorego bawicy Polacy, a pomidzy nimi i ów wygna-

Jiec Samuel Zborowski podpisami swemi zaopatrzyli.

W cigu tych wypadków Batory sa do Polski raz po raz

goców, a nakoniec dnia 3. marca stanli w Krakowie Woj-

ciech Starzechowski podkomorzy lwowski, Emeryk Polski

i Jan liadziejowski ; tómaczyli, e lubo Rzeczpospolita usta-

nowia koronacy na dzie 4. Marca, przecie obranemu kró-

lowi niebyo rzecz moebn na czas stan, skadaj atoli
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listy wzgldem wykonanej ju przez niego w Megesie przy-

sigi, proszc o wyzoaczenie na nowo dnia koronacyi. Eme-
ryk Poslki okazywa nadto list upowanienia do zawarcia^

z królewn Ann w imieniu Batorego maestwa, lecz pano-

wie podobno za wpywem biskupa Karnkowskiego niechcieli

na lub pozwoli, niewtpliwie z przyczyny religijnej, a mia-

nowicie, eby mie jak najwyraniejszy dowód, e si król na

zawsze zaprzesta baamuci z nowowiercami. Odroczono za
koronacy na 8. kwietnia to jest na dzie wczeniej, jak by
naznaczony, przez stronnictwo austryackie i prymasa sejm,,

w celu porozumienia si z Prusami i Litw.

Tu cesarz widzia, e go Batory w drodze ku tronowi

polskiemu znacznie wyprzedza i dla tego gównie znajdzie

przewag, i Litwa chtnij si skoni do tego, coby poj
w maestwo Ann Jagiellonk, e wreszcie i dla Polaków

co doznawali dobrodziejstw od Jagiellonów i nadal doznawa
by ich chcieli, wzgld ten nieobojtny, a Anna przez obranie

wraz z Batorym sw osob niejako gówny stanowi warunek

ku wziciu bera polskiego. Do askiego z poselstwem pol-

skiem jeszcze bawicego w Wiedniu, przyszo na pimie

owiadczenie Maxymiliana, e ma zamiar zrzec si tronu pol-

skiego na syna swego Ernesta i e go oeni z Ann, a na-

wiasem wspomn mona modzieca, co ledwie dorós,

z pidziesicio-cztero-letni bab. Laski i poselstwo odpo-

wiedzieli, e trudnoci z tego powodu koniecznie przewok
zdu, e przyzwalanie na wszelkie podobne rozmiary prze-

kraczaoby granic ich wadzy, gdy byli upowanieni jedynie

do zawiadomienia cesarza o wyborze; niepozostaje im nic

wicj, jak Wiede opuci i ten nowy cesarski projekt przed-

oy Rzeczypospolitej. Na to odebrali znowu pimienne

owiadczenie wzgldem przeniesienia korony na Ernesta

i jego maestwa z Ann, nadmieniajc, e gdyby si mieli

znale jacy przeciwni w Polsce, to cesarz wystpi z potg
zbrojn na poparcie prawoci swego wyboru.

Dla pdzenia coraz spieszniej rzeczy ku kocowi, luba

dawnij Maxymilian sobie wymawia, e naród polski musi

by wprzódy zwolnionym od posuszestwa winnego Henry-

kowi, lubo nieprzystawa na warunki pod któremi mu ofia-
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przecie poczyniwszy jeszcze raz zastrzeenia wzgldem maj-

cych si kicdy.4 tam pozawiera jakich uk/adów, wykona na

ich dotrzymanie dnia 2.'}. marca w ko.^ciele Augustynianów

wiedeskich przysig wedug roty przez poselstwo polskie

przywiezionej. Nazajutrz 'J4. marca pokaza si w Wiedniu

uniwersa z ogoszeniem, e Maxymilian cesarz rzdy nad

Polsk przyj, przysig wykona i dyploma elekcyjne od
poselstwa odebra, oraz z zapowiedzeniem sejmu walnego

do Warszawy. Nazajutrz po tym obrzdzie przybyli do

Wiednia Krzysztof Lanckoroski kasztelan i Biaobrzeski

opat z przedstawieniem, prob i protestacy zjazdu jdrze-

jowskiego, aby cesarz przez posiganie si o koron polsk

powodu do rozruchów nie [^dawa, gdy Stefan Batory do-

panowania zosta prawnie powoanym.

Lubo dnia 8. kwietnia w Krakowie miaa si odby ko-

ronacya, przecie, e król musia z sob bra piechot^

a Wgry pónocne jako kraj cesarski omija, niemóg na czas

przyby. Tymczasem sejm warszawski od prymasa otwo-

rzony pokaza si bardzo nielicznym i by niezmiernie jaowym^

Od stronnictwa Batorego zjechali w poselstwie Stanisaw

Sierakowski kasztelan ldzki i Stanisaw Kar nicki, ten sam

co niedawno do Litwy z poleceniami jedzi, a dowodzili

stronnikom cesarskim, e darmo niezgod wszczynaj, bo przy

Batorym wszystka szlachta, a wic wyrana przewaga. Po-

sowie za.4 cesarscy, popierajc spraw swego pana, brali

Polaków na przekski, jakoby sutan turecki w listach do ce-

sarza chepi si, e jak dawnij Henryka de Yalois, tak znowa

Stefana Batorego na tron poUki wsadzi i lizeczpospolit za kraj

sobie podlegy uwaa. Panowie polscy, którzy najgorliwi^ji

popierali dom rakuski, wierzyli, a przynajmniej udawali, e
wierz w t powie.^; boleli nad niegodziwoci •mahometa-

sk, a dowodzili jak Ojciec wity i cesarz majc do rozpo-

rzdzenia cesarstwo z Wgrami, Czechami, Polakami, Wene-

tami, Hiszpanami, Portugalczykami, a wreszcie do pomocy^

Moskw, Dani i Szwecy, mogliby Europ z Turków oczy-

ci. Koniec kocem, rozprawiano na t i na ow stron:

ale nic stanowczego nie uchwalono i zapowiedziano powtórny
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sejm do Warszawy na dzie 3. czerwca, na który nie przez

posów, ale wszystka szlachta osobicie stan miata.

W Litwie cesarz pocztkowo mia bardzo liczne stronni-

ctwo. Kiedy wyprawiony od stronnictwa Batorego, Stani-

saw Karnicki na zjedzie Litwy w Gieranowicach przema-

wia, powstawano na niego, e cz korony bardzo sobie

wiele pozwala, bo cho nie byo ani jednego Litwina, to króla

obieraa. Z drugiego zjazdu gieranowickiego Litwa wysaa
posów z podobnym haasem. Gdy atoli cesarz zacz baa-

muci, królowa Anna (18. lutego) stana w Krakowie,

a Batory do królestwa wjecha; natychmiast znakomici pano-

wie Litewscy, a mianowicie Mikoaj Jurewicz Radziwi woje-

woda wileski, Ostafi Woowicz kasztelan trocki, Melchior

^iedroic biskup mudzki, Mikoaj Talwosz kasztelan mudzki,

Orzegorz Woowicz kasztelan nowogrodzki i Pawe Pac ka-

sztelan 'witepski, napia«ili, list do v prymasa,,e wprawdzie byli

-za oborem cesarza, ale e wielu z cesarskiego stronnictwa

<}hwieje si, cesarz nie jedzie, a Stefan Batory ju moe i jest

w Polsce, przeto naleaoby zaraz po Wielkiej nocy sejm

4>od Warszaw zwoa i co stosownego uoy.
Skoro Stefan Batory stan w granicach Polski, Hiero-

nim Sieniawski wojewoda ruski i brat jego Mikoaj ka-

sztelan kamieniecki z licznie zgromadzon szlacht i woj-

skiem przyjmowali go pod niatyniem, a w ich imieniu

-wita pikn mow acisk Marcin Myski. Stefan

'Sam i take po acinie odpowiedzia. Pomidzy witajcymi

:znajdywa si znany nam ju ze swoich poselstw i zrczny

owego wieku dyplomata ksidz Jan Dymitr Solikowski po-

wiernik Karnkowskiego i przysany od niego do ostate-

cznego porozumienia si ze Stefanem wzgldem strony re-

iigijnj. Lubo poselstwo polskie, które Batorego do kraju

prowadzio jako zoone, ze samych dissidentów domylao
-si, za czem Solikowski chodzi, przecie nie byo w stanie

przeszkodzi, aby sobie u króla wieczornego posuchania

Tiiewyjedna. Stefan upewni Solikowskiego, e niemogc

w Siedmiogrodzie by katolikiem jawnie, pozosta nim

tajemnie, a pod pozorem owów wyjeda dla spowia-

^nia si i kommunikowania u jednego zakonnika. So-
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likowBki miat z sob ksidza z wBzelkicmi sprztami mszal-

oemi, bo w niatyniu kuciól by przez Tatarów zbu-

rzony i zaraz nazajutrz jako w dzie niedzielny, Stefan

Batory kaza w swym pokoju msz odprawie i klczcy j>
sucha.*)

Na wielki pitek zjecha król do Mogiy o mil od Kra-

kowa i w ni<^'j wita wielkanocne na naboestwie prze-

pdzi, a z przysanych przez Kamkowskiego trzech uczo-

nych ksiy i akademików krakowskich, Stanisawa Soko-

owskiego na kaznodziej nadwornego wybra. |Ju do

Mogiy nawet i stronnicy cesarscy pdzili, aby ubiey
wzgldy królewskie. Wjazd do Krakowa wprawdzie nie tak

wietny jak Henryka, odprawia si 18. kwietnia. Woj-

sko siedmiogrodzkie króla skadao si z piciuset jed-
ców i tysica pieszych hajduków z dug strzelb i sza-

blami. Sam Batory siedzia na koniu skarogniadym ture-

ckim, w sukni adamaszkowej czerwonej, spodniach bruna-

tnych, okryty dug wgiersk deli, sobolami podbit z ko-
pakiem na gowie w kit piór czarnych przystrojonym. U bra-

my lloryaskiej mow powitawcz mia biskup Karnkow-

ski. Od bramy jecha przed królem Andrzej Zborowski

jako marszaek nadworny; wytoczone byy dziaa, z któ-

rych trzykro dano ognia. Zesiadlszy z konia, wszed Ste-

fan do kocioa na modlitw, a pot^m odwiedzi i witat

sw narzeczon królewn Ann, którj radby si by pozby,,

jak to poselstwu polskiemu do niego wyprawionemu, zda-

wna ju tajnem nie byo.

Nowy król musia si z wszystkiego podoba Polakom;,

by bowiem wzrostu okazaego, liczy dopiero lat czter-

dzieci dwa; mówi po wosku, po niemiecku i piknie pa

acinie.**) Zamojski i wszyscy uczeni owego czasu odda-

wali mu sprawiedliwo, e si zna na naukach polity-

cznych i naczyta niemao wybornych ksiek. Do tego za
syn z odwagi i wysokij znajomoci sztuki wojennc^j

*) Solikovii CJommentarius.

**) Chrisfop/iori Varsevicii in obitum Stephani I. regis Polo-

niac oratio.
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inial nietylko wasne sposoby przy ustawianiu ordynku bo-

jowego tak w polu, jak podczas oblenia, ale syn w wy-

nalazku dziaowych kul ognistych. Cech charakteru je-

:go byy prostota tak w ubiorze, jak we wszystki^m, pra-

cowito, ale t zbyteczna surowo i brak poszanowa-

nia prawa. By on synem wojewody siedmiogrodzkiego,

Powziwszy pierwsze wychowanie w domu, modo sp-
dzi na dworze cesarza Ferdynanda, zwiedzi Niemcy

i Wochy, a pod Janem Zygmuntem (siostrzecem Zygmuta

Augusta), nibyto królem wgierskim, ale rzeczywicie wo-

jewod siedmiogrodzkim w r. 1559. dowodzi obleniem
Werdy, a r. 1562. w bitwie pod Hadad. Podczas uka-

dów Jan Zygmunt wyprawia go w poselstwie do cesarza

naprzód Ferdynanda, a pot^m Maxymiliana, lecz Maxymi-

lian kaza go pojma i do wizienia wtrci, gdzie dugi

czas na wiczeniu si w naukach przepdzi. Za ucisze-

niem zatargów wgierskich, wypuszczony na wolno roku

1571. do rzdów siedmiogrodzkich po zmarym Janie Zy-

gmuncie zosta przez naród powoany, ale musia o wa-

dz walczy z Kasparem Bekeszem, którego z kraju wy-

pdzi i przed swem powoaniem na tron Polski szczli-

wie pokona, a pónij mia przy sobie jako najlepszego

przyjaciela. eby panujc w Polsce, nie by hodownikiem

iureckim, rzdy Siedmiogrodu przeniós na brata.
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KSIGA OMNASTA.

1.

Pooenie spraw polskich byo znacznie powikane: pry-

mas od którego zaleaa koronacya, radzi jeszcze w War-

szawie z ma liczb stronnictwa cesarskiego, kiedy Stefan

Batory obejmowa rzdy w Krakowie. Cesarz odbywa
sejm w Kegensburgu z ksitami rzeszy niemieckiej i od-

graa, e do prawnie nabytej korony polskiej moc przyji^

potrafi. W ogóle Polska moga byc równie wewntrzn
jak zewntrzn wojn przycinita. Trzeba byo obmy-

la si zbrojn, aby módz stawi czoo licznym przeci-

wnikom. Skoro stronnictwo jdrzejowskie otworzyo sejm

koronacyjny, Stefan Batory zac/ si domaga, aby mu
bez sejmu pozwolono zwoywa pospolite ruszenie, co byo
wyranie przeciw paktom zawartym z Henrykiem królem,

a zatem i jemu jako warunek pooone. Jeszcze w Sie-

dmiogrodzie protestowa on bardzo stanowczo przeciw wa-

runkowi zbyt wyranie szkodliwemu. Twierdzi, e nie-

przyjaciel pospieszny mógby ca Polsk opanowa, nimby

szlachta na sejm zwabi si daa, a có dopiero pospolite

ruszenie uchwalia i na nie si zgromadzia. Odparto jednake

ten zarzut i zostawiono wszystko przy starem, e król ma
wielkie dobra, ca i róne dochody, których niepowinien

na jednanie sobie panów trwoni, ale na wojn uywa.
Dalj, e to spdzone pospolite ruszenie, do którego naj-

wicej biedoty naley, lich stanowi obron. Znano si
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U wreszcie na t^m bardzo dobrze, e w razie sluszn^p

potrzeby, gdy król wbrew paktom na ko wsie kae, to

mu dla tego nikt wyrzutu nieuczyni; e owszem prawido^

aby szlachty na wojn bez sejmu niezwolywal, wycza,
jeden przypadek, w którymby nawet byl obowizany je za-

ma. W ostatecznym bowiem niebezpiecze-
stwie, prawem najwyszym jest tylko ratu-
nek kraju,*) a zat^m paktowe warunki s tam drobnostk,,

a wic bez znaczenia.

Co do maestwa z Ann, Stefan okazywa wstrt zu-

peny, a lubo przyrzek, przecie trudno byo jakiego przy-

musu i nawet namów uywa. Zgadzali si wic pano-

wie, eby mu da pokój i rzecz do póniejszego czasu,

zostawi, lecz nietajono, e maestwo z Ann stanie si^

gówn podpor tronu i radzono, eby oboje byli razem<

koronowani. Stefan Batory przysta na to, ale wspólna

koronacya bya sama przez si niejako lubem, a przynaj-

mniej zrkowinami.

Co do koronacyi rozpatrywano si po starych przyka-

dach, i mówiono, e byy przypadki, i kiedy jj arcybi-

skup gnienieski wykona niechcia, to moga by spe-

nion przez biskupa krakowskiego; e na to nawet wy-

sza kiedy uchwaa, ale nikt uchway w zbiorze praw

pokaza nieumia, a twierdzenie, e zostaa nieprawnie

stumion, stao cakiem bez dowodów. Stefan Batory by
zdania, e koronacya wykonana przez biskupa krakowskiego

lub innego niszego w senacie, prowadziaby do sporów,^

których skutkiem musiaoby by a odsunicie prymasa od

wadzy i swoje zdanie objawi w wyrazach: „wol go po-

zyska, ni zgubi". Gdy jednake nie atwa bya zgoda,,

a koronacya moga zgnbi stronnictwo austryackie, sejm.

koronacyjny wyda uchwa, i z uwagi, e prymas niesta-

wa do speniania obrzdu, ma go zastpi pierwszy w Wiel-

kopolsce biskup, to jest wadysawski Stanisaw Karnko-

wski, który t wykona ten obrzd dnia 1. maja, równie

*) Salus populi summa lcx eso.
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na Stefanie liatorym jak na Annie bez wzgldu, e go

HoziuBZ z Uzymii napominaj, i niewiadomo^ czyli papie

mógby I*olakuw uwolnid od przysigi wiernoci zoon<*j

Henrykowi, ale Polacy postawi si nad wszystkich pa-

piey.*)

Nalegania panów spowodoway króla, e nazajutrz wzi
Aliib z królewn, przez co zupenie si umocni na tronie

i o wpyw cesarski mao móg si kopotaó.

Sejm ten niejako dorywczy przy zatargach wzgldem
korony jednego tylko stronnictwa i za koronacyjny uznany,

pozwoli na zwoanie pospolitego ruszenia oraz uchwali

pobór; niemni<5j wysa od siebie do Regensburga, gdzie

cesarz z rzesz obradowa, Jana Krotowskiego czyli Kro-

toszyskiego wojewod inowrocawskiego i kanonika Jana

Dymitra Solikowskiego sekretarza królewskiego. Przeci-

wników Stefana Batorego jako nieposusznych Kzeczypo-

spolitj i zdrajców majestatu, pozbawia starostw i wszel-

kich korzyci urzdowych. Std natrtnicy zalegali sie-

nie zamku z probami do Stefana o posady wakujce, a ka-

dy dowodzi, ile pracy za wyniesieniem jego na tron podj,

jak dzielnie utworzenie i zamiary zwizku jdrzejowskiego

popiera.

Kanclerz wielki koronny Walenty Dembiski jako stron-

nik austryacki, a do tego dobrze podeszy w wieku, niemógl

mie zaufania, ani silnemi sposobami popiera Stefana Ba-

torego. Podkanclerzy Piotr Dunin Wolski przez Henryka

lekkomylnie zamianowany, niezda si na nic. Wypadao
koniecznie do wielkiej tój wadzy wprowadzi czowieka

z gow. Zborowscy swemi pokrewiestwami rozgazieni

po wszystkich ziemiach Rzeczy pospolitt^j, potni, przyzwy-

czajeni ju do stanowienia w sprawach najwaniejszych

równie za panowania Henryka, jakoli po jego odjedzie, chci-

wi znaczenia i dochodów, u uwaajc si za tych co gó-

wnie wybór nowego króla utrzymali, chcieli podkanclerstwo

*) Illustriuni viroruiu epistolae digcstae opera C'arnoovii lib. 1.

Kpist. XXX.
Tom V. 7
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dosta w rce brata swego Jdrzeja marszaka dworskiego.

Tymczasem przez sejm jdrzejowski kanclerstwo hjlo ju
niejako oddane Janowi Zamoyskiemu, który wreszcie w spra-

wowaniu jego okaza zdolno niepospolit. Sta prócz tego

wy^j nad wszystkich Zborowskich talentami i nauk. Mia
król dla niego tyle przynajmniej wdzicznoci, co i dla Zbo-

rowskich, a nierównie wyej ceni musia jego osobisto

i po wyniesieniu zgrzybiaego Dembiskiego na kasztelani

krakowsk, a posunicie na kanclerstwo Piotra Wolskiego,

w jego miejsce podkanclerzem zamianowa Zamoyskiego.

Zdziwili si Zborowscy nad t przewag nowego prawie

czowieka, bo samo urodzenie senatorskie z kasztelana chem-

skiego nie stawio Zamoyskiego w szeregu tych mono-

wadzców, co krajem trzsali. Ucieszya si atoli szlachta,

e król temu, co niegdy ona, przyzna pierwszestwo poród

drugich; koo rycerskie zoyo nad obyczaj, pod/sikowanie

Stefanowi za to osadzenie urzdu.

Olbrycht Laski bawi jeszcze na poselstwie w Wiedniu.

Ciy oprócz wizania si z domem austryackim i prywa-

tny grzech na nim, a mianowicie, e zajecha by zamek

Lanckoron i doywotni jego posiadaczk, wdow po Zy-

gmuncie Wolskim kasztelanie czerskim wypdzi, a cho
mia przeciw sobie wyroki sdów kapturowych, przecie je

lekce wac, trzyma w Lanckoronie cudzoziemsk zaog
zoon z Niemców, którzy sobie pozwalali dokazywa po

okolicy. Stefan Batory niemia potrzeby oszczdzania a-
skiego i poleci Stanisawowi z Górki oraz Cikowskiemu

dowódzcom najemnego wojska, przez zjazd jdrzejowski usta-

nowionym, aby wyrok spenili, w skutek czego ludzie a-
skiego niemogc wytrzyma oblenia, podda si musieli,

a kasztelanowa czerska Lanckoron odebraa.

Rozprawiwszy si tak z jednym przeciwnikiem, trzeba

byo przywie drugich do milczenia, to jest prymasa i nun-

cyusza papiezkiego, zwaszcza, e sejm by zapowiedziany na

3. czerwca. Ruszy król ku Warszawie zawiadomiwszy

nuncyusza, e gotów wysucha polece jakie mu z Rzymu
przywozi, jeeli za adnych niema, to najlepij zrobi jak

Polski mci niebdzie. Widzia nuncyusz, e niczego nie-
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<dok8e i umkn! do Wrocawia. Prymasowi kaza kr<5i

stan przed sob w Warszawie, l^rymas tiumaczyl si po-

deszym wiekiem i król to tumaczenie przyj owiadczajc,

e sam go w owiczu odwiedzi.

Gdy Stefan IJatory przyby do Rawy, stanli przed nim

-dwaj wielkiego wpywu Wielkopolanie z wyrzeczeniem si

stronnictwa cesarskiego, a mianowicie Jdrzj Opaliski

marszaek wielki koronny i Wojciech Czarnkowski jenera

wielkopolski. O panów mazowieckich niepotrzeba si byo
kopota, bo uiemieli wielkiego wpywu, a z Litw tak^

atwo poszo, bo zaleaa od Jezuitów, jak to póniej nale-

ycie wyoymy, a Jezuici si przekonali, e Stefan Batory

nietylko katolik, ale nawet dobry ich przyjaciel. Prócz tego

.Jan Chodkiewicz i wielki katolik i kasztelan wileski

i szwagier braci Zborowskich, oddawna pracowa dla Stefa-

na, a wiadomo o koronacyi wspólnj z Ann Jagiellonk

i o lubie nadaa Chodkiewiczowi tak dalece przewag, e
od panów litewskich otrzymali poselstwo do Krakowa wrez

z nim, Ostak^j Wolowicz kasztelan trocki, Jan Kiszka

krajczy litewski, Alexander Chodkiewicz, starosta grodzie-

ski i wielu innych znakomitych rycerzy. dali oni zape-

wnienia, i nieprzytomno Litwy n elekcyi i koronacyi nie

osabia na przyszo ']6'] praw do oboru, a uzyskawszy to,

wysuchali króla przysigi na dotrzymanie przywilejów. Gdy
si tedy tak ucielay okolicznoci, prymas Uchaski, który

niemóg nawet przez sam gocinno wzbrania do siebie

.przyjazdu Batoremu, wola si uda w pokoi- i wyjecha

na jego powitanie do Warszawy. Wic tedy waciwa Pol-

ska z Mazowszem, Rusi i Litw stay ju przy Stefanie

Batorym ; tylko w Prusach wahay si rzeczy w zupenie

niepewnem pooeniu.

II.

Zwracajc uwag na Prusy, musimy powiedzie, e
IV kocu panowania Zygmunta Augusta od zjednoczenia lubel-

skiego jednoczyy si i one cilj z Polsk: radzcy pruscy
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z wyczeniem burmistrzów i rajców zajmowali swoje krze-

sa w ogólnym senacie, a posowie szlachty pruskiej zasiadali

w izbie poselskiej przy roztrzsaniu wszelkich przedmiotów-

Exekucy wzgldem dóbr stoowych wykonywano równie

w Prusach jak w ca^j Polsce. O indigenat zawsze si

jeszcze spór toczy. Od mierci za Zygmunta Augusta

Prusy na nowo coraz silniój zaczy utrzymywa, e nie s.

prowincy polsk, lecz krajem zupenie oddzielnym i uradziy^

wedug wniosku miast wikszych, aby Marcina Kromera bi-

skupa koadjutora warmiskiego, jako nie Prusaka, lecz Po-

laka rodem z Biecza w Krakowskiem do rady niewpuszcza^

a niebrakowao nawet takich co go zbrojno chcieli z biskup-

stwa wypdzi. Wzbraniano objcia dyecezyi chemiskiej

ukaszowi Kocieleckiemu biskupem zamianowanemu, lubo

si w Prusach, ale z ojca Polaka urodzi; niemnij Adamo-

wi Mikoajowi Walewskiemu objcia kasztelanii elblgskij-

lubo dobra nieruchome w Prusach pogada. Radzcy pruscy

niechcieli si nazywa radzcami ani senatorami królestwa albo

Rzeczypospolitej, lecz radzcami ziem pruskich. Postanowio-

no przemoc zatamowa exekucy wzgldem dóbr stoowych,.

od sejmu polskiego przyjt; niektórzy panowie zaczli na-

wet zajazdami przywaszcza sobie dobra stoowe, które im

byy pobrane jak Fabian Czema (Zehmen) starosta sztumski

miasto Christburg, a Jerzy z Konopatu dobra opatko,

które zmary król nada by niejakiemu Przyjemskiemu..

Wiksze miasta day nawet, aby zjednoczenie z Polsk
za zniweczone i niebye ogosi; zgoa bez ogródki chciay

zerwa prawie wszelki stosunek z Polsk. Atoli drudzy

Prusacy potakujc im, udawali tylko, e s za tm. Do-

tych udajcych trzebaby policzy gównie Jana Dziayskie-

go, wojewod chemiskiego, który cigle Prusami grozi

Polsce, a do Ptus jak móg wprowadza wszystko polskie

i uywa na sejmie pruskim cigle jzyka polskiego,

przeciw czemu nawet protestowa Melchior z Mortag (Mor-

tangen) podkomorzy malborski, twierdzc, e tylko jzyk

niemiecki i aciski s urzdowem!.

Wiksze miasta na sejmie pruskim w aszynie odpra-

wionym przy warunkach, które przyszy król przyj b-
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^zie musia, poluylj na pierwszym miejscu, aby wyznanie

augsburskie byo uwaiane równie za religi, jak kade

inne i aby wadza królewska niemogla si miesza do

spraw kocielnych. Gdy za prymas zaleci podskarbiemu

pruskiemu, aby posprawia dla ziem pruskich chorgwie

oa pospolite ruszenie, miasta wiksze zaczy twierdzi, te

Prusacy nie s obowizani wychodzi ze swoich granic na

adn potrzeb. Podczas elekcyi Ernest arcyksi austry-

acki mia take za sob znaczn ilo gosów z trzech pru-

skich województw: chemidskiego, malborskicgo i pomor-

'skiego; wiksze za miasta to jest Gdaósk, Elblg i Torud

tylko jego królem mie chciay, a gdy przychodzio do ob-

-woania Henryka, wyranie nawet protestoway. Nie powo-

dowaa ich jak si zdaje religia, bo i dom austryacki by
równie gorliwym obrodc kocioa katolickiego, jak francu-

:zki, lecz jako rodowici Niemcy, >ft oleli Niemca ni Francuza.

Na sejmie Prus grudzidzkim roku 1573. miasta wiksze

jeszcze tyle okazyway niechci dla majcego przyby z Pa-

rya króla, e ich si posowie szlacheccy zapytali, czyli go

uznaj, a miasta owiadczyy, e zawsze tylko warunkowo

•to jest, jeeli bdzie szanowa wolno religijn. Co do po-

boru uchwalonego w bezkrólewiu po mierci Zygmunta Au-

igusta, szlachta pruska protestowaa, a oskaraa Kromera,

e bez pytania si sejmu pruskiego, kae we Warmii zbie-

ra ten pobór.

Na sejm koronacyjny pojechali do Krakowa panowie

i posowie pruscy jedynie z obawy, aby tam co nie za-

szo z ujm dla ich przywilejów prowincyalnych. Repre-

zentanci miast wikszych chcieli odsuwa si zupenie od

udziau w obradach, wyrzekali mocno na Jana Dziayoskie-

go wojewod chemidskiego, e midzy senatorami zasiad.

Dziayuski nietylko, jako Polak niewidzia powodu do od-

suwania si od Polaków, ale mia nadto potrzeb walcze-

nia w sejmie przeciw odbieraniu domowi swemu dóbr

stoowych Brodnicy i Bratjanu. Wikszo poselstwa pru-

skiego przegosowaa, e trzeba do sejmu nalee, a std

poselstwo wikszych miast udao si do izby senatorskiej

jeszcze przed koronacy, lecz niewidzc gdzie ma usie,
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stano za czworobokiem krzese senatorskich midzy
slub.

Tymczasend marszaek litewski owiadczy mu, e na-

ley tylko do izby jpos^lski^j, jako wedug przepisanego-

porzdku rady na lubelskim sejmie zjednoczenia (r. 1569.)

adnemti mieszczaninowi niewyznaczono krzesa w senacie.

W imieniu swego miasta i drugich dwóch to jest Elblga:

i Torunia odpar KIefelt burmistrz gdaski, e wie, i nie-

zawsze jest ich miejsce w senacie, ale t^ wie z przywile-

jów, i imi suy to prawo na sejmy elekcyjne i korona-

cyjne. Na to oczywicie niejako z dumy odpowiedzia

matszaek litewski: „to sobie zostacie i posugujcie."

Wkrótce potom ale za;wsze jeszcze przed koronacy wszed'

do izby sejmowej krÓl Henryk, a wysuchawszy powita

ód ziem i odpowiedziawszy na nie przez Pibraca, uda si

do kocioa, a potm na Swe pokoje. Tam go o posu-

chanie prosi reprezentacy prusk Jan Dziayski,.

a w mowie mianuj po polsku, którj orygina poda na

pimie w aciskim jzyku, owiadczywszy, e Prusy od

stu przeszo lat dobrowolnie z przekonania, a nie moc
ora z Polsk poczone, zjednoczone i do ni^j

We ielone, wnosz o zatwierdzenie przywilejów, o wsa-

dzenie na biskupstwo chemiskie nie opata Kocieleckiego,.

lecz kanonika Plemiskiego, o oddalenie „niejakiego Marcina

Kromera na biskupstwo warmiskie wmyconego", a o wy-

niesienie natoniiast jakiego rodowitego Prusaka; zakoczy
za swym gównym przedmiotem, co mu nigdy z myli

nieschodzi, i którym si kierowa we wszystkich swych

krokach, to jest zniesieniem exekucyi dóbr stoowych*).

*) Simili, quoque ratione contra immunitates Prussicas privata-

nim personarum privilegia convulsa et labefecta siint et bona earun-^--

dem vigore statutorum regni, quibus nos nuUa ratione obligamur,

cum peculiaribus privilegiis, juribus, immunitatibus ac consuetudinibus

gaudeamus et utamur in earumue pacifica possessione supra homi-

num memoriam fuerimus nullo jur, maximo cum terrarum illorum

ac incolarum omnium praejudicio adempta sunt: quae ut intervenien-

te autoritate Majestatis Yestrae, iis, quibus ea sic adempta esse con-

tat. primo 'quoque tempore restituantur, majorem in modum rogamu?-

I
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Nieprzestat Jan Dzialyski na tóm jedD<''m posuchaniu, ale

baamuci dal»'j i podawa proby do króla, a na pr}'watnych

obradach w Krakowie stancfa mocno przy tem wikszo.^

Prusaków, e nie zo królowi przysigi wiernoci, dopókd
on im niezaprzysie poszanowania dla ich przywilejów.

Odpowiedziano atoli od króla na sejmie w obec izb poczo-
nych, e skoro s zaprzysione przywileje caltj Polsce

a Prusy zostay do Polski wcielone, przeto niemasz powodu

zwaania na prob i domagania si w tym wzgldzie. Wo-

jewoda Dzialyski woa, e Prusacy skoro o nich w króle-

wskiej przysidze ani wzmianki niemasz, chcieliby wiedzie

czy s jeszcze „Prusakami, czy Mazurami, czy Polakami, czy

Rusinami'^ ale podniós si cay sejm i krzykn: „Polakamil

Polakami jestt-cie!'' Wojewoda zacz paka, ale kolo po-

selskie pomnic, e tylko dla Brodnicy i Bratiana w t rze-

wliwo popad, hukno od miechu. Wniesiono stó

kanclerz wielki koronny ksig z ewanielami na nim po-

oy, a posowie litewscy i koronni skadali przysig

wiernoci. Korzystajc z poruszenia i natoku umknli za

drzwi posowie ziem i miast pruskich ; senatorowie za
pruscy powstali i wymogli odwlok do zoenia przysigi na-

zajutrz razem z ziomkami, którzy si ju z izby oddalili-

Na wieczór tego samego dnia (5. marca 1574.) Prusacy

zgromadziwszy si w gospodzie Fabiana Czemy wojewody

raalborskiego, znowu podali prob o dalsz przewok, a na

pierwsrem posiedzeniu Dziayski prosi o odpowied na po-

dania pimienne, twierdzc, e Prusakom trudno tak dugo

bawi w Krakowie i odjecha bd musieli. Na to odpo-

wiedzia podkanclerzy :e król rozkazuje im wykona przysig

a senatorowie pruscy w senacie, posowie za od miast i ziem

pruskich w izbie poselskiej zasie maj. Dzialyski mia

et obsccramuB. Quare nihil nobis et toti Prussiae optAtiu8; nihil ju-

cundiuH potest accidero, judicatum<iue a nobis erit ex hoc facto ininime

vulgari, hoc principiuni fcre coiitirmationis et privilegioruni nostro-

rum. Quod ut hoc initio susccpti a Majestate Vestra prosperrime re-

gni obtiiieri a iiobis possit, huniillinu- precanuir. Przy Lengnicha

Oiefd)icl)tc bcv '>vciiiiijcl);n lL'anbc tumu III. Documentum 10.
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uczyni uwag, e to jest gwatownym amaniem przywileju

Prusaków. Prymas Uchaski niecierpicy ludzi co dla zysku

pieninego byliby w stanie kraj zwichrzy, owiadczy, e
jeeli Prusacy nie umilkn, to senat cay stanie przy tern,

aby im da surowo uczu powag prawa. Dziayski na to

odpar, e po Bogu Prusacy tylko od króla wszystko przyj-

muj, a radzcy ich którzy przysigli na trzymanie w mocy
praw swego kraju, nie mog dozwala, aby podug upodo-

bania byy obalane i niweczone. Kanclerz kaza znowu

wnie stó, ksig pooy i wezwa Prusaków, aby przysi-

gali. Dziayski mówi, e ulegnie przymusowi, lecz zo-

y przysig tjflko wedug starej formy Prusaków to jest

z najuroczystsz protestacy, i przez ni prawa kraju nie

doznaj adnego uszczerbku. Tu senat otoczy króla i za-

cz radzi; w kt zeszli si reprezentanci stanów pruskich,

gdy byli wszyscy do senatu dla skadania przysigi wezwani

i wawo midzy sob rozprawiali, jak si dalj bra naley.

Wkrótce potm wyrzek podkanclerzy w imieniu króla,

e w moc zjednoczenia lubelskiego z r. 1569. wszyscy

radzcy i posowie krajów Rzeczypospolitj wedug jednj for-

my przysig wykonywa musz. Dziayski odpar, e zo-

y województwo, e da sw gow, ale podug formy c u-

dzoziemskij, a tak nazywa form polsk, przysigi ska-

da nie bdzie. Zacniejszy od niego senator pruski Jan Kost"

ka kasztelan gdaski owiadczy wprost: e gdyby tylko wszy-

scy senatorowie pruscy poniechali opór, to bez wtpienia in-

ne stany tj prowincyi, byyby jak najpowolniejszymi. W tern

jakby na zawoanie a moe t i zawoane wsypno si do

senatu cae koo poselskie i uczynio zapytanie, z jakiego to

powodu do jego obrad nie bior udziau posowie miast

i ziem pruskich. Podkanclerzy odpowiedzia, e to pónij
objani vv imieniu króla. Po ustpieniu za z izby senator-

skiej koa poselskiego, kanclerz wielki wezwa kasztelana

Kostk, aby jako starosta malborski przysig wykona. Za-

pyta si kasztelan czy dawniejsi pruscy starostowie ska-

dali przysig, a otrzymawszy przywtarzajc odpowied

klkn i przysig. Co za do przysigi senatorów i posów

pruskich podkanclerzy owiadczy,e król niechcc pospiechem
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(niczyjego prawa Dadwera, dozwala jeszcze odwoki i Pru-

fiacy maj si naradzi z biskupem kujawskim Karokowskim

i wojewodami: krakowskim, sandomirskim, wileskim i po-

dolskim. Atoli i ta narada przesza bez skutku, bo Dzia-

ydski tylko wyrzeka na ciemienie Prus przez Polsk

i w ogóle tak wichrzy, ii musiano mu napomykad czego

prawie by zwyczajny, e o zdrad ktaju oskaronym zostanie.

.Koniec kocem senatorowie i posowie Prus królewskich

niezoywszy przysigi Henrykowi na sejmie koronacyjnym

odjechali do domu, a Dziaynski w Prusach burzy: haaso-

wano o niezaprzysienie przywilejów pruskich przez króla,

i nawet przeszkodzono wykonaniu wyroków królewskich ty-

czcych si przywrócenia do dóbr tych Polaków, co w bez-

.Itrólewiu przez obywateli w Prusiech zrodzonych, zostali

powypdzani.

Sam Dziayóski w mowie powyej wspominanej, któr mia

by na owdm posuchaniu u Henryka króla, twierdzi, e Prusy

.z Polsk s poczone, zjednoczone i do nit^j wcielone,

ale to jemu i drugim nieprzeszkadzao bynajmniej utrzymy wad,

e jednake maj tylko z Polsk wspólnego króla a tworz

oddzielne pastwo. Dzi powiedzielibymy, e to prosta nielo-

giczno. Niemoemy jednake twierdzi, e ów wiek by tak

ciemny, i na sprzecznociach si niezua; musimy wyzna, e
'wanie przesadzona subtelno w rozumowaniach umiaa

najwiksze sprzecznoci ze sob jedna, i stawaa zawsze

w usugach zysków osobistych, a na zgub dobra ogólnego.

"Tak tedy w Prusach na zupenm nieposuszestwie przemi-

no krótkie panowanie Henryka króla polskiego.

Na . Micha r. 1574. zjechay si stany do Torunia, ale zo-

one tylko z biskupa chemiskiego Piotra Kostki, który by bra-

tem stryjecznym Jana kasztelana gdaskiego, z wojewodów che-

miskiego Jana Dziayskiego, malborskiego Fabiana Czemy,

pomorskiego Achacego Czemy, z podkomorzego chemiskiego

Michaa Dziayskiego, z burmistrza Krugera i rajcy Schacht-

mana od Torunia, z burmistrza Jerzego Miinzera Waschdorfta

i Andrzeja Neandra rajcy od Elblga, tudzie z burmistrza Je-

rzego Klefelta i Michaa Siewerta rajcy od Gdaska. Maych
miast wcale nie wezwano, bo przeciw Polsce nieokazyway
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niechci; szlachta za malborska i chemiska o zjedzie tyni

wiedzie niechciaa. Oprócz wic Piotra Kostki biskupaL

chemiskiego, zebrali si wszyscy tacy, co albo ze zalepienia^

we wasnym interesie albo t^ jako Niemcy, ietylko lekce-

wayli ogóln spraw Polski, ale j^j poniekd byli przeci-

wnymi. Na ten, nie sejm, ale szczupy zjazd, jako poselstwo

od korony, znaleli si Karnkowski biskup kujawski i Jan Sie-

rakowski wojewoda czycki a owiadczywszy, e odjazd

Henryka de Valois zmusi senatorów do zwoania sejmu wal-

nego do Warszawy, na który przecie zostay wezwane i stany^

pruskie, wynurzyli zadziwienie Rzeczypospolitej, jak Prusy

mog si w tak wielkiej sprawie od ogóu odcza i jak

mogy niezjecha. Deputacya pruska, która na posuchanie

u zjazdu od gospody towarzyszya do ratusza poselstwu Rze-

czypospolitój, odprowadzia je znowu uroczycie, a potem na

posiedzeniu, w dalszym cigu obrad, zaczto si najprzód

dsa, e w listach zawierzytelnienia niedawano czonkom
sejmu pruskiego tytuu Radcy ziem pruskich, oczywicie w za-

miarze nieprzyznawania Prusom udzielnoci a uwaania ich.

jedynie za prowincy polsk. W odpowiedzi za dla po-

sów uchwalono, i Prusy jako niestanowice prowincyi poK
skij, niepotrzebuj zjeda do Polski, chyba tylko na sejmy^

elekcyjne albo koronacyjne, w celu warowania swoich przy-

wilejów ale i z tego nic nie wynika, bo cigle tylko nadwe-

renie tych przywilejów do domu odwo, jak to najlepij

wykazuje ostatni sejm koronacyjny.

Kiedy prymas Uchaski zwoa sejm konwokacyjny do

Warszawy na dzie 3. padziernika (1575. r.) pruscy radcy

owiadczyli, e na niego nie zjad; niechcieli nawet wypra-

wi adnego poselstwa, ale tylko napisali prosty list do senatu.

Tymczasem szlachta województw pruskich wystpia z innm
zdaniem i postanowia do Warszawy si wstawi, a biskup

chemiski Kostka, który zastpowa prezydenta pruskiego,

take z ni si poczy. Dziayski wojewoda wyrzeka na

t niezgod, którj by jedynym powodem. Tymczasem po

Prusach uwijali si ajenci domu austryackiego za koron

polsk. Na sejm pruski do aszyna na dzie 29. padzier-

nika zebrany w celu naradzenia si wzgldem elekcyi^ zjechaJJ
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Jan Dzialyrlski i przewi<^dl, aby poBclstwo pruskie w elekcyf

udzia) wzio, ale skoro król obrany zostanie, aby mu uznania

odaaówilo, dopókd od Bejmu pruskiego instrukcya nienadej-

dzie; mia bowiem zamiar wej^c z nowym królem w targi

o przywileje, a przy tj sposobnoci zastrzcdz domowi swemu
posiadanie lirodnicy i Bratiana. Na sejmie toruskim Pru-

sacy dawali posuchanie postom cesarskim Doktorowi Krzy-

8zt)fowi Hei^'lowi i Jakóbowi Schachtmannowi rajcy wro-

cawskiemu, którzy na tron polecali arcyksiccia Ernesta.

Odprawiono ich bez wszelkiego zobowizywania si, gdy tak

wypadao w zamiarze prowadzenia targów wojewodzie Dzia-

yskiemu; poselstwu za pruskiemu wyprawionemu na sejm^^

elekcyjny, nakazano popierad dom austryacki. Na sejmie ele-

kcyjnym panowie ca^j Polski, którzy w ogromnej wikszoci
sprzyjali cesarzowi, okazywali wielk przychylno dla po-

selstwa od miast Torunia i Elblga a z serdecznej przyjani

nawet na kocu senatu miejsce im wyznaczyli, lecz póniej

oburzeniem si kilku wojewodów spowodowani, miejsca tego-

odmówi musieli. Przyjto jednake od tych miast prote-

stacy, e ich reprezentanci maj tytu radzców miast króle-

wskich i lubo moe nie we wszystkich sejmach, to na elekcyi

i koronacyi niewtpliwie suy im prawo zasiadania w senacie.

Po sejmie elekcyjnym warszawskim, Prusy uwaano ju
za prowincy polsk, ciaem i dusz za domem rakuskim ob-

stajc, tymczasem z jakie trzydziestu szlachty chemiskiej

nie cieszyo pi temn. Chcieli oni odby zjazd w Grudzi-

dzu, ale e im zabroni wstpu do miasta Fabian Czema wo-

jewoda malborski, jako starosta tameczny, przeto zgroma-

dzili si gdzieindziej i swoje przystpienie do stronnictwa caej

niemal szlachty koronnj, posali na rce Jana Kostki wojewody

do Jdrzejowa, który je zjazdowi urzdownic zoy. Ze-

sejmu jdrzejowskiego a wic od stronnictwa szlachty koron-

nej obstajcej za Batorym, przybyli w poselstwie do Prus

Pawe Dziayski kasztelan dobrzyski i pose Wojciech

Krzykowski. Gdy tedy Piotr Kostka jako biskup chemiski
a ztd zastpca prezydenta pruskiego zwoa sejm pruski do

Grudzidza, wiksze miasta nieposay burmistrzów i rajców

jak zwykle > ale tylko sekretarzy z protestacyami, a Gdaszcza-
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nie owiadczyli, e im si w.cale niezdje, aby dla byle ka-

sztelana i lichego szlachcica, których stronnictwo przeciwne

przysela, miano powód do zwoywania sejmów. Mogliby ci

panowie poczeka za sejmem zwyczajnym. Niemcy Prus

stawali upornie przy prawoci oboru cesarza Maxymiliana,

e hyl Niemcem, e Prusy stay we wielkich handlowych

stosunkach z Niemcami, e zostajc pod cesarzem, mogy si

ubezpieczy przeciw roszczeniom zakonu krzyackiego i ce-

sarstwa; e nakouiec mylay, i cesarz potrafi je zasania

przeciw zdzierstwu Danii, którego doznaway przy przepro-

wadzaniu przez Sund statków swoich.

Kiedy posom jdrzejowskim tak le szo z Prusakami

rodu niemieckiego i na posiedzenie tego sejmu w Grudzidzu

przywoano nisze stany pruskie, to jest mae miasta i szla-

cht : z województwa chemiskiego sypno si takie mnó-

stwo szlachty pruskij rodu polskiego, e jj izba ratuszowa

-obj niemoga. Szlachta ta chciaa obrad przenie do ko-

cioa, ale Jan Dziayski wojewoda chemiski powsta o ta-

kie tumne zebranie si i narzucanie Stefana przeciw woli

caego kraju pruskiego. Przypomina, e przecie poselstwu

na elekcy wyprawionemu nakazano dom cesarski popiera

i jake mona z ksiciem siedmiogrodzkim wyjeda. Nie-

móg Dziayski trzyma za Stefanem Batorym, bo to mia

by król szlachecki, ztd exekucyi dóbr stoowych przy-

•chylny i mógby Brodnic z Bratjanem odebra.

Wprowadzony na posuchanie Krzykowski, zachca

Prusaków, aby przystpili do sejmu jdrzejowskiego, a na

zjazd do owicza przez prymasa zwoany nikogo nieposeali.

-Szlachta chemiska owiadczya, e stawa przy wyborze

Stefana Batorego i e Prusy powinny wyprawi posów na

jego koronacy do Krakowa. Obadwa za posowie szlachty

województwa pomorskiego protestowali przeciw temu, gdy
ich województwo sta bdzie przy Maxymilianie cesarzu.

Kjrdy si tedy zdania pogodzi nie day, odoono rzecz do

nastpnego sejmu pruskiego.

W miesic pónij, a mianowicie na dzie 27. Marca

(1576) biskup Kostka zwoa powtórny sejm do Grudzidza,

A przy jego otwieraniu, zaleca szlachcie cheraiskij, aby na
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obrady broni palnj ze sob nieprzynosita. Mówit za dalj,

i r^ecz jest widoczna, e Stefan ma w caym kraju wielk,

przewag. Wojewoda Dzialyski radzi jednake niekwapi

si, dopókd niewróci z Wiednia Laski z drugimi {>oBlami

Kzeczypo8polit(?j. Wielkie i mat miasta pruskie obsta-

waJy za cesarzem, ale szlachta chemiska wolaa, e jeeli

posowie jdrzejowscy Pawe Dziayóski i Wojciech Krzy-

kowski bd mieli dU\6'] czekad i nie odbior zaraz jak si

naley odprawy od stanów pruskich, to sama zbierze si

oddzielnie i wyda im odpowied przyzwoit. Tu szlachcie

po raz pierwszy nadstawi si miao rogami mody woje-

wodzie Mikoaj Dziayfiski, e nikt nie moe drugiemu na-

rzuca zdania, kady ma prawo mówi ze swojj gowy,

a dwa województwa pruskie z maemi miastami naprzeciw

województwa chemiskiego wikszo stanowi. Wedug
ich zatdm myli posowie jdrzejowscy odpraw wzi po-

winni i dana im zostaa odpowied, e Prusy obstaj za ce-

sarzem.

Po skoczonym zjedzie jdrzejowskim, stronnicy Ba-

torego znowu napominali Prusy z Krakowa, ale wanie wte-

dy wrócio z Wiednia poselstwo stronnictwa rakuskiego i przy-

wiozo zapewnienie, e cesarz ju przyj koron, ogosi

si królem polskim i do Prus wyprawi oddzielnych peno-

mocników. Jan Dulski kasztelan chemiski a czonek rze-

czonego poselstwa, zacz tedy silnie zachca Prusaków do

wytrwania przy cesarzu.

Przyjaciele domu austryackiego zjechali si w Warszawie,

aby radzi nad maestwem Anny z arcyksiciem Ernestem,

ale zapóno, bo Anna ju czekaa na Batorego w Krakowie.

Dobijay si o ni obadwa stronnictwa i tak owa królewna,

co do pidziesitego czwartego roku ma dosta niemoga,

nareszcie jakby druga Helena ona Menelausa, moga si
sta podniet i hasem bojów.

- Tymczasem Stefan Batory zjecha w polskie granice

do niatynia i Karnkowski biskup kujawski w zastpstwie

prymasa, który trzyma si przeciwnego stronnnictwa, za-

wiadamiajc województwa o majcj nastpi koronacyi,

wezwa take Prusy, aby swych posów do Krakowa wy-
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prawiy, ale z cal^j t^j prowincji pokaza si tylko Maciej

Baliski zamianowany na kasztelana gdaskiego, który atoli

jeszcze przysigi przed sejmem pruskim nie skada i Fale-

ski szlachcic z województwa pomorskiego, który lubo przez

nikogo nie upowaniony, midzy czonkami izby poselskiej

zasiad.

Tymczasem w skutek narad odbytych niby na sejmie

•warszawskim przez stronnictwo austryackie, a w których

niepoledni rol grali wojewoda Dziayski i kasztelan Dul-

ski, zosta znowu zwoany przez biskupa chemiskiego zjazd

pruski do Grudzidza na 2. maja (1576. r.) Obadwa

Tzeczoni panowie zoyli si upowanieniem warszawskim

^o poczynienia w Prusach wszelkich wniosków ku utrzy-

maniu domu austryackiego. Poniewa za izba ratusza

rgrudzidzkiego nie moga znowu obj szlachty, przeto dla

wspólnych z ni narad przeniesiono posiedzenie do kocioa

;

tam Dziayski z Dulskim mówili cigle o cesarzu, jako

o prawnie obranym królu polskim, a Stefanem Batorym

przerywa im niekiedy mow tylko Krzysztof Kostka sta-

jTosta golubski. Nagle wszed do kocioa suga Jana Su-

ewskiego wojewody brzesko-kujawskiego i w imieniu swe-

go pana prosi o posuchanie. Nazajutrz zosta Suewski

wprowadzony przez kasztelana Adama Mikoaja Walewskiego

i przez rajc elblgskiego, a uskarzywszy si, e nie do-

sta gospody, jak przy dobrem przyjciu naley dawa po-

som królewskim, zoy pismo Stefana i da, aby w sej-

mie zostao odczytanm. Radcy ziem pruskich zaczli

si cicho naradza i w skutek ich uchway wojewoda

Dziayski owiadczy, e przyniesione pismo moe by
czytanem, ale Stefan Batory nie bdzie przy czytaniu

suwaany za króla polskiego, lecz jedynie za ksicia sie-

dmiogrodzkiego, który w brew przywilejom pruskim na

tron si narzuca. Wojewoda brzesko-kujawski odpar,

i oddaniem korony nowemu królowi nikt nie myla gwa-

oi przywilejów adnj ziemi. Wojewoda Dziayski, któ-

ry by gotów trzyma z kadym, co nie bdzie obstawa za

•exekucy, owiadczy, e tu nieobjawia swego wasnego

zdania, lecz tylko uchwa radców pruskich. Wojewoda
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brzesko-kujawski w dakzrj mowie zarzuca Prunom, e
odrywaj si od ogóu Itzeczypospolitt-j, co je^t przytru-

dodm zagadnieniem na tak maty kraik i obróci si do

szlacity chemiskiej z Polaków prawie samyci zoonej,

czy si to zgadza z ich wol. Tu zaraz chcia zabied

wszelkiemu przychylnemu owiadczeniu wojewoda Dziay-

ski i powiedzia, e wybór Stefana rzeczywi.4cie nie [>o-

dug prawa nastpi, a dla tego w t^j sprawie moe roz-

strzygn sam tylko sejm walny, który te ju do War-

szawy na 3. czerwca przez arcybiskupa gnienieskiego

zosta naznaczony.

Li-sty od Stefana i sejmu koronacyjnego, przez Su-

ewskiego zoone, byy w duchu niezmiernie pojednawczym

[usane; upewniay ^Prusakom zachowanie wszelkich przywi-

lejósv, ostrzegay, aby kraju niemisza wojn domow,
i w ogóle musiay dobre wraenie sprawi.

Kiedy wojewoda Suewski ju odprawi swe posel-

stwo u radzców w kociele, Krzykowski drugi pose na

cmentarzu przed kocioem zacz czyta list króla Stefana

<io szlachty; skoro o tm czytaniu weszo doniesienie do

kocioa, szlachta przysuchujca si obradom radców za-

cza da, aby Krzykowski take w kociele równie jak

wojewoda Suewski swoje posannictwo speni. Radcy

atoli bojc si innego skutku, jak mie chcieli, wstali

z miejsc i poszli na ratusz odbywa dalsze narady. Tam
oprócz Adama Mikoaja Walewskiego kasztelana elblgskie-

go wszyscy byli tego zdania, aby w odpowiedzi pimien-

nt^j na listy przez posów zoone, Stefana nienazywa kró-

lem, a gdaszczanie stanli nawet przy tm, aby poselstwu

niedawa wcale pimiennnej, ale tylko ustn odpraw; w uiój

za chcieli tak rzecz mie prowadzon, aby kraj bez na-

raenia si na ze skutki, zrobi swoje dla cesarza i ra-

dzili owiadczy Stefanowi, e co sejm warszawski na 3.

czerwca zwoany ustanowi, to bdzie prawem dla wszystkich

ziem wspólnemu królowi podlega obowizanych.

Zostawieni w kociele posowie województw i szla-

chta toczyli midzy sob spory, niemogli si porozumie

i przysali deputacy do radców na ratusz. Biskup Ko-
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stka i wojewoda Dzialydski dali odpowied do kocioa,,

e w senacie pruskim, oprócz kasztelana elblgskiego, nikt

nie jest za t^m, aby Stefana nazywa królem. W skutek

tego z pomidzy szlachty oddzielili si Kostkowie, Kono-

paccy, Ostrowicki, Guchowski, a w ogóle do pitna-

stu i powiedzieli, e na wasn rk dadz przychyln:

odpraw posom królewskim. Dowiedziawszy si o tóm^

senatorowie poszli znowu do kocioa i zaczli szlacht do-

zgody napomina, lecz Krzysztof Kostka starosta golubski

odpar, e uznanie króla Stefana jest koniecznym warun-

kiem zgody. W sporze dalszym wojewoda Dziayski,

który niegdy na posuchaniu u króla Henryka powstawa;,

„o wmycenie na biskupstwo warmiskie niejakiego Marcina^

Kromera" wnosi wspólnie z biskupem Kostk, aby Kro-

mera przyj do rady pruskij, „bo jest zdatny, uczony,,

trzyma z cesarzem i w takich okolicznociach bardzo poy-
tecznym by moe;" jako od Kromera zaleao Warmi,

ca, za innemi ziemiami pruskiemi, lub przeciw nim obró-

ci. W ogóle na owm posiedzeniu nic nie stano a noc

nastpujca w Grudzidzu bya bardzo haaliwa, krzy-

czano i strzelano z wesooci i pijastwa po ulicach, a.

wojewoda Sluewski wcale spa niemóg, jak si skary
kiedy mu na posiedzeniu rady dawano tylko ustn odpraw
w tj treci, e Prusy króla Stefana nieuznaj, bo im wy-

pada trzyma si tego, co uchwali sejm warszawski przez

arcybiskupa gnienieskiego na 3. czerwca zwoany. Pod-

niós si atoli Walewski kasztelan elblgski i owiadczy,,

e Stefana Batorego uznaje za swego pana i owiadczenie

to wrczy na pimie Krzykowskiemu, kadc w nim za

powód, i mu o to gównie chodzi, aby cesarz zostawszy

królem polskim, nieuzna Prus za kraj swój i do Niemiec

nalecy. Wsta znowu Stanisaw Kostka syn wojewody

sandomirskiego i doda, e Bóg skarze Prusy za wywoywanie

rozdziau, bo ca sw wolno winny jedynie poczeniu si

z koron; rozumie to naleycie szlachta województwa che-

miskiego i on w jj i swojm imieniu króla Stefana uznaje.

Dotkna ta uwaga biskupa Kostk; owiadczy, e niemyli

o odrywaniu si Prus od korony, lecz tylko obstaje, e nie
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króla, a tym krajom chodzi take o utrzymanie swoich przy-

wilejów. Podobne owiadczenie uczynili i drudzy radcy.

Nakoniec przy ej^naniu si ze stanami pruskiemi yczyi im

takich obrad: „któremiby niedaly powodu do krwi rozlewu.**

P<» odprawieniu posów udali si,' radzcy pruscy z kocioa

na posiedzenie do ratusza i w skutek wniosku wielkich miast

które przez rónych ajentów stay w skrytych porozumieniach

z dworem wiedeskim, napisali do Wiednia: e im si na

pana narzuca ksi siedmiogrodzki, ale wszyscy oprócz je-

dnego kasztelana i niektórych ze szlachty chemiskiej wspól-

nie z Litw i wielu Polakami bd na sejmie warszawskim

obstawali jedynie za cesarzem, jako królem wedug prawa

obranym; nakoniec polecali si cesarskiej opiece w ten sposób,

e w poleceniu leaa myl zawinita, i w razie zmuszania

orem, licz na posiki zbrojne z Niemiec. Wezwano dal^j

ksicia pruskiego, aby si mia na bacznoci przeciw stronnic-

twu Batorego, a w razie potrzeby, zasania orem bisku-

pstwo chemiskie. Na przypadek potrzeby proszono take

o pomoc zbrojn Jana Fryderyka ksicia pomorskiego. Pi-

sano za z doniesieniem o poselstwie Suewskiego do arcy-

biskupa Uchaskiego oraz innych panów stronnictwa ra-

kuskiego; niemni^j z zaaleniem na [)rzymus, który si Pru-

som dzieje, do Kostki wojewody sandomirskiego, jako czonka

stronnictwa Stefanowego.

Z Grudzidza uda si Krzykows».i do Królewca i wezwa
ksicia pruskiego, aby wedug obowizku wykona hod kró-

lowi Stefanowi. W odpowiedzi na pimie nadesan(?j przez

konnego posaca do Krakowa owiadczono, e ksiciu
siedmiogrodzkiemu powinno by wiadomem, i ksi ))ruski

ma prawo zasiada w senacie polskim, poniewa za nie po-

zwolono mu uy tego prawa nu elekcyi, przeto nicmiat spo-

sobnoci pojedna umysów i obór jeszcze niezdaje si by do-

konanym, naley zatm wezwa tylko Boga o przywrócenie

jednoci, a skoro ta si okae, Prusy ksice niezanicdbaj

zoy winnego hodu prawemu królowi i Rzeczypospolitej.

e za list by zaadresowany tylko do Janie owieconego

Tom V. 8
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ksicia wojewody siedmiogrodzkiego*) przeto senat zatrzy-

ma go u siebie, bez zloeaia Batoremu, a napomnia ksicia

pruskiego, e Rzeczpospolita przy dokonanej elekcyi trwa
bdzie i nie cierpi „adnego ublienia królowi."

Nareszcie, kiedy Batory zosta ukoronowanym, a majc
ju Litw na sw^j stronie, prawie pewny przewagi, wybiera

si do Warszawy dla przeszkodzenia sejmowi przeciw sobie

zwoanemu, natenczas wojewoda Dziayski w nieobecnoci

adnego z biskupów pruskich na zjedzie w Nowem-Miecie

(Neumarkt) zasiadajc w krzele prezydenta i spuszczajc ju
dobrze na kwint, nie tai trudnego pooenia tych Prusaków,

co pozostan na stronie cesarskiej i zacz radzi, iby byo
najlepij wyprawi do Warszawy poselstwo, któreby ze Ste-

fanem o jego uznanie tylko si potargowao i wymogo po-

twierdzenie przywilejów pruskich. Atoli miasta wiksze kie-

rowane przez Klefelta i niejednego ajenta austryackiego od-

pary, e to wniosek za wielkiej wagi i skoro niemasz na zje-

dzie reprezentantów miast mniejszych, ani zajmowa nim si

niemona. Wszake wieuteko ogólnie uznawano cesarza

za swego pana, polecano si jego opiece, wic trzeba czeka

za odpowiedzi; najlepij byoby wezwa arcybiskupa gnie-

nieskiego, aby na przypadek, e za wpywem ksicia sie-

dmiogrodzkiego nie da si sejmowa w Warszawie, sejm na-

znaczy do jakiego innego miasta. Tu wojewoda Dziayski

postrzeg, e si niemoe ju dalj zapdza bez zostania

naczelnikiem stronnictwa czysto niemieckiego, przeciw caj
Koronie i Litwie, a toby nietylko pocige utrat Brodnicy

i Bratianu, ale wszelkich dóbr wasnych i mogoby go przy-

prawi o bezecno, imi zdrajcy, a nawet i gardo; on za
by tylko chciwym, jak podówczas najwicej ludzi, a z re-

szt od kadj nikczemnoci dalekim i dla tego nie waha si

owiadczy, e gdy Stefan Batory do Prus si uda, on zaraz

dla powitania go jako swego króla, konno naprzeciw niemu

wyjedzie. Naczekano si ju dosy na cesarza, który przy-

*) Po acinie co do sowa : Illustri Principi, Amico nobis ^je?-

charo, Domino Stcphano Batori de SoniHo Palatmo Transihaniae.
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rzeki przez swego posta, e w miesic po elekcji na ziemi

|)ol8ki>-j stanie. Wiele upyno miesicy, a jeszcze o jego

^przygotowaniach do podróy nie sycha.

Zdanie wojewody chemidskiego podzielali nareszcie

w Prusach wszyscy wojewodowie, biskup chemiski i ogól

szlachty, ale do Gdaska przyby znowu ów pose cesarski

Dr. Wawrzyniec Heichel, który przed rokiem zjeda ju na

«ejm pruski do Laszyna i Niemców zachca, aby do ostate-

•czno^ci upierali si przy cesarzu. W tym zupenym rozdziale

Polaków i Niemców pruskich, biskup chemiski zwoa znowu

2jazd do Chemna. Przyby na niego i do posuchania przy-

puszczonym zosta Mikoaj Kossobudzki, pisarz ziemski po-

cki, jako pose Batorego; oi^iwiadczy on, e król Jegomo
^ziwi si niepomau, i bez jego rozKazu Prusy mogy si na

€ejm niniejszy zgromadzi; poniewa atoli chodzi o poje-

dnanie umysów i skutek bdzie zapewne równie dobry, jak

ze sejmu w Now<?m-Mie6cie odprawionego, przeto nietylko

me udziela adndj nagany, ale owiadcza Prusom sw ask,

napominajc tych, co okazuj skonno do innego pana, aby

si zastanowili co robi, bo im to na dobre niewyjdzie. Do-

da dal^j pose, e Stefan mia sto siedmdziesit cztery mil

<io podróy, a przecie zjecha, kiedy cesarz majc tylko pi-
dziesit, wybra si uieby w stanie. „Cesarz, mówi pose

•dalej, zawar przymierze z Moskw, które zapewne nie jest

wymierzone na pomylno Prus i na utwierdzenie pruskiej

wolnoci, lecz zdaje si wykierowanem na ich ujarzmienie.

Trzeba si lka, aby pod imieniem cesarskim, nieby za-

kryty mistrz niemiecki, któremu jacy stronnicy znowu chc
pomaga do opanowania kraju.^

Po ustpieniu Kossobudzkiego z posuchania, kiedy sta-

ny naradzay si, jak odpowied da naley, wszed zamiast

nieobecnych burmistrza i rajcy miejskiego tylko sekretarz

gdaski i owiadczy, e od przeoonych, którzy dla wanych
spraw swego miasta wstawi si niemogli sami, ma polece-

nie zgani drugim stanom pruskim, ii na sejmie w Nowm-
Miecie mogy okazywa pewn przychylno dla Stefana Ba-

torego. Protestowa niejako przeciw prawomocnoci obrad

JB tj przyczyny, i dla zbyt spiesznego nastpowania sejmu po-
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sejmie, niemogij zjecha ani wiksze, ani mniejsze miasta^

a kapitua warmiska nawet wezwan niezostala. Nakoniec

prosi o nowy sejm dopiero za miesic.

Po wyjciu sekretarza z izby, zatrwoyo niezmiernie-

wszystkich podobne odczanie si potnego Gdaska i mó-

wili: e dana odwoka mogaby cay kraj narazi na wielkie

niebezpieczestwo. Elblanie i Torunianie chylili si na

stron Gdaszczanów. Biskup Kostka uczyni uwag, fr

Elblg i Gdask le gboko w kraju, mog si spuszcza

na dobre swe mury i way, lecz on woli uzna Batorego..

W t^m weszli posowie od szlachty wszystkich trzech woje-

wództw; wystpi z poród nich Stanisaw Kostka i owiad-

czy, e jednomylnie zgodzili si na uznanie Batorego królem>

i panem swoim. Zaprotestowa przeciw dozwalaniu na od-

wok przez Gdaszczan dan i wniós, aby posowi cesar-

skiemu, który bawi w Gdasku w miejsce odprawy, dano-

rozkaz opuszczenia natychmiast kraju. Biskup chemiski jaka

przewodniczcy obradzie pochwali to owiadczenie, ale tylka

w imieniu wasnym, a nie caego zgromadzenia. Wojewoda

Dziayski radzi napisa do Stefana, e odwoka dla Prus

jeszcze potrzebna, ale jeeliby Stefan by przeciwnego zdania,,

to niechby poselstwo z listem wyprawione, uznao go za pana

jak ju jest uznany przez inne kraje Rzeczypospolitej. Trzebaby

sobie jednak zawarowa, e wszelkie nadweranie przywi-

lejów pruskich zwalniaoby Prusy od posuszestwa. Przy-

siga, e starzy przodkowie niedoznali tyle przeladowania

od Krzyaków, ile go doznaj potomkowie od Polaków, choa

miasta i szlachta daleko byli od najmniejszej niewiernoci dla

korony. Wida, e jest wola Boa, aby Stefan nad krajem,

panowa, przeto i on musi i chce go za pana uzna, aleby

wola na miejscu zgin, ni zezwoli na najmniejsze nadwe-

renie przywilejów kraju, co waciwie znaczyo na wyjcie

ze swego domu Brodnicy i Bratiana z dóbr stoowych w sta-

rostwa zamienione. I Dulski kasztelan chemiski, który na

poselstwie w Wiedniu bardzo si pobrata z Austryakami,

mówi, e niema si daremnie po co targa, najlepiej bdzie

uzna Stefana, a tylko mocno sta przy przywilejach.
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W rozdwojeniu jednake znacznym, zwaszcza, e i Fa-

bian Czerna wojewoda malborski nie dotrzyma! do kodca

sejmu, ale jako przychylniejszy Austryi wyniósi si do do-

mu, przy oddawaniu Kossobudzkiemu listu do króla uczy-

niono owiadczenie, i król powinienby wyjedna u cesarza,

aby przesta! Prusy niepokoi. Co si tyczy przyjmowania

posów od pailstw zagranicznych i odprawiania sejmów,

Pnisy bd umiay postpi wedug swego obowizku. List

za<5 do Stefana zawiera owiadczenie, e Prusy s podzie-

lone na stronnictwa, uznaj go jednak panem swoim, ale

pod warunkiem zatwierdzenia dawnych przywilejów, to jest

praw obowizujcych. Poniewa jednak reprezentanci El-

blga nieprzywieli ze sob pieczci ogólnj pruskiej, która

zostawaa pod ich stra, przeto list ten wyszed pod pie-

czci biskupa chemiskiego, jako prezydenta.

III.

Równie prawie jak cae Prusy, wanym zdawa si

<7dask. Miasto to ju weszo byo w bardzo cise poro-

zumienia z cesarzem, serdecznie witao posów moskiewskich,*)

którzy przejedali na sejm rzeszy do Regensburga i wszy-

skich swoich strzelców hakowniczych przydao im na stra

bezpieczestwa, a do samych granic niemieckich. Kosso-

budzkiego przyjo take uprzejmie i ówczesnym obyczajem

opatrzyo we wszelkie towary jadalne, odesa je jednak, bo

z nich widzia, i jest uwaany nie za penomocnika króla

polskiego, ale za penomocnika ksicia siedmiogrodzkiego.

Wprowadzony na posuchanie przez dwóch rajców do sali

ratuszowej i zasiadszy na miejscu poniej burgrabiego kró-

lewskiego sobie wskazauem, zoy list zawierzytelnienia i za-

gai w polskim jzyku rad Gdaska dug mow, a którj

•) David Chytraeus Historica continuatio rerum pnisicanun.

S^a-* ift '5i^nl)vr)afte unb cigcutlic^c ^:Bcf(()veibuiiii wai iti ben iianbcn 'i^ieufjen

ftd) nllentljalbon iugetincicn. Islebii 1591). Kijga XII.
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byo krótk treci, e cala Rzeczpospospolita uznaa Stefana

Batorego, e si i sejm pruski do tego nakania, azatent^

Grdaósk cignie na siebie cik odpowiedzialno, jeeli

sam jeden przy oporze pozostanie. Dnia 9. lipca (1576.),.

w gospodzie wyznaczonej sobie w klasztorze po czarnyck

mnichach otrzyma pimienn odpowied: e Gdask ley^

blisko od granicy Niemiec, jest niejako przedmurzem jiolskiem,.

niebezpieczn wic byoby dla niego rzecz, wyrywa si^

z uznaniem innego króla, dopókd niebdzie uatwiona rzecz.

z cesarzem. Choby si nie ruszy cesarz z królami, ksi-

tami i miastami swego stronnictwa, to samo zamknicie-

Sundu dla eglugi przez króla duskiego, cisego sprzymie-

rzeca cesarskiego, byoby dostateczne do zniweczenia Gda-
ska. Wyrzekali take i na dokonany przeciw Toruniowi

gwat, który by tego rodzaju: kilkunastu ze szlachty pol-

skiej rozgniewani na obywateli toruskich, wyjechali na wie-

czór konno z miasta, aby im przed bram naleycie wytrze-

pa skór. Gdy tedy zacza si bijatyka a mieszczanomi

przybya w pomoc milicya miejska i z ludem, szlachta za-

strzeliwszy jednego mieszczanina, pouciekaa we wyrose yto,,

gdy to byo 29. czerwca. Torunianie wyapali tych napast-

ników i do miasta przyprowadzili, lecz rada zapewne z obawy^

dalszych zatargów ze szlacht, wszystkich w tydzie pónij,.

prócz jednego sugi, na wolno pucia

Podczas pobytu Kossobudzkiego rada gdaska wycze-

kiwaa cigle nowego doniesienia od Maxymiliana, jako zbli-

a si wyprawiony gównie w poselstwie do ksicia pru-

skiego Henryk Kurtzbach, dziedzic Straborka (Trachenberg)'

i Milicza na Szlsku, ale kiedy dojecha na pó szóstj mili

od Gdaska, skd dla swj stray otrzyma pidziesiciu

onierzy, spotka czekajcego w trzydzieci koni z czterdzie-

stu hakownicami owego polskiego pukownika Ernesta Wey-

hera, który dawnij przy Kettlerze walczy w Inflantachi

a podówczas sta w Pucku od Jana Kostki wojewody san-

domirskiego sobie puszczonym. Tam Kurtzbach ranny od-

strzau, zosta wzity, lecz i puszczony dla leczenia si

w Gdasku pod sowem honoru, i na kade wezwanie króla-

Stefana stawi si przed nim niezaniedba. Papierami, które-
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Kurtzbachowi zabrano, objani si król wrgldem wszy-

stkich austryackich zabiegów.

W tym czasie Jan z Krotoszyna wojewoda inowroca-

waki i Jan Dymitr Solikowski posiani na sejm rzeszy nie-

mieckiej do Kegensburga, nie od Stefana ale od sejmti ko-

ronacyjnego krakowskiego, potrafili sobie wyjedna tylko

prywatne posuchanie u cesarza a spotkali posiów drugich

t Pc^lski od stronnictwa austryackiego, miauowicie Krzysz-

tofa Zborowskiego i owego Olbrychta askiego, któremu

Batory dal si ju we znaki przez odebranie zamku Lanc-

korony; w kótni z nimi zaszli, a nawet Zborowski wyzwa
Krotowskicgo na pojedynek, lecz w odpowiedzi otrzyma, e
bijatyka nie zgadza si z urzdem poselskim i wcale innj

pory wymaga. Kiedy ci posowie sejmu koronacyjnego

pucili si z powrotem w drog i to odrzuciwszy lubo

w grzeczny sposób listy, w których si Maxymilian pisa

królem polskim, dobiega ich o trzy mile od Kegensburga,

w jedn(?j wsi bawarski<?j pogo cesarska i wzia do Lintzu,

gdzie w odwecie za owo obejcie si w pobliu Gdaska,

z Kurtzbachem, przez cztery miesice, to jest a do .mierci

Ma.yymiliana pod stra trzymani byli.

Tymczasem Gdaszczanie obmylili rodki do opierania

si Batoremu. Na sejm pruski do Lubawy niewstawi si

aden reprezentant miast wikszych. Marszaek nadworny

koronny Andrz<?j Zborowski przyjecha do Malborga, wezwa
listownie Gdaszczan, aby si upamitali, bo przecie nicmaj

dostatecznej siy na popieranie oporu.

Stefan Batory rozumiejc dobrze stosunki polityczne,

wiedzia, e gdzie si rzdy orem wemie, tam je trudno

pónij na mioci opiera, ale trzeba cigle na gwacie, kto

je za na gwacie opiera, ten nigdy nie stanie si rzeczywi-

stym wadzc, ale jest zawsze tylko obcym najezdnikiem lub

obcemu najezdnikowi równym. Podró zrobiona z Krakowa

do Mazowsza ju poddaa Batoremu Wielkopolsk i Mazo-

wsze. Z Warszawy puci si do Knyszyna i Tykocina, gdzie

mu róni litewscy senatorowie zoyli swoje uszanowanie,

w Choroszczy nawet urzdnicy inni wielkiego ksistwa wsta-

wili si dla penienia swych obowizków. W Tykocinie



120

odbywa narad z senatorami polskimi i litewskimi, w któ-

rej jak z okolicznoci wypadao, Prusy stanowiy gówny
przedmiot; uchwalono, aby sejm pierwszy walny zgromadzi

si w Toruniu i to dnia 4. padziernika (1576).

Biskup chemiski, jako zastpca prezydenta pruskiego

otrzyma od króla przez wysanego, jak wspomnielimy An-

drzeja Zborowskiego, rozkaz do zwoania sejmu pruskiego,

który uwaany od Polaków jak kady inny sejmik ziemski

zebra si by powinien dla obrania posów i udzielenia im

stosownej instrukcyi na sejm walny Rzeczypospolitój. Do
Gniewu tedy zbiera si sejm krajowy wedug Prusaków a sej-

mik ziemski wedug Polaków, atoli z miast wikszych tylko

Torud jako lecy na samem pograniczu Wielkopolski i Mazo-

wsza, nieczujc w sobie najmniejszej potgi i ulkszy si od-

wiedzin królewskich, chcia zostawa z Polsk w naleytem po-

rozumieniu i do obrad gniewskich chtnie bra udzia. Wre-

szcie na sejmie tym zasiadali biskup Piotr Kostka, woje-

wodowie Dziayski, Fabian malborski, a Achacy pomorski,

bracia Czemowie, niemnij kasztelani Dulski chemiski i Wa-

lewski elblgski. Biskup jako przewodniczcy doniós, e
Stanisaw Kostka (syn wojewody sandomirskiego) jest wieo
zamianowany przez króla podkomorzem chemiskim, azatem

midzy radzcami Prus zasieby powinien; odpowiedziano

atoli, e król niezaprzysig jeszcze przywilejów pruskich,

wic i mianowani przez niego radcy niemog spenia urzdu

swego. Gdy biskup zacz czyni wniosek wzgldem nale-

ytego przyjcia króla w Prusach, wojewoda Dziayski ofia-

rowa si naprzeciw niemu uroczycie wyjecha, lecz owiad-

czy, e gotów „zgni we wiey", a nie odstpi od zatwier-

dzenia wszelkich dawnych przywilejów. Ale Dulski ju by
przerzuci paszcz na drugie ramie i unoszc si, nawet

z zapaem opowiada, jak król Stefan w jego oczach sam

odczytywa te przywileje i przeciw zdaniu senatorów uzna

je za obowizujce i nawet ju niejako swoim podpisem

zatwierdzi. Doda, e na Wiede niema si po co oglda,

gdy cesarz zaprzysig, i w cigu miesica do Polski

przybdzie, a poniewa nie przyby, przeto krzywo przy-

sig; rozumie si, e gdzie caa Korona i Litwa tam i dla
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Prus waciwe miejsce. Stanylo nareszcie, aby w sejmie

toruskim wzi.^d udzia, ale jeszcze raz porozumie si przed

sejmem na zjedzie zwoanym take do Torunia. Gdy tedy

zjazd ten otworzono 25. sierpnia (1576) oprócz reprezentan-

tów (idafiska i zacitego Niemca podkomorzego raalborskiego

Melchiora z Mortg, stawili si wszyscy rajcy pruscy; stany

nisze reprezentowali naprzód dwaj burmistrze grudzidzcy

upowanieni od miast mniejszych, a potem posowie ziemscy

w znaczn<?j liczbie. Elblg i Tonni na wszystko przysta-

way, aby tylko dopilnowa zatwierdzenia przez króla wszel-

kich przywilejów. Podówczas Stefan Batory nietylko ju
by wróci z Tykocina do Warszawy, ale wybra si na po-

dró prusk i bawi w Suewie, gdzie mu Dulski zda

spraw z pooenia rzeczy w Prusach.

IV.

Skoro nazajutrz po otwarciu sejmu pruskiego koo po-

udnia rozbiega si po Toruniu wiadomo, e król nadje-

da, ruszyli radcy i posowie przez most a niedaleko za

^Vi8 na pagórku pod lasera, chcieli schodzi z koni, aby

uciskaniem za nogi powita Stafana, lecz zwolnieni od tj

ju prze8tarzal('*j na ów czas grzecznoci kiwniciem rki

kr('>lewski^j, stanli tylko w miejscu z odkrytemi gowami,

a zacz mow w jzyku aciskim biskup Kostka, na któr

sarn król take po acinie odpowiedzia. Przez most jechaa

najprzód suba panów pruskich, potem suba panów polskich,

dal^j senatorowie policcy, a za nimi król po jednym i dru-

gim boku z radzcami pruskimi. U bramy eglarskij rajca

Jerzy Am-Knde na czele rady miasta i urzdników sdowych
odbywa powitanie przez zoenie kluczy i mow acisk.
Odpowiedzia podkanclerzy Jan Zamoyski, e król uznaje

wierno Torunia, zatwierdzi wszystkie jego przywileje i klu-

cze zwraca. Przy koczeniu tych sów król uchyli swego

maego kapeluszyka i za prezydentem miasta i kilku rajcami

ruszy przy uderzeniu we wielki dzwon ratuszny szpalerem

utworzonym przez czterysta hajduków, wród wielkiego

ttumu mieszkaców, do kocioa tS. Jana, gdzie przy jego
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wchodzeniu zaintonowano Te Deum. Po t^m naboeóstwie^

dwaj polscy biskupi udali si do gospody na ratuszu sobie-

wyznaczonej i take przez uderzenie we wielki dzwon i mu-

zyk miejsk przyjci zostali.

Nazajutrz wysze i nisze stany pruskie uday si na^

posuchanie do kr<51a z prob, aby o sprawach ich kraju

tylko ze samemi ich radzcami radzi, lecz przez Zamoyskiego-

dostay odpowied, i s czonkami jednaj i t^j sam^j Rze-

czypospolitej, co senatorowie polscy azatm tajemnicy przed

nimi mie niepowinni; przedewszystkiem za musz zoy
królowi przysig wiernoci. Tak odprawione stany zaniosy

prob pimienn do tronu, e wedug wyrzeczenia Zygmun-

ta I. król wprzód musi zaprzysidz pruskie przywileje, jak

je zaprzysig Koronie i Litwie, którym nadto przyrzek za-

chowa wszystko, co dla nich poyteczne a wanie nadwe-

ranie praw pruskich jest dla Polski poyteczne. Na to

da odpowied podkanclerzy Jan Zamoyski, e przysiga kró-

lewska na dotrzymanie przywilejów polskich rozciga si-

i do przywilejów pruskich; spór ten ju uatwionym przy

formularzu przysigi króla Henryka. Co si za tyczy wy-

rzeczenia Zygmunta I., to miao ono na oku tylko jego syna

Zygmunta Augusta a nie wszystkich królów póniejszych^

Na posuchaniu u króla danym Prusakom wojewoda che-

miski, któryto chcia „zgni we wiey" aby niepozwolid

nadwery przywilejów pruskich, co innemi sowy znaczyo::

byle zatrzyma w swem domu dobra stoowe Brodnic

i Bratjan, przedstawia w mowie polskiej, e Kazimirz Ja-

gielloczyk i syn jego Jan Olbrycht osobno poprzysigali

Prusakom. Król z przetumaczenia na aciskie przez Za-

moyskiego wyrozumiawszy Dziayskiego wniosek, stanf

przy tem, i owego czasu Krzyacy jeszcze byli w Prusach

i okolicznoci cakiem inn miay posta; przysiga na nowo

wcale nie myli, lecz dla uspokojenia Prusaków pozwoli we

formie przysigi na wysowienie : „przywileje publiczne i pry-

watne prawu pospolitemu obojga narodu polskiego i litew-

skiego nieprzeciwne, obok zachowania w mocy praw i przy-

ukjów iatnofiych, bd dochowywa." Skoro tedy to zyskali

Prusacy, Piotr Kostka biskup chemiski jako ich tymcza-
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sowy prezydent, wyjecha z exekucy d(')br stoowych nibyto

z rzecz dla Prus niezmiernie uci^.liw. Stefan Hatory

przyzna, e exekucya tak zostaa wykonan, i nietylko Pol-

sce nieprzyniosa korzyci, lecz pewn strat; dawniej bo-

wiem posiadali dobra stoowe wielcy panowie i przynajmni<'j do-

stawiali po sto lub wicej koni na potrzeb, a po exekucyi prze-

szy dobra w zarzd uboszej szlachty, jako nie starostów,

lecz prostych królewskich dzierawców i zarzdców, od

których niemasz ani wojska ani pienidzy. I mia król su-

szood, -bo dowiadczenie pokazao, ie jak wprzódy panowie^

tak od exekucyi nisza szlachta przeadministrowaa dochody n&

utrzymanie dworu królewskiego przeznaczone. Po rozebraniu

z królem jeszcze obszerniej jak on przywileje pruskie rozu-

mie, zadowoleni reprezentanci Prus zoyli przysigi; wierno-

ci wedug formularza korony polskiej w aciskim, a jeden-

z nich w polskim jzyku, lecz gdzie przyszo wyraenie „do-^

bro pospolite '^ tam oddawali zawsze ^ziem pruskich.''

Po uatwieniu sprawy ze stanami pruskimi oraz Toru-

niem i Elblgiem chodzio ju tylko o Gdask, ale o Gdask,,

który by potniejszy ni wszystkie ziemie pruskie, ze-

wszystkiemi miastami i stanami. Przed samem przybyciem

Stefana do Torunia rada toruska pisaa do Gdaszczan,,

aby na sejm pruski zjechali, ale otrzymaa w odpowiedzi, e
im si tak spiesznie wybra niepodobno a z przydaniemi

uwagi, aby adnej nowoci niewciskano, i aby Prusy niebyy

uciemiane przez wojska królewskie, jakkolwiek co do woj-

ska uwaga to bya bezzasadn, gdy za wszystkie swoje po-

trzeby pacio wedug prawnie uoonej taksy. Odpowied
Gdaszczan zostaa zoon królowi i posza pod rozbiór

w senacie, przy czem podzielone byy zdania: jedni radzili

surowych, a drudzy agodnych chwyci si rodków.

Król dnia 1. wrzenia (1576.) opuci Toru i przez.

Chem i Grudzidz uda si do Malborga. Wykonaa mu
tam przysig wiernoci kapitua warmiska, a w tym samym
czasie kommissarze królewscy suchali teje przysigi mieszczan^

w Elblgu. Reprezentanci elblgscy pojechali do Gdaska
z przedstawieniami, aby na oczywiste niebezpieczestwo-

wojenne nienaraa siebie, a przy t^m i caego kraju..
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J^oniewa za tego samego dnia (4. wrzenia) przybyli tame
Malborga w poselstwie od króla biskup Kostka i Jan SJu-

:ewski wojewoda brzesko-kujawski, przeto radcy elblgscy

>bez czekania na posuchanie u rady gdadski^j wrócili do do-

mu. Biskup Kostka w jzyku niemieckim na wielkiej radzie

-czyli zebraniu wszystkich wadz brackich i miejskich, owiad-

<jzy, e król przywileje pruskie zatwierdzi, obiera jeszcze

4rog agodnoci, da wykonania przysigi przez Gdask,

który mu si ju tylko sam w Prusach opiera, a wszystkie

jego osobne przywileje zatwierdzi przyrzeka. Kiedy biskup

skoczy, odezwa si wojewoda z owiadczeniem, e Gda-
-szczanie przez opór cign na siebie nieszczcie, a przez

wykonanie zaraz przysigi mog si spodziewa nowych przy-

wilejów, przeciw którym nie bdzie i senat koronny. Rada

wielka kilka dni ukadaa bardzo dug odpowied do króla

i wprowadziwszy znowu uroczycie na ratusz samego tylko

'biskupa Kostk, gdy Strzyewski zapad by na febr, naprzód

JBU odczytaa, a potem wrczya swoje pismo. Biskup ode-

fbra list, ale go zoy na stole z owiadczeniem, e wedug
jrozkazu królewskiego, niewolno mu si w adne ukady wda-

•wa, lecz ma jedynie wysucha przysigi i da jj zoe-
ciy. Na to odpar prezydujcy burmistrz, i reprezentanci

aniasta musz zdumiewa, i niebiorc do serca ich potrzeb,

niedajc na ich wnioski odpowiedzi, moe im kto same tylko

jTOzkary narzuca. Szanowni królowie polscy ju wiele razy

wyprawiali poselstwo do miasta, ale to si nigdy jeszcze nie

zdarzyo, aby jego odpowied miano uzna za niegodn za-

'brania z sob. Jake mona da przyrzekania wiernoci

*iaczelnemu zwierzchnikowi, kiedy kraj i miasto niewidz ani

przywilejów zatwierdzonych, ani naduy usunitych. Wyrazy

:zdumiewa, szanowni królowie Polscy,*) byy sa-

me przez si obraajcemi. Biskup odpowiedzia, e speni

^woje polecenie, wolno miastu uda si jeszcze i do woje-

wody brzeskiego, a pot^^m si ukoni i odszed. Rada po-

saa t odpowied i na rce chorego Suewskiego, a sekre-

tarz, który mu j czyta, jako take odrzucon zabra napo-

*) S3cfremben, bie Si56Iid)en , ^bnige uóii^olen.



12.'.

wrót z sob musiai. Zaraz za posami wyprawili (idarf-

Bzczanie odpowied swoj do Malborga, lecz zamiast dal-

szych pimiennych wywodów, otrzymali pozew przed sd
samego króla. Niespodziewali si tego i z pewnym prze-

strachem napisali swoje tumaczenie, proszc aby pozew zo-

sta cofnity; udali si nawet oddzielnie do senatorów

o przyczynienie u króla. Senatorowie odpisali, e niemasz

dla Gdaska adn<?j rady, tylko musi z naleytem upowa-

nieniem wyprawie penomocników i dla nich listy wolnego

przejazdu doczyli.

Stany pruskie zakopotane t^m postpowaniem Gda-
ska, przewidujc wojn, przy któn'j, cay kraj ucierpieby

musia, zebray si w Grudzidzu i zaniosy do króla pro-

b o agodno.^ przeciw opornym, którzy si jednake do

niego nakoni. Poniewa atoli Gdask pokazywa cig
obojtno i na proby i na groby, a do Malborga nikogo

nie wyprawi, przeto zosta zaocznie dnia 24. wrzenia

uznany za miasto zbuntowane i bezecne, jednake bez ogo-

szenia wyroku.

V.

Owó tedy ruszy podjazd królewski dla rozpoznania

si gdaskich ku Tczewu i od oddziau gdaskiego zosta.'

powitany rczn strzelb, przy czm straci konia. Po od-

bytym sdzie a daniu ognia ze strony Gdaszczan wojn

naleao ju uwaa za rozpoczt ; uda si król z Malbor-

ga do Grzebienia i swe wojska posun w gb buawy
mttiejszj czyli gdaski(''j, gdzie na dwóch miejscach wyr-
i-bano stojc milicy a spalono kilka wiosek nalecych,

do Gdaska.

Lud gdaski wyznania luterskiego, Polaków a kato-

lików uwaajc za jedno i to samo, rzuci si w zemcie

na klasztory przez Karnkowskiego na nowo przywrócone,

zupi je do szcztu a po zrzdzeniu t^j szkody w miecie^

spali w okolicy tak zwane wolnoci duchowne to jest

Szotland nalecy do biskupstwa kujawskiego i Chmielny

lg (Iloppenbruch) posiado opactwa pelpliskiego. Na-
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^zedl klasztor oliwski, jednego ksidza zabU, kilku porani,

ogie zaoy i kamienia na kamieniu nie zostawi, przy

czem wiele pomników ksit pomorskich zagadzono. Obu-

Tzyo to Polaków i nietylko dalsze osady uawskie nale-

ice do Gdaska, ale take wszystkie kocioy luterskie

w perzyn obrócili. Zgoa wojna zacza przybiera chara-

rakter religijny. Król z góry Stolzenberg zwanej rozpo-

-znal miasto, a rozporzdzenia jego pokazyway, e silnie

uderzy zamyla. Wyjechali zatm posowie od wszystkich

trzech wadz miejskich to jest magistratu, awników i bractw

do Grzebienia a zostali przyjci przez Piotra wojewod Zbo-

rowskiego gorliwego dissidenta oraz Zamoyskiego podkan-

clerzego jako wyznaczonych kommissarzy do ukadów. Mo-
ieby bya przysza do skutku zgoda, lecz biskup Karnko-

"wski do najwyszego stopnia oburzony, z powodu spusto-

szenia zabudowa oraz wasnoci kocielnych i wojewoda

-Kostka przez wielk sw arliwo religijn pooyli prze-

szkody. Poniewa zblia si czas sejmu walnego, przeto

•dnia 10. padziernika król pospieszy na jego otworzenie

•do Torunia a dowództwo wojska okoo trzech tysicy li-

czcego zda na Jana Zborowskiego pod ów czas ju kaszt-

ilana gnienieskiego, który nie kad tamy rabunkom i wszel-

Jciemu pustoszeniu.

Na sejm cal^j Rzeczypospolitj wstawili si równie radcy

ipruscy jak deputowani od miast mniejszych i posowie

szlacheccy. Znowu zaczli swój dawny spór, e niepo-

winni by wcielani do izb sejmowych polskich i schodzili

si na swoje oddzielne posiedzenia. Panowie pruscy z sa-

mych ju niemal Polaków zoeni ulegli wpywowi króla

i zastawiajc si, e Prusom w senacie potrzebna konie-

cznie ich obecno, zasiedli w miejscach przez zjednoczenie

lubelskie r. 1569. sobie przepisanych, lecz przy gosowaniu

'biskup Kostka da od Króla, aby móg si porozumie

na boku z drugimi rzdzcami swego kraju, zwaszcza, e
-chodzio o pomoc z Prus przeciw Gdaskowi; otrzyma

.atoli odmown odpowied.

Posowie pruscy trwali silnie przy oporze, zagroeni

•dopiero surowo od króla, poszli do izby, w nij wi-
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^ali Bi z posami litewskimi i narzekali n% uciemienia

awoich ziem przez Polaków, nareszcie za zezwoleniem kró-

lewskiem spisali dwadziecia trzy artykuy naduy, lecz

przeciw kilku artykuom zaprotestowali zaraz z poród nich

samych Stanisaw Kostka i Daniel Plemidski oraz Dziayd-

«ki wojewoda. Trudno wic byo ukada si królowi

z Prusakami, skoro sami midzy sob nie byli w stanie

pojedna si na warunki zgody. Stefan Batory jasny w swoich

pojciach owiadcza wrcz Kostce biskupowi i Dziayd-

«kiemu wojewodzie, e Prusy same nic wiedz czego chc;
trzeba im si trzyma albo swoich praw wasnych, albo

praw Rzeczypospolitej, byd Prusakami albo Polakami, ale

oie jakimi mieszadcami, których ani wyrozumie niemona.

Co do sprawy gdadskiój stany pruskie z caych si

c>raccway jednozgodnie, aby król zapd swój poha-

mowa, a przez cierpliwo bez krwi rozlewa dojdzie do

•celu, zwaszcza, e obrany na tron polski cesarz Maxy-

milian II. wanie umar i dla tego Gdadszczanie na adn
jpomoc liczy nie mog. Miasto Gdask chciao unikn
wojny, ale niechciao zoy pienidzy, które nie byy wcale

•kar ani kosztami wojennemi, lecz zalegemi dochodami

królewskimi ; widzc za, e jako zostajce pod bezecnoci

aiiema prawa wyseania swoich penomocników, wpraszao

«i cigle we wzgldy królewskie przez listy do samego

'króla, królowj, panów polskich i litewskich. Nakoniec za

•wyjednaniem pozwolenia przysao do Torunia Konstatego

Ferbera, burmistrza prezydujcego, Jerzego Rosenberga raj-

•c i dr. Henryka Lemk syndyka, jednake bez uzyskania

listu bezpieczedstwa i jako bezecnych, z któremi kró we-

•dug ówczesnych poj prawnych móg robi co mu si
podoba. Opalidski marszaek wielki koronny i Kasper

•Geschkau, opat cystersów oliwskich wyznaczeni zostali od

króla do ukadów. Penomocnicy gdascy chcieli odtargo-

wa bardzo wielk cz zalegoci przypadajcej skarbowi

królewskiemu a tymczasem w samom Gdadsku objawiaa

si coraz zacitsza nienawi, nietylko przeciw Polsce,

lecz przeciw katolikom, std burmistrz i rajca otrzymali

nakaz nie opuszczania swj gospody, a syndyk Lemke zo-
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sta wysany po obszerniejsze penomocnictwo do Gdaska^
lecz wkrótce z niczym wróci. Znowu Opaliski majc:

ju do pomocy nie opata ©liwskiego, lecz wojewod Su-
ewskiego wchodzi w narady z penomocnikami gdaskimi^

którym atoli dla cigle okazywanej zuchwaoci, nietylko po-

nowiono nakaz nieopuszczania gospody, ale przystawiono

stra z dwunastu drabów zoon. Wtedy stany pruskie^

chciay Gdaskowi pomódz u króla i wyjednay sobie ze-

zwolenie do poredniczenia; wojewodowie Dziayski i Fa-

bian Czerna, którego brat Achacy wojewoda pomorski nie-

dawno by umar, Micha Dziayski podkomorzy chemi-
ski, deputowani Torunia i Elblga, burmistrz malborski i je-

den pose ziemski pracowali starannie nad zgod, lecz pe-

nomocnicy gdascy stali przy twierdzeniu, e królowi niesuy

prawo póportowego ani dorocznej opaty w dwu tysicach

czerwonych zotych za opiek i w dwu tysicach tyche

pienidzy za odstpienie miasteczka Heli. Chcieli za na zgod

zapaci tylko pidziesit, a najwicej sto tysicy zotych.

dano przynajmniej czterykro sto tysicy, ale daremnie..

Byy jeszcze umowy z Gdaszczanami w gospodzie woje-

wody Suewskiego, przy których znowu poredniczyli bi-

skup Kostka, wojewodowie chemiski i malborski, oraz ka-

sztelanowie Dulski chemiski a Zaiiski gdaski ; e jednak

niemogli zyska przyznania wikszej summy, jak sto tysicy

zotych, przeto zerwali z poselstwem gdaskiem.

Panowie pruscy usilnemi probami wymogli na królu

i pozwoli odjecha do Gdaska po nowe instrukcye rajcy

i syndykowi pod zobowizaniem si przez podanie rki

w miejsce przysigi, e na 3. stycznia wróc, a tylko bur-

mistrza niejako w zakadzie zatrzymano.

Stefan Batory bawi ju w Bydgoszczy z panami i dwo-

rem, gdzie take by i burmistrz gdaski, a dokd wróci

syndyk, lecz bez rajcy. Pitnastu drabów otoczyli znowu

gospod penomocników a Blandrata kanclerz siedmiogrodzki

i Geschkau opat oliwski poszli ich przesucha wzgldem

zamiaru i zamania sowa przez rajc, który niewróci.

Penomocnicy odpowiedzieli, e s upowanieni od miasta
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do powinszowania królowi Bzczliwcgo wstpienia na tron

i okazali listy z poleceniem wr(.'czcnia ich tylko na posu-

chaniu; co za do rajcy twierdzili, e zapad na ró w no-

dze i podróy zwaszcza w zimowej porze odbywa niemóg.

W skutek tego penomocnicy zostali powoani przed króla,

sprawili si w duchu pojednawczym i odnie.^li od niego od-

powied, e ze sów cakiem zadowolony, lecz czyny dopiero

oka, czy ich ma dal^j uwaa za bezecnych buntowników

i nieprzyjació, czyli tót. za wiernych poddanych i przyjació.

Na wieczór zostali penomocnicy wezwani do wojewody kra-

kowskiego Syndyk jeszcze raz jedzi do Gdaska i przy-

wióz ze sob rajc Kosenberga, ale o summ zapacie si
majc spór pozosta i ukady wcale nie zmierzay do kodca.

Kaza nareszcie król owiadczy penomocnikom, e wyrok

bezecnoci uwaa za wprowadzony we wykonanie, odejmuje

Gdaskowi opiek prawa na ldzie i morzu, a ich jako ludzi

bez prawa bierze do wizienia.

Dnia 9. kwietnia zajechao trzydziestu szeciu pancer-

nych, wzili z gospody wszystkich trzech Gdauszczanów

i zczywszy si dal^j z pidziesiciu Wgrzynami, odpro-

wadzili na zamek czycki. Nastpio publiczne obwoanie

wyroku bezecnoci przeciw Gdaskowi i zajcie na rzecz

skarbu wszelkiego majtku oraz towarów nalecych do Gda-
szczan; niemnij wyszo postanowienie królewskie, eby zbo-

e i aden przedmiot handlu nie szed po Wile do Gdaska,
lecz pozosta w Toruniu lub czy Wis, czy morzem kiero-

wa si do Elblga, które to miasta bd miay prawo skadu
i w których cudzoziemcom dozwala si handlu bez wzgldu
na dawne przywileje gdaskie. Postanowienie to nietylko

w kraju po wszystkich województwach ogoszono, ale do po-

granicznych monarchów i wolnych miast rozesano.

Pospolite ruszenie wielkopolskie byo ju zwoane do

Inowrocawia na dzie 15. marca a stany pruskie miay roz-

kaz dostawienia dwóch tysicy knechtów, to jest piechoty

niemieckij, obmylenia pienidzy z podatków i przysposo-

bienia ywnoci na wojn.

Gdaszczanie nie posiadali wielkij siy, bo cae ich woj-

sko skadao si tylko z piciu chorgwi piechoty i dwóch
Tom \. 1)
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szwadronów jazdy. Dowódc wszystkiego byl pukownik

Hans Winckelbruch z Kolonii. W twierdzy u latarni mor-

skiej czyli Weichsel-Miinde stal chorgiew knechtów pod

dowództwem kapitana. Pozamawiano jednake oddziay

w Niemczech i Danii. Stare warownie przyrzdzono do

obrony, nowe przydano i zalano nietylko przekopy ale niziny.

Podczas pobytu królewskiego w Toruniu, kiedy si bar-

dzo zanosio na ugod, dowódca wojsk polskich Jan Zboro-

wski zawar z Gdaszczanami zawieszenie broni, a nawet

posunite swe naprzód oddziay ze uaw gdaskich, ci-
gi)l do dóbr starostwa tczewskiego, ale gdy penomocników

gdaskich pod stra wyprawiono z Bydgoszczy do czycy
natenczas rozpoczy si kroki nieprzyjacielskie na dobre,

a mianowicie niektórzy szlachcice polscy mieszkajcy w po-

bliu okrgu gdaskiego wpadli w jego granice dla robienia

szkody i w odwecie doznali po swych dobrach napaci od

wojsk gdaskich.

Pukownik polski Ernest Weyher, który ze swoimi Niem-

cami najemnemi stal w Pucku oddanym sobie w dzieraw

przez Jana Kostk wojewod, kaza na czónach zastpi

statkom duskim wiozcym róne dostawy na wojn dla

Gdaszczan i wszystko z nich pozabiera. Wpad do mia-

steczka Heli, mieszkaców zupi i do ^wykonania przysigi

na wierno Stefanowi Batoremu zniewoli.

W dzie wielkanocny dnia 7-go kwietnia (1577. r.)

Gdaszczanie zamknli bramy, aby nikt wchodzi ani wy-

chodzi niemóg i kazali otrbi, e kto chce przyj do

zdobyczy wojennj a w tym celu ma ochot z pukownikiem

i wojskiem zrobi wypraw, ten koo wieczora powinien

si stawi w pewnem oznaczonem miejscu, jako znalazo

si do kilka tysicy ochotnika. Skoro atoli wyszli z miasta,

powstaa burza z deszczem, gradem i grzmotem, a mu-

sieli wróci. Odwleka si wyprawa przez cay tydzie.

Pukownik Hans Winckelbruch jako onierz dowiadczony

uwaa, e to rzecz bardzo niebezpieczn wystawia

na raz nietylko cae wojsko, ale wszystek lud bojowy;

mieszczastwo atoli jak zwykle cenice wszelkie sprawy

na rozmiar grosza gotowego, zaczi.o mrucze, e pul-
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Icowoik chciaby swój oid w izbic wysugiwa i tem go

zniewolio, e puci wszystko na los szczcia. Znowu
zamknito bramy*i otrbiono wypraw.

Zebrao^sijna wieczór okoo piciu tysicy ludu do-

brze uzbrojonego z piechami na piersiach, cisz broni
na ramieniu a^lejsz u pasa i wreszcie mnóstwo gooty
bez uzbrojenia, tak i przez trzy godziny dwoma bramami

sypa si tumj^z miasta. Pochód by wesoy ze piewami,

4)0 si spodziewano j^bogatych upów. Okoo f^witania sta-

nli Gdaszczanie pod wsi Langowem a przez dzie i noc

dalszego pochodu, nad drugiem ranem u iubiszowskicgo sta-

wu niedaleko od^Tczewa, gdzie zastali w porzdku wojsko

królewskie.

Przez szpiegów i^Kozaków mia Jan Zborowski wczesn
wiadomo' o wyprawie i ruchach nieprzyjaciela, ale nie s-
dzi, aby o bitw chodzi miao, a doszo go zawiadomienie,

e Wis pod wod pyn wielkimi dziaami i trzystu ludmi
obcionejdwaj wielkie i dwa mae statki. Postawiwszy

na brzegu^^dla oka na nie, oddzia swego wojska, zwoa
mieszkaców Tczewa i lubo niebyli przygotowani do od-

iporu, napomnia wzgldem wiernoci dla króla, a dodawszy

im stu drabów z roty Andrzeja Firleja, naówczas kasztelana

lubelskiego, oraz cztery dziaka, jako móg po murach

i u bram porozstawia. Dalj pod wieczór rozkaza uderzy

w bbny na trwog, zebrane wojsko ruszy, a wysa przo-

dem dwudziestu Kozaków z roty Jerzego Strusia, starosty

bracawskiego, aby si nad wojskiem gdaskiem wieszali

i o jego kierunku donosili. Przez wiksz cz nocy stal

pod broni u stawu Iubiszowskicgo Hans Winckelbruch:

postrzegszy przed sob Polaków, zoy rad, czy da
wojsku czas do jada, czy t<^ zaraz uderzy, ale, e bya
wazka grobla do przebycia, przeto chciano korzysta z jej

nieobsadzeuia i dla tego sporzdziwszy spiesznie most

przez Polaków zepsuty, zaczli sypa szace i dziaa prze-

prawia, lecz si most zaama. Zborowski z Wgrzy-
nami, Kozakami^ i Tatarami nie mia wszystkiego i pó
trzecia tysica,^ale wojska piknego oraz dwa dziaa i dwa-

clziecia om hakownic. 8koro tylko Gdaszczanie cz
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przez grobl przeprawili, kaza uderzy oddziaowi jazdy^

który atoli dziaami cikiemi pó drugiej stronie jeziora

ustawionemi, odparty zosta. Przy tern uderzeniu jazdy,

strzelcy gdascy co kierowali hakownicami cignli *'sic

z pospiechem za inny swój oddzia. Wojsko gówne gda-
skie lubo stawem zabezpieczone biorc spieszn zmian^

stanowiska za ucieczk, zaczo gwatownie umyka. Zmie-

szao to naturalnie garstk po za grobl zostawion, a nie-

zmiernie dodao ducha na polskij stronie. Rzuciy si cho-

rgwie Firleja, Jordana Spytka, tatarska Temruka onie-

rza synnego, oraz Wgrowie, a wszyscy w jednym szyku.

W tm hajducy pod dziaa gdaskie podskoczyli, pobiwszy^

puszkarzy Niemców, na nieprzyjaciela je obrócili. Woali

po tm, e niemaj czm strzela, ale Zborowski krzykn
na Szwaba Ezajasza sug swego i ten zaraz beczk pro-

chu pomidzy nich wrzuci. Szed jeszcze bój na samj

grobli, a e most by zepsuty, przeto nabito i natopiono-

mnóstwo Gdaszczan, a ci co uszli na drug stron, bronili

si dziaami, które snadno na rubach day si kierowa

i ubili Michaa Wadasza dowódc hajduków, lecz i sami

odnosili cige straty, a nareszcie dostali si pod [rce

chopów polskich, co niemieckij krwi oszcscdza niezwykli..

Gdaszczan pobito na placu i w ucieczce do dwóch ty-

sicy piset, a zabrano do niewoli omset pidziesit*).

W pogoni zgin na polskij stronie od strzau Zarzycki

towarzysz z roty Kazanowskiego, który mia tak zbroj,,

e z póhaka kaza do nij strzela, ale gdy Bóg przy-

sa czas ywota jego, zawioda zbroja. Pod koniec bitwy

dano Zborowskiemu zna**), e statki obrawszy miejsce

na Wile, zaczty gste strzay na Tczew sypa. Roz-

kaza na odwrót zatrbi, a zgromadziwszy dwiecie je-

zdnych ruszy do miasta, które atoli w wielkim niebez-

pieczestwie nie byo, gdy strzay ze statków mogy tyl-

*) Chytraeus XII. ksiga.

**) Pamitniki do historyi Stefana, wydane przez Edwarda

Raczyskiego w Warszawie roku 1830. Nr. 1. List Jana Zborow-

skiego.
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Ico jako mata pomoc sta si przydatnemi, gdyby Win-

"Ckelbnich od ldu szturmowa by/ zacz. Kaza Zboro-

wski i do statków strzela z cikich dziai, ale pomimo

korzystnych stanowisk nie móg im zrobi szkody, bo dziata

eolskie niemiaty jeszcze l^rub do zniania i podwyszania

|>rzy celowaniu uywanych.

Ze klska u stawu lubiszowskiego sm-itkiem i trwog

j)rzeja Gdailszczan atwo oceni, skoro si wemie na

uwag, e stracili przeszo poow wojska, a nagino nie-

mao obywateli pewnego znaczenia w miecie i z wielkim

rozgazieniem krwi i powinowactwa. Gdyby Zborowski

by zaraz poszed pod mury Gdadska, ani godziny nie sta-

wianoby mu oporu, ale on starym obyczajem musia spo-

•cz po zwyciztwie i tylko z listem o poddanie Gda-
ska wysa trbacza, którego w drodze chopi niemieccy

zabili. Ju t<^ po przestrachu i strapieniu odezwaa si

w zwycionych zemsta ; obywatele Gdaska sami pozaci-

gali na warty, penili w ogóle ca sub wojskow, a tym-

-czasem kazali najmowa wiee oddziay za granic. Na
póniejsze wezwanie za Zborowskiego do zdania si na

ask i nieask odpowiedzieli, e nic zego niezrobili

przez odmówienie wiernoci królowi, który im przywi-

lejów niepotwierdzi: s skonni do ukadów i gdyby mieli

dla penomocników listy bezpieczestwa, natychmiastby ich

wyprawili.

We wsi Leski na wielkij Zoawie zjechali si peno-

jmocnicy gdascy z wojewod Kostk i z Janem Zborow-

skim, lecz do niczego nieprzyszo.

Na drugie ukady w Gutlandzie na uawie mniejszj,

zjechali si z samym tylko Zborowskim, który owiadczy,

e ma z ust Batorego, i z Gdaska wsi zrobi niemyli,

a miasto od wsi róni si tylko przywilejami, wic przy-

wileje pozatwierdza. Wyznanie augsburskie chce zostawi

w sw^j mocy, naduycia pousuwa, winnym buntu prze-

baczy. Po zniesieniu si z królem, Zborowski zjechawszy

z Gdaszczanami do wsi Krzywe koo, uczyni ju stano-

wcze przyrzeczenie w imieniu króla tego wszystkiego, o czm
vr Gutlandzie tylko potocznie mówi, a zaprzestawa na
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dwukro stotysicach zTotych, których wypat królby si
stara jak najmniej uciliw zrobi.

VI.

^ Król odbywa narady ze zwoanym senatem do Wo-
cawka, gdzie wyjedna sobie pozwolenie do zasta^viania

klejnotów koronnych, cigania poboru, atoli z poborem^

szo niesporo, lecz biskupi zwoani na synod przez prymasa

za staraniem Czarnkowskiego zrzucili si na pewn summ
dla pokrycia tymczasowo wielkiego niedostatku w skarbie.

Z Wocawka pojecha król do Warszawy dla sposobienia

wicej pienidzy, nawróci do Malborga i nareszcie do

Tczewa, skd go Zborowski z wojskiem w miejscu i ordyn-

ku bitwy nad stawem lubiszowskim uroczy.^cie wita.

Król, Ernest Weyher i Zamoyski byli tego zdania, i
odebrawszy Gdaszczanom twierdz u latarni morskiej za-

saniajc ich kommunikacye zagraniczne, wojna wemie
koniec zdaniem si na ask i nieask, ale Zborowski, Firl^j^

a najbardziej wojewoda Kostka utrzymywali, e nastraszy-

wszy Gdask cokolwiek ogniem dziaowym, znajdzie si

jak zwykle po miastach w takim razie, trwoliwe stronni-

ctwo, otrzyma gór i bramy otworzy. Podjazdy polskifr

tu i owdzie ucieray si z wojskami miejskiemi, upiy oko-

lic, a król pod Jankendorffem kaza budowa most przez.

Wis na midzymorze Neryngiem zwane. Neryng wycier-

pia od wojska polskiego ogromne spustoszenia, przy któ-

rych niezawsze nawet kobietem i dzieciom przepuszczano"^)..

Gdaszczanie otrzymawszy omiuset zagranicznych kne-

chtów, dobrych oficerów przysanych przez króla duskiego,,

niemao rycerzy z Holsztyna i innych okolic Niemiec, po-

sprzedawszy sukienki ze witych obrazów, naoywszy-

po dwakro podatek setnego feniga i pogówne nie-

tylko na mieszczan, ale na sugi i dzieci mieszczaskie, uzbroili

*) Chytraeus ksiga XII.
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sse^ statkrtw, aby zupen wojn morsk przeszkadza

w egludze cudzoziemskim okrtom, które zawijay ju nie

do (idaska, lecz wedhig królewskiego zalecenia do Kl-

blga, jako odtd gównego portu w Prusiech dla wszystkich

krajów RzeczypoH[)olitej. Byo to naturalnie awanturowaniem

si jednego miasta nietylko przeciw potnej na ów czas

Polsce, ale przeciw znaczndj czci pastw europejskich

a na niczm nie oparto, gdy cesarz Ma\ymiliaD ju od

dziesiciu mieticy niey, jego nastpca Rudolf jako na

tron polski nieobrany, niemóg mie wojny tj bardzo na

sercu; chyba z powodu dawnych roszczed zakonu krzya-

ckiego i 8w6'} opieki nad zakonem, radby si by o Prusy

dopomina, ale do.<»wiadczenie wicj ni dwoma wiekami

poparte nauczao, e Polska potrafi si przy swojm odzie-

rzy. Stosunki wreszcie rzeszy niemieckiej nie byy wcale

do wojny z Polsk usposobione.

Za zblianiem si króla dnia 12. lipca pod sam

Gdadsk zapalono przedmiecia, niewiadomo z czyjego roz-

kazu. Nazajutrz gdy wychodzio za bramy wiele ludzi,

jedni dla pobrania rzeczy, które w poarze ocalay, dru-

dzy dla przypatrzenia s zgorzeliskom, nagle z po za

gór wychyli si podjazd polski. Uderzy na lud bezbronny,

poima go niemao, a przytem kilka osób ubi, a dopiero

u bram strzelcy miejscy dali odpór naleyty ogniem z broni

rcznj.

Król tego samego dnia zaoy gówn kwater na

górze Stoltzenberg zwanj i przez gór biskupi, gór
Wonnenberg rozcign do wsi Schiuifeld wojsko swoje

zoone z czterech tysicy piechoty, a siedmiu tysicy ja-

zdy. Rozpoczto ze Stoltzenberga ogied dziaowy, którym

miotano na miasto nietylko kule ogniste, ale kamienie co

przeszo siedmdziesit funtów wayy. Ogie ten niezrz-

dza jednake wielkiej szkody; ubito tylko cztery ()soby,

a dwie raniono, uadpsuto jedne bram i kilka domów.

Miasto odpowiadao take z dzia swoich i trwaa obu-

stronna kanonada dzied i noc a do 16. lipca zrana. Zbo-

rowski posa na nowo wezwanie do Gdadszczan, aby si

zdali na ask i nieask, lecz oni przystawali tylko na



136

ukady, a wyprawionych przez króla penomocników ze

zwyklm okazywaniem uszanowania u bramy przyjli. Po-

stami za byli Jan Dzialyski wojewoda chemiski, dawny

w oporze przeciw Batoremu nietylko Gdaszczanów, ale

caych Prus naczelnik, Krzysztof Rozdraewski w subie

zagranicznej zniemczay i grafem si mianujcy, ksidz Wa-
wrzyniec Golicki sekretarz królewski i kanonik krakowski,

oraz Jan Bornamissa, pukownik siedmiogrodzki.

Nazajutrz zgromadziy si wszystkie wadze miejskie na

ratuszu, a cae pospólstwo to jest obywatelstwo przed ra-

tuszem ; odczytano w sali odezw po acinie i po niemie-

cku, a potem znowu z okna na ulic take w obudwu j-

zykach i zrzucono na dó po exemplarzu w odpisie.

W odezwie byo powiedziane, e król zosta zniewolonym

do chwycenia za bród, jedynie przez kilku dumnych ludzi;

e Gdaszczanie spustoszyli klasztor w Oliwie i chcieli

wojskiem napa Tczew miasto królewskie, ale jeeli si

spuszcz na ask i nieask, mog uj odpowiedzialnoci

za to wszystko. Od wadz miejskich umówion odpo-

wied syndyk ich poda jednemu rajcy, który owiadczy

królewskim penomocnikom, e Gdask wzi si do broni

jedynie dla zabezpieczenia swych przywilejów i e przy nich

„z powiceniem majtku i krwi wiecznie sta bdzie".

A poniewa odpraw penomocnikom dawano w obec ludu,

przeto lud powtórzy owe sowo „powicenia" hucznym

okrzykiem. Penomocnicy przyrzekszy, i bd si starali

wyjedna posuchanie u króla poselstwu gdaskiemu, odje-

chali do obozu.

Dnia 26. lipca w namiocie swojóm przyj Stefan Ba-

tory poselstwo, ale mu owiadczy, e w ukady wchodzi

niemoe; Gdaszczanie maj bro zoy, wojska najemne

odprawi i jak na rzetelnych i ulegych mieszczan przystoi,

do wiernoci si zobowiza. Trzeciego dnia znowu przy-

byo poselstwo, a przesuchane od króla w obec wszystkich

przy nim znajdujcych si senatorów, otrzymao przez pod-

kanclerzego Zamoyskiego t sam odpowied, co dawnni]

z ust królewskich.
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Zaczy si ua nowo kroki nieprzyjaciekkie. Polacy

Htrzclali z dzia, jak zwykle za Batorego nietylko kamienia-

mi bardzo cikiemi, ale i kulami ogniiitemi, których przez

jedne noc dwiecie dwadziecia naliczono, a Gdaszczanie

znowu robili wycieczki przeciw Polakom. Piotr Klocze-

waki starosta malogoski otrzyma od króla polecenie two-

rzenia floty tak zwanych freibeuterów, lecz tylko przeciw

statkom gdaskim."')

Od zaoenia polskiego obozu pod miastem, Ernest

Weyher pukownik oddziau najemnego polskiego zoonego

z Niemców pieszych i konnych, a jak zwano knechtów

i rajtarów, dostawszy w przydatku nieco rycerstwa polskiego

obieg twierdz przy latarni czyli Weichsel-Miind. Le-

aa ona nad samem prawie ujciem Wisy ; wprawdzie nie

bardzo bya warowna, gdy grunt piaszczysty przeszkadza

do stawiania murów, ale miaa z przodu morze, z je-

dnego boku na \N'is i std przy sobie okrty cz.^ci

miejskie, czci duskie, które mogy silnie przeszkadza

przy szturmie; od tyu szace, znowu Wis i miasto dobrze

obwarowane. Weyher z boku posypa sobie równolege

szace i rzuca ze swych dzia pociski na zaog twierdzy

z jednej chorgwi zoon, która jak moga take dziaami

odpowiadaa. Pó^.niej atoli wysali Gdaszczanie czónami

z miasta stu dwudziestu strzelców z hakownicami i trzy-

stu dwudziestu .Szkotów od króla duskiego przysanych

pod dowództwem podpukownika Clausa Ungerna i radzcy

wojennego Jerzego Farensbacha luHantczyka, którzy przy-

brawszy cz zaogi z Weichsel-Miinde niespodzianie zrana

wyldowali i napadli z obudwu skrzyde obóz Weyhera.

Jego Niemcy od razu pierzchnli : stu pidziesiciu Po-

laków, których mia z sob, bronili si ale dugo po-

doa nie mogli. W korzyci z tj wyprawy odnieli

Gdaszczanie dwa wasne cikie dziaa w bitwie u lu-

biszowskiego stawu pozostawione i dwanacie dziaek

mniejszych ze wszelkiemi potrzebami i strzeliwem. Ale

*) Pamitniki do historyi Stefana. Uniwersa z 28. lipca 1577.
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e uciekali za spiesznie przed Marcinem Kazanowskim^

który z husarzami spieszy, przeadowali i dla tego zatopili

jeden swój statek.

Król mia dzia cikich, prochu, oowiu i innych po-

trzeb bojowych za mao, a to wszystko niepokazywao si
z Królewca, skd obiecanem byo; mógby jednake wiel-

kie szkody zrzdza, lecz królowi nie chodzio wcale

o postawienie na swoj^m przez zrujnowanie miasta : chcia

tylko przestrachem wycisn ka[)itulacy, a Gdask w ca-

^j potdze dla wasnego dobra zachowa, std t obszed

go z gównem swm wojskiem i zaj stanowisko po-

midzy wsi Strzyem, a brzegiem morskiem naprzeciwko-

twierdzy Weichsel-Miinde. Gdaszczanie spdziwszy z Ostro-

wa (SchariFau) oddzia Firleja kasztelana lubelskiego, posta-

wili w pobliu polskiego obozu oddzia szkocki pukownika

Stewarta. Otrzymali take posiek w dziaach, strzeliwie

i pienidzach przez przybye z wracajcm poselstwem,

gdaskicn statki duskie, co przez ogie dzia polskich za-

winy do portu. Pomylniej za strzelali Polacy na twier-

dz, gdzie nietylko rozbito latarni morsk i uszkodzona

znacznie bram, ale spalono blokhausy i prawie cakiem

strzaskano inne budynki, a zaoga porwawszy, co si na

prdce dao, usza w poowie na bliskie pole, a w poo-

wie do szaców przed miastem, za któremi sta Stewart

ze Szkotami.

Atoli Polacy pod cigle trwajcym ogniem dziaowym,

przeprawiwszy si na trzech statkach, do szaców napadli

i tgo przycisnli owych Niemców uszych z twierdzy,,

tylko, e Szkoci zaraz przy nich stanli i jeszcze wród
boju nadbiegy wawo trzy kompanie mieszczaskie. Nie

uciekli jednake Polacy, ale cignwszy si do bolwerku oko-

py przez noc usypali i wzmocnili si drugim nadesanym

oddziaem. Nazajutrz zrana wojsko gdaskie w poczeniu

z mieszczanami zaczo robi sobie dwa okopy, jeden od

bolwerku, a drugi od Wisy i nareszcie w krzyowy ogie

cikich dzia wzio zaszacowanych Polaków. Rozpo-

cza si na dobre potyczka; z królewskij strony wicj=

pado trupa, lecz na gdaskij poleg pukownik Hans Win-
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ckelbruch K»">lln i raniono niemao oficerów, a mi^dzy

ninai i Farensbacba, który jednake wkrótce pot^m objT
pulkownikostwo to jest naczelne dowództwo. Polacy zaczli

rzuca most przez Wis, Gdafiszczanie niemogc temu

zapobiedz, postawili jeszcze jeden oddzia na obserwacy
i pucili dwa statki smo, dziegciem i rónemi palnemi

raatcryaami napenione, lecz obadwa spony, nim do mo-
stu doszy. Udao si jednak Gdaszczanom lepiej dnia

I. wrzenia: pucili bowiem z wod, a priy pomylnym
wietrze wielki statek, który w most uderzywszy rozerwa

go na dwa sztuki. Podczas zbliania si statku cz od-

dziau polskiego zdya uj do obozu, a cz co zo;taa-

na drugiej stronie Wisy, praona ogniem dziaowym ze

statków duskici i przyparta od wszystkich stron przez

bardzo przewan si, zostaa wybit, zatopion lub do nie-

woli wzit. Król cigle niemia dostatkiem ani dzia, ani

strzeliwa, kiedy tymczasem przerwaniem mostu zdobycie

twierdzy Weichsel-Miinde bardzo si od niego oddalio;,

cofn wic naprzód obóz za góry pod Gdaskiem, a na-

stpnie z caym wojskiem poszed na Malborg.

Admira duski stal w porcie ze czterema galera-

mi i jednm okrtem. Gdaszczanie dodali mu cztery

statki pinkami zwane, dwie wielkie odzie i wiele maych,

tak, i razem wyruszyo wod do pótrzecia tysica ludzi>

i to po wikszej czci ochotników. Wojsko to wysiad-

szy na ziemi biskupa warmiskiego cigno z Brauns-

berga pi tysicy, a z Frauenburga i tamecznj kapituy

dziesi tysicy talarów. To sprawiwszy pyno do Elblga.

i o pónocy rozpoczo przed portem z cikich dzia ogie

bardzo rzsisty ale nieszkodliwy. Przez wysanego trbacza,

ódk, wezwano magistrat do ukadów zapewne, aby Elblg

zrzek si prawa skadowego wszelkich towarów polskich.

i dla Polski morzem spawianych. Odpowiedziano, e
o adnych ukadach mowy by niemoe. Tymczasem wy-

sadzony na ld oddzia z tysica ludzi, zacz pali podi

miastem drzewo w stosach i spichlerze ale nadszed z ja-

zd i piechot wgiersk Kasper Bekiesz, wspar go
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^wojskiem elblgskiem burmistrz Sprengel i sposzyli nie-

|)rzyjaciela.*)

VII.

Podczas tych wypadków kroki wzgldem ukadów i po-

toju nieustawaly. Szlachta z województwa pomorskiego

-czyli gdaskiego a mianowicie z okrgów puckiego i mi-

jrachowskiego zaniosa do króla prob, aby cakiem nie

zniweczy Gdaska, tego miasta co jest wielkim czonkiem

Prus, ale ile monoci do przebaczenia mu winy zmierza.

Jleinhold Kraków, Jozue Janowicz i Walenty Oberfeld,

Jitórzy jako delegowani od t^j szlachty wrczali Stefanowi

Batoremu prob, wziwszy na siebie obowizek poredni-

-czenia, udali si do Gdaska, wszystkie wadze miejskie

-woali na ratusz i przedstawili, e naley si spuci na

sowo monarsze, i przywileje zostan zatwierdzonemi,

^ niedad dopiero w sposób ujm królowi przynoszcy,

jakich cyrografów; tylko bro zoy, wojska rozpuci

i przysig wiernoci wykona, a bdzie wszystko dobrze.

-Gdaszczanie bardzo si ju w boju wysilili, a przez od-

-cicie handlu morskiego, pozbawieni dochodów, codzie

)ardzij wtleli na duchu. Burmistrz prezydujcy zapyta

si wic lylko poredników, jak z bezecnoci i peno-

mocnikami miasta wizionemi bdzie. Poselstwo odpowie-

-dziao, e bezecno snadno zniesion zostanie, a penomo-

•cnicy uwolnienie zyskaj. Wadze miejskie zoyy owiad-

-czenie, i poroztwieraj bramy, nakoni si do przysigi,

^le dwakro sto tysicy zotych, które dawnij ju obiecy-

wano, teraz przy poniesionych tak cikich szkodach ze-

ibra si niedadz.

Znajdowali si podówczas u króla w Malborgu dwaj

posowie od Inflant baron Jan Taube i marszaek szlachty

inflanckij Fromhold Tyzenhaus (Tiesenhausen) z prob

*) W Pamitnikach do historyi Stefana, list Bekiesza z 17. wrze-

;nia J577 roku.
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o pomoc przeciw Moskwie. Poniewa byli to ZDakomici

Niemcy i chodzio im o pokój w Prusach, aby Rzeczpo-

spolita miaa wolne rce do wojny przeciw carom, przeto-

jako porednicy udali si takie do Gdaiiska (11. wrzenia

1577.) ale wicej niesprawili jak dawniejsi delegowani od

szlachty puckiej i mirachowskij.

Oprócz poselstwa iriflarickicgo byy w, Malborgu u króla

poselstwa kurfirstów saskiego i brandenburskiego, admini-

stratora arcybiskupstwa magdeburskiego, margrafa anspach-

skiego, ksicia wirtembergskiego, landgrafa heskiego i ksi-

t pomorskich, a wszystkie w itjteresie Prus ksicych,,

lecz od Gdaszczan wezwane wziy na siebie poredni-

ctwo w celu utumienia wojny. Penomocnicy gdascy

trzymani w czycy na zamku, zostali puszczeni na wol-

no Wadze gdaskie zoyy królowi podzikowanie za

to. Abraham Bock pose kurfirsta saskiego z niektóremi

jeszcze posami ksit niemieckich ruszy z Malborga do

Gdaska; porozumiewa si to z wadzami na ratuszu, to

z deputacy od nich wyznaczon ; nareszcie dojeda do

Malborga dla zdania sprawy królowi, a udali si nowi

gdascy penomocnicy do Malborga, gdzie pieszo wród
licznie zgromadzonego ludu szli na zamek. Król w wiel-

kiej sali przyjmowa ich z tronu; po prawej stronie zasia-

da poczet senatorów, z pewn liczb poselstw niemieckich^

z których drugie zajy awk naprzeciwko tronu; po lew<?>

za stronie króla stal podkanclerzy Zamoyski, na czele

sekretarzy i urz(;dników nadwornych. Skoro posowie sta-

nli w rodku sali, napomnia ich podkanclerzy, e maj
króla przeprosi, po cz^'m syndyk miejski odczyta zwolna

po acinie formularz przeproszenia midzy podkanclerzem

a Gdaszczanami umówiony. Po odczytaniu Zamoyski owiad-

czy, e król wszystko w zapomnienie puszc/a, Gdask do
wszelkich dawnych praw i przywilejów przywraca. Nast-
pio po t^m odczytanie postanowienia królewskiego wzgl-

dem zdjcia bezecnoci. Syndyk zakoczy uroczysto
mow, w którój podzikowa Bogu, królowi oraz poselstwu

kurlirstów i innych ksit niemieckich, za przywiedzenie
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ido skutku zupenego pokoju. Nazajutrz wony królewski

z okna zamku malborskiego i w miecie na rynku, ojbwolal

izniesienie bezecnoci z Gdaska.

Wedug artykuów zgody, które jednake nie jako^

iuklad lecz tylko jako postanowienie królewskie zostay spi^

:sane,*) zobowiza si Gdadsk co wity Jan przez pi
lat paci królowi czterdzieci tysicy zotych o trzydzie-

stu groszach; na odbudowanie klasztoru oliwskiego przez

pi lat na kad wielkanoc zoy po cztery tysice

zotych, wykona przysig wiernoci, porozpuszcza woj-

aka. Król za potwierdzi prawa i przywileje, przyrzek

imie w opiece wyznanie augsburskie, zwróci Gdaskowi
.posiadoci zabrane.

Przy huku dzia przyjci na polu od rajtarów miej-

skich, wyjechali do Gdaska królewscy kommissarze Ostafi

Woowicz podkanclerzy litewski, Andrzj Firlej kasztelan

ilubelski, ksidz Hieronim Rozdraewski proboszcz katedralny

wrocawski (na Szlsku) i pocki a sekretarz wielki, oraz

Walewski kasztelan elblgski.

Dnia ]6. grudnia 1577. odbierali przysig wiernoci

naprzód od wszystkich wadz miejskich na ratuszu, a od

-wszystkiego pospólstwa to jest mieszczan na rynku.

W przedmiocie owych poselstw od dwóch kurfirstów

i kilku jeszcze ksit niemieckich, które byy w Malborgu

•u króla, tyle nam powiedzie trzeba, e ów panujcy

na Prusach lennych ksi Albrecht Fryderyk oeni si

z ksiniczk Klewe i wkrótce po lubie naprzód wpad
w melancholi, a nareszcie w zupene obkanie umysu.

Krótko przed t^m Mikoaj Firlej kasztelan wilicki nie-

chcc bra udziau w sporach politycznych o tron polski

osiad by na mieszkanie w Niirnbergu. Tam pozna si

z Jerzym Fryderykiem margrabi brandenburskim panuj-

cym na Ansbachu, który na przypadek bezpotomnej mierci

*) Chrytraeus ksiga XII. giiebeiie. ^^ecict obcr annemuiig ju

^naben.
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ksicia pruskiego mia po nim rzdy odzicdziczyd. Firlej

tedy przyjecha do kri^ila z prob od ksicia Jerzego Fry-

deryka, aby mu dozwolono tymczasowo obj ksistwo pru-

skie w niead zupeny wpadajce. We Wocawku tedy

przychylono si do tego wniosku i uoono przepisy na

kuratel dla chorego i na rejency kraju. Warunki atoli

rejencyi niezupenie przypaday do smaku rejentowi Fryde-

rykowi Jerzemu ; dla wyjednania tedy pewnej zmiany, przy-

byy owe wszystkie poselstwa, którym król w miar mono-

ci zadosy uczyniwszy, ruszy z Malborga do Warszawy,

gdzie si sejm ju zbiera poczyna, a gdzie Jerzy Fryde-

ryk uroczycie hod skada. Lkali si Prusacy ksicy
niesychanj chciwoci jego i nim jeszcze do Królewca zje-

cha, kadego pana polskiego byliby nad niego przenieli;

skadali proby i na sejmie, lecz król niechcia nadwera
prawa spadkowego i Jerzego Fryderyka za rzdc, a nawet

zupenego ksicia pruskiego uzna*) bez wzgldu, e jego

poprzednik cho pomieszanego umysu, ale jeszcze by przy

yciu.

Prusacy królewscy na tym sejmie warszawskim zasia-

<lali równie w senacie jak w izbie poselskij, atoli prote-

stowali, aby ich sprawy nie byy rozsdzane w najwyszj

instancyi przez trybuna koronny, który wtedy wanie usta-

nowiono, ani t eby niepodlegali podatkom od sejmu wal-

nego naznaczonym. Wojewoda Dziayski prawie sam je-

den dla Brodnicy i Bratjanu wywoa wojn gdask, je-

dnake podczas nij, niechcc narazi majtku czci i ycia,

lecz owszem zarobi, królewskich wzgldów szuka, a na-

wet jako pose do Gdaszczan, usilnie pracowa nad po-

kojem; tymczasem skoro postrzeg, i mu snadno na nowo

baamuci i burzy, owe protestowania do skutku przy-

wiód, a wyrzeka cigle, e przywileje pruskie s gwa-
cone: trzymayby si za mocy, gdyby u kadego woje-

wody lea ich odpis, jak to król Zygmunt J. postanowi;

*) Solikovii Commentarius.
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e Polacy niemajc prawa krajowców pruskich wdzieraj

si na urzdy pruskie. Jeszcze i po sejmie przy poegnaniu

wmawia w króla niezgod pomidzy Prusami i Polsk^

Zgoa wierzy on i umia rzeczy w tym duchu prowadzi^

i kto si silnie rzdowi sprzeciwia jest w stanie, ten naj-

wicej na nim wymódz moe.

1
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KSIGA DZIEWITNASTA.

I.

Ii)flaiity z I*rusanii byJy kraje, które prawie jednakow

przebiegy kolej dziejowi^. Jedne i drugie zostay osadzone

Niemcami, w obudwu krajowiec sta si niewolnikiem,

w obudwu handel, a zwaszcza morski podniós si do wy-

sokiego stopnia, w obudwu miasta doszy wielkiej potgi,

w obudwu niegdy panowali Krzyacy, w obudwu peno

byo zamków, wybornie poutwierdzanych, w obudwu zako-

rzenia si nowa nauka religijna i obadwa pragny si po-

czy' i poczyy z Polsk a Inflanty pod warunkiem naj-

uroczystszego zaprzysienia , e im wyznanie augsburskie

czyli luterskic zachowanem zostanie i w niczem przez ko-

.^ció katolicki nadweranym nie bdzie.

Prusy trzymay si z Polsk dla tego dosy cile, e
im zagraa zakon krzyacki, który lubo by bardzo slaby

nawet i w Niemczech, przecie móg si sta narzdziem

chciwoci dla wadzy cesarskiej. Nienalcy jednake i nie-

mona przeczy, e w Prusach byo i drugie stronnictwo,

które utrzymywao, e snadniejsza zgoda z katolikami swego

narodu, ni z katolikami Polakami, jako krom jzyka, pro-

testanci w Niemczech mieli na swem czele potnych panu-

jcych a w Polsce dissidentom ju ledwie gdzie niegdzie

przewodniczy senator wikszej i)otgi, jak niegdy za 'Zyg-

munta Augusta.

Inllarity byy w t<5m samem pooeniu, lecz w dodatku

zagraa im car, nieprzyjaciel wszelkiego zachodniego ko-

Tom V. 1"
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ciofa: kocioa, co si mianowa bd rzymsko-katolickim,

bd jakim nowym. Car nieszanowa inn^j narodowoci,

oprócz wlasnój, usadowionej na duchu sowiaskim, lecz

zamanym od despotyzmu kocioa b''zanckiego, wzitym

w kajdany najezdniczój waregszczyzny, a póniej tatarszczy-

zny, czyli mongolizmu, którego niewykoysaa cywilizacya

europejska, który niewyszed z ewanielii, ale z azyatycki^j

pogaszczyzny , naleycie alkoranem podsyconej. Trudne

i okropne byo pooenie Inflant, nie dziw wic, e si pod

skrzyda ora biaego i szabl pogoni bardziej prawie tuliy,

ni Prusy.

O wypadkach inflanckich wspomnielimy po raz ostatni

na schyku panowania Zygmunta Augusta, kiedy Tatarzy

wstrzymali boje carskie przez spalenie miasta Moskwy a po-

sowie królewscy Krotowski, Leszczyski, Talwosz, starali

si nadaremnie o rozejm u cara.*)

Na pocztku r. 1572. pokaza si w Estonii Inflantczyk

Jerzy Farensbach z Moskwy ten sam, który póniej suy
królowi duskiemu i na stronie Gdaszczanów bi si przeciw

Polakom, jakemy niedawno wspominali. Zacz on werbo-

wa Niemców inflanckich do jazdy najemnej dla cara, a na

wojn przeciw Tatarom. Król inflancki Magnus ukada si

podówczas ze szwedzkim gubernatorem Rewia o rozejm,

atoli przed skoczeniem ukadów poczywszy si z Fareos-

bachem i tysicem Moskali, którzy wkroczyli na Inflanty

odszed do Moskwy.

Tymczasem Polska wpada w pewn bezwadno wzgl-

dem mocarstw pogranicznych, gdy umar Zygmunt August

i nastpio bezkrólewie, wyczerpujce wszystkie siy szlachty

na zabiiegi wzgldem oboru nowego króla lub na widoki oso-

biste. W równie potn omdlao zapadaa i Szwecya,

bo Katarzyna Jagiellonka zostajc w stosunkach z Hoziu-

szem i Jezuitami, cigna ma na stron katolick, co obu-

rzao tak dalece Szwedów stronników Lutra, e do powsta-

nia zabiera si poczynali. Nastay wic niwa dla Iwana j

*) Ksiga szesnasta XXII.
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Wasilewicza, a iiiajac| zamiar korzystania z I>ory, kladi po-

stom szwedzkim bardzo trudne warunki pokoju
;

pottn do

króla Jana pisywal^listy uraz pene, nareszcie w oAmdziesit

tysicy wojska i z liczn artylery naszedl Estoni. Byo
to w same lwita Boego narodzenia (r. I\u2). Szlachta po

catym kraju bawia si 8p()kt»jnie w swych zamkach, a Mo-

skale tak nagle i niespodzianie kraj zalewali, e j czsto

przy stoach wród taców i muzyki nachodzili. Car kaza

nikomu nieprzepuszcza ; domy upiono, dziewice habiono,

izby, sienie i dziedzice trupami sano. A do Wittensteina

niewystpi nikt z oporem, ale i tam pidziesiciu Szwedów

wraz z mieszczanami nie byli si w stanie obronie. Car

wzi szturmem ten zamek. Jeców kaza piec na ronie.

Mieszkaców wzitego póniej Neuenholu tene sam los

spotyka. Karkuss podda si z przestrachu i mniój

ucierpia.

Kiedy Estonia na tak srogie mki wystawion bya,

Inllauty do Litwy i Polski wcielone uyway pokoju, bo

Iwan Wasilewicz mia ochot niby na rzecz syna, ale bar-

dziej na rzecz swoj wasn,- tron po Jagiellonach obj
AV' dugiej mowie do posa wyprawionego przez panów lite-

wskich Teodora Woropaya powiedzia: „Bóg w asz«5m obroc!
Panowie moni s bez naczelnika. Macie wprawdzie naczel-

ników wielu, ale niemacie takiego, coby przewaa midzy
nimi. Wszelkie wic zamiary i myli wzgldem Kzzczypo-

8polit<?j, niemog .cieka do jednj gowy, jako rzeki do

morza. Dugo yem w niezgodzie z bratem moim Zygniim-

Tcm Augustem. Ustay kótnie, zasiedlaa si mio mi-
dzy nami, ale nim mocy nabraa, on znikn ze wiata. Bez-

bono gór bierze, chrzecijastwo podupada. Powoajcie

mnie na króla, a poka jak bd opok Rzeczypospolito]^

Ixichnie bezbono. Ani Carogród, ani Rzym ponia nas

nie bd. Obgadano mnie u was, ale ja jestem zly tylko

dla zych. Wiedz w Wilnie i w Warszawie o bogactwach

mego ojca i dziada."

Przez cig czteromiesicznego panowania Henryka de

Valois, car zajty innemi sprawami, trzyma tylko czstk
swego wojska w Estonii, a nowe bezkrólewie znowu go

10*
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hamowao widokiem na koron polsk. Skoro za cesarz:

Maxymilian zacz si uwaa za króla polskiego niezanie-

dba szuka przyjani z Iwanem, a wyprawiwszy poselstwo

do Moskwy, wyjedna dla Inflant polskich spokojng, lecz

z tajemnm odstpieniem Inflant Moskwie, a nawet i Kijowa,.

skoro tylko zostanie ukoronowanym w Krakowie.

Szwedzi z powodu niezgody w swoim kraju, wojny mo-

skiewskiej, a potem rozprzenia pomidzy swemi wojskami

najemnemi, niebyli w stanie utrzyma si przy Estonii.

Niepodlego inflancka pod królem Magnusem, bya oczy-

wist niewol moskiewsk, a z tj przyczyny sejmujce stany

arcybiskupstwa rygskiego wzyway Rewel aby Estonia od

Szwecyi cakiem odpada, a wspólnie z reszt Inflant w po-

czeniu silniejszem z Litw i Polsk snadnij si ubezpie-

czy od pieczenia na ronie i tym podobnych Iwana okru-

ciestw. Ale Rewlanie nie umieli stanowczo na adn stron

si przychyli, a tymczasem Magnus pobratany jeszcze le-

pij z carem przez pojcie w maestwo jego stryjecznj

siostry i wspierany wojskami najemnemi i pienidzmi od

swego brata Fryderyka II. króla duskiego, broni i prze-

kupstwem szerzy cigle swoje panowanie; miasta i zamki

Habsal, Lode, Leal, Parnawa, Helmet, Ermis, Huiel uznay

go swoim królem. Jan Chodkiewicz starosta jeneralny In-

flant chcia w czasie bezkrólewia po ucieczce Henryka, bez

zaczepienia Moskwy pohamowa rzdy Magnusa i z Niem-

cami najemnemi oraz garstk Litwy, rozpocz kroki nie-

przyjacielskie, przez które odzyska zamek Ruiel. Po nie-

jakim czasie Magnus wypdzi Polaków z Lemsalu, ale za

to Jan Biihring sekretarz Chodkiewicza przebrawszy si

z kilku odwanymi ludmi za chopów co drzewo zwykli

wozi, ubieg zamek Treyden.

Skoro król Stefan ukoronowany zosta i zanosio si na

opór przeciw jego rzdom ju tylko od samych Prusa-

ków, car Iwan postanowiwszy opanowa cae Inflanty,

chcia naprzód ukoczy spraw z Estoni i posa do Re-

wlan owiadczenie, aby bramy otworzyli, bo inaczej po-

wtórzy si zburzenie Jerozolimy. Gdy dano odpowied

nieprzychyln, pidziesit tysicy wojska moskiewskiego
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w fityczniu r. 1577. ruszyo z Nowogrodu. Ich wodzem

byl Fedor knia^. m^cislawski, tego za.<^ namiestnikiem Iwau

Szeremetjew, kt<5ry uchodzi! za najlepszego onierza. Jemu

tedy car tia poegnanie powiedzia, e ma opanowa Ile-

wfl, jeeli chce ywym pokaza si na dworze. Rewlanie

oczekiwali pomocy w statkach z Finlandyi, Szwecyi i Lu-

beki, ale morze batyckie wzruszone od silnych wiatrów,

okryo brze<^i swoje rozbitkami okrtów, a Moskale pod

samo miasto zasiali nietylko utarte na niegach drogi, ale

pola i lasy trn[)ami wszelkiej pci i wszelkiego wieku, bez-

'bronnych mieszkaców nieszcz.^iliwego kraju. Nieliczna

szwedzka zaoga dawaa silny odpór, zrobia wycieczk, po-

rozbijaa nieprzyjacielowi blokhausy. Nieprzyjaciel rozebra

ipod miastem klasztor Brigittek i z ciosowych kamieni ku
pociski dla dzia, któremi jak zwykle, kierowali zdatni cu-

dzoziemcy. Aby iSzwecy lepij zakopota, dowódcy carscy

wysali od Rewia po lodzie oddzia tatarski do Finlandyi,

który wielkie robi spustoszenia. Po obleniu prawie dwu-

niiesiczn«''m musieli Moskale odstpi, a Szeremetjew niepoka-

za si ywo na dworze, gdy zgin od strzau dziaowego

i tylko zwoki jego uroczycie wewieziono do Moskwy.

W krotce potrm, a mianowicie w czerwcu r. ir)77. car

Iwan zacz znowu zgromadza wojska. Kady musia mnie-

ma, e to nowa wyprawa przeciw Rewlowi. Magnus lenny

król carski pojecha do Pskowa wita swego zwierzchnika

j) a n a i cesarza wszech R o s s y i, ale tam wy-

miarkowa cakiem nowo zamiary, a mianowicie, e Iwan

Wasilewicz chcc korzysta ze zajcia si Stefana Batorego

obleniem Gdaska, myli cae Inflanty opanowa, do Mo-
skwy wcieli, a jego, jako figur cakiem zbyteczn, nietylko

od obowizków królewskich uwolni, ale za morze do ro-

dzinnj Danii odesa. Wtedy postrzeg nawet i Magnus,

e dla Inflant majcych naprzeciw siebie potnego nieprzy-

jaciela z duchem azyatyckim, jedynie tylko opieka potnej
Polski i Litwy poytek przynie moe i wysa natychmiast

do ksicia kurlandzkiego swego nadwornego kaznodziej

Chrystyana Schrapfera, niby jako od obowizków uwolnio-

mego, a waciwie dla ukadów o zczenie swych posiado-
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ci z Kurlandy jako drugie ksistwo, a pod opiek Pol-

ski.*) Mieli atoli Polacy Magnusa w podejrzeniu, e chce

zowi Inflanty przez wyjednanie sobie uznania na dworze

cesarza rzymsko-niemieckiego a przebiegle korzystanie ze

wzajemnej zazdroci Moskwy i Polski.

Tymczasem car ruszy wojska od Pskowa; Ryanie litu-

jc si nad now^m nieszczciem Rewlan, z miosierdzia

chrzecijaskiego i ssiedniej przyjani, posali im yta i pro-

chu. A tu nagle wojska moskiewskie pokazay si w ar-

cybiskupstwie rygskiem, bez oporu zajy Marienhausen ; dal^j

mao zepsuwszy prochu Luitzen, Rositten i Diinaburg. Cae
Inflanty polskie byy w ostatni^m niebezpieczestwie, bo po

miastach sabe stay litewskie zaogi, starosta jeneralny In-

flant i kasztelan wileski Jan Chodkiewicz wyjecha by na

wypraw gdask, a jego zastpcy i podwadni nie umieli

sobie da rady.

Magnus lubo ju sta w porozumieniu z królem, prze-

cie wojskami musia jeszcze wspiera cara i dla tego chcia

jak najwicj zamków pozajmowa, eby si utrzymay w je-

go a nie w moskiewskim rku. Miasta za i zamki, nie-

znay zamiarów Magnusa, ale wystraszone pieczeniem na.

ronie, aby tylko z Moskalami niemie do czynienia, ch-
tnie mu si poddaway. Wenden czyli Kies nietylko przy-

rzeka otworzy bramy, ale nawet wypdzia garstk pol-

skiego wojska. Gdy za Magnus sam si do tego miasta,

zakwaterowa, mieszczanie wolmarscy zrobili powstanie, ro-

zbroili zaog i gównego wojsk litewskich naczelnika Ale-

ksandra Poubieskiego do Kiesi odesali. Tu Magnus ju
poniekd okaza, e paszcz na dwóch ramionach nosi, bo

Poubieskiego z wielkim wszystkich podziwieniem na wol-

no puci. Car zwchn co si wici, z licznm woj-

skiem stan pod Kiesi i chcc gadce dosta w swe rce

z miastem i Magnusa, Kaza go na rozmow w pole wy-

woa. Magnus wyczyta ju w listach Iwana smutne

*)Dogiel Codex dipl. tom, V. docum. CLXXII sub an.

J577 et 6eq.
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wzgU^dem siebie zamiary, zdjty wielk trwog wysta dwóch

dworzan z przeproszeniem, i mu przyby trudno, ale car

dworzan kaza wzil^ pod rózgi, zagna do miastu z odpo-

wiedzi, e nic z niemi, ale z ksiciem ma «prawc. Ma-

gnus niewidzial adnego dla siebie ratunku i w orszaku

dwudziestu pi«,'ciu osób wyjecha. Przy spotkaniu zsiad

z konia i pad na twarz przed swoim cesarzem. Iwan zsiad

wprawdzie take i wraz ze synem podniós go z ziemi, ale

w tych sowach zacz przemow: „Ty nikczemny chy-

stku, chciae.<5 Inilant i królestwa? Ucieke z twego kraju,

biegae goy i nagi od miejsca do miejsca, jam ci do mego

rodu przyj, daem ci siostr stryjeczn, któr(?j. niegodzien.

Jam ci zaopatrzy w odzie, j)ienidze i ludzi, wyniós do

godnoci, a ty podemn doy kopiesz. Niechciae zdra-

dzi mnie twego pana, któremu wierna sub poprzysig?**

Dalj owiadczy car w podobnym tonie, e Magnusa kró-

lestwo ju przemino i kazti go zamkn do domu bez

dachu, pod mocn stra. W Kiesi za dziko Moskali

okazaa si w najwyszym stopniu : jednego czowieka odzie-

rano, drugiemu nos i uszy obrzynano, innego zabijano, a ten

cay obraz mordów przeplataa dzika i bezwstydna spros-

no habieniem kobiet wród dnia po ulicach, obok miejsc

krwi zbroczonych. Wojsko Magnusa bronio si na zamku

w Kiesi przez dni kilka, ale nareszcie niewiele pozostao

mu prochu i t<^j reszty postanowio uy na wysadzenie

w powietrze. Pastorowie, którzy tam byli, sprzeciwiali si

dugo temu samobójstwu, nareszcie zezwolili, lecz obstawali

za przyjciem przez wszystkich kommunii a nie mieli wina,

bez czego komunia byaby pod jedn posti\ci, katolicka

i do zbawienia, wedug nich zupenie niedostateczna. Po

dugiem szukaniu znalaza si i baka wina. Za skodcze-

niem najwyszego religijnego obrzdu, zaraz jeden z ryce-

rzy wezwa swego sug, aby mu ycie odebra i ten w oka

mgnieniu zastrzeli jego i siebie. Drudzy klknli, rozpo-

czli mody, a rotmistrz i dworzanin Magnusa Henryk Boiss-

man z okna przyoy lunt do prochu podsadzonego i po-

szed cay zamek w powietrze przeszo z trzystu ludmi.

Sam Boissman upad opodal a lubo miertelnie potuczony.
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opowiedzia Moskalom cate to zdaivcnie bardzo politowania

godne, przecie go jeszcze Jia pal wbili, równie jak wszy-

stkich, co chcc unikn mierci od wysadzenia murów
wierzchnich, pochowali si byli w sklepach zamku.

Polskie i litewskie zaogi w Ronnenburgu, Trikatenie

i Schmiltenie wystraszone nietylko })otg, ale i srogoci

cara pozawieray ukady i odeszy z broni do Litwy: do-

sy, e jak poprzednio ca Estoni, to jest Inflanty przez

Szwedów zajte oprócz gównego miasta Rewia, tak znowu

cae Inflanty, do których zaprowadzono wadz polsk, obsa-

dzone zostay zaogami moskiewskiemi, a car z gównm
wojskiem cofn si do Pskowa w rodku wrzenia (1557.

roku). Zaogi te uwaajc pooenie swoje za bezpieczne,

nie bardzo si miay na ostronoci: pukownik inflancki

Plater posia do Moskali beczk wódki, na zamek dyna-

burgski, a gdy si spili, napad ich z inn szlacht inflan-

ck i ludem, e noga nieusza. Sekretarz Cliodkiewicza

powyej wspomniony Biihring a rodowity Niemiec z ksistwa

bnmswickiego, w stu rajtarów niemieckich, omdziesiciu

jedców polskich i dwustu chopów zabra Kio, Lemsal,

Rop i Moskali powyrbywa.

II.

Ale trzeba nam si zwróci do ogólnego stosunku Pol-

ski z Moskw. Król Stefan zaraz po objciu tronu pisa

do wszystkich monarchów j)Ogranicznych ze zaleceniem swój

przyjani ssiedzkij. Do cara byli przez niego wyprawieni

Stefan Grudzieski Polak i Lew Bukowiecki Litwin,'*') któ-

rzy obstawali, e naleaoby uatwi spory od dawna pro-

wadzone. Iwan da odpowied, e sysza i cesarz Ma-

xymilian królem polskim obrany, ale kiedy teraz Stefan

Batory o objciu tronu ju donosi, to moe przysa wiel-

*) Rejnholdi Heidensteini de bello Moscovitico lib. 1.
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'Icie poselstwo dla pojednania si wzgldem wzajemnych

8toBunk<5w.

W skutek tego na sejmie toruskim wyznaczeni zostali

wojewodowie Stanisaw Kryski mazowiecki i Mikoaj Sa-

piecha miski oraz Teodor 8kiimin podskarbi litewski.

1'odczas oblenia Gdasku, na kt(')re król wyty i tak

ju wszelkie siy wojenne, niepodobna mu byo wystpowa
przeciw Moskwie, chocia cae Inllurity do siebie zagarniaa,

ale poleca panom litewskim, eby sprawy niezasypiali

i w miejsce zmarego Grzegorza Chodkiewicza zamianowa

hetmanem litewskim Mikoaja Radziwia (Jurewicza), o któ-

r}'m mniema, e rycerstwo najsnadnicj poruszy zdoa. Na

sejmie warszawskim, co zaraz po wojnie gdaski('j nastpi,

radzono o rodkach przeciw Moskwie. Wysadzono z se-

natu kommissy, ktdraby si zastanowia ile wojska i pie-

nidzy moe by potrzeba; uchwalono pobór a mianowicie

po zotemu od anu i czopowe od piwa. By to podatek

znaczny, przecie oprócz Krakowiaków, Saudomirzan,

i Sieradzanów, którzy si zasaniali brakiem upowanie-

nia od ziem, wszyscy posowie sejmowi dali na niego

zezwolenie.

Tymczasem wielkie poselstwo polskie z Torunia wypra-

wione car prawie zniewaa. W Moskwie mao co, nawet

do ywnoci potrzebne, dao si naby za pienidze, a od

dworu dostawali z umysu straw tak niegodziw, e prawie

gód cierpie musieli. Wszelkie pismo od posów tylko pod

pieczciami przyjmowano, a na pisma moskiewskie pieczci

niekadziono lub piecz wagi nie majc. Ofiarowa Iwan

rozcjtn na trzy lata, ale chcia przyznania sobie wadzy nad

caemi Inflantami, Kurlandyi nawet niewyjmujc. Niewarto

zatm byo ani si z nim wdawa.
Król majc w myli wojn, potrzebowa nade wszystko

pienidzy. Województwom, które na sejmie nic da nie-

chciay, kaza si zgromadzi na sejmiki. Sieradzan podczas

swego przejazdu, ledwo potrafi do poboru skoni, a Kra-

kowianie i Sandomirzanie o niczem ani sucha niechcieli.

Do Sandomirza zwoa senatorów maopolskich i w skutek

narady z nimi, rzeczonym dwom województwom kaza si



154

zjecha na sejm prowincyalny, czyli tak zwany jenera ma-
opolski do Nowego miasta Korczyna, gdzie przynajmni^p

czopowe wymczy. We Lwowie przyjmowa Stefan Bato-

ry poselstwo tatarskie i zawar z ni^m sojusz, eby podczas

wojny mie w bezpieczestwie Podole i Litw od najazdów ;.

chan póniej dajc pewnej zapaty, obiecywa wspó-
czenie z wojskami polskiemi przeciw Moskwie wyruszy.

Za powrotem królewskim do Krakowa, przybyo po-

selstwo moskiewskie, ale jego naczelnik umar by w dro-

dze. Drudzy czonkowie z gospody uroczycie na posu-

chanie wprowadzeni, niechcieli nic mówi, dopókd król po-

witawszy ich z gow odkryt, niezapyta si o zdrowie

cara. Poniewa Iwan Wasilewicz pisa si ju carem

wszech Rossyi, a nawet a o lubelskiem jak o swojój ziemi

jeszcze za Zygmunta Augusta wspomina, i Stefan Batory

niepochodzi z udzielnie panujcych, a ze Siedmiogrodu, nim

go odda bratu i nim królem zosta, by tureckim lennikiem,,

przeto ceremonia pytania si o zdrowie i to stojc z od-

kryt gow, nietylko zdawaa si poniajc, ale moga bya
na jak ulego dla Moskwy zakrawa; potrzebny wic byli

opór, król nieruszy si na tronie i sowa nie rzek, a po-

sowie odeszli. Oprócz innych przygotowa na wojn urz-

dzi król piechot, która pónij nazwisko wybranieckij

nosia. Z kadych dwudziestu anów po wsiach królew-

skich, rotmistrz wyznaczony postanowi jednego ochotnika

mielszego. Zosta on uzbrojony we wszystko, opatrzony

przez drugich rolników, którzy nawet czynsz, podatki, pod-

wody i wszystko za niego dawa musieli. Co wier roku

by obowizany do swego rotmistrza, albo porucznika sta-

wi si na lustracy z ruaic dobrze narzdzon, szabl,

siekierk i barw wedug przepisu. Na wypraw a do

swego rotmistrza lub porucznika szed o wasnym koszcie

a dalj mia prawo odu królewskiego.

Po przygotowaniu wszystkiego jak naley, zawiadomi

króla Augusta saskiego, a Jana Fryderyka brandenburskiego

kurfirstów, e w celu zasonienia Niemców inflanckich od

najsroszych okruciestw, zamierza rozpocz wojn z Iwa-

nem. Na otrzymane takie poselstwo odpowiedzia su-
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tan turecki, e królowi z caego serca yczy skutku pomy-

filnego, ale ogromna jest sia Moskwy i nad cara niomasz

potniejszego monarchy na wiecie. Nie zraay jednake te-

go rodzaju uwagi Stefana Batorego, ale Krzystofi^ra Rozdra-

ewskiego i Ernesta Weyhera wyprawi do Niemiec, aby

wojska najmowali. Do Moskwy jako pose pojecha z listen^

królewskim naprzód Piotr Harabnrda, którego Iwan obiecy-

waniem ro/ejmu od dnia do dnia zwóczy, a niedugo za

nim opatyski, ju nie z adnemi przeoeniami, ale z wy-

powiedzeniem wojny. Przybywszy na miejsce, gdy wypoczy-

wa z trudów, odwiedzili go rozmaici znakomici Moskale-

i ostrzegali, i jeeli mu ycie mie, niech goej szabli na posu-

chanie u cara przed sob nie nie kae. opatyski atoli

odpowiedzia, e zna tylko jeden obowizek, a nii:inowicifr

spenienie tego, co wzi na siebie; zreszt kopota si nie

myli i kiedy nazajutrz w dniu pogodnym zajecha po niego

pojazd, kaza i sudze przed sob z go szabl, a do poko-

jów carskich, niezmiernie strojnie przyozdobionych i z pozapa-

lanemi rozmaitemi ogniami. Wystpi Iwan Wasilewicz w zo-

togowej sukni z perami i drogiemi kamieniami, niezmiernie-

uprzejmie przywita posa, ale przybra gron postaw, gdy

mu list królewski i goa szabla zostay zoone. W licie za
byy wyrzuty o nieprzystojne obchodzenie si z posami kró-

lewskicmi, o szukanie tylko dogodnj pory bojów po zawar-

tym dwakro rozejmie. opatyski zosta jednake ze zwy-

k ceremoni do gosjjody odprowadzony. Niedugo potm
znalaz si do króla jaki znakomity Moskal i obiecywa

dotrzymywanie rozejmu, lecz tylko co do Litwy, ale nie co-

do Inflant, wzgldem których jak mówi, zatargi wymagay
poprzednio obszernego rozebrania punktów spornych.

III.

Dnia ostatniego czerwca 1579. r. wyruszy król z Wilna
i w wirze odbywa si popis jazdy litewskij, pomidzy któr
celoway przeliczne oddziay Radziwiów i Jana Kiszki kraj-

czego litewskiego. Na naradzie wojennj panowie byli tego
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rzdania, aby naprzód uderzy na Psków, przez którego wzi-

cie jako miasta bogatego, odebraoby si znaczny zasób wo-

jenny Moskalowi, a pot^m wynagrodziyby si w niejakiej

czci i koszta wojenne. Król utrzymywa, e Psków jako

leby zbyt blisko Inflant, na kraj ten srodze wyniszczony,

cignby znowu wszystkie uciliwoci wojenne, a nawet

mogoby wojsko wpa w niedostatek ywnoci, który bywa
najzgubniejszym wrogiem. Dalej liczne twierdze kazayby si

bawi obleniami i przewóczyyby wojn, a kto mniejsz

si prowadzi, ten musi si na pospiechu w dziaaniacti osa-

cza. Do tego Litwa, a zwaszcza poblisza Dniepru byaby

odsonit. Daoby si wprawdzie nie przez Inflanty, lecz

przez posiadoci moskiewskie ku Pskowowi przedostawa,

ale wtedy zostawianoby wiele miast i zamków obronnych

z wojskiem nieprzyjacielskiem za plecami swemi, coby w ko-
cu bardzo szkodliwm by mogo. Opanowanie za Poocka

nierównie bardziej odpowiada celowi. Naprzód miasto to

jest gównym wzem kommunikacyi wodnej z Ryg, azatm a
z morzem; snadnij do niego wszystko sprowadza, a wzite

-oywi zaraz handel Rygi, którj dostatki i sia s dostatka-

mi i si wojenn Polski; wreszcie Poock przed kilkunasty

dopiero laty zostay oderwany od Litwy, a przeto ju ztd

wzicie jego chlubniejszm, pilniejszm i waniejszóm.

Król umiejcy jasno myle, ielubi swoich poj zmie-

juia za zdaniem drugich i obrawszy Poock za najbliszy cel

wojny, wyda do wojska odezw po acinie, która zostaa

przetomaczon nietylko na polskie, ale nawet niemieckie

i wgierskie, aby przez wszystkich w obozie rozumian

byd moga. Odezwa ta bya zarazem manifestem przeciw

Moskwie dla wszystkich krajów europejskich;*) powiedziano

jza w nij : e stoi wojsko utworzone z Polaków, Li-

twinów, Wgrów i Niemców w pogotowiu na wojn, któr

nakazuje obowizek monarchy chrzecijaskiego w celu za-

tamowania rozlewu krwi, zjednania susznego pokoju, odzy-

skania miast pozabieranych, nawet w sposób obraajcy imi

* Edlctum regium svirense ad milites de dato 12. Julii 1579.

tw tomie III. zbioru Pistora Polonieae hisoriae Corpus.



królewskie. Wielki knia moskiewski zmy.^lajc skonno
pokoju, Itjflatity pustoszy, palii, mieszkaców wycina; dziko

mordowa nicprzcpuszczajc jecom wojennym i kobietom za-

cnym. Swoje prawa nawet do Polski i Litwy wywodzi ma-

jaczeniem jakimi, e jest potomkiem I*riisa, który mia by
bratem Oktawiana cesarza. Wszelkie nierzetelne wybiegi,

przywaszczania krajów, spustoszenia i srogoci maj by bro-

ni przeci^*te i powetowane, ale o ile tylko bdzie mona
z najwikszym krwi oszczdzeniem. Bóg wszechmocny po-

bogosawi wyprawie, a monarchowie chrzecijascy i kady
musi przyzna jej suszno. Cudzoziemskie oddzia-

y wojska powinny pamita, e bronic Pol-

ski przeciw Moskwie, ratuj w poarze dom ssia-
da swego. Kto za zjedna sobie w boju zasug, ten si

uala na brak zawdziczania nie bdzie mia potrzeby.

Król wysa przodem liadziwilla wojewod wileskiego

z Kasprem Bekieszem naczelnikiem Wgrów dla przeszko-

dzenia Moskwie, aby si w Poocku niewzmocnia, atoli zdo-

aa na dwa dni przed ich przyjciem zwikszy liczb jazdy

i piechoty.*) Mielecki svojewoda podolski hetman koronny

cign okolicami koo zamków Kosiany, Krasnego i Sitna,

które opanowa, lecz w Duszy i Turowli utrzymay si zaogi

nieprzyjacielskie. Po drodze ku Dzisnie poczyli z królem

oddziay swoje ksi Zbarawski wojewoda trocki, Mikoaj

Dorohostajski wojewoda poocki i Jerzy Zenowicz kasztelan

poocki.

W Dzisnie Kettlcr jako lenny ksi kurlandzki, zoy
królowi hod wobec prawie caego senatu litewskiego; z se-

natorów bowiem polskich dla tego nikt niezjecha, e si pod-

ówczas odbyway w Lublinie i)ierwsze sdy trybunau, co do-

piero ustanowionego. W Dzisnie take pozgromadzaly si

nowe oddziay wojskn. Jazda koronna w pancerze i szyszaki

zaopatrzona piknie wygldaa. Oprócz za kopii i paasza,

kady jedziec mia dwie rczne strzelby przyprawione do sio-

*) Edictum regiuiu do siipplicationilms ob rem bene advorsii.«

Moschuin gcstham anno luTS). die :{(). Augiisti w TistoriiH/.a /binrzo

Pclonicac histonac Corpus tom III.
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dla. Oddziay litewskie jak Chodkiewicza dawnego guberna-

tora inflanckiego, Jana Chlebowicza kasztelana miskiego,

oraz Niemcy Krzysztofa Rozdraewskiego i Ernesta Weyhera,

ubraniem, postaw, porzdkiem i karnoci tak zdobili wojsko,

e hetman Mielecki, który do Dzisny z boku nadszed i zaj-

mowa si ostatecznym spisem i porzdkowaniem, twierdzi,

e ani w kraju, ani za granic, gdzie wojskowo sugiwa,

nigdy pikniejszej siy zbrojnej nie widzia.

Tymczasem wojsko moskiewskie liczc na wkroczenie

króla do Inflant, zebrao si pod Pskowem. Znaczny oddzia

przeby Dwin pod Kokenhusen i pustoszy powiat selbur-

ski a wreszcie ju i w trockiem dobra birzaskie, na któ-

Tych Radziwiowie pisali si ksitami. Lubo w Inflantach

sta Jan Talwosz kasztelan mudzki, ale wszystkie jego

i inne tameczne siy, niepooyy tamy upieztwom moskie-

'wskim.

Filo Kmita Czarnobylski od Orszy pilnowa granicy li-

tewskiej poudniowej u Dniepru, aby w tej stronie Mo-

skwa swych upienych zagonów rozpociera niemoga.

Radziwi wojewoda wileski i Bekiesz dowódca Wgrów
przodem od króla jeszcze z Wilna wysani, z lekkich pon-

tonów, z których kady prowadzono na wóziku parokon-

nym, zbudowali most na D winie i bez przeszkody j prze-

byli. W dalszym pochodzie piechota wgierska musiaa

w borach siekierami przerbywa drog. U Poocka król

wczy si z nimi. Moskale chcc srogoci rzuci trwo-

g, pomordowanych jeców Polaków i Litwinów przytwier-

dziwszy do pniów, Dwin pucili; w miejsce jednake

obudzenia przestrachu, tylko ch zemsty i zapa przeciw

sobie podsycili. Król wdziawszy ubiór pospolity, z Zamoy-

skim i Bekieszem objechali miasto dla rozpoznania skd
branem by powinno. Poock od strony poudniowej

Dwin zasoniony, skada si podówczas z trzech czci:

to jest z dwóch zamków i miasteczka Zapoociem zwanego.

Poota pynca od pónocy w kierunku prawie poudniowo-

wschodnim, ocieraa si o zamki obadwa i zamek wy-
szy od miasteczka oddzielaa. Ten zamek wyszy sta

Bia kopcu wyniosym i od pónocy by zasoniony Dwin,
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od wschodu Polut i miasteczkiem, a od zachodu zamkiem

niszym. Zamki obadwa byty zlczouc mostem. Wojska

stay rozoone nastpujcym porzdkiem: od strony Dzisny

nad brzegiem Dwioy, ale pod wod ku Zapoiociu, to jedt

miastu, by obóz ^\'^^r(5w i strzeg nietylko mostu na Dwinie,

ale kommiHiikacyi ku ji^-j caemu doowi, od którego mona byo
sprowadza ywno i wszelkie potrzeby. Za Wgrami po

prawym brzegu sta Radziwi wojewoda, wraz z synem

swoim Krzysztofem, dakj rozcigali si ochotnicy i cokolwiek

pocztów paskich, a do Pooty. Za Poot i za miastem

naprzeciwko dwóch zamków, bez rozkazu zajli stanowisko

Niemcy Kozdraewskiego i Weyhera wraz z piechot, pod Po-

iock dopiero nadesan w liczbie piset, od Jerzego Fryderyka

ksicia pruskiego. Pomidzy Poot a jeziorem mia

obóz król r- jazd polsk i oddziaami rónych panów.

Stanowisko króla byo niejako Rzeczpospolita obozujca, bo

^o namiotu królewskiego w linii prostj cigny si namioty

tym nastpstwem, w jaki<?m ich waciciele zajmowali krzesa

senatorskie. Obwarowano je za wozami i acuchem, co

wozy wiza, a zostawiono otworem dwa tylko wchody.

Naprzód Bekiesz, usypawszy sobie przykopy, dla zaso-

nienia puszkarzy, to jest artyleryi, zacz ogie i mury miejskie

naleycie rozwala. Nietylko Bekiesz, ale Polacy i niektóre

oddziay litewskie, oraz Niemcy od swego stanowiska, posuwali

coraz bardzi(:^j liczne przyko|)y. W ostrokole, którym

miasto byo take obwarowane, zwyczajne strzay mao sku-

tkoway, a dla tego Bekiesz wzi si do kul ognistych.

Atoli i te niezrzdzay szkody, azatem trzeba byo blisko

dotrze, aby ostroko, a jeli si uda, to i miasto zapali.

Bekiesz twierdzi, i naley na ochotnika z pochodni w rku
bra si do dziea. Litwini i Polacy dugo w ten sposób

szczcia próbowali, lecz tylko mier i kalectwo odnosili,

bo Moskwa strcaa przygotowane na odpór kodziny i róne
ciary; spuszczaa si z wielk odwag po sznurach i roz-

niecony ogie gasia. Kiedy za jj w jedno kóko duo si
zebrao, to puszkarze Bekiesza dobrze ucelowawszy, grubo

aoieraz trupa sali.
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Lubo w owych czasach wojsko na wypraw umiano

w ywno zaopatrywa, przecie od Wilna do Potocka nie-

byo jj dostatkiem, a od poowy drogi, moe przez dwadzie-

cia pi mil, cakiem zabrako. Susza i Turowla zamki osa-

dzone moskiewskiemi zaogami tamoway dowóz; ku Pskowu

za i Wielkim ukom rozcigay si same bory. Nadto u So-

koa stali Moskale i odcinali dowóz od Dzisny. Spdzani ze

swego stanowiska przez Krzysztofa Radziwia,wspólnie z Ja-

nem Chlebowiczem kasztelanem, niedali si do bitwy nakoni,

a nawet zniknwszy na czas niejaki, znowu si przy dobrze

obwarowanym Sokole znaleli. Cige za deszcze niweczc

drogi, nietylko dowóz ywnoci utrudzay, ale j cakiem

psuy. Zgoa zacz si niedostatek w obozie królewskim ,,

owies jaday tylko konie ludzi bardzo bogatych. Litwa, Po-

lacy, Wgrzyni, nareszcie i Niemcy ksicia pruskiego, jeszcze

sobie jako tako radzili, ale Niemcy po raz pierwszy ze swego

kraju tak daleko na wschód wyprowadzeni, bez znajomoci j-

zyka, a stojcy wanie na tej stronie, od którj aden wóz na-

przód pokaza si niemóg, nadewszystko za do wygód i mik-

koci przyzwyczajeni, najwicj cierpieli i doszli do tj biedy,

e zióka i traw jedli, na czm ich nieraz jeszcze Moskale zeszli

i srogo mordowali. Przy naradach u króla, Polacy byli tego

zdania, aby wszystkiemi siami uderzy, nim ostatni gód do-

trze, ale król mdrze odpiera, e przy niepomylnym skutku

od razu i oblenie i wypraw musiaby skoczy, a to prze-

cie byaby haba okropna i wielkich skutków. Uwaa, e
podpalanie warowni dla tego na niczm spezo, iz roznieco-

nego ognia niedosy dopilnowano; odezwa si szczególnij

do wytrwaoci Wgrów. Porwali oni pochodnie i gównie,

poszli pod mury, bronili roznieconego pomienia i wszcz
si poar wielki, zwaszcza, e cige ulewy przez cae obl-

enie od dnia 11. sierpnia, ju si na pogod zmieniy. Poprze-

prawiao si wojsko i na drug stron Poloty. Kby dymu

i una mogy dla Moskali u Sokoa by znakiem, e Poloc-

kowi pomoc nie trzeba. Dla tego król wyruszy z obozu na

miejsce do dawania odporu i ustawi wojsko w ordynku bo-

jowym, lecz nieprzyjaciel nie nadszed, a tymczasem pomi-

dzy zaog poock, zaczy si narady wzgldem poddania.
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i dziesiciu Muekali, którzy zbiegli do obozu królewskiego,

wiadomo o tem przynieli.

Lup wojenny by owego czasu siln bojów podniet:

olnierstwo za styszalo e w Polocku na zanikach ogromne

skarby, zwaszcza w cerkwii . Zofii i rozmarkociwszy si na

sam myl zwyciztwa zakoczonego ukadami, a gównie

Wgrzyni, eby nieprzyjaciela od kapitulacyi wstrzyma, owych

dziesiciu zbiegów moskiewskich wymordowali. Król z pola

wróci do obozu, mrok zapad i chciano noc na wypoczynku

.spdzi, dopókd za zganiciem szcztków miasta, przystp

do zamków atNsiejszym si nie stanie, ale olnierstwo w-
gierskie do ostatniego chciwoci rozdranione, umówiwszy

si na swoich naradach, przez zgliszcza, belki i grubsze drze-

wa jeszcze gorejce, hurmem uderzyo, a za niem sypnli si

i Polacy. Moskale od miasta ju byli odcili si okopem

spiesznie wybitym, a dawszy z dzia rzsisto ognia i sprawi-

wszy ucieczk, byliby na tum zmieszany wypadli i naleycie

go zestrzelali, tylko e z boku nadbiega wczenie piechota Za-

moyskiego z dwustu ludzi zoona. Król znowu wygldajc
moskiewskich posików, kaza oddziaom pod broni stan,

a Moskwa w ciemnociach na wszystkie strony ogniem dzia-

owym miotaa, prz) czm jezdny bardzo blisko króla stojcy,

od strzau zgin. Zamilky dziaa, ucich szczk ora, ale

midzy wojskami wrzawa uieustawaa: Polacy wyrzucali W-
grzynom t ich porywczo z chciwoci, a Wgrzyni Polakom,

e naleytj pomocy niedali. Nazajatrz aby pooy tam zwa-

dom, kaza król szturm rozpocz. Moskale chcieli wa midzy
zamkiem a miastem wzmocni ale ich spdzono, rów zasypano,

na kopiec si wdarto i baszt czyli wie jedne nawet zamku

wyszego zapalono. Trwa poar noc ca, a Polacy przykop

z waem prawie tam sobie usypali, gdzie go poprzednio Mo-
skalom zniweczyli. Zrana obrona ju nie bya na aden spo-

sób podobn. Bojarowie i wojsko przysali penomocników

na ukady, a otrzymawszy pozwolenie odej.cia z tem co za-

bra potrafi, opucili obadwa zamki. Wadyka i wojewodo,

wie kopocc si o to, coby ich czekao od Iwana ^^ asile-

wicza, chcieli ju przed ukadami prochem zamek wyszy
i siebie z wojskiem w powietrze wysadzi, ale onierstwo

Tom V. 11
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nieuznajc powodów takiej rozpaczy, bunt podnioso; przy-

prowadzeni przed króla, obyczajem swego narodu, padli na

ziemi i bili czoem pokony. Na Moskalach odchodzcych

onierze królewscy kilka morderstw popenili, mszczc si za

owych jeców pobitych i Dwin na drewnach spawionych.

Król nietylko zakaza krzywd wszelakich, ale sam ude-

rzy buzdyganem onierza, który jednego z nich pochwy-

ci i obdziera. W zamkach znaleziono jeszcze znaczne za-

pasy prochu i rónych sprztów wojennych.

Zdobycie Poocka okazywao si wypadkiem niemaym

w dziejach Polski dla tego, e miasto to nie byo zdobytóm,

ale stracone r. 1563. w lat szesnacie zostao odzyskanem,

lubo przez zniszczenie ; do tego strategicznie trzeba uwaa
Poock za klucz obrony krajów polskich i litewskich: ju to

std, e przez niego panuje si nad dalekiemi kommunika-

cyami po D winie, nad drogami do Moskwy, a majc po-

mniejszy korpus ku Rydze i pomniejszy ku Kijowu, mona je

od Poocka posikowa i od nich w Polocku by posikowa-

nym. Dnia 31. sierpnia odbywao si naboestwo uroczy-

ste w obozie. Przez odezw wydan, a obejmujc gówny
zarys tj wojny, zaleci król mody dzikczynne po wszy-

stkich krajach Rzeczypospolitej *). Wreszcie król Jezuitów

w Poocku osadzi.

Z Turowli Moskale umknli przed oddziaem Kozaków od

Marcina Kurza i Konstantego Lukomskiego prowadzonych,

lecz Sokó wany zamek. Mielecki wojewoda podolski zdoby-

wa musia. Piechota niemiecka przy samej rzece Dryssie,

a polska z innej strony robia przykopy, które w tónych

miejscach zaczte ze sob poczono i ku zamkowi pomykano,

Moskale zabierali si do wycieczki na te roboty, ale tym cza-

sem Dobrosoowski przeoony nad puszkarzami polskimi pu-

ci trzy kule ogniste : jedna z nich od Moskali niepostrzeo na

miaa si czas rozarzy i wzniecia poar na drewnianej wa-

*) Odezwa ta jak ju wyej podano, u Pistoriusza w zbiorze

historyków polskich w tomie III. pod napisem: Edietum regium de

supplicationibiis ob rctii benc gestatn adversus Moschum anno 1579

30. Augusti.
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równi zamku. Mielecki kaza do broni zatrbi. Moskale

widzc i nagy poar i nieprzyjaciela do szturmu w pogotowiu,

sypali si przez wszystkie bramy. Szeremetjew z oddziaem

jazdy zosta schwytany przez wojewod bracawskiego Janu-

sza Zbaraskiego na drodze p8kowskit'j, Borys Sehin mia nie-

uzczcie poledz w innej stronie. Do zamku rzucio si na-

przód piset Niemców i nikomu ycia darowa nie chcielL

Zrozpaczeni Moskale spucili krat z nad bramy, eby nikt

wicj nie przyby i rozpoczli na dobre walk. Roz-

draewski bieg spiesznie, ama krat, ale si dosta kiedy

Moskale ju nie mieli ani jednego Niemca na zabicie. Roz-

pocz wHIc krwaw zemst: cz trupem pooy, a cz
«ama w ogie powskakiwaa. Wiele tam zdobyto pienidzy

przy odzieraniu bojarów; Mielecki nabra mnóstwo jeców,

których cz.^ królowi odda, a cz.^ póniej midzy swoich

przyjació w Krakowie rozdarowa.

Po wziciu Poocka i iSokoa, car widzia si tak do wojny

uiesposobnym, i nietylko z Pskowa wyszed ze swojem

bardzo znacznem wojskiem, ale do Suszy wysa rozkaz, aby

zniweczono dziaa i strzeliwo, pozakopywano obrazy wi-
tych dla ocalenia ich od barbarzyców, a twierdz pust zo-

stawiono. Rozkaz ten przejli Polacy i Mielecki ruszy ku

>uszy, zada poddania z dziaami i rynsztunkiem, a Moskale

iiicfmieli mu si oprze, radzi, e z yciem uszli.

Prócz dziaa gównego korpusu, jak zwykle w woj-

nach przeciw Moskwie na prawem skrzydle Polaków wzdu
Dniepru i daleko za nim toczyy si boje dorywcze napa-

dowe, ale bardzo poyteczne. Filo Kmita Ozarnobylski ów
znakomity starosta orszaski, nagromadziwszy jazdy wtargn
ku Smoleskowi i do dwóch tysicy wsi spustoszy. Kon-

stanty \\'asil Ostrogski wojewoda kijowski z Michaem Wi-

niowieckim kasztelanem bracawskim, kusili si o Czernie-

chów, a ziemie sierwieskie a do Staroduba i Poczojiowa,

Knia Solomerecki take gdzie za Dnieprem robi w Mo-
skwie wielkie szkody.

11'
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IV.

Stefan Batory by czowiek rozumny, ale t^ do swego

rozumu tyle miaJ zaufania, e si o zwyczaje a nawet naj-

wyraniejsze ustawy narodowe nie pyta. Chcia posusze-

stwa dla siebie, a nie dla praw i Rzeczypospolitej. Wszystkie^

najznakomitsze godnoci i urzdy Litwy pomidzy samych

Radziwiów poszy : Mikoaj Radziwi rady by wojewod
wileskim, syn jego Krzysztof otrzyma kasztelani trock

i podkanclerstwo, drugi syn Mikoaj województwo nowogro-

dzkie, Mikoaj Krzysztof (syn czarnego), by ju od dawna

marszakiem wielkim, Albrecht czyli Wojciech brat tego zo-

sta marszakiem nadwornym, a Jerzy brat drugi biskupem

wileskim.*) Pod wadz Bekiesza wgrzyna, zaopatrzonego

przeciw prawu starostwem lanckoroskiem, stawia król het-

mana Mieleckiego; cudzoziemców ponajmowa, cho wiele^

szlachty polskiej do szabli zdolnej, wasao si bez chleba.

Haasowano przeto o rozrzucanie od tronu dochodów po-

midzy ludzi bogatych i jednego tylko domu, oraz cudzoziem-

ców. Wznowiy si wszystkie ale z czasu Zygmunta Augu-

sta o niewykonywanie ustaw czyli exekucy; nierozumiano

na co po dawnemu maj by nadal rozdawane ytarostwa do-

chodue, a po wikszej czci bez najmniejszych obowizków

starociskich; chciano, eby zamiast jednaj czwartej czyli

kwarty, dawano na wojsko trzy czwarte ze starostw i w ogóle

królewszczyzn, odwoujc si lubo bezzasadnie, nawet na

uchwa sejmow czyli konstytucy za Zygmunta Augusta

w tym przedmiocie zapad. W licznych zarzutach przeciw

samowadnoci króla byo wiele prawdy; byy zasady repu-

blikanckie, zmierzajce do równoci midzy szlacht, a nie-

podobay si ani panom, ani królowi. Trudno nam i nie po-

trzeba dzisiaj dochodzi skutecznoci tego lub owego do-

radzanego rodka ale dosy w og<51e przytoczy, e nieje-

dno byo szlachcie powodem, i na króla powstawaa.

*) Heidenstein lib. 11.
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Sejm do Warszawy zwoany zagai kanclerz Zamoyski,

wybija zarzuty i wykazywa wieleto przyszo ze Siedmiogrodu

|>i€nicdzy jeszcze przed zjechaniem Stefana do Polski, co ko-

sztowaa wojna pruska, a nareszcie moskiewska. e niedo-

brze starostwa prawie poznosid, bo to niemi panowie op-
dzaj koszta i yj na poselstwach do krajów zagranicznych

i przy innych posugach Rzeczypospolitej. Ponajmowano

obc piechot, bo to bród nieszlachecka i z Polaków, u któ-

rych mieszczan nie wielu, tworzy si nieda, a koniecznie

potrzebna. Najtrudniejszemi i nie do zbicia byy zarzuty,

e król przy odebraniu hodu od Kettlera zmniejszy dochód

Rzeczypospolitej z Kurlandyi i e do Rzymu wysa Piotra

Wolskiego biskupa pockiego o rozwód z Ann, od której

potomstwa spodziewa si nie móg. W obudwu bowiem

tych sprawach szlachta znalaza czarne na biaem. Pomimo

to wszystko, na pobór zezwolono, a starostowie nawet po-

ilwójn kwart, to jest pó dochodów ofiarowali. Piechot

ia pomnoono z ludu polskiego, to jest wybranieck z dóbr

królewskich, jak powyej dany opis.

Król z Grodna, a potem Wilna urzdza wypraw, ale

«zy mu rzeczy oporem dla braku pienidzy; pacenie po-

boru, jak zwykle wleko si powoli i trzeba byo zaciga
poyczki u prywatnych ludzi. Zamoyski pracowa midzy
panami o zbrojne poczty i dosy, e si zaczy wojska zbie-

ra pod Czajnikami.

Z carem król zawsze niby szuka pokoju, aby pokaza,

e tylko w koniecznoci za or chwyta. Car od ostatnich

poraek grzeczniejszym si pokazywa
;
godca królewskiego do

«wego stou przypuci i szat jedwabn udarowa. Jego boja-

rowie, jak si rozumie z rozkazu, pisali do Radziwia wojewo-

dy wileskiego i Wol owicza kasztelana, e car chcia si sro-

<ize pom.ci za wzicie mu Poocka, lecz ju go udobruchali;

naleaoby i panom litewskim nakoni Batorego do cofnicia

wojska, zaniechania zaczepek na pograniczu moskicwskiem

oraz w Inflantach, a mogoby atwo przyj do pokoju i przy-

jani. Przy kodcu listu usprawiedliwiali cara, e Lopatyd-

skiego, który mu wojn imieniem królewskim wypowiedzia

3. Moskwy puci niechce. Dano odpowied bojarom mo-
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skiewskim, e król do pokoju bardzo jest skonny i nawet

wojn t prowadzi, jedynie dla osignicia pokoju. Posów
z obawy, aby sponiewieranemi nie byli, do Moskwy wypra-

wia nie myli, ale posom moskiewskim cierpliwego prze-

suchania i naleytej odprawy nieodmówi. Niedugo pot^m^

znalaz si goniec z listem carskim do króla i znowu z li-

stami od bojarów do panów, a wreszcie przyjecha Naszczokin^

dworski cara, który widzc dla siebie obojtno, wyrzek

e cho to nie jest obyczajem jego pana, jednake pierwszy

gotów wyprawi wielkie poselstwo, które tylko w stolicy Pol-

ski lub Litwy swój urzd spenia moe, azatm trzeba, aby

król na nie we Wilnie oczekiwa. Król odpowiedzia, e to

u panów chrzecijaskich nie jest rzecz przyjt, eby do

suchania poselstw naiejsce sobie wyznacza pozwalali.

Naszczokin uczszcza do szlachcica litewskiego Hrehora

Ocika. ]VIirewski Ocika suga, posdzi swego pana o po-

rozumienie z Moskw i pokazao si, e Ocik, który z je-

dnym ydem nawet faszywe pienidze kowa, obmyli sobie

u cara w ten sposób nowy zarobek, e si faszywemi listami

panów litewskich skada, na dowód, e z nimi w spisku okoo
sprztnienia króla pracuje. Skoczya si ta sprawa na uka-

raniu mierci i Ocika i yda, a stao si to nowym powo-

dem do wymawiania carowi, e pokoju niechce, ani nie jest

czowiekiem, z którymby pokój zawiera mona.
Pod Czaniki przyby król ze wiconym mieczem i wi-

con czapk, które mu przysa papie, jako upominek na

wojn przeciw carowi. Ze Szwecy stano jeeli jeszcze

nie przymierze, to przynajmniej porozumienie przyjacielskie

przeciw Moskwie, a lubo Szwecya w owj chwili nie bya
w stanie rozwija znacznych si tak z powodu swoich stosun-

ków wewntrznych, jak godu i pomoru w Inflantach, przeciec

z Rewia przynajmniej zagraaa Narw. W obozie naczel-

nicy wojska polskiego, jedni radzili i prosto na Psków^

drudzy na Smolesk, a inni nareszcie na Wielkie Luki^

Przez zajcie Pskowa mona byo oswobodzi Inflanty, przez

zajcie Smoleska opanowa ca Siewierszczyzn. Wielkie

uki punkt rodkowy pomidzy niemi, zdawa si królowi

najdogodniejszym, e z niego mona byo ka zapor
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i Bzkud^id wojskom cara r()wnie od Inflant, jak Siewierszczy-

zny, a wic dziaJa na ca póhiocn i wschodni granic

Litwy. Znal si car dobrze na tj dogodnoci i gówne siiy

do Wielkich I.iik zgromadza. Czajniki byy znowu królowi

dogodne do skierowania wojska w jedne lub drug stron,

a tym sposobem do trzymania w powtpieniu planu wojen-

nego. Zby swój zamiar lepi»'j pokry i odwraca baczno
na Smolesk w listach pisywanych do cara przydawa sobie

tytu „pana Smoleska'*.

Po skoczonC-j naradzie przy przebywaniu wskiego mo-

stu, przeglda król naprzód jazd polsk, która si pod

Gdaskiem i pod l*oockiem bia, a zim w Litwie na leach

przebya; potm wiee zacigi pomidzy któremi celowaa

jazda i piechota staraniem Jana Zamoyskiego zebrana, a w u-

biór aobny po Krystynie z lladziwiów niedawno zmarej

onie Zamoyskiego odziana. Cae wojsko przeciw potnej

Moskwie wiedzione, skadao si z omnastu tysicy jazdy

i dziesiciu piechoty. W koniec poczynionych na wypraw
przygotowa, z wielkim pospiechem bez szat nawet poselskich

zwykle ze skarbu carskiego wydawanych, które pónij na-

dej miay, w sw<^*j tylko wasut'j odziey stan w Czani-

kach pose moskiewski i doniós, e jest w drodze wielkie

poselstwo, które o pokój ukady rozpocz myli, ale tylko

we Wilnie,' jako w stolicy Litwy. Król odpowiedzia, e
nawraca od wojska niemoe, lecz gdzie tylko stanie, w ka-

dcm miejscu do przyjcia pokoju gotowym bdzie.

W rozwiniciu uoonego planu wojennego, szy z Janem

Zamoyskim ku Suraowi w dodatku do jego wasnego wojska

oddziay wgierskich i polskich strzelców konnych z naliyt

na ów czas broni [)alu, oraz piechota niemiecka zostajca

pod dowództwem awanturnika europejskiego, a bardzo bie-

gego onierza Jerzego Farensbacha.

By on rodem Inllantczyk, wojowa z modu w Wgrzech

przeciw Turkom, we Francyi podczas wojen religijnych,
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w Niderlandach przeciw Hiszpanom, a póniej gdy w obro-

nie Inflant wpad do niewoli moskiewskiej, przyj i u cara

sub w stopniu pukownika i dowódcy oddziau Niemców,

z któremi odznaczy si w bojach przeciw ^Tatarom; suy
pot^m w Danii, gdzie zosta marszakiem dworu, wojowa

z Duczykami przeciw Polsce na stronie Gdaószczanów,

a nakoniec z najemnikami niemieckimi stan przy królu

Stefanie.

Zamoyski nad przedni stra przeoy ukasza Dziay-
skiego oenionego ze siostr swoj, przydawszy mu tgiego

onierza Mikoaja Urowieckiego, a nad dziaami i sprztem

wojennym Stanisawa Kostk podkomorzego chemiskiego.

Do pomocy za przy boku swoim pozostawi znakomitego

swego krewnego Stanisawa ókiewskiego. Lubo czowiek

wysoce naukowy, snadno mu przyszo by nawet wielkim

wodzem^ dla tego, e umia ludzi dobiera. Obogi, to jest

pocigów byo zbyt wiele i aby nie utrudzay pochodu, a na-

leyt miay zason, przeci je Zamoyski na trzy oddziay

i piechot poprzegradza. Tyln stra stanowi sam dobór

piechoty i jazdy. Zboa w polach ju byy dojrzae, Zamoy-

ski kaza z nich wydziela czci na ywno, a reszt zosta-

wia nietknit, dla wojska gównego, które król mia za nim

prowadzi. Od Suraa po lewj stronie Dwiny, trzeba byo
do Wielia rba drog przez bór zarosy odwiecznemi drze-

wami, czyni bagna dostpnemi, zakada mosty, a w cigiem

mieniu si na bacznoci od nieprzyjaciela. Siedm i pó mili

szo to dosy atwo, ale na pótrzecij od Wielia, Moskale

zwikszyli trudnoci, drogi zasiekami i rónemi przeszkodami.

Zmuszeni za cofn si za warownie, wszystek lud z oko-

licy z sob zabrali, a budowle spalili.

Wieli zamek dosy obszerny, mia dziewi wie waro-

wnych, by od poudnia i wschodu Dwin, od pónocy inn

rzek i zewszd, a najbardzij od zachodu gbokiemi i sze-

rokiemi rowami opatrzony. W cigu kilku dni Zamoyski

podsun przykopy i kul ognistych uy. Warownie jak

zwykle w tych tam stronach byy drewniane i dla tego

darni wieo pookrywane, lecz niedosy grubo. e za dar

lepij jeszcze zatrzymywaa pocisk gorejcy, ni goe drewno
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a utnid/aU gaszenie, przeto poar wielki bardzo si snadno

rozarzy. Przy p(omioniu dwrtch wie poncych, jedn
stron uchodzili Moskale, a dnijc wpadli Polacy. Zapasy

prochu, rynsztunku i ywnoci, znaleziono znaczne, lecz naj-

wanieJ8z<?m to si^* okazywao, e nieprzyjaciel straci! wany
punkt zaparcia, kt<5ry pozostawiony w tyle, mrtglby mu przy

obronie Wielkich Luk niezmiernie by poytecznym.

Król z woJ8ki<*m litewskim, koronnym i Wgrzynami,

odbierajc przez goców coraz pokorniejsze listy od cara,

ale niedajc si zatrzymad w pochodzie, szed za Zamoyskim,

a potom tak zboczy w lewo, i od niego mia zason swego

prawego skrzyda i obieg Uwiat. Przykopy przez jedne

tylko noc ku bramie posuwane tak strwoyy zaog, i si

poddaa. Wic i drugi wany punkt zaparcia w Litwie stra-

cia Moskwa, a utrzymaa si jeszcze przy Newlu, pod który

poszed Mikoaj Dorohostajski, oraz przy Jazierzyszczach.

Zamek Wielkich Luk znakomitego miasta od przestron-

nych k tak nazwanego, sta na wzgórku niemal zewszd

otoczony wodami jeziora, a od poudnia i wschodu dotykaa

jeszcze rzeka Luwat, pomidzy któr<?j brzegami i jeziorem

pozostawaa tylko wazka f^cieszka. Niedawno Niemiec bu-

downiczy wojskowy wzmocni wysoki wa zamku wieami

bardzo porzdnemi, z których jedna najokazalsza strzega

wstpu pomidzy jezioro a rzek; wszystkie za byy na gru-

bo.<5e jedenastu cali odarnione. Miasto przy zamku nad

obiema brzegami I^owatu zbudowane, Moskwa opucia,

a nawet jego ogrodzenie warowne na pi dni przed przyj-

ciem króla spalia.

Zamoyski cign niby ku Toropcowi, gdzie stao zna-

czne wojsko moskiewskie pod kniaziem Chylkowem, ale po-

t^m nagle skrci i kiedy zaoga Wielkich Luk ujrzaa go

z jedndj strony, postrzega zaraz i knla z drugiej.

Stawili si w obozie posowie moskiewscy. Sucha ich

król dnia 31. sierpnia (15S0 r.), ale si tylko dowiedzia,

e jak z granic moskiewskich wyjedzie, gotowi s z nim roz-

pocz ukady. Król w ich obecnoci da rozkazy Zamoy-

skiemu wzgldem oblenia. Zamoyski dwoma brodami

(przeprawiwszy swój korpus przez rzek Lowat, równolegle
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od zamku posypa okopy i dziaami zasadzi. Rozpoczto

ogie przeciw wieom, lecz nieskuteczny dla ich wielkiego-

odarnienia i kaza go król skierowa na ostrokó, który si
zaraz pomieniem zaj. Posowie moskiewscy obiecywali

uzna panowanie królewskie nad Kurlandy, Ryg, Poockiem,

Uwiat, a doda Jezierzyszcza, mówic, e gdyby przyjta

rozejm a do zasignicia nowych instrukcyi, moeby car

i co wicj jeszcze odstpi.

Król na te wszystkie obietnice niemyla ka wielkij,

wagi, niektórzy atoli senatorowie litewscy lkajc si du-
giego oblenia i strat majtkowych na wojn, byli za uka-

dami. Król, eby co dla nich uczyni, pozwoli poselstwu

moskiewskiemu pisa do cara, sam przyczy list z wyzna-

czeniem ostatecznego do ukadów terminu, ale nieprzestajc

w pracach oblenia, rozkaza Wgrzynom pod wa si pod-

kopa. Skoro to zrobili, zarzucono w nocy most przez je-

zioro, gdzie byo nawet bardzo szerokie; wa prochem pod-

oono i w powietrze wysadzono. Odkrya si przy tem-

ciana wiey, a Wgrzy ni zaraz j podpalili. Póki si nie-

ciemnilo jedne dziaa polskie tak ostrzeliway poar, e go

Moskwa gasi niemoga, a drugie wykierowane do gównych
strzelnic za wie, zwalay na ziemi dziaa nieprzyjacielskie.

Takie uszkodzenie warowni stao si powodem, e nazajutrz,

niektórzy ochotnicy, bez wszelkiego do boju rozkazu, pobra-

wszy drabie wdzierali si na wie, przy czm ich niemao

strcono, a potem wycieczk z jednej bramy wszystkich od-

poszodo. Zamoyski, który si zna na potdze siy ze za-

pau w ludzie obudzonego, przybieg spiesznie, mielszych

pienidzmi nagrodzi, a wszystkich sowami i obietni-

cami zagrza. W skutek jego rozkazu zaczto cign rów

ku wiey, a gdy napotkano w ziemi powbijane pale, które

niepozwalay dalj roboty prowadzi, wyskoczy odwany je-

den onierz, pobieg chyo i wie odziera pocz z darni.

Naladowali go drudzy. Wybranowski za stanwszy ze

strzelcami nad rzek, pocz razi Moskali, co przeszkadza

chcieli, a Weyher z przykopów dziaami mu pomóg. Naza-

jutrz obok rzeki pocigniono rów nowy, dziaa wycelowano-

w bram i stan oddzia z runicami dla wzbraniania Mo-
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skalom wycieczek. Trzeciego dnia wysiano znowu odwa-

nego onierza z motyk, a za nim pucili si drudzy i wy-

darli wielki otwór w darni. Przypadkiem odkryo si okno-

w wiey, przez kt^^jrc Moskale strzela poczli, lecz Polacy

nietylko im w podobny sposób odpowiedzieli, ale wytknite-

dzidy z rk powydzierali. Przez to okno nawrzucano drze-

wa suchego, wiele rzeczy przyprawionych smol i siark^

dosyd e wkrótce pocz bucha plomied; od wiey zaja
si cerkiew Zbawiciela, a od ni^j zapali si ostrokó i na-

koniec poczy gorze domy.

Zamoyski posa do Moskali aby si poddali, bo wygi-

n musz. Stan naczelnik ich duchowiestwa, ale z wa-

runkami, które nie zdaway si korzystnemi. Poszli da
zmiany jako ordownicy Pawe Julan, oraz Jan Krzysztof

Drohojewski, prowadzili ukady dugo, a tymczasem prze-

darli si wród pomieni Wgrzyni chciwoci hipu rozdra-

nieni, za nimi Polacy, wzito miasto i rabowano na wszy-

stkie strony. Doszed ogie do skadu prochu, prysny
z hukiem poblisze budowle, a wielu zwycizców jakoli zwy-

cionych lego w gruzach. Z pozostawionego przez Moskali

przelicznego rynsztunku mao co ocalao.

Król uwaa, e dogodne i obronne pooenie Wielkich*

Luk bardzo mu w dalszej wojnie przyda si moe; skre-

li sam plan do utwierdzenia ich na nowo, kaza powyzna-

cza z wojska robotników, a kierunek dziea powierzy Do-

minikowi Rudolfinowi biegemu w budownictwie wojskowem.

Wochowi.

Ksi Zbarawski z wyborem jazdy polskiej i wgier-

skij oraz z Farensbachem i jego piechot zosta posany

ku Toropcowi. Moskwa w gówn^fj sile cofna si przód

nim przyszli, a zostawione cztery tysice spaliwszy miasto^

gotoway si do obrony zamku.

Mia utoli król bardzit?j zwrócon uwag na zaogi po-

zostawione za sob w Newlu i Jezierzyszczach, przez Mo-

skw za Zygmunta Augusta zabranych. Pod Newel posaT

Dorohostajskiemu dwakro posiki, a nareszcie wyprawi

Zamoyskiego. Znowu rowami dokopano si pod drewniane

zagrody, zapalono je i zawarto ukad. Zamek dosta si
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ze znaczn liczb dzia i rynsztunku, lecz prochu byo tylko

f)ól beczki. Moskale w Jezierzyszczach poddali si bez oporu

KadziwiUowi wojewodzie.

Gdy król przyby do Newla zjechali za nim posowie

moskiewscy. Mówili, e car Inflant zrzec si nie moe, bo

jego przodek Jury zaoy tam miasto Juriew, które Niemcy

Dorpatem nazwali; gotów jednake odstpi Kokenhusu

i innych trzech zamków, pozwoli wreszcie, aby si i król

panem Inflant pisa. dali za zwrotu nietylko Wielkich

iiuk, ale nawet Wielia i Newla miast Rusi litewskij.

W licie swoim car ju króla bratem nazywa, lubo da-

wnij wbrew staremu zwyczajowi by go zniy na stopie

ssiada, e to z krwi królewskij niepochodzi, a nawet

przed otrzymaniem bera polskiego by lennikiem tureckim.

Gdy król pozwoli poselstwu prowadzi dalj umowy
z panami, po kilku dniach ofiarowao wicj zamków inflanc-

kich, lecz dania tak daleko stay od siebie, e pokój nie-

móg przyj do skutku.

Rozdraewski ów naczelnik niemieckij piechoty i Uro-

wiecki dowiadczeni wojownicy, stali tak wysunici naprzód

^ gb Moskwy, i byli na zawadzie zaodze carskiej wy-

puszczonej z Newla do szukania schronienia w Zawoociu

i wzmocnienia jego zaogi. Tymczasem i do tego zamku

przystpi Zamoyski. Wzicie przedstawiao wiele trudno-

/^ci, zwaszcza, e pora roku bya ju przykra dla deszczów,

niegów, mrozu. Naprzeciw Polaków wznosiy si trzy

warowne drewniane wiee z grubych klodzin, a rodkowa

troch mniejsza, miaa strzelnice dogodne, powleczone ju
nie darni, ale wedug dawniejszego obyczaju glin. Na
jezioro ku zagrodzie z ostrokolu rzucono piet, to jest tiaft

^la przeprawiania ludzi do szturmu dobranych; dziaa po-

stawione na brzegu jedne skierowano ku wieom, a drugie

ku miejscom, na których mona byo przecina drogi wy-

cieczkom. Natarcie po przeprawieniu si pletem, le po-

szo; Wgrowie wycili wprawdzie pierwsz zagrod z pali

}ardzo wysokich, ale dostawszy si do drugij z ko-

«Iów rozsochatych, na których wedug rozkazu dla zaso-
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nienia si, powinni byli poka pki ze szmat powisaoe

a czego zaniedbali, zostali powitani dzidami, kosami, berdy-

Hzami i szablami, tak, e uciekajc niemao ich legio i uto-

no. Król dosta z Newla w pomoc Zamoyskiemu dziesi

tysicy jezdnych Polaków, a okoo tysica piechoty wgier-

skiej. Rozpoczto ogie dziaowy na wiee. Pozgromadza-

ne zewszd odzie i ów piet poobsadzali onierze z pocho-

dniami w rku iiietylko z piechoty ale i jazdy, a byli poza-

saniani przeciw strzaom workami z piaskiem. Moskwa

straciwszy nadziej ratunku wesza w porozumienie i oddaa

Zawoocie, które osadzili Wgrzyni.

Kiedy król prowadzi wojn u pónocy, Filo Kmita

Czarnobylski naówczas ju wojewoda smoleski znowu dzia-

a na uboczu w dziewid tysicy jazdy, wiele kraju napu-

stoszy, zwycizkie potyczki odprawia, lecz u Smoleska od

przewanej siy odparty i zgromiony, jeców dawniej pobra-

nych wyrba, i szedziesit dzia polowych Moskalom zo-

stawi.*) Niówce za pod dowództwem Jana Oryszowskie-

go wpadli na Siewierszczyzn, wszystko a pod Starodub

niszczyli i oparli si dopiero o Poczopow, którego zdoby
niemogli.

VI.

Wypadki inflanckie opowiedzielimy a do odebrania

Moskalom Kiesi, Lemsala, Ropy przez Biihringa sekretarza

Chodkiewicza. Nadmienilimy, e Stefan Batory podczas

wyprawy pruskij przestawa jedynie na listach z napomnie-

niem do panów litewskich i inflanckich, aby Inflanty

w miar monoci przeciw Moskwie zasaniali; ale któ by
w stanie oprze si tak wielkij przemocy? Magnus ksi
lezwicki i holsztyski ów papierowy król Inflant przez

cara sponiewierany, a podobno nawet i po twarzy, na-

reszcie uciek pod opiek królewsk do Kurlandyi i osiad

*) róda do I)x,iejów polskich MAlinowskiego i Przetlzieckiego

tom II. Wiadomo o Fi onie Kmicic Czarnobylskim.
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"W Piltynie. Oburzyo to cara tak dalece, e w styczniu

T. 1578. posia znowu wojska na oblenie Kiesi. Jan

IBiihring obwarowa j naleycie, osadzi zaog z rónego
ludu, a wziwszy czterdzieci koni, wymkn si noc
i spieszy do Rygi dla obmylenia ywnoci, bo mu ciko
'hrak j^j dolega. Moskale chcieli korzysta z jego oddale-

nia, rozpoczynali szturm kilkakrotnie, ale ich zawsze dobrze

okrwawiono i zaprzestali bojów a nareszcie odeszli; Rya-
nie tymczasem oblegali w Lenwarden zaog moskiewsk
godem tak dobrze ju przycinit, e nietylko zdeche ko-

nie, ale skóry koskie pozjadaa, jednake równie celu nie-

osignli.

Szwedzi w Estonii take niezasypiali sprawy, a gówna
ich wyprawa bya na pocztku czerwca z Rewia do Dor-

patu, na którego przedmieciach nabili wielu Moskali z ich

2onami i dziemi. Moskale uderzyli take na zamki Szw-
glami osadzone z rozmaitym skutkiem, rabowali róne oko-

lice, a nareszcie zaniechawszy te gonitwy obrócili si znowu

do Kiesi i zaczli w nij oblega wojsko polskie. Wtedy

dopiero szwedzki genera Jerzy Boje w skutek przymierza

Szwecyi z Polsk, zacz si porozumiewa z Jdrzejem Sa-

pieh, który w arcy biskupstwie rygskim mia razem do

dwóch tysicy wojska; poczyli swoje siy, przeszli w boju

rzek A, rozpdzili Tatarów stanowicych ca jazd mo-

skiewsk i zmusili do ucieczki piechot. Z upu wojennego

dostaa si pikna artylerya Polakom, a tysic tatarskich

koni uprowadzili z sob Szwedzi do Rewia.

Na pocztku r. 1579., car gotowa si z wielkim woj-

skiem do nowego najcia Inflant, ale z jednj strony dla

-odzyskania dawnych swych prowincyi Karlii i Ingermanii na-

sa król szwedzki do nich wojska finlandzkiego, a z drugij

strony od Rewia pomidzy Nowym Zamkiem, a Narw woj-

sko szwedzkie rzucio si a w gb kraju moskiewskiego.

Korzysta z pory Krzysztof Radziwi, kasztelan trocki

i w tysic ludzi, pomidzy któremi byo wojsko inflanckie

pod dowództwem pukownika kurlandzkiego Jerzego But-

tlera, zaj biskupstwo dorpatskie i spali zamek Kyremp.



175

Jak za6 wane zwyciztwo odniós król na pogranie* u Litwy

przez wzicjcie PcJocka, tomy powy*'-] opisali. Dosyd, e
Moskwy dokazywanie po Inflantach w cianiejszy poszo

zakres.

Jan szwedzki przysa do Inflant pod dowództwem Pon-

tusa de la Gardle Francuza oenionego ze swoj córk na-

turaln, nowe wojsko, które wznieciwszy ugied kulami ogni-

«temi, wzio szturmem zamek Ke.\holm, a Moskali z onami
i dziemi do dwóch tysicy zatopio i zrbao. Zaoga za
rewelska zdobya zamek Padis, w którym Moskale ju na-

wet ze siode skóry pozjadali, a nareszcie ywili si pole-

wk z siana i somy wywarzan.

Kiedy król bawi w Drohiczynie, w kocu r. 1580

przvbyli do niego, jako penomocnicy miasta Rygi, syndyk

Doktor Gotthard Welling i Jan Tast. Historycy inflanccy

podaj o nich, e mieli wzmocni tylko ukady z Zygmun-

tem Augustem zawarte i r. 1566. na sejmie w Grodnie za-

twierdzone oraz upewni naleyte ich wykonywanie, a tym-

czasem przez króla, Jezuitów i rónych panów uudzcni

a nawet dobrami i pienidzmi przekupieni, zezwolili, aby

zostao ustanowi«jne co portowe od towarów zagranicznych

i w dwóch trzecich do skarbu królewskiego, a w jednej na

utrzymanie portu do skarbu miejskiego wpywao. Nietylko

za.' na zamku rygskim jako rzdca mia zasiada namiestnik

czyli starosta jeneralny, ale i na ratuszu burgrabia czyli pe-
nomocnik królewski. Co si za tyczy dóbr biskupich i sza-

nowania kocioa protestanckiego, owi rygscy posowie wszy-

stko w milczeniu przeminli, a tajemnie mieli si nawet zo-

bowiza do pomocy ku zaprowadzeniu Jezuitów. W skutek

tych ukadów, ksidz Solikowski z Litwinem Wacawem
Aggryp zjechali do Kygi i wysuchali mieszczan przysigi

wiernoci dla króla.

Po tm uporzdkowaniu spraw inflanckich, z Drohiczy-

na pojecha król na sejm do Warszawy w lutym (r. 1581.)

Chodzio znowu o pienidze na wojno; szlachta wyrzekaa,

e jj poddani s przecieni poborem, lecz król o.>^wiad-

czy, e tylko dla bezpieczedstwa Kzeczypospolitj i uzy-

skania staego pokoju, a wic z koniecznoci za or
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chwyta. Zacign on hyl poyczki od Jerzego Fryderyka

ksicia pruskiego, oraz kurfirsztów Augusta saskiego i Jana

Fryderyka brandenburskiego, a nawet niemi nieopacil'

wszystkich wojsk najemnych. Pomimo wszelkie wyrzekania

uchwalono jednake pobór i to nawet w dwuletniej przed-

pacie.

Posowie moskiewscy na tym sejmie obecni, chcieli si

zrzec prawa do Inflant z wyjtkiem atoli Narwy, Parnawy,

Marienburga, Dorpatu i Felina, lecz król sta przy zwrocie

cakowitego kraju, a posowi szwedzkiemu tajemnie owiad-

czy, e o wojnie zamyla i prosto na Psków uderzy. Od
brata swego panujcego na Siedmiogrodzie zada nowego

wojska, Farensbachowi oddziay po Niemczech najmowa
kaza i Zamoyskiego do obozów na Litw wysa.

Skoro król zjecha do Grodna znalaz si goniec mo-

skiewski z prob, aby przygotowania wojenne czynione nie

byy, bo si wstawi wielkie poselstwo i pokój zawrze. Ja-

ko przybyo i ofiarowao zrzec si Inflant, ale znowu prócz

niektórych zamków a mianowicie Narwy, Neuschlossu, Dor-

patu, Adsewy i Nowagrodka inflanckiego (Neuhaus). Poo-

ckie z miastem miao pozosta przy Litwie, ale inne kraje

i zamki w teje stronie przez króla, bd odebrane, bd na

nowo zdobyte, przypa do Moskwy. Król twierdzi, e
Wielia koniecznie potrzebuje, a Siebie przynajmniej zbu-

rzonym by musi, jak ze swojj strony przyrzeka znie i ze

ziemi zrówna zamek Dryss. Lubo król da czterykro

sto tysicy czerwonych zotych, jako wynagrodzenia za ko-

szta wojenne, przecie posów i to wcale nieodstraszao, tyl-

ko utrzymywali, e im nowych rozkazów od cara zasign
trzeba.

Atoli pewien szlachcic udajcy tylko zdrajc, nim taje-

mnie list posów do Moskwy wyprawi, wprzódy go kance-

laryi królewskij da odpisa; z listu za tego pokazao si,,

i posowie mieli nadziej, e mier brata królewskie-

go Krzysztofa, z powodu panowania nad Siedmiogrodem,,

wywoa zatargi , które zrobi króla niesposobnym do

wojny z carem. Stefan Batory ufny w udowodnione m-
ztwo wojska polskiego, w rzadki jego porzdek, a potin
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w 8WC wielkie wojenne zdolnoci wiedziai, e z Mo!^kw

chód moe szeAdkroc potnieJHz, snadna mu cakiem spra-

wa. Co do Intlant opiera si ua aktach z czasów Zy-

gmunta Augusta, wedug których w cao.^ci p(>ddaly si

Polsce. Z Janem królem szwedzkim zostawa w dobrem

porozumieniu i sprzymierzu, poseat bowiem Wawrzedca

Miillera kurlandc/yka tak do Szwecyi, jakoli Danii o pomoc

przeciw Moskwie, i lubo Szwecya obiecaa j pod

wszelakim wzgldem*), przecie mimo to Stefan ani nawet

nad Kewlem panowania Szwedom przyznawa niechcia.

Tymczasem Pontus de la Gardie zdobywa zamki Ke.\holm,

Padis. Pojecha w poselstwie od Stefana do Stockholmu

Jan Herburt kasztelan sanocki i ugodzi si, e Szwedzi

nawet Hewla odstpi, a dopiero za Narw kraj cay od-

bior. Postanowiono Moskw cakim od morza odsun,
a tym sposobem zrobi j mnij szkodliw caemu zacho-

dowi Europy. Szwecya atoli niedugo zmienia swe wi-

doki i gdy z Wilna pojecha Wawrzeniec Golicki z przed-

stawieniami w jaki sposób Szwedzi na Moskw wspócze-

nie z Polakami uderzy maj, król Jan odpowiedzia, e
adnych przepisów nie potrzebuje, wie jak ma dziaa i co

zdobdzie, to pod swoj wadz pozostawi.

VII.

Car nagromadzi wojska pod Smoleskiem i pojedydcze

oddziay zaczy pustoszy okolice szkowskie i mohilewskie.

Day im odpór roty Krzystofa Radziwia i Kazanowskiego

w tych tam stronach rozoone, ale nadszed t i sam Ra-

dziwi z dosy licznem wojskiem. Król za spawiwszy

cisze sprzty wojenne Dzisn do Dwiny, a dali-j Dryss

uda si do Poocka. Ju wtedy car iakkolwiek wojna

blisz bya, miel(''j wystpowa i czyni w li.<5cie swoim

*) Famitnihi Mikroicc, (Uumaczonr z niciuieckiego).

rozna 1810.

Tom V. 12
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Stefanowi gorzkie wyrzuty o domaganie si jakich pieni-

dzy. Doda, e dani skada niemyli, bo dannikiem nie

jest — co pewnie stanowio przymówk, e Stefan by
niegdy dannikiem tureckim — wynagradzanie za kosztów

wojennych naley do obyczajów pomidzy narodami zupe-

nie nieznanych. Gniewa si bardzo, e król jego poselstwo

nie w obecnoci samych tylko senatorów, ale w obecnoci

posów ziemskich przyjmowa. Wyrzuca Stefanowi nie-

królewskie pochodzenie, i e kaza z pozabijanych Mo-

skali sado wybiera. Ostatni wyrzut mia swoj zasad,

ale króla obchodzi niemóg; zdarzyo si bowiem, e Niemki

obozowe nieuwaajc Moskali za chrzecijan jak inne narody,

patay trupów i uskay z tuszczu ich flaki, na lekarstwo

w pewnych sabociach.

Z Poocka uda si król do Zawoocia, gdzie ustano-

wiwszy stay i doywotny urzd hetmana, do owego czasu

w Polsce tylko na jedne wojn nadawany, powierz) go

Janowi Zemoyskiemu. Ruszyy wojska ku Pskowu pomi-

dzy któremi bya piechota za staraniem Zamoyskiego ze sa-

mj polskiej szlachty uformowana*). Stanisaw Tarnowski

starosta radomski przodem wysany, stan za zamkiem

Ostrowem osadzonym zaog moskiewsk, tak, e mu wszel-

kie zwizki z Pskowem przeci. Za Tarnowskim nadci-

gn Zamoyski i rozbi obóz nad rzek Wielik. O dwa

dni póniej nadszed sam król z wojskiem glównm.

Ostrów zamek sta na wyspie rzeki Wieliki, mia mury

mocne i z kamienia, wie dostatkiem, a gówn nad bram
W naroniku pónocnym. Wiea ta bya podug najnowszych

zasad sztuki tak zbudowan, e osaniaa naleycie dwa

boki, to jest pónocny i zachodni. Król postrzeg, i bok

zachodni zamku by wycignity w ten sposób, e pole na

prost przed nim niemogo by naleycie z dzia ostrzeli-

"wanem, postanowi go zatem na sam ostatek do szturmu

zostawi. Atoli po usypaniu przykopów i po krótkim ogniu

dziaowym Wgrzyni nietylko mur od strony zachodniej

*) Heidenstein libr. IV.
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fpopsuli, ale zaczli si do zamku wdziera. Zagroeni Mo-

skale dziaami zwtpioli cakiem o swojem pooeniu i bra-

m otworzyli. Nictylko mieszkacy, ale nawet i onierze

wykonali królowi przysigfj wiernoci, a jedynie tylko na-

czelnicy wolno odeszli.

Od Ostrowa w przedniej stray ruszy Baltazar Batory,

synowiec królewski z Wgrami i Zbaraski wojewoda bra-

cawski z oddziaem polskim. Hzek Czerech przebya

cz.^ Wgrów i trzema postpowaa pocztami, z których

dwa zostay w zasadzce, a jeden usiowa nieprzyjaciela

w potyczk wcign. Nieprzyjaciel mia t przezorno,

e si domy.li o co chodzi i tylko z wielk ostronoci
naciera. Obliczywszy dobrze swe siy potyka si z dwo-

ma pocztami, lecz od trzeciego zamanym zosta i pierzchn

musia.

Hetman Zamoyski przebywszy rzeki Czerech i Psków

zacz objeda miasto Psk"W dla rozpoznania i potyka

si z maym oddziaem przeciw sobie wyprawionym. Miasto

to o[)atrzone byo w wielki dostatek dzia, strzeliwa i wszel-

kich potrzeb wojennych. Jazdy byo w nim siedm, a pie-

choty pomiioonrj mieszczanami do pidziesiciu tysicy.

Król widzia, e ma do szturmu i za mao ludzi i za mao
prochu, ale i ku Nowogrodowi i z pozostawieniem w tyle

tak mociK obsadzonego Pskowa, uwaa za rzecz bardzo

niebezpieczn. Cofn si za i wypraw poniecha, byo
to doda zachty i odwagi Moskalom, wystawi ziemie da-

wniej zdobyte, a moe i dalsz Litw na up i zabór. Prze-

prawi zatm wojsko przez Czerech i postanowi miasto

od wschodnij strony zdobywa. Lewe skrzydo obozu

byo oparte o rzek Wielik, a pagórki ku miastu wzno-

szce si stanowiy wyborn zason. rodkowe stano-

wisko zajmowa barensbach z piechotki niemieck, w której

nieco si znajdowao takich, co odbyli ju wojn w Nider-

landach, a wiksz cz stanowili rekruci w pobliszych

ziemiach niemieckich ponajmowani, gdy Lubeka ocigaa

si dugo z pozwoleniem na zacigi u siebie, l^azem z pie-

chot niemieck, stali Kurlandczykowie przysani przez

Xettlcra,*ii a ju z Inllant wiadomi bojów z Moskw, dalj

12*
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ochotnicy pruscy i róna modzie zagraniczna odglosen*

tój sawnej wojny zancona. Z jednaj strony Niemców i in-

nych wojsk cudzoziemskich u gocica do Porchowy na-

znaczono miejsce Litwie, a z drugiej stanli Polacy u stru-

mienia tam pyncego i zasonili si troistym wozów sze-

regiem. Wgrowie od swego stanowiska na lewym brzegu;

rzeki Weliki zaczli kopa prosty rów ku wiey zwanej

Pokrow i Polacy znowu od siebie rów krty, dla tego-

e na ogie dziaowy bardziej byli wystawieni; ku wiey
zwanej Swinesk. Poniewa wypadao Polakom nawet

spdza swemi dziaami artylery z wiey, przeto robota

sza im znacznie wolnij. Wgrowie wprzód si dokopali,,

chcieli wybi otwór i miasto zaj, ale król kaza czeka,.

a i Polacy naleycie robot posun. Dziaa Weyhera co-

raz silnij biy na stron murów, ku której uderzy chciano^

Nieprzyjaciel po obszernj równinie wszystko dostrzega na

wszystkie strony i widzc co si dzieje, bez wzgldu na

ogie dziaowy mury ludnie osadza. Nazajutrz dnia 8.

wrzenia (1581 r.) Polacy i Wgrzyni cigali si, kto-

wprzód wyomami przez siebie zrobionemi do miasta

wpadnie i ledwie ukazao si kilku Polaków za murem,,

Wgrzyni bez robienia doem otworu, po gruzach w boju:

z góry spadych, wdrapali si na wie, chorgiew zatknli

i toczyli si w gb miasta, lecz napotkali pokadzione ró-

ne zawady.

Nieprzyjaciel ujrzawszy po wielu miejscach zatknite

polskie chorgwie pierzcha na wszystkie strony, ale knia

Szujski objedajc stanowiska i wadyka wystpiwszy w pro-

cesyi z duchowiestwem tak znowu ducha wzmocnili, e
bój na nowo i daleko silnij wrze pocz, a to ju nieko-

niecznie strzelb, ale szabl, oszczepem i nawet kamieniami.

Moskale zapalili jedne wie Polakami osadzon, a dziao-

wym ogniem wyparszy ich za mury, ju na samych tylko

Wgrów obracaj ca natarczywo. Wgrowie daj odpór,,

dotrzymuj placu a pod wieczór, ale nakoniec do ostatnich

si znueni bior swych rannych, a nawet trupów i take
cofaj si do obozu.
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Po takim wyparowaniu z miasta nastpio w polskiin

'Wojsku pewne zwtpienie. Kr(51 stara si o prochy to u ksi-

cia kurlandzkiego, to w Kydze, to po rónych innych miej-

«cach. Bawiono onierza cignieniem nowych rowów ku

miastu, nawet pokrywajc je plecionkami z witek, lecz za-

wsze od nieprzyjaciela dostrzeone zostay. Zaoga psko-

wska spodziewaa si cigle nowych posików, liaz z je-

jsiora Peby rzek Welik w nocy pyncych Moskali zaha-

mowali Niemcy osadzeni przez Zamoyskiego na odziach ad-

•cuchami powizanych i zmusili do ratowania si ucieczk

na brzeg, gdzie nad ranem do dwustu zapano. Chostow

wódz moskiewski prowadzi borami znaczny oddzia, w ciem-

nociach nocy; wiele mu si ludzi zbkao i poszli w roz-

sypk; on sam zosta schwytany do niewoli, a tylko maa
KJz dostaa si do Pskowa.

Oblenie to cigno si tydzie za tygodniem do dwóch

'mie.'<iccy. W dniu 28. padziernika pod ogromnym ogniem

•caldj polskiej i nieprzyjacielskiej artyleryi, hajducy z wojska

•królewskiego przypadli na mury z motami i siekierami. Zdu-

miaa Moskwa na t niesychan zuchwao, ale wziwszy

«ic do wrzcej smoy, kamieni i innych sposobów, snadno

data odpór. Przez pi dni nie umilky dziaa polskie, a dnia

2. listopada prowadzono Litw do sztnrmu przez zamarza

rzek, lecz na pierwszy strza dziaowy nieprzyjaciela

w obawie o zaamanie si lodu pierzcha, pomimo zast-

ipowania starszyzny ze szablami w rku. Wyda król nare-

szcie rozkaz, aby opuszczono [)rzekopy, pozdejmowano ko-

sze szacowe i zamierza miasto ju tylko ogodzeniem zdo-

bywa. Obleni nabrali ducha, a oblegajcy znacznie

iia nim sabli i wzrastay szemrania w obozie, e Zamoyski

tgi do rozprawiania na sejmie, bo si tego po akademiach

woskich móg wyuczy, ale nie do wojowania przeciw

Moskwie. Odjedzie sobie zapewne z królem do Warszawy^

a nie bdzie marz ani cierpia przykrego niedostatku pod

Pskowem.

O siedm mil od Pskowa by klasztor Pieczary, sawny
cudownym obrazem Najwit8z<5j Panny, ale t i bogatym

skarbcem. Król cigemi naleganiami zniewolony upowa-
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nil na koniec Farensbacha, aby go zdoby. Lubo Farens-

bach go niejakim czasie otrzyma wicej piechoty i dzia^.

a nareszcie i Wgrów pod dowództwem Bornemisy, przecie

niczego niedokazal i odej musia, straciwszy we wzitych
do niewoli, midzy innymi Kaspra i Reinholda Tyzenhau-

sów, oraz Wilhelma Kettlera, który byl synowcem ksicia

kurlandzkiego.

Kiedy Stefan Batory zagraa Moskw u Pskowa, Pon-

tus de la Gardie korzystajc z pory, zdoby Narw, pot^m

nawet i Iwangród to jest Narw z drugiej strony rzeki

Moskalami zaludnion i dal^j Biay Kamie, Koporyj i na

koniec wzi si do oblegania Parnawy oczywicie nie na

dobro Polski, lecz dla zagarnicia ich pod wadz króla,

szwedzkiego. Ze strony za polskiej Dembiski zdoby
Lenward i Ascherad, a Buhring ów sekretarz Chodkiewicza

zamek Pirchel.

Tymczasem w bok stanowiska królewskiego Filo Kmita

wojewoda smoleski, a zarazem rzdca Wielkich Luk,.

Krzysztof Radziwi kasztelan trocki i Micha Haraburda po-

czyli si nad rzek Mez pod monasterem pokrowskim.

Musieli si zrazu z wtargniciem w gb kraju moskie-

wskiego dla tego ociga, e wojska carskie ruszyy na

przeladowanie mieszkaców ziem wielkouckij, uwiackij

i wielizkij, z powodu zoenia przysigi wiernoci Stefa-

nowi. Skoro za podeszli ku Rzewu nieprzyjaciel wypa-

da z zasadzek, stacza utarczki, ale bitwy stanowczej uni-

ka. Id wic obcesem na Staric. O cztery mile od tego

miasta rozoyli si na Wog, rozumiejc, e nieprzyja- a|

ciel zwabi. Gdy atoli pi dni daremnie czekali. Radzi-

wi przeprawi Kozaków i kaza im kraj zawolaski sze-

roko pustoszy. Caa okolica a na póltory mili od Sta-

ncy janiaa pomieniem i posza w poog. Car, który

bawi w Staricy wysawszy on i dzieci, sam ju chcia

odpyn na przygotowanych statkach.*) Kmita mia ch

*) róda do dxiej&tv polskich Malinowskiego i Przedzieckiego

tom II. Wiadomo o Filonie Kmiecie Czarnobylskim.
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na Htaricij uderzy, ale Radziwi si sprzeciwia przytacza-

jc, e u Kzewa pitna.^cie, a u Nowogroda czterdzieci

tyHicy Moskali. Ilaasuwano dugo w wujskii im Ra-

dziwia, i zamiast uderzy i potom nieprzyjaciela liczy to

dzira wojenne nie po polsku, bo od lic/enia nieprzyja-

• iela zaczyna. Cokolwiekbd/ Radziwi przesta na ci-

em wykonaniu rozkazów królewskich, odsieczy pod Psków

niedopuci, kraj nieprzyjacielski znka i cignwszy lud

swój z za Wogi, gdy mu doniesiono o niedostatku y-
wnoci w Toropcu, o zdobyciu tego zamku myla, a dalj

cign na Chom i star Russ.

VIII.

Zajcie stanowiska przez Stefana u Pskowa, a opano-

wanie Narwy i Iwangrodu przez Pontusa de la Gardie,

zapowiadao Moskwie, e zostanie w swoj^m panowaniu

odcit od morza, a za Wog wypart i nietylko wszelki

wpyw na Europ od niejakiego czasu wywierany utraci,

ale do rzdu pastw czysto azyatyckich strcon i ponion
bdzie.

Poczwszy od objcia tronu polskiego przez Stefana, ju
si car przeciw takiemu niebezpieczestwu osania, a to

szukaniem przyjani na dalekim zachodzie Europy. Korzy-

stajc z doniesienia o mierci cesarza Maxymiliaua w odpi-

sie swoim wzywa jego nastpc Rudolfa II. do mioci
i braterstwa; wysa swego jednego i drugiego posa

do szukania z Niemcami sprzymierza przeciw Polsce. Mó-

wi, e uderzywszy z dwóch stron z wojskami, bdzie mo-

na Rzeczpospolit z drogi usun, a potem podawszy so-

bie rce, Turka z Carogrodu wypdzi. Siedzia wtedy

w Wiedniu Krzysztof Zborowski nieprzyjaciel Stefana i wcho-

dzi w zmowy z carem. Car da od niego, aby swym

duchem i zapaem natchn i oywi wahajc si, ocia
i zimn polityk austryack. Mieli posowie cai*scy wy-

miarkowa w Niemczech, czyli papie z cesarzem, królem

hiszpaskim, Francy, Szkocy i Angli zostaje w dobrem
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porozumieniu, czyli rozruchy we Francyi ju si uciszyy

a jakie zachodz stosunki cesarza z r/^eczonemi krajami? Cale

to polecenie jest dowodem, e ju wtedy Moskwa toro-

waa sobie drog do zniweczenia Polski przez sprzysienie

z Niemcami równie jak ona stojcemi na zdobywaniu

wolnych pastw sowiaskich.

Po zdobyciu Poocka a wkrótce i Sokoa, król owiad-

cza carowi, e wtedy si tylko do pokoju nakoni, jeeli

mu zostan oddane wszystkie kraje, nad któremi Litwa kie-

dykolwiek panowaa, a wic a z Pskowem i Nowogrodem.

Car straciwszy ju zaufanie do ora, którym bardzo nie-

zgrabnie wada, chcia si wydosta z kopotu na drodze

polityki i dyplomacyi.

Europa w owym czasie podzielona bya na dwa nie-

przyjacielskie obozy, to jest pastw katolickich z naczeln

wadz papiezk i pastw protestanckich, jakkolwiek to lub

owo pastwo z innych wzgldów okazywao si czasem

mni^j wierne caej polityce wyzna.

Poniewa Polska bya krajem czysto katolickim, gdy
dissidenci znacznie w ni^j osabli, przeto car postanowi

obkoli j w polityce katolickiej u cesarza i papiea. Dusz
za tej polityki sta si zakon jezuicki, std nim wyoymy
dalsze dziaania Moskwy, musimy znowu, aby rzuci okiem

na pooenie tego zakonu tak w ogóle jak w Polsce.

Zakon jezuicki mia gównie na celu nawracanie pogan

i tpienie sekt chrzecijaskich, przeciwnych kocioowi ka-

tolickiemu i wadzy papiezkij. Przychodzi on dzie za

dniem do wikszego znaczenia, bo zrozumia ducha swego

czasu a mianowicie pod tym wzgldem, e wpyw zyskuje

si urodzeniem, zdolnociami, nauk, bogactwem. Naczel-

nicy jego, ludzie bardzo owieceni i pomidzy szlacht z po-

krewiestw i rónych stosunków znani, snadno zncali do

swego zgromadzenia mów z tego lub owego powodu wiel-

kie znaczenie posiadajcych. Wciskali si do dworów kró-

lewskich i rónych panów, czy to jako kapelani, czy jako

mowie naukowi. Tym sposobem obsadzali nieraz domy

nawet od kocioa katolickiego odpade, a przez wpyw na
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•jobiety i modzie, nietylko nawracali starych i skamie-
niaych heretyków, ale ich czstokrod do ^elkich darowizn
i zapisów na rzecz swego stowarzyszenia nakaniali.

W krajach katijlikoni nieprzyjaznych yli sobie, jako lu-

dzie prywatni, a gdzie dla ksidza byo niebezpiecznie, tam
poseali towarzysza -wieckiego, a nawet towarzysza tajnego.

W^ krajach za6 katolickich zowiwszy, jeeli nie monarch,
to biskupa, wyjednali pobie na wasno u jakiego zakadu
•duchownego kocióek i dom lub jaki klasztor mniejsz<?j

•uwagi, opustoszay. Niekoniecznie wszystko darmo, jako

ipoczynajcy, a std ubodzy, mie chcieli, ale take wediug
dowcipnych kupieckich pomysów, ze sztucznem urzdzaniem
spaty, przychodzili do wasnoci nieruchomej. Mimo wiel-

kich bogactw nazywali si biednymi i zupenie biednymi,
bo to co wzili, uwaali tylko za fundusz zoony wcale
•nie dla siebie, ale jedynie na pomnoenie naboestwa, na
wzniesienie owiaty, na wsparcie ubogich. Koció i bu-

dowle wszelkie zakadali zawsze wspaniae, bogato z przy-

ozdobieniem w artystyczne rzeby i obrazy, z ogromnemi
sftlami do naukowych dysput, z laboratoryami i bibliotekami.

Najlepsza muzyka bya zawsze u Jezuitów. Wszystko to

za jedynie ad majorem Dei gloriom — na wiksz chwa
Bo, a nie dla dobra ludzi. Uczeniem modziey i to

równie bogatj jak ubogi(?j jednao sobie 8towar^yszenie

;i rodziców i modzie. Ucznia znakomitego czy to stosun-

kami zewntrznemi, czy wartoci osobist, namawiano do
swego zakonu. Uczniowie wyszedszy na wiat, jako do-
stojnicy w duchowiestwie, po wadzach krajowych, w woj-
sku, a nawet jako panujcy, udawali si do starszych za-

konu po rad i przez to byli jego pomocnikami lub lepemi
narzdziami. Wpywy Jezuitów kwitny we wielu krajach,
:i gównie na dworze papiezkim i na dworze cesarskim,

lecz umieli wnika nawet i na dwory protestanckie i to

tak bez przebieraniu w sposobach, e n. p. ojcowie Floren-

•cyusz Feydt i Wawrzyniec Norvegus wysani z HoUaudyi
-udawali si w Stockholmie (r. 1576). za pastorów, a osta-

ftni zosta nawet professorem teologii luterskij i snadno
:si domyli, e w jego wykadzie zasady luterskie niemiay
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silo^j podpory od zasad jezuickich*). Jenera zakonu mie-

szka cigle w Rzymie, a przy sobie mia czterech assy-

stentów dla Woch, Francyi, Hiszpanii i Niemiec, lecz zakon

sign daleko za te narody, bo do Mexyku i Peru, do

Indyi i Japonii.

Prowincya Jezuitów austryackich ze stolic w Wiedniu

rozcigaa si na Czechy (z Morawami), na Polsk i Litw.-

Z Wiednia do Polski i Litwy zjedali prowincyaowie i wi-

zytatorowie. Magius prowincya odwiedzajc zgromadzenia-

polskie, poznajomi si z uczonym ksidzem dyecezyi kra-

kowskiej Piotrem Skarg Pawskim i jako chccego zosta-

Jezuit, nie tylko dla polecenia jeneraowi, ale z rónemi

sprawami, wysa do Rzymu.

Opat woski imieniem Ruggiero, który w Polsce spra-

wowa obowizki nuncyusza, donosi (r. 1568.) do Rzymu :.

„stolica apostolska mie teraz bdzie pomoc od zakonu Je-

zuitów. S oni ju w Wilnie, Braunsbergu, Putusku; wsz-
dzie ka arliwie a wychowujc modzie szlacheck, za-

szczepiajc posuszestwo, broui od zarazy, nawet leczc

zaraonych. Znana ich zrczno w zalecaniu si na dwo-

rach królewskich i u pierwszych panów, pozwala tuszy,.

i kolegia liczne po kraju zakadanemi i bogato uposaone-

mi bd''.

Waniejsz dla zakonu bya Litwa, ni Korona, bo z ni^}

snadnij dawao si wpywa na Inflanty, Szwecy i Mo-
skw, kraje niekatolickie od poowy katolickiej Niemiec od-

lite i o opiek Jezuitów, wedug ich przekonania, usilnie

woajce. Waleryan Protaszewicz Szuszkowski, biskup wi-

leski zostajcy pod wpywem Hoziusza znosi si z rónymi

Jezuitami, trzyma ich przy sobie, jako przyjació i dorad-

ców, a na koniec wszed w ukady z zakonem, wyznaczy

pomieszkanie i fundusz na trzydziestu przynajmniej zakon-

ników, czyli jak nazywano towarzyszy, oraz czterdziestu

modzieców, którzyby nietylko nauki w szkoach pobierali,

*) Historyk szwedzki Geijer przytacza sowa ródowe w tym

wzgldzie, bardzo pewne, bo wasne Florencyusza Feydta, a wypi-

sane z archiwum zamku . Anioa w Rzymie.
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lece mieli stó i cakowite utrzymanie. Pierwsze jawne jufc

zgromadzenie wileskie skadao si z dwóch ksiy i dwóch

braci przysanycli z Oomiitlca, którzy wjedali (r. ir)69.)'

pod zason wojska biskupa, aby nie byli napadnici od he-

retyków, a w szczególnoci od wojewody Radziwia (Ju-

rewicza czyli rudeg<). Pierwszym rektorem zosUiI Sta-

nisaw Warszewicki towarzysz modoci Stanisawa Kostki

i w Rzymie wicony, który mia stosunki wielkie midzy

szlacht i umia zyskiwa wpyw na najznakomitsze domy.

Objeda on z prowincyaem róne okolice Polski i Li-

twy*), pracowali na zyskanie funduszów i w ogóle podnie-

sienie towarzystwa.

Niedugo wróci z Kzymu i da im d/.icliui pomoc

uczony i mówca olbrzymiój powagi Pi(ttr Skaig;i. Nowo-

wiercy sprzeciwiali si w Wilnie Jezuitom i nietylko ich

wyzywali na dysputy teologiczne, ale ich krzywdzili po

ulicach, co raz spotkao i Skarg. eby temu zapobiedz

i jak najspieszni^j wyrwa lud z pod wpywu heretyków,,

obrócili Jezuici gówne usiowanie na nauk katechizmu

w szkoo ku temu celowi dla dorosych u siebie zaoonej.

Waniejszym atoli byo bractwo czcicielów S. EucharystyL

Wcignito do niego nietylko znakomitych mieszczan, ale

i rajców miasta. Kiedy ksidz szed z Najwitszym Sa-

kramentem do chorego, towarzyszyo mu to bractwo dla

zasony przeciw zaczepkom, w takim tumie, e przez ulice

ani jecha ani i nie byo mona. Te codzienne proces-

sye obudzaniem nienawici przeciw dissidentom litewskim,,

wzmacniay niezmiernie wpyw Jezuitów.

W cztery lata od jawnego zaoenia kolegium wile-

skiego, jenera zakonu oddzieli od Austryi kraje polskie,.

a ich prowincyaem zamianowa Jezuit wiedeskiego Fran-

ciszka Sunnera, który gówne mieszkanie obra sobie w Wilnie.

Ze szkó Jezuitów tak w Koronie, jakoli Litwie co raz

wicj wychodzio modziey, a w uniwersytecie krakowskim

tracia dla nich szacunek i przywizanie. Prócz tego ty-

*) [.lithuanicarum Sociotatis Jesu Historiorum pars prima aiitore-

JiostoiiKki. V i 1nae MI> C( 'LX IIX.
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tnly magistrów i doktorów miay w ów czas wielkie zna-

•czenie. Potrzebna wic bya Jezuitom akademia wasna,

a z t6'] przyczyny podpadli biskupa Protaszewicza, ten za
ciekiem i podagr przycinity, poleci Janowi Chodkiewi-

-czowi kasztelanowi wileskiemu i spominanemu wielokrotnie

praatowi Solikowskiemu, aby u króla wyjednali przywilej

wyniesienia wileskiego koUegium jezuickiego na stopie uni-

-wersytetu. Mikoaj Radziwi (rudy) zacity dissident, niby

"W obronie praw akademii krakowskiej, nie chcia jako kan-

<5lerz litewski nada przywilejowi wagi, przez pooenie na

nim pieczci. Król w swym braku uszanowania dla prawa

posa do podkanclerzego Woowicza, który po acinie nie

-umia i kaza mu powiedzie, aby piecz mniejsz przy-

'loy, a jeli tego nieuczyni, to niech j przyle królowi do

przyoenia, lecz zarazem niech bdzie pewny, e jj ju
nie odbierze, co znaczyo, e dochodny urzd podkanclerski

«traci, lubo król nie by go mncen odbiera. Woowicz
ulk si despotycznej zaciekoci, dalj oporu nieczyni*),

i na przywilj dnia 7. lipca 1578. we Lwowie spisany, po-

oy ów ostateczny znak prawomocnoci.

Wpyw Jezuitów litewskich rozpoztar si midzy pa-

nami, e hurmem wracali na ono kocioa katolickiego,

;« ródo swoje mia w Wiedniu; std wyjania si, dla czego

to w bezkrólewiach po Zygmuncie Augucie i Walezym

stronnictwo austryackie tak wan grao rol na Litwie.

W tym stanie rzeczy, z Wilna wyleway si dziaania

na Szwecy a poredniczkami do tego bya ograniczona kró-

lowa Anna i jj wzniolejsza siostra królowa Katarzyna.

Warszewicki rektorstwo wileskie zleci Skardze, a sam przy-

brawszy towarzysza Szymona Wysockiego, gdy Jezuici ni-

gdy pojedynczo, ale zawsze po dwóch na miasto wychodzili,

uda si do Szwecyi i na wspók z przysanym z Rzymu

ojcem Possevinim pracowa.

Król Jan nie by katolikiem, i przewiód^ e nawet

jego ona Katarzyna, z Rzymu listami Hoziusza czsto

•do wytrwania we wierze przodków napominana, daa

*) SoUkoyii Commentarius.
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mu si nakoni do przyjcia kommunii pod dwiema

postaciami, a przytem obstawa za maici^stwem ducho-

wnych. W Szwecyi uwaano go jednak za gorliwego-

katolika, lecz on zmierza do zjednoczenia tylko powierz-

chownych form katolickich i luterbkich, a dla [tego z Je-

zuitami si wdawa. Posseyini dwakro jedzi do Szwe-

cyi niby to jako pose cesarski; zarazem uwija si po Pol-

sce, zna króla Stefana a oczywicie jako wyznaczon sobie

prowincy uwaa ca pónoc Europy, bo u Jezuitów w Oo-
mucu na Morawach, zakada z rozkazu papiea Grzego-

rza XIII. seminaryum dla uczniów z Danii, Prus, Inflant

i Moskwy. Szwedzi bowiem mieli ju oddzielne dla siebie

przy koUegium braunsbergskiem, kosztem królowej Katarzyny

utworzone.

Stefan czy z polityki, e stowarzyszenie jezuickie byo-

po krajach katolickich wszechwadnem, a do protestanckich

znaczne miao wpywy, czy z przekonania, e wszelki pro-

testantyzm jest krótko widzcym, materyalnym, samochwal-

nie krzykliwym, a do tego ju w upadku; czy na koniec

z wielkiego uszanowania dla wysokich nauk, |dosy, e Je-

zuitom niezmiernie sprzyja: swego synowca Andrzeja Ba-

torego odda na wychowanie do koUegium putuskiego;

w Kooszwarze (Klausenburg) na Siedmiogrodzie, pozwoli

im si osiedli, gdzie nawet ksidz Jakób Wujek z W-
growca, znany tumacz pisma witego, pierwszym zosta

rektorem.

Staraniem Jezuitów zwaszcza Piotra Skargi, wrócili byli

na ono kocioa katolickiego synowie po Janowiczu lladzi-

wille (czarnym) na protestanckim uniwersytecie w Lipsku

chowani. Z tych Jerzy powici si stanowi duchownemu
i chcia wnij do stowarzyszenia jezuickiego, lecz mu to

z gowy wybito dla bardzo obliczonego powodu. Majc
bowiem za sob potg rodu, wzgldy na dworze i w Rzy-

mie, móg atwo zosta biskupem wileskim. Schorzay

Protaszewicz da si snadno nakoni, e go z pozwoleniem

króla na koadjutora i nastpc przybra, a Karnkowski wy-

jedna mu zatwierdzenie papieskie, jak sam powiada w tym
celu, eby dom co najcisz zada ran kocioowi, przy-
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niós na ni lekarstwo najskuteczniejsze, zwaszcza, e Jerzy

Radziwi paac ojcowski w Wilnie, który by stekiem wszyst-

kich lieretyków nietylko, wraz z bratem przyrzek oczyci
^le nawet Jezuitom darowa*).

Tak stali Jezuici w Europie i Polsce, kiedy Szewrigin

pose moskiewski uda si do cesarza Rudolfa II. i do pa-

piea. Pierwszego wzywa imieniem carskiem do zawarcia

przymierza wedug dawnego swego wniosku a przed drugim

utyskujc na z wiar Stefana Batorego, przekada prob
o wpynicie na jego sumienie, a gównie w celu zniwecze-

nia jego haniebnj przyjani z Turkami. Owiadcza za, i
car Wasilewicz niezwocznie si uzbroi i z drugimi monar-

•chami a rozumiao si katolickimi, pójdzie na Carogród. Ce-

sarz nie wierzy w te pikne sowa i da odpowied, e bez

ksit rzeczy niemieckij nic przed si bra nie ma prawa

a panowie, których zamierzy do Moskwy w poselstwie wy-

prawi, jedni pomarli a drudzy si rozchorowali. Papie za
Grzegorz XIII. w mniemaniu, e potrafi Iwana i z ca Mo-

skw do kocioa swego przecign, obdarzywszy rzeczonego

posa zotym acuchem, wyznaczy zaraz na penomocnika

Posseyiniego. Posseyini z Lubeki pisa do Batorego, iby

mu milj byo przez Polsk i Litw, ni morzem odby po-

dró do Moskwy. Otrzyma odpowied, e nietylko jemu

lecz i Szewriginowi z caym orszakiem dozwolony bdzie

przejazd. Niechcia Moskal korzysta z tej uprzejmoci, ale

Possevini znalaz si do Dzisny przy rozpoczciu wyprawy

pskowskij. Król nietylko nie gani poredniczenia, lecz da-

rowa Posseriniemu naczelników zaogi moskiewskiej w Wie-

liu zabranych, eby go postawi w monoci uczynienia

carowi przysugi przez odprowadzenie jego ludzi i zjednania

sobie tym sposobem wzgldów.

Moskale od samych granic swego pastwa oczekiwali

legata papieskiego z wielkiemi oznakami uszanowania. Gdy
Posseyini przyby do Staricy gównj kwatery cara, wojsko

janiejce od zota stao pod broni, a rotmistrze zsiady-

wali z koni i pokonami dugiemi a do ziemi, oraz pero-

*) Illustrium yirorum epist. Carncorii lib. III. epistoa XXIL

I
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rami odbywali witania. adne poselstwo adnego kr()la, ani

cesarza iiiodoznawao równych grzeczno.^ci. Po dw<'>ch dniach

spoczynku zosta Possevini przypuszczonym do posuchania

wraz z czterema zakonu towarzyszami, których mia przy

sobie. Przepych, mnóstwo dworaków, poysk zota drogich

kamieni, cisza, pokora, lepe posluszedstwo, wszystko to za-

chwycao Jezuitów, bo jezuickie i carskie zasady, sposoby,

cele, obyczaje i rzdy bardzo sobie podobne. Przy wymie-

nieniu Grzegorza XIII. podnosili si z krzese i car i obecny

starszy carewicz. Dary, które Posseyini od papiea przy-

wióz skaday sir z krucyi.\a, dyamentowych paciorków i ko-

sztownie oprawionego dziea o zborze florenckim (z r. 14.J1).),

na którym nastpio poczenie koi^cioa greckiego z rzym-

skim, lecz si i na wiksz poow rozchwiao, jakemy to

we waciwem miejscu opisali. Possevini zoy listy do cara

carewiczów i carowej'). Grzegorz cara nazywa jak kato-

lickiego monarch sijnem. Owiadcza, e si ju stara na-

konir Stefana do pokoju dla dobra caego chrzecijastwa.

Possevini w obradzie z bojarami carskimi potwierdza

sowa papiea, e Stefana ju odwiód od upominania si

o koszta wojenne, a przychyli do zaprzestania na Inllan-

tach; jednake za to bdzie car obowizany w sprzymierzu

ze Szwecy, cesarzem, ^'rancy, Hiszpani, M'enecy i inne-

mi pastwami europejskiemi oraz ze szachem perskim, który

ju na to przystaje, ruszy w pole przeciw Turkom. Car

objania Possc'viniemu, e tylko przyja ze Szwecy i po-

czenie kocioów s dla niego niepodobiestwem; wreszcie

na wszystko gotów. Najpilni^j mu atoli by potrzebny

pokój ze Stefanem. Posscvini udawa, e do cara tak

jest przywizanym, i gotów za niego swe ycie pooy
a car nie ustpujcy we wynurzaniach uczucia adnemu
Jezuicie, ów srogi morderca kroci niewinnych ofiar roztkli-

wia si nad swoj now przyjani dla stolicy apostolski<5j,

a potem go wezwa, aby do króla napowrót pojecha

i przedstawi: e przecie powinien zaprzesta na szedzie-

*) Znajduj one suj w dzid: Antonii Po!<scrinii Mosroria.

Yilnac 15S6.



192

siciu szeciu miastach i zamkach inflanckich, a zostawic-

Moskw aby przy Dorpacie, Narwie, i trzydziestu trzech*

innych, bo to kraj moskiewski jeszcze od czasów Jarosawa L.

Niechby take zatrzyma Newel, Wieh*, Wielkie uki, Za-

woJocie. Possevini pojecha tedy do obozu polskiego niby

pracowa nad królem i panami, gdzie bawi do trzech*

miesicy.

We wsi Kiwerow^j Horce, pomidzy Opokami a Par-

chowem wstawili si okoo rodka grudnia (1581.), Posse-

vini i penomocnicy króla Janusz Zbaraski wojewoda bra-

cawski, Albrecht Radziwi brat biskupa marszaek nadwornym

litewski i Micha Haraburda sekretarz królewski Rusin zdatny

i ze stosunkami moskiewskiemi doskonale obeznany; od Mo-
skwy za knia Jelecki, kanclerz Olferjew i Basenka sekretarz;

carski. W okolicy podówczas wojn spustoszonej i prawie

na puszczy zajania przepych. Wystpili Moskale ze zoci-

stemi rynsztunkami na koniach, a kupcy podostawiali im dro-

gich materyi na namioty. Brak wygody jednake by tak:

wielki, e ledwie Possevini dosta obiad z misem; wszyscy

za pili tylko wod z roztopionego niegu i ogrzewali si
w dymnych chatach. Moskale wiedzieli, ze Psków warowny,

w obozie polskim niedostatek i wiksza sawa przyznawana^

Zamoyskiemu z ksik, ni ze szabl w rku. Osadzali na.

t^m swoje ukady i zasigiwaniem instrukcyi i rozkazów od'

cara, robili o ile tylko mogli, we wszystkiem przewok. Zba-

raski wojewoda mówi : „jeelicie zjechali na ukady, a nie

na gadanin, to oddajcie Inflanty i wysuchajcie da zwy-

cizcy, który ju zdoby znaczn cz pastwa moskiewskiego,

a wemie jeszcze Psków i Nowogród. Wymaga on ostate-

cznego sowa i zostawia wam tylko trzy dni do namysu."

Na to Moskale: „duma nieprowadzi do pokoju. Wic nasz

car ma wam bez wynagrodzenia odstpi bogatego kraju

i znakomitych portów, które jego pastwa wi z innemi na-

rodami? Oblegacie Psków ju cztery miesice, prawda, e
z wielki^m mztwem — ale z jakime skutkiem? Czy mo-

ecie by pewni, e go wemiecie? Niech wam si za no-

ga polizgnie, to po waszm wojsku i po waszj wadzy nad

zdobytemi ziemiami." Trway tedy ukady bez ogldania si:
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na ów trzydniowy termin. Moskale ju Polsce chcieli pozo-

stawi wszystkie miasta i zamki na Hnsi zdobyte, ale z Inflant

domagali si Dorpatu i pitnastu zamków. Posowie polscy

obstawali przy caych Inlantach, kosztach wojennych i eby
król szwedzki zimtal przypuszczonym do udziau w traktacie.

To by s«,k najtwardszy, bo car ba nic odepchnicia od morza

przez Szwecy. Tymczasem Zamoyski, który przez wyseanie

swego krewnego Stanisawa ókiewskiego kierowa z pod

Pskowa ukadami jako kanclerz, napisa do posów polskich

e wojsko znudzone trudami zimowego oblenia, wycieczkami

nieprzyjaciela, a nadewszystko godem, burzy si i placu nie-

dotrzyma. Zbaraski wiedzc, e carowi bardzij jeszcze

o pokój chodzi ni królowi, owiadczy na posiedzeniu, e ma
rozkaz stanowczego przerwania ukadów. Moskale zgodzili

si ttdy na oddanie caych Inflant, a z miast ruskich Poo-

cka i Wielia. Zaprzestano i na t^m. Dugo trway jeszcze

spory wzgldem tytuów. Iwan cho si zrzeka Inflant, chcia

by nazywany panem Inflant i carem w znaczeniu cesa-

rza. O cesarzu niechcieli sucha ani Polacy ani Possevini,

który, aby cara pod wadz Kzymu zowi, utrzymywa, e
tylko papie moe dawa nowe tytuy. Zgodzono si nare-

szcie, e w dokumencie dla Moskwy Iwan bdzie nazywany

carem, ale nie w znaczeniu cesarza, oraz panem Smoleska

i Inflant. Ukadu tego nie nazwano traktatem pokoju, lecz

tylko rozejmem na lat dziesi. Ukoczony on zosta dnia

15. stycznia 1582 r.*). Skoro zaprzysione warunki uci-

skali si nawzajem penomocnicy i podonosili swym wojskom

o zawarciu przyjani, a dnia 17. stycznia ustay kroki nie-

przyjacielskie pod Pskowem i Zamoyski wyprawi sut uczt

w obozie dla wojewodów moskiewskich. Dowódca jednake

Pskowa Szujski nieprzyszed dla tego, i gdy wyzwa Zamoy-

skiego na pojedynek sam niestan, ale chcia go od wojska

na bok wywabi i zapa. Ostromcki za Prusak i dowódca

polskij artyleryi dla pomszczenia tej zdrady, przesa mu do

schowania skrzynk niby z pienidzmi, za któr jako zbieg

*) Acta in conventu Icgatorum. Die XV. Jaiiuarii w dziele

ro8seviniego M o .s c o v i a.

Tom V. i;}
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mia si«^ zaraz znale jeden Niemiec znany osobicie Moskalom,

a tymczasem w skrzynce takie byo urzdzenie, e przy

poruszeniu wieka moga da kilka strzaów i snadnoby za-

bia Szujskiego, gdyby j sam nieostronie otwiera.

Skoczya si tedy wojna prowadzona przez lat trzy

z odwag, mztwem;, mdrem rozporzdzeniem, oszczdnoci

krwi i wielkiemi skutkami dla Polski.

IX.

Dnia 6. lutego (r. 1582.) Zamoyski odstpi od Pskowa,

a gdy zaj Dorpat opuszczony z wielkim- paczem od Mo-
skali, którzy go przez dwadziecia lat posiadali, znalaz po-

zakadane przez nich miny, które nazajutrz i trzeciego dnia

wybuchn miay. Miasta i zamki inflanckie Felin, Laiss,

Wolmar, Ronnenburg, Rositen, Trikaten, Bersonn, Sosswegen

i inne zostay take objte pod wadz królewsk.

Szwedzi zajmowali si obleniem Parnawy, ale e
chcieli unikn zaczepki odeszli i zostawili j Polakom. Ernest

Weyher i Micha Konarski jedzili od Zamoyskiego do

Ponta de la Gardie wzgldem oddania i Biaego kamienia

(Weissenstein) lecz* otrzymali odpowied, e Szwecya przez

umylne poselstwo ma si porozumie ze Stefanem wzgldem
tego zamku.

Król wyda rozporzdzenie do magistratu parnawskiego,

eby wolno byo katolikom nietylko osiada w miecie, ale

eby im take suyo prawo do wszelkich urzdów miejskich.

To cho moe za wczesne, jednake chwalebne zrównanie

niebyoby robio wrzawy; lecz w kilka dni wyszo od niego

obwieszczenie, e Inflanty, jako kraj wyludniony potrzebuj

cudzoziemców, a to rolników, rzemielników i kupców ; kto

wic jako naczelnik chciaby przyprowadzi kolonistów, ma
wiedzie, i tylko sami katolicy przyjtemi bd*). Zjecha-

wszy do Rygi postanowi wzgldem przywrócenia biskupstwa

katolickiego na Inflantach i to w miecie Kiesi. Mieszczanom

") Dogiel Codex dipl. tom V. docum. CLXXX1I & CLXXXIII.
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IRygi bardzo si to wszystko nie podoba/o, bo wedug przy-

wileju z r. ir)G'J. tak dalece byo im zawaruwane i to jako

panujce wyznanie lutenskie, i. religi katolick za wyklu-

czon z Inflant uwaa mogli *). Tymczasem król zada
dhi katolik(')w, których niebyo, kocioa S. Jakóba w samj
Kydze. Mieszczanie zatrwoeni udali si z proi^b do ksi-

cia Kettlera obecnego w miecie i ten uczyui w tym wzgl-

dzie przedstawienie Stefanowi, lecz niczego niedokazal. Król

dla stowarzyszenia jezuickiego prawie bardziej yczliwy ni
sami Jezuici, przeznaczy na ich kollegium drugi koció tj.

ot6'] Maryi Magdaleny i przy nim klasztor Cystersek bez py-

tania si o mieszczan, którzy prócz tego upatrywali z bole-

ci, e do szlachty ma daleko wiksze przywizanie. Szla-

chta za wyrzekaa, e król Niemców nie lubi, myli do In-

flant nasadzi Polaków ; czsto rycerzowi niesprawiedliwie

zapiera dziedzictwa, zamki szlacheckie znosie kae i nawet

przyzwaniem do siebie deputacyi chopski<?j wiele gorszych

jeszcze rzeczy narobi moe.

Chopi bowiem inflanccy byli bez wszelkirj wasnoci,

suyli rycerzom tylko za ordynary, to jest wynagrodzenie

w zbou ; musieli pracowa co dzie od rana do wieczora,

a mieszkali po kilka familii w jednej izbie, co ówczesnym

Polakom umiejcym jeszcze szanowa czowieczestwo, zda-

wao si haniebn bezbonoci. Gdy król owiadczy, e
zamyla o uldze ciaru i przedewszystkiem chce zakaza

chosty rózgami w okropny sposób wykonywanej, a zapro-

wadzi w to miejsce kary pienine, pada mu do nóg owa

deputacya i prosia, aby tylko adnej zmiany uiezaprowadza,

bo wiedz chopi z dowiadczenia, ile kada nowo ich

smutne pooenie daleko gorszeni czyni. Pewnie przewidzieli,

e do chosty wedug dawnego obyczaju, tylkoby przybyy

opaty, wedug zaprowadzi si majcego.

*) Sowa przywileju : Tollantur onines abusiis atx^ue snindula

tuui (loctriiiae, tum vitae et vcra Christiana reformatio j>ormittafur

;

nuUo iinpio banno vel cxcommunicatione praegraventur, scd ouiiios

ioiitr<)versiae roligionis evangelicis et propheticis theologis, praelatia

I doctoribus decidendae committantur.

13»
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Narwa najwaniejszy punkt Estonii, w cigu ostatnimi

wojny zdobyta, zostawaa przy Szwedach. Niepowtpiewat

Stefan, e z nimi spór o Inflanty atwo do kodca przywie
potrafi. Niepokoiy go wic tylko wojska moskiewskie, ktdre-

powychodziwszy z rozmaitych miast i zamków inflanckich,,

zatrzymay si u sam^j granicy. Piotr Wizgierd Litwin^

wysany do cara przedstawi, e lubo w traktacie wzgldem^

Narwy i miejsc inflanckich przez Szwedów dzieronych nie-

masz wzmianki, przecie król uwaa je wszystkie za cz-
swego pastwa i radzi, aby Moskwa przed wyprawieniem

wielkiego poselstwa do Polski, o nie si nie pokuszaa. Ze
Szwedami mia w Stockholmie rozpocz ukady w tej;

samj sprawie Krzysztof Warszewicki brat sawnego Jezuity,,

ale e mu niepodobna byo zaraz wyjecha, przeto jaka

ajent tymczasowy, zosta wysany Dominik Alamani Woch
i kuchmistrz królewski, który by jeszcze z Tczyskim n»

poselstwie w Szwecyi, kiedy chodzio o maestwo Jana

z Katarzyn. Król szwedzki niemajc ochoty zrzeka si^

Estonii, ale owszem majc w zamiarze opanowanie i dal-

szych Inflant, a przytm niezaspokojony w posagu swej ony
i co do summy u Polaków, za któr od Zygmunta Augusta

mia sobie dane w zastaw zamki, obrazi si przysaniem do-

siebie prostego sugi i w nic si niewda. Nawet War-

szewicki, lubo pojecha z listem od królowej Anny do jji

siostry Katarzyny, najlepszy osignl skutek. Zanosio si

tedy na nieprzyja ze Szwecy; król z senatem w Grodnie

radzi wzgldem uzbrojenia, zabezpieczenia Inflantom pomocy

nietylko z Litwy, ale i od ksicia pruskiego, do którego po-

sa Eeinholda Heidensteina, znanego historyka.

Sejmu warszawskiego zwoanego na 4. padziernika-

1582. r. to jest na dzie ostateczny starj rachuby, a od

którego nowy gregoryaski kalendarz u katolików uywanym
by zacz, [^spyna wiksza cz na rónych spraw

intryganta Stanisawa Sdziwoja Czarnkowskiego referenda-

rza a gównie, e pod pozorem, i zostanie póniej ksidzem,

wyjedna sobie u Henryka króla, po jego ucieczce nomina-

cy na koadjutorstwo przy Uchaskim i z tego tytuu miasta
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vCnin chcia w poBiadaniu trzyma, cho ju Karnkowski

zosta arcybiskupem. I)al<5j wydawano przepisy na przysze

elekcye i haasowano, e król bez sejmów i trybunaów

despotycznie karae szlacht na gardle*). Midzy innemi

Jakób Niemojowski powiedzia: „bdziesz Najjaniejszy panie

dochowywa nam przywylejów zaprzysionych, to pozosta-

niesz naszym miociwym królem. Skoro za nie, wtedy zo-

staniesz Stefanem Batorym, a ja jestem Jakób Niemojowski,"

Monarchiczni dziejopisarze i tu bior stron królewsk, lecz

gwatów z tamowaniem sdu waciwego nikt nie obroni.

Wreszcie panowie litewscy majc ochot na nowe starostwa,

twierdzili, e Inflanty za prowincy litewsk uwaa naley.

Zamoyski atoli kanclerz, hetman zamianowany na doywo-

tno, co dawniej nie byo obyczajem i w ogóle drugi

rzdca kraju obok króla, bijc w to, e Inflanty gównie

krwi jego i Polaków zdobyte, twierdzi, e do sam(?j tylko

Polski nale. Obudwu stron dania byy oczywicie

w brew unii zawartej z Inflantami na sejmie grodzieskim

r. l5G5. i ogólnj unii krajów Rzeczypospolitej na sejmie

lubelskim r. IHUO., ale interes panów niektórych, pomimo

uroczystego aktu jednego i drugiego, cigle dawa powód

niesnaskom i trzyma Rzeczpospolit w rozdziale na dwie

fiobie nieprzyjazne prowincye.

Przybye z Inflant poselstwo skaryo, e z pogwace-

niem przywileju od Zygmunta Augusta nadanego, albo ra-

czej traktatów zczenia si z Polsk, kraj nabiera zbyt ka-

tolickiego ksztatu; dalj, e coraz wicj jest Polaków na

urzdach, cho tylko Niemcy by powinni. Wznosio za
prob, aby szlachta miaa wolno zachowa nadal waro-

wnie swych zamków, bez których wystawiona na najazdy

wojsk rozprzonych i rónych otrów, ani je ani spa nie

nie mogaby spokojnie; e wreszcie królewski nakaz poni-

szczenia w koo rycerskiego mieszkania waów i murów
tylko do bezecnoci za zdrad majestatu przywizanym by-

wa, ale nigdy zacnych obywateli nie dotyka. Domagao

*) Pamitniki Milorowo.
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si nakoniec, aby ci do dóbr wrócili, co je w dugich woj-

nach moskiewskich postradali.

Na te przedstawienia odprawiono Niemców inflanckicb

z zupenie nieprzychyln i dawnym prawom przeciwn od-

powiedzi, a mianowicie, e co do religii od czasu Zygmunta

Augusta, rzeczy niezmiernie inn przybray posta, co do

urzdów trzeba i tym nagrody, którzy z powiceniem y-
cia i majktów Inflanty od Moskwy oswobodzali, lubo przy

urzdach sdowych król na Niemców bardziej bdzie baczy.

Warowne za zamki prywatne wcale nie potrzebne, bo ju
i królewskich o wiele za nadto, i poniszczonemi bd; Mo-

skwa je bowiem snadno ubiega, a pot^m nieatwo daje si

wypdza i przez to zamiast kraj zasania, s tylko jegO'

zgub. Co do dóbr biskupich i innych, które w moc na-

da zmarego Jana Chodkiewicza i na rónych drogach, nie-

prawnie przeszy do szlachty inflanckij, rzecz musi by:

rozpoznan i do adu doprowadzon.

X.

O Kozakach w niniejszych dziejach spomiualimy ju;

dawnij, a mianowicie kiedy nimi dowodzi ów Ostafi Da-

szkowicz chop rodem z Owrucza i to suc na przemian

raz Polsce raz Moskwie. Dalj kiedy na ich czele sta

Dymitr Winiowiecki. Niemnij przy rozmaitych wojnach,

a zwaszcza moskiewskich poczwszy od panowania Zygmunta

starego.

Kozaków tych widzimy raz jako mieszkaców okolic ni-

szego Dniepru, a drugi raz jako onierzy suebnych i na

odzie rozmaitych panów. Byli oni jedni i ci sami, a two-

rzyli si zawsze u Dniepru ze zbiegów Multan, Wooszczy-

zny, Moskwy, Rusi i Polski. Nie jeden stary onierz, a na-

wet mody panicz, lubicy konia, niebezpieczne i awan-

turnicze przygody uchodzi do nich. Miewali atamanów

czstokro Polaków. W Kronice polskij Marcina.
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r> i e 1 K k i eg oj') za czasów krewia Stefana pi8an<:^j czytamy,

e pewna czd Kozak(')w bawia si zwykle owieniem ryb

na rzece Nisie do Dniepru wpadajc^''] i std miaa nazwi-

sko Nisowców, czyli Niowców, kt<')re rozcigano pospolicie

na wszyHtkich K()zak<')w dniepr«kich Kyby zowione suszyli

oni sobie bez soli na socu i byy ich gównym, a nawet

prawie jedynym pokarmem, przez cae lato. Na zim roz-

chodzili si<; do Kijowa, Czerkas i innych miast. Dniepr

jak wiadomo, ma niemao ostrowów czyli wysp, na jedn^-j

takiej a wianowicie Tomakowce mieli gówn:^ swoj siedzi-

b Niówce, lecz co do celniejszych nalea ów ostrów C h or-

czyk a, jako te ostrów Kochanie na mil czterdzie.^^ci od

Kijowa pooony, pomidzy kaskadami, czyli jak zwano

progami, a z ruska porohami tej rzeki. e ostrowy byy
osonione porochami przeto Kozaków obóz czyli kosz sta-

nowicych zwano take Zaporocami. Dziczy tatarskiej

w najazdach na Ru i Polsk stanowili oni najwyborniejsz

zapor i kiedy ich byo dostatkiem na Kochaniu to brody

na Dnieprze krzemieniecki i kuszmauski nieotwieray si

Tatarom do Rusi i Polski. Niówce bawic si ryboóstwem

pilnowali rzeczywicie sztuki wojskowej, ale na krój rozbój-

niczy, a bezpieczny, bo nikt nie umia eglowa po trudnym

Dnieprze przy czem trzeba byo umie na skorzannej czajce

po linie si spuszcza i po linie windowa. Owe ostrowy

zaludniay si prawda tylko w lecie, a na zim zostawiono

jedynie mae oddziay kureniami to jest korzeniami zwane

dla strzeenia ódek i broni, a nawet dzia na Tatarach i Tur-

kach pozdobywanych; e jednake Tatarzy z powodu a-

twiejszego paszcnia koni na trawie, obierali najpospolicij

do najazdów lato, przeto rozchodzenie si kosza na przykr

por roku, nie przynosio zych skutków dla Polski. Gdyby

Niowcom rzd polski by przyby w pomoc i wedug planu

uczynionego niegdy przez Ostafiego Daszkowicza zamki po-

budowa, a od paci, byaby moe powstaa dobra za-

sona ziem ruskich od Tatarów. Dawniej, jak w rzeczonej

*) Uwaan.i ona jest pospolicie za kronikt; Jo.-ichiina, jakemy

ju wspominali.
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kronice Bielskiego czytamy, Kozaków — Niowców nie by-

wao tak wielu, ale za króla Stefana ju si zbierao do

kilku tysicy. Dokuczali coraz bardziej Tatarom, przez za-

bieranie im z pastwiska koni, byda i owiec. Atoli robili

wyprawy i ku zachodowi, a od portu bialogrodzkiego

u ujcia Dniestru kupcom tureckim na drogach karawany

rozbijali. Miaa i Moskwa zupenie podobnych Kozaków na

rzece Donie, z którego przecigali swe czajki take naWog
przez gór od przecignienia zapewne Perewloka nazwan.

Z Docami czyli si czstokro Niówce ldem, ju to eby
wspólnie szkodzi Tatarom, ju te kiedy przez wzgld na

przyjazne stosunki z Turcy, zacz ich król polski ciga
o zbyteczne rozboje i najazdy. Jest wielkie podobiestwo,

e Doce pochodzili od Niowców i byli niejako ich koloni.

Iwonia*) ów hospodar wooski, który wedug niektórych

pisarzy mia by rodowitym Polakiem, zagroony wypdze-

niem z kraju od pretendenta Petryy popieranego przez Tur-

ków, udawa si do Henryka Walezyusza o pomoc, lecz

nadaremnie. Wziwszy na uwag, e Niówce s ludem

wolnym i e nie brak pomidzy nimi mów znakomitych,

kaza ich si przez posów zapyta, czyliby pod korzystnymi

i najkorzystniejszemi warunkami niestanli mu w pomoc.

Nazbierao si tedy kilka rot: jedne po dwiecie koni jak

owierczowskiego, Barsana, Kozowskiego i Stueskiego oraz

Bracawian zapewne z miasta Bracawia, a drugie znowu po

sto jak Jaczy i Sokoowskiego. Gdy przybyli Niówce,

Iwonia ich uprzejmie wita, z dzia strzela kaza. Po wy-

prawionych ucztach dla dowódców i onierzy przyniesiono

przed starszyzn kilka srebrnych mis zotem napenionych

i Iwonia prosi zacz, aby naprdce przynajmniej to przyjli.

Odmawiali z polsk grzecznoci, ale jak si snadno domy-

li, ustpili naleganiom. Oddawszy im stanowisko na lewem

skrzydle caego wojska, Iwonia kaza sprowadzi nietylko

sze beczek wina, aby mieli czem wypi za jego zdrowie.

*) Obszerny opis jego wojny znajduje si w zbiorze Pistora pod

napisem Leonardi Gorecii equitis poloni Deseriptio belli Inmiae Pala'

ird Yalachim &.
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ale mowii darowa szei^set talarciw w srebrze. Mia prze-

tnuw w polskim jzyku, e Niowców wezwa nie jako

"wojsko najemne, lecz jako zacnyci mów i dla tego zasug

•ofiarowa im niemie, lecz czego zapotrzebuj czy dla ludzi,

•czy dla koni, czy t wreszcie pienidzy, wszystkiem za-

iraz suy bdzie. Uznaje wstawienie si takich przyjaciel

.^a czyn prawdziwie rycerski, bo go wsparli jako chrzecija-

.nie chrzecijanina przeciw niewiernym (lubo nadmieni trzeba,

e sam przeszed by do mahonietanizmu). Mówi dalj,

e ich wprawdzie mao, ale przez sw zacno i mstwo
<mog wyrównywa dwunastu tysicom innj jazdy. Potni
s jego nieprzyjaciele Turcy, a drobny ich by pocztek;

-wzroli, z rozporzdzenia Opatrznoci, za grzechy chrzecijan,

lubo tylko przez podstpy i zdrad. Na to odpowiada

wierczowski jako gówny dowódca Niowców, e jego to-

warzysze nie po pienidze, ale na wojn przyszli. Przestan

na nagrodzie, jaka bdzie odpowiedni bardzij lub mnij

pomylnemu skutkowi. Nie maj trwogi przed Turkiem,

ale zwycistwo jest tylko w rku Boga.

Gdy si pokazay wojska tureckie ju z drugij strony

rzeki Modawy, Iwonia przydawszy owierczowskiemu sze
tysicy swoich, kaza ruszy przodem. wierczowski schwy-

ta podjazd turecki z czterysta koni zoony, a zasignwszy

wiadomoci od jedców, wezwa Iwonie, aby z gówn si,

która moga przeszo trzydzieci tysicy wynosi, jak naj-

ispiesznij nadchodzi.

Ze wszystkich czterech stron uderzyli na Turków

w gbokim nie pogronych, wielk rze sprawili, oddziay

porozpdzali i nad wszelkie oczekiwanie bogaty up wzili.

Obieg, Iwonia Brajlów i da od baszy tamecznego wyda-

nia Petryy, który z pola bitwy do tego miasta si schro-

ni. Poniewa za basza przysa przez czterech Turków

dziesi kul dziaowych i dziesi runiczych tudzie dwie

strzay jako potraw, które ma w pogotowiu dla nie proszo-

nych goci, przeto Iwonia kaza tym posom nosy, wargi,

uszy i pourzyna i za nogi ich gwodziami w ten sposób

•do belki przybi, e z miasta wygldali, jakoby ludz ie na

gowach stojcy, a piechocie z drabinami na mury uderzy.
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Wziwszy miasto wszystko do nogi z niemowltami wyrbaf^

tak e krew strumieniami do Dunaju pyn miaa
;

potera

za wszystko oprócz zamku spali. Cz jedna Niowców
posza do Bialogrodu przy ujciu Dniestru, zupia go i tak-

e spalia. Druga za pod wierczowskim now stoczya

w ten sposób walk; da Iwonia trzy tysice, których Swier-

czowski ze swoimi nie miesza, ale w tyle postawi; swoich

za na trzy hufce podzieli; w pierwszym byo czterysta

czeka ze strzelb runiczn, a wszyscy mieli puklerze; tych

przeciw kopijnikom tureckim obróci. We wtórym take

wielu stao strzelców, ale z uki: tym prawy róg zaj ka-

za i sam przy nich pozosta. W trzecim hufcu wielu znaj-

dywao si z rohatynami, a ten lewy róg stanowi. Turcy

pomieszani z Tatarami widzc gar tylko ludzi, uderzaj

miao. Swierczowski trzeciemu hufcowi kae na strzelb

wywrze, a gdy si poczli miesza przybywa im sam w po-

moc do boku z drugiem hufcem i pocznie Turka z uków
szy, a trzeci hufiec amie go take swemi rohatynami. Owó
zewszd nieprzyjaciel trapiony. Godzin ca trwaa bitwa,

nim gówna sia wooska dobiega. Dwiecie Turków za-

brano, których srogi Iwonia swj czerni w kosy uzbrojonj

rozsieka kaza. Nieprzepuci i wodzowi, co mia by tak

bogaty, i przy imaniu obowizywa si zoy dwa razy tyle-

zota, ile sam way, lecz Niówce poczytywali za swój su-

mienny obowizek dostawi go temu, w którego imieniu to-

czya si wojna.

Pónij atoli Iwonia przez zdrad zosta wprowadzony

pomidzy bardzo znaczne si y tureckie; Swierczowski cudów

walecznoci dokazywa z Niowcami.

Przyszo do odwrotu ju tylko z niewielkiem wojskiem;

okopali si na zgorzelisku jakij wsi, ale nie byo nadziei

ratunku. Iwonia z paczem poegnawszy Niowców i odda-

wszy im wszelkie swe dostatki, jako zwyk robi z przyja-

ciómi przyjaciel na ou miertelnm, poszed sam z jednym

towarzyszem zawiera ukady, lecz pchn go mieczem ba-

sza, Turcy z wciekoci rzucili si na niego, ucili mu go-

w i ciao jego rozerwali a to przywizawszy je za nogi

pomidzy dwa wielbdy. Niówce wpadli do niewoli.
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W niemae take niepokoje wprowadza Polsk z Turcy.

niejaki Podkowa tak nazwany, e mia tyle siy w rku. i
lama/ podkowy. Byl on rodem z Multan, pomidzy Niowca-

mi zjedna sobie tyle wpywu, e zostawszy ich atamanem

naszed Wooszczyzn, *etryc z hospodarstwa zrzuci, a s&m

rzdy obj. Król poleci swemu bratu Krzystofowi panujcemu

na Siedmiogrodzie, aby go poskromi. Zbity Podkowa musia

szuka schronienia w Nierairowie. Potem uda si w opiek

Mikoaja Sieniawskiego starosty kamienieckiego, który mu
bezpieczestwo upewni, lecz go schwyta Zbaraski woje>voda

bracawski i królowi do Warszawy odesa.

Gdy z&a Turcy gwatem si o niego na[)ierdli a sejm

poczytywa za hab, eby chrzecijanina mahometanom wy-

dawa, król z obawy o wojn, w obecnoci posa tureckiego

f^ci go kaza we Lwowie*). Nieodstraszyo to Aleksandra.

brata Podkowy, bo objwszy nad Niowcami dowództwo

zDOwu Petry do ucieczki zmusi, lecz wpad Turkom

w rce i na palu ycie swe zakoczy.

Przed wypraw Stefana na Psków Niówce pod atama-

manem Orzyszowskim, którego im król zamianowa, przynieli-

znaczne wojenne usugi Polsce, gdy przeszedszy granice-

niszczyli kraj j)od Starodubem i dopiero u Poczopowa zo-

stali od Moskali przeposzeni, lecz bez znacznej straty,,

a z wielkim upem wrócili**).

Kiedy po sejmie warszawskim r. 1582. na zamku kra-

kowskim uskarali si na Niowców Tatarowie i to z po-

grókami, e han w zamiarze ruszenia do Polski ju na

koniu siedzia, i)08elstwo tureckie popierao ich aob.
W tyme czasie na hospodarstwo wdar si by Jankua.

Niemiec, czyli jak tam zowi Sas siedmiogrodzki, przez

udanie si za potomka dawnej dynastyi wooskit^j. Od po-

cztku swego panowania okazywa on ze zamiary wzgldem
Polski, a naprzód e nie przysa zwykego poselstwa z do-

niesieniem o objciu rzdów, potem, e listy sutana ture-

ckiego do króla pisane przejmowa i rozpiecztowane dopiero-

) Solikovii Coment. Thuanus libr. LXVIII.
*) Heidenstein libr. III.
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odaela. Ludzi królewskich w podróach chwyta i wizi,

a nawet pogranicza polskie Dapadal i palii. Jak wic porta

ottomaska do króla zanosia skargi przeciw Niowcom, tak

król na odwrót do ni^j przeciw Wooszy. Wezwany Jankua,

aby do Carogrodu zjecha, niewiedzia od mierci innego ra-

tunku, tylko rzuci si pod opiek Austryi i ucieka do

drugiej czci Wgier zostajcych pod panowaniem cesarza

Rudolfa, atoli na Pokuciu pochwycony przez Mikoaja Ja-

^owieckiego starost niatyskiego i do Lwowa odesany,

2. rozkazu królewskiego take zosta straconym.

Po zabezpieczeniu kraju od Moskwy, zatargi w granicach

Podola z Tatarami i Turkami toczce si, wola król zaa-

twi przez odpór ni przez dalsze cinanie i kary na Nio-

wcach od sutana dane. Zamoyski gromadzi tedy liczne

wojsko do Lwowa i dosy ochotnie zbieray si oddziay

jiajemne, lubo im z wojny moskiewskij, dla braku w skarbie,

niewypacono zasug. Stan przy Zamoyskim Konstanty

^'^asil ksi Ostrogski wojewoda kijowski z licznemi pukami

Kozaków. Tatarzy pobliscy zaprosili sobie w pomoc swych

)raci nogajskich i wybrali si na Polsk. Rozmylali atoli

•dugo u Dniepru, bo woda cigle wzbieraa, a nie przycho-

<izio do lodu; wycieczeni nakoniec niepogod i zimnami,

musieli zaniecha przedsiwzicia i cofnli si z niczm na

swe zwyke koczowiska.

Mimo pokoju od Wooszy i Tatarów, nieustawao je-

-dnake niebezpieczestwo od Turka. Niówce bowiem,

bez wzgldu na zakazy królewskie, a tajemnie od Zbo-

rowskich Krzysztofa i Samuela podmawiani, przez Woo-
szczyzn wkroczyli na ziemi tureck i nakoniec spalili zamek

Jahorlik, niedawno z drzewa na tamowanie ich na-

jazdów wystawiony; poszli potom na miasto Tehin od

Turków Serdziaka Bender zwane, i równie je z dymem

w oboki pucili. Lud turecki do ostatniego przeciw Ni-

owcom i Polakom oburzony, wywar sw zemst przez

zamordowanie gdzie na noclegu blisko Carogrodu z ma-

«ztalarzami i innemi ludmi podkonjuszego Podlodowskiego,

który prowadzi konie w Azyi dla króla zakupione. Zby
zapobiedz wojnie z Turkami bardzo nie na czas wywoy-
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wan^j, rozkaza król wojskom po granicy stojcym chwyta

i kuc w kajdany Niowców z Turcyi wracajcych, a Sie-

niawski hetman polny wysia Stanisawa Wodka do urz-

dnika sultaskiego beylerbeya Grecyi z owiadczeniem, e
nadwerenie przyjani króla z sutanem, nieujdzie pazem
adnemu winnemu, ale gardo da bdzie rjusia. Udobru-

chali si Turcy i nawet zab(^jstwa Podlodowskiego, oraz jego

towarzyszów dochodzi przyrzekli.

XI.

Przychodzi nam teraz objani wypadek wany, kt<5ry

grozi Polsce wojn domow i przez kilka lat miesza j^}

stosunki. Wypadkiem tym jest sprawa Zborowskich,

W^spominalimy o ich znaczeniu w cigu krótkiego pano-

wania króla Henryka, o ich wielkim udziale przy wynosze-

niu na tron Stefana Batorego. Póni^^j atoli gdy postrze-

gli, e za Stefana Batorego wydziela urzdy Zamoyski i to

nie wedug znakomitoci rodów, gdy podkanclerstwo od-

da Janowi Boruchowskiemu nieznakomitemu czowiekowi^

a po jego mierci Wojciechowi Baranowskiemu prostemu

swemu pisarzowi, zaczli tak szlacht burzy, e wszystkie

sejmiki piorunoway przeciw królowi i kanclerzowi. Jaki
Dugoraj mia odkry Zamoyskiemu spisek, na wypdze-
nie króla uknuty przez Zborowskich. Ich za sprawo-

wanie nieznajdywao nigdy pochway zacnych ludzi. Ste-

fan Batory mia w podejrzeniu Piotra wojewod krako-

wskiego i Jana kasztelana gnienieskiego, e podczas wojny

dawali si przekupywa Gdaszczanom*). Politykowaty-

atoli obiedwie strony. Piotr wojewoda krakowski ju nie

y. Krzysztof ile si zdaje by z braci najniegodziwszym.

Mia on bra pienidze od Batorego przed jego oborem^

a pracowa jednake dla domu austryackiego i pot^m wiele

*) Piasecii Chronica gestonun in Europa singularium we
wstpie.
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'lat na dworze wiedeskim bawiwszy, wywiadcza za pie-

nidze jakie przysugi carowi moskiewskiemu. Jeszcze

podczas bezkrólewia ostatniego by jako stronnik cesarski

za nieprzyjaciela kraju uznany i niemóg wróci równie

z t^j przyczyny, jak i podlega bannicyi za niepacenie

dugów. Umierzywszy atoli wierzycieli, zjecha do Kra-

kowa na huczne wesele Zamoyskiego z Gryzeld Batorówn

synowic królewsk, i przy t^j uroczystoci familijnej dla

króla i Zamoyskiego wanej, snadno sobie przebaczenie

wyjedna. Wanie wtedy umar w Krakowie Sparwein

Prusak z wojska austryackiego, któremu Stefan Batory,

z owych stosunków, kiedy sam Austryakom suy, paci

roczne zasugi czyli jurgielt (Jahrgeld). Krzysztof zapom-

niawszy, e by królewskim nieprzyjacielem, domaga si

przyznania sobie tych zasug. Poniewa mu odmówione

zostay, oburza si mocno na króla. Ów Samuel brat

jego, wskazany przez AV^alezego na samo wygnanie bez

utraty czci, przyczyniwszy si znacznie do wyniesienia na

tron Batorego, w jego orszaku wróci sobie do Polski.

Niemóg mu król da uaskawienia, gdy na to musieliby

byli przysta krewni zabitego Wapowskiego, ale mu po-

zwoli cicho mieszka w dobrach jego Slastowie przy gra-

nicy kraju. Dla tego pozwolenia, a raczj ze wzgldu,

i mu król sprzyja i nieraz go prywatnie do siebie przy-

puszcza, starostowie i wszelkie urzdy patrzay przez szpary

na powrót jego. Samuel bra nawet udzia w wyprawie

pod Wielkie Luki, lubo mu Zamoyski w obozie stanowiska

wzbroni; podczas sejmu za skoczeniem wyprawy otwo-

rzonego, przebywa zupenie bezpiecznie w Warszawie

zwaszcza, e policyjna i sdowa wadza na wygnaców,

spoczywaa w rku brata jego Andrzeja, jako marszaka

nadwornego koronnego. O pótory mili od Krasnego Sta-

wu wybudowa sobie zamek warowny Krup, z którego

si rónych gwatów dopuszcza: najeda domy, bi szla-

cht, kobiety porywa. y za dawnym obyczajem, to jest

otoczony zgraj junack i hulaszcz.

Mówiono gono i wyrzekano bardzo, e Krzysztof i Sa-

muel Niowców podburzali, a nareszcie Samuel uda si

1
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4r. 1579.) na Tomakówk z siedmindziesiciii szlachcicami

a obrany atamancm, iiapal^cisimi na Turcy, Ilzeczj)0.s|H>liti

i króla w kopot wprawia. Gdy za przez brata Jana

jako yjcego w przyjani z Zamoyskim, okazao sif^* rzecz

pewn, e kr(')l ma w rku listy lubo je tai, równie wzgl-

dem zmów z Niowcami, jakoli spisków na rozruchy w kraju,

a moe i na ycie swoje, przelkli si niezmiernie Krzy-

sztof, Samuel i Andrzt^j Zborowscy, a silniejszóm podburza-

niem rozruchów w narodzie, chcieli wzmocni swój wpyw
i przy tern poprawi interesa majtkowe, które u nich,

jako miotajcych garciami zoto midzy szlacht, musiay

si popsu, zwaszcza, e u wielkich panów polskich do-

<5hody nie opieray si wcale na gospodarstwie, ale na sta-

rostwach i obowi przy dworze. Kyb' ^^^ ^ i""^ okoli-

czno.ci, które poróniy bardzij Zamoyskiego ze Zboro-

wskimi. Urowiecki podstaroci krakowski, stronnik Zamoy-

skiego, skóci si przy kulu z Palczewskim burgrabi

zamkji krakowskiego, a stronnikiem Zborowskich, nadszed

jego dom i gwaty poczyni. Zamoyski chcia to j)rzez

zgod uatwi, ale Zborowscy przemogli na Palczewskim,

aby swj krzywdy sdownie dochodzi. Jan kasztelan gnie-

nieski, opatrzony (r. ITjSI.) starostwem grudzidzkiem,

pocztkowo by od braci znienawidzonym z tj przyczyny,

e wedug sów Krzystofa, dla siebie tylko owi ptaszki

u dworu, a caemu swemu rodowi pokazywa fig. Z tóm

wszystkiem zacz i on uwaa, e jego dom za nadto

u króla jest wzity na oko nienawistne i przyczywszy

si do braci, spdzi poborc z Biaej Góry w Prusach

i zbi ludzi jego za ociganie ca wodnego, które ju byo
powinno usta, a zostao przez króla jeszcze na jeden rok

wydzierawione. Zamoyski posa ókiewskiego do mar-

szaka koronnego Opaliskiego, którego siostrzenic mia za

sob Jan Zborowski i kaza mu pokaza dwa owe listy

Krzystofa wiele napomykajce, lubo dalekie od stanowienia

dowodu, a zarazem oi^wiadczy, e i z Janem zrywa.

Samuel sprzykrzywszy sobie ycie niespokojne w <raju,

moe i na prawd ju myla opuci ojczyzn i do Woch
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si przenie. W tym zamiarze wybra si do Zborowa
(na Rusi) i we Lwowie rozporzdzi swemi interessamt

naprzód kolo powoloszczyzny (kupnych woów), któr zi-

mowa, potem wzgldem zakupu nowych woów na Woo-
szczynie z niejakim Jzcaelem, wzgldem spustu do Gdaska,
zboa z jakim Angielczykiem, wzgldem stawów korzy-

stnych z ryboówstwa, wzgldem gumien i innych do-

chodów.

Zamoyski odbywa podró z dworem tylko zwyczajnym,

od jednego swego starostwa w Knyszynie, do drugiego

w Krakowie. Samuel przechwala si w Sandomierzu, e
razem z nim do Krakowa bdzie wjeda. Drohojewski sta-

rosta przemylski, Mikoaj Urowiecki podstaroci Koniec- ^
polski starosta wieludski troskliwi o Zamoyskiego, pourz-

dzali dla niego dostateczne zasony ze szlachty i hajduków,

ale nieprzyszo w cigu podróy do bitwy z Samuelem,,

który si atoli uwija w pobliu, polowa ze sokoami

i cigle tak si urzdza, e zawsze w tyle na mil lub pó
mili popasa i nocowa. Równie Zborowski jak Zamoyski

wyseali jeden ku drugiemu szpiegów, aby nawzajem wiedzie M
o obrotach swoich.

Zamoyski znalaz por do uycia sw^j wadzy sta-

rosty krakowskiego. Zdarzyo si bowiem, e gdy zje-

cha do Proszowic, Samuel ozstawiwszy w Jakubowi-

cach swych ludzi, a mianowicie trzydziestu szlachci-

ców, komorników i pacholt, oraz pacholików i inndj

czeladzi take do trzydziestu, a opatrzonych w runice

i ca bro: sam z synkiem Olesiem z kilku tylko do-

mownikami i murzynkami zrobi wycieczk do wsi Pie-

kary, gdzie mieszkaa jego siostrzenica owdowiaa ze Sta-

dnickich Wodkowa. Tymczasem Urowiecki, ókiewskL
i inni z garstk ludzi skadajcych zason Zamoyskiego

przypadli, drzwi do domu wyrbali i w moc rozkazu sta-

rociskiego poimali Samuela. eby wymiarkowad wrae-

nie na narodzie, puci Zamoyski wie, e Zborowskiego-

natychmiast ci kaza, a tymczasem wióz go w powozie

zamknitym przed sob do Krakowa, jako wygnaca co
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mie w kraju przebywa. Stronnicy Zamoyskiegu nastra-

jali szlacht w Krakowie i przemawia do niej Zamoyski,

wyw<>dzc powody surowoci. Winia za pilnowa kaza

cile: przede drzwiami czuwafo zawsze kilkuset ludzi ze

strzelb i inn broni, a w samem wizieniu zmieniali si

Mroczek i Terny rotmistrze piesi. Krewnym zabroniony byl

przystp.

Zdaje si, e król chcia wywrze ca .^w surowo
przeciw Zborowskim, których mona byo uwaa za czoo

panów niesfornych, na swój tylko zysk osobisty bacznych

i wadzy tronu ubliajcych; chcia zgnbi domy histor)-

czne z nimi razem redniowiekowy republikanizm, w celu

utwierdzenia monarchizmu, a Zamoyski podj si w tem

dziele pomocy. Atoli trzeba byo patrze, co drudzy pa-

nowie i szlachta powiedz, bo Polska bya Rzeczpospolit

do karcenia naduycia wadzy w urzdzie, przynajmniej ro-

zruchami bardzo gotow. Znaleli si, którzy bd jako

stronnicy Zborowskiego, bd jako dbali o wolno szlache-

ck, pooyli na pimie protestacy, eby do sejmu ycie

Samuela szanowanem byo. Andrzej Zborowski wyprawi

posa do króla, który si pod ów czas jak bardzo czsto dla

stracenia z ócz ony swojj w Grodnie znajdowa, lecz król

posowi jego dopiero w tydzie da posuchanie, a na

doniesienie Zamoyskiego o schwytaniu Samuela spiesznie

odpisa.

Gdy skoczyy si sdy starociskie na zamku krako-

wskim i szlachta do domów odjechaa, Zamoyski jako sta-

rosta wyda obwieszczenie, e exekucyi wedug prawa

konieczuj, nikt nie jest mocen wstrzymywa, e trudno si

zapewni na dugi czas uchowania takiego winia, jakim

jest Zborowski, lecz przez niektóre wzgldy zaprzestaby na

rkojmi, i winny w swym czasie przed sejm stawionym

bdzie; pewnym jednake by, e tj rkojmi nikt si wy-

stawia nie poway. Zamoyski niepokaza si wielkodu-

sznym, bo wszed do wizienia Zborowskiego z ludmi

nzbrojonemi w nabite pólhaki i gdy Zborowski prosi

o przyzwoite obejcie si, odepchn ^o, usiad sobie

Tom V. II
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w krzeso i z naigrawaniem zaczwszy: „Samusiu!*) a tu
mi, ju dasz gardo," kad mu pytania wzgldem jego

zbrodni w obec swycli stronników. Prosi Zborowski o mi-

nistra, to jest duchownego dissidenckiego, lecz mu go nie

dozwolono, ale tylko ksidza katolickiego. Nazajutrz z rana

dnia 26. maja 1584. r. przed wyprowadzeniem na mier
modli si w kociele, a za nim wyszed Zamoyski z ko-

cioa i bojc si skargi na sdzie ostatecznym, woa

:

„Panie Zborowski postój, prosz ci i odpu mi, e ci

trac." Obejrza si Samuel i rzek: ^nie odpuszcz." —
„Postój, woa drugi raz Zamoyski, „odpu, prosz ci."

— flNie odpuszcz, ju to wiedz" byo odpowiedzi. Wo-
a po trzeci raz Zamoyski: „dla Boga ci prosz, odpu
mi." Samuel stan mówic: „tu mi zagad i odpu-

szczam." Wywiedziono go za furtk zamku ku Strado-

miowi, gdzie stracono bezecnych, a gdy kat miecz rzuci

i uciek, hajduk si wyrwa ze stray i kata wyrczy.

Kto czarno ubrany zmoczy chustk we krwi zabitego

i poprzysig zemst. Zwoki oddano krewnym i by pogrzeb

okazay.

Przeciwnicy Zamoyskiego powstali, e wygnaców
szlacheckiego urodzenia wedug prawa mog cina urz-

dy starociskie, skoro ich tylko w kraju pochwyc. Wy-
gnance atoli wszyscy bywali bezecnemi, Samuela za
Zborowskiego przez wyjtek Henryk Walezy zostawi przy

czci i szlachectwie, a wic i pod opiek przywilejów szla-

checkich. Moe wbrew wyranym prawom, ale dosy na

tm, e wyrok nie by naruszony i utrzyma si prawo-

mocnie. Zamoyski odpiera, e gdyby wygnaniec nawet

zupenie prawnie przy czci i szlachectwie móg by pozo-

stawionym, toby w razie przekroczenia granic Rzeczypo-

spolitj oddawa gow pod miecz, gdy inaczj wolnoby

mu byo naigrawa si z wyroku i wcale z kraju niewy-

chodzi. Choby kto jedynie dla niepacenia zawyrokowa-

nych dugów popad wygnaniu, czyli banicyi, toby gow
za pokazanie si w kraju odpowiada musia. Obrocy

Szyderczo zamiast Samuehi.
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Ciborowskich odpowiadali, e nie prawda, bo nie samo uy-
cie miecza, ale trzymanie w wiey przez czas pewien, jeat

take kar.

W takim stanie rzeczy Zborowscy jako ofiary republi-

kanizmii w walce przeciw monarchizmowi, lubo cnot wcale

niezuakomici, obudzili w szlachcie ogromn sympaty i zy-

skali wielk liczb stronników w caiym kraju.

Na sejmiku w orodzie, gdzie Jan Zborowski swój al

wynurza, Piotrowskiego sekretarza królewskiego, a kano-

nika krakowskiego i poznadskiego, przy braniu strony Za-

moyskiego, nietylko zgromi! Stanisaw Górka wojewoda po-

znaski, pan wielkiego znaczenia i jako dissident zwizany

cile ze Zborowskimi, ale >>lachta w kawaki zrba chciaa.

W Proszowicach na sejmiku krakowskim strzelano w ko-

ciele na Mikoaja Zebrzydowskiego ze Zamoyskim spokre-

wnionego, a obecny Krzysztof Zborowski skada dowody,

oczywicie |)odrobione, e Zamoyski chcia go zgadzi tru-

cizn przez najtego lekarza. I na sejmiku sandomirskim,

górowali Zborowscy. ^Ye Wi.4ni sejmik ruski pierwszy zer-

wali zuchwali rbacze Stadniccy od Zborowski(5j idcy,

a pod czas drugiego, Jan Herburt Bruchnalski, tak si ci
ze Stanisawem ókiewskim, e od sów do szabel przy-

szo. Na wszystkich czterech pomienionych, a wanie gó-

wnych w Koronie sejmikach, pooono wybranym posom

w instrukcyi, aby si upomnie na sejmie o mier niewinn;

tylko na sejmikach w czycy, Sieradzu i mazowieckich

gór wzio stronnictwo Zamoyskiego. Zborowscy gotowali

si, aby podczas sejmu wnie do izby senatorskiej trumn ze

zwokami citego brata i stawi osierocone dzieci, a chcc
wczenie al i lito w narodzie obudzi, kazali ca smutn
scen wymalowa i wykonterfektowa.

Stefan Batory uwzi si na Samuela, niewtpliwie dla

tego, aby wszyscy panowie mieli nauk, e posusznemi

by winni i niewolno im spraw swoich na przekor woli

królewskij obrabia. Dowiedziawszy si o nowych zabie-

gach Zborowskich, postanowi jeszcze raz ich zuchwao
skarci. Odbywa z panami w Lublinie narad wzgldem

14*
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Krzysztofa i Andrzeja. Mimo przedstawie i uwag rónych^

kaza pozwa Krzysztofa przed sd sejmowy to jest przed

siebie samego, ale w gronie caego senatu, o poduszczanie

Kozaków do napadania pastw ssiednich, o zmowy

z carem przeciw Rzeczypospolitej i o zasadzki na ycie

swoje.

Z pocztkiem r. 1585. zjecha król do "Warszawy

z wielkim zastpem ludzi i tumem panów litewskich.

W kilka dni nadcignli Zborowscy z niema liczb przy-

jació, a Górk wojewod na czele i rozoyli si w jakiej

wiosce pod Warszaw. Politykujc bystro na siebie pa-

trzay stronnictwa; zamek wewntrz i zewntrz napeniony

by ludmi zbrojnymi; na izbie senatorskiej po za królem,

kanclerzem, marszakiem, ale te i wojewod poznaskim,,

siedzieli sudzy nawet [ze strzelbami. I arcybiskup Kam-
kowski dla swego i biskupów bezpieczestwa naprowadzi

wiernych sobie ludzi, ale cakiem bezbronnych. „Bya to

posta sdu cakiem nowa i nieznana w Polsce,'* powiada

Solikowski. Wony po trzykro wedug zwyczaju przywoa

obaowanego. Jako jego penomocnicy zgosili si krewni,

a mianowicie brat Jan kasztelan gnienieski i Jan Niemo-

jowski. Instygator koronny Rzeczycki twierdzi, i pozwany

o zbrodnie przeciw Rzeczypospolitej przed sdem wyrcza
si niemoe, ale król odrzuci ten wniosek. Instygator przy

wprowadzeniu sprawy na dowód poduszczania Niowców od-

czyta i zoy list wasnorczny Krzysztofa ; co do stosun-

ków karogodnych z carem, stawi mieszczanina dorpatskiego

Peplera, który jako tumacz by przy pole carskim Ofana-

zym Rozanowie, kiedy tene z Krzysztofem w czasie obl-

enia Wielkich Luk, zawiera w Pradze jakie umowy,

a póniej w Lubece dwa tysice talarów mu wyliczy.

Krzysztof nietylko skada carowi wiernoci przysig

odczytywan mu przez Peplera, ale jedynie dla trudnj na

morzu eglugi nie uda si do Moskwy. Dalszego zeznania

pokazao si treci, e na wiosn kiedy Pepler by tumaczem.
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iprzy drugim pole carskim Saurze*'), Krzysztof odebra jedne

flisty dla siebie, a drugie dla brata Samuela, kt<^rc odesa
przyrzek. Poniewa za wieci o i6m wszystkim doszy

cesarza, na którego dworze Krzysztof zostawa, przeto

Pcpler by tajemnie badany w Pradze o stosunki Krzysztofa

z Moskw, naprzód przez cesarskiego kanclerza, a pot^'m

przez samego cesarza. Drudzy wiadkowie stwierdzili nie-

które szczegóy zeznania Peplera. Z tego pokazywao si

niby, e Krzysztof Zborowski wtedy, kiedy z Polsk zupe-

nie zerwa stosunki i na dworze cesarskim siedzia, by po-

mocnikiem moskiewskim, a to nawet do wspóki w Litwie

z Ocikiem, którego cito; e podobno j)rxyrx€k**) obj
dowództwo wojsk moskiewskich przeciw Stefanowi i swj
ojczynie Polsce.

Co do zarzutu o zamach na ycie królewskie zezna

stawiony przed sd Gosawski, e jego i zmarego Bokszyca

take dworzanina królewskiego rzeczywicie Samuel do swych

niegodziwych zamiarów wciga, lecz na Krzysztofa nic nie

wiedzia. Olbrycht aski ów wojewoda, który dugo bawi
na dworze cesarskim i razem z Krzysztofem na sejmie rze-

szy niemieckiej w Regensburgu przeciw Batoremu pracowa,

jak o t^m powyej stoi, a nawet i z posem moskiewskim

si brata, tylko e niewiadomo w jaki sposób; przyzna

^take, e podczas sejmu w Warszawie wynurza mu si Sa-

muel, e najlepiejby byo Stefana z tronu spdzi, a kogo

innego osadzi i e o takitij jego mowie zaraz królowi do-

Tiiós, lecz król milczeniem to pokry.

Tak tedy w sprawie Krzysztofa rozwodzono si nad

czynami Samuela, ju ciko skaranego, a list maj wagi

*) Saiicr byi moe ten sam, którego niektórzy historycy zowi
Kiiaiiinnn. - Zapewne przenioskwiczony Niemiec, który swe nazwi-

sko Uumaczyl.

**) Zeznanii' lekarza carskiego .lana Zulaffa nie byo dowodno.

Patrz Andrrae Uocicii Instigatoris Regii V. Nob. Acrujsationis in

Chnstopforum Seorovium acHoiies tres. Cracoviae 1585. Actio de

•criminibus. Przy t<^m pimie s takie obadwa listy Krzysztofa.

Przedrukowimo je i przy Pamitnikach o Zborowskich.
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mia stad si ogniwem do spojenia braci w spisek na ycie?

króla. Atoli król i Zamoyski, znali podobno blij spraw
przez Dlugoraja, któremu Krzysztof we wszystki^m si zwie-

rza i przez Spytka Jordana, który take Zborowskich,

zdradza.

Penomocnicy Krzysztofa prosili o zawieszenie sdu na

kilka dni, rzeczywicie aby pracowa u dworu, pozornie za,,

aby si z obaowanyaa porozumie, co otrzymawszy po tj

przerwie wystpili z odpowiedzi na skargi instygatora. Jan

Niemojowski przyznawaf, e s listy, a z listów podejrzenia,

ale brak wszelkiego przestpnego czynu i listy nawet zupe-

nie bahe. Polskie za swobodne prawa tm wanie góruj-

nad cudzoziemskiemi, e nie myl i zamiar, nie tylko sam

czyn karc. Pozwalaj nawet tworzy zwizki przeciw rz-
dowi. Jan Zborowski przyznawa zmowy brata z carem,,

ale przeczy stanowczo, aby byy przeciw Polsce wymierzo-

ne. Listy tak wykada, e si wcale nie do «jsoby króla,,

lecz tylko do niego samego (Jana Zborowskiego) i Zamoy-

skiego cigay; e bracia mieli zamiar zrobienia jakiej po-

droy na Malt i w ni^j Niowców uy chcieli. Nakoniec

protestowa przeciw przyjmowaniu wiadectwa ludzi prostych

w sprawie kryminalnej szlachcica.

Instygator zbija t obron, a mianowicie, e prawa pol-

skie nietylko sam uczynek, ale i zamiar karz. Niedawno

jeden syn musia da gardo z powodu zamachów na ycie

ojca; tem bardzij zachowywano to przy zbrodniach przeciw

Rzeczypospoliltj i królowi. W Polsce wolno robi sprzy-

sienia, ale to w imi wolnoci i dobra ogólnego jakiemi

s konfederacye, ale nie wolno spiskowa na zysk osobisty.

Konfederacye podnosz naród, ale zwizki z podymi celami

gubi go wyranie. Listy zoone maj wielk wag. Gdzie

o Janie Zborowskim mowa, tam on wyranie wymieniony.

Samo tajenie w pimie osoby, któr miano na myli, jest

dowodem, e chodzio o króla, a moe przy tem jeszcze

i o Zamoyskiego. Na Malt wolno jedzi, dla czegoby

wic zamiar podobnj podróy tak starannie osaniano? Po-

có Niowców branoby na morze? albo oni umiej si^

I
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obchodzie z okrtem lub znaj jzyki, kt<')re w t] podróy
przydatnemiby byy? Co do wiadectwa ludzi prostych, od-

piera instygator, e te przy zab(5jstwie skoro zaprzysione,

maj sw wag, t6m wic bardzi<5j przy zbrodniach Ilzeczy-

pospolitdj. wiadkowie zeznaj tylko na co patrzyli, a s
wreszcie nie ciemni chopi, ale owieceni mieszczanie.

Zabra gos Zamoyski i usprawiedliwia si, e przeciw

Zborowskim, a mianowicie Samuelowi wcale uprzedzonym

nie by, e go wedug prawa, susznie i dla wielkich przy-

czyn pojma kaza, e Samuel w wizieniu w obec ludzi

ludzi wiarogodnych, urzdników przysigych i znakomitych

senatorów pozeznawa zbrodnie. Za sejmem czeka z cxe-

kucy, byoby odejmowa królowi wan ga wadzy, ro-

bi wyjtek dla potnego winowajcy, a wic ama równo
nawet w obliczu prawa, azatem nie móg cicia Samuela

odwlarza.

Instygator nakoniec wnosi, aby Krzysztofowi niepozwa-

lauo si oczyszcza przez przysig i dowodzi, e wedug
praw polskich rodzaj ten oczyszczenia suy wtedy tylko

winowajcom, kiedy sd uwaa, e go dopuci naley; e
nadto jest on tylko uzupenieniem dowodów innych, obao-
wanego unicwiiiajcych, ale nie dowodem samoistnie dosta-

tecznym. \imc7.6\ kto tylko z krzywoprzysistwa nic sobie

nie robi, ten skaranym nigdyby by nie móg. Wielcy zbro-

dniarze mao sobie z przysigi robi, a wreszcie gdzie

o gardo chodzi, tamby skrupuy atwo umilky.

Sprawa ta miaa róne sceny rozczulajce. Gdy obron
brata zakoczy wymowny Jan Zborowski, zaczli paka se-

natorowie oraz posowie, którym dla przysuchiwania si

wolno byo do izby wchodzi; arcybiskupi Karnkowski gnie-

nieski i Solikowski lwowski starali si króla, którego gos

w sdzie wszystko stanowi, wzruszy probami, ale dare-

mnie. W cigu wywodów odczytywano, rozbierano roz-

maite ustawy i wypadki dziejowe jak na przykad Salustiu-

sza obraz spisku Katiliny. Nietylko wspomnieni ju krewni,

ale take Stanisaw Sdziwój Czaru ko wski, niegdy refereu-

dara Zygmunta Augusta i Henryka oraz wielu rzeczników
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przemawiao kilkakrotnie na obron a do wyczerpnicia

wszelkich okolicznoci i si tak ducha, jak ciaa.

Krzysztof by prawda nikczemnym, ale wielu równych

jemu zaszczycao si nawet wysokiemi godnociami i askami

na dworze. Gówna atoli rzec?: w obliczu sprawiedliwoci,

e zarzuty któremi go obsypywano prócz przyjcia suby
u cara, co podówczas ani prawem, ani obyczajami potpio-

nym nie byo, wcale udowodnionemi niezostay.

Przez dni kilka namyla si król i naprzód wyrzekszy,

e Krzysztof niemoe si oczyszcza przez przysig, kaza

wiadków przesucha przysigi, a potm jakim nieznanym

obyczajem omiu posów szlacheckich ogaszao wyrok: e
obaowany jest winnym zbrodni obrazy majestatu i zdrady

kraju, w skutek za tego jako pozbawiony z potomstwem

swojm czci i szlachectwa, traci na dobro skarbu wszelk

wasno tak posiadan jak przez spadek przypa mu mo-

gc. Urzdy starociskie za schwytaniem go w kraju, na

gardle kara obowizane.

XII.

Teraz naley wróci znowu do Inflant podówczas nie-

zmiernie wanych.

Niech tego kraju dla króla z kadym dniem wzrastaa

dla przyczyn ju powyój przytoczonych, a gównie jednak dla

religii. Byo przeciw zobowizaniu wyranemu Rzeczypospoli-

tj ustanowione biskupstwo wendeskie, lecz króla jeszcze na-

gabywano pytaniami z Rzymu, dlaczego w Inflantach ma

by tylko jedno, kiedy istniay dawnij cztery, prócz arcybi-

skupstwa rygskiego. Mieszkance za Inflant woali, e bisku-

pstwo przeciw zaprzysionemu prawu, a do tego tylko Pola-

kom przeznaczone, bo gdy umar zamianowany Plewiski, odda-

ne zostao Janowi Patrycemu Nideckiemu. Probostwo kate-

dralne otrzyma wprawdzie Inflantczyk, ale znowu taki, co si

zasadom Lutra przeniewierzy, a dla tego pomidzy swoimi

bardzo ze imi sobie zjedna. Stefan Batory majc na myli

zupene przywrócenie Inflant do katolickiego kocioa i chcc
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•Jezuitom da nowy dowód sw<?j yczliwoci, namiestoikiem

swym zamianowa biskupa Radziwia, a wic tak dobrze

jakby prowincyala litewskiego Sunnera lub wileskiego rektora

Skarg, bo Radziwi wszystko robi, co oiii kazali. Dla na-

dania zal^ naleyt<^j powagi wszelkim rozporzdzeniom na-

miestoiczym, przyda mu król do pomocy z wojskiem Pko-
sawsdego starost sandomirskiego, zamianowanego i starost

marieiburskim na Inantach, dowiadczonego onierza. Ra-

dziwi i Pkosawski zwoali na sejm do Rygi Magnusa,

Kettleia, szlacht i w ogóle stany inflanckie.

Gównym przedmiotem byo uposaenie biskupstwa wen-

deskie;o, ale przy tem rozpoznawano prawa szlachty miej-

scowej wzgldem dóbr, a mianowicie kazano si kademu le-

gitymowi; jakim sposobem przyszed do ich posiadania tak

e wielu którzy chcieli uj za dziedziców wpado w kopot,

e dobra |0 Krzyakach i ksiach odda bd musieli i woali

(» niespra\iedliwo*) ; rozstrzygano spory od wielu lat w cigu

wojny jed'nie szabl i pistoletami zaatwiane.

Podz^lono Inflanty na trzy obwody, a jak Polacy zwali

województ'a, mianowicie: parnawskie, dorpatskie, albo der-

patskie i Nendedskie, czyli kiesiowskie. Do rzdzenia ka-

dem wojewdztwem zosta wyznaczony jeden Inflantczyk i je-

den urzdni królewski zamiejscowy, lecz take Niemiec. Mia-

y te wojewdztwa swoje sdy ziemskie z odwoaniem si do

sejmu inflankiego, a z innych urzdów tylko podkomorstwa

i chorstwa. Wród sejmu Sunnerus ze Skarg i jedenastu

innemi ojcaii swego zakonu stan na ratuszu rygskim przed

rad miejski i mia mow z przechwakami ; ile to Jezuici

ponawracali o chrzecijastwa narodów i jak przelicznie

umiej wychaywa modzie, a skoczy na wniosku o przy-

jcie do Rygistowarzyszenia i wzicie go pod opiek rady.

Niektórzy nacelnicy mieszczan ju byli umówieni i prze-

kupieni darown gruntów, atoli drudzy pokazali opór do

niezwycienii Musia zatem Sunnerus swych dwunastu apo-

.stoów z niczo odprowadzi, ale odtd Jezuici zaczli pra-

cowa po caln kraju midzy szlacht, mieszczanami, cho-

*) Pamitki Milerowe.
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parni i rybakami. Wpyw za ich we wszystkich sprawach;

by tak stronniczy, e gdy jaki zoczyca protestant na mier
skazany zada do spowiedzi Jezuity i na ono kocioa prze-

szed, to mu wszystko pazem uszo*). Radziwi da wyda-

nia sobie pastora Dalena o przyganianie z ambony Ryacom,

,

e si daj Jezuit durzy, lecz opór stawiaa rada miejska

twierdzc, e do krwi rozlewu przyjdby musiao.

Tymczasem ze Szwecy nie byo w Inflantach ani wojny,

ani pokoju, ale pochwytanych dawni<lj stronników szweckich

trzymano w Parnawie. Pontus de la Gardie wstawia si

do Radziwia za nimi a zarazem da owych zamkó\y które

Jan jako jf^szcze ksi fiulandski mia w zastawie od Zyjmunta

Augusta. Winiów parnawskich dla dobrego porozimienia

z Szwecy zaraz puszczono, a co do zamków odpowiedziano^,

e to rzecz jaka przedawniona i nieznana naleycie

Magnus po odzyskaniu wolnoci, by uwaany of Stefana

Batorego zrazu za administratora biskupstw oeselsliego, re-

walskiego i kuroskiego, ale póniej zaprzestawa ja posia-

daniu tylko biskupstwa kuroskiego i mieszka so»ie w Pil-

tynie gdzie dnia 18. Marca 1583. ycia dokona. Iól duski

brat jego przysa wojsko, które wyldowawszy pzy Winda-

wie ubiego i zajo Piltyn. Przybia zaraz et kara duska
do wyspy Oesel trzymanej w doywociu przez da króla du-
skiego od owego Jerzego Farensbacha rodem z iflant, a na

wojnie moskiewskiej u Polaków dobrze zasuonej. Na jego

pomoc liczyli Duczycy, lecz si zawiedli. Radzit^i jako na-

miestnik królewski w Inflantach wzywa daremniePiltynianów,

aby pod wadz króla polskiego poddali si w loc ogólnych

ukadów inflanckich i posa z wojskiem OborJiego, który

okolic pustoszy, napadnity wyszed ze zwycijtwem i opa-

nowa zamki Ambot i Neuhaus. Za Oborski nadcign
Pkosawski starosta i obieg Filtyn. Jedzi )d króla do

Piltynianów Stanisaw Kostka podkomorzy cemiski, ale

take nic niewskóra. Piltynianie chcieli unikm dostania si

pod wadz polsk, a waciwie jezuick i sta przy t^m, e

*) Pamitniki Milerowe.
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jesrcze za ycia Magnusa na przypadek jego mierci, wyko-

nali przysig wiernoci Danii.

Poniewa atoli za czasów Zygmunta Augusta zaszed byl

jaki ukad pomidzy Magnusom, a Kettlerem, w moc które-

go osierocone przez zgon Magnusa posiadoci inlanckie miay

przyjd na syna kettlerowego, przeto Kettler sdzc, e moe
król mu puci Piltyn, da si namówi; Kostce i nicszczdzi

starania do przecicia Duilczykom komniunikacyi u Windawy

i w ogóle od morza. Maci(?j Budny rodowity Polak, a dwo-

rzanin króla duskiego sta na czele owj eskadry pod wysp
Oesel, lecz nieniia zapewne rozkazu do zaczepki i przyby do

Krakowa wanie podczas wesela Zamoyskiego z Batorówn,

jako pose duski ; adnych jednake niezrobiono z nim uka-

dów. Od Stefana zosta do Danii wyprawiony Pontowski

podczaszy czycki z przedstawieniem, e Polska nie przez

same traktaty, lecz i przez krwaw wojn z carem przysza do

posiadania In Mant, które porozcinane i rozdrobione niczemby

byy dla ni^'j. W czasie pobytu Pontowskicgo na dworze

króla duskiego, Pkosawski otrzyma rozkaz od króla cofni-

cia si z pod Piltyna i ju by na sze mil odszed, kiedy

od Piltynianów i Duczyków napadnitym zosta. Zrazu jego

pooenie byo trudne, lecz si poprawi i zwycistwo odniós.

l*ontowskiemu do Danii o tóm doniesiono. Prowadzi on

dugo jeszcze ukady, prowadzili je pot^m polscy i duscy

kommissarze w Szczecinie, wmiesza si nareszcie Jerzy Fry-

deryk ksi pruski, poyczy Stefanowi na zaspokojenie

wszflkich roszcze Danii, trzydzieci tysicy talarów i prócz

dwóch zamków danych Kettlerowi, wzi cae biskupstwo ku-

roskie czyli piltyskie w zastaw, jako kraj Kzeczypospolitt-j*).

O wysp Oesel, która niegdy stanowia oddzielne bi-

skupstwo, Polakom jako nieraajcym loty trudno si byo po-

kuszac i zostaa przy Duczykach. Farcnsbach atoli z ni^j iist-

pi musia dla tego, e Danii do zdobycia Piltyna pomocy by
odmówi, lecz otrzyma od Stefana na dziedzictwo zamek

inflancki Karkus z przylegociami, zosta nawet wojewod
wendeskim i dowódc caego rycerstwa intlanckiego. Wy-

*) Dogiel. Codex dipl. tom V. docuni. CLXXXVIII. & hbl).
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^'zekaao na niego o zdzierstwa i podobno znacznie si take

iprzyczynil do znienawidzenia coraz wikszego wadzy kró-

ilewski^j.

Przychodzi nam teraz nadmieni o kalendarzowem zaj-

ciu na Inflantach, atoli nie od rzeczy bdzie i ówczesn zmian

w rachunku chronologicznym objani. Ukadanie kalenda-

rza naleao po wszystkie czasy do religii i duchowiestwa.

-Zbór nicejski odprawiony r. 325. po narodzeniu Chrystusa

zleci matematykom alexandryjskim zastosowanie wit i po-

stów do kalendarza juliuszowego. Rok obliczono wtedy na

trzysta szedziesit pi dni i godzin sze. Z tych szeciu

godzin co cztery lata zaliczono dzie przybyszowy. Poniewa

za w XIII. stuleciu po Chrystusie astronomowie udowodnili,

^e przyjto na rok za mao przeszo dziesi minut, std za

upywem kadych stu trzydziestu czterech lat, kalendarz obej-

mowa w swym roku zawsze jednym dniem mnij, jak ich

.potrzebowaa ziemia, aby ruszywszy z jakiegokolwiek punktu,

wrócia do owego punktu, czyli jak byo w tak zwanym

jroku gwiazdowym (annus sidereus) i tym sposobem od

zboru nicejskiego to jest od r. 325. do r. 1582. opónia si

nareszcie kalendarz o dni dziesi. Porównanie wiosenne

•dnia z noc przyjmowano na 21. marca, a ono rzeczywicie

przypadao coraz pónij i nareszcie o dni dziesi. Wielka-

noc podug którj reguluj si niektóre inne wita i która

stosownie do zasad kocioa jest uroczystoci niedzieln

przywizan do najbliszj peni ksiyca okoo wiosennego

porównania dnia z noc, moga si cofa coraz bardzij

'W zim i opónia inne wita. Uczeni astronomowie Euro-

py pomidzy temi podobno najpierwszy Marcin z Olkusza

•modszy*) doktór krakowski obliczy jeszcze r. 1515. cofnicie

si kalendarza od pory waciwj na dni dziesi i ju wtedy

;podczas zboru lateraskiego papie Leon X. zamierza spro-

stowanie wprowadzi. Poszo to jednake w odwlok

*) Marcin z Olkusza starszy syn o czterdzieci lat wczeniej

jako lekarz i take astronom krakowski. Poszedt na dwór Macieja

iKorwina i by proboszczem budzyskim w Wgrzech.
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i dopiero Grzegorz XIII. spólczesny naszego Stefana Ba-

torego zoy kommissy astronomiczn w Rzyoaie, któr»

po dziesiciu latach pracy, ubytek dni w kalendarzu, a std
opónianie si roku kalendarzowego za rokiem gwiazdowyn»

zatamowa i nadoy w ten sposób radzia, iby w roku-

ir)S2. opufici dziesi dni, przeskakujc z czwartego paf-

dzierniktt zaraz na pitnasty.

W skutek zatwierdzenia takowi'] rady przez stolic apo-

stolsk i doniesienia o tem sejmowi rzeszy niemieckiej, orar.

wszystkim pastwom katolickim, biskupi w rzeczonym prze-

stpowo obranym dniu 1"). padziernika przyjli ten kalen-

darz gregoriadskim nazwany. Tak tedy koció katolicki ze

wszystkienii .lwitami swemi wysun si naprzód o dziesi

dni przed kocioem greckim i protestantami.

W roku 1584. Stefan Batory posa rozkaz do Ryg
wzgldem zaprowadzenia tej now<?j liczby czasu. Rada miej-

ska nie miaa nic przeciw temu, ale zaczli woa pastorowie

luterscy, e kalendarz gregoriaski jest jeszcze dzieem po-

wszechnie znienawidzonego zboru tridentskiego i papiea^

których wadzy nikt, oprócz katolików nieuznaje i e daleka

gorszy ni kalendarz stary, a nakoniec zawiesili wszelkie na-

boestwo po kocioach. Gdy za nadchodzi podug nowego

kalendarza dzie I. stycznia, podug starego dopiero 25. gru-

dnia, mieszkance Rygi wnieli do magistratu, aby im wolno

byo staroytnym obyczajem wici uroczysto Boego Na-

rodzenia. Magistrat odpowiedzia, e si do tego przychyli nie

moe, bo wita ju przeminy. Nazajutrz dnia 5. stycznia

zgromadzi si lud w wielkim tumie do dwóch kocioów^

odbywa naboestwo jak w dzie drugi Boego Narodzenia

i to z wielkicmi piewami i muzyk, u sucha kazania mia-

nego przez rektora szkoy Jana Riyiusa. Skoro wróci z Wilna

Mikoaj Eick burmistrz, który by zarazem królewskim bur-

grabi miasta, natychmiast kaza poima Riviusa i na ratu-

szu zamkn. Rozbiega si pogoska, e wizie w nocy ma
zosta citym wraz z kilku mieszczanami. Konrektór szkoy

Rascius, poszed na czele deputacyi do burgrabiego i da
uwolnienia rektora. Gdy za nic z tego nie byo, zaczy
chopcy ich szkoy po ulicach biega, paka i krzycze.
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Zebray si tumy Indu, uderzyy na ratusz i wydobyy Ri-

A^usa z wizienia, przy czem zbito pastora Neunera, który by
podejrzany o podwodzenie przed burgrabi. Pozbierali si

z broni mieszczanie niektórych okrgów pod ciorgwie, zam-

knli bramy, utworzyli wadze z powstaców i chcieli sd
rozpocz przeciw magistratowi : e by przekupiony, e odda

koció S. Jakuba katolikom, e ulega Jezuitom, e zezwala

na zmian kalendarza. Poniewa jednak magistrat usprawiedli-

wi si twierdzc, e cho moe niektórzy czonkowie temu wszy-

stkiemu sprzyjali, ale adna na jego posiedzeniach nie zapada

uchwaa, przeto po dwóch tygodniach, za uoeniem si wzgl-

dem amnestyi przyszo do zupenego pokoju. Wytoczono atoli

spraw Janowi Tastowi przed nowymi urzdnikami, e jako

pose miasta do króla, da si by przekupi i na wiele rzeczy

pozezwala, do których wcale upowanionym nie by, a za-

razem wzito go do wizienia. Poniewa za mia swoich

przyjació, przeto nie trudno mu byo wydoby si i umkn
na zamek pod opiek wadzy królewskiój. Surowe kroki mie-

szczan zatrwoyy tych wszystkich, których uwaano za wspólni-

ków Tasta, a z tj przyczyny burgrabi Eick, pastor Neuner i pi-

sarz Cannius uciekli z Rygi i wyjednali u Stefana, e bisku-

powi a podówczas kardynaowi Radziwiowi rzdcy In-

flant dla tych rozruchów zbiegemu take ze zamku rygskiego

do Kiesi, rozkaza wkroczy surowo w ca spraw. Radzi-

wi poznosi wszystkie nowe i stawy i rozkaza miastu

nietylko prosi o przebaczenie burgrabiego, ale go take za-

spokoi dziesiciu tysicami talarów za szkody wyrzdzone.

Miasto odwoao si do króla i król obieca sam ca rzecz

rozpozna przy wolniejszym czasie.

O ile w Inflantach wpywem Jezuitów i zdzierstwem pa-

nów oburzali si mieszkance przeciw Polakom, o tyle wzra-

stao przywizanie do protestanckij Szwecyi, zwaszcza, e od

zawarcia traktatu Polski z Moskw przez Posseyiniego, król

Jan zupenie zerwa stosunki z Rzymem i Jezuitami, a nawet

po ca^j Szwecyi katolików przeladowa zacz. Znakomici

dwaj rycerze inflantcy DonhoS" i Urkul widzc, e Jezuici

chc wyparowa wszystkich protestantów, a Polacy wszystkich

Jsiemców z Inflant, udali si pod opiek szwedzk. Umia
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pooenie rzeczy oceni Jan, a dla tego ju to z powodu

Inflant, ju t<5 dla nieotrzyraaricgo posagu z on i owych

zamkrtw zastawnych z czasu Zygmunta Augusta, szuka nie-

porozumienia z Batorym, lubo do wojny wcale ochoty nie-

mial. Umara królowa Katarzyna, a syn j<^j Zygmunt od

ojca, lubo ju ka(olik<')w nieprzyjaciela, chtnie zostawiony

przy wierze kat()licki^'j, aby si z czasem móg na króla

polskiego wykierowa, pisa i protestowa w licie do se-

natorów litewskich o wydarcie sobie, synowi Jagiellonki

prawa dziedzicznego do Litwy, co niejako zakrawao na

uznawanie Batorego tylko za uzurpatora. Senatorowie od-

powiedzieli, i rzecz t odesali do króla i Stefan zawia-

domi! Jana, e chce si z nim w przyjani porozumie

wzgldem wszelkich zatargów, a sejm polski obra nawet

kommissarzy, któr/y mieli rozpocz ukady w Parnawie

dnia 5. wrzei^nia 15(S5. r., jednake Tott, dc la Gardie,

Gabrielson, Bjelke i Horn wyznaczeni od Szwecyi niewsta-

wili si, z tj niby przyczyny, i nie byli w stanie wróci

z Moskwy, gdzie po zaszj mierci Iwana Wasilewicza

okoo pokoju pracowali.

W lutym r. lósij. król Stefan rozpoznawa w Grodnie

zatargi rygskie, i zawyrokowa, aby powstaców ustawy byy
uwaane za zniesione, urzdnicy dawniejsi miejscy, których

niesusznie zoono, do posad wrócili, a poniewa przewódcy

burzycieli zostan oddzielnie pozwani, przeto miasto ma
obowizek dopilnowa, aby si wstawili. Jako póuij
otrzymali pozwy jeden starszy mieszczaski, rektor szkoy

i wójt miasta, lecz niestanli, odpierajc e powinni by
w miejscu sdzeni. Zdarzyo si do tego, e Tast opuci
zamek i chcia umkn do Polski, lecz schwytany poszed

pod sd miejski i jako wiimy zdrady kraju przy ukadach

zawartych z królem w Drohiczynie r. 1580., o których wy-

C'] mówiono, wraz z syndykiem Willingiem zosta city.

Król tóm silniejszy majc powód do surowego wystj)ic-

nia przeciw Kyanom, zwaszcza ze kryy pogoski o ich

porozumiewaniu si ze Szwedami wzgldem odpadnicia od

Polski, owych trzech pozwanych stawi si niechccych, ogo-
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si za bezecnych i wyjtych z pod opieki prawa. Farensba—

chowi kaza wojsko w okolicy miasta rozoy i nad ujciem >

Dwiny twierdz zakada. Farensbach jako naczelnik rycer-

stwa inflanckiego, wyda rozkaz do szlachty, aby bya goto-

w do wsiadania na ko.
Ju dawnij Kettler na proby Ryanów szuka dla nich

przebaczenia, ale bez skutku. Ich poselstwo wysane doma-

gao si u króla w Grodnie nietylko zdjcia bezecnoci z owych

pozwanych, lecz take zaprzestania budowli twierdzy, handel,

a wic sposób do ycia miastu odci mogcej. Stefan, który

w swych uniesieniach nielubi wcale trzyma si drogi ci-

sego prawa i polityki wyrozumiaej, zamiast odpowiedzi ka-

za wyda owiadczenie, e wszelkie ukady zawarte z mia-

stem i przywileje jego uwaa za zniweczone i nieobowizujce,

a da zdania si na ask i nieask. Zadraa Ryga z trwogi

i przestrachu, na te grone sowa, ale tymczasem po szecio-

dniowej niemocy umar król w Grodnie w pidziesitym

czwartym roku ycia, dnia 12. grudnia 1586. r. przy dwóch?

sprzeczajcych si lekarzach Wochach; wedug jednego na

astm, a wedug drugiego, co podobno zna si lepij, na

epilepsi. Sekcya ciaa, któr w dziejach naszych po raz-

pierwszy napotykamy, nic niepokazaa.

Stefan Batory by wielki wojownik, czowiek rozumny,

zna si nawet na prawie, umia tak rzeczy w senacie kiero-

wa, e kady senator nie uboczne wzgldy, lecz suszno
musia mie na oku. Tymczasem sam o prawo si nie py-

ta i czsto by niesprawiedliwym. Mawia, e panuje nad

narodem, a nie nad przekonaniami religijnemi, tymczasem

odda Jezuitom na up Inflanty protestanckie i Ru bia do

sowiaskiego kocioa tak przywizan. Mona o nim z su-

sznoci powiedzie, e co do zarzdu krajem wiele samo-

wadztwa przez wychowanie od Austryaków przej, a co do

wymiaru sprawiedliwoci, nieraz surowoci naladowa Tur-

ków,*) których by lennikiem, nim królem polskim zosta.

*) Wawrzyniec Miller w Pamitnikach powyej przytaczanych,

podaje, e Stefan Batory kaza ci kilku szlachty bez wszelkiego

-

ledztwa, a z tych zwoki jednego posieka i z otrbami wieprzom.
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Kiedy go .^mierc zaskoczya dwoma zatrudniony byl proje-

ktami, a mianowicie wojn przeciw Moskwie na zupene

znienie |'j^'j pot«;gi lub podbicie oraz wyniesieniem na tron

poUki jednego z krewnych swoich i jak si zdaje w tym

tylko cehi a za pomoc miecza sdowego, chcia przywie.^

do milczenia Zborowskich, którzy ju przywykli rozporzdza

koron i byli jego zamiuni przeciw niknmi.

nn Bpaszenie rzuci. Inni daleko obszerniejsi tego czafiu piiiarze nic

podobnego nic wsiiominaj, cho kr<'>lii wcale nieszt-zdz. Dla togo

podanie to od kilku pisar/.y niemieckich |>owtarzjine, zdaniem na^zm,

•cho od w- p^Mczcsnego i znakom i tejro urz«.'dnika królewskiego pocho-

<izi, przecie do nnjw;itjtli\v-i/V( h imli-y.

Tom V. 15
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KSIGA DWUDZIESTA.

I.

mier Stefana Batorego otworzya pole do wystpienia

zbrojnego dwom stronnictwom, z których jedno byZo pro-

wadzone przez Zamoyskiego, a drugie przez Zborowskich.

Wedug obyczaju prawem uwiconego w bezkrólewiu

najwysza wadza spoczywaa w rku arcybiskupa gnienie-

skiego; wojskiem dla zabezpieczenia si u granic mogy roz-

porzdza prowincye, wojskiem atoli w rodku kraju mia
prawo kierowa marszaek wielki lub w jego zastpstwie na-

dworny, gdy do nich naleao urzdzenie elekcyi i bezpie-

czestwo pola elekcyjnego. Dawnij atoli hetmanów mia-

nowano na jedne tylko wypraw; pierwszy Zamoyski wyro-

biwszy sobie ten urzd na doywocie i w czasie bezkróle-

wia uwaa si za naczelnika siy zbrojnj. Byo to rzeczy-

wicie zagroenie równoci i wolnoci obywatelskiej, mieli

wic przeciwnicy podstaw do woania, e czas ju ukróci

dum tego czowieka. Chce on rzeczywicie którego z Ba-

torych na tronie osadzi, a przez powinowactwo z nimi, pa-

nowa nad Rzeczpospolit. Ze mierci króla ustaj kan-

clerstwa, podskarbstwa i wszelkie wadze, prócz marsza-

kowskiej, a pocó hetmaska wanie najniebezpieczniejsza

równoci szlacheckij ma by zostawion?

Wie o mierci króla przypada na same sejmiki przed

zwykym sejmem.

Gdy tedy do Lwowa zjechaa si szlachta, Mikoaj

Jazowiecki starosta niatyski bez wzgldu na przyja,.

I

I
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oko w oko wymówi gwait Zamoyskiemu i dla dobra kraju

radzi mu natychmiast zhrZyr buaw. Zamoyski atoli wie.

dziai, co o nim myl Zborowscy i potrzebowa siy zbroj-

ne^] dla obrony swych dostojestw, majtku, czci i ycia; e
za o dowody nigdy nie by w kopocie, przeto odpiera

i urzdy s nie dla króla, ale dla Hzeczypospoliti'j, a wic
w bezkrólewiu nawet potrzebniejsze, e on nie pochlebstwami,

ani poktnemi zabiegami, lecz prac i rzucaniem si w nie-

bezpieczestwa do wysokich godnoci przyszed. Wolno
szlachecka przez cae ycie bya celem jego de i pozo-

stanie na zawsze. Gwaci j<5j przez wciskanie kogolwiek

bd na tron, z pewnoci niema zamiaru. Skoczy za
o.<*wiadczeniem, e wojska z pod swoich rozkazów niepu.^ci.

Burzya si szlachta od stronnictwa Zborowskich poru-

szana, wystpowali zaczepnie mówcy, ale e Zamoyski od

kilku lat nietylko nisze, ale i najwysze urzdy, starostwa

dochodue, dzierawy, ca i zgoa wszystko samowadnie roz-

dawa, przeto by otoczony licznymi stronnikami, a ztd
ulegajc potdze, wymagano tylko od niego, aby podzieli

wadz nad wojskami z Jazowieckim, któremu zapowiadano

hetmastwo polne po zmarym Sieniawskira. Zamoyski

atoli uchyla si i od tego; przeszkadza pojednaniu dwóch

zda i wola tak puci na rozdzia Polsk, aby kade
stronnictwo obrao swoich posów na sejm konwokacyjny.

Po wielu ziemiach haaliwe odbyway si sejmiki,

a wszdzie Zamoyskiego i Zborowskich stronnictwa na wierzch

wybijay

Prymas Karnkowski przewidujc wielk walk, wezwa
Zamoyskiego, aby wcale niezjeda do \\'arszawy, gdzie

w pierwszych dniach lutego r. 1587. mia si rozpocz
sejm konwokacyjny. Izba rycerska napenia si stronni-

kami Zborowskich, na których czele sta lepy ju, ale wy-

mowny referendarz Czarnkowski. W senacie organem Zbo-

rowskich by Górka wojewoda poznaski i jenera wielko-

polski. Dwaj kapani wprowadzili schorzaego Karnkow-

skicgo i usadzili przy tronie. Gdy wszed Andrzej Zbo-

rowski, który od czasu potpienia swych braci w senacie
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nie zasiada, zosta powitany hucznemi okrzykami. Wzi-
wszy lask marszakowsk z rk sugi swego, zagai zgro-

madzenie uroczyst mow, w której wykada, e jest oby-

czajem w bezkrólewiaci naprawia wszelkie exorbitancye

(zwicinicia ustaw). Sprawa jego domu nie bya prywatn,

lecz spraw pospolit, bo przez ni zamano swobody wszy-

stkiej razem szlachty, a ama je Zamoyski, czowiek, co

w brew wyranym prawom pozagarnia wysokie urzdy, ze

sob niezgodne. Wprzód cito Samuela, a potem dopiero

w pogaski sposób dowodzono jego winy. Co do Krzysz-

tofa król by oskarycielem, wiadkiem i sdzi.

Z posów Czarnkowski caj sw^j silnej wymowy uy
przeciw Zamoyskiemu. Wystpili i inni: dano nietylko

zniesienia wyroków na Zborowskich, ale zakazania i wywo-

ania dziea o wojnie moskiewskiej przez Reinholda Hei-

densteina i aktu oskarenia przez Andrzeja Rzeczyckiego

stronniczo pisanych, a drukiem ogoszonych. Skoro na

obron Zamoyskiego zabra gos Marcin Leniowolski kaszte-

lan podlaski, nietylko haasami i tupaniem przeszkadzali

mu stronnicy Zborowskich, ale jeden strzelb nawet na

niego wymierzy.

Zamoyski skary si listownie przed senatem, e mu
arcybiskup Karnkowski z powodu obrony granic Rzeczypo-

spolitej na sejm zjeda wzbroni, a tymczasem poda por
jego nieprzyjacioom do bezzasadnych wyrzutów. Twierdzi,

e spraw przeciw Krzysztofowi Zborowskiemu nie sam król

sdzi, lecz z senatorami, którzy nawet po dwakro objawiali

swe zdania. Heidenstein w dziele o wojnie moskiewskiej

chwali nawet Jana Zborowskiego. Zakazywanie i wywoy-
wanie ksiek jest bez celu. Zwraca owszem na nie uwag
i bardziej si szerz. Co mylnego w wiat wyjdzie, rozu-

mniejsza i poyteczniejsza wykazywa i naprawia, „zazdroni,

powiedzia dalej, jestecie o wolno i swobody wasze, a chce-

cie myli ludzkie krpowa". Nastpnie usprawiedliwia si,

e Samuela Zborowskiego kilkakrotnie ostrzega kaza, aby mu
do jego obwodu sdowego nie wjeda. Uczyni wreszcie

owiadczenie: „duj nierozwodzc si w tej sprawie, po-

wiem, e nie jestem wygnacem, e stan, gdy prawo sta-
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rjd kae, ale U adna obroDa, adne excepcyje prawne

i suszne, bronionemi bye mi niepowinny. Schylam czoo

przed prawem, ale fakcyom i hukom nigdy 8i»; nie poddam."

Zby zmniejszy haasy, niewpuszczono adnego su-

chacza na obrady sejmowe. Zborowscy Andrzej i Jan Górka

wojewoda, Czarnkowski nalegali nieustannie o zniesienie wy-

roku na Krzysztofa Zborowskiego, a oddanie pod sd Zamoy-

skiego i o zakaz pism Heidensteina i R^erzyckiego. Opale-
eki marszaek stronnik Zamoyskiego z t^j przyczyny, e
z Górk od wielu lat zakócony. Baranowski podkanclerzy

i biskup przeraylski, ask Zamoyskiego na te godnoci

wyniesiony, Shinisaw ókiewski wojewodzie i pose bezki

krewny Zamoyskiego oraz Dulski podskarbi pruski i koronnny

stawiali im opór, zasaniajc si ustaw z czasów Zygmunta

starego, e na sejmie konwokacyjnym nie wolno nic stano-

wi, coby si eiekcyi nie tyczyo.

Po za sejmem trway spory jeszcze zacitsze, a garbaty

Górka z przyrodzenia wielki przechera, po swych hucznych

biesiadach, ciga przycinkami stronników Zamoyskiego, z cze-

go drudzy wszczynali kótnie i jak to w owych czasach byo
nie nowin, wyradzay si bijatyki na picie i szable.

ókiewski raz o mao nieoberwa miertelnego ciosu czeka-

nem od sugi Jana Zborowskiego. Dla bezpieczestwa po-

stanowi opu.ci Warszaw, a gdy po wysaniu przodem

swego dworu i koni, piechot przez most si wynosi, ru-

szya za nim w pogo suba Zborowskich. Zdoa przecie

umkn, zwiód swoje wozy w kosz bojowy i t^m mocnm
stanowiskiem zrazi od zaczepki niebezpiecznych napastników*).

Drugiego sporu na sejmie staa si powodem religia.

Dissidenci wystpili ze znanym swoim artykuem, a miano-

wicie, e przyszy król bdzie obowizany jak to uczyni Hen-

ryk i Stefan zaprzysidz sowa : „zgodispokojno
pomidzy rónymi wyznawcami bd mia na

pieczy, utrzymam i w aden sposób nie po-

zwol sdownictwu, ani adnym wadzomni-

*) Reinholdi Heidensiein.
. Eerum Polonicanim ab exces8U Sigis-

mundi Augusti libri XII. lib. VIII.
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kogo ciga lub przeladowa z powodó wre-

lig i j n y c h*)*^ i e dla upewnienia sobie tego warunku,

trzeba pod zdrowiem, czci i majtkiem spisa konfederacy.

Ju podczas brania berJa przez Henryka, dissidenci ledwie

utrzymali ten warunek, w cigu za uplynionych lat trzyna-

stu, wielu znakomitych panów, a arliwych zwolenników Lutra

i Kalwina wynioso si do wiecznoci; ich za synowie wró-

ciwszy na ono kocioa katolickiego byli jego glównemi pod-

porami i nieprzyjaciómi] wszelkiego odczenia si w rzeczach

wiary. Po Koronie i Litwie rozpostarty zakon jezuicki, przez

szkol, ambon i wptywy u panów pracowa przeciw dissi-

dentom i stronnictwu katolickiemu dodawa ducha. Arcybi-

skup gnienieski i biskupi przytaczali znowu, e wedug
ustawy za czasów Zygmunta starego na sejmie konwokacyj-

nym nie wolno o niczem innem wszczyna mowy, jak o ele-

kcji, ale dissidenci odpierali, e im wanie chodzi tylko

o elekcy pod konfederacy, a nie o adne inne rzeczy.

W akcie konfederacyi mieli na oku gównie artyku
dissidencki, któremu trzeba byo wyjedna, cho niby

stronnictwo, take i u duchowiestwa, jeeli mia by uwa-

any jako ogólne yczenie narodu. Z tego powodu dissidenci

uwijali si ze swemi zabiegami okoo obudwu arcybiskupów

i kilku obecnych biskupów.

Po sporach z wielkim zapaem i bezprzykadnm unie-

sieniem prowadzonych, Karnkowski acz ciko schorzay ka-

za si wywie z Warszawy, Hieronim Rozdraewski odje-

cha, a za nimi i inni biskupi. Zostali tylko Solikowski ar-

cybiskup lwowski i Golicki biskup kamieniecki**).

Solikowski jak wspomnielimy powyj, ju podczas ko-

ronacyi Henryka bdc tylko sekretarzem królewskim i kano-

nikiem nawet nie katedralnym, wyda pismo przeciw dissiden-

tom, za które m arszaek Firlej kaza uwizi drukarza krako-

wskiego Sybeneichera; teraz wic w godnoci arcybiskupa

lwowskiego walczy skutecznij przeciw senatorom i posom

stronnictwa dissidenckiego, a w zapale swoim tak si zapo-

*) Porównaj ksiga siedmnasta VI.

**) Piasecki sub anno 1587.
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mnial, e zerwat z gowy kaptur z mucetem i rzuci je na

rodek izby; rozdarszy za szaty i nagie pokazujc piersi,

MToIa, e zoy arcybiskupstwo, odda gow, ale kocioowi

nie pozwoli zrobi krzywdy*) i nietylko zaraz seuat, lecz

i Warszaw opuci. Wyjecha za nim i Golicki.

Panowie wieccy i posowie ziemscy tak katolicy jak 'dis-

sidcnci, którym jako radcom powoanym jedynie do spraw

wiatowych, musiao chodzi nie o samo królestwo niebie-

skie, ale te o wolno szlacheck i dobro Rzeczypospolitej

na ziemi, zaczli wyrzeka, e opór biskupów wstrzyma,

a nawet zniweczy elekcy i ostatecznie nie moe czego innego,

tylko wojn domow wywoa. Chcieli zgody ze stanem ducho-

wnym i wyprawili posów nie za prymasem, który zdawa si

by bliskim mierci, ani t nie za Solikowskim, którj' oka-

za zbytni namitno, lecz za Golickim czowiekiem wyrozu-

miaym, dobro pospolite na bacznoci majcym, a dla swego

rozumu i wielkij owiaty pomidzy biskupami szanowanym.

Wygotowano tedy akt konfederacyjny, to jest zarczenie wza-

jemne pod wiar, czci, sumieniem oraz obowizkiem ude-

rzenia wszystkich na takiego, coby niechcia uzna, e wybór

króla ma nastpi tylko jeden przez wszystkich, a nie wybo-

rów dwa lub kilka, podug stronnictw, ie przed sdem ka-

pturowym uznanym przez województwo, kady za przest-

pstwa winien odpowiada, ie konfederacya dissidencka, którij

osnowa prxex królów jui bya xaprxysigan xosaje unnowiou

utr^.y7na7i, e na Ru dla obrony przeciw Tatarom ma
stan dwa tysice jazdy pod najwysz wadz Mikoaja

Herburta z Dzidziowa podkomorzego halickiego, a stra

zamku kamienieckiego bdzie powierzon starocie nia-

tyskiemu, którzy obadwa pokazywali si przeciwnikami

Zamoyskiego i przez co naturalnie zawieszone zostao jego

hetmadstwo. Golicki niby to reprezentant stanu pierwszego

to jest duchownego równie jak niegdy po mierci Zygmunta

*) Solieorius in Ck)mmentario. Akt który mia j^odpisywa na

ywa on receseni, lecz niezawodnie pami go omylia, bo inni spó-

czeni i akta urzdowo owego czasu |K)kazuj, e reccs dopiero po

flokcyi uoono.
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Augusta Krasiski biskup krakowski, pierwszy podpisa kon-

federacy lecz tylko „dla dobra ogólnego"*); nie za^

eby j uwaa za prawn. Dzie zjazdu elekcyjnego wy-

znaczono na 30. czerwca. Wreszcie wzgldem porzdku

w kraju, cudzoziemców uwijajcych si po Polsce, exekucyi

wyroków sdowych, pomijamy szczegóy, bo byy zwyczajne

na bezkrólewia i w niniejszych dziejach o tyle s ju opi-

sane, o ile teraz obchodzi mog.

II.

Po za ca spraw na zjazdach kapturowych wojewódz-

kich i sejmie warszawskim toczon, jak zwykle bywa, pra-

coway cichaczem ówczesne dwa stronnictwa. Wiedziay, e
które z nich swego kandydata wyniesie na tron, bdzie mia-

o piecztarstwa, starostwa, korzyci sdowe, zastawy i dzie-

rawy dóbr królewskich i ce, mnóstwo pienidzy, zaszczyty^

peno przyjació, sug, koni i wszystkiego. Zborowskich ma-
jtek nadwtla bardzo; Górka pochodzi od przodków, któ-

rzy za modu enili si bogato, a na staro zostawali jako

wdowcy biskupami i ztd przyszli do najwikszych na ca.
Polsk bogactw, ale to jednak nie byo dostatecznym na»

zgromadzenie znacznego wojska. Niemasz wtpliwoci, e si

wczenie zwchali z cesarzem niemieckim Rudolfem i wzili od:

niego pienidzy. Zamoyski lubo znowu za króla Stefana wiele zo-

tych strumieni ku sobie nakierowa umia, przecie musia szuka-

*) Te sztuczne podpisy biskupów paday równie za konfederacy,

jak i przeciw niej. Na akcie wtorkowym po niedzieli Laetare w War-

szawie spisanym na znak przyjcia konfederacyi znajdujemy podpis:

Laurenius GoUieki episcopiis camemcensis, propter bonum pacis s?ib-

serilo. Potom za przy recesie okoo elekcyi Zygmunta III znajdu-

jemy podpis: Laurenthis Oolicki episcopits cmnenecensis exc€p*a con-

federaione. To samo Piotr Myszkowski biskup krakowski podpisa

w kapturze krakowskim potwierdzenie dawnej konfederacyi dissiden-

cki^j, a by i przeciw konfederacyi i przeciw dissidentom.
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funduszów na Siedmiogrodzie u Batorych krewnych 6fr6p

ony, u ksicia pruskiego i rónych przyjació.

Na ostatni dzie czerwca zjedano si wielkimi tuma-

mi do Warszawy. Podzielon na dwa stronnictwa by/a Ko-

rona; z niejednej ziemi podwójni stawili si posowie, gotowi

na siebie uderzy. Górka i Zborowscy przywiedli do dzie-

siciu tysicy wojska cudzoziemcami przepenionego i stanli

pod Wol na miejscu wyznaczonym przez marszaka wiel-

kiego Opaledskiego.

Prócz tego Krzysztof Zborowski ufny w stronnictwo, lubo

wygnaniec nadcign z Moraw, gdzie si dawni<''j bogato

byl oeni, w piset pomieszanych Francuzów i Niemców.

Zamoyski mia mniejsz si ni jego przeciwnicy, ale zoon
ze wszystkich Polaków, co si zasuyli w boju. Piknym
by jego wasny hufiec dla noszonej po królu aoby, czarno

ubrany i równie pikny Jerzego Farensbacha wojewody wen-

deskiego, a naczelnika rycerstwa inflanckiego. Zaoyli oni

obóz z waem i rowem u wsi Powzek i folwarków. Jako

sprzymierzecy Zamoyskiego przywiedli take swoje wojska

ksita z Ostroga, Opaleski marszaek, Dulski podskarbi

i inni. Tak tedy pole elekcyjne wedug prawa do obrad spo-

kojnych bez wszelkiej broni przeznaczone, byo przestrzeni,

otoczon dziaami, jazd i piechot, zgoa placem obozowym.

Litwa, która na sejm konwokacyjny zjechaa liczni«?j ni-

w dawniejszych bezkrólewiach, nadcigna take zbrojno, ale-

okazujc uraz z powodu przywaszczania sobie Inflant przez

Polaków, zaoya obóz u wsi Kamienia po prawej stronie

Wisy, eby by daleko od bratania si z Polakami. Równie-

senatorowie, jak posowie ziemscy, jedni obstawali za Zamoy-

skim, drudzy za Zborowskimi, a trzeci niezwizani adnym
interessem (tsobistym, lub szukajcy na obudwu stronach wzgl-

dów, wystpowali neutralnie. Utworzyy si dwa koa po-

selskie, z których kade obrao marszaka. Koo Zbo-

rowskich nadao sobie iinie jeneralnego, a przeciwni-

cze zwao Koem ezarne m*) od aoby po królu. Za-

mek i ciasne ulice miasta zapchane byy gwarnym tumem cu-

*) Solikovius.
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dzoziemców, tak wojskowych, jak sug od rónych poselstw

zagranicznych.

Imieniem stolicy apostolskiej dziaa legat Annibal Kapua

'biskup neapolitadski, który pracujc dla domu cesarskiego,

w dziwnej mieszaninie interessów, wspiera si na Jezuitach

i naczelnikach dissidenckich. Gównym jego pomocnikiem

hyl bowiem znany nam Possevini, lubo jako obudzajcy zbyt

wielki wstrt w Polsce, niedugo do Rzymu zosta odwoa-

inym; tu za Posseviniem dawa rady Górka przewódca Zbo-

rowskich. Poselstwo cesarskie zoone ze Stanisawa Pa-

wowskiego biskupa oomunieckiego, Rycharda Tiefenbacha

i rónych panów szlskich i czeskich zostawao pod kiero-

wnictwem nuucyusza. Posowie moskiewscy zalecajc swe-

;go cara Fiedora Iwauowicza mówili o zjednoczeniu swych

ziem, jak niegdy za Jagiey zjednoczya si Litwa

z Polsk. Cz Litwy, a nawet mni^j owieconej Polski

mniemaa, eby j^j to pokój przynie mogo i moe byaby

si dala nakoni do cara. Kardyna atoli Radziwi z gor-

liwymi katolikami i Jezuitami pracowa midzy Litwinami

za domem austryackim. Z Korony za Górka i Zborowscy

tylko udawali, e za carem obstawa myl, aby tai swoje

zmowy z tyme domem. W ogóle co do cara wiatlejsi znali

si na tm, e Jagieo przyj chrzest, lecz Fiedor do ko-

cioa katolickiego nie przejdzie, i widzieli t bardzo jasno,

:e Moskale wcale nie do zjednoczenia bratniego, lecz do

panowania, a to ze sw zwyk srogoci, zmierzaj i dla

tego o Fiedorze wnet ucichy mowy.

Posowie siedmiogrodzcy zalecali Batorych. Chcia ich

popiera i pose turecki, aby ulegoci sida ze Siedmiogrodu,

-za pomoc wspólnego rzdcy, na tronie polskim zastawia.

W tym a nie innym celu na posuchaniu u owdowiaj kró-

owj radzi obra niezawile pana, lecz takiego, któryby

sutanowi by miym.

Wielkie tylko zdolnoci naprzeciw opieszaego cesarza

Maxymiliana omieliy niegdy Stefana Batorego do wspóubie-

^nia si z potnym domem austryackim i wreszcie tylko An-

oa jako narzeczona, przez podanie rki potrafia go wcign,
•na tron przodków swoich, lecz inny ksi siedmiogrodzki
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X cesarzem niem(')gl si wdawa w podobne spory, a ztd

posfom siedmiogrodzkim pozbawionym w^zelki^j nadziei,

-chodzio daleko bardziej o wydostanie majtku po zmarym
królu, ni o bero p<tlskie.

By atx)li liatory, kt/)ry móg uchodzi za Polaka, a to

Andrzej wychowany u Jezuitów w Putusku, mówicy |>o

polsku, a znakomity godnociami duchownemi. Zdaje si, e
jeszcze kapaskiego .wicenia nie by otrzyma, kiedy zo-

sta ju opatem miechowskim, i przez stryja prawie gwa-

tem wcinity na koadjutora biskupstwa warmiskiego,

a przez papiea zamianowany kardynaem. Przyby on do

Miechowa w ogromnym pospiechu z Rzymu, gdzie jako po-

se królewski bawi, nabi sobie gow koron, a moe i Za-

moyski zrazu sdzi, e go bdzie mona wspiera. Tym-

czasem stroimictwo Zborowskich tak wzburzyo naród przeciw

aystematowi przyjtemu w rzdzie przez Stefana, to jest syste-

matowi poniania dawnych domów, a przez utworzenie now^j

arystokracyi, zaprowadzenia cisego monarchizmu, e i o kar-

dynale jako synowci zeszego króla, ani mowy by niemogo.

Radzili ludzie mylcy, aby Polsk opuci, nim si utworzy

jaki zwizek, który go haniebnie z ni^j wypdzi, lecz on si

tcgn niebal, pozosta i robi sobie stronników, lubo mao
kog«j zowi.

Zrazu zaczto mówi o królu Piacie. Zamoyski sam

by zatem, ale postrzeg, e on królem nie zostanie, e ze

stronnictwa Zborowskich nikogo puci na tron nie moe,
a j)()micdzy neutralnemi, czowieka odznaczajcego si nie

mas/. W ogóle, któby wtedy mia by wynosi si nad

Zamoyskiego wszechwadno i potg Zborowskich. Piast

by wic przez czas niejaki tylko czyst myl, lecz 8tron>

nictwa adnego uiemiat.

Pokaza si atoli inny i to wauy kandydat, a miano-

wicie Zygmunt królewicz szwedzki; szed on od Jagiellonki, uro-

dzi si w wizieniu grypholmski^m (r. 156tt.) i od chwili

urodzenia pocieszali si rodzice nadziej, e z czasem po

bezdzietnym wuju Zygmuncie Augucie, moe mu si uda do-

.stpi obieralnej polskiej korony; mówi jako tako po polaku,

nalea do katolickiego kocioa; przyznawa sobie dziedzi-
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ctwo do Litwy, mia prawo jako syn Katarzyny do ksistwaa

Bari i Rossani oraz do sum po j^j matce królowej Bonie, od'

których opaca si król neapolitanski Zygmuntowi Augu-
stowi i jego siostrom, a które Polacy jako majtek na Rze-

czypospolitej nieprawnie zrobiony, chcieli koniecznie mie
zwrócone. Móg Zygmunt Estoni trzyman przez wojska

szwedzkie uzna za cz Inflant, która si take poddaa

Zygmuntowi Augustowi i z Polsk zczy. Obiecywali jedno

i drugie posowie szwedcy, zarczajc, e Zygmunt nadto

utworzy siln flot polsk i zbuduje oraz w dziaa i wszy-

stko zaopatrzy pi twierdz w miar potrzeby na pograni-

czach bd Polski, bd Litwy ; rozumie si,- e z dochodów

które mu bd suyy, jako królowi polskiemu. Pracowaa^

za nim ciotka a owdowiaa królowa Anna. Skoro Zamoyski

chcia mie koniecznie króla ze swojj porki, niemóg innego-

do tronu prowadzi i rad nierad musia si zaj Zygmuntem..

W zacitoci dwóch stronnictw potnych, trudno byo-

liczy na porozumienie i trzeba byo wyglda boju, a po-

nim obwoania królem albo arcyksicia austryackiego Maxy-

miliana, którego przeznaczao stronnictwo Zborowskich, lecz.

ju nie za carem, ale pomidzy drugimi brami Maxymilia-

na kryo, albo t Zygmunta królewicza szwedzkiego, popie-

ranego w stronnictwie Zamoyskiego.

Wedug pobonych uczu polskich, duch wity miaJ

natchn szlacht do najlepszj elekcyi i trzeba mu byo
stosownie do starego obyczaju i prawa utworzy pole w sej-

mowych obradach. . Senatorowie neutralni jeszcze usiowalii

przywie do skutku zgod, ale przekonawszy si dostate-

cznie o daremnoci swych stara wymogli, e na posiedzenia-

kolejno bd chodziy stronnictwa Zborowskich i Zamoyskie—:

go, a zawsze bezbronnie. Przez kilka pierwszych dni prze-

strzegano tego, lecz pónij sypali si wszyscy, nietylko ze-

szb|ami przy boku, ale z nabitemi póhakami i rozmait,,

strzelb.

Tymczasem Zborowscy chcieli wprowadzi co w dziejach*

polskich nieznanego, a jak nazwa okazuje od Wgrów poy-

czonego i zapowiedzieli Rokosz to jest zgromadzenie wspólne-

wszystkij szlachty i senatu bez wzgldu na stronnictwa, gdzie-

1
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»by kady obowizany byl stan, mia prawo powiedzie o co

mu chodzi i gdzieby tym sposobem ustalia si zgoda. Moe-
by t od razu byli przej)arli i obór Ma.\ymiliana. Zamoyski

i jego stronnictwo ulko 8i<; tj nowo.^ci, a dla tego Opale-

ski wniós i przemóg w senacie, e na dzie rokoszu wszy-

scy senatorowie zgromadzili si nie ze szlacht, lecz w szopie

zbrojno j obstawiwszy i radzili jak zwykle*). Wtedy Zbo-

rowscy niby zadosy czynic postanowieniu Rzeczypospolitej

przeciw 8enatov\i opornie wsawi si na rokosz niechccemu,

podprowadzili wojsko i dziaa ku szopie. Opaleski, prymas

.1 inni senatorowie powsiadali na konie i ujedali z rady.

Nuncyusz apostolski, który umia rzeczy pojmowa, musia

"by za uyciem oru, nim si Zamoyski wzmocni i pewn jest

rzecz, e otoczony Jezuitami, cho kulawy wchodzi na wie
•go Jana, aby si przypatrzy, jak jego przyjaciele dissi-

denci bd walczyli i odnios zwyciztwo za dom wieckiego

naczelnika katolików, to jest cesarza. Wojska stronnictwa Za-

moyskiego gotoway si do walki. Wspar je tumem szlachty

Szatraniec wojewoda sandomirski, który do neutralnych sena-

torów nalea.

W tych przygotowaniach do rozlewu krwi bratnij, stary

prymas calm swm usposobieniem i dusz ówczesny Polak

a std szcz^cie narodu jedynie na serdecznm braterstwie

szlachty opierajcy, wjecha konno w porodek, zakl zbrojne

strony do zgody na wszystko co 6wite, a oprócz tego przy-

jació i powierników na róne punkta porozsea. Jego prze-

mowy, zabiegi i zbliajcy si zachód soca wstrzymay walk,

poleg jednake kanonik kujawski Brzeziski i pewnie take

tego samego dnia Wsowicz szlachcic, obadwa ze stronnictwa

Zamoyskiego.

Prymas szop krwi splamion spali kaza w nocy i od-

id przeszed ju wyranie na stron Zamoyskiego, a z nim

wszyscy biskupi oprócz nominata kijowskiego to jest od stoli-

-cy apostolskiej zatwierdzenia oczekujcego. Byo to wielkie

•wzmocnienie Zygmunta. Nuncyusz i poselstwo cesarskie

*) Solikoviu.s.
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z razu tajemnie przez ogldno na Zborowskich dokadali:

wszelkiego starania, aby Zamoyskiego z nimi zgodzi, ale jak

rzecz oczywista cakiem nadaremnie. Nie adne bowiem nie-

nawici, lecz interessa wprost sprzeczne, a najywotniejsze,.

wytykay ten dwoisty kierunek. Poniewa na osobie pry-

masa przy elekcyi zaleao zbyt wiele, dla tego Zborowscy
podobno mieli zamiar porwa go noc z klasztoru Bernardy-

nów na Krakowskim przedmieciu, wsadzi w ódk i uwie;
dosy e z tj przyczyny, a przynajmnij w obawie takiego

sposobu, Zamoyski przeprowadzi go do bezpieczniejszego

zamku królewskiego i stra obsadzi.

Zamoyskiemu brako pienidzy na wojska. Królowa
Anna wydawszy ju stotysicy zotych nie miaa czem po-

piera dalj wyboru siostrzeca swego; posowie za szwedcy

oczekiwali czterdziestu tysicy zacignitych od kupców gda-
skich, ale nie mogli si doczeka.

Prymas ze Zamoyskim po zwykym przesuchaniu posów
zagranicznych, liczc na nienawi polsk dla Niemców i do-

mu rakuskiego, oraz z Litwy na pomoc Chlebowicza wojewody

trockiego i Sapiehy podkanclerzego, majc na swj stronie

Prusy, w których wiele znaczy Dulski i dom Dziayskich

ze Zamoyskim spowinowacony, postanowili mnij pyta si^

o formy ustawami przepisane, a podejciem i nieoczekiwanym

krokiem, ca rzecz stanowczo ubi.

O wicie dnia 19. sierpnia prymas przyby do obozu;,

wojska Zamoyskiego, Opaleskiego, Dulskiego stany w szy-

ku bojowym pod szacami. Zamoyskiego stronnictwo ska-

dao si ze senatorów dwudziestu, a posów do trzydziestu.

Pawe Orzechowski czenik chemski, a w Zamoyskiego kole

obrany marszakiem poselskim, zacz objeda cae stronni-

ctwo województwami rozoone i pyta si, czy chc mie
królem Zygmunta królewicza szwedzkiego. Nigdzie jak si

snadno domyli, niemiano nic przeciw temu, ale rozlegay

si tylko okrzyki: niech yje! Zygmunt III. król polski, wielki

ksi litewski, ruski, pruski! Prymas dopeniwszy wedug
formy mianowania uda si wraz z Zamoyskim do kocioa

S. Jana i odprawiono uroczyste mody dl dokonan szczli-

wie elekcy, jak gdyby bya w najzgodniejszy sposób i przez.
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wszystkich odprawion. Litwa z przywizania do rodu Ja-

giey, zadowolia si wyborem Zygmunta, e to szed od Ja-

giellonki. Stojc jednak przy t(?m, e j^j dla Inflant trzeba

byc przeciw wszy.stkiemu co uchwal na sejmie, tiiezwaa-

jc take na przedtawienia Radziwiów, oraz Chodkiewiczów

czynnych przeciwników Zygmunta, odjechaa do domu.

Stronnictwo rakuskie posyszawszy o nowym królu, za-

czo stawa do broni, ale pot^m zasiado do rady i przyjmu-

jc zwykle rozkaz\ od posów cesarskich, dao od nich zda-

nia, jak lepiej bdzie; czyli na póni^'j obmyli elekcy, czyli

t wprost tak jak prymas i Zamoyski okrzykn swego Ma-

xyiBiliana'.' Naradzao si przez trzy dni w piciu senatorów^

bo jego ogó skadali tylko Górka, dwóch Zborowskich An-

drz(?j i Jan, ich siostrzeniec Ostroróg kasztelan kamieniecki

i Jakób Woroniecki. Koo poselskie Zborowskich byo take

nierównie sabsze ni Zamoyskiego. Dnia 22. sierpnia nad

wiecrorem Woroniecki jako biskup mianowa Maxymiliana

królem, a kardyna Radziwi niemogc si dosta do zam-

knitego kocioa o. Jana, odby naboestwo dzikczynne na

przedmieciu u Bernardynów, po czem Andrz(^j Zborowski

z urzdu marszaka obwieci ludowi nowego króla polskiego^

wielkiego ksicia litewskiego i t. d.

Zamoyski z posami szwedzkimi kanclerzem Erykiem Sparre

i Krykiem Brahe uoy pakta konwenta, w których najgówniej-

szemi warunkami byo, e Estonia zostanie oddan Polsce^

a nawet królowa Anna odzyskanie tego kraju zarcza wszyst-

kiemi awemi dobrami; e nowy król bdzie uywa floty na

obron krajów Rzeczypospolitej, e doda dzia potrzebnych na

wojn, e postawi pi zamków. Wreszcie król Jan skwituje

Polsk z dugu poyczonego przez Zygmunta Augusta, a syn jego

przekazuje skarbowi swoj cz sum ncapolitaskich oraz

naleytoci z ksistwa barskiego i rossaueskiego, niemnij

posiadoci Duona Foggia*). Ze zawiadomieniem o wyborze

pojecha do Stockholmu Piotr Ciekliski sekretarz królewski,

w uroczystem za poselstwie Marcin Leniowolski kasztelan

I
*) Con/inn<ttio pacloruni w Zbiorach praw pod r. 1")87.
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podlaski od senatu i Jan Bojanowski od kola rycerskiego

:a do nich przyczepio si mnóstwo modziey w celu ubie-

-Tenia wzgldów przyszego króla.

Kiedy Zamoyski swoje pakta ze Szwedami w zamku,

Zborowscy take swoje pisali gdzie na przedmieciu z Au-

stryakami i równie poselstwa wyprawiali, to dao powód
stronnictwu Zamoyskiego do zobowizy wania si na utrzy-

manie Zygmunta III. pod czci, yciem i majtkiem, jak si

na zjedzie w Wilicy bliój oznaczy, oraz do wydania mani-

festu, który w zbiorach praw nazwisko recesu nosi, a w któ-

rym, jak zwykle w odezwach ówczesnych stronnictw, o naj-

waniejszych wypadkach wcale niemasz mowy, lecz tylko

•drobnostki wydatnie i w zgodzie z prawd stercz.

Znaleli si atoli tacy, którzy trwajc w swej neutralno-

-ci, owiadczali, e równie królewicz szwedzki, jak Maxymi-

Kan s nieprawnie wybrani. Z nimi pozostali niektórzy

i z tych, co to umiej si do wszystkiego stosowa, a nie

adnym zasadom, tylko przewadze hod skada zwyczajni.

Tym wszystkim przewodzi Jan Herburt chory lwowski i tak

neutralni nabierajc nawet pewnego znaczenia, odbywali swe

-zjazdy: Rusini we Wini, Rzeszowie i Lwowie, Maopolanie

w Piczowie, a Wielkopolanie w Jutrosinie.

Po dwóch elekcyach nastpiy tak6 przerzucania si z je-

dnj strony do drugiej. Solikowski arcybiskup wprawdzie nie

za Maxymilianem, ale za Ernestem austryackim si wstawia,

a jednake Zygmunta III. uzna, Ja/lowiecki starosta niatyski

pomaga królowej Annie we wynoszeniu na tron Zygmunta,

a przecie wkrótce dla Maxymiliana i za jego pienidze woj-

sko zbiera. Spytek Jordan podczas elekcyi sta w obozie

-Zamoyskiego, a po ni^j opanowawszy Lubowl, w imieniu

Maxymiliana rzdzi Spiem. Zgoa osobiste widoki panów

podug wiatru politycznego bray kierunek. Kto mia posia-

doci znaczne w pobliu granic austryackich, a na snadny

napad wystawione, ten bywa dla Maxymiliana pokorniejszym,

brzegi wic od Szlska, który wtedy cay do Austryi nalea,

:i Wgier wolay mni(?j popiera Zamoyskiego i Zygmunta III.
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III.

Dwaj okrzyknici królowie stali naprzeciwko siebie.

Stronnictwo Zygmunta dzie 17. padziernika wyznaczyo na

koronacy. Zygmunt atoli byl w Stockholmie, a Mawmilian

w Olomudcu, wic prawie pod Krakowem, gdzie si koro-

nacy koniecznie odbywa musiaa. Tczyiiski wojewoda

a Zebrzydowski starosta jako miejscowi urzdnicy nawet

pódfczas elekcyi strzegli Krakowa i zamku, wzmacniajc wa-

rownie i robic przygotowania do odporu. Obadwa byli

domowi rakuskiemu nieprzychylni, lecz bez naleyt<?j siy

wojskowej; eby ich na wszelki przypadek ubezpieczy, ru-

szy Zamoyski z pod Warszawy ze wszystki^m wojskiem.

W kilka dni pó/.nidj Górka odszed do Wielkopolski, dla

obmylenia sposobów na wojn, a Zborowscy pocignli z woj-

skiem w Krakowskie. Krzysztof, eby zepsu zjazd na po-

pieranie Zygmunta umówiony, stanwszy niespodzianie o za-

chodzie soca z piechot i jazd u Wilicy, opanowa bra-

my, zaj rynek i magistratowi kaza odda sobie klucze.

Stanisaw Tarnowski kasztelan sandomirski wanie by
zjecha do Stobnicy, a mia si uda do Gdaska na powita-

nie króla Zygmunta. Andrzej Zborowski niemóg strawi

tego, e król Stefan nie jemu, lecz Tarnowskiemu da by
starostwo stobnickic, a z tj przyczyny w tym samym dniu,

kiedy brat jego zajmowa Wilic, on wpad do Stobnicy

z oddziaem zbrojnym, na dwór uderzy, sug miejscowych

pokona, przy czóm jednego ubito, komnaty zrabowano,

a Tarnowskiego z on i córkami wziwszy, odesano do Wi-

licy i to podobno ze zwizanemi rkoma.

Arcyksie Maxyrailian otoczony przychylnymi sobie Po-

lakami zaprzysig pakta konwenta w Oomucu, gotowa

si do objcia tronu wstpnym bojem, ale z polityki stojc

zawsze przy tóm, e go wszyscy Polacy pragn, uzna za

rzecz potrzebn donie Zamoyskiemu, e na koronacy za-

myla do Krakowa zjecha i lubo zupenie pewien jego do-

brych chci, chciaby je przecie mie listownie wyrzeczone.

Zamoyski odpowiedzia, e przez wzgld na dostojestwo

Tom V.
"''



242

arcyksicia musi go ostrzedz, aby nietylko do Krakowa, ale

na zbliajcy si zjazd do Wilicy nie p^zybywa^

Zamoyski pozostawiwszy Zebrzydowskiego z niewielk

zaog w Kjrakowie, sam na czele gównej siJy wraz z T-
czydskim wojewod ruszyZ pod Wilic; w drobnych utar-

czkach pooy nieco trupa, wpdzi przeciwników do miasta,

obieg je i w polu z senatorami i szlacht radzi wzgldem
Rzeczypospolitej, jakkolwiek w województwie ruski^m Jazo-

wiecki, a w Wielkopolsce Górka szlacht do siebie przyci-

gnli i od udziau w tym zjedzie wstrzymali. Niemiszali si

podobnie i neutralni, którym Jan Herburt przewodzi.

Znalaz si u Wilicy na pociech wszystkich i Stani-

s/aw Tarnowski, którego pucili Zborowscy, lecz dopiero za

ustpieniem starostwa stobnickiego i zarczeniem, e najazdu

ani swych szkód nigdy w drodze prawa poszukiwa nie b-
dzie. Jego krzywda, a szczególnie powizanie ony i córek,

oburzyo panów i szlacht.

Zamoyski umia na zjedzie robi uytek z korzystnych,

okolicznoci. Wykada gwaty i nienawi przeciw sobie

Zborowskich, a jedynie o to, e ich zbrodnie ciga prawem.

Nie by on z nimi jak mówi w adnj kótni osobistj, bo-

by we wszystkiem ustpi, tylko niepodobna odda narodu

pod jarzmo rakuskie; opuszczeni od wszystkich w domu,

rzukaj pomocy za granic. Wolno, za któr gotów kady
Polak zgin, oni na niewol gwatem zamieniaj. Uwiedli

legata, co przedstawia zastpc Chrystusowego i z rk jego

przyjmuj ciao Zbawiciela, zaprzysigajc, e nieodstpi.

swych zbrodniczych zamiarów *).

Sejm ten u oblonj Wilicy odbyty, odroczy koronacy

na dzied 27. listopada, obór Maxymiliana uzna za niewany

i kaza mu to owiadczy przez wysanych w poselstwie Jana

Tar wojewod lubelskiego, Stanisawa Bykowskiego kaszte-

lana konarskiego i Adama Gorayskiego. Chocióski za w po-

selstwie od Maxymiliana przybyy, wcale nie by suchanym.

*) Zapewne to stosowao si tylko do samego Andrzeja, bo

drudzy Zborowscy nie byli katolikami.
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W powrocie do Krakowa zajeciial Zamoyskiemu drog
Felicyan Hcrbcrstein take od MaxymiliaDa do poselstw

uywany, ale e si dowiedziai o zjechaniu Zygmunta ju do

Gdaska, przeto polecenia swego wcale nie 8{)rawil i do

Krakowa nawr<)cil.

Tymczasem Zamoyski, gdy spieszy/, aby odci Zboro-

wskich cigncych kolo Olkusza do wojsk austryackich, co

mu si jednake nieudalo, przej list Jana Zborowskiego do

Maxymiliana z wnioskiem o uwizienie posldw wielickich

;

z t^j wic przyczyny wydal zaraz rozkaz do Krakowa nie-

puszczaniu Herbersteina.

Maxymiliau widzia, e skoro trzeba orem tron zdoby-

wa, to nie masz po co dluj rzeczy odkada i zacz od

od Olomudca posuwa si ku Polsce. Mia swego wojska

pieszego cztery i jezdnego okoo dwóch tysicy, a to Niem-

ców, Morawców i Szlzaków tylko na trzy tygodnie naj-

tych. Zborowscy przyprowadzili mu tysic piset, a Jazo-

wiecki starosta niatyski kilkuset ludzi. W pochodzie od

Bytomia ku Olkuszowi pomin spokojnie zamek Rabsztyn

strzeony przez ma zaog stronnictwa zygmuntowskiego.

Zamoyski od Olkusza pospieszy na zasonienie Krako-

wa. Kaza Kleparz iimocni i sam jego obrony wzi kie-

runek; Farensbachowi powierzy mury i way Kazimirza

przy obronie miasti zostawi Tczydskiego wojewod, a przy

zamku Zebrzydowskiego starost. Odlege zabudowania

przedmie, aby si nieprzyjaciel do nich nie zakrada, zo-

stay spalone. Caa piechota, mieszkance miasta, lud oko-

liczny sypali szadce poczwszy od uliczki garbarskiej do

zamku i da\6] ku Kazimirzowi i Wile.

Zamoyski zapewne dla zwoki rozpocz z Maxymilia-

neni w ten sposób ukady, e pozwoli o3jecha przytrzyma-

nemu Herbersteinowi, ale pod sowem wrócenia lub wyje-

dnania u arcyksicia wolnoci dla Tary, Bykowskiego i Go-

rayjskiego. Nietylko puszczeni zostali ci trzój posowie

i odprowadzeni do Krakowa przez Herbersteina, ale przy-

wieli ze sob listy datowane z liakowa dnia 20. padzier-

nika do stanów Kaeczypospolitj, do duchowiestwa i do

akademii. Dziwi si w nich arcyksi, e niektórzy ludzie

Ul*
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sprzeciwiaj si prawemu wyborowi, cho jego dom niczyich

praw ani swobód nie narusza, a co si jego tyczy, za po-

mylno Polski gotówby nawet krew przela.

ZebraJ si senat w szczupij liczbie tych panów, którzy

z pod Wilicy przybyli do Krakowa, w kociele Panny Maryi

i publicznie wysucha listów i mowy Herbersteioa, a potm
dal odpowied, e arcyksie ju otrzyma doniesienie, jak

wybór jego niezgodny z prawem, e obrany król Zygmunt ju
stan na ziemi polskij i e wedug susznoci wojsko cu-

dzoziemskie, które kraj naszo, powinno opuci granice.

Nie byy jeszcze okopy wykoczone, a Maxymilian zbli-

eniem si pod mury z ca sw si rzuci ogromn trwog

i dopiero wszystko oyo na nowo, kiedy odcign do Mogiy.

Znowu szy ukiady z senatem w Krakowie i stronni-

kami Zygmunta, a tymczasem dwa tysice najemnika ocze-

kiwanego ze Szlska i Luzacyi zmierzao do Maxymiliana.

Wypad Houbek dowódca z Rabsztynu tylko w sto koni

i stosunkowo ten bardzo potny oddzia, ale niczego si

niespodziewajcy w ucieczk wprawi, kiedy z ogromnym

krzykiem uderzaj na uciekajcych górnicy olkuscy. Jazda

umka do Bytomia, lecz piechot rozbito, a jeców i rónj

zdobyczy wiele nabrano.

Pod Krakowem odbyway si cigle harce i utarczki;

rotmistrz Bulakowski zrobi wycieczk do Gorzkwi, gdzie

rozpdzi AYgrzynów arcyksicia, prowadzonych przez Go-

styskiego i Stadnickiego.

Tymczasem Maxymilian wszed w porozumienie z Niemca-

mi mieszkajcemi na przedmieciu Garbarze i w ciemnj nocy

naprowadzi do ich domów wojska, aby nieznacznie napado

i opanowao mnij pilnie strzeon bram szewcz. Zamoy-

ski si dowiedzia, "kaza przedmiecie zapali, lecz podug

planu nie udao mu si przechowanych Niemców odci, bo

gówne siy Maxymiliana wsparte wojskiem Zborowskich, ich

siostrzeców Stadnickich, Górki, Jazowieckiego, szy wst-

pnym bojem do szturmu. Grozio wielkie niebezpieczestwo;

Zamoyski przybiega, chwyta w rce chorgiew i amie nie-

przyjacielsk piechot. Wojsko arcyksicia odparte przypi-

ujc Niemcom na Garbarzach zdrad, rbie ich i trupem
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<Cciele. Maxymilian swoj jazd rozwija pomidzy j>rzedmie-

.<iciem Biskupie a wsi I^romnikiem. Zamoyski wypuszcza

przeciw niemu kopijników, którzy nieprzyjaciela pr i odga-

niaj. Oi^m wielkich dzia z herbami (lorki, wiele mniej-

szych i dwie chorgwie dostaj si im w korzyci. Takie

wziwszy poegnanie u Krakowa, cofn si Maxymilian na

Czstochow, dokd nowe z Niemiec miay nadej posiki.

IV

Król Jan stara si dla syna o koron coraz silniej

z tó] przyczyny, e mia obaw, aby Polacy cara sobie nie

obrali. Po spisaniu paktów konwentów znowu go niepokoi

spór z cesarzem, a oburzao danie Estonii dla Polski

i byby kaza zrzec si synowi tronu, gdyby Leniowolski

nie by go straszy oborem cara, a posowie Sparre i Brahe

niezapewniali, e Polacy zwykli daleko wic^*j ka warun-

ków, jak za ich wykonaniem obstawa.

Nim królewicz opuci kraj ojczysty, senat szwedzki

rozpatrzywszy si w paktach konwentach w Warszawie przez

poselstwo królewskie przyjtych, uwaa za potrzeb ubez-

pieczy Szwecy przeciw wszelkim szkodom i pooy Zy-

gmuntowi zobowizanie, e adnej prowincyi nie bdzie od-

rywa, lloty ani dzia szwedzkich na uytek Polski obraca;

e gdy spadnie na niego korona po ojcu, przynajmniej co

trzy lata pokae si w Szwecyi, a ustanowi rejency z pa-

nów, w którój penomocnik jego stryja Karola ma zasiada;

nie bdzie adnych dochodów ciga do Polski, przywozi

wielu z sob katolików, ani si stara o adne nowe dla

nich prawa, a to wszystko pod zagroeniem utracenia korony

szwedzki«?j.

Przyby Zygmunt z dwudziestu czterema okrtami do

Gdaska, ale nicchcia statku opuci, pomimo proby sena-

torów i szlachty na jego powitanie wysanych, dopókdby
mu nie przyrzekli, e za ycia ojcowskiego o Estoni Rzecz-

pospolita upomina si nie bdzie. Poniewa do zaprzysi-

/
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eni paktów miasto niechcialo gównego kocioa, ani nawet

w nim otarza poyczy katolikom, a niezdawaio si rzecz

waciw u Dominikanów ten wielki obrzd odprawia, przeto

król odpyn i na ld wysiad dopiero pod Oliw, gdzie

ze zwykemi uroczystociami w kociele zostay mu przez

podkanclerza Baranowskiego odczytane warunki, na jakie ma
przysiga, przyczm Zygmunt wzgldem Estonii znowu pro-

testowa, a nakoniec przed biskupem Rozdraewskim przy-

sig zoy. Ze nie byo adnego marszaka, przeto pod-

skarbi Dulski ludowi obwieci króla. Na noc uda si

Zygmunt na okrt, a nazajutrz odpyn i wchodzi uroczy-

cie pieszo wród huku kotów, trb i dzia wojennych na

duszy wypoczynek do Gdaska. Pitego dnia po przyje-

dzie doszo go od ojca powtórne wezwanie, aby koniecznie

wraca. Odpowiedzia, e tego uczyni nie moe, a pewny

zupenie siebie, i Szwecyi szkody adnj niezrzdzi, bo na-

wet wasnych swych rozkazów wzgldem ulegania Polsce,

zakaza sucha w Estonii.

Wziwszy od Gdaszczan tysic czerwonych zotych

pruskich jako przedpat na dochód celny (Pfalgelder), je-

cha król pod zason omset piechoty, a omdziesit jazdy

na Malborg i Toru, gdzie znacznie wzrós mu orszak przez

przybywajc szlacht, a nakoniec w Piotrkowie zosta po-

witany przez sw ciotk królow Ann. Maxymilian ju pod

Krakowem zraony przez Zamoyskiego, uoy plan na schwy-

tanie w drodze Zygmunta i Lichtenstein dowódca jego ja-

zdy wsparty od Stanisawa Stadnickiego, w dwa tysice

wojska zbliy si niespodzianie a pod Przedbórz i zmusi

may oddzia jazdy marszaka Opaleuskiego do odwrotu.

Udao si jednake Zygmuntowi wczenie otrzyma donie-

sienie i z Piotrkowa ruszy ku Rawie. Wiedzc za doka-

dnie, e inne siy nieprzyjacielskie w okolicach Krakowa,

stoj 1)0 lew^j stronie Wisy, ciotk i siostr take Ann,

która razem z nim przybya, odesa do Warszawy, a sam

przeprawi si przez Pilic pod Nowem miastem, przez Wi-

s pod Korczynem, gdzie go znowu doszo ojcowskie naj-

surowsze wezwanie powrotu do Szwecyi, lecz niekopocc

si o nie, przez Wieliczk wjecha do Krakowa uroczycie
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"prz/jniowany od 8enator<5w w polu ku Kainirzowi. Na
mow polsk Go.41ickiego biskupa kamienieckiego odpowie-

dzia dobr polszczyzn.

Potni panowie dla wp/ywu nad krajem, a ztd i do-

chodów, odwiecznie ubiegali ni na wycigi o wzgldy kró-

lów, a za ich pomoc jak podnosili nietylko siebie, ale

i swych przyjació, tak t6 gnbili i nieprzyjació. Opaleski

marszaek wielki by z tych ludzi, co zawsze w ten sposób

obliczaj korzy.^c, aby nigdy nic nie puszczaó na los szcz-

f^cia, a kiedy da si co zarobi, to im nieal zmienia i za-

sad i przyjació. Wspomnieli.^imy, e Jan Zborowski mia
za sob siostrzenic Opaleskiego : mimo trzymania si prze-

ciwnych stronnictw, yli oni w dobrych stosunkach. Owszem,

jak niegdy Krzysztof Zborowski sta na stronie cesarza,

aby ratowa wpyw braci, gdyby przy elekcyi ze Stefanem

upadli, tak teraz Opaleski wielki niby stronnik Zygmunta,

lecz tylko przez nienawi dla Górki, mia ukad ze Zbo-

rowskimi, e na przypadek wygranj cesarskij oni jego

a przegrauj on ich ratowa bdzie. W tymto duchu dzia-

ajc Opaledski, gdy powita w Kwidzynie Zygmunta III.

stara mu si prdko wasi we wzgldy, a obudza nie-

ufno do Zamoyskiego. Wykada, co t rzeczywist byo
prawd, e Zamoyski nie przez adne przywizanie do uro-

<izenia Zygmunta z Jagiellonki, ale przez obaw Zboro-

wskich pracowa przeciw Maxymilianowi. Domyla si za
co przynajmniej do prawdy bardzo podobne, e Zamoyski

bdzie czycha na por, aby si pozby Zygmunta, a któ-

Tego z Batorych na tron wsadzi i zrobi narzdziem do

wasnych rzdów nad krajem.

Za przybyciem króla do Krakowa, wszechwadny Za-

moyski jako naczelnik wszystkich trzyma si tu przy jego

boku, ale nietylko trudno mu byo nastroi go do zupenego

polegania na sobie, lecz adnj nawet z niego odpowiedzi

wydoby nie umia, i raz ozwat si z boleci serca do Le-

niowolskiego: a jakieecie nam nieme djable przywieli!"*

Na sejmie przedkoronacyjnym, Zamoyski od wpywu nad

krajem coraz bardziój oddalony, chcia przez siln i uporn
oppozycy zosta potrzebnym dworowi i domaga si konie-
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cznie przyrzeczonej Polakom w paktach Estonii. Powiedzia

wreszcie: „nie mnienoaj, królu, e gdy ty nas odstpisz, od-

stpi zarazem i potna Przedwiecznego prawica. Nie w mni^j

moe trudnych, jak s dzisiejsze okolicznociach, odbieal

nas Henryk Walezy, przecie Bóg najwyszy nietylko nas

ocali i wietniejszemi ni kiedykolwiek uczyni, ale na

miejsce Henryka, dal nam ma wielkiemi królewskiemi

ozdobionego cnotami, co domowe uspokoi sprawy, granice

rozcign, saw imienia polskiego szeroko rozniós po wie-

cie." Byo w t^m waciwie powiedziane: jeli chcesz, to-

sobie odjed, a Polska nie zginie. Na inn^in posiedzeniu

senatu Zamoyski owiadczy, e kiedy posowie szwedcy"

dopucili si w ukadzie podstpu, to zasuguj, aby wedug
obyczaju rzymskiego zwizani i uwizieni zostali.

Zygmunt modzieniec dwudziestoletni, drobnych zdolno-

ci rzucony za granic w potok burzliwej i republikanckiej

szlachty, wprzód sobie sprzykrzy rzdy, nim je obj; coraz

bardziej si skania porzuci wszystko, a wedug woli ojc
wróci do Szwecyi. Ogó za panów, chccy tylko pokoju,,

eby króla do ostatecznoci nie przywie, zacz ma ust-

powa, opuszcza codzie bardzij Zamoyskiego, upado nale-

ganie o Ostoni i Karnkowski ukoronowa nowego króla

dnia 28. grudnia (1587. r.). W przysig za koronacyjn,.

po dugim oporze biskupów, potrafili jednake dissidenci

wcisn znowu sowa : pokój midzy rónemi wy-
znaniami zachowam'').

V.

Maxymilian pobawiwszy niejaki czas w ksistwie siewier-

skim, pocign do Krzepic, gdzie zaoy i oszaócowa obóz.

Zmuszony przez zaraliw chorob wszed do Wielunia i ni-

szczy go wraz z okolic dla wywarcia zemsty na starocie

Koniecpolskim, jako t wysea podjazdy dla dokuczania.

I

*) Paeem dissidentibus in religiotie uebor. Piasecki pod r. 1587.

w samem kocu.
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innym stronnikom Zygmunta. Opaledski i ci wszyscy co po
Zamoyskim chcieli wzifi w/adz na Uzeczpospolit przez

wpywy dworskie, starali go si jak naJHpieszni<''j w pole

z wojskiem wyprawie.

Przy Maxymilianie co dzie hylo mni^j Polaków,

nawet Jan Zborowski wyjecha do Prus a Jazlowiecki na

Ru, niby to dla werbowania nowych stronników, lecz wa-
ciwie dla osignicia przebaczenia, a nawet wzgldów u no-

wego króla, który przez koronacy i namaszczenie sta si
ju panem wszystkiego, a ztd móg znalec daleko wicej

si na obron swj sprawy.

Wyruszy Zaaioyski (13. stycznia 1588. r.) z wojskiem

ile si zdaje okoo dziesi tysicy wynoszcem, które do-

brego byo ducha zwaszcza, e blisko o dwa tysice zwi-

kszyli je Baltazar Batory i Wgrzyn Boremissa. Ma.\ymilian

oczekujc posików cofn si pod Byczyn w Szlsku, któ-

ry pod ów czas z Wrocawiem a za Gogów do Czech jesz-

cze nalea. Wród nocy mronej i po niegu iskrzcej si od

blasku ksiyca i gwiazd cignc od Wielunia przeszed Za-

moyski granic i dnia 24. stycznia stanwszy w obec nie-

przyjaciela, zacz sprawia wojsko do boju. Farensbach

i Pkosawski czynili uwag, e ju za daleko ua dzie, lecz

Zamoyski kazawszy pokaza zegar*) owiadczy, i jeszcze

pi godzin do wieczora i te wystarcz.

Na stronie arcyksicia Andrzej Zborowski sprawowa

urzd wodza. Nieobsadzi wczenie przed sob grobli, a po-

tm zagroony od dzia i jazdy niemia ju sposobu. Zamoy-

ski przeprawi po nij swe siy i rozstawi na przestronnej

równinie. Lewe skrzydo stanowili: Baltazar Batory, Stani-

saw ókiewski wojewodzie bezki, Pkosawski i inni. Za-

moyski rodek zoony z piciu chorgwi piechoty i doboru

jazdy sam prowadzi, a prawe skrzydo zoone z wojsk ka-

sztelanów Stefana Grudziskiego i Stanisawa Bykowskiego,

oraz starosty Ligzy mia pod swemi rozkazami Urowiecki.

*) Wiitpiemy bardzo /.oby ju mia zegarek kieszonkowy, a wy-

raenie Heidensteina: horoloyio sibi demonstrari Jwtso, ni*' znosi po-

wtpienia.
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Abramowicz z Tatarami odwód stanowir Po czstkowym
tnatarciu, w którem zgin ów HoZubek, co to z Rabsztana

wycieczk si odznaczy, uderzyo cale lewe skrzydo na

iprawe arcyksicia, które skadao si z Polaków pod do-

wództwem Stadnickiego. To samo cikie uzbrojenie, dugie

kopje, a jednakowe mztwo ze stron obudwu, zrobiy bój

uporczywym i natoczyo si niemao krwi bratniej. Oddzia

3ezdny wgierski wojska maxymilianowego, le zrozumiawszy

rozkaz dowódcy, zamiast zmieniania stanowiska, cofn si

nagle. Wtedy uderzyo i prawe skrzydo, wspar je caym
Irodkiem z po za góry Zamoyski i na caój linii Maxymiliana

powstao zamieszanie, a za ni^m nastpia powszechna ucie-

czka. Kopijnicy zygmuntowscy nabili wielu Niemców piechoty

anaxymilianow6j. Jazda bez wielkiej straty usza. Ile która

«trona w zabitych stracia, niemona byo wykry, ale zna-

leziono na pobojowisku trupa z podgolonemi gowami wedug
obyczaju polskiego i wgierskiego okoo tysic omset,

a z ostrzyonemi z niemiecka, tysic dwiecie.

Maxymilian ze szcztkami swego wojska zamkn si

w Byczynie. Zamoyski otoczy miasto i bez wielkiego oporu

zacz ju rba bramy. Dano znak z waów i jako ordo-

wnicy pokazali si Aleksander ksi Proski krewny Zbo-

rowskich i dissident, Stanisaw Cioek, oraz Logius Niemiec;

zaczli od wymówek, e kanclerz polski zgwaci granice ce-

sarstwa, ale im odpowiedziano, e nie o adne wywody cho-

dzi, tylko arcyksie ma owiadczy, czy si chce podda,

<5zy t woli by z miastem wzity. Wrócili wkrótce ci sami

wysace z owiadczeniem, e arcyksie zosta od znacznj

-czci narodu królem obrany, gotów jest zrzec si wyboru,

"wic niema powodu do dalszych nieprzyjacielskich kroków.

Kaza odpowiedzie Zamoyski, e dla utrzymania pokoju we-

wntrznego w Polsce i pokoju z cesarzem, arcyksie pusz-

czonym by nie moe. Ju o zmroku napisa nawet list

oówkiem do Maxymiliana, e cho Bóg mu w tm miejscu

nie sprzyja, to w innm z pewnoci to nagrodzi, e nie z a-
•dnj wyniosoci, ale dla bezpieczedstwa swój ojczyzny za-

trzyma go musi; e z poszanowaniem dostojestwa osadzony

ijdzie w jakim wygodnym zamku a do czasu zaatwienia
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•sprawy, a szlachta jego stronnictwa pójd pod wyrok króla

ri senatti, lecz ycia ani czci nie strac i pewnie przy maj-
tkach zostawieni bd. Polacy proci onierze skoro wyko-

naj przysig Zygmuntowi, puszczeni bd do domów.

Po otrzymaniu tego listu, \\yjechal Ma.xymilian z By-

czyny, Zamoyski go z wielkiem poszanowaniem przywita.

Dostali si z nim razem do niewoli Górka, Andrzej Zboro-

wski, Proski, biskup Worouiecki i inni. Stanisaw za
Stadnicki i Krzysztof Warszewicki z wielu drugimi umknli

do Wrocawia.

Lup wojenny by bardzo znaczny; dziaa wzi sobie

na wasno Zamoyski, kredens zoty i srebrny naby tanio

od wojska i z niego pewn cz naczy poyczy arcyksi-

ciu na uytek. Nieprzestawao na tm wojsko, naprzykrzyo

si wikszego zysku i Maxymilian musia od Zamoyskiego

trzydzieci tysicy czerwonych zotych poyczy, aby chci-

wo nasyci.

W cigu wyprawy przeciw Maxymilianowi, stany sej-

moway w Krakowie; nieuznajcych wadzy Zygmunta dzie-

liy na klasy : kto z orem w rku sta przy Maxymilianie,

•ogoszony zosta nieprzyjacielem kraju, azatm traci cze,
majtek i móg by przez starostów na mier exekwowany,

a nawet przez kadego zabity. Winni najazdów i gwatów
mieli by od instygatora pozwani przed sd sejmowy z ómiii

•senatorów i tylu posów ziemskich zoony. Kto z po-

zwanych nie stan, jako winny móg by exekwowany od

starostów, którym do pomocy staw« miaa szlachta caych

powiatów, a w razie potrzeby i województw. Kto by kró-

lowi przeciwny, ale adnego przestpstwa si nie dopuci,

ten mia by wolnym od wszelkich pozwów. Tm bardzij

zalecono nie ciga takich, co nie stanli na pospolite ru-

szenie ani t wybraców nieprzysali. Uchwalono nareszcie

.pobór, gdy bya obawa, e cesarz ujmie si naleycie za

bratem; wiedziano take, e i Turek knuje zamachy przeciw

Polsce.
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IV.

Trzeba nam cho po krotce, ile tylko by moe, obej-

rze si na Litw.

Zygmunt August przy unii lubelskij niejako tylko stu-

mi dania Litwy, aby Podlasie, Woy, Podole i ksistwo

kijowskie byy liczone do Korony. Tymczasem za Stefana

Batorego Zamoyski bez wzgldu na uni, jeszcze i Inflanty

uwaa niejako za bardziej zjednoczone z Koron ni z Li-

tw, jakemy to we waciwych miejscach wspominali. Na-

ley tu take przypomnie, e dla panów nie byo obojtn
rzecz poczytywanie tj prowincyi za polsk lab litewsk,^

bo wedug tego chwytali to Polacy, to Litwini starostwa

i inne dochodne urzdy. Przykrzyy si t^ Litwie wojny

z Moskw cigle prowadzone, które wydatkami na uzbroje-

jenia i podejmowaniem wojska tak wyczerpyway dochody

panów, e nie mogli robi wielkich majtków i przez to

podnosi w znaczeniu swoich domów. Szwecyi za trzeba

byo myle o odbiciu zabranj Finlandyi i ubezpieczeniu

zagroonj Estonii, zwaszcza, e Moskwa pod Fiedorem, pra-

wie niespena rozumu carem, snadn pod ów czas zdawaa

si do zwalczenia. atwy wic by domys, e Zygmunt

w interessie ojczystego kraju bdzie chcia uy siy Polski,

a tem bardzij Litwy przeciw ssiednij Moskwie. Wiedziano

nawet dowodnie, e Jan szwedzki gównie dla posików

przeciw Moskwie, Zygmunta na tron polski kierowa i e
senat szwedzki przy odjedzie pooy Zygmuntowi warunek

przymierza Szwecyi z Polsk, jeeli nad obudwoma pastwa-

mi razem chce zatrzyma panowanie.

W tym stanie stosunków politycznych Litwa przesycona

wojnami, a do tego zmarkocona w ogóle na Koron, w szcze-

gólnoci na wszechwadnego w bezkrólewiu Zamoyskiego,,

niby to udawaa, e chce obra Fiedora, który niemial a-

dnego widoku na wzito pomidzy Polakami, ale waci-

wie przypatrywaa si tylko elekcyi, aby obranego króla

wzi w obroty, zagraa mu oderwaniem si, a nareszcier

w targu, zniewoli do swoich widoków.

I



253

Podczas sejmu koronacyjnego, Litwa zjechaa si do Brze-

•^cia litewskiego i upowania Chlebowicza wojewod troc-

kiego, Kiszk starostt,' mudzkiego, Sa{>iehc wojewod mi-
skiego, Talwosza kasztelana mudzkiego i Sapieh podkan-

clerzego do zniesienia si z Koron wzgldem wadzy nad

krajem. Poselstwo to udao si natychmiast do Krakowa.

Wojewoda trocki jako jego naczelnik wynurzy na posucha-

niu u króla i senatu bole, e elekcy i koronacy odbyli sa-

mi tylko Polacy; e poodrywali w skarbcu pieczcie litewskie

bez Litwy, dla wyjcia insygnii królewskich. Czyta dalej wa-

runki, pod jakiemi wielkie ksistwo moe uzna Zygmunta

To jednak byy tylko uboczne drobiazgi, a gównie panom li-

tewskim chodzio, eby Polacy nieprzywaszczali sobie Inflant

z urzdami dochodnemi i o przymierze z Moskw, którój

nieprzyja sama, grozia pogranicznemi najazdami, a wojna

z ni prowadzona wielkie straty wywoywaa.
W sporach z senatorami przyszo do tego, e jednego

dnia poselstwo litewskie chciao nagle opuci Kraków i ca-

kiem stosunki zerwa. Wystraszono si niezmiernie, tak

wielkiej burzy i spisano ugod, e Inflanty ju bd tylko

w poowie uwaane za cz Polski, a przymierze z Moskw
zostanie przeduone. Ledwie poselstwo zoyo przysig

wiernoci, a król nawzajem swobody litewskie zaprzysig*

kiedy w kilka godzin nadeszy wiadomoci o zwyciztwie

pod Byczyn i dopiero wykryto, e przebiega Litwa majc
stójki a pod Byczyn, wiedziaa wczenie co si stao i uy-
a ostatecznie dogodnj chwili, niemal na wypowiedzenie

zjednoczenia.

Zamoyski umiejcy ze wszystkiego wykroi uytek poli-

tyczny, a na korzy swoje i swych stronników, z doniesie-

niem o wygranj i warunkami ugody byczyilskij przysa

w poselstwie pod naczelnictwem Jana Ostroroga rotmistrza

po dwóch towarzyszy z kadej chorgwi. Na posuchaniu

w senacie Ostroróg podnosi zasug Zamoyskiego i wojska

W ustaleniu na tronie Zygmunta zwycistwem nad Maxymi-

iianem, a zarazem wyrzek, aby Litwie nie przyznawa lullant,

ho one polskim orem u Pskowa, co miao znaczy, e do-
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piero prac i saraniem Zamoyskiego rzeczywicie pozyskane.

Oburzeni Litwini porwali si z krzese i senat opucili.

Opaleski marszaek koronny mia da odpowied od

tronu. Zna on si, e zwycistwo pod Byczyn jest wa-

nym i zwycizc podnie moe we wpywie dworskim,.

a bardziej we wpywie na kraj cay ; dla tego nadawszy swoim

sowom pozot szczerego i serdecznego uczucia, mówi: „nie

dzi dopiero znane s królowi znakomite pana Zamoyskiego

i w radzie i w obozach zasugi; wie dobrze ile on czyni pod

niemiertelnej pamici panem naszym Stefanem, wie, e jego

to odwadze, jego wytrwaoci winna korona polska odzyska-

nie Inflant i Litwy czci niemalj. Ale pocó dawniejsze

wspomina czyny? patrzy Jego Kr. Miociwo wasnemi

oczyma na skutki dzielnój Krakowa obrony, patrzy na te

wiee bielejce si mogiy, zapenione komi nieprzyjació

naszych. Z jakiemi pochway wspomn dzisiajsz potrzeb?

Zbity na gow nieprzyjaciel ten, co godzi na zdrowie, na

swobody nasze. Sam nawet w wizach. Pierwiastki pano-

wania modego króla zajanione promieniem sawy. Wszy-

stko to jest dzieem pana hetmana. Uznaje król ile jest wi-

nion wodzowi, uzna wódz, e król wdzicznym by umie."

Skoro poselstwo wojskowe wyszo z izby senatorskiej, Opa-

leski wniós, aby Zamoyskiemu dzierawy przez niego trzy-

mane Krzeczow i Zamech zostay przyznane na dziedzictwo.

Po sprzeciwianiu si niektórych posów, skoczyo si na

samm Zamechu.

Wskutek uchway senatu odesano panów schwytanych'

przy arcyksiciu na wizienie do zamku kwidzyskiego, a Ma-

xymilian zosta osadzony w Krasnostawie, gdzie go odwiedza

Zamoyski i nawzajem przebywa Maxymilian u niego w Za-

mociu, a nawet mu syna do chrztu trzyma. Gdy atoli Zbo-

rowscy chcieli wykra arcyksicia, przydano mu stra ci-

lejsz.

W rok dopiero papie zostajcy w przyjaznych stosunkach

z domem austryackim przysa legata Aldobrandego dla wydo"

bycia Maxymiliana z Polski. Zjechali si w Bdzinie kommis^

sarze polscy i Maxymiliana, upewniono mu wolno pod

warunkiem, e Lubowla ze Spiem zostan zwrócone Polsce

1
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i e nie bdzie uiywai tytuiu króla polskiego. Ugoda ta d»

sejmie (r. 1580.) rozstrzsana z poselstwami Austryi, Czecb

i Wgier zostaia zaprzysion przez króla i cesarza, lecz Ma-

xymiliaD upar si i zaprzysidz jej nicchciaJ. Pomimo to

puszczony, odjecha do Wiednia, gdzie tytuu króla {>ol8kiego

uywal, co wikszol^ narodu strasznie oburzao i ztd w dzie-

jach owoczesnych spotykamy czste wyrzekanie, e p a k t a

bdziskie niedotrzymane.

Po zwycistwie pod Byczynn, a uznaniu Zygmunta i przez

Litw, odprawiono pogrzeb nad sprowadzonemi z Grodna

zwokami przeszego króla, co waciwie byo ostatecznym

zakoczeniem bezkrólewia a rozpoczciem nowych rzdów.
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KSIGA DWUDZIESTA PIERWSZA.

I.

Zdawao si, e proste tylko przywizanie ojca do syna,

:a moe myl przymierza wzgldem wojny przeciw Moskwie,

ale w rzeczy samej zamiar nakonienia Zygmunta aby Polsk
porzuci i zamiar oddania mu przez Jana korony szwedzkiej,*)

jak to póniej wykryli Polacy, byy przyczyn, e Zygmunt

^igemi listami wzywany, w sierpniu r. 1589. puci si do

Rewia. Tymczasem ledwie w Wilnie stan, horda tatarska

przez Ukrain i Podole signa a do Tarnopola i Lwowa.

Solikowski arcybiskup lwowski uda si do prymasa jako pier-

wszego naczelnika Rzeczypospolitej pod nieobecno króla

i zwoali Wielkopolanów na zjazd do czycy. Nagadano

wiele, ale nawet poboru na obron kraju nie uchwalono.

Szczciem, e Tatarzy sami odeszli, lubo ubolewa trzeba,

e z licznym jassyrem i bogatym upem. Wasil Konstanty

z Ostroga wojewoda kijowski i Janusz Zbaraski wojewoda

bracawski zczonemi silami byliby wszystko odbili, ale im

staa na zawadzie wzajemna nienawi. Tymczasem Zy-

gmunt siedzia w Rewlu i ojciec go puci niechcia. Sena-

torowie polscy orszaku dworskiego uskarali si przed

szwedzkimi na modego i szwedzcy nawzajem przed nimi na

starego króla. Czsto przychodzio tó do krwawych zaj
midzy modzie rycersk dwóch narodów. Woa z ambo-

*) Geijer wieo zmary znakomity historyk szwedzki przytacza

wiadectwo spóczesnego Messeniusza,
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ny ju nawet i ksidz Skarga, kaznodzieja nadworny, e jeeli

król na obron kraju spiesznie nie wróci, to Bóg krwi nie-

winnej mf^ciciel, oa nim ez i strapied ludu swego poszukiwa

bdzie. Za staraniem usilnin i codziennomi naleganiami Po-

laków, szlachta szwedzka która nie lubia Zygmunta jako za-

gorzaego katolika i przyjaciela Jezuitów, popara u Jana -
danie I'«)laków tak silnie, a oficerowie nawet z pogrók od-

stpienia swych chorgwi, e pozwoli synowi do Polski

wraca. Nie caa jednake Polska tak jak dworacy i Jezuici

w Rewlu, kopotaa si zamiarem ujechania Zygmunta, bo

jogo we wszystki^m roztargnienie, a mio.^ dla Niemców,

wielu bardzo ludziom si niepodobaly.

Kiedy Zygmunt w kodcu wrzenia przyby z powrotem

do Warszawy, zaczy coraz bardziej grucha wieci o goto-

waniu si Turków na wojn przeciw Polsce.

Trzeba przyzna, e w cigu ostatnich stu lat, powolno
królów polskich i Rzeczypospolitj dla sutana, prawie cigle

wzrastaa. Nietylko niemiano si z nim na dobre rozprawi

o wpyw na Multany i Wooszczyzn, ale cinano czy to

uszych do Polskich hospodarów, czy t znakomitych Niow-
ców, kiedy tego zada. Dobre sowo za Walezym, a potm za

Batorym przysane z Carogrodu, przyczynio si take do od-

dania im korony. Zdaje si, e Batory przez wzgld na swój

Siedmiogród prawie obkolony krajami ju przez Turków pod-

bitcmi, nietylko zbyt by pokornym dla Porty, ale j^j tajemnie

wicj sypa pienidzy ni przystawao na króla potnj i sa-

moistnej Rzeczypospolitej. Ze wstpieniem na tron Zygmun-

ta III. wzio to opacanie si cakiem koniec, a Turcy zaczli

da haraczu. Zamoyski spoyczywszy ile móg })ienidzy

na onierza kwarciannego, ruszy ze Lwowa dla zabezpie-

czenia granicy. W skutek jego zabiegów. Turcy wstrzymali

kroki nieprzyjacielskie pod warunkiem, e Kozacy zostan

pohamowani w najazdach i e pose polski uda si do suttiuia

dla zawarcia stosownego traktatu. Pojecha Laski, ale umar

w Carogrodzie, przeznaczono potom Uchaskiego wojewod

beskiego, lecz snad morowa zaraza tam panowaa, bo i tea

ywota dokona. Czyewski radca poselstwa przybywszy

z Carogrodu do Warszawy w czasie sejmu (r. 1590.) mówi
Tom V. 17
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ne Turcy chc kooieoznie na PoUce powetowa »zfeody, które

i„. pozrz,d.ali rozbojami morskaoi Koz».y .jM .apewne-

przyjdzie do cikiej i dugiej wojoy. Opowiada! ,ak aski

miody i Myszkowski przez Uchaskiego wr^tercssach wysy-

ani byli cigle od baszów zagadywaai, czy przywieli ha-

^cz dl sutana i jak im powiedziano: ^wa m.esiye

macie tylko czasu i musicie, albo si, zobow^zae do skada-

ka corocznie trzykrod stotysicy talarów albo^do przy^ca

Xi^ proroka. Inaczej ua kopytach koskie!, eatii wasz,

j-iemie w prochu rozniesiemy"*).

Wyprawiono znowu posa do Porty, aby obietnic, wiel-

tie.o poselstwa zwoki robU, a tym czasem uchwalono poMv

dlno upowanienie podskarbiemu koronnemu do ^ci,gniccu.>

^eZie mona miliona, podskarbiemu litewskiemu pi,c^

goTsW .o.ch --^.-fLSlor re:

'

r ;.„ n»ranio7v Nadto wysano od sejmu dwócl
jestrn czyU ^P";

^^ „siedU i wszelkie nadn.yci.
^

^TaTcT 'pSzania grLic tureckich surowo kareiU.

u:^i uieij. - --:2ti;rsrpr:;

"^""Tabiegi posa polskiego w Carogrodzie«) wzgMm utrzy-

"toli" Po acy UW alt^o za cen,, kt6r, si, da przekupi,

li Tu^ z plbnych upominków cho drobnych prz

pomylych okoLznociach nieraz wywodzili swe prawo d|

''l;^er;'rb"za,no.,ii z kanclerze, wcale niespojl

wniony i imiego herbu. I
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iiaraczu i dla tego wedug s^ego przekonania zakodczyli 8[x5r

2 tryumfem. Bd jak chcesz, dosy e wojna turecka, dla

Polski bardzo kopotliwa dala si usund.

II.

Stronnicy Maxymilinna lubo zrazu wizieni przecie od-

:2y8kali wolno i prócz Andrzeja Zborowskiego, który musia

zoy marszalkostwo mniejsze, wszyscy wyszli bezkarnie*).

Nie/asluyli t^ na adne przei^hidowanie, bo jak oni Maxymi-

liana, tak Zamoyski gwatem wprowadzi na tron Zygmunta,

tylko, e z wikszm szczciem. Zborowscy przywarowali

po smutnym wypadku, lecz Górka niemóg znie upokorze-

nia swego i paa nienawici tak dla króla, jak dla Zamoy-

skiego; burzy ca Wielkopolsk, a nawet pojednawszy si

z Karnkowskim, umia w niego wmówi, e jako prymas po-

ivinienby zagrodzi drog zdzierstwu, a mianowicie zatamowa

y/kadanie na poddanych duchowiestwa i szlachty coraz wi-

kszych ciarów; e ju niedosy na auowem, ale jeszcze

wymylono poglówne. Zamoyski i jego stronnicy strasz

tylko Rzeczpospolit Turkami, a owi pienidze dla wzmo-

cnienia jeszcze swj potgi. Przyszo bez upowanienia kró-

lewskiego do zjazdu jeneralnego wielkopolskiego w Kole i to

na mocy uniwersaów wydanych od Karnkowskiego. Na obra-

-dach zjazdu przytaczano i susznie przeciw Zamoyskiemu, e
majc rzd jako kanclerz i zarazem si zbrojn jako hetman

w swojm rku, wicj znaczy ni król i jest niebezpiecznym

obywatelem dla wolnoci szlacheckich i Rzeczypospolitj.

Uchwalono ograniczenia dla hetmanów nadal a mianowicie

eby z wojskiem u granic stali, w bezkrólewiach senatowi

przysig posuszestwa wykona obowizani byli, do elekcyi

królów nic naleeli, wezwani na sejm tylko w orszaku trzy-

dziestu zbrojnych ludzi wstawiali si, wojsko za zezwoleniem

króla i senatu zbierali, w adne ukady z obcemi pastwami
nie wchodzili, ani poselstw od nich nieprzyjmowali. Znie-

siono pogówne i uznano za niewane wszystkie uchway sej-

*) Piasecki snb aniio 1502.

17*
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iiiU't>tt&niego, a nareszcie przez poselstwo zawiadomiono

o tóm króla- owiadczajc, i w niczym niebyo zamiaru ubli-

enia jego osobie lub powadze. Podkanclerzy Baranowski

w odpowiedzi od tronu zgani wszelkie obradowanie mimo
wiedzy i bez rozkazu królewskiego jakby w bezkrólewiu

i owiadczy, e rzecz cala w ualajcy si sposób przed

sejm Rzeczypospolitej zostanie wytoczon.

W kocu grudnia r. 1590. zebra si sejm walny i trwa

przez stycze roku nastpnego w Warszawie przepenionej

szlacht i poselstwami pastw niemal wszystkich chrzecija-

skich. Od cesarza Rudolfa II. zjecha by biskup wrocawski

w orszaku trzysta szlachty szlski^j. Wspólnie z niektórymi

innymi posami wynurza al z powodu wniosku uczynionego

na sejmie, aby arcyksiciu Maxymilianowi niewolno byo nigdy

ubiega si o koron polsk, a kady pomagajcy mu, aby

by za bezecnego miany. Owiadczy, e to jest krzywdzi

cay dom rakuski. Od Zygmunta i senatu odpowiedziano,

e drudzy arcyksita o tyle tylko w ustawie z tego wniosku

bd objci, o ile oka si Maxymiliana pomocnikami. Inni

jeszcze posowie zagraniczni inne mieli polecenia, a peno-

mocnik hana da, aby opuszczono Tatarom szkody wyrz-

dzone na Rusi w potrceniu za szkody, jakie ponieli od

Kozaków, lecz skutku nieosign.

W czasie zjedania si sejmu prymas Karnkowski zacz
si gotowa do bronienia uchwa zjazdu w Kole odprawione-

go. Przewaao jednake zdanie, i jedna ziemia lub pro-

wincya obowizana to wykonywa, nie za obala, co stano-

wi caa Rzeczpospolita. Pogodzi si prymas ze Zamoyskim,.

a uchway w Kole przyjte nie przez adne postanowienie,.,

lecz milczeniem uniewaniono. Pogówne, przeciw któremu

tam najwicj powstawano, zniesiono wprawdzie, lecz tylko

z tj przyczyny, e obawa wojny z Turkiem zupenie prze-

mina. Wyrok Stefana Batorego przeciw Krzysztofowi Zbo-

rowskiemu w caoci cofnito pod warunkiem, e w cigu

dwudziestu lat do kraju niewróci, ale t niedugo potem

z powodu jakiej kótni przy grze w koci zgin w W-
grzech, gdzie wojskowo u cesarza suy.

I
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Zamoyski straciwszy wpyw -na dworze do kt<5rego prry-

wykt, dumny ze swoich zas/ug i widzc, te Baraaowski zo-

sta posunity ua biskupstwo pockie jedynie w tym celu,

aby jako jego {wwiernik zosta pozbawionym pieczci pod-

kauclerski^j, pozwoli sobie gorzki uczyni wyrzut, e pie-

cz mniejsza dostaa si Janowi Tarnowskiemu, proboszczo-

wi kujawskiemu, a wedug przyrzeczenia, które król uczyni

Zamoyskiemu, miaa przej do ksidza Tylickiego sekretarza

wielkiego koronnego. Obraony król wawo podniós si
z tronu i tak da odpowied, e Zamoyski nietylko zaraz

opuci izb ale si przez kilka dni w nij nie pokaza, a za

przyjciem oj[^przebaczenie go prosi.

Po oddaleniu ze dworu i Leniowolskiego kasztelana

podlaskiego, cieszy si król z pochlebcami, e ju przy

swym boku niema nikogo, ktoby z Zamoyskim trzyma, ale

te waciwie niemiat i adnego czowieka do zdrowej rady.

Nowy podkanclerzy skwapliwie piecztowa rozporzdzenia

królewskie bez wzgldu czy na nie zezwolili senatorowie

przy królu stra skadajcy, czy im nawet zupenie byli

przeciwni. Zygmunt i w sprawach najwaniejszych polega

gównie na Bernardzie Goliskim uczonym Jezuicie, który

w Szwccyi dawa mu za modu nauki, a jako kapelan na-

dworny z nim do Polski przyby, na kardynale Radziwille,

na jego bracie Albercie marszaku litewskim, oraz Piotrze

Skardze powoanym na drugiego kapelana i innych mnij
znanych. Ludzie ci jedni w teologii biegli, a drudzy bez

nauki samo zbawienie dusz na celu majcy, do tego czon-

kowie, albo tylko narzdzia kosmopolitycznego zakonu jezu-

ickiego, nieobeznani z wszystkiemi prawami, potrzebami

i stosunkami kraju, nie umieli si korzystnie trudni docze-

6n6m dobrem mieszkaóców, ani te niemogli stawia przed

swoim zakonem i jeneraem swój ojczyzny Polski. Urzdy
wieckie i biskupstwa prosto nabywano przez zapisywanie

dóbr, stawianie kollegii lub wiadczenie innych nibyto asic

Jezuitom. Dla tego te cae rzdy zmierzay jedynie do

wytpienia herezyi a podniesienia wiary katolickij bez

wzgldu czy si utrzyma wolno szlachecka, czy te prze-

juinie. Owszem poniewa w tj wolnoci prawa dissidentów
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znajdyway cigle podpor i zasiek, przeto dono wyra-

nie do tego, aby przez znienie wszelkich praw rycerskicb

podnie i ustali powag królewsk. Przy kierowaniu na-

rodu z góry wedug takich zasad, a krzykach jezuickich na.

herezy, lud narobi wielkich rozruchów i uderza przeciw

dissidentom w Krakowie i Wilnie.

III.

Na dworze Zygmunta III. niemogy si podoba adne
inne zwizki powinowactwa jak z domem rakuskim. Kada
bowiem arcyksiniczka przyzwyczajona do uwielbiania Jezui-

tów zapowiadaa jako królowa polska wielk dla nich pomoc

z caym fraucymerem, to jest dworem kobiecym, a tymcza-

sem wikszo panów i ogó szlachty niecierpieli i susznie

wszystkiego, co tylko wychodzio z Wiednia i od Habsbur-

gów jedynie maestwami korzystnemi i despotyzmem sa-

wnych i potnych. Skoro si wic rozeszy wieci, e król

myli o Annie córce po arcyksiciu Karolu na Gracu, szla-

chta, która poczytywaa to za prawo wite, aby król zawie-

ra maestwo tylko z porad senatu i w duchu narodu:

poduszczana nadto od Zamoyskiego zacza si tak burzy

i szarpa, e z dworu musiano gosi, i królewski zamiar

rozbi si o ukady przedlubne. Panowie atoli wiadomi

rzeczy dali, aby przed zawarciem zwizku maeskiego,

sejm zwoany przynajmniej opisa stosunki kraju wzgldem

domu rakuskiego.

Przy tm zaszy i inne jeszcze kopotliwe przygody: Koza-

ctwo buntowao si na Ukrainie, niepatny onierz pustoszy

dobra królewskie, dissidenci oburzeni niweczeniem swoich ko-

cioów odprawili zjazd w Chmielniku i przysali dwudziestu

piciu delegowanych do króla ze daniem sejmu w celu wy-

krycia i ukarania napaci w Krakowie i Wilnie oraz obmyle-

nia rodków zaradczych, a z owiadczeniem, e nowy zjazd,.

Który si do Radomia zbierze, dalsze poczyni wnioski. Pod-

kanclerzy Tarnowski odpowiedzia od tronu, e król starat

si o zgod pomidzy rónie pojmujcmi religi, e przez sdy^
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wymierza sprawiedliwo, e sprawców napa.4ci dosignie

prawo i niepotrzebne adne zjazdy, które za przykadem

cwanielików mogliby skrada i katolicy z wielk szkod

Kzeczy{)OHpolitc'j.

Zamoyski podchwyci by kiedy list nietylko co do

maestwa z arcyksiniczk, ale wykierowania tak spraw

szwedzkich i polskich jak zamierza król Jan w Kewlu, z t-oo

dodatkiem, e nietylko Zygmunt odjedzie sobie na zawsze

dla objcia tronu szwedzkiego, ale Ernest austryacki, ten co

to ju dwakro ubiega si o koron polsk, pojmie siostr

Zygmunta Ann i bdzie trzeci raz próbowa szczcia.

Austryak na tronie polskim byby tryumfem Jezuitów, ale

potpieniem Zamoyskiego i std te on nie usta w zabiegach,

dopókd niezwoal szlachty na zjazd do Lublina. Tam po o^-

czytaniu owego podchwyconego listu, wielkich na króla ha-

asach i mowach w jego obronie, wyprawione zostao poselstwo

do króla z dwoma Firlejami wojewod krakowskim i kasztela-

nem radomskim, oraz Zebrzydowskim wojewod lubelskim

i owiadczyo, e naród wzburzony zakopota si na odgos wie-

ci, i król zamyla Polsk opuszcza, wchodzi w jakie ukady

tajemne z postronnemi i myli o maestwie w domu rakuskim,

z którego arcyksie nie zaprzysig jeszcze ugody bdziskiej

i mógby roci sobie prawa do tronu. AYnosi przeto wszy-

stka szlachta, aby rzeczona ugoda zostaa dokonan przed lu-

bem królewskim i aby sejm w krotce by zwoany. Po skoóczo-

nem atoli posuchaniu tego poselstwa wystpio drugie take od

zjazdu lubelskiego, a zoone zSolikowskiego arcybiskupa, Ma-

ciejowskiego, Gomoliskiego biskup()w, oraz kilku senatorów

wieckich i kilku szlachty. Owiadczyo e na zjedzie lubel-

skim nie byo wida adnego wzburzenia ani kopotów, e
odbywanie wszelkich poktnych zjazdów jest zuchwalstwem,

które przez króla i senat ukrócone by powinno.

Podkancicrzy odpowiedzia obudwu poselstwom, e
królewskie maestwo Ivzeczypospolitj szkody przynie nie

moe, e sejm tylko z powodu morowej zarazy niezwoa-

ny ; e król sowem królewskiem zarcza, i w adne pod-

stpne zabiegi z domem rakuskim niewchodzi, e bez ze-

zwolenia stanów do Szwccyi, nawet na pewien czas nie
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wyjedzie. Najlepsz bdzie rzeczg dla kraju nietrwoyd'

ludzi po zjazdach prywatnych. Nareszcie cae to owiad-

czenie pod pieczci i z królewskim podpisem wydal pod-

kanclerzy dla uspokojenia szlachty.

Tymczasem kardyna Radziwi z bardzo licznym i ytier

tnym orszakiem pojecha do Pragi dla opowiedzenia si ce-

sarzowi Rudolfowi, a potem do Wiednia po Ann arcyksi-

niczk. Zamoyski i inni przeciwnicy domu rakuskiego

zwoawszy si na zjazd do Jdrzejowa, postanowili schwyci

za ostateczny rodek i tak obsadzi wojskiem granice, aby

wpaszczon niezostaa. Spónili si atoli, bo ona dojedaa
ju do Krakowa, gdzie te w krotce 30. maja 1592. jako

królowa polska zostaa ukoronowan.

Poselstwo do króla znowu od zjazdu jdrzejowskiego

wyprawione, dao, eby marszaek wypdza cudzoziemców

ze dworu, eby wadza podskarbiego bya ograniczon, eby
kancelarya niekada pieczci na rozporzdzenia prawu prze-

ciwne. Zoyo take protestacy przeciw ukoronowaniu kró-

lowj i przeciw kardynaowi Radziwiowi, e on gównie

maestwo z austryaczk do skutku przywiód, a za to z bi-

skupstwa wileskiego postpi na bardzo dochodne krako-

wskie, które, e wspomniemy tu nawiasem, Zamoyski chcia

wid/.ie w rku Batorego biskupa warmiskiego. Radziwi

obecny na posiedzeniu powiedzia w swj obronie: „niepro-

siem si, ale bez uszczerbku niczyjego przyjem. Jestem

obywatelem królestwa tego, a co wicej dawnoci rodu, za-

sugami przodków, niepolednim zapewne. Nieprzychodcie

Waszmo z poselstwy uwaczajcemi majestatowi, krzywdz-

cemi dobre imi moje, bo jelicie sami poczciwi, to umiej-

cie poczciwych szanowa."

Stronnictwo Zborowskich albo maxymilianowe ju si

cakiem zataro, ale tm bardsij kwitno stronnictwo Za-

moyskiego, stanowice oppozycy dworu.

Sejm zgromadzony we wrzeniu r. 1592. rozpoczto wyra-

nm przyznawaniem si kto trzyma z królem, a kto z kan-

clerzem, oraz burz w kole rycerskim wzgldem oboru mó-

wcy. Nakoniy si gosy na Mikoaja Daniowicza chopca

modego, co niedawno wyszed ze szkó, jako niemajcego
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rzdnego udziau y/ adn<^m stronnictwie*). Stronnictwo kan-

clerukie nie()rzy8tpilo do zwykego caowania rki królewski**].

Kto tylko przekada królowi i panom czego si szlachta po

sejmie spodziewa, przedstawia zawsze wniosek o .'ledztwo

wzgldem zamierzonego odjazdu królewskiego na zawsze do

Szwecyi, wzgldem poktnyci ukadów o tron z domem raku-

skim i wzgldem prowadzenia rzdów niezgodnego z prawem

a krzywd lizeczypospolitj. Byo to wic pod sd oddaniem,

nietylko podkanclerzego, podskarbich, marszaków, ale nawet

samego króla. Na dworze wiedziano, e wszystko wychodzi

od Zamoyskiego, lecz mia zbyt wielkie znaczenie i zdolno-

ci, aby go do milczenia zmusi. Najbardziej ci przeciw

niemu brali si na sposoby, którzy przy ostatni^ij elekcyi po-

pierali Maxymiliana. Zbigniew Ossoliski chcia mu sdownie

zarzuci zbrodni wdzierania si na królestwo,**) aleby tego

nigdy nie by udowodni,

Podkanclerzy przy zwykj odpowiedzi od tronu na za-

gajenie marszaka nadrabia min i da niezwocznego roz-

poczcia ledztwa, rczc, e król nigdy nie myla korony

polskij skada i list w Jdrzejowie czytany, nie jest adnym
dowodem. Dokadano jak twierdzi podkanclerzy starania

u Austryaków, aby arcyksi Ma\'ymilian wedug ugody b-
dzióskij odprzysig si wszelkiego prawa do korony, ale od-

powiedzieli, e to nie ich wina, lecz niektórych Polaków co

arcyksicia tak pobaamucili, e tego uczyni uiechce.

Stary prymas uczciwy szlachcic dusz i ciaem, a wzdy-

chajcy wiecznie do wzitoci u braci szlachty, przy t^m na

umyle ju dobrze zwtlay, jak niedawno na zjedzie w Kole

przez stronnictwo Górki, tak teraz znowu przez stronnictwo

Zamoyskiego oa przeciwnika dworu wystrychnity, w gosie

swoim, do którego mia pierwszestwo w senacie, ubolewa nad

zamiarem króla odjechania z Polski i nad zaczciem praktyk

z postronnemi, dla których marna mier z rozporzdzenia

Boego spotkaa Walezyusza zabitego we Francyi a na koniec

*) Piasecki sub anno 1592.

**) Tame.
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zauwaa: e król Zygmunt przecie wicej daleko znaczjr

ni ojciec jego król szwedzki „co tylko chopom panuje" i t^
Stefan Batory odgraa si e królików szwedzkich*) snadno-

poskromi zdoa.

Oburzyo to Zygmunta i kaza Karnkowskingo napomnie,
aby podobnej mowy uywa si nie way, lecz starzec dat

odpowied, e uczyni tylko komparacy i koUacy**) królestw

ale niechcia obela króla." Gdy dalj za prymasem weto-
wali, to jest po teraniejszemu zabierali gosy i czynili uwagi

senatorowie, przypomnia im Zamoyski sowa z urzdowj
senatorskiej przysigi : cokolwiek szkodliwego Rze-
czypospolitej wiedzie bd, donios. Podczas

rozpraw czy rozpocz ledztwo lub mu da pokój, król z ib
poczonych ustpowa musia. Mikoaj Krzysztof Radziwi
na ówczas ju wojewoda trocki, jak mówi, sysza o ukadach,

króla z domem rakuskim, o wchodzeniu do nich papiea, o za-

ciganiu w tym celu wojska na Wgrzech i Szlsku, o za-

miarze sprowadzenia Kozaków do Warszawy. Róni rónie

opowiadali pogoski mnij lub bardzij do prawdy podobne;,

najwaniejsze byy zeznania kasztelana Leniowolskiego z dworu

oddalonego, ale si koczyy tylko na doniesieniu o bardzo

wielu tajemnych poselstwach przedmiotu jednak niewiado-

mego. Ów list zosta gównym dowodem, ale byo rzecz^

pewn, e król wyprze si podpisu. Tymczasem zabra gos^

z tronu i udajc si niejako w pokor, mocno ubolewa, e
odjazdem do Rewia da powód zaburzeniom, da, aby wy-

prawiono poselstwo do Szwecyi, do cesarza, i do papiea

z domaganiem si zaprzestania wszelkich praktyk mogcych
Polsk niepokoi. Obieca peni swój obowizek co do

joty, jak najcilej.

Nieuspokoia si tm wszystka szlachta: byli tacy, którzy

koniecznie za lozpoczciem ledztwa obstawali. Król prze--

mawia powtórnie, chcia si podda warunkowi utracenia:

korony. Ujmowa si ju za nim prymas, a na koniec zabra

gos Z^imoyski: wymówi Zygmuntowi, e oppozycya jest.

*) Jan i Karol 'biacia panowali niejako wspólnie..

*) Porównanie i oiwkstawienie.
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znaczn; dawniej wszelkich praktyk zapierano, a teraz ]aii

ma im si przez poselstwa zabiega. Wic byy. Szlachcie

wolno dobra ogólnego pilnowa, bo nie jest wIasno/5ci króla-

ale stanowi Rzeczpospolit. Prosi, aby zarzuty uoone na

zjedzie jdrzejowskim wolno byo przedoy. Stan w po-

firodku izby senatorskiej Ciekliski i czyta jeden po drugim.

Zamoyski na kady przytacza naleyte dowody. Podpisu

przy listach do arcyksicia P>ne8ta zapiera Zygmunt. Stron-

nicy jego udawali je za sfaszowane przez jednego pisarka^

którego uwizionego brano na mki w Dziadowie, ale nic

nie wyzna, bo byy prawdziwe. Czytano list jakiego Szweda

do senatora polskiego, a w nim sowa: wy si o mie-

szkanie pana waszego domawiacie, a pan tea

adnym sposobem nie moe by u was <lzierzo"

n y m. Tu marszaek wielki koronny Opaleski prosi, aby

nazwisko Szweda zamilczane zostao, boby go natychmiast

6ci kaza i Zamoyski zamilcza. Czytano dugo zarzuty

i przed ich skoczeniem dla zapnienia si w wieczór, wy-

szli senatorowie. Nazajutrz biskup pocki Baranowski ów
dawny podkanclerzy, wniós, aby ze ledztwem zrobio koa
poselskie oo uzna za suszne, a senatorowie musz si zaj
pilniejszemi potrzebami Rzeczypospolitej. Narobio to znowu

wrzawy, e przecie bez zezwolenia szlachty adna uchwaa
senatu zapada niepowinna.

Przemin ten sejm inkivixyc)jjnyin zwany nic nie posta-

nowiwszy, ale z t niema korzyci dla kraju, e król ode-

bra przyuajmuij przestrog, i nie nad lenn szlacht pa-

nuje, ale nad t, co wzia zasad rzdu z wolnoci sowia-
skiej i otrzymaa przeznaczenie kapaskie pielgnowania wi-
tego ognia w sv\m drobnm uprzywilejowanm kóku, dopó-

kd nie stan prawa czowieka i prawo ludzkoci, a kóko-

nierozpromieni si przez ca dawn Sowiaszczyzn i nie-

owieci moe nawet caej kuli ziemskij.

IV.

Przy schyku r. ir)92. odebra Zygmunt III. doniesienie

o mierci ojca przez któr zosta królem Szwecyi, dopiero je-
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-dnake potrafi si wybra 3. sierpnia dla objcia tronu.

Wis pyn z Warszawy do Gdask^a, gdzie go oczekiwaa

ilota szwedzka ze czterdziestu okrtów i jeszcze z przynajtemi

dwudziestu holenderskiemi. Wielka burza zapdzia niektóre

statki do portów duskich. Król z on, siostr i podkan-

-clerzem Tarnowskim wyldowa w Elsnaben, gdzie go witali

senatorowie szwedzcy. Wypoczwszy nieco wsiad znowu na

ckrt i dnia 10. padziernika przybi do Stockholmu,

Jan król szwedzki jakemy wspomnieli, wdawa si z Je-

zuitami, ale nie by wcale katolikiem, ukada tylko z ducho-

wiestwem tak obrzdy i naboestwa, eby jak najbliej sta-

n kocioa katolickiego i przez jak now mieszanin, za-

trze spory religijne. Wymyliwszy nowe obrzdy przy na-

'boestwie czyli liturgia, — tych duchownych co j wspie-

rali dostojnociami nagradza, a sprzeciwiajcych si od pre-

•bend usuwa i wizi. Wywoywao to haasy i rozruchy

w Szwecyi. Stronnictwo dworskie uwaane zawsze byo za

narzdzie Jezuitów. Tymczasem Karol ksi sódermanlandzki

•czyli jak nasi zowi Sudermanii znajdywa u ludu daleko wi-

cej przywizania, e si trzyma cile zasad luierskich. Ju
przy skadaniu z tronu Eryka twierdzono, e Jan z prawa

starszestwa obejmuje tron, lecz rzdy z bratem Karolem

jako bardzij lubionym w narodzie podziela bdzie. Skoro

tylko Jan ycie zakoczy, Karol przyby z Tellie do Stock-

Jiolmu, zgani radzcom królewskim, e go zawczasu o niebez-

pieczestwie brata nie zawiadomili. Syn zmarego króla

-Z drugij ony mia dopiero cztery lata; radcy królestwa

szwedskiego uznali, e Karol powinien stan na czele tym-

czasowego rzdu, zwaszcza, e i tak by ju uwaany cigle

za spórzdc i e go Zygmunt listownie uprasza, aby scho-

rzaego ojca ile monoci wyrcza. Karol po wziciu w r-

ce wadzy, zaraz duchownych luterskich i innych winiów
politycznych kaza na wolno puci ; wysokich za urzdni-

ków dla przekona religijnych z posad poskadanych do ich

dawnych obowizków powoa i obok wiernoci dla tronu,

kaza im wystawi rewersa, e bd jemu za to wdziczni.

Doniós Zygmuntowi o zgonie ojca i wezwa go do Szwecyi

-dla objcia korony. Poniewa atoli w Polsce uwaano jako
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za rtecz skoczon, e po mierci Jana Estonia bdtie po-
czona z Inflantanai i stanie si cz6ci Rzeczypospolitej, przeto-

zaleci wadzom estoskim, aby swego kraju odrywa od

Szwecyi nieda/y, choby te przyszed, a nawet i najsurow-

szy rozkaz od króla. Zawiadomi o t^m i Zygmunta, bo

wiedzia, e si da Polakom do podpisu nakoni, lecz sam

chce, aby w tj rzeczy na podpis jego niezwaano.

Karol na oko robi wszystko jako tymczasowy rzdca, ja-

ko stryj i wierny poddany Zygmunta, jednake wzmacnia

swoje stronnictwo i po za kulisami skrztnie pracowa na

wadz, a nawet koron dla siebie. Z tj przyczyny hrabia

Axel Lejonhufvud wystpi z oppozycy, zaj dwa zamki

w imieniu Zygmimta, komendantom estoskim wykada, e
jeeli chc by wiernymi swemu królowi, to jego rozkazom

pierwszestwo winni, a zachodnich Gothów napomnia do

wiernoci. Gdy Lejonhufvud zosta zagroony od Karola,

uda si do Polski, wyrobi sobie list bezpieczestwa od króla

i powróci do Szwecyi. To samo uczyni drugi przeciwnik

zabiegów Karola Olof Steenbock, a obadwa nakadali Zy-

gmuntowi niemao w uszy o chytrych zabiegach jego stryja

Zygmunt uwaa za rzecz potrzebn chwyci si rodków
ostronoci i pomianowa ze szlachty sobie przychylnj gó-

wnych urzdników w Szwecyi, P^stonii i Finlandyi. ^Karól

przys!^! do Zygmunta w poselstwie Olofa Sverkerssona

z prz:: stawieniem, aby do Szwecyi przyjeda, przywileje

wyznania ewanielickiego zatwierdzi, nie sprzeciwia si zbo-

rowi, który w celu zaprowadzenia niektórych zmian kociel-

nych ma si zgromadzi w Upsali, a usiowa przymierze

Szwecyi z Polsk przeciw Moskwie do skutku przywie;.

Estonii za.^ Polakom na aden przypadek nieprzyznawa.

Zgromadzi si zbór w Upsali, na który zjechali Szwedzi

i Gothowie, odrzucili liturgi od Jana wprowadzon, a obrz-

dy zastosowali do wyznania w Augsburgu uczynionego i dla

wikszego oddalenia si od katolików znie.^li podniesienie

na naboestwie, e.\orcyzm przy chrzcie i w calt'} subie
Boj kome i komeszki biae, oraz wiece woskowe. Po-

niewa za osierocone byo arcybiskupstwo upsalskie, przeto

wynieli na nic Abrahama Angermanna, który, e by nie-
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przyjacielem obrzdów ko^cw^ych od Jana wymylonych,

trzynacie lat za granic przekrywac si« musia. Na zborze

upsalskim nibyto kocielnym zapada take ackwala czysto

wiecka, e spraw apellacyjnych król nie bdzie móg roz-

strzyga w Polsce. Tak za wszystko co do zmian w nabo-

estwie, jak co do apellacyi musi zatwierdzi, nim zostanie

ukoronowanym.

Estoczykowie i Finlandowie jako blisi Polski, a std

bardzij z królem zwizani, ju naprzód uwaali zbór upsal-

ski za nieprawy i wcale do niego nie naleeli.

Zygmunt prócz ony, siostry, panów, dworaków i ró-

inych oddziaów polskich, przywióz ze sob do Stockholmu

niemao katolickiego duchowiestwa, Jezuitów, a nawet Ma-

laspin nuncyusza papiezkiego, który zjecha by do Warszawy

jiibyto z powinszowaniem korony szwedzkiej. Roznieso si

midzy Szwedami, e Zygmunt na sw podró otrzyma od

papiea trzydzieci tysicy dukatów i wiksz znajdywalc

wiar, gdy król wyda nakaz, aby w kadm miecie zosta

otworzony jeden koció dla naboestwa katolickiego, abj

uchway zboru upsalskiego byy uwaane za zniweczon-

i gdy arcybiskup Angermannus jako nieprzyjaciel ojca kró

lewskiego, zosta z archikatedry zoony, niedosy na t^n

ale król owiadczy, e ma by koronowanym przez nuncyi

sza. Rada, stany królestwa, duchowiestwo, wszyscy pr(

testowali, ale daremnie. Oburzenie musiao wzrasta cor:

bardzij. W Stockholmie koció pofranciszkaski Zygmui

wyznaczy dla katolików. Zdarzyo si, e umar kto z P

laków, duchowni szwedcy chcieli zezwoli na jego pogrz

w tym kociele, ale nie na kazanie katolickie; Polacy at

zbrojna rk, bijc si z ludem, wnieli zwoki do koCM

i odprawili po swemu najzupeniejsze naboestwo ao •

Stan rycerski Szwecyi zaniós skarg do króla o gwat,

otrzyma w odpowiedzi, e kary adnej wymierza niem

bo koció w którym odprawiono uroczysto pogrzel

zosta przez katolików zbudowany, a zatm rzecz prosta>

susznie przy prawie do niego katolicy obstaj.
^

Rozlegay si tedy kazania pastorów przeciw katolik

papieowi i Jezuitom, a jezuickie przeciw lutrom i

p|
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rom. Rycerstwo szwedzkie dafo wyra^.nego uznania praw

-swego kocioa, obstawao za wykonaniem koron acyi przez

Angermanna, ale Zygmunt jak w Polsce polega na samycli

niemal Szwedach, tak w^i^zwecyi na samych Polakach a do

tego ludziach mniój gbokich, którzy mu prawili, e król

polski obieralny, jest pewnemi warunkami zwizany, lecz

król szwedzki dziedziczny ma prawo z narodem robi, co

mu si tylko podoba. Zygmunt tó tak myla i w tym du-

chu odpowiada na wnioski rycerstwa.

Ksie Karol ukadajc^ plany cakiem inne i osobiste,

nie mia co robi przy królu i na takim dworze, a dla tego

bawi to w Nykopingu, to w Grypsholmie. Na pogrzeb Jana

do Upsali i król i ksiejpobrali swoje wojska. Gdy stany

day, aby nikt nie by do urzdu przypuszczonym kto nie

naley do ko.^cioa ewanielickiego, oraz inne poday proje-

kta w sprawach mniejszej wagi, król kaza od[)owiedzie,

e da naprzód dozwolenia na wypenienie katolickiego na-

boestwa w Szwecyi, a do reszty snadno si przychyli.

Karol wzywany ju dawnij przez stany do wzicia pore-

dnictwa, uda si z przedstawieniami do króla. Zasta atoli

zamek obsadzony czterystu Wgrzynami i Polakami, którzy

za jego wejciem obstawili wszystkie drzwi i wzbronili

wstpu jego onierzom. Powsta rozruch i Zygmunt szuka

schronienia a w pokojach królowj*). Przyszo jednake do

porozumienia i zaczto si naradza, ale znowu rozmowa

poj-tpowaa od sowa do sowa tak ostro, e miao przyj
królowi i ksiciu ju do wzicia si za czupryny, tylko pa-

nowie przegrodzili rozjadowionych najjaniejszych. Po tj

kótni nielada, umierzyy si gniewy i bya powierzchowna

zgoda, ale nienawi rosa w sercach. Za rad nawet Ma-

laspiny ustpi Zygmunt i lubo nie arcybiskupowi Szwecyi,

to luterskiemu biskupowi z Westeras da si ukoronowa

wraz z on swoj.

Za powrotem do Stockholnui niemogc dosta adnego

kocioa dla katolików, kupi dom murowany do naboe-

*) Staiiislai Lubicshi cpiscopi plocoi. Ojirra. — profectio iu

Suociani Sigismundi HI.
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stwa swego dworu, a na zamku kaza odnowi kaplic Bw4y

matki i urzdzi drug w paacu drontningsholmskim nie

daleko od stolicy pooonym, bawi si tylko z Jezuitami

i Polakami, a Jana Weyhera (syna Ernesta), czyli jak go

pisano Wajera, podówczas dworzanina swego, posa do Pol-

ski dla zebrania i przyprowadzenia wojska.

W cigu sejmu w Stockholmie poprzyjedali róni pa-

nowie, a za nimi przyprowadzili oddziay zbroine ale drobne

Ernest Weyher starosta pucki, Andrzj i Jan Czarnkowscy,

którzy niedawno odziedziczyli znaczny majtek po zmarym
Stanisawie Górce, ostatnim potomku tego potnego rodu..

Stadnicki zi Gostomskiego wojewody rawskiego, Bykowski

starosta czycki, Stanisaw Warszycki, a w ogóle do trzech

tysicy wojska*). Podobno wojsko to dokazywao sobie na-

leycie, bijatyki zdarzay si czsto. Sejm przywoa oddziay

Dalkarlaów, ludu prowincyi ubogij, ale twardego i odwa-

nego; std jeszcze czcij krew przelewano. Zygmunt

stanom dawa na wszystko odmown odpowied; Karol za
z boku i cicho pociesza strapionych, e skoro si tylka

króla z kraju pozbdzie, rzeczy zaraz przybior inn posta^

Jako niedugo odpyn Zygmunt z caJym swym orszakiem,

i wojskiem, poruczywszy zamek i stra stolicy Erykowi

Brahe, który jako katolik u wszystkich niemal Szwedów

by znienawidzonym.

V.

Poowa Wgier niegdy zajta przez Turków podczas-

maoletnoci Jana Zygmunta Zapolyi, a rzdów rejentki Iza-

belli Jagiellonki, jakemy to opisali, cigle jeszcze ulegaa

a nawet dugo ulega miaa jarzmu mahometaskiemu. Dwór

austryacki za kadym razem ubiega si o tron polski nie-

tylko z chciwoci wadzy i pienidzy, ale take z tj przyczyny,,

aby wojennj szlachty polskij uy przeciw potdze tureckij^

*) ubieski.

I
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H )mylily go at<li wszystkie nadzieje pod tym wzgldem i bu-

rzc tylko Niowców, aby Turcyi szkody wyrzdzali, wzi
si sam do ora w celu oswobodzenia polowy Wgier.

l{(zwinla si tedy wielka wojna. Zrazu Mansfeld zna-

komity wódz cesarski odnosi zwyciztwa; uietylko popart

go Zygmunt Batory ksi siedmiogrodzki, ale mu znaczn
pomoc niosy poniszajcc si u Dunaju ludy sowiaskie.

W póniejszym jednake czasie arcyksie Maciój zagroony

wielk przewag straci wojsko, a Turcy stanli a pod Bia-

ocerkwi (Weisskirchen) blisko Wiednia i dopiero dzielno
Mansfelda, a bardziój jeszcze w wojsku sutaóskióm nie-

;^ody, uratoway Austry zagroon prawie upadkiem.

W czasie tój wojny Tatarzy cignc w pomoc Turkom
ilo Wgier zagarnli Pokucie, spalili Sniaty, Zakus, Tu-
macz i obiegli Czeczybiesy, z których wród pomieni Jakób

Potocki i Koryciski w sto koni tylko, przebijaniem si
z szabl w rku przez cay obóz, ratunku szukali i uj^ po-

trafili. U Halicza walczy Wodek wojewoda bezki, ale bez

wielkiego skutku, a Tatarzy obróciwszy w perzyny Tymien-
«ic i Kou szeroko rozpostarli zagony. Niebrali jeca bo

nie odchodzili do domu, ale w obce kraje ; dzieci, kobiety,

-tarców w pie rbali. Za doj.<5ciem do króla i senatu listów

(t t^m wszystkiem, lud krakowski paka po ulicach i modli
si po kocioach, jak gdyby u bram miasta sta srogi nie-

przyjaciel i mier nazajutrz czekaa wszystkich.

Zamoyski nieufajc siom kwarciannego wojska wzywa
panów, aby oddziay zbierali i w pomoc spieszyli; pioruno-

wa i manifestowa w grodzie przeciw opieszaoci w spra-

wie pospolitój. Do Samborza cign mia rozkaz Stani-

saw ókiewski hetman polny z kwarciannemi, a gdy go
wyglda Zamoyski poczony ju z Januszem Zbaraskim
wojewod bracawskim i Jerzym Mniszchera sandomirskim,

Tatarzy zaoyli swój tabor pod bliskim od miasta lasem,

jednake w nocy cichaczem umknli i przez Karpaty wli-
zgli si do Wgier. Zamoyski ruszy za nimi nawet za gra-

nic Siedmiogrodu, ale i nawróci.

Mikoaj Jazlowiccki starosta niatyski chcia korzysta
z tego opuszczenia Krymu i jak niegdy Dymitr Winiowiecki,

Tom Y. IS
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postanowi zajrzed do siedzib tatarskich bez pytania si
króla i Rzeczypospolitej. Zamoyski i inni panowie wiedzieli

o tem, ale, e tak wypraw uwaali za rzecz poyteczn,.

nie mieli powodu stawia j^j przeszkody. Jazlowiecki co

móg nacigal pienidzy, z wielkim uszczerbkiem, albo ra-

czej zniszczeniem majtku swego utworzy znaczny oddzia

polski, ale si gównie na wojsku niowski^m opar. Tym-

czasem starania i pienidze cesarza, a nadzieja upu boga-

tszego uniosy Niowców na Wooszczyzn, gdzie nawet ho-

spodara z kraju wypdzili. Jazowiecki straciwszy nadziej

wyprawy, ubóstwem zagroony, ze zgryzoty dokona ywota^

Niedosy byo Niowcom szarpa i pustoszy kraj obcy,,

ale rzucili si na wasny : Podole i Pokucie tyle znowu od

nich ucierpiay, co i od Tatarów. Nieszczliwa wtedy Ru
polska upadaa pod brzemieniem najazdów mahometaskiej

i chrzecijaskij dziczy. Chcieli znowu Tatarzy i z Wgier
przez polskie kraje cign, ale Zamoyski stan w astko-

wie, pilnie wysea podjazdy i tak baczne dawa oko, e
woleli dalekim zakolem granice omin.

Zagroenie samego Wiednia od Turków, byo wielkim

kopotem caego chrzecijastwa; nie mona zatem wini ani

stolicy apostolskiej, ani jj ajentów w Polsce to jest legata

Malaspiny i Jezuitów, e wpywali na króla i panów calemi

siami, aby przyprowadzi do skutku przymierze z Austry

przeciw Turcyi.

Jest Polska z przeznaczenia swego w poród ludów

europejskich t wie bojow, a osadzon dzielnym ludem,.

u którj spodu bezwadnie pada maj hordy pdzone na

Europ w imi niewoli azyatyckij, czy to od pónocy, czy

od poudnia.

Na dzie 7. lutego r. 1595. zwoa Zygmunt sejm do

Krakowa, jako miasta Wiedniowi bliszego, lubo Litwa

i Wielkopolska w Warszawie go sobie yczyy, jak ju byo

prawie zwyczajem. Znalazo si poselstwo cesarskie z da-
niem przymierza. Byli tacy, co bez ogldania si na wysze

stosunki pastw, wystpowali z dowodami, e Polska na

zgodzie ze sutanem dobrze zawsze wychodzia, lecz wia-

tiejsi cho nawet przeciwnicy dworu, jak Zamoyski, gardzili
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mdroci, co si na obliczaniu najbliszych koTT.yci i strat

ogranicza, a wiekow przyszo swym majtkowym wido-

kom powica. Sejm wyznaczy kommissy do ukadów
z poselstwem rakuskiem. Malaspiiia jako porednik stara

si pojedna dwóch pastw interessa, lecz Austryacy nie dzia-

ali otwarcie, robili wybiegi, kadli jakie haczyki, oci^^ali

si za nowemi rozkazami z Wiednia; Polacy za od wieków

niechtni domowi rakuskicmii, obraali si wieem podbu-

rzaniem Niowców, a gównie zachwiali wieci, e arcyksi-

e Maxymilian, który si cigle królem polskim pisa, ma ca-

^m wielki<!;m wojskiem dowodzi i koniec koców nieprzy-

szo do adnej ugody. Snadno byo przewidzie, i nawet'

bez sprzymierza, si okolicznoci polska zostimie porwan
w ten prd wojenny toczcy si nietylko blisko jC^j granic

ale swym wylewem ju i granice przekraczajcy. Zapowie-

dzia król jeszcze w uniwersale to jest urzdowem zwoaniu

sejmu, e narady tylko dwa tygodnie trwa mog i jedynie

bd si tyczyy poboru, który na wojsko niezbdnie potrzebne,

naley uchwali. Gdy rzecz t wtoczono na sejm, Prusy mó-

wiy, jak zwykle, e ich polskie wojny ,nie obchodz, a Wiel-

kopolska od Tatarów bezpieczna, staa przy dawnj zasadzie,

e skarb królewski ma jedynie na uzbrojenie znaczne dobra,

ca i inne dochody, lecz zym zarzdem, rozdawaniem i fry-

markami przechodz do panów i dworaków, a marniej dla

Rzeczypospolitej. Powstawa o pobory i prymas Karnkowski

a nawet przypisuj mu przeciw nim wysze podówczas pisem-

ko ulotne Festina lent e.*) Dosy, e pienidze nieday

si ani naoy, ani zebra.

Wród tych wypadków kraje chrzecijaskie poblisze Du-

naju, upatryway por do wybicia si z pod jarzma tureckie-

go. Zygmunt Batory oeniony z jedn z arcyksiniczek i to

siostr ony Zygmunta III., stan na czele przedsiwzicia:

zawar z dworem wiedeskim ugod, e na przypadek zego

skutku wojny, bdzie mia zapewnione przyzwoite utrzyma-

nie w Austryi i zrzecze si na jej korzy swego ksistwa,

które wreszcie przy jego zejciu bezpotomnem, w kadym ra-

*) Spiesz 8 i»: z wolna.

IS*
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zie ma si sta wasnoci cesarsk. Znowu wic jak zwykle

na maestwie miao si rozszerza panowanie domu liabs-

burgskiego. Z Batorym zwizali si tedy Michajo wojewoda

multaski i Aron wojewoda wooski. Niówce lud do ka-

dego boju, a zwaszcza naprzeciw Turkom pohopny, przy-
czyli si do tych trzech ksit i zagroeni zostali Turcy nie-

drobnemi wojskami; rozpoczto oblenie Tehiny, wzito

Torwaradze, Merysz, a blisko Lipy odniesiono znaczne zwy-

ciztwo.

Aron wojewoda wooski mia pomidzy swemi rycerzami

niejakiego Ryzwana Woocha z cyganki urodzonego, który

•suy w Polsce pod Stefanem i znakomitm mztwem si

odznaczy. Niewiadomo czyli w skutek umowy z Zygmuntem

Batorym, czyli t dla zhipienia skarbu Ryzwan Arona nie-

tylko z województwa zoy, ale w kajdany oku i do Sie-

dmiogrodu odesa. W tak przychylnych okolicznociach Zy-

gmunt Batory pomyla o utworzeniu jednego potnego pa-

stwa z Siedmiogrodu, Multan i Wooszy; zawiadomi o tm
Zamoyskiego, z którym jednake ju oddawna spowinowa-

cony nie by, bo umara Gryzelda Batorówna, a Zamoyski

w trzecie maestwo poj Tarnowsk. Polakom w ogóle

zdawao si, e ten kraj, który jeszcze i Zygmuntowi A.ugu-

stowi podlega, z pod jarzma tureckiego wyzwolony, z Polsk

na nowo zczy si cilej powinien; do tego Zamoyski

w obsadzeniu go wojewod ze swojej porki upatrywa oso.

bist korzy, któr si powodowa lubi; koniec koców,

odpowiedzia, e nie wie jak z góry nadejd w tej sprawie

rozkazy. Doniós za o wszystkim królowi i zapyta si,

czyliby to nie bya dla Polski dogodna pora do odzyskania

pewnej wadzy nad Wooszczyzn, skd snadniej monaby na

wodzy trzyma Tatarów, zwaszcza e Turcya zawikana

i wewntrz, nie jest tak gron jak dawnij.

Trzeba byo ratowa chrzecijastwo, wyamywa si

Polsce z trwoliwj polityki wzgldem Porty w sposób

zrczny i tajemny, a dla tego król nie radzi si wcale se-

natu, ani t Zamoyskiemu adnego niewyda upowanie-

nia, lecz zostawi rzecz ca do woli jego. Zamoyski

wszed w porozumienie z Michajt multaskim, a dla
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zdjcia ze Hiebic przed narodem odpowiedzialnoci zwotal 8^
natorów w pobliu mieszkajcych i z nimi uchwaliwszy wy-

praw, zawiadomi! rzd turecki, e bez najmniejszej myli

ubliania jemu. jedynie dla bezpieczestwa Polski musi zajad

Multany i Wooszczyzn a zaraz potem pucil trzema bro-

dami przez Dniestr jazd ca/. Niepokazal si aden nieprzy-

jaciel, e zafi i Ryzwau z Wooszczyzny i Michajlo z Multan

uciekli byli przed Turljami, przeto za zniesieniem si z bojarami,

Zamoyski przyrzekszy w imieniu króla poszanowanie dla

greckiego ko<5ciola, zamianowa wychodc wooskiego Jere-

mij Mohi obdarzonego w Polsce prawem indigenatu, woje-

wod tych krajów i lennikiem polskim. Otoczony tedy huf-

cami pancernych z wojska kwarciannego wjeda uroczycie

do spalonych niedawno Jass nowy rzdca, a lud ucieszony

z wydobycia si z pod jarzma mahometaskiego, obyczajem

krajowym wysypa przed nim kosy i winogrona. Dalej go

wadyka z obrazami .<5witerai i duchowiestwem przyjmowa

a po odbytych rónych jeszcze obrzdach, Zamoyski w ko-

ciele na tron wprowadzi i te uroczycie wyrzek sowa:

„Ksie! or polski na tem miejscu ci osadza, tene or
ile Bóg dozwoli osania ci potrafi. Nie ju tyranom barba-

rzyskim, ale królowi ludu wolnego i wspaniaego hodowa
bdziesz. We wszystkich wic postpkach twoich okazuj wier-

no i wdziczno."

To gospodarowanie Zamoyskiego po Multanach, byo zu-

pen nowin dla senatu polskiego, który powinien by radzi

z królem wzgldem wojny i poktiju; dla tego te prymas Karn-

kowski zwolal Wielkopolanów i uoy protestacy do króla

przeciw podobnemu wystpowaniu w imieniu llzeczypospolitj

jednego nieupowanionego obywatela. Atoli Zamoyski umia
kierowa okolicznociami, lecz co wiksza mia i szczcie za

sob, a szcz.'5liwy wojownik nigdy nie upada w narodzie.

Turcy zebrani pod dowództwo Kody-Sinan-Paszy, wy-

))dzili z Wooszczyny Michaj, Bukarest zajli, Tirgowiszt

utwierdzili i wygldali tylko licznych hord tatarskich, aby po-

lczonemi siami na Polaków uderzy. Oczekujc spokojnie

politykowali wzgldem Zamoyskiego, lecz politykowa i Za-

moyski : przychodziy od niego cigle jakie owiadczenia
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przyjani, propozycje ukadów, byle tylko do jesiennej pory

boje powstrzyma a wojsko tureckie do ycia pod dachem

zatskni. I rzeczywicie nadesza chwila, e Koda-Sinan-

Pasza zmuszonym zosta odcign na zimowe lee.

Nie dugo pot^m, ale jednake o wiele za póno, poczy
si zblia hordy tatarskie. Zamoyski przeprawi si ku nim

przez Prut na bonia rozlege, cecorskimi zwane,*) których

dwa boki oblewaa rzeka, a trzeci on sobie utwierdzi waem
o czterech bramach. Kasi-Giraj han tatarski wsawiony

zwyciztwami w wojnie z Persy, doniós wyniole, e na-

zajutrz ma zamiar broni si rozprawi. Jako dotrzyma

sowa i o wschodzie soca zbliyy si wojska jego. Ruszy
z obozu Uaniecki na czele chorgwi kopijników i przyszo

do starcia a potem gonitw na rozsypk, przy czem Polacy

bez wielkij straty nazwalali z koni niemao dziczy. Piset
janczarów, to jest piechoty tureckiej dawao ognia na obóz,

ale z dala i tylko ko Zamoyskiego w samj bramie poleg.

Chcieli Tatarzy obkoli obóz, ale wysane wiee oddziay

jazdy polskij, zabiegy wczenie.

Tymczasem sandak bey {wielki chory) Adil Giraj, któ-

ry zosta zamianowany od sutana wadc Multan, przysa

trbacza z wezwaniem o rozhowor. Odmówiono z pocztku,

ale za naleganiem wysano Feliksa Herburta, Jana Golskiego

i znakomitego rotmistrza królewskich Tatarów Temruka, co

ju za Zygmunta Augusta w bojach si odznaczy, a za tuma-

cza w ukadach z hanem suy. Sandtik da aby Her-

burt zosta jako zakadnik, a on uda si do Zamoyskiego

osobicie. Z daniem tem wysiano listy do obozu polskiego,

lecz e noc zapada, odpis nie nadszed.

Nazajutrz przecigay tumy tatarskie, siedmdziesit ty-

sicy jazdy i dwa tysice piechoty janczarskiej wynoszce, niby

dla dogodniejszych pastwisk, lecz pewnie bardzij dla rzu-

cania trwogi sam liczb. Zamoyski nietraci ducha, cho le-

dwie siedm tysicy wojska liczy: kaza dziaom ogie rozpo-

cz i powydawa rozporzdzenia, aby oddzia jazdy zasania

*) Piasecki sub anno 1595.
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most ku Jassom, w razie potrzeby nawet spali go i aby

•dziczy nie da otoczy obozu.

Znowu sandAk przyby/ dla rozhoworu. Przyj go Za-

moyski, który zna swe trudne pooenie, a mianowicie,

e by zbyt oddalony od Polski, e mu brako ywnoJici, e
Tatarów liczba dziesi razy przewaaa, a mogli jeszcze

otrzyma posiki tureckie z Brajowa i e polska artylerya

niedaa si spiesznie prowadzi. Han wiedzia znowu do-

l)rze, e jego wojsko na way i nie bdzie chciao, e
obóz polski dobrze opatrzony w dziaa, e Turcy na zim
w pomoc nie pospiesz. Przy takich powodach u jednaj

i drugiiij strony snadno przyszo do ukadów, pod warun-

kami, e sandAk bey zrzecze si swój wadzy nad Multa-

nami, a kraj ten cay uzna wadz hospodara Jeremii, Tatarzy

z Turkami odejd, jecy nawzajem puszczeni zostan, król

polski adnj zemsty poszukiwa nie bdzie, a sutan tu-

recki na znak uznania, ale t i pokazania jeszcze swego

zwierzchnictwa przyle Jeremii chorgiew.

Niewspominaj nasi, bo niemieli si z czm chwali,

lecz donosi pisarz turecki N:\imA, e Zamoyski wystawi

Tatarom oddzielne zarczenie, i dar wyznaczony im od

iStefana Batorego w r. 1578., a skadajcy si z dziesiciu

tysicy czerwonych zotych i z pewnj liczby skór bobrzych

i sobolich, corocznie odbiera bd*).
W czasie obozowania Polaków nad Prutem, Zygmunt

Batory wpad do Multan dla wypdzenia Jeremii, lecz do-

wiedziawszy si o straszliwój liczbie Tatarów, na zamanie

Itarku umyka do domu, przy czm raz z mostu wiele ludzi

•natopi.

Dla zabezpieczenia Jeremii przeciw Batoremu, a wreszcie

dla utrzymania wpywu polskiego na Multanach, zostawi Za-

moyski przy nim i na jego odzie Jana Potockiego starost

'kamienieckiego i Stanisawa Chaskiego z oddziaami wojska.

•Jako niedugo z Szeklami i jazd wgiersk, a w cztery

tysice wszystkiego razem, nadszed Ryzwan. Polaków wszy-

*) Skowski. CoUectanea toni I. Uwagi nad artykuem Woyny
O Mul tany z roczników Naima Kfcndi.
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stkich byo tysic jazdy i piset piechoty, a mieli w po-

mocy jaki oddzia wooski. Przy rozpoczciu bitwy Woosi
uciekli ale wysun si naprzód Chaski i wstrzyma zapd
^ieprzyjaciela. Przypad Potocki z jazd, a za nim dosza

i piechota. Wzito nareszcie gór, odniesiono zwyciztwo^

i zabrano obóz bogaty. Ryzwan za na ucieczce schwytany-

przez Woochów, zosta wbity na pal, z rozkazu Jeremii

i patrzc w miertelnych bólach na cinanie przed sob.

rodzonego brata, woa: „lepa arystokracya niezna ludz-

koci".

Lubo tym sposobem wpyw polski zaoy niejak tam
szerzeniu si mahometanizmu na Wotoszczynie, przecie e
cesarz chcia przyj do panowania nad ni, wytacza w Rzy-

mie z tj przyczyny ale, Klemens VIII., który zna do-

brze stosunki polskie gdy jako kardyna i legat niedawno-

na sejmie warszawskim pracowa okoo uwolnienia arcyksi-

cia Maxymiliana, dajc si uy za narzdzie polityczne^

Austryi, z ponieniem godnoci papiezkij, strofowa Zy-

gmunta III. o zabór kraju austryackiego, a zostawianie nad

nim niejakij wadzy sutanowi. Wystrachany pobony kró

wysa Wawrzyca Gembickiego sekretarza koronnego, aby

stolicy apostolskiej objani, e mu si tylko pochwaa, a nie-

nagana naley, lecz papie lubo adnych dalszych kroków

nie przedsiwzi, przecie przy swojm zdaniu pozosta.

V.

Teraz przychodzi nam zwróci znowu uwag na Kozaków.-

Ich napady na Turcy nie mogy ustawa, bo z nich gówne-

mieli utrzymanie. Kiedy jeszcze Stefan Batory zacz im gro-

zi ca sw potg, to posa jego Gbockiego zamordowali

i w Dniepr rzucili. mier potnego króla nietylko ich wy-

Jbawia od wszelkiej kary, ale omielia do nowych napadów|j

na Turcy, jako wpadszy na brzegi morza czarnego Oczakowi

szturmem wzili. W roku 1592. atamanem ich by Kosiski

szlachcic podlaski i napad w pi tysicy moodców, to jest

I
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onierzy, dobra Konstantego Wasila Ostrogskiego wojewody

kijowskiego. Ostrogski Janusz wojewoda wotydski, a syn

pierwszego, zgromadzi z pobliszej szlachty szeset towarzy-

stwa z ich sugami, dla zatamowania upiey. Kosiski

z Tarnopola ruszy ku Pitkowu, obwarowa je i przed sza-

cami stan w szyku bojowym. Wojewoda woyski, lubo

w maj liczbie kopijnik<1w, natar zoonemi drzewcami,

zama snadno w Iejszij bro opatrzonych Kozaków, do trzech

tysicy na pobojowisku z koni zwali i prócz bogatego upu,

dwadziecia sze chorgwi i wszystkie dziaa im zabra. Ko-

siski niemóg si z niedobitkami obroni w okopach, zawar

ugod i wolno zosta puszczony, pod przyrzeczeniem niegro-

madzenia nadal ludu i zachowywania si spokojnie. Niedu-

go potm sta jednake na czele nowego wojska, ;i hipi do-

bra Winiowieckich i szlachty, co przeciw niemu wspieraa

Janusza Ostrogskiego. Gdy atoli nieostronie do Czerkas

wchodzi, zosta od Polaków obskoczony i zabity.

Kiedy Mansfeld dowódca cesarski prowadzi wojn prze-

ciw Turkom, cesarz Rudolf II. wyprawi ajentów z pienidzmi

nad Dniepr, aby Kozaków ruszy i przez to nictylko rozdwa-

ja si wojsk tureckich, ale nawet Polsk z Turcy zakóci-

i do wojny wcign. Jako niedugo poti^m Loboda koza-

cki assawua, z Chopickim niegdy króla Stefana sug,,

u morza czarnego w pobliu ujcia Dniestru, rabunki i roz-

boje szerzyli. Kiedy Zamoyski J eremie na hospodarstwo

wsadza (r. 1595.), a z Turkami i Tatarami mia do czynienia,,

dwóch naczelników przewodniczyo Kozakom: lioboda by
waciwym Niowców atamanem, ale Nalewajko wyj ce-

niony przez zgraje zewszd zbiegajcych si otrów, dugo mu
wydziera wadz, a nareszcie wziwszy z sob tysic ludzi,,

granic multask i górami siedmiogrodzkimi uda si do Au-

stryaków przeciw Turkom. Gdy w krotce powróci, korzy-

stajc z nieobecnoci wojska kwarciannego w kraju, zrabo-

wawszy Samborz, do Lucka si uda, wtargn na Litw, bo-

gaty Mchilow zupi i spali, róne zamki królewskie i paskie

napada. Loboda take nielepij sobie postpowa i nietylko-

na Ukrainie sam dobra Ostrogskich i Winiowieckich odziera
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i pustoszy, ale take na Litw<j drugi oddzia pod dowódz-

twem Sawuy posa/.

Dokd tylko przyszli Kozacy snadno lud ruski prze-

ciw panom polskim podburzyli i zanosio si na okropne

wypadki.

Stanisaw ókiewski ju hetmanem polnym zamiano-

wany, wróciwszy z Wooszczyzny z wojskami, otrzymawszy

•od króla rozkaz pooenia tamy tym srogim najazdom, wzi
si do dziea w lutym r. 1596., a przypuciwszy, e Nale-

wajko od Lucka ku Bracawiowi pocignie, ruszy prosto na

X/abud. Dopad atoli tylko nieco jego tylnej stray we wsi

-Maciejowicach i podpaliwszy chaty przed witem, wszystko

kozactwo w pie wyci. Nalewajko wziwszy z tego nauk
spiesznie uchodzi do Pikowa. Znalaz si w krotce i ó-
kiewski. Nalewajko dy ku Bracawiowi ; ókiewski dniem

i noc ciga go cigle a na ostatek w pobliu Maój Dbrowy
41 rzeki Olszanki dochodzi, lecz ju zapóno w wieczór, aby

hó] rozpoczyna. Nalewajko nieczeka rana, rzek Soli prze-

l)ywa, Bracaw boniami w lewo pomija, drug rzek czar-

nemi wodami zwan za sob zostawia i na przestronnych

stepach humadskich, ywic konie wrzosem i traw z pod

-niegu, a ludzi misem koskióm, kilka tygodni spokojnie stoi.

Pod ten sam czas Loboda w siedmset jazdy skrada si na

oniasto Bar, lecz w Pohrebiszczach otrzymawszy wiadomo
o wojsku kwarciannem, uszed prdko do Biaocerkwi. ó-
kiewski skania si do zawarcia z nim ukadu i by gotów

>uzna go atftmanem, byle tylko Nalewajk, jako daleko nie-

bezpieczniejszego schwyta, lub przynajmniej z wojska koza-

ckiego wyposzy. Nalewajko atoli znajc swe niebezpieczeó-

•stwo szuka z Lobod zgody i obadwa jako nieprzyjaciele

królewscy wkroczyli do Kijowa, gdzie znalaz si i Sawua

z powrotem po wielkich szkodach wyrzdzonych na Litwie.

Gron tym sposobem wojna kozacka przybraa posta.

Szlachta ukraidska widzc si w najwyszm niebezpieczed-

stwie, siada na ko i utworzya wojsko a prowadzi je knia

Rozidski. Kozacy oburzeni gównie przeciw niemu, pod do-

wództwem Saski wyprawili z Kijowa trzy tysice moodców,

aeby jego dobra porabowali i w niwecz obrócili. Rozidski
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«tal w Powoloczy wodami dobrze zasonitej i mia rozkaz od

^óikiewskiego nieroszaDia si z miejsca: za zblianiem si

atoli Saski do Chwastowa, wypad niespodzianie i zabrai

przedni jego stra z trzystu ludzi zoon, a omielony t
korzyci, pocign ku Biaocerkwi, oczywicie w celu pro-

wadzenia wojny zaczepnym sposobem.

Gdy Sasko cofn si do Kijowa, Kozacy uradzili w ca-

•I^j potdze wystpi. W skutek 16] uchway Loboda od Pe-

reasawia, a Nalewaj ko od Czerkas, gdzie bawili si zaci-

ganiem nowych oddziaów, ruszyli spiesznie w o.4m tysicy

jazdy. W nocy ju przed sam^m na))adem ostrzeony Rozió-

aki zdoa wynie si spiesznie z Biaocerkwi, ale e byo
bardzo ciemno, wpad na znaczn si prowadzon przez Sa-

wu : jednake uderzeniem w koty i trby, zapaleniem po-

chodni, ogniem z dzia i wreszcie odwanem nacieraniem

rycerstwa, udao mu si Kozaków Sawuy porozpdza i odej,

nim Nalewajko na odgos huku dzia przestawszy rabowa

w Biaocerkwi, z posikami wyszed. By pewien Koziski,

e obóz kozacki z caym pocigiem i sprztami w tyle gdzie

by musi i gdy si niby ku niemu cofa, wszed na bój swj
piechoty wcale w innm miejscu jak sdzi, bo pod sam
Bialocerkwi. Nie pozostao mu nic wicej, jak bez wzgldu

na ogromn przewag nieprzyjaciela, z szabl w rku uderzy.

I znowu jak odwag, tak i szczcie mia za sob, bo pie-

chot obroni, przerba si przez szeregi kozackie i w mie-

cie zamkn. Kozacy mieli ochot wzi si do szturmu,

lecz z Trzylesia o cztery mile drugi spieszy ókiewski i tyle

trwogi z dala wzbudzi, e odeszli, a majc zbyt strudzone

konie, potrzebowali wicj spoczynku jak zwykle. ókiewski
zasignwszy wiadomoci w Biaocerkwi, ruszy w pogo i do-

pdzi ich w obozie u bagna Biaym Kamieniem zwanego.

Z wozów rozwin kosz o szesnastu szeregach, pomidzy
które piechot rozoy, a jazd i artylery z dwudziestu

czterech dzia zoon, skrzyda poumacnia.

Kozacy przyjli bój w obozie wozami take utwierdzonym.

I z dzia, lub kadc si pod wozy, ogniem runiczym dawali

odpór. Kopijnicy polscy kuli i siekli, przesadzali wozy, ale si
•czsto konie na nich zahaczay, a acucha na aden sposób
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przerwa nie mogli ; trwa bój do nocy i bez zwyciztwa;

na jedne lub drug stron. Nalewajko i Sawula odnieli;

rany, a Sasko poleg. Strat Kozaków pod Bialocerk^yi.

i w t^j walce u Biaego Kamienia podawali nasi na dwa ty-

sice piset ludzi; sami take zostawili na placu wielu za-

bitych.

Starszyzna kozacka uradzia, e trzeba siy odwiey
i zwikszy, nim na nowe mona si puci boje; u Trypola

przeprawia za Dniepr wojsko dla schowania si do Pereasa-

wia, a wszystkie czóna i sttitki popalia od ujcia Dniepru

daleko w gór, o ile tylko moga. ókiewski kaza w Kijo-

wie naprawia popsute, budowa nowe i z Prypeci i innych:

rzek do Dniepru wpadajcych sprowadza statki. Widzc
Kozacy, e Kijów zostawiony w rku Polaków, nada im tm
wiksz przewag, ruszyli spiesznie, aby go ubiedz. Nadszed

atoli rychlj i sta ju ókiewski obozem u monastyru pie-

czarskiego Przeczystj Dziewicy, kiedy na drugij stronie

Dniepru z liczn jazd oboda, a [po Dnieprze w stu przeszo

czajkach z biaemi aglami i jak zwykle o czterdziestu ludziach^

bijc w koty i trbic, zblia si z piechot kozack Kasper

Podwysocki. Z brzegu Dniepru poczy grzmie dziaa pol-

skie i nie na próno, bo tony czajki, wielkie si zrobio

zamieszanie i kozacka piechota niemoga do miasta dopyn.
ókiewski kaza Janowi Potockiemu, aby w Trypolu.

albo Trechtymirowie przez Dniepr niby si przeprawia i za

nim na kilkudziesiciu wozach zaprzonych woami wysa
odzie, umylnie w samo poudnie, eby je Kozacy widzie mo-

gli, a nawet mia dwóch swoich onierzy, jako zbiegów z t,

zwodnicz wiadomoci wysa; dosy, e i oboda cofn
si z ca swoj jazd dla bronienia przeprawy. Tymczasem

ókiewski pod Kijowem przeby Dniepr i cign prosto na.

Pereasaw, miasto niedawno zupenie opustoszae, ale od czasu-

jak Konstanty Wasil Ostrogski jeszcze przed królem Stefanem,,

ogosi je za swobodny przytuek dla tych, co si do niego-

wprowadz, znacznie podniesione. Zostawiali w nim Ko-

zacy fewe ony, dzieci i kosztowniejsze upy. Pooenie jego-

byo obronne pomidzy dwoma botnistemi rzekami Ilicz.]

i Trebaciem, lecz warownie cakiem poniszczone i z dawnego^
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zamku ledwo lady. Uznali Kozacy, e przeciw /ólkiewskie-

mu si trzyma byoby rzecz niepodcjbn, zwaszcza e
mieli niedawno zdobytych koni i byda rogatego, razem liczc

e jakie dziesi^-d tysicy. Zabrawszy wic swoje familie z ru-

chomociami, odeszli do Lubien miasta zaoonego dopiero

przed siedmiu laty od Aleksandra \Vif5niowieckiego.

ókiewski cign uwijajcego si z wojskiem dla da-

wania bacznoci na Kozaków po drugiej stronie Dniepru, Ja-

na Potockiego, a na sze mil przed Lubnami przyprowadzi

im tysic jazdy Bogdan Ogiski podkomorzy trocki. Za zbli-

eniem si pod to miasto, Kozacy zaczli most zrzuca, lecz

dowódca przedni(!^j stray polskiej gradem kul i strza wnet

ich rozpd/i, most jednake musia by naprawiany i Kozacy

tymczasem uszli, ale o mil drogi nad rzek Sul obóz roz-

oyli. W tyle atoli ju czeka Stru i gdy nagle si ukaza,

wielkiego kopotu ich nabawi. Loboda wysa ordowników

na rozhowor, Stru przeciga jak móg ukady, bo ze swo-

jm tylko wojskiem prdzj przegranj jak zwyciztwa móg
by pewnym, ale nadszed w czas ókiewski i rozwin siy

w ten sposób, e od rzeki i odleglejszych pastwisk odcici

zostali. Przez dwa tygodnie odprawiay si tylko utarczki,

w których l\)lacy niepotrzebnie a do obozu nieprzyja-

cielskiego wpadali i ztd przypacili yciem zbyteczn od-

wag ze znakomitszych Taszycki i Szymon Denisko starosta

ytomirski.

Pr/ykr rzecz byo dla Polaków zbroi nie zdejmowa,

dzie i noc pihiie czuwa, ale Kozacy prócz ponoszenia ró-

wnych trudów, musieli przestawa na misie zdychajcego

byda, u bez soli. Wszcz si bunt w obozie i zamordowa-

no Lobod. Obj dowództwo Krpski, ale ókiewski co-

dzie wzmacnia ogie dziaowy
;
paday od kul kobiety

i dzieci; trupy, cierwo koskie i bydlce psuy powietrze,

w poczeniu z lich ywno-ci nuisiao to nakoniec wywoa
choroby. Przyszo do ukadu. Kozacy wraz z Krpskim
wolno, ale bezbronnie zostali puszczenia Nalewajko z cztere-

ma przewodcami w kajdanach wydani i do Warszawy odsta-

wieni, pod mieczem katowskim ywot zakoczyli. Bro,

strzeliwo, wszelki sprzt i up w koniach i bydle odda mu-
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sieli. Byy tam chorgwie z herbami rakuskiemi i siedmio-

grodzkiemi, buawa, trby i koty srebrne: wszystko dary

cesarza Rudolfa i arcyksicia Maxymiliana, którzy zostajc

w cigych wojnach z Turkami, do tego, jako dawni nieprzy-

jaciele Polski, a odnowieniem j^j wpywu przez Zamoyskiego

na Multany i Wooszczyzn oburzeni, przepacali naczelników

kozackich i zachcali do pustoszenia Litwy, Woynia i Ukrainy.

W r. 1597. podczas sejmu, a wic przed 25. marcem,

przyby do Warszawy Don Francisco Mendoza admira arra-

goóski. Mia on polecenie niemaej wagi. Król hiszpaski.

Filip II. syn Karola V. owego potnego cesarza, dawno stra-

ci by wadz nad Niderlandami, które si ogosiy Rzeczpo-
spolit. Anglia oprócz wspierania ich w czasie boju, zacza,

szuka panowania w Ameryce. Hiszpania przeto zagroona

jeszcze utrat i osad amerykaskich, a do tego oczywicie

spychana z pierwszego stanowiska na morzu, musiaady do-

pognbienia Anglii tj coraz bardzij wzrastajcej i ju najpo-

tniejszej nieprzyjacióki swojj. Po dugij a bezskutecznji

z ni wojnie, Filip chcia wyjedna sobie jaki port na wscho-

dzie Europy, z któregoby przynajmniej ze stu statkami móg
wystpowa. Oglda si wic gównie na Szwecy i w tym.

przedmiocie chcia zawrze ukad z Zygmuntem. Mendoza

jako pose króla hiszpaskiego i czonka najstarszego w rodzie

Habsburgów, a cile z Austry i Jezuitami zwizanego, tyle

u Zygmunta i jego radców zjedna sobie wpywu, i niewiele

brakowao, e w Gdasku, Elblgu i gdzie tylko do portu

wnika rzd polski, byoby przyszo do konfiskaty okrtów

angielskich. Ulkli si tego kroku Gdaczczanie, bo Anglia

w poczeniu z Dani, przez zabór ich statków i towarów,

naprzód byaby wetowaa swe szkody u siebie, na szerokiem

morzu i u Sundu. Za Gdaszczan wpywem upad nie-

wczesny zamiar na dworze warszawskim, przecie dla okaza-

nia Filipowi yczliwoci, zosta wysany Pawe Dziayski staro-

sta radzyski do Londynu z protestacyo tamowanie Polsce przez

Anglików handlu morskiego z Hiszpani. miao mówi na uro-

czystym posuchaniu, ale mu t odpowiedziaa Elbieta kró-

lowa, e wicj w nim wida nauki, ni biegoci po"tjcznj^

Nie wyrzutów, ale wdzicznoci czekaa od Polski z^ ^we
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po.^rednictwo w Carogrodzie o pokój. Dziwn za jest rze-

cz prawi w imieniu króla polskiego o jego scrdecznociacb

z Habsburgami, bo jak usiowali, tak jeszcze usihij wydrze

mu bero z rki.

VII.

Lubo wypadki, do których przystpujemy s czysto szwe-

ekie i teraz tycz si nie Rzeczypospolitój, lecz tylko Zygmun-

ta, przecie póniej wykae si ich ogromny wpyw na Polsk^

a przeto lepi<''j bdzie kiedy tu ju miejsccznajd.

Zygmunt III. w powrocie do Polski po odbytej koronacyi

w Upsali opuci Stockholm dnia 14. lipca 1594. Rzdy
zostawi wprawdzie przy swym stryju Karolu, ale to ponie-

wolnie i z tój tylko przyczyny, e nie mia ani prawa, ani mocy

do ich odebrania. Wzgldem bliszych warunków toczyy si

jeszcze ukady przy odjedzie na morzu, dopókd Zygmunt nieo-

pu6ci nadbrzenój przestrzeni szeroko skaami obsypanej.

W penomocnictwie do rzdów danem Karolowi byo tylko

powiedziane, e ksi z radcami, to jest senatem szwedzkim

ma wszystko wspólnie uatwia, ale ani wadza ksicia, ani se-

natu nie zostaa blinij rozgraniczon. Kada wic szwedzka sta-

wiaa si w rodku pomidzy królem i jego namiestnikiem, bya
obudwn dwuznacznym sprzymierzecem, a dla tego upada

cakiem w znaczeniu. Jej czonkowie uwaani jako osoby

pojedyncze, niebyli jednake bez wpywu na kraj i midzy
panami wnet si utworzyy dwa stronnictwa. Jego naka-

niajce si cakiem do ksicia sodermanlandskiego miao na

czele rady Bjelkow i Banerow, drugie znacznie sabsze, kró-

lowi wierne, prowadzi Clas Fleming marszaek i admira pa-
stwa oraz zawiadowca Finlandyi. Z nim tedy znosi si król

i zamianowa dziewiciu zawiadowców dla prowincyi, którzy

odbierali rozkazy z Polski, nietylko z pomijaniem ksicia,

ale poniekd przeciw niemu wymierzone. By wic podwójny

rzd w Szwecyi: króla Zygmunta i ksicia Karola, co

mieszao wszystkie sprawy, a zawiadowcy prowincyalni gra-
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jc niekiedy role królików, uciliwemi stawali si dla ludu.

W pól roku po opuszczeniu Stockholmu przez Zygmunta,

urodzi si sawny póniój Gustaw Adolf i jego ojciec Karol

odtd zacz na dobre myle o wycznem zabezpieczeniu

sobie na dziedzictwo Szwecyi.

Zygmunt III. mia zamiar wojn przeciw Moskwie pro-

wadzi i dla tego Flemingowi kaza cigle trzyma we Fin-

landyi na stopie wojennej znaczne wojsko, lecz Karol zawar po-

kój z carem (14. maja 1595.), w skutek którego Narwa i Rewel

z ca Estoni zostay od Moskwy przyznane Szwecyi. Ucie-

mienia, jakich si dopuszczao wojsko Fleminga, wywoay we
Finlandyi wojn domow. Dla tj wojny, a przynajmniej biorc

j za pozór, zwoa Karol sejm i zarazem uczyni wniosek do Zy-

gmunta wzgldem zaprowadzenia w rzdzie szwedzkim le-

pszego porzdku. Zygmunt odpowiedzia, e dopókd sam

nie zjedzie, ma wszystko pozosta jak jest. Rada przeczya

potrzebie sejmu i wszyscy niemal radcy pisali do króla, eby
przysa spiesznie pienidzy na uzbrojenia, bo nie potrafi si

oprze. Ksie Karol nie ulk si tego ale kaza uoy
uniwersa zwoujcy sejm i owiadczy e radca, któryby od-

mawia podpisu, dopókd uywa woli swj, skoro si ujrzy

w powrozach, z pewnoci zrzecze si oporu. Ulegli prze-

mocy i przyszed sejm w Sóderkoping do skutku, a na nim

da Karol bardzo stanowczo ukarania Fleminga i domagania

si od króla, aby wszelkim zobowizaniom poprzysionym

a zwaszcza co do religii zadosy uczyni. Jedno posiedzenie

odbywa pod golem niebem i z wysokij galeryi zwraca swój

gos ku ludowi ze zapytaniem, < zy uchwa przyjtych w razie

potrzeby broni bdzie; lad sw gotowo owiadcza i przez

podniesienie rk przysiga, e rcz wszyscy za jednego

i jeden za wszystkich, i ksicia nieopuszcz.

Po sejmie a w skutek jego uchwa zostao wzbronione

naboestwo katolickie w Stockholmie i Dronttingholmie. Po-

wypdzano zaraz zewszd ksiy, a zakonnice z Wadsteny

umky do Gdaska, gdzie je Zygmunt w klasztorze po Bri-

gittkach osadzi.

Zygmunt protestowa przeciw uchwaom soderkoping-

skim, ale jego protestacyi niemiano w Szwecyi urzdownie
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oglosid. Tymczasem KaróI postaDOwil rozpocz wojn
przeciw Flemingom we Finlandyi ; rada wywija/a li z tegoi

a Goran Posse nie chcia obj dowództwa nad wojskiem.

Zrzek/ si wic Karol wadzy dnia 2. listopada 1596. r., ale

z owiadczeniem, e jak j odebra od stanów, tak w obec

nich zoy zamyla i znowu wyda uniwersa, aby si stany

w lutym roku przyszego zebray. Nim czas obrad si zbli-

y, nadszed list Zygmunta i to dnia 13. stycznia (1597.), e
w skutek otrzymanej wiadomoci, i ksi niechce si ju
trudni sprawami rzdowemi, zdaje je w caoci na rad
padstwa.

Pomimo to a nawet pomimo wyrany zakaz królewski, zje-

cha si sejm na czas wyznaczony do Abrogi. Prócz szlachty

ksistwa sudermanlandzkiego przyby z krajów królewskich

tylko sam Lejonhufvud, ów niegdy zagorzay stronnik Zy-

gmunta, ale pónij ju potny obroca Karola za nadane

sobie znaczne dobra lenne. Obrady byy daleko burzliwsze

ni w Soderkoping: Karol czsto gos zabiera, a chopi po-

dnosili na panów kije i siekiery, krzyczc, e go do ostatniej

kropli krwi broni bd. Uchway sejmu sóderkopingskiego

odezwami królewskiemi, po Szwecyi rozrzuconemi uniewa-

nione potwierdzono, a ich wykonanie obostrzono uznaniem

kadego, coby im si mia sprzeciwi, za nieprzyjaciela kraju.

Ksie Karol niby przez stany uproszony, obj na nowo wa-

dz, ale ju z daleko mniejsz zawisoci od króla. Wielu

przedniejszych panów pouciekao z kraju, a niektórych po-

chwytano i podczas obecnoci Samuela askiego sekretarza

i posa królewskiego w Stockholmie pocinano.

Na sejmie w Arbodzc zapada take uchwaa, aby nie-

zwocznie przyzwa Zygmunta do Szwecyi. Karol, jak atwo

zgadn, wykona jj niemyla, ale król z wasnych pobu-

dek wybiera si na t podró,

W porcie gdaskim sta szwedzki wice-admira Tonnies

Meydel z jednym okrtem wojennym, jednym mniejszym

i czterema tak zwanemi pinkami: Zygmunt rozkaza mu

w przymusowy sposób ponajmowa statki kupieckie i dnia 20.

lipca 1598. r. wypyn z portu gdaskiego moe w pi ty-

sicy wojska, pomidzy któremi prócz Polaków byo tysic

Tom V. 19
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Wgrów pod Wacawem Bekieszem i dwie chorgwie niemie-

ckiej piechoty Jana Weyhera. Naczelne dowództwo obj do-

wiadczony Jerzy Farensbach. Do Kalmani przodem przybi

z kilku statkami Samuel aski i miasto przyrzeko natychmiast

otworzy port i bramy. Król wyldowawszy stara si prze-

kona Szwedów e nie przyjeda jako nieprzyjaciel kraju, ale

jako Szwed i prawy Szwecyi monarcha. Wezwani posowie

niemieccy i angielscy zaczli poredniczy pomidzy nim

a ksiciem; senatorowie za szwedzcy z Polski na ojczyst

ziemi wracajcy, starali si wpywa na lud.

Estonia z wielk czci Finlandyi nieuznawaa nad sob

wadzy Karola, to samo Stockholm i cz wojska w prowin-

cyi gotlandskij. ]VIiesic upyn na ukadach bez skutku^

Król uda si do Stegeborga, ksi z wojskiem zbliy si

dnia 8. wrze>nia, ale Weyher w nocy go naprzód otoczy,

a potm zaczepi. Naczelny dowódca Farensbach widzia si

pewnym zwyciztwa, a nawet ksi nie byby uszed, ale Zy-

gmunt przysa, e na rozlew krwi niepozwoli; daremne byy
proby Farensbacha, poszo zawiadomienie do nieprzyjaciela,

i spokojnie z otoczenia wypuszczonym bdzie.

agodno królewska wzruszya nawet jego stryja. Roz-

poczy si ukady na nowo, ale gdy si zbliya flota, Karol

osabn w szanowaniu dobroci swego synowca i zacz sta-

wia twardsze warunki. Król cofn si na Linkóping, aksi
zajwszy Stegeborg dnia 25. wrzenia uderzy na wojska

królewskie pooy dwa tysice trupa na placu. Zygmunt

cakiem pobity, ubolewajc e nie sucha Farensbacha i in-

nych dowiadczedszych ludzi, zawar rozejm pod warunkami^

e obiedwie strony zo bro, wojska cudzoziemskie oprócz

jednego oddziau onierza nadwornego, to jest gwardyi^

Szwecy opuszcz. Zygmunt rzd obejmie, wedug przysigi

sprawowa go bdzie i w cigu czterech miesicy sejm zgro-

madzi, do którego to czasu, wszyscy urzdnicy przez Karola

ustanowieni przy swych posadach utrzymaj si, a piciu se-

natorów szwedzkich, którzy lubo wyznania protestanckiego,

uszli do Polski, bd Karolowi wydani. Zygmunt przyjwszy,

a nawet speniwszy i ten ostatni haniebny warunek, wsiad

na okrt w Stegeborgu i mia pyn do Stockholmu. Sp-
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dzony jednake burz, wy.«ndzil swoje niedobitki do Kalmani

ua zal()gv» a sam z dworem |)owr<')cil do Gdaska i zastai

Polsk zagroe:} niebezpieczestwem ze strony, z ktdr^j

si tego nieatwo spodziewa byo mona.

VIII.

Zygmunt Batory jodliig 7,awart(?j ugody w zamian za ksi-

stwa opolskie i raciborskie na Szlsku z przydatkiem doywo-
toim co rok pidziesiciu tysicy dukatów, oddal cesarzowi

Siedmiogród. Niezadowolony jednake z nowt'j sw<5j posia-

doci, ruszy tajemnie na ziemi ojczyst i udao mu si rz-

dy na powrót obj. Cesarz wezwa na pomoc Michaj
wojewod wooskiego, a Batory przewanemi siami zacze-

piony, widzc nawet sw osob w niebezpieczestwie, do Za-

moyskiego ujecha i swe prawa do rzdów pomimo jego rady

przeniós na Andrzeja Batorego, kardynaa i biskupa warmi-
skiego. Ton zaraz zoy pastora i infu, miecz przypasal,

hemem gow okry, zacz w ojczystj ziemi bój przeciw

Austryakom i Michajle, a nawet kilka zwyciztw odniós.

Wystpi jako porednik, ale chytre zamiary majcy znany

nam legat papiezki Malaspina, namówi go w Sibinie (Her-

manstadt) do ukadów i po ich zatwierdzeniu odjecha. Gdy
za kardyna najemnych Polaków i inne wojska rozpuci,

przypadli wiaroinnni Austryacy, a liczniej jeszcze Woocho-
wie, zmusili go do ucieczki i na ostatek picego przy swym
koniu i z jednym tylko sucym na miejscu odludnem, udy-

bali i zabili. Miohajo majc sobie przyniesion na dzidzie

gow kardynaa, posia Malaspinie ; ten za kazawszy j dla

pamitki odmalowa, odesa w upominku cesarzowi Rudol-

fowi*). Odbywano po kocioach wiedeskich dzikczynne

mody za powikszenie Siedmiogrodem dziedzicznych krajów

dom u lotaringsko-habsburskiego.

*) Piasecki sub aiiiio 1599.
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Malespina za zl wiar w ukadach i zdradzenie kardynaa,

nieznalazl pogldy w Rzymie, lecz z godnoci zoony, z bi-

skupstwa wyzuty, umar wyrzutami sumienia niepokojony.

W krotce pot^m Michajo zerwawszy cakowicie z Au-

stry, zacz szuka coraz bardziej wpywów w Carogrodzie,

z chanem tatarskim si znosi, a nareszcie postanowi jak

dawniej Zygmunt Batory, ze Siedmiogrodu, Wooszczyzny

z Multan jedno pastwo sobie utworzy i wyruszy z woj-

skiem dla odebrania wadzy Jeremii Mobile, który nibyto na

wpó Turcyi, lecz rzeczywicie tylko Polsce z Multan ho-

dowa.

Na polach pod Soczaw przyszo do spotkania, w któ-

rym mnie walczyo dwustu Polaków pod dowództwem Dy-

dydskiego za spraw Jeremii ; Multanie atoli zatknwszy cza-

pki na dzidy, z radosnemi okrzykami do Woochów przeszli.

Jeremia uciek ku Chocimiowi, ale Michajo przyszed za nim

miasto to zapali i kraj cay opanowa. Dumny ze swoich

zwyciztw, które poodnosi przeciw Turkom, potm w Sie-

dmiogrodzie, a nareszcie w Multanach, postanowi nawet od

Polski oderwa cz Rusi, zwaszcza, e w nij midzy
bardzij przywizanymi do kocioa wschodniego, pewn
sympaty znajdywa*). Turcy nietylko mu posiadanie Mul-

tan zatwierdzili, lecz w dyplomie zotemi literami pisanym

przyznali wadz nad wszystkiemi krajami, które na Polsce

zdobdzie.

Oburzyo to Zamoyskiego i wielu znakomitszych panów,

ale mielszm pojciem odznaczeni i baczcy tylko na zysk oso-

bisty, jakichto polityków przy adnj sposobnoci i w a-

dnym kraju nigdy nie brako i uiezabraknie, a którzy lubi

si nazywa ludmi pokoju, aby unikn waciwego sobie

nazwiska gupców i nikczemników, dowodzili na sejmie, e dla

Polski rzecz zupenie obojtn, czy Michajo, czy Jeremia

panuje na Multanach. Nieuchwalono adnego poboru, ale

tylko Zamoyskiemu polecono, aby nad bezpieczestwem

Rzeczypospolitj ceuwa.

*) Piasecki sub anno 1600.
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\y krotce pot<^m Michajto naszedt Pokucie i u Doieatru

•dobra królewskie i szlacheckie Fjicczein i ogniem pustoszy,

stada byda, a nawet tiumy mczyzn, kobiet i dzieci upro-

wadza. ókiewski hetman polny pocign z wojskiem od

Halicza pod Chocim, gdzie obóz wspólny z Jeremij zaoy.
W pierwszym zaraz spotkaniu odniósszy zwycicztwo nad

Michaj, zawar z nim rozejm na miesic.

Tymczasem Zamoyski od Lwowa postpujc, zabra

z sob z Glinian cikich kopijników Mikoaja Odtroroga,

oraz jazd lekk Snopkowskiego i na Przeboni i Ska
poczy si z ókiewskim dnia 30. wrzenia 1599. |>od

Filipinami, dokd z innych stron pocigay si take po-

czty rónych panów polskich, a nakoniec kilkadziesit cho-

rgwi Zaporoców.

Zamoyski mia mow do wojska, w której twierdzi,

e Michajo ukada plan na rozbiór krajów Rzeczypospo-

litój i domowi austryackiemu obiecuje Wielkopolsk, Mo-
skwie Litw, a ksiciu Karolowi sodermanlandskiemu

Inflanty; e twierdzi, i go Polacy chc obra sobie za

króla.

Wtpi trzeba, aby Michajo tak szeroce swe plany

i ukady z monarchami roztacza, ale dosy, e tak mówi
Zamoyski i w wojsku polskim wielkie uniesienie przeciw

niemu powstao, a utwierdzio si gównie przez to, e zsiad

z konia Zamoyski, za nim starszyzna i kazawszy wojsku

razem z sob klkn, rozpoczli mody.

Polskij piechoty liczono na pi tysicy, a wioda

z sob dzia szesnacie
;
jazdy lekkiej i cikij byo do

omiu. Jeremia prowadzi tysic koni; Kozaków byo
sze tysicy, a wic ogó wynosi dwadziecia.

Dniestr wpaw u Koobrodka przebyto, a las bukowy
dla Polaków smutnego wspomnienia, zostawiono na lewo.

Znalaz si w pochodzie Zygmunt Batory ze znakomitym

swym wodzem Mojeszem Szekelym w dziewiset konL

Niebawi si Zamoyski zdobywaniem Soczawy, ale zosta-

wiwszy garstk piechoty, któr ksi pruski jako kontin-

gens lenniczy przysa i oddzia Kozaków, dla bacznoci

na zaog, cign dalj. W pochodzie spotka Kossako-
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wskiego i Kosielnickiego z piciuset w subie Michajy zo-

stajcemi Polakami, którzy niewiedzc o adnej wojnie,

z Polsk, zdumieli na widok ojczystego, tak licznego woj-

ska i zaraz przy niem pozostali. Stan Zamoyski we Fok-

szanach, Michajlo zagroony i od wojsk austryackich i od

Jakóba Potockiego, wystanego przez Zamoyskiego bokiem na

Siedmiogród, ruszy z Brzaszowa (Kronstadt) na Wooszczy-

zn w pidziesit tysicy wojska, po wikszej czci z Sze-

klów zoonego. Zamoyski postpi zaraz za nim. Michajo

we wwozie pod wsi Nageni, postawi znaczny oddziaa

a gównym wojskiem góry poosadza. Okolica u stóp gór

poprzerzynana bya parowami i zaronita: korzysta z tego

Zamoyski i take cz wojska na zasadzk rozoy. Mi-

chajo wyniós si pod wie Sekatim, nastpnie pomidzy

winnicami u wsi Kapturi obóz zaoy. Trzy dni odbywano

niewidome i sztuczne ructiy ze stron obudwu, a dopiero za.

miasteczkiem Ploeszti w nocy zamkn Zamoyski wwozy
do wszystkich stanowisk Michajy, a ju z rana o mgle

bardzo gstej, udao mu si, lubo z wielk prac, na wy-

niose góry dziaa zatoczy.

Skoro soce rozgorzao wiatem, a siwa mga spada

na lasy i bagna tj okolicy, ujrzeli Polacy wojsko wooskie

na miejscu wyniosm w bardzo znacznj liczbie; z trzech

stron miao góry znaczne i obrose, z czwartej za pyna
rzeka Telazin, wanie na dwie czci rozdzielajca si i byt

rów botnisty. Gdzie si tylko zdawa przystp moebnym,

tam stay dziaa.

Zamoyski Kozakom i lekkiej piechocie, która miaa sie-

kiery, kaza na okó oczyszcza zarose góry. Dziaa tym-

czasem rozpoczy ogie tak skuteczny, e w dwie godziny

oddziay nieprzyjacielskie zamieszanie okazyway. Wojsko

polskie z chciwoci upu chciao na obóz nieprzyjaciela,

uderzy, ale wszelkim sposobem wstrzymywa Zamoyski

porywczo, bo przez szpiegów wiedzia o nieprzyjaciela

poprzekrywanych hufcach odwodowych. Gdy dopiera

wszystkie miejsca poblisze zostay przejrzane i oczy-

szczone, wtedy z dwóch gór puci piechot, a po lew^m

skrzydle dla jazdy dostpnm, cikich kopijników. W tnL,
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Kozacy z przeraliwym krzykiem sypnli si od przeciwnej

strony, to jest w ty nieprzyjaciela i od boku prostopadego

przy lewem polakiem skrzydle. Wolochowio poczli rzuca

bro i pancerze, rozlegay si g<^ry i wwozy szczkiem

ory, krzykiem i jkiem, zaficielaly si wszystkie ubocsa

trupami i rannymi. Nieprzyjaciel spiesznie w trzy strony

uchodzi ku Kralowej, ku Skale i pomidzy puste góry.

Zabrano wszystkie dziaa i dziewidziesit pi chorgwi

zniesiono do hetmana, prócz tych, które wojsko z chciwoi5ci

przechowao. Ku wieczorowi dopiero kaza Zamoyski na

odwrót zatrbi i Bogu uroczysto zoy dziki.

Skutkiem tego zwyciztwa i przez nie zakodczonj wy-

prawy byo, e Zamoyski brata Jeremii, Szymona Mohi
jako hodownika królewskiego w Targowiszcie na hospodar-

stwo wooskie wsadzi.

Tu kocz si wypadki szesnastego wieku, w którym

nie pod jednym wzgldem wzrós duch narodu i pokszta-

ciy si wielkie formy ycia w rzdzie, prawodawstwie

wojskowoci, owiacie, przemyle, obyczajach, co jako bardzo

wane, zaraz i obszernie wyoy trzeba.
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KSIGA D\>ID%IKSTA DRIT.A.

Podzia zjcdnoczonj rzeczypospolitej ua gówny i szczególny. — Drogi

czyli liki tatarskie. — Przyrodzenie czyli pody polskie. — Klimat

' ri()\viiv jKnlzial zjednoczonej rzeczypospolitj polskiój byl na

koron i Litw.

Wzjildoni ni('kt()nch ziem widzielimy spory korony z Li-

twi};, a mianowicie o \Voly, o Podole wraz z Braclawskiem.

o Kij(>wskie, o Inflanty i o l*odlasie.

Koron dzielono na ju czci: Wielkopolsk, Maopol-

sk, Ku, Mazowsze i l*rusy.

Wielko i Maopolsk brano w troistj rozcigoci i w tro-

jakiem znaczeniu.

Wielkopolska najstarsza i sejmikowa skadaa si

z dwóch województw: poznaskiego z ziemi wsciowsk i z ka-

liskiejio. Wielkopolska walnych zjazdów czyli jeneraów

odbywanych zwykle w miecie Kole zajmowaa jeszcze woje-

wództwa sieradzkie z ziemi wielusk, czyckie, wocawskie
czyli inowrocawskie, brzesko-kujawskie i rawskie, do któ-

rego a Sochaczew nalea. Wielkopolska naji)óniejsza albo

trybunalska rozcigaa si i przez cae Mazowsze*).

•) Mazowsze jednake wczone byo do Wielkopolski r. 1529. na

sejniio piotrkowskim, a zatóm na wiele lat przed ustiinowienioiii trybunau.

Wczenie to jednak rozcigao si pewnie tylkt) do wspólnego radzenia

na sejmie przy rozdziale ua Maopolsk i Wielkopolsk.

Tonj VI. I



Ma Polsk najstarsz sejmikow stanowiy tylko Kra-

kowskie i Sandomirskie ; zjazdu za walnego czyli jene-

raa odbywanego zwykle w Nowem miecie Korczynie take
Lubelskie, Bezkie i Podolskie; najpóniejsz za czyli try-

bunalsk skadao jeszcze i Podlasie.

Do Maopolski w obszerniejszem lecz ju tylko j e ogra-
o

i cz nem znaczeniu przylicza si polski Szlsk, który do

trybunau udziau nie bra, ani w nim swoich spraw nies-

dzi; skaday go za ksistwa owicimskie i Zatorskie, tu-

dzie ksistwo siewierskie, na którem panowa biskup krako-

wski. Przyliczano i starostwo spiskie ze zamkiem Lubowi
i trzynastu miastami wprawdzie tylko zastawione od Wgier,

ale w XVI wieku, jak twierdzi Kromer takich rzeczy dobrze

wiadomy, ju te przez ukad Polsce na wasno przyznane*).

Mao i Wielkopolsk pokazalimy w kilkorakiem znacze-

niu, nazwa Ru podobnie bya rozmait.

Pod Rusi albo ziemiami ruskiemi rozumiano na-

przód samo województwo ruskie, czyli lwowskie, po tem

i województwo bezkie; dalej trzy województwa a wszystkie

inne to jest kijowskie, woyskie i bracawskie, które do

r. 1589 czyli ustanowienia trybunau ruskiego sdziy si przez

obranych deputatów i stanowiy oddzieln Ru sdow**).
Do Rusi w naj obszerniejszem znaczeniu, to jest jak da-

leko lud by ruski i koció ruski przemaga, dodawano ca
Litw z wyjtkiem tylko Wileskiego, Trockiego i nuidzi.

O szczegóowych nazwach Rusi nie politycznych, lecz

potocznych powie si niej.

Mazowsze nowa cz korony od r. 1525, to jest od

wcielenia jego ostatków do korony o tyle byo inaczej rz-

dzone, i na czele wadz miao królewskiego namiestnika (vi-

ces gerens). Sejm atoli r. 1576 usun na zawsze ten urzd

w sowach : kady wojewoda mazowiecki tak wadz i po-

winno na sobie nie i dosy jej czyni ma i powinien b-
dzie, jako inszy wojewodowie w koronie polskij nios i maj
i która w statuciech polskich jest opisana.

*) De situ Poloniae lib. 1.

**) Konstytucya warszawska r. 1578. Województwa kijowskie, wo-

yskie i bracawskie.



w potocziij mowie do Mazowsza zaliczay si^' jako da-

wne jego czci, take województwo pockie i rawskie, ale

nigdy nie w pismach uiv,\;dt)\vych.

Prusy bezporednio do Itzeczypospolitej wcielone, a jak

je zwano królewskie pita i ostatnia cz korony skaday
si z województwa chemiskiego z zieniiii niicha<»wsk;i, mal-

borskicgo i pomorskiego (gdaskiego), tudzie z Warmii kraju

l)iskupa warmiskiego.

Litwa obejmowaa województwa wileskie, trockie, brze-

sko -litewskie, nowogrodzkie, miskie, mcisawskie, wite-

pskie, poockie, smoleskie lubo sar^ii Smolesk odpad by
do Moskwy r. 1514. mud stanowia oddzielne starostwo

i susznie uciodzia za cz Litwy. Nadto I^itwini cigle si

sprzeczali z Korouj, o Woyskie i lvijowskie.

Inianty w skutek pokoju zawartego z Moskw pod wi>y-

wem l'()sscviniego naleay do Rzeczypos|)olitej z wyjiczcniem

tylko pónocniejszej czci Estonii, któr zatrzymali Szwedzi

i z wyczeniem wyspy Oesel opanowanj przez Dani. Roku
ir».s2 podzielono je na trzy obwody jmkI starostami (prezy-

dentami), z których kady mia iioniocnika. Merwszy obwód

wendeski czyli kieski rozciga si pomidzy rzekami, Dwin,
(lowi i tak do granicy moskiewskiej, e jeszcze obejmowa

zaniki Marieniausen, Lucen i lizeyca (llositen); drugi dor-

l)atski czyli derptski od Gowii i granic moskiewskich siga
do jeziora Yilscher, a trzeci i)arnawski lea midzy CJowi,

morzem i jeziorem Yilscier. Na sgmie r. 151)8 obwody te

nazwano ju województwami; ici wojewodowie zasiedli w se-

nacie Ilzeczyi)ospolitj na ostatnich miejscach wojewódzkich,

a kaszielanowie na ostatnicli miejscach kasztelaskich, liiskup

wendeski ostatni z biskui)ów polskich uznany by za pier-

wszego senatora intlandzkiego i mia obowizek przewodni-

czenia sejmikowi intiandzkicmu w Kiesi, a przynajnmiej kan-

clerze odseali do niego i)rop(>zycye królewskie. Sejmik ten

wybiera posów na sejm walny Kzeczypospolitj. Miast i zam-

ków inHandzkich wcielonych do Polski wyliczy Striykowski

pidziesit ').

i'rzylegocianii i lennami Rzeczypospolitej byy ksistwo

*) Sarinatia Kuropiioii iia samym koni (l/,ii'la.

1*



pruskie, ksistwo kurlandzkie , oraz Pomorze kaszubskie

z miastami Bytowem i Lauenburgiem.

W Litwie za by niejako monarch lennym, ksi slu-

cki. Prócz bowiem wasnych wojsk, które wohio byo ka-

demu panu chowa , mia ksi sucki nadto zarzd skarbowy

wasny i stanowi prawa. Jego stosunek do króla by prawie

ten sam, co ksit niemieckich do cesarza. Przeszo ono

z ostatni z ksit suckich do Radziwiów, ale ju tylko jak

kade dobra szlacheckie.

Multany i Wooszczyzna po wzrocie potgi tureckiej i za-

jciu od sutana wikszej czci Wgier, uszy z pod wadzy

Rzeczypospolitej, a w samem kocu XVI wieku przez zwy-

ciztwo Zamoyskiego, niejako bardziej si na ni o pomoc

przeciw srogoci tureckiej oglda poczynay i chwilowo nie-

kiedy bardziej Polsce ni Turcyi ulegay.

W^ krajach Rzeczypospolitej spotykamy wiele nazw nie

politycznych, ale, e si tak wyrazimy potocznych, które su-

yy rónym okolicom, a pochodzcych z wieków nieopisa-

nych w dziejach , lub te póniej utworzonych , stosownie do

tego jakie pooenie ta lub owa okolica miaa wzgldem kra-

jów Rzeczypospolitej. Znane nam s nazwy Podole, Wo-
y, Kujawy, a jako czci województwa kaliskiego Pa-

uki z miastem ninem, Krajna z obenic i Kaszuby
nad Krajn ku pónocy*) z Bytowem i Lauenburgiem. Po-

dlasie, a waciwie Podlasze, to jest kraj wedug uwa-

ania Rusinów w pobliu Lachów, byo pograniczem litewskiem

koo Augustowa, Tykocina, Drohiczyna, osic. Polesie obej-

mowao w pobliu Piska odamki województw brzesko - lite-

wskiego, woyskiego i kijowskiego. Podgórze skadao
si z czci województwa krakowskiego i ziemi przemylskiej

przy Karpatach u granicy wgierskiej. Ukrain stanowiy

cz poudniowa województwa kijowskiego i cae bracawskie.

Pobereem zwaa si cz województwa bracawskiego

nad Dniestrem poczwszy od Mohilowa ku koczowiskom ta-

*) Mag^s autem ad occidentem vergit Fosnanieusis satrapia, Calisien-

sis contra ad ortum et septentrionem : qua parte sunt Pahici, Craina et

Cagsubia tractus terrae non contemnendi.

Kromer. De situ Poloniae lib. I.
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tai^kiiii. l*okucie staiiuwi powiat kooniyjski w wojewó-

dztwie niskiem. Przez Ku czerwon rozuiniano wojewódz-

twu ruskie c/yli lwowskie, Itej/.kie z /ieiiii cliein>ku, |)odol-

skie, woyskie; przez Ku hi a la województwa poockie, wi-

tepskie, incisawskie, miskie i iiowo{,'rodzkie*). Siewior-

szczyzii zwal si^* kraj jto;^'raiiiezny od Moskwy kolo N«»W(»-

groda siewierskiego, ale jeszcze w XVI wieku granice w nim

nie byy ani jako tako oznaczone, dla tego, e mia niewiele

Msad, mao mieszkaców, a l)ory na kilkadziesit mil rozlege.

Wanym te jest jeden szczegó jeograriczny, wychodzcy

nawet za granic Polski: stanowi go drogi czyli tak zwane

laki, kt('»remi Tatarzy nachodzili 1'olskc i z niój wracali,

a ktiin' hyy liniami od Oczakowa do Lwowa tak wybranemi,

aby rz'ki jirzebywa w dogodnych brodach, lub je te ol)ej

u róde, a wreszcie, aby spawi lub bez przeszkody upro-

wadza up za)rany.

Pierwszy lak by kuczmieski, a cign si od Ocza-

kowa na Czapczaki, Sawran do brodu na rzece Kodemie, do

brodu na Kuczmieniu i przez Szarówk do Lwowa. Drugi

lak czarny czyli lesisty, szedszy od Oczakowa nad Dnie-

prem do Targowiszcza, do porohów u Tomakowki, do C'zer-

kas, Kaniowa, Kijowa, Pidonnego, do brodu na Sluczy, do

brodu na Iloryniu u Zasiawia; potem za przez Styr u u-
cka i na Sokal do Lwowa. lak ten w odwrocie mia t
wii ik dogodno dla Tatarów, e od Targowiszcza do Ocza-

kowa spawiali up po Dnieprze. lak wooski cign si

rodkiem Wooszczyzny lub brzegami Dniestru , a dalj koo

róde rzek lluszawa, Dzwon, Uszyca i na miasta Zynkow

Skal, Buczacz w kierunku Lwowa**).

Co do przyrodzenia, a ztd i podów Polska w swj

ogronmej rozlegoci stanowia kraj obtujcy we wszystko,

co tylko w strefie umiarkowanej rodzi si moe i we wn-

*) Ru A czarna mimo lniamuctwa póniejszych bya ta, która ni-

jdy nicnaloaa do Litwy ani Polsid. Skaday jij czci niegdy pastwa

Wodziniirza wielkiego, które zagarnli kniaziowie Moskwy, kolonii ruskiej,

powstaej i wzrosej midzy Koaranii i innemi nie sowiaskimi ludami.

Zgadzaj >ic na to Striykowski i Starowolski.

**) Stanislai Sarnicii r)escriptio veteris et novao l'olo-

niae pod wyrazom Szlak.
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trznociach ziemi krya wielkie bogactwa. Bory 1 lasy nie-

tylko w Karpatach i na ysej Górze w Sandomierskiem, ale

w Litwie i po wszystkicli krajach Rzeczypospolitej okryway

czstokro kilkomilow okolic i nierzadko nazwisko puszczy,

jeszcze susznie nosiy. Z drzewa gówne byy, sosny, buki,

graby, jody, wierki, brzozy i olsze. Zdarzay si jednake

bory modrzewiowe. Pospolitemi byy lasy lipowe i jesionowe.

Z drzew lennych znanych podówczas cis, póniej cakiem

w Polsce wygin.
Co do drzew pielgnowanych po sadach gównemi byy

grusze, jabonie, liwy i winie, ale nie brakowao macic win-

nych, moreh, woskich orzechów, a w poudniowych okolicach

rosy morwy, sodkie kasztany, figi , migday i nawet drzewa

baweniane. Z ogrodowin delikatniejszych ku poudniu pie-

lgnowano i to na zwykej roli melony i arbuzy.

Gówne sady byy koo Krakowa, Wieliczki, Bochni,

w Sandomierskim, koo "Warszawy, pod Toruniem, Elblgiem,

Gdaskiem. Winice po wielu miejscach w Maopolsce, w Wiel-

kopolsce ku Krosnom nad Odr, a w Prusach koo Torunia.

We V od najbardziej obfitoway Prusy ju to nietylko

z td, e nad morzem pooone, ale nadto jeziorami przepe-

nione. Po Prusach co do wody, drugie miejsce przypadao

rodkowej Litwie ze znakomit pod tym wzgldem Pi-
szczyzn.

Miaa Polska ogromne bogactwo w soli i kruszcach z zie-

mi dobywanych jak to poniej w opisie przemysu górniczego

wyjanione bdzie.

Przy klimacie tak rónym jaki jest u Rigi i u Kamieca
podolskiego, przy tylu wielkich borach i lasach, pozarastanych

odwiecznemi drzewami i niedostpnych strugach, a nakoniec

znacznych stepach, byo wiele zwierza dzikiego, a najwicej

w Litwie. Najokazalszy ubr znajdowa si nietylko w Litwie,

ale take na Podolu, na Mazowszu, a nawet i w Prusach.

owy na niego byway z niebezpieczestwem poczone, a do

walk z bykami w Hiszpanii po dzi dzie odbywanych, nie-

zmiernie podobne. Kiedy ubra strzaami z uków rozdrzanili

jedcy, natenczas zwyczajnie rzuca si w pogo za jednym,

a wtedy go drudzy od tyu strzaami i oszczepami razili, a



zbioc/uiiy krwi;^ i uindlaly upada i w «lal^z;j walk wcliudzi

nic mia >iy.

owy na utra piesz(^ odbyway si\; tym sposo)cni: gdy

go wypatr/oijo w lc'j,'owisku, iiatenc/a.s zgromadzio si jak

ijajwicj ludzi i znuszuiiu ciclio drzewa, a l)y na oko ogn»-

dzuny. Myliwce weszli do walki w to ogrodzenie z ukami
i (»szc/fparni i stali przy drzewach cieszych. ubr zacze-

piony i zKtzpaczony uderza na myliwca, ktuy uchodzijc tak

mu si okrca, e ubr ze zwieszonij gow a zt^pl i spuszczu-

nemi ku ziemi oczami, zamiast myliwca, drzewo rogami

obejmowa i obali usiowa. Jeeli jeden myliwiec )y w nie-

bezj)ieczestwie przyparcia rogami lub rozd-ptania kopytami,

natenczas drugi czerwone sukno ukaza , a ubr zaraz ku tej

stronie pdzi. Mietylko rogi i kopyta, ale .sam szorstki

jzyk tego zwierza by niebezpiecznym, bo jeeli nim sukm'

czowieka dotkuc, to go z pewnoci ku sobie przycign.
Tak owy na ubra opisuje ivromer wedug dawni(\jszych

sposolniw, lecz skoro za Stefana Batorego ju zabijano z ru

nicy dzikie ptactwo, przeto nie moe by wtpliwoci, e
strzelano i do ubrów,

W Prusach królewskich zapewne z obawy poaru nawet

we wasnym lesie niewolno byo uyw'a runicy*).

Tury, to jest dzikie bydo znajdoway si na Litwie,

w Kurlandyi i na Mazowszu, a mianowicie midzy Bolimo-

wem, Mszczonowem i Wiskitkami w puszczy jaktorowskiej

gdzie o nich wyranie wiadczy lustracya z r. 1533 z nadmie-

nieniem e ciopi jaktorowscy nie mieli adnych innych obo-

wizk)w wzgldem dworu starociskiego w Sochaczewie, tylko

l)yli obowizani sposobi siano z przylegych k dla turów.

W r. 151)7 at)y turów nie poszy zakazano w kniejach jakto-

rowskich si)rztu siana i rbania drzewa. W lustracyi z r. 1594

pokazuje si e byo tam turów tak starych jak modych ju
tylko dwadziecia cztery; w trzydzieci kilka lat ii('»niej zostaa

ju tylko jedna turzyca ; zdaje si, e nie wytpienie owami, lecz

znmiejszeiiie si lasów postpem w rolnictwie stao si za-

•) (' o 11 s t i 1 11 1 i o n os 'lluinmii conoiliatao ot rrjcis autlioiitAto coiilir-

nil tac. c;racoviac Icria V pust cstuui iiativilulis Mariac Viig. lr)38
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gad tych zwierzt. Zygmunt I solone miso turze jako co
rzadkiego posea w darze cesarzowi Karolowi V.

Wielu pisarzy ubra i tura chc za jedno uwaa, ale

choby nie iiiiie to wiadectwo Kromera znajcego si dobrze

zawsze na tern, co z rzeczy przyrodzonych opisa, jest ju
zupenie dostatecznm.

Konie dzikie bardziej do osa ni do konia podobne,

oprzga si niedajce, byy jeszcze w rónych stronach.

Miso ich dosy kruche nie uchodzio za smaczne, dla tego

tylko uboszy lud go uywa; na Ukrainie przedawano je po

jatkach.o , zwierz bardzo przydatny przez sw skór na kaftany

i spodnie rycerskie, lubo i jego miso byo pewnej wartoci,

znajdowa si po wielu miejscach tak Korony, Litwy, jakoli

krajów lennych polskich.

Ze zwierzt drapienych dosy pospolite byy niedwie-

dzie i to wielkie czarne, albo te mae bure, bartnikami

zwane. Jedne jak drugie apano w obstawione z grubych lin

sieci, widami za kark do ziemi przypierano, wizano i ywo
do domów przyprowadzano. Dla tego puszcze i bory dzieliy

si pod wzgldem owieckim na ostpy.

Z rodzaju kociego nierzadkie byy rysie i biki. Z kun

godne spomnienia rosomaki (mustella gulo), e najwiksze

i skrzeczki czyli homiki pospolite na Podolu, drobne wpra-

wdzie, ale ztd goniejsze, e w pohich robiy szkody zno-

szeniem do norów podziemnych zboa, a pomagay do wyy-
wienia w zimie ubogim chopom , którzy je podbierali i tpili.

Polniki (arva arvalis), mae zwierztka do myszy podobne

i take zboa, a zwaszcza tatark do norów znoszce, z Wo-
oszczyzny zjawiay si tumnie na Podolu. Statut litewski

mówi o sobolach, ale trudno utrzymywa, e byy te same

co syberyjskie i zapewne tylko jakie kuny tak nazywa.

Do zwierzt dzi w polskich krajach rzadkich naleay

dosy pospolite podówczas na Podolu suwaki, potom w Kar-

patach rodzaje dzikich koz albo zwierzt do nich podobnych,

a przy niedostatecznej znajomoci historyi naturalnej , nieozna-

czonych tak naleycie, aby je dzi nazwa mona, lubo s-

dzi trzeba, e osonite skaami i przepaciami wygin
jeszcze nie mogy.



Osady bobr/c i hodowla bobrów w zakadanych eie-

iiiiach, j)i/y /wiks/orag ludnoci, prawie iir/emiii^dy i bóbr

;:yjcy ju tylko rozpierzche, sta si dosy rzadkim krajowym

zwierzem, a na Litwii^ owy na niego od)ywano.

Pomidzy dzikienii ptakami trzymay ciijgie pierwsze miej-

sce sokoy, a mianowicie biaozór czyli jak w Litwie zwano

krzeczot (falco gyrfalco), sokó pospolity (falco pentilis). ranjfj;

(lako laiiarius), jastrzb (falco palumbarius), krogulec (falco

nisus) i drzemlik (falco aesalon). Ptaki te ukadane z wielk

l)r;i( suyy do chwytania czapli, órawi, kuropatw, a nie

które zajcy, sarn i nawet lisów, bd to przy pomocy psów

i sieci, bd t bez tych, a czego bliszy opis, po rónych

dzieach owiectwem zajnuijcych si tak polskich jak cudzo-

ziemskich*), snadno wynale. Ory i jtuhacze gray take

pewn rol w mylistwie. abdzie na Litwie byy uwaane
]tomidzy dzikiem ptactwem za waniejszy przedmiot o-
wiecki. Z ptactwa domowego wspomnie tu mona o indykach,

e doi)iero w XVI wieku hodowano je po gospodarstwach

])olskich.

O rybach nie masz si co rozpisywa, bo te s jeszcze

wszystkie, a dosy nadmieni, e mniejszy dochód przynosz

jak i)r/ynosiy w XVI wieku i kiedy byo wicj postów i ci-

l'^j z.ichowywanycii, i kiedy lepiej si krztano koo stawów

i sadzawek. Kybami solonemi i wdzonemi gówny handel

prowadziy Prusy i Lwów.

/ owad('»w najwaniejszeini pozostay pszczoy hodowane

w l)oracli, po barciacli, przy domach. Zajmowano si jedwa-

bnikami, ale czerwiec ju znacznie z pola schodzi. Gratiaui

w opisie ycia legata Komendoniego mówic o handlu gda-
skim r. 15(i4 wymienia jednake czerwiec, jako jeszcze gó-
wniejszy towar polski wywozowy. Wsponjina go pod tym

samym wzgl^Mlem i Kromer w oi)isie Polski. Z Rusi dosta-

wiali go Turkom Ormianie i ydzi na farb do safianów.

Owad szkodliwy szaracza pojawia si najczciej na Po-

dolu od Multan i Wooszczyzny.

•) \V skarbcu llauiii z c/asów Sobieskiego wicie si w tym wzgl-

lzie doczyta mona.
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n.

Ludno w krajach Rzeczypospolitej. Róne narodowoci i ich sto-

sunki. Jzyk.

W krajach Rzeczypospolitej ludno niemiaa wcale jediio-

stajnoci Narodowo polska nie bya nawet najliczniejsz

i niewtpliwie liczb gów przewaaa j ruska W Prusach

i Inflantach ludno niemiecka, cho nieliczniejsza przecie

górow^aa; w pierwszej prowincyi lud polski, a w drugiej otwe-

wski, po wsiach przynajmnij opar si jakiem zrzdzeniem

Opatrznoci Niemczyznie odwieajcej si wiecznie tpieniem

i pochanianiem innych narodowoci.

Nietylko w Wielkopolsce od granic niemieckich, szlskich

i pruskich, ale na karpackiem Podgórzu, na zkraju Rusi od

Krakowskiego i na Spiu zdarzay si wsie czysto niemieckie*).

Na pocztku XVI wieku po wszystkich miastach Rzeczy-

pospolitej, nawet w ziemiach ruskich pocza narodowo
polska przeamywa niemieck. W kociele katedralnym lwo-

wskim z dwóch ambon miewano kazania razem po niemiecku

i po polsku, o co przyszo do kótni Polaków z Niemcami.

Kanclerz Jan aski jako sdzia jednany (polubowny), rozstrzy-

gn r. 1514, e kazanie niemieckie ma by rano-, a polskie

na wielkiej mszy, lecz to nie utrzymao si dugo i znowu

kaznodzieja jeden przeszkadza drugiemu , a niemiecki prze-

sta miewa suchaczy. Od r. 1517 ju akta urzdowe na

ratuszu lwowskim w miejsce niemieckich zaczy by pol-

skiemi.

W krajach Rzeczypospolitej , narodowo ruska bya pra-

wie liczniejsz ni polska ; osaba ona niezmiernie przez uni
florenck z r. 1439. Prawda, e ta unia speza z czasem,

ale wielu ze szlachty bez przeniewierenia si swemu kocio-

owi , stawszy si Polakami
,
przeszo do kocioa aciskiego.

Rusini nietylko uczszczali do szkó duchowiestwa katoli-

ckiego, ale nawet zostawali ksimi aciskiemi, jakto poka-

zuje si na owym gonym Orzechowskim, bo duchowiestwo

ruskie nie miao wielkich dochodów ani znaczenia.

*) Kromer. De situ 1'oloniae



u

Mieszczanie Uusini tikc polszczeli i sUiwali si acin-

iiikaiiii. We Lwowie zostaa tylko garstka Rusinów, co po-
czenia z kocioem rzyniskiui nienznawala. Dawniój Niemcy

wykluczali ich od wszystkiej,'o porówno z Polakami, a cho
z czasem i)r/emoga narodowo polska, |)rz('cie e utrzymy-

waa si prawowierno rzymsko-katolicka, Rusinów, lubo nie

przeladowano to jioniano, od niektórych praw usuwano i za

koci(> oddzielny z równemi prawami uwaa nie chciano.

W cigu XVI wieku ustawao to co dzie bardzij: r. 1521

zawarowa Zygmunt I, e Rusini sami bd sobie stanowili

kapana, a rada miejska zaprzestanie przy tm na odebraniu

dwóch kóp groszy jako porckawicznego; kapan ruski ma
prawo i w ornacie przez miasto do chorego, ale tylko na

niskiej ulicy wiata i dzwonka uywa; Rusina za niewolno

nakania do przysigi w kociele aciskim ani na ratuszu,

lecz w cerkwi tylko skada j, obowizany.

Utrzymao si atoli jeszcze, e Rusin móg kupowa dom

jedynie na ruskij ulicy, sprzedawa sukno na okcie a nic

ryczatem, da i)rzyjcia jedynie do tego bractwa rzemie-

lniczego czyli cechu, do którego Rusini zdawna naleeli.

Na Litwie przewaali zupenie Rusini i dla tego ich obrz-

dów religijnych nigdy nie tamowano, a od unii politycznej

w r. 15(jli nawet ich koció naleycie szanowano. l'sui to

potm, ale bez skutku jezuici, zwaszcza, e za wieck na-

stpia unia kocielna jako ponowienie dawniejszj , która nic

w kociele ruskim nie zmienia.

W bezkrólewiu po mierci Zygmunta Augusta uznano na

sejmie ow wielk zasad, e Polacy nie powinni obyczajem

innych krajów miesza religii do stosunków politycznych.

Roku 1579 nawet i we Lwowie, gdzie ruszczyzna cakiem
osaba, Leszko i liabicz weszli jako reprezentanci mieszcza-

stwa do grona cztei-dziestu mów.
Od niepamitnych czastny, a przynajmniej od XIII wieku

byli na Rusi Ormianie. Moe by, e przez uni florenck

(r. 14H!)) zbliyli si take do kocioa r/ymskiego, ale to

rzecz pewna, i cigle stali i)od wadz ka tio ikosa, to

jest jakby i»apiea swego, który mieszka w klasztorze edz-

miadyskini pod wadz i)ersk na cztery mile od Eriwanu,

i w XVI wieku l)yli od I'olaków zaliczani do scliizmatyków.
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Rada lwowska r. 1518 kazaa spali Ormianina wdowca, e
ze swoj kuchark, jak si wyrazia chrzci ank, sta
w stosunkach miosnych. Wyrok ten jednake nie zyska po-

twierdzenia królewskiego, ale sta si powodem do skazania

sdziów na basarunek, (zapacenia winy) kademu Ormia-
ninowi gospodarzowi (ojcu familii;.

Gównemi siedliskami Ormianów byy Lwów, uck, Ka-
mieniec podolski i Kijów. Obierali oni sobie biskupa, któ-

rego kat holi kos ordinowa, a król polski zatwierdza.

Katedra ormiaska lwowska miaa wadz nad wszystkienii

Ormianami na Rusi i Podolu. Trudnili si handlem i to oryen-

talnym, do bractw rzemielniczych byli przyjmowani, ale

z ograniczeniem tylko na pewn liczb; urzdów miejskich

nie mogli sprawowa, jednake we Lwowie mieli swoich a-
wników, którzy z wójtem miejskim ich sprawy zaatwiali;

w Kamiecu za nietylko czterech awników, ale i wójta

Ormianina. Sdzili si za tylko co do kilka artykuów we-

dug prawa magdeburskiego, w ogóle wedug swego wasnego,

które jak utrzymywali pochodzio od ich królów Bezei i Theota,

a które z jzyka armeskiego na aciski przetumaczone za-

twierdzi Zygmunt I. Wszystkich Ormianów w krajach Rze-

czypospolitej liczono tylko na kilka tysicy.*)

Po Polakach, Rusinach i Niemcach dosy znaczn bya
ludno otwewska w Inflantach i jej pobratycza otycka,

w Litwie na mudzi i w Prusach ksicych. Na Podlasiu

z Jadwingami i Sudawami ju bez ladu przemina.

Szlachta z tych ludów pochodzca bya spolszczaa a lud

uboszy mniej troskliwie owiecany od ksiy katolickich,

a zupenie zaniedbany od duchownych luterskich w Inflan-

tach i Prusach lennych, y w odwiecznych swych obyczajach,

które obejmoway jeszcze naboestwo do starych bogów,

uszanowanie religijne dla wów, ofiary koza, wieprza.

Na mudzi zupenie po pogasku obchodzono doynek.
W dzie padziernikowy rozpoczynaa si uroczysto tym

sposobem, e potrznito stó sianem, a poczem przykryto

obrusami. Na kocu stou ustawiono beczk piwa, wprowa-

*) Wiadomo o Ormianach w Polsce. Lwów l842. — Prawa

i artykuy Ormian lwowskich w Biblo tece Staroytnej Wójcickiego

tom I.
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(Izuno bydl, jedeu udniuwi nad nim modlitw, dopieru iuszy

pr/ytonini m^c/yzni, kobiety, dzieci bili je jnikami i kijami

[10 gowie a woali: „t ci dajemy boe Ziemieniiiku otiai\'.

Skadamy ci dzi^*ki, e nas przez przeszy rok zdrowo uclio-

wa, a prosimy racz nas od ognia, mieczu, morowej zarazy

i wroga zbawi." Miso z tego bydlcia poszo na uczt,

a kawaki drobne jjo kjitacli rozrzucano i w ziemi, dla boga

Ziemiennika zakopywano.

Jest rzeczij pewiuj, e cay wiek XVI przetrwali niektó-

rzy mudzini w starej wierze, a wiadomo e szczi^tki Ja-

tlwingów koo Skidla w Grodzieskiem do])iero roku 1553

cirzest przyjy.

Na Todolu osiadali dosy licznie Woocliowie, a \V-
grzyni , jako kupczcy winem, wciskali si do wszystkich miast

wik^zych. Za staraniem bractw kupieckich i rad miejskich,

zakazyway im nawet sejmy szynków winnych, a jako kupcom
zagranicznym pozwalay tylko i)rzeday hurtowój. Miano ich

ze wszystkich miast powypdza, jeeli miej>kiego nie przyjm,
to jest obywatelami nie zostan ale na koniec pozwolono i to

na sejmie, a oczywicie, eby mie wino po cenie taszej:

e skoro hurteui nie wyprzedadz przez tizy tygodnie, to te
i szynkowa mog.

W Szkocyi poczwszy od r. 1554 przeladowano raz po

raz zwolenników Jana Knoxa, który wyziuiwa zasady do kal-

wiskicli bardzo zblione. Wynosio si tedy niemao kupców
i rzemielników za granic i do l'olski, a najwicej osiado
ici w Poznaniu, ale mieszkali i po maych miasteczkach tak

wielko jak maopolskich i i)ruskich. Mieli si znajdowa i na

Litwie. Z kupczcych niektórzy zakadali znaczne handle,

ale nie posiadajcy wielkicli zasobów rozwozili po wsiach,

a nawet roznosili w opakacli sukna, materye jedwabne, pó-
tna cienkie i w ogóle rone okciowe towary. Miejscowi ku-

pcy krzywo patrzyli na taki liandel i zanosili skargi do króla,

które i przed sejm wytaczano. Sejmy uchwalay rozporzdze-

nia przeciw Szkotom : nakazywano tym co domów nie posia-

dali, aby Polsk opucili, ale, e wiele z nich przez dobre

kierowanie handlem uzbierao sobie znaczne majtki, przeto

pookupywali si w rynkach i po ulicach gównych. Szlacita

dissidenci sprzyjali Szkotom, a katolicy lubili ich jako dobrych
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kupców i nietylko si utrzymali , ale objedali wozami i obcho-

dzili wsie z opakami na plecach, jak dawniej.

Po wielkich miastach polskich nie brakowao Wochów.

Sprowadziy ich zwizki handlowe z Wenecy po ldzie,

a z Genu przez morze ródziemne i czarne, podówczas przez

Europ tak, a nawet bardziej rozszerzone, jak dzisiaj an-

gielskie. Nadto Wochy góroway w naukach i zaopatryway

Polsk w najlepszych lekarzy; jako ojczyzna sztuk piknych

dostarczay jej muzykantów, malarzy, rzebiarzy, budowni-

czych.

Wielu te Wochów cliwyciwszy si nowych zasad reli-

gijnych pouciekao ze swoich krajów do Polski przeladowni-

ctwu religijnemu niedostpnej. Lubili si za gównie trzy-

ma Krakowa, bo zrczni i przebiegli, radzi wchodzili w sto-

sunki z wielkimi panami, na których zyskiwa mogli. Za cza-

sów Bony, a nawet przez cay cig panowania Zygmunta

Augusta mieli zawsze jaki kana, którym nawet na dwór

królewski wpywali, a duchowni do znacznych niekiedy pre-

bend przychodzili.

W Litwie, na Podolu, a nawet na przedmieciu Iwo-

wskiem mieszkali Tatarzy. Byli oni religii machometaskiej,

ale podobno prawami miejscowemi zniewolono ich do ycia

w jednoestwie. Zdaje si, e na Litwie. Tatarzy dobrowol-

nie osiadali zdawna lecz najwicej jako jeców sprowadzi

ich Witowd. Przybywao te niemao i póniej w skutek do-

mowych rozruchów we wasnym kraju. Jzyka swego za-

pomnieli, a uywali ruskiego. Wielu okazywao dla Polski

przychylno, lecz take niemao przechowao w sobie nie-

nawi. Wizali si ze swemi rodakami przy najazdach, na-

prowadzali ich na okolice i miasta: z pobonoci sprzyjali

Turkom , sub u nich przyjmowali i podawali sposoby na

Polsk.

Niektórzy Tatarzy wywodzili si ze znakomitych przod-

ków swego narodu, a mianowicie chanów, mursów i uanów;

jako ludzie wojenni wychodzili z bojarami litewskiemi i pó-

niejsz szlacht na pospolite ruszenie, z oddziaami swemi.

Z tej przyczyny po zjednoczeniu lubelskiem (r. 1569) uznani

za szlacht polsk. Wprawdzie urzdów, ani wielkich, ani

ziemskich nie sprawowali, ale jako tómacze i ajenci do spraw
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tureckich i tatarskich wchodzili luiwi-t do kancehiryi knilcw-

ski^'j i bywali |)rzy boku hctiuanów. Nadawano im na dzie-

dzictwo dobra szhichcckie, co wywoao i»rotcstacy«' ze strony

duchownej, ^'dy. uw Zf^adzao si ze zasad sjtoeczestwa,

a)y chrzeciaiiiiia chopa skazywa na i»o(hlastwo i niewol

II |)o^'aniiia. Sejm atoli uznajj^c zuakoniityci Tatarów za szla-

iht i)(dsk;},, wyrzek, e te niajtnojci, które oddawua nale-

ay do Tatarów, mogij na zawsze przy nich pozostawa.

Po wszystkich miastach, a czstokro wsiach, byle nie-

naleijcych do ducliowiestwa, mieszkali ydzi. Handel sta-

wa si co dzie bardziej icli zatrudnieniem, jednake bywali

take dzierawcami iirojiinacyi i nawet poborcami ce króle-

wskich; fiJiiwnie za yli z dawania pienidzy na zastawy za

znacziuj, lichwjj.

ydów mnoyo si coraz wicj, nie tak pewnie przez

rozrodzenie, jak przez przybytek, a zwaszcza z Niemiec, jak

pokazuje ich jzyk szkaradnie jtoamany. Mieszczastwo za-

nosio nieustanne ale do króla, e przeciw wyranym pra-

wom wicej jjosiadaj domów, e clirzecian odbieraniem za-

robku o ^(')(l i)rzypiawi. Wytaczay si takii! s^irawy i na

sejmy: senatorowie duciiowni popierali mieszczan, ale wieccy

i w ogóle szlachta powizana stosunkami pieninemi i hau-

dlowemi ze ydami, bronia ich bardzo starannie.

Tidy |)o miastach wójci i )iirmistrze niechcieli na yda
jtrzepisywa wasnoci domu, zdarzao >i czstokro, e szla-

chcic przeda ydowi i)osiado miejsk przed aktami grodz-

kiemi i nawet z przywilejem, ktiirego nieatwo byo dopi
!nieszczaninowi. Te kontrakty w grodzie wielce ubliajce po-

wadze wadz miejskich, byy nareszcie prawem pospolitem

zniesione i wzbronione.

Za staraniem miast, krcWowit' wydawali postanowienia,

w skutek kt()rych ydzi mogli prowadzi jedynie handel iiur-

towy, a mianowicie sprzedawa wszelkie zagraniczne drosze

materye tylko na sztuki, sukna na postawy; kupowa za
wen na kamienie, skóry kouchowe w pewnej liczbie, ale

nie pojedynczo. Na targach niepodkupywa chraecian, ale

nabywa dopiero resztek pozostaych; po za ulicami ydow-
skiemi, a tem bardziej w rynku, handlów nie zakada.
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Gdy Pozna zgorza r. 1536, miasto pisao do Jadwigi,

córki Zygmunta pierwszego, a ony Joachima kurfirsta bran-

denburskiego, która si rodzia w Poznaniu, o poparcie pro-

by do króla wzgldem wypdzenia ydów, „albowiem dodano,

Pan Bóg wszechmocny, pychy, hardoci, któr byli podnie-

sieni, nam ywno i majtno chrzecianom wszystk od-

jwszy, przez grzechy ich nieznone one i nas przy nich ska-

ra raczy." Wreszcie istotn byo prawd, e gówne poary

wszczy si zawsze na ulicy ydowskiej, zapewne z przepe-

nienia domów lichemi pomieszkaniami.

We Lwowie okoo r. 1520, w samem miecie byo tylko

kilkanacie rodzin ydowskich, ale co dzie bardziej bray

si do handlu i ztd obudzay na siebie nienawi kupiectwa

chrzeciaskiego.

Nastpnego roku zapado na sejmie, e ydom w obwo-

dzie murów miejskich zasiadym. wolne jest kupczenie tylko

czterema rzeczami, a naprzód suknem i to podczas jarmar-

ków lwowskich na postawy, a jarmarków po miasteczkach

take i na okcie; skóry bydlce surowe mog we Lwowie

tylko na jarmaku kupowa, a po innych miejscach zawsze;

tudzie sprzedawa we Lwowie i wszdzie kadego czasu. Co

do wosku takie same byy ograniczenia, jak co do skór. —

Woów wszystkim ydom lwowskim dozwolono zakupywa

dwa tysice, ale take tylko na jarmarku. W ogóle ydom
ustaw sejmow wzbroniono przez ca Polsk szachrowania

po wsiach. W r. 1527 Lwów skary ydów swoich do króla,

i na spók ze ydami przedmie zasonionemi opiek sta-

rosty pootwierali znaczne handle na przedmieciach. Wypad
wyrok, e ydzi przedmieciowi nigdy do handlu pozwolenia

nie zyskali i przykazano im w cigu dwóch lat sklepy powy-

przta. Zdaje si, e przez czas niejaki trwao to w^ mocy,

ale r. 1581 rada lwowska pod warunkiem skadania czynszu

po pidziesit zotych rocznie, daa ydom pozwolenie na

lat om do sprzedawania hurtem podczas jarmarku wszell<ich

towarów tureckich, które sobie sami przywioz z Turecczy-

zny, lub które wycznie dla nich przyle kupiec turecki. Zy-

skali zarazem wolno handlowania po jarmarkach miasteczek

wszelkiemi towarami , nawet na drobne miary, a z rzeczy ja-

dalnych pieprzem, imbierem i szafranem, jakkolwiek prawa
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kocielne nie po/wahiy. aby clii/e.«Manin )r:i od yda co-

kolwiek do jud la, do picia, lub na Irkai^Lwo.

To upywie omiu lat, yd/i ucbylali si od owefco czyn-

szu pidziesiciu zotycb, a pr/y bandlu clicieli zosta: przy-

sza wigc rz(!cz przed króla i byli na nowo wyrokiem ogra-

niczeni na sukno, sk<)ry, wosk i woly. Umieli jednake zje-

dna sobie monych pauów, a ci ich pogodzili z miaijtem tak

korzystnie, i mo<;li kupowa wszelkie towary nietylko z Tu-

recczyzny, ab' z W bieli i jedwabie, a sprzedawa je we J^wo-

wii> hiirteiM ludziom obcym na jarmarkach, a mieszczanom

niiejscowyui w kadej porze. 'I\)wary za rakuskie obowizali

si kupowa jedynie od kupców Iwowskicii i to równie na

handel miejscowy jak zamiejscowy i zagraniczny.

Od dawnych czasów chrzecianinowi nie byo wolno su-

y u yda, a r. 15(j5 obostrzono na sejmie to przestpstwo

stu grzywnami na yda, a wizieniem na chrzecianina. Po-

nowiono zarazem i dawniejsze rozporzdzenie, aby yd nie

dzierawi cla i myta; teni mniej jirzeto móg by urzdni-

kiem celnym.

iStefan liatory po wielu miastach zagodzi przepisy na

korzy ydów: w l*oznaniu dozwoli im wszelkiego handlu

w miecie i za miastem, a w dnie witeczne chrzeciaskie

równo z chrzecianami sprzedawa i kupowa. Za panowania

Batorego podniesiono i godno osobist yda, bo przyjto

na ca l*olsk zasad, e obelga wyrzdzona ydowi, te same
pociga skutki, co wyrzdzona chrzecianinowi, która to za-

sada nie wesza podówczas do adnego innego prawodawstwa

w Europie.

Do Litwy ydzi wciskali si zdawna, lecz byo ich mao,
a na dobre dostawali si podobno z I^olski dopiero w pierw-

szej poowie XVI wieku, rywali tam praw swobodnych, a e
i w XVI wieku szlacita w Litwie nie bya jeszcze tak wyro-

bionym stanem jak w lvoronie, przeto nawet dobra ziemskie

posiadali. Wedug statutu litewskiego yd przez przyjcie

chrztu stawa si szlachcicem, a dunik oddany ydowi
przez sd w niewol i najwikszy dug odrabia przez lat

siedm. —
Na czele ydów kadego miasta polskiego sta k acha,

to jest rada obierana ze szkolnych czyli uczonych ydowskich

Tom VI. 2
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a majca na czele rabina i syndyka. Kacha rozdziela poda-

tki rzdowe i rozkada swoje wasne na ydów, wedug upo-

dobania bez odpowiedzialnoci i zdawania rachunków.

Kacha sdzi wszelkie s])rawy migdzy ydami, a o ile

wiadomo, w Poznaniu od r. 1579 mia i prawo miecza, lecz

bodaj go kiedy uy.
Wadz królewsk nad ydami zastpowa w kadera

województwie wojewoda, o czera niej przy opisie wojewody.

Tu jednake nadmieni naley, e wojewoda na sd swój obo-

wizany by yda pimiennie i przez wonego zupenie po

obywatelsku zapozywa, a nawet przy zaniedbaniu tego wolno

byo ydowi nie stan.
ydów uwaano nie za lud Rzeczypospolitej, ale za cu-

dzoziemców, nalecych do króla. Na tej zasadzie król bez

sejmów móg na nich wkada wszelkie opaty i daniny, a na-

wet po kancelaryach nie pacili za pisma wedug zwyczajnój

taksy, ale jak im kazano. Skadali zwykle podatek na ko-

ronacy. —
W r. 1539 wyrzek Zygmunt I, e gdy niektóra szlachta

ma ydów po majtnociach i z nich zyski cignie, przeto ci

ydzi maj niekorzysta z przywilejów królewskich: „aby jako

z nich adnego poytku nie mamy, tak te niech adnej obrony

w Nas nie maj poooney." Szlachcic za zabicie yda swego

nikomuby odpowiada niepotrzebowa, ale za zabicie cudzego

paci gowczyzn, jeeli pan yda si uj.
Wzgldem przysigi yda w sprawie z chrzecianinem

przepisano, aby przy jej skadaniu obrócony do soca, sta

boso na stoku jednym, a mia paszcz na sobie i czapk na

gowie. Gdyby si w przysidze zakrztusi a do trzeciego

razu, winien straci po wiardunku, a za czwartym za razem

przegra spraw.

Przysiga ydowska jest tak szczególn, i j nie zawa-

dzi poda cakowicie: naprzód wstp do nij *) czyniono w tych

sowach: „(Heliaszu) ydzie, ja ciebie napominam przez te

trzy litery i przez ten zakon, który da Pan Mojeszowi na

*) Januszewski ksig dziesitych, tytu pity O ydzie eh. —
T przysig ydzi wykonywali jeszcze i za czasów kodeksu napoleo-

skiego, tylko bez stoka i paszcza.
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tablicy kamiennej na gór/c Sinai: i te ksigi, albo ton ro-

(lu jest prawd/iwy i sinawicdii^y, na który ty yd/ie pr/y-

sigae masz tenni prawd/iwcmii chr/ccianinowi o takowy wy-

stpek abo r/ecz, o któr ci przed sd pr/ywiiWl."

Dalej nastpowaa dopiero osnowa przysigi w tycli wy-

razach: „ie w tej rzeczy niewinien, o któr ci tefi chrzc-

ciuuin winnjr: tak ci Bóg nircli wsiiumoe i ten sam, który

niebo i ziemi, jtowietrze i ros, góry, pagórki, kwiatki i tra-

wy stworzy. A jeli wini«'n, niech ci trd i jad zarazi ten,

kt<'»ry zii modlitw Ilelizeiis/ow Naamana opuci, a Gezego

zarazi. I jeli winien, niech ci ogie niebieski spali i ka-

duk popadnie i pynienie krwie. I jeli jeste winien, aby
by zatracon na twoji^j duszy, i na twem ciele, i na twoich

rzeczach> i niecli ci to potka, co on Lotow. która prze-

mieniona bya w sup solny, kiedy si zapada Sodoma i Go-

mora. I jeli jest winien , a)y nigdy nie przyszed na ono
Abiaiamowe, gdzie clirzecianie, ydowie i pogani i)rzed stwo-

rzycielem wszystkich rzeczy zmartwychwstan. I jeli winien,

niech ci zakon Mojeszów zmae, który na górze Synai Pau

Bóg da Mojeszowi, y który sam Pan Bóg palcem swym na-

pisa na taldicy kamiennój. A jeli winien, niech ci po-

habi wszystko pismo, które jest napisane w j)iciu ksigach

Mojeszowych. A jeli twoja i)rzysiga nie jest si)rawiedliwa,

ani czysta, ani prawdziwa, a)y ci Adonai zmaza moc swego

bóstwa i nieci ci wezm wszyscy li duchowie i niech ci
doprowadz na wieczne potpienie na wieki wieków. Amen.*'

Kiedy z i)Owodu wojen ucliwalono i)obór na ca ludno
kraju. ydzi pacili poglówne i to r. 1577 i nastjmego ka-

dy po zotemu, z wyjtkiem atoli jamuników (ebrak<)w).

Liczenie ici pod przysig a dozorem wojewody, poborcy lub

jego zasti)cy, wykonywali starsi ydowscy. W r. ir)iiO po-

gówne yda podniesiono do i)ótora zotego, a roku nast-

pnego pacili razem z Korony i Litwy sum ryczatow trzy-

dzieci tysicy zlotycli. — Przy póniejszych poborach pa-
cili take dwadziecia tysicy, ale najczciej po zlotenm od

gowy. Z tego wida, e ludno ydowska w Polsce i Litwie

bya jeszcze wcale nieznaczna. Choby poglównego nicpacili

wszyscy, ale sami tylko ojcowie, natenczas przyjmujc na fa-

mili pi nawet osób, caa ich ludno wyniosaby tylko sto
2*
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pidziesit tysicy. Zdaje si jednak, e ich i tyle nie

byo. —
Statut piotrkowski z r. 1538, który si gównie zajmo-

wa ydami, powiada, e gdy ydzi przyjli ubiór cakiem
chrzeciaski , tak i ich rozpozna nie mona, przeto obo-

wizani s pod win zotego w poowie na instygujcego,

a w poowie na sd nosi birety, mycki albo inne czapki

ótego koloru.

Na Litwie nie wolno im byo uywa do ubioru zota

i srebra, mie na palcu sygneta, a u boku kord. Na Ukrai-

nie za Zygmunta Augusta chodzili jednake ydzi przy sza-

blach. O ubiór ydówek nie troszczyo si prawo.

ydzi nad hinych mieszkaców o tyle celowali, e wszy-

scy umieli czyta i pisa po hebrajsku, a jako tako rachowa.

Kady yd biorcy zastawy, obowizany by je wcign do

swój ksigi ydowskij, na któr oglda si sd wojewody.

W Litwie, na Woyniu i na Pokuciu ju si znajdowaa

oddzielna sekta ydów Karaitów albo Karajmów. Ich sto-

sunek do ydów zwykych (Rabbanitów), jest ;.iojako prote-

stancki. Trzymaj si gównie pisma witego, a cakiem od-

rzucaj jego komentarze (Talmud). Wedug wszelkiego po-

dobiestwa do prawdy piei'w^szych Karaitów sprowadzi Wi-

towd do swych pastw z Krymu jako jeców wojennych. —
Karaitów zatrudnieniem byo, a nawet s i dzisiaj, drobny

handel, furmanka i ogrodownictwo.

Cygani, ile si zdaje, najnisza kasta indyjska, su dr a

rwana, zaczli si znajdywa w XVtym wieku po wszystkich

krajach starego wiata i to nie pojedynczo, ale tumami. Na
wschodzie Europy zjawili si r. 1417, a pierwsza pimienna

o nich wzmianka w Litwie jest z r. 1501, lecz wtpi nie

trzeba, e byli wtedy ju i w Koronie. Zalecano cigle wy-

pdza ich z kraju, ale wypdzanie ograniczono nareszcie

tylko do takich, co byli piegami tureckimi, co mieszkania

nigdzie sobie nie obrali, a po borach i lasach przesiadywali.

Cygani osiadli, to jest przy wsiach mieszkajcy latem w sza-

asach, a zim w norach, ztnidna za kiedy w domu lub

chacie, trudnili si kowalstwem, drobiazgowem lósarstwem,

handlem koni, ale zawsze mnij wicj byli próniakami, ka-

zali swe dzieci chrzci dla zjednania sobie aski, ale prze-
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cie adnj religii im inicll , bóstwa pojmowa nic byli ^f sUi-

iiio *). Wciskali si^' za przez swoje kobiety udajce wróki

nietylko Jo chaupy chopa, ale czstokro i do paacu pa-
skiego. Na pobór cii^ano od nicli pogciwne. Prawo litew-

skie na wyprawy wojenne pozwalao Cyganów przyjiihjwa

do wojska. l*anowie niektórzy citnic im dawali przytuek

w swych majtnociach, e nmzykij, i wróbami lud do kar-

czem zwai)iali i przychodu z prowincyi i)rzysparzali.

W Litwie po wadzach rzdowych uywano jzyka ru-

skiego, ale bez wykluczania polskiego i acifh^kiego. Na Wo-

yniu, w Uraciawskioui, Kijowskiem, wsadach zupruie prze-

niagal ruski; lecz na Podolu, gdzie wiccj osiado tzlachty

jtolskiój, trzymano si i)olskirg(^ Jzyk ruski nii-tylko by
gównym w kancelaryi litewskiej, ale na(ltx) sta si dla l'ol-

ski jzykiem dyidomatycznym w si)rawach zewntrznych z Mo-

skw, Woosz i Tatarami, gdy w tych narodach lepiej go

znano bdto z powinowactwa, bd te z ssiedztwa. Wy-
stpowa i w literaturze : roku 1525 drukarz wileski BabicZ'

wydawa ksiki ruskie, bya drukarnia ruska w Zabudowiu

podobno z Moskwy przeniesiona. Iwan l''edorowicz , take
z Moskwy, drukowa we Lwowie r. 15.H(). Jzyk ruski w kra-

jach do Ilzeczypospolitej nalecych dzieli si na róne od-

cienia, a wszystkie czerpay zasiek z polskiego, tak i mu
si co dzie podobnie jszemi staway. Szlachta go wreszcio

cakiem zarzucia i pozosta jedynie jzykiem urzdowym i j-
zykiem ludu.

W Prusach by przy panowaniu jzyk niemiecki , jednake
komisarze królewscy zagaili sejm prowincyalny po polsku,

i któremu radzcy si podobao wykonywa i)rzysicgo i gos
zabiera po polsku. W lemicm ksistwie j)ruskiem i we War-
mii nigdzie urzdownie nie wprowaibano polszczyzny, a byy
to kraje tak i)oniiszanych narodowoci, e Polacy w nich nuW
wili z niemiecka, a Niemcy z polska.

W Iniantiich jzyk urzdowy by niemiecki, lecz .staro-

stowi(> sami niemal Polacy wciskali co dzie bardzit^j polski.

W Kuilandyi z i)iawanji i ol»yczajami utr/yina si przy

urzdowoci niemiecki.

*) O Cyganach obszoniitj w dzioach Czackiogo, fiidKio w rozpra-

wio o rygiuiach l>nniowi('z:i, wydant-j w Wiliiio r. 1824.
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"W ksistwach szlskich do Polski nalecych , a miano-

wicie w Zatorze i Owicimiu do spraw rzdowych obok a-
ciskiego pewnie jeszcze i na pocztku XVI wieku uywano
jzyka czeskiego; we wsiach waaskich mówiono jz^ kiem wiel-

ko -morawskim czyli jak dzi zowiemy narzeczem sowackim.

Po miastach caj Polski av rodku kraju trzymano si na
ratuszu ju zwykle jzyka polskiego, a przy pograniczach nie-

mieckich, po dawnemu niemieckiego.

Tak tedy przez wiek XYI yy w Rzeczypospolitej pol-

skiej zmieszane narodowoci, a w zgodzie pod opiek praAva ze

zych w caej Europie jeszcze najlepszego i najsprawiedliwszego.

III.

Miasta polskie i litewskie. Mieszczanie. Podatki miejskie. Co.

Od Ogóu ludnoci w Polsce naturalnm bdzie przejcie

do siedlisk tj ludnoci najbardziej zapenionych i ztd trzeba

mówi o miastach.

Prócz I{;rakowa miasta polskie nie byy bardzo ludne

i nad dwadziecia tysicy nie liczyy. Niektóre jednake bar-

dzo pikne: miay kamienice o trzech i czterech pitrach, ale

wakie, zwykle na trzy tylko lub cztery okna. "Wspaniae

ratusze, a nadewszystko kocioy okazae z wysokiemi wie-

ami fortecznemi, po rogach i bramach.

Miasta Polski murowane, utwierdzone i ze zamkami mu-

row'anemi byy: Ivraków', Sandomirz, Lublin, Krasnystaw,

Pozna, Konin, Pock, Warszawa, Putusk , Lwów, Przemyl,

Krosno, Kamieniec podolski.

Miasta za Polski murowane , utwierdzone , ale bez zam-

ków: Biecz, Sdcz, Lelów, Opoczno, Radom, Lublin, Kalisz,

gdzie jeszcze Krzyacy zamek byli zniszczyh; Ivocian, Wscho-

wa, Gniezno, Pyzdry, Supca, Wielu, Piotrków^, Bydgoszcz,

Brze kujawski.

Po miastach muroAvanych w kocu XVI wieku zwykle

istniaa ju ustawa przez króla zatwierdzona, e tylko z cegy,

a nareszcie w mur pruski ale nieinaczej budowa wolno. Da-

chy byway w rynickoAvatj po garncarsku robionj dachówki,

ale te z gontów czyli szkude. Na kocioach za gównych

zwykle miedziane, czasem take i na paacach.
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Zdarzay si t miasta diewniaiic ale %e /anikanii niiiro-

waneini, jak Sieradz, Midzyrzecz (w Puznaskieiii), Lubowla
(w Ch(;in:>kiein) i iime.

Miastii koronne w drzewo budowane nie dochodziy nij^dy

ludnoci dziesiccio- tysicznej i clio byy wojew(>dzkienii, na-

leay prawie do miasteczek. Miasta |)rzyczei)ione do miast

niurowanycli, czyli mówic waciwie, przedmiecia, wszdzie

byy drewniane; som pokryte bez bruków i ndzne.

IJfwa tylko w jediicm Wilnie o dw('ich zamkach popisaa

si z budow murowan a reszt miast miaa w drewno.

I*rzy miecie drcwnianem, znalaz si czasem zamek mu-

rowany, albo je te mur w koo ojiasywa, lecz najpospoliciej

ca warowni >t;uiowily wielki row, (t>trokó dbowy i wal.

To samo byo na Podolu i na caej liu>i u l)niestru i Dnie-

{nn. Bracluw, Winica, Zwinoj^rod lubo drewiiiaiie i ze zam-

kami drewnianemi, przecie syny z mocnych warowni.

Miasta pruskie i inianckie, tojcst szeciu województw

utworzonych z kraju pokizyackiego, a nawet drobniejsze od-

znaczay si dokladnemi nuirami, ozdobuemi kamienicami,

piknemi wieami na warowniach i kocioach, wspaniaemi

zamkami. Gdask, KIblii. Toru, Itiga byy i)iknemi.

Miasta pruskie i intlauckie pod wszelkim jednake wzgl-
tleui przewysza I<rak(')w. Mia zamek kndewski z kocio-

em katcdraluyu, mury na okó wzniose, a kocioów i gma-

chów ws|)aniaych, kamienic misternie budowanych wie.

i wszelkich ozdób moc wielk, tak, i si nietylko z najpier-

wszcmi jniastami niemieckiemi, ale holenderskiemi, francuz-

kiemi i wioskicmi móg mierzy. liuch w nim utrzymywany

cigle i)rzez dwiir, zjazdy, napyw cudzoziemcciw, a nareszcie

przez ogromny handel ze Szlska, oniz Wis do tidaska

i z (idaska, by nie do opisania. Na okó za rozcigay

si zuacziu' sady i ogrody, wiele staw('>w i sadzawek rybnych

Kauiirz i Kleparz miasta, a Stradom wie l)yly przedmieciami-

Za Krakowem w driifiim r/.d/ie sta l'ozna murowany,

/. podwójnym murem i kanaem w (tkcd, wielu wieami torte-

eznemi, ale w malej bardzo przestrzeni. Gówne miasto nie

liczyo nad pitnacie tysicy, a z innemi juzybudowantMni

miastami, Cliwaliszewwm, ródk. Ostrówkiem, Stanisawo-

wem i przedmieciami, moe drugie tyle mieszkaców.
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Przedmiecia poznaskie, jak i innych wikszych miast

polskich byy drewniane z chatkami, nieregularnie budowane,

bez bruków, do wsi cakiem podobne, a mieszkali na nich

rzemielnicy partacze, to jest do bractw rzemielniczych nie-

przyjci, i lud najuboszy.

Przedmiecia jako nieobwarowane cierpiay wiele podczas

wojen i bezkrólew, a lwowskie raz po raz palili Tatarzy.

Miasta lubo w ogóle byy dosy okazae i zamone, prze-

cie ju zaczy schodzi ku doowi z potg i znaczeniem

swojem. Powód tego lea we wygórowanej przewadze szla-

chty, która nie szabl i napadem na kupca i w ogóle mie-

szczanina jak w Niemczech, ale prawodawstwem narzucaa

niewol na wszystkie nisze od siebie warsztwy spoeczestwa.

Na pocztku XVI wieku i mieszczanie lwowscy jeszcze

dobra ziemskie posiadali: akta miejscowe wykazuj, e szewc

Barnabasz by dziedzicem Iwankowa , a Eufrozyna córka rze-

nika i burmistrza Brzezia , Andryanowa i jednej trzecij ow-
czyc. Worcellowie i Szembekowie póniejsze zamone domy

szlacheckie r. 1566 byli mieszczanami lwowskimi.

Na Litwie jeszcze najwikszego znaczenia uywa mie-

szczanin, bo tam rycerstwo stanowili tylko kniaziowie i wielcy

panowie, bojar za by mao znaczc figur. Dopiero od

ostatecznej unii litewskij z r. 1569 i bojarowie stali si szla-

cht i mogli powiedzie, e prawo wynioso ich o wiele nad

mieszczan. Duma atoli urodzenia wzrastaa zwolna i dla tego

te przez cay wiek XYI mieszczanin litewski móg nabywa
posiadoci ziemskich.

Przywilej Krakowa (z r. 1543) warowa, e wyraz ple-

b e i (lud prosty) w ustawach krajowych nie obejmuje miesz-

czan krakowskich. Uchodzili oni t tak dalece za równych

szlachcie, i sprawowali nietylko wysze urzdy górnicze,

ziemskie, ale nawet, co oburzao szlacht, zostawali kaszte-

lanami a tem samem naczelnikami najstarszej szlachty.

Jan Bonar przybyy za Zygmunta I ze Szwajcaryi mie-

szczanin krakowski, kupi sobie Ogrodzieniec i inne dobra;

jako upnik krakowski zrobi ogromny majtek i poskupywa

róne dugi królewskie, a mianowicie zastaw Jordana z Za-

klicz\na na Spiu dwunastu tysicami czerwonych zotych

zastuw Pawa czarnego mieszczanina krakowskiego na Owif
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ciniiu i upach ruskich czternastu tysicami tcjo monety.

Nieszaw zwohii wypat dziesiciu tysicy; stró, rjbitw,

myny i jatki wielkorzdztwa krakowskie^'u dwunastu tysicy,

olbor olkusk od Sewerina lietniana take mieszczanina kra-

kowskiego piciu tysicami, Gostynin dwiema tysicami trzystu,

Sieradz piciu tysicami, libidom trzema, Sochaczów siedmiu,

Piotrk(')W tysicem dwustu, Drohobycz i)iciu tysicy, Iliib-

sztym pótorem tysica, Ritter zamek tysicem , co lu)elskie

tysicem czterystu, Czuchów czterema tysicami, Tuchol

jedenastu tysicami, Sdcz czterema, Inowrocaw i»iciu, amo-
stowie i co toruskie dziesiciu tysicami zotych polskich.

Dworowi kn)lcwskienui za wiele lat wyliczy zasugi, na co

do dwukro sto tysicy zotych wydal. Nadto podui)ady za-

mek krakowski w znacznój czci odmurowa. Nada mu Zy-

gmunt starostwo rabsztyskie i owicimskie oraz ca lwowskie,

buskie i belzkie, a puci w pewnj sumie obzów pod Kra-

kowem. Wida, e jak niegdy Wierzynek przy Kaniirzu

wielkim, Uik Jan Bonar i»rzy Zygnnuicie I by zarzdzc
skarbu królewskiego. Córka jego bya za Firlejem wojewod
krakowskim, a Synowiec Sewerin Bonar odziedziczy Ogro-

dzieniec po stryju, wyszed na kasztelana bieckiego, na dwo-

rze cesarskim wyjedna sobie titul barona na Ogrodziecu.

Znaczenie mieszczan krakowskich urwao si jednak za wy-

ganieniem rodu Jagiellonów, bo ju za Stefana Batorego wy-

rzeczono (r. lóHl), e krzywdzcy rajc albo awnika krako-

wskiego nienmiej poznaskiego ma równie odpowiada, jak

gdyby skrzywdzi szlachcica, a niemasz wzmianki o mieszcza-

ninie. Za Zygmunta III przywilój ten rozcigniono do Lwo-

wa i Warszawy. Odtd wyszo mieszczanina krakowskiego

nad mieszczanina trzech innych wikszych miast w tm si

jedynie odzierzya, e jeszcze móg majtnoci ziemskich na-

bywa, a z nich wedug statutu z r. lóUf) równie jak szlachcic

do pospolitego ruszenia nalea.

Na sejmy eh'kcyjne koronacyjne i pod konfederacy za-

wizywane, zjedali rajcy od miast wikszych jako posowie.

Krak()W znowu i w tm sta wyj, e nalea do sejmów

wszelakich, a korzysta z tego zaszczytu jeszcze i na sejmie

lubelskim unii z r. l')Gl». Od wstpienia dopiero na trou

llenrika de Yalois, szlachta stumia t wyszo Krakowa,
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a jego udzia jakoli innych miast na sejmach elekcyjnych, ko-

ronacyjnych i konfederacyjnych, koczy si na caowaniu rki

królewskiej równo z panami i szlacht, na podpisaniu, co byo
podane i na pokornera kanianiu si kademu , kto tylko mia
wpyw i znaczenie w kraju.

Miasto ze swej zasady jako udzielne niemal pastwa, byy
tylko lennie zobowizane do posuszestwa dla króla i Rze-

czypospolitej , atoli róni urzdnicy królewscy i szlacheccy

dyli cigle do rozpocierania swej wadzy nad niemi i wi-

dziay si cigle zniewalanemi do zanoszenia skarg przed króla

o wdzieranie si ze swemi sdownictwami, nietylko staro-

stów, wojewodów ale nawet i sdów ziemskich.

Kraków ju zupenie zpolszczay, nie wiza si w ni-

czem z miastami niemieckiemi
,

icizutil lig haiizcatyck

która tylko w Prusach istniaa sabo, jak wszdzie i ju nie

miaa celu.

Miasta doznaway take rónych uciliwoci: hetmani

zabiiirali im dziaa, bro i strzeliwo na wojny, a niezawsze

je wracali; byy zniewolone królom i skarbowi dawa poy-

czki, bray wpra.\dzie na zastaw koron, bero, ale jak na-

stpia nowa korouacya, to trudno im byo obstawa przy

l)rawie zastawu ale wszystko wyda przyszo. Przywileje na-

leao dobrze opaca kanclerzom. Królowie w odstpowaniu

dochodów swoich na rzecz miast byli chojni, ale przy tym

darze kanclerz dostawa te wiksze pienidze, jak przy in-

nych czynnociach. Nieraz starosta przeznaczony na posel-

stwo zagraniczne , uda si do podlegego sobie miasta z przed-

stawieniem , e o swoim nakadzie ruszy mu si trudno, a w' ta-

kim razie rada miejska nigdy si skp nie okazaa. Na
przyjazd króla albo monowadnych innych goci, czy zagra-

nicznych czy swoich, trzeba si byo stawi burmistrzowi i raj-

com do powitania, a take nie z go rk.
Najbardziej przychodzio miastom strzedz si, a nawet

jiilnowa bram i murów od wojsk najemnych z wojny wraca-

jcycli i niczaplaconycli, bo te dokazyway i raboway i»o roz-

b()jniczemu.

Nie same urzdy królewskie i szlaclieckie, lecz i poje-

dyncza szlaclita zaczynaa si stawa co dzie uprzykszesz:

zakupywaa bowiem w miastach i na przedmieciach posia-



27

doci, podcigaa si ze swemi prawami dziedziczncmi pod

Karne bramy i to zawsze ze zamiarem odejmowania ua swojc.

kor/.('! bd dociocbiw, bd zarobku miastDin albo i)oje-

dyczym iiiieszczaiiom, a wyamywaniem si^^ z ])0(1 \\>/('lkich

ciarów i obowizków wzgldem miasta.

Zygmunt 1 p(deei starostom, aby po miastach sckwestro-

wali domy szlacheckie, za podatki do skarbców miejskich nie-

phicone, pozwala! wzbrania szlachcie ()ku|)ywania si w tm
i owem miecie; Zygmunt August dal Krakowowi na pimie,

i tylko szlachta dworska za wyjt z pod prawa miejskiego

uchodzi winna, ale to wszystko pozostawao martw liter,

bez wykonania, szo en dzie bardziej w zapenmienie i szla-

chta cifjgle zakadaa browary, szynkownie, karczmy; nic nie

pacia na ratusz i zyskiwaa od królów cakiem przeciwne

przywileje, a mianowicie wyczania si z pod wadzy bur-

mistrza, rady, wójta i awicy.

Dawaa ydom wszelk opiek i to nawet na przekor

mieszczastwu, które i)ono nienawici ku ydom. Doka-

zywaniem inetylko wasnem, ale nawet swych pachoków

niei)ok(»ia i czstokro grubo obraaa mieszczan, a teni sa-

nieiM podawaa por starostom do nn>zania si w sprawy

miejskie.

W takim stanie rzeczy miasta uwaay króla i kanclerzy

za gwiazd morsk, która ich z burzy i bezdennj toni na

brzeg wywodzi, a szlacht z caym rzdem republikanckini za

zgraj swawoln, bez adu i skadu. I w istocie im silnej

wybijaa rzeczposi)olita w duszach szlacheckich, tm straszli-

wiej i)rzedstawiala si mieszczanom.

Kiedy szlaclicic po miecie dokazywa , a mianowicie za-

bi kogo, lub kótki u bramy prochem rozsadzi, natenczas

szed pod sd wspólny starosty i rady miejskij, którzy, jeeli

si zgodzili na kar, mogli go nawet i straci; inaczej za
powinien by kredowi pod wyrok by oddanym.

Miasta cigle skaday si z samych bractw i ceclutw.

Kto nalea do bractwa, mia w rku rzemioso lub posiado,

albo si zobowiza, e jej nabdzie, temu obywatelstwa od-

mówi nie byo wolno. O bractwach miejskich jjowie si ob-

szernie we waciwcm miejscu.

Kady 1'rzyjty na obywatela wykonywa przysig wier-
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noci królowi, a posuszestwa burmistrzowi, wójtowi i obo-

jj radzie, to jest zgromadzeniu rajców i awicy. Za przyjcie

opacano do skrzynki radzieckij najwicej trzy ówczesne

zote. Kady obywatel by obowizany nietylko do obrony

miasta przeciw nieprzyjacielowi, ale i do obrony drugiego

obywatela z powiceniem ycia przeciw kademu obcemu,

a mianowicie szlachcicowi lub kmieciowi, do obrony od po-

aru i od wszelakiej przygody. Z tój przyczyny kto zosta

mieszczaninem, winien by wystara si o zbroj, rapir, albo

paasz, muszkiet, kule, proch, a móg nosi or przy boku.

Na czas wojeunj potrzeby cae obywatelstwo stawao pod

broni i dzielio si na roty z rotmistrzami
;

prócz tego lud

ubogi do obywatelstwa nienalecy, zachcano przez dranie-

nie w nim chciwoci upu i kupami wyseano na wyprawy.

Po ucieczce z Krakowa króla Henryka , rada krakowska wy-

daa rozporzdzenie, w jaki sposób podczas rozruchów maj
si zbiera mieszczanie. Zamianowaa ona hetmanów to jest

dowódzców na kady kwarta miasta. Skoro burmistrz stan
na ratuszu i obesa rajców, a trbacz w czterech rogach ganku

na wiey zati-bi na not znanój pieni Boga rodzica, kady
obywatel winien by stan zbrojno u swego dziesitnika, a ten

swych dziesiciu mieszczan prowadzi na miejsce do zbierania

wyznaczone hetmanowi kwartaowemu. Hetmana naczelnego

nie byo, ale wszelkie rozkazy wychodziy tylko z ratusza od

burmistrza i rady*).

Urzdzenia do gaszenia poarów byy w XVI wieku tu

i owdzie nawet lepsze jak dzisiajsze. W Poznaniu za ude-

rzeniem w dzwon na gwat, zgromadzali si rajcy w izbie ra-

dzieckiej prócz dwóch , z których kady by nad poow mia-

sta i gdy jeden w swj poowie bra kierunek ratunku, drugi

mia obowizek strzeenia bram i bezpieczestwa ulic^ bo

mogo by podstpne podpalenie dla napadu i upienia. Cze-

lad ratuszna oczekiwaa rozkazów, jedna na ratuszu, druga

w masztalu przy koniach pokulbaczonych. Nim u poaru sta-

n porucznik, to jest ów rajca ogniowy tj poowicy, w któ-

rj gorzao, wyrcza go miejscowy wierteliiik, blij mieszka-

*) Ambroy Grab owski. Staregu Krak oua aby tki arti-

ku Baszty. Kraków 1850,
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jifA:y, uwnik lub finrcszcio starszy jakcpo coclu rzninir.^lil^

(•z<'go. liractwii trafjsarzy, ladarzy (co towary na wo/y pako-

wali) azi('hiiik<'»w, hrowarzy, ciesielskie, mularskie z kominia-

rzami mieli w ratunku swoje ohowiijzki <lo swoidi rzemio>

stosowne. Krakowianie do poaru urzi^dzili stra brengar-
dami zwan. W kadem miecie byy w rónych stronach

drabiny, haki, kufy z wodji. Poary zdarzay si czciój z po-

wodu mnij cisego dozoru wadzy przy wstawaniu nowych

i poprawie starych domów; byway wiksze dla mnij wydo-

skonalonych narzdzi do gaszenia i ciyy t«''ni )ardziój, e
nie znano dnyci asekuracyi. Komu dom rozwalono, eby
si ogie dalj nie szerzy, ten za szkod bra wynagrodzenie

w poowie od miasta, a w poowie od ssiada z domu przy-

tykajcego. Podczas gwatciw, zjazdów i kiedy si obawiano

zwad, kótni, napaci nocnych: owietlano wieczorami miasto

w ten sposób, e kady gos])odarz domu co dwa okcie w rynku

a co trzy okcie w ulicach , obowizany by wywiesi latarni

i zostawi a do wypalania si wieczki za szelg.*) Ludzie

porzdni kiedy im w nocy na miasto i wypado brali zawszo

latarni. Kade miasto obowizane byo zbiera i wypaca
podatki na potrzeby kraju i króla. Podatki byy zwyczajne

i nadzwyczajne. Szos skada mieszczanin z donui i z proce-

deru: najprzykrzejszeni l)yo po gówne co sigao nawet

sugi i wszystkich, prócz czonków rady i awicy, tudzie du-

chowiestwa. Czopowe opacano z browarów i wszelkich

sijynkowni. Miay miasta obowizek dawania podwód o czm
•wszystkióm we waciwych miejscach szerzej i)owiedziano.

Dochody miast wikszych i nawet mniejszyci byy bardzo

rozmaite, a skaday si z opat mostowyci, od jatek i budek

piekarskich, rzeniczych, szewskich, kramarskich, z targo-

wego, jarmarcznego ogaty od piwowarów. Furmani opacali

tak zwan dyszlówk. Lwów r. 1580 ciga od beczki

mawazyi, muszkateli, cytryn, soku limonowego i)o groszy

pitnacie, a od beczki win wgierskich i woskich po pó
ósma. Co to dozwolone mu )yo przez króla na napraw
murów. Inne wiksze niiasta od napojów miay t;ike zawa-

*J Ambroy Grabowfki w pimie powyiój prKjtoczonem arti

ku Owietlonie miasta.
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rowaiiy przychód; gównie za cigay dosy znaczne pie-

nidze za cegle, wapno, raliwo po mynach miejskich , z pro-

cliowni, hamerni, proi»inacyi gorzaki, przewozów przez rzeki,

z pastwisk, folwarków wiejskich a do miasta nalecych,

w czynszu od mieszkaców przedmie i chopów wsi miej-

skich obowizanych tu i owdzie do pewnych take robót,

a mianowicie sprztu siana dla masztalu i czyszczenia ulic.

Najwicej, jeeli nie stosunków miejskich, to przynaj-

mniej materyau do obeznania si z gówuemi zasadami, na

których rozwiny si miasta polskie wyledzi mona w pra-

wie miejskiem.

IV.

Prawo miejskie w Polsce. Wadze miejslde. — Zasad}' prawa

saskiego.

Prawdo miejskie w Polsce byo saskie. Cz jego jedna

nazywaa si prawem raagdeburskiem i mówi si czsto

przy miastach polskich , tylko o samom prawie magdeburskiem

(Jus municipale magdeburgense), lecz zarówno obowizywaa
i jego cz druga to jest prawo saskie ziemskie (Spe-

culum Saxouum), a to z tej prostej przyczyny, e cz
pierwsza dopenia si drug i samotnie aniby rozumian by
nie moga. Dokumenta najstarsze zowi prawo saskie teu-

toskiem, to jest niemieckiem, albo te rcdzkiem (jus

sredense, jus Novi fori), od miasta szlskiego rzody (Neu-

markt, Novum forum) lub nareszcie saksonem.
Prawo saskie w Polsce krzewio si najbardziej za ro-

dkiem XIII wieku, ale a do XVI wieku w obszerniejszych

dziejach rzeczypospolitej , trzeba je byo lekko zbywa, gdy
dugo obowizywao jedynie jako obyczajowe*). Sasi nawet

spisali je dla siebie dopiero w XIV, na Polsk w zbiorze

askiego urzdownie ogoszone jako obowizujce dopiero

na pocztku, a naleycie opracowane i przepolszczone dopiero

po za rodkiem XVI wieku.

*) Mamy lady, e za Kazimirza w. miasta przechodziy z prawa

redzkiego na saskie , wic zapeyme z dawnego obyczajowego, do nowszego

na pimie noonogo, ale zawsze saskiego.

I
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Wancm zaiste jest prawo saskie dla naleytepro obezna-

nia si z iniastaini j)olski('ini, ale prócz te^it o)owizywao

i szlacht w województwach pruskich, we Warmii, w lennem

ksistwie pruskiem, a cho moe nie rozkrzewio si w In-

flantach, to i»rzynajnini(''j za rz(hi polskie^'o bya nin otwo-

rzona do nich brania.

Trawo saskie nie wyczerpywao tak zasad i nie obejmo-

wao tyle przypadków, ile justiniaskie jirawo rzymskie

a kado tylko podstaw prawnie i to jeszcze dosy niezrcznie

i w^tpliwie ijowyraan. Wielka wic potrzeba wywoaa
w Niemczech objaniaczy (fzlossatores). Ci szukali zasiku

w jirawie justyniaskiem, a dla tego wszelkie sdy na prawie

saskiem, trzymay si we wielu wzgldach zasad rzymskich.

Koció poodrzuca artikuy prawa saskiego przeciwne

prawu kanonicznenui, a waciwie przeciwne i ewanielii.

Uchway kadego miasta czyli wilkierze zmieniay po wszyst-

kich stronach to i)rawo. l'raktika tu i owdzie wytykaa róne
kierunki. vady sdzia, co gdziekolwiek wyczyta i dobrze

lub bdnie zrozumia, miesza to z ustaw. Sowa napisane

o ksidze ustaw, jioczytywa za równie obowizujce, jak

sam ustaw. Zdanie z jiisma witego wyrwane i nawet

mylnie zrozumiane, mogo posuy mu na obalenie przepisu

ustawy. Nie byo ludzi biegycli w dziejach, coby wszystko

umieli naleycie objani i czsto bez wyrozumienia rzeczy,

przestarza i obc ustjiw, nakrcano do zupenie nowych

krajowych stosunk(')W.

Prawo saskie w wieku XVI ju niezmiernie pookrawane

i nowemi narolami , równie w Niemczech jak w Polsce prze-

penione, nawcigao w siebie wiele ywiou obcego, a w Pol-

sce czysto polskiego; z drugiej atoli strony zachowao prze-

pisy, których nigdy zastosowa nie byo mona.

Gdyby w dziejach Rzeczypospolitej chodzio o objanienie

prawników z powoania, naleaoby rozebra naprzód artiku

za artikulem prawa ziemskiego saskiego, potm przej
w tene sposób prawo miejskie magdeburskie, a w obu-

dwu tych czciach naleycie poznawszy ogó i)rawa saskiego

mówi o artikulach przez koció potpionych , zastanowi

si nad dopiskami objiiniaczy, nad wilkierzami i praktik
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rónych miast niemieckich i polskich, ale, e si tu ma tylko

l)o)ieiiie wcign i to nawet mni6j wan stron prawnicz

do obrazu historicznego, przeto mieszajc prawo saskie

ziemskie z miej skiem magdeburskiem, przyrzucajc Niemców
dopiski (gossae), prawo obyczajowe miast polskich, wszystko

to razem przedstawi si jako jedna cao. Na tj drodze

bd wywiecone pod wielu wzgldami stosunki miast wszy-

stkich w caj Polsce , oraz stosunki krajów pruskich. e za
w owych czasach nieumiano cile odznacza prawa od etyki

czyli obowizków moralnych i z miast by, jest i zawsze

bdzie wielki wpyw na ludno ziemsk, a jak Prusy nie-

mao od Polski tak i Polska od Prus wiele przejmowaa

])rzeto wykae si tu take, zkd niejedno usposobienie

ducha narodowego, niejedno staropolskie, wzio ok wity

zasiek.

Nim przystpiemy do zasad cywilnych i karnych prawa

miejskiego, najlepiój bdzie mówi naprzód o samm miecie

i jego wadzach pierwotnych wynikych z tego prawa.

Posiadacze niepodlegli albo te posiadacze lenni wielu

gruntów obok siebie lecych, a to rycerze, kupcy, rzemie-

lnicy i rataje (oracze) uwaani jako jedno stowarzyszenie

i jedna osada, stanowi miasto, a przynajmniej wie targow.

Miasto lub wie targowa , niemog by bliej od miasta albo

wsi targowj zakadane
,
jak na omioro stajan (staj)*), gdy

prawo niedopuszcza, aby si jeden bogaci szkod drugiego.

Na zaoenie miasta albo wsi targowj trzeba mie po-

zwolenie od rzdu. Bez takiego pozwolenia niewolno miast

ani zamków utwierdza; bo rychlj sdu sucha, kto

twierdzy niedufa.

Kademu mieszczaninowi lub wociiiuinowi wsi targowj,

wolno swój dworzec ogrodzi, oparkani, albo obmurowa,
ale tylko tak wysoko, aby jedziec siedzcy na koniu móg
wierzchu dosign. Domy równie w drewno jak w mur
mog by wzwy stawiane bez pozwolenia zwierzchnoci,

tylko na troje pitro, to jest jedno podziemne, a dwoje nad

*) Tego przepisu nie zachowywano cile w Polsce i czsto zaraz za

bramami gównego miasta powstao mniejsze.
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niem. Kopa za w gb bez pozwolenia zwierzchnoci tylko

dopóty \v(jlni), dupókd da si wyrzuca ziemia bez tarcic,

stopiii(jw lub podobnych jirzyrzdze.
Miai>to stanowi tak dalece jedn osob, e moe popeni

nawet przestj)stwo, ale tylko w skutek rozmysu i narady

swego urzdu czyli przeoonych*).

Dopókd wiijtowie byli dziedziczni, tak dugo mieli naj-

wysz wadz, gdy za miasta nabray potgi i uwolniy si
od przemocy rycerskij, wójt dawniej rycerz sta si tylko

sdzi obieralnym z mieszczan.

Od tego czasu ustalia si zasada, e naczelny kierunek

wszclkienii sprawami naley do burmistrza (proconsul) i raj-

ców (consules). W miastach wolnych równie burmistrza obie-

raj corocznie z poród siebie rajcy jak rajców starsi (cechów).

Gdzie jest dwudziestu czterech rajc()W, powinno by dwóch

bunuistrz(')W, aby kada liczba apostolska miaa przewodnika.

Burmistrze i rajcy najlepsi redniego stanu i redniej ma-

jtnoci, którzy stanowi rodek midzy bogaczami uciemi-

ajcemi, a ub('>stwem uciemioncm.

W miastach podlegych czyli lennych równie burmistrze

jak rajcy mog by od pana mianowani. Burmistrz obieralny

czy mianowany powinien przysidz, e bdzie urzd sprawo-

wa susznie, nie uwodzc si dla nikogo ani mioci ani

lutoci (litoci). Rajcy powinni razem z burmistrzem pilno-

wa i)oytku i praw miasta, a ku temu zasiga rady od

starszych (bractw czyli cechów).

Kiedy który z handlujcych lub szynkarzy ma faszywe

miary, albo sprzedaje z ywno, lub nai)oje, to go rajcy

ukarz i skaza winni na zapat trzech grzywien sowia-
skich, które czyni trzydzieci szelgów**).

Sd w miastach wolnych skada si z wójta (advocatus)

i jedenastu awników (scabini), to jest z liczby apostolskiej,

*) Zasadu ta (il>jania sjtraw pr/.criw magistratowi krakowski nut

I) zabicie Tczyskiofio za Kamirza .lagiflloczyka.

**) W prawic powioilziaiio: consulos piactcrca i)otostatiMn jiidicandi

liabmt super cpiaslilift va uas inousuras ot pondora iujusta ac cujuslibot

(•il)i ot pi)tus lalsa inorcimouia ; fiuicuu<iuo haec \'iolavprit doniorotur tros

sclavonica8 inarcas, (juae faciunt tri^iuta spx solidos. JaskiiTa Jus iiiu-

iiicipalo luaidon burgcnsc art. XLIH.

Tom IV 3
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ale z wyrzuceniem Judasza, któryby nie móg by sprawie-

dliwym. Mniej jak szeciu awników prawo niedozwalao.

Kiedy wójt jako najwyszy miejski urzdnik by zwykle dzie-

dziczny, awnik zdarza si take dziedzicznym, a czyj przy-

najmnij dziad nie by wolnym czowiekiem, ten awnictwa
sprawowa nie móg. Z powodu dziedzicznych urzdów
miejskich powstaa nawet rónica midzy mieszczaninami ro-

dzaju (rodu) awniczego, których pónij zwano patrycyu-

szami a mieszczaninami rodzaju prostego.

W tym tylko razie kiedy wymarli awn/cy dziedziczni, król

bez oboru móg odda awnictwo, nawet takiemu , co mu by
l)oddany suebnie (ministeriali regio).

Jak po miastach i wsiach wolnych niemieckich , byy sdy
wójtowskie tak po miastach i wsiach lennych sdy burgrab-

skie. Zasiaday te ostatnie ju nie w imieniu miasta jak

pierwsze, ale w imieniu króla lub innego pana. Burgrabia

obowizany by mie do pomocy swego zastpc zwanego

sotysem (Schultheiss) i najmniej dwóch awników. Sotys

za móg sdzi bez burgrabiego, ale za to koniecznie w gro-

nie jedenastu awników czyli przysiników. Sd czy wój-

towski czy sotysi , skoro si odbywa z awnikami by sdem
gajonym (judicium bannitum) cobymy po teraniejszemu tu-

maczyli kolegialnym.

Gograbia by to, e tak nazwa moemy sdzia dora-

ny, po miastach lennych. Mianowa go król lub inny pan

miasta do jednej tylko sprawy: zwykle przeciw otrom,

a z tym obowizkiem , aby w cigu dnia rzecz rozpozna i za-

wyrokowah

Wony miejski nazywa si p o dw o j s ki em ; bywa z kmieci

lub czynszowników, a gdy czasu sdowego zaniedba, wyli-

czono mu trzydzieci plag zielonym prtem dbowym dwa

okcie dugim; z tj za przyczyny: „e podwojski zwyk nie-

wiele pienidzy miewa, przeto kiedy pienidzmi winy odpra-

wia nie moe , musi by na ciele karan."

Teraz moemy ju przystpi do zasad samego prawa

saskiego, które obowizywao miasta polskie, a w takij for-

mie w jakij je mamy u naszych dwóch najznakomitszych

miejskich prawników XVI wieku, to jest Mikoaja Jaskiera
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i Pawa Szczcrhicza *). Wyrzccznno w niem , c prawo jest

napr/ód pi/yrodzone, któro ludzie; iiKij sp<iliie nawet ze

zwier/ctaini jak czenie si pci, wyciiowywanie dzieci, uy-
wanie darów ziemi, ale i kocielne. Prawo kocielne

Pan Bóg zaprowadzi, e powiedzia: oto dwa miecze. Miecz

duchowny wodzi papie, a miecz wiecki cesarz. Z tycli wo-

dzicieli miecza jeden ma najwi\)tszy ol)owi/,ek stara si

o to, aby wadza drugiego bya naleycie uznawana. W rze-

czach dusznych i które do chway boój nale, wyszy jest

papie, ale w tych, co si obrony tycz, wyszy jest cesarz.

Jak w niektórycii rzeczach i)ai)ie ma sd nad wieckimi lu-

dmi, tak w innych cesarz nad duchownymi.

Sprawiedliwoci nazywa si oddawanie kademu tego,

co mu si naley: Bogu naboestwa, ludziom uszanowania,

przeoonym jjosuszestwa, r(')wnym zgody, modszym i»rzy-

kadu, sobie cnoty a ubogim litoci. Wierzchokiem wszyst-

kiego i)rawa jest: uczciwie i wedug Boga y, drugiego nie-

obraa, kademu to dawa, co mu si naley.

Po prawie Bocm idzie prawo ludzkie , a to jest naprzód

prawem narodów (jus gentium) i opisuje stanowienie

pastw, ich granice, pokój, przymierze, obron, osienie,

siedliska, kupno, przedawanie, najmy itd., powtóre prawem
ziemskiem jak nj). szlacheckie królestwa i)olskiego i pra-

wem miejskieuj, które i»owstalo <lla miast ju wtedy, gdy

Enoch syn Kaima zaoy miasto Knoch.

Prawo w ogóli! jest dla tego ustanowione, aby boja
kary hamowaa ludzk rozpust i wszeteczno ; aby niewin-

no bya bezpieczn.

Prawa zna iiiepotrzebuj i nic im nie szkodzi, clio go

nie znaj: onierze, clii)i)i, kobiety i dzieci.

Trzy rzeczy w prawie pisanem s przeciwne prawu bo-

emu przyrodzonemu: to jest niewola, urodzenie nieprawe

i ograniczenie rozporzdzania majtkiem, eby dzieci cakiem

zuboone nie byy, bo kady rodzi si wolnym, rodzi si

*) .laskicr wyda ])ra\vo saskio w tokscio aciskim z possanii i un-

iami r. Ir);5. w Krakowie u Wictoia. Szczorliicz tumaczenie togo prawa,

u iiajprzóil alabotycziiyiii jiorziidkiem ustawinjiic przedmioty, ogosi je

we Lwowie r. lw\.
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wedug prawa przyrodzonego i moe robi ze swoj rzecz

co mu si podoba.

Ludzie wolni dziel si na duchownych, którzy si
modl za rycerzy i ludzi prostych, na rycerzy, którzy bro-

ni duchownych i prostych i na prostych, którzy pracuj

na duchownych i rycerzy.

Rycerstwo dwojakie jest: jedno wojenne, drugie prawne.

Prawne polega na biegoci w prawie. Jedno i drugie ha-

muje ludzk zuchwao. Prawne rycerstwo albo broni ucie-

mionych, albo karze przestpców. Rycerzami prawnemi s
take katowie i podwojscy, „bo tacy byli owi, o których na-

l)isano, i si szatami pana Chrystusowemi dzielili." Wro-

dzone rycerstwo maj królowie i inni ludzie stanu szlache-

ckiego; nabyte maj biskupi, opaci itd. Wrodzone jest za-

cniejsze ni nabyte.

Poniewa nie wszyscy ludzie maj gruntow wasno
niezawis (allodialn) przeto s i tacy, którzy j bior
od drugiego z obowizkiem, czyli jako wasno lenn
(feudaln). Ten co w taki sposób daje wasno, jest pa-

nem feudalnym, a ten co j bierze hodownikiem,
lennikiem, manem. Król i kady pan feudalny moe s-
dzi swego lennika na dziedzictwo, zdrowie i gardo. Len-

nikowi wolno jednake na swym panu feudalnym dochodzi

krzywdy sdziego, wolno mu przeciw niemu broni swego

miasta, grodu i zamku. Gdy atoli czy si do boju z nie-

przyjaciómi pana, wtedy winien zdrady, bo wanie zobo-

wiza si sta zawsze przy nim, przeciw kademu jego nie-

przyjacielowi. Jeeli jednak wie, i jego pan niesusznie wojn
wszczyna, na ten czas przy nim stawa nie potrzebuje, ale

i w takim razie, skoro ju o obron jego chodzi, przybywa

w pomoc winien. Gdy lennik dowie si o niebezpieczestwie

swego pana , na ten czas i bez przywoania obowizany spie-

szy mu w pomoc, a to pod utrat lenna Na wypraw za
wojenn tylko zawezwanie wkada na lennika obowizek sta-

wania. Kiedy lennik czyli man zabije pana, traci gardo

i lenno. Ale go zabi moe bezkarnie w obronie wasnej

i przy najciu swego domu. Skoro pan feudalny zabije len-

nika, na ten czas lenno staje si wasnoci niezawis (allo-

dialn) dzieci zabitego.
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(Jdy mnizo lennik, ua t4>n czas pan feudalny, uiu2o usa-

dzi na iLMuiie jednemu pu nim byua, ulu tuu syu wiiiicu ze

spadku wywjjp.a si\; braciom.

Jooli od dwóch panciw feudalnych jeduu i to samo Unno

dostani^ dwaj lenFiicy, na ten czas prawujc siy mi^*dzy sobj,

obowjj^aui przypozwa i»an(')W, aby ci siy rozitrawili.

Niewulnikieni zostaje jeniec zabrany na wojnie, taki kUi-

rego sprzeda ojciec dzieckiem w czasie godu, który jako do-

rosy sam si sprzeda lub kt<'>ry przez sd na niewol skazany.

Pan nie moe z umysu swego niewolnika zabija, ani kale-

czy, ale go moe sprzeda, albo gdy nm ucieka, oku
w kajdany i nawet na zawsze. Za sprawy niewolnika pau

przed sfjdcm odpowiada i ju zawyrokowanego na mier moe
od winy wyprzysidz : ,jakoby te przysiijgl, i ko albo by-

dl jego, szkody nieuczynio," gdy mier niewolnika przy-

l)rawiaaby o szkod pana.

l*anu wolno wyzwoli niewolnika, a wyzwolony winien

nm u.szanowanie , nie moe go skary, a zuboaego obowi-

zany ywi. Niewdziczny z wyzwoleca staje si na powrót

swego pana niewolnikiem. Wyzwala niewolno takiego co po

dwudziestym roku ycia sam si sprzeda, co przez sd na

niewol skazany, co z on pana spókowa. Niewolnik zy-

skuje wolno, gdy si zemci mierci za mier swego pana,

gdy odkryje meimic faszywych pienidzy, albo miejsce prze-

chowywania ukradzionej panny. Po niewolniku wyzwolonym

a zmarym bezdzietnie pan bierze spadek.

Podobni zui)elnie do niewolników wyzwolonych s ludzie

suel)nie poddani królowi*). Mog oni posiaila wasno,
bior spadek po krewnych tylko w tych samych dobrach,

w których si rodzili i na urzdy sdowe (awników) mog
by niekiedy przez króla i)osunici, aby tylko byli przez niego

wprzódy wyzwoleni i i)rzynajnmiej trzema anami ziemi ob-

darzeni.

yd z chrzecianinem je nie powinien, oraz niewolno

mu w wielki pitek wychodzi na ulic, ni okien lub drzwi

*) Tój klasy ludzi w Tolsco nic byo, ale zdaje si , o j tworzy
Mieszko stary pod nazw s uebnikó w, czm niezmiernie oburzy przeciw

sobie naród.
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otwiera. Chrzecianin nie moe suy u yda, nie moe
bra od niego lekarstwa. Przed sdem yd przeciw chrze-

cianinowi oczyszcza si przysig jednego yda i dwóch

chrzecian, a chrzecianin tylko jednego chrzecianina i jednego

yda. O zabójstwo spehiione na ydzie ten sam wyrok, co

o zabójstwo na chrzecianinie , a to z tój przyczyny, e yd
Józef, który jako lekarz wyleczy z parahu Tytusa, uprosi

to sobie u jego ojca, cesarza Wespazyana.

Wracajc do chrzecian i to wolnych, wadza ojcowska,

wedug prawa saskiego, wzgldem dzieci niewyposaonych

jest tak znaczna, i dziecko w czasie godu moe by od niego

sprzedane , a w adnym przypadku nie moe przeciw niemu

wytacza sprawy do sdu. Nabytek wszelki , a nawet spadek

po mierci cudzj , dziecko przynosi ojcu. Staj si jednake

zupen wasnoci syna niew'yposaonego szaty, konie , zbroje,

darowane od ojca wtedy, kiedy ich syn uywa moe, dobra

wzite z on, up wojenny, od, zarobek nauk zyskany

z mistrzostwa, doktorstwa lub rzecznictwa, spadek spoinie

z ojcem odziedziczony, darowizna, od której dajcy wyranie

ojca wyczy. Tych wszystkich rzeczy nie mog t bracia

potrca bratu przy rozdzielaniu spadku po ojcu. Ojciec moe
raz jeden uwolni syna niewyposaonego czyli nieodprawio-

nego z pod wszelkij odpowiedzialnoci sdu, przez proste

zaprzysienie, e jest niewinnym. Jeeli jednak o wspólny

W7stpek s do odpowiedzialnoci pocignici, wtedy wyprzy-

sienie nie moe mie miejsca. Ojciec obowizany odda
dzieciom majtek po zmarej matce. Matki prawo nad synem

nierównie mniejsze ; nie moe ona go wyprzysidz z pod sdu.

Dziedziczy po dzieciach majtek tylko wtedy, kiedy nie yje

ojciec. Gdy matka mieszka przy oenionym synie i ten umrze,

wtedy owdowiaa synowa ma lepsze prawo do wiana
,
gierady

i strawnych rzeczy, ni maonka, chyba, iby matka udo-

wodnia posiadania, to jest, e nie ona przy synie, lecz syn

przy niej siedzia. Matka dowodzi macierzestwa przez wia-

dectwo kobiet, które byy przy urodzeniu. Matka moe by
opiekunk dziecka swego.

Bracia majcy spoiny majtek, nie odpowiadaj za brata

nad cz jemu przypadajc, chyba eby za ich zezwoleniem
zacign dug spoiny. Bracia odprawieni nie nale do dziau
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po jiiiiierci iu«lzicó\v z hrunii iiioodpniwiunyini, chybiby pod

pr/ysi^'g ws/ystko wnosili do s[i:idku po rodzicach, co im

od nich byo dane. Bracia, którzy si zrzekli dziau, nie

niaj% nic do spadku po ojcu. Przy dziaach )rat najstarszy

oznacza czci, a najmodszy z nich wybiera.

ligkartem jest» kto nie w maestwie urodzony, albo

te w maestwie, ale nieprawnie zawartem. Cho z nie-

prawnie zawartego maestwa, ale w dobrój wierze n. p.

gdy kto nie wie, i si z blisk krewn oeni, dzieci s
prawe. Bkart nie moe mie ojtiekuna, nikogo do sdu
skary, nie moe by adnym przeoonym ani rzecznikiem.

Kt^by jednak zabi bkarta ma by karany. Dzieci bkartów,

cho i)ochodzce z jjrawego oa s bkartami, jednake,

gdy nic masz innycli, wolno je przypuszcza do urzdów

wieckich.

Lubo bkart nie bierze spadku po ojcu, przecie jego syn,

wedug niektórych zdania, ma prawo do spadku po dziadzie.

Cae ponianie bkartów czyli dzieci z pogaskiego wie-

loestwa pochodzcych miao na celu zniewalanie ludzi do

cirzeciaskiego maestwa.
Maestwo gównie stao pod prawem kocielnem.

Oczywicie i wedug prawa kocielnego rozwijao si i zle-

pszonj nai)ierao formy. l'rawo miejskie mówi o mae-
stwie warunkowem wedug rozporzdzenia papiea Bonifa-

cyusza VIII*) w tych sowach tumaczenia Szczerb i cza:

«ten zasie który jakiej biaejgowie polubi pod pewn con-

diti, a póki si conditiey dosy nic stanie , drugiey jeye

krewney polubi sowy, które zarazem maestwo czyni

per Ycrba de praesenti, tedy przy tej wtorey zosta b-
dzie powinien." To warunkowe maestwo, które jednak,

byo czem daleko wicój , ni zrkowinami czyli zarczynami,

czstokro zawierali królowie i inni i)anowie dla tronów

i majtków, nawet pomitlzy dziemi wieo narodzonemi.

Kademu wolno si eni tyle razy ile chce, )yle m
mia zawsze tylko jedne on, a ona miaa jednego ma.

*) Bonifacy YlII rzi^lzi kocioem w kocu XIII, a w poczj^tku

XIV wieku.
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Traci prawo do maestwa duchowny, zakonnik i taki

co poj po matce córk, lub na odwrót, albo t siostr

po siostrze.

Maestwo jest dla tego witym stanem, e polega na

wierze maeskiój, nadziei w dziatkach, mioci dla

Boga i ony. Obejmuje za czysto prawdziw, gdy jest

zwizkiem przyzwolenia, posuszestwo, gdy pan Bóg
przykaza Ewie, aby suchaa swego ma, ubóstwo dobro-

wolne, gdy ten, który siebie samego drugiemu daje, nic

sobie nie zostawia.

Rozwód równie jak maestwo nalea do prawa kano-

nicznego i sdu kocielnego. Dawano go naprzód dla czy-

stoci, gdy jedno z maonków chciao si powici stanowi

duchownemu, a drugie na to zezwolio. Przy tym rozwo-

dzie kady maonek zatrzyma to, co mu byo dane od

drugiego.

Rozwód zdarza si dla niezdatnoci do sprawy mae-
8kij, a wtedy wiano zostawao przy onie. Trzeci rozwód

bywa, kiedy jedno z maonków ukrzywdzio bardzo drugie.

ona rozwiedziona tracia jwiano: gdy si bez susznj

przyczyny rozwioda, gdy winne macice albo drzewa owo-

cowe wyrbywaa, gdy ludzi zrodzonych w dobrach z dóbr

wypdzaa, gdy wiano komu obcemu oddawaa i podobno

jeszcze z niektórych innych przyczyn.

Co do posagu i wiana take nie sd wiecki ale kocielny

wyrokowa. Dziecko zrodzone przed rozwodem bywao spoinie

przez rodziców utrzymywane i matka miaa prawo chowa je

u siebie do skoczonego trzeciego roku ycia.

Sposobienie dziecka cudzego na swoje (adoptio) miao
warunki, e tylko starszemu wolno byo sposobi modszego

i to takiemu, który móg zawiera lub ju by zawar ma-
estwo: majcy dzieci lub bezdzietny, równie kobieta jak

mczyzna. Syn sposobiony zostawa tak pod wadz ojca

sposobicego jak gdyby by z maestwa urodzony.

Oprócz sposobienia byo take p r z y b r a n i e (arrogatio).

Syn przybrany dawa zezwolenie na przybranie , a wic tylko

taki co mia lata, w których mu sob rozporzdza byo
wolno. Nie przechodzi pod wadz ojca, gdy nawet móg
by gospodarzem (ojcem familii).

I
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Ilówiiif syn sposobiony jak przybnuiy, by ojca albo ma-

tki, któr/y go przysposobili lub pr/ybrali, dziedziwni i móg
wytacza spraw przeciw icli te>tanieiit<»wi.

Opiekun mia by zawsze równy w rodzaju (co do uro-

dzenia) sierocie. Opiekuna gównym obowizkiem bya pie-

cza nad majtkiem sieroty. Nim obj opiek, powinien by
uczyni inwentarz (spis) majtku. Móg by pijcisigany do

odpowiedzialnoci, gdy dugów sieroty niepaci lub pienidzy

w pat*) niedawa.

Oj)iekunem mona byo zosta z pokrewiestwa, a nawet

krewny najbliszy po mieczu, mia obowizek donie sdowi,

e po zmarym s sieroty i na niego przypada opieka. Wtedy

bywa przez W(')jta i awników potwierdzonym. Opiekunowie

zdarzali si ustanowieni przez testament zmarego, albo

wreszcie nawet jako ludzie obcy przez sd powoani.

Od oj)ieki mona si byo wymówi znaczn liczb wa-
snycb dzieci, urzdem w dalekich stronach, ubóstwem, cho-

rob, nieprzyjani ze zmarym ojcem sierot, wiekiem siedem-

dziesicioletnim, lub niszym dwudziestu piciu lat, brakiem

rozumu.

Opiekun móg wzi dla siebie poyczk z majtku sie-

roty, ale nie móg cign adnych zysków, chyba iby do-

bra zaniedbane swym groszem do pory by przyprowadzi.

Opiekun sieroty posiadajcej lenno, obowizany by do po-

sug i wyprawy przy ])anu feudalnym tego lenna.

Opiekun zostawa pod nadzorem sdziego i dla tego móg
by zniewolony do dawania rkojmi. Za majtek sieroty by
odpowiedzialny nawet sd, który potwierdzi opiekuna. Opie-

kunowie z wyjtkiem jednake testamentowych , obowizani

byli corocznie zdawa sdowi liczb z dochodów. Oi)iekuna

o ze prowadzenie opieki moga skary nawet obca biao-

gowa, lubo biaogowom dozwalano skargi tylko we wasnym
interesie. Pozwany za opiekun winien by sUm równic

przed namiestnikiem sdziego jak przed samym sdzi. Skoro

za trzecim i)ozweni nie przyby, wtedy jako podejrzany móg

•) W zasadzie wszelka lichwa czyli pobieranie procentu byo zaka-

zane 0(1 kocioa, alo znano zakupywanie czynszów i wydcrki od

dawnych czasów, a o których powie si take w dalszym cingu.
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by od opieki oddalonym. Mia sdzia prawo dla niespra-

wiedliwego prowadzenia opieki i bez powodu (oskaryciela)

wyrokiem odsun opiekuna. Gdy za niedorose dzieci na

opiekuna skaryy, wtedy do sprawy winien im by by przy-

dany dozorca (curator).

Opiekun móg dobra sierot przeda dla wypaty wiana,

dla wyywienia sierot w godzie , dla usunicia dóbr z pod

sprawy przed sd wytoczonój, a w której mógby je przegra)

dla usunicia sierot z pod ucisku , dla wydostania majtku ze

zastawu u yda , dla spacenia wierzyciela , który mia prawo

dobra zaj, dla susznych przyczyn, którychby opiekun do-

wiód jak np. na wykupienie z wizienia.

Wychodzenie z pod opieki odbywao si tym sposobem

:

ze sierot poszo do urzdu dwóch krewnych po ojcu i dwóch

po matce, a ci wydali wiadectwo o osigniciu penole-

tnoci *).

Prawo magdeburskie mówi o opiekunach a waciwie do-

zorcach (curator) osób szalonych, marnotrawnych. Dozorc

powinne byy mie kobiety zniewolone do spraw sdowych

i mia go t taki, który nie by w stanie odbywa pojedynku

przez wyrok sdowy ustanowionego.

Rzeczy uwaane s w prawie saskiem zaBoeiwite
jak kocioy, cmentarze, za kocielne, które suyy na

uytek kocioa i duchownych, za publiczne jak mury miast,

drogi, za priwatne, które mona byo pozbywa i odzie-

dzicza, za nieruchome i ruchome. Co do nierucho-

mych waniejsze byy przepisy, e kady powinien swój dwo-

rzec ogrodzi, aby sam szkody nie ponosi, ani ssiadowi

nie zrzdza.

Grodzc za pot, powinien prcie na sw stron obra-

ca, a miaa to by ju ustawa Solona, któr z Aten prze-

jli Rzymianie do XII tablic. Wzgldem mynów uznawano

zasad, e nikt nie ma prawa stawia tak myna nowego,

aby cudzemu starszemu, u niszego strumienia wod zatrzy-

*) Od którego roku ycia zaczynaa si penoletno wedug prawa

saskiego o tem niewiadomo. W Polsce za czasów póniejszych, a miano-

wicie w XVII i XVIII wieku mieszczanie z ukoczeniem dwudziestu jeden

lat stawali si penoletnimi.
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mywa. Kunia niut,'ii sta i w rodku miasta, byle tylko

bya naloycio od poaru za!)t'/i)ieczona, lecz na lisic to

jest miejsce do kucia koni, kowal potrzebowa pozwolenia

od urzdu.

Najwaniejszy atoli by podzia rzeczy na wasne, nie-

z'awise czyli alodialne i posiadane pod warunkiem to jest

lennie czyli jtodie^dc. Tak wasno jak i)Osiadanie warun-

kowe mogy by pozbywane i odziedziczane. Wasno nie-

zawisa powstaa i)rzez zajmowanie gruntów nic majcyci

jeszcze pana, bez opacania si komu innemu, bez podejmo-

wania jakiejkolwiek suby *) za te grunta.

Prawo saskie znao ju take obowizek gruntu dla gruntu

to jest suebno gruntow (servitus); suebnoci gówniej-

szc byy nieodbierania wiata na jednym gruncie przez sta-

wianie budowali na dnigim, przechodzenia i przejedania

czyli cieszki i drogi.

O niewolnikach, którzy nic byli osobami ale rzeczamii

niechaj bdzie dosy na wzmiance wyj uczynionej.

Bydo kady mieszkaniec obowizany by wyi»dza z pa-

sterzem na pole, aby nie robio szkody ssiadom i aby pa-

sterz spoiny nie traci zarobku. Tylko trzy any posiadaj-

cemu bd niezawile bd lennie, wolno byo pasa oddziel-

nie. Pasterz za szkod w bydle odpowiedzialny, a zwaszcza

gdy mu zje wilk albo ukradnie zodziej. Przy umylnem pa-

szeniu byda w szkodzie, paci si za szkod wedug uzna-

nia chopów, a nagrody czyli kary, w ogóle trzy szelgi; przy

nieumylnem za za szkod i nagrody razem sze pienidzy.

winie powiimy take by wyganiane w pole. Wolno
pozostawi w domu tylko macior z drobnemi prositami, ale

tak j trzyma, aby szkody nic robia.

Za uciekajcym ze szkody koniem, )ydlciem lub wie-

przem, i)okrzy\vdzony majc przy sobie dwóch mów, po-

winien i do waciciela tych zwierzt, da mu win (czyni

*) Czysto sowiaska i polska wasno bya alodialna. a lenna

wciskaa !>\(^ od zachidu z prawami majestatu i rycerstwem; na Ru
za wprowadzili jij Warcgowie. Wasno lenna wysza wszdzie z na-

jazdu.
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wyrzut) i szkod dwom kaza oszacowa, a wtedy ma takie

prawo do nagrody, jak gdyby by zaj.
Pies nie powinien by na tm miejscu chowany, gdzie

ludzie pospolicie chodz, a gdyby tam czowieka wolnego

uszkodzi, to waciciel jego nagrodzi uszkodzonemu wedug
uznania sdziego. Gdy przy ukszeniu waciciel przysie,

i nie wiedzia, e jego pies ksa, wolny jest od nagradza-

nia szkody. Jeeliby pies u acucha wisia, a kto poszed

do niego i by uksanym, to waciciel psa nieodpowiada.

Kto bronic si od ukszenia skaleczy, albo zabije psa, ten

za to nie podlega sdowi , ale kto mu to zrobi bez przyczyny,

ten go opaci postanowionym wargeltem (Werthgeld) to jest

jeeli domu strzee , lub za owcami chodzi trzema szelgami.

Pies myliwy ma by nagradzan takime psem równie dobrym:

„o tym niektórzy mniemali, i ktoby drugiemu psa zabi,

powinien go pszenic obsypa za ogon podniowszy, ae wszyst-

kiego zasypie. Ale to by nie moe, bo wyszey sysza,

i bez winy zostaje ten, który psa zabije, gdy mu si inaczej

obroni nie moe. A jeeliby go oprócz obrony, jakokolwiek

zabi, tedy go zapaci postanowionym wargeltem albo wedug
szacunku, jeliby wargeltu nie mia opisanego"*).

Gsi zajmuj si w szkodzie jak konie, bydo i winie,

lub gdy uciekaj idzie si za niemi z dwoma mami do wa-
ciciela. Kury wolno chwyta i skrzyda im obcina.

Ptaki chowane do drobiu gospodarczego nieliczone, dzie-

lono na oswojone jak np. gobie, pawie, abdzie, orawie,

sroki, kruki oraz na owieckie czyli paznokty zymajce
jak sokoy, jastrzbie, krogulce. Jeeli ptak owiecki daje

si zwabia, ktoby go zwabi byby winien przywaszczenia

sobie cudzj rzeczy, a ktoby go schwyta w ptcach (spta-

nego) byby winien kradziey, lecz za ptaka nie powinien by
obwieszony tylko „na skórze i wosiech ukarany."

Gdy ptak owiecki zdziczeje i uleci, wtedy wolno go kademu

dla siebie schwyta. Kto cudzego ptaka przypadkowo zabije

powinien wróci innego, kto z umysu , ten nadto obowizany

do nagrody (pieninej).

•) Szczerbicz.
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Pszczoy fikoro 7. ula iiloc stiij si tego wasnoci?^

u kogo osid i nikt nie jowinien ich goni na grunt cudzy,

Kiad/ic ps/rz<'» poci^ra ohwjpszonio. Mi(^d nie idzie za

pszczoami, ale zostaje pr/y tym, kto go ma w i)osiadaiiiu.

owy s kademu i wszdzie dozwolone, bo wedug pi-

sma w. pan B<'>^ stworzy zwicr/eta dla czowieka, wic \is\\

je dostanie, jc^o s. Ki<'dy który las albo gaj wyj^'ty przez

kMla od ogólnego owiectwa, to ktoby w nim polowa, „prze-

padnie kani kr(')lewski«''j sze(''dziesit szelg<)W." .Tonli mu
zwierz do tego lasu lub gaju uciecze, wolno mu go pogoni

i schwyta^ ale niewolno go szczwa, ani niewolno trbi.

Kto za tamtdy przechodzi ma z uku i z kusze*) swój ci-

ciwo zoy i sajdak zawiza, take i psi jego wszyscy maj
by na smyczy uwizani.

Ryby wolno kademu owi na morzu i na wodzie do

nikogo nienalecj , ale ktoby je owi na cudzem w rzece

lu) jeziorze przej)adnie trzy szelgi i szkod nagrodzi. Wi-
ksza jest wina, gdy kto owi w cudzym stawie lub cudzj

sadzawce, których przyrzdzenie kosztowao prac. Kto

w zerwanym cudzym stawie ryb nabierze nie susznie czyni,

ale garda za to nie daje.

Rbanie w cudzym lesie i koszenie cudzj trawy, pociga

win trzech szelg<'»w i wynagrodzenie za szkod. Gazie
drzewa szerzce si na grunt ssiada, ssiad moe poo)cina,

a chmiel wolno mu o tyle obrywa o ile go rk dosignie.

I\to drzewo urbane kradzie we dnie, ma sta pod prg
i przyi)aci przestpstwo sztukiem skóry, kto za w nocy

ten ma wisie.

Z prawa o rzeczach , a mianowicie co do szczegóów

waciwych prawu saskiemu zasuguje jeszcze na uwag gier-

gwet czyli uzbrojenie w caej zupenoci na wypraw i sta-

nowi go ko z rzdem, miecz, zbroja, tarcz czyli puklerz,

szaty powszednie, pociel wojenna, to jest óko z poduszk

i dwoma ])rzeeieradann\ miednica, obrus z rcznikiem (ser-

wet) kocio lub co podobnego.

*) Kusza roziniiio si* rczna, by to uk silniejszy kluczom naci-

pany. ry\v;)ro }l<) .jak tu wiilziniy <lo polowania i ztjjd przysowie : ,,wy-

bra si jak z kusz)^ na ryby."



46

Giergwet zostawiaj tylko ludzie rycerscy, spada po ojcu

na synów, a gdy s maoletni, uywa go tymczasowo ich

najbliszy krewny po mieczu, który bierze opiek.

Gier ad stanowi rzeczy kobiecego uytku, a te s
owce, gsi, kaczki, skrzynie ze zawiesistemi wiekami, prz-

dza, len, pociel jak pierzyny, poduszki, przecierada, obrusy,

aziebne chusty, rczniki, miednice, lichtarze, szaty niewiecie,

piercionki, sponki (spinki) albo rczne ochdóstwo, wiece,

ksigi wszystkie, których biae gowy uywaj do chway
boej, skrzynki mae, kobierce, obicie, firanki, zasony,

zwierciada, igy, szczotki, grzebienie, noyczki, sukna na

ubiór niewieci.

Jeeli m ma swoje owce i owczarza chowa, wtedy do

gierady nie nale.
Gierad bierze w spadku naprzód córka i to niewyposa-

ona przed wyposaon, a gdy tei nie ma, najblisza krewna

po wrzecionie"^).

Strawne rzeczy (spiarnia i piwnica) jak misa solone,

wdzone, soniny, szodry (szynki), kiebasy, sado, ledzie

i wszelkie ryby, maso, ser, sól, miód, piwo, wino, i wszel-

kie napoje, zgoa co tylko do jada i picia na rok lub czas

krótszy przygotowane. Strawne rzeczy po mierci ma prze-

chodziy w poowie na wdow.
Teraz moemy przystpi do sposobów nabywania i prze-

chodzenia wasnoci rzeczy z jednej osoby na drug. B-
dziemy si trzymali tylko tych punktów, które prawo saskie

najwydatniej przedstawia i które w Polsce pod owe czasy byy
najwaniejszemi.

W Niemczech przy lennoci odkryty skarb lub kruszec

kopalny stawa si wasnoci cesarsk. To samo pierwotnie

byo i w Polsce , ale od czasu Stefana Batorego zmienio si

w prawie szlacheckiem i weszo take do miast, e skarb

znaleziony nalea w poowie do waciciela ziemi, a w po-

owie do znalazcy. Z odkrytych kopalni korzysta mia prawo

sam tylko waciciel, gdy jednake król da pozwolenie szu-

kania komu kruszcu, na ten czas waciciel obowizany by

*) W Polsce gicrada ju po za rodkiem XV wiokii spadaa na dzieci,

bez wzgldu na pe, a tylko po kobioci > bezdzietnój na siostr.
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przcst^iwac'! iia olborzo, to jest wieczystj dziesicinie ud wy-

iiiilazcy kopij^cego i jego nastpców.

Kto znalaz rzecz zgubion, lub odebra otrom skradzionj

albo zupion, powinien j by |)rzy kociele ogosi, a gdy

w szeciu tygodniach wiadomo adna o nij nie nadesza,

dwie trzecie i)rzypaday miejscowemu sdziemu, a jedna trze-

cia znalazcy. Z rozbitego okrtu niewolno byo sobie nic

]>rzywaszcza n'»wnie iak z rzeczy zagarnitych powodzi.

Inaczj mniemao ])rawo, kiedy dla ulenia okrtowi towary

lub co innego wyrzucono umylnie na morze.

Rzecz w ogóle nieniajca waciciela, jak znaleziony

dyament w kamieniu stawa si wasnoci tego co j pier-

wszy zaj w posiadanie. Kto rzecz cudz skradzie lub zupi,

nie na)ywa prawa wasnoci t^j rzeczy, ale ma tylko jej po-

siadanie, 1)0 j trzyma w mocy swojj. Takie i)osiadanie

jest niegodziwe, w zój wierze, ale mona przyj do i)osia-

dania rzeczy cudzej w zuitcnie dobrej wierze, gdy np. kto

kupi dobra zborem caym, a pokae si, e poowa tego

)oru, naley do ssiada.

Kto rok i sze niedziel dobra spokojnie posiada, ten ju
z nich nie moe by wyrzuconym , póki to na nim wygrane

prawem nie )dzie. Ten tylko moe broni swego prawa

posiadania, kto nie zajmowa gwatem, komu sd niewzbra-

nia zajnjowania i kto nie milcza przy zajmowaniu przez

kogo innego.

W pewnym przecigu czasu mona si przedosta z prawa

posiadania do prawa wasnoci. Jak naby tak t mona
i straci wasno posiadaniem czyli pewnym przecigiem czasu.

Skutek prawny wynikajcy z ]u-zeminionego pewnego czasu

zowie sie dawnoci (przedawnienie).

Kto uwaajc si za waciciela trzyma majtek nieru-

chomy w i)osiadaniu przez Int trzydzieci jeden i niedziel

sze, temu nic; moe nikt zaprzecza i)rawa wasnoci do

tego majtku. Pizy majtku nieruchomym lennym, midzy
obecnymi trzeba lat dziesieiii na dawno, a midzy nie-

obecnemi lat dwudziestu. Koció zyskuje nieruchomo trzy-

dziestu laty, a przeciw kocioowi trzeba mie nad lat

czterdzieci.



46

Co do rzeczy ruchomych dawno dla wszystkich jedno-

stajna i to tylko trzyletnia.

Przez dawno aden niewolnik nie zyskuje wolnoci,

ani wolny suga nie moe si sta niewolnikiem. Nie odno-

sz przez ni 'szkody dziecko, onierz w subie i taki co

nie wiedzia o rzeczy, nad któr dawno upywaa.
Co do zmian prawa wasnoci zasuguj na uwag daro-

wizny, a zwaszcza maeskie. Do nich naley zadatek
(lubny) czyli prezenta, które dostaje narzeczona od narze-

czonego. ICto zrywa maestwo traci podwójny dar taki,

a w razie mierci krewni narzeczonj dar wróci powinni.

Drugi dar zwa si szczodrobliwoci maesk
(Morgen-gabe) i dawa go kady rycerz nim pierwszy raz

z siad z on w domu swoim do stou. Trzeci dar mae-
ski zwa si wianem i by równy zav>'sze posagowi, a sta-

nowi tylko opatrzenie doywotnie dla ony, gdy zostanie

wdow. Wiano zabezpieczono na nieruchomoci czyli sta-

wiano je w opraw, a dobra oprawne nie mogy ju by
przez ma pozbyte. Dobra lenne nie mogy i na opraw,

czyli na zabezpieczenie dochodu wdowie, a to z tej przyczyny,

i posiadacz ich mia obowizek stawa osobicie na wojn.

Co do darowizny dugo istniaa zasada pónij w niepa-

mi puszczona, e skoro rycerz jest tak dalece zestarzay,

i nie sidzie na konia z przypasanym mieczem i puklerzem

na rce, cho mu przytrzymaj strzemi, albo cho u\-je za

podstawk kamienia, lub pieka na okie wysokiego, na ten

czas nie moe ju nic darowa bez zezwolenia potomków

z wyjtkiem jedynie na cel miosierny.

ona majca dzieci, nie ma prawa mowi darowa dzie-

dzictwa, wiana, gierady ani adnych rzeczy, równie jakolim onie, skoro jest wtem samem pooeniu

Co do testamentów prawo saskie wychodzi ze zasady,

i czowiek schorzay w obawie mierci chojniejszym jest, ni

przy dobrem zdrowiu. Przeto schorzay móg rozporzdza

przez testament majtkiem swym i)rzcchodzcyni trzy szelgi

tylko o tyle, o ile da mu na to zezwolenie jego sukcesor.

Formalno ukadania testamentu bya bardzo prosta:

tcstator ogasza sw wol w obec siedmiu wiadków sukce-

sorowi, a ten lub konni na teni zaleao, móg kaza zezna-
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nie wiadków opisa i jaiikolwiek ur/dow pieczci ob-

warowa. wiadkiem testamentowym by niemóg sukcesor,

kobieta, guchy, niemy, wygnaniec, bezecny.

W testamentach bywali u.>tanawiani opiekunowie dzieci

i cgzekutorowie testamentu.

Ojciec móg w testamencie syna wydziedziczy z trzech

przyczyn, a mianowicie dla obrazy majestatu królewskiego,

dla jego oddania si herczyi, dla popenionego wictokupstwa.

Jednake przyjmowano i czternacie przyczyn z prawa rzym-

skiego.

Gdy sukcesor nieczyni zadosy woli testatora, móg go

zmusza biskuj) przez zajcie jego dóbr na swoje korzy.

Po zmarym iez testamentu wszelkie dobra przechodziy

na dzieci, l^oc/atkowo c('»jki winne Ijyly przestawa na [)o-

sagu i gicradzie, lecz pónij przypuszczono je do równego

dziau z brami. Po takim cu nie zostawi dzieci ani wnu-

ków szed spadek na ojca, gdy i ten nie y, na matk, a dalej

na dziada i to w ten sposób, e bliszy przodek wycza
dalszego. Po przodkach nastpowali bracia i siostry do wspó-

ek z synowcami i siostrzecami , którzy brali na gow swych

ojców i matek. Tóbrat, to jest brat tylko z ojca lub matki,

bra dopiero na wsjjók ze synowcami i siostrzecami.

W )raku tych wymienionych krewnych brali majtek porowno

stryjowie, wujowie i ciotki, a zawsze w ten sposób, e bli-

szy krewny wycza wszystkich dalszych.

Prawa wasnoci niezawisej (alodialnej) równie jak Icn-

nj przechodziy przez przeda i kujjuo. Pierwsze wolno byo
sprzedawa tylko za zezwoleniem potomków, a drugie za ze-

zwoleniem pana feudalnego. Kto sprzedawa w caoci dobra

niezawise, ten winien by równie jak przy przeday dóbr

lennyci zawiadomi sdziego, lecz gdy soiie zostawi póa-
nck roli alboli poowic dworcu i tylko tyle gruntu, aby na

nim wóz m('»g nawróci, na ten czas nie mia ])otrzeby py-

ta si o sdziego.

Co do dóbr ruchomych byo i)raw(n e yd niepowinicn

kupowa niewolnika chr/ecianina.

Kto konia i)rzedaje, jiowinien za to lubowa, e na te

Tom VI 4
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cudne (czyste) oczy dobrze widzi, e nie jest licowany (are-

sztem oboony) ani kradziony. To byo wedug prawa sa-

skiego, ale w Polsce przy targu zwyczajnie lubowao si,

e niedychawiczny, nienosaty i niekradziony, a drudzy doda-

wali, e nie ciguie na oczy.

Kiedy kto konia kupi i u przedawcy zostawi, a z wy-

picia lid kup u lub innych okolicznoci pokazywao si, e
kupno zawarte i zupenie skoczone , na ten czas , cho tego

konia nie odebra, e okalecza lub zdech, to jednake umó-

wion cen, wyliczy by winien.

Pomidzy uytkami z rzeczy cudzej wany jest najem
tak nieruchomoci jakoli ruchomoci. Najem nieruchomoci

móg by nawet dziedzicznym (wieczyst dzieraw), a jego

najemnik by czynszownikiem i nalea do chopów. Rycerz,

który wzi dobra w najem dziedziczny, traci prawo ry-

cerskie.

Co do najmu rzeczy ruchomj bya zasada, e gdy rzecz

najta zniszczeje w rku najemnika, ale bez jego winy, wtedy

nie jest za ni odpowiedzialnym.

Ten co poyczy rzeczy, powinien j odda w czasie i miej-

scu umówionem, a gdy nic nie byo umówionego tam, zkd
i wzi.

Do poyczki zobowiza si mona wziciem rzeczy pod

warunkiem oddania, zarczeniem za siebie lub za kogo in-

nego, listem czyli cyrografem, objciem gruntu, z którego

czynsz bywa opacany.

Gdy wierzyciel nie chce odebra dugu, moe go du-

nik zoy do sdu. Gdy dunik dugu nie paci, moe by
fantowanym i po szeciu tygodniach sprzedaje si fant na

zapacenie dugu.

Uciekajcego dunika moe wierzyciel przytrzyma, ale

w adnym razie nie moe mu nic samowadnie zabiera.

Za poyczanie pienidzy niewolno bra adnj lichwy,

gdy tego wzbrania i stary i nowy zakon. Lichw za jest

kiedy kto wicej odbiera jak poyczy. Ktoby utrzymywa,

e branie lichwy nie jest grzechem, ten powinien uchodzi

za odszczepieca. Lichw wolno bra tylko ydom i nie-

i
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wicniikom (niechrzcciaiioin) jako wiary chrzeciaskij nie-

przyjacioom*).

Dugi ojca paci tylko wtedy syn, jeeli dziedziczy po

nim spadek.

Kiedy dunik i)opadnie w niemono zaspokojenia du-
gów, wtedy moe by oddany wierzycielowi na odrobek^

ale powinien doznawa dobrego obchodzenia. Gdyby za
wierzyciel by czowiek obcy i bra ze sob dunika, to obo-

wizany zoy rkojmi (kaucy), e nie zrzdzi dunikowi

adnj krzywdy.

Zwierzenie rzeczy (depositum) winno by bezpatne,

gdy inaczj jest najmem albo zastawem. Strat wynik
z przypadku, a nawet z mnij pilnego strzeenia, ponosi

waciciel rzeczy. Kzeczy sobie zwicrzonj niewól no uywa,
ani licowa (okada aresztem) na swoj korzy.

Kto przyjmuje zlecenie (mandatura), ten je sam spenia
obowizany, a wyrcza si nic ma prawa.

Itkojemstwo albo gwar, zkd wyraz g\varancya, mogo
by w rozmaitych przypadkach dawane n. ]>. za dunika,

który po wyroku sdziego obowizany by do wyjjaty, a pie-

nidzy nie mia, za opiekuna, który obejmowa i»od zarzd

majtek sierot, za ssiada z którego winy móg si cudzy

dom o wsi)óliiej cianie wywróci; w og<)le za za czowieka

obcego lub ubogiego. Najpospolitszy gwar bywa w sprawach

o zabicie, przyprawienie o kalectwo, zranienie.* Da gwar

obowizek mia pow(')(l (oskaryciel) nieosiady. kiedy skary
osiadego; z gwaru zakrywano koszta sdowe i wynagrodzenie

obaowanemu bez przyczyny susznej.

Kto da gwar za jiowoda, ten mia prawo nietylko do-

pilnowania, ale i i)r()wadzenia calj jego sprawy. Gdy kto

nie móg dosta od nikogo gwaru, wtedy go zamknito, aby

nie ucielt, ale adnemi uciliwoci wizienia przeladowa

nie miano prawa.

*) To si\; nic zgadza z rozporzjidzoiiiem powyej przytoczonóni,

e opiekun winien pienidze sierot dawa w plaf. Ale ta niezgodno

pochodzi ztd , e do przepisów dawniejszych tylko przyczepiano pó^.niej-

sze bez kopotania si o zgodno. Byy t/'i wreszcie wyderkafy i czyn-

sze wieczyste.
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Wargielt byy to pienidze z których pacono za za-

bójstwo, przyprawienie o kalectwo, zranienie, ale t i za

wszelk szkod zrobion komu w rzeczach, War'gielt cako-

wity odpowiada staropolskiej gowczyznie z t rónic, e
obok niego sza kara mierci. Wargielt czciowy paci si

przyprawionemu o kalectwo lub zranionemu. Oprócz war-

gieitu bya jeszcze nagroda. Jak wargielt wyliczano jedy-

nie w skutek wyroku sdowego, tak nagroda pacia si

w skutek dobrowolnej ugody o przestpstwo lub szkod zrz-

dzon pod warunkiem zrzeczenia si sprawy sdowej. Wy-

soko wargieltu i nagrody bya przez prawo oznaczona i gdzie

wargielt nie przypada wyszy jak nagroda np. przy prostm

pobiciu, tam nawet przez sd zawyrokowan opat, zwano

nagrod a nie wargieltem. Wargielt cakowity znaczy

w prawie saskiem omnacie grzywien saskich, a nagroda

cakowita wynosia trzydzieci szelgów. Równie wargielt

jak nagroda paciy si ludziom wedug ich stanu, a miano-

wicie ksitom i baronom, to jest panom nielennyra grzy-

wnami zota, a ludziom awicy godnym grzywnami srebra.

Kada ona dostawaa poow tego, coby wzi jej m, a ka-

da panna poow tego co jej brat lub ojciec.

Wyrobnik dostawa na wargielt brok pszenicy bliej

oznaczony co do wielkoci i pewn liczb szelgów: na na-

grod za weniane rkawice i widy do nakadania gnoju.

Dla ksiego syna i innego bkarta nie byo wcale war-

gieltu, ale tylko na nagrod, eby sdzia mia z czego wzi
win, przeznaczono wóz siana, który dwa roczne woy uci-

gn mogy.

Zabójstwo rozmylnie popenione prócz wargieltu poci-

gao za sob kar mierci. Zabójstwo przypadkowe koczyo

si na samem wargielcie. Kto zabi ojca lub innego bliskiego

krewnego, tego rzymskim obyczajem zaszywano we wór skó-

rzanny ze psem, kogutem, map, mij i topiono. Wre-

szcie miejskie kary w Polsce byy, zakopanie ywcem i prze-

bicie wbijanym palem za dzieciobójstwa. We Lwowie je-

dnake r. 1568 zbrodniark jedne tego rodziiju na pal wbito.

Spalenie ywcem wymierzano za podpalanie, czarowanie, roz-

koj)ywanie grobel, grzech cielesny midzy niechrzecianinem

a clirzeciank lub na odwrót. Kobiet uiewieszano, ale je

i
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iiujczcij topiono. Pizcd iiiicrciii /adiiwaiio cza.>^eiu ciki*'

mki hzariuuiein ro/paloiiynii kk>s/.czutiii, darciem pasów,

ucinanieii rki. Nawet brz kary mierci kobietom zego

ycia po ochostaniu u ]»rc^Merza, a przed wy.w jeceiiiem

z miasUi nosy i uszy obrz}nano Wywieceniem za zwao
si dla tego wygnanre, e Je przy pochodniach wykonywano.

Kto si dopuci wzjjldem kobiety usilstwa , kto na cu-

dzoóztwie podchwycony, kto paszkwile pisa a nareszci*' kto

przez mur miejski przeazi, ten od miecza gin.
Co do (»tatniego przestpstwa znajduje si przykad

w aktach lwowskich z r. lóJJl. Podstpnie zabijajcy, u-

piec kociol(')w i cmentarzy, niszczyciele mynów i pug<'>w

)yli koem od woza druz^otani i w to koo wpltani.

Zoczyc który uciek na cmentarz lub do kocioa dla

uchronienia si od mierci, moga pogo ciga i bra byle

bez rozlewu krwi i byle nie byo tam adnt'^ osoby ducho-

wnej, choeby zakonnicy. Sudzy kocielni mogli jednake

pogoni wzbroni wstpu, bo koció powinien ywi tego,

który do niego uciecze, tak jako winie ywi ten, który jest

nad wizieniem przeoony.

Kto w kociele lub na cmentarzu dopuci si zbrodni,

tego cmentarz ani koció obroni nie mogy.
Zodziej i)ierwszy raz schwycony, by karany n.iprzód na

skórze, to jest u prgi (prgierza) odebra chost, a po-

tm na w osi ech, to jest ogolono mu gow. Jednake
golenia trzymano si tylko w pierwotnych czasach, a póniej

pod kar na wosieci rozumiao si urnicie ucha. Je-

eli zodziej ju nie mia ucha, wtedy mu wypalono pitno

na twarzy.

Ale powtórnie o kradzie obwiniony móg take by ode-

'Sany pod sd boy, przynajmnij w pierwszych wiekach pra-

wa saskiego, co si take wlizgno byo i do Polski —
a mianowicie kazano mu dla oczyszczenia si ze zarzutu , albo

nosi rozpalone elazo w goj rce, albo pod okie unjacza

rk we wrzcej wodzie, albo w szrankach, to jest ogrodze-

niu pojedynkowa si ze szermierzem. Niewinnego mia pan

Bóg zasoni od wszclkiój szkody w tych próbach, jednake

koció uzna, e podobna wiara w cud na kadi' zawoaniC

jest grzechem i sdy Boe w prawie potpi. Zdaje si, e
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w Polsce nawet przed XV wiekiem sdy Boe, z wyjtkiem

pojedynku ustay a zatm lubo stoj w prawie XVI wieku,

to tylko jako przepis historyczny.

Za trzeci kradzie zodzieja zwykle wieszano.

Przy popenieniu kradziey, kto mia pienidze, paci
take wargielt rzeczy skradzionej i tak za kurcz poowic
pienidza czyli halerz, za g pienidz, za barana i koza
cztery pienidze, za wieprza albo bydl cztery szelgi.

Kto kradzie popeni, cho si pojedna z okradzionym

i kary zawyrokowanej nieodnosi, jednake by bezecnym.

Kto schwyta zodzieja na gorejcym uczynku i chcia

mie z niego sprawiedhwo, ten go winien by zwiza, lic

to jest rzecz skradzion na plecy mu zaoy i tak go do s-
dziego odprowadzi.

Jak o kradzie powtórnie obwiniony móg by przez s-
dziego, skazany na pojedynek czyli szranki ze szermierzem,

tak ten którego skarono o napadnicie, gwaty i zupienie,

móg by skazany z tym, co go skary.

Szranki czyli pojedynek byy od kocioa równie zakazane,

jak próba rozpalonego elaza i wrzcej wody. W to miejsce

wysza ustawa cesarska, i obwiniony o napad, zupienie

i gwaty na osobie drugiego, jeeli szlachcic moe si odwie
przysig samotrze, jeeli mieszczanin samopit, a jeeli

chop samosiodm, ale utwierdzony obyczaj wyamywa si

z pod wadzy i kocielnej i cesarskiej. Uczeni prawnicy przy-

znawali, e pojedynki s grzechem, ale twierdzili, i kiedy

inaczej prawdy dowied nie mona, to sdy mog si do nich

udawa i pan Bóg bdz/e mia wzgld, e to jest waciwie

ufnoci w sprawiedhwo jego. Wyrokowano wic na po-

jedynki jeszcze i w XVI wieku, lubo ju tylko pomidzy sa-

mem rycerstwem a nie ludmi prostej kondycyi i to bardzo

pospolicie w Niemczech, a przy szczególnych sprawach, nie-

kiedy i w Polsce na wzór niemiecki.

Obraony przez napad , zupienie i gwaty na swojj oso-

bie bd w domu , bd na publicznej drodze
,
powinien by

obwinionego przez dotknicie dwoma palcami na konierzu

pozwa zawici e przed sdziego, sw aob wytoczy, gwar

wykaza, a dopiero obaowany potrzebowa broni si pra-

wem. Gdy sdzia nie widzia jasnych dowodów, a jednak
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zdawao mu si^*, e zbrodnia zasza, wyrokowa b<'ij w Kzran-

kaci. Znakoiiiitszy móg odmówi boju niszemu w rodzaju

(co do urodzenia). Poniewa za szermierz, który si bi za

pienii^dze nalea do bezecnycli, przeto obwiniony o nai)ad.

zupienie i gwaty, które to przestpstwa, nie miy )yni-

mniej blasku zacnoci rycerskij , nie móg by przez sdziego

skazany na sj)otkanie ze szermierzem, lecz tylko ze samm
skarcym albo, jeeli by kaleka, schorzay, stary lub mao-
letni, z jego opiekunem szrankowym. Jednake w Nieni-

czecli zrazu nietylko mieszczanie i chopi, ale nawet rycerze

dobrowolnie stawali najtenni szermierzowi. Walka odby-

waa si na miecze, których oprócz po jednemu w rku,

czstokro po dwa zatknito sobie za pas. Walczcy nietyl-

ko uywali i)awzy czyli tarczy, ale mogli si poobwija

w skóry lub pótno, byle tylko czoo i nogi mieli goe. Kto

by bez miecza i tarczy, temu ich jjoycza sdzia, a dla tego

leao w jego obowizku aby je mia na pogotowiu. Rka-
wice naleao mie lekkie.

Ksidz nie mia obowizku przyjmowa szranków, ale jak

je przyj, to si i pojedynkowa by winien; gdy za prze-

ciwnika zabi, na ten czas kapastwo traci.

Kogo skarono o zadane rany j)rzy napadzie i gwatach,

a przegra w pojedynku, temu ucinano rk, kogo za o za-

bicie i uleg sile i zrcznoci swego szampierza czyli przeci-

wnika bojowego, ten traci gardo.

Co do samego sdownictwa i jego postpowania, nadmie-

ni trzeba, e oprócz sdów wójtowskich, burgrabskich, so-

eckich i doranych (gograbskich), prawo saskie uznawao je-

szcze sdy jednane (polubowne), z t sam wadz co urz-

dowe, jednake i z tem ograniczeniem, e si niemogy wda-

wa w sprawy, w których chodzio o krwawe ukaranie. W s-
<lach jednanych moga by sdzi i kobieta, byle tylko „za-

cna i mdra."

Kady czowiek osiady przed sdem doznawa pewnycli

wzgldów i to zawsze wyszych w miar swego rodzaju
(urodzenia). Nietylko rycerz, ale posiadacz majtku jakiego-

kolwiek godny awicy dopiero po trzech pozwach od sze-

ciu do szeciu tygodni dorczanych bywa uznany za opornego

i wygnaca z kraju.
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Kady przed sdem móg stawa osobicie , ale te przez

rzecznika. Niewiadomemu dróg i sposobów prawniczych, s-
dzia mia obowizek z urzdu dawa pomocnika, a to nieko-

niecznie z prawników, lecz kogo uzna za umiejtnego i ten

winien by rozkazowi temu zadosy uczyni. Zwolnieni a na-

wet wyczeni od tego byli: bezecny, niemy i gucliy.

Bardziej ni do krajów polskich wnikao z Niemcami

Krzyakami do Prus prawo saskie, to jest ziemskie (Spe-

culum Saxonum) i magdeburskie (Jus municipale maidenbur-

gense). Ale jak Magdeburg wyrobi prawo wasne przez uchway
czyli wielkierze i przez sw prakitk, tak je te wyrobiy

i inne miasta saskie w nieco odmiennej formie , a mianowicie

miasto Lubeka. Ivrzyacy miastom zakadanym przez koloni-

stów niemieckich po Prusach, zatwierdzali prawa saskie za-

stosowane do obyczajów miejskich najczciej podug wzoru

magdeburskiego, ale te przez wyjtek, a mianowicie Elbl-

gowi, Braunsbergowi , Frauenburgowi , Kojpedzie (Memel)

i pewnie innj-m jeszcze podug wzoru lubeckiego. Miasta

Chemno i Toru otrzymay naprzód przywilej na prawo saskie

ziemskie i magdeburskie, a to r. 1233 jak si dowiedzie mo-

na z przywileju r. 1251, który doszed naszych czasów.

Sd chemiski by uznany za wyszy, a mianowicie powie-

dziano w przywileju, i jeeli miasta inne ju zbudowane,

lub zbudowa si majce midzy rzekami Wis, Os i Drwic
popadn wzgldem jakiej sprawy we wtpliwo , na ten czas

maj si uda do sdu chemiskiego, któremu suy pewna

wyszo nad inne*).

Gdy tedy Chemno stao si gównem gniazdem prawni-

ków saskich na Prusy spisano tam ustawy, które ju stra-

ciy nazwisko prawa saskiego albo magdeburskiego, ale si

stay prawem chemiskiem. Ksita mazowieccy oraz

kujawscy zatwierdzali swym miastom i miasteczkom prawa

przejte z Chemna i ztd w Kujawach, na Dobrzyskiej i po

województwach pockiem, rawskiem i mazowieckiem powstay

miasta na prawie chemiskiem, od saskiego, magdeburskiego

') Przywilejem tym z r. 1251 zwanym Frivilegium Culmense rozpo-

czyna si pisemko: Jura Munieipalia Terrarum Prusiae et leges ad eas

Terras prwatim pertinentes. Thorunii excudebat Augustiniis Ferberus.

Anuo Domini MDCXII; ale s take inne róne wydania.
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niebunizo ri»/iK'iii. Miasto niudzkio Wornie uywao takr

tego piawa.

l'riiwo chemiskie w Prusacli nie byo tylko miejskiem,

ale zarazem i rycerskiem czyli jak zwano zieniskiem. u <:zein

niej powie si jak naley.

Cu do miast inianckich i kurlandzkich nadmieni tu wy-

pada, e Riga chwycia sie prawa mirjskiego gothlandzkiego,

a iiue miasta poprzejinowaly je od ligi. Prawo to jak wi-

da z urz}j.dze miejskich i rozmaitych wzmianek u historików,

prawie nie rónio si od saskiego, trudno powtpiewa, e
nawet byo saskiem ale tak na wyspie Gothlandzie i)rzetra-

wionem jak chemiskie w Chemnie.

O miastach polskich XVI wieku pod wzgldem prawa da

.si powiedzie, e pozbawione ju byy urz,dze niezawi-

sych, których uyway dawnij, a Kromer w opisie Polski

niewzdryga si wyrzec, e urzdnicy Rzeczypospolitej trzy-

mali si wzgldem miast królewskich, a panowie wzgldem

miast swoich bardzij dowolnoci jak pewnych
ustaw*).

V.

Urzdy miejskie.

Urzdy miejskie spoczyway wprawdzie na zasadach co

dopiero wyoonego prawa, jednake zboczyy niezmiernie od

nich i przybray ksztat róny po rozmaitych miastach, co ja-

ko wane dla dziejów i)ominitem by nie moe i wanie
w tm mit\jscu zasuguje na objanienie.

Rada Krakowa skadaa si z dwudziestu czterech czon-

ków doywotnie mianowanych przez wojewod. Z nich co

rok do zasiadania wyznacza wojewoda dwunastu. Tych

czynnych nazywano rezydentami albo rajcami modymi,
nowotnymi, a drugich nieczynnych starymi lub da-

wnymi. Starzy byli winni posuszestwo nowotnym. Rajcy

*) Rogiuitur autem a suis uactiue domiiii.s oorimKiuo praetefectis

ac procuratorihus e.x acuo et bono sive ex arbitrio magis, quam ccrtis

legibus.

De situ 1*0 1. lib. II Rcli(iui magistratus Polonifte.
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wybierali z poród siebie burmistrza, ale od r. 1521 kady
rajca burmistrzowa z kolei przez sze tygodni. Sua nau-

czyo dowiadczenie, e do tego trzeba pewnj zdatnoci

i wkrótce prawo burmistrzowania zaczto nadawa tylko

omiu rajcom z wszystkich dwudziestu czterech.

Burmistrz zwoywa posiedzenia, kierowa niemi, dozna-

wa wyszej czci od mieszczan , mia pod swym dozorem pie-

cz miejsk,, odnoszono do niego na noc klucze od bram.

Nawiasem spomnie nie zawadzi, e bezpieczestwo

miasta uwaano za tak zawise od strzeenia kluczy, i w spo-

rze Lwowa z wice-starost lwowskim, który je chcia ode-

bra od burmistrza dawnego, aby odda nowemu, zawyro-

kowa Zygmunt August r. 1565, e miejskie klucze mog
by tylko w rku burmistrza lub samego króla, a nie kogo

innego.

Burmistrz przemawia do króla i panów, a kiedy si po-

kaza na ulic, to szo za nim czterech sug ceklarzami
zwanych.

Na potrzeby urzdu burmistrzowskiego wyliczano coro-

cznie sto grzywien ze skarbu miejskiego. Rajców za dochody

stanowio honorarium, które pacih ci co przyjmowali

miejskie, to jest zostawali obywatelami miasta. Radzie su-

ya take dziesicina od majtku mieszczan wyprowadzaj-

cych si z Krakowa; miaa sobie przekazane refekcye, to

jest fundusze na upikszenie miasta niegdy wyznaczone i na

koniec kademu z jej czonków suyo prawo do soli po ce-

nie szlacheckiej czyli do soli tak zwanej pónij suchodnio-

wj cztery razy corocznie wydawanej.

Obowizkiem burmistrza i rady by wydzia bezpiecze-

stwa i porzdku. Czuwali za tern nad karczmarzami, zapo-

biegali grze w karty i koci
,
pilnowali susznych wag i miar,

cen ywnoci, napojów, towarów, które oznaczali wspólnie

z wojewod i starost. Rozkadali podatki na mieszczan, po-

jedynczych i wszelkich mieszkaców. Byli wadz naczeln

korporacyi, bractw, wyjwszy ydów. Korespondowali z kró-

lem, kanclerzami, innemi miastami. Dozór rady rozciga

si do skarbu i wszelkiego majtku miejskiego jak do wsi

mynów, cegielni, wapniami; do murów miejskich, do zbro-

jowni, pitali, lazaretów. Miaa rada dozór nad wdowami,
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niaoletiiieini i pozbawioiicmi wasnj woli ; czynia dziay

midzy rodzestwem, sporzdzaa wszelkie dobrowolne czyn-

noci niilzy stronami zuwicraj^cemi ukad, przyjmowaa te-

stamciita i dogldaa ich wykonania.

Rada sprawowaa take sdownictwo lubo tylko wyjtko-

we, ale jednak we wielu ga/.iaci, a mianowicie rozpozna-

waa aoby mi\;dzy rajcami, ajy ich wytoczeniem przed inny

stó nie tracili na powadze. W sprawie za z drugimi mie-

szczanami lub kimkolwiek, rajca podlega zwyczajnemu s-
dowi, (idzie za. mogo i. o zoenie z urzdu rajcy, tam

oczywicie udawano si za dwory, gdy pewn jest rzecz,

e rajca nie m<')g utraci swj godnoci przez aden wyrok

miasta, wojewody, starosty, lub wiclkorzdzcy zamku kra-

kowskiego.

Wójt i awnicy naleeli pod sd rady aby nie wyrokowali

w rzeczach wasnych.

Do rady wytaczay si sprawy o faszerstwo miar i wag,

o podwyszanie cen ywnoci, napojów i towarów, o zdro-

noci i»o karczmach, chaasy po ulicach, rozruchy i bunt;

wszelkie zatargi bractw, zaalenia i)rzeciw decyzyom i rozka-

zom starszych cechowych , spory midzy panem a sug, spra-

wy niecierpice i najkrótszej odwoki, drobne, u)0gie.

W sprawach wanych jak n. p. i)rzy buncie rada moga
i na gardo skaza.

I{ajcy czynni czyli nowotni przychodzili codziennie na ra-

tusz (wietnic), a starzy tylko w razie spraw wielkiej wagi

i za wezwaniem pimiennem czyli cedu burmistrza. Na
l)osiedzeniu z kolei oijawiali swe zdanie po polsku lub po

niemiecku, a ze zda, które byy rozjjraw na prawo i na

lewo, do rzeczy i od rzeczy, burmistrz wynajdywa sen-
tency i o ni si znowu umawiano, a przy rónoci mnie-

ma rozstrzygano wikszoci gosów.

Pisarz biegy w jzyku polskim i niemieckim przy oddziel-

nym stole na boku, a nawet w elaznj kraciastj altanie,

w której wszystko sysza i swoje papiery przy wyjciu m(»g
zamkn, zapisywa sentency do ksigi.

Po sentencyi kady rajca umywa rce, do czego bya
miednica z rcznikiem.
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Dla poseek siedzia przy drzwiach suga, zobowizany

Ve wszystkiem do tajemnicy.

Gówn sdow wadz miejsk, a zarazem policyjn na

przestpstwa najwaniejsze, byli wójt i awnicy.

Wójt XVI wieku obierany doywotnie ju nie mia tej

powagi, co dawny dziedziczny i to zwykle rycerz. Obór jego

odprawiano w radzie z uroczystoci i kady rajca trzykrotne

odebra w domu wezwanie, aby si wstawi nie zaniedba.

awników i to jedenastu równie rada i doywotnie stano-

wia z tak zwanego pospólstwa.
Zygmunt I r. 1521 stanowienie w ten sposób okreli:

„aby panowie rajce adnego braku ani rónoci midzy Pola-

kiem a Niemcem nie mieli. Take z nich adnego, a to dla

nieumiejtnoci jzyka, jednego od drugiego nie odczali, ani

wyrzucali, lecz w którymby doskonao, albo godno zdaa

si im by, eby tego wybrawszy, przyjli."

W sprawach waniejszych o wasno i w sprawach kar-

nych, gdzie mogo chodzi o gardo, wójt odbywa sdy
wspólne z awnikami, to jest gaj one. Gdzie za skarono

o prosty dug, przy czem sama przysiga rozstrzyga miaa,

lub w sprawach potocznych, to jest drobiazgowych i cigle

si powtarzajcych, wyrokowa sam jeden.

Na sdach gaj on y eh kierunek obrady i wynajdywanie

sentencyi nie naleay do wójta, lecz do awnika starszego,

który po innych miastach zwa si take arcyawnikiem (Tri-

bunus). Wójt o odebran od starszego awnika sentency,

móg si z awnikami umawia i dla tego we wyroku uywa
wysowienia: „panowie daj za prawo i ja z nimi."

Oprócz awnika starszego by jeszcze i awnik modszy
to jest na ostatku obrany. Tego obowizkiem byo na posie-

dzenie przed innemi do izby awniczej wczenie przychodzi

i mie dozór nad skrzynk , do której na korzy wójta ska-

dane byy winy i opaty od spraw sdowych.

We wszystkich sprawach postpowanie sdu wójtowskie-

go, tak gajonego, jak bez awników, byo dosy pospieszne.

Posdzonego nawet o najwiksz zbrodni badano w dwa-

dziecia cztery godzin , a najpónij w trzy dni od ujcia i to

z uyciem mk (tortur), skoro nie by obywatelem. Gówn
tre wyroku stanowio : poniewa sam zeznae , albo s do-
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wody pi/'ciw tobie takii' a takir, e to i to |)(»p<|iii . pr/cto

bdziesz karany na fjardle lub w ton i ten sposób

l'r/ed w')jtein i awnikami s|)isywano wszelkie ugody

oraz testanicnta, których pod kar stu izrzywien wzbraniano

czyni prz«'d notaryuszanii apostolskimi.

Kto lekce wac powag sdów miejskich sze ! ze skarg

na nie do starosty, paci trzy grzywny winy.

Sd W(')jtowski mia take swego pisarza, który powinien

by umie po ]iolsku i po niemiecku, a wszelkie zeznania

i scntencye do ksigi zapisywa.

Kto wytacza spraw drugiemu, to jest i)oda do sdu,

bra od niego i)Ozew i szed ze sug sdowym pooy go

ob;iowaneniu. Mieszczanin awicy godzien, bywu trzykro-

tnie pozywany na rok czyli termin, a to od s/.eciu do

szeciu niedziel. W sprawach jednake pokornych jak

o zabójstwo, ochromienie i innych tylko od dwóch do

dw('>ch.

Ktokolwiek mimo trzykrotny pozew nic stan; ten si

stawa wywolacem i móg by jioimany.

Przed kadym sdem miejskim, strony stawa mogy
z prokuratorami, to jest obrocami. Poniewa zdarzao si

w Krakowie, i jedna strona zamawiaa wszystkich proku-

ratorów, aby druga adnego dosta nie moga , ])rzeto r. 1544

wyszo prawo, e tak powodowi jak obaowanemu wolno

tylko mie jednego. Prokuratorowie byli przysigli, lecz swego

krewnego wolno byo broni kademu. Naleyto za prac
prokuratora miaa taks st()so\vn do rozmaitych rodzajów

czynnoci.

W interesie miasta stawa syndik: bywa to doktor

we wszelakiem piawie biegy, |)iknie po acinie pisa i mó-

wi umiejcy, a dla tego do poselstw od miasta i w luzenu')-

wicniu za rad uywany.
O apelacyach od sditw miejskich w województwie kra-

kowskiem da si jeszcze nieco przyda do tego, o czem m<'»-

wiono |)rzy opisie XV wieku: drug, e si po teraniejszenui

wyrazimy instaicy by sd ])rowincyalny, na zamku

krakowskim czyli sd wójtoski wyszego prawa. W(')jta

sdu tego mianowa kr('»l, a awników wielki buriirabia zamku
krakowskiego zwykle z mieszczan krakowskici. a rozumie si
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i doywotnie Trzeci instancy, stanowi najwyszy try-

buna prawa miejskie: o, zwany królewskim, lecz susznij

burgrabskim zwa si mogcy. Przewodniczy mu burgrabia

wielki, a zasiadao w nim po dwóch czonków bd rady

bd awicy, mianowanych przez króla lub burgrabiego z sze-

ciu miast województwa krakowskiego, to jest Krakowa , Sdcza,

Bochni, Wieliczki, Kamirza i Olkusza.

Sd ten zbiera si tylko trzy razy do roku, a mia-

nowicie na Oczyszczenie Panny Maryi, na w. Stanisaw

i na vf. Micha.

Wedug pierwotnych przepisów i potwierdze z XV
wieku od sdu tego niewolno byo szuka dalszych instan-

cyi, a to nawet pod kar mierci. Pewnie ta surowo
bya obmylona przez szlacht i królów w tym celu, aby

mieszczastwo niewizao si sdownictwem z miastami nie-

mieckiemi i obcymi monarchami. Bd jak chcesz, dosy

e strony nieraz jeszcze odwoyway si do króla, a w ta-

kiem razie komisarze królewscy otworzywszy sdownictwo

na zamku, wydawali wyrok niejako kasacyjny i nastpowa

sd powtórnych komisarzy królewskich i ju stanowczo wy-

rokowa.

Inne miasta polskie mieway drug instancy u staro-

stów a trzeci za dworem; czasem mniejsze u sdów miast

wikszych.

W Prusach druga instancy w sprawach miejskich bya

na sejmie pruskim przed radzcami królewskiemi , a trzecia

za dworem. Co do spraw jednake po maych miastach,

gdzie przedmiot sporny nie przenosi pidziesit grzywien

pruskich lekkij monety, tam w drugiej instancyi wyroko-

wa starosta czyli w ogóle królewski dwór miejscowy *).

W bezkrólewiach sdy kapturowe chciay czasem w ape-

hcyi rozstrzyga i sprawy miejskie, ale sejm przyzna za-

wsze, e miasta stanowi niejako zupenie oddzieln cz
kraju ze ziemiami i szlacht tylko federacyjnie zjednoczon

i dla tego kiedy nie masz króla, swemu tylko sdownictwu

podlegaj.

*J Prwilegium Sigismundi- Cracoviae feria IV in vigilia S. Ma-

Ihei 1542.
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W tlrugij jioowii' XVI wieku widzimy take dosy
czsto, e zaraz w dnit^ij instancyi stanowili król lub

kanclerze, a nastay s«idy tak zwane asesorskir które

nale}| ju do wieku XVII.

O mieszaninie do sdów miejskich burgrabiego cho-

dzio niezmiernie knilom polskim, a nawet w XVI wieku

narzucali hurniistr/om (Jdaska i Uigi sam czczy tytu bur-

grabiów, gdy wedug zasady prawa saskiego, miasto bez

burgrabiego byo zupenie wolnem; miasto za z burgrabiem

uchodzio za lenne i uznajc króla za swego pana feudal-

nego, uznawao tem sanim za swego dziedzica z prawem

nastpstwa syna najstarszego, a w braku synów najbliszego

krewnego po mieczu.

Powiedzielimy ju o radzie i awicy, jeszcze po-

zostaje mówi o trzeciej naczelnej wadzy czyli jak zwano

o trzecim porzdku miejskim, a mianowicie o pospól-

stwie.

W pierwotnych czasach wszyscy mieszczanie odbywali

zgromadzenia i razem zwali si pospólstwem, ale w XVI
wieku pospólstwo jyo ju tylko ciaem reprezentacyjnem.

Skadali je wszyscy jedenastu awnicy i np. w Krakowie

czterdziestu mowie, to jest dwudziestu kupców i dwu-

dziestu starszycli cechowych a to w ten sposób, e kady
kupiec by powoywany przez starszych cechowych, a starszy

cechowy wchodzi do grona czterdziestu mów, za oborera

kupieckim.

Zygmunt I postanowi r. 1521, e pospólstwo krako-

wskie ma obradowa i)rzynajmnij raz do roku i oprócz tego

za kadym razem: „kiedy na zjazd koronny posa bd
mieli panowie rajcy z porodka siebie, maj t do tego

przyzwa posi)(')lstwo i z niem spoecznic traktoAva o potrze-

bach miastu naleytych; take te w nawróceniu si (po po-

wrocie) posów onych, tak iby wszyscy spoecznie suchali,

co tam sprawili albo ztamtd odnieli."

Na dwa dni przed kadem zebraniem wszystkich trzccli

porzdków, burmistrz doniós starszemu awicy, e zwoa-
nie nasti)i. Skoro dano znak przez dzwon ratuszny zrana

o godzinie 8 na pózegarzu, czonkowie (tl)owizani byli
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natychmiast stawa i to trzewo pod win dziesiciu

grzywien.

Obywatelstwo od panów miasta lekcewaone, nigdzie

a wic zapewne i w Krakowie niemiao izby, ale obszerny

przedsionek z arkadami. W nim byy dwie awy, jedna zna-

komitsza dla awników i kupców, druga dla starszych cecho-

wych, jako pospolitego mieszczastwa. Kady dawa gos po

kolei i to ze swego miejsca.

Pierwszym przedmiotem obrady byy prop ozy cye rady

zoone na rce starszego awicy, który kierowa obradami

i wynajdywa sentency. Propozycyi rada nie moga
wicj podawa jak dwie. Jeeli propozycya odrzucon bya,

starszy awnik przy doniesieniu o tern radzie mia obo-

wizek zoy na pimie dowody. Dwakro odrzucon pro-

pozycya, rada moga ogosi za swoje i to obowizujce po-

stanowienie.

Pospólstwo ze swojj strony podawao take desideria

(dania). Kiedy rada i pospólstwo zgodziy si na uchwa,
wtedy stawaa si wilkierzem, to jest ustaw dodan do

prawa obowizujcego. Wilkierze dla pewniejszego utrzy-

mania ich w mocy, poseano czstokro pod zatwierdzenie

królewskie.

Wida jak dalece rada pospólstwo traktowaa po arysto-

kratycznemu i z góry, skoro Zygmunt I owiadczy r. 1521

:

„chcemy tego jeszcze i rozkazujemy, aby panowie rajcy, tym,

którzy do nich rzecz od pospolitego czowieka sprawuj, zel-

ywoci nie czynili, ani si te dla tego z nimi nie warcholili,

poniewa o tych wszystkich rzeczach, które si zwykli li-

ber mówi, imieniem wszystkich i z wol ich ma by
mówione."

Na zgromadzeniach pospólstwa w obec rajców nowotnych

i dawnych odczytywano wszelkie przywileje miasta i wil kie-

rze, aby przynajmniej reprezentantom ludu byy jako tako

wiadome '^).

*) Co si tyczy urzdze Krakowa mamy teraz dobre dzieo Ka
rola Mechcrzyskiego : O magistratach miast polskich, a w szczególnoci

miasta Krakowa. Kraków 1845. Z tego dziea korzystano znacznie przy

niniejszym opisie.
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Wi' Lwowie rada i)o dawnemu skadaa si z dwunastu

rajców, z których jtolowa zasiadaa i trzech burmistrzów na-

zywanych królewskim, pospólstwa i panów, co cztery tygo-

dnie rzjd kolejno sjtrawujcych. Rada dopeniaa si przez

wybór zwykle z awników lub takich co wiccój zapacili, bo

wkupne szo na korzy rajców, a awica przez wybór z po-

spólstwa. Na zf^Toniadzeiiiu corocznem wszystkich porzd-

ków, starosta z trzech kandidatów podanych sobie od rady

mianowa bumiistr/a królewskiego, za co dostawa kamie
pieprzu; posjjólstwo z dwóch pozostaych brao jednego na

bunnistrza swego, a rada i)ozostawaa przy trzecim i na-

stpnie obieraa wójta z poród siebie, awicy lub pisarzy.

Nadmieni tu trzeba, e burmistrzostwo i wójtostwo nie

byo oddzielnym urzdem ale tylko starszestwem radzieckiem

i awniczem, gdy wszystkie urzdy miejskie nadawano do-

ywotnie.

Pospólstwo 1 owskic skadao si z jedenastu awników
i od r. 1577 z cztirdziestu mów, a mianowicie dwudziestu

kupców i i)ropinatorów i dwudziestu starszych cechowych

wybieranych nie midzy swemi, ale przez wzajemno, jak

w Krakowie. Czterdziestu mowie sUmowili sobie rejenta

to jest przewodnika.

Sdownictwo stosownie do rodzaju spraw, byo take
radzieckie i wójtoskie gajune lub t bez awników.

Ormianie lwowscy obierali dwunastu starszych podzie-

lonych na nowotnych i starych. Szeciu z nich i)rzez rok za-

siadao awic z wójtem co czwartek do spraw ormiaskich

lub i)rzeciw Ormianom wytoczonych. Na ratuszu Onnianie

w niezm gosu -nie mieli, a zatóm ])yli tylko czystemi urz-

dnikami sdowemi dla swoich. Wreszcie nawet w wieku XVI
by czas, e t Lwów liczy tylko^okoo pidziesit familii

ormiaskie]).

Wadze poznaskie byy zorganizowane jak krakowskie

i lwowskie. W XV wieku napotyka si dwóch burmistrzów,

omiu rajców, wójta i awników czyli przysiuików zape-

wne w liczbie jedenastu jak przepisywao prawo saskie dla

miast w ogóle. Iloku 1504 liczb rajców podwojono, a imei

corocznie w poowie jako dawni i nowotni zdawa sobie

rzdy. Za Zygmunta Augusta r. 1552 liczba rajców znowu
Tom VI. 5
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si zniya i to do dwunastu. Pospólstwo skadao si z awicy
i dwudziestu mów. Wójt by przeoonym awicy, która

prócz niego miaa jednake i arcyawnika. Starosta wielko-

polski mianowa wszelkie urzdy doywotnie i corocznici

burmistrzów z przedstawionej sobie podwójnj liczby kandi-

datów przez rad. Apelacya w Poznaniu od sdu miejskiego

sza do sdów zadwornych.

Oprócz awicy i wójta znajdowa si po miastacli wi-
kszych po dwój ci czyli landwójt, który rozsdza sprawy

o pomniejsze naleytoci. W Poznaniu za landwójta nie

byo, ale tak si zwa sdowy naczelnik kadój wsi miejskiój

a ten przyjmowa testamenta, wyrokowa we wszystkich spo-

rach, jednake sprawy o gardo, odsea do miejskiego sdu
gajonego.

Mniejsze miasta oraz pojedyncze czci miast wikszych

jak przy Krakowie Kamirz, Kleparz i Garbarze; przy Po-

znaniu rodka, Chwaliszewo, Ostrówek, Stanisawów czyli

acina, a to czy królewskie czy panów duchownych lub

wieckich ograniczay si na jednym burmistrzu, szeciu raj-

cach i wójcie z awnikami przynajmnij szeciu.

Byway nadto przy wikszych miastach z kilku ju miast

z oddzielnemi wadzami skadajcych si, jeszcze przedmiecia

bez burmistrzów i wszelkich wadz , a to pod sdami i prawem

biskupów, kanoników, proboszczy, prowizorów czyli ekono-

mów pitalnych, starostów i innych panów wieckich. Byle

kto móg w owych czasach stanowi nad majtkiem a nawet

yciem ubogiego czowieka.

Na zgromadzeniach zwyczajnych corocznych po wielkich

miastach rada skadaa rachunki, a pospólstwo wybierao do

ich przejrzenia i pokwitowania dziesiciu lub mniej mów
(decemviri). We Lwowie od r. 1526 rajcy nowotni uspra-

wiedliwiali si z wydatków przed starymi oraz czterema

mami przysanemi od pospólstwa; jednake bya to wa-

ciwie tylko ceremonia, która nie wykrywaa nigdy naduy
ju dla samego braku dobrej rachunkowoci, a wreszcie

o stanie rachunków adnemu z tych komisarzów niewolno byo

adnej wiadomoci na wiat wypuszcza.

Rajcy prócz zasiadania na posiedzeniach zarzdowych

i sdowych miewali jeszcze i inne wydziaowe zatrudnienia
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jak n. \). dozór nad skarbem i przywilejami, dozór nad wsiami

raiejskiumi, przewodniczenie zwane asesorstweni po ró-

nych bractwach, dowództwo stray i siy zbrojnej, czuwa-

nie nad zakadami miosierncmi , kocioami miejskiomi , l)ez-

pieczestwem od poaru, co wszystko w bardzo rozmaity

a stosowny do miejscowoci powyksztacao si sposób i raj-

com zawsze niezj przynosio obrywcz.

Urzdzenia miast byy w ogóle jednakie ale w szczegóach

bardzo odmienne , a e w owych czasach nikt ich nie opisy-

wa naleycie, przeto i najbieglejszy badacz historyczny wiel-

k liczb stosunków zniewolony albo tylko zlekka dotkn,
albo nawet cakiem pomin, jeeli nie chce sam si powi-

ka a czytelnika zu[)enie obalamuci.

Z urzdników poniej rady i awicy stojcych, lecz w nich

z czasem snadno zasie mogcych, spomnielimy pisarza ra-

dzieckiego, pisarza sdowego i syndika. Kady z nich móg
mie zastpc. Do tych ludzi zwykle wyszych nauk przy-

liczy naley sekretarza radzieckiego i sdowego, którzy mieli

pod dozorem archiwa. Sekretarz radziecki bywa uywanym
do i)ism wanych a nawet do poselstw. Z urzdu bowiem

jego wynikao, i si móg zna najlepij na przywilejach

i nadaniach od rónych królów.

Pomidzy urzdnikami wykonawczymi pierwsze miejsce

mieli 1 on h ero wie, których w Krakowie niemnij w Lwo-

wie lecz doi)iero od r. 1519 byo jto dwóch. Odbierali oni

od poborców podatki i wypacali rzemielnikom i robotnikom

za wszelkie dostawy i dziea na potrzeby miejskie. Do nich

nalea dozór nad budowlami, brukami, drogami, mostami,

czystoci ulic i wod po studniach i fontannach.

Co do wody sta pod nimi niski urzdnik pan wodny
albo rurmistrz.

W 1'oznaniu nic spotykamy lonherów, ale pan woilny

ciga u piwowarów po om groszy od kadego waru na

utrzymanie wody. Co mu si z tego zostaje, to obowi-
zany zoy do skarbu miejskiego.

Lonherowie do swój pomocy mieli pisarza i sug kosztem

miasta utrzymywanych.

Niemaego znaczenia cho niszy urzdnik l)y hutman.
Mieszka on na ratuszu i tylko za sprawami subowemi

5*
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i swemi pilniejszemi z mieszkania si oddala. Gdzie byo
wojsko czyli draby miejskie tam ich uywa do aresztowa-

nia, z nimi w nocy po miecie patrulowa, a przynajmniej

z patrulów doniesienia odbiera. Uywa t do tego oddziel-

nych pachoków, ceklarzy co za burmistrzem chodzili i w ogóle

czeladzi ratusznej. Kiedy dwaj panowie radni przeoeni nad

wagami i miarami , obchodzili sklepy, co przynajmniej raz na

miesic czyni obowizani byli , to hutman pospoem z nimi

przekonywa si czyli miary i wagi miay piecztki miejskie*

Co do drabów to ich byo w Krakowie i we Lwowie

czasem tylko po dwudziestu piciu, a to pod dowództwem

rotmistrza lub przynajmnij wachmistrza. Ale na bezkróle-

wia i inne czasy pomnaano ich tak, i Lwów (r. 1588) mia
czterech rotmistrzów, a caa sia dwiecie gów przenosia.

Nadmieni tu moemy, e w razie potrzeby na pospolite

ruszenie take mieszczanie tworzyli dobrze uzbrojone oddziay

pod swemi rotmistrzami i przypomnie trzeba, e arsena

Lwowa wystawianego na cige najazdy tatarskie obfitowa

we wszelak bro ówczesn.

Ale wracajc do hutmana, by on take sdzi w spo-

rach nietylko ulicznych, ale w ogóle midzy niszym ludem

gdzie chodzio o obelgi sowne lub czynne, albo t o pie-

nidze niewielkie, a mianowicie gdy daleko za kop groszy

nie sigay. Otrzymywa nareszcie polecenia ledztw na miej-

scu, spisywania ruchomoci, taksy i tym podobne.

Poborcy (exactores) cigali wszelkie podatki od mie-

szczan czyli to na zoenie od miasta do skarbu Rzeczypo-

spolitej, czyli t na potrzeby miejskie i oddawali je albo

rajcom co skarbem zawiadywali, albo Ihonerom.

Które tylko miasto miao wsie folwarczne, tam z mie-

szczan byli wyznaczeni zarzdcy, którzy w Poznaniu zwali

si szafarzami. Prowizorowie byli to dozorcy powsze-

chnie licznych pitalów i lazaretów a nareszcie kocioów

patronatu miejskiego.

Miao te ju kade wiksze miasto swego lekarza i chi-

rurga, a ubogim dawao lekarstwo bezpatnie. Podczas mo-

rowj zarazy zamykano dom, nie wypuszczano z niego ni-

kogo, stawiano stróa z przodu i tyu, a jado lekarstwa

i inne potrzeby podawano. Doszed porzdek pod wzgldem
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czuwania nad zdrowiem mieszkaców do tc^o stopnia, e le-

karz miejski mia obowizek przynajmniój dwa razy do roku

apteki niespodziewanie przeglda, szkodliwe ingredyencye

niszczy i apteki le zaopatrzone zamyka i piecztowa. Dla

wiadomoci lekarskij, a nareszcie i wyrozumienia obyczaj('>w

poda nie zawadzie e w Poznaniu ju przed rodkiem XVI
wieku istnia lazaret dla cierpicych na francuzk chorob.

Czyli za zakad zwykle u kata, móg by miej>cem jj za-

rodu lub hamulcem, to niech lekarze i adraiiiistratorowie

miast wybadaj.

W Krakowie zdarza si nazwa urzdników aediles

byli to po prostu kocielni od 1'anny Marji.

Wreszcie zasuguj na wzmiank wiertclnicy czyli

wiertelmistrze Ich obowizkiem byo na danie strony

a wskutek rozkazu burmistrza zej si na ratuszu i uda do

rozpoznania gi-auicy, pola i wszelkich miejsc, potm za ze-

znawa to przed sdem o czm si przekonali. W mniej jak

czterech dziaa im nie byo wolno. Mieli do pomocy swj
pisarza, który dzieli si z nimi dochodami cigancmi we-

dug taksy od interesentów. Wyznaczony by jeden z cze-

ladzi ratusznj który obchodzi wiertelnikow ze zawiadomie-

niem, i trzeba si zaj jak czynnoci urzdu czyli wyj
na wierte. Podczas rozruchów w miecie, ludno stawaa

w miejscach oznaczonych wiertelami czyli kwartaami. Kra-

ków by podzielony na wiertele: rzeniczy, grodzki, garncar-

ski i sawkoski*).

Do niszych lu-zdników liczyli si Tutnarowic czyli

dozorcy targowi, a do ich obowizku gównie naleao da-

wa baczno, aby przedawcy trzymali si cen i)rzciiisanych;

naleeli take dozorca wagi miejskiej, cegielnicy, wapicu-

nicy, dozorcy mynów miejskich, b ren gardy, czyli stranicy

poarowi, starszy nad czeladzi ratuszn. Czelad

za t skadali: o dd zwiemy izby radzi eckij, s z rot-

mistrz to jest dozorca stajni miejskij czyli masztalu, czte-

rj cek larze, stróe bram miejskich czyli klucznicy, do-

zorca wizienia, stró ratuszny, ciela jako te mu-
rarz miejski, woni i inni sudzy.

Sudzy i najnisi urzdnicy brali ruc/ia- /a^lu.m c/.a^eni

t i przyodziewek; wysi mieli obrywc/e, pomieszkania i
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datki pienine, a najwysi róne dochody, czci stae,

czci niestae; w ogóle nikt darmo nie pracowa, a cay

ciar utrzymania urzdników bogatsi cigle spychali na lud

ubogi , który do ratusza na rady ani wybory nie wchodzi,

a od urzdników i patrycyuszów by lekce waony i gorzej

poniewierany, ni lud wiejski od szlachty.

fi.

Bractwa. Cechy. Rzemiosa. Kupcy. Ubodzy. anie. Obyczaje miejskie.

ledzc dalej organizacy spoecznoci miejskij, trzeba

zej do jj spodnich warstw a mianowicie zwróci uwag
na bractwa. W XVI wieku miay one ju statuta porzdnie

uoone. Ukadaa je zwykle rada miejska podug wzorów

obcych, w porozumieniu z czonkami rzemiosa. Te statuta

wychodziy czsto po za okrg miejski i obejmoway prze-

pisy ograniczajce innych ludzi, a nawet i wadze szlacheckie

eby n. p. nie daway przytuku rzemielnikom, którzy nie

s mistrzami a zakadaj warsztaty; eby nikt komu inuemu,

jak kotlarzowi nie przedawa starej miedzi , eby w pierwszych

godzinach targu, wolno byo pszenic kupowa samym tylko

piekarzom.

Aby podobne statuta byy dochowywane od innych,

a wayy i u wadz wszelkich jako prawo ogólne krajowe,

potrzeboway królewskiego zatwierdzenia z pieczci kan-

clersk.

Szlachta atoli nie chciaa si znia do posuszestwa

i uszanowania dla prawodawstwa rzemielniczego, z tej przy-

czyny uchwalaa na sejmach rozwizanie wszelkich cechów.

Statut krakowski z r. 1543 grozi wojewodzie, któryby ce-

chów nie rozwizywa win stu grzywien. Zdaje si jednak,

e szlachcie nie szo szczerze o ich zagad i zezwalaa nu

ich istnienie ukradkowe, byle tylko statuta rzemielnicze do

niczego nie mogy jj zniewala, ani w niczm wiza.
Na czele kadego cechu sta starszy czyli cechmistrz

ze stoowemi. Jeeli cech by poczony z kilku rzemios

n. p. konwisarzy, ludwisarzy i introligatorów, to kade rze-

mioso miao swego starszego w radzie bractwa. Starszy ze

stoowemi prócz kierowania bractwem znosili si na posie-
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dzciiiach z abesorem to jest rajc z ratusza delegowanym.

Byli oni ])rzt'Z bractwo obierani, a od rady miejskiój zatwier-

dzani; wyjtkowo za i od ni(^'j mianowani. Do przegldania

i wydawania wiadectw, oraz prowadzenia racbunków, kady
cech mia pisarza licho patnego i nieznakomitego nauk.

Waciwem czonkiem bractwa czyli cechu, by tylko mistrz

w rzemiole i obywatel niia.sta, a towarzysz i ucze zostawa

jedynie pod opiek bractwa. Cechy baczyy na zachowanie

braci i swój modziey w bogobojnoci , rzetelnoci, pracowi-

toci, bezpieczestwie od innych ludzi, a j)rzy dobrym bycie,

czuway nad bezpieczestwem swego miasta, a saw swego

rzemiosa. Opieray si na podstawie religijnej. Mieway nie-

kiedy wasne kocioy i kaplice, a zawsze przynajmniej o-
tai-ze swoim kosztem zaoone i w sub kapask opa-

trzone. Uznaway jakiego witego za i)atrona i dzie jego

z najwiksz uroczystoci obchodziy. Staway z chorgwiami

a wiecami w rku przy wszelkich wikszych naboestwach

i na pogrztibach braci.

Z tj przyczyny kto si nie liczy do kocioa rzymsko-ka-

tolickiego, ten tylko wyjtkowo móg by tolerowany a mia-

nowicie dla tego Rusinów i Onnianów we Lwowie nie przyj-

mowano do niektórych bractw rzemielniczych. To samo za-

czto czyni po wielu miastach z nowowiercami.

Dawniój ju powiedziano, e bractwa rzemielnicze,

a zwaszcza liczne, zamieszkiway oddzielnie pewn cz mia-

sta, wkoo którj niekiedy utrzymyway mury wasnym ko-

sztem a zawsze broniy ich w czasie szturmu. Królowie usu-

wajc si z pod ustaw szlacheckich o zniesieniu cechów, przy-

taczali jako powód ich utrzymania, t wielk zasug pod czas

wojen. Przy swoich murach mieli rzemielnicy wizienia dla

braci i czeladzi brackii^j osadzanych czy za wyrokiem star-

szych z drobniejszj przyczyny, czy t z przyczyny wanego

przestpstwa za wyrokiem sdu miejskiego.

Ten podzia miasta na ludzi i mury razem, nosi na

sobie pitno pewnj ywotnoci i organizmu sj)oecznego.

Mistrz przyjmujcy ucznia, powinien by zgodzi si

z jego ojcem lub o]tiekunem o czas nauki, a móg nawet-
da rkojemcy obowizujcego si zoy pewn zai)atc, je-

eliby ucze do czasu nie wytrwa. Po roz|)oczcciu nauki
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mistrz obowizany by przedstawi go starszyznie i przy zo-
eniu wiadectwa jako w maestwie zrodzony, poda do za^

pisu, za który i mistrz i ucze pacili najczcij po sze
groszy. Nauka wedug rzemiosa i innych okolicznoci trwaa
od roku do lat szeciu. Pod wzgldem przecigu czasu czy-

niono rónic midzy uczniem, co nic, mniój lub wicój pa-
ci za nauk, midzy obcym a urodzonym w tm samem
miecie, midzy synem obywatelskim a nieobywatelskim. Syn

w rzemiole ojcowskiem nie potrzebowa nawet wcale zosta-

wa uczniem. Móg od razu przyj do listu czyli wiade-

ctwa towarzysza , a wkrótce potm wyj i na mistrza , nawet

bez skadania zwykj , a przynajmniej za zoeniem znacznie

zmniejszonej opaty. Towarzysz , co si eni z mistrzówn,

równie doznawa wielkiej ulgi jednake oprócz przypadku,

gdyby mistrzówn chrzcinami uprzedzia wesele.

Wypisywanie ucznia na towarzysza, odbywao si take

przed bractwem
;
przy zoeniu opaty za wydanie listu nauki.

Towarzysz niemal kady, wyjwszy rzemiosa bardzo a-
twe, obowizany by wdrowa rok, a w trudniejszych rze-

miosach lat dwa. Na wdrówce przez jedne dob znalaz

w kadera miecie na gospodzie czeladników swego rzemio-

sa, bezpatne przyjcie i wyywienie, a gdy nie byo roboty,

wziwszy przepisane wsparcie szed jej szuka dalj.

Który towarzysz chcia zosta mistrzem, ten si by wi-

nien zgosi do starszych. Jeeli jego rzemioso potrzebo-

wao zapasu materyaów, albo te jatki koniecznie, jak u rze-

ników, to mia obowizek wykaza si z ich posiadania.

Statuta kadego rzemiosa oznaczay popis, którymby

towarzysz móg udowodni, e posiada naleyt na mistrza

biego, czyh okaza rzemioso. Starsi dopilnowa

mieU obowizek, aby przy popisie niczyjej pomocy nie uy.
Jeeli mu si nieudaa sztuka, móg j robi powtórnie, ale

dopiero po pewnym przecigu czasu. Jeeli mu si za
w okazaniu rzemiosa powiodo, szed ze starszym na ra-

tusz
,
przy jmowa miejskie, to jest zostawa obywate-

lem, obieca si okupi i oeni. Czsto nawet zastrzegay

statuta bractwa, e jeeli, jako modzian czyli nieonaty rok

przetrwa, to kop groszy zapaci. To wszystko pouatwia-

wszy nowy mistrz albo jak zwano modszy sprawia braci

I
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wieczerz i to zwykle z pieczeni woowj i wikszój lub raniej-

szj beczki piwa, jak stao w statucie albo ile wypado, aby

kady mia dosy.

Do modszych naleay róne posugi w bractwie: zapa-

lali i gasili wiece w kociele przy naboestwach brackich;

zwoywali st^irszych, stoowych i wszystkich mistrzów, kiedy

starszy obsela. Odbywali take strae i warty, kiedy bur-

mistrz i rada a zwaszcza po miastach nmiejszych podczas

jarmarków, zadali nielicznj a zbrojnj pomocy od bractw

czyli cechów.

Stosunek ucznia do mistrza by jak sugi do pana. Ucze
zwykle surowo prowadzony, mia by zawsze gotów na ski-

nienie i z wielkiem uszanowaniem nietylko dla mistrza, ale

i dla towarzyszów. Naduywano wzgl^nlem niego wadzy i kiedy

nie mia nikogo, ktoby si za nim móg uj, doznawa zego

obchodzenia, by poniewierany i bityl

Towarzysz sta niejako w równj ju godnoci z mistrzem,

jada z nim u stou, nie przez niego, lecz tylko przez bra-

ctwo móg by karanym. Mistrz mia obowizek czuwa nad

jego obyczajnoci i gdyby towarzysz poniedziakowa , na noc

do domu nie przyszed, albo tak zbezczeci godno rzemie-

lnicz, iby z katem, z butlom (i)arobkiem kata) gra w ko-

cie, arcaby lub karty, obowizany by to donie pod win
l»rzepisan za milczenie.

Towarzysze czyli czelad kadego rzemiosa, a czasem

kilku rzemios miewaa oddzieln sw gospod, do której si

schodzio wieczorem na piwo. Dla dozoru i przestrzegania

l)rzyzwoitoci dwócii modszych (mistrzów) mieli obowizek

czuwania z kolei w tej gospodzie.

Ókalo przesilenia dnia z noc czelad odbywaa po swych

gospodach burgatty, to jest wspólne wieczerze. Od burgattu

w czwartek po w. Michale obowizana bya robi od jede-

nastj na wielkim zegarze (po zachodzie soca) cztery go-

dziny w noc, od burgattu za w czwartek po pópociu ju
od wschodu do zachodu.

Zapata tygodniowa towarzysza czyli tak zwany woch-
lohn, stawiay bractwa nisko, aby i ubogi mistrz móg cho-

wa czelad, ale za to roboty znaczne, lub sztuczne, które

wykonywano tylko we warsztatach znakomitszych i moniej-
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szych, a potrzeboway niepospolitj biegoci rzemielniczj,

wynagrodzono oddzielnie. Równie mistrz jak czeladnik mo-

gli sobie wypowiedzie robot tylko w czasie wyznaczonym

i to zwyke na dwa tygodnie przed rozejciem si z sob.

Czelad krawiecka zbuntowaa si we Lwowie r. 1513

i chciaa opuci miasto. Mieszczanie sprzeciwiali si temu

i przyszo do uycia broni, przy czem elaznemi cepami na-

bito krawczyków. Póniój, gdy ci krawczycy stali si zamo-

nemi krawcami, na cze polegych braci zbudowali koció
w. Anny, a cho na koniec osiedli przy nim zakonnicy Au-

gustynianie, przecie zawsze zostawa pod opiek i prowizor-

stwem krawców. W dalszych czasach, a mianowicie r. 1548

zrówna Lwów we wzgldzie kocielnym godno szewców

z krawcami przez to, e szewcom w opiek i na prowizor-

stwo odda kocióek w. Krzya.

Stosunek mistrzów czyli braci midzy sob oparty by na

zwizku kocielnym na deniu do zjednania, dobrego imienia

i powagi caemu bractwu, a to przez przyzwoite sprawowa-

nie si i rzetelno w robocie ; na popieraniu si , a nieszko-

dzeniu sobie w rzemiole, na dopomaganiu nawzajem nawet do

szczcia familijnego i spokojnoci w domu.

Gdy brat umar , drudzy prowadzili go a nawet odnosili

do grobu ze wszelk uroczystoci; jego zasmucouj rodzinie

towarzyszyli od grobu do pomieszkania, wdowie starszy bra-

ctwa naznacza czeladnika do kierowania warsztatem i nad

jego sprawowaniem czuwa. W rzemiosach, w których po-

trzebowano jatki, nie godzio si pod surow kar, podku-

pywa w najmie wdowy.

Brat kady mia obowizek wystarania si o on , a któ-

ryby y bez lubu z niewiast, nie móg by cierpiany

w bractwie.

Winien by tak postpowa, aby sprawowaniem swoim

nie dawa powodu do lekcewaenia bractwa. Dla tego ska-

da win rzenik który w jatce on obi; nie powinien si

za by pokazywa na ulicy bez obleczenia sukni na rkawy

albo z fartuchem u pasa, a by obowizany utrzymywa czy-

sto i ochdóstwo nawet przed jatk, bi bydo tylko za

miastem. Piekarz lwowski, który chleb nierzetelnie wypie-
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czony sprzedawa móg by zawieszonym u urawia, zapewno

tylko dla zawstydzenia w ol)i'C caego miasta.

Kobota miaa swój zwyky przepis: powronik na kady
rodzaj liny, postronka a nawet cieszego sznurku winien by
trzyma si przepisanego materyau i liczby wojków. Mydla-

rzowi wyznaczono do sjjrziday wielko tabliczki mydl,
rzenik nie móg rozcina wieprza wgrowatego, ale tylk(»

mia go wystawia na sprzeda w caoci pod tablic z na-

l)isem e wgrowaty.

Starsi obchodzili warsztaty przynajnmij co miesic i do-

gldali materyau i roboty. Gdy obcy rzemielnicy przybyli

na jarmarki, albo piekarze i rzcnicy na tygodniowe wolnice

czyli targowice, miejscowi starsi przegldali ich towar i w ra-

zie nierzetelnoci zabierali go z przybranym sug miejskim

i odesali pod rozporzdzenie i kar burmistrza i rady. By-

da niezdrowego nikt nie powinien by na targi i jarmarki

przyprowadza ani aden rzenik kupowa, nad czem czuwali

z bractwa rzeniczego tak zwani cudza rowie (Zuschauer).

W niektórych rzemiosach wolno byo mistrzowi kupo-

wa u drugiego wyroby i na wyszy grosz sprzedawa, w nie-

których za, gdzie wiksza ciya odpowiedzialno jak u zo-

tników co do próby zota i srebra, byo to surowo zakazanem.

aden brat nie mia podkupywa brata i)rzy nabywaniu

towaru na robot, po towar wybiega w ulic, lecz wszystko

na rynku kupowa; nie wolno mu byo znia ceny wyrobów

dla cigania kupujcych od siebie, ani odmawia domowni-

ków drugiemu. Owszem zapytany co do zalet i wad czela-

dnika lub sucj szukajcych zamieszczenia, winien by da
jak najrzetelniejsze objanienie. eby jeden nie odbiera za-

robku drugim braciom bya przepisana liczba czeladzi jak
pozwalano trzyma; ta wszdzie pokazuje si szczup i nad

trzech towarzyszów i trzech uczniów rzadko który warsztat

albo moe aden zwiksza si nie móg.
Partacze, byli to rzemielnicy, którzy nie zostawszy

mistrzami, czonkami bractwa i obywatelami, zakadali war

sztaty i robili na wasn rk. Zostawali w zupenj pogar-

dzie, a ucze lub czeladnik ich, nie wychodzi nigdy na mi-

strza. Byy im wzbronione wszelkie roboty nietylko w mie-

cie, lecz na przedmieciach i czstokro w pewuj odlegoci
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od miast; dla tego osiadali po wsiach a niekiedy na przed-

mieciach pod opiek przemonego szlachcica, który lekce

way sobie prawo miejskie i prawo pospolite. Na partacza

dawali baczne oko nietylko starsi bractw, ale wszyscy bra-

cia. W okrgu wadzy miejskiej zabierano mu wyroby i na-

rzdzia ze sug miejskim , w obrbie za szlacheckim ze sug
grodzkim i oddawano go pod ukaranie wadzy, do której na-

lea. Kto w takim razie broni partacza chrzecianina
,
pa-

ci znaczn win pienin, a kto yda czy producenta, czy

handlarza wyrobów rzemielniczych, stawa si bezecnym.s

U rymarzy bya klasa porednia midzy mistrzami , a par-

taczami, to jest tacy, co jako sudzy, lub najemnicy praco-

wali po dworach; tych zwano robiecami albo rubiecami.

Robieniec nie podlega pogardzie: skoro pó roku pracowa
u mistrza, zostawa towarzyszem a potem wolno mu byo
poda si do okazania rzemiosa i zosta mistrzem.

Lubo wszelkie czynnoci bractwa uatwia starszy albo

zastpca przez niego naznaczony sam lub ze stoowemi, prze-

cie waniejsze zawsze w obec caego bractwa. Z tj przy-

czyny kade bractwo miao zebrania stae, a mianowicie

w dzie patrona witego i co wierrocze, a przynajmniej

dwa razy do roku i prócz tego, kiedy starsi uznali potrzeb

lub kto inny mia w tm interes, aby si bractwo zebrao

a na obesanie braci zoy do skrzynki brackiej przepi-

san zapat i kilka groszy dla modszego, który zwoywa.
Brat co si nie wytumaczy suszn przyczyn i stan nie

móg, paci win.

Na zebraniach odprawowyway si sdy. Gdzie byo kilku

starszych tam przed nimi, a gdzie jeden, tam i przed sto-

owemi o nalenoci z rzemiosa , o obelgi , o bijatyki midzy
brami , o wykroczenia czeladzi , oraz na wniosek obcych osób

o z robot i w ogóle nierzetelno w robocie. Przed tym

sdem kady rzemielnik winien by mówi z gow odkryt

bez bicia pici w stó , a uywania nieprzyzwoitych wyrae.
Kto starszyzn obrazi ten we win popad, a ktoby si na

ni porwa, ten by zaraz pojmany i na ukaranie panu bur-

mistrzowi i panom radcom wydany.

Na winy skadano zwykle funt, cztery funty, wier ka-

mienia, pó kamienia i kamie wosku albo kilka groszy do

J
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skrz}-nki brackij. W cikim za razie nastpowao wyklu-

czenie z rzemiosa, któremu popadby kady, coby psa zabia

gdy to uwaano za czyn najwicej zakahi przynoszcy go-

dnoci mieszczaskiej. W r. \^)2'.i cechmistrz garbarzy Iwow-

skici Marcin by spotwarzonym e psa zabi i dla tcgo^w czte-

rech terminach, publicznych, to jest przez wywoywanie ka-

za pozywa kadego, ktoby mu chcia ten zarzut udowodni,

a e si nikt nie zgosi, przeto go uznano sdownie za oczy-

szczonego i uczciwego mieszczanina Podobnie r. 15(51 w teme
miecie i take garbarz imieniem ukasz posdzony o zabi-

cie psa, wiele dozna zmartwie i zgryzot nim dowiód sdowi,

e tylko od wywróconej przypadkowo awki zgino szczeni,

z którem on si bawi. Na garbarzy padao najczciej tego

rodzaju podejrzenie, e to mogli si na skór aszczy.

Przy zgromadzeniach pórocznych lub wierrocznych pa-
cono do skrzynki; mistrz i w uajuboszem bractwie niemnij

jak grosz, a czeladnik po pógrosza.

Te s gbtwne waciwoci bractw czyli cechów dla zro-

zumienia orgaiiizacyi miast i przemysu potrzebne. Miay one

zalet e rzemielnika utrzymyway w religii, a .ztd i mo-

ralnoci; e nm zabezpieczay wyycie z rzemiosa, e czuway

nad dobroci wyrobów, e dbay o ksztacenie modziey
w swoim zawodzie. Ale o ile zamiar zmienia si w skutek,

to oddzielne pytanie.

Rzemielnicy nie byli lepsi, zamoniejsi, pilniejsi ani bie-

glejsi od dzisiejszych. Czelad, uczniowie daleko w przykrze-

szem zostawali pooeniu; rzemioso nie mogo si rozpocie-

ra, krzewi, szuka wynalazków, wzbija z drobnych war-

sztatów do wielkich fabryk; dla tego posugiwao tylko ma-

j liczbie zamoniejszych , a bosy, ubogi , nosi ua ciele to

co mu w domu zrobiono ; z kupnyci rzeczy uywa tylko soli

i y prawie bez stosunków z cayni przemysem.

Kupiectwo potrzebuje take mechanicznej wprawy, a bar-

ilziej potrzebowao zespolenia wszystkiclj czonkiiw ni ga-
zie innego przeniysu , bo jego towary rozdraniay chciwo
nawet znakomitszego rycerza i dla tego do koca XV wieku

czsto kupców rozbija. Z tej przyczyny w kadem wikszem
miecie byo przynajnmiej jedno bractwo kupieckie na ten

sam sposób jak u rzemielników. Starsi kupieccy mieli obo-
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wizek pilnowania dobroci i ceny towarów. Na wino byli tali

zwani s zm e ke r o w i e (smakownicy) przysigli. Ci co rok ob-

chodzili sklepy, stanowili ceny a faszowanego beczki do zabrania

podawali. Bra je kat , lub w zastpstwie jego suga wójtow-

ski, wióz pod prgierz, obrczki poprzecina i ogasza czyje

wino tym sposobem niszczy. Nad kadym skadem powinna

bya wisie tabliczka ze spisem win, ich cenami i liczb lub

znakiem domu. Kto okoo r. 1580 szynkowa wino w Pozna-

niu, ten przysiga, e go nie bdzie faszowa, ani nad ta-

ks przedraa. Wina nawet sejmy stanowiy cen : za kwart

trzy do piciu ówczesnych groszy. Na inne rzeczy bya taksa

wojewodziska, obliczona na kamie i funt. W Poznaniu r.

1565 kamie oliwy kosztowa zotych sze, groszy siedm

i pó, migdaów zotych pi i pó, fig zotych trzy groszy cztery,

rozenków wielkich zotych cztery groszy dziesi , maych trzy

i pó zotego i t. d, w monecie ówczesnj. Bractwa kupieckie

w kadem miecie gównie tego pilnoway aby ydów i ob-

cych kupców od handlu oddala. Bogactwo miejskie byo
zwykle w rku kupców, ale czstokro zdarzali si bardzo

zamoni mynarze , bo kiedy wsi mona byo dosta niej ty-

sica czerwonych zotych, myn nie najwikszy, ale w duera

miecie, przedawa si po pi tysicy tyche zotych. Mno-

yy si jednake ju coraz bardzij wiatraki i uszczuplay

dochodu mynom wodnym.

Co do radzajów rzemios, tych w XVI wieku niewiele

przybyo. Rozpowszechnienie si wiksze niektórych wyna-

lazków, jak broni palnej, prochu, gorzaki, drukarni poday

ludziom nowe zatrudnienia; gównemi rzemielnikami byli

piekarze, mynarze, rzenicy, rybacy, zduny, bednarze, steL

machy, stolarze, tokarze, kowale, lósarze, miecznicy, noo
wnicy, szyftery (po teraniejszemu puszkarzej, iglarze, kotla-

rze, mosinicy, krawcy, czapnicy, tkacze, sukiennicy, folusz-

nicy, postrzygacze, powronicy, miechownicy, garbarze, szewcy,

rymarze, siodlarze, kunierze, mydlarze, potanicy, piwowa-

rzy, gorzelnicy, miodowary, mularze, ciele, sklarze. We FiWO-

wie ju r. 1505 kierowa budowlami miejskiemi budrwniczy

(architectonicus , Baumeister).

Mieli cechy take malarze, rzebiarze, cyrulicy, azie-

bnicy, tragarze, ladarze, kramarze, prasoy co sól sprzeda-

i^
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i t d. Byli rozmaici nadto rzemielnicy przy zakadach ko-

palnych i wszelkich hutach jak to poniej wyoono.
Opnkz bractw pracij rzemielnicz czy inn si zajnuij-

cych, byway jeszcze róne bractwa miosierne, a przy tm
róne fundacye i domy dla ubo<^ich, chorych starców, wdów,

I)anien , dopókd im si za m nie zdarzyo , a na koniec

komora miosierdzia (mous pietatis)*) to jest zakad po-

yczkowy na fanty lecz bez procentów, po Polsce rozpowsze-

chniony od jezuitów a dla ubóstwa bardzo przydatny. Wszystko

to przez swoich przeoonych i starszych niejako reprezento-

wane wpywao na prawodawstwo miejskie z tysicznych zo-

one kawaków. Doziu* wyszy nad temi bractwami i zaka-

dami miao najczcij duchowiestwo, jednake we wielu

wzgldach suyo im prawo do opieki i pomocy od burmi-

strza i rady.

Miasta w ogóle obfitoway w ubóstwo i ebraków. We
Lwowie by suga miejski zwany starost ubóstwa ale

take babim wójtem (judex pedanus), który dawa baczno
aby si obce wóczgi do miasta nie wciskay, karci kótnie

i bijatyki ebraków, a nawet rozsdza ich liche sprawy.

Babi wójtowie zai)ewne byli i po iunych jeszcze miastach.

ebractwo jakkolwiek liczne zoone z próniaków, pijaków

i rónych niegodziwców jak to zwykle bywa, znajdowao wy-

ywienie po klasztorach a i)onioc w dobroczynnych zapisach

i to tak dalece e w kadem niemal wikszem miecie uy-
wao czasami nawet ani bezpatnie.

anie na zdrowie ludzi zniewolonych y w nieczystoci

i brudzie wybieraj wpyw bardzo zbawienny i znano si na

tm w XVI wieku. Warto tu spomnie o fundacyi dziekana

Krowickiego we Lwowie; uczniowie szkoy, nauczyciele i sze-

ciu ksiy mieli ani bezpatn co tydzie a ebracy kato-

*) Mons i)ietatis albo Góra miosierdzia to jest kupa pie-

nidzy na po/}C/,anie ludziom uhoniin i potrzobnyni zgromadzona, niirdy

nie ginca, któr teraz Komor potrzebnych zowi, nietylko we wo-
skich miastach ale i w naszych polskich i litewskich miastach w Krakowie,

w Warszawie, w Wilnie z wiolkicm podwignicniem ludzi potrzebujcych

picni\;dzy postanowiona, nienia adnój przysady Ichwiarskij. miglccki
O Li chwie rozdz. I.
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licy co dwa tygodnie. Podczas jój uywania byli obowizani

piewa psalm De profundis clamavi i pie Ave ma-
ris Stella.

anie miay zwykle ten przywilój, e wolne byy od

podatków, stanowisk wojskowych i niektórych innych ci-

arów.

Co do obyczajów miejskich te byy niejako mieszanin

niemczyzny i polszczyzny. Krakowscy mieszczanie, którzy

bywali upnikami i przynajmniej za Jagielloczyków mieli

znaczenie na dworze, wystpowali zewntrz i w domu jako

panowie z caym dworem sug i z przepychem, ale to byo
wyjtkowe. Zwykego mieszczanina nawet we wikszem mie-

cie pomieszkanie ograniczao si na izb pikn, jedne wi-
ksz, drug mniejsz z oknami na ulic, przyozdobion obi-

ciem lub malowaniem i na izb w tyle bez ozdób do zwy-

kych zatrudnie, znowu z mniejsz, oraz z kuchni. Sprzty

jego domowe skaday si ze stou, awki, prostych krzese-

misy, talerze miakie i gbokie, konew do napojów wielk,

brzuchat a z cienk szyj, kufelki mia cynowe.

Wreszcie równa si w yciu kilku lub jedno wioskowe-

mu szlachcicowi , za którego bardzo czsto wydawa sw cór-

k, a zwaszcza bogatsz jako jedynaczk.

Domów zajezdnych po miastach prawie nie byo, ale

tylko karczma jedna i druga z wielk jak na wsi stajni, do

której wysiada lud wiejski i karczma oddzielna czyli gieda

dla kupców i furmanów. Kady wikszy pan mia albo za-

budowanie wasne, albo stawa na zamku u starosty, u ksi-

dza wieckiego, w klasztorze. Szlachta pomniejsza rozdzie-

laa si take pomidzy duchowiestwo i pomi^^y mieszczan

swych przyjació. Rzemielnik znajdowa przytuek u swego

cechu, ksidz u ksidza, a zupenie obcy móg liczy zawsze

na gocino tej klasy, do której nalea. Gdzie kto dosta

izb lub miejsce do spania, tam tó wystarano mu si i o

jado za pienidze a najczciej bezpatnie. Wreszcie ruch

i napyw przyjeznych nie bywa tak znaczny, a przynajmniej

nie tak czsty, chyba na jarmarki, odpusty i po wielu mia-

stach na zjazdy sejmowe, jeneralne, gdzie albo starosta mia
prawo naznaczenia gospód, jakby kwaterunku dla wojskai

a wszystkie stosunki ju si poukaday do umieszczania ka-

I
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tlego, zwaszcza, i podobny zjazd przynosir zawsze mie-

szczanom znaczne korzyci, lubo te niijeden guz i obelg-

U mieszczan polskich ni(! byo wcale tj oszczdnoci

wyciu, kt('»ra echowaa i cechuje mieszczan innych krajów

Jeeli lubili jiieniiidze to na to tyll<o, aby ich uywa. Ob-

chody familijne jak zrkowiny, luby, chrzciny a nawet po-

grzeby pu odprowadzeniu nieboszczyka do grobu, nie obyy

si bez jada i picia. Zrkowinuni towarzyszya ju wielka

uczta z obiadami, wieczerzami, muzykami a có dopiero jak

przyszo samo wesele. Wesoa miejskie odbyway si tak jak

chopskie z drub, ze swatami, swaclmami. Nie k<»czyy

si bynajranij na jednym dniu a modzie wysypawszy si

z muzyk, chaasowaa po nocy, zaczepiaa kto jej si nadwi-

n, a nawet domy napadaa. Zdarzao si te ju czsto,

e rzemielnik, co przez cay tydzie zarobi, to w niedziel

przci/i.

Co do ubiorów ten z przcijcicm jzyka polskiego do pi^m

ratusznych, by polski i do szlacieckiego podobny. Jednake

nieraz i rajca albo inny znakomity mieszczanin uywa sukni

aksamitnj lub innej obcisej krótkiej, z krez rurkowan
bia, czapeczki kubekowatej w denku szerszej, a w gór
z przygitym na czole daszkiem, obcigych spodni, i bardzo

i«rótkich lub bardzo dugich botów. Wosy miewa dugie

ale inny krótko strzyone; równie broil i wsy bardzo przy"

cite. Zgoa nosi si kuso i z niemiecka.

Mieszczanki bogatsze nie ustpoway szlacliciankom

i wierniej od mczyzn hodoway cudzoziemczyznie. Mate-

rye którycli uyway gówne byy póatasy, karazye, a z ko-

sztownych jedwal) kosmaty, adamaszek i atas. Z tych ro-

biono wyogi, ale te kabaty, suknie i odziewki zimowe ka-

l)lerzami i kitlicami zwane. Zamone mieszczanki mie-

way popielice, kuny, sol)()le i nawet gronostaje. Ale izdebne,

kcicharki, szynkarki i maniki diciay swym paniom w stroju

si)rosta, a dla tego panowie radni, aby zapobiedz* temu

wielkiemu zgorszeniu, niewtpliwie pod wjtywem swoich on
wszdzie poopisywali ul)iór suebnycli: powiedzieli z czego

moe by suknia a z czego do nij maj by wyogi i na ile

palcy szerokie; eby tak zwany sajan nie siga za siedm

fadów, piercionek nie mia pere i drogich kamieni a nie

Tom VI. 6
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by ze zota ani nawet srebra ; to za wszystko pod win na-

przód szeciu, potem dwunastu groszy, a nakoniec pod utrat

przesadnych rzeczy.

Do wad gównych miejskich, cho nie pijastwo, gdy
gorzaka nie bya jeszcze tak pontn, to naleao opilstwo.

Rzemiehiik prawie za swój obowizek uwaa przesyca si

piwem. Bogaty za mieszczanin kibi mawazy, muszkatel

i wino wgierskie równie jak szlachcic.

- Miejsk wielk uroczystoci byway odpusty na powi-
cenia kocioa farnego, ale we Lwowie napotykamy dziwny

obrzd we wigili Boego narodzenia, to jest palenie somy
na rynku. Pewnie to jaki obyczaj niemiecki a nie sowiaski

bo mia by i w Ridze. Roku 152G spotrzebowano we Lwo-

wie somy na ten cel za pótora ówczesnego grosza.

Napotykaj si po aktach sdowjch miejskich sprawy

o czary których jednake pojcie nie jest tak jeszcze wyro-

bione jak si to okae póniej , tylko s to raczej wróby i za-

bobony. Do owych czarów zaliczano, zgadywanie przez wosk

wylany czy panna pójdzie za m lub nie; gdy grzebie

kupiony bez targu za kwartnika obwinito nici na opak

i wrzucono w ogie , eby kochanek si nawróci
,
gdy wyu-

pano ywemu gobiowi oczy i roztarte podano modziecowi

w napoju, aby w lep mio popad, gdy wywarem z mro-

wiska skraplano sklep kupiecki lub szynkowni, aby si lu-

dzie zncali i roiU, gdy kawaek powroza szubienicznego po

wisielcu w miód wrzucono, dla przywizania goci do szynku.

Jednake zdarzao si, e za podobne igraszki, jako za bez-

bon spók z czartem, karano kobiety spaleniem na stosie

i to nie za wyrokiem duchowiestwa, ale za wyrokiem sdów
miejskich.

VII.

Wsie i ich mieszkacy.

Wsie jak zawsze byy i w XVI wieku mieszkaniami gó-

wnie ludu przeznaczonego do prac niewielkiego potrzebuj-

cych usposobienia, ale wymagajcych znacznego wytenia
ciaa. Lud wiejski rolniczy skadali naprzód kmiecie posia-
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dacze ról, kt<'nc czstokro byy rozinicr/one na any, woki,

lady, a w Litwie na rzebia Na/wy to oznaczay role przy-

najmniej jediiakowofio dochodu, «i(ly;^ s^ sponinioncpm' po-

])(n*ze czyli podatku ji-diiakowej wysokoci'').

Ogrodnicy czyli zagrodnicy, jedni mieli role rozlegoci

mniój lub wiorrj do kmiecych zblione, drudzy za tylko

dondii i ogrody a yli z mocki. Komornicy miewali bydo
file pewnie tylko krowy. Byli take chopi rataje a to gó-

wnie w i>obliu miast, którzy utrzymywali woy, cho n'd nie

posiadali. Wyywili oni je latem na i)astwiskach gromadnych

to jest wspólnych wiejskich a zim z kopczyzny branej za

ork od miast, mieszczan pojedynczych i zgoa wacicieli.

Zdarzay si i ju osady zapewne niemieckie zwykle

Oldrann zwane, bo w uniwersale poborowym z roku 1578

l)owicuziano, e od woki któr na pastwisko najniuj Olan-

d rowie, szlachcic poboru dziesi groszy paci winien.

Do mieszkaców wsi naleeli jeszcze pasterze, bartnicy,

rybacy, karczmarze, furmani, przekupniarze.

W okolicach Sadcza i Jasielska byy wsie szcztkami

wielkich Morawców czyli tak zwanemi dzi Sowakami
osadzone i wsiami waaskiemi '*) zwano, które si utrzy-

myway gównie z chodowania krów i owiec a czasem rolni-

ctwem wcale si nietrudniy.

Przy puszczach zdarzay si wsie, które na owiech
siedziay, to jest miay obowizek owiectwa.

•) Uniwersay poborowe poczwszy od roku 15G4 w /liiorach

l)raw polskicli.

Sariiicki w swt-ni wiolkiem (lzi»'li> prawniczem powiada : niitM-zenic j^il

w Polszcz tj-iulno ma by, boby si^' zru yo sia kontrowersji dla ila-

wuoci graiuc. Ale w Mazowszu a w Litwie jeszcze dostatetzniey woki

sJi wymierzone y siedliska. Pola na troje id, co oni rezami albo pa-

szami zow, jako y w Krakowski^y ziemi: e kto wók trzyma, dziesi

folanek moe na ozimin wysia , iakoby dwa korca lubelskie, a na ogród,

siedlisko i gumno mórg.

Sarnicki ksigi ósme. Miernik, Dzia. !Miedza.

**) Sowacy ci nazywali swe osady Wala, oo znaczyo wyr.iz \)o\-

ski Wola. W aci^kicb przywilejacb zwani s V al la cli i a prawa po

polsku pisane zowi je wsiami waaskiemi, co za wsie wooskie bra

nic naley.
y
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Sami tylko kmiecie i zagrodnicy robili ju paszczyzn.

Wychodzili za do niej od pówoki jeden dzie w tygodniu

i to z jednym zaprzgiem do orki, radlonki, wóczki, lub

zwózki i w dwoje rcznych robotników do cia, sprztu

siana i mocki: opacaH czynsz roczny najwicej po dwadzie-

cia i kilka ówczesnych groszy. Zagrodnik dawa raz tylko

w tydzie jednego pieszego robotnika i paci czynsz dwu-

dziestu groszy uiedochodzcy. Prócz czynszu w pienidzach

równie kmie jak zagrodnik oddawali do dw-oru kapony i jaja.

Wszyscy w ogóle mieszkance wiejscy prostego urodzenia,

zwani pod ów czas nie wocianie aiii wieniacy, lecz chopi,
byli albo poddani co lubo w agodniejszem wyraeniu prze-

cie znaczyo ju to samo, co niewolnicy, albo wolni

czyli luni, którzy mieli prawo wyprowadzania si z miejsca

na miejsce.

Ci wolni byli albo sudzy albo hultaje. Sudzy za-

wierali kontrakty przynajmniej roczne na Boe Narodzenie

czyli gody lub na wity Wojciecli. Nazwa za hultaje

niemiaa tak zego znaczenia jak dzisiaj , ale rozumiano pod

ni ludzi, którzy nie za kontraktami, tylko na dnie, tygo-

dnie lub za wynagrodzenie od pewnego dziea pracowali, po

teraniejszemu wyrobnicy, najemnicy. Byy przeciw hultajom

ustawy dawniejsze i ponowione*) a e w Poznaskiem i Kali-

skiem naw^et kmiecie i zagrodnicy bardzo ze wsi uciekah na

hultajstwo do miast, we niwa za dali wysokiego myta,

przeto przypomniano w roku 1593 aby starostowie, urzdy

miejskie, po wsiach dziedzice, mieli prawo ima, okuwa
i do pracy tak dugo zmusza hultaja, choby z on i dzie-

mi, dt)póki jego pan nie zgosi si po niego.

Po w. za Magorzacie, to jest od czasu, w którymby

si mogy niwna zacz, hultajstwa cierpie po miastach za-

kazano, a to pod spraw w grodzie i sowit czyli podwójn

win czternastu grzywien.**)

Jeniec wojenny pomnaa te jeszcze lubo rzadko lu-

*) Statut z r. 1532,

**) Konstytucja r. 1593. O hultajach województw kaliskiego

y poznaskiego.
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(liio wiejsk: bpotykaj si lady, c przy powrocie z wy-

praw moskiewskich rotmistrze i inni wojskowi, co mieli

wasne majtnoci , chwytali nioclzieców w rzemiole spo-

wobnych.

Wszyscy chopi r<')wnie poddani jak wolni , mieli ju pe-

wne obowizki \vzj,'l«Mloni jiana wsi, czy to w opacie czy

w daninie, czy w robociznie. ['oddany i lóny bez wiade-

ctwa pana, nie móg si ze wsi wyprowadza. Gdy jednak

lónemii wiadectwo paskie oduKiwiunem byo, na ten czas

móg o nic prosi sdu ziemskiego lub grodzkiego. l\.to za
bez listu wywiadczonego (wiadectwa) itrzyjl sug
ten oskarony przoi)ada win czt('nia>tu grzywien.

Twierdzenie powysze, e poddastwo ówczesne w Pol-

sce równao si niewoli, i rzeczywicie ni byo, zawiadcza

wrcz Ivromer wyrzeczeniem, e pan nad swoim chopem
mia prawo ycia i mierci, lubo nie nad takim co si po-

wici od modoci naukom, albo stanowi duchownemu.*)

W przei)isach prawnych, które wtedy ohowizyway, czy-

tamy co do Podola, e szlachta poddanych swych o napaci

ua Wooszczyzn podejrzanych winna stawia jtrzed starost

kamienieckiego, „ale o te rzeczy, które si w ziemi dziej,

kady pan z poddanego swego, wedle jirawa positolitego^ spra-

wiedliwo sam czyni ma.**)

W inuj ustawie czytamy, e panu równie w rzeczach
wieckich jak w rzeczach duchownych suy wyroko-
wanie i)o(ldanego i moe go podug rozumienia swco
skara"***).

Ivto zna ducha ówczesnych wyrae prawnych, ten do
sów sprawiedliwo czyn i skara bez wahania si
doda: nu mier, mierci. wiadczy t Guagnini
wyranie, e na I.itwie byo obyczajem i pan nakazywa

*) Ilabcnt san iii cos doiniui vitnt< iiocisiio potcstjitom; i)ractor

cos <iui ab inountc aetatc litorarmn stiuliis sucrorunuiuc iiiinistorio sese

a(l(lixeruut. Cromcrus de situ roloniac W kocu artikuu Ilomi-
num ordincs in Polonia.

**) Statut warszawski z r. l.').')7. Szlachta podolska winna p(»ddan('

swe pod starost kaniionieckiogo stawia.

***) KoniCdoracya jont-ralna warszawska z 28 stycznia 15 7;» r.
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chopu, aby si sam obwiesi; gdy za omieszkiwa, bito go

tak dugo, dopókd nie zniewolono. By to obyczaj ruski

o którym spominano i powyej, za czasów witowdowych.

Jeeli jednake zdarzao si karanie mierci, to nie-

wtpliwie nader rzadko u pana katolika. Ju to nietylko dla

tego, e mia on zawsze gboko zaszczepion boja Bo
i pamita na sd ostateczny, ale e spowiadanie skazanego

przed sam mierci mieszao do sprawy owieceszego ksi-

dza, który móg na wyrok wydany wpyn a trb archa-

nioa i sd ostateczny przypomnie; wreszcie strata chopa

bya niema, skoro chopskie maestwo z dziemi i sprz-

tem wolno byo szacowa na piset grzywien*).

Za zabicie chopa pacio si (r. 1581) trzydzieci grzy-

wien gowczyzny w poowie dla pana a w poowie dla kre-

wnych zabitego.

W zastpstwie dziedzica sprawowa po wsiach sdy wójt

lub sotys czstokro dziedziczny i na znacznej roli. Po wsiach

które do miast naleay spotykamy landwójta zawisego od

urzdników co sprawowali wadz dworsk w imieniu i za-

stpstwie miasta. Zdarzali si nawet tacy wójtowie i sotysi,

którzy mieli wasnych i poddanych kmieci**).

"Wsadach wiejskich wójtowskich, landwójtowskich, soe-

ckich, zasiadali take awnicy czyli przysinicy, przez pana

wójta, sotysa z chopów mianowani a w niektórych miejscach

przez gromad obierani.

Wójt lub sotys dziedziczny móg sprzeda posiado

i z urzdem, lecz tylko za zezwoleniem pana. Zuchwaego

za wolno byo skupi jak to powyj objaniono***).

;Na Litwie watamani i tywonowie odpowiadali w go-

dnoci swej polskim sotysom i wójtom.

Chopi jako kmiecie byli cigle wacicielami swych ról:

*) Konstytucja z 1'. 1588. Szacunek poddanych zbiegych.

Zdaje si, e nieszlachcic pojedynczo mia wartoci dwiecie grzywien,

a to dla tego, e delator faszywy w sprawie o zdrad kraju, skoro by
szlachcic paci dwiecie grzywien, a skoro nieszlachcic dawa gardo.

Konstytucya z r. 1588 De crimine laesae Majestatis regiae et per-

duellionis.

**) l'niwersa poborowy z r. 1564 i z lat innych.

***; Ksiga czternasta XVI.
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przy wikszych miastaci, gdzie z.iarza si wikszy zarubck

i (lociiód po wsiach duchownych, królewskich i miejskich,

chopi nie tylko dziedziczyli po rodzicach posiadoci, ale je

dzielili, sprzedawali, zamieniali. Po wsiach za szlacheckich

od wielkiego spawu i miast odlegych, gdzie chop pod do-

brym panem mia tylko liche wyywienie, a pod zym gód
i nclz, tam o wasno gruntu, nikt si nie dobija, ludzie

uciekali, wsie pustoszay, panowie chopów zncali, osadzali

a na sejmikach i sejmach obmylali ustawy aby ich z grun-

tem niejako zwijza i przez ustawy o zbiegycli clioi>ach,

o hultajach, wóczgach, ebrakach, utwierdza poddastwo,

czyli m(')wic bez ogródki, niewol.

Lubo niewola kazi charakter czowieka, jednake i bya
bardziej w prawie anieli w dziejowym rozwoju, w skonnoci
narodu i w obyczaju, [)rzeto na ludzie polskim nie wybia

swego pitna. Charakter chopa cechoway pobono, pra-

cowito, wytrwao, posuszestwo. Niedba o dostatki,

pienidze, wygod i okazywa akomstwo chyba tylko na rze-

mie i elazo, do jego rolniczych narzdzi gówne materyay.

Wesoy, nieswarliwy, ale dla ony, dzieci, czeladzi surowszy

nad potrzeb. W karczmie piewak i tanecznik zawoany

a do zwady, kija, ale te zaraz i do zgody skory.

Chop ruski i litewski odznacza si tylko wikszsj po-

kona i obojtnoci na ndz i cierpienia.

l^ozostao po chlo])ie niemajcym sukcesora czyli jak

zwano z aciskiego kaduk nie przypada skarbowi Ilzeczy-

pospolitej, ale panu.

O prawie nemieckiem (saskient) napotykamy wzmianki

ju tylko lu-zy wsiach uiieisk'cli.

[jubo stan chopski uywa praw znacznie cienionych,

przecie, e miasta miay w>ie a wystrzegay si uciemie,

e duchowiestwo wedug cluzeciaskiej mioci bliniego

obchodzio si z ludem swoim, a w dobrach królewskich byy

opisane i przywiU^jami poutwi(>nlzane stosunki kmiece, przeto

uciemienie dotykao jedynie chopów szlacheckich a wtedy

jeszcze nie tyle wsi, co póniej byo w rku szlaclity.

I'otocnic cliopa litewskiego przedstawia si (hileko smu-

tniejszem ni polskiego. Statut litewski uznawa jeca wojen-

nego i czeladnika dworskiego; nazywa go wprost niewolni-
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kiem i dozwala go przedawa w sposób przedchrzeciaski.

Drug klass stanowili ojczyce, to jest od niewolnika po-

chodzcy, którzy byli do skiby przywizani i zostawali do

dworu prawie w stosunku chopa poddanego polskiego. Oj-

czyców dzielono na bartników, ludzi w lepszm nieco po-

oeniu; za bartnika gowczyzn wicej pacono, a w dobrach

skarbowych i do wojny by powoywany. Ojczyc ciahy ni-

szy w znaczeniu od bartnika, odrabia paszczyzn.
Ojczyc ci ahy móg by zwolnionym z robocizny na

czynszownika , a wtedy stawa si wolnym jak zwano po-
choyra. Do chopów pochoych zahczy mona take
bojarów czynszowych, suków, to jest do dworu na posugi

wzitych.

Bojar putny posiada rol a wyszy od niego bojar

pancerny i na wojn wychodzi. Ci bojarowie byli niejako,

przejciem od chopa do szlachcica.

U chopów polskich co si dobrze mieli spotykano nie-

tylko ubiór z lepszego sukna, pas skórzanny srebrem nabi-

jany, ale u kobiet póatas i aksamit a to nietylko w czapce

ale i w kabacie.

Chop litewski azi w apciach lipowych i w lichym ko-

uchu zim, a w lecie pótna jedynie uywa. Kobieta tylko

si ciesz i czyciejsz bielizn odznaczaa. Chopi mudzcy
jakkolwiek yh razem pod szop z bydem i wszelkiemi do-

mowemi zwierztami , a psy i winie rozbijay im garnki przy

ognisku, jednake opywali w dostatki, bo niektóry z nich

chowa i szedziesit sztuk samego rogatego byda prócz

owiec i kóz, a pooenie kraju nadmorskie, uatwiao mu
sprzeda zboa i wszystkiego. Masa, piwa, miodu wcale so-

bie nie aowali, ani si robot nie przeciali i dla tego

u nich czsto stuletniego starca napotka byo mona*).

U chopa koronnego niektórych okolic znalaz si i ro-

en, jak to wida w spisach pozostaoci chopów poznaskich,

a wic i oczywicie piecze na stole bywaa. Wreszcie nie-

tylko po wszystkich miasteczkach Polski, ale i po wielu wsiach

*) Lasicki. De diis Samoyitarum i t. d. w zbiorze elzewirowym.

Retpnblica sive status Reyni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae ^.

Luqdnni Balavorum. Anno MDCXLII.

i
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kociolnych w niedziel wystawiano na sprzeda skopowinc,

woowin, cielcin i kupowa je lud wiejski. y ciop
jednake gównie mlekiem

,
grochem i kapust. Rzep i bru-

kiew krajane w listki suszy i i)od nazw wido chy na

zim zacliowywa. Hurak na Litwie zwany bowin waniej-

sz by tam straw ni w Koronie. Marchew jadano wsz-
dzie. W okolicach urodzajnych kluski ytnie, a w mniej uro-

dzajnych gryczane lub tatarczane stanowiy posilniejszy po-

karm. Ilyby dostaway si chopu tylko drobne i mniej sma-

czne. W dnie misne zwyk straw krasi tuszczem mi-
snym , a w dnie postne uywa oleju. Niekiedy tylko zapi-

ja piwo, mi<kl a ju te i gorzak nawet po wsiach dosy
pospolit lecz wszdzie bardzo le jeszcze wypalan a std
niesmacziu. W trzewoci cliop mieszczanina i szlachcica

o wiele przewysza.

Tomieszkania chopów byy bardzo rozmaite stosownie

do okolicy. W krajach pierwotnie polskicli budowano chaty

drewniane z beleczek od przyciesi jedna na drug kadzio-

nych, w naronikach klamrowato skadanych. Przy drzwiach

izby bywao ognisko z kominem z broyn (tyczek) i gliny

na wierzch dacliu wywiedzionym ; okna miay szybki szklanne.

W izbie czstokro dosy przestronnej na szafie pozatykane

byy miski, rynki, yki: w jednym kcie dzieka, w drugim

wiadro z wod, oog, miota, pod oknem awa, przed ni
deski, jako stó, oe wielkie, koyska lub zamiast uij nie-

cka dla niemowlcia zawieszona, bya calem sprztem. W ko-

morze óko czyli wero wspólne dla dzieci
,
polica przy cia-

nie i kolek do zawieszenia jednej i drugiej odziey koczyy
ten krótki szereg ruchomoci.

Na Ukrainie, '()dlasiu, Litwie zdarzay si chaty z izb
w ziemi, a tylko oknami i dachami nad powierzchni wynie-

sionemi.

We wielu okolicach stawiano ciany z gliny lub tustj

czarnj ziemi we formy z desek ubijanej.

Budowano chaty z okrglaków czyli koków w ziemi

wbijanych mechem przecieanych, klinikami obitych; glin

wyrzucone wewntrz i zewntrz czysto pobielane.

Po wielu okolicach nieznano u chopa wcale kominów

ale w rodku zlepione z gliny ognisko na wierzchu z krat e-
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lazn do uczywia stanowio kuchni i cae przyrzdzenie

ogrzewania i owietlania; dym za tuk si i v,'ychodzi

otworem u puapu, zapol. Oknami nie przez szyby szklan-

ne, ale tylko przez ywiczne deszczóki cienko postrugane

lub przez bon zwierzc przebijao si wiato mde albo

czerwonawe.

Na mudzi we wielu miejscach uywano przestwornych

szop pokrytych dla bezpieczestwa od ognia kor, a dla cie-

pa na kor som z wielkim doem do ognia w rodku,

W koo tego dou potem oznaczona przestrze bya mieszka-

niem rodziny, w niwa za suszarni mokrego zboa a czci
za potem dzieliy si na obor, stajni, chlewy i stodo.

Pierwotny rolnik zapewne po caym wiecie tak si bu-

dowa i ze swem bydem wspólnie mieszka.

Dwór we wsi caej Polski zwykle drewniany pokryty gon-

tami czyli jak zowi we Wielkopolsce szkudami wyglda
okazalej , a niekiedy sw wielkoci równaa mu si karczma

ze stajni wjezdn.

Wie cho czarna i dla tego niby zaspiona , ale przepla-

tana sadem dworskim, sadkami kmiecemi, tu i owdzie gru-

sz pohi, wierzb albo liji, zwaszcza przy kociele; oy-
wiona wiecie igrajcemi dziemi, .weso i piewajc mo-
dzie, bydem, gonemi psami, i rónym drobiazgiem , wy-

gldaa jak w aobie dziewica. Có dopiero, kiedy ku wie-

czorowi zagra dudziarz albo w niedziel jesienn prowadzili

wesele na wozach konno do kocioa druba i swatowie, albo

po poudniu sza gromada do dworu z okrnem czyli

wiecem.

VIII.

Szlachta. Panowie. Kniaziowie i bojarowie na Litwie. Zwyczaje

i obyczaje. Zabawy. Suba. Dwory. Ubiory.

Szlachcic XVI wieku mia wyrobione republikanckie prawo

obywatelstwa oparte na wolnoci, równoci i braterstwie.

Zna nad sob tylko ustaw, któr sam stanowi i Boga,

a dla tego lka si jedynie dowolnoci królewskiej i urz-

duiczój.

I



91

Caa wolno szlachecka wedug ówczesnego pojcia za-

sadzaa si na czterech szczejfóowych wolnociach *), a mia-

nowicie pierwszj, e ka^dy nalea do obom króla, dru-

giej e stan szlachecki wchodzi do wadzy prawodawczej,

trzecij, e król po za sejmem i bez senatu jako t niocz

(zaocznie) nio m()p i-dzir szlachcica i)rócz w sprawie skarbo-

wej, a czwartej i ostatniej e go móg kara tylko za wy-

rokiem sdowym**). Szlachta wyrobia to ju w swoim sta-

nie, do czego nariWl jeszcze i)rzez kilka wiek<)W mia zmie-

rza nietylko z Euroj)^ ale cala ludzkoci,'!.

Nad szlachcica tylko sam król uchodzi za co wyszego

ale arcybiskup gnienieski, biskupi, senatorowie wieccy,

jakkolwiek znakomici uiz^^dami, byli tylko starsz braci

szlacht. Szlachcic na zagrodzie równy by wojewodzie i kwi-

tna nni prawdziwie zota wolno.
Za Zygmunta starego a najbardziej w r. 1537 panowie

krztali si rczo, aby obyczajem cudzoziemskim ustopnio-

wa szlacht przynajmniej na wysz i nisz, lecz nie do-

pili tego bezecnego zamiaru, a tylko wrzawy i burzy w kraju

narobili. Titu ruski kniazia tumaczono czasem na ksicy,
lubo czasem a mianowicie u ubogich kniaziów czyni jeszcze

i szlachectwo polskie wtpliwem. Jako zdarzay si wsie

rzdzone przez kniaziów (dziedzicznych^ i ci pacili pobór ten

sam jak watamani i tywonowie z czego wida, e ich z nimi

czyli z polskimi sotysami na równi stawiano.

*) Sarnicki w swcm dziele prawniczcin Ksigi pierwsze artiku:

Gówne przywileje i wolnoci cztenj, na których polska korona sdauma

zasiada.

**) Wedug przywileju wydanego przez Jagie w Jedluic zr. 1430

wolno byo nawet osiadego szlachcica ima przed wyrokiem w sprawach

tak zwanych grzesznych alho pokornych o upieztwo na drodze, najazd,

usilstwo wzgldem kobiety, poog, niemniej o kradzie i niepacenie winy

zawyrokowani-j. Póniej, a jak si zdaje za Jana Olbrachta, ustaw t
w innych sowacli wcignito midzy inne z czasów Jagiey i tak wesza

zasada w prawo i przeklinanie narodu, e szlachcic osiady przed wyrokiem

n'gdy nie moe \i\ aresztowany. e to jednak byaby swoboda szkodliwa,

przeto jej aden król niezachowywa, owszem kady wydawa bez sdu
rozkazy do aresztowania czyli listy na kaptiwacy. O tyle jednak byo
dobrze, i to czyni sam król a nie byle sdzia. Szlachta o listy kapty-

wacyjnc nie robia chaasu , bo w duszy uznawaa ich potrzeb.



92

Panujcy na Sucku, których zwano Olelkowiczami , tu-

dzie Ostrogscy, Winiowieccy, Royscy, Proscy, Poryccy,

Massalscy, Zbarascy, Koreccy, Koraczewscy, Czartoryscy,

ukomlscy, Sanguszkowie dawni kniaziowie ruscy bywali

uwaani za ksit. Do nich naleeli Radziwiowie od cesa-

rza niemieckiego na t godno wyniesieni. Zaczo si z Li-

twy nawet i do pism sejmowych caej Rzeczypospolitej wci-

ska wyraenie ksita i panowie, lecz duch równoci

szlacheckiej gadce to stumi.

Titu hrabiów od czasu Wadysawa Jagiey widzimy

w cigiem znienawidzeniu narodu. Pisali si jednake hra-

biami Tczyuscy, Górkowie, Tarnowscy i inni ale zawsze

osonici jakiem odwoywaniem si na aski po dworach cu-

dzoziemskich.

Za czasów króla Stefana, Radziwiowie synowie Miko-

aja Janowicza (czarnego) a to Mikoaj Krzystof, Albrecht

i Stanisaw uoyli dla swego domu prawo nastpstwa z wy-
czeniem kobiet czyli ordinacy, co do dóbr Oyki, Niewiea,

Kiecka, Mira oraz Gródka dawidowskiego i poddali pod za-

twierdzenie sejmu r. 1589*). Wtedy t i Zamoyski kolos po-

pularnoci w skutek wieo odniesionego zwyciztwa nad ar-

cyksiciem Maxymilianem, to samo uczyni z dobrami swemi

czy dla postawienia rodu swojego majtkiem nad drug szla-

cht, czy te dla zapewnienia wiecznego bytu akademii za-

mojskiej a posugi na dobro Rzeczypospolitej '•'*).

O panach czytamy czsto u dawnych historyków jak ze

swojem wojskiem na obron Polski od Tatarów, Moskali,

Woochów i Iiozaków biegli, jak wasnym groszem wojsko

Rzeczypospolitej wspierali. Zdarzao si to, bo w szlachetnym

narodzie i szlachetni panowie bywali, ale nie za rzecz zwy-

czajn, lecz za bardzo rzadk uwaa naley. Owszem jest

ladów niemao i daleko wicej, e tylko te okolice zasa-

niali , w których ich starostwa , dzierawy dóbr królewskich,

*) Konstytucya r. 1589 Confirmatio postanowieuia midzy janie

wielmonemi Radziwiami, trzema braci ksiety na Oyce i Niewieu

uczyniona.

**) Tame. Ordinacy janie wielmonego Jana Zamoyskiego hetmana

koronnego. Konstytuciia l5;io r. aprobacya ordynacyey janie wielmonego

Jana Zamoyskiego kanclerza i tictmana koronnego.
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lub wasne majtnoci leay. \Vvlic/anie pienidzy w za-

Btpieniu skarbu królewskiego i Kzeczypospolitój te same miao
przyczyny. Dodae tu trzeba e nawet rozdawanie starostw

tak byo oi)licZ()ne. aiy jsanuwie broiiic swycb docbodów za-

razem bronili kraju.

Z dawniejszej^) sto-uiiku iH»(lli';.'ahi tylko szlachta siewier-

ska biskupowi krakowskiemu, warmiska biskupowi warmi-
skiemu i okrgu sieluskiego jtroboszczowi katedry i)ocki^j,

jako swoim panom i niby monarchom.

Il(')wnie ksi sucki na Litwie by pamijcym wzfjldcni

swych bojar<')w i pan()w.

Na mocy przywileju Wlady>lawa oi»olskief,'o i króla Lu-

dwika, (ioraj.scy dziedzice Szczebrzeszyna niejako wlizgnli

si do panowania i nad szlacht poblisz, która podob.io

nawet w r. L')S;} bya uznan przez ponowiony po spaleniu

przywilej za lennie podan Andrzejowi Górce dziedzicowi

Szczebrzeszyna.

Na Litwie jirzed chrzeciaustwem byli kniaziowie i nie-

którzy potni rycerze radzcy wielkiego ksicia. Oprócz nich

byli take ludzie wojenni czyli bojarowie, którzy pra-
wem lennem na doywocie lub na wieczyste posiadanie

od wielkiego ksicia lub od kniaziciw i potnych rycerzy do-

stawali majtnoci. Jagieo i ^Vitold zai)rowadzali szlache-

ctwo na wzór polski i zapewnili je bojarom, którzy przecho-

dzili na ono kocioa rzymsko-katolickiego. Wzrastaa przez

wiek XV szlachta litewska, tak w przywileje jak w licz)

ale bardzo niesporo; dopiero we wieku XVI gonia w ogrom-

nym pdzie do wolnoci polskiej, jak to przy opisie statutu

litewskiego niej si powie. Ten sam l)y stosunek i szlachty

])0(llaskij , która atoli alia si jeszcze i na sejmie unii

r. !.')()*) e wojewodowie napdzaj j i)0 zamkach do roboty,

ka rba drwa i w piecach soi)ie palie. Take i po innvch

ziemiach ruskich byo to samo.

W cigu jednake XVI wieku przysza i bojarska szlachta

do prawa dziedzictwa. Stefan Batory w zatwierdzeniu praw
przy obejmowaniu rzdów, zniewolony by owiadczy wy-

ranie, e tylko te dobra bdzie uwaa jeszcze za lenne,

w których nadaniu uyto wyraenia jur feudali. Przy

objciu królestwa przez Zygmunta III szlachta 1 e n n a tak si
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dobrze zawina, e na sejmie r. 1588 uchwalono, i dobra

lenne województw ruskiego i podolskiego a do czasów króla

Aleksandra nadane a póniejszych bardzo mao byo, —
„maj by rozumiane za dziedziczne," e w województwie

bezkiem wszelkie dobra uwaane by winny za nadane wie-

czycie i kady je bez zezwolenia królewskiego pozbywa
moe*), a na Podlasiu niewolno nikogo nagabywa o prawo,

jakiem przyszed do dóbr od królów lub ksit , tylko go za

ich dziedzica poczytywa naley**).

Ze szcztków bojarskich pozostaa jeszcze szlachta na

Rusi i Litwie która bya drugiej szlachty niejako lennicz, bo

czynsz opacaa i ztd j czynszow zwano. Nie naley

za miesza jej ze szlacht drobn, co na tak maych jakby

chopskich rolach siedziaa, lecz nikomu prócz króla i Rze-

czypospolitej uleg nie bya, a która tworzya si w caej

Polsce dzieleniem rodzicielskich majtków.

Dziedzictwo szlacheckie usuwao króla od najmnit^jszego

dochodu i prawa wasnoci na ziemi szlacheckiej. Zdawna

trzymao si prawo królewskie do soli i kruszców w ziemi,

lecz Stefan Batory by zniewolony przed wstpieniem na tron

owiadczy, e i to ustaje nadal. Ztd w Krakowskim i na

Rusi niejedna kopalnia pomnoya majtek, a ztd nastpnie

wpyw i potg szlachcica, lub mieszczanina krakowskiego,

co do praw w posiadoci ziemskiej, szlachcicowi zupenie

równego.

Od dawnych czasów zakazywano, eby szlachcic nie by
wójtem ani sotysem, bo obowizek posuszestwa szlachcica

dla szlachcica nadwera równo i prawo wadzy sdowej

szlachcica nad wójtem i sotysem. Ale e do tych urzdów

gromadnych byy przywizane znaczniejsze i dochodne role:

a co materyaln korzy przynosi i od ndzy zasania, trudno

stumi ; e nareszcie Ru i Litwa cierpiay szlacht czynszo-

w, przeto patrzano przez spary na szlacht po wójtostwach

i soectwach.

*) Konstytucya r. 1588 Feuda ziemie rusldrj — Tame. WiecziKi^ci

hezkic.

**) Tamo. Podniesienie (zniesienie) pozwów o majtnoci ziemskie

vqjewództwa podlaskiego.
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Szlachcic l)} albo urodzony albo od króla zamianowany.

Po za maestwem urodzony nie mó^ by szlachcicem, ale

nicszlachecwo matki nikomu nie szkodzio. Szlachectwo

w woyszcze (na wojnie) dla znacznego w mstwie
1» o czyn ani a i dzielnoci mó«i król sam nada, ale

w innym razie tylko na sejmie a z wiadomoci senatu. Wol-

no byo szlachcicowi nieszlachrica i>rzyja do herbu, ale je-

dynie z i)ozwoleniem króla; korzystali niekiedy z te^io znako-

mici panowie.

Szlachectwo z urodzenia wyój ceniono, ni iial)yte za-

sugami. Nowej szlaclicie niewulno byo posiada majtno-

ci ziemskich, ale je zwykle posiadaa.

Nadawanie juawa szlachcica i>olsk!ego szlachcicowi cu-

dzoziemskiemu, czyli nadawanie indigenatu odbywao si

tylko na sejmie i za zezwoleniem koa rycerskiego, czyli izby

poselskij.

Szlachectwo utrcao si wyrokiem bezecnoci, przenie-

sieniem si z pod wadzy sdu szlacheckiego pod sd miejski,

chwyceniem si rzemiosa. Statut litewski wjtrowadzi za-

sad, e szlachcic póki mierzy okciem lub funtem (jako ku-

piec) nie jest szlachcicem. Suy za szlachcicowi na dwo-

rze drugiego szaclicica, nic l)yo adn ujm godnoci, czego

powody nij objanione.

W XVI wieku tworzyy si co dzie licznij ze starych

rodów, rozmaite domy szlaclieckic, które od swych maj-
tnoci ziemskich przyjmoway nazwiska przymiotnikowe ze

zakoczeniem lui ski, lubo i mieszczanie w tene sam spo-

sób, od miejsca urodzenia, nazywa si zaczynali. Ztd ge-

nealogie i lieraldyki dopiero w XVI wieku godne uwagi hi-

tsoryków.

Szlachta wszystka ju miaa herby i do nich przybieraa ró-

ne ozdoby. Donosi Kromer, e sam za Zygmunta Augusta do-

sta na przydatek i)óorla, a od cesarza Ferdynanda ora dar-

tego na hemie*).

*) Co do Kroniora nrtwiasem sjiomiiiajjic , nnni si tAojo o nio byl

z urodzenia szlatliciccm. .Iii to iiio dla togo, o si rodzi w niio^cio Bie-

czu, ale e na liiskupa szlachcicu, nie \vhv Jan Dziayski mia uy'
wyraenia „niejaki Kromer." Chcia Kromer zapewne z tych dodatków
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Szlachta dopuszczaa si czsto*) gwatów po miastacli,

a panowie ju napadali kraje obce i poczli zamyla o two-

rzeniu sobie tronów przez boje i zabiegi. Winiowiecki Di-

mitr zjednawszy sobie Niowców, dy do panowania na

Multauach i Wooszczyznie a z carem zawiera traktaty, jak

gdyby jaki monarcha. Jarosaw (Hieronim) aski wojewoda

sieradzki zwiza si ze Zapoly w Wgrzech, dawa mu po-

moc na wzór ksicia udzielnego, w tym celu nawet z Fran-

cy stosunki dii)lomatyczne zawiza, poselstwa francuzkie

przyjmowa. Olbrycht aski prowadzi na Wooszczyzn,

ile si zdaje, samozwaca Heraklidesa Bazylika, Zborowscy,

przez Niowców zadzierali z Turcy, Mikoaj Jazowiccki

zamyla zdoby Tutarszczyzn, co wszystko wyj we wa-
ciwych miejscach wyoono.

Osobiste zabiegi panów po krajach obcych stawiay króla

i Rzeczpospolit w kopotliwem pooeniu, dla tego przypo-

minano stare prawo statutu z r. 1447 de guerris czyli

o swawolnem napadaniu pastw pogranicznych, a mianowicie,

e dopuszczajcy si podobnego przestpstwa, nietylko wszelkie

szkody wynagradza, ale i gardem odpowiada.

Szlachta lubo ju bardzo rzadko ale jeszcze pozwalaa

sobie i napadu po drogach na kupców a zwaszcza zagrani-

cznych: Rychwalski w r. 1543 rozbi pod Poznaniem wozy

wrocawskie i wzi z nich przeszo tysic grzywien srebra

w sztabach. Za to by poimany w Rychwale od Andrzeja

Górki jeneraa wielkopolskiego i po dugiem trzymaniu w ra-

tuszu poznaskim ze wspólnikami oddany nakoniec pod miecz

katowski.

urodzenie szlacheckie sobie wysztukowa i uczynilimy tu t wzmiank
umylnie dla tego. aby nadmieni i o szlachectwie sztukowanera. Hosiusz

by take nieszlachcicem i wedug jednych mieszczaninem z Wilna, a wedug
drugich chopem z Krakowskiego. Niesiecki lubo pisarz od niego tak od-

legy, przecie, eby go wedle swego rozumienia przynajmniej bogactwem

uzacni, powiada, e kiedy by dzieckiem, ju mu matka sprawia zoty

otarzyk, przy którym naladowa odprawianie mszy witej.

*) Statut toruski z r. 1521. De eadem captivatione nobihum in

civitatibus ob admissa crimina — Statut piotrkowski roku 1.538. De cap-

tivatione nobiliura in civitatilms. — Konstutucya r. 15S8 Gwacenie bron

mieyskich.

I
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Szlachta moga w miecie domy i spichlerze kupowa,
ji bya obowiiizaua z nich u sdu miejskiego odpowiada. Mia-

sta cigle si<; lui ni i susznie aliy, juk to powyej wyo-
ono. Królowie odpowiadali i szlachcie i mia>tom zupenie

przychylnie, a tak jedno rozporzdzenie niweczyo drugie, ale

ta sprzeczno nic razia. Zygmunt August \)r/.y zatwierdze-

niu praw w r. 1550 powiedzia: i w niemieckich sdziecli

wiele szlachta spraw miewa: „gdy si takowe przytocz, tedy

jo z radami, którzy przy nas bd, odprawowa i sdzi b-
dziemy, a kancelarya (kanclerze) z referendarzami przesu-

chiwa ich bdzie i przy stronach referowa."

Szlachcic osiady w majtnoci zicmskij jako dziedzic,

zastawnik lub dzierawca, sowom posesyonat sta pod

sdem ziemskim kiedy szlachcic nie posesyonat pod s-
dem grodzkim.

Szlachcic ze szlachcicem dla tego, e pojedynek by „nad

prawo chrzeciaskie'* miig si pojedynkowa tylko za ze-

zwoleniem króla , inaczej sd ziemski skazywa strony na pó-
roku wiey i sze.dziesit grzywien winy.

Nim przyst[iimy do wojny i wojska ze stanem szlachec-

kim jak najcilj zwizanych, trzeba jeszcze cho pokrótce

zakreli przynajmniej wydatniejsze rysy obyczajów ycia pa-
skiego i szlacheckiego oraz praw cywilnych i karnych , które

szlacht obowizyway, gdy tam si da dopatrzy niejeden

nerw instytucyi i stosunkiiw politycznych llzeczypospolitj.

Szlachcic polski XVI wieku, dusz i ciaem republikanin

a pojcia bystrego czu wysoko sw godno osobist, dba
o dobre imi, o saw nawet u potomnoci, a dla tego y
wedug przepisów religijnych i wedug i)rawa, które sam so-

bie stanowi. Szanowa króla z uroku jego potgi i dla krwi

wyszój, ale t e go sam nad soi) jako najwyszego zwierz-

chnika stanowi. Wtedy szlachcica cechowao jeszcze i po-

suszestwo ten najostateczniejszy wze spoeczny, a póniej-

szej szlachcie polskiej ledwie znany.

o wpyw w narodzie osigao si nietylko znaczeniem

i dostatkami po przodkach , ale take wasn cnot i wasn
zdolnoci, przeto kady ojciec baczy na postpki syna i syn

na samego siebie, a wszyscy dbali o uksztacenie i wysz
owiat.

Tora VI 7



98

Kto ze szlachty ze broi i by ciemny, ten to zna do

siebie zawad i z pewnoci zalety z tego nie szuka. Rzd
republikancki stoi na cnocie i wierzono w Polsce w cnot
a o ile tylko duch czasu pozwala, przecigano w nij inne

narody.

e Polska ley na ostatnim kracu przez koció po Rzy-

mianach odziedziczonej cywilizacyi i za porednictwem dopiero

innych narodów przej j i przyswaja sobie moga, przeto

koniecznoci sta si zwizek cisy Polski ze zachodem Eu-

ropy, a tejto przyczynie przypisa naley, i Polacy w XVI
wieku tak bardzo si starali o znajomo obcych jzyków.

Prócz aciskiego i greckiego, których po szkoach i w aka-

demiach nabywano, dzieci paskie a przy nich modzie szla-

checka u nauczycieli cudzoziemców wiczyli si po domach

we woskim, niemieckim i francuzkim, a przez pobyt w kra-

jach zagranicznych dochodzili do wielkiej biegoci. Jedzili

szlachta na obce uniwersytety o czem ponij.

Szlachta wtedy ya ju kolejno po sdach, sejmach ró-

nych urzdach, w wojsku i przy rolnictwie, a ztd zaopa-

trywaa si we wysze pojcia prakticzne po bardzo rozli-

cznych stanowiskach i czego gdzieindziej jeden czowiek nie

by wstanie w ksikach wyczyta, tego szlachcic polski

w codziennem yciu dowiadcza. Zamoyski by badacz sta-

roytnoci, historik, znawca obcych jzyków, wielki polityk

i prawnik, mówca potny, wyborny wódz wojska, dokadny

administrator swego majtku, ale bywali i drudzy tacy, cho
im szczcie tak jak jemu nie sprzyjao i mniej s znani.

Z owego atoli poredniego odbierania cywilizacyjnej pu-

cizny po Rzymianach i zapatrywania si na cudzoziemczyzn

zachodni wyradzay si naladownictwo i dno
do w sz e eh wiadomo i powierzchownej , a bez wielkiój

pracy.

Kromer niemiaki sam, powiadcza, e Polacy lekkim

sposobem przychodzili do gbokich poj. wiadcz to i cu-

dzoziemcy i podziwiaj bystro polsk. Pomagaa oczywicie

jak powiedziano owa rozliczna praktika.

Wysoka owiata w stanie szlacheckim a nawet miejskim

zdarzaa si nietylko u mczyzn , ale take u kobiet. Uczyy

si po paskich domach take obcych jzyków, a nawet dobrze
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po acinie; u zakonnic za przynajmniej pisa, czyta i roz-

niaitycii robót. W prakticznin yciu nawet najwiksze panie

byy dobrcmi gospodyniami a znay si naleycie na kuchni

l)iekarstwie, apteczcr, domowych lekarstwach, chodowaniu

krów i ciehjt, drobiu, na obchodzeniu si z lnem, na tkactwie

i umiay róne roboty z igy i igliczek.

Szlachta jakkolwiek siedziaa po wsiach, przecie tylko

najubosza i mniej owiecona zajmowaa si rolnictwem, bd
na swoim kawaku pola, bd na cudzj woci. Co za
byo w kraju potniejszego sprawie publicznj bardzij od-

danego, uczeszego, wyszych zdolnoci i ogóle wzniolej-

szego, to jedzio ze sejmiku na sejm, sdy ziemskie, gro-

dzkie, jednane (polubowne), podkomorskie, tribunay, komi-

sye, lustracyc, poselstwa zagraniczne, na wojny a nareszcie

uroczystoci dworskie i róne familijne. Panowie i szlachta

ruchliwa z nimi, yli na koniach w podróy i wojnie a wre-

szcie po wielkich salach, na samych ucztach; przy grze,

piewie, muzyce, tacach i cigle z puharem w rku. Re-

szt czasu spotrzebowali na owy z sieciami
,
psami , biao-

zorami, sokoami i rarogami. Ju to ich dobrego ycia za-

zdroci im warto.

Na ucztach agodzono zacieko stronnictw politycznych,

torowano drogi uchwaom sejmowym, wyksztacano publiczn

opini o si)rawach, zawizywano stosunki j)rzyjani, ukadano,

ale te nienaturalnie sklejano maestwa, kócono si i rwano

do szabel. Mona byo i z tej przyczyny przyj do wiel-

kich nieprzyjemnoci, gdy kto ju wiele napi, ae nic by
w stanie, nie chcia pi wicj.

Cirono ])okrewiestwa i jioNrinowactwa nic stanowio ju
tak cisj caoci jak dawniej, ale bliski bliskiemu, choby
w dziesitym stopniu , stawa w pomoc tak do obrony osoby,

jak do obrony dobrj jego sawy. Dla ti'go w licznóm towa-

rzystwie niebezpieczn byo rzecz mówi co zego o którym-

kolwiek szlachcicu, boby to zaraz jeden i drugi wzi za

wasn uraz i szabl odpiera.

Juristowanie szlachty mnoyo w cigu wieku XVI coraz

bardzij sprawy sdowe, a spory graniczne trudno l)ylo po-

zaciera zgodami, lub stumi wyrokami i rozkrzewip si
jakby zaraza jaka wielkie pieniactwo.

7*
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Najpospolitsz, wad bya rozrzutno: wielu panów

i szlachty daleko wicj wydawao jak miao dochodu*) i z tej

przyczyny dla pienidzy zniewoleni byli nadwera godno
osobist czasem a do podoci i ze szkod Rzeczypospoli-

tej. Zborowscy w tym celowali. W ogóle zjazdy i sejmy

wyczerpyway tak dalece wszelki dochód, e dla nich pieni-

dze na wojn staway si trudnemi.

Panowie przyzwyczajeni do wielu goci a otoczeni tu-

mem sug budowali rozlege zamki i paace lubo czstokro

z drzewa. Truduo im byo prócz mnóstwa szlachty raczy

jeszcze ich pachoków i konie a ju z tej niekiedy przyczyny

stawiali take na wsi wielkie karczmy wjezdne
,
gdzie za pie-

nidze mona byo z.koniem y jako tako.

ciany pomieszka paskich przyozdabiano zotem , obi-

ciami jedwabnemi flandryjskiemi , ale te ju i papierowemi.

Posowy, drzwi, okna zdobiono rzebiarsk robot. Szko
w szybach byo na ogniu kolorowane i niebrako przy oknach

firanek. Stoy dbowe z nogami stucznie rznitemi lub to-

czouemi , okrywano kobiercami perskiemi i tureckiemi. Krze-

sa rozmaicie wyrabiane byy z pokrowcami sukiennemi, lub

z innych materyi. wiato na wieczór rzucay pajki i wie-

czniki z rónemi figurami. Naczynia stoowe byy srebrne,

a niektóre pozacane lub szczero zote. Pokazywaa si t
ju porcelana i nastaway wielkie kielichy ze szka krysztao-

wego. Lubo przetrznite kwiatami i wonnemi wiecami

z rozmarinu, z najpikniejsz bielizn stoy, ledwie mogy
udwign bogactwo poustawiane, jednake na sali jadalnej

otworem stay szafy kredensowe, aby kady widzia, e na-

czy di"ogich o wiele nad potrzeb jest w zapasie. Przed

obiadem kuchmistrz przynosi zot miednic do rk mycia,

dla pierwszych osób. Potem zaczy si kaniania i trway

dugo, nim przyszo do podzielenia mczyzn i kobiet na pary

i do wejcia na sal.

Kanianie tak mczyzn jak kobiet byo rk do ust, ae
go w innych krajach nieznano, przeto zadziwiao cudzo-

ziemców.

*) Joannis Boteri, Poloniae Descriptio (anno I59i) w zbiorze elze-

wirowym.
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Fonu ccieiiiunialiiych ogromnio przestrzegano. Powita-

nia i i)orgnania odbyway si z peroranii. Nictylko za na

sejmach w iz)ie ale nawet po zgromadzeniach domowych

i zabawach nieodkrywano gowy, co jak si zdaje, byo je-

szcze w ogóle europejskim a rycerskim zwyczajem , Ijo cudzo-

ziemców wcale nie zadziwia. Kiedy panowie przy legacie

spominali papiea, przy pole obcym jego króla, a przy kró-

lewiczu swoim swego króla, podnosili si na krzele i cza-

pki uchylali.

Panom przy stole podawali jado kuchmistrz i inni dwo-

rzanie, a u drugiego stou w innej sali mia stó oddzielny

marszaek, u którego siedzieli miejscowi, przyjezdni, modzie
uiesenatorskich domów, a nawet starsza szlachta, co nie po-

siadaa adnych powiatowych urzdów, ani ich si spodziewa

nie moga.

Trzeci stó kuchmistrzowskim zwany, by dla szlachty niu-

owieconj, le ubranej, najniszego duchowiestwa i sug
nieszlacheckiego urodzenia, ale jednake nie takich, którychby

do czeladzi pachoczój liczy mona.
Potrawy stou paskiego i marszakowskiego byy dopra-

wue winem podlejszem, hmoni, to jest sokiem cytrynowym,

cytrynami wieemi, octem winnym, pistacya czyli kokoci-

nami, miodem, cukrem; przy sosach a jak zwano sap ora eh

czarnych serem winiowym i liwkowym, nareszcie szafra-

nem, pieprzem i rónemi ostremi korzeniami , których w Pol-

sce przynajmnij tyle spoywano co we wszystkich drugich

krajach Europy. Na obiadach misnych prócz wszellciego dro-

biazgu i zwierzyny, na lepsze danie i)rzycjodzily kapony,

indyki, baanty, a nawet dzisiaj niejadane pawie. Obiady

postne odbyway si na rybach w rozliczne sposoby przypra-

wianych i na jadlc z oliw. Z ryb za prócz zwykych i dzi-

siaj, nierównie bardziej uywane byy po caj Polsce wy-

zina, Szczuki czyli szczupaki solone lwowskie, jesiotry, stokfisz.

Chleb dawano pikny ytni, a bardzo rzadko pszenny. Na
wety przynajnmiój po r. 1580 wida ju marcepany. Potraw

dawano wiele: „pierwej jedna misa wszystkim a teraz pVl-

misków kilkadziesit" mówi Skarga*).

*) Ka$ani« sejmowa drugie o mioci ojczywiy.
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Napoje które zapijano przy obiedzie , ale t i w innych

porach dnia byy : wino wgierskie oraz mawazya (wino kre-

teskie) i muszkatela (wino greckie), a potem szy wina fran-

euzkie, reskie, na koniec woskie i hiszpaskie; byy za
bardzo rozmaite a mianowicie pinioy, rywuy, ski, madery,

ozoje, kanary. Do gorszych win naleay eydymburskie i ra-

kuskie , a za najgorsze miano gubinskie i krosienskie z okolic

nadodrzaskich.

Miód by napojem uboszój szlachty i mieszczan, a zyska

najlepsze imi ruski i podolski, dla rónoci zió, które do

niego wchodziy; poledniejszy by ju mazowiecki lubo za-

wsze za lepszy uwaany. Wielkie zalety przypisywano nie-

tylko na Litwie ale i za granic lipcowi kowieskiemu,
jako wany by nim i handel morski. Uywano miodów pod-

sycanych sokami a mianowicie kierstrge (I^irschentrank) so-

kiem winiowym i maliuiku malinowym. Napotykaj si

wzmianki o miodzie trójniku, który najmniej trzy lata

liczy.

Piwa dobre zapijali nawet panowie, bo r. 1514 miasto

Lwów posao beczk piwa starocie ruskiemu Ottonowi

z Chodczy, a drug do Gniezna arcybiskupowi askiemu.

Kada za kosztowaa pókopy groszy. Najsawniejsze piwa

krajowe i po kraju rozwoone: byy pitkowskie
,

piotrko-

wskie, czyckie, bydgoskie, gdaskie, przemylskie. Ro-

biono je zwykle z jczmienia i chmielu, ale najlepsze take

z pszenicy, a przynajmniej domieszanej do jczmienia. Piwa

zagraniczne czyli przywone byy widnickie
,
gogowskie, ber-

neskie (na Morawach) i na koniec wrocawskie, którego je-

dnake zakazano kostytucy sejmow z r. 1578.

Na godach weselnych prócz taców strzelano z dzia, da-

wano widowiska o których poniej, wyprawiano fajerwerki,

przedstawiajce nawet i obrazy jak hydr ogniem zionc.

Wystawiano pochody maskowane jak n. p. Etyopow klni-

cych kamieniami, zotem i srebrem, Persów i t. d. Zabaw

jedne z kilku na uroczystociach lubnych w Krakowie Zy-

gmunta III opisuje Joachim Bielski*) w ten sposób: po tern

ze czwartku na pitek (19 — 20 maja 1502 r.) ca noc byy

AV dalszym ciq(/u kroniki polskiej-
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maszkary, tame w zaniku na sali kosztom wielkim do tego

l)rzyi)rawioiij , która na ksztat nii*ba bya zasklepiona mo-

drem pótnem a po nij byy gwiazdy, które od wielkoci

iwiec co w gór tkwiay, wieciy jako owe gwiazdy na nie-

bie. ciany t^ wszystkie rozmaitej barwy, kitajkami byy
w koo obite. Tame wprzód wytoczya si wiea proporcy

cudn, uczyniona na którój muzyka bya ; i stana nad dziur,

któr maszkary nieznacznie z ziemie wychodziy: gdzie wy-

szo naprzód szedziesit drabantów na ksztat szwajcarów

ubranych, z bbnem i piszczak szwajcarsk, którzy wkoo
stanli. Po t<^m wyszy nimfy które pieway. Wic kawa-

lerowie którzy tacowali, miedz któremi król sam by. Po

t^m zasi wszyscy do oneje wiee weszli.

O rodzaju taców w XVI wieku tyle nam tylko wiado-

mo, e Piotr Zborowski pod czas rozruchów na wyprawie ko-

koszój twierdzi , i mody Zygmunt August ze pobiera wy-

chowanie, bo w gronie panien dworskich bawi si piew-
kami i tacami krakowskiem i.

Dwór pana sta i)od kierunkiem marszaka, juko naczel-

nika. Dignitarzami dworu zaraz \)0 nim nastpujcemi byli

podczaszy, koniuszy, i)odkoniuszy, kuchmistrz, stolnik. Dwór
taki mniejszy od knilewskiego. ale do niego i)odobny, dzieli

si niejako na wydziay jakby jaki rzd. Kapelan pierwszy

a zwykle kanonik lub praat miewa pod wadz kaznodziej,

spowiednika, lektora, organist, witników (sug kocielnych)

i dozór nad bibliotek. Lekarz by przeoonym cyrulika,

golarza, ai)tekarza i aziebników, bo ani parowych bardzo

jeszcze uywano. Jeden z rotmistrzów rozkazywa drugim

i caemu wojsku. Pisarz albo sekretarz a u biskupa kanclerz

z modzie dworsk, zaatwia korespondencye, odpisywa

ustawy krajowe, czuwa nad archiwum. Prócz tego sprawy

majtkowe, sdowe, gospodarcze, wociaskie byy poleco-

ne rzdcom dóbr. Konjuszy z podkonjuszem stali na czele

stajni a mieli do pomocy kawalkatora (ujedacza), roztrucharza,

co konie skupowa, sprzedawa, pokada i leczy, owiesnego

co obroków doglda. To byli urzdnicy stajenni, a do pa-

choków stajennych naleeli stangreci, masztalerze, forysie,

kowal i inni.

Suba na dworze paskim nikogo niekrzywdzia. Wyraz
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t^ suba nie mia uawet tego znaczenia co dzisiaj ale by
bardziej terminowaniem czyli rzemielnicz nauk u pa-

na, jako u mistrza w wojnie, w rzdzie lub kociele. Dla

tego zdarzao si, e senator dawa syna swego na sub do

senatora, a dawniejszego swego sugi. Dwór znakomitego

pana uwaano za szko wielkiego wiata. W XVI wieku

synny by dwór Samuela Maciejowskiego biskupa krako-

wskiego: skada si z wielu uczonycb a modziey otwiera

pole do pobierania nauk w Krakowie , dopomaga do uniwer-

sytetów woskich i podróy po obcych krajach.

Dw^ór jednake Konstantego Wasila Ostrogskiego o wiele

inne przechodzi. Pan ten za starszego sug i marszaka swe-

go chowa zwykle jakiego znakomitszego wojewod, i paci
mu jargieltu (rocznych zasug) ówczesnych siedemdziesit ty-

sicy zotych *), eby tylko dwa razy do roku sta przy nim.

U Janusza Radziwia, który sam nie by senatorem ale tylko

czesnikiem urzd marszaka sprawowa kasztelan parnawski.

Liczba panit i szlachty u Ostrogskiego wynosia tysic , ale

czasem i dwóch tysicy dosza.

Dwór dla panów by konieczn potrzeb, bo aby wyj
na posa a potem na senatora, lub eby stanowi na sejmie

i w sprawach publicznych popiera swój interes osobisty,

trzeba byo midzy szlacht mie stronników, a nic bardziej

nie wizao szlachcica do pana, jak kiedy jego syna^ wzi na

swoj pork.
Dwory stosoway si do pana: na jednym dobrze si

dziao uczonym, na drugim ludziom wojennego rzemiosa,

tam pobonym, a tam znowu przebiegym, nawet kosterom

i oszustom. Zdarzali si pijacy i arocy niesychani. U spom-

nionego co dopiero Ostrogskiego by niejaki Bohdan, który

zjad na niadanie prosi, g, piecze woow, trzy bohny

chleba z masem i ze serem, wypi dwa garnce miodu, a po-

tm tak do obiadu siada, jakby nic nie jad. wiczenie

i wprawa daleko zaprowadzaj we wszystkiem.

Urzdnicy dworu i dworzanie suyli na konie i brali na

nie utrzymanie ; inni bawili tylko dla ogady i nic nie dostali.

*) Przeszo milion stotysicy zotych teraniejszych. Dochód Ostrog-

skiego liczono ua 20 mil. zotych teraniejszych.
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cli}ba jaki podarek. Wii-lu iiiiowiiu obuwiijzki wvinagajiice

pracy, a wielu zui)eiiie nic nie robio.

Kiedy i)aii udawa hi^' przez niia.sto do dworu królewskie-

go, na s^d, do kocioa, z odwiedzinami, lub gdzie tylko

uroczycie chcia wy.stpi, konno czy piechot, poprzedzao

go grono dworzan, obok siebie mia dostojników swego dwo-

ru a za sobii pachol^>ta (paziów) i pachoków jtokojowych.

Trzcd pani szy painiy, obok nij panie dworskie a za ui%

take paciol^'ta i pachokowie.

Wjazd za luina na sejm elekcyjny z wojskiem, pasmem

nieprzejrzanem wozów i taborów, dugiem szeregiem pojaz-

dów a nareszcie licznym orszakiem nietylko dworzan, ale przy-

branej ssiedzkiej i dalszej szlachty, by niejako miar czyli

pana tego zdanie polityczne wiksz lub mniejsz znajdzie

powag. "W pobliu pola elekcyjnego mniejsze dwory wizay
si z wickszemi i przyszo na koniec tylko do trzech lub

dwóch stronnictw, które daway wzajemnie baczenie na wszel-

kie ruchy swoje, a rozstrzygay o losie narodu.

Obejmowanie województw, starostw, biskupstw i wszel-

kich wysokich prowincyalnych godnoci i rozpoczynao si take

wjazdem uroczystym z powitaniami przez szlacht, ducho-

wiestwo i wadze miejskie. Wiele razy senator znakomitszy

a przynajnmiej miejscowy wojewoda do miasta swego wje-

da, witano go z wiey trbami.

Nietylko jednake panowie ale i pomniejsza kilkowiosko-

wa szlachta, chowali sobie dworzan, lubo przestawali na

maej liczbie, bez marszaków i koniuszych.

Szlachcica ycie byo w domu do paskiego podobne,

tylko ubosze: niezawsze mieszka w domu okazaym, ale

w pomniejszynj, z drzewa z wielk sieni, o izbie jednej

i drugij po obu stronach sieni i z komor przy kadej. Na
cianach mia czasem obicia, ale t czasem przestawa na

wyheblowanych deskach.

Stó jeden i drugi nakrywa taszymi kobiercami, mia
krzesa ze suknem dla znakomitszych goci , ale przy liczniej-

szym obiedzie dostawia i awy. Stó Icjszem srebrem, a na-

wet tylko cyn zastawiony bez baantów i pawi nie o tylu co

u pana, ale zawsze o wielu potrawach, z dostatkiem wina

wgierskiego, mawazyi i muszkateli. Nie mia szlachcic
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koni tureckich , arabskich , mantuaskich , dzianetów hiszpa-

skich, ale mia konie polskie, ukraiskie i bachmata tatar-

skiego: sioda porzdne hiszpaskie z blachami i rubami,

brunwickie z blach na dwa palce w koo kraju, woskie

z poduszkami i sidzeniem , albo tureckie safianowe , albo hu-

sarskie. Wola te czasem jedzi nie na siodle , ale na ku,
który bywa rycerski z zadem dwoistym w mosidz albo te
i elazo obitym, lub ciszy husarski. Oprócz sioda albo

ku i czapraka, kad jeszcze na konia rzd z puklikami mo-

sinemi i swoim herbem, rzd biay elazny, albo te bez

puklików lekki kozacki. W dalsz podró i w ogóle w drog
ju si te niezawsze puszcza konno ale jecha i karoc.

ona jego cho wyjedaa korabiem albo karet zot*) jak

królowa lub wielka jaka pani, to kolebk albo karoc w sze
koni i konie te miay na gowach czubate fioki i obok po-

jazdu nadskakiwali take konni dworzanie, cho w maj
liczbie.

Co do ubioru te byy bardzo rozmaite: szlachta i wi-

kszo panów nosia si po polsku , do czego naleaa spodnia

i druga wierzchnia szata pasem przytwierdzona. Strój atoli

ten zmienia si w ksztacie i ozdobach, a nietylko w XVI
wieku, lecz ju i dawniej uywano te strojów zagranicz-

nych, mianowicie woskich, niemieckich, wgierskich ale t
i tatarskich**).

Czapki przy stroju polskim byway najrozmaitszych kszta-

tów i rónych materyi: wiadrowate z dnem szerszem, albo

znowu z duem wszem jak obwód gowy, pukuliste z klap-

kami stykajcemi si na czole a do cignicia na uszy ; cza-

sem futrzane, czasem z sukna, aksamitu lub innj materyi

i z futra. Zdobiono je piórkami czaplemi, ale t i wielkiemi

piórami strusiemi, które si zwieszay przy ramieniu a do

biodry. Kapelusze take si zmieniay w ksztacie.

*) „Pierwej proste rydwany i rzadkie, czstsze sioda miasto podu-

szek, a teraz zote kolebki i karety." Skarga kazanie sejmowe drugie

o mioci ku ojczynie.

**) Micliajo w zbiorze elzewirowym powiada: „a Tartaris vero arma,

vestes et rationem bellandi absque curribus."
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Du ubioru szlacheckiego naleao noszenie broni, a to

kord lub szabli i czasem puginau*).

Kobiety jak celoway skromnoci w yciu tak i w ubio-

rze. Nietylko róowanie, bielenie ciaa, ale nawet pomado-

wanie wosów poczytyway za naganny sposób szukania nie-

naturalnój piknoci**). Lubiy wprawdzie mie kibi wy-

snmkl, ale jej nie sztukoway ciganiem ciaa i krygowa-

niem. Matki mieway czapki, czóka i róne okrycia go-

wy. l'anny ciodziy z goenii gowami lub w kapeluszacli

jedwabnycli , a przestay wosów trefi pudawuemu sztucznie

zdobi perami, drogimi kamieniami, zotemi i wszelkiemi

opaskami. W kocu X\'I wieku szlachcianki zastosoway

nietylko czapki i kapelusze ale i krój paszczów na sposób

mzki. Nawet kobiety powierzchowno nosia pitno zasad

republikanckich i ducia rycerskiego.

Prawa poK^kie i litewskie. — Postpowanie sdowe.

Od obyczajów szlacheckich do stosunków politycznych

szlachcica a uawet do opisu caego rzdu Rzeczypospolitój

polskiej , która w wieku XVI staa si ju instytutem czysto

szlacheckim, najwaciwszóm przejciem bdzie zastanowienie

si nad prawami pod któremi y szlachcic.

Co si tyczy ustaw o wasnoci
,
przestpstwach , który

dzi zowiemy cywilnemi i karnemi, wiek XVI bardzo mao
zmian wywowa. Tak ju dalece naród uwaa statuta wili-

ckie i statuta XV wieku za wystarczajce i dostateczne,

a wszelk, staroytno za tak wit, e kiedy uzna powód

do nowej ustawy, to j wydawa na sejmie ze zastrzeeniem

i ma tylko obowizywa na lat kilka. Nowe te ustawy

*) iidcn do sdu niechaj nic przynosi broni, krom kord, albo

szable albo puginaa, to jest tych, których szlachta wedug swego zwy-

czaju uywa. Korrektura pruska (z r. 1598): O urzdnikach i sdach.

**) Zdanie zupenie pochwalne dla Polek jest wyjte z Kromera D«
situ Poloniae. Litewkom za Wolan Wielkopolanin z XVI w. przytoczony

w dziele znakoniiteni J. Jaroszewicza Obraz Litwu, (Wilno 1845) przypi-

siye koketery, jak póniej widziano ua dworze Ludwika XIV.
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trzymay si czsto do czasu jaki im by wyznaczouy, czsto
zuikay rychlej, czasem pozostay na duej, a czasem t
aui we wykonanie nie przyszy.

Niepodobn jest dla dziejopisarza rzecz ukada na ten

i ów rok niektóre zmiany, ani te nieprowadzioby to do celu

i dosy tu bdzie zwróci uwag tylko na talde nowe szcze-

góy prawnicze, które wykazuj niejako rozwinicie si in-

nych stosunków spoecznych. Nadmieni naprzód wypada,

e prawo polskie obowizywao tylko Maopolsk i Wielko-

polsk z Mazowszem, to jest dwie prowincye, ale prowin-

cye brane w najszerszych granicach czyli w obrbie tribu-

ualskim. Mazowszu pozostawiono niektóre miejscowe ustawy

ze statutów dawniejszych wasnych, czyli tak zwane exce-

pta mazowieckie. Jednake te excepta od pospoli-

tego prawa polskiego tak mao zbaczay, e tylko przy ba-

daniach bardzo szczegóowych warto je bliej rozpoznawa.

W kocu XV wieku, jak to okazano wyej, prawo pol-

skie stracio swoje wielk cech , a mianowicie przestao by
prawem dla rycerza i w ogóle onierza oraz kmiecia,
a stao si prawem jedynie szlachcica , gdy kmie a nawet

sotys do wojny obowizany, poszed pod wadz sdow,
swego pana

;
pan za bez obowizku trzymania si jakiej bd

ustawy, ale tylko wedug swego pojcia o prawie i sumienia

dawa z niego sprawiedliwo innym ludziom i gdy jj da
nie chcia, sam przed sdem za to odpowiada.

Midzy szlacht roln a bezroln zjawia si wielka ró-

nica: szlachcic rolny czyli osiady jako dziedzic, zastawnik,

dzierawca lub jakikolwiek posiadacz ziemski, odpowiada

przed" sdem ziemskim , nieosiady który si prawnie zowie

zgoociaym, goota a nawet odartusem*), odpowiada

przed sdem grodzkim. \Yony majc dwóch szlachty przy

sobie niezawsze kadzie mu pozew, ale go prowadzi przed

starost dla wskazania rekojemcy w oznaczonj sumie, e
prawa dostoi i e nie uciecze ; a w braku rekojemcy starosta

kae go wied pod zamknicie lubo do przystojnego wizienia.

To samo kiedy goota nawet pozwa osiadego, ale w takij

*) „Jeli iiieosiady abo inaczej odartus, abo goota," i L d. Janu-

siowskij Ksiga V, Czii 7, Titut 12. O nieosiadych.

I
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sprawie, przy którj przopraniu odpowiadaby pozwanemu
ziiacznenii pienidzmi za szkod z wodzenia przed prawo.

Nico^iady po pr/ej,'raniii si)rawy, gdy zaraz w sdzie nie

paci, obowizany stawi rkojeinc, e nie uciecze. Skoro
nie ma rkojemcy albo go i ma, ale do szeciu niedziel od
wyroku nie paci, idzie pod sd (» uznanie za bannit, (wy-

woaca), to jest za pozbawionego praw politycznych, którego

wolno odda starocie do wiey i tak dugo w nij przyzwoi-

cie utrzynywa, doj)okd nalcytoci nie zoy.
Tu pokazuje si ju dwojaka bannicya: pierwsza wi-

ksza, z bezecznoci poczona, jaka spotykaa na wielkie

przestpstwa, w którj bannita jest wygnacem, bo skoro

si tylko w kraju pokae moe by przez kadego starost

schwytany i na gardo skazany, druga mniejsza pienina
tylko, gdzie bannita od swego wierzyciela lub innego przeci-

wnika ze sprawy sdów j moe by wizionym, dopokd si
z nalcytoci nie uici, gdzie moe nawet uywa wolnoci

tylko niewolno mu sprawowa urzdu, bra u-^fziau w sej-

mie, sejmiku i adnej sj)rawie pospolitj obywatelskiej
;
gdzie

go mona jjozywa przez itubjiczne wywoywanie jako zbiega

i ztd nie jest t wygnacem ale tylko wywoacem.
Poniewa [u^zerabianie majtku na on zdarzao si w ten

sposób, e m przeznaczy jj na opraw czyli na zabezpie-

czenie posagu dobra, z których za ycia powinna bya mie
utrzymanie i z których po jej bezdzietnem zejciu, jój krewni

mogliby posag ()del)ra lub dochodami wycign a takich

dóbr oprawnych wierzyciele ma narusza nie mieli prawa,

przeto zdarzao si lubo bardzo rzadko, e nawet bogaty, ale

nierzetelny czowiek by wywoacem, nalea do gooty i s-
dów grodzkich a móg by przez wierzycieli imanym i staro-

cie na wizienie oddawanym.

Co do zmian w samych ustawach powie si tu jedynie

o tych, z których nowe rozwiny si stosunki pomidzy
szlacht. Ju nietylko byo to w obyczaju, ale stao si wy-

ranem prawem, e gdy umar ojciec bez wyposaenia córki,

wtedy bracia z dwoma bliszymi po ojcu i dwoma po matce

w cigu roku od mierci ojca obowizani byli posag oznaczy.

Nawet gdyby wierzyciele brata siedzieli w majtnoci, to

w niej winni niewyi)osaonej dziewce da pomieszkanie, opa-
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ci procent i przy zamciu, zoy posag. Gdy owdowieje

szlachcianka bez oprawy, wtedy ma w mowskiej majtno-

ci pomieszkanie , dzieraw Inb trzy grzywny rocznie, dopo-

kd nie otrzyma trzydzieci grzywien za wieniec , albo t zam nie pójdzie.

Krewni zmarej ony nie mog da od owdowiaego

jj ma majtnoci oprawnej , ale go winni skary o posag.

Krewni za zmarej wdowy zatrzymuj dopóty oprawne do-

bra , dopókd im posag nie jest wyliczony. Jednake choby
je najduj posiadali to dawnoci (przedawnieniem) nie

staj si nigdy ich dziedzicami. Równie nie podpadaj da-

wnoci dobra za przezyski zajte i na tak znany widerkaflf

oddane. Oczywicie wic cieniono ju stare prawa o da-

wnoci.

Gdy wdowa idzie za m, obowizana zaprzesta na wy-

liczonym posagu, a nie moe da, aby jej majtno opra-

wn w posiadaniu zostawiono. Gdy za posagu odebra si

wzbrania, to ma by zoony do kancelaryi ziemskiej (sdu

ziemskiego).

Opiekun ju nietylko z czynszów i stada (chowu koni)

ale (od r. 1565) z wszelkich dochodów sprawia si sierotom,

gdy penoletnoci dojd. W ogóle opieki sprawowano w na-

ganny sposób. Najwiksz krzywd czyniono zwykle pannom,

które opiekunowie wydawali tylko za takich, co ich z opieki

skwitowa przyrzekli*). Na takie naduycia nie obmylono

prawa, bo moe i nie byo sposobu.

Majtnoci ziemskie s cigle wasnoci nie pojedyczj

osoby ale rodu i dla tego sdy nie mog ich sprzeda na

rzecz poyczalników (wierzycieli), ale tylko odda im

uytek z nich, to jest poyczalnika*) w dobra wwiza.
Kiedy wierzycieli jest wicej, wysiaduje naprzód sw nale-

yto ten , który wprzódy zyska prawo i tak nastpnie. Z tego

nastpstwa wierzycieli do dóbr wyrosa gona pónij potio-

ritas a jak teraz zowi konkurs wierzycieli, który atoli nie

koczy s» jak dzisiaj rozbiorem , e si tak wyrazimy majtku,

*) skarga kazanie sejmowe ósme: O nief:arn\)ci grzechów jawnych.

*) Wyraz ten nie zdarza si w prawie gdzie zawsze go zastpuje

eeditor ale uywa go Skarga w kazaniach.

I
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ale jego oczyszczenie:n i postawieniem na nogi**)przez wy-

siedzenie w dobrach naleytoci czyli wybranie jej z samych
tylko dochodów, obyczajem zwykego zastawnika.

Zag^'ci si taki^.e w XVI wieku rodzaj zastawu od da-

wna co do dóbr ziemskich i po miastach co do domów zapro-

wadzonego, nietyle pimienn ustaw co prawem obyczajowym

okrelonego: by to wy de rek zwany take widerkaffem.
Wzi on pocztek z omijania zasady, e branie procentu jest

lichw zakazan pismem witem i chrzecianina niegodn.

Stosownie do tego ukadano pozornie kontrakt kupna i prze-

day tak , e posiadacz dóbr lub donui przedawa je za pe-

wn sum, zastrzega sobie, e za t sum wolno mu je

bdzie odkupi, ale tym czasem pozostaj przy nim jako

dzierawcy za takie a takie pienidze.

Wyderek lubo wymylony na zason procentów czyli li-

chwy by jednake o tyle rónym od poyczki z procentem,

e poyczalnik czyli wierzyciel, jako waciciel dóbr po-

nosi szkod z pogorzeli i innych przypadków.

Co do wyderku w ustawach tylko jedn mamy wzmiank
a mianowicie w statucie z r. l')32 gdzie powiedziano, e pie-

nidze wyderkowe dane s na wieczno i dla tego niegodzi

ich si wyijowiadae.

Take oslonianieni liciiwy byo zakupywanie czynszu
czyli dochodu. Dawano kapita na przepadek ale wymagano

z dóbr, roli lub domu, rocznej opatv czyli czynszu na wieki.

Takie zabezpieczanie dochodów byo najdogodniejszcm dla ko-

cioów, wszelkich instytutów naukowych i miosiernych. Znano

je w I'olscc od dawnych czasów ale take bardzij na oby-

czaju, jak na pisanem prawic polegao. Wreszcie zakupienie

czynszu mogo by do czasu a nawet oparte li tylko na oso-

bie czynszownika.

W testamencie szlachcic ni(')g rozporzdza tylko rzeczami

ruchomenii, ale nie majctiu)ci, wyjwszy, gdyby by osiadym

*) Wyraz potioritas wyrós w prawic polskióm z wyrazów tych:

„Deklarujc in univorsum wa;iio zapisitw, aby si liulzio nie zawodzili

poyczajc pienidze super liona onerata, postanawiamy i kto bdzie

mia pierwszy prawo i zapis ad bona aliua, tego bdzie potiorilat."

Potioritas znaczy tu oczywicie itierwszcstwo we wysiadywaniu w dobrach

sieinskich swój nalcytoci. Konf/y/ueya sejmu 1588.
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w dobrach królewskich, a przez testament zrzek si wszel-

kiego prawa do tych dóbr na korzy króla.

Pozwany o dug zacignity bez pisma, skoro przysie,

e nie zaciga, wolny od zapaty.

Z ustaw pokarnych XVI wieku najwaniejsze, które si

tycz gwatów dokonanych w miecie przez szlachcica. Szla-

chcic w takim razie poimany idzie pod sd miejski i sta-

rosty, a jeeli obiedwie te wadze s zgodne z sob , moe
by na mier skazany i zaraz stracony, jeeli za niezgodne,

wtedy król im daje nauk czyli rozstrzyga. Gdy Zygmunt III.

wyjeda do Szwecyi, dawanie nauki przechodzio na tri-

buna.

Rycerz co uapi wdow lub pann, to jest po tera-

niejszemu wykrad, skoro z jj pozwoleniem, na ten czas

ju czci nie traci, ale tylko jej posag który stawa si wa-

snoci krewnych.

Szlachcic nawet osiady jeli si trzykrotnie dopuci z o-

dziejstwa (kradziey), nie by waciwie szlachcicem i móg
by na mier skazanym przez starost.

To samo szlachcic gwatownik, który dom zajecha,

sta si powodem cikiej rany lub mierci, a z omnastu

podanych osiadych szlachty województwa, szeciu zaprzysi-

go jego zbrodni. W innym przypadku odpowiada na gar-

do tylko przed królem na sejmie i to z wolnej stopy.

Przy ustawach o ranach i zabójstwach wan rol graj

runice u rycerstwa znienawidzone, jako bro z daleka si-

gajca, bardzo miertelna dla z sadzki sprzyjazna, nierycerska.

Kto po miecie, targach, wesoach chodzi z t broni, czter-

nacie grzywien paci, a gdy nieosiady tak dugo we wiey

siedzia
,
póki tj winy nie wyliczy. Kto z runicy rani lub

zabi, ten sowit, to jest podwójn win skada.

W taksie ran i zabójstw wysze jak dawniej pokazuj si

ceny zapewne dla tego, e warto kruszców spada i e.

szlachta ju wiksze miewaa dochody.

Gdy czowiek prostego stanu rani lekko szlachcica lub

pozbawi wadzy w mnij wanym czonku, koczy na nagro-

dzie pieninej, ale skoro ciej rani a teni bardziej, skoro

zabije, ju traci gardo. Midzy szlacht siniec z uderzenia

zaspakaja si szeciu grzywnami i win sdow, wszelka ra-
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na nie na twarzy i wybicie zba d\s-udzicstu grzywnami; ra-

na za na twarzy czyli ob liczna lub ucicie palca, trzy-

dziestu. Chromota na rce, nodze i pozbawienie oka równa-

j, si poowic i^lowczyzny.

W XVI wieku ju zabójstwo nie koczyo si na opace-

niu krewnycb, ale odnosio kar z powodu nadwerenia pra-

wa a dla tego jirijcz gowczyzny trzeba byo siedzie rok i

sze niedziel na dnie wiey,

Dawnij bez oskaryciela nie dochodzono nawet zabój-

stwa: od roku jednake 1510 wojewodowie, kasztelani i sta-

rostowie byli obowi{j,zaui o kadeni donie królowi, aby za-

bójca kiedy gowczyzny nie i)aci, przynajmnij wiey nie

unikn.
Winiowie tego rodzaju zwali si gów ni kam i i s

rozporzdzenia, aby starostowie cile ich trzymali a nie po-

zwolili im z wiey przetrów (otworów ani kominów.)

Wysoko gowczyzny szlacheckiej wzrastaa : na pocz-

tku wieku wynosia sto dwadziecia grzywien a r. 1588 sko-

czya o drugie tyle i za mier z runicy jako sowita czyli

podwójna czyni ju czterysta omdziesit.

ledztwo miejscowe o zabójstwo przeciw szlachcicowi

dla sdu królewskiego prowadzi na wiecu wojewoda, a gdy

wiece nie dochodz starosta na rocech grodzkich. Atoli

jeden jak drugi, moe to zleci byle szlachcicowi zasiademu.

Przestpstwa które dawniej karay sdy duchowne a mia-

nowicie kaziorództwo, cudzolóztwo, lichwa, czary, od czasu

zakorzenfenia si nowoci religijnych i przeamania sdowj
powagi biskupów, uchodziy pomidzy szlacht cakiem bez-

karnie, ale tó zdarzay si rzadko; co za do czarów cho
i szlachta w nie wierzya to nie sdzia, aeby w jej stimie

gniedzi si mogy, i te nawet lud adnj szlachcianki za

czarownic nie poczytywa.

Co si tyczy posti)owania sdowego to w XVI wieku

byo ju dokadnie wyksztacone*).

*) Niezmiernie krótko , logicznie i jasno uoone pismo w tym wzgl-

dzie jest: ProcessHS judiciarus liegnt Poloniae , colUctore Thoma Dre-

inero. Samoscii MDCI.

Tom VI. 8
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Wydany pozew obejmawa imi sdu, powoda, czas i

miejsce stawania , przedmiot sprawy. Gdzie mona byo tam
si oznaczao i warto pienin a gdzie mogo i o gar-

do tam dodawano przypisek dla skarania ci wedug
prawa. Dorczy czyli jak zwano pooy pozew na sd sej-

mowy, naleao w jednych sprawach o sze, w drugich o cztery

tygodnie wczeniej , to jest przed rokiem (terminem) ; na sdy
grodzkie w sprawach gardowych dwa, a cywilnych tydzie,

na tribuna dwa tygodnie.

Rok bywa dwojaki, to jest zwyky pierwszy na którym

niestawajcy by zaocznie osdzonym ale jednake nieostate-

cznie i jeszcze pozew na drugi i trzeci termin do stawienia

si odbiera i rok zawity, przy którego kadzeniu wony
dotyka palcem w ramie obaowanego, jakby dla zawiado-

mienia, i w dniu tym lub nastpnych, kiedy z kolei przed

sd powoany bdzie, wyrok nawet po nieobecno jego bez

dalszych terminów zapadnie. Po pooeniu kadego pozwu

zwykle w obecnoci dwóch z sob przyprowadzonych ubogich

szlachciców, wony czyni relacy do ksigi sdowej, jako po-

zew pooy.
Od roku sd móg da dilacy (zwolni) na pewien

przecig czasu a mianowicie dla usug Rzeczypospolitej, dla

choroby, dla raaoletnoci, jednake tylko w sprawach, gdzie

niemona byo stawa przez drugiego. Wony przywoywa
do kratki sdowej strony. Kiedy pozwany nie zaprzecza s-
dowi waciwoci- to pozywajcy czyli powód opowiedzia spra-

w, a ])otem sza kolej na obaowanego. Prokuratora czyli

obroc kademu wolno byo przybra lub przysa za siebie.

Jak na pozwy i wszelkie wezwania sdowe tak na wy-

roki byy ju zwyke i pewne formuy pimienne. Sdowni-

ctwo wszelkie odbywao si publicznie ; tylko podczas narad

sdziowskich wszyscy z izby na wezwanie wonego ustpowali.

Kiedy wyrok prawomocny zapad, kady mia obowizek

wypaci zaraz w sdzie naleyto przysdzon, a jak starzy

Polacy zwali rzecz przezyskan albo przezyski. Jeeli

skazany nie stawa osobicie, ale przez obroc na sdzie i

dla tego mógby si by tumaczy . e o tm wyroku nie wie-

dzia, na ten czas wyznaczono mu dla ogoszenia (publika-
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cyi) tak zwany rok przypow leszcz on y. Skoro do nast-

pnych roków (zgromadzenia) biidowych wypatanie nastpia

i z tj przyczy ny popad skazany powt«>rnie w spraw z prze-

ciwnikiem, na ten czas sd go skazywa na i)ictnadziest (trzy

grzywny) dla przeciwnika i na pitnadziest.-i dla siebie, a na

siedmnadziest dla k rola. Zarazem wyznaczy wonego, który

mia ciy (fantowa) skazanego o przczyski i o te wszyst-

kie grzywny czyli przesdy. Gdy skazany opar si cie-
niu, a na drugich rokach sdu doniós o tm wony, upo-

waniono go do wwiza i a to jest wprowadzenia w posia-

danie d()br skazanego. Jeeli atoli skazany i na to nie przy-

stawa, wtedy w wizanie naleao ju do starosty powia-

towego który zwykle przez burgrabiego lub innego szlachci-

ca ze szlacht powiatu, do pomocy i)owolan i stawa obo-

wizan zajmowa zbrojno dobra, kmieci zwoa i jtrzykaza im w
imieniu króla, aby tylko nowo wi)rowadzonego posiadacza za pana

uznawali i jemu a nie swemu dziedzicowi posuszni byli. Kto

potm jeszcze na odjjór siy uywa i zajazdu si dopuszcza,

ten ju jako gwatownik na rokach grodzkich odpowiada,

u jeeli zabójstwa lub cikiej rany byt powodem, to za wy-

rokiem starosty bez wzgldu na odwoywanie si do króla,

tribunau i sejmu móg i gardo straci.

Wina skarbowa siedmnadziestu o której nadmienio-

no, pacia si ju tylko w czterech przypadkach, a miano-

wicie gdy kto przezysków zaraz w sdzie nie wyliczy, gdy

na sdzie kord lub innej broni doby, gdy nie mia czóm

odeprze zarzutu, e podpali albo e na posi)olitej drodze

napad i zupi.

rrzecliodzimy teraz do ustaw litewskich sdowych a jak

dzi zowiemy cywilnych i karnych.

W Litwie zdawna a zapewne do przyjcia chrzcciastwa

obowizywao prawo dawne obyczajowe ruskie, niebardzo

wyksztacone i mao znane. Od tego za czasu przez cay
wiek XV wciskay si ustawy kocielne, przepisy statutów

polskici, prawa chemiskie. Tworzyo si prawo obycza-

jowe, ale w kadj okolicy na sposób odmienny, a ztd
wielka i szkodliwa wyradzaa si mieszanina.

Najwanicjszem pismem prawodawczcm prócz rónych

przywilejów jest statut sdowy Kazimirza Jagielloczyka dla

8*
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Litwy z r. 1492 *). Kozporzdzenia jego tycz, si tylko zo-

dziejów i przywaszczania sobie cudzej rzeczy. Jakkolwiek

mogy by i inne szczegóowe statuta, które nas nie doszy,

przecie zawsze zostanie si rzecz, pewn, e na pocztku

XVI wieku Litwa co do ustaw dla sdziego, daleko sza
za Polsk.

Na pocztku XVI wieku wymiar sprawiedliwoci na Li-

twie by jak najgorszy: sdzia bra jedne dziesit, wony
exekwujcy jedne dziesit, pisarz za kade uoenie dobro-

wolnej umowy jedne dziesit caego przedmiotu sprawy.

Rzecz skradziona lub zupiona czyli tak zwane lice nigdy nie

wracay do waciciela ale zostaway u sdziego. Sdziowie

za zwykle sudzy wojewody niedosy owieceni, mao si
pytali o prawo, po pijanemu zasiadali. Waniejsze sprawy

i apelacye wtaczano przed samego wojewod, ale ten nie je-

dzi po województwie i trzeba go byo czasem i o pidzie-

sit mil szuka. Zatrudniony innemi obowizkami i wielkim

swym majtkiem, ledwie w niedziel lub wita przypuszcza

strony przed siebie. Obyczajem nareszcie cigny si spra-

wy na wielki post, który by niejako okresem sdowym.
Wzdychaa t Litwa ju nietylko do sprawiedliwoci pol-

skij, ale moskiewskiej a choby i tatarskij *).

Zygmunt I dobra uczonych prawników a gównie pol-

^ich i kaza im wypracowa ogólny Statut litewski, który

w r. 1519 jako prawo obowizujce ogosi, ale narowy nie

day si zaraz zniweczy. Za Zygmunta Augusta r. 1564 po-

prawiono go znacznie i rozcignito do województw woy-
skiego, kijowskiego i bracawskiego. Wtedy ju si zacza
ukazywa jaka taka sprawiedliwo. Przez cig panowania

Stefana Batorego pracowano nad pogodzeniem statutu lite-

wskiego z przywilejami jakie szlachta litewska zyskaa w osta-

tecznej unii z r. 1569 i dopiero 1588 roku za Zygmunta III

statut trzeci sta si obowizujcym.

*) Patrz Zbiór praw litewskich (Dziayskiego) od roku 1389 do

roku 1526. Pozna 1841.

**) Michajo (Michalo Lituamis) wzbierze elzewirowym : Retpubliea

siv« status regni Poloniae, Liluaniae, Rusiae, Livoniae ^ Lugduni Pa-

atorum MDCXLII.
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Wszystkie trzech statutów oryginay byy pisaiic w jzyku
ruskim a narzeczu krywiczcskiem.

Statut litewski jest wypywem tak stosunków pol-

skich jak ducha polskiego, a e w wieku owieconym i od

zacztku a do koca na raz by uoonym , a potm popra-

wianym, przeto rozkadem, jasnoci, prostot o wiele pra-

wa koronne przewyszy. Ogoszenie jego pierwsze, jak dwa

nastpne nadaway szlachcie litewskij coraz wiccj praw

i wolnoci. Przed statutem wielki ksi litewski tak by
samowadnym panujcym, e uciodzi za waciciela wszy-

stkich gruntów.

Mówiono zdawna w Litwie o szlachcie i rycerzach, ale

to byli zrazu sami waciwie kniaziowie i naczelnicy potnycti

rodów a z urodzenia swego radzcy wielkich ksit. Wielcy

ksita tworzyli cigle z onierzy dobrze zasuonych ludzi

wojennych czyli bojarów i nadawali im majtnoci prawem

lennem, to jest na dzieraw doywotni lub wieczyst

a z obowizkiem stawania z nich do boju lub innj posugi.

Czsto nietylko po bojarze ale i po znakomitym rycerzu dali

wraz z dobrami zasuonenm pachokowi i wdow lub osie-

rociaa córk w maestwo, eby starego bojarskiego rodu

z posiadoci nie wypycha, a przecie nowy do niej wpro-

wadzi.

Na tj drodze powsta i kamienia despotizm litewski a
w XVI wieku wolno polska zacza go co raz bardzij ob-

ruchiwa, wywaa, e run z goej i pustej skay pdem
przyspieszonym i upad na zieleniejc dolin ywota repu-

blikanckiego.

Ztdto nietak trudno w zastosowaniu statutu pierwsze-

go jak denie do tej wolnoci wywoao dwukrotn popraw
jego, a nareszcie i bojar lenny wedug prawa ruskiego

(nornuindzkiego) stan ju rami w rami ze zawisym tylko

od Boga i prawa szlaclicicem polskim, jedynym synem wy-

chowanym przez sw matk wolno pierwotn sowiask
i adnej midzy nimi nie byo rónicy, lubo zachowywali

wzgldem siebie nienawi prowincyaln.

Statut litewski obejmowa zarazem i i»rawo polityczne

Litwy, ale zmilcza o clekcyi, bo z trzech królów, którzy
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ogaszali , tylko sam Zygmunt August nad kilka lat przed

mierci szczerze wyrzek si prawa dziedzicznego do Litwy.

Opuszcza si tu strona prawa publicznego w statucie li-

tewskim szeroko zakrelona , a mówi si o ustawach li tylko

sdowych statutu i to jak najogólniej bez stawiania rónicy

pomidzy potrójnemi textami, a mianowicie pierwotnym i dwo-

ma poprawnemi.

Statut litewski ma na wzgldzie jako osob prawn czyli

prawa posiadajc, tylko samego szlachcica. Chop zowie si
sug, czeladnikiem ale te niewolnikiem i jest nim w istocie.

Niewolnikiem zostaje jeniec wojenny z potomstwem, ten co

si podczas godu przeda, albo dzieckiem by przedany od

ojca, kto sobie bierze maonk lub maonka z niewolników,

kto jako dunik ma odrobi naleyto, kto jako zodziej na

mier by skazany a darowa mu ycie pokrzywdzony.

Niewola za dug jest tylko czasowa do lat, a w godzie

sprzedany, moe si z niej wykupi.

Tatar posiadajcy wolno ziemsk moe mie niewol-

ników chrzecian , ale tylko w tych dobrach
,
gdzie ich odda-

wna mieli Tatarzy ; u yda za posiadacza ziemskiego nawet

za dug, choby naleyto bya najwiksza, chrzecianin nie

moe by nad siedm lat niewolnikiem.

Dunik mczyzna przez rok niewoli umarza rubla gro-

szy*) a kobieta kop groszy**).

Co do spadku statut litewski przeznacza czwart cz
majtku ojczystego dla córek czyli zaprowadza tak zwany

czwarty grosz, który póniej jako prawo obyczajowe roz-

krewi si i w Polsce. W braku synów nie synowce jak

w Koronie, ale córka bierze i majtno ziemsk, oprócz tego

przypadku, gdyby wychodzia nie za Litwina.

Posag zmarej a nie wyposaonej siostry zostaje przy sio-

strach , lecz wyposaonej wraca do braci.

Majtek matki idzie na równy dzia midzy synów

i córki.

Dziewka szlachecka nie powinna by puszczona do lubu,

*) Czacki warto rubla groszy podaje na 45 zotych 21 groszy pol-

Iskich (80 zipol. na grzywn kolosk).

**) 2l zpol. 12 gr. pol. takióje monety.
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póki przyszy n, na jednj trzecij swych majtnoci, uie

oprawi jj sowicie (podwójnie) posagu, sreber, zotii, pere

i drogich kamieni.

Wdowa jiieoprawiona oddaje wszystko dzieciom po mu
a zostaje tylko przy posagu i wianie *). Skoro nie wniesa

posagu, choby niiahi wiano, wtedy dostaje na uytek do

mierci cz tak jaka przypada na kadego z synów.

Do opieki po mierci ojca pierwsze prawo ma matka,

potem starszy brat, dalej stryj i nareszcie wuj.

Niemona powiedzie e penoletno, ale dojrzao
wieku statut litewski przyjmowa u mczyzny ze skoczonym

rokiem omnastym a u kobiety z trzynastym.

Maoletni nie mogli by pozwani o majtnoci ojczyste

i macierzyste, lecz skoro sprawa ju przeciw ojcu wytoczon

bya, na ten czas opiekunowie winni byli odpowiada. Zych
opiekunów oddala od opieki sd ziemski.

Szlachcic zrazu moe rozporzdza tylko trzeci czci
majtku, ale po trzecij poi)rawie statutu, w ugodzie mi-
dzy yjcemi wolno mu wszystko podug woli z majtkiem

czyni; w testaniencie za pozwolono tylko trzeci cz za-

pisa i to przed samym wielkim ksiciem albo przynajmnij

pod wyjednaniem ksicego zatwierdzenia.

Zastawnik majtnoci, skoro do pewnego czasu nie jest

skupionym, staje si jj wacicielem.

Zastawnik rzeczy ruchomej po trzykro obowizany po-

zwa o wykup , a potem staje si take wacicielem.

Testament pisa naley w obec sdu, ale jest wany
i w obec trzech wiarogodnych szlachty byle go podpisali,

a jeeli i)isa nie umiej podpiecztowali. W niebezpiecze-

stwie mona wyrzec testament i ustny przed dwiema wiaro-

godnemi wiadkami, którzy go winni do akt zezna i zaprzy-

sidz. Na wyprawie dozwalano testamentów przed hetmanem

lub swoim choraem.

) Wyraz polski wiano niezawsze jest jednakowo brany przez pisa-

rzy XVI wieku. Uywaj, oni wyra zu posag w znaczeniu r/ymskieni doi,

a wtedy wiano znaczy donatio projiter nuptias. Kiedy za dos tumacz
na polskie przez wiano, na ten czas donatio propter nuptias zowie si

przywiankiem. My bdziemy uywali tylko wyrazów posag jako dos i

wiano jako donatio propter nuptias.
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wiadkami testamentowemi by niemogli: kobiety, bez-

wasnowolui , egzekutorowie testamentu i tacy co w nim byli

obdarzeni.

W testamencie wolno ustanowi opiekuna. Wydziedzi-

czenie miao przyczyny, prawie wedug prawa rzymskiego,

cho nie z niego, lecz pewnie porednio przejte z obyczaju

pruskiego. Czeladnik czyli niewolnik nie móg by przez te-

stament zaopatrzony, jeeli mu zarazem i wolnoci nie na-

dano.

Co do zodziejstwa (kradziey); niewolnik który ukrad
rzecz na warto dziesi ówczesnych groszy*) szed na

szubienic. Zodziej wolnego stanu pierwszy raz paci tylko

win, która si zwaa take nawizk jak za ran; drugi

raz by smagany u prgi , a trzeci raz powieszony.

Szlachcic zodziej pierwszy raz oczyszcza si wasn
przysig , drugi raz samotrze , trzeci raz samosiodm a czwarty

raz szed take na szubienic.

Zodziejów brano do zeznania na mki , od których atoli

mona si byo odkupi wynagrodzeniem szkody.

Podpalaczy palono. Usilstwo pocigao kar mierci,

chybaby skrzywdzona kobieta posza za krzywdziciela.

Rany i ucicia czonków miay pewn oznaczon taks,

czyli nawizk. Suga który pana rani, rk traci.

Zabójstwo przy najedzie stwierdzone przysig powoda

i siedmiu wiadków, pocigao i gowczyzn i kar na gardle.

Stwierdzone tylko przez przysig powoda samotrze, poci-

gao za sob jedynie gowczyzn.

Kto rodzica zabi by na rynku kleszczami targany a po-

tm znowu obyczajem rzymskim i miejskim topiony w worze

ze psem, kotem, jaszczurk i wem. Kto brata lub siostr,

ten traci gardo. Suga za zabójstwo pana ulega czwarto-

waniu.

Proste zabójstwo szlachcica przez szlachcica pocigao za

sob gowczyzn dwanacie rubli srebra, na zaostrzenie kary

przeciw szlachcicowi przydawano rok wiey. Schwycony atoli

na gorejcem zabójstwie traci gardo.

*) Dwa zote polskie i dwadziecia jeden groszy (podug monety 80

zpol. na grzywn kolosk).
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Tatiir/y znakomici rodem jak kniaziowie, mursowie i uani,

którzy do wypraw porówno ze szlachtij naleeli, brali gow-
czyziic jak szlachta.

Za zabicie chopa szlachcic dawa dwanacie rubli groszy

a za mieszczanina trzydzieci kop groszy.

Sdy weduf,' statutu litewskiego wyksztaciy si na po-

dobiestwo koronnych: to jest ziemskie z sdzi podsd-

kiem, pisarzem, grodzkie odi)rawowane przez wojewodówi

którzy zarazem byli starostami swych województw i podko-

morskie , to jest graniczne jak w Polsce.

Do ziemskich naleay wszelkie sprawy midzy szlacht

osiad o pienidze i majtnoci. Do grodzkich czyli woje-

wodziskich wyczone byy si)rawy o najazd, zodziejstwo,

faszei^stwo, ])oog, usilstwo i gow szlacheck. O zbiege

sugi czyli nicwolniki: wolno byo pozywa tak do grodu

jakoli do ziemstwa.

/ai)isy robiono take i do ksig grodzkich, ale jeeli

miay by wane, naleao je przenie do ksig ziemskich

najdalej na powtórnycli rokach.

Wojewoda byl sdzi wyszym czyli niejako apelacyjnym.

Przed nim mona si byo uali na niesprawiedliwo sdu
niszego. Kto si jednake niesusznie uala, paci obwi-

nionemu sdzienm dwanacie rubli groszy.

Kiedy wojewoda sam zasiada, bra cay presud (koszta

sdowe), gdy go zastpowano, jedna trzecia sza na zastpc
i jedna trzecia na innych zasiadajcych. Presud od sumy

pieninj oznaczony by na jedne dziesit wic utrzymao

si dawne zdzierstwo; w sprawach o majtnoci miarkowano

warto.
Zrazu przy sprawaci cywilnych móg by obroc tylko

szlachcic osiady, a przy kriniinalnych nawet i cudzoziemiec.

Nareszcie nic wymagano osiadoci. Woni nie byli jak w Ko-

ronie chopi, ale szlaclicice ubodzy.

Kto nie stan za pierwszym pozwem, paci stronie

koi)c a sdowi dwanacie groszy, kto i za drugim, stronic

trzy ruble , a sdowi dwadziecia cztery grosze i do tego by
zaocznie skazanym.

l^gzekucya odbywaa si na osiadym przez w wizanie
w dobra, a na goocie przez zamknicie go we wiey.
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Trzy opisie praw miejskich nadmieniono, e w Prusach

prawo chemiskie obowizywao uietylko mieszczan, ale za-

razem i szlacht. Nie brak atoli dowodów, e obok niego

istniay i inne prawa ziemskie: w przywileju bowiem zjedno-

czenia Prus z Polsk r. 1454 stoi wyranie: „a gdy róne
ziemie i ich mieszkance do tego czasu trzymaj si rónych
praw, a mianowicie magdeburskiego, chemiskiego, pol-

skiego dziedzicznego i pruskiego tak co do przedmio-

tów spraw jakoli co do postpowania sdowego, przeto chce-

my, aby to pozostao za rzdów naszych i na wieczne czasy,

dozwalajc jednake kademu bez szkody drugich, przenosi

si z pod prawa jednego pod prawo drugie" *). Co do prawa

polskiego e midzy innemi byo obowizujcem za Krzya-

ków, pokazuje take rozporzdzenie wielkiego mistrza z r. 1445

aby komendatorowie i od sdów wedug prawa polskiego,

nie wymagali wikszych opat nad przepisane i przez awni-

ków zawyrokowane**).

Z ustaw dla sdów pruskich s najwaniejsze Uchway
(Constitutiones) sejmu toruskiego przez Zygmunta dnia pi-

tego po narodzeniu Najwitszej Panny r. 1538 w Krakowie

zatwierdzone***). W nich wida ju z dawniejszych czasów

oddzielny sd ziemski w kadem województwie z drug in-

stancy do sejmu pruskiego, a trzeci do sdu zadwornego

(Tribunal regium). Sdy za wszelkie grodzkie o krew, zu-

pienie, poog, egzekucy tudzie wymagajce pospiechu s
przy wojewodach.

W samem kocu XYI wieku, a mianowicie roku 1598

szlachta pruska prawo chemiskie rozprzestrzenia stosownie

*) Priyilegium terrarum Prusiae de (lato Cracoviae feria uarta ci-

nerum, anno 1454.

**) (Si ()ci§t uamli* in ciiicr 93evcr»nung tti ^odv3Reijcr« Jfonrab bon

(Srlidb^fjaufcn »om 3- 1445 fuv bit ilcitit(}iirc: „tai fi)n itcjlid)fr (^cmti)ur)

ni(t)t mf^r in ben gerid^ten v»cn timanbg ncmrn, fuibcrn unb Ijcifdcn foUf,

bfnn al« »i( cm burd) fWn itcjlid) 9tedU, cg fci) ^te»)d, Solmif* abcr ^a
lanfd) nad) att»gtt»^funci berfflDcn Sicditcn tjon ben <2dK)?i>fn c^ugcriditct «nb

oir«gffvrp*cn wi\t." — aScigt ©cfdiiditc 5|5rcuCcn« VI SDanb ^ajiital 5.

***) Jura muiiicipulia Terrarum Prusiae et legei ad eae terrat

prifatim pertinentes, wydane kilkaktrotnie.
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do potrzeb swoich i nazwaa t popniwk niejako dodatek

prawem poprawncin (Jus correctuni)*).

Jest to ustawa nieznjicrnie knitka stanowica tylko co

do spadków, testamentów, opiek, dawnoci (przedawnie) s-
dów, postpków w sprawach (|)ostcpowania), sypania i posta-

nowienia granic a oto jej gówniejsze przepisy.

Majtnoci ojczyste przechodz na synów, a gdy synów

nie masz, na córki. Synowie z dwiema krewnymi ojczystymi,

z dwoma matczynymi i dwoma awnikami ziemskiemi ozna-

czaj posag siostrom. Oznaczy go powinni w rok i sze
niedziel, a gdy nieoznacz, na ten czas siostrom suy pra-

wo do równego dziau.

Posag jest zaspokojeniem i)aimy, nietylko ze spadku po

ojcu i matce, ale po wszystkich przodkach (ascendentes).

Do spadków po krewnych z matki nale równie kobiety

jak mczyni.
Wiano (contrados) **) i)0 mierci wdowy bezdzietnej

wraca do krewnych mowskich i dla tego powinno by za-

I)isane na jej dobrach lub jakiego rkojemcy.

Wdowa bez zabezpieczonego posagu zostaje przy uytku
jcdnj czwartój majtku mowskiego a do mierci lub po-

wtórnego zamcia.
Maonkowie mog sobie zai)isywa uytek z majtnoci

do mierci czyli doywocie (advitalitium).

Sj)adek idzie naprzód po prostj linii zstpujcej a za

tóm na synów i córki, na wnuków i wnuczki, prawnuków

i prawnuczki.

Po bezdzietnym bracie bior bracia, a w ich dopiero

braku siostry z dziemi zmarych braci i sióstr.

(Idy nie masz dzieci ani po braciach ani po siostrach,

spadek wstpuje w gór do rodziców, a w braku tych do

dziadów.

Czwarte miejsce suy stryjom, wujom, dziadom stryje-

cznym, wujecznym i wszystkim dalszym od nich pochodz-

*) Z pomidzy kilku edycyi drukowanych Prawa poprawnego albo

Korektury najdoKodnicjszji jost dla historika edycya gdaska z r. 1647 dla

togo, o obok toxtn aciskiego ma tumaczenie polskie i niemieckie.

•*) Rzymska donatio propler nuptiaB.
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cym. Kady jednake z tych krewnych tylko ma udzia w tym
spadku, który wyszed z jego rodu, a mianowicie krewni po

ojcu w ojczystym , krewni po matce w macierzystym.

Kady zarzdzajcy majtnoci spadkow, obowizany

z jednym przynajnmij dziedzicem i kilku wiadkami wiarogo-

dnemi uoy inwentarz (spis pozostaoci).

Wasno wszelak moe szlachcic pozbywa wedug
woli, jednake w testamencie wzbronione mu jest zapisywa-

nie dóbr nieruchomych.

Testament mona czyni jawnie przed sdem do akt, wol-

no go przynie napisany i opiecztowany do zoenia w s-
dzie lub nareszcie spisa i da do podpisania trzem wiadkom,

albo jeeli pisa nie umiej okaza czterem ale w kadym
razie zupenie wiarogodnym. Kady testament wolno zmienia

ile si tylko razy podoba. Sd któremu oddano testament

najdalej w trzy miesice po zgonie testamentarza (testatora)

wyznacza rok do ogoszenia testamentu i bez wzgldu czy

stanli lub nie, ogasza.

Spadku równie testamentowego jak naturalnego (ab iu-

testato) wolno si zrzec ale na danie kreditorów (wierzy-

cieli) przysidz naley, i si z niego - wcale nie korzystao.

Gdy nie masz opiekuna testamentowego, do opieki maj
prawo naprzód krewni z ojca, a po tm z matki.

Gdy si wielu zgasza do opieki szlachcica osiadego sd
ziemski wybiera z nich trzech , których uwaa za najzdolniej-

szych. Jeli nie masz krewnych sd mianuje trzech, a przy-

najmniej dwóch obcych, ale dobrze osiadych.

Kady opiekun obowizany przygotowa inwentarz
(spis " pozostaoci) i da go do powiadczenia dwora awni-

kom ziemskim.

Opiekun moe sprzeda majtno maoletnich na ich y-
wienie i chowanie, na posag majcy si wypaca, na spat
dugów, na wydobycie majtku z pod cikij lichwy.

O ziem prowadzeniu opieki wolno kademu uczyni za-

wiadomienie do sdu.

Zych opiekunów sd usuwa.

Dzieci pod opiek zostaj do ukoczenia omnastego roku,

jednake dopiero po dwudziestu piciu latach ycia, wolno
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im majtnoci po/bywa. Kuliii-tu st(»i cijjglc w opifcc ojca,

ma , lub brata.

Dawiio (prziMliiwiiiciiio) u jioiuawnom prawic pruskiem

iiiczmicniii' upros/c/ona : na rzeczy ruchome dostateczna

omdziesicin tygodni , na nieruchome trzydziestu lat. Zastaw

z upywem czterdziesto letniego posiadaida a bez protestacyi

od lat pitnastu przechodzi na wasno. Podstaw dawnoci

jest zawsze posiadanii; w dobrej wierze.

Co do sid«)W tu dosy i)owiedzie, e w Prusach do

grodzkich wojewoda mia pomocnika podwojewodzepo,
co na oddzielnych rokach uatwia za niego sprawy mniejszj

wagi, a wadza sdowa obudwu bya bardzo podobna Uo tóje

wadzy starost<'>w grodowych w Polsce.

Sdy ziemskie skaday si z sdziego, pisarza i omiu
awników. 8dów podkomorskich wcale nie byo, ale sdy
ziemskie uatwiay i spory graniczne, przez wyseanie na grunt

awników.

lvade województwo miao sd woje wódz i us ki, pod-
wój e w ó d z k i i ziemski, a liady z tych sdów odbywa
roki po r(')nycli i)owiatowych miastach i do nich si prze-

jeda w i)orach oznaczonych. Zapada uchwaa sejmu wal-

nego, e sprawy pruskie maj cliodzi w apclacyi do tribu-

nau koronnego, jednake speza bez skutku i sejm pruski

zosta nadal, jak by, wysz instancy a najwysz sd
zadworny.

Co do postci»ków w sprawach (postpowania sdowego)

byy przyjte nastpujce zasady: dzieciom swoich rodziców

ani chopu swego pana niewolno pozywa ani do sdu publi-

cznego ani do sdu, na któryby si umówiono. W pozwie

naley wymieni sd, przedmiot sprawy, strony obiedwie i pozew

winien by przypiecztowany. Jeeli powód obraa w pozwie

obaowanego, idzie do wiey na tydzie, a obaowany wolny

od roku i zgoa tego pozwu.

Pozwy przed sd wojewódzki (grodzki) na tydzie, a przed

sd ziemski na dwa tygodnie kadzione )y winny.

Powód na pierwszym roku niestawajcy przepada tylko

win za upór, ale na drugim ju ulega wyrokowi zao-

cznemu.
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W dzie sdowy wony przywouje strony z rejestru na

drzwiach izby przybitego a uoonego w tój kolei, jak si

u pisarza strony powodowe zapisyway i przywoywanie gdy

si obiedwie strony nie stawiaj, powtarza do trzeciego razu.

Skoro za strony s ju w obec sdu, powód stawia wo-

nego, który obaowanego w domu pozywa, albo skada

relacy z akt, jako pozew wedug prawa by pooony.

Jeeli powód jest nie osiady wolno obaowanemu do-

maga si rkojmi (zarczenia), e mu zwrócone bd straty

które wynikn z prowadzenia niesusznej sprawy przed sdem.

Jeeli w miejsce strony stawa prokurator czyli obroca

sdowy, to winien zoy si rozkazaniem (penomo-

cnictwem).

Obaowany moe ucz}'ni excepcy (zarzut) e jest po-

woany przed sd niewaciwy, albo przez osob, która nie

ma prawa go powoywa. Sd sttcha i wyrzeka przedwst-

pnie. Obaowany moe da dilacyi (odwoki) a miano-

wicie dla dostawienia rkojemcy, lub dokumentów pimien-

nych, albo dla rozpoznania miejsca, o które spór chodzi.

Sd znowu si przedwstpnie owiadcza.

Wszelkie tego rodzaju excepcye winny by czynione przed

roztoczeniem sprawy, a nie w jej biegu.

Co do wiadków, nie skadaj oni przysigi ju jako przy-

jaciele strony, biorc j wspólnie z ni na sumienie swoje,

ale jako ci , którzy rzecz lub czyn widzieli i maj swe prze-

konanie: z tj przyczyny sd winien wiadka bada, prawdy

maca i rozpozna czy go ma do przysigi dopuci, albo

z niczem odesa.

Sd wydaje w sprawie wyrok a pokonany winien poko-

nawcy naleyto zaraz zoy. Pokonany wraca pokonawcy

wydatki na opaty sdu, obrocy i podróy. Pokonawca

moe o nie skary równie u wojewody, jak u sdziego ziem-

skiego.

Gdy osiady nie paci przezysków (przegranj naleytoci)

wwizuje mu majtno wony z dwoma szlachcicami;

wwizauia niedopuszczajcy odpowiada u wojewody, który

wydaje wyrok na wwizauic sdowne, to jest przez czon-

ków sdu. Zarazem wymierza win pidziesit czerwonych

zotych wgierskich w poowie dla siebie, a w poowie dla

I
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strony za stawiony opór wonemu. Ktoby i w tym razie

przemoc si broni
,
paci wojewodzie i stronie po pidzie-

sit czerwonych zotydi a nadto staje si bannit, to jest

utrac wszelkie prawa obywatelskie, moe by przez wie-

rzycieli chwytany i do wiey oddany. Kto w dwanacie ty-

godni nie zapaci i okazaniem kwitli zniesienia banicyi nie

da, tego wojewoda ze szlacht pod win pidziesiciu

czerwonych zotych do stawienia si zbrojno zawezwan, nie-

tylko z dóbr , ale z województwa wygania.

Nieosiady gdy w sdzie zaraz po wyroku przezysku nie-

paci, winien stawi rknjemc, albo moe by na miejscu

imany i do wiey pak<nvany. Jeeli dostawi rkujemc tak-

e goot, a w dwóch tygodniach nie zai)aci, wtedy zasania

si od banicyi tylko do szeciu niedziel osiadym rkojemc.
Po tym i)rzecigu czasu staje si banizowanym i moe by
trzymany w wiey dopókd si nic uici.

Na pozew ssiada o wytykanie granicy kady obowizany

stan pod win zwyk za niestanicie. Na drugim roku

zawitym, gdy obaowany jeszcze nic stawa, sd wydaje

wyrok. Na gruncie granic w obec ssiadów wytyka sdzia,

albo zastpujcy go awnik lecz jeden jak drugi zawsze z dwo-

ma awnikami. Gdy strony przeciw rozgraniczeniu prote-

stuj, wtedy wytyka si tylko granica tymczasowa (posesoryjna).

U ostatniego kopca lub w boru wyrbu pooonego w krzy
na drzewie, pow<'>d wykonywa i)rzysicgc jako mu nic cudze-

go gruntu nie wydzielono. Jeeli jednak ssiad nic stan,
wtedy powód od tj przysigi wolny.

(Jdzie nie masz dostatecznych dowodów wzgldem gra-

nicy tam dziesicioletne spokojne i)osiadanie staje si dowodem.

Kto znaki graniczne poniszczy albo nowe samowadnie

poczyni i awnicy to na miejscu uznaj, moe by pozwany

zawicie pod win pidziesiciu c au'Wonych zotych. — W In-

flantach szlachta bya odwiecznie lenn pod panowaniem

feudalnem biskupów i rycerzy mieczowych, a wic w ogóle

duchowiestwa. Wyksztacia u siebie jakie prawo obycza-

jowe, jednake nie masz dzi nawet jego ladów. Za wkradni-

ciem si nauki Luthra obalono przez zniesienie wadz du-

chownych, zarazem ich feudalne panowanie; szlachta chciaa
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si sta niezawis (alodialn) i ya cakiem bez ustaw

a w miejsce sdów krzewiy sig bijatyki i pojedynki.

Sejm warszawski r. 1589 owiadczy e Inflanty s ca-

kiem bez prawa, „a tym czasem uywa maj prawa mayde-

biu-skiego abo saskiego, i na ten ksztat porzdek sprawie-

dliwoci i sdów swycli odprawowa, jako ziemie pruskie"*).

Wszystkie prawa ziemskie czyli szlacheckie w ziemiach

polskich, litewskich, pruskich a wreszcie inflanckich w ko-
cu XYL wieku zbhyy si do siebie a stay na wolnoci

szlachcica polskiego, która sama jedna bya pierwotn wol-

noci Sowianina nienajechanego przez Niemca albo skandy-

nawskiego Kusina. W prawa te warto si§ gboko wpatry-

wa, bo w nich jest iskra odwiecznej sprawiedUwoci, która

eszcze kiedy zajanieje przez ca Sowiaszczyzn, a wic
szeroka na Europ.

Szlachcic polski jeden i ten sam posiada czstokro sta-

rostwa i majtnoci wasne po rónych kracach caej Rze-

czypospolitej i dla tego jak prawo polskie zawozi Litwinom

i Prusakom, tak te znowu od nich co dogodnego dla pol-

skiój szlachty przywozi.

Czwarty grosz dla córek oczywicie ze statutu litew-

skiego wyszed a do ywocie zakrado si z Prus pomidzy

maestwa cho nie z praw, to ze stosunków w krajach rus-

kich i pruskich przesza do Polski, bo tam inna narodowo
a potm i pewna odmienno religijna duchem przeladowni-

czym i nienawici przejmowaa na wzajem wie i dwór.

Ale trzymajc si samego prawa nie od rzeczy jeszcze

bgzie uwaga, e m' owych czasach nie umiano tak w zu-

penoci ukada statutów jak s uoone nowsze, kodeksy

prawodawcze i wiele szczegóów niecakiem wpisywano dla

tego, i byy mocno w obyczaju zakorzenione i wszystkim

znane: to za dla dzisiajszej potomnoci owych szczegóów

niewiadomej rozumienie praw dawnych niezmiernie utrudz

Ale e w czem obszerniejsze prawo polskie w tem znowu

skpsze litewskie i pruskie albo te na dowTÓt, przeto wpa-

trywaniem si w te wszystkie trzy rodzaje praw , snadniej so-

bie zrozumialszerai uczyni kade z osobna.

*) Konsthucya sejmu warsz. 1589. Trawa inflanckie.

I
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Pospolitn ni-«/.<'iii<'. Wici. Wojsko stae, kwarcioncm zwane Orga-

iiiz.icya. Listy |irxv|Mivvip(lnio. FicchoU. Twifnlze. Zaporoce. Niówce.

I'ruwa wojcniit'. IJrzydnity wojskowi.

H()S|M)Iit<' ruszenie ojnorao si jeszcze na tych samycli

zasadach, f<» w wieku XV i jak opisano powyej. Duchowni

^koro (l/.ied/ice (i<')hi' .wieckich, szhichta zgohiciaa, kt<jra

.sprzedawszy niajiitki yhi z lichwy (procentów) w miecie i

miasta nawet nak'ay do pospolitego ruszenia, luho ducho-

wiestwo a nawet jej,'o W('»jtowie i sotysi ojiierali si, e tylko

wzgldem kocioa, nie za wzgldem wojny niajq obowizki.

W Polsce bowiem inni ludzie s do wojny, i inni do chway
boej, a to na mocy starycii i)rzywilej(')W*j.

Wolni byli od po.>-politego ruszenia starostowie zamków
pogranicznych , zastpcy albo podstarostowic staro.^tów sdo-
wych, burgrabiowie i wojscy ziemscy, kiedy byli znmkowemi

a nic titularnemi. Starostowie za Ukrainy jako majcy zna-

czne dochody na obron granic kraju, na kade i)ospolite ru-

szenie powinni byli dostawia bezpatnie pewne, a niektórzy

znaczne poczty wojska.

Na pospolite ruszenie wedug statutu litewskiego za Zy-

gmunta Augusta kady jedziec powinien by mie konia, coby

by wart cztery koi)y groszy, zbroje lub i)ancerz, szyszak,

proporzec u kopii, tarcz, szabl; pacholik za sukni wie-

tn, przybic, miecz, pawz czyli tarcz drewnian, drzewo

to jest kopi z piknym projjorcem. Ktoby za nie mia ko-

nia, ten jako piecliotnik obowizany Jtrzyj z runic lub

1ohatyn. Taki sam i)rawie obowizywa przepis koron jesz-

cze z czas(')W Kazimierza Jagielloczyka. Chorgwie wydawa-

no ze skarbu królewskiego.

Wici czyli wezwania do pospolitego ruszenia nastpoway
trzykrotnie co cztery niedziele jedne za drugicmi, a dwoje na

jedne wolno byo zoy, ju tylko za zezwoleniem sejnm.

Aby si wiedzie mogo, jak kto z rycerskiego stanu we-

dle swojj powinnoci jest got(»w ku subie Rzeczypospolitej

a ku obronie ojczyzny, za])rowa(lzono okazowania to jest

przegldy pospolitego ruszenia.

") Koiii?titurvii I.")<".?: O shi/oiiiu wnjny panów durliiwinrh.

Tom VI U
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Odbywa je mieli obowizek wojewodowie, kasztelano-

wie i inni dostojnicy. Okazowania zbieray si w jednym

dniu wiosennym ub jesiennym przez kilka województw lub

po caym kraju *) na zalecenie sejmu. Byy one te demon-

stracyami wojennemi stronnictwa mocniejszego w kraju prze-

ciw sabszemu, co ufao w pomoc zagraniczn, jak iip. po

mierci Stefana Batorego przeciw Zborowskim i innym <')w-

czesnym przyjacioom Austryi; demonstracyami dla mocarstw

ssiednich, a nietak czsto do skutku przychodziy, jak je

naznaczano. W czasie okazowania popenione zabójstwo szo
pod sd wojewody lub kasztelana z urzdnikami ziemskimi

i byo na gardle karane.

Wojsko stae albo obron potoczn utworzono na

sejmie r. 1562 dla cigego zasaniania Rzeczypospolitej od

Tatarów, Turków a nareszcie trzymania na wodzy Niowców,
Ictórzy niezawsze okazywali posuszestwo. Na to wojsko

wskazano naprzód fundusz na dobrach królewskich stoowych,

to jest dobrach takich co byy przeznaczone na utrzymanie

królewskie. Z dóbr tych miao si naprzód odcign to co

byo potrzebne na ich zarzd, a z pozostaego czystego do-

chodu jedna czwarta czyli q u ar ta miaa by corocznie ska-

dan **).

Z tm wojskiem w pobliu Dniestru i Dniepru trzyma

si hetman polny. W lecie powinien by obozowa w polu

i tylko w razie potrzeby zaj stanowisko na gruncie szlaclie-

ckim a inaczój koniecznie na gruncie królewskim. Na zim
hetman wielki wyznacza obronie potocznej, któr te za-

czto zwa i wojskiem k war ci a nem, lee po majtno-

ciach królewskich i aden starosta bez listu hetmaskiego

nie powinien by ley dopuszcza.

Rota liczya si na sto do stu pidziesit koni, lubo

niekiedy bywaa t wiksz lub mniejsz.

Rotmistrzem wojska kwarciannego nie móg by nikt

z senatorów ani starostów sdowych dla tego i w niem kady

*) Konstitucya r 1562: O okazowaiiiu. — Kons/itucya roku 1363:

Okazowaiiie. — Konstitucya r. 15G5: Okazowanio. — Konfaderacya Ge-

neralna warszawska i: 1.587 — Konstitucya r. 1,596: Okazowaiiie.

**) Konulitucya roku 1.562: O poz\Yoleniu czwartej czci na obron

potoczn,.
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osobicie, a nie j)i/e'/ zast^'iicc mia obowizek jioni su>.
Rotiiiisti-za z;!^t^'|KAvnl porucznik a w kocu wieku (szesna-

hte^'o) i jiorjicznik c/^«sto spokojnie nu wsi jios|)0(Jarzyl a mia
jeszcze zahtv*pc\^* w cljor:^yni. Do roty nalea zwykle jeden

bbenista (dobosz) i jcdiMi tivbacz*). Rotmistrz w poch(»dzie

jeclia nu c/rit' a porucznik wtvle, aby aden nie zostawa,

ani si rozjeda z ordynku.

liotmistrz nad kilku innymi prziuuny to jest dowód/ca

Kil!vU rot, czy to saniycli konnych czy sann eh pieszych lub

koiniych i pieszych raztin, nazywa si pukownikiem. Je-

diuike wszystkie te nazwy nie nadaway nikonui stopnia woj-

skowego i i)ulkownik z jednej wojny móg si na flruga naj^j

jako rotmistrz, porucznik, chory, a nawet i zwyky towa-

rzysz. Towarzysz odpowiada za swych pacliolikciw, a bdc
ich panem, by jakbymy po teraniejszemu mówili podoticeiem.

Towarzyszowi móg król zleci uietylko dowództwo puku
ale i kilku pulkt')W czyli zamianowa go regimentarzem
(dowódzcsj). Zg(da tylko hetman i król znaczyli co wicej

w wojsku a jednak midzy równemi bya wadza i byo dU
niej posuszestwo; doj)okad tylko pacono zasugi nie saba
karno, a obok niej janiao mstwo któremu dzi ledwie

N.iar bymy dawali, gdyby nie byo wiadectw zupenie pe-

wnych bo od nieprzyjació samych. U pieclioty z wyjtkiem

(low(')dzców skadajcej si tylko z ludzi i)rostej kondycyi,

w mitjsce towarzyszów mieli pierw.sz wadz od dou dzie-

sitnicy.

lvromer pisze '^'''), e towarzysz na konia bra sze zo-
tych wier rocznic, ale w ustawach znajdujemy e r. 15fi7

po om, r. 157G po dwadziecia, r. 1587 po pitnacie. Byy
take i oddziay czyli poczty piesze których onierze brali

po cztery a czasem i po dziesi zotycli wier rocznie.

U piechoty przypadao na rotmistrza okoo pidziesiciu

zotych, na porucznika do trzydziestu szeciu, na dziesitnika

okoo szesnastu, a na onierza do dziesiciu.

Chorzy, polegli w boju, zbiegowie przynosili sw nie-

obecnoci w szeregu zysk czysty rotmistrzowi, dopokd rota

*) Koiifodoracyti waiNZiiwsku r. I.">S7

•*) Do situ JPoIoniiiP.

9*
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tak nie zdrobniaa, i j uda za cakowit wcale si nie dato.

Zdarzao si te oszukiwanie skarbu i vf ten sposób , e pu-
kownicy i rotmistrze po okazaniu swoich szeregów, pewn
cz ludzi odprawili a zasugi dla nich brali.

Przy podobnem urzdzeniu wielu ludzi powicao si
wojskowoci nie dla tego, aby sobie chleb przez sub o-
niersk a do pónego wieku upewni, ale eby w modoci
na wojnie pienidzy uzbiera, a potem za nie na wiosce osic.

Za Stefana Batorego zaszy bardzo znaczne zmiany w or-

ganizacyi wojska. Zaraz po jego wstpieniu na tron r. 1576

utworzone byo wojsko nadworne jezdne czyli po te-

raniejszemu gwardya konna. Etat jej oznaczono na tysic

ochotników, z Ivorony i Litwy. Wojsko to na dzielnych i mo-

cnych koniach, ubrane z wgierska czyli po husarsku, na

ubiorze nosio cikie elazne zbroje, zarkawia, szyszak

z przybic, a jako bro miao kopi, krótk runic, szabl

i koncerz*). Dla okazaoci i zatrwoenia nieprzyjaciela wolno

byo kademu rotmistrzowi przystroi onierzy w skrzyda

wielkie jakby ptasz przy ramionach , oraz w inne ozdoby.

Roty czyli chorgwie nadworne mogy si skada albo

z pidziesit albo ze stu koni. W pierwszej rotmistrz mie-

wa wasnych ludzi tylko dwunastu, w drugiej za drugie tyle,

a reszt naleao podzieli midzy towarzyszów, ale nie wi-

cj jak po szeciu na jednego. Zasug wier rocznych na

konia pacono omnacie zotych. Rotmistrz pidziesicio-

konnej chorgwi nie bra zasug, ale stoowych pienidzy

dwadziecia pi zotych miesicznie, a stu konnej pidziesit.

Wielka to podówczas bya paca i dla tego rotmistrzo-

stwa we wojsku nadwornem otrzymali senatorowie i szlachta

wysokiej aski u króla.

Przy utworzeniu tego wojska byli rotmistrzami miano-

wani Andrzj Firley, Marcin I^ozanowski, Mikoaj Zebrzydo-

wski, Mikoaj Gostoaiski, Stanisaw Stadnicki, Jordan Sjty-

tek, Jan Gniewosz, Jan Leniowolski i Jan Zborowski.

Miay t by utworzone chorgwie nadwornj piechoty

') Rodzaj prostpgn paasza którom kiu byo mona.

i
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1)0(1 (lowództwein kaiHtaiiuw, ale iioka/tijjj t>iy tylko mae
poczty po trzydziestu ludzi, do stukoiinych rot poprzydawaiie*).

Jazda kwarcianua za Stefana Batorego dzielia bic w ogóle

na liu.sarzów czyli ci^-kij, oraz na kozaków czyli lukk. Ko-

zacy zatem podówczas a Niówce mieli zui»eiiie inne znacze-

nie, lubo Niowców poczynano Uike nazywa kozakami, e
byli jazd lekk. Ibiór i uzbrojenie husarza opisalimy co

dopiero. U kozaka za niema w/mianki o zbroi, a znajduje-

my, e powinien suy z krótk runic i z póhakiem**);

trzeba si jednake domyla, e take z kopi i szabl.

Podczas wojny zwikszano wszelkie wojska. Dawano
onierzom dowiadczonym listy pizypowicdnic (kontrakty) na

tworzenie rot. Najmowano na jedno wierrocze na kilka

albo i na cay rok. W njiarc tego jak i)lacono po innych

krajach i jak by najenmik trudny lub snadny wyznaczano

wysze i nisze zasugi. lvto lepiej paci swój czy obcy,

u tego bya suba lepsza. Modzie wystci)0waa w zbrojach

i pancerzach to jest koszulkach druciannych, lyszczca od

zota i srebra, ze skrzydami spiemi, na barkach skórami

lamparciemi i niedwiedziemi, w sukniach drogich jedwabnych,

aksamitnych a rónego koloru lub te w jednakiej barwie.

I^ochody byy znacznie utrudzone jiowózkami, bo nie-

tylko rotmistr;ie ale towarzysze nawet j>o najtrmhiiejszych

wyprawach wozili ze sob dugie skrzynie do tych wszystkich

ubiorów, óka skadane, róne sprzty i czstokro wielkie

tui>y wojenne.

Piechot wojska polskiego skadali gównie najcnmi Niem-

cy przyprowadzeni przez jakiego rotmistrza take Niemca lub

najmowani za granic przez pana jjolskiego, ale w kocu XVI
wieku najmowao si wielu onierzy szkockich, francuzkich

i angielskich. Od czasów Stefan Batorego celowali jednake

Wgrzyni, a zwaszcza tak zwani hajducy. Bro ici gówn
stanowiy samoi)ay, to jest runice ju ze zamkami ale jesz-

cze korb nakrcanenii i siekierki za pasami. Ubranie ich

*) Painictiiiki tlo historyi Stefana. Drukiem N. Ghiksbergu w War-

szawie r. 1830.

**) Pohak co 11111 u'js/og() od krótkiej ruuicy, odiiowioda niejako

liistoletowi.
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byo kuse i obcige a tak lekkie, e nawet nie nosili butów

ale trzewiki. Uywano ich na wojnie do zasadzek i gównie

stanowili strzelców celnych.

Na sejmie r. 1578 postanowiono z Polaków utworzy

piechot*), a to z miast, miasteczek i wsi, ale tylko króle-

wskich czyli Rzeczypospolitej a nie duchownych ani szlache-

ckich. Czytamy, e z dwudziestu kmieci by jeden pachoek

dobry, sposobny i serdeczny obieran przez rotmistrza , a mia
si rzdnie z ruuic, szabl, z siekier i barw tak jak
mu rotmistrz lub porucznik naznaczy, do wojska wyprawi.

Powinien by mie swój proch i oów. Jeeli za szed nie

na pachoka zwykego ale na dziesitnika, to zamiast innej

wszelakiej broni bra tylko dard**). Wolny by od wszel-

kich obowizków wzgldem dworu, a w jego miejsce odpra-

wowali je ci dziewitnastu, za których wychodzi. Jeeli wy-

braniec by tylko synem lub bratem kmiecia, to ta korzy
na nich spadaa***). Co wier roku stawa on na lustracy

przed swoim rotmistrzem w miejscu wyznaczonem. Zrazu

wybraców utworzono tylko w Koronie lecz r. 1595 rozci-

gnito t instytucy i na Litw. Nazywaj oni si tam nie-

tylko wybracami ale ju i strzelcami i mieli by obierani

zwok i z lenictw ****). Przy czem przypomnie trzeba, e
wtedy ju i myliwi uywali strzelby. Po majtnociach kró-

lewskich powstay posady chopskie wybraniectwami zwane

i na utrzymanie wybraca przeznaczone.

Opowiadajc wypadki polityczne i wojenne XVI wieku

nieraz spominano o licznej artileryi i o wojskach rónych pa-

nów, , a mianowicie przy uroczystym wjedzie Walezego do

Krakowa, gdzie primas mia dwustu husarzy, biskup Krasi-

ski dwiecie jazdy w aksamitach, Firlejowie, Zborowscy, a-
ski, Mielecki, Maciejowscy, Tczyscy, Herburtowie i inni

*) Konstitucya sejmu warszawskiego 1578. Pieszy.

**) Darda, rohatyna z ruska i halebarda oczywicie jeduo i to

samo, to jest dzida w krzy iiiby z toporkiem zoona.
***) Uniwersa okoo pieszych z r. 1578 w Pamitnikach do his/o-

riji króla Stefana.

— KoHftituciia sejmu z v. 1590 Wybracy.
*•**) Konstitucya sej'int< krakowskiego z roku 15'J5. O wybracach

W. X. Litewskiego.
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po kilku sut jazdy i to cz^'stu w zbrojach z tarczami, ze sc-

l)ieiiu skrzydami u ramion. Panowie litewscy, z Ruhi nad-

duieprskij posjiolicie wiedli jazd^^ lekkjj czyli kozaków, a pa-

nowie z Prus rajtarów niemieckich. Komorowski wystpi ze

sam tylko piechota, ale za to szo j^'j do tysica, (iórkowie

mieli znaczn artilcry i dziaa ze swemi herbami.

Kzecz jest wyrana, e na czas wojny panowie te poczty

o wiele zwikszali. Podczas najazdów taturbkich, tureckich,

wooskich i kozaczyzny, wojska panów u wschodnij granicy

Polski wzrastay do wielkiej liczby.

Miasta lubo byy zorganizowane niejako po wojskowemu

dla obrony wasnój, przecie na czas wojny opatryway siy

take w najemników. Widzielimy to przy Gdasku, gdy si

przeciw iStefanowi Batoremu ruszy

h

Z miast niepruskich Lwów najmowa take kilkudziesiciu

tak zwanych drabów na czas bezkrólewia i dla obrony prze-

ciw Tatarom. Jego sia zbrojna najliczniejsza bya w r. 1588:

mia bowiem czterech rotmistrzów, dwóch poruczników, je-

dnego pomocnika (adjutanta), pitnastu dziesitników, czte-

rech giermków (sug rotmistrzowskicli), czterech bbnistów,

jednego Ljfra ,(co gra na piszczace) i stu dziewidziesiciu

omiu pacliok<)W szeregowych. Ich gównym obowizkiem

byo trzyma nieustamiie warty przy bramach; nosili barw
jiidnukow to jest bia i bkitne pasy.

Mia i Pozna sw piocliot, bo z ni poszed r. 1543

Andrzej Górka jenera wielkojiolski do llychwaa poima lly-

chwalskiego za rozbicie na drodze wozów wrocawskich.

lviedy Anna pierwsza ona Zygmunta III w r. 1598 wjedaa
do Krakowa mia król przy sobie take piechot miejsk

ubran z woska, w barwie niebieskiej.

Arsena lwowski nalea do najgówniejszych; hetmani

I)rzechodzc na wyprawy wooskie i tureckie, zabierali z niego

czstokro dziaa; wróciy one rzadko kiedy, ale pospolicie

staway si wasnoci jakiego potnego pana, z którem

miasto niemiao w spory zacliodzi.

Panowie swoje twierdze byli obowizani na czas wojny

naleycie obwarowa, ludmi, strzeliwem i wszclkiemi po-

trzebami dobrze zaojiatrzy, albo je te cakiem ziMweczy,
''' cby nieprzyjacielowi za przytuek uie suyy.
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O Niowcach powyj ju nadmieniano w miar poda,
które z owego czasu przetrway. Wadz nad nimi oddano
ietmanom koronnym na sejmie r. 1589. Hetman kaza ich

spisywa, ustanawia im atamana, oraz rotmistrzów i setni-

ków ze szlaclity polskij. Wszyscy tedy mieszkajcy na Niu
i za porohami Dniepru czyli zaporoce stali si niejako

wojskiem Rzeczypospolitej i przysigali nietylko na posusze-
stwo onierskie , ale e nie bd swawolnie przekraczali gra-

nic i ani na ldzie ani na wodzie napadali kupców. Niówce
i Zaporoce zapisani w rejestr hetmaski zwali si reje-

strowymi.

Zaporoce jak sporaniano wyej zabezpieczeni porochami

Dniepru, które tylko w czajkach skórzannych a ze spuszcza-

niem si i windowaniem na linach przebywa byo mona: na

swych nieatwych do zdobycia ostrowach Chorczycy i I*vo-

chaniu wiecie si licznie zgromadzali, a na zim zostawiali

przy koszu, to jest obozie tylko stra a jak zwali kore
to jest korze do pilnowania opuszczonych dzia, ódek,

sieci i innych rzeczy. Ivobiet na ostrowach nie cierpiano.

Zaporoec by onierzem swobodnym jak szlachcic polski,

przytem i karnym ale upiec, pastwa pograniczne napada,

rzd polski przez to w kopot wprawia. Starano si wic,

aby tego wojska nie byo wiele i utrudzano zapisywanie do

rejestru. Jednake wciskali si nietylko róni awanturnicy

ale zbiegowie na gardo skazani.

Po za Niowcami i Zaporocami w obronnych okolicach

Ukrainy tworzyy si jednake bandy nierównie znaczniejsze,

które sobie same obieray naczelników. Panowie nawet zna-

komici stawali na ich czele i dowodzili we wyprawach do

Multan, Wooszczyzny, na Ivrym, co Rzeczpospolit stawiao

czstokro w- kopotliwym stosunku do Turcyi. Po miejscach

dogodnych i warownych, zakadali miasta przeznaczone gó-

wnie na skad i handel upu. Roku 155)6 prawo mówi o lu-

dziach swawolnych na Ukrainie czyli lvozakach. Ich na-

jazdy nawet i na kraje R/eczypos[>olitej dostatecznie opisano

powyej.

To wtpliwoci nie ulega, e w ostatecznj potrzebie

moga Polska wystawi do dwukro stotysicy dobrego wojska

to jest tak znaczn i pikn si zbrojn, na jak podówczas

I
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tylko naji>i«'rw!</e euroinjskie mocarstwo zdobvby hic byo
w btaiiie.

Wojsko brao za|)atc nawet i n;> uwe tzasy i pr/y bar-

dzo wiflkiój tanioci wszystkiego, wcilc nifdostateczn^. I'o-

wiada to sam iuoujer w tipisie l'olski i czyni in\it{,'c, e ujo-

dzie szlachecka nie dla zarobku ale tylko dla poytku kraju

przez n)ilo^5 ojc/yzny i ch zjednania sobie wzietoci, wst-

powaa w szeregi. Ale to tylko i)atriotyczne sowa, lecz

wida skdind niemao szlachty ubogiej, która z wojskowo-

ci zniewolona bya robi rzemioso. Paini^'tajc, e rotmi-

btrze i towarzysze szukali zarobku ze zasug przyprowadzo-

nego z sob pacholika, atwo si domyli, e wojsko byo
cigle w niedostatku i po dawnemu do wyywienia pomagao
sobie kradzie i upie-ztweni.

Z i)raw wojskowych X\'I wieku s nam znane tylko ar-

tikuy wojenne litewskie Grzegorza Chodkiewicza hetmana

i kasztelana wileskiego*), który by jeszcze na sejmie unii

w Lublinie r. I.')))!), ale zaraz i)otem umar. Nie mona
wtpi, e te same albo im bardzo i)odobne obowizyway
i woj.sko koronne, bo znajdujemy lady, e przez hetmanów

stanowione byy i Zamoy>ki uzyska dla lietuumów iirawo ich

stanowienia nadal^*). Tre artikuów Chodkiewicza jest taka:

onierz zgodziwszy si na wicrrocze zostaje nadal

skoro suby wczenie nie wypowie.

Nikt pod utrat czci w cudzj zbroi suy nie moe.
Zbieg szlachcic staje si bezecnym, nieszlachcic traci

gardo'"**), a kto zbiega zabije, wolny od wszelakiej odpo-

wiedzialnoci.

l'izegrywajey i wygrywajcy w kocie konia lub bro
maj by powieszeni.

Kto stray obozowj odbywa nie chce, kto rozpoczt

cho 1)0 pijanemu porzuca, kto na strae obozowe uderza

traci gardo i cze swoje.

*) Striylototki. Snrmalia KuropCa , jako ti w /hiorzc clzcwirowym

jtod napisem: Arllculi cnm-tittttionui- hellicarum macni Ducatus Lltuaniae <S'

**) KonstiUicya sejmu l.'i'.io r. I)iscii)liiia militaris-

***) Gtlzi(' o gardo mowa tam si zawsze rozumie miecz a iiie mu-

Lionica.
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Kto po rozwiniciu proporca na pochód, rani drugiego

bezecnuci i gardem to przypaca.

Kradzie strzeliwa na gardle si kai-ze.

pieg lub kto .^piegowi pomaga, czwartowanym bdzie.

Kto do kraju nieprzyjacielskiego bez rozkazu wpada,

gardo oddaje.

Kto po rozdaniu hasa nie pilnuje swego miejsca, a zdy-

bany odezwu da nie umie, gardo traci.

Kto po otrbieniu spokojnoci (na wieczór) robi chaasy,

ponosi srog kar.

Kto przy rozdawaniu iniiou (uomina)*) zatargi wszczyna

lub wystrzeli do nieprzyjaciela, gardem odpowiada.

Kto prócz ywnoci zrabuje rzecz, choby tylko grosz

wart, ma by powieszou.

To samo, jeeli nawet ywno, ale wiezion na sprze-

dawanie do obozu.

Kto rzecz jak znajdzie, nie powinien jej przez noc za-

trzyma, bez oddania swemu dowódzcy lub hetmanowi.

Wysiadywanie nocne przy szynku obozowym i hulatyki

pod srog kar zakazane.

Nikt za jadem po bokach wojska uwija si nie bdzie

pod srog kar.

Nikt obcego sugi bez pozwolenia dowódzcy przyj nie

moe pod srog kar.

Nikt sugi drugiemu odmawia nie ma pod srog kar.

Nikt konia subowego drugiemu dawa ani zaprzga
uie powinien bez pozwolenia dowódzcy.

Kto przed obóz wychodzi dla zakupienia lub sprzedania

wprzód ni inni, ten ponosi kar.

Kto przed ustawieniem ceny kupi albo przeda ywno,
ten traci wzite pienidze lub ywno kupion.

Kto Iy pachoków przy imaniu za rozkazem, srogij

ulega karze.

Kto nagabuje kata speniajcego wyrok, staje si be-

zecnym.

Dowódzcy pod srog kar obowizani sumiennie podawa
ile stracili lud/i.

*) Moe to ma zuacz^ h<u>o, ale mue i rozAUzy.
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Kiedy wojsko .^tui w miecie lub zamku, dowótlzcom

be/ pozwoleniu hetnuiua niewoiiio uiicj^cowycli ludzi przyj-

mowa ilo wojska pod srog kai{|.

Kto podda twierdz jest bezCiiy i traci t;anlo.

l\.iedy przeoony wchodzi w ukady z nie-

przyjacielem, podwadni obowizani go poima i

odda hetmanowi.
Trzy otwieraniu i zamykaniu br;im twierdzy, sam dowód-

ca by powinien, a w nocy razem onierzy ma trzyma.

Po sprawieniu sie naleytem, jeden czowiek moe by
wpuszczony, ale na orszak subowy potrzebne nm pozwole-

nie dowódzcy.

Z twierdzy ani obozu aden wojskowy oddala si i o-
nierza w swoim interesie wyselu nie moe bez pozwolenia

dowódzcy, pod srog kar.

l^tokolwiek po twierdzy chodzi bez uzbrojenia, na jakie

odbiera zasugi, ten ma by okuty i uwiziony.

Rotmistrze i porucznicy obowizani wiczy wojsko w obro-

tach i robieniu broni.

Rotmistrz nie moe ly porucznika, ani towarzyszów,

ale ma ich oddawa pod sd zwoanego koa, a w razach

wikszego przestpstwa pod wyrok hetmana. Tu koniec ar-

tikuów.

Na wojsko polskie owych czasów mog pada róne za-

rzuty; ale to pewna, e si odznaczaj walecznoci jakij

nawet trudno uksztalci sobie pojcie. Uderza w tysic na

dziesi, to byo rzecz zwyk, a z pewnoci przy tak nie-

równych siacli trzy razy odniesiono zwyciztwo nim si

czwarty raz klska zdarzya.

Niedarmo szlaciitii cigle warowaa si przeciw przyjmo-

waniu wojska do dóbr swoich, bo jeszcze po staremu doku-

czao ludowi okropnie. Na kadego wojskowego który doka-

zywa i dopusza si naduy wzgldem mieszkaców, po-

winna bya i skarga do rotmistrza, który z pacholika obo-

wizany by da na miejscu sjjrawiedliwo , a to pod odpo-

wiedzialnoci przed starost legieru (obozu) to jest tj ziemi,

w której sta , ale z towarzyszem móg tylko w pojednawczy

sposób rzecz zagodzi; ze sporem za winien by pokrzy-
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wdzouego do starosty miejscowego odprawi. Kademu woj-

skowemu mona byo aresztowa od u pisarza.

Wojsl<o z wyprawy przeciw Maxiiiiiliaiiowi pod Byczyn
i litóre byo najte na wojn przeciw Michajle i Turkom, nie

otrzymawszy zasug, dostao na zabezpieczenie ekonomi Sam-

borsk,, ale prócz niej pozajmowao gwatem wiele dóbr kró-

lewskich, duchownych, a nawet szlacheckich i brao sobie

bezpatnie z nich wszelkie potrzeby. Sejm r. 1591 wyda
uchwa, e onierze odbior tymczasowo zapat tylko za

dwie niedzieli; na tej zaprzesta i do domów rozjeda si

maj. Reszta bdzie im wyliczona w Lublinie na w. Micha,

przez deputatów od sejmu i szafarzy poboru z województw.

Ale deputaci sejmowi bd tam zasiadali z wadz tribunalsk

i przeciw wojskowym bd wyrokowali bez apelacyi w spra-

wach o szkody, a kriminalnie na utrat czci i garda , z ape-

lacy do sejmu. K^tóry wojskowy nie zjedzie na te sdy, ten

dostanie pozew na tribuna.

Jeeliby rotmistrz lub jaki inny wojskowy, niechcia

ustpi z majtnoci zajtj , to instigator poda go starocie

,do ogoszenia za obecnego i nieprzyjaciela ojczyzny.

Co starosta uczyniwszy przystpi do wyrugowania go prze-

moc. W razie potrzeby wolno starocie wezwa pospolite

ruszenie nietylko swój ziemi, ale i województw pobliszych.

Wtedy kady obywatel , tak jak na wojn i pod temi samemi

karami spieszy obowizany. Maj stawa, choby ca Ivo-

ron i Litw przyszo ruszy*).

Naczelnikiem wojska najemnego by hetman wielki:

w Koronie uznano przez ustaw doywotnim hetmanem po

raz pierwszy Jana Zamoyskiego jakemy to nadmieniali, lubo

ju i przed nim kilku ten urzd przez wiele lat do samej

mierci sprawowao. Hetman polny by zrazu wielkiego ja-

koby swego mistrza czeladnikiem i zastpc, a wiza go prze-

pis, e mu si nie wolno od wojska kwarciaunego nigdy od-

dala. Wyraz wreszcie hetman nie znaczy koniecznie na-

czelnego wodza Korony albo Litwy, lecz kadego gówniej-

szego dowódzc, ztd wzmianki o hetmanach kozackich; Joa-

chim za Bielski w jednem miejscu Mikoaja Zebrzydowskiego

*) Koiistitucya z r. I5'jl: Asckuracya zapaty suebnym.

I
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pod (iw czas wojt'wo(I^> lubelskiego i to kiedy w Koronie Za-

moyski by hctiiiiiiiein wiclkiin ji ókiewski polnym, nazywa

het man CIII kiókM\>Kiiii nadwornym, oczywicie w zna-

czeniu dowódry gwardii.

Do wyszych nrz^'dnik('»w niejako wojskowycli naleeli

l>isarz polny, kt(Jiy spisywa poczty c/yli przedziay woj-

ska, wypaca im niekiedy sam zasugi i by obowizany sts'e

rachunki zapizysi^'ga*). Niemniej stranik, ktnry zbie-

ra |»rzez ludzi odwanych i wszelkiemi sposobami wiadomo-

ci u granic na wschodzie l'odola czyli Rzeczpospolita nie jest

zagroona od Tatai('»w lub innych tamecznych nieprzyjació,

a we waciwym czasie o ich zamiarach i ruchach zawiado-

mia starostów i wojska**). Wszystkie porednie obowizki

mi^Mlzy hetmanem i pojcdyczemi rotami uatwiali rotmistrze

i towarzysze.

Najwyszym atoli naczelnikiem wojska by król. Od
ustanowienia wojsk kwarciannych, przesta on si ju zajmo-

wa drobneuii wyprawami, lecz gdzie szo o zbawienie na-

rodu, gdzie stawa miao ogólne pospolite ruszenie, tam do-

wództwo i-am mie by winien.

Wyhói- króla. Koronowanio. Zatwionlzanio przywilejów. Facta con-

Yfiiita Dochotly krida. Dwór królowski

Kred w I*olsce by od wieków obierany co dostatecznie

powyój udowodniono, a zrazu tylko przez naczelników du-

chownych jak biskuj)ów i opatów oraz wieckich tych wszyst-

kich, którzy naleeli do rady królewskiej czyli senatu. Pó-

niej do wyboru brali udzia i)rzedniejsi z rycerstwa, a za

Zygmunta pierwszego pod r. 1538 czytamy wyran ustaw,

e do oboru króla, wolno nalee osobicie kademu szlachci-

cowi ***). W ten t sposób obrano Henryka dc Yalois. Ste-

ana Batorego i Zygmunta III.

*) Konttitueiia r 1591 DisoipJMKi militaris.

**) Srtruirhi. Dfscriplio reterif et novnf Po/onittf port wyrazem

Szlak.

***) It si r|iii(l do Ri^iiO Poonino ariiin f^it fumiu' ok \ita cxce-
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Obierano za króla nie na pana dziedzicznego, nie do

wadzy samowolnej ale do przewodniczenia przy sprawach

Rzeczypospolitej, e si po teraniejszemu powie, na prezy-

denta doywotniego*).

Koronowa króla mia od wieków prawo tylko arcybi-

skup gnienieski; powtórzono t ustaw na sejmie r. 1550.

Pbmimo to Stefan by koronowany przez biskupa kujawskiego,

moe za bardzo tajemnem zezwoleniem albo samego arcybi-

skupa albo Rzymu '^*).

Król przysiga narodowi na dotrzymanie praw zarczo-

nych i rzdy sprawiedliwe, a w imieniu narodu przysigali

na wierno królowi senat, starostowie, burmistrze miast,

starsi ydowscy, ksita lenni lub ich posowie.

Kto gównie przyczyni si do wyboru, ten u króla wy-

branego móg si spodziewa wpywu, ask, urzdów i z nich

wielkich pienidzy, a ztd sadzi si pan nad pana, aby król

z jego, anie z porki przeciwniczej na tron wstpowa, jak

to powyej naleycie okazano.

Przy niepewnoci zwyciztwa na elekcyi synowie z ojca-

mi, bracia z brami, przyjaciele z przyjaciómi rozdzielali si

umylnie do przeciwnych obozów, eby jeden drugiego rato-

wa czy tak czy owak ko padnie. U maej liczby poczci-

wych panów mio ojczyzny i przekonania, ale u wikszoci

materyalny interes ujty w haczyki dyplomacyjne, przepisy-

I

der contigerit, secund •m yeterem morem consuetudinemuc et Statuta

Ptegni, generalia Comitia Regni edicantiir ad novum Regem eligendinn:

fiutque electio Regis libera, ita, ut ex omnium Regni Senatoruni, Consi-

liorumue, Praelatoruni , Baronum, Militum, Nobilium, quincunque Comiia

inta obierint eisgue interfuerint consensu et voluntate novus Rex eligatur

et denuncietur.

Privilegium datum Peiricouiae feria guinta post festuni S. Matthiae

A. D. 1538. Yolumen Legum tom I pod rokiem 1538.

*) „Regnuni Poloniae ut nemo nescit electivum est, non haeredita-

rium: et reges eliguntur, non ut tanquam regnum et absolutam excerce

ant auctoritatera, sed tanquam civilia reii)ublicae capita , simul cum senatu

de pace, de bello, dcf rebus arduis ac delictis nobilium conjunctim decer-

nant." De nove in Polonia rege eligendo Honorii disseratio (anno 1587)

W zbiorze clzewirowym.

**) Karnkowski szanowa nazbyt prawa kocioa, w ogóle zostawa

\t cisych zwizkach z Hosiuszem i jezuitami, a Batory sta si wielkim

dobrodziejem jezuitów równie w Polsce jak Siedmiogrodzie. Z po za tej

koronacyi odbywanej przez Karnkowskiego M'ygldaj zabiegi diplomacyi



143

wal ten lub ów kierunek przy wyborze, a Fzlacita nisza

tii)ia w tnjbk swoich inilociwych panów, rbaa si^* i za-

bijaa z pólljaków, bo pan co na wyborze zwyciy i do osa-

dzenia si tronu przyczyni, nietylko siebie ale i swój dwór

podniiis i w dzierawy zaopatrzy. Burzliwo i)rzy wybo-

ize króla od czego zaleay losy osobi>tc wielu wyborców

i caej U/eczy pospolitej opieraa si. na przyrodzeniu ludzkiem

a z uwielbieniem dla cliarakteru polskiego wyrzec trzeba, e
niiTozwiaa si za szeroko.

W nocy .strzelano prawda z pohaków, we dnie groma-

dzono si koo namiotu senatorskiego, cliaasowano, gwizdano,

ale to robiy najc/ciój i)acliolcta i inni ludzie suebni i lekcy.

W tym za wzgldzie prawo stanowio: „i ktoby si z ta-

kowych niespokojnie zachowa i niei)os uszny by, gdy mu
si lask albo biczem dostanie, aby to ich mioci panów nie

obraao, l)o kady susznie doma nauczy ma sug swego

jako i midzy ludmi zachowa ma."

Kady kr('»l jtrzy obejmowaniu wadzy mia obowizek za-

twierdzi jirzywileje wszystkich stanów, korporacyi, osób po-

jedynczych. Wyraz przywilj od pisarzy niezagbionych

naleycie w przeszo, ukaza si za naszych czasów pogr-

onym w pewn oliyd, ale zatwierdzenie przywilejów byo
zatwierdzeniem wszelkich istncych praw czyli caego ko-

deksu narodowego nie w jedn ksig wpisanego, lecz

jio rozmaitych aktach i pojedynczych pergaminach i papierach

ioz|>roszonego. Có mdrszego jak, e nowy król winien

by si zobowiza i przysidz, e nie bdzie nowych ustaw

sam n.irzuca, ale zatrzyma dawne a poczyni w nich potrze-

bn zmian, tylko wedug przepisiiw przez naród ju uzna-

nych?*)

Prócz zaprzysienia i)rzywilejów mia król do przyjcia

i spenienia jeszcze i inne warunki , a to jedne wieczyste dla

wszystkich królów, a drugie zastosowane do okolicznoci.

Si)isywano je w ukadzie zwanym Pa eta eon ven ta jak to

dosy obszernie stoi powyi\j, a mianowicie przy oborach

•) Chcie dzisiuj ogólno prawo rozcina na przywileje, stanów, kor-

ptirani i osól). jo.-t to t:'l<i('ni 'zalo^twoni, j.-ik yczy fizyrznonin ska-

dowi ziemi chaosu wedlu;? Hreckieno pojciu, lecz szaleu^lwenl take ija-

ni przesze wieki, e tak yy jak y mogy.
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Ilenrika, Stefana i Zygmunta III. Do warunków wieczy-

stych naleao, eby kanclerz przy kadem królewskiem roz-

porzdzeniu sta si rkojemc, e jest zgodne z prawami

narodu i bra na siebie odpowiedzialno przez pooenie pie-

czci; eby wic król nie way si do rzdów uywa pie-

czci swej listowej czyli pokojowej i tym sposobem rozkazów

i^ odpowiedzialnoci kanclerskiej zwolnionych nie wydawa.

Wieczystemi warunkami byo, eby król niestanowi bez

senatu o wojnie, pokoju, ciach, poborach, zbywaniu wa-
snoci nieruchomj czy ruchomj byle naleacej do Rzeczy-

pospolitej ; eby nie wyrokowa przeciw szlachcicowi na utrat

czci i ycia bez senatu; bez senatu za i stanu rycer-

skiego czyli sejmów nie wydawa nowych ustaw, nie rozpo-

rzdza dochodami z poborów na wydatki niezwykle, nie bi

monety na stop zmienion.

Do wieczystych warunków przez wzgld na to, aby król

niektóre sprawy na jego zupenie wol spuszczone, wykony-

wa nie pod wpywem poktnych zabiegów i dosy pospoli-

tego na ów czas przekupstwa, ale pod wpywem opinii naro-

dowej, doliczy naley take, i mianowania biskupów, se-

natorów, naczelników wadz rzdowych i w ogóle na wszel-

kie wysokie i dochodne urzdy powinno si byo odbywa

tylko w czasie sejmu. Jak w tych ograniczeniach leao m-
dre zapobieganie despotyzmowi , uciemieniu i marnotractwu,

tak we warunkach stosowanych do okolicznoci nieraz prze-

brano miar i wmieszano si za nadto przynajmniej wedug
dzisiajszych delikatnych uczu w sprawy majtkowe lub oso-

biste obranego króla. Stefan Batory zniewolony by przyrzec

nietjdko, e pojmie Ann Jagiellonk, ale e si z ni nie-

rozwiedzie. Nie leaa w tem tak bardzo mio dla domu ja-

gielloskiego, jak raczej miano obaw, aby Litwa, w której

pokutowao jeszcze zdanie o prawie dziedzicznem Jagiellonów

nie wzia go za pozór do oderwania si od Polski. To pe-

wno, e panom litewskim cigle sta koci w gardle ten

gwatowny popd bojarszczyzny do równoci szlachcica pol-

skiego.

Zamanie nniiej wanych warunków uchodzio te za dro-

bny tylko grzech królewski , o którym ludzie niedugo mówili, I

Wreszcie iaklcolwiok króla niesluchano za n;ulto i artowano.

i
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e jego rozporzdzenia tylko trzy dni zostaway w mocy, prze-

cie kiedy tylko okaza si czowiekiem zdatnym, a cicia

istotnie dobra K/eczypospolitj, nie za wycznie swego

i swych dzieci, wtedy by tak saniowadnym jak w kadym
innym kraju*). W ogóle wic ograniczenia wszelkie ujmo-

way w kluby tylko niezdolno, egoizm jianujcego, a chci-

wo jego zauszników i te ^anii tylko obskwiracze tronu

krzyczeli z caego garda na te rozumne prawa a miako
duchowa wiekuicie tym obskwiraczom zwolenników jedna

bdzie.

Dochody mia król mie jedynie z dóbr stoowych, ce,

up i mennicy. Ale przy ówczesnych zarzdach, gdzie to

nieumiano prowadzi nad niczMn kontroli , król aden na nich

nie przestawa ani przestawa niemóg. Rozdrapali nm bo-

wiem z dóbr wszystko zarzd/cy, zwani starostami, a waci-
wie ekonomami**) i dzierawcami.

Z tj przyczyny królowie frymarczyli cigle z panami na

dobra, ca, upy solne, pobory, cho im si do niektórych

gazi dochodowych ledwie miesza byo wolno. Sowem wielu

yo z oszukiwania króla, a król ani z Rzeczpospolit, ani

z nikim cile rzetelnie nie wychodzi. Przebaczali to sobie

nawzajem, bo myleli, e inaczój na wiecie by nie moe
i rzeczywicie jeszcze niejedn myl przetrawi trzeba byo
wspólnie z ca Europ, nim inaczj by mogo.

Dwór wyszy królewski skadali marszaek i podskarbi

nadworni, krajczy, dwóch podczaszych, stolnik, instygator,

czterech lub wicój sekretarzy, jeometra, koniuszy. Licznym

za dopiero pokazuje si dwór niszy : u Zygmunta Augusta

byo pidziesisiu dworzan (ofricialcs mensae) , dwudziestu

pokojowców, dwudziestu pacholt, trzech harcerzy, kilku sug
kaplicznych. organista, piciu piszczków (co na piszczakach

grali), siedmiu trbaczy, dwócii bbniców, hartista, zegar-

mistrz, golarz, piciu oddwiernych, dwóch sug skarbcu,

szewc, dwóch aptekarzy, szeciu kuchmistrzów, dziesiciu ku-

*) ,.Ut finom fuciani, tantum potest rox. uantum ipse dpxteritatc

ot prudentia valet" Bottri Poloniae Detcriptio w zbiorze elzewiro-

wym.

**) „Jorzy Mniszech wojowoda sondomirski Ookoiiom nasz -jambor-

kis '* KousUuciia z r. \b9\. Asekuraoya zapaty suobnym.
Tom VI 10
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charzy, kilku kuchcików, piekarz i piekarczyk, piwniczy, droni

(do podróy albo na posaców) , dwóch sokolników, dozorca

niedwiedzi, suga od srebra, suga dla dworskich, dwóch

sug dla pokojowców, suga dla harcerzów, dwóch aziebni-

ków, obroczny, masztalerze, wonice, stróe, praczka.

Dwór Barbary królowej stanowili marszaek i konjuszy

ochmistrzyni dworu, dwie dworskie panie, ochmistrzyni pa-,

nien, pi panien królowej i jeszcze jedna ochmistrzyni za-

pewne suebnych.

Za Zygmunta III r, 1590 liczba dworzan znacznie ju
bya zwikszon: pokojowców dosza do pidziesiciu pi-

ciu, pacholt do siedmnastu, stolników do omnastu. Kan-

torów byo dorosych trzynastu, chopców kantorów szeciu,

organistów szeciu. Suba stajenna skadaa si z polskij

i wgierskij pod oddzielnemi naczelnikami; samych woni-

ców Polaków trzymano trzydziestu dziewiciu. Wojskowych

jezdnych czyli harcerzy byio tylko trzydziestu pod wadz
Jerzego Kretkowskiego dworzanina, a piechoty wgier-

skiej do piciuset z piciu rotmistrzami i piciu namie-

stnikami. Dworzanie suyli na sze, pi, cztery i dwa

konie; niektórzy mieli stó a inni brali tygodniowe strawne,

sukno, i inne materye na odzie, prócz tego na owies,

siano i som dla swych koni. Do dworu liczyli si karowie

i karlice, których Zygmunt III chowa om. Nalea wreszcie

i bazen.

XI

Senat. Wojewoda. Kasztelani. Ministrowie. Marszaek wielki. Kan-

clerz i podkanclerzy. Podskarbiowie. Sejmy. Marszaek. Posowie. Kon-

stytucie. Zjazdy prowincialne (jeneray). Sejmiki. Hetmani wielcy

i polni Sekretarze wielcy. Referendarze. Podkomorzowie. Komornicy.

Pisarze. upnicy.

Przechodzc do senatu, pamita naley, e powyój

przy opisywaniu unii z Litw*) wymieniono krzesa senator-

skie. Do senatorów duchownych za Stefana przyby biskup

wendeski czyli inflancki, do senatorów wieckich przybyo

*) Ksiga szesnasta XXVIII.

I
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/a Zygmunta III trzech wojewodów i ylii kasztelanów in-

flanckich.

Bez nalc^.rnia do senatu jako sliichac/o mieli ])rawo znaj-

dywania si^» na posiedzeniacli lefciTiidarzr, których obowi-

zkiem byo przedstawia i odczytywa podania do króla za-

niesione, oraz sekretarze królewscy zwykle uczeni modzi du-

chowni lub panicze, którzy mieli widok na krzesa senator-

skie. Zdarzao si, e pan wprowadza syna adn urz-

dow przysig niezobowizanego, a nikt przeciw temu nie

powstawa.

Pod pozorem, e jest potrzebny do otwierania i zamy-

kania drzwi, mia prawo znajdywania si na posiedzeniach,

pokomorzy ziemi , w której senat by zebrany.

Zapaday raz po raz uchway, e przy kndu powinna

mieszka od póroku do póroku pewna liczba senatorów dla

cigj rady, a jak nazywano do spraw potocznych; by-

way do tego wybory i to szesnastu. Wybrani panowie

wieccy oraz biskupi z krajów ruskich, jako ubosi mieli

odebra po piset zotych zasug. Pomimo te znaczne na

ówczas pienidze, mao kto dosiedzia, a król osadza si

tymi, co mu byli dogodniejsi. Im sprawa zdawaa si wa-
niejsz i na królu bardzij ciy moga, tm wicj przy-

zywa senatorów. Na wielkie uroczystoci, jak gody weselne,

chrzciny w rodzinie królewskij wszyscy zapraszani byli.

Od zjechania na sejm tumaczya senatora tylko choroba

lub suba Rzeczypospolitej w innych stronach.

Wojewoda prócz zasiadania w senacie prowadzi pospo-

lite ruszenie województwa, i)rzeglda je na okazywaniu, gdzie

za zabójstwo móg z urzdnikami ziemskimi szlachcica na

mier skaza; przewodniczy na sejmiku i na sdzie wieco-

wym, na którym sucha przysigi na sumienne sprawowa-

nie urzdu kadego ol)ranego czonka ziemstwa, a mianowi-

cie sdziego, podsdka i pisarza. Mianowa wonycli dla

sdu ziemskiego; mia niejaki dozór nad szafarzem poboro-

wym*), który tylko z jego wiedz móg opaty uskuteczni,

pilnowa po miastach rzetelnoci wag i wszelkich miar, na-

lea do stanowienia cen na rzeczy handlowe, a na ostatek

*) ITniwprsa poborowy sojmn piotrkowskiogn w r. 1567.

10*
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by zwierzchnikiem ydów w województwie. Sprawy pomi-
dzy ydami sadzi tylko w apelacyi bd to od rabina , bd
tó od kachau, chyba e chodzio o zabójstwo, to w pier-

wszj instancyi wspólnie z kachaem. Take w pierwszj in-

stancyi wszelkie sprawy chrzecian przeciw ydom. Sdy te

odprawowa zwykle w bonicy, gdzie chowano akta tego sdu
i gdzie byo wizienie ydowskie kosztem ydów strzeone.

Na rok wojewodziski yd powinien by by przez wonego
i pimiennie pozwany, tak jak obywatel; inaczej nie potrze-

bowa stawa. Win za rany nawet przez kacha i)rzysdzon
bra wojewoda. Od tych sdów wojewody sza apelacya do

króla. Za sdownictwo po wikszych miastach bra wojewoda

od ydów sto zotych rocznie, oraz dziesi funtów szafranu

i cynamonu, a nadto obsypywali darami nietylko jego on,
dzieci, ale cay dwór a do wonicy.

Wojewoda krakowski mia prawo mianowania doywo-

tnie rajców krakowskich , lecz niewolno mu ich byo usuwa.

Wojewoda co do pilnowania wag i miar oraz do sdo-

wnictwa nad ydami, naznacza sobie pomocnika i zastpc,

który dawniej zwa si tylko komornikiem wojewódzkim a pó-

niój nosi tytu podwoje wodze go.

Kasztelanowie nazywali si te panami w cilejszera

znaczeniu tego wyrazu, tak i mówiono zamiast kasztelan

poznaski, pan poznaski. Mieli po za senatem obowizek

przewodniczenia pospolitemu ruszeniu swTgo powiatu pod

rozkazami wojewody, oraz zastpowania go na sejmiku, na

sdzie wiecowym, przy dozorze szafowania poborem. Zast-

pstwa te jednake ciyy tylko przedniej szych kasztelanów,

a nie wszystkich. Wyjtkowym sposobem niektórzy kasztela-

nowie byli talve obowizani do cigania pewnych przycho-

dów dla skarbu.

Po senatorach pisarze prawni kad wielkich urz-
dników senatorskiej godnoci, a póniejsi zowi ich

nawet ministrami. Ich urzdy byy wprawdzie poniekd

do dzisiajszych ministerstw podobne ale t cakiem i róne.

Nie stanowili oni cilejszego grona, któreby o kraju ra-

dzio i nim rzdzio, ale kady w swym wydziale wykony-

wa to, co wedug przepisów do niego zdawna naleao lub

2 królem i innymi senatorami na posiedzeniu senatu umó-
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wiono. By to wic raczj seuator stojcy na czele pewuj

gazi zarzduwj, juku kumisarz króla i senatu, lecz tylko

przez samego króla i to doywotnie jak kady urzdnik mia-

nowany.

Marszaek wielki a w jego zastpstwie nadworny utrzy-

mywa podczas obrad porzdek w senacie, a niianuwicie da-

wa gosy senatorom, wzywa do cichoci, wprowadza po-

selstwa, kaza ustpowa osobom niepotrzebnym, ogasza

wyroki sdu sejmowego, kierowa obchodami uroczystemi

W miejscu i okrgu pobytu królewskiego mia wadz, e si

tak wyrazimy policyjn, a zarazem sdow a do miecza

i szubienicy nad przestpstwami popenioncmi; stuuowi ceny

ywnoci, naznacza gospody posom zagranicznym i innym

znakomitym gociom.

Kanclerz i podkanclerzy z których w XVI wieku ju za-

wsze winien by by jeden wiecki, a drugi duchowny, mieli

zupenie równ godno, z t tylko rónic, e ustne odpo-

wiadanie za króla na posuchaniach i w senacie naleao do

kanclerza, a dopiero w kanclerza zastpstwie do i)odkancle-

rzego.

Kady mia swoj kancelary i z niej ziiaczne dochody

za wydawanie diploinuw i rónych wiadectw. Odbierajcym

wolno ich byo da od tt-j lub owej kancelaryi. K.ancler-

skiem narzdziem wadzy, godnoci, godem wreszcie bya
piecz. Zamiast kancelary wielka, mówiono [tiecz wielka;

podkanclerstwo za nazywano pieczci ma, albo piecztiir-

stwem.

Kanclerze, jak ju nadmieniono przez kadzenie pieczci

brali odpowiedzialno w obec narodu za postanowienia króla

i radzców jego, a z tj przyczyny suyo im prawo wzbro-

nienia pieczci, wic tm samem i sprzeciwienia si zamia-

rowi króla z ustawami niezgodnemu. Na nich tylko ciya
caa, a dzisiaj tak gona w monarchiach konstytncvjn>ch

odpowiedzialno ministrów. Zkd te owe chalasy

na królów o uywanie sygnetu czyli i)ieczcci swej wasnej co

znaczyo wydawanie p»>:>tanowie i korespondowanie z obcenii

pastwami bez wiedzy kanclerskij, na wasn tylko rk
i ztd zwykle na korzy swoje i swego domu, a ze szkod
Kzeczypospolitej

.
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Kanclerze redagowali i ogaszali statuta czyli konstitu-

cye , to jest uchway sejmowe.

Kanclerze mieli take wadz sdownicz, a mianowicie

do nich szy apelacye od sdów miejskich i niektóre od sta-

rostów.

Duchownego kanclerza lub podkanclerzego rokazora po-

dlegaU wszyscy duchowni dworscy jak sekretarze, pisarze,

kapelani, kaznodzieje i rybaci*) czyli muzyka kocielna.

Z senatorów aden wiecki nie móg by zarazem kan-

clerzem, a z duchownych wolno byo tylko biskupom przemy-

lskiemu, chemiskiemu, chemskiemu i kamienieckiemu.

Miano na uwadze , eby wielkich dochodów nikt podwój-

nie nie bra, a tylko ci czterej biskupi byli sabo zaopatrzeni

i na utrzymanie senatorskiej godnoci bez wasnego majtku

z trudnoci wystarczyby mogli.

Podskarbiowie mieli dozór nad dochodami, nad oznakami

i klejnotami królewskiej godnoci, nad pomnikami, nad men-

nic. Podskarbi wypaca jurgielty dworzanom i zasugi woj-

sku. Baczy, aby z dóbr stoowych co czwarta cz dochodu

wpywaa na obron potoczn czyli na wojsko kwarcian-

ne; eby król niewywiadcza nikomu aski z tj jednój

czwartej.

Podskarbiego miay i Prusy, który niezawile kierowa

skarbem tój prowincyi, jednake uwaano go tylko za urz-

dnika ziemskiego i w senacie Rzeczypospolitej nie dosta

krzesa.

Sejmy nawet w wieku XVI nie byy jeszcze wyrobione-

mi radami. Nie toczyy si w nich rozprawy jak dzi zowie-

my wedug form parlamentarnych, bo mao takich byo po-

sów coby rozprawia umieli. Tam szo jedynie o umawianie

si, o utarcie zda, o umierzenie da osobistych a nie-

susznych, o ukoysanie i upienie stronnictw i wreszcie na-

mitnoci tego lub owego co wpyw w kraju wywiera.

Obrany mówca czyli marszaek wyrozumiawszy myl
przewaajc w izbie poselskiój, wchodzi na czele wszyst-

*) Zdaje si, e ton wyraz z woskiego od ribado , co jednake zna-

czy czowieka nic warto, niegodziwca.

I
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kich pusuw du senatu dla puwiUiiiia króla jego iniuci, przy

czm przeoy yczenia szlactieckie. Król po naradzie z se-

natem a z uwag| na te yczenia pnseal przygotowane pro-

jekta do izby posejskij. Szlachta gwarnie je i)rzyjniowaa

lub odrzucaa. Coby si niedao snadno przcwied w izbie

poselskij to na obiadach, ucztach, przy kielichu dal^j ci-

gnito, a potem na posiedzeniu rozumienie w tj rze-

czy uchwalono i na pimie królowi odesano.

Uchway w ten sposób zapade redagowali, jak spom-

niono, kanclerze: od r. 1550 nie po acinie, ale po polsku;

zwano je t rzadko ju statutami, ale zwykle konstitu-

cyami. Napotyka si i nazwa reces (odjezne) a suya
ona uchwale , którj nie zdono wykoczy albo raczj , któ-

r spisaa mniejszo i>o sejmie i która miaa by uzupenion
albo raczj potwierdzon na sejmie nastpnym.

Co do formy wygldaj niekiedy i konstitucye to jest

uchway czysto szlacheckie i nawet wbrew woli króla przy-

jte, jakoby postanowienia de.spoticznych królóv^, oczywicie

dla tego. e przez kanclerzy i dworaków byy redagowane.

Sejm zwyczajny mia si odbywa z prawa co dwa lata,

lecz cigle zdarzay si sejmy nadzwyczajne. Do sejmów nad-

zwyczajnych trzeba take zalicza kon woka cyjny, to jest

zaraz po mierci króla, elekcyjny czyli oborowy i koro-

nacyjny. O sejmach tych, o bezkrólewiu i o kapturze tyle

ju mówiono, i nie masz powodu zajmowa si tm wszy-

stkiem na nowo.

Przy ostatccznj unii Litwy z Koron r. I5G9 zastrze-

ono, e sejm ma si odprawia w Warszawie, ale go wolno

zwoa i na dogodniejsze miejsce. Sejm koronacyjny radzi,

jak z natury rzeczy wypadao tam, gdzie koronacya a wic
w lirakowie. Litwa ostatni walny sejm wasny odprawia

w Grodnie r. 15G8.

Prusy czasem si od sejmów usuway obstajc e nie s
do Polski wcielone ale maj tylku wspólnego z ni
pana. Iviedy na sejm koronacyjny Stefana Batorego nie zje-

chali si posowie pruscy, przyby z województwa pomorskiego

jeden tylko szlachcic Fahski , od nikogo nie obierany i uzna-

no go za czonka koa rycerskiego i)orówno z posami.

Stana ju t uchwaa, aby sejm Rzeczypospolitj nie
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rozpoczyna si w niedziel ani w wito, a trwa zawsze

sze tygodni*). Na sejmy zjedali panowie nazbyt dworno:

nietylko otaczali si mnóstwem sug, ale przyprowadzali na-

wet wojska, lubo nie mona powiedzie, eby niemi gwatu
przeciw wolnym obradom dopuszcza si lubili.

Posowie sejmowi pobierali pienidze strawne i sta-

tut krakowski z r. 1540 stanowi , eby na sejmikach nie wa-

ono si zwiksza liczby posów, bo to ciar dla skarbu

królewskiego. Wedug trzeciego statutu litewskiego (za Zy-

gmunta III) na posów sejmu powiatu jednego litewskiego

przypadao od stu dwudziestu do dwustu kóp groszy.

Wielu posów zjedao na sejmy w interesie ojczyzny,

ale wielu te, alry korzy sobie obmyli, a dopókd nie

byo tribunau, aby swych spraw apelacyjnych dopilnowa.

Od wstpienia na tron Zygmunta III sejmy poczy by
bardzo niezgodne. Przyczyna tego leaa z pocztku we walce

starj aristokracyi , któr reprezentowali Zborowscy i inni

przeciw szlachcie zostajcej pod kierunkiem Zamoyskiego,

Póniej na stanowisko aristokracyi zakradli si jezuici , a

strounictwo szlacheckie silnie podsycali disidenci od jezuitów

prze]ado\\'ani i stronnictwa cho nie byy czysto religijnemi,

to ich zaród lea w religii.

Kótnie sejmowe ustaway przy kadej jednake sprawie,

która przynosia korzy stanowi szlacheckiemu i susznie

powiedzia Skarga: „Gdy dziesicin nieda a nic kocioom
Boym niewróci a poddane i ubogie uciska, to tam

zgoda**)."

Przed sejmami jeszcze si zbieraj tak jak w XV wieku

owe zjazdy prowincyalne , które si zowi ju jeneraami
(generales), a to dla sejmików wielkopolskich w Kole, dla

maopolskich w Nowem miecie Korczynie, dla mazowieckich

w Warszawie.

Za Stefana Batorego pokazuje si jenera litewski, a to

we Wokowysku.
Na tych zjazdach porozumiewano si wzgldem wniosków

*» Komlituciia T. 15;tl. U sejmie.

**) Skarga. KnzmuH sejmowe JIl. O zgodzie tlomowey.

I
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(id loziiiaitych sejmików i j«i zdania róne ucierano i godzuno

aby potm na sejmie , uporczywie przeciw sobie nie stay.

Uatwiano te sprawy, które si nic caej Korony, lecz tylko

obwodu zjazdowego tyczyy.

Odbywano te zjazdy niekiedy i po sejmaci, gdzie po-

sowie zdawali sjtraw ze sejmu, a pr/ytm obierano pobor-

ców i szafarzy poboru*).

Hejmiki znajdujemy po innycb micjscacli jak je wyli-

czono w zary.sie ogólnym X\' wieku "). Trudno zbada kad,

uczynion zmian, lecz pokazuje sie wicej***) sejmików a

powstaway dla skrócenia drogi nu czste zjazdy i przez wznie-

sienie si ducha publicznego. Poprzenoszono je te z miejsca

na miejsce d(» punktów bardziej rodkowych, dla zgorzenia

i w ogóle upadku jednego, a wzrostu drugiego miasta. Sej-

miki nowo przybyego mazowieckiego jeneraa byy: czerski,

wiznieski, wyszogrodzki, zakroczymski, ciechanowski, li-

wski, róaski, omyski, warszawski.

Jak nie wyrobi si porzdek sejmowania , tak tm mnij

sejmikowania i panowie naginali snadno szlacht do swych

widoków i prawie doywotnie utrzymywali si przy poselstwie,

jeeli ich do senatu król niepowoa,

Na sejmikach take nie samemi oborami posów, lecz

rzeczami ziem swoich trudnia si szlachta. I'rzybyy nadto

sejmiki deputackie, to jest do obierania czonków tribunatu.

liównie jak sejmy, byway sejmiki niekiedy bardzo kó-

tliwe, a cho zwykle odprawoway si w kociele, to pobo-

no staropolska nie przeszkadzaa jednake rwaniu si do

szabel i^liawet rbaniu.

S[»ominano czsto przed zjednoczeniem ostatecznem (z r.

1569) Litwy z Koron o oddzielnych sejmach litewskich, je-

dnake byy to tylko posiedzenia senatu skadajcego si z

kniaziów, naczelnictwa rodów potniejszych i wojewodów

:

dopiero r. 1559, aby zachci Litw na wojn inflanck, po-

*) KonttHuciia z c. 1591. Zoenie jyazdów po sejmie.

**) Ksiga szesnasta XIII w niniejszych Dziojadi.

***) houstilHciia r. 1662. O zoeniu walnego sejmu i itowiatowych

bejiników.
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zwoli Zygmunt August obiera posów, a w sze lat pó-

nij przepisa ju i porzdek sejmików.

Sejmiki litewskie nie odbyway si jednake w duciu
wolnoci polskiej, sprzeciwiali im si ksita i moni pano-

wie, a na sejmie ostatecznej unii r. 1569 zachodziy skargi,

e zjeda tylko wojewoda, starosta i chory, spisz co im

potrzeba i obseaj po domach szlachcie do przyoenia pie-

czci, a takiemu coby si od tego wyamywa, nawet i ki-

jami zagraaj.
Na zakoczenie objanie tyczcych si wadz i urzdni-

ków caej Rzeczypospolitej oraz koronnych i litewskich, zo-

stali nam jeszcze urzdnicy wielcy nieposiadajcy
godnoci senatorskiej. Do tych naleeli hetmani tak

wielcy jak polni. Byli oni zwykle zarazem wojewodami lub

kasztelanami, a za tem wchodzili jakkolwiek z innego tituu

do obrad senatu. Po nich przypada miejsce dwom sekreta-

rzom wielkim po jednemu dla Korony i Litwy. Sprawo-

wali oni w nieobecnoci kanclerza i podkanclerzego ich obo-

wizki a wydawali wszystkie pisma pod pieczci królewsk

pokojow czyli sygnetem. Kancelary za ich skadali se-

kretarze królewscy tak ksia jak ludzie wieccy, ze stanu

szlacheckiego i miejskiego, których zawsze Mielu mieszkao

przy dworze a wielu titularnych na prowiucyach, po kapitu-

ach, po probostwach, dobrach wasnych, na urzdach miast

wielkich i rozesanych z rónemi królewskiemi poleceniami.

Referendarzy byo dwóch duchownych i dwóch wieckich

czyli razem z Korony i Litwy czterech. Przesuchiwali oni

skarg i odczytywali proby do króla, a potem je referowali

kanclerzom i ki'ólowi tak priwatnie jak podczas zasiadania na

sdzie. W kocu XYI wieku dozwolono referendarzom nawet

i wyrokowa, co dao póniej pocztek wanym sdom re-

fer en dar skini.

Wyszym niby to urzdnikiem od sekretarzy wielkich i

referendarzy byli p o d k o m o r z o w i e wielcy. Pod nimi zo-

stawali komornicy, to jest szambelanowie, ale pod ów czas

o tyle waniejsi, e penili obowizki goców królewskich,

a zwaszcza do senatorów i zesiadujc z podwody na podwo-

d, krzyowali swe drogi po caym kraju. Zdaje si e pier-

wszy komornik zwa si loniczym a przynajmnij tak ty-
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tuujc Joachim Bielski*) IJojanowskiego, którego Zygmunt 111

wysa w r. 1J1>3 z (loniesieiiicm do cesar/a o urodzeniu

sw^'j córki Anny.

Spomiuaiio ju u pi sar/ u polnym, który pr/y pod-

skarbim czuwa nad funduszem dla wojska kwarciannego;

by nadto pisarz skarbowy, co zari<,'a przychód i roz-

chód ogólny. Tu take zaliczy mona upników krako-

wskiego i ruskiego oraz podkomorzego górniczego i

owego stranika co na ruchy Tatarów baczno dawa.

Kromer powiada, e za jego czasów zaczy sig ukazy-

wa titularnie koronne urzdy miecznika
,
podczaszego , kraj-

czego, cze.nika, stolnika, podstolcgo i kuchmistrza. Czyni

za i t og(')ln uwag, e rzd polski by bardzo podobny

do rzdu weneckiego.

XIII.

Sidowniclwo w Polsce.

Powiedziawszy o wadzach i urzdnikach naczelnych i

wielkich naturalnym bdzie przechód do sdownictwa. W re-

dnich wiekach wadz sdow najwysz móg skutecznie

dziery tylko naczelnik siy wojskowj , bo midzy ludmi

mao kto pojmowa sprawiedliwo, a rycerstwo od rozbój-

nictwa byo przedzielone tylko bardzo delikatn lini. Sd
bez egzekucyi byby igraszk, a sdzia król to jest naczel-

nik wojska, mia zawsze na pogotowiu egzekucy.

Zrazu wic król sam by sdzi, potm przez swoich

namiestnik('»w wodarzy, kasztelanów, wojewodów, starostów

i rónych panów. Z rki królewskiej przeszy niektóre sdy
do rki podrzdnej wojskowj , ale jako wojskowe sprzykrzyy

si w czasach póniejszych, kiedy stosunki sprawiedliwoci

znalazy lepsz podjjor w rozszerzonych zasadach chrzeci-

jastwa, w zatwierdzonóm pojciu sprawiedliwoci, w skon-

noci narodu do pokoju i w umicjtnem pojmowaniu ustawy.

Chciano , eby sdzia nie i)rzewaal mieczem u boku , ale

cnot i owiat w sercu i gowie i powstay sdy ziemskie,

gdzie si osiada szlachta sama przez siebie wybranym spól-

*) W dalsst/m eifftt kroniki poUkiej pud r. 1 593.



156

obywatelom kazaa sdzi, przynajmniej w zajciach midzy
sob, zostawujc sprawy ogóu, a we wszystkich apelacye i

wyrok na swe gardo przy królu po dawnemu. Król sprawy

ogóu sdzi na dworze kiedy chcia, a sprawy obchodzce
stan szlachecki na sejmie w ostatnich dniach przed zamkni-

ciem sejmu.

Henrik Walezy ujecha do Francyi i ju ogoszono bez-

królewie a ziemia rawska bezkrólewia nie uznaa i sdzia
si sama w Henrika imieniu, a w najwyszj instancyi. Sd
ten nowy okaza si pewnie prakticznym i obudza pragnie-

nia, bo sejm r. 1576 owiadczy, e nie masz potrzeby na-

ladowania Rawskiej
,
gdy bdzie ustanowiony sd najwy-

szy na ca Koron.

Ju w wieku XV wzrost ludnoci, podniesienie przemy-

su i rozszerzenie wszelkiego ruchu, zaczy codziennie mno-

y liczb spraw sdowych. Tem bardziej obfitowa w me
wiek XVI, który nezmarnotrawi owoców wieku poprzednie-

go, ale je do dojrzaoci doprowadza. V^reszcie ze stroii-

pictw politicznych i religijnych wynurzay si priwatne niena

wici i podsycay pieniactwo midzy szlacht.

Król obowizany by rozpoznawa sprawy o pokrzywdze-

nie wasnoci narodowej, o naduycie wadzy w urzdzie, o

tak zwane w naszych czasach zbrodnie politiczne, o zabicie

szlachcica przez szlachcica, spory midzy miastami a szlacht

i nakoniec wszystko niemal w najwyszej instancyi. Niedar-

mo si te skary Henrik, i mia zosta królem a waci-
wie zosta tylko sdzi polskim.

Na sejmach czyniono wnioski, e najlepiej byoby usta-

nowi na ca Polsk jeden sd najwyszej instancyi , który-

by jak parlament we Francyi wszystkie sprawy ostatecznie i

jednakowo zaatwia. Naprzód zabiegi dworskie nie krzywi-

yby sprawiedliwoci, a potem szloby wszystko spieszniej.

Król w sdownictwie znajdywa ogromn podpor swej

powagi , wreszcie tylko republikancka polska szlachta potrze-

bowaa sdu z poród siebie obieralnego a szlachta niemiecka

Prus i Inflant przesika feudalizmem, agrona w mate-

ryalizmie niemieckim, nie kopotaa si o rzeczy, które we-

dug jj pojcia byy marzeniem, przeszkadzay zatrudnie-

niom codziennym i nabawiay kosztu. Tym sposobem zosta-
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wioiio obadwa najwysze sdy to jest dworski czyli jak zwauo

za dworom tudzie sejmowy, a pr/ydaiio im trzeci ale tylko

dla ziem polskich i ruskich to jest tribuna koronny.

Sd za dworny odda tribunaowi wszelkie wysze iu-

sUiucye spraw, które przechodziy przez sdy ziemskie, przez

sdy graniczne, jirzez {^rody, lub przez wiece czyli roki walne.

Zatrzyma za tylko sprawy skarbu si tyczce, sprawy szla-

chty przeciw miastom, sjirawy apelacyjne miast, apelacjjne

Prus i Ii:iant. Sd zadworny odbywa si wszdzie w kraju

gdzie król bawi lubo dawniej Wielko|)olanin i Maopolanin

tylko w swoich prowincyach sdzeni by mogli. W sprawach

skarbu si tyczcych móy kroi, skoro by na wyprawie wo-

jeiniej, nawet i za granic sd zadworny zoy. Wreszcie

w czasie pospolitego ruszenia, tylko ten sd istnia, wszelkie

za.'^ inne w zawieszeniu byy.

Do sdu zadwornego naleeli referendarze oraz sdzia,

l)odsdek i pisarz tj ziemi, w której król bawi.

Przed ustanowieniem tribunau, kiedy apelacye sdów
szlacheckich za dwór wchodziy, sdzia, podsdek i pisarz

obowizani byli oddala si na ustp przy wprowadzeniu

spraw w pierwszej instancyi
, przez nich wyrokowanych.

Sd sejmowy by take przez króla odbywany, czy to

w senacie, czy po za senatem, tak jak zadworny byle tylko

w czasie sejnm pod wpywem zewntrznym zgromadzonj

szlachty. Do niego wczono sprawy bliej szlacht obcho-

dzce a mianowicie zabójstwo przez szlachcica na szlacicicu

l)()peniono, zamach lub czyn przeciw wadzy albo osobie kró-

lewskiej, zdrada kraju.

Nauczone rycerstwo przykadem w sprawie Krzysztofa

Zborowskiego, kt<)ra dla braku dowodów pozostaa wtpliw
oraz z uwagi, eby królowie yciem i czci szlachcica niea-

two szafowa mogli, obostrzono sdy sejmowe a to na sej-

mie koronacyjnym Zygmunta III w sprawach o zamach lub

czyn przeciw wadzy albo osobie króla i o zdrad kraju.

Naprzód ju nic król w gronie senatorów jako przysucliiwa-

czy mia by caym sdem, ale tylko przewodnikiem sdu
rzeczywit^ie zoonego z senatorów i omiu delegowanych od

kola poselskiego. W sprawach gdzie o osob królewsk cho-

dzio nie mini król wcale zasiada. Wyrok oiepowinien po-
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dug jego woli, ale podug wikszoci gosów by wydany.

Gdyby obaowany stawa bez obrocy, mia mu z prawa

by przydany. Instigator który we wszelkich sprawach tak

na sdzie zadwornym jak sejmowym lub tribunale wnosi

w imieniu skarbu lub skrzywdzonej Rzeczypospolitej: przy

przestpstwach, które w naszych czasach zowi si zbrodniami

stanu, przed sd sejmowy wytoczonych
,
powinien by obrocy

da na trzy dni do przejrzenia wszelkie dokumenta a dono-

siciela (delatora) obowizany by mie jawnego i to na f-dzie

przy sobie. Donosicielfaszywie posdzajcy, jeeli szlachcic pa-

ci winy dwiecie grzywien, jeeli nieszlachcic dawa gardo*).

Tribuna koronny czyli sd wyszy a obieralny którego

potrzeb wyoylimy powyej by ustanowiony roku 1578.

Szy tedy do niego apelacye od wieców, od ziemstwa, od

grodu, od podkomorzego, od sdów komisarskich i zgoa od

wszelkich sdów po województwach, w których toczyy si

sprawy szlacheckie a przynajmniej przeciw szlachcicowi.

Prusy wyczyy si z pod tribunau koronnego, ale za

sw najwysz instancy uznaway sd zadworny**). Litwa

miaa swój tribuna oddzielny który si zbiera corocznie w Wilnie.

W Polsce zaczto ju porzuca cakiem nagan da-

wniejsz, to jest skarg na sdziego, eby za niesprawie-

dliwy wyrok podpad karze a przynajmniej wstydowi, z któ-

rejto przyczyny sdzia pierwszej iustaucyi , w drugiój stawa

i broni si byj; winien, ale wesza w obyczaj apelacya to

jest proste szukanie lepszego zrozumienia rzeczy i przychyl-

niejszego wyroku u sdu wyszego.

Ustao te owo dawanie kouchów lub pienidzy, czyli

tak zwane koce. Pomimo to, rozumie si, e o przekupstwo

lub inn nierzetelno urzdow mona byo ciga sdziego,

co z natury kadego prawa wynika.

Polskiemi nazwami apelacyi byy odzew albo ruszenie.

Tribunaowi równay si sdy, w których liról lub kan-

clerze sdzili i dla tego od nich do tribunau ani te od tri-

bunau do nich niechodzi odzew.

*) Dla tego donosiciel, cho szlachcic kiedy nie mia rkojemcy, e
win zapaci, by przez ca spraw pod zamknicie brany.

**) W prawach pruskich wyraenie Trihunal regium tumaczone po

polsku Tribuna królestwa snadno uwied moe, ale co znaczy sdzadwomy.



169^

Nad tiibuiialein nibyto sta sd sejmowy, ale tylko w pe-

wnych sprawach i jeszcze pod pewiicmi okolicznociami.

W ogóle, cho trihuna i\\v sam jcilen by najwyszym sdem
to zawsae nalea do siadów najwyszych.

Sdziowie tribunalscy zwali si depntatami; obierano

ich na sejmikach depiitackicli po miastach sejmikowych co-

rocznie w poniedziaek po narodzeniu Najwi^'t>zej Panny

z mniejszego województwa po jednemu, a z wikszego po

dwóch.

Poniewa duchowiestwo z majtnoci swoich odpowia-

dao w sdach szlacheckich, przeto tribuna mia szeciu de-

putatów od duchowiestwa a ci zasiadali z szeciu deputatami

wieckimi jako osobny wydzia.

Województwa woyskie, kijowskie i bracawskie miay
swój tribuna oddzielny, który sdzi wedug statutu litew-

skiego i w jzyku ruskim. Skada on si z piciu deputatów

od województwa woyskiego, czterech od kijowskiego i czte-

rech od bracawskiego a sadzi w Lucku. Naprzód woje-

wództwa woyskie i bracawskie chciay wspólnego miejsca

z Koron a za niemi nakonio si i kijowskie zaraz w na-

stpnym roku (1590). Od tego poczenia ju nie do u-
cka lecz do liUblina razem z tribunaem koronnym zjedano,

ale sdzono zawsze wedug statutu litewskiego i w ruskim

jzyku. Jeeli si nie zebrao szeciu depuUitów ruskich,

wtedy przybierano polskich. Deputaci tribunahi ruskiego

zasiadali w tribunale koronnym, ale z kadego województwa

mieli tylko po jednym gosie. Do spraw duchownych tribu-

nau ruskiego, zasiadao szeciu duchownych katolickich z Wo-
ynia, liracawskiego i Kijowskiego i szeciu deputatów du-

chownych polskich ze wieckim tribunaem ruskim*).

Tribuna koronny zaczyna sdy naprzód wielkopolskie

w Piotrkowie i cign je od poniedziaku po w Marcinie

a do kwietniej niedzieli. Sprawy brano jednego wojewódz-

twa po drugiem a w tej kolei w jakiej gosoway na sejmie.

W^Piotrkowic tedy sdziy si województwa: poznaskie

*) o tribunale najjaniej w zbiorze praw Trfbickieco pod wyrazpra

Tribuna. Deputaci tribunau ruskiego nietylko do Lublina ale i do

Piotrkowa 7jeda(^. byli winni.

r
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kaliskie , sieradzkie z ziemi wielusk , czyckie , brzesko-

kujawskie, inowrocawskie, ziemia dobrzyska; mazowieckie,

pockie, rawskie.

Od poniedziaku przewodniego ten sam tribuna zasiada

dla Maopolski w Lublinie i rozpoznawa sprawy z woje-

wództw: krakowskiego, sandomirskiego, ruskiego, podolskiego,

lubelskiego, beskiego, i podlaskiego, a obok tego jak nieda-

wno spomniono zasiada tribuna ruski dla woyskiego, bra-

cawskiego i kijowskiego. Tribuna koronny poczytywany by
w ustawach jak i w przekonaniach szlachty za najwitszy

przybytek sprawiedliwoci. Ju na sejmik deputacki pozwa-

lao prawo przyjeda tylko z broni, zwykle przy boku

noszon. Raraienie na takim sejmiku a tem bardziej na sa-

mem tribunale, stawao si zbrodni gardow, jakby »a sej-

mie i pod obecno króla. Strona moga stawa u kratek

tylko z dwoma przyjaciómi i prokuratorem (obroc sdowym).

Sdownictwo bez wyranej na to ustawy stao si jawnem

i publicznem.

W czasie gosowania sdu suchacze obowizani byli wy-

chodzi na ustp.

Gosowanie ówczesne wyglda nam jednak dziwacznie:

przepisywao bowiem prawo, e gdyby si pokazaa róno
albo równo gosów — czyli po teraniejszemu, gdyby nie

byo jednozgodnoci — na ten czas miao si gosowa je-

szcze raz i drugi, a jeli i w ten sposób nie znikna róno,
albo równo" wtedy „konkluzya zostaje przy tj stronie,

która za sob dowodów prawnych wicój mie bdzie, a na

koniec zalee ma od wikszoci gosów."

Deputaci wieccy mieli dochód ze skrzynki sdowej, do

której za kady wyrok pacono pitnacie ówczesnych (sre-

brnych) groszy i za wypis ze ksig prawem przepisany may
datek; deputaci za duchowni dostawali fundusze od ducho-

wiestwa.

Przed ustanowieniem tribunau, sdami szlacheckimi ape-

lacyjnemi, lubo tylko na województwo i jedynie od sdu
ziemskiego i grodzkiego, byy wiece zwane take r o kami
walne mi. Utrzymay si one jeszcze i za tribunau i kiedy

wyrokoway w drugiej instancyi to sprawa do tribunau mo-

ga ic, w trzecij. Jednake szlachcie tyle rozlicznych zja-

I
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zdów byo znacznie za wiele a dla tej^o wiece rzadko jul

w któreni województwie dochodziy u zwolna poznikay. Na
wiecach przewodniczy wojewoda i mogli zasiada wszyscy

dostojnicy i urz^'dnicy ziemscy, jak miecznik, stolnik, pod-

czaszy i t. d. Wojewod a |irzyna|inniej w Krakowskiem

mia ojowiiizek zast^*powa kasztelan.

Wiece odbywa si powinno byy na Jesie, ale r. 1563

powyznaczano je w maju i czerwcu*).

Wtedy ju* t nicwierzono w rozum mianowanych od

króla dostojników i urzdników ziemskich, a dla tego w ka-

dym województwie przydano czterech deputatów od szlachty

wybranych; na Mazowszu ograniczono si do dwóch.

Oprócz apelacyi od ziemstwa i grodu naleao do wie-

ców toczenie ledztwa o zab('>jstwo zaskarane a spenione

przez szlachcica, aby królowi przygotowa ca spraw do

zawyrokowania w senacie czyli jak zwano na sdzie sejmo-

wym **).

Mówiono przy pierwszych podaniach o prawie i)olskiem,

e sprzeda majtnoi^ci szlacheckiej, tylko w obec kr('»la od-

bywa si moga, jednake oddawna przesza ona pod dozór

wieców; za upadkiem wieców do sdów ziemskich a we
Wielkopolsce i niekt()rych i)owiatach innych i)r()wincyi usku-

teczniaa si tylko przed pisarzem grodzkim lub jego podpi-

skiem bez wszelkiego dozoru.

Nim zaprowadzono tribunal wtedy od wieców szed odzew

do króla.

Szlsk koronny a mianowicie ksistwa zatorwkie, owi-
cimskie i siewierskic nie znay wieców. Prusy miay je albo

ich nie miay, jak komu si utrzymywa podoba; gdy w Pru-

sach sdownictwo grodzkie sprawowali nie starostowie ale

wojewodowie, a przy tern sdownictwie uatwiali take

i sprawy, które w ziemiach polskich naleay do wieców.

Przewodniczenie za wojewody byo g<'>wn cech sdu wie-

cowego.

W^ojewództwo a czasem ziemia stanowia sobie sd

*) Konstitncya r. 156.1.

**) Statuta czyli konstitucyp r. r. 15.^7. Sfrutinitim o zabicie szlachcica

wojewoda na wiecach czyni ma.

Tom VI. 11
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szlachecki ziemski. Skada on si z sdziego, pod-

sdka i pisarza, a nakoniec powsta w kadym prawie po-

wiecie.

Od czasów przynajmniój Jana Olbrachta byli ci wszyscy

urzdnicy przez szlacht na sejmikach obierani a to w ten

sposób, e królowi przedstawiano a czterech kandidatów,

z których jednego mianowa. Niemogli by ze stanu ducho-

wnego, ani w tj samj ziemi posiada sdowego starostwa,

oczywicie aby rónorodne sdownictwa nie mieszay si z sob.

Na sumienne sprawowanie urzdu skadali przysig na pier-

wszym wiecu przed wojewod. Sdzia i podsdek ju nie mia
prawa na swojem miejscu zasadza swego komornika, ale

z powodu choroby, poselstwa lub wojny móg jeszcze nazna-

czy zastpc.

Pisarzowi wolno byo trzyma podpiska, niby to do sa-

mego tylko pisania.

Sdziego a w jego zastpstwie podsdka obowizkiem

byo spraw sucha i wzgldem nich wyrokowa oraz przyj-

mowa zeznawania wszelakiego rodzaju. Pisarz winien by
sprawom si przysuchiwa, dawa wzgldem nich rad s-
dziemu i podsdkowi, zapisywa wiernie wszelkie zeznania

i zapisywa wyroki sdziego lub podsdka. Dla tego mia
a trzy oddzielne ksigi, jedne wieczyst to jest do zapisów

wzgldem majtnoci ziemskich, a mianowicie co do zmian

posiadania i granic, drug ugod i zezna przechodnich szla-

checkich, trzeci na koniec spraw spornych w sdzie. Gdy

za pisarz nie chcia tego wpisa co mu sdzia lub podsdek

kaza, na ten czas skarony do króla traci urzd.

Przed sdem ziemskim wolno byo stawa osobicie lub

przez obroc (procurator). Nieumiejtnym a ubogim sdzia

by obowizany przyda obron. Obroc móg by by ka-

dy szlachcic. Stawajcy obroca obowizany by zoy si

upowanieniem, a jeli za upowanienie okazao si niena-

leytem, paci trzy grzywny winy. Za obron, prawo sta-

nowio nagrody trzy ówczesne grosze.

Wony sdu ziemskiego by mianowany przez woje-

wod. Wrcza jak dawniej pozwy i wzywano go do przeko-

nania si naocznego, aby stawa jako urzdowy wiadek przed

sdem.
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Wonym ju przesta by(!; szlachcic a <lla togo wony
przy zeznawaniu w obce sdu mia prawie zawsze pi7.y so-

bie dwóch szlachciców dla wzmocnienia sw^j wiarogodnoci.

Ran szlacheckich jn nie wolno byo rozpoznawa wonemu,
ale naleao to do urzdu grodzkiego.

Przy wytoczeniu sprawy tak dalece potrzebna bya obe-

cno wonego co wrcza a jak mówiono kad pozew, i
pozwany mia prawo nieodpowiada przed sdem z tej przy-

czyny, e nie widzi wonego.

Wony jenera, to jest od sdów królewskich i od

tribunau mia prawo sprawowa wszelkie obowizki swego

iir/du przy kadym sdzie ziemskim.

U sdu ziemskiego odjtowiada tylko szlachcic zasiady
(posesyonat) to jest dziedzic, pan doywotni, zastawnik lub

dzierawca majtnoci. Ksidz tylko o tyle, o ile by w sto-

sunkach majtkowych szlachcica zasiadcgo.

Sprawy graniczne szy take naprzód przed sd ziemski

a dopiero, gdy potrzeboway rozpoznania na gruncie zaa-

twia je jiodkomorzy sam, albo t przez komornika swego.

Wedug ustawy z XV wieku sdy ziemskie powinne si

byy zbiera cztery razy do roku, ale e szlachta przesycia

si tylu rónemi zjazdami, przeto w XVI wieku mao gdzie

tego przestrzegano a najpospolicij odbyway si trzy lub

dwa razy. W kadój ziemi miay sw('»j pewny dzie zagaje-

nia oraz przecig trwania. Posiedzenia rozpoczynano rycho

zrana, a koczono o dwudziestej ])ierwszj godzinie to jest

na trzy godziny przed zachodem soca. Nietylko w czasie

niw, ale nawet w czasie sprztu siana nigdzie nie przypaday.

W Krakowskiem sd ziemski trwa pólszosta tygo-

dnia i przejeda z Kiakowa do Proszowic, Ksia, Lelowa,

Biecza, Czechowa. Wyliczajc dalój sdy ziemskie i to wo-

jewództwami odbyway si w S a n d o m i r z u , Radomiu. Opo-

cznie, Chcinach, Pilznie; w Poznaniu, Kocianie i Wscho-
wie; w Kaliszu, (Jnienie, Pyzdrach, Koninie, Kcyni, Na-

kle; w Siern dzu, Szadku, l'iotrkowi(>, Radomsku tudzie

Wieluniu i Ostrzeszowie; wficczycy, Brzezinach, Orowie;

w Brzeciu kujawskim, Kruwicy, Kowalu, I^zedeczu;

w Inowrocawiu, Bydgoszczy oraz w Dobrzyniu, Rypinie,

Lipnie; w Pocku, Posku, Bielsku, Raciu, Zawkrzu.
11*



164

Mawie, Srzesku; w Rawie, Gostyninie, Sochaczewie; Ma-
zowieckie w Czersku, Winie, Warszawie, Nurze, Wyszo-
grodzie, Zakroczymu, Ciechanowie, omy Zambrowie, Ró-
anie, Liwie; na Rusi we Lwowie, Przemylu, Przeworsku,

Sanoku, Haliczu, Chemie; podolskie w Kamiecu i Tr-
bowli; idc dalej w Bez u, Busku, Grabowcu, Horodle.

W Lublinie, ukowie; w Kij o wie, ytomirzu, Ruczu.

Prusy miay take sdy ziemskie lubo innego ksztatu.

Na kade z trzech województw a mianowicie chemiskie,

malborskie i pomorskie by sd oddzielny. Skada si z s-
dziego, pisarza i omiu awników. Midzy awnikami woje-

wództwa chemiskiego zasiadao dwóch rajców toruskich.

Sdy ziemskie w Prusach rozeznaway te wszystkie sprawy

co sdy ziemskie polskie a do tego wszelkie zatargi grani-

czne w Polsce zlecone podkomorzym i komornikom. Sdy
województwa chemiskiego odbyway si przynajmniej

od r. 1598 w Toruniu, Radzynie, Brodnicy i Nowem mie-

cie ; malborskiego w Sztumie apomorskiegow Czcze-

wie, Starogrodzie i innych miastach powiatowych.

Na Szlsku polskim nie byo sdów ziemskich ale szcz-

tki sdów dawnych ksicych. W Owicimiu i Zatorze

zasiada sdzia mianowany od króla a w Siewierzu od bi-

skupa krakowskiego z deputatami wybranemi od szlachty

osiadej.

Co do ponieszczenia sdów ziemskich, to po niektórych

miastach odbywano je w zamkach królewskich, po innych

w ratuszach miejskich a czasem t szlachta wystawia so-

bie dom oddzielny i kancelary ziemsk zwaa.

Ze sdami ziemskiemi stay niejako w powinowactwie

sdy podkomorskie.

Podkomorzy by dawniej tylko przybocznym sug kró-

lewskim, wyjeda od boku królewskiego jako komisarz, roz-

poznawa spory graniczne na miejscu i zdawa z nich spraw

królowi lub jego sdom; póniej sam sdzi
Na sejmie lubelskim unii r. 1569 podkomorzy jako dwo-

rzanin wolny jeszcze by od oddzielnej przysigi na rzetelne

wyrokowanie w sprawach granicznych , a odpowiedzialny tylko

królowi pod wiar, sumieniem i czci.

Od roku 1588 widzimy go ju jako sdzi przysigego
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i przez szlachty na sejiniku ubieranego. Zastpc podkomo-

rzego jest koinoniik, który przestaje by, e »\^ tak wyra-

zimy czeladnikiem podkomorzego, a lubo przez niego miano-

wany, winien jednake by szlachcicem zasiadym; skada
przysig w sdzie ziemskim i zor^taje jakby podscdkiem co

do spraw granicznych. Podkomorzy i komornik prowadz
ksig kt<)ra na wieczne czasy ma by zachowan: do niój

obowizani zaciga sjjrawy, a przy tem ojjisywa granice

w ten sposób, iby póniej i w najdalszych wiekach, snadno

byo na gruncie wykry znaki. Za odgraniczenie nie dosta-

wali ju radia i siekier, ale brali tr/y grzywny.

Kada sprawa graniczna rozpoczynaa si naprzód w s-
dzie ziemskim, a dopiero jeeli tam nie bya zaatwion,

i pokazao si e trzeba rozi)ozna miejscowo lub dwakro
pozwany nie stan na terminie: sprawa ta przechodzia do

sdu podkomorskiego, czyli granicznego. Sd ten odbywano

najczciej w i)olu na miejscu spornem.

Podkomorzy wydawa przed siebie pozwy równie jak sd
ziemski. Po rozgraniczeniu dziedzin i usypaniu kopcy, pod-

komorzy mia obowizek w licie o t w o r z y s ty m zda spraw
sdowi zicmskienm , w jaki sposób dokona dziea.

Do rozgraniczenia dóbr szlacheckich, alboli duchownych

od dóbr królewskich komisya zoona z dwóch senatorów

i dwóch innych urzdników zjedaa i wspólnie z podkomo-

rzem spraw zaatwiaa. Urzdnicy ci bywali zwykle ziem-

scy, jak n. p. chory, podczaszy, którzy bardziej za szla-

chcica jak za rzdu interesem obstawali. Starostowie i dzie-

rawcy jako posiadacze dóbr królewskich powinni byli st;i-

wa przed komisy dla bronienia interesu królewskiego, ale

tak si niedbaymi okazywali, e r. 1511 niestawajcemu za-

groono i)rzez ustaw win dwudziestu omiu grzywien.

Rozgraniczenie od komisyi spisane i przypiecztowane miao
tak wieczyst wag , jak gdyby wyszo z kancelaryi koronnj.

Kto jednak chcia, móg je kaza wpisa do ksigi kaucler-

skij czyli metriki.

O starocie pod inncmi wzgldami powie si niój

a tu tylko o sdownictwie staro Iskiem czyli gro-
dzki em.

Starost sdowym móg by zamianowany od króla, tylko
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posiadacz dóbr ziemskich tego samego powiatu czyli okrgu
starociskiego. Kto za nie by tam posiadaczem, albo dla

otrzymania starostwa dopiero do dóbr przyszed; tem bar-

dziej jeeli to tylko na pozór uczyni a od króla przyj za-

mianowanie, ten podpada winie grzywien dwustu.

Starostowie dugo wyrczali si i na sdach podstarosta-

mi, czyli podstarocimi, burgrabiami, sdziami i podsdka-

mi grodzkimi oraz surogatorami. Byy to wszystko nazwy

na zastpc starosty. W XVI atoli wieku, prawo zalecao

jak najsurowiej, aby sam starosta zasiada, a to tylko w szcze-

gólnych miejscach i przypadkach móg by wyrczany.

Grody wielkopolskie i to w caym okrgu zjazdu jene-

raluego odbywanego w miecie Kole byy zawsze wieczne,

to jest gdy pisarz grodzki zacign akta i ugody nawet o

wasno dóbr ziemskich i o zmian ich granic do ksigi

swojej , to miay ju na zawsze wag prawn i niepotrzebo-

way by przepisywane do ksigi sdu ziemskiego. Ponie-

wa za roki czyli sdy grodzkie odbyway si czciej, bo

co sze tygodni a urzdnicy grodzcy przy ksigach nawet

prawie cigle siedzieli, jjrzeto i po innych ziemiach wyno-

szono take niektóre grody na wieczne i to przez uchwa
sejmow.

Przy grodzie wiecznym pisarz a nawet jego zastpca pod-

pisek winni byli by ze szlachty osiadej powiatu, lub co do

tego warunku istniay te i wyjtki a mianowicie w Poznaniu

i KaUszu gdzie pisarza grodzkiego mianowa starosta, by
zupenie odpowiedzialny za jego czynnoci i móg na ten

urzd powoa nawet ksidza. Podpisek zdaje si, e by
tylko przybierany od pisarza.

e po sdach grodzkich czynnoci szlacheckie prawie

nie ustaway, przeto w ich izbach roia si cigle szlachta

tak majca sprawy jak szukajca tylko rozrywki i pogadanki,

co tym sdom nadawao posta niejako giedy szlacheckij.

Ztd poszo e wypadki i zajcia potrzebujce opinii publi-

cznej lub te tylko rozgoszenia midzy szlacht, skadano

do ksig grodzkich dostpnych kademu interesowanemu lub

ciekawemu.

Dawniej sd grodzki rozciga si jedynie do spraw które

w XV wieku zwano grzesznemi a póniej po karne mi to
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cst do najazdu lub uajcia domu , napudu na drodze, Uijil-

stwa wzgldem kobiety lub jj porwania i podpalenia czyli

jpoogi *).

bzluchcic nawet i o.siady, za te przestpstwa wedug
|)rawa powinien by i pod sd grodzki, ale jednake na

wypdzenie z kraju lub na gardo móg go skazywa sam

tylko król w senacie i to podczas sejmu.

Kradzie nocna z wyamaniem i prosta przesza wczenie

do sdu grodzkiego. Szlachcic doi)i(>ro przy trzeciej kradziey

móg by w poczet zodziejów zajiisany i odtd choby by
osiady ju nie od króla ani sdu ziemskiego, ale od grodz-

kiego nawet na gardo sdzony.

W X\'l wieku rozszerzono o wielce zakres sdownictwa

grodzkiego i oddano mu wszelkie sprawy szlachty nieosiadj

które potrzeboway mocniejszego skarcenia, wikszego pospie-

chu lub uycia jakijkolwiek siy przed wyrokiem.

Zbiory praw z tego czasu dostarczaj niemao uchwa,

któremi tego lub owego rodzaju sprawa bywa wyczona do

sdu grodzkiego.

Szlachcic osiady odpowiada u starosty, kiedy jako woj-

skowy na wyi)rawie szkody pozrzdzal , kiedy ksidza obelg

sown lub czynn skrzywdzi, kiedy zbiegego cudzego cho-

l)a u siebie trzyma, kiedy na rzece przez prawo uznanej za

spawn, tamowa eghig , kiedy na weselu, po targu i

w miecie z runic ciiodzi.

Sdy grodzkie odbyway si jak spomniono co sze nie-

dziel, ale byy sprawy nage n. p. gdy szlachcica na gorej-

cym uczynku poimano, do których starosta z wyczeniem
tylko wita i niedzieli , natychmiast winien by zasiada. Ape-

lacye od sdów grodzkicjj szy jak wyój powiedziano do wie-

ców, a gdy wiece znikny do tril)unalu.

Mia t starosta w niektórycii razach i piawo dorane,

ji mianowicie wedug statutu toruskiego z r. 1521 wolno

nm byo ze sdem miejskim skaza szlachcica na mier i

straci bez wszelkiej apelacyi, jeeli wmiecie popenia! gwaty
i zabójstwa na mieszczanach lub wyamywa bramy albo kó-

*) Vi$, via, fen.ina, ipiiit, by) cztery artikuy kioic -larosta sdzi.
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tki bram prochem rozsadza. Szlachcic niepokojcy zabójstwem

sd, zjazd wszelaki urzdowy, a nawet gdy jadcego na ja^

kie obrady sejmowe lub sdowe albo z nich wracajcego

w przecigu dwóch tygodni przed zaczciem albo po skocze-

niu zabi, móg by przez starost na gardle karany.

Szed na mier za wyrokiem starosty opryszek to jest

chop ruski lub podolski co si wiza do bandy rozbójniczj,

skoro starosta i pan opryszka lub zastpca pana zgadzali si,

e na to zasuy.

O sdach kapturowych mówiono obszernie przy wypad-

kach kezkrólewia po Zygmuncie Augucie; o sdach za du-

chownych, górniczych tu w tm miejscu mówi nie byoby

tak dogodnie jak gdzieindziej.

Z kolei przystpujemy do urzdników ziemskich któ-

rych czasem miay województwa, czasem powiaty; jedne

wszystkich, drugie tylko niektórych a Szlsk polski wcale nie

zna. Z tych urzdników ci i ci mieli wane zatrudnienia

w organizmie ciaa rzdowego, a owi zasiadali tylko na s-

dach wiecowych dopóki si jeszcze trzymay; bywali królew-

skimi komisarzami do rozgranicze z dobrami królewskiemi

i sprawowali obrzdy przy uroczystociach.

Urzdnicy ziemscy co do znaczenia czyli godnoci mieli

pewien stopie tak i poprzedniego uwaano zawsze za co
wyszego, jak tego co po nim nastpowa.

O najpierwszym podkomorzem nie masz nic wicj
do powiedzenia jak si mówio przy sdownictwie granicznem,

chyba e z dawnego prawa na wyprawie pospolitego rusze-

nia do niego naleaa policya wojskowa o tyle, aby kady

z rycerstwa by w swojem miejscu i strae odbywa.

Starosty, oprócz sdów grodzkich, rozliczne si poka-

zuj inne obowizki. By on urzdnikiem bezpieczestwa pu-

blicznego czyli jak teraz zowiemy policyjnym, pilnowa do-

chodów Rzeczypospolitej i króla , by w powiecie naczelnikiem

skarbowym, exekwowa nawet si zbrojn wszelkie rozporz-

dzenia i sdowe wyroki przeciw wszystkim mieszkacom, du-

chowiestwa nie wyjmujc, a mianowicie wyrzuca z dóbr kor-

tezunów lub innych ludzi, co si bezprawnie powdzierali na
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beneficya i jakiekolwiek urzdy kociclue*). Spoinie z bisku-

pem dyecezyi i spisywa skarby kocielne po miastach oraz

dobrach królewskich.

Mia dozór nad zamkami i \vszelkicnii budynkami lize-

czypospolitj a nakonicc by przeoonym nad miastami.

Starosty tylko krakowskiego w t\ih gaziach obowiz-

kowyci bya nieco odmienna wadza. Naprzód nie trudni

si wcale ciganiem dochodów skarbowych, ani budynkami

Korony, bo do tego by na zamku b u r g r a b i a wielki czyli

wielkorzdca, który mia do pomocy dziesiciu burgra-
biów to jest takich z rycerstwa co od ognia, kradziey i

wszelkich szkód w pierwotnych czasach sami osobicie strze-

gli zamku a i)otm trzymali tylko ludzi do odbywania stray.

Co za do miasta suya i)ewna wadza i wojewodzie który

nawet rajców mianowa. Jednake nie tak z wasnego obo-

wizku ale raczj jako zastpca starosty bywa wielkorzdca

czyli wielki burgrabia zamku na wyborach do urzdów miej-

skich w Krakowie, na Kamirzu i w TroszowicaclL Miano-

wa wójta i awników do najwyszego sdu magdeburskiego

oraz wójta krakowskiego.

Starosta krakowski rzdzi nietylko w grodzie kra-

kowskim ale take proszowickim i xizkim. W Sdczu za
i Bieczu osobni byli starostowie,

Starosta wielkopolskijene rai ny czyli jenera, da-

leko szerzj siga, bo do niego naltay grody poznaski,

kociaski, wschowski, kaliski, gnienieu^ski
,

pyzdrski, ko-

niski, kcyski i nakielski,

"Województwo sandomirskie stao pod starostami sando-

mirskim, styckim, korczyskim , chciskim, opoczyskim,

pilzneskim. Na województwo lubelskie z grodów w Lublinie

i ukowie rozcigaa si wadza tylko starosty lubelskiego.

Starosta sieradzki mia grody w Sieradzu, Szadku, Radom-

sku i I^iotrkowie a na ziemi wielusk i ostrzeszowsk byli

starostowie we Wieluniu i Ostrzeszowie. czyckie staro-

stwo rozcigao si na grody i powiaty czycki, brzeziski

•) o indnlcie u ojca w. papiea (Klemensa VJI) uprosjjonym na po-

dawanie bcneficiy kocielnych w sre miesicy. W Krakowie w dzie

Fabiaua i Sebastyana mczenników roku 1632. Samicki w dziele pr&wnem.
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i orowski. Starosta brzesk o-kuj awski mia grody brze-

ski , kruwicki , kowalski i przedecki. Starosta inowrocaw-
ski by zarazem bydgoskim a bobrownicki dobrzyskim,

rypiskim i lipnowskim.

Ru czerwona liczya starostów Iwo ws kiego, przemy-

lskiego, sanockiego, halickiego, chemskiego i krasnostaw-

skiego. Na Podolu byli kamieniecki i trbowelski. WBe-
zkiem bezki, buski, horodelski, grabowiecki. Starosta

pocki zarzdza razem w grodach zawkraskim , mawskim
i rzeskim. Na Mazowszu byy starostwa czerskie, wi-

znieskie, warszawskie poczone z nurskiem, wyszogrodzkie,

omyskie, róaskie, liwskie. W E-awskiem w Rawie, Go-

styninie, Sochaczewie: kade oddzielne*).

Na Litwie w cigu XVI wieku sdownictwo ksztacio

si n wzór polskiego. Statut pierwszy pod wzgldem wolno-

ci szlacheckiej bardzo jeszcze skpy a ksitom i potnym
rycerzom bardzo sprzyjazny, uwaa za pierwsz instancy

zastpców starociskich i wojewódzkich, za drug samych

starostów i wojewodów, a za trzeci senat litewski. Jednak-

e szlachta dokadaa pracy aeby wymiar sprawiedliwoci na

siebie wyrwa panom z rku i dokazaa, e powstay sdy
ziemskie i podkomorskie obyczajem polskim, lubo ^biedwie

wysze instancye pozostay do r. J581 w którym utworzono

i tribuna litewski. Na ostatek s z lascy starostowie byli dwaj

to jest owicimski i zatorski.

W Prusach istniay sdy ziemskie jak objaniono lecz

nie byo starostów sdowych, tylko ich obowizki pe-

nili wojewodowie i najazd, napa na drodze, usilstwo, po-

oga, rana, zabójstwo, kradzie , wszelkie przestpstwa , oraz

exekucya, sprawy o wasno przeciw nieosiadym, na koniec

i apelacye od miast przynajmniej mniejszych naleay do ich

rozpoznania.

*) Województwo Podlaskie Kromer opuci w opisie Polski, moe
dla tego, e by o nie spór z Litw. Mamy jii czste o Podlaskiem

wzmianki i wojewod nieraz wymienialimy a nadto 1569 r. wyznaczono

mu w senacie m'ejsce midzy mazowieckiem i rawskmi. Póniej znajdu-

jemy starostwa grodowe drohickie, braskie, mielnickie. ale zapewno

byy i XVI wieku, lubo w konstytucyach nie przypominamy sobie a-

dn^ o nich wzmianki.



171

Wojewodowie ci co do spraw o wasno cxekucy i wszel-

kich pomniejszych mogli si wyrcza pod wojewodzymi
miaiio\\anemi ze szlachty osiadj i dla tego wyk>ztalcily si

sdy woje Wodziskie i podwoje wódz kie. Sdy woje-

wodziskie Chemiskiego odbyway si w Nowem mie-

cie, Malborskiego w Sztmnie, Pomorskiego w Staro-

grodzie, w wieciu, w Tucholi. Sdy za podwojewodzkie

Chemiskiego w Radzyniu, Malborskiego w Sztumie

a pomorskiego w Stargardzie, wieciu, Tucholi.

Oprócz starostów powyj wymienionych znajdujmy w dzie-

jach wielu i bardzo wielu innych ale to nie grodowych i bez

wadzy sdowój. Znajdowali si tacy i w Prusach. Ci staro-

stowie niejako mniejsi , byli po prostu tylko zarzdzaimi i dzie-

rawcami (tenutarii) dóbr Itzeczypospolitej. Rozcigali wpraw-

dzie sw wadz do miasteczek i wsi, zasiadali nawet jako

sdziowie, lecz to nie z ramienia Rzeczypospolitej, nie z urz-

du, bo maiia powiedzie e do urzdników nie naleeli, ale

tylko jako rejtrezentanci dworu czyli wedug teraniejszego

cudzoziemskiego wyraenia, jako wadza dominialna czyli sd
pa tri mon i al ny. Sdownictwo wic ich mogo si rozci-

ga jak kadego szlachcica tylko do ludu prostego.

Jednego i drugiego rodzaju starostwa byy opatrzone do-

brami, które przynosiy dochód z ról, k, lasów, chowu by-

da, czynszów chopskich, mynów, a nawet ce, myt itd. dla

tego miay wielki powab i staway si ródem dla króla do

jednania sobie stronników.

Atoli i rozdawanie wszelkich starostw królowie winni

byli opiera nic na swj przyciiylnoci do osób lecz na po-

trzebie Rzeczyi)Ospolitej. Starostwo krakowskie odpowiadao

panu, któremu wypadao na dworze bawi, starostwa ukra-

inne takim coby kozactwo na wodzy utrzymali, starostwa po-

dolskie wojownikom miaym co na wojsko swoje wicj od

drugich powicali a hord tatarsk samem swem imieniem

poszyli; starostwa za pruskie i inflanckie przypaday najle-

pij , mnij gorliwym katolikom a nawet dissendentom. Kade
rozdanie z przywidzenia , ze zasugi tylko na pt)kojaci króle-

wskich, zaraz niesmak w szlaclicic obudzao i zui)elnie suszny.

Dobra starostw niegrodowych, a nawet dobra i niektó-

rych grodowych ale i)omniejszych, mogy by we wiclkij po-
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trzebi skarbu zastawione byle w ten sposób, aby corocznie

pewna suma jako przychód pJacon bya.

Po podkomorzem starocie , sdziem i podsdku byli je-

szcze odwieczni urzdnicy ziemscy a schodzc ze stopnia na

stopie, chory, podczaszy, czeuik, krajczy, stolnik, pod-

stoli, wojski, pisarz (ziemski), skarbnik, owczy, miecznik,

konjuszy. Niektórym ziemiom jak spomniouo brakowao t
tego lub owego. O sgdziem, podscdku i pisarzu mówiono
nieco wyej.

Chory mia dowództwo pospolitego ruszenia powiatu

w zastpstwie lub braku kasztelana i nosi powiatow chor-
giew na wojnie, a wojski z urzdu wolny od pospolitego ru-

szenia czuwa nad zamkami. Drudzy speniali tylko sub
dworsk przy królu, gdy do ich ziemi zawita mu si zda-

rzyo i tak podczaszy okoo królewskiego kielicha mia sta-

ranie; krajczy którego Litwa zwaa str ukcz.aszym albo

trukczaszym*) kraja potrawy, podstoli szed z lask przed

stolnikiem, kiedy ten potrawy przynosi, czenik mia dozór

nad napojami, skarbnik nad pienidzmi i sprztami, owczy
kierowa owami, koniuszy stajni, a miecznik miecz przed

królem nosi. Isaleeli za wszyscy do sdu wiecowego a po

dwóch wyznaczano na komisye do rozgraniczania dóbr kró-

lewskich.

Wszelkie ui-zdy w Polsce byy doywotnie, a tracio je.

si tylko przez bezecno, wygnanie i wywoa ie**)

Skada z urzdu wolno byo królowi tylko urzdników men-
nicy i kopalnych jak upników, e od osobistoci kierujce-

go cakiem zalea dochód.

Urzdy niby to byy bezpatne , ale te co wymagay pra-

cy zawsze przynosiy dochód.

Sdzia tylko szlachecki tak w ziemstwie jak na tribunale

aby uchodzi za uczciwego, powinien by przestawa na pie-

nidzach, które mu przypady na podzia ze skrzynki p r z e-

sdó w (kosztów sdowych) ale kady inny urzdnik, nie wy-

*) Zapewne z niemieckiege Tmchses.

•*) Przypomina si, e naprzód bya w Polsce tylko bezecno.

Dopiero pienvszy Samuel Zboro^wski za zabicie Wapowskiego poszed ua

wygnanie a przy czci zosta.
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czajc kanclerzy, marszaków, podskarbich, lecz nawet ua-

cjjelników kocioa, mogli bez wszelkiój pr/ygaiiy bra chojue

(lary od stron, które przychodziy z iiitrresrm. Najzy.-kowniej-

szemi okazyway sig sprawy niia.^^t wickiizych. I'rz(!kupstwo

byo wtedy zwyk rzecz po wszystkich krajach Kurojty

a dla tego nie mogo razi i w I*olsce.

Skadanie wysokich urzdów odbywao si na sejmach;

siemskich za na sejmikach. Starostowie przez owiadczenit}

do króla uczynione kadego czasu oddawali starostwa, wy-

rabiajc je czstokro dla synów, ziciów i innych krewnych.

Rzd polski jak kady inny niei)olega na staych ro-

zbieranych i przenjylanych zasadach, ale rós sobie z po-

trzeby narodu, a gównie szlachty i duchowiestwa. Interes

tych dwóch stan<')w a gównie szlacheckiego nieraz wywoa
urzdzenia i prawa takie, co sabiy Rzeczpospolit. Cier-

piano te ze w urzdnikach aby imion pogard i chab nio

okrywa. Pobory o które tyle na sejmie trzeba byo czyni

zachodów, rozdrapywali sami poborcy. wiadczy o tm Skarga

w sowach: „wiedz i mówi o tm wszyscy i poborów le-

dwie poowica dochodzi a druga skradziona ginie *). Jednake
nie byo iuaczj w adnym kraju i dla rzadkij znajomoci

aritmetiki i urzdzenia ksig kasowych i kontroli , inaczej by
nie mogd.

W znacznj czci z wol króla a przeciwko prawu obra-

cano fundusze nie na wojsko, dla którego byy przeznaczone

ale na imie potrzeby. Wojsko niepatne burzyo si, ale

tern niesprawialo wraenia, bo znano ju w narodzie jak wi-

da z pism Górnickiego i Skargi owo nieszczsne przysowie:

nierzdem stoi Polska.

XIV.

Pobory. Fundusze pienine. Skarb.

Przechodzc do poborów i funduszów pieninych nad-

mieni trzeba, e dawiiemi czasy skarb królewski a Rzeczy-

pospolitj by jeden i ten sam. Król jako naczelnik wojska

•) Wzywanie do pokuty obywatelów Korony polskiej.
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bra dochody z dóbr wielu, ce, up solnych, od miast, od

rónych korporacyi. Niemao wpywao mu grosza na dro-

gach nawet prawem wzbranianych
,
jak przez frymarki na do-

bra Rzeczypospolitej , oddawanie w zastawy wanych grodów

a nawet caych prowincyi . sprzeda pod rk biskupstw, sta-

rostw i rónych godnoci i przywilejów czyli zezwole na ci-

gnicie zysków. Czsto znagleni byli królowie ostateczn po-

trzeb przy ratunku kraju do obmylania pienidzy w nie-

zgodny sposób z prawem, czcij jednake przywodzia ich

do tego wasna rozrzutno, a nierzetelno ich doradzców;

wreszcie powszechna nieznajomo rachunkowoci i dozoru

funduszów, czego dopiero w póniejszych czasach wszdzie

si wyuczono.

Niekiedy król polski równie jak inni królowie umawia

si w Rzymie o dochód od duchowiestwa i niemao od niego

wytargowa a czasem pienidze z miociwych lat czyli jubi-

leuszów, które ludzie poboni po kocioach chojnie sypali

do skrzynki z pociechy odpuszczonych grzechów i lejszego

sumienia.

WiekJ XVI pod wzgldem tych funduszów skarbowych

znacznym podpad zmianom. Rycerstwo reprzentowao ju

o wiele silniej Rzeczpospolit i wgldao okiem podejrzliwem

wjj wszelkie prawa a cho nie zawiele liczyo i midzy

sob rzetelnych mów, i cho pozwalao królowi dowolnie

ciga pienidze byle tylko nie ze siebie, przecie robio

czciej chaasy o marnowanie grosza publicznego. Ograni-

czono frymarki dóbr królewskich, cieniano ich zastawy;

tajne wkopywanie si na urzdy, branie pienidzy za przy-

wileje nakazywano te ju niekiedy i przekupstwem; nare-

szcie niby oddzielono skarb Rzeczypospolitej od skarbu kró-

lewskiego.

Gównym funduszem skarbu Rzeczypospolitój byy po-

datki , ale ustanowione wcale w innych czasach przy mniej-

szych potrzebach, nie moga by dostatecznym zasikiem.

Dla tego ju w XV wieku czsto si zgromadzay sejmy, zja-

zdy, sejmiki a król na nich modli si o podwyszenie i z tj

to przyczyny sejmy staway si nawet coraz czstszemi. W po-

twierdzenie praw przy obejmowaniu królestwa przez Wale-

zyusza pooono wyrane zarczenie, e król poborów to

I
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jest wyszych i prawem nie ojiisanych i)0(latków, bez sejmu

naznacza nie bdzie. Jedynie co du ydów pozostaa mu
jeszcze zupena wolno.

Gdy zwyke podatki byy o wiele za mae wtedy nad-

zwyczajnie stay si bardzo zwyczajnemi. Kady pobór by
uchwalany przez sejm i zarazem na wszystkie kraje Ilzeczy-

pospolitej.

Skada si za z opat od pewnój posiadoci od jakie-

go zarobkowania czyli procederu , od osoby lub z ca i czo-

powego.

Wychodzono cigle z dawnj spoecznj zasady nie wy-

cznie polskij , ale caego ówczesnego chrzecijastwa zacho-

dniego, e rycerstwo broni narodu, duchowiestwo modli si
za niego i daje mu nauk, a czowiek prosty to jest mie-

szczanin i chop winni go ywi, we wszelkie potrzeby a wic
i w pienidze zaopatrywa. Szlachcic prawie by cakiem od

podatku wolnyni: niei)lacil czopowego nakadanego na tych

co warzyli piwo i palili gorzak. Woy swoje wypdza,
zboa, drzewo i wszelkie i)rodukta wasne bez ca wychodo-

wcgo z kraju wywozi, byle tylko on lub suga jego zaprzy-

sig, e nie s cudze. Móg sobie bez ca wchodowego ze

zagranicy sprowadza ledzie i wino wgierskie. Nawet jego

lud;{ie bardziej byli oszczdzani, ni mieszkacy dóbr króle-

wskich lub duchownych.

Suyy te swobody równic szlachcicowi majcemu jak

niemajcemu poddanych. IMerwszy za móg podi)a jedy-

nie opacie z roli pokmiecej, ale drugi e to by bliskim

chopa, przeciw owej si)oecznj zasadzie, zniewolony bywa
i do opat z roli wasnej.

Duchowiestwo cho znaglone to zawsze niby dobrowol-

nie skarb wspierao eby dawaniem obowizkowego podatku

nie tracio na powadze. Nieraz sejmy w porozumieniu si

z biskupami cz dziesicin , mesznego i innych opat zajy
duchowiestwu na korzy skarbu, ale by to zawsze tylko

dar askawy.

Po miastach doktorowie, magistrowie i w ogóle naukom

oddani ludzie, istotnie nie naleeli do przykadania si gro-

szem na dobro kraju. Uwaano e drudzy o ich potrzebach

a nie oni o potrzebacli drugich myle winni.
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Duchowiestwo atoli ruskie a nawet ormiaskie nie do-

znawao wcale tego przywileju co katolickie. Kadziono na

nie podatki razem z innymi mieszkacami kraju.

O duchowiestwie dissidenckim pod wzgldem podatków

gbokie milczenie w prawach polskich XVI wieku , ale to

mona przyj jako pewne, i dopokd jego opiekunami byli

panowie potni, dopóty, jeeli nie ze stanowiska religijnego

to jako powicajce si nauce nie potrzebowao adnym
datkiem posila skarbu.

Wysoko nadzwyczajnego podatku czyli poboru, który

w sobie obejmowa wszystkie zwyczajne tylko w podwysze-

niu oznaczaa si rozmaicie na sejmach, a to zawsze w miar
potrzeby funduszów.

Opiszemy tu bliej pobór z r. 1590; obieramy go za
z dwóch przyczyn, a naprzód i dla obawy wojny tureckiej

by jednym z najznaczniejszych a powtóre e obejmuje ju
to wszystko, co si wzgldem podatków w XVI wieku wy-

robio.

Kmie paci wtedy z anu, zrzebia, woki lub ladu nie

groszy dwa jak stao w przywileju króla Ludwika, ale groszy

pitnacie. Gdzie za dawa ksidzu dziesicin, meszne lub

madry, tam wylicza na potrcenie sobie u ksidza drugie

pitnacie.

Sotysi dóbr nawet szlacheckich, wójtowie, kniaziowie,

watamani, tywonowie, putni bojarowie, Tatarzy litewscy, lub

ktokolwiek po nich rol posiada, pacili po zotemu z woki.

Równie szlachcic co nie mia poddanych a ora pugiem

wasnym lub ratajskim.

Szlachcic majcy poddanych paci z anu kmiecego pustego

take zoty, ale to jedynie w tym razie
;
jeeli go do folwarku

niewlczy , a uprawia kaza ratajom za kopczyzn, na trze-

cizn, albo oldrora na pastwisko wypuci.

Poradne z anu, zrzebia, woki, ladu pacio si gó^

wnie tylko w tych ziemiach w których przed wiekami istniao

prawo polskie albo litewskie i gdzie chopi posiadali przy-

najmnij przez pewn okolic jednakowe wymierne role, jak

to wida w Mao i Wielkopolsce oraz na Mazowszu a cza-

sem w Litwie. Atoli w ziemi halickij i na Podolu pacono

ju od kadego puga albo od sochy uywanych do orki.
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Na Woyniu w Kijowskiem i Bracawskiem z kadj osia-

dj suby (cliaty, rodziny) po zotemu. Na Podlasiu ska-

day si dwa dymy nazoty. Tak tody opata zwana ju knWcstwo,

poradlne, anowe, dostaa jeszcze wicej imion i wedug sto-

sunków waciwych niektórym okolicom zwaa si pugiem,
po s OSZ nem, sub, podymneni, ale to by zawsze tylko

jeden pobór czyli podatek.

Wsie owcze, co ua owieci siedziay, paciy z osia-

dych wok po groszy trzydzieci; z wolnych za, a zwa-
szcza strzelcy nic nie dawali, ale na wojn jecha byli po-

winni.

Wsie waaskie to jest sowackie, o których powyj,
z woki jak inne a jeeli ról nieuprawiay to z dworzyszcz

po groszy trzydzieci lub od sta owiec po dwadziecia, a od

dziesiciu krów, po dziesi.

Jak cae wsie i osady nie paciy poradlnego, pososznego

czyli anowego dla tego, e nie radliy, nie oray, ani anów
nie miay, ale inny podatek, tak t byo i z pojedynczymi

gospodarzami, czyli ojcami familii bezanowemi po wsiach a-
nowych. Rataje co za kopczyzn orali cudze pola, skadali

od kadego puga po zotemu. Zagrodnicy z maemi rolami

ku zagrodzie po groszy sze, zagrodnicy czynszowi, co mieli

domki i ogrody a yli z mocki po groszy cztery. Komornicy

od kadej krowy po groszy dwa, a który krowy nie mia,

w ogóle dwa grosze, lultaje po groszy dwanacie, hultajki

po groszy cztery. Dudarze i skomorochy (kuglarze) po gro-

szy dwadziecia cztery, a cygani których dosy byo w Li-

twie po groszy dwanacie od kadj osoby.

Rybacy pacili od rzemiosa po om groszy i od anów
jak kmiecie.

To samo kowale i inni rzemielnicy wiejscy. Karczma-

rze lubo pacili czopowe
,
jednake z ról które posiadali wmiu

byli skada poradlne, jak kmiecie. Owczarze od dziesiciu

owiec w najmie lub w inny spos('>b trzymanych, groszy dwa.

Mynarze od kó zakupnych (wasnych) po dwadziecia cztery

a od kó dorocznych (dzierawnych) przez poow tego.

Piy, folusze, stpy od kadego koa zakupnego po gro-

szy pitnacie a dorocznego po groszy pi. l^ipieruicy, ru-

dnicy, hutnicy szklanni
,
po zotych dwa i od ról osobno. Po-

Tom VI J2
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pielarze , smelcarze , którzy dostawiali popió i smo ao spu-

stów (na spaw zagraniczny) od kadego pieca po dwa zote.

Popielarze, co u kogo drugiego robili, Smolarze, dziekciarze,

wglarze, dymarze, kowale, kunicy, pokarze, pomocnicy

papierników, rzemielnicy hut szklannych i tym podobni lu-

dzie zakadów wiejskich, lenych, górniczych tak mistrze jak

czeladnicy po dwanacie groszy od rzemiosa.

Na koniec metropolitowie ruscy, wadykowie, archimen-

drytowie, ihumenowie, popi, wszyscy ich namiestnicy, oraz

biskupowie ormiascy, po zotemu z woki. Protopopi za,

którzy role mieli po cztery zote, a popi bezrolni po dwa

zote.

Po miastach podatek zwyky by szos. Skadano go

od domów lub od zarobku. Role za mieszczaskie , a nawet

ogrody szy pod podatek poradlny tak jak kmiece. Szos

kade miasto pacio ryczatem do skarbu Rzeczypospolitj

a rozkadao go na swych mieszczan. Szos lwowski zwyky
czyli pojedynczy w r. 1570 wynosi czterysta trzy zote, gro-

szy dziewitnacie a pacony bywa jako dupla to jest po-

dwójnie, potrójnie i w wielkim kopocie Rzeczypóspolitj na-

wet poczwórnie.

W roku 1590, jako podwójny wynosi on w kadóm wi-

kszem miecie od domu rynkowego szesnacie groszy, od uli-

cznego om groszy, w kadem za mniejszem groszy sze
i groszy cztery.

Kady mieszczanin z przemysu yjcy paci szos jako

podatek procederowy. Kupcy waciciele skadów a obywa-

tele krajowi wyjci byli od szosu na osob czyli proceder

dla tego e przy uchwalaniu poboru nakadano zwykle po-

wtórne co na towary, jak si to poniój wyoy. Kupcy

atoli, co nie mieli towarów wasnych, tylko yli komisem

czyli trudnili si tak zwanem na ów czas faktorstwem, ku-

pcy cudzoziemcy, co okrom jarmarku stale bawili w miecie,

skadali po dziesi zotych. Szotowie czyli Szkoci co swe

kupie (towary) rozwozili, prócz ca dodatnego jak inni ku-

pcy, po dwa zote od konia, a Szotowie pieszy co z opakami

azili, po zotemu od osoby. Aptekarze po zotych trzy, lu-

dzie po miastacli wypoyczajcy pienidze czy mieszczanie

czy szlachta po zotych dwa.

I
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I'iwowar(')W i szynkar/y wyjmowano znowu dla tego z pod

szosu e podpadali opacie od napojów czyli czopowemu,
które nij take objanione. Zotnicy, krawcy co jedwabiem

a wiecy (szewcy) co kordiijaneni i safianem robili, kunierze

wielkich towarów, biaoskórnicy zamszowi, garbarze czerwoni

l>iekarze. barwicrze, cyrulicy i wszyscy mistrze rzemios,

niemniej ruztrucharze, którzy komi a prasouwic którzy sol
kupczyli, po dwa zote.

Rzemielnicy i handlar/.e podobni na miasteczkach pa-

cili tylko j)0 groszy pitnacit', a na wsiach po om.
Szyprowie od kadej szkuty ua rok po zotych sze.

Ud dubasa po trzy zote a od liclitana, czyli statku jeszcze

mniejszego po dwa. Rotmuni i >ternicy kupieccy po zotemu

od osoby.

Komornicy i komorniczkiwmieciechpo dwanacie a w mia-

steczkach po sze groszy.

Przekupnie przekupki, lóni ludzie czyli hultaje, duda-

rze, oraz chrzecianie co u ydów byli w subie, w miastach

po trzydzieci , a w miasteczkach po pitnacie groszy.

ciganie pog ownego ydom byo w dwójnasób bar-

dzo przykre: naprzód e w myl swego religijnego podania

lkali si liczenia na gowy a potem niechcieli mia:>tom po-

kazywa wzrostu swej ludnoci i z tych przyczyn r. laO pe-

wnie nie bez stara ze strouy ydów, naoono w sumie ry-

czatowej na koronnych dwadziecia a na litewskich sze ty-

sicy zotych.

Co wewntrz kraju ju cakiem zniko a pacio si

na granicy równie wchodowe jak wychodowc. Od r. 1031

by ju drukowany Instruktarz ftaryfa) a od r. 1598 po-

winien by wisie na tablicy w kadj komorze celnej *).

Co do woów wyprowadzanych za granic skoro ich szla-

chcic i wasnego chowu nie wyprowadza, opacano w roku

1590 wyj: od wou ruskiego o dziesi groszy a od wou
mniejszego polskiego i od jaowicy, od których przypadao

groszy pitnacie, o pi groszy.

Od mazy wyziny zotych dwa. Od beczki tranu, wgo-
rzy, Szczuk lwowskich pacono groszy dwanacie; od beczki

*) Konstitucya z r. 1.598. Moderacya c(4 koronnych.

12*
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jesiotrzyny dziesi, ledzi lub ryb z ksistwa pruskiego sze,
od sta suchych wielkich ryb pi , od beczki dorszów i sztok-

fiszu dwa, a od widego jesiotra grosz.

Od wszelakiego zboa, mki, krup i ywnoci opacano
take co i to bez rónicy, trzydzieci groszy na aszt.

Przy opacie ca na granicy, r. 1590 przyjto ogóln za-

sad aby gdzie wyranie nieoznaczona, zwikszone byo o je-

dne czwart.

Starostowie z dóbr królewskich spuszczali za granic nie-

mao drzewa i w ogóle wyrobów lenych. Zapewne dla dania

im na cle przywileju nad kupcami powiedziano, e bd pa-
cili od asztu popiou groszy trzydzieci, od asztu smoy
dwadziecia, od sta klepek lub wasilek trzydzieci, od kopy

cembrowiny trzydzieci, od masztu pitnacie, od sta balów

dwadziecia pi, od kopy tarcic dziesi, od sta pipeek

trzydzieci, od sta waczosu dwadziecia cztery.

Z tego comy do tych czas powiedzieli wybijay nam si

na widok ca zwyczajne: te byy dochodem króla, móg
je obraca na dobro kraju, ale te na uytek swój i swych

dzieci. Przy zaprowadzeniu kwarty Zygmunt August wyrzek

si zarazem na obron potoczn jednj czwartej dochodu cel-

nego. Co za nadzwyczajne czce si z poborem od

tego samego czasu wpywao do skarbu Rzeczypospolitj

i miao i tylko na jej potrzeby, ale rónie to tam i król

i podskarbi przez niego mianowany patrzeli na rónic skarbu

królewskiego od skarbu Rzeczypospolitej i rozporzdzali) pie-

nidzmi jak im si podobao.

Czopowem nazywano podatek od napoju i by cigany
od piwa, miodu, gorzaki i wina. Przy jednj beczce piwa

bywa opacany nawet potrójnie a mianowicie u sodownika,

w browarze i w szynkowni. We wsiach szlacheckich od piwa

wtedy tylko cigano u sodownika, z browaru i z karczmy

czopowe, kiedy fabrykujcy i szynkujcy nie byli sugami

szlacheckimi lecz przedsibiorcami na korzy i ryzyko wasne.

Sodownik opaca tylko roczne czopowe i to w dwóch

zotych od swego zarobkowania, piwowar w groszu od beczki

a szynkarz czy ten sam co piwowar, czy inny, po polskim

pienidzu od kadego grosza wzitego za piwo.

Od piwa przywonego a mianowicie gdaskiego, widni-
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ckiego, gogowskiego, wrocawskiego pacio si od beczki

take po groszu.

Od )t'C/ki miodu dwanacie groszy, a od miodu starego

oraz trójnika, kierstrga, maliniku, drugie tyle.

W gorzelni pdzonj , rozumie si nie na korzy i ry-

zyko dworu szlacheckiego: w miecie po dwadziecia a na

wsi po dwanacie groszy, od kota albo bani.

Od wina wgierskiego pókufka kupiec przywocy ska-

da dwa i szynkarz take dwa zote.

Od wiadra o sto czterech kwartach win morawskiego,

reskiego, groszy sze a od eydymburskiego dziesi; od dre-

linka wina gubiskiego, krosienskiego (zaodrzaskich) i wo-

oskiego, groszy szesnacie.

Od win morzem sprowadzanych jak francuzkiego, pinio-

ów, alekantów, rywuów, sek, ozojej, kanarów i innych, po

dwadziecia cztery grosze.

Te wszystkie podatki jak powiedziano pacone byy z po-

siadoci, z rodzaju zarobkowania, z ca, z czopowego a tylko

u niektórych klas z osoby, lecz jodynie z osoby gospodarza,

czyli ojca familii.

Znajdujemy jednake wzmianki w dziejach, o pogó-
wnem nietylko na ydów i Cyganów, ale w gwatownej po-

trzebie i na chrzecian. Wedug uchway sejmu odbywanego

w marcu roku 1590 dotyka miao wszystkich, rodzin tylko

króla i onierzy pod broni wyjwszy. Primas paciby
szeset zotych, biskup krakowski iiiset, kady inny bi-

skup trzysta; cae duchowiestwo a do dzwonników przy

kocioach, i nawet mistrzowie szkolni*). Senator(')w wie-

ckich sjuidala opata porówno ze znaczeniem od sto na pi-

dziesit lub dwadziecia pi zotych; hetman lubo wojskowy

skadaby sto zotych. Urzdnicy ziemscy, szlachta co miaa
lub nie miaa kmieci pocignici byli po dwanacie, dziesi

lub po kilka zotycli. Lud miejski i wiejski opacaby za

•) Kromer który umar w poprzednim roku mówi o pogównem jako

podatku od prostego ludu tylko we wielkic niebezpieczestwach ; nauczy-

cieli jednake wyjmuje. Sowa Kromera ."i: Est et aliud quodam trihu-

tum in magiia necessitate aliquando plebi imiversae , excep(is scjolasticis.

imperatum, quod quia do siugulis capitibus pendebatur, capitale dictum

est. De situ Poloniae w artikulc BtUica instituta

»
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najmniejsze nawet dziecko po kilka groszy a przynajranij po

groszu *). Mona powiedzie e to byo przykadnem w Eu-
ropie, aby stany uprzywilejowane wziy na siebie takie zo-

bowizanie i jakkolwiek do skutku nie przyszo, przecie

nawet uchwa o nim trzeba ju zaliczy na karb wysokiego

powicenia. Niedugo jednake po tem ogólne pogówne spo-

minano jako co najhaniebniejszego w dziejach.

anowe i pogówne ydowskie skaday si na niedziel

rodopostn, inne za podatki odbierano co kwarta lub w ter-

minie przez sejm naznaczonym.

ciganie paradlnego i podatków wiejskich odbywao si

w ten sposób , e mieszkacy powinni byli skada we dwo-

rze czy to starociskim, czy szlacheckim. Dwór uoy wy-

kaz (rekognicya) i pienidze powinien by albo szlachcic sam

odwied albo odesa przez swego sug do poborcy. Na
czopowe dawa take rekognicya któr wraz z pienidzmi od-

nie mia obowizek karczmarz.

Do zbierania pienidzy w miecie, poborca stanowi pisa-

rza poborowego i czopnika. Kada miejska winna bya przy-

da im do pomocy rajc.

Poborców na rok wyznaczay sejmy niekoniecznie z gro-

na posów, lecz ze szlachty osiadj, a to na województwo,

kilka tylko powiatów, lub nareszcie do pewnj wanej komo-

ry celnj. Poborcy na rzetelne sprawowanie urzdu przysi-

gali w grodzie, na rokach ostatnich przed w. Marcinem

Miewali za zastpców ze szlachty osiadej , zwanych z aci-
ska sukkolektorami (podpoborcami).

Na wodnych komorach celnych cigano te nie samo

tylko co, ale podatek roczny od szyprów, sterników i rot-

manów.

Po terminie przez sejm naznaczonym do skadania po-

boru, poborca by obowizany poda starocie, a to pod wi-

n stu grzywien, wykaz zalegoci; starosta za pozywa przed

siebie niepaccych w cigu dziesiciu tygodni i exekwowa

a do uiszczenia i okazania sobie kwitu od poborcy, a to pod

win tak sam.

) w dalszym cigu kroniki Joachima Bielskiego pod napisem

Pogówne, mona si szerzej rozpatrzy.
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Poborcy odwozili pobór}' w Koronie do Krakowa a w Li-

twie do Wilna i skadali je na rce podskarbiego oraz pro-

wizorów.

Prusy jak miay swego oddzielnego podskarbiego, tak

t zupenie oddzielny system podatkowy i celny. Poradlne

(Hiibengeld) jtaciy od woki cliemiiiskij a to niekiedy po

zotemu iiiu^kioniu.

Pierwsze oddzielenie skarbu Rzeczypospolitej od skarbu

królewskiego ukazuje si r. 1562 a mianowicie przez woe-
nie obuwi.tzku skadania na utrzymanie wojska jednj czwai-

tj dochodu królewskiego z dóbr, z ce, up solnych i kru-

szcowych. Okoo tego czasu sejmy dla strzeenia funduszów

na potrzeby lizeczypospolitj zaczy przydawa podskarbie-

mu tak zwanych prowizorów, którzy powinni byli kwito-

wa poborców z wpywu, mie najwyszy dozór nad kwart,

eby jj i król na swój uytek nie obraca, ukada si o

poyczki na potrzeby Rzeczypospolitej i zgoa w imieniu szlach-

ty pilnowa skarbu porówuo z podskarbimi.

Dla ustanowienia kwarty zaprowadzono rewizorów któ-

rych nie naley miesza z prowizorami. Kada z piciu cz-

ci Korony, a mianowicie Wielko- i Mao-Polska, Mazowsze,

Ru i Prusy miay po trzech rewizorów : jednego od króla,

jednego od senatu i jednego od koa rycerskiego. Ci rewi-

zorowie objedali wszyscy trzj razem dobra królewskie,

czyli jak si wyraano, odprawowali w nich lustracy ce-

lem wykrycia dociiudu i ustanowienia kwarty. Lustracy

powinna si bya powtarza co lat pi dla zatwierdzenia lub

podwyszenia albo wreszcie znienia kwarty w miar tego sa-

mego lub zmienionego dochodu.

Na lustracy up solnych jako dochodu królewskiego,

a ztd take w jednój czwartj na wojsko przypadego wy-

sano r. 15f)() tylko dwóch senatorów a mianowicie wojewo-

d krakowskiego Piotra Zborowskiego i Andrzeja Dembo-

wskiego kasztelana sieradzkiego , przy czem obiecano wysa
rewizorów i na komory celne, zkd wida, e tak kopalnie

jak ca lustracyom podlegay.

Podskarbi zaraz od pocztku ustanowienia kwarty mia
zalecone, eby nawet na rozkaz królewski, nigdy jej nie wa-

y si obraca na co innego, jak ua samo tylko wojsko.
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W r. 1565 zrzek si Zygmunt August wszelkiego rozporz-

dzania kwart a odda j raz na zawsze w rce sejmów.

Kwarta znacznie wzrosa w r. 1590 pod czas obawy dla

wojny z Turcy. Zalecono j wypaci podwójnie ze ziem

w których bywaa pacon, rozcignito na zawsze do Wo-
ynia. i Bracawskiego , a dozwolono lecz tylko na ten jedyny

raz i z dochodów królewskich w Litwie.

Na miejsce znoszenia kwarty przeznaczono Raw, jako

punkt rodkowy krajów koronnych i z porzdnym zamkiem.

Na witki i na nowe lato *) (pocztek roku) zjeda pod-

skarbi i zasiada z deputatami sejmowemi a mianowicie sena-

torem jednym wielkopolskim i jednym maopolskim oraz po-

sem jednym z kadej tej ziemi tudzie ze starost rawskim,

a kady posiadacz dóbr królewskich by obowizany na witki
w cigu trzech tygodni

,
przywie im lub nadesa przypada-

jc od siebie kwart pod odebraniem mu natychmiast przez

króla zarzdu dóbr i zapozwaniem go przed sejm o jj zoe-
nie. Celnicy i upnicy nieuiszczajcy si , byli zagroeni utra-

t urzdów i take odpowiedzialnoci sdow.
Z kwarty zebranej bra jeden deputat (izby poselskij)

tyle pienidzy ile potrzeba byo na od póroczny i odwozi

zwykle do Lwowa a niekiedy do innego pobliskiego od woj-

ska a bezpiecznego miasta. Z tej poowy znowu poow to

jest od wierroczny wylicza pisarzowi polnemu a drug
poow czyli jedne czwart rocznego odu skada na ratusz

pod piecz starosty, burmistrza miejscowego i miasta. Na
drugie póroku czyni to wszystko deputat poselski drugi. Co

nad od zbyo, to pod pieczciami zostawao w zamku raw-

skim. Jednake to regularne odwoenie odbywao si tylko

w czasie pokoju ale w czasie wojny kiedy by kopot o pie-

nidze, chwytano z prowincyi której byo mona i wyseano

spiesznie do wojska.

W nagrod za prace okoo kwarty podskarbi dostawa

z nij tysic, deputaci senatorowie po trzysta a deputaci

z izby poselskij oprócz kosztów podróy przy odwoeniu

*) O nowym roku jest to pierwsza wzmianka w niniejszych dziejach

powsta dzie ten oddzielny od Boego Narodzenia, dopiero z nowym ka-

lendarzem.
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odu, któro kady winien by oszczdnie wykada i reje-

strowa, po dwittcie zotych*).

Zwracajc uwag na dochody króhi i bran od nich kwar-

t, spomnie naley e wediif^' i)odania jednego pisarza cu-

dzoziemskiego, kopalnie soli i wszelkich kruszców miay czy-

ni rocznie szekro sto tysicy czerwonych zotycli**) a wic
na kwart przypa(laol)y z nich sto pidziesit tysicy.

"Wieliczka i Bochnia gówne upy krakowskie oraz Ru
zaopatryway w sól ca l^olsk lubo po cenach bardzo ni-

skich za Kaniirza Jagielloczyka dla szlachty ustanowionych.

Przywilj niskij ceny suy i rajcom krakowskim, miasta

za w ogóle kui)oway j droj za porednictwem kupców.

Wcale za niewchodzila do i'rus, gdzie uywano soli z lalli

zamorskiej (zagranicznej), krupiastej która przekradaa si jako

towar i do Krajny, Pauk i Mazowsza, ale przeciw wyrane-

mu zakazowi.

Szlachcic atoli i koronny gdy Wis po spawieniu zboa
wraca, mia wolno wie na swoje potrzeb jedne beczk

tj soli zamorskiej. Litwa uywaa take soli zagranicznej

a mianowicie pónocna i Inflanty z Niemiec, poudniowa za
i Ukraina zaopatryway si z jezior kaczybejskich , którj za

dziesi strza dosta byo mona od Tatarów ile tylko na wóz

zabra si dao.

Wida dostatecznie w prawach XVI wieku, e kade
województwo koronne posiadao swój skad solny czyli up ze

sol krakowsk lub rusk. Niektóre nawet ziemie pomniejsze

miay oddzielne upy jak n. p. gostyniska w Suchodole.

Wszystka prawie krakowska i ruska sól rozchodzia si

z Wisy i rzek do niej wpadajcych. Dla odlegoci od Wi-

sy, Poznaskie i lvrakowskie nie miay upy u siebie, ale

na Kujawach w Bydgoszczy.

Z wody nie byo wolno upnikom sprzedawa soli króle-

wskij ale nikt tego nie móg broni szlachcie, która sól za-

kupion czsto ua wyszy grosz zbywaa.

*) Koustitucya sejmu lubelskiego 1569 r.

**) Boteri Poloniae Descriptio w zbiorze clzcwirowyni. — Sii atoli

i podania e miay by lata w których upy krakowskie
,
jak wiadomo

przynoszce gówny dochód, nie uczyniy nad dwadziecia siedm tj-siccy

ówczesnych zotych polskich.

I
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Na cik wystawia si odpowiedzialno, kto sól kró-

lewsk pod czas spawu zatrzymywa. Zdarzyy si jednake
wypadki, e szlachta nietylko z rzeki, ale ju nawet ze skadu
czyli upy bez zapacenia naleytoci, gwatem j sobie braa,

co tribuna obowizany by surowo karci.

Województwo poznaskie i kaliskie w Bydgoszczy miay
dorocznie beczek soli miakij na swoje uprzywilejowane ta-

nie kupno jedenacie tysicy, ale w kopalniach prócz miakiej

sprzedawano sól bawanow, sól w sztukach niewielkich

czyli cetnarow i sól warzouk. Wiele jednake soli rozcho-

dzio si bezpatnie dla institutów i osób i wiele dochodów

solnych dla królowej i Bóg wie dla kogo.

Ile mogo czyni wybijanie monety to si wykry jeszcze

nie daje*).

Co do sprzajnej pomocy mieszkaców na dobro Rze-

czypospolitj
,
przypada tu nadmieni o podwodach. Trzeba

zway e z dworu królewskiego codziennie wychodziy roz-

kazy do starostów, senatorów, rónych urzdników po ró-

nych stronach; do wojska, miast, zapozwy przed sd za-

dworny, wyjedali spiesznie ze zleceniami innemi sekretarze,

komornicy i róni komisarze królewscy a nie znano jeszcze

poczty. Majtnoci szlacheckie byy od podwód ju cakiem

zwolnione. Obowizek woenia urzdników i posaców rz-

dowych w pilnych sprawach, ciy na dobrach królewskich,

duchownych a mona powiedzie gównie na miastach. Za

czasów Zygmunta I najpierwsze jednake miasta jak Kraków,

Pozna potrafiy si wydobyd z pod tego. Lwów zyska

uwolnienie r. 1565 na tej zasadzie, i yrawka i Soonka

wsie starostwa lwowskiego byy przeznaczone na to, a Prze-

myl za Zygmunta III wie Podziacza wyrcza miaa. Pod-

wody nie byy jednake bezpatne ale w rónych czasach

sejmy stanowiy cen na mil od konia pod wierzch, od konia

zaprzonego i od woza. Czasem za konia naznaczono grosz **)

*) O dochodzie up ruskich, przemylskich , Samborskich i sanockich,

tyle tylko wiadomo, e w XVI wieku byy zastawione wraz ze ziemi

owicimsk za czternacie tysicy czerwonych zotych.

**) Jedne czwart zotego wedag stopy z ostatnich czasów Rzeczy-

pospolitej, czyli 80 zotych na grzywn czyst kolosk.

i
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a za wóz pógrosza ówczesnego ; c/aseni atoli milowe od ko-

nia wynosio nawet i dwa grosze.

Zimiki i twierdze pograniczne utrzymywa powinien by
kn')I albo waciwie ciyo to na starostach, którzy z zani-

kami obejmowali ju w tym celu zarazem i znaczne dobra.

Tanowie co jnieli zaniki obronne wasne, odbierali nieraz

nakazy od sejnuhy lub knWa , aby je swoim nakadem i do-

)rze warowali, bo niedbalstwem mogliby zaszkodzi i sobie

i Rzeczypositolitój.

W razie jiotrzeby nietylko mieszkance dóbr królewskicli

ktoizy miewali obowizki pracy i)rzy waach i w ogóle

warowniach, ale i mieszkance wsi duchownych i szlacheckich,

na wniosek króla a uznanie nagoci przez senat, mogli by
powoani i zniewoleni.

Co do twierdz, nadmieni wypada i szlachta bya niechtna

ich mnoeniu, bo uwaaa iby mogy przyczyni si do wpro-

wadzenia samowadnoci królów. Zygmunt August majc na

uwadze blisko Austryi zagarniajcj kraje ssiednie przeka-

da sejmom, i Kraków jako stolic, z którj wydarciem

Rzeczpospolita snadnoby stracia niepodlego, koniecznie

trzeba obwarowa, ale go ledwie suclia miano ochot i nic

nie wskóra*).

W.

Koció katulicki. Koció ruski. Koció schizmatycki.

Jezuici. Dissidenci.

Wyczerpnwszy to wszystko co wypadao a umiano po-

wiedzie o rzdzie i stosunku mieszkaców do rzdu, naley

zwróci uwag na koció.

Spory religijne i tworzenie si nowych wyzna religijnych

cay koció zachodni wprawiy w ruch niezwyky. Dissidenci

polscy od rodka XVI wieku cho nie brali góry to si

podnosili i wzrastali: do r. 1591 w sainj dyecezyi kra-

kowskij szeset a we wszystkich krajach koronnych do dwóch

tysicy kocioów zabrali katolikom. Dziaanie i stosunki

duchowiestwa w tym zamcie , co si wkrótce z pola reli-

') Boteri Polonia* DetcripUo w zbiorre elzewirowj'ni.
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gijnego wyla ua pole polityczne stanowi w XVI wieku

gówny wtek historyi polskiej tak jak wielu innych krajów

europejskich, a dla tego po miejscach waciwych tak powy-

ej s objanione, e czytelnik niniejszej ksiki moe na

tra zaprzesta. Jednake pominito inne szczegóy wane,
o których cho aby napomkn trzeba.

Na pocztku XVI wieku stosunek opieki królewskiej i pa-

piezkiej nad kocioem w Polsce pod wielu wzgldami by
sporny, ale równie Rzym jak rzd polski pozostaway na pun-

kcie powagi i wzajemnego dla siebie uszanowania. Czy sto-

lica apostolska, czy Polska zmienia pana, zawsze jechali po-

sowie do Rzymu z owiadczeniem posuszestwa (z obedyen-

cy) jakkolwiek posuszestwa niebrano wcale w cisem zna-

czeniu.

Trway cigle, cho nie spory to przynajmniej sprzeczki

midzy królem
,
papieem i kapituami o prawo osadzania ju

nie biskupstw ale innych podrzdnych godnoci kocielnych.

Szlachcic wiecki pod zobowizaniem, e kiedy wstpi
do stanu duchownego zyskiwa jeszcze i znaczne beneficya:

Jan Kochanowski znany poeta dosta od króla probostwo ka-

tedralne w Poznaniu gdzie prostego wikaryusza do drobnych

obowizków mia zastpc, a od benediktynów sieciecho-

wskich opactwo, czego si jednake pozrzeka, gdy go ochota

zostania ksidzem cakiem odbieaa. Sdziwój Czarnkowski

pan wiecki, jako koadjutor arcybiskupstwa gnienieskiego,

chcia do samej mierci nin zatrzyma, pod tym pozorem,

e do stanu duchownego wstpi, jest cigym jego zamiarem.

Zygmunt stary zamianowa nawet biskupem poznaskim Pa-

wa Wolskiego czowieka wieckiego a kanclerza koronnego.

Kapitua oburzaa si zrazu ale potm umilka, gdy Wolski

wywicony obj dyecezy.

Od r. 1532 sta si obowizujcym tak zwany Indult

papiea Klemensa VII, który przyzna wadzom kocielnym

polskim prawo osadzania godnoci przez sze miesicy w roku

y to bez wszelkiego wpywu papiezkiego*).

*) U Sarnickiego we wielkiem jego dziele prawnem. Ksigi wtóre

o induleie papiezkim. Dokument mówicy o tym indulcie jest datowauy

* Krakowa w dniu w. Fabiana i Sebastyana 1532 r.

I
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Jeeli kto z nadwereniem prawa knJlcwskiego, bisku-

piego lub kapituy, przez jaki ukad z duchownym przez

przemoc, lub znajomoci w Ilzymie czyli tak zwane korte-
/astwo zyska benttieyuni , na ten czas, wyst^*powa król

przeciw niemu, móg go pozbawi majtnoci i z kraju wy-

gna a zdarzao si i to na zasadzie prawnej, e dobra spor-

ne nawet do kocioa naieijce , zajmowali starostowie i w nici

na korzy skarbu rzs^dzili.

Duchowiestwu raz po raz zakazywano kortezanowa przez

wyrzeczenie na sejmie, i kto woli si wiesza przy dworze

rzymskim, ni spenia swoje obowizki w kraju, ten nie

moe pozosta przy adnem beneficyiim w Polsce.

Drugim punktem sprzeczki z Rzymem byy annaty (wa-
ciwie annuaty) lo jest pewna roczna opata na utrzymanie

ogólnego zarzcjdu kocioa i\atolickiego, której papie cigle

wymaga, duchowiestwo polskie paci nielubio a szlachta

bardzo nienawidzia . e to pienidze maj wychodzi za gra-

nic. W r. 1543 poselstwo wysane do Rzynm odebrao po-

lecenie uoenia si z pajiieem, lecz podobno nic nie do-

pio.
W latach 1567 i 157(5 annaty byy uchwaami sejmu do

skarbu przekazane, lecz trzeba si domyla, e nie na prze-

kor wadzy papiezkiej, ale e je ofiarowaa, na poparcie

wojny jtolskiej przeciw Moskwie schizmatyckij.

Ustawy aby przy kocioach tumskich (katedralnych)

praactwa i kanonie dostawaa tylko szlaclita, wznawiano

i powtarzano raz po raz: ju to dla korzyci stanu szlache-

ckiego, ju t, e szlachcic wpywami swemi lepiej zasa-
nia majtek kocielny a zwaszcza od wojskowej grabiey.

Jednake doktorowie dwaj w pimie witem i dwaj w pra-

wie duchownem (kanonicznem) a pity w nauce lekarskij

mogli by iiieszlachta przy kadej katedrze a nastpnie

otrzyma infuy biskupie. "Widzielimy t wielu biskupów

nieszlachty i to wysokiego znaczenia midzy panami jak Dau-
tyszka, ilosiusza.

Duchowiestwo wieckie skadao si ju z Polaków,

a Niemiec i
Wocli tylko si czasem zamiesza. Midzy du-

chowiestwem zakonnem za byo jeszcze mnóstwo Niemców

i do tego stopnia, e wcale niechcieli przyjmowa Polaków.
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Rozkazano wic r. 1511 biskupom, aby przejrzeli wszystkie

przywileje na klasztory i dozwalali tylko tara odmawia przy-

jcia Polakowi, gdzie wyranie powiedziano, e zakonnicy

maj by sami Niemcy. Od r. 1538 stao si zasad, e
opatem moe by jedynie szlachcic polski , a Niemców dozwo-

lono tylko tam obiera, gdzie zakony byy niemieckie lub

miay posiado za granic.

Byo prawo, e gdyby zakonnicy nie znaleli szlachcica

pomidzy ksimi, to powinni opatem obra szlachcica wie-

ckiego i poda królowi a król mia obowizek wystara si

dla niego u biskupa dyecezyi o wywicenie i zatwierdzenie.

Opat winien by chowa ludzi nauk wj'zwolonych, bra
poczet modziey szlacheckiej i kaza uczy*).

W ogóle same tylko zakony ebrzce , u których zwierz-

chno nie bya powabn zostay wolnemi od mieszania si

króla i szlachty, a z tej przyczyny byy uajczystszemi orga-

nami wadzy papiezkiej.

Co do osadzania plebanów suya zasada, e tylko funda-

tor, jego potomek, albo nabywca majtnoci z kocioem pa-

rafialnym, mieli prawo przedstawiania czyli prezentowania

kandidata biskupowi do zatwierdzenia. Nietylko aden pan,

król, ale nawet papie wbrew w^oli biskupa dyecezyalnego

nie mogli wciska adnego duchownego na prebend, gdy
kadego duchownego biskup mia prawo z dyecezyi wypdzi
i w takim razie , byby z tego prawa korzysta.

Sdy duchowne rozcigay si r. 1543 jak wida ze sta-

tutu krakowskiego do herezyi, schizmy, apostazyi, blunier-

stwa, symonii, dziesicin, lichwy, pobicia, ranienia, za za-

bicia osób majcych wicenia i trwajcych w stanie ducho-

wnym; do maestw, prawego i nieprawego urodzenia, testa-

mentów lubo tylko przez notar}iisza apostolskiego pisanych

a nie u wieckiego sdu, do czarów, czarnoksistwa, spraw

ludzi z jamuny yjcych.

Szlachta w czasie powstawania nowoci religijnych opara

si, jak wyej objaniono, aby szlachcic uznany przez sd
duchowny za heretika, mia by od starosty imany i karany

a tym sposobem tylko kltw kocieln, ale niczem wicó

*) Zatwierdzenie przywilejów przez Zygmunta Augusta 1550 r.

I
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nie móg by dotknity. W ogóle nie chciaa wcale odpo-

wiada przed biskupem aui adnym sdem duchownym, lecz

tylko przed królem i llzeczi)ospolit jako swemi zwierzchni-

czemi wadzami.

"W kadj dyecezyi sdzi, duchownym by waciwie bi-

skuj), ale si wyrc/.a kunclorzem swoim, albo oficyaami,

z których pierwszy nosi tytu joneralnego.

Od sdów biskupów polskich a nawet arcybiskupa lwo-

wskiego suy odzew do arcybiskupa gnienieskiego jako do

stiiego legata (legatus uatus) stolicy ai)Ostolski<^j.

Arcybiskup lwowski by metropolit dyecezyi przemyl-

skij, chemskiej, kamienieckiej, uckiig i kijowskij.

Dochody biskupów byy znaczniejsze jak dawnij i w ogóle

duchowiestwo jeszcze nabywao wikszych majtnoci. Je-

zuici zakon nowy zaczli przychodzi do znacznych dóbr i to

w róny sposób.

Posiadociami duchownemi kady posiadacz beneficyalny

móg zupenie do woli tak jak dziedzic rozporzdza, lecz

tylko na czas swego ywota. Gdzie za ukad mia duj
by obowizujcym, tam potrzeba byo nietylko zezwolenia

wyszj wadzy kocielnej, ale i Rzcczypospolitj.

Obyczaje duchowiestwa pozostay zawsze lei)szemi ni
ludzi wieckich, a to dla tego, e si zajmowao bardziej nau-

kami. Biskupi, kanonicy i w ogóle duchowni ze szlachty

jako i)rzywyklej do rzdów kraju, troszczyli si w Polsce bar-

dzij o sprawy polityczne, ni w którymkolwiek innym kraju.

Polscy duchowni naladowali we wykwiutnoci duchowie-

stwo woskie. Gamrat od Bony ulubiony odznacza si w tym

wzgldzie. Roku 1539 Wilczek arcybisku]) lwowski przy-

kaza duchownym swj archidyecezyi aby nie zwijali w pier-

cienie wosów ani bród i wsów nie trefili.

W naboestwie kocielnem jzyk polski, uwaany dawnij
za pogaski

,
gra co raz wiksz rol. Kazania nie aciskie

ani niemieckie ale polskie ju byy pospolite. Nie i»rawili

ich po dawnemu wycznie czonkowie zakonu kaznodziej-

skiego to jest dominikanie i wysi duchowni wieccy, ale

i plebani od których wymagano ju tej nauki jakij potrzeba

na powiedzenie kazania. IMoni przez lud w kociele piewano
i dawnij nie liczne, mnoyy si cigle.
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Potrzebn niewtpliwie rzecz jest w tóm miejscu zwró-

ci uwag na koció ruski, jakkolwiek dla braku róde nie

da si to przedstawi w sposób odpowiedni wielkoci i wa-

noci przedmiotu.

Kiedy Ru przyja cbrzeciastwo , ju istniao sawne
schizma midzy dwoma kocioami. Biskup koobrzeski

Reibern przeciga Rusinów pod wadz papiezk a wizi go

za to Wodzimirz wielki. Biskupi lubiscy i opaci cystersów

opatowskich w Sandomirskiem a potem znowu biskupi lu-

biscy gdy im przyszo w Polsce szuka przytuku od na-

jazdów brandenburskich, pisali si biskupami ruskimi od naj-

dawniejszych czasów a pod koniec wieku XV. Wynieli oni

si do Luzacyi, zapewne wtedy kiedy Zygmunt I rzdzi
w tym kraju. Dopiero r. 1518 biskup lubiski Teodor prze-

da Opatów Krzystofowi Szydowieckiemu i zniky ju w Pol-

sce i lady katolickiego a ruskiem zwanego biskupstwa. To

pewna e nieraz Kijów i inne kocioy ruskie tak uznaway

wadz papiezk jak patriarchy carogrodzkiego a waciwie

nikomu cile nie ulegay.

Roman halicki ju lekce way wadz papiezk. Daniel

poddawa si Rzymowi i od niego odpad. Na soborze lugdu-

skim Micha VIII cesarz carogrodzki odda (r. 1274) koció

wschodni pod wadz rzymsk, ale to skutku nie wzio.

Kiedy ziemie ruskie zaczy si czy z Polsk, rozróniano

koció ruski od aciskiego jako osobny. Za Jagiey i Wi-

towda ustawy litewskie a zwaszcza w Horodle (r. 1413)

przyjte, okazyway si niezmiernie przychylnemi kocioowi

katolickiemu; kady bojar co by sug i nawet powiedzie

mona niewolnikiem wielkiego ksicia, skoro przeszed do

kocioa katoUckiego, stawa si dziedzicem dóbr lennych

i szlachcicem litewskim wedug praw polskich. Urzdy lite-

wskie, przez które gównie wzrastay majtki i bogactwa,

móg sprawowa tylko katolik. Na wielkim soborze bazylej-

skim znajdowali si (r. 1431) posowie Witowda podobno

w celu ponowienia unii , ale e spez na niczm sam sobór,

wic i do ponowienia nie przyszo. To sprzyjanie praw li-

tewskich od pocztku XV wieku kocioowi katolickiemu nie

wyszo z dobrej woli Jagiey, ani Witowda, ani bojarów li-

tewskich, nie wycisnli go take panowie polscy ni wieccy

i
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lii duchowni, lec/ hylo niejako z gowni i mieczem w rku
wymczone z Litwy przez zacliodni Europ a to na U'j dro-

dze e Krzyakom którzy cigle ()tr)ywali za granic Litw
jako kraj w czci pogaski a w czci sciiizmaticki. przyby-

wali w pomoc ksita i rycerze niemieccy, holenderscy, fran

cuzcy, angielscy, szkoccy i przy najazdach ciule w przemonej

sile, jako zasug przed Hogiem uwaali palenie i w pie
rbanie caych okolic niiulzkieh i litewskich, zwykle spo-

kojnych i bezbronnych. Trzeba byo krzta si Litwie, aby

do nogi nie wygin a po sobie nie zostawi i)ustj ziemi

Niemcom na cudze akomym: >y tylko jeden na to sposób,

to jest cise zwizanie si z kocioem katolickim które

jednak<' nienaturalne. wi)ywem zewntrznym wymuszone bar-

dzo dwoio interesa i oburzao l{usiu('»w, z czego wyrosy stion-

nictwa. Ju Swidrygieo, jak widzielimy, stan na czele

przeciwników kocioa katolickiego, rozlewa krew polsk

i litewsk a z Moskw si para.

Ducliowiestwa ruskiego Polacy ze zawzitoci religijnej

wcale nic przelad(nvali : prawda atoli , i je uw azali za du-

chowiestwo nieszlacity, ale samego tylko chopstwa, i nie-

tylko na sejmie pod pobory skarbowe podcigali, ale kady
szlachcic mia ]»le)ana za sug swego i zdarza si niego-

dziwiec co go nawet na paszczyzn wygania i niewzdryga

si cielenie kara, lecz nielepij byo w Moskwie a gorzj

daleko z Grekami w pastwie tureckiem. Znosio duchowie-

stwo kocioa wschodniego wszelkie dolegliwoci niewoli zu-

penie cierpliwie.

Duciowiestwo katolickie przez biskupów swych i w ogóle

reprezentantów naleao do rzdu polskiego w senacie i za-

siadao 1)0 sdach, kiedy duchowiestwo ruskie pozostawao

bez najmniejszego wpywu i przy dawnem ubóstwie.

Tym czasem nadesza unia florencka (r. 1489), w którj

duchowiestwo ruskie' zobowizao si wierzy, e Duch

wity pocliodzi nie od samego Boga Ojca ale take i od

Boga Syna ; reszt za pozwolono mu tak co do wiary *) ja-

koli urzdze i praw wszystko zatrzyma, byle tylko uznao
wadz papiea.

*) Koció morki nip wiorzy nadto w rzyi^cipc.

B Tom VT. \:\
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Roku 1442 wydany by w Budzyniu królewski przywilej

dla biskupów ruskich na Litwie równajcy ich zupenie z bi-

skupami aciskimi. Gregor metropohta kijowski, który na-

stpi po owym z unii florenckiej synnym , a w Moskwie do

wizienia wtrconym Sidorze, przyjmowa w Uzymie wi-
cenie od papiea Eugeniusza IV. Póniejsi metropolici kijo-

wscy XV wieku wszyscy uznawali wadz papiezk lubo za-

razem i patriarchów carogrodzkich*) ale Moskwa i metropo-

lici moskiewscy nazywali ich ju zdrajcami i odszczepiecami

od prawosawnej wiary. Równo z rycerstwem i panami

przyznana bojarom kocioa katolickiego a przez uni floren-

ck rozcigajca si i do wszystkich bojarów, pocza bardzo

kopota panów ruskich i litewskich, bo dla panów caego

wiata wolno, równo i braterstwo byy i bd
najszkaradniejszemi wyrazami, które przechodz przez usta

czowiecze. Gastowd wojewoda wileski i Jerzy knia z Ostro-

ga, w tym duchu paskim usiowali oderwa Litw i od

unii i od Polski, a wynie na jej ksicia Szymona Olel-

kowicza.

Po za rodkiem panowania Kazimirza Jagielloczyka,

stronnictwo disunickie wzrastao w Litwie i podobno ten król

na wstawienie syna swego Kazimirza (witego) okoo roku

1480 wyda zakaz, aby si uiewaono budowa nowych ko-

cioów schizmatyckich *'^').

Podobay si tego rodzaju postanowienia duchowiestwu

katolickiemu, ale podobay si i Moskwie, bo w nich dopa-

tiywaa pomoc na zowienie Litwy.

Car Wasil szarpa swego zicia króla Aleksandra o na-

wracanie jego ony a swej córki Heleny i uwijanie si bernar-

dynów po ziemiach ruskich za nawracaniem, cho król Ale-

ksander, wcale nie kad wielkiej wagi na rónic tak zblio-

nych do siebie wyzna tylko, jako katolik i Polak nie by
mocen przeszkadza w nawracaniu Rusinów do kocioa kato-

lickiego duchowiestwu polskiemu a zwaszcza zakonnemu,

*) Nipbo patryarcha pisa list r. 1492 do Józefa Sotana metropo-

lity kijowskiego , w którym uznaje uni florenck za wan, kae mu y
w zgodzie z kocioem rzymskim, bo zgoda przyniosaby wolno obudwu

kocioom. Raynald ad an. 1486.

**) Yita S. Casimiri cap, II 8. Acta Sanctor. Ad 4 Martii T. i-

1
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którego ju wiele byo w I,it^^ie. Ows/nn \>v/.y onie jego

Helenie Moskwa nawciskaa do Litwy popów i ajentów, któ-

rzy kocifi ruski z katolikami kócili i dawny rozdzia sta-

rannie odf^rzewali.

(iliskiego oburzaa zasada równoci szlacity, duma pod-

egaa do panowania a rónica naboestw podawaa mu ku

temu rodki. Skoczy jednake jak zasuy. I Ocik, lubo

tylko pieg i ajent carski, przecie by nieprzyjacielem pol-

skiej równoci i rónic midzy kocioem aciskim a ruskim

robi narzdziem zamiarów.

Kiedy weszy z Niemiec do Polski nowe zasady religijne,

szlachta chwytaa ich si zapalczywie, bo widziaa w nich

cho mylnie, kres wszelkiego ograniczenia wolnoci.

^V tym ruchu religijnym luiropy odezway si t silniej

gosy opozycyi z kocioa ruskiego, a gdy po Józefie Sotanie

gorliwym unicie Zygmunt I odda metropoli kijowsk r. 1520

Jonasowi U, ten jawnie przeciw unii wystpi i papiea nie

uznawa*). Dalsi po nim metropolici obojtni lub niezdatni

wayli si midzy uni a schizm.

Za Zygmunta Augusta ukazao si jak na doni, e przy

sporach religijnych, które si zawsze staj politicznemi, Intianty,

Kurlandya, Prusy, a nareszcie Litwa i Ru pójd na pastw
Niemców i co dzie silniejszej Moskwy, Polska zmaleje.

Ustawa horodelska z czasów Jagiey, która tylko katoli-

kom przyznawaa i)rawo szlaclieckie polskie i prawo do urz-

dów litewskich, bya oczywicie gówn tarcz, przeciw któ-

rj miotao swe pociski stronnictwo disunickie i naleao j
naprzód usun a doi)iero o unii politicznj pomyle. Zy-

gmunt August móg si oprze na unii tlorenckij, jakkolwiek

spclzlj bo i)rzemawiaa za równoci a nawet tosamoci
dwóch kocioów: dla tego wolno mu byo bez ogldania si

na teologów i biskui)ów swych katoickici z politicznego sta-

nowiska wyda wyrok przez postanowienie z dnia 3 czer-

wca 1563 r. w Wilnie, e ustawa horodelska przyjt bya
bez zezwolenia Ilusinów a zatm bezprawnie i kady Rusin

w Litwie ma te same prawa, co rzymski katolik.

*) Specimen ccrlfsiac rufheiiirae por Ijmatiiim Kulczyski. XXXVII.

Romae iT.r*?.
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Po mierci Zygmunta Augusta zarczono sobie przez

konfederacy tylokrotnie spomnione zobowizanie w sowach

owych: „a i w Rzeczypospolitej naszj jest dissidium nie-

mae in causa religionis Christianae, zabiegajc temu,

aby si z tj przyczyny midzy ludmi sedicya jaka szkodliwa

nie wszcza, któr po innych królestwach janie widzimy,

obiecujemy, to sobie spóhiie pro nobis et successori-

bus nostris in perpetuum sub vinculo juramenti,

fide, honore et conscientiis nostris, i którzy jestemy

dissidentes de religio ne, pokój midzy sob zachowa

a dla rónej wiary i odmiany w kocielech krwie nieprzele-

wa , ani si p o e n o w a c o n f i s c a ti o n e b o n o r um , poczci-

woci, carceribus et exilio i zwierzchnoci adnej ani

urzdowi do takiego progres su adnym sposobem nie po-

maga: i owszem, gdzieby j kto przelewa chcia, ex i sta

causa zastawia si o to wszyscy bdziem powinni, cho-

ciaby te za praetextem dekretu, abo za postpkiem

sdowym kto to czyni chcia" *).

Tak tedy koció ruski cho na drodze politicznej ale by
pojednany z aciskim; rozdwojenie jednake znalazo nowy

zasiek w jezuitach, którzy obrali sobie Litw za najwaniej-

sze miejsce do rozpromieniania wadzy papiezkij nawet ku

Moskwie i zamiast zaprzesta na wznawianiu dawnej unii, ba-

wili si niewczesnem nawracaniem Rusinów do kocioa ka-

tolickiego; sowiaskie stare naboestwo uwaali za obrzd

pogaski i zdawao im si, e Bóg zbawienie od aciny nie-

rozdzielnem mie pragnie.

Znaczenie patriarchów carogrodzkich spado wtedy okro-

pnie, bo tylko przez opacanie si sutaukom i rzezacom

przychodzili do swj godnoci.

Intrigami podobnemi wdarli si razem na patriarchat Je-

remiasz II, Pachomius i Theolept. Jeremiasz atoli skupi

obudwu przeciwników swoich przez wyznaczenie kademu po

piset dukatów rocznej pensyi. Brak pienidzy w skarbie

zniewoli! go do szukania wsparcia po rónych krajach swj

wadzy poddanych i przywiód do Moskwy. Fiedor Iwano-

wicz car moskiewski niezmiernie pobony nie wiedzia jak go

*) Konfederaciia loarfznw. r. 1573. W zbiorach jiraw polskich.

I
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dosy uczci, a carski szwagier i mentor Borisi Godunow

z tj bytnoci stara si^' wykroi korzy politiczn, to jest

utworzenie patriarchatu dla wszystkich pónocnych krajów i Je-

remiasz wywici r. Ia8!> Joba metropolil* moskiewskiego

na t^* godno, a synod zwoany do Carogrodu uzna to za

potrzeb kocioa wschodniego i potwierdzi

Jeremiasz wracaj^c z Moskwy wstpi do i\ijowa, gdzie

zoy z urzdu dawniejszego metropolit a Michaa Ualu»z

usadzi; od panów za litewskich i ducliowiestwa znaczne

zasiki skarbowe otrzyma.

Jakkolwiek car wyrzek e pod nowym patriarch ma
sta tylko czterech metropolitów to jest nowogrodzki, kaza-
ski, rostowski i kruticki, a szeciu arcybiskupów to jest wo-

ogdski, susdalski, niszny, smoleski, rezaski i twerski,

oraz biskupi take tylko pastwa moskiewskiego, przecie

utworzenie w Moskwie iiatriarciiatu dla wszystkich pó-
nocnych krajów dawao wiele do mylenia naczelnikom

zjednoczonej Kzeczypospolitj jiolskij. Trzeba si byo l-

ka wzrostu stronnictwa moskiewskiego w Litwie. Byo ta-

kie pooenie za Rusinów, i zniewalao ich do kadzenia

sobie pytania czy si godzi nadal ulega patriarchom caro-

grodzkim przez kochanki scrajowe i rzeaców mian)wanym,

czy lepiej bdzie patriarsze moskiewskiemu, króry jest tylko

lichem narzdziem cara, czy nakoniec wadzy pa^tiezkiej. Tu

^l)rawa religijna wizaa si zupenie z politiczn i zabiegi

królewskie obróciy si na przywiedzenie do skutku synodu

ruskiego.

Jezuici wtedy pokazali si rozsdniejszemi jak dawnij:

ju twierdzili, e nic ma potrzeby odrzucania naboestwa
sowiaskiego, a dosy bdzie gdy liusini pocz si o tyle

z kocioem rzymskim, e uznaj naczeln jego wadz to jest

papiea i dziaali wspólnie z królem a z uprzejmoci dla na-

czelników ruskiego kocioa.

Przyszed do skutku synod ruski w Brzeciu litewskim

i otworzono go dnia 2 grudnia 155>3 r. a pod przewodnictwem

metropolity Rahozy zasiedli: arcybiskup poocki i witebski

llermogenes, oraz biskupi lipacy Pocij wodzinnrski i brze-

ski ,^Cyril Terlecki ucki i ostrogski, Jan Ilohol piski i tu-

rowski, Dyonizy Zbierowski chemski i bezki, Micha Ko-
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pystyski przemylski i Samborski, Baaban lwowski. Sama
tylko ruska dyecezya mohilewska niewtpliwie podmówiona

ze Smoleska, wyczya si i nie naleaa. Ze zjazdu tego

wysano Pocieja i Terleckiego do Rzymu. Odprawowali oni

swe poselstwo w obec papiea Klemensa VIII na zgromadze-

niu konsistorskim wszystkich kardynaów. Powiedziano im

e na tej samj zasadzie jak przyjto na soborze florenckim

moe by unia wznowiona: to jest kadzie im si za warunek

samo tylko uznanie dogmatu , e Duch wity pochodzi równie

od Boga Syna jakoli od Boga Ojca; wszystko za' inne ma zo-

sta jak jest. Wzgldem kalendarza powiedziano, jednake

bez kadzenia na to wielkiej wagi, iby jedynie w tych miej-

scach zatrzymano stary, gdzieby nie mieszkali rzymscy kato-

licy, a to dla unikuienia mieszaniny co do dni witecznych.

Poniewa za miejsc takich prawie nie byo, przeto tm sa-

mem zalecono kalendarz nowy.

Blisko w rok po odprawieniu poselstwa tego miao nast-

pi dokonanie caego dziea znowu w Brzeciu litewskim.

Zjechali ci sami naczelnicy kocioa ruskiego ale z wyjtkiem

nietylko biskupa mohilewskiego lecz take Kopystyskiego

przemylskiego i Samborskiego, oraz Baabana lwowskiego.

Pokazao si bowiem stronnictwo unii przeciwne.

Konstanty Wasil Ostrogski wojewoda kijowski siga ju
wtedy do lat dziewidziesiciu. Oburzony rzdami Zy-

gmunta III wyranego nieprzyjaciela wszelkich wyzna poza

katolickim kocioem, oraz wytpianiem przez jezuitów coraz

silniejszem kocioa ruskiego a to zabiegami z kolegium wi-

leskiego, polockiego, nieswieskiego i jarosawskiego, lubo

niegdy sam by chodzi okoo unii przecie na raz jako jej

zacity przeciwnik, a w cigych stosunkach z moskiewskim

patriarch Jobem porozumiewa si z dissidentami i wyprawi

na zjazd toruski w sierpniu r. 1595 poselstwo w celu zawar-

cia z nimi widocznego przymierza
;
postanowi chwyci nawet

za or i wojn religijn przez kraje Rzeczypospolitej zapali.

Gdy tedy w drugim tygodniu padziernika r. 1596 miano

otworzy na nowo synod, na który przybyli jako internuncyu-

sze umocowani od papiea Solikowski arcybiskup lwowski,

oraz biskupi Bernard Macicjow.^ki ucki i Stanisaw Gomoli-

ski chemiski, znani ze swoich cisych stosunków z jezuitami.

I
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nieiiuiiój Piutr Skarga, który swemi pibinaiui i kazauiuiiu

w Wilnie a staraniem na dworze królewskim gównie dzieo

wznowienia luiii przysposobi, KMUchnehi wir po Hrzetin,

e wojewoda kijowski otoczony tliinnni disidentów i arianow

a z liczneni wojskiem , zblia si w zamiarach nieprzyjaciel-

skich. Szczciem nadjechali wyznaczeni na zb«'tr komi>arze

królewscy, Lew Sapieha kanclerz litewski niedawno przez

Skarg od wyznania kalwiskiego nawrócony. Mikoaj Krzy-

sztof (sierotka) liadziwil z jezuitami cile powij^zany i Dy-

mitr Chalecki podskarbi litewski; zacz si tedy rozhowor

w imieniu króla i Rzeczypospolitej ze starym wojewod.

Przypomnieli nm, e przed wielu laty jeszcze z l*ossevinim

ukada si wzgldem odnowienia unii, e od papiea Grze-

gorza XIII da exemplarza sowiaskiój biblii \^ duchu ko-

cioa rzymskiego, e w skutek jego porozumiewania si

z królem ten synod nastpi, e mu nie przystoi to bratanic

si z heretikami , e niegodn jest rzecz wojskami zagraa
biskupów w radzie nad rzeczami kocioa, o ktthych im tylko

wyrok suy, a tem bardziej zrzuca ich z godnoci i za

zdrajców wiary ogasza. Skoczyo si tedy, e wojewoda

wysa od siebie tylko dla zaoenia na synodzie protestacyi

Kopystyskiego i liaabana l)iskupów i)rzcmyIskiego i lwo-

wskiego a synod si>isa akt wznowienia i potwierdzenia unii

florenckiej.

Job patriarcha moskiewski zwoa taKe ducliuwiestwo

swoje do Moskwy i wykl te uni oraz metropolit iiaioz

i wszystkicli biskupów uniackich jako zdrajców wiary. To

samo uczyni Meleti i)atriarclui carogrodzki, a roku 151*8 za-

mianowa na ziemie ruskie H.ilabana exarch to jest wy-
szym biskupem disunitów ruskich.

Ru czerwona co do kocioa ruskiego zostawaa w nieco

odmiennem pooeniu od iJtwy i Rusi kijowskiej, a miano-

wicie ju od dawniej szerzy si w nij koció katolicki

W Przemylu Jagieo katedr rusk i>rzemienil by na a-
cisk, ale powstaa na nowo ruska lubo z samborsk po-
czona, zapewne w XVI wieku.

Mamy podania, e w Haliczu bya metropolia oiUlzielna

lubo moe rzecz pewniejsz, e bya druga tylko stolica

metropolii kijowskiej. Rad jak chcesz, dosy e za ród-
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kiem XV wieku ju nie istniaa, a starosta ruski Stanisaw

z Ciodcza jej dobra Kryo, Podgrodzie, Bachowiszczenie,

nada szlachcicowi ruskiemu Romanowi z Ostaowic i z pra-

wem niegdy metropolitów na ciganie danin od popów

i z wadz sdow nietylko nad nimi ale i nad monastyrem

kryoskira.

Powiaty halicki, kooniyjski, niatyski, kamieniecki,

trbowelski, rohatyski, i ydaczowski niestanowiy dyece-

zyi ani nie ulegay adnemu biskupowi, tylko kady mia od-

dzielnego namiestnika jakoby drugiego starost a tylko

dla spraw kocielnych ruskich.

Namiestników tych stanowi starosta ruski (lwowski)

bd z duchowiestwa, bd z rycerstwa ruskiego. Sdzili oni

duchowiestwo ruskie, wydawali mu wszelkie rozkazy, brali

od niego daniny. Znajc ducha owego wieku, snadno si do-

myli e na namiestników nie szukano gbokich teologów,

ludzi z pobonoci synnych, ani biegych prawników% ale e
kto si na ten donony urzd u starosty wkupi, ten go do

mierci sprawowa.

aciski arcybiskup lwowski "Wilczek zacz przypomina

e koció 1 uski poczy si z kocioem aciskim przez

uni florenck; skoro wic Rusini nie maj wasnego biskupa

to pod aciskiego wadz duchown , a nie pod panami wiec-

kimi zostawa winni. Jeeliby za od unii odstpowali, to
pouczanie co do unii i jej przestrzeganie jest tylko ducho-

wiestwa , ale nie rycerstwa rzecz. Byo to w owym czasie,

kiedy nowoci religijne wprawiy w ruch ducha religijnego

caej Europy.

Uznano potrzeb jeneralnego namiestnika dla kocioów

ruskich na Rusi czerwonj, któregoby przedstawia aciski

. arcybiskup a król mianowa i zaprowadzono ten urzd w roku

1522; sprawowa go Jakim Gdaszycki. Ivorzystajc atoli

z ruchów religijnych w Europie i kótni Otona z Chodczy wo-

jewody ruskiego i brata jego Stanisawa starosty lwowskiego

z arcybiskupem lwowskim , nietylko otrzsn si z wadzy

arcybiskupiej i przyjmowa rozkazy samego tylko metropolity

kijowskiego, lecz wielu ze szlachty co si trzymali kocioa

aciskiego, odcign na powrót do kocioa ruskiego i mo-

na powiedzie ju schizmatickiego.

I
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Zyguiuiit i na skargi arcybiskupa lwowskiego zostawi

(jdaszyckiego przy archiinandryctwie monastyru . Jura we

Lwowie, a namiestnikiem kocielnym zamianowa Makarego

Itafaowicza Tuczapskiego nucszczanina lwowskiego, z prawem

wstiipienia po mierci Gdaszyckiego i na arcymendrictwo.

Metropolita kijowski Tuczapskiego uwaa za swego wikarego

we I^wowie i Zygmunt I niewtpliwie za wpywem panów

ruskici, a)y icli koció wydoby cakiem z pod wadzy a-
ciskiego arcybiskupa, zamianowa Tuczapskiego roku Ió3i»

wadyk, to Jest biskupem halickim czyli- lwowskim a z wa-
dz nietylko nad kocioami wojewóilztwa ruskiego ale i po-

dolskiego.

Po Makarym biskupstwo obj Baaban szlachcic i)od

imieniem ducliownem Arseniego. Zachowa on swego rycer-

skiego ducha i na godnoci kocielnj , zakonników od ko-

cioa . Onufrego e sie uwaali za podlegych bezporednio

wadzy metropolity kijowskiego, jako swych podwadnych
nieposusznych i krnbrnych zbrój no pojma i wizi w stu-

dni, a potem w cerkwi monastyru . Jura, a dopiero przez

bractwo swego kocioa i starost od dalszego przeladowa-

nia] zasonici byli. Od kupców przy sprzeday towarów na

kiermaszu ruskiego kocioa kaza ciga dla siebie tar-

gowe, a je król wiccstarocic lwowskiemu a nie jemu przy-

sdzi.

Po Arscnim obj biskupstwo ruskie syn jego Hrycek

lUal)an a pod imieniem Gedeona. By on równie popdli-

wym i dopieka tak dalece duchowiestwu aciskiemu i ar-

cybiskupowi Iwowskienni, e go Zygmunt August z godnoci

zoy a zamianowa opatk Ostaowskiego. Mody Baa-
ban niechcia wadzy z rku popuci i trzeba byo uy do

wprowadzenia Ostaowskiego, siy zbrojnj.

Tym czasem unia lubelska a po mierci Zygmunta Augu-

sta owa konfederacya z punktem braterstwa wyzna religij-

nych podniesy i koció ruski: zaraz u tego konfederacyj-

nego sejmu starsi Ilusini miasta Lwowa Tynowicz i Babicz

otrzymali dyplom, e llusinom lwowskim suy takie samo

prawo jak wyznawcom kocioa aciskiego, a gdyby ich w czm-
kolwick i)oniaa rada miejska, to zapaci win dwadziecia

tysicy zotych wgierskich.
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Byy we Lwowie kótnie z katolikami o zawieszenie dzwo-

nów na kociele ruskim , lecz Stefan Batory rozstrzygn spór

i tego wzbrania niemona, byle tylko dzwonieniem nie

przeszkadzano podczas kazania u Dominikanów. Dopiero

wprowadzenie kalendarza gregoriaskiego równie we Lwowie,

jak po rónych miejscach Rusi czerwonej i po Litwie wywo-

ao grone spory religijne. Rusini bowiem lwowscy w sty-

czniu r. 1583 wedug dawnego kalendarza chcieli odprawia

naboestwo na wili Boego Narodzenia a z polecenia arcy-

biskupa brat jego Wojciech Solikowski z inn zbrojn szlacht

powyrzuca ich ze wszyskich cerkwi. Zakadali protestacye

ale król rozsdzi, i nie maj susznoci a kanclerz litewski

Woowicz, wojewoda kijowski Konstantyn Wasil Ostrogski,

ka'sztelan miski Chlebowicz i ókiewski zaatwili spór po-

midzy arcybiskupem Solikowskim a przywróconym ju da-

wniej do biskupstwa ruskiego Gedeonem Baabanem.

I z Rusinami lwowskimi kóci si§ i prawowa Baaban,

a pocztek kótni by taki.

Jeszcze r. 1527 zgorzaa cerkiew we Lwowie. Bractwo

ruskie tego miasta nie byo jej w stanie odbudowa a dopiero

za wstawieniem si Makasego Tuczapskiego, owego pierwszego

wadyki lwowskiego i Arseniego wadyki przemylskiego od-

budowa j Aleksander hospodar multaski , w sprzty potrze-

bne zaopatrzy i na jej powicenie swego biskupa z panami

wooskiemi przysa.

Cerkiew ta wraz z monastyrem . Onufrego, pitalem

szko i drukarni staa pod rozporzdzeniem bractwa ru-

skiego. Bractwo to uwaao za swego naczelnika metropolit

kijowskiego, a ogldao si bardzo na hospodarów multa-

skich i wooskich, jako dobrodziejów. Nie chciao ju pod-

dawa si trzeciej wadzy, to jest biskupa Baabana. Wyto-

czon spraw, synod ruski w Brzeciu rozstrzygn, e bractwo

do cerkwi mianuje kapanów*), do monastyru ihumena i samo

tylko rozporzdza pitalem, szko i drukarni.

Szlachta ruska tak na Litwie jak w Koronie umiaa so-

bie równie jak polska zastrzedz urzdy kocielne na korzy

*) Cerkiew miejska, wooska i póniejsza stauropigiaska jest to je-

duo i to samo.
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swoj i bya uchwaa sejmowa, e arcIiiiiitiKlhci i wadycy

z nij tylko by powinni*).

Co tlo dóbr kocioa pruskiego przepisywao prawo, e
bez zezwolenia królewskiego pozbywane by nie ujog^ ").

Wl.

Owiatu. Akademia krakowska upada. Akademia zamojska. Szkoy

jezuickie. Akademia jezuicka w Wilnie. Seminaria duchowne iSzkoy

dissidenckic. Wychowanie ruskie. Pimiennictwo narodowe. Drukarnie.

Cenzura. Biblioteki.

Owiata kraju utrzymaa si w rku duchowiestwa: aka-

dena krakowska obsadzona gównie ksimi wiernymi ko-

cioowi nic posza ladem tych, którzy dawali pierwszestwo

jzykowi narodowemu nad aciskim, nie uznaa bachoci

scholastiki, ugrza w konserwatyzmie jak w ciemnej nocy,

nie braa zasiku z nowego ducha czasu i przestaa by ow
zorz i)ónocn w I-^uropic; zerwaa przez to nawet wze
z narodem. Zostajc w cigych stosunkach ju tylko z uczo-

nemi Wlocli, ^'raucyi i Niemiec katolickich, szanujc wysoce

ich zdania, a bijc wspólnie z nimi na nowowierców l*olaków

pojmowaa sprawy publiczne ze stanowiska cudzoziemskiego,

to jest samowadnej monarchii.

Tymczasem szlaclita polska i katolicka umiaa korzysta

z ducha czasu, ksztacia jzyk narodowy, uya go na pod-

por swj wolno.4ci republika nekiej i medrsz si pokazywaa

o wiele wyciu potocznem i po polsku, anieli byli dokto-

rowie krakowscy w ksikacli i po acinie.

Okrtem witego Piotra miotaa straszna burza, here-

ticy górowali w .senacie polskim a nawet najlepsi katolicy

midzy szlacht i)owstawali na biskupów i gówn szko
krakowsk i zesza tedy od razu na szkol sposobic mo-
dzie na ksiy wieckich i zakonnych. Ju nietylko cudzo-

ziemskich narodów bursy zaczy sta i)ustkami bez uczniów

ale modzie polska sypaa si do obcych krajów.

*) Konstitucya 1576. O potrzebach wojew. woyskiego.

**) Konstitucya L^GS. O dobrach kociebiych.
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Nie masz jednake powodu do czynieuia wyrzutów jej

rektorom i profesorom. Bya ona institutem wskro kociel-

nym, gównie ywia si ponadawanemi sobie kanoniami ka-

tedralnemi , probostwami
,
praactwami , kanoniami kolegiac-

kiemi, plebaniami, altariami i zgoa wszelkiemi prebendami.

Bya zupenie zawis od biskupów, a jezuici którzy postano-

wili sobie przywaszczy monopol na wychowanie wszystkich

krajów katolickich i ztd nieprzyjaciele akademii , umieli nie-

t^.lko przecign na sw stron biskupów, ale do Krakowa
wsadza na biskupstwo a wic na czoo akademii najpier-

wszych swych stronników. Walczyli zatem przeciw nij uaj-

zapalesi dissidenci a podkopywali j jezuici to jest najzapa-

lesi katolicy: nie miaa z nikogo podpory w narodzie. Oczy-

wicie nie byo to jj win, ale koniecznym skutkiem de
europejskich, wol Opatrznoci.

Jan Zamoyski utworzy r. 1594 akademi w Zamociu;

powoa do nij uczonych krakowskich, miaa ona jednake

by czem wicej, jak prost koloni krakowsk. Teologi

wyczy od planu nauk, niewtpliwie dla tego, aby spory

religijne zostawi na boku a Polsce zoonej z katolików, ru-

sinów, luthrów i rónych wyzna chrzeciaskich pomódz tak

ogóln owiat, jak bya spywem kilku religii u jednego

otarza ówczesnej wolnoci.

Akademia zamoyska nie opanowaa nigdy caego obszaru

umiejtnoci a wykadano w niej tylko poetik , retorik, ma-

tematik, fizyk, medicyn, filozofi moraln, prawo cy-

wilne (rzymskie) i prawo polskie. Szkoy jezuickie pozagar-

niay modzie, któraby j odwiedza moga i nigdy podobno

nad stu uczniów nie liczya.

Akademia krakowska miaa od wieków obowizek i przy-

wilj krzewienia owiaty i tworzenia szkó przez wszystkie

kraje Rzeczypospolitej: wywizywaa si z tego obowizku

dopókd przewodniczya w postpie. Rozradzaa si w kolo-

niach, które czasem miay kilku nauczycieli, ale najczcij

po jednym bakalarzu. Byy te kolonie nietylko po miastecz-

kach, ale czasem po wsiach biskupich i królewskich. Szkoy

zakonne a gównie benediktiskie , dominikaskie, kanoników

regularnych mieway nauczycieli, co taka odbyli nauki albo
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w samej akademii albci w jej koloniach. Byy to take szkoy

<lr()l)n(3 i pi/cmijajcp.

I*i/,y kocioach parochialnycli czsto ksidz, klecha, alho

gdzie si zdarzy, to i organista lub ktokolwiek iiiny otwie-

ra szko i przynajmniej czyta si uczya modzie nnejska

a czasem wiejska.

Jezuici któr/y do swoich widoków umieli nagina dwory

najpotniejszych pastw w Europie, którzy poboc/nemiwschod-

kami i tylnemi drzwiami, ju t i w Polsce wchodzili kiedy

chcieli do komnat krolewskicli, którzy w kocu XVI wieku

i kanclerstwa rozdawali, przebyli snadno zapory od aka-

demii krakowskiej kadzione i zaoyli szkoy w lleilsbergu,

potem w i'utusku i to nawet w opustoszaem zabudowaniu

kolonii krakowskiej, a dalj w Poznaniu, Jarosawiu, Lu-

)Iinie, l*oocku, I{idze, Niewieu. Opatrzyli za biegymi
nauczycielami po wikszej czci z obcych krajów. W szkole

dawali take acinie zupen, przewag, ale w pismach na

szlacht i naród obliczonych, zajmowali si i>olszczyzn.

Dwór rzymski nienawidzi wszystkich jzyków oprócz a-
ciskiego jako decentralizujcych jego wadz, ale jezuici po-

strzegli, e ta nienawi moe si w Polsce sta zgubn
i zgotowa triumf nowowiercom. Lepiej zrozumieli ducha

czasu po za kocioem , w sporach pisali po polsku i zyski-

wali w narodzie uszanowanie i mio.
Nietylko uczniowie, ale znakomici profesorowie akade-

mii, jak Jakób (irodecki, llerbest, Ujazdowski przenieli

si do jezuit(')w. To samo Piotr Skarga Powski kanonik

lwowski, który podobno sta na czole kolonii akadeinicznej

w Warszawie.

Mówic o szkoach spomnie si godzi, e wszystkie za-

kony miay swoje nowicyaty ze szkoami a najznakomitszemi

w Krakowie, w Poznaniu i I^wowie. Zakony swym uczniom

rozdaway i stopnic bakalarzy, magistrów, doktorów. Wyse-

aty ich czasem do swych sawniejszych konwentów za gra-

nic jak do Parya, dt) Woch, do Hiszpanii. W ogóle je-

dnake nie liczyy wielu uczonych, a zdarzali si zakoimicy,

co nawet nowego testamentu nie czytali.

Jezuici przyszli i do wlasnj akademii we Wilnie, z kt('»-

r!J zamierzali duchowo podbi nietylko Litw i Ru.< lecz

»
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i ca Moskw. Uczono w tej akademii jednake tylko teo-

logii i filozofii.

Szkoa zwyka jezuicka zostawaa pod wadz przeo-

onego nad naukami (praefectus). Miewaa trzy klasy nisze

a mianowicie infiraa, grammatica, sintaxis i wysze (classes

hmnaniorum) poesis i retorik. Dla kadej klasy by jeden

nauczyciel. W ogóle uczono tylko po acinie, ale paniczów tak-

e wszelkich ywotnych jzyków, których si uczy chcieli.

Ju i w XVI wieku prócz akademii wileskiej mieli je-

zuici niby szkoy zwyke, ale z wyszemi naukami, a miano-

wicie z teologi i filozofi Modziey swojej starali si uni-

wersytety wieckie niejako obrzydzi.

Stare szkoy katedralne trzymay si po wielu dyecezyach,

ale w znacznej czci oddane dawniej pod kierunek akademii,

krakowskiej , uchodziy za jej kolonie. Z nich wypuszczony

modzieniec sposobi si do stanu duchownego u jakiegokol-

wiek ksidza na wsi lub w miecie. Umiejc czyta po a-
cinie, byle pozna obrzdy i piewa umia, to byo dosy.

Semiuarya duchowne powstay dopiero w skutek uchway
soboru tridenckiego: biskupi stawiali je zwykle pod wadz
jezuitów jak to wida w Braunsbergu, Putusku, Poznaniu

i gdzieindziej w póniejszych czasach. Dogodne to byo nie-

zmiernie dla jezuitów, bo opanowawszy za modu serce i ro-

zum duchownych nawet i tych co odbyli nauki w akademii

krakowskiej albo w szkole katedralnej, wpywali do senatu

i caego rzdu przez swych dawnych uczniów, a bez zosta -

wiania za sob ladu.

Zaraz za rodkiem XVI wieku, kiedy szlachta cigaa

z caym zapaem za nowociami religijnemi, jezuici za nieli

z zagranicy zapory aby niemi t gonitw zachamowa , nowo-

wiercy zakadali szkoy po majtuociacli wasnych, lub ta-

kich miastach dissidenckich, co si biskupa obawia nie po-

trzeboway. Szkoy podobne i to wysze byy w Kominku,

w Piczowie. Powstay w Prusach a celoway elblgska, to-

ruska, gdaska. Nie brakowat) ich i na Litwie gdzie Ra-

dziwiowie szko dissidenck wilesk mieli zamiar wynie
nawet na akademi. Skaday si niektóre z czterech klas

z najnisz czwart. Uczono w nich gównie religii, aciny,

greczczyzny.
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Pr/.v zborach czyli koci(»Jach nowowierców powsUio nie-

mao s/k(»l niniejszych z jednym uauczycielein , a przestaway

na c/ytanin, |)isaniu, iatcchizinie.

Tnulno cile podziili te szl<oy stopniami nank, a na-

wet z pewnoci oznaczy, która bya wysza, a która ni-

sza, ale prócz poinienionych niewtpliwie wyszych napoty-

kaj si jeszcze w l'oznaniu, Ostroroj^u, \Vieruszewie, o-
l)enicy, Barcinie, Lesznie, Krakowie, Dubiecku, Secynii-

nie, Bychawie, Turobinie, Okszy, acucie, Paniowcach,

Krasnobrodzie, Bilycach, Kostkowie, Brzeciu litewskim,

Niewieu , Siemiatyczach , Szydowie.

Ariaskie szkoy zakwity w Lubartowie, Rakowie i Lu-

czawicach*).

Jak modzie disidcncka odwiedzaa uniwersytety zagrani-

czne w Witfenbergu, Lipsku, Frankfurcie nad Odr, Króle-

wcu, w Leiden (w Ilolandyi)*'), tak katolicka koczya nauki

jio dawnemu w uniwersytetach woskich, we Wiedniu, w Pra-

dze, w Ingolstadzie, Strasburgu, Paryu lecz ju w coiaz

mniejszej liczbie a to w skutek zabiegów jezuickich.

Wychowanie kobiet byo klasztorne, mianowicie u Fran-

ciszkanek, iJominikanek. Mao atoli dziewczt uczy kazano.

Na pocztku W 1 wieku i nawet szlachcianka zamoniej-

szego domu, rzadko która umiaa czyta. Okoo rodka je-

dnake tego wieku ju po wikszj czci i pisay. Nie za-

ponmiano i o wychowaniu disidentek pozbawionych nauki

w klasztorach. Pierws/ esk szkol\* wieck zaoya
w Poznaniu r. 1553 Praxcda, która wystjipiw.szy od domi-

nikanek czyli katarzynek, chwycia si wyznania braci cze-

skich. W szkole tej religia, czytanie i pisanie polskie, kate-

chizm i roboty kobiece, stanowiy i)rzedmiot nauki.

Nauczyciele publiczni zdarzali siy i cudzoziemcy a zwa-

szcza Niemcy i czechowie. Nauc/ycielami domowemi panów

l)o wikszj czci bywali Niemcy.

Wychowanie ruskie stao na najniszym stopniu. Ich du-

*) Szkliy w Rakowie 1 Luczawicnch otworzono wuoiwio ju w XVII

wioku r. 1600

*) W I.oidcMi tnidzy iniicini .huiusz l{n(lzi\vill.
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chowni ksztacili si tylko po rzemielniczemu u popów.

Przestawali te na czytaniu cerkiewnych ksig i piewie.

W r. 1585 przyby do Lwowa Joachim patriarcha wiel-

kij Antiochii dla zbierania jamuny na podniesienie kocioa

greckiego w Syryi i zachci miejscowych Rusinów do zao-

enia szkoy, w której zacz dawa nauk jzykÓAV greckiego

i sowiaskiego Arseniusz metroi)olita demonticki i elaso-

ski: moe towarzysz podróy Joachima, bo take okoo tego

czasu ukaza si we Lwowie*).

Zaraz po wznowieniu unii w Brzeciu litewskiem Hipa-

cyusz Pociej biskup wodzimirski i brzeski zaoy (r. 1594)

we Wilnie seminaryum dla uniatów. Na to odpowiedzia mu
ów wiekiem przycinity wojewoda kijowski Ostrogilsi a to

przez zaoenie nietylko szkoy disunickiej w Kijowie ale za-

razem wyszej w Ostrogu, której zarzd przyj Erazm Smo-

trycki uczony szlachcic i podstaroci kamieniecki, a uczy

w niej take i Grek Cyril , z czasem wyniesiony na patriarch

carogrodzkiego. Nauki przedmiotem byo czytanie, pisanie

oraz jzyk sowiaski (cerkiewny), aciski i grecki. Pomi-

mo niech do jezuitów Puzyna , krewny Ostrogskiego i Smo-

trycki syn rektora tej szkoy pobierali wychowanie wysze

u jezuitów w Wilnie. Nietylko za panicze ale modzie

miejska naleca do kocioa ruskiego uczszczaa do szkó

katolickich i jezuickich.

W^reszcie ju te i w XVI wieku synowie zacitych disi-

dentów, bez myli nakonienia ich do wyznania katolickiego,

oddawani byli do szkó jezuickich.

W I^olsce w której wolno wizaa wszystkich ludzi bez

wzgldu na przekonania co wiecznie pozostan indiwidualne-

mi, ju wtedy uwaano szko pubhczn a znakomitsz za

zakad narodowy dla wszystkich wyzna; winnych za kra-

jach zdawao si to przewrotnoci i bezprzykadn lepot.

W ogóle co do wychowania i owiaty mona powiedzie,

e po za rodkiem XVI wieku przez pootwieranie szkó je-

zuickich zaczo si wicj modziey uczy, ale co dzie

mniej wychodzio modziey na wiat naleycie wyuczonej

i z przywizaniem do nauki. Jezuici podkopali fundamenta

*) Kronika Lwowa Zubrzyckiego pod r. l!j85.
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akademii krakowskiej; irli wiU-ska hya lylko fliiclnmiu|

a od wysoaiiia iia uiiiwiTsytcty zagraniczne umieli wpoi^' od-

raz i w uczniów i w ich rodziców. Akadi-mia zamoy-^ka wy-

niosa si^' tylko do stopnia miernego i zgol kto nie zostiiwa

jezuit, ten nic mia Rdzie pobiera nauk prakticznych jak

prawa, nuMlicyny i wszelkich co nie miay stycznoci z ko-

f^cioem a przynajnmij z kalendarzem.

We wieku XV polscy autorowie pisali tylko po acinie.

Nauka Husa o)ud/.ia i i)odniosa jzyk narodowy w Czechach

a to wywaro wpyw na Polsk. Mamy z tego czasu i)olskie

jtsaterze, które z zupenie jiewnoci mona uwaa za lmsv-

ckie, i ów Galka, którego wiersze nibyto wieckie pi-zytoczy-

limy na waciwem miejscu, by take zwolennik Husa.

Gdy wadza papiezka rozcigaa si na nowo po Cze-

chach, zaraz jzyk narodowy poszed w poniewierk, jako

liogu niemiy i pogaski. Ale w Polsce co nie byo potrze-

bnem duchowiestwu, to si stao ju niezbdnem dla szla-

chty republika nckij, majcj w swem rku wadz i dla tego

jeli nie w XIV to pewno niedaleko w XV wieku pokazay
si tumaczenia ustaw krajowych. Wiek XVI przyniós na

Europ spory religijne, w których trzeba byo apelowa do
ludów, w jzykach dla nich zrozumiaych, to jest narodowych.

Polacy od rodka \\l wieku prawic wyrzucili z prawoda-

stwa jzyk aciski , a za kancyonaami nowowierców wpro-

wadzono go nawet i d(» katolickiego kocioa o tyle^ e Wu-
jek i»rzeoy na polskie godzinki '•) i wtedy t^ pewnie po-

wstao najwicej pieni kantyczkowych po dzi dzie piewa-
nych. Wkrótce trzeba no ksiom katockini ciga si z no-

wowiercami do wytumac/.eiiia bil)lii aby bya |)oznan na-

przód wedug rozumienia katolickiego.

7, kocioa i wadzy prawodawczej jako z korzenia i pnia

snadno ju i)iniiennictw(» jiarf dowe przechodzio na wszelkie

gazie.

Mikoaj Rey z Nagowic próbowa swj zdolnoci na-

przód iia pimiennictwie kocielnem, a potem poczy je ze

wieckiem. Rozmyliwal wiele o religii, poszed za now

*) Pie Bogarodnica jost niowtpliwic starsz i albo przesza od

kocioa wsclioHiiiogo, j\llio ]io\vst;iiT w skutok noni^Tionój narodowoci

przez Husa.

Tom VI 14
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nauk a swe dziea rymowane i prozaiczne nacechowa wielk

bogobojnoci. gbokiem uczuciem moralnoci, dobremi za-

rysami obyczajów polskicli. powabn jn-ostot, zupen origi-

nahioci i stylem na swój wiek poprawnym.

Jan Kochanowski, ucze akademii woskich, wiadomy
obyczajów najowieceszj Europy, prawowierny katolik wzbi

si nad Reya i jest poet Czasem podnosi ducha wysoko

w piewie pobonym, przenika rzewnem wynurzaniem alu,

a czasem rozmiesza artami lubo bez wzgldu na delikatne

formy obcowania, których wtedy jeszcze nie znano. Nala-

duje staroytnych i woskich pisarzy ale w ogóle nie traci

pitna narodowego i w naladownictwie. Naley niewtpliwie

do najcelniejszych poetów XVI wieku caej Europy i dopó-

kd bdzie starczyo jzyka polskiego, tak dugo niezagu-

chnie imi jego. Niepolednie za Kochanowskim stanowisko:

naley si Sebastyanowi Klonowiczowi , oraz Szymonowi Szy-

monowiczowi Bedoskiemu.
Z pisarzy rymowych , cho ju wcale nie poetów znani s

:

Jan Rybiski, Jan Zawicki, Walenty Gruszczyski, Achacy

Kmita, Adam Czachrowski, Jdrzój i Mikoaj Kochanowscy,

Malcher Podowski, Jan Jurkowski, Tomasz Bielawski, J-
drzj i Piotr Zbylitowscy, oraz wielu innych co histori, he-

raldik, owiectwo i inne rzeczy w jzyku polskim rymowali

lub przynajmniej wierszami przeplatali.

W poezyi aciskij odznaczyli si Jdrzej Krzycki, Mi-

koaj Hussowski . Jan Dantyszek.

Z historików polskich Maciój Miechowita, Bernard Wa-

powski, Marcin Kromer, Stanisaw Sarnicki, Stanisaw Orze-

chowski pisali po acinie; ukasz za Górnicki; Marcin Biel-

ski, Maciej Stryjkowski, który wiors zami przeplata lubi , po

polsku.

Jeografi Polski obrabiali Komer, Sarnicki, Striykow-

ski historycy i Jan Krasiski, wszyscy po acinie.

Na czele pisarzy politycznych stoi Frycz Modrzewski,

którego dzieo aciskie o poprawie Rzeczypospolitej wydane

roku 1551 doczekao si w dwadziecia kilka lat tumacza.

Moe niegbokiem ale narodowym politikiem serdecznie do

wolnoci i ojczyzny przywizanym jest Górnicki w Rozmo-
wie o elekcy i.

1

i
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O sztuce wojfUii^'J r. lóó^ ouoszoiie byo diukiem dzu-o

))ol>kic hetuiaiia Tjirni»\vskicK(» lul»o / tytukMu aciskim Con-

siliuin ratioiiis hrllirar a r. l'>f;i» d/icu Sinaw,* ry-

cerska )»()dobiiM Maicina liiciskiefio.

iM(')\vc(')W )irucz Górnickiego, Orzecliowskiego, Tiotra

bkargi tak nv sejmie, w sdzie, jak na aml)onie mona si

wielu ilnc/ytar, cho tylku niektórych pisma doszy naszych

cza>ów.

Z |»ra\vniki>w polskich i saskich czyli miejskicli opuszczamy

tych w-zystkich co si odznaczali w praktice sejmowej, >-

dowój lub komisyach prawodawczycli, a z pisarzy albo raczj

zbieraczy .istaw gj<'»wni sji: ,Iau Laski, .lakóh I'rzyuski, Mi-

Itoaj .la>kier, których zbiory aciskie; Jan lerburt, Pawe

S/czerbicz i Jau Januszowski pracowali po acinie i po pol-

sku: liistorik za Sarnicki w ]»rawie pisa po polsku. Tyme
tylko jzykiem liartlomij (.iruicki.

l'rawo kaufjuiczne Jak atwo wnie mona tylko po a-
cinie obrabiano, a maja w nim zasugi: Grzegorz Szamotulski

i Jan Lwowczyk.

Kilozoria jak w ciiej Europie bya jeszcze scholasticzno,

ah^ ju nie w jednym punkcie objaniona Platonem i znacznie

lepiei jak wprzódy rozumianym Aristotelesem, a poznanymi

z wykrytych i dobrych rkupisumw greckich, które wytuma-

czono wprost na aciskie. Jako tumacze na jzyk polski

pism Aristotelesa zasuguj na znakomite wspomnienie Se-

liastyan l'etrycy za dzieo O Rzeczypospolitej i Jdrzj
Glaber za Prognostikon. Dzieo Marcina Bielskiego y-
woty Phihtsophów to jest mdrczow nauk przyro-

dzonych (w Krakowie I.'*;^')) monaln susznie zaliczy do

historii ilozoHi.

Po acinie iilo^y Adam liurski (Bursius) dialektik

szkoy stoickij ze zda i wyrazów rozrzuconych po pismach

licerona, a Jakób Górski wyda pismo Comentarii artis

d i alek t i ca e.

Ksigi Cicerona o powinnoci cli, staroci, przy-

jani i t. d. tumaczyli Stanisaw Koszutski i Bieniasz Budny.

Jeometry czyli pierwsze miernictwo w jzyku polskim

wyda Stanisaw (Jrzebski zarazem nieposi)olity filolog.

W astronomii nietylko przez ca Europ, ale na wiele

14*



212

moe wieków zjedna sobie pierwsze miejsce Mikoaj Koper-

nik. Pisa tylko po acinie i dla tego Niemcom snadniej go

sobie przywaszcza.

Marcin z Olkusza jeszcze roku 1515 na danie papiea
Leona X wypi-acowa w imieniu akademii krakowskiej dla

zboru lateraskiegt), a jak si samo przez si rozumie, w j-
zyku aciskim projekt do naprawy kalendarza.

Jakób z Iy (Jacobus de Iszlza) ukada kalendarze o ile

wiadomo w roku 1512 i 1517 dla Polski, Wgier, Austryi,

Czech i rónych krajów. W póniejszych latach pokazuj si
kalendarze Mikoaja zToliskowa, Mikoaja z Szadku, Piutia

Sowackiego.

Od astronomii jeszcze si nie bya oddzielia astrologia.

Nie mamy ladu aby Kopernik bawi si astrologi, ale Jan

Latosz uy jego systemu na objanienie po acinie przyszych

wypadków politicznych. Tomasz Rogalius w dziele polskiem

Prognostikon drukowanem roku 1595 zapowiedzia przy-

szo na sze lat nastpnych.

W chemii albo raczej alchemii odznaczy si Micha S-
dziwój Sdzimirowicz urodzony roku 1566 pisa po acinie,

a uchodzi za wynalazc kamienia mdrców.
Jdrzej Mirowski bada fizyk i istnie jego dzieo aci-

skie drukowane za granic w kocu XVI wieku a objania-

jce teory wiatru.

W historyi naturalnej uwaanj tylko za odnog medi-

cyny pisali dziea polskie, w których gównie przewaaa bo-

tanika : Stefan Falimirz , Hieronim Spiczyski , Marcin Siennik.

Najznakomitszy za Szymon Sirenius odda si samej tylko

botanice w dziele obszernem: O przyrodzeniu i uyciu
zió, które po jego mierci wyszo kosztem Anny królewny

szwedzkiej a siostry Zygmunta III. W sztuce lekarskij bar-

dzo znamienite na ca Europ mia imi Piotr Stru rodem

z Poznania. By on profesorem w Padwie, potm lekarzem

nadwornym królowój wgierskiej Izabeli, jedzi do chorego

sutana tureckiego Solimana a udziela rady Filipowi II kró-

lowi hiszpaskiemu. W pimiennictwie zjedna sobie imi

jako tumacz z greckiego na aciskie pism Galena.

Piotr Wedelicki tumaczy take na aciskie Hipokratesa.

Odznaczyli za w rónych pismach lekarskich Szymon
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/ howicza, ktiiry kad omomiui wag na aitrolugijj przy Ic-

czMiiu i ta wyrojona umiejtno bardzo szkodzia w owym
cza^ic s/tuce lekarskirj: Cyprian z owicza, Walenty z Lu-

hlina, Józef Tektiindor rodem z Krakowa, Wojciecli Nowo-
polski (Al)crtn.s NovJcainpianus), Jdrzej Gritinius. Pismo

polskie o Przymiocie (czyli dworskiej chorobie) wyda
Wojciech Oczko a Xiff czworo «> przyczynach moro-
wego powietrza Piotr Liniastowski z Klimuut.

Jak zdarzali si pisarze znakomici lekarscy, tak obfito-

waa I'olska we wielu lekarzy prakticznych, lubo pierwsze-

stwo przyznawano zawsze Woclioin.

W teologii pierwsze miejsce naley si Piotrowi Skardze

l*owcskiemii, który przetumaczy na polskie roczne dzieje

kocielne liaroniusza a do loku WW uoy ywota wi-
tycj, wyda Kilka pi>in przeciw iiowowiercom; odznaczy si
jednak gównie potuj, a przy tni serdeczn wymow, ka-

znodziejsk i jzykiem czysto- polskim, tak piknym i miym,
i pod tym wzgldem stoi na czele wszystkich dawniejszych

i nowszycj pisarzy. Obok poezyi Jana Ivoclianowskiego, ka-

zania Skargi s drugim kolosalnym pomnikieu XVI wieku

w dziejach pimiennictwa narodowego.

Dopiero w X\'I wieku przetumaczono w caoci bibli,

/katolickich tumae:a' naprzód wyszo (r. 15«)1) bezimien-

nego, poi)rawiam' w rkopimie przez Jana ze Lwowa (Leo-

polit), drugie krakowianina Justusa Kabego, a na koniec Ja-

kóba Wujka z Wgrowca (mazowieckiv'go). Ttimac/euie wa-
ciwie ariaskie, przy którem wielu pracowao rozmaitego ro-

dzaju disidcntów a z bard/iej znanych Jan aski, Jdrzj
Trzecieski, Stankar rodem Woch a profesor krakowski ogo-

szone nakadem Mikoaja (Jurewicza) Kadziwia roku lótJo

drugie za Budnego drukowano o dziewi lat pói^niej w Za-

sawiu litewskim.

W^ og«)le exegetika i obok nij dogmatika najbardzii^j zaj-

moway teologów.

Hosiusz, o kt()rjm niemao mówiono po róiiyei miej-

scach niniejszych dziej(')w, by najgruntowniejszym znawc
wszystkich gazi tcologicznycli. Nietyle zdolnoci , ale i^ówn

pracowito znachodzi si w pismacli arcybiskupa Karnkow-

skicgo.
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Teologia wyzna disidenckich bya w cigym rucliii a nie

dosiza punktu ustalenia ; wreszcie jest cile zwizana ze spo-

rami religijnemi, o których wyej spominano pu rónych miej-

scach i ztd nie masz powodu zatrzymywa si nad jej bli-

szem rozpoznawaniem.

Jzyk aciski i grecki w XVI wieku byy gównemi
przedmiotami nauki po szkoach i dla tego znakomitsi pisa-

rze jak Jau Kochanowski, Klonowicz, Szymonowicz, Skarga,

Orzechowski, Górnicki znali je gruntownie, i naladowali kla-

syków staroytnych nietylko co do myli, ale i co do zwro-

tów mowy przy oddawaniu myli,

Z tejto uprawy wyrobionych naukowo jzyków staroyt-

nych pokazuje si ju w XVI wieku treciwo we wyrae-

niach polskich. Jzyk w ogóle pisarzy tego czasu wychodzi

jednake od ludu i kto chce si z nim naleycie obznajmi,

ten osignie lepiej cel przez rozmowy z ludem, jak przez naj-

troskliwsze dochodzenie po ksigach.

ycie uczonych narodów staroytnoci byo Polakom znane

do najdrobniejszych szczegóów. Jan Zamoyski ju w modo-
ci wsawi si pismem aciskiem w dwóch ksigach o sena-

cie rzymskim, które za granic przypisywano jego sawnemu
nauczycielowi Sigoniuszowi.

Jzyk hebrajski wraz ze staroytnociami owego narodu

zajmowa take wielu Polaków a zwaszcza teologów tak ka-

tolickich jak disidenckich i spomniony ju jako autor jeonie-

tryi, Stanisaw Grzebski pisa po acinie o monecie , miarach

i wagach u Hebrajczyków.

Znana jest rzecz, e po niemiecku uczyli si Polacy od

nauczycieli domowych Niemców, w klasztorach niektórych,

w miastach pogranicznych polskich, w Prusach gdzie okoli-

cami panowaa w mowie ludu mieszanina polszczyzny z niem-

czyzn; w po^iróach po Niemczech, w subie na dworze ce-

sarskim. Jzyk woski sta si dosy znanym przez uczszcza-

nie Polaków do akademii woskich , a podówczas gównie pa-

dewskiej
,
przez zwiedzanie Rzymu od panów z licznym dwo-

rem, sugami i pachokami, przez wpyw Wochów za Bony

na dworze w kociele i w akademii krakowskiej, na koniec

przez uciekanie nowowierców woskich do Polski. Nie jest

I
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przesadni, e czasem i w karczmie Woch móg si rozmówi

swoim jzykiem.

Skoro udawao si ju Ijardzo wielu Polaków na zako-

czenie nauki do Tarya, przeto niedziw, e poselstwo wyjtra-

wione po llenrika de Yalois ujo soiie dwiir liaróla IX i po-

wabnem wysowieniem i czysto paryzkim akcentem

Inne sowiaskie j^/.yki jak ruski i cze>ki byy znane do-

brze, skoro pierwszy by gównym w Litwie a drugi gasn
dopiero w Zatorze i Owicimiu.

Styczno z Turkami, Tatarami, wojenna a handlowa na

wet z gbsz Azy zniewalay Polaków do uczenia si jzy-

ków oryentalnych tureckiego i innych jako w tym celu uda-

wali si do larogrodu.

JiL te zaczy si pojawia i widowiska teatralne. Na
uroczystoci lubnej \2 stycznia liyHi Jana Zanjoyskiego i Ka-

tarzyny Kadziwiownej grano w zaniku ujazdowskim pod

Wai*szaw dramat Jana Ivochanowskiego pod tituem Od-
prawa posów greckich. Iloku 1598 po zalubieniu

Zygmunta lii z Ann liakuszank ukadano z osób obrazy

i histori Akteona poartego przez psy przedstJiwiali Stani-

saw Stadnicki, Danilowicz, Krasicki i Teodor i.aski; Ne-

ptuna wiezionego i»rzez delhuy Krzystof Mtmiwid Doroho-

stayski, Opaleski krajczy koronny; Orfeusza obcionego

alem i puszczajcego si do jiiekie St-;inislaw Miski woje-

woda czycki, a zakoczya si zabawa kouiedi Niemoic-

wskiego pod tituem liabirint. Uczniowie jezuiccy gry-

wali jakie sztuki i take przedstawiali obrazy historiczne.

Co do drukarni z pocztkiem XVI wieku kwitnla w Kra-

kowie Jana Hallera, a r. 1503 wynurza si i niedugo znika

Kaspra llochiedera; r. 1512 wida obok Hallera drukarnie

Lerua i Unglera, i)oteni Vjetora i Szarffenberga, na koniec

Lazarzow, Tiotrkowczyka, Wierzbity, Siebeneychera, (iar-

wolczyka. Pierwsz polsk ksik, mianowicie napisan po

acinie przez S. Bonawentur ywot Jezusa a tumaczony na

polskie przez Baltazara (>[»»cia wyda \jetor r. 1522.

Po za rodkiem XVI wieku moni panowie a zwolennicy

nowoci religijnych nie nn»gc wiele drukowa u mieszczan

których atwo dosigaa wadza biskupa, starali si o wa-
sne drukarnie po swych miasteczkach a nawet i wsiach bez
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obawy o skutek wyroku sdownictwa duchownego z powodu

treci pism ksiek wydanych. W celu zrównowaenia wpywu
nowowierców zakadali drukarnie biskupi, jezuici, a dla

ksig nabonych take Eusini. Przed rokiem 1570 zjecha

do Lwowa z Moskwy Iwan Fiedorowicz i 25 lutego r. 1570

rozpocz druk ksigi Aposto czcionkami sowiaskiemi.

Byy take i drukarnie ydowskie, a przynajmniej jedna

w Lublinie, gdzie polskiej nie wida ladu.

Jak pimiennictwo polskie tak i drukarnie roe:y w skutek

ruchu i ycia rozbudzonego sporem o religi, Czasem prze-

noszono je z jednego miasta do drugiego; zdaje si, e je-

szcze byy i przewone z miejsca na miejsce, lubo wtpi
trzeba, czyliby takich nad cztery wyliczy mona; dosy, e
prócz Krakowa wychodziy ksif^ki w Gdasku, Elblgu,

Malborgu, Toruniu, Braunsbergu, Wilnie . Zabudowie, Brze-

ciu ntewskim, Zasawiu litewskim, Szamotuach, Kominku,

Grodzisku (w Poznaskiem) '•'), Poznaniu, owiczu, Warsza-

wie, Putusku, w Piczowie, w usawicach pod Zakliczy-

nem, Lwowie, aszczowie (w Bezkiem), osku (na Litwie),

Niewieu, Nowym Wereszczynie , Ostrogu, Zamociu. Sy-
na za znaczna drukarnia dla dzie lutherskich, polskich

w Królewcu.

Zamoni drukarze byli zarazem i ksigarzami, ale zda-

rzali si ksigarze i bez drukarni. Dawni przepisywacze r-
kopismów równie jak i dawni ich sprzedawacze (stationarii)

ulegali w Krakowie wadzy rektora i akademii, drukarze przeto

i ksigarze jako ich nastpcy, take si pod ni rozwinli.

Miao to zapewne jakie niedogodnoci, dosy, e dooywszy

starania od r. 1539 przeszli pod wadz m ejsk jako zwykli

rzemielnicy i kupcy. Ksiek cena bya podówczas biorc

na pienidze niewiksza jak dzisiaj: miasto Lwów za znane

dzieo Jaskiera pod tytuem Jurisprovincialislibri tres

zapacio r. 1535 trzy ówczesne zote, co wedug Czackiego

na stop omdziesit zotych z gi-zywny koloskiej czyli czter-

dzieci om zotych, ale doda naley, e wou mona byo

*) S podania, e !<zauiotulska ilrukainia roku 1558 wydawaa

dziea w Lesznie.
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dosta za ówczeMie dwa zote, wic dzieo Jaskiera równao

si wartoci pótora wou.

Zyfimnnt I podoano okoo r. ir)25 z powodu pism iu

tli(r>kici zaiiro\vu(l/il ctiizur w ten ^^po^ób, ab) bez pozwo-

lenia biskupów nic nie drukowano, oswoiwszy si atoli z no-

wociami relif^ijnenii cofn rzeczone rozporzdzenie w lat

cztcrna.cie a ponowi! je kanclerz Maciejowski jako biskup

krakowski dla swj dyecezyi w dniu 26 kwietnia 1547 roku

w t<'n sj)osób. aby drukarze bez |»ozwolenia biskupiego lub

akademii, niewayli si niczego wydawa.

Na sejmie r. 1557 Zygmunt August ustpujc naleganiom

nuncyusza Lipomaniego i biskupów jiolskich zakaza druko-

wania i rozszerzania pism wierze przeciw nycb. ale o wyko-

nywanie tego zakazu wcale si nie troszczy i owszem sam

takie prawie tylko ksiki ze zagranicy sprowadza.

Sobór tridencki wyrzek zasad, e nad ksikami czuwa

wadza duchowna i tak cenzura przez potwierdzenie obyczaju

utrzymaa si przy biskupach. Stefan Batory rozkazem z dnia

7 lutego 15b<) r. rozporzdzi, e ktoby drukowa bez po-

zwolenia, pisma tyczce si dziejów lub spraw Rzeczypospo-

litej, choby dawnych i nawet najniewinniejsze, ten od iu-

stigatora pozwany przed sd, ukarany bdzie wedug prawa

magdeburskiego, tak jak gdyby paszkwil wyda, co miao
znaczy, ukarany mierci.

Odwoanie si atoli w tym rozkazie do prawa magde-

burskiego stanowi dowó<l, e chodzio mu tylko o drukarzy

miejskich , ale nie o jtanów, którzy mieli drukarnie w maj-
tnociach wasnych. Wreszcie szlachta przywizana do wol-

noci, niebylaby pozwolia kr[towa ducha swego, jakkol-

wiek obojtnie patrzaa na cenzur i)o miastaci.

Jednake biskuj»i nietylko wzbraniali czytania dzie przez

szlacht pisanych, aleje katom publicznie na rynku pali roz-

kazywali. Przeciw dzieom Luthra wystpi w Toruniu roku

1521 z ogniem na i>lacu przed kocioem w. Jana legat pa-

piezki i kardina Zachariasz z Fereira. Odznacza si podobne-

mi exekucyami Jerzy Radziwi kardina, kiedy jeszcze by
tylko biskupem wileskim a ju i)rawdziw tk w rku je-

zuitów. Na i)oduszczcnie TosscYiniego sam Stefan Batory
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skaza na stos pisma disidenta i zacitego nieprzyjaciela je-

zuickiego Wolana.

Przytoczylimy po wyj zdanie Zamoyskiego *) : e zakaz

i wywoywanie ksiek, jest bez celu; zwraca owszem na

nie uwag i tra bardzij s upragnione; jeli co mylnego

w wiat wyjdzie; rozumniejsza i poyteczniejsza wykazywa
i naprawia.

Niejeden klasztor mia zbiory rkopismów, które pomna-

a. Najgówniejsze biblioteki byway u benediktynów, cys-

tersów, miechowitów (stróów grobu Christusa), kanoników

regularnych. W kocu XVI wieku take u franciszkanów,

dominikanów, bernardinów. Za wzrostem sztuki drukarskiej

w Krakowie, coraz wicej ksig przybywao wszdzie, a spro-

wadzano ich wiele i z zagranicy.

Szkoy mieway pospolicie biblioteki a r»ajgówniejsza

bya akademii krakowskiej , mnoona co dzie bardzij darami

profesorów, a nawet i uczniów. Stare a wane rkopisma

leay w niej na pulpitach i byy acuchami poprzykuwane

aby ich nikt wynosi nie móg. Zygmunt I zaoy króle-

wsk bibliotek w Wilnie; Zygmunt August znacznie j po-

wikszy a umierajc przekaza jezuitom, których kolegium

za Stefana Batorego stao si akademi i ju z pikn biblio-

tek. To co zgromadzi Zamoyski utworzyo znowu wcale

znakomit bibliotek akademii Zamoyskiej.

Panowie duchowni i wieccy starali si czsto o ksiki

i to od dawnych czasów; do najpikniejszego zbioru przyszli

Radziwiowie,

XVII.

Handel polski. Pienidze. Weksle. Miary handlowe. Stanowienie

cen. Przemys. Górnictwo. Warzelnie soli. Kopalnie kruszcowe. Prze-

mys wiejski czyli gospodarstwo. Propinacie.

Z owiat nie szed jednake porówno handel i inny prze-

mys. Do handlu gównie i przedewszystkiem potrzeba dogo-

dnego pooenia geograficznego, a mianowicie, eby
drogi innych krajów odlegych a cigajcych od siebie na-

') Ksiga dwudziesta I.
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wzajem towary, wuuie si schodziy i krzyoway ; potr/ebn

stosunlow iiieiiiciiliwyci, pcwiiyci, zgoa wiclkij ciszy

w l\raju; potrzeja wolnoci, eby kady wiedzia jakici

ma >i^' trzyma przepiscAy a zupenie ufa, i rozporzdze-

nia rzdowe lub samowadiio ur/dnika nic stan na zawa-

dzie jego przedsijwzicioni.

Codo wolnoci miast polskich, ta bya jeszcze mi le-

pszem stanowisku nieli miast wielu innych krajów Eurojjy.

Starostowie rzdzili wprawdzie bez ogldania sie na ustawy,

cignli zyski z miast królewskicli a dziedzice z miast swoich,

ale w ogóle nie dopuszczali si zbytecznego dzierstwa. Szla-

chta bya potg dla mieszczanina nieprzyjazn, uchwalaa

na sejmaci prawa krpujce handel i inny przemys, chciaa

dowolnie znia ceny towarów, które kupowaa, ponawiaa

ustawy o zniesieniu cechów i bractw rzemielniczycli i handlo-

wych, lecz królowie i kanclerze wszystkie przepisy sejmowe

szkodliwe krzewieniu si handlu i wszelakiego przemysu zo-

stawiali bez wykonania. Pokój wyczywszy kraje napa-

dane ol Tatarów, w pozostaej reszcie Polski okazywa si

zupenie dostatecznym, biorc miar z innych krajów najhan-

dlowniejszych.

Pooenie atoli l*olski nie byo i podobno nieatwo b-
dzie dla handlu spizyjaznem. Jak miasteczko odlege od

spawu i drogi, na którój si mijaj wozy ze stron dalszych,

nigdy nie wyronie na miasto, tak kraj pooony na uboczu

konmnikacyi midzy innemi ruchliwemi a dalekiemi od siebie

krajami nie moe sta si potnym przez handel.

Morze batyckie i czarne, lece tylko w mironikach

Rzeczypospolitej nie wizay gównych czci, na które si

dzieli kula ziemska, ale tylko kraje barbarzyskie i zimne,

o nuiych bardzo potrzebach, z cywilizowanym i ciepym za-

chodem Europy.

W XV wieku wszelkie towary indyjskie przychodziy dla

Wenecyanów i zachodnij Europy do wschodnich brzegów

morza ródziemnego i do morza czarnego. Odkrycie atoli

drogi morskiej do wschodnio) Indyi w koo przyldka dobrój

nadziei, odkrycie Ameryki, która zacza dostawia te same

towary co Indye, nareszcie wydarcie przez Turków Genue-

I
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czykdn Biaogrodu *j, Kaffy na Przekopie oraz Kilii, obaliy

w znacziij czci handel polski z morza czarnego a obróciy

go na miasta niemieckie i pruskie.

Handel wic morski wzbi si w Polsce nie móg, dla

pooenia kraju, a ldowy za tem mniej znajdywa zasiku,

e nawet skpo przeseanc towary do barbarzyskich i zim-

nych krajów, jeszcze omijay przygranicznemi morzami miasta

i w ogóle ziemi Rzeczypospolitej.

Robiono na sejmach wiele chaasu o eglug narwick,

bo odbieranie przez Moskw bezporednio towarów indyj-

skich, afrykaskich, amerykaskich zmorz batyckiego sa-

bio do szcztu ruch nawet w portach pruskich i inflanckich,

a có dopiero w Kijowie i Lwowie.

Od tego czasu o handlu prze eh od owym polskim

ledwo warto spomina. a bez niego obroty handlowe oparte

tylko na potrzebie domowej i bliskiego ssiedztwa, nie mogy
wiele zaj ludzi, nada im naleytej biegoci a tm samem
podnie kraju do bogactwa, które t wreszcie równie na-

rodów jak pojedynczych ludzi, ani lepszemi ani szcziwszemi
nie czyni.

Miaa Polska w obfitoci zboa, soli, elaza, misa, lnu,

konopi, skór i weny, a to s skarby waniejsze nad zoto,

dyamenty i pery. Skarby co ywi ciao a.w godnoci utrzy-

muj ducha ; skarby przy których lud nie zasmakuje w nie-

woli, cho go te sroga niewola na czas przywali.

Handel wychodowy a gównie przez Gdask, Elblg,

Rig by ytem, pszenic, jczmieniem, owsem, lnem, kono-

piami, chmielem, skórami bydlcemi, osiemi, jeleniemi,

miodem, woskiem, bursztynem, smo, potaziem, drzewem

masztowera, wszelkiem okrtowem, klepkowera, budulcem

a nawet jeszcze i czerwcem. Pszenica woyska, podolska

i ukraiska przez Bender (Tehini) i Daszow (Oczakow) do-

stawaa si na morze ródziemne.

Handel przychodowy na odwrót przez Gdask, Elblg,

Rig obejmowa nierównie wicj przedmiotów a mianowi-

cie zotogowie, bawaty, pikne sukno, cienkie pótno, tka-

niny namiotowe, obicia cienne, ubiory bogate, przybory na

*) Biaogród zwano po acinie Moucastruni a \>o turecku Akiermau.
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k<mic, klejnoty, bro wszelak, skóry niektóre na kouchy,

jak sol)<»Ie, lamparty, rronf»»^aje i inno; <lalt\j stoktisz, i^leil/ie

i w>zeakie pody njorskie. Take zoto, srebro, niiod^. mo-

sidz i f<» surowe liih wyrobione. Handel przychodowy mor-

ski przez Prusy i InHanty zaopatrywa take kraj we wina

kreteskie, i^reckir, wo>kie. franciizkie, liiszpaski«', reskie,

korzenia kuchenne, r('>ne akocie tak poudniowej Kurojiy,

jak Azyi, Afryki, Ameryki.

KnjM-y miast portowych ]iniskich poprzycho<lzili do wiel-

kich bogactw i posiadali wasne okryta. Zygmunt August

urzdzi z nici) Hotill polsk, która jednake niedugo istnia-

a, a co we wa.^ciwem miejscu objaniono.

Stanowiskami liandlu wewntrznego polskiego ale t i

zagraincznego tak jto rzekach jako na osi byy miasta pol-

skie najwiksze, które e powtórzy si tu dawniejsza uwaga

jak wszystkie miasta caego wiata, tylko swemu pooeniu

do handlu byy winny sw wielko. Kraków trzymajc

z (idaskiem Wis jakoby wstg za dwa koce, rozcign
swe stosunki do Szlska, Moraw, Czech, Wgier, krajów po-

udniowych sowiaskich i Woch iWÓw lubo bez spawu

siga przez Multany i Wooszczyzn do krajów tureckich, ar-

meskich , na Azy:} niniejsz a z drugiej stroiy do ziem mo-

skii'w>-kieli. Kijów na<l brzegami Dniepru tego ojca rzek

luskirh i litewskich zaopatrywa ca liitw w owoce i wy-

roby Az>i. Na Tawaiiiu wys|)ie dnierprskiej z dawnych cza-

sów jeszcze i w XVI wieku l»ya komora celna nmrowana

i sklejtiona a ani wit owdow zwana. Tam pobierano

gówne elo litewskie i w\niierzano jak kar na przemyca-

rzy osmictweni zwan. l*ozna wy|»cdza na rok kilka-

dziesit tysicy woów do Brandenburgii i innych krajów nie-

mieckich, a wy>ea do Lipska ój. szcze, pierze, skóry, wosk

i grube sukno; wszystko na osi, bo spaw na rzece Warcie

by trudny i nie dochodzi ani do jakich takich miast zagia-

nicznycli.

IJrogi uwaano ju za gówn podpor handlu i obwa-

rowano je prawami, ^rzyjto znsad z ustaw mazowieckich,

e nikt nie moe wzbrania gocica posjjolitego przez swe

pola do kocioa, c'o targu, do myna, do przewozu. Statut

litewski trzeci stanowi, e szeroko drogi gównej wynosi



-222

nia pótora pita: w j^potkauiu si wóz próny winien um-

kn naoonemu, jezdny czowiek wozowi, pieszy jezdnemu.

Przy mijaniu si na niegacli kady z póldrogi zjecha obo-

wizany, a drugiego nie spyclia. Co do naprawy dróg trzy-

mano si zasady, e kto co pobiera teu swoim kosztem o

ich utrzymanie stara si winien, a gdzie ca nie masz tam

gromada to jest ludno wiejska. Jednake na drogacli wa-

nych handlowych, gdzie byy koszta nad siy mieszkaców,

królowie brali to na ca i zlecali swym poborcom.

Mikoaj Krzystof (sierotka) Radziwi w dobrach swych

niewieskich na Litwie, drogi drzewami poosadza.

Zdarza si lubo rzadko zy i niegodziwy szlachcic, co

drog , któr kupcy pdzali woy, umylnie zwa , a pod

pozorem zrzdzonj szkody woy zabiera i tym sposobem

zdzierstwa si dopuszcza. Podobne sprawy czsto si przy-

taczay do starostów, a nawet i do samego króla : znano si

na tym przebiegu i zwykle kupcy zyskiwali przychylne wy-

roki, lubo zwoka, kopoty, starania i opaty sdowe zawsze

byy szkod.

Czuwanie nad niebezpieczestwem drogi w ogóle a na-

wet dawanie kupcom stray przeciw ui>iezcom, kiedy si zja-

wiali, naleao do starostów*).

Ca wewntrzne w XVI wieku przynajmniej dla mie-

szczan miast gównych jak Krakowa, Poznania, Lwowa, War-

szawy, Wilna, Kijowa i Witepska by}' poznoszone jak spo-

mniono wyej : bd to przez uchway, sejmowe, bd przez

zatwierdzenie przywilejów przy wstpowaniu na tron nowych

królów, bd przez nadania ksit mazowieckich, litewskich,

atoli nie jeden starosta a nawet mony pan, jeszcze ich

w swych dobrach wymaga, a kupiec wola si opaci ni

spraw wytacza. Zdzierstwo jednake w tym wzgldzie byo
rzadsze i mniejsze, ni po wszystkich krajach zachodniejszej

Europy.

W statucie krakowskim z r. 1543 spotykamy rozporz-

dzenie, e furmani polscy pod utrat towaru w jtoowie na

) Mandat Zygmunta Augusta Cracoviae feria IV. festi nativitatis

5»cti Adalbert! r. 1553 do ukasza Górki starosty wielkopolskiego z powodu

niebezpieczestwa pod Midzyrzeczem. W archmum miatta Poznania.
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starost, a w poluwir na ^kJl^b iii<* iiiajn wozi^ towai"ów nie-

mieckich ani do Pulski ani z Polski, lecz woonie Nicntcoro

zohitawiar. Postanowiono to niewtpliwie w skutek stara ku-

pców polskich dla obalenia handlu zagranicznego prowadzo-

nego z pomoc faktorów czyli jak dzi zuwiemy handlu ko-

misyjnego, ale oczywicie ze szkod dla handlu. Drogi

celne do kadego kraju hyly przepisane z dawnych czasów.

Pieni^^dzy w cigu XVI wieku przybywao corazwicj;
kruszców zachodowi Kuropy dostarczaa Ameryka i snadno

przez handel wchodziy do Polski. Królowie Alexander i Zy-

gmunt I bili czerwone zote polskie, które zrazu warte byy
dwadziecia om, potem pidziesit dwa a w kocu pidzie-

sit pi (wczesnych groszy. Na kop liczono tyche groszy

szedziesit, ua grzywn czterdzieci om, na wiardunek

dwanacie, na skojcc dwa, na zoty trzydzieci. Zotiiwk

ówczesn zwano talarem. Zotówki cakowite bardzij popa-

cay ni zote liczone w monecie.

Pn')cz srebrnego grosza*) bito take trzygroszówki i sze-

ciogroszówki.

W Litwie liczono na wielk warto srebra zwan ru-

bel**) który mia w sobie iirzeszo pótory kopy groszy lite-

wskich. Monet polsk zdawkow stanowiy pógroszki, sze-

lgi równe jednej trzeciej grosza i pieniki równe jednaj

czwartej szelga, czyli jednej dwunastej grosza.

Zoto i grubsza handlowa moneta zmieniay kurs w miar

ich potrzeby. liUbo to byo skutkiem wzniesienia si handlu,

przecit'z ogó przywyky w duchu redniowiekowym do pe-

wnój we wszystkiem staoci wywoa uchwa na sejmie r.

1598, aby talar zawsze by wart trzydzieci sze a czerwo-

ny zoty [lidziesit om groszy.

W aktach miasta Lwowa co do zmiennego kursu monet

zotych i wikszych srebrnych pokazuje si, e talar r. 1550

mia wartoci zoty i)olski i trzy grosze czyli trzydzieci trzy

*) Grosz polski w i igu XVI spada cigle we wartoci i kiedy lUi

poczi|tku równa si prawi? pitnastu w kocu nie dochodzi dziewiciu

groszy z ostatnici czasów Rzeczypospolitej.

*•) Ruliel w polskim byoby rbel albo odcinek srebra. Czucki jego

wartoi' podaje na .•l.'i zp. 21 gr. k r. 17fifi.
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ówczesnych groszy*), dukat za r. 1566 pidziesit dwa gro-

sze , a okoo r. 1 580 tylko groszy trzydzieci czyli by równy

zotemu. To zmniejszenie si wartoci zota wyniko oczywi-

cie w skutek wzrostu kopalni hiszpaskich w poudniowo]

Ameryce
,
jak nadmieniono i w skutek dawania gorszego krusz-

czu w srebrnych groszach.

Podug ówczesnego rozumienia kocioa jeszcze uchodzio

za grzech branie lichwy to jest po teraniejszemu procentu

od poyczonego kapitau, jednake szlachta ju czstokro

sprzedawaa majtnoci, osiadaa w miecie i jak mówiono

pienidze w pat to jest na procent dawaa. Prawa nare-

szcie milczeniem uznay szerzcy si zwyczaj i tylko nad om
rocznie od sta bra zakazyway '•'*), lecz zdarzali si lichwia-

rze na dziesi, dwadziecia i trzydzieci od sta. Wreszcie

dawne zakupywania czynszów i wyderki, o których powyj,
hyly tylko zason lichwy.

Kupcy ju te uywali weksli: z Poznania za asygnowa-

nie do Nlirnberga cigali po pi od sta***).

Miary handlowe urególowa sejm z r. 1565: okie kra-

kowski by wtedy uznanym za ogólny polski. To samo

i kwarta krakowska. Cztery kwarty zaliczono na garniec,

dwadziecia cztery garnce na bary, a trzy baryy na beczk.

Co do wagi take jednakowj na ca Polsk zaczto liczy

*) Zoty by naprzód ze zota bity, potem rozdzieli si na czer-

wone zote i na zote liczalue. . Póniej zaczto bi zote ze srebra,

w talerze czyli talary. Nazwa pochodzi z woskiego od TagUere ta-

lerz jakiego uywali staroytni. Talar wic by to zoty w jednej sztuce

ze srebra.

**) W Uniwersale poborowym na r. 1581 czytamy: „Ci którzy maj
pienidze lece a na interesse ich dawaj , aby kady od sta zotych,

da (poboru) zotych dwa a na imi ci, którzy majtnoci swe sprze-

dawszy w miecie mieszkaj. Wszake, aby aden nie bra ode sta jedno

zotych om."
***) miglecki O Lichwie Rozdzia XIV kwestya 9. „Jeli ku-

piec biorc tysic zotych w Poznaniu, aby je odliczy kaza w No-

rymbergu , moe za to wzi- Zda si bowiem niesuszny to zysk, bo

e da tysic w Norymbergu, w Poznaniu wemie tysic y pidzie-

sit, a zwaszcza e mu to odliczenie bez pracy przyjdzie, napisawszy

tylko kartk do faktora swego, aby odliczj- odpowiadam, e to zysk

suszny."



225

od skojca polskiego i otów zapewne wrocawskich. Czter-

dzieci om skojców zrównano z trzydziestu dwoma lotami

czyli funtem, trzydzieci dwa funty nazwano kamieniem, a pi
kamieni czyli sto szedziesit funtów cetnarem

Korców nie zrównano przez cala Polsk, bo to miara

szlachecka, a szlachta pisaa prawa i zmian nielubia, ale

kazano ziemiom stosowa si do najgówniejszego miasU na

Mazowszu, na Rusi i w kadem województwie innych krajów

Rzeczypospolitej.

Z morskich wielkich miar wspominany czsto bywa

aszt
Wojewodowie otrzymali zlecenie do zoenia pocecho-

wanych wszelakich miar stiirostom i radom wszelkich miast,

a pozostali przy dawnem obowizku strzeenia, aby niebyy
faszowanenn. Wtedy stano take dla wygody szlachty,

e wojewoda ze starost bd stanowili ceny na wszelkie to-

wary. Poniewa nie dao si to uskutecznia ze susznoci
dla kupców, przeto w zupenoci rzadko do wykonania przy-

chodzio.

Co do napojów jednake sam sejm z r. 1593*) ustanowi

ceny na kwart: za wina greckie mawazy (zwykle mama-
zy) i muszkatel lepsz po groszy pi , podlejsz po groszy

cztery; za wino za wgierskie wedug staroci po groszy

pi, cztery i trzy.

Przy tm niby tó ponowiono dawne prawo, eby W-
grzynom i cudzoziemcom nie byo wolno szynkowa win, ale

dla taszcf,'o kupna przyniesiono im t ulg jako od niechce-

nia, e gdy skadu przez trzy tygodnie w hurtowuj sprzeday

nie wypróni, to i szynkowa mog.
Wyszy przemys stanowio gównie górnictwo**). W gór-

nictwie pierwsze miejsce trzymay saliny ziemi krakowski(^

we Wieliczce i Bochni.

I

•) Konstitucya roku 1593. Skady winno cudzoziemców aby nie

byy.

•*) Mamy gruntowne dzieo Hieronima abckiego Górniotwo w PoU

lee. Znajduj]^ si przy niem dokumcnla i z czasów najdawniejszych.

Korzystano z nich wielo do ainicgszc^o dzieo.

Toro V]. 14
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Kopalnie Wieliczki a mianowicie stare góry skaday si

z przedziaów czyli szybów zwanych królewski, bonarowy,

buzeniuski, wodny i szybu którym hingowano (spuszczano)

drzewo ; w górach za nowych by szyf Seraf noszcy nazwi-

sko od Serafina upnika w czasie Kamirza Jagielloczyka,

a przy nim warzelnia.

Kopalnie Wieliczki szy przez dwa pitra: z wyszego

do niszego spuszczano si szybikami; wyrbane wielkie

przestwory zwano Szerzynami, mae komórkami a za-

lane wod b akiami.

Sklepienia pi-zestworów podpierano supami, przez co

prawie cae bory z powierzchni ziemi pokny kopalnie

i z których przyszy przemys moe jeszcze wymyli, jaki

wielki uytek.

W kopalniach bocheskich stare góry skaday si z szy-

bów Florencya, Durszlak, Wieczny, Szewczy, Królewski

a nowe z szybów Bochner, Kierath (koowrót) i Findar.

Saliny krakowskie od dawnych czasów byy tak powy-

dzielane na uytek zakadów kocielnych, miosiernych, e
ani w Wieliczce ani w Bochni na korzy króla lub jego dzie-

rawców nie pracowao nawet pótorasta kopaczy.

Oprócz dwóch wielkich królewskich salin w Krakow-

skiem bya take prywatna pod wsi Lednic ze szybem zwa-

nym Lubomirz.

Ru czerwona zaopatrywaa si w XV wieku sol z Dro-

hobyczy i ydaczowa, jak w swojm miejscu sporaniono.

Kromer wzmiankuje o soli pod Koomyj, gdzie od czasów

Kazimirza wielkiego s o jej wywarzaniu ladv i o soli pod

Haliczem.

W XVI wieku pokazuj si na Rusi kopalnie soli we

wsi Staruniu, we wsiach Doy i Morszyn. w powiecie stryj-

skim, w dobrach szlacheckich Monastyrozany i Jabonicy,

we wsi Siemiszewie, we wsi Dohnie pod Lwowem. Byo
za niemao warzelni solnych. Król mia sól rusk ze Sonia

w Przemylskiem, Jasienicy w Samborskiem i Tyrawy w Sa-

nockiem.

Kromer powiada e sól ruska wydobywana z wody stu-

dziennój bya albo granowa niebardzo czysta, ale t w mia-

kim i bardzo biaym proszku.

I



22 7

We Wielkopolsce Kromer spoinina kopalni soli pod ja-

kiem miejscem Piiika o kfórcm ju skdind i w XV wieku

wiadomo u wzj^ledem kt<'»re;,M) dzisiaj adnej nie mona po-

wzi(5 wiadomoci.

Za Zyprnunta niejaki .lan Rop trudni si wywarzaniem

soli w Bydgoszczy, jacy za Loissowie w fidasku.

Z kopalni kruszcowych najwaniejsze cigle byy olku-

skie, gdzie wydo)ywano oów ze srebrem. W roku. 1505

ogoszono nowe statuta dla gwarectwa olkuskiego, które si

rozcigao na mile w promieniu od Olkusza.

Szlaclita a nawet i najznakomitsza wyjednywaa sobie

czci tj ko])alni ju na dziedzictwo ale zrazu a mianowicie

do czasów Stefana Batorego z obowizkiem oddawania kró-

lowi olbory (dziesiciny) w kruszczu. Posiadacze pewnych

dziaów czyli gwarkowie byli rozmaitych stanów: szlachta,

mieszczanie , cudzoziemcy.

Miasta Wieliczka, Bochnia, Olkusz, i inne rzdziy si

prawem saskiem, ale e byy zamieszkane od gwarków,

pokarzy, hutników, mincarzy i zgoa rozmaitych górni-

ków i rzemielników kruszcowych, przeto miay niejedno

urzdzenie sobie waciwe. Wiemy o Olkuszu, e kady
gwarek podlega ze swen robotnikami i kopaczami wadzy

miejskiej.

Kto chcia zosta gwarkiem lub robi nowy otwór w gó-

rze, ten potrzebowa zezwolenia a jak zwano fristhu od

upnika. upnik olkuski z siedmiu przysigymi skada sd
górniczy picrwszj instancyi, drug za skadali rajcy mia-

sta, a w trzecij moga i sprawa i)rzed króla. Kto w ko-

palni popeni kradzie na kruszcu, elastwie, skórze, drze-

wie lub innych górniczych rzeczach, tego sdzi upnik z raj-

cami miasta.

Gwarkowie stolni byli ci , którzy mieli oddane sobie szyby

w pewnym kierunku i na pewn dugo; drugich za co ua

uboczach otwierali góry, zwano opól u ym i. Gwarkowie stolni

stanowili gównie gwarectwo i na swych zgromadzeniach wy-

dawali uchway (lauda). Bya skrzynka gwarectwa z którj

opdzano wydatki sp(')lnych potrzeb.

Kto po wziciu fristhu przez cztery tygodnie nie rozpo-

czyna pracy albo j opieszale prowadzi, ten fristh utrca.
15*
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Oddawanie do pokaizy i przedawauie kruszcu przez

gwarków, zaopatrywanie si w potrzeby na targach olkuskich

:

wszystko to miao swoje prawne przepisy a w razie ich za-

mania stosowne kary i to nawet na gardle.

upnikami bywali senatorowie, ale te i znakomici mie-

szczanie krakowscy. Zdaje si , e na ten zyskowny urzd
ti^zeba si byo u króla drogo wku[)y\va.

W r. 1551 dla wody wcale nie kopano w górach olku-

skich a w r. 1556 tak znacznie mniej i z wiksz prac, e
król pobiera tylko poow olbory. Wod odcigano cigle

ua koowrotach komi, których omset do tego trzymano, lecz

take bito kanay podziemne z otworami u stóp pagórkowych

i dla odpywu do pobliszych rzeczek.

W Olkuszu bya mennica, gdzie wydobyte srebro zaraz

wybijano na pienidze, tern znaczne, e miay na krzy dwa

moty czy motyki. Dochód królcAYski z kopalni olkuskich nie

by wielki i na pocztku XVI wieku piciu tysicy czerwo-

nych zotych nieprzechodzi.

Po kopalniach najglówniejszych olkuskich nastpoway
take królewskie pod Chcinami na oów, mied i bkit mie-

dzi, które jednake poszy w zaniedbanie ju okoo rodka

XVI wieku. Wanit\jsze za byy kopalnie biskupa krako-

wskiego pod Kielcami na oów i mied przebijajc srebrem

oraz pod Sawkowem na oów.

Syna take dziedziczna szlachecka kopalnia jakich

kruszców pod wsi Trzebini

Srebro znajdowano nietylko pod Olkuszem, Kielcami

i Sawkowem ale jak wida z opisu Polski I\romcra take

u Chrzanowa, Nowej Góry, lecz wszdzie bardzo skpo.

Na ywe srebro czyli merkuryusz kopano pod Tustanem

na pograniczu Rubi i Wgier.

Kopalnie rudy elaznej a nawet dosy znaczne fabryki

elazne wida po rónycli stronach Polski a mianowicie w sta-

rostwie chciskiem, krzepickiem, grabowskiem nad Prosn,

odolanowskiem , w Pile nalecej do starosty z Ucia. W No-

wem miecie Korczynie bya podobno i fabryka broni. elazo

móg kady dobywa i wyrabia bez opacania olbory. Przy

hutach i fabrykach elaznych, wglarze, dymarze, kowale,

kunicy, pókarze dawali panom czynsz; w czasie cigania
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poboiM uis/c/ali opat od swego zatrudnienia na ^^karb Rze-

czypospolitej.

Kupalnie siarki syny pod Wilic, pod Swoszowicami

w Krakowskiem i i»o iiuiych miejscach. Ivoper\va.>t'r zapewne

biarc/au ela/a wydobywano i produkowano pod Bieczem.

Szukano atoli wszelakich mineraów [)od Karpatiimi na Rusi

i Spiu w paj^iirkacij Wdjewód/twa san(luniir>kiego i nawet

w 'rusach jak si Zhije pomidzy Braunsbergiem a Frauen-

burgiem gdzie dawniej miano dobywa srebro.

Nad l)rzrj;aini morza baltickiego po jeziorach pruskich

owiono sakami jakby ryby, znaczne bryy bursztynu, który

zdarza si i w ziemi nawet a na Podlasiu i w Wielkopol-

sce pod Note.

Marmur z dawnych czasów wyrijbywano w Dbniku pod

Krakowom, u Chcin pod Olkuszem.

Alabaster znajdowa si take w Polsce.

Na czele Caleyo kopalnictwa sta król, a w zastpstwie

jego kierowa tym wydziaem podkomorzy krakowski. W 1517

roku zjawi si urzd Podkomorzego górniczego i by
nim naprzód Lanckoroski. Pónij znowu nie wida takiego

podkomorzego, ale nad w.>^zystkienii ui)ami stoi podskarbi

koronny; nad kopalni, za Wieliczki, jako wykonawca jego

rozkazów, ma dozór po dawnemu jodkomorzy krakowski.

W XVI wieku przy obalaniu wszelkich stosunków len-

nych w ziemiach niegdy ruskich, staraa si szlachta ko-

ronna wykorzeni dawn lenno i ze stosunków górniczych.

W pac ta convcnta zawarte ze Stefanem Batorem wsadzono

ju zastrzeenie, a i wntrze ziemi z kruszczami i wszyst-

kicm w dobrach szlacheckich, jest dziedzica a ju nie króla

wasnoci. Do otwierania kopalni jeszcze król lub podko-

morzy górniczy dawa koncesye ale olbor ju nie na skarb,

lecz dla waciciela ziemi zastrzegali.

Urzdnicy po kopaJMiacli znaczniejszych solnych lub in-

nych, byli upnik. ]odupek, bachmi^trz (Bergmeistcr) pi-

sarz, waebnik, stegarowie, hutmani to jest dozorcy prac

lub skadów z narzdziami.

Kierujcy warzelni soli zwa si§ warcabnym. Kady
urzdnik kopalni, plóczki, huty by przysigy.
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Robotnicy za byli rurmistrze czyli spuszczajcy wod,
wiecarze, trybarze, kopacze, lenszownicy co si zajmowali

opraw szybu, handrycharze (Handieicher), fuliarze, to jest

wonice co dostawiali rud i wgle do pieców, trakarze (od-

cigaczyki), ladernicy, narazacze, lojownicy (oje dziay ko-

pal), szmearowie albo' podhutmani , sulikarze, ciele górni-

czy, poprawnicy, kowale
,
ploczkowie. Rodzaj pracy górniczo]

zmieni si znacznie ; nazwy te wyszy z uywania a dla tego

trudno dzi wiedzie co tego lub owego nazwania robotnik

móg mie za zatrudnienie.

Do górniczych robotników zaliczy take mona wszel-

kich rzemielników co pracowali w mennicy olkuskij, po fa-

brykach elaznych i innych kruszcowych, zwykle w miastach

górniczych prowadzonych. Ich bractwa opieraJy si na pra-

wach i urzdzeniach sobie waciwych*).

O przemyle rzemielniczym mówiono ju dosy przy

miastach, pozostaje do opisu sam tylko przemys wiejski czyli

gospodarstwo.

O gospodarstwie nie da si wiele wicej powiedzie nad

to co przytoczono powyj przy opisie XV wieku**). Lite-

ratury ekonomicznej narodowój z tego czasu prawie jeszcze

nie masz***)

U kmiecia rolnictwo i cay zarzd posiadoci zwykle

szy lepiej ni u szlachcica, dla tego, e sam gospodarowa,

e dla siebie, e na mniejszój roli, któr ca stara si wy-

zyskiwa, e nie by zajty wojn ani politik. Folwarki

szlacheckie zostaway po wikszj czci w zastawach , dzie-

rawach, na oprawach wdowich, doywociach, na wwiza-

niach, pod zarzdem dworzauów paskich. Zgoa rzadko

si niemi zajmowa sam waciciel, ale zawsze prawie jaki

czowiek obcy, który myla na dzi o groszu a niedba

o przyszo roli, mia wreszcie dochód bez wielkij pracy

*) Obszerniej moiia czyta u Labdzkiego.

**) Ksiga czternasta XVI.
***) Dzieo ekonomiczne którego si radzili gospodarze byo wocha

piotra de Crescentiis pisane jeszcze w XIII wieku a w tumaczeniu pol-

skiem wydane r. 1549.
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i zabiegów: mianowicie z czynszu, propinacyi i z boni na

sprzeda zagraniczn. Pienidzy do gospodarstwa bardzo

mao potrzebowano, a kapita obrotowy zastpowaa przemoc
stanu rycerskiego ustawami pi^anemi na sejmach przeciw

chopom i napdzaniem coraz wikszem chopa ua robocizn

dworskj.

Uprawa roli w krajach koronnych polskich o tyle bya
zlepszon, e uywano pugów z lemiami i w ogóle z e-
lazem. Jeduake na Mazowszu i Litwie górowaa socha dre-

wniana. Na mudzi kiedy oracz w pole wyjeda, bra ze

sob kilka przyrzdzonych drewien punych i cigle odrzu-

ca popsute a dokada nowe. Jeden ze starostów mud/kich

przyniewala wsie do uywania elaz, ale e potm rok nie-

urwizajny nastpi i lud si na pugi bardzo oburza, trzeba

je byo, jak gdyby bardzo szkodliwe narzdzia , z gospodarstwa

wykluczy.

Zboa dzi zwyke w Polsce, ju wszystkie cliodowano

i wtedy.

Szlachta rzadko jeszcze obsiewaa pola latowe a staraa

si bardziej o wielo omiiiy.

Folwarki szlacheckie wzrastay co dzie bardzij przez

wcielanie anów pustych to jest po kmieciach zmarych

bezdzietnie, po zbiegych, po wygnanych lub po skupionych

krnbrnych wójtach i sotysach, a na ostatek przez krudowa-

nic zaroli.

Na biaj Rusi trzebiono lasy sposobem dzi jeszcze

w pónocnych rónych krajach uywanym. Po wycitych

drzewach zostawiono równo porozrzucane gazie, na drugi

rok w czasie letnich uitaów, przecieano je som i podpa-

lano. 1 tak nietylko oczyszczono ale czstkami popiou zasi-

lono ziemi.

T nowin pen pieków orano soch i zasiewano j-
czmieniem lub pszenic; czasem nawet obydwoma temi ziar-

nami, lecz póno w lato, tak i na czas sprztu jczmienia,

wybujaa ju niele oniina pszenna na sprzt roku nast^'-

pnego.

Woy w Polsce zaprzgano w jarzma za karki; ua mu-
dzi jednake i na biaej Rusi zwykle za rogi.
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Sprzt w krajach koronnych zwoono do stodó; na

mudzi i Litwie przynajmnij pod dach, a we wielu oko-

licach przed wymacaniem lub otukaniem kosów trzeba

byo osusza przy ogniu w rodku szopy. W ziemiach ru-

skich poudniowych, a zwaszcza na Podolu i Ukrainie,

gdzie niwa pogodne a wród nich niebo pikne jak woskie,

przestawano uietylko na brogach przy domach ale i na ster-

tach w polu.

W pobliu za laków tatarskich mócono zboe zaraz na

zagonie a kadziono nawet ze sonin i misem wdzonem
w doy po lasach; kor, ziemi a na ostatek darni nakry-

wano, eby ladu stopy ludzkiej nie byo.

Ziemie pobliskie u Wisy, Narwi, Bugu i wszystkich

rzek splawnych z Wis poczonych jak i ziemie naddwi-
skie zaopatryway wszelkiem zboem porty gdaski, elblg-

ski i rigski. Uwijali si ju kupcy i ajenci miast portowych

po domach szlacheckich za pszenic i zaliczali jak i dzisiaj,

naprzód pienidze. Panowie miewali urzdnika szyprem zv*a-

nego który co rocznie spawia zboe czyli odprawowa tak

zwany spust do Gdaska i przywozi z powrotem korzenie,

proch i róne potrzeby dla dworu.

Litwa i Ru gówny dochów miay z chodowania byda

tysicami wyganianego do Niemiec. Ale chopi mudzcy

i Sowacy wsi waaskich uchowali take niemao byda oraz

kóz i owiec. Chów koni wszdzie jeszcze by znaczny, a na

Ukrainie najznaczniejszy. Ryboóstwo stawowe po wielu ma-

jtnociach gówny stanowio dochód.

Propiuacya piwa, miodu, a nawet gorzaki ju i po

wsiach, ale w ogóle szkaradnie wypalanej i bardzo nie-

smacznj, bya wszdzie wan gazi dochodu dwor-

skiego.

Lubo niemal wszystkie kraje Rzeczypospolitej polskiój

okwitoway we wszelkie rodzaje ywnoci tak i za spiar-

ni zachodniej Europy uwaane by mogy, przecie ludno

polska od godów a w skutek nich od pomorów na ludzi

i bydo wicj nieraz ucierpiaa, ni w dary przyrodzenia

najubosze kraje. Pochodzio to z nieurodzaju , tu i owdzie

przyczyniy si napady tatarskie, wojna, szaracza ale naj-
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gównij std brao pocztek, e zboe byo zarazem gó-
wnym przedmiotem handlowym i nieraz go wiccój wyprze-

dano, jak potrzeba krajowa wyprzeda pozwalaa. Za godami
tu nastpoway czste morowe zarazy, ale i w innych kra-

jach Europy nic byo pod tym wzgldem lepiej.
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Zygmunt III obejmuje tron polski. Spór o Estoni. Karol soder-

manlandzki wyamuje si z pod rozkazów Zygmunta III , który napróno

wzywa sejm do wypowiedzenia wojny Szwecyi. Zamieszki religijne w In-

flantach. Karol z nich korzysta.

O Estonii to jest pónocnej czci Inflant bya powyj
mowa dosy czsto od mierci Stefana Batorego i przypo-

mnie tu naley, e Zygmuntowi III wsadzono za warunek

oboru: i j przydzieli do Rzeczypospolitej; e ojciec z tej

przyczyny do Polski puci go nie chcia, a senat szwedzki

wyda owiadczenie , i go za pana swego uwaa przestanie,

gdyby o oderwaniu którejkolwiek szwedzkiej prowincyi mia
myle.

Zbliywszy si pod Gdask dla objcia tronu, Zygmunt III

wzbrania si wysie na ld dopókdby z warunku wzgl-

dem Estonii zwolnionym nie by, lecz da si przekona, e
pacta conventa jako ukad nietykalny i wity z narodem,

w caoci koniecznie zostawi trzeba, a owemu warunkowi

jawn protestacy moe zapobiedz, jako j w kociele oliw-

skim przy zaprzysiganiu zobowiza narodowi poczynionych,

uroczycie zaoy,
Lubo Zamoyski prowadzi gównie na tron Zygmunta III,

przecie do tego by znaglony tylko okolicznociami i po przy-

jedzie jego do Krakowa widzc si odsunitym od dworu.



clicia luowadzenieiii opozycyi przeciw królowi dawne wi>y-

wy odzyska a z tej przyczyny znowu za warunek dopenie-

nia koronacyi kad przydzielenie Kstonii.

/y^^inunt Iii knijc miody, bez wyszych zdolnoci wród
obcych panów przebiefilych a niez^fodnych wród burzliwej

szlachty . zwiijzany rozkazami i napomnieniami ojca oraz

uchwaa senatu szwedzki«'^'o Uik sobie sprzykrzy swe stano-

wisko, e o opuszczeniu Polski myle pocz. Zakopotao

to wicksz(» panów ale skoczyo si na owiadczeniu Zy-

l^muntu o przyj\;ciu owiadczenia przez sejm, aby sprawa

o Estoni bya w zawieszeniu at do czasu, w którym Zy-

gmunt obejmie tron szwe<lzki.

Skoro umar król Jan, Karol soderinanlandzki wadze

estoskie naponniia, aby swego kraju od Szwecyi do Polski

odrywa nie pozwoliy, doniós o tm Zygmuntowi, bo wie-

dzia, i nui si to nawet podoba bdzie.

Kiedy Karol ju si na dobre wyamywa z pod rozka-

zów Zygmunta, zawar z Moskw pokój (r. 151)5) w którym

Moskwa wycznie Szwecyi przyznaa Narw i Rewcl z ca
Estoni.

Pod czas owj wojennj wyprawy Zygmunta do Szwecyi

i owj nieszczsnej walki ])od Stangebro, Estonia wspólnie

z Finlandy nie uznawaa wadzy Karola ale królewsk

W ugodzie linkópingskij pomidzy Zygmuntem a Karo-

lem zastrzeono, i stany szwedzkie l)cd miay prawo sta-

wia oi)ór temu, ktoby zobowiza nie wypeni. Za stara-

niem Karola zebray si stany do Jónkópingu i wypowiedziay

posuszestwo Zygnnintowi. Na sejmie powtórnym o pciroku

póniejszym wyrzeczono dnia 24 czerwca r. 15{t9, e jeeli

Zygmunt nie przyle syna Wadysawa, Ittóry wtedy liczy

dopiero lat cztery, na wychowanie krajowe i w zasadach

lutherskich, na ten czas linia jego bdzie pozbawion prawa

dziedzicznego do Szwecyi.

Zygnnnu III przywizany bardziej do kocioa katolickie-

go ni do wszelkich dóbr ziemskich, nigdyby tego nie uczy-

ni. Wiedzia o tm dobrze Karol i dla tego jedynie uoy
ów warunek wzgldem maego Wadysawa, aby dla wiata

a j)rzynajmnij protestanckiego mie dowód, e tronu nie
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wydziera synowcowi lecz bierze go od narodu , z przywizania

do wiary a nawet przeciw swj woli.

W Kalmarze zostawi by Zygmunt na zaodze wojsko

swoje. Karol wzi to miasto szturmem a zamek przez

ogodzenie.

Dowódzc Jana Sparre brata kanclerskiego z innemi

dwoma panami szwedzkimi kaza ci i ich gowy na bra-

mie miejskiej zatkn, a Polaków i Niemców puci pod przy-

rzeczeniem, e przeciw Szwecyi nigdy wojowa nie bd.
Nastpnie uda si do Finlandyi, gdzie po odniesionem zwy-

cistwie zajwszy miasta Wiborg i Abo odda pod miecz ka-

towski omnastu mów a pomidzy nimi Jana Flemminga

syna marszaka królestwa szwedzkiego. Na pocztku r. 1600

na sejmie w Linkopingu Karol zwolniwszy sdziów od wy-

konanej przysigi, sam wystpi jako oskaryciel przeciw gó-
wnym stronnikom Zygmunta.

W stan chopski który w Szwecyi na sejmie zasiada,

wmówi, i szlachta szwedzka chciaa si pozby rodu swych

królów od ludu ukochanego a zaprowadzi na wzór polski,

woln elekcy. Przez róne matactwa i z pogwaceniem
wszelkich przepisów sprawiedliwoci zyska na czterech pa-

nów najznakomitszych wyrok mierci i zaraz ci ich kaza;

innych za kilkunastu w wizieniu trzyma. e za Estonia

staa pod takimi urzdnikami i mimo sw ch nie moga
jeszcze uznawa wadzy jego, przeto wsiad na statek i z flot

wypraw do nij rozpocz.

Okoo tego czasu zebra si sejm polski w Warszawie.

Zygmunt wystpi ze alem przeciw swemu niegodziwemu

stryjowi i da wypowiedzenia wojny. Sejm nie spieszy

z odpowiedzi i nawet z tej przyczyny rozjecha si przed

czasem, a panowie pokój nadewszystko miujcy wrcz
owiadczyli , e król swej sprawy tylko wasnemi siami bro-

ni winien, lecz Rzeczpospolita nie ma powodu do nieprzyja-

ni ze Szwecy. Ta uchwaa nie zatamowaa jednake
i moe ju zatamowa nie moga planów królewskich, bo Je-

rzy Farensbach wojewoda wendeski sta na stopie wojennj
dla strzeenia granic od Szwecyi i pe wnie mia tajemny w r-
ku rozkaz do cignicia na Rewel gówne miasto Estonii*

wstpnym bojem.
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Po piorws/.j utarc/ce Kuról kaza .si zapyta o powód

zaczepki , lecz Furensbacli odpowiedzi nic da a posaców
poiniiil i do Tolski odesa.

O InHantacii nie mona twierdzi, e byy wtedy przy-

tli}liio l'olsce. Zaraz po mierci Stefana Batorego na sejmie

konwokacYJnyni, po.>lowie od rycerstwa tego kraju: Kruse,

Roseu i Tiiieseniiauseo woali miao, e nie moci\ podboju,

ale przez dobroudlny ukad InHanty zijczone z Rzeczii)Ospo-

lit >lynnii z wnjnoci, a przecie bardzo niesprawiedliwie.

Skargi za ich jak wszystkie w hitacli dalszyci opieray si
na tern, e szlachta rodu niemieckiego miaa nadziejo i do-

bra lennie dzierone, podostaje prawem polskiem dziedzicznem,

a tym czasem zyskuj je prawie wyljjcznie panowie polscy

i litew.>cy i niejeden z krwi wielkich mieczowych rycerzy,

uietylko bez zamku ale bez dachu na koszu osiad.

Riga wyrzekaa, ie Stefan Batory w ujciu Dwiny twier-

dz na szkod miasta zaoy, a co uciliwe przeciw prawu

paci trzeba.

Gówn atoli skarg caego kraju byo: e w ukadzie

zjednoczenia Inflant zobowizano si opiekowa jedynie wy-

znaniem lutherskiem, nawet z wykluczeniem katolickiego a tyra

czasem osiad biskup l*atrici Nidecki z Kapitu w Iviesi, je-

zuici przybysze i awanturnicy z caego wiata stali si plag

duchowiestwa i kocioa krajowego.

Co do jezuitów nadmieni tu trzeba, i w owym rozru-

chu o kalendarz pouciekali z Rigi ale trzech zostao dla strze-

enia wasnoci zakonu i e za Stefana stan z Rig ukad
o dozwolenie pobytu trzem ksiom katolickim. Skoro je-

dnake bezkrólewie ogoszono, przyszed do tych jezuitów

starszy awnik z duchowiestwem lutherskiem, odebrali

klucze 0(1 kocioa i jak twierdzili z troskliwoci o bezpiecze-

stwo jezuitów i miasta, kazali im wyjecha, jako jezuici udali

si do starosty na zamek Diinamilnde czyli jak zwali nasi

Dyament.

Za Zygmunta III posano (r. 1589) jako komisarzy dla

osdzania buntowników kalendarzowych, Sewerina Bonara

kasztelana bieckiego disidenta, ale t Lwa Sapieh kancle-

rza litewskiego którego Skarga niedawno na ono kocioa
nawróci, a byli tam Jerzy Radziwi i Bernard Maciejowski
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w modoci chory koronny, po tern dopiero ucze jezuitów

w Rzymie, równie od nich jak Radziwi na kapastwo wie-

ckie nagnany i podówczas biskup ucki. Dawnym burmistrzom

rzdy Rigi oddano, kalendarza nowego trzyma si kazano;

wójta za i innego mieszczanina jako winnych mierci Tasta

i Williuga w odwecie cito, ale niedao si miasto nakoni
do przyjcia wypdzonych jezuitów stojc przy tm, e obie-

cao królowi Stefanowi przysta na osadzenie u siebie trzech

kapanów katolickich, ale rozumiao si wieckich.

Kiedy Zygmunt III wraca do Polski ze zjazdu owego

z ojcem swoim wRewlu, to na rajców Rigi bardzo nalega

o jezuitów. Poniewa za odparli i stanowczo nietak zaraz

wytumaczy si mog, przeto bez wzgldu na uroczystoci

przygotowane do jego prz}^'mowania, nie czekawszy piknych

statków umylnie przysposobionych, na prostych odziach

Dwin ze swym dworem przeby i W dalsz drog uda si

ku Mitawie, gdzie od rady rigskiej dosza go odpowied, e
miasto przeciw trzem ksiom katolickim nicby nie miao, ale

zakonu jezuickiego unikn pragnie.

Z pocztku jezuici i król okazywali ch rozprawienia si

zRig o to na sejmie, ale e na sejmach goni byh poso-

wie disidenci i arianie
,
przeto puszczono spór na sd zadworny

gdzie snadno napisano wyrok jaki by najdogodniejszy jezui-

tom. Syndik Rigi zaoy apelacy do majcego si zebra

sejmu, ale król tym czasem wyrok zadworny do skutku przy-

wied kaza.

Jezuici otworzyli natychmiast (r. 1591) szkoy: sprowa-

dzili omiu nauczycieli z nowicyatu wileskiego a wicj je-

szcze podobno z krakowskiego. Odebrali kocioy . Maryi

Magdaleny i w. Jakóba wraz z kaplic, w której zaczli

miewa kazania po polsku, eby udawa, i im o narodowo
chodzi i zyskiwa opiek i pomoc panów polskich przeciw

Niemcom a luthrom inflanckim. Nawracanie do kocioa ka-

tolickiego toczyo si na wielki rozmiar, a r. 1597 kiedy bya
straszliwa powód, wielu mieszkaców w kolegium jezuickiem

znalazo przytuek i wtedy wedug wyraenia jezuitów, uda

si wybornie poów na dusze (venatio animarum).

Przy tm cara usposobieniu trudno byo myle, aby

poudniowe Inflanty wspieray Farensbacha w Estonii , Esto-
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Ilia za saiua okazywaa sit cigle Zygniuutuwi i Polakom
bardzo niepmchylna i ochotnikaiui znacznie wzmocnia woj-

sko Karola.

Fareusbacha sia wyuosia tylko trzy tysice : niepodobna

mu byo stan do walki w polu, a tem mniej nn'>j^ si rzu-

ca na zdobywanit' miejsc warownych i by jedynie ograni-

czony na ma czyli partizanck wojn.

Kanil o.miflony przewag wojska swego jiosuwa si ku
poudniowym Intiantom i bez oporu zaj miasta Parnaw,
Salis, Wyszy l'ahlen, Lais i Felin. Jezuici z Uigi zuowu
uciekli.

II.

KaróI przenosi wojuc z E.stonii do Inflant. Bierze Dynaburg. Po-

lacy odnosz;^ zwycicztwo pod Karkuseni. Karol bifrzc szturmem Dorpat,

zwouje sejm do Klesi, kt<)ry uznaje Inflanty za odpade od Polski a ze

Szweci poczone. Jan Karol Chodkiewicz odnosi zwycicztwo pod Kok-
kenliuboneni. Karol boderinanlandzki odstpuje od oblenia Rigi.

Dojiókd wojna toczya si w Estonii trzeba si byo
o ni kopota tylko Zygmuntowi i jego dworakom, ale jak

Szwedzi przekroczyli granic inrtanck, wtedy ju byy za-

groone posiadoci i starostwa wielu panów polskich i lite-

wskich, a zwaszcza Ivrzysztofa Radziwia hetmana wielkiego

i Krzysztofa Mikoaja Dorohostayskiego wielkiego marszaka
litewskiego, ktcuzy w pi tysicy jazdy i szeset piechoty

cho byli disidenci, ruszyli z katolikami i nawet jezuitami

przeciw disidentom, bo im wszystkim chodzio o ich maj-
tki i dochód. Sia szwedzka bya znaczniejsza i wynosia do

dwudziestu czterech tysicy.

Tym czasem Karol przeszed szczliwie cae Inflanty

i obieg a Dynaburg. Byo tam wielu Szwedów co z obawy

zemsty Karola za okazan mu nieprzychylno uszli z Fin-

landyi a tym zaleao aby si w rce jego niedosta i po dwa

kro szturm zacity mnie odparli. Jednake na uprzejme

posannictwa przyszo do ukadów i do otworzenia bramy.

Mia w Dynaburgu znaczne bogactwa Farensbach i jak rzecz

naturalna wszystkie utraci, ale go to bynajmniej nie obeszo.

Radziwi i Dorohostayski od Wilna spieszyli pod Rig
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gdzie by Farensbach a potem ku rodkowi Inflant i zaczy
si czste utarczki a do waniejszego spotkania przyszo na-

przód pod Karkusem gdzie Dembiski wojewoda parnawski

i Maciej Leniek kasztelan dorpatski, do których przyczy
si i Farensbach zniewolili do odwrotu Gyllcnhjelma take
Karlsonem zwanego a dowódzc szwedzkiego i naturalnego

syna ksicia Karola. W Kiesi Ludwik Weiher i Ligocki byli

obleni od Wrangla pukownika, ale spomnieni trzej dowó-

dzcy polscy od Karkusu wrócili i w poczeniu z Dorohostay-

skim po wawym boju do którego wysypaa si i zaoga

z miasta, nagnali Szwedów na rzek i znieli. Dwanacie dzia,

jedenacie chorgwi i obóz zabrano; pomidzy polegemi Po-

lakami z dowódzców by Ligocki, z pomidzy rannymi Doro-

hostayski.

Wojsko polskie powinno byo i w te tropy i korzysta

ze zwycistwa, ale, e zoone z rónj mieszaniny najemnj

i od zalega, przeto oparo si dowódzcom i oddziaami po-

zajmowao lee zimowe, na których nie brako rozpusty a po-

dobno i srogoci.

Okoo Boego Narodzenia sam Karol sodermanlandzki

rozpocz szturm Dorpatu a tak skutecznie, i dziaami oba-

li do siedmiu sni muru i zaoga zdaa si na ask i nie-

ask. Napadnito kolegium jezuickie, zupiono i spustoszono;

jezuitów za na koniach dla szyderstwa i przeladowania

obwoono po ulicach, a potem jako jeców do Szwecyi ode-

sano, gdzie ze siedmiu czterech znalazo mier na morow
zaraz. W tyme samym czasie Gyllenhjelm z innem wojskiem

szwedzkiem pozdobywa Salis , Wolimirz, Lemsal, Ronneburg,

Kremon, Segewold, Treyden i nawet a Uxkull nad Dwin,
a Radziwi i Dorohostayski cignli pod Rig i tak woj-

sko podzielili, aby broni swych starostw Kokkenhusenu

i Dyamentu.

Karol przebywszy Dwin opanowa i Re;'c (Rositen).

Jako pan caych prawie Inflant zwoa sejm do Kiesi. Zje-

chao si mnóstwo rycerstwa inflanckiego i od razu uznao

kraj za odpady do Polski a ze Szwecy na wieki

zjednoczony.
Gyllenhjelm po dugim oporze zdoby i Kokkenhusen ale

bez zamku; dopuszcza si za tak dalece srogoci, e Pola-
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ków za rce i nogi do belek elaznemi gwodziami przybija

i nwiiijj puszcza, jeeli nie kaza, to przynajinniój pozwala.

Ze zamku znajdowa diy^h' odpór. W miesicu kwietniu

(r. KJOl) Jan Siciski rotmistrz nietylko si podsun pod

zamek ale jego zaog zaopatrzy we wod i wszelkie potrzeby,

a przy t(^j sposobnoci pozabiera ywno pod Stokkmanns-

hoflfem dla nieprzyjaciela prowadzon, tak, i Szwedzi w ot-

wartem miecie wicej od godu cierjiieli jak Polacy w obl-

onym zamku. Kaz udao si Gyllenhjelmowi napad w le-

sie oddzia radziwiowski z czterystu ludzi i i)rawie w pie
wyrba, ale jakby na zawoanie znalaz si Siciski i tak

bój rozpocz, e nieprzyjaciel dobrze drog krwi zafarbo-

wa nim za mury zamku Erli schroni si zdy.
('liodzio Kar(')luwi o Kig jako stanowic serce caych

Inflant. e zdobycie ldem zapowiadao wiele trudnoci, przy-

sposobi wic flot i dnia 9 czerwca wpyny cztery okrty

z kilku pomniejszemi statkami, z których zaczy pod Dya-

mentem wysiada wojska i wzdu piaszczystych pagórków

podpala chaty i chopskie zagrody, niszczc nawet biednym

rybakom ich czóna i sieci. Nazajutrz usiowali zabra z pa-

stwiska bydo rigskie, ale e im si to nie udao, znowu

podjjalali szopy cegielni i domy i. ich przecie Rianie udy-

bali i niele sprawili.

Krzysztof Radziwi, który ju a za Dwin bezpiecze-

stwa szuka, po trudnej przeprawie przez t rzek poczy
si z Farensbachem, a wsparci od Jana Karola Chodkiewicza

starosty mudzkicgo przybyego z omiuset ludmi, stanli

ogóem moe w cztery tysice u Kokkenhusenu.

Szwedzi wytrzymali oblenie przez kilka tygodni, cho
yli tylko koskiem misem a nawet wszystkie psy pozjadali.

Nadszed nareszcie w sze tysicy Gyllenhjehn d. 13 czer-

wca, rozwin swe wojsko zoone z czterech tysicy pie-

choty a dwóch tysicy jazdy, naprzeciwko polskiego obozu.

Przez dwa dni same harcownicze utarczki wszczyna, a na

trzeci dzie o siódmj zrana, rozpocz na dobre bitw.

Pukownicy jego Wrangel, Kindener i Rosenberg uderzyli

w rodek linii bojowej na Chodkiewicza i Janusza Radziwia
syna hetmaskiego i spychali im z miejsc chorgwie ale na

prawem Dorohostayskiego gdzie by dzielny Siciski umiano
Tom VI 16
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dotrwa w miejscu , cho piechota szwedzka wawo zasycaa

ogie. Gyllenhjelm wzi ca jazd i mia nadziej wawym
ruchem bitw rozstrzygn, ale e Dorohostayski nie czeka

uderzenia, tylko si rczo z miejsca ku niemu porwa, spra-

wio to na jazd szwedzk wraenie i tak pierzcha, e sam

Gyllenhjelm i caa jego piechota z najemnych Niemców zo-

ona w kopotliwe wpadli stanowisko. Posun si wtedy na

lewem skrzydle Strabowski kasztelan parnawski ze swemi

strzelcami i lekkiemi dziaami, a nawet z odwodu i od ci-

kich dzia nadbieg z kopijnikami i hetman Radziwi. Po-

nieli Szwedzi ogromn klsk, bo rannych i zabitych zosta-

wili do dwóch tysicy. Wzito do niewoli pukowników Wrangla,

Kindenera, Rosenberga, Borka i Jana Thiesenhusena, o któ-

rym spominano powyej a mianowicie, e na sejmie konwo-

kacyjnym warszawskim od rycerstwa inflanckiego poselstwo

sprawia; przy tra poimano take kilku grenlandczyków *),

który to drobny pónocny lud, nie by Polakom jeszcze znany.

Dwanacie chorgwi, sze dzia i piset wozów ze ywno-

ci dostao si zwycizcom a to wszystko bardzo maym ko-

sztem : strat omdziesiciu polegych Litwinów, czemu wiar

da moemy, bo rzecz wiadoma, i w ucieczce zawsze naj-

wicej niepomszczonego trupa pada. Trwaa za walka od 7

zrana do 2 godziny po poudniu.

Zaoga szwedzka w Kokkenhusenie straciwszy nadziej

ratunku, ofiarowaa kapitulacy ale zaoga polska zamku

kokkenhuseskiego pomna owego przybijania elaznemi gwo-

dziami do belek i puszczania z prdem Dwiny pragna
zemsty i obudzia jj pragnienie w caem wojsku. Radziwi
hetman skania si do przebaczenia i zapewni Szwedom

wolne odejcie pod warunkiem, e nie bd przeciw Polsce

suyli, jednake po kapitulacyi nakadziono ich wielu a na-

wet ogniem dziaowym ; wiksz za cz co si przy jakim

kociele bronili, wyprowadzi Radziwi, ale za miastem poto-

pili ich kozacy za co na gardle byli karani. Wedug poda
szwedzkich Chodkiewicz mia si przyczyni do tj srogij zem-

sty. To pewna, e agodnego usposobienia nie by, a z he-

tmanem Radziwiem swym przeoonym niedawno wielkie kó-

•) Thuanus (de Thou) tom III liber CXXVII sub an. I602.
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tnie zwod/i , sprawy przed sdami roztacza , ca Litw za-

burzy, a tm jedynie, e si bez powodu sprzeciwia wydaniu

swój bardzo bogatj pasierbicy, ostatnij z ksit suckich

za jego syna Janusza.

Zamki Erla, Kremon, Segewold, Roop po wikszj cz-

ci od Szwedów opuszczone zajli na nowo Polacy. Neuhauss

i Kies podday si^' snadno. Ilonneburg chcieli take odda
Szwedzi pod warunkiem wolnego odejcia, ale e Chodkiewicz

wymaga zdania si na ask i nieask, posza rzecz w od-

wok a nareszcie powziwszy wiadomo o zblianiu si

z nowem wojskiem samego Karola s5dermanlandzkiego nabrali

otuchy i o ukadach ani sucha nic chcieli.

Rzeczywicie w lipcu (r. KjOI) Karol wpyn w siedm-

nacie statków na Dwinc, a potem przybyo znowu trzyna-

cie , i gotowa wszystko do szturmu Rigi. W sam czas atoli

znalaz si tam Farensbach w tysic dwiecie najemnj nie-

mieckij piechoty. Wyszed z t, drobn si za mury rigskie,

usypa sobie szace i tak szczliwie ogniem dziaowym kie-

rowa, e jeden okrt zatopi a ca flot do odpynicia znie-

woli. Nadszed i Dorohostayski a na koniec Chodkiewicz

od Ronneburga, którego nie wzi dla owej aski i nieaski.

Karol sódermanlandzki wpyn znowu na Dwin i dnia

30 sierpnia wojska na ld wy.sadzi. Udao mu si nietylko

strae z Rianów zoone pozabija i pobra , ale opanowa

jeden szaniec osadzony piechot Farensbacha, przy czra

dwiecie trupa pooy i przedmiecie Rigi zapali. Nazajutrz

wpyno wicj okrtów, a sze maych statków posuno
si kanaem daleko pod bram. Wysadzeni z nich strzelcy

dawali skutecznie ognia i zabili burmistrza rigskiego Schrei-

bra. Wypad atoli Farensbach z oddiaem , kilku ubi i kilku

z kapitanem poima, a reszta ucieka.

Nie ustaway drobne utarczki i raz may oddzia jazdy

i piechoty zblia si pod mury, aby Polaków w pole wywa-

bi to znowu na Diablim Ostrowie (Dywelsholm) posypano

szace, posadzono kosze waowe, bombardowano miasto i ci-

gnito kolankowate przykopy dla dostania si pod mury, co

powodowao wycieczki z Rigi i korzystne dla Polaków utarczki.

Tym czasem nadeszo do Szwedów doniesienie, e Zy-

gmunt III z wojskiem wcale znacznem nietylko jest w pocho-
16*
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cizie od Wilna ale ju i Kokkenliuseu zaj. Karol soderman-

laudzki kaza wieczorem rozpocz ogie ze szaców na Dia-

blim Ostrowie przeciw miastu, a rycho z rana dziaa, sprzty

wszelakie z obozu na czóna wsadza i z wielkim pospiechem

pomimo gwatownego deszczu i nawanicy do floty przewozi,

przy czem niemao naprzewracao si maych statków a na-

gino ludzi.

Zamoyski szed od Wilna przodem, a pod Kokkenhusen

czekajc na króla Zygmunta i gówne wojsko, napisa list do

Karola sodermanlandzkiego z wyrzutami , e nie po chrzecia-

sku i przeciw prawu narodów granice polskie naszed , a swemu

synowcowi w niegodny sposób królestwo wydziera i wyzwa
go na pojedynek. Karol odpowiedzia bardzo niegrzecznie,

a sowa gówne byy: nie jeste mi równy, bo pisarek

a ja z krwi panujcych; gdyby za by równy,

tobym tylko kijem kaza ci skór wytrzepa.
Umia stosownie odpisywa Zamoyski, lecz mniejsza o te

poswarki, których blisza znajomo nie bogaci dziejowej

wiedzy.

iU.

Zygmunt w Inflantach. Polacy oblegaj Wolmirz, który bior, Ron-

jiebui'g. Ale wkrótce rozchodz si na lee zimowe. Wielka ndza w In-

flantach. Farensbach ginie pod Felinem, który Polacy bior. Inflanty

oczyszczone ze Szwedów, Polacy id do Estonii. Biay Kamie wzity.

Chodkiewicz po Zamoyskim obejmuje dowództwo, bierze Dorpat. Karol

IX ogasza si królem szwedzkim, Chodkiewicz odnosi wietne zwyciztwo

pomidzy Parnaw a Felinem.

Wybra si nareszcie do Inflant i Zygmunt z obudwoma

hetmanami koronnymi Zamoyskim i ókiewskim, z tumem
niezmiernym panów; cign za nim tabor mnóstwa pojazdów,

wozów, koni jucznych, co wszystko mogo by pomocne, chyba

tylko do uciania i wstrzymywania pochodu. Hetman Ra-

dziwi ze synem Januszem odjechali do Litw\', a Chodkiewicz

mia zamiar jeszcze niejaki czas zosta i wita króla pod

Selburgiem na lewej stronie Dwiny.

Wojsko przyprowadzone skadao si z czternastu tysicy

jazdy, a szeciu tysicy piechoty, i na owe czasy stanowio

si niepospolit. Pierwszem jego zadaniem byo oblenie
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Wulniirza. Miasto to z przyrodzenia obronne, Karol nowenii

warowniami pouniacnia, w ywno na rok cay opatrzy

i dostateczn zaog oi^adzi. Wzili si Polacy do sypania

szaców równolegych , ale ziemi zmarznit trz*ba byo
siekierami rba i wiele znoju kosztowaa ta robota a bya
dugo daremn dla braku dzia, bo artileria na zych drogach

cigle grzza i dla tego o kilka tygodni spcinia si w po-

chodzie, /nudzi si wkrótce Zygmunt, odjecha do Rigi,

napomnia to miasto do posuszestwa, a potm zaraz na-

wróci do Wilna, gdzie na niep;o czekao poselstwo mo-

skiewskie.

Nadeszy nareszcie dziaa, Zamoyski powytuka wyrwy

w murach. Piechota polska z najemnych Wgrów, Niem-

ców i Szkotów zoona, niepatna i mocno stargana od zimna

i godu nie sza do szturmu jak naleao a dla tego Zamoy-

ski kaza zesied z koni jedzie i piechot zastpi. Jakób

Potocki przewodniczy w drugim natarciu tak szczliwie, e
opanowa mury, kilka wie odporowych i koció. Obron
mnie kierowa sam Gyllenhjelni, ale zakopotany cikiem
pomorem wojska, a brakiem strzeliwa, podda si ra ask
i nieask. Jego i drugiego wodza szwedzkiego Jakóba de

la Gardie, Zamoyski odesa do Polski, a Zygmunt III zna-

jc przywizanie lvaróla do Gyllenhjelma jako do syna a sna-

dnij z powodu owego przybijania gwodziami Polaków i pu-

szczania na Dwin wizi cztery lata w zamku rawskim, do-

pókd nie wymieni za owych w Szwecyi pozostaych przy

yciu trzech jezuitów dorpatskich.

Rozpocz Zamoyski oblenie Ronneburga ale nadeszy

cikie mrozy.

By to za rok srogi w Inflantach z powodu morowj
zarazy i godu a znajdywano zwoki na cmentarzach i pod

szubienicami przedstawiajce obraz poczonych tych dwóch

klsk w ten sposób, i byo wida, e zgodniay tak dugo
jad trupa, dopokd przy tm jedzeniu sam si nie sta

trupem.

Wojsko polskie nie odbierao pacy, zostawao w okro-

pnem pooeniu i zupenie stracio ducha. Nie w lepszóm

stanie znajdowao si i wojsko szwedzkie; zgoa obiedwie

siy popady w zupen omdlao. Zamoyski równie odstpi
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od Rouneburga jak dawniój Chodkiewicz, cign nawet za-

ogi z Wolmirza, Moyanu, Roopu i na zimowe lee u clio-

pów okolicznycli rozoy. Bieda tedy wielka wcisna si pod

dach okropnj ndzy, a religia i wojna syciy im wzajemn
nienawici serca: onierz godny i nagi grabi wszystko co

popad w chacie , rozbiera z koucha i wszelkiej odziey Niemca

lub otwaka; zdarzay si przykady, e ludzie cakiem na-

dzy w rigskim klasztorze w. Jerzego szukali przytuku, a nie-

którzy po drogach i zarolach marzli.

Na pocztku r. 1602, kiedy Karol zbiera nowe wojsko

w Szwecyi, Zamoyski wyruszy z dworu Antzen gdzie sta dla

dawania bacznoci na nieprzyjaciela od Dorpatu zdoby Ky-

remp oraz Atzel wstpnym bojem. Szwedzka zaoga Dor-

patu korzystaa z pory, nasza Antzen i zagrabia cay sprzt

obozowy Zamoyskiego. Wojska najemne szwedzkie hrabiego

nassauskiego wypady z Wyszego Pahlen^ i zabray prze-

seki ywnoci przeznaczone dla wojsk Zamoyskiego, który

stawszy si panem Semgalenu, Ermsetu i Helmetu oblega

Felin.

Miasto to byo niegdy stolic mistrzów zakonu mieczo-

wego i miao dokadne mury i przekopy z licznemi wieami

odporowemi. Kozacy uywani w miejsce piechoty wpadli do

miasta, ale zamek by podwójnie obmurowany i gbokim
rowem obwiedziony. Zamoyski przywoa reszt jazdy, sam

zesiad z konia: wtedy modzie rycerska zagrzana przyka-

dem sdziwego hetmana, mimo silny ogie dziaowy, zaja
mur pierwszy zamku; ale o wziciu drugiego bez wysokich

drabi, ani myle byo mona. Rozpocz si odwrót a w nim

znalaz kul dla siebie Jerzy Farensbach wojownik niepo-

spolity, którego tyle tysicy kul w rozmaitych bitwach i u roz-

maitych narodów mino. Skoczy od razu, jak na niego

przystao.

Zamoyski bez wzgldu na wszelkie trudnoci, postano-

wi zgin albo Felin odebra: w cigu dwóch dni i dwóch

nocy dziewi razy szturm przypuszcza. Trzeciego dnia czy

przypadkowo czy umylnie jaki onierz szwedzki podpali

prochy, cz zaogi posza w powietrze a dowódzca w tym

przypadku take raniony, nie móg ju przeszkodzi zdoby-

ciu i kaza wywiesi chorgiew na znak poddania. Szwedom
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oraz Niemcom i Szkotom suby szwcdzkij pozwolono odej
do domów, ale Iiitlautczyków zatrzymano w celu oddania pod

sd , za zdrad króla i I{/oczypospolitj.

Po wziciu Feliiia mia by od pacony Polakom, lecz

na nieszczcie nie znaleziono tam pienidzy, których si spo-

dziewano i wojsko zaczo ciaasy, które mogy si sta

zgub.

Na szczcie atoli Karol sódermanlaudzki wtedy zwtpia
ju cakiem o swoich siach . i dla tego przez swych dowódz-

ców Mansfelda i ksicia nassaubkiego stara si u Zamoyskiego

o pokój lub przynajmniej rozejm. Zygmunt jednake sta przy,

zasadzie, e midzy prawym dziedzicem a podstpnym zdo-

bywc wadzy, nie masz innego warunku zgody, jak oddanie

tronu i opuszczenie kraju.

Udao si Zamoyskiemu wyliczeniem cokolwiek pienidzy

z wasnj kieszeni, uciszy wojsko, a otrzyma na zwiksze-

nie swj jazdy, poczet nadwornych przyprowadzonych przez

Mateusza Niemojewskiego i piset piechoty.

Oczyciwszy ju cae Inflanty, prócz Dorpatu, z wojsk

nieprzyjacielskich, wysa Zamoyski do Estonii jazd maemi
oddziaami w róne strony, a nakoniec z gówn si sam ru-

szy. Waescnberg, którego warownie znacznie byy uszkodzone,

od razu wzito, ale Biay Kamie (Weissenstein lub Witten-

stein) zapowiada nowe trudy. Zamoyski moeby by ma
zaog, która dla lepszej obrony spalia miasto a w zamku

zgin postanowia, zostawi na przetrzyman w obleniu ale

e przyjechao kilku Francuzów i Niemców sztuki wojcunj

wiadomych dla przypatrzenia si wojnie, chcia pokaza e
Polacy nietylko na polu ale i pod warowni umiej si nale-

ycie sprawi.

Od strony i)ónocnj byy mury najmnij obronne lecz

bagnem niedostpnem zabezpieczone. Zamoyski kaza chro-

stu, belek nasposobi i pod ogniem nieprzyjaciela grobl ubija.

Ju miesic t cik odbywano robot, kiedy wódz

szwedzki Arnek skrada si z tylu od llewla, eby j przer-

wa. Gdy Zamoyski wystpi do boju jazda szwedzka obsta-

wia si kobylicami i polscy kopijnicy nie mogli do nij si-

gn. Obeszli atoli kozacy zdaa i niespodziauem zabraniem

tyu Szwedom, popoch sprawili. Wtedy kopijnicy od razu
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rozbili piechot, zabrali dziaa i wozy. Arnep poleg i ju
tylko Szwed co siedzia na ciglejszym koniu , uszed do bli-

skiego Rewia.

Prowadzon po dawnemu grobl u Biaego Kamienia

wykoczono jak naleao, a Piaskowski i Wonicki artilerzy-

ci przeprowadziwszy po niej dziaa rozpoczli morderczy

ogie. Wezwani Szwedzi do poddania si prosili o godzin

potm tylko o pógodziny do namysu, ale gdy dziaa nie

umilky, przysali penomocników z poddaniem.

Po wziciu Biaego Kamienia naprzód kozacy a potem

cae wojsko odjeda chciao. Kogo móg, zatrzyma Za-

moyski i o ile si dao opatrzy pienidzmi z pidziesiciu

skarbowych , a dziewitnastu tysicy zotych wasnego grosza.

Wane sprawy publiczne w kraju, potrzeba wojska i pie-

nidzy do Inflant, wreszcie sam wiek Zamoyskiego, liczy bo-

wiem lat szedziesit trzy, stay mu si powodem zabierania

do odjazdu. e za ókowskiemu trzeba byo wraca ku

Dnieprowi dla bacznoci na Tatarów, przeto król pominwszy

starego Radziwia wezwa Chodkiewicza pod ów czas ju
hetmana polnego litewskiego aby si wojn inflanck zaj
który te spiesznie z bratem Aleksandrem, ale tylko w sto

koni przyby ze mudzi.

Cigno do wojska inflanckiego take szeset hajduków

ale to ludzie niesworni, po Inflantach w okolicach nawet Zy-

gmuntowi przychylnych, niesychanie rabowali i palili. Rada

rigska opatrzya ich w bro i naboje ale mieszczastwo tak

byo na nich rozjadowione e wypadszy z onierzami niiejs-

kiemi bio ich bez litoci u przewozu noW'0 myskiego i le-

dwie stu ze yciem pucio. Chodkiewicz oburzony strat

oddziau, na który niemao liczy, chcia wszystkich Rianów,

których mia przy sobie u Biaego Kamienia, w pie wyci,
ale przemoga uwaga, e prowadzenie wojny we wasnym
obozie do samobójstwa byoby podobnem.

Chodkiewicz zaopatrzywszy t wan twierdz we wszel-

kie potrzeby i pozostawiwszy dostateczn zaog, nawróci ku

Dorpatowi. Miasto to byo obronne i osadzone najpikniej-

sz artileri Karola sódermanlandzkiego, dla czego o spiesznem

wziciu ani myle byo. Chodkiewicz za wiedz Rzeczypo-

Bpolitj zamianowany przez króla administratorem Inflant,
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pierwsze wicrrocze r. 16U3 przelea pud Dorpatem a wrejjz-

cic duszy go wiadomoci , e zgodniaa zaoga szwedzka ju
jest bez naleytego duchu i okoo rodka kwietnia dopiero

szturm i zupenie szczliwie przypuci, bo zdoby i to osta-

tnie miasto inflanckie*). Trzech znakomitszych Inflantczyków

weszo zaraz z nini w ukady o odzyskanie posiadanych dóbr

i zaczli suy królowi, a mianowicie Stakelberg odmawia

wojska najemne Szwedom i obrabia Rewcl w którym nawet

osiad , I^ngelhardt Tiosenhausen uda si na agitacy do Szwe-

cyi, a Ivasj)er Tiesenhausem stara si Chodkiewiczowi, przy

którym stan, nazwabia Inflantczyków.

Niepatne atoli wojsko polskie doszo ju wikszej ndzy
jak sdzi byo mona, e j zniesie i jeszcze wojskiem si

zostanie. Niepodobna byo zamierza na cakowite wypdze-

nie Szwedów z Estonii, ale mae oddziay porozdzielano na

róne strony, z których jeden i drugi przychodzi czasem do

utarczek nawet i pod samym Rewlon). Dosy e lubo przez

cay rok KIOH trwaa wojna w Inflantach, przecie mona po-

wiedzie, e prócz odzyskania Dorpatu Polacy nic uiedoka-

zali, ale te i klski najmniejszj nie ponieli.

Karol sódermaulandzki cigle stopniowo a coraz blij

skrada si na koron szwedzk. Do rady pastwa wprowa-

dza nowych ludzi, którzy jako radzcy ju przysigali, e
bd wierni jego miociwoci ksiciu, jego gospodyni i o-
nie i jego mzkim potomkom. Jeszcze Karol udawa , e kie-

dy Zygmunt stal si niegoilnyni panowania w Szwecyi, a \Ya-

dysaw syn Zygmunta nie przyby, to naleaoby do rzdów
powoa Jana i)rzyrodniego brata Zygnuuita i lubo temu kró-

lewiczowi dc>i)iero dziesi lat liczono, przecie zrzeczenie si
jego za' prawe uwaa , a wszystkie zabiegi na tem zakoczy,

e przez i)ismo z dnia 22 marca roku 1604 sam siebie na

wspók z rad ogosi królem i odtd Karolem IX zwa si

pocz.
Karol tedy IX wysa nowe wojsko na odzyskanie Bia-

ego Kamienia, ale e Chodkiewicz spiesznie w odsiecz nad-

szed, zawizaa si bitwa midzy nim a szwedzkim wodzem

Lindersonem dla Szwedów tak nieszczliwa, e trzy tysice

*) List Chodkiewicza do króla z 23 kwietnia 1U03.
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ludzi, dwadziecia jedna chorgwi i siedm dzia zostao na

pobojowisku , a niedobitki ledwie zdyy uj do Rewia. Po-

lacy stracili w zabitych omdziesit jeden ludzi a rannych mieli

okoo sto. W licie do króla pochwali Chodkiewicz wale-

czno swego wojska i prosi dla niego o wier (zasugi

wierroczne) w podarunku. Karol t klsk przypisywa spis-

kowi stronników Zygmunta, który z Finlandyi przez Estoni

mia zapuci swoje gazie. W skutek tego Reinhold Liven

chory rycerstwa estoskiego *) by w Rewlu przez sd wo-

jenny na mier skazany i na górze w. Antoniego**) za mia-

stem city. Wspólników jego sdzi sejm szwedzki w Stock-

holmie, ale za niewinnych uzna.

W lecie r. 1605 Karol obra drog morsk i w}T)rawi

do Inflant morzem znaczne wojsko. Wódz jego Mansfeld sta-

nwszy w cztery tysice ludzi pod Dyamentera obsadzonym

bardzo ma zaog, bo zoon jedynie ze stu dwudziestu

strzelców szawelskich , czterdziestu Szkotów i czterdzieci ko-

ni jazdy, wezwa do poddania si Biaozora dowódzc, a to

z obostrzeniem, e w razie oporu nikogo ywcem nie puci.

Biaozór odpar, e modym onierzom tak zuchwao prze-

bacza a obrocami Dyamentu s Polacy. Rozpoczli Szwe-

dzi ogie a gdy im dziaami zaczto naleycie odpowiada,

lekce sobie cenic mniej wan twierdz , cho im te i w tyle

zostanie , zbliyli si do Rigi. Dnia 3 sierpnia sta ju Mans-

feld na górach piaskowych pod miastem i wysa parlamen-

tarza z trbaczem i listami do rady. Kazano parlamentarzo-

wi odjecha a e zosta i cigle si naprzykrza, dano ognia

i pooono go trupem.

We dwa tygodnie ksi kurlandzki Fryderyk Ketler bo

ojciec jego Gothard ju nie y, przyszed Rianom w pomoc

z szeciuset strzelcami i czterystu komi jazdy a rozbi swój

obóz na mistrzowskim ostrowie (Heermeistersholm).

Mansfeld znowu posa do miasta, eby si nie zadawao

z ksiciem kurlandzkiem, ale wojskom swego prawego pana

Karola IX bramy otworzyo. Odpowiedziano parlamentarzowi

) Oberjer fibtr bit e^fnif<t)f 9tittcr-ga^ne.

••) Zónr\it€htxQ.
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eby odchodzi, póki jeszcze zdrów, ho si niczego dobrego

nie doczei<a.

Dnia 13 wrzenia zuwiu sam Kunil w pi tysicy i roz-

bi obóz u strzelnicy (Vogel>>tange) , a gdy jogo parlamenta-

rza take ani suclia nie chciano, zacz sypa okopy ró-

wnolege przy kociele w. (ertriitly, w czem usiowali mu
przeszkodzi Uianie i przez kilka dni odbyway si drobue

utarczki.

Chodkiewicz pod ów cza.s ju hetman wielki i wojewoda

wileski, wczenie mia bardzij na oku Kig i z tj przy-

czyny trzyma si Wolimirza. Otrzymawszy wiadomo e od

Rewia pdzi ldem IJnderson aby dopomódz swenm królowi

przy zdobywaniu Kigi, ruszy ku niemu i pomidzy Parnaw
a Kelinem u Fikiel Mojzy stany wojska naprzeciw siebie.

Szwedzi atoli unikali bitwy i tylko w harcach urwano im do

dwustu ludzi. Chodkiewicz nic ciga, bo dalsza okolica bya
lesista i bagien pena a jego caa sia polegaa w jedzie.

Nie przeszkodziwszy poczeniu si Lindersona z Karolem

IX nic mia i w odsiecz Ilidze, ale si ku iiij zbliy i

pod Kicsi okopa*). Przepdziwszy tam czas niejaki, czy

z obawy odcicia cakowitego od granicy litewskij, czy t
e wicj nabra otuchy, lecz najpewnij , aby doda Rianom
odwagi, rzuci si nagle ku Ridze. Karolowi nietylko donie-

siono o zajciu przez wojska polskie o trzy mile tylko odle-

gego Uxula, ale przyprowadzono schwyconego Krajewskiego

z jednj chorgwi litewskiej towarzysza, a rycerza okazaego,

w pancerzu ze skór lamparci z ramienia, w ogromnym Che-

mie i dobrej miny cho w niewoli. Na wodzach szwedzkich

sprawi on sw postaw wielkie wraenie, co tak oburzyo

Karola, i rzek do Mansfelda: „wó i ty na siebie wilcz

skór a bdziesz równie strasznym. Mog mie takich kilku-

nastu." Krajewski rzucane pytania chcia od razu zaspokoi,

i powiedzia, e Chodkiewicz nie liczy wojska i póczwarta

tysica , ale i z tem uderzy gotów. „Gotów ? mówi Karol —
to bardzo zuchway."

*) Nowiny z InOant U Wójcickiego w Bibliotece staroytn^^ pisa-

rzy polskich tom I.
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Kaza Krajewskiemu sied do stou a byo to 26 wrze-

nia jeszcze u Rigi we wsi jezuickij Blumenthal. Po wie-

czerzy ruszy wojsko Mansfelda, Lindersona i swoje, ogó-

em czternacie tysicy i szed noc wród ulewnego deszczu

a nad ranem o pótory tylko mili
,
ju zasta obóz polski pod

Kirchholmem i zacz ustawia ordynek bojowy.

Za wiadomoci od przednich stray polskich o ruchach

nieprzyjaciela, wszed do Chodkiewicza Wincenty Woyna

starosta inturski i zapyta si jakie rozkazy. ..Naprzód do

Boga a potem z orem na ko" odpowiedzia hetman i uda
si na wysuchanie mszy w. a po mszy wdzia zbroj i wy-

jecha midzy wojsko. Porozstawiawszy za pagórkami od-

dziay, przypatrywa si przez obszern równin rozkadowi

wojsk nieprzyjaciela, co mia take pagórki i poosadza je

dziaami i piechot.

Na raz nurty Dwiny, jak mylnie sdzono gbokij cigle,

bo ju niedaleko ujcia do morza, zakryo wojsko Byo go

dosy wida, ale potem nad wod sterczay ju tylko chemy

2 piórami i koskie gowy. Jaka rado, jaka nadzieja by-

sa w sercach Polaków, gdy poznali e to Fryderyk ksi
kurlandzki z niebezpieczestwem ycia swego, ale bez straty

i jednego czowieka, w trzystu rycerzy spieszy, gdzie go po-

"winno woa. Chodkiewicz powitawszy Fryderyka, posta-

wi go jako si odwodow po za wysunitym naprzód Win-

centem Woyn. W drugiej a gównej linii dowództwo skrzy-

da lewego powierzy Tomaszowi Dbrowie, a prawego Ja-

nowi Piotrowi Sapiesze starocie uwiatskiemu. W ogóle

szczupe siy tak cigle zmyka i jeden oddzia drugim za-

sania, e si jeszcze mniejszemi zdaway, jak rzeczywicie

byy.

Dwie godziny trway utarczki harcowników ale Karol

wiele wagi przywizujc do stanowiska na wzgórzach, wcale

si do wikszych ruchów nie zabiera. Chodkiewicz, któ-

remu jako w liczb nierównie sabszemu mniej daleko wy-

padao puszcza si przez obszern równin, wysea tylko

cigle harcowników za harcownikami , a da im rozkaz, aby

za lada powodem ucieczk zmylali. Gdy si tak kilkakrotnie

stosownie do rozkazu sprawili, Karol zacz mie w podej-

rzeniu odwag Polaków i wawo z pagórków zestpowa.
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Wiód zu przudem jedenacie dzia polowych tu za niemi

c/oo piechoty z uiusziiiftaini (sti/elb) i spii^aini, po obudwii

sliizyduch jazd^ i w odwodzie jazdy, ale nie bez nadwtle-

nia porzjjdku bojowego. Skoro to tylko dojrza Chodkiewicz:

swe kupki jazdy tak rozwinii wszen'}j;i, iz dugoci frontu

nieprzyjacielowi zrówna. W tym Polakom nowe ukazay
si posiki i gruclia wie, e Janusz Radziwi syn zmarego
hetmana wanie z Litwy naszed, ale byli to tylko pacho-

kowie i wonice obozowi, których Chodkiewicz na prdce

a tajenmie w jaki taki porzdek sprawi.

Kiedy obadwa wojska ju starcia czekay, ietman kaza
w koty i trby uderzy, a cliorgwi starosty Woyny lini

szwedzk przeama. Sjnsnicy dawali dzielny odpór, zrzu-

cali Tolaków z koni , zawrzaa walka krwawa kopijami , sza-

blami z póhaków. Wspara Woyne jazda kurlandzka, ale

nie zaciwia si prawie parkan dugich spis szwedzkij pie-

choty. Pad Linderson, jeszcze si rwa z ziemi i miertelne

zadawa ciosy a ostatnia iskra jego ycia w cikim we-

stchnieniu /gasa i dreszczem i trwog w skro przenika

Szwedów.

Nie w tym atoli tylko miejscu grano wszelak broni

o mier i ycie , bo Tomasz Dbrowa z oddziaami i)olskiego

lewego .-skrzyda opad rajtarów Mansfelda, a mia po sobie

silny wiatr od morza, co im piaskiem oczy zasypywa. Tam
szable szwedzkie nie zasoniy walecznego ksicia liinebur-

skiego i brunwickiego, który leg trupem; znaczny oddzia

szwedzkiej jazdy z lewego skrzyda rozumiejc o swych do-

brze, pucili si ku Dwinie, eby Dbrowie ty zabra, lecz

postrzegszy za nim Sajjieli, poszli w rozsypk. Piechota

szwedzka bya wkrótce prawie zniesion, jazda jeszcze dwa

razy stawia czoo, lecz dotrzyma miejsca nie moga.
Do Cliodkiewicza wypali rajtar ale tylko wyrostka ubi

tu przy nim, a za to od szabli hetmaskiej gow straci.

W popochu ogólnym i zamieszaniu wynosi si Karol

bez kapelusza i na strudzonym koniu wanie w kierunku,

gdzie najsnadniej byo cliwyta, bo ku morzu i byby z pe-

wnoci nie uszed, gdyby nie Henryk Wrede szlachcic in-

flancki co rau swego konia poda i ku pónocy drog wska-

za, ale t za to leg trupem natychmiast.
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Wedug poda szwedzkich Polacy ubili tam i zabrali om
tysicy dziewiset, a stracili dwa tysice ludzi, wedug za
podania polskiego stawiajcego Polaków zabitych liczb naj-

wysz, miao legn tylko stu omdziesit. I nie masz wtpli-

woci , e strata bardzo bya maa bo zbyt wiele mamy pism

z tego czasu i wida to z nich jasno. Zgodnie za donosz

historicy stron obudwu , e dostao si Chodkiewiczowi sze-
dziesit chorgwi

,
jedenacie dzia i cay sprzt obozowy z bo-

gatem kredensem Karola.

Wiadomo o wygranej przywióz do Krakowa Sapieha

starosta uwiatski w niedziel dnia 6 padziernika. Król

udzieli jej kaznodziei Skardze aby wszedszy na ambon
ogosi ludowi. Co uczyniwszy pad Skarga aa kolana, pad
król, pad senat, pad lud i wznieli do Boga dzikczynne

mody.
wietne to zwyciztwo rozumem swoim przysposobi

Chodkiewicz. Zna on si dobrze na Polakach, wiedzia, e
tm s róni od wielu narodów, i si nieatwo zamieniaj

na kóka i rubki jednj wielkiej machiny bojowej, ale i w bi-

twie zostaj istotami mylcemi tak jakby w jakij radzie,

ztd przed starciem trzeba ich dobrze napomnie , na stopniu

jakij takiej wiadomoci rzeczy postawi i nie zaniedba tego

uczyni.

Jakkolwiek wietne byo to zwyciztwo, przecie tak

stay okolicznoci , e pokoju ani adnej korzyci nie przynio-

so. Wykae si widomie po wyoeniu jeszcze innych owego

czasu wielkich, niezwykych a poniekd i dziwacznych wy-

padków, które od wojny inflanckij odcigny w inne strony

wszelk si polsk.

IT.

Opozycya przeciw Zygmuntowi. Rusini z dissidentami. Dissidenci

upadaj, arianie rosn w liczb. Ich zasada komunizm. Ich stolica Ra-

ków. Zbory. Soccini. Mennonici.

Zygmunta rzdy o ile z powyszego wida nie mogy si
podoba w Polsce , jakkolwiek trudno powiedzie , e byy
prawu przeciwne. Nie wydawa on postanowie jak drudzy
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królowie pod pieczci sw priwatn czyli sygnetem z obawy

eby ich kanciei/e, jako bez|)ru\vnych pieczciami swemi opa-

trzy nie chcieli, ale oi>adza na kanclerstwa Uikich ludzi,

o których wiedzia, i za jedyne prawo uwaa bd posu-

szestwo na kade jego skinienie. Bez narady z senatorami

nic nie przedsibra , ale do senatu dobiera cigle ludzi naj-

uleglejszych a t senat przepeni tiikiini co zamiast radzi,

kania si tylko umieli.

Po sejmach i rozlicznych zjazdach w Polsce , jako w Rze-

czypospolitej , gdzie nie sam rzd za wszystkich nad dobrem

ogóu myla, ale kady obywatel ducha swego ku sprawom

pospolitym wyta , urabiaa si przy kadcm politicznem py-

taniu o|)inia publiczna i dawniejsi królowie ogldali si na ni
nim komu nawet starostwo nadali. Zygmunt otoczony nie re-

prezentantami wszystkich kó politicznych ale tylko stronni-

ctwem, da powód tym koom czyli odcieniom, e si bray

wspólnie za rce i wywoa, mówic nieczystym jzykiem

jakiego uywaj dzisiajsi politicy, z trzech partii skoali-

zowanych stronnictwo opozycyjne. Pierwsz byli dissi-

denci, drug Rusini nieprzyjaciele unii nie bez stosunków

w Moskwie, a trzeci wielbiciele zmarego Jana Zamoyskiego

co ostatnie dni skoczy na przepowiadaniu smutnj przy-

szoci kraju dla przewrotnego prowadzenia rzdów Król

za nietylko adnych ask na czonków opozycyi nic zlewa

i urzdu nikomu z niej nie poruczy, ale gdzie tylko si dao
odj któremu jakie dobrodziejstwo bez wyranego zamania

prawa, tam si skwapliwie bra do dziea.

Dla wyrozumienia tego caego stanu rzeczy, trzeba nam
zwróci znowu uwag na niewspominane ju od niejakiego

czasu wypadki i stosunki religijne.

Dissidenci mimo najusilnicjsze denie do jednoci, jak

nie potrafili si spoi w jedno ciao na gównym owym zje-

dzie sandomirskim (r. 1570), tak mimo inne liczne zjazdy

zostali w rozdziale. Ale drobne odcienia wyzna religijnych

ucieray si i nikny. Nawet ci Polacy, którzy chwycili si

zasady braci czeskich , cho stanowili znaczniejsz liczb zle-

wali si cigle z kalwinami. Dwa tedy tylko byy dissiden-

ckie wyznania, jedno kalwiskie gównie ze szlachty zoone
i narodowoci w rzeczach wiary przestrzegajce, drugie zsi
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lutherskie prawie ju czysto mieszczaskie, Niemcami przy-

byszami cigle odwieane i ua zagraniczn ojczyzn swoje

ogldajce si nie bez pewnój odrazy dla wszystkiego, co tylko

byo polskie.

Synod brzesko -litewski r. 1593 odbywany, na którym

•ukadano wznowienie unii midzy kocioem aciskim a ru-

skim obudza wielki ruch i pomidzy dissidentami. Za rod-

kiem sierpnia r. 1595 odbywa si walny zjazd dissidencki

w Toruniu. Przez sam wybór miejsca zdawa on si gro-

nym, bo byo mona sdzi, e ju nieprzestawano na po-

rozumiewaniu si samych tylko Polaków liorony i Litwy, ale

bez wzgldu na narodowo, chciano wciga do wspóki

i Niemców pruskich, byle tylko nieprzyjació jezuickich do

oporu przeciw roszczeniom biskupim gotowych. Skadali

ten zjazd Jdrzej Leszczyski wojewoda brzesko-kujawski,

Abrahamowicz wojewoda miski, Baliski kasztelan bydgo-

ski wielu szlachty ze wszystkich któw Wielko i Maopolski,

burmistrze i rajcy od Gdaska i Elblga, z jakie siedmdzie-

siciu teologów dissidenckich. Najwiksz mu wag nadawa

yszkowski pose Konstantina Wasila Ostrogskiego z Rusina-

mi przysany, który wynurza ale, e wadykowie ruscy

wchodz w tajemne ukady wzgldem przyjcia jarzma papiez-

kiego. W imieniu króla protestowa przeciw nieprawnie, bo

bez wiedzy królewskiej zwoanemu zjazdowi Bykowski ka-

sztelan czycki, a to samo uczyniy i poselstwa od szlachty

województwa pockiego i pomorskiego.

Zjazd ten dissidencki wyprawi liczne poselstwo z woje-

wodami Andrzejem Leszczyskim i Stanisawem Gostomskim

na czele eby si królowi ualio o niweczenie zborów (kocio-

ów), wykluczanie dissidentów od wiadczenia w sprawach tri-

bunalskich, nie przypuszczania do urzdów a wreszcie spo-

twarzanie w pismach i ksikach, przyczm miano gównie

na myli Skarg kaznodziej królewskiego. Na danie po-

suchania odpowiedziano, e król adnych zjazdów priwatnych

za prawne nie uznaje i dla tego nie moe poselstwa do siebie

przypuszcza, lecz kadego pana i szlachcica co ma jaki in-

teres przyj pojedynczo, zaraz gotów.

Odtd ustalay si przyjazne stosunki Rusinów z dissiden-
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taiiii i kiedy w roku nastpujcym Ostrowski uuszed synod

unii w Hrzeciu litewskim , mia j)rzy sobie wielu dissidentów.

Z:i staraniem Ostrogskie^o oraz Leszczyskiego iKrzystofa

lladziwia wojewodiiw brzesko-kujawskiego i wileskiego na-

znaczono r. l.')91) wspólny zjazd do Wilna dla dissidentów

i Uusinów. Z biskupów ruskich nie byo nik(tgo tylko jaki

J.ukasz, który si pisa wadyk biaogrodzkim i kilku niby

l)raatów. Mówiono o zczeniu si w jedno ciao, ale du-

chowiestwo ruskie cho nieliczne i nauk niecelujce, ale

e starego zorganizowanego i szeroko rozpostartego kocioa,

nie miao zamiaru w niczem ustpowa wieym przywidze-

niom w rzeczach wiary i zgadzaoby si na zczenie tego

tylko r(»dzaju, e dissidenci wstpi do kocioa ruskiego.

I oono jednak, i si i w tym wzgldzie zasignie zdania

starszych, a w skutek tego uchwalono korespondencye nie-

tylko z patriarch carogrodzkim ale i i)atriarch alexandryj-

sltim w Egypcie. Spisano nowy akt konfederacyi dissidenckij

dla obrony swych wyzna i odczytywano go na zgromadzeniu

u Ostrogskicgo dnia 28 maja. ]S"ici)owstawano atoli w nim

)ynajmniój przeciw katolikom, owszem tak by uoony, aby

jako piawi obywatele i obrocy samych tylko praw obywatel-

skich, do niego i katolicy przystpowa mogli. Kusini na-

zywali si w nim: Polakami i Litwinami, wyzna-
wcami greckiego wschodniego kocioa i ulegaj-
cymi wadzy patriarchów wschodnich; dissidenci za
mianowali si Polakami i Litwinami nalecymi do

religii cwanie liczny eh, poczonymi przez uni
sandomirsk, wierzcymi w Trójc Bo i uwaa-
jcymi za gow kocioa i pasterza tylko Chri-

stusa. Bya to nowa unia religijna ale tylko szlachty bez

duchowiestwa*).

Z dissidenckich kocioów czyli jak zwano zborów, moe
z omdziesiciu kilku w województwach poznaskiem, kaliskiem,

sieradzkiem, iuowrocawskiem i brzesko-kujawskiem z jakie

*) Zjazd wileski jrst opisany u Wgierskiego na samym kocu
dziea pod napisem: De unione fvangelieorxtm in Polonia e ^f<l^no

Ducatu Lituaniae cum Graech teu Ruthtnif attentata, ted non ni$i po-

liticn, obtenta.

Tom VI. 17
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dwadziecia znikno, lub przeszo do liatolików. Ta sama
zmiana odbywaa si w Maopolsce. Na Litwie gdzie potom-

kowie gównych opiekunów religijnej nowoci jak Radzi-

wiowie, Chodkiewicze, Sapiehowie wTacali na ono kocioa
katolickiego, wyznania dissidenckie jeszcze wiksz ponosiy

klsk.
Tymczasem roli w liczb nieprzychylni Trójcy witej

arianie. Wypierali ich si dissidenci uwaano ich w ogóle

za niechrzecian, ale bezzasadnie, bo oni to samo pismo

wite co drudzy za swój zakon mieli , tylko e wystpowali

jeszcze z nowszem i mielszem jego tumaczeniem.

W skutek nalega niegdy legata Comendoniego wyszo
byo rozporzdzenie królewskie w Parczewie (7 sierp. 1564)

jak to w swojem miejscu wyoono, przeciw wszystkim cu-

dzoziemcom nowowiercom w Polsce bawicym, ale si sko-
czyo na wygnaniu z kraju, tylko obcych najgoniejszych aria-

nów. W dwa lata zapowiedzenie to rozcignito i na kra-

jowców ariauów, za czem gówniejsi wyjechali za granic, lecz

wkrótce powrócili i to z cudzoziemcami, bo wiedzieli, e
rodki surowe z Rzymu , a nie z krajowych wynikay stosun-

ków i nadszed czas w którym Polsce nie trzeba ju byo
tak cile zadosy czyni daniom papiezkim. Gówn aria-

sk stolic by cigle Piczów. Ju tam nie zaprzestawano

na sporach o same dogmata wiary, ale wyrozumowano jak

maj by zastosowane w spoeczestwie i yciu kadego.

Niechciano przestawa na samej powierzchownie tylko skutku-

jcej zmianie ale uznano potrzeb zaoenia ariaskiej osady,

któraby si opieraa na równoci w yciu , a ztd na wspól-

noci dóbr czyli jak dzi zowiemy komunizmie i bya prób
wzorow dla spoeczestwa politicznego , czyli organizacyi

pastwa. Goszono si przyjaciómi pokoju i powstawano za-

palczywie przeciw wojnie, jako habicej ród ludzki. Cze-

chowicz tumacz nowego testamentu dowodzi, e chrzecia-

niu nie powinien nosi broni ani sprawowa urzdów. Czsto

t arianin skada urzd nawet do krzesa senatorskiego

wiodcy. Uwaali a trzeba przyzna, z wielk susznoci,
lubo z podziwieniem spóczesnych , i niegodzi si zodzieja

za kradziee mierci kara.
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Jiin Siennicki kasztelan arnowski zbudowa dla arianów

umylnie niiahteczko i e AYaiiiia licrb ony je^o z (inoi>kicli,

skada t>i\5 z raka, przito je Iakuweni nazwa. Lrusa Uuu

wkrótce a mona jiowiedzie europejska metropolia arianów.

Tylko na Siedrnio^irodzie miasto Koosz (Clausrnburj,') zbliao

si sw znakomitoci;}, ale ni^dy nie wyr<'>wnywao llakowu.

Midzy Itakowem a Kooszrm nie ustaway podróe i mijay

si aiiii,\ii litity, bo podróe i listy w caym ówczesnym gwa-

rze relijiijnym, byy zatrudnieniem jjównem wszystkici no-

wowierców. Co si tylko kouju w nocy przynio lub w chwili

bezsennej wymarzyo, to zaraz nazajutrz jako prawd g-
bok albo sam wióz albo rozpisywa na Euroj» do wszyst-

kich mistrz(')w religijnej nowoci. Pisywano po acinie i kwitn
te styl aciski.

W Rakowie poosiadali tedy arianie co najznakomitsi tak

Polacy jak Wosi, Francuzi, Mienicy pozagraani w swyci

krajach spaknicm na stosie i mieczem. Oprócz kocioa
i studni do chrzcenia dorosych, jako trzeci wity przybytek

stana szkoa. Uczono w niej gównie jzyków aciskiego

i greckiego oraz zasad swojj wiary. Nic przestawano je-

dnake na badaniu samego jiisnia witego i w og(>le ksig

religijnych, ale szukano mdroci w dzieach Platona, Ari-

stotelesa i innych filozofów. Przybywaa modzie z odle-

gych stron na nauki. Nic zapomniano zaoy drukarni

i z niej wychodziy katechizmy i rttne rozprawy, a biblioteka

snadno wzrastaa, skoro czytanie byo gównem zatrudnieniem

mieszkaców. W yciu istniao braterstwo i stosowano si
do gloszonyci zasad. Wzrastao znacznie miasto co jednake

trzeba przypisywa bardziej ciganiu w jeden i)uidvt skdind
kapita('>w, anieli nowym urzdzeniom socialnym rozwinitym

w gniadzie tak maem.
Po zborze rakowskim drugie miejsce przypado usawi-

ckiemu na Podgórzu karpackicm w pobliu Zakliczyna, a po

drugiej stronie Dunajca. W poowie wsi do siebie nalecj
zaoy koció i szko a jak si z doniesie bibliograficznych

wykazuje i drukarni Stanisaw Taszycki czowiek wielkiego

powaania w kraju, a niegdy dworzanin cesarza Karola V
wyl)ierany posem nyi sejmy, i ztd znany, e z trzech on
dwudziestu synów liczy. Szkol zarzdzali czsto Wgrzyni,

17*
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a dla tego odbywaa tam nauki modzie wgierskicti aiia-

iiów, którzy sami zwali si ju chrzecianiiiami uiii-

tari uszami, e tylko w jedno Boga bez wzgldu na Trójc

wit wierzyli.

Zakoczy w usawicacli ycie u prz3Jaciela swego

a dziedzica drugiej poowy Abrahama Boskiego i pochowany

(r. 1604) sam zaoyciel wiary nowych arianów Faustin

Soccini, niegdy posiadacz znacznych dóbr we Woszech, oe-

niony w Polsce z Morsztyuown, a przez ni zpowinowacony

z Tarnowskimi, Pileckimi, Sieniawskimi, Chlebowiczanii i in-

nemi znakomiterai rodami. Lubo postradawszy on, a dla

swych zasad pozrywawszy gówne stosunki, w niedostatek

popad, przecie od nikogo wsparcia ani najmniejszych darów

nie przyjmowa.

W Lublinie ariaskie zasady wyznawa Paklewski. -
czyli si z nim lekarze, aptekarze, zotnicy i powsta zbór

z kaplic w jego domu. Po mierci Paklewskiego szko
przeniesiono do Beyc, a na miejscu domu wybudowano

kolegium jezuickie. Jednake z Suchodolskich Ostrowska

ofiarowaa zakadom ariaskim u siebie pomieszczenie a pod-

czas zjazdów tribunalskich nietyko zbór wznowiono, lecz do

wikszej jeszcze wietnoci podniesiono. Syn równie zbór

ze szko w Lubartowie. O licznych arianach w Sandomirskim

wiadczy midzy innymi Skarga*).

We Wielkiej Polsce bogaty pan wgierski Andrzej Du-

dith z Horehovicy naprzód biskup w swoim kraju, a potem

jako wyznawca zasad utherskich oeniony w Polsce ze Stra-

szowu i powtórnie ze Zborowsk Samuela siostr, osiady

na Szlsku we Wrocawiu a to z obawy zemsty Batorego e
jako stronnik austriacki czyni by zabiegi przeciw jego obo-

rowi, kupi miasteczko migiel i w nim zaoy arianom

koció i szko**). migiel przeszed do Arciszewskich,

*) Wzywanie do pokuty obywatelów korony polskiej.

**) Ariano Soctnismus oim in Polonia ter ctjnuilige pclni|\tf Soci-

nismus Ooii Lauerbach. Frankfurt iint> Leipzig 1725 — niemniej pisemko

Historia de arianismo olitn Smiglam in/estante cbtv Ijiftciifdie Otadiriitt

»oii bee f()ma(ii(ci: fdimicglifdifu 9lriaiii^iiii 3lii[atu3 unt> (SiiPC 3C. t>on Martin

Adelt. ©nnjig 1741. — Dudith nalea do poselstwa cesarskiego r, 1576,

które u primasa Uchaskiego i innych stronników rakuskich starao si
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a jakkolwiek stosunki inaj:jtkowo iiir dozwoliy im si przy

caym i z przylogociami utrzyma, przrcio zostawili sol)ic

przynajmiiiój jof^o cz^' z kocioom, szko i chrzcielnic ii

<^n nic naby arianin Kaspar Jaruzol wieo do szlachectwa

podniesiony i odtd pod nazwiskiem lirzenickiefio znany.

Pierwszym kiiznodziej )y tam Jdrzej Lubieniecki da-

wniejszy dworzanin Stefana Hatorej,'o, a drii^im lOliasz Arci-

szewski sam dziedzic; póni<^j za i kaznodziejami i nauczy-

cielami szkoy zostawali Niemcy, w op<»le midzy arianami

wcale rzadcy a silili sie na otworzenie sobie kanaów do swej^o

kraju i z tj przyczyny lutherski uniwersytet we Frankfurcie

nad Odr niial si bardzo od nich na bacznoci.

\Ve Wielkiej 1'olsce by tylko, ten jeden koció ariaski

i ze zgorzeniem migla (r. H)18) bez ladu przemin.
Zbory od Itakowa wycignite wzdu Kari)at. i»rzez Ru

czerwon i Ukrain a i)od Dniepr, na rodlasie i w gb Li-

twy, jedne bardzo byy nieznaczne, a drugie do nieco pó-

niejszego czasu nale.

W Krakowie w kaplicy kalwiskiój na gruncie Bonara

kasztelana naprzód bieckiego a na ostatek krakowskiego, Grze-

gorz l^auli i z innymi cicieli rozszerzy arianizm Po mierci

Bonara kalwiski dom modlitwy by na pitalnej ulicy a Pau-

lego i innych arianó'.v cakiem usunito. Faustin Soccini

uwija si i)o Krakowie przez lat kilka, ale z rozkazu Stefana

Batorego wydalony, szuka przytuku w IMnczowie, a potm
osiad ze spówyznawcami w Rakowie. Po mierci rzeczonego

króla wróci do Krakowa jako miasta niezmiernie wanego,

lecz znalaz opór silny nietylko od jezuitów lecz i od akademii.

Uczniowie jej najjadli nawet dom w którym mieszka, poni-

szczyli mu papiery a jego do relitora swego gwatem wiedli,

tylko im w drodze jeden profesor wytumaczy, e ani oni

ani rektor nie maj do Socciniego adnego prawa. Inn ra
sudzy szlachcica Wierneka zponiewicrali Socciniego za to

w bocie, i ])()balamuci i do swój wiary jnzycign liigz,

tecia ich pana. Dosy, e Kraków stal si dla nauki ariaskiój

o przeniesienie obom z cesarza Mnxiniiliaua na syna jego Krnesta i mó.
wio o niatestwie midzy pidziesit cztero letni Ann a ledwie wyszym
z dziecistwa cesarzewiczcni.
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prawie niedostpnym , a bez owadnicia umysów w stolicy

i po gównych miastach trzymali si arianie w kraju tylko

jako sekta nieliczna.

Na pocztku XVII wieku w Prusach a mianowicie na

Szotlandzie pod Gdaskiem wida take mennonitów. Byli

oni to samo co anabaptici czyli nowochrzcecy. Zaoyciel

ich wyznania Szymon Menno ksidz fryzyjski porzuci koció

katolicki r. 1536, zjedna sobie stronników w Niemczech,

a potem odwiedzi Prusy i nawet Inflanty. Arianie polscy

szukali z mennonitami stosunków, w ogóle usiowali wnikn
tak do Prus królewskich, jak ksicych ale nie udao im si je-

dnake w nich utworzy ani jednego zboru. To samo Kur-

landya i Inflanty, kraje Rzeczypospolitej niemczyzny pene

i lutherskie, utrzymay si od nich zupenie wolnemi.

V.

Jezuici, ich zasady, karno, przywileje. Jenera zakonu. Koadjii-

torzy. Profesi. Prokurator. Zgromadzenia. Prowincie. Kongregacie.

Prowincyaowie. Rektorowie. Skarga. Walka jezuitów z dissidentami.

Ju mówiono o niektórych gówniejszych przepisach re-

guy zakonu jezuitów, o ich znaczeniu po dworach rzdo-

wych Europy, nawet i niekatolickiej, o ich zwizkach roz-

postartych a do Ameriki, Indij i Japonii, o ich smutnym

wpywie na Inflanty. Te wszystkie w krótkoci tylko ponad-

rzucane szczegóy, potrzebuj jeszcze dodatku, aby naleycie

zrozumie wtek historicznych wypadków polskich z pocztku

XVII wieku.

Jezuici byli zwizani swym lubem do bezwarunkowego

posuszestwa dla swego jeneraa. Do swego gównego celu,

to jest wytpiania bawochwalstwa i herezyi mieli obowizek

tak dalece powica si, i kady na rozkaz swego przeo-

onego winien by choby i bez grosza, natychmiast puszcza

si w podró nawet i do najodleglejszych krajów. Powicenie

tego rodzaju wyksztacili t w sobie do bardzo wysokiego

stopnia i za najzaszczytniejsze uwaali polecenia do krajów

zamorskich i dzikich. e jednake ich zgromadzenia a przy-

najnmij rezydencye, kolonie i stosunki bardzo si prdko

pozagszczay, przeto podróe wkrótce snadno i przyjemnie
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odbywali. Koztlzia zo swoimi mao ich kosztowa, bo jezu-

ity pierwsz byo zalet nieuwaa adnego kraju za ojczyzn,

porzuci braci ze krwi, a mie ojczyzn w zakonie i mie
tylko braci z ducha, suy jedynie zakonowi u zaciera i ni-

weczy rónice narodowoci.

Jezuitów przywileje rosy u stolicy ap<>-iul>ixH'| i u wszy-

stkich rzdów katolickich. Uywali uni wszelkich praw, które

suyy, czy zakonom ebrzcym, czy duchowiestwu wiec-

kiemu , a nawet wyszemu. Wolno im byo w kadej dicce-

zyi i i)ar()chii wypenia wszelkie obowizki religijne i ko-

cielne bez pozwolenia plebana i biskupa miejscowego. Nie

potrzebowali oglda siy i na zapowied kocieln (interdic-

tuni) cic na miejscu , skoro tego uznali potrzeb. Wy-
czeni byli od sdów biskupich a tem bardzij wieckich i od

nikogo 1)0 za swoj zakonii zwierzchnoci nie mieli obo-

wizku })rzyjmowania rozkazów, lak ogronui wadz przy-

chodzili do znaczenia, kreditu, wielkich wpywów i odnosili

pod wszelkim wzgldem znaczne zyski materialne, clio nie

na korzy osobist, to na korzy ogóln zakonu, który i

swym gorliwym czonkom i wszelkim pomocnikom, nietylko

królestwo niebieskie obiecywa, ale nai»dza wszelkie korzy-

ci i przyjemnoci, a w Polsce docliodne starostwa i urzdy-

Jenera zakonu zakrawa na namiestnika monarchii uni-

wersalnj , któr mia kiedy w przyszoci wada. Pewn
jest rzecz, e jezuitom marzyo si o zwaleniu z czasem

wadzy papiezkiej a postanowieniu w to miejsce swego jene-

raa i zaczli ju robi prób, ale te ta zuchwaa próba

o mao karku nie skrcia zakonowi^).

*) Twiordzonie to ludziom nawet w dziejach kocielnych biegym,

moe si zdawa miosziui, niedorzecznoci: tymczasem spoczesny, wiaty

i w tym wzgldzie wiaroj^odny 'llmanns (de Thou) jwwiada: „Nec vacua

ii contentionilms giasissinns (iu;usi per otinm lascivi('nlil)n.s animis aula

(romana) luit, nam tidncia seu doctriuae, seu (pia plurimum ubiiiue pol-

Icnt, anctoritatis jesuitici sodalcs alicno temporo aliuot (piaosliones pro-

posucrunt, (jnao raagnac animorum conimotioni non soluni Ilomao, sed

(|uaciiiu(iue Icgitinuie successionis et doctriuae palet ditio, materiam prae-

buerunt et inter eas, Clemcntein VIII, (ini nunc Uomae sedet, crcdcre le-

gitiuuun U. Tetri succc^ssoreni nou esse ex articulis tidei, quod nisi Fhi-

lijjpicus (1'hilippi lli^paniae regis) orator intorvenis.bCi, toti sociclali peri-
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Czonkowie zgromadzenia byli podzieleni na ko adj u to-

rów (pomocników) i na profesów. Koadjutorowie byli albo

ksia albo ludzie wieccy. Zabierajcy si na jezuitów ksiy
odbywali przygotowania do stanu duchownego po domach

probacyjnych (domus probationis), a otrzymawszy wicenia
stawali si koadjutorami duchowuemi i byli nauczycielami

po uniwersytetach i szkoach, sprawowali urzdy kapelanów,

kaznodziejów, spowiedników po dworach królewskich, pa-
skich i czasem klasztorach zakonnic , dostawali przeznaczenie

na rezydencye to jest bawienia w takich miejscach, gdzie nie

mona byo otworzy zgromadzenia, ale ju jego potrzeb

uznano, lub jako przydawani duchownym wieckiem do po-

mocy w takim miejscu, gdzie zakonowi zaleao na wpywie.

Poszanowanie za dla zakonu jezuici utrzymywali bardzo

przez to, i pijaka i czowieka z kad jawn wad, natych-

miast ze zgromadzenia swego wykluczyli.

Koadjutorem wieckim móg zosta kady onaty czy nie

onaty. Ten lubu zakonnego nie wykonywa. Takiemi ko-

adjutorami bywali budowniczowie, mularze, ciele, rozmaici

rzemielnicy i artyci, lecz te nietylko szlachta, panowie,

ale nawet i królowie lubo zwykle tajemnie.

Kto nie by koadjutorem , tego jezuici nieraz jeszcze pod

swój wpyw i rozkazy zowili jako czonka towarzystw i bractw

przez siebie utworzonych np. bractwa miosierdzia, czcicielów

Najwitszego Sakramentu, Marii Panny (Marianus sodalis)

lub innego, jakie zgadzao si z miejscowemi stosunkami a no-

sio na sobie cech pobonoci i szlachetnoci.

Wedug pierwotnej institucyi nietylko nie miao by za-

konów jezuickich eskich, ale jezuici obowizani byli nie

uywa w niczem pomocy kobiet. Jednake pónij postrzegli

si, e nie mona odogiem puszcza wpywu drugiej poowy
rodzaju ludzkiego, a dla tego starali si o stosunki w niektó-

rych klasztorach eskich jak tó midzy kobietami wie-

ckiemi przez odwiedzanie kó towarzyskich i zgromadze roz

rywkom powiconych.

W Krakowie wojewodzina Barzyna z przyjaciók sw

culum non mediocre importabat. Thuani. Tom 111 Lib. CXXXI$ub
anno 1604.
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Mnicliowskii, paniiaini l'irlej(')wmiiiii , Kozowsk wdowij po

IcUar/u u nutlewszystko ze Zofi z Odrowów z pierwszego

Taniuwskfi, a z drugiego inaestwa Kostkow wojewodzin

saiidoinirsk , urod/on z ostatniej k>i^'iiiczki nuizowieckiej,

zaoycielk jezuickiego kolegium (r. Ió7l) w Jarosawiu, pa-

ni bogat, pobon i wysoce w kraju s/anowaii, stanowiy

koo w którMu jezuici znajdywali pomoc do wszelkich swoicli

zabiegów nawet na wielki rozmiar politicznyci , a tm sna-

dniej kiedy chodzio tylko o zawizanie z kim stosunków lub

o fundusz pieni^'ny.

Profesowie niby to wysueni czonkowie (emeriti) byli

dopiero waciwymi Jezuitami. Do nich przekazywano ludzi

najprakticzniejszyci. Jeeli nie mieli jakiego waniejszego

stanowiska w zwierzchnoci , to mieszkali w zabudowaniu od-

dzielnem dla siebie czyli w ilonui profesów (domus professa).

Nie wizay ich adne przykre obowizki: sub nawet ka-

pask wolno ira byo lekko odprawia i snadno od niój

zwolnieni bywali. Poniewa dla widoków zakonu, wypadao

profesom utrzymywa stosunki z monymi panami i panuj-

cymi, przeto miao uywali wszelkich okazaoci, wygód w po-

mieszkaniach, kuchniach, piwnicach; yli zgoa po pasku.

Ubiór jezuicki by mao róny od ksiy wieckich, ale

u niodycli i do dziaania na dworze przeznaczonych mister-

nie przykrojony, adnie ufadowany, kibici ksztat nadajcy.

Wreszcie jezuicie wolno byo 'w razie potrzcl)y inne suknie

wdziewa, liaczono na skadno w ukonie i wszelkich poru-

szeniach ciaa i rku, starano si czy powag z ogad
powierzchown a waciw ludziom w wiecie przetartym.'

O pooeniu jezuitów w pii'rwszych latach X\'1I wieku

na Inflantach ju kilkakrotnie spominano. Z Wilna zasiewano

take zgromadzenia po Litwie i to jeszcze za Stefana Bato-

rego. W Poocku kaza ten król kosztem skarbowym sta-

wia im potrzebne budowle. Starosta atoli Krzysztof Miko-

aj Dorohostayski arliwy kalwin ol)myla i urzdza ze wszy-

stkich stron zawady. Po jego mierci umieli jezuici wprawi
na starostwo, swego przyjaciela Andrzeja Sapieh a ten nie

kaza si i)rzy uroczystym wjedzie wita wedug dawnego

obyczaju arcybiskupowi ruskiemu, ale jezuitom i z procesy

uda si do ich kocioa. Wkrótce jezuici pooccy mieli a
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dwa zgromadzenia: jedno w miecie a drugie w warownym
zamku. Zastali oni w okolicy ledwie dziesiciu katolików i to

tylko midzy szlacht, a w kilka lat i wmiecie i w pobli-

szym okrgu podczas ruskiego naboestwa, pustkami stay

cerkwie.

Jezuici koció ruski lekce wayli jakby pogaski i nie

zgbiajc odwiecznych miejscowych stosunków, czynili mu sa-

mochwalnie zarzuty, i zbyt mao midzy ludem zasady re-

ligijne utwierdzi, lecz i ich usiowania nie odniosy wi-
kszego skutku, jak to czas póniejszy dostatecznie okaza.

Niewie by w posiadaniu Radziwia sierotki i podej-

mowa on w nim kongregacy to jest sejm jezuitów z caej

Rzeczypospolitej odbywany za kadym razem gdzieindziej

a to w celu obrania prokuratora prowincyi do boku jeneral-

skiego w Rzymie, delegowanych na elekcy nowego po mierci

kadego jeneraa, delegatów do boku prowincyaa i w celu

zaatwienia waniejszych spraw prowincyalnych. Na kongre-

gacyi r. 1590 kadziono w Niewieu uroczycie kamie w-
gielny na koció i kolegium jako wkrótce przez szkoy, wy-

gnanie dissidentów i nawracanie Rusinów, jezuici niewiezcy

zaczli by równie gonymi jak pooccy.

W Orszy bya tylko maa rezydencya, to samo na mu-
dzi w K^rozach. Ta ostatnia miaa jednake wane zadanie,

bo lud w okolicy zdarza si tak mao jeszcze obeznany

z chrzeciastwem , e jak niegdy za Jagiey trzeba byo

niszczy wite drzewa i gdy dla dania zachty do cicia

dbu, jeden z jezuitów naprzód uderzy siekier a z wypru-

(Chniaago pnia wylecia puszczyk , uznano tego pospolitego po

Jasach ptaka, za czarta nieprz}^aciela nauki christusowj, lecz

ju pokonanego.

Najdawniejsze kolegium jezuickie na ziemi Rzeczypospo-

Jitj byo braunsbergskie w Prvisach, a zaprowadzone przez

Hosiusza, co w swojem miejscu opisano. Jakkolwiek z dnia

na dzie co raz bardziej zakwitao, przecie nie zdawao si „

do silnem dla stumienia samj herezyi pruskij, gdy tym I

czasem jego miao by rzecz zarazem i utrzymywanie wpywu
na Szwecy i Norwegi. W celu zaradzenia uznanej przez

jezuitów potrzebie, Hieronim Rozdraewski biskup kujawski

mia zamiar urzdzi kolegium w Gdasku: e jednak mia-
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sto byo arliwie luthci-skiem, potciiein i ogl^jdiioni, jezuici

osiedli na Szotlaudzie iiale^cyin do biskupów kujawskich,

a tu i)<)d (idaskiem. Jako pierwszy krok ich wliz^rniccia

si do (ida><ka, byo objcie kapciauii i kaznodziejstwa

a przy tern wprowadzenie suby Boj z muzyk i wszelkiemi

okazaocianii do zakonnic bry^Mttek, co bardzo oburzao lu-

tlirów do martwego tylko naboestwa przywykych. Nie-

dugo pod pozorem, e zakonnice chwiej si w zasadach ka-

tolickich, llozdraewski wyjedna zezwolenie u papiea Kle-

mensa \'II1 na rozwizanie ich konwentu a oddanie klasztoru

i kocioa jezuitom. Iada atoli miejska w przenikaniu oko-

licznoci od jezuitów nie nisza: wystpia, jakby prawdzi-

wie katolicka ze swoim obowizkiem patronatu i obstawaa

mocno, i byol)y przeciw jej sumieniu i godnoci dozwala

na zniesienie u sobie zakonu panieskiego, któremu przyrze-

ka i od wieków dawaa opiek. Wyszo od uij rozporz-

dzenie, aby jezuici do naboestwa brigittek wcale si nie

mieszali i natychmiast miasto opucili, co t i uczyni byli

zniewoleni. liozwiny si tedy dugie spory, ale Gdaszcza-

nie stra przy brigittkach postawili i adnego jezuity do kla-

sztoru nie wpuszczali.

Biskup liozdraewski zapisa jezuitom szotlandzkim w te-

stamencie sw bibliotek, srebra, obicia i inne kosztownoci,

za co sobie koció i pomieszkanie zbudowali.

W Toruniu jako miecie pruskiem na pograniczu Polski

bya dosy znaczna liczba katolików. Suchali oni mszy u do-

minikanów tamtejszych , ale mieli i naboestwo parafialne

w kociele u w. Jana kolejno z luthrami. Proboszcz Mar-

kowski odstpi jezuitom swego prawa do [)lebanii, szkoy i

kaplicy przy tym kociele. Ludwik Mortski darowa im r.

1.59(5 kamienic, a (twczesny biskup chemi>ki Tylicki folwark

Ostaszcwko oraz folwark lvuwros zapewne lekko nabyty od

ksieni zakonnic toruskich a rodzonej siostry Mortskiego.

Rada miejska kada zastrzeenia, e nad tem wszystkiem

suy jj prawo patronatu jeszcze od króla Aleksandra uzys-

kane, ale Tylicki i wailze królewskie nie zwaay na to i po-

dug rozkazów królewskich, cho nie jezuitów, to wprowadziy

w posiadanie ksidza wieckiego, który jednake, jako pomo-

cników mia przy boku Uwócli jezuitów. Tym sposobem przez
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dziesi lat bya w Toruniu tylko rezydencya jezuicka i to

niewyrana, a nareszcie r. 1606 wystpia jako liczne kole-

gium ze szkoami , wszelakiem naboestwem i procesy w ko-

o kocioa v,\ Jana. Midzy Toruniem powstao wielkie

wzburzenie , udawano si do ówczesnego biskupa chemiskie-

go Gembickiego, proszono o poparcie rycerstwa pruskiego,

a na koniec rada rozkazaa jezuitom szkoy zamkn i miasto

niezwocznie opuci , który to rozkaz by im wrczony przez

wonego sdu ziemskiego i dwóch szlachciców. Jezuici wy-

nieli si do domu Plemiskiego starosty kowalewskiego i byli

przygotowani do wyjazdu, ale jako królewski komisarz zna-

laz si Kuczborski, a biskup Gembicki przywióz nawet no-

wych jezuitów z sob; odprawiono wic dalej naboestwo,
uczono w szkoach a zasaniano si wyranym rozkazem kró-

lewskim.

Mieszczanie tak si uwzili , i adnego ucznia do domu
swego przyj nie chcieli. Nie puciU tego mimo siebie jezu-

ici, ale przedstawiali po zjazdach i gdzie mogli, co za okro-

pny uszczerbek dzieje si naukowemu wychowaniu szlache-

ckiemu.

W cigu sejmu podobno nie wayli si jawnie wystpi,

ale po sejmie zjednali sobie takich, co wpisali do akt sejmo-

wych jakoby zapad uchwa *), e miasta pruskie nie maj
ojców jezuitów wypdza, szkó tamowa, modziey pomie-

szkania w swych domach wzbrania, o co naczelnicy miast

pozwani przed tribuna koronny, odpowiada bd jakby win-

ni napaci na dom szlachecki (na gardle) ; wolno o to skary
duchowiestw^u przez instigatora, a uczniom i ktokolwiek b-
dzie si mia za pokrzywdzonego , w zwykej formie dla osób

priwatnych. Przeciw tj uchwale wiksze miasta pruskie zo-

yy protestacy w grodzie bydgoskim i radzyskim, a po-

wsta jenera ziem pruskich zebrany w Malborgu jako prze-

ciw nadwereniu praw pruskich.

Mieszczanie za toruscy odmawiali cigle pomieszkania

uczniom, tak i szkoy zawieszono.

Na sejmie pruskim w Grudzidzu r. 1608 mieszczastwo

*) Konstitucya sejmu r. 1607. Restitucia expulsionis Parum So-

oietah Jesu do kocioa i szkoy toruskiej.



a zwaszcza trzech inia.^t wickszycli owiadczao i<\^ przeciw

jezuitom lecz Mizlaclita pruska rodu polskiego lub spolszczaa

braa ich stron tak dak'CO, e Szczepaski podkomorzy mal-

borski, porwa si, zrzuci z siebie k<)iitu>z i grozi pici
burmistrzowi elbl«j;skiemu , a Ludwik Mortski wojewoda po-

morski w ogólnej zwadzie powiedzia mieszczan<uii, e wiccj
od uicli

,
je>t na sejmie szlaclity i potrati ich oknem powy_

rzuca. Mieszczanie Niemcy zwolnieli najirzód w za])ale i

unuerzyy si rozdranione umysy, ale nienawi narodowo-

ci w 1'rusach wzia z tego zasiek.

Co do organizacyi jezuitów w krajach Rzeczypo«politj,

pierwotnie skadali tyku jedne iirnwincy, lecz na kongre-

gacyi niewiezkiej (r. l.'VJO) uchwalili podzia na prowincy
polskj czyli koronn i na prowincy litewsk, co t póuij
jenera zakonu potwierdzi. Zachodziy sjjory midzy tcmi

prowincyami o Prusy, I'odlasie, Mazowsze a na kongrega-

cyacli rozdzielono Polsk wedug potrzeby zakonu.

Jezuici byli zakonem kociclno-politicznym i tylko te
w zabiegacli politicznych czuli, e s w swojem ywiole, jak

ryby w wodzie. Domy professów byy to ich zgromadzenia

politiczne, senaty, tyko od senatu Rzeczypospolitej zdolniej-

sze i pr;:el)iegl(jsze Z tj przyczyny starali si wcisn je do

Wilna i do Ivrakowa jako stolic Litwy i Korony, ale e sej-

my, te gówne róda wszelkich wadz i stosunków Rzeczy-

pospolitej od czasów unii lubelskiej zbieray si i)Ospolicie

w Warszawie i dwiir knilewski z naczelnemi wadzami co raz

staej tam przemieszkiwa, przeto jezuici niebawem uznali,

e wanie w tern miejscu najwiksza i)otrzeba trzeciego do-

mu professów i wkriitce go otworzyli.

Prowincy jezuicka koronna obejmowaa nastpujce zgro-

madzenia: dom iirofess()w, dom probacyjny w luakowie*) oraz

kolegia poznaskie, kaliskie, lubelskie, jarosawskie , lwow-

skie, toruskie, uckie, kamienieckie (w Ivamiecu podolskim)

oraz rezydencye gdask czyli szotlaiulzk. przemylsk, raw-

sk, krosesk. W tych zgromadzeniach licztmo czonków

czterystu szedziesit.

Prowincy litewska miaa w Wilnie dom professów, dom

*) Kolegium szkolne otworzyli dopiero r. 1612.
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probacyjny, kolegium uniwersyteckie; w Warszawie dom pro-

fessów a kolegia szkolne w Braunsbergu , Putusku , Niewie-

u, Poocku, Ridze, Dorpacie, Orszy, omy, Kroach a re-

zydency w Pocku*). Obejmowaa za osób przeszo trzysta

trzydzieci.

Byo tedy w krajach Ptzeczypospolitej ku jednemu celowi

kocieluo-politiczuemu jawnie pracujcych osób duchownych

do omiuset, a có dopiero za liczba pozakrywanych osób

wieckich tak mczyzn jak kobiet. Naleeli do tego ludzie

naukowi, mistrze w rónych wydziaach, bywalce wiatowi,

a w znacznej czci cudzoziemcy: z tych za gównie Hiszpa-

nie, Niemcy, Wochy, Francuzi, Anglicy, Norwegowie.

Prowincyaowie co trzy lata mianowani od jeneraa byli

cigle cudzoziemcy, rektorowie za, to jest naczelnicy poje-

dynczych zgromadze take przez jeneraa a na przedstawie-

nie prowincyaów, najczciej Polacy. Jak jenera tak kady
prowincya mia przy sobie radzców od zakonu obieralnych

ale bez znaczenia. Po caym wiecie ruchy i kroki kieroway

si wedug nastrojenia i rozkazów jeneraa z Rzymu. Ich

wykonanie szo tu, spiesznie i zrcznie, bo w dobrej orga-

nizacyi.

Jakkolwiek prawdziwy jezuita nie mia ojczyzny, tylko

sw mio wyta jedynie w zakon, to przecie zakon mia
pastwa sprzymierzone i nieprzyjazne, a wic podug tego

wznosia si i opadaa yczliwo pojedynczych czonków dla

kadego pastwa. Najwyej cenili i mona powiedzie kochali

jezuici Hiszpani, bo w czasie ich powstania bya nietylko

znacznem pastwem europejskiem , ale swemi koloniami da-

lekiemi
,
potuem mocarstwem kuli ziemskiej. Przez wzgldy

u nij porozpocierali dugie i szerokie swe prowincye w Ame-

ryce poudniowej i mieli widok na nich jako na fundamen-

cie przysposobi ogromn potg zakonowi swemu.

Po Hiszpanii zaraz okazywaa si bardzo wielka mio
jezuitów dla domu austryackiego , bo sw wadz cesarsk

rozciga nad Niemcami, krajem rodkowym Europy, z któ-

rego atwo do wszystkich pastw zawizywa stosunki ; nad

*) Po zdobjciu Smoleska przybya rezydencya w ttm miecie. Wy-

liczenie tych zakadów jezuickich jest z r. 1616.
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to posiada Wgry i C/ocliy od Polski w pdhli/ii Wrocawia

i od Kranie turocliicli a do krajów woskicii. rrzelicznc wic
pole do dziaa, k<>?cielii()-politic/nyci otwit raa Austria. Naj-

mniej za z krajów katulickicli leay jezuitom na sercu We-

necya i Polska dla tego, e to byy lizeczypospolite, w któ-

rych myleli korzysta z wolnoci, a tym czasem gos oby-

watelski krzyowa im drogi do bogactw. We Wenecyi, nad-

uywajj^c zrazu swego wpywu byliby wykupili wszystk zie-

mi, a potem kraj na zakonny zamienili, gdyby si nie byl

ukaza op<'>r najzacitszy rzdu.

Z lliszpaniij; niewielkie byy stosunki Polski, ale z Au-

stri znaczne i nieustanne, dla tego te wszyscy jezuici na-

wet rodowici I'olacy radzili i suyli wierniej Austrii ni Pol-

sce. Odda Polsk domowi rakuzkiemu, zniwna j w nie-

wolnictwie z Czechami, to byo jezuickim gównym zadaniem.

1 tak tedy Polska dochowaa sio skrytych kierowników

losu swojego i ju wladzców nie w myl potrzeb swoich, nio

w duchu narodowym , nie na swoj potg ale wedug rachub

kosmopolitycznych, na skinienie jeneraa jezuickiego, zwykle

Hiszpana albo Wiocha ku dobru i panowaniu na bogactwach,

na poysku, na przebiegoci opartego stowarzyszenia, w Ictó-

rem i pobono i cnota wjiaday na bdne bezdroa i ma-

nowce, dla tego, i wedug nauki christusowej, cnocie i po-

bonoci ciganie za bogactwami, wszelki blask uudny i prze-

biego cakiem przeciwne, tak jak skronmo w zasobach,

prostota ycia i szczero s towarzyszkami nieodstpnemi.

Jezuita IMotr Skarga Powski, nieznajcy si wcale na

l)oliticc ale wyborny mówca kocielny, sta si kolosem i)olt-

ticznym w Polsce; jedni go pod niebiosa wynosili drudzy po-

tpiali. Ze róde jego ywota si tyczcych wida o ile za-

]von jezuicki wjjywal na stosunki Polski w kocu XVI a po-

cztku XVII wieku. iSkarga z kaznodziei kolegium i)utus-

kicgo przeniesiony na dwór Stefana Batorego, a potm Ra-

dziwia kardinala, by na raz rektorem kolcgii wileskiego,

rigskiego, polocki(>go. Jako gówny doradzca kardinala i za-

razem gubernatora Intiant, rzdzi zupenie tym krajem, bo

rzdzi kardinacm, którego do kocioa katolickiego byl na-

wróci.

Przemawia Skarga za porzdkiem w rzdzie i za ule-
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pszeniem pooenia ludu wiejskiego ale prócz tego, wszystkie

jego politiczne zasad}' byy wbrew przeciwne duchowi naro-

dowemu, prawom, obyczajom i zwyczajom polskim. Uznawa
lubo czstkowo i z niejakiem zapieraniem, e politika ley

w jego obowizkowym zakresie, bo mówi: „rzecze kto;

ksidz si wdawa w politik, — wdawa i wdawa si wi-

nien, nie w rzdy jej, ale w zatrzymanie , aby jej grzechy nie

gubiy, a wykorzenione z nij byy a dusze ludzkie w nij

nie giny"*). Twierdzi, e kaznodzieja przy królu jest po-

rednikiem midzy królem a Bogiem , ma kierowa sumieniem

i dusz króla a odpowiedzialny na drugim wiecie, jeeli

z serca królewskiego nie wykorzeni tego, coby naleao i móg
wykorzeni **).

I kierowali te Skarga i drudzy jezuici na dworze kró-

lewskim tak dalece wszystkiem, i bardziej ni król rzdzili

i gani ich sowa lub kroki byo u Zygmunta III zbrodni

witokradztwa , a dawa im oklask byo otwiera sobie drzwi

do najwyszych godnoci w kraju, jak to s wasne wyrazy

Piaseckiego, a doda trzeba biskupa, politika i ówczesnego

historika na wielki rozmiar co dopiero po swj mierci ka-

za ogosi swe dziea.

Skarga potpia wolno obywatelsk, a wytyka Polsce

zupen ulego i poddanie si pod rzdy duchowiestwa,

wida to ze sów: „przez trzysta lat koció, królów wiec-

kich nie mia, sami biskupi wszystko sprawowali. A gdy Pan

Bóg króle do kocioa swego wprowadzi: a one lwy z owca-

mi, a lamparty z cielty i niedwiedzie z kolty na jednój

paszy u jednego stou posadzi: tedy je pod nauk i urzd
duchowny jako syny, jako owce podda. Nie iby w kociele

rzdzili, ale eby suchali. I mówi prorok (Izajasz) dzieci
pogania ich bdzie. To jest ubodzy owi duchowni ko-

cielni, którzy je do wiary nawrócili rzdzi niemi bd, bo

je nie do rzdu przyjli, ale do posuszestwa***). A w no-

*) Skarga. Wzywanie do pokuty obywatelów korony polskiej.

**) Skarga dedikacya Zygmunt owi III kaza na niedziele i wita.
***) Kazanie na niedziel T2 po witkach. Doda mona, e Skar-

ga przyj te tylko do posuszestwa Raddziwiów, Lwa Sapieh i innych

panów.
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wyni testamencie królestwo zczone jest z kaj)astwein

i z niego wyrasta i tak króle kapani powicaj i koronuj

jako pomocniki swoje*). Oba miecze dane Piotrowi jednym

sam wadnie, drugim pr/cz kn'»le i pany jako w. Bernard

napisa'***).

Potpia Skarga r/d repul)likancki polski, a owiadcza

si za monarciii nieokrelon, oczywicie na wzór jeneraa

jezuickiego i mówi: „przyrodzony jest sposób wciel, aby

jedna gowa rzdzia: tak tó w Rzeczypospolitj i)rzyrodzona

i najlepsza i najwaciwsza rozumowi ludzkiemu, jest monar-

chia, abo jedynowadztwo i rzd jednego, który gdy si mieni

a na wiele gów dzieli , cika jest a miertelna lizeczypospo-

litej choroba***). Monarchia jest naladowanie niebieskicli

rzd(')W, na któr}ch sam jeden Bóg siedzi i tak zacz i uka-

za ludzkiemu narodowi i napisa na duszacli ich, aby si ta-

kiego rzdu trzymali, gdzie jeden wadnie."

Tumaczy Skjirga nawet samego Boga z tego, i Samue-
lowi okaza niech, kiedy ydzi chcieli rzd swój republi-

kancki przemieni na monarchiczny**'^*). Utrzymywa, e pa-
stwo rzymskie nigdy si nie rozszerzyo po wszystkim wie-
cie, dopokd jeden wszystkim nie wladn, a mianowicie po-

czwszy od Cezara i Augusta. Przytacza zdanie Aristotelesa:

„pod królem jednym najlepszy rzd, pod llzeczpospolit na-

dcwszystko najgorszy." Mówi za o posach sejmowych: „co

najszkodliwsza, i moc sobie tak wielk przyczytuj, któr
królewskij i senatorskiej przeszkod czyni, a monarchia
chwalebn i ludziom zbawienn, jako si rzeko, wdemo-
kracy, która jest w rzdach ludzkich najgorsza i najszko-

dliwsza i tu w teni królestwie tak bzerokiem niepodobna,

obracaj" *****).

liUbo winszowa i kaza si szlachcie cieszy , e ma i)ra-

wo osadzania troiui, przecie oczywicie by za usuniciem

*) Proco na konfedfraey. Cz III rozdzia .1.

**) Kazanie IV sojniowo. Religia katolicka zgod i cao za-

trzymuje.

***) Katanie VI sfjmon<e. O monarchii i królestwie.
****) Tam^.c. Miejsce za spomnione pisma witego jest: Ksigi

królów. 1 rozdz. VIII.

*****) Kazanie VI sejmowe. O monarchii i królestwie.

Tom VI 18
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elekcyi jak to wida nietylko z tego obstawania za monarchi

nieskrelou , ale z przemawiania do królewicza Wadysawa,
kiedy dopiero pidziesity czwarty dzie ycia liczy. Sowa
owe brzmi: „ty synaczku królem polskim zwany, su-

y panu twemu, który ci stworzy, w dobrem sprawowaniu

ludu jego bdziesz. Wadn masz saw Wadysawie, aby

j z narodem i ludem twoim podniós a ponion pod-

wyszy" *).

Prawo w moc którego szlachcic nieprzekonany, o prze-

stpstwo nie móg by samowadnie od urzdników imany

i zamykany. Skarga uwaa za ródo rozbojów, obrazy króla,

zdrady kraju i innych co najwikszych zbrodni. Najzapalczy-

wiej, jak atwo zgadn wystpowa przeciw konfederacyi

dissidenckiej , która ubezpieczaa kademu obywatelowi równe

swobody bez wzgldu na wyznanie religijne, która, e si
tak po prostu wyrazi przychodzi, bya jedyn klamr w Rze-

czypospolitej na wizanie w cao rozamujcych si czci
Polski katolickiej, Rusi greckiej, Prus i Inflant lutherskich,

a mieszanych wszystkich tych krajów podeganiami zagrani-

cznemi. Udawadnia, e konfederacya ta jest „przeciw wszy-

stkim prawom boskim i ludzkim i koronnym i przeciw rozu-

mowi przyrodzonemu i przeciw cnotom" **). Twierdzi gdzie-

indziej: „owi co konfederacya chwal i jej broni i chc, aby

wszystkie sekty obron miay i do korony wchodziy i aden
aby ich nie mia turbowa : co za myl i koniec maj ? Ten

pewnie, aby adnej prawj wiary nie byo, a sam atheis-

mus, to jest bezboestwo wszystko opanowao, a wszystko

chrzeciastwo zgino. Bo gdyby jedne prawdziw, któr
wiar umiowali, tedyby jej bronili i o ni si wstawiali.

Ale i si w adnj nie kochaj , wszystkim sektom dopuszcz

aby wiar w. katolick wojoway i wszystko chrzeciastwo

popsoway ***). A dusze które herezye zaraaj i w sieciach

wplecione do pieka prowadz, jako na nas nie zostan? jako

krew ich z siebie zmaemy? Kto wilkom wrota otwarza

a onych chcc nie zamyka: by dobrze wilkom wni nie ka-

*) Dedikacya kaza na niedziele i wita.
**) Kazanie VII sejmowe. O prawach niesprawiedliwych.

***) Kazanie na niedziel 13 po witkach.
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za, gdy si sami tego )anl/n duluzo domyla, jako grzechu

o zabicie mie nic Ijdzic? Koiifedcracya do owczarni Huój
wszystkim otwarza. Kto tych wrót nie zamyka , a chcc je

tak otwarte zostawuje: iali wymówi si moe. i nic ow-

com nie winien? Nie wynn'»wi si ale, wedle iii>ma, i
stró na wiey ogie a bo miecz widzc, nic zawo-a a ludzi nie jirze strzeg: krwie onój wszyst-
kiej i szkody, któr ludzie pojjadaj winnym zo-

staje. Daleko wikszy grzech ten ina i na nim utraty dusz

onycli zostaj, który chcc wilki i nieprzyjaciele dusz ludzkich

do Korony przypuszcza i prawf) im daje, aby zai)ija im

i owce dusi i poera wolno byo"*).

AYiele kaza, mów i pism ulotnycli Skargi byo i)rzei)e-

nionych jtiorunami i i>rawie krwaw nienawici nietylko

przeciw arianom, ale i przeciw dissidentom , a nawet bardzij

przeciw dissidentom dla tego, e cae kraje posiadali, e ich

wico<''j .0 wiele byo, e skoczywszy z niemi spraw, tem

samem zokoczyaby si z arianami. „Spytajmy, mówi Skarga,

jeli si godzi ten kkol wyczycia i pszenicy wolny wzrost

uczyni, aby jj to tak ze nasienie nie zaraao, zwaszcza

gdy to moe by a pszenicaby szkody nie miaa? Niewiem

ktoby inaczj móg mówi, jedno si nietylo godzi, ale po-

winno jest, aby si ze wykorzeniao. Jeeli herezye dobre,

dajmy im pokój: a jeli ze i aden rozumujcy chwali ich

nie moe, jako ich niewyplewa? Co si d(»brego na roli uro-

dzi, gdy zielska i chwastów gosj-odarz wybiera nie kae?
azali nie oszala, i sobie takij utraty yczy a poytku nie

yczy! i robi a nadziej do chleba traci"**). Woa Skarga:

„o Duchu wity, si)rawco i dozorniku owiec christusowych

nie ponniiej na grzechy ludu twego, polj dobre rf)botniki

na wielkie jtolskie, litewskie, i)odolskic, pruskie niwa, które

heretikowie swymi mistrzami psuj. A bardzij si sn
zych pasterzów niedbalstwem i ich sprosncmi przykady

psuje. Jednak ucliowaj nas Boe zodziejów i rozbójników,

którzy pasterzami si by zmylaj a oni s wilcy i szkodnicy

'') Pismo Prsestroga do katolików o zachowaniu z herftiki.

') Kazanie na niodziol 5 po Trzech królach.

18*
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niewiernych owiec Boych*). I talv nam bani, fasze gowy
swojej przynosz. Jako owych sów paskich (u Jeremiasza)

rozumie nie mamy: kto nie wchodzi drzwiami, ale

wazi indy do owczarni owiec, ten jest zodziej
i rozbójnik" "^"'O-

Skarga w obalaniu braterstwa midzy szlachta rónych

wyzna religijnych szed jeszcze i dalej , bo do zatamowania

nowych a zniweczenia dawnych wzów pokrewiestwa i mó-

wi: „niedbajmy nic na adn krewko i powinowactwo, gdy

oni o Boga naszego i o koció jego nie dbaj. To mi brat

i siostra, mówi Pan, którzy czyni wol Ojca
mego***). Maestwa z nimi nie wamy si zcza, bo

srogie i wielkie jest boskie rozkazanie: niezczaj, prawi,

z nimi maestwa, córki twej synowi ich nie daj,

ani synowi twojemu córki ich nie bierz. Bo zwie-

dzie syna twego aby mi nie suy, a obcym bo-

gom suy****). Sakramentem naszym katolickim midzy
któremi jest maestwo niech dadz pokój

,
gdy innymi na-

szymi sakramenty gardz" *=^***).

O Rusinach nawet schizmatikach by Skarga w mowach,

kazaniach i pismach o wiele wzgldniejszym, gdy pracowa

na drodze ukadów okoo unii , która si te niby udaa.

Nadmienia tylko o ich innem rozumieniu wzgldem pocho-

dzenia Ducha w. i e dopiero od Inthrów przyjmowa i)0-

czli naganne komunikowanie pod dwiema postaciami.

Z rónicy w rzeczach religijnych i patrzenia przez spary

na wyznania dissidenckie wywodzi Skarga wszystko ze,

które si tylko zdarzao w Rzeczypospolitej i twierdzi: „wie-

my, i kada Rzeczpospolita stoi zgod i jednoci i strc

ludzkich spojeniem. Bo paskie sowa (u ukasza w.) ici
si maj: królestwo w sobie rozdzielone s pusto-
sz je, a dom na dom upadnie. Heretictwo t zgod
i jedno pewnie psuje: gdy wiary obce i religie róne wnosi.

*) Kazanie na wtorek witeczny.
**) Kazanie na niedziel 7 po witkach.

***) Tame.
****) Tame.

*****) Pismo Skargi Przestroga do katolików o zachowaniu z he-

retiki.
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którcini si serca lud/kic lozróuiuj^ i i»i/yja/n si\| gubi

i jcduego do drugiego serce upadu. I'uc/wszy od domowego

gosi»odarst\va , a idijc do ssiad, do si'jiiiik()\v, do sejuiów,

ilo posów, do rady, do wojny. Wszd/.ic lierezye, nicchuci,

nieszczeroci, niepokoje i rozterk rodzji. Ho jako uaui si

z tym zjednoczy, który inne;,'o Hojjja niaV inn:^ wiar, z mo-

jej si mieje, m(')j koció i moje naboestwo sobie obrzy-

dzi*). A co wicej posuszestwo którym Itzeczpospolita

stoi, przy licrezyacli trwa nie moe. Do oni sij synowie
liardoci, jako je ai)ostól zowie, bez jarzma nieuno-
szeni^"') w rozum kac Ii. Jako si upornie kocioowi sprzc-

ciwiaJO; i jarzmo jc^^o z siebie skadaj, tak te acno i po-

suszestwo urzdowe z siebie rozmiataj, za czym sedicyc

i rozrucliy w Rzeczypospolitej powstaj,, któremi najmocniejsze

króestwa giiui"*"*).

Kazania Skargi pene porywajcej wymowy, tclmcc du-

cliem wielkiej pobonoci, jedyne pod wzgldem religijnym

i blasku wymowy ale przei)latane krótko widzc, zkaro-

wacia, zakonn i jezuick politik zmierzay jak wida
z tego co przytoczono do obalenia gównyci czterech podpór

czyli szczegóowyci wolnoci „na któryci, jalv si wyrazi

wprawie Sarnicki, polska korona zdawna zasiada" to jest

oboru króla, skadania sejmów, e król nie móg
s d z i szlachcica zaocznie i e go nie móg ka-

ra bez wyro k u.

Nad Skarg nikt lepiej nie uprawia jzyka polskiego, ale

nikt bardzij nic cudzoziemczy duclia polskiego, cho Skar-

dze i mioci ojczyzny odmawia nie mona. Jake s liczne

te sowa: „na co twoje sobkostwo wynidzie, gdy ojczyzna

upadnie? iali ty wjednj odzi z innemi bdc, swoich to-

maków, gdy si ód zatopi, dochowasz? iali sam ze wszy-

stkiem nie pogr/.niesz. Wielka lepota, na wielkich grzechach

rosnca"****). Skarga sercem by! l'olak czysty, ale gow

I

*) Kaziuiio na ninl/ii-lt; 13 jio witkach.
**) Unoszony czyli nkadany do owów by .sokó i lak rozumie to

przenone wyraenie.

***) Proces na konloiloracyij;. Cz III rozdzia 3.

****) Wzywanie do pokuty.
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jezuita szkodliwy. Ma to do siebie politika, e serce z gow
czsto w walce stawia i gow zwycizc czyni.

Nie obyo si ze strony dissidenckij bez odpowiadania

na zasady cudzoziemskie, jezuickie. Trudno si tu zadawa
w opis polemiki pisarzy stron obudwu w disputy odbywane
publicznie, boby trzeba wchodzi na pole teologiczne,

a przynajmnij obszerniejsze jak rzecz waciwa w ogólnych

dziejach Rzeczypospolitej: dosy przeto bdzie przesta na

zarzutach rozsdnych a susznie jezuitom pod ów czas w Pol-

sce czynionych i krociuteko je nadrzuci.

Chc w lig zwiza wszystkich królów katohckich mó-

wili dissidenci , ale im najmilszy hiszpaski zotego runa po-

siadacz. Zalegaj dwory i komnaty wszystkich potnych,
eby do rzdów wpywa. Biskupów w Polsce tak osiodali,

e si sami biskupi maj tylko za ich uczniów. Jake wspa-

niae zabudowania jezuickie po miastach wanych a jak to

wida w Krakowie , Wilnie, Poznaniu, Kaliszu stoj na kocu
przy murach miejskich i maj wyjcia i fórtki skryte za mury,

dogodne nietylko we dnie ale i w nocy. Na te okazae za-

kady swoje biegaj za bogactwami, ale we wyudzaniu tak

przetrawieni, e nawet pidziesiciu czerwonych zotych

nie przyjmuj, lecz wydrwiewaj od kobiet klejnoty wyso-

kij ceny, legaty i nawet majtnoci ich synów. Przy braniu

darów dzier si zasady, e orze muszek cznych nie

chwyta.

Jezuitom cay wiat przypisuje zabiegliwo, ruchawo,
zrczno we wszelakich sprawach, ale to zalety wieckiego

czowieka i onierza; duchowny za ma celowa jedynie po-

bonoci, nauk, pilnoci w subie kocielnj. Chwalone

przymioty jezuitów powinny by ostrzeeniem dla Rzeczy-

pospolitj, eby si miaa na bacznoci.

Zakon jezuicki ojczynie nie zda si na nic, bo jest mie-

czem atwem do wodzenia co spoczywa w polskiej pochwie,

ale do rkojeci ma prawo tylko jenera, Biszpan albo Woch.
Zakon jezuicki osadzi w Polsce tylko swój brzuch ale gow
chowa za granic.

Uwielbiane szkoy jezuickie nie maj wcale wielkich za-

let. Brak tam gruntownoci
;

powierzchowno, wiczenie

modziey w odgrywaniu widowisk teatralnych, a wyrany
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zamiar zniweczenia staropolskij dziarskoci i zdolnoci do

wydawania wasnego adn, iby póniejszy obywatel przy

kadój drobnostce zakopotany o zbawienie swojój duszy, bie-

ga po rad^i do jezuity i nie by obywatelem, ale narzdziem
przebiegego zakonu.

Krzyak i jezuita podobni sobie jak dwie krople wody.

Z Krzyakami jednake o tyle lepsza bya sprawa, e lubo

z mieczem w r^ku, ale jawnie na Tulsk bili, jezuici za
skrycie tocz jej wntrznoci.

Chcie ich zreformowa na klasztor, to zy sposób, bo si
jak we wywin, z pod przei)isów i z pod zamknicia, a je-

dynie si tylko podrzani, najlepiejby byo wygna z krajów

Rzeczypospolito) i to wygna co do jednego, bo wszyscy w te

same wierz zasady i sposoby, a zachodzi jedyna rónica, e
ten zdolniejszy od owego. Majtnoci i skarby ich naleaoby
odda akademii krakowskiej, albo na pomoc naukow dla

ubogij szlachty, albo zaoy dom inwalidów. wojskowych na

wzór zaoonego ju w Warszawie przez króla Stefana Bato-

rego lub t na wzór podobnego domu belgijskiego*).

Walki })imieune jezuitów z dissidentami zaczy i)rzybie-

ra ycie i ciao a stawa si rozruchami. W czasie pobytu

Zygmunta III w ICrakowie lud i)oruszo)iy kazaniami jezuickiemi

zburzy (r. 1593) koció kalwiski. Okoo tego czasu spo-

n koció kalwiski w Wilnie czy z naprawy jezuitów czy

t i)rzypadkowo, trudno rozsdzi. W Poznaniu kocioy
braci czeskich polski i niemiecki, pónij (r. 1605) doznay

tego samego losu co kalwiski w Krakowie. Jeszcze pónij
i w Lublinie lud robi spustoszenia i iiiecierpia adnj wi-
tyni uowowicrców.

*) Te zarzuty itizcciw jezuitom obejmuj dwa pisma.

J, Comiiiwi daiim proceribut Poloniae de rccuperanda et in po-

sterum fUihillenda pace regni Poloniae per Jefuitarum ejeclionem.

11. Oratio eguitit Poloni contra Jesuilas.

Obadwa i)odobuo byy drukowano oddzielnie , ua pocztku XVII

wieku ale znajdi\j si take w dziele : Historia Jetnitica hoc ett de ori-

gine, regulii, constittitionilmr, priv'tlegii$ ^ incrementh , progressu ff pro-

pfigatione ordinis Jesutarum ^ ^ Rodolpho Bospiniano Tigurino auctore.

Tiguri MDCXLY.
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Zburzenie kocioa kalwiskiego w Krakowie, ju wywo-

ao zjazdy dissidenckie, które wyseay do króla poselstwa

i zasieway po caym kraju nienawi przeciw jezuitom i je-

zuickim rzdom Zygmunta III.

VI.

Ti'zy odcienia oijozycyi, dissidenci , disuuici i zwolennicy de Za-

moyskiego, Ostrogski i Zebrzydowski wystpuj przeciw królowi. Sejm

zwoany na marzec 1606. Burzliwe sejmiki. Zaalenia na króla i od-

powiedzi , a midzy iunemi o maestwo króla z Austryaczk.

Opozycya przeciw dworowi jak ju napomknito, po-

wstaa przez zczenie si czyli koalicy trzech odcieniów nie-

przychylnych rzdowi. O dwóch a mianowicie dissidenckim,

tudzie ruskim kierowanym przez Konstantina Wasila Ostrog-

skiego dosy powiedziano. Trzeci za skaday szcztki stron-

ników zmarego Jana Zamoyskiego i przeciwników nieuba-

ganych domu austryackiego, a ztd i powtórnego królewskiego

maestwa z Austryaczk.

Wiadoma rzecz , e Zamoyski przy pierwszem maestwie
Zygmunta z Austryaczk zwoywa zjazdy do Lublina i J-
drzejowa, przywiód nastpnie do skutku ów sejm inkwizy-

cyjny i Rzeczpospolit zaipisza. Gdy miao si zbliy dru-

gie maestwo w tym samym domu , pisa do papiea Kle-

mensa Vni wzgldem odmówienia potrzebnej na nie dispensy,

przedstawia, e si stanie zgub króla i Rzeczypospohtj,

gosi midzy szlacht, e król i ówczesny arcybiskup gnie-

nieski Jan Tarnowski uknuli spisek przeniesienia korony

nawet bez sejmu na modego królewicza Wadysawa*).
Mikoaj Zebrzydowski, czowiek uiegboki, ale tgi o-

nierz, dla przyjació serdeczny i dostatków swych nielitujcy

mia ogólny w kraju szacunek. Dostao mu si naprzód wo-

jewództwo lubelskie, a po tern otrzyma wielkie marszako-
stwo koronne, ale e mu dwór i zasady rzdowe nie przypa-

day do smaku zoy lask, a wzi województwo krakow-

skie. By on exekutorem testamentu i opiekunem syna po

'') Kobierzycki. Historia Yladislai &. Lib. 1.
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Zamoyskim, zastpowa jego miejsce na czele stronnictwa;

sdzono za, e po nim i starostwo gródeckie otrzyma. AU*

kr('>l dal je Zygmuntowi Myszkowskiemu marszakowi koron-

nenui yjiicenm jedynie dla króla i jezuitów, za co zyska

przyj\;cie do herbu (Jonzagów ksiiit mantuaskich a titu

margrabiego od papiea Klemensa VIII.

Sta na zamku krakowskim dom na umieszczanie posów

zagranicznych przez Zygmunta I postawiony. Stefan Uatory

pozwoli go Zamoyskiemu kiedy by starosUj krakowskim,

a Zebrzydowski ol)J go w posiadanie wraz z teme staro-

stwem. Kr(')l domu tego i)otrzebowa i da jego zwrotu, a Ze-

brzydowski dugo si wzbrania i natarczywie przyciskany

mia i)owiedzie: „wynios si, ale i król wyniesie si z kró-

lestwa." Przytacza si t plotk nie dla jej rzeczywistj

wagi, ale e pisarze jezuickiego czyli dworskiego stronni-

ctwa, z nij wywodz pocztek wojny domowj, jak gdyby

jaka kilkoletnia wojna domowa moga wypywa z kaprysu

pojedynczego czowieka, a nie opieraa si na rozstroju rzdu

z narodem.

Janusz Radziwi czenik litewski syn zmarego niedawno

Krzystofa wojewody wileskiego i hetmana litewskiego pan

potny, bo z ostatni z ksit suckicli dosta ksistwo su-

ckie, niemiy by dworowi nietylko jako gowa dissidentów,

ale jako i naj\'aniejsze ogniwo w zmowie dissidentów z Ru-

sinami , na których czele po zmarym lvonstantim Ostrogskim

stan syn kasztelan krakowski, a zarazem wuj Radziwia.

Radziwiowi kr(')l odmówi po ojcu starostwa soleckiego, a na-

wet ju oddane jakie inne przeniós na Karola Chodkiewicza

wanie jego nieprzyjaciela, a to jedynie z tj przyczyny, e
na dworze stao si ju zasad wedug przepisu ksidza Skargi:

eby kUolu nie pielgnowa i niewzmacnia, to jest urzdów
i dochodów dissidentom niedawa.

Pod czas i)obytu Janusza Radziwia j)owsta w Krakowie

jaki rozruch uliczny jak rozgoszono z tj przyczyny, i ró-

nowicrcy mieli szydzi z ksidza idcego z najwitszym sa-

kramentem do chorego. W ten rozruch byli zajiltani sudzy

Radziwia i przez ludzi marszaka Myszkowskiego i)oimani.

Wzi to Radziwi za umylnie wyrzdzon sobie zniewag.
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Znowu to zdarzenie podaj historicy dworscy, eby mie
wicej przyczyn wojny domowej , ale to drobnostki a dla dro-

bnostek tylko w miakich gowach przelewaj, krew narody

;

na wiecie za wypadki wane z gbszych zawsze zrzóde

p>'n.

Trzy owe odcienia opozycyi nieprzychylnej rzdowi to jest

dissidenci, disunici i zwolennicy de Zamoyskiego, a re-

prezentowane przez Radziwia, jego wuja Ostrogskiego i Ze-

brzydowskiego zamylay widocznie o jawnem wystpieniu

przeciw królowi.

Ostrogski kasztelan krakowski nosi jednake paszcz na

obu ramionach, wiza si z powstajcemi na naduycia, ale

z dworem nie zrywa.

Janusz Radziwi nie senator cho bogaty, nie mia tyle

znaczenia w kraju. Ze stanowiska wic swego Zebrzydowski

sta si naczelnikiem potnego stronnictwa, a e nie lubi

chwyta rzeczy poowicznie i leniwo, przeto burzy szlacht,

zawizywa ze wszystkiemi stosunki po Maopolsce a ziciowi

swemu Smoguleckiemu zleci obrobienie Wielkopolski.

Janusz Radziwi, który po wydobyciu na wolno swych

sug odjecha zaraz z Krakowa, zacz by czynnym na Litwie.

Wyszy uniwersay królewskie na sejm majcy si zebra

na pocztku marca 1606 r. Wymieniono w nich przedmioty

przyszych obrad a powiedziano na kocu , e nietajne królowi

Jego Moci burzliwe niektórych praktiki; e s ludzie zu-

chwali, którzy onierzy spisuj, by Rzeczpospolit zakóci
i na niewinnych lub obkanych mordy i upieztwa sprowa-

dzi; e jest w tem zgwacenie praw, jest najwiksze Rzeczy-

pospolitej niebezpieczestwo i zdrowemi radami wczenie zemu
zapobiedz naley.

Na sejmik do Proszowic zjecha Zebrzydowski. W mo-

wie któr zagai zgromadzenie, ubolewa, e król ma i su-

cha doradzców niezdatnych, którzy mu samowadnie rzdzi

ka, sejmy o rozejcie si bez uchwa przyprawiaj a sprawy

Rzeczypospolitej wikl, co byo zupenie z prawd zgodne.

Po tem zacz mówi o powtórnem maestwie królewskiem

z siostr pierwszej ony i uwaa je za kazirodne, zaka

tronowi polskiemu przynoszce. To nie miao zasady. Mogo

Polakom byo o to chodzi, i król do austriaczek mia taki

1
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picii^g, bo wiadoiiui rzecz bya, u Austria uie zwycicztwaini,

ale iiiiilcstwami zdobywaa i ujarzmiaa wolne ludy, lecz

skoro wadza i<ocielna daa na lub dispens^ i maestwo
wykonaa, to wyrok jego prawoci lub nieprawoci od rycer-

stwa byiiajnniij nio zalea.

Dalej wykada Zebrzydowski, i wypada pomyle, aby

llzeczpospolita nie poniosa szkody. Senatorowie wybierani

na sejmach do spraw potocznych powiiuii przy królu we-

dug przepisu mieszka, a króla trzeba uakloni, aby wszy-

stko / ich rad{j, przedsibra. I senatorów naley przyniewo-

li, aby wedug przysi^>gi swenui obowii^zkowi zadosy uczy-

nili. Posowie winni take stosowa si do zlece braci szla-

chty. Ksiciu pruskiemu taka przydana opieka (kuratela),

e wyghida jakoby z umysu obliczona na odpadnicie tego

ksistwa od Polski. Potrzebny koniecznie zjazd wszystkiej

szlachty, a najlepiej odby go pod Warszaw i na nim wszy-

stko do sejmu przygotowa.

Obrady proszowickie byy burzliwe, przepeuione chaa-

sami na króla i jezuitów, zwaszcza, e aiiauie i dissideuci

rej na nicli wodzili.

Na jenerale maopolskim w Nowem miecie Korczynie,

powtórzyo si prawie wszystko ze sejmiku proszowickiego

i uchwiilono zjazd pod Styc. Oczywicie opozycya uwaaa
sejm ju tylko za igraszk odi)rawiau z formami prawoda-

wczemi , a nie za zgromadzenie narodowe , skoro si umówia

do Stycy na dzie 9 kwietnia (r. UJOO) w czasie trwauia

sejmu.

Sejm ten warszawski nie odbywa si jednake bez wpywu
stronnictwa opozycyjnego. W izbie poselskij mieli nawet

przewag dissideuci, bo najuionicjsi z nich, e nie byli do-

puszczani pizez jezuitów i kr(»la do wyszych godnoci i krze-

se senatorskich, a chcieli t do rzdu wpywa, wyjedny-

wali u szlachty potrzebujcej opieki i)anów, sobie i swym

stronnikom poselstwa na sejmy.

Janusz Radziwi majc do pomocy Stanisawa Stadni-

ckiego z acuta, Adama Gorayskiego, Jakóba Sieniawskiego,

Marcina Broniewskiego, Andrzeja Mciskiego, nietylko nie

dopucili sejmowj uchway przeciw zjazdom pozascjraowym

ale dokazali , e izba i)osclska owiadczya, i poty do ui-
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czego uie przystpi, póki król nie uici si z pakt a nie za-

hamuje ju podanych sobie na pimie zbocze rzdowych.

Zbocze za tych nawyjmowaa niemao izba poselska

z polece sejmikowych i uchwa, zjazdów mimo wol króle-

wsk odbywanych. Jednake byy przeoone agodnie, w ogól-

nikach i napomkniciach tylko tej prawie treci : pactacon-
venta nie s dotrzymane, póne przystanie Estonii cigle je-

szcze przeszkadza jej wcieleniu. Pi zamków które król

obieca wystawi dla powstrzymania najazdów tatarskich je-

szcze niewida, a Ru cierpi srodze. Nawet zapomniano

zoy chanowi zwykych podarunków i mci si najazdami

kraju. Duchowiestwu król pozwala bra gór nad szlacht

a nie stara si bynajmnij o zgod midzy obywatelami ró-

nych wyzna religijnych. Senatorowie do spraw potocznych

przy królu nie mieszkaj, a poselstwa za granic bez wie-

dzy senatu wychodz. Nie masz jak si naley wymiaru spra-

wiedliwoci i wyroki tribunalskie dworskiemi postanowieniami

wtlone bywaj. Dochody królewskie i Rzeczypospolitej nie

zostaj pod kierunkiem podskarbiego ale ludzi priwatnych;

zarzd w nich niedobry, król nalega o pobory a jak wpyn,
to id na potrzeby dworu, a nie na wojsko. Co na komo-

rach nieprawnie powikszone. W rozdawaniu urzdów i ask,

wiele naduycia: król zawsze odwóczy, z dóbr do starostw

nalecych sam dochody cignie, albo je rozdziela niezasuo-

nym, W Inflantach i Prusach zapomina o Polakach i Litwi-

nach, a tylko szlacht miejscow zaopatruje. Kaduki to jest

majtki nie majce waciciela obcym ludziom rozdaje. Istn

priwatne mennice i w obieg puszczaj ze pienidze. Król

nad ksiciem pruskim wadzy umysowej pozbawionym od-

da opiek ze szkod Rzeczypospolitej markgrafowi branden-

burskiemu. Starostowie, owi sdziowie wolnej szlachty, s
dowódzcami zaóg po zamkach, a wic ludmi wojskowymi

i sdz nie wedug prawa , ale wedug wojskowych rozkazów.

Piechota szkocka stoi pod cudzoziemcem Jungiem. Senato-

rowie jak na sejm do Warszawy zjad to tak liche dostaj

gospody, e gospodarze lepiej mieszkaj, nili naczelnicy Rze-

czypospolitj.

Król odpowiedzia na pimie take, i Estonii móg od-

stpi od Szwecyi dopiero po mierci ojca, a wyda akt wcic-
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lenia jcszc/c w r. IGOl; e za dokonanie jego odwóczy si
cigle, to w trudnych ley okolicznociach. Zamki przeciw

Tatarom dla tcjj^o tylko nii- postawione, e sejmujce stany

nie wyznaczaj dla nich niiej>ca niimo domaganie si króla,

a o niewyznaczanie czyni ci zabiegi, z których interesem

w sprzecznoci bvlvl)V zamki. Trudno nakoni Tatarów

aby dotrzymywali sojuszu, a podarunki dla chana oddawna

le w Kamiecu. Król dokada starania u stolicy apostol-

skiej aby rycerstwo nie potrzebowao stawa przed sdami
kociclnemi. Nie wiadomo za zupenie jakichby krzywd oby-

watele n)nego wyznania doznawa mieli, bo wszystkicli je-

dnym afektem miuje i pra^ijnie, aby niczyje wolnoci i swo-

body obraonemi nie byy. Senatorowie do spraw potocznych

usuwaj si od mieszkania przy królu, ale eby ich zacic-

ci wyznaczy im z wasnych funduszów stosowne nagrody.

Skarbem rzdz róni panowie dla tego, e podskarbi nie

zawsze obecny, ale temu snadno zariidzi, utworzeniem pod-

skarbstwa nadwornego. O pobory na wojsko król zniewolony

dokada starania, bo trzy czwarte starostw rozkazay sejmy

wydziela na ycic dobrze zasuonym, a w Koronie kró-

lewskie zbyt mao przynosz. Komisya zoona z senatorów

wykrya, e ca niezwickszone ale tylko bardzij znienawi-

dzone ,
jednake wyjd nowe instrukcye. Czci dochodów od

starostw odrywano w Polsce i za dawniejszych królów, a obe-

cnie; czyni si to bardzo rzadko i jedynie dla przylegoci

lepszego pomieszkania. InHantczykom wiernym zmary he-

tman Zamoyski pozatwicrdza dzierawy zamków i susznie

uczyni, a co do starostw i w Prusach, to Polacy z Prusa-

kami powinnil)y co po bratersku uoy, a król bdzie w tem

pomocny. Pienidze faszuje szlachta za pomoc ydów i in-

nych podycli ludzi. Ci pomocnicy nieraz w rce sprawiedli-

woci wi)adaj ale gówny sprawca szlacicic , nimi zakryty

nic obawia si niczego. Kuratel nad ksiciem pruskim dla

tego otrzyma margraf brandenburski e wedug umów donui

ksicego z llzeczi)ospolit lenne ksistwo pruskie spada

na margrafa brandenburskiego, a znalaz poparcie w stawie-

niu si rzeszy niemieckiej, Francyi i Danii. Cudzoziemców

król przy sobie nie chowa, ciyba kilku Szwedów do spraw

szwedzkich. Szkotami Jung dowodzi, ale gdyby to byo prawu
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przeciwne, to snadno go usun. O lepsze gospody dla se-

natorów kae si król stara, ale panowie senatorowie

zjedaj si z takiemi tumami dworzan i z takim trzaskiem,

e ich dobrze pomieci, cakiem niepodobna.

W pimie poselskiem wida niektóre zarzuty nieuzasad-

nione i niesuszne, jak co do dóbr i urzdów inflanckich,

gdzie Polacy i Litwini za nadto si rozgoszczali , albo ow
drobnostk co do gospód senatorskich. Odpowied za kró-

lewska opucia kilka zbocze draliwszych, a na niektóre

czynia pozorne zarzuty, kamaa wyranie w gównym
punkcie a mianowicie w sowach: niewiadomo za zupe-
nie jakichby krzywd obywatele rónego wyznania
doznawa mieli, bo król wszystkich jednym alfe-

ktem miuje i pragnie, aby wszystkich wolnoci
i swobody obraonemi nie byy.

Nie mogli si skary dissideuci, e s o swe zasady

wizieni , sdzeni , karani , bo od tego zasania ich duch zotj

wolnoci szlacheckiej, ale Inflanty dissidenckie, w których

za wyznanie panujce uznano koció luterski, zdane byy

na ask i nieask jezuitów, a dissidenta zasugi w boju nie

zyskiway nagrody w posuniciu na krzeso senatorskie lub

naleytem opatrzeniu: kiedy ci co jezuitom najwikszym nie-

przyjacioom dissidenckim wywiadczali aski i budowali ko-

legia, brali zapat z ogromn lichw w starostwach i urz-

dach Rzeczypospolitj i jak za Zygmunta I poktne frymarki

bogaciy Bon tak za Zygmunta III bogaciy zakon jezuicki.

Równy los z dissidentami dzielili nawet katolicy, skoro tylko

byli jezuitom i austryakom nieprzychylni.

Odpowied wic królewska nie uciszya ani uciszy nie

moga izby poselskiej ; owszem wywoaa now grob , w któ-

rj królowi wrcz owiadczono , e odtd wszystkie wymówki

jego, bd odrzucane, a ma zadosy uczyni daniom"

szlachty.

By to naturalny skutek przepenienia dworu i senatu

przyjaciómi jezuickiemi, a tm samem oddania izby posels-

kiej na wpyw arianów i dissidentów. W ogóle nie zanosio

si na pokój.

Gruchna wie w Warszawie, e ju w sze tysicy

wojska Zebrzydowski u Stycy stoi. W ogólum zatrwo-
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niu wyprawi król w poselstwie ksidza Skarg, kt«>ry odda-

wiia w /ay(!Ci ze Zebrzydowskim, a przytcni wymowny i

/rczny móg lepiój przedstawi<'' jak kto inny, e senatorowi

katolikowi nie godzi si by przewodzc heretików zbuntowa-

nych. Zebrzydowski oditowiedzia, e nie na obron sprawy

osobistej stan, ale e uchway rad komornych (gabine-

towych) rzucaj trwog, i chodzi o zaprowadzenie monarchii

samowadnej. Zjazd stycki, jeeli go król uy naleycie po-

trafi moe przeci wzburzenie i upewni pokój. dania na-

rodu suszne powinny wzi skutek: ])ierwsze trzeba rozda-

wa tylko mom zasuonym. Naleaoby t królowi ob-

myli wszelkie rodki, aby jego bezbone maestwo nie

przynioso szkody Rzeczypospolitej.

Po wysuchaniu odpowiedzi przywiezionj od Zebrzydo-

wskiego burzy si senat. Zarzucano, i brzydko jest, e wo-

jewoda krakowski nie przemawia z krzesa w senacie, ale

krzyczy z tumu buntowników, o zabiegi na monarchi samo-

wadn, podejrzenia sieje, a dowodu najmniejszego nie uka-

zuje. Wyj)rawieni w poselstwie od senatu pod Styc Ba-

ranowski biskup pocki, Krasiski wojewoda pocki i Przy-

jcmski kasztelan gdaski , zastali tam prócz Zebrzydowskiego

szeciu senator('»w, z który cli Koniecpolski wojewoda sieradzki

i Bykowski kasztelan czycki jako stronnicy dworu do obrad

zjazdowych udzia brali. Gdy tedy wszyscy senatorowie pri-

watnie do uni(')w zasiedli, Zebrzydowski twierdzi, i króla

ju dawno napomina, aby z drug austriaczk w zwizki ma-
eskie nie wstpowa, a oddanie korony z Rakuszanami si
nie ukada, ale nowi radzcy i cay dwór Austriakom sprzy-

ja i przyszo do skutku maestwo. Trzymano si na dwo-

rze zasady, e króla pakta nie wi, a po mierci Zamoy-
skiego nikt si nawet nie bdzie umia opiera samowadnoci.
Urzdy najwysze dawano ludziom bez zasug i niezdatnym.

Umiano prawa sztucznie omija i wszystko przeciw prawom
czyniono.

Senatorowie przysani zwracali uwag, e to same ogól-

niki, domagali si cile okrelonych poda i dowodów ale

Zebrzydowski pokazywa jedynie kopije swoich listów do króla

i kaza tylko to powiedzie senatowi co sam powiada po-

selstwu.
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Gdy poselstwo senatu wrócio do Warszawy, posiedzenia

sejmowe nie stygy w zapale, a zdarzyo si, e marszaek

Myszkowski znowu obrazi Zienowicza kiedy podczas wcho-

dzenia do izby senatorskiej posów, a przekradania si przy

nich suchaczy, lask sw urzdow wzbrania mu wstpu.

Zienowicz chwyci za szabl, a e by z dworu Janusza Ka-

dziwia, inni sudzy tego dworu z krzykiem poczli si wa-

li, a dopiero z okna nakaza Radziwi spokojno na za-

peniony swoimi dziedziniec.

Zienowicza przytrzymano i uwiziono, ale jego sprawa

posza na targauin midzy stronnictwa, wedug ich barwy:

dworskie wolao, e kto na sejmie za bro chwyta, gow
traci, ale Radziwi twierdzi, e marszaek tylko na jego

sug i prz}'jació tak przy swojem prawie cisy, a izby po-

selskiej wikszo uwaaa , e skrzywdzenie jednego szlachcica

okazuje w marszaku lekcewaenie wszystkiej szlachty i caej

Rzeczypospolitej. Skoczyo si jednake na ukadzie, pu-

szczeniu Zienowicza a jego proszeniu marszaka o darowa-

nie winy.

Z kolei czynnoci królewskich przyszo rozdanie osiero-

ciaych urzdów^ Zygmunt wedug prz}j'tego systematu zno-

wu pozaopatrywa niemi tylko przyjació jezuickich i stron-

ników dworu. Oburzone tem stronnictwo oppozycyjne zapa-

kowao z pospiechem swe rzeczy i z Januszem Radziwiem
na czele, jeszcze przed zakoczeniem sejmu pospieszyo pod

Styc. Tam uoono owiadczenie przeciw niewaciwemu
rzdzeniu Rzeczpospolit w formie uniwersau zwoujcego
zjazd wszystkich ziem tak Koronny jak Litwy na dzie 4 li-

pca do Lublina.

Stronnictwo dworskie i król aby uprzedzi opozycy, na-

znacz5'li sejmiki na dzie 3 czerwca, a dali instrukcye sena-

torom, aby na nich usiowali zapobiega buntowi, i wykazy-

wali, e król w niczem nie zawini, praw wszelakich cile
przestrzega i o panowaniu dziedzicznem nigdy nie marzy.

VII.

Szlachta zebrana pod Lublinem naznacza rokosz pod Sandomirz.

Król z wojskami ruszy do Krakowa. Zebrzydowski z Krakowa do Wi-
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ólicy. Poselstwo zaprasza króla na rokosz suiKlotniprski. Tanowie óci^^aj

wojsku. Król (iareinnio zjir^-cza w iiniworsalo, e nie my^li o d/ii-d/irzno-

ci korony. Uoko.s/nnie si*; ni/jr/il/aj i .siiisiij gruvaniinii, z którenii je-

<lzie po.selstwo (Kt WiAlicy do króla.

Porl Liil)liii /jcdalo si coraz wiccj panitw /e swcmi

wojskanii. Lic/.iiio si sypaa i szlachta wszystkieiiii druhami.

Klich, {.,'war, zainiszanif równic wielkie jak na elckcyi, a na-

(hnN^zy.^^tko pochway Zebr/y(h)W.skicjf(), i z pantiw on jeden

stawa w obronie wohioci: wiadczyy o niechci dhi dworu

i króhi. Z Litwy jednake i)rócz dworu Kadziwihi, mao
si kto znahiz.

Janusz Ostrogski kasztehm krakowski by czynnym przy

wstpnych nara(hich opozycyi, ale do króla nie zaniedi)a na-

pisa, e wiernie w jego tylko si)rawie pracuje. Wstawi
si i ókiewski hetman koronny, ale tylko jako wyrany
dworu i króla obroca. Uzna jednake wkrótce, e mao
co dopnie i odjecha do Warszawy.

Narady zjazdu toczyy si porzdkiem sejmowym z po-

dziaem na województwa a lask marszakowsk dziery

Janusz liadziwi czenik litewski. Stanisaw Stadnicki z a-
cuta i Dubiecka stary dissident, i)rzyjaciel Stankara, rotmistrz

jeszcze z czasów Zygmunta AugusUi, wsawiony w wojnach

za liatorego i znany z bitwy jtod Byczyn na stronie arcy-

ksiccia, zabra gos wstanie podochoccnia winem i mówi, e
kio gra tylko w pik i w karty, alchemi si bawi, piece

wymyla, w seraju mieszka, a urzdy nie wedug prawa roz-

daje. l>ubi i)raktiki i cicia jego samego dobrodziejstwami

l)rzekupi. Wiadoma rzecz, e nawet na sejmikach wedug
królewskiego wskazania obierani bywaj jjosowie. Skoczy
za sw mow sowami: „nie jestemy n>y poddanemi, ale

wolnym narodem. Zdanie moje jest abymy si spisali, pie-

czcie nasze pr/yloyi i tak kujt jecuili do kn'»la, wy-

powiedzieli poddastwo i na now elekcy uniwer^ay roz-

pisali."

Szczsny (Fclix) Ilerburt dworskie nurtowania w ten zno-

wu wystawia sjjosóI): „wiadomo, i król ma oddawna swoje

umowy z domem rakuzkim, by jenui odda t koron polsk.

Tora VI. '9



290

a samemu do Szwecji si wynie*). Maj Rakuszanie do

pilnowania i posuwania tj sprawy, jezuitów spowiedników

i kapelanów: ci caego Zygmunta obiegli. Jezuici wylgli

si z Rakuszanami : tam ich godno, tam ich chwaa; przy-

sigaj oni wprzód Rakuszanom ni papieowi. Tak jest,

mam tego dowody, e si dugo ocigali papieowi przysi-

ga. Oni to s piegowie, onierze i meklerze co nas tar-

guj, którzy hanc turim bbel (t wie babylosk),

ten raotoch wszystkich jzyków, ten dom rakuski na rozwa-

linach naszych chc podwyszy. Ale si tym praktikom nie-

tak dziwuj, jak tym ludziom, którzy si tym szalbierzom

daj uwodzi."

Po dugich rozprawach w podobnym duchu Strabowski

kasztelan parnawski, a pomimo to prawie suga podczaszego Ra-

dziwia postawi wniosek o wystpienie z tak zwanym roko-
szem, to jest z narad pod broni a ogoszeniem kadego
czy to szlachcica czy pana za nieprzyjaciela Rzeczypospolitej,

ktoby si nie wstawi. Zebrzydowski wykada w obszernej

mowie, e rokosz wiele obejmuje niebezpieczestwa i do-

sy przyjacioom wolnoci stan na sejmie, a on sam nieli-

tujc i garda swego, wypowie królowi, o co szlachcie chodzi.

Podoba si jednake ogóowi rokosz i naznaczono go na 6 sier-

pnia pod Sandomirz z tym dodatkiem, e i król Jego Mo
ma by proszony przez poselstwo, eby bez wojska i dworu

z samemi tylko senatorami przyby raczy.

Na zakoczenie Radziwi zoy lask marszakowsk,

a przy dzikowaniu za zaufanie owiadczy , e lubo przyrzek

stan w siedm tysicy piechoty, przecie jej czternacie przy-

prowadzi , bo gdzie o wolno szlacheck chodzi , tam majtek

i ycie powici warto.

W tem trudnem pooeniu na dworskich radach trojaki

podawano sposób: ókiewski by tego zdania, e dosy
Kraków jako miasto koronacyjne i waciwie stoeczne, mocn
zaog sobie upewni. Drudzy sdzili , aby natychmiast na

buntowników wysa wojska, a niedawa im czasu do zorga-

*) Mogo to by wczeniej , lecz nie byo ; wtedy za miaoby tylko

sens posdzanie e chcia dziesicioletniego Wadysawa mie uznanym za

nastpc, lecz t na to zupeny brak dowodów.

i
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nizowania si^ w si fcro/n. Inni za, eby si do Prus

schronie';, zamki poosadzat'- i w nich wytr\va(^ a burza prze-

minie. Knil kaza na statki róne sprzty wynosi i wszy-

stko do podr«')y ku Prusom gotowa, a tym czasem ruszy,

jak najspiesznij z wojskami ku Krakowu. W drodze sparli

iH) swemi zbrojncmi liulmi StcfaFi I*otocki starosta feliski,

Myszkowski marszaek wielki koronny, a przyczyli si Ma-

ciejowski biskup krakowski i kardina, Miski podkanclerzy,

liUhomirski kasztelan wojnicki, J;in Teczyski i wielu co naj-

znakomitszycli |)anów.

Zebrzydowski jako starosta krakowski bawi w Krakowie

i mia koo siebie do ])icset ludzi; nie zgadzao si atoli

z jego zamiarem jtierwsze <la haso do krwi rozlewu i by
t za saby do skutecznego oporu, a wic usun si wcze-

nie i Wilice zaj.

W Krakowie stano i)rzed królem poselstwo z Lublina

ze zaproszeniem na rokosz sandomirski. Od tronu da odpo-

wied kanclerz Pstrokoski, e zjazdy priwatne krd uwaa
za ])rzeciwne obyczajom przodków i i)rawu; mia zamiar

usprawiedliwi si z zarzutów na odbywanym niedawno sej-

ne, ide burzyciele przeszkodzili. Na dwóch zjazdach nie-

j)rawnie zwoanych, krzyczeli ale niczego nie dowiedli: trzeci

wyznaczony i król z senatem maj si na niego stawia. Jest

to co nadzwyczajnego i bez porozumienia si z panami Jego

Kr. Mo nie wie co odpowiedzie. liadzi jednake porzuci

zuchwalstwo, umiarkowaniem si powodowa, sam za urz-

dowi swemu bdzie czyni zadosy.

Im bardzij si zblia dzie rokoszu sandomirskiego, tm
widoczniej stan kraju przybiera posta bezknilewia. Trz-
dnicy opuszczali swe miejsca, sdy ustay a uzbrojenia zatru-

dniy wszystkie dwory i miasta. Rozpoczy si cigania
rónych wojsk paskich. Zebrzydowski jako opiekun modego
Zamoyskiego we wojska zamony, przyby w om chorgwi

piechoty i sze jazdy, Jaiuisz Ostrogski w jedenacie piechoty

a sz(!snacie jazdy i to samych husarzów, Stadnicki w dzie-

si piechoty i w dziesi jazdy zoonj z szeciu chorgwi

wgierskich, trzech husarskich i jednj kozackiój. Ligza

kasztelan Czechowski, wiód czterysta piechoty, sto pidzie-

sit husarzy, stu kozaków, a prócz wojska równic jak Ostróg-

19*
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ski przyprowadzi take i dziaa. Byy poczty i innych pa-

nów, co wszystko stanowio tylko przydatek do uzbrojonj

pojedynczej szlachty a wynoszcej przeszo szedziesit tysicy.

Ivról opuszczony od ludzi czynnych i mogcych skutecznie

dziaa z wyjtkiem samego tylko ókiewskiego, który od

Dniepru spieszy z kwarcianemi: przez danie starostwa ja-

worskiego stargowa sobie Hieronima Sieniawskiego z dwoma
tysicami wojska, a przez danie starostwa rawskiego Janowi

Potockiemu, nietylko jego samego, ale take braci Jakóba

i Stefana ze znacznym pocztem kopijników. Wszystkim tym

siom z jedenastu tysicy i dwudziestu czterech dzia zoo-
nym, kaza król zebra si u Wilicy, gdzie w gronie wier-

nych senatorów, obmyli rodki zaradcze przeciw rokoszowi,

za którym zoenie z tronu snadno nastpi mogo.

Pod Sandomirzem byli nie sami dworu i króla przeciw-

nicy, ale take najlepsi przyjaciele a zwaszcza w i)0ród ze-

branych tam szesnastu senatorów. Przybye z Wilicy kró-

lewskie poselstwo, a zoone z biskupa krakowskiego Tylec-

kiego i Miskiego podkanclerzego koronnego, owiadczyo, e
król nie ma zamiaru w niczem si sprzeciwia Rzeczypospo-

litej , ale uznajc tylko sejm za jej organ jedyny, nie moe
wchodzi w adne czynnoci z uzbrojonem stronnictwem.

Gdy odprowadzono na bok poselstwo, chciano uchwali tak
odpowied, o którejby dao si powiedzie, e jest wypy-

wem woli ogólnej. Ale w szedziesicio tysicznym tumie

szlachty uzbrojonj byo to zagadnieniem nie do rozwizaniu,

zwaszcza, e owiadczenie królew'skie ojtierao si mocno na

prawie, a bya na nie tylko jedyna odpowied, e pod rzdami

takiego króla, nawet sejm nie jest sejmem, ale tylko organem

zgubnego stronnictwa. Ta za odj)()wied nie leaa w duchu

rokoszanów, gdy mieli zamiar tylko króla nastraszy, ale

w kadym przypadku przy koronie zostawi.

Skoro wic miay si obrady rozpocz, zapalczywsi roko-

szanie sdzili, e o zdanie senatorów wcale nie chodzi, i wo-

ano, eby sobie poszli, bo oczywicie tylko jako piegowie

królewscy midzy szlacht wleli. Jednake i w kole szla-

checkiem pokazao si zdanie nieprzychylne rokoszowi, a mia-

nowicie odczytano pismo posów województwa ruskiego, któ-

rego osnow dostatecznie wykazuj te sowa: „bracia nasi
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wysali nas du Wasz Mociów, abymy wam owiadczyli, e
i oni jak wy f^orliwymi s% o swobody ojczyste , ale |)rz('strze-

f,'ajc ich, stoj przy powadze majestatu, przy witoci praw,

nie chc sami, ani ycz Wasz Mociom, bycie poprawy je-

li jakie s, ze wzgard sejmów, tutaj z orem w rku czy-

ni mieli." I*o odczytaniu rozh'gly si krzyki: „pochlebcy

królewjicy, na szablach ich roznie!" i rwano si do szabel,

ale marszaek Radziwi umierzy oburzenie.

Stadnicki zabra ^os po swemu i mówi, e kiedy si
zjechano to trzcl)a dzido koczy, a wic ogosi bez-

królewie.

Istaly ioz]iia\vy, zamienio si wszystko we wrzaw
i jaki rozruch. Do wojska dosza wiadomo, e bój na

obradach: kady oddzia troskliwy o swego pana, ruszy z po-

spiechem i wnet jazda i jiiechota otoczya koo, a liadziwi

z urzdu swego marszakowskiego wojskom odstiii kaza
i wrzaw uspokoi.

Jeeli nie midzy og(>em to przynajnniiej midzy prze-

wódzcami szlachty zgodzono si na odpowied dla posów kró-

lewskich i l)ya: e skoro król w piciu dniach wojsk nie roz-

puci i pod Sandomirz nie zjedzie, to rokosz i bez niego

przedsiwcmie rodki, Jakie za stosowne dla Rzcczypospoli-

tj uzna.

We Wilicy radzono nad t od[)owiedzi rokoszanów

i wydano uniwersa do narodu, w którym król owiadcza,

e mu zamiar zniesienia wolnej elekcyi. a zaprowadzenia dzie-

dzicznych rzdów i)rzez myl nigdy nie przechodzi, e gdy

na rokoszu s i tacy co mu wypowiadaj posuszestwo,

a maj przy sobie nawet obce wojska, przeto nie moe bez

ublienia swej godnoci do nich zjeda, ale tych co si

w obi'C niego we Wilicy wstawi, wysucha i wszystko

z nimi uoy gotów. Zwaywszy za, e wszelkie priwatnc

obrady s prawu przeciwne, jest zniewolony uczyni uwag,

i cokolwiekby i we Wilicy uskuteczni si dnlo, zawszeby

pónij sejmujcym stanom do potwierdzenia przeloonem

byo.

Uniwersa t(>n posano i na gród sandomirski do zaci-

gnicia w ksigi^ ;,|,. przewódzcy rokoszu albo konfederacyi
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jak od przyjcia nowego aktu zwa zjazd poczto, wpisa go

nie pozwolili.

Odtd Janusz Ostrogski przejeda si ze Sandomirza

do Wilicy i z Wilicy do Sandomirza niby porednik, ale

w obudwu stronnictwach pozbawiony zaufania, daremnie si
trudzi.

Dziwaczn take bya rola Maciejowskiego pod ów czas

arcybiskupa gnienieskiego i kardinaa ; bez zasug a za sta-

raniem jezuitów tak wysoko podniesionemu. Mia on uraz,

e baldachin tronowy, którego w kociele krakowskim pod

czas lubu królewskiego uywa, król jako rzecz niezwyk
i majestatowi ubliajc uprztn kaza, a wiksz o to e
mu nie zostawi przy arcybiskupstwie dochodów biskupa kra-

kowskiego. Jako naczelnik i tak obtituowany kocioa kato-

lickiego w Koronie i Litwie nie móg zjeda na rokosz

gównie przez dissidentów zoony i kierowany, ale nie

omieszka swych posów wyprawi, którzy chojnic sypali uczu-

ciami najserdeczniejszej przychylnoci. Kiedy prawie nie byo
miary czczym deklamacyom przerwa je kto krótkiemi sowy

:

„a czy ksidz primas podpisze konfederacy bo tylko w ten

czas wierzy mu bdziemy?'* Posowie umilkli i gdy si na

odpowied zebra nie mogli, Janusz Eadziwi zamiast dania

im jakiejkolwiek odprawy, kaza zawstydzonych z koa wy-

prowadzi.

Taki tum szlachty i wojska w polu zebrany, by wysta-

wionym na wiele przykroci i znaczne koszta, dla tego zj;?zd

przykrzono sobie codzie bardziej , zwaszcza e przyjaciele

króla i dworu rónemi obietnicami obudzali ku niemu niech.
Przybyli z Wilicy Jan Grzymutowski kasztelan bydgoski,

Stanisaw Zaliwski starosta warszawski i Henrik Firlej refe-

rendarz koronny. Chciano im chaasarai i nawet gwizdaniem

w sprawowaniu poselstwa przeszkodzi, ale gdy si uciszyo

a wywiedli, e królowi nikt de do samowadnoci nie udo-

wodni, e bdc niewinnym z ujm majestatu na wezwanie

rokoszu wstawia si nie moe, we Wilicy za na wszystko

przysta gotów: wtedy nastpio gbokie milczenie, które

okazao, e umysy ju przeszy przez wierzchoek zapau
i spadaj na pole zimnej rozwagi. Jako niedugo poczto

z brakiem ufnoci domaga si u Zebrzydowskiego aby z do-
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wodami na króla wystpowa, a znaczna c/ zacza si§ du

domów rozjeda. Zebrzydowski odpiera, e iy przeciw

roko.szowi, a przecie okazano mu tyle zaufania, i jako jet-

man z woli Uzeczypospolitj ma rozkazowa wojskom i do-

da: „chcecie bym wam co wicej powiedzia jak w Stycy
i Lublinie, ale przebóg, bdcie sami z sob zgodnemi! Albo

Hi ufacie, albo te nie? Jeli ufacie warto powiedzie co
wiccj, jeeli za nie, jeeli wielu owiadcza, e przejstijc

Da dzisiejszem, e odmian nie pragnie, na có si przyda,

bym co wicej wyjawia. Wyjawi, gdy mi wszyscy zawie-

rzycie.**

Jeszcze inna rada w tym samym czasie ))0wstawaa na

dwór i króla. Byo to wojsko, ktciremu zalegay zasugi

z wojny infianckij, a które dla wycinicia swj ualeytoci

spisao si mi konfederacy i siedziao w lirzeciu litewskim.

Poselstwo od tego wojska zjeciiao pod Sandomirz, prosio

zasugi i eby mu nie przeszkadzano odbywa ley po eko-

nomiach królewskich, dopokd ualeytoci nie odbierze, a obie-

cywao sta przy swobodach szlacheckich i rokoszu sando-

mirskiuL

Kiedy ju jtola co raz bardziej ogaacay si z namiotów

i wozów a w ulicach Saudomirza mniejszy by nacisk, prze-

wodzcy rokoszu z obawy aby opuszczeni od wszystkich jako

bezsilni buntownicy nie byli pocigani do odpowiedzialnoci,

zjednali uchwa, e wybrano dejjutatów od kadego woje-

wództwa, którzyby w miejscu zostali i prawomocnie stanowili.

Ta rada z deputatów spisaa wszelkie uciemieiiia czyli

jak zwano gravamina a snadno zgadn, e w myl ka

dego odcienia opozycyi, który wchodzi w skad rokoszu.

1 tak szcztki stronnictwa i)o Zamoyskim zjednoczone w oso-

bie Zebrzydowskiego nienawidzce domu rakuzkiego gównie

nalegay, eby król adnenm arcyksiciu austryackiemu nie

wyjednywa nastpstwa po sobie na tron polski i w zwizkach

z Wiedniem jak najbardzij si ogranicza.

Arianie a szczegtilniej dissidenci obrali sobie za gówny

cel jezuitów, i dali, eby król wszystkich ze dworu,

a z kraju kadego co cudzoziemiec niezwocznie wygna, bo

si w sprawy publiczne wdaj, monarchi samowadn z am-

bony zachwalaj, modzie psuj, a rozruchy i)0 miastach
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wzniecaj. Nie maj wcale by w tych ziemiach Rzeczypo-

spolitej, gdzie nawiacaniem wzniecaj nienawi do króla

i Rzeczypospolitej : dla tego naley ich ograniczy na Pozna,

Kalisz, Lublin, Jarosaw, Niewie, Wilno i Bydgoszcz,

i niepozwala im mieszka w Krakowie oraz w Warszawie,

eby na dwór i sejmy nie wpywali.

Na danie Ostrogskiego i innych disunitów domagano

si , aby król metropolit i wadyków co papiea uznali , z go-

dnoci poskada: a innych to jest disunitów na ich miejsca

poosadzah

Dalsze gravamina tyczyy si stosunków czasowych

i mona je pomin, jako niemajce wartoci dziejowej.

Pojechao tedy z gravaminami poselstwo do Wilicy,

ale e po osabieniu rokoszu przez odjazd szlachty ju si wy-

pogodziy z kopotu czoa dworskie i jezuickie , przeto z tm
wiksz miaoci powtórzono dawn odpowied od króla

e w tak wanej sprawie bez sejmu nic si nie stanowi,

a wreszcie i pod Sandomirzem nie ma zgody na przeoone

dania. Król atoli jak nigdy nie by tak i trudnym nie b-
dzie do ostatecznych ukadów.

VIII.

Deputaci rokoszu wydaj uniwersay. Zygmunt III rusza z wojskiem

do Poaca. Ostrogski porednik. Od Zebrzydowskiego daj senatoro-

wie odwoania uniwersaów. ZebrzydoMSki i Eadziwi przepraszaj króla

pod Janowcem i przyrzekaj wojska rozpuci.

Od deputatów rokoszu wyszy uniwersay, e bez nale-

ytego poparcia uchwa sandomirskich broni niczego si nie

dokae i szlachta wedug przepisów o pospolitem ruszeniu ma
wraca pod Sandomirz na 12 padziernika.

Wtedy stronnictwo dworskie widziao, e droga ukadów
trudna, a e si czuo na siach postanowio korzysta z pory

i nim si szlachta zjedzie ubi rokosz z broni w rku. Dnia

25 wrzenia (r. 1606) ruszy król z Wilicy w szesnacie ty-

sicy wojska i trzecim obozem stan w Poacu. Znalaz si

tam jako porednik Ostrogski co swoje dwuznaczno do tego

stopnia doprowadzi, e wojska które pod Sandomirz by
przywiód, mia ju przy królu. Obiecywa on pokój w kraju,
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alii pod wariiiikiein najziipeiiiejs/cgo pr/obac/.ciiiu . u nawet

wynagrutlzciiia tym kosztów, co na rokosz oyli. Senatoro-

wie stronnictwa dworskici^o dali odp«nvied, i kr(»lowi nikt

o p(»dol)neni jplaiiiii ani nie doniesie, bo /.a nieciu' czyny

niegodzi si wynniga zapaty. Odjecha Ostrowski, ale pisa

z Sandoniirza. e za je^'o nalerraniem zgodzili si rokoszanie,

l»y po c/tcrech senatontw z kad»';j strony z [glejtami (paspor-

taini) na wzajem wzitcnii zjechao si na nkady do Iwanisk

i Osieka, a nim n^,'od spi>z, aby wojsko kade tylko po

za sobij,, a nie jdzed sob picowalo, to jest ywno brao.

bano odpowied od knda, e zaraz do Osieka idzie, a na

nkady Koprzywnic tylko |)rzyj moe, senatorowie od j'fj;o

bokn glejt('tw nie potrzebuj; z ramienia za rokoszn wysia-

nym j,dejty wydae kae; o picowaniu mowy by nie powinno,

bo wojsku w swoim kraju ywnoci bra niewolno, ale we-

dhij^ prawa przez zakupywanie opatrywa si winno. Odpis

królewski wedug tj treci uoony i przez Ostrowskiego de-

putatom rokoszowym zaniesiony, uznano za obraz majestatu

zkonfederowanej Rzeczypospolitej, a zwaszcza oweni owiad-

czeniem co do glejtów. W Osieku nadszed do króla nowy

list od Ostrogskiego, e I'kosawski, Lutomirski i Jasicki

ju od rokoszu na ukady jad, ale zarazem do hetmana ó-
kiewskiego przyszo doniesienie od przedniej stray, e roko-

szanie Sandomirz ojjucili a na Oarów si cofaj, jednake

nie bez nadziei posików.

'rzyby Ostrogski jeszcze do króla wyrzeka na zaci-

to rokoszanów, ale w dalszym pochodzie swe wojsko za

królewskiem coraz bardziej w tyle zostawia, a do swych

d(')br opatow'skicli odi)rowa(lzi.

Stanisaw (rolski ubogi Wielkopolanin i onierz ale z Po-

tock oeniony i za Potockici wpywem przez Zygnmnta III

na wojewod ruskiego w}niesi(jny, dogna rokoszanów pod

Janowcem kiedy w znacznj czci byli ju na drugiój stronie

Wisy. Przez wysanego (lajewskiego wezwano nie przepra-

wionych, aby )i() zaraz zoyli i do domów si rozeszli.

Dali odpowied, e rozlewu krwi unikaj a radz królowi,

al>y pamita, e krwi niechci ku sobie nie zniszczy, alej
powikszy.

Tym czasem i król z gówn si stan u Janowca, a e
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Golskiego takie byo stanowisko, i Zebrzydowski i Radziwi
z trzema tysicami o przeprawie ju ani myle uie mogli,

przeto im nie zostawao nic wicej
,
jak swe sabe siy do bi-

twy sprawi. Niewiadomo czy ókiewski by chory czy

z innej przyczyny wojska nie prowadzi dosy, e król do-

wództwo zda na Jauusza Zbarawskiego wojewod braca-

wskiego, ale jednake i sam miesza si zamierza, bo nie-

tylko hem na gow zawdzia, ale za uderzeniem w trby
okaza nadzwyczajne uniesienie i sam wojsko prowadzi.

Otoczyli go senatorowie i na wycigi wzywali, bagali,

aby pamita, e to o krew bratni chodzi. Na drugiej stro-

nie w tene sam sposób hamowano zapa Zebrzydowskiego.

Zmikczono obudwu.

Od rokoszanów przyszed wniosek o rozhowór, a król

zaraz wyznaczy kilku wojewodów i jednego kasztelana do

zawierania ukadu. Rozpoczto tedy dzieo w rodku midzy
dwoma wojskami.

Zebrzydowski na czynione mu wyrzuty podniesienia cho-

rgwi buntowniczej odpiera, e si i najmniejszej zdronoci
nie dopuci, ale tylko swego obowizku sumiennie dope-

nia. Byy widocznemi wielkie naduycia w rzdzie: na za-

krelenie im koca szuka pomocy drugich senatorów, ale jej

nie znalaz. Mio ojczyzny kazaa mu si odwoa do stanu

rycerskiego, który jest waciwym narodem. Naród pooe-
nie tamy zemu wzi na siebie i wszystko co si odtd stao

jest dzieem narodu. Z narodem zatem mona tylko zaa-

twi spór ten wytoczony a nie z adnym pojedynczym czo-

wiekiem. Potrzeba zdaniem jego, aby król podanym sobie

ze Sandomirza daniom zado uczyni, kademu bezpie-

czestwo upewni i koszta na konfederacy poniesione nagrodzi.

W tem zbliyli si dwaj bracia Stadniccy z jezuitami ci-

le powizani, arliwi ich obrocy a starszy Adam zawoa:
„herszcie buntowników, zabójco wasnj ojczyzny, czyli i w tj

chwili nie zniysz piekielnj swj dumy?" Zatrzs si od

gniewu Zebrzydowski. Inni atoli senatorowie starali si roz-

mow zatrze te wyrazy zapalczywe a niewiadczce o wiel-

kim rozumie mówcy.

Za donoszeniem co chwila o kadem sowie królowi i od-

bieraniem stosownych rozkazów, wymagano od Zebrzydowskiego
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jednego ju tylko czynu w imieniu rokoszanów, to jest aby

odwoa uniwersa zwoania na 12 padziernika pod Sando-

niirz; inne za dania tyczyy si jejjo tylko osobicie,

a mianowicie aby wyjawi co i od kogo wie , e kiól ma za-

miar obcym wyda królestwo, w czm mia sobie pmwa-
szczy samowadne panowanie, którzy to senatorowie podej-

rzanej wiary ze rzeczy raj i na ostatek, eby przez uca-

owanie rki króla okaza mu uznanie posuszestwa do czego

i Iladziwia pocigano. Zebrzydowski przystawa, ale eby
wygldiir na witajcego si^> ze swym knWem senati)ra a nie

na buntownika pokor czynicego, zastrzega, e jeeli król

bdzie na koniu on take konno zbliy si do niego. Gdy
tego adn miar dopuci nie chciano, postanowi walk sto-

czy i w niej ycie pooy, a lubo u wojska posuszestwa
nie znalaz, jednake obstawa i)rzy swojem.

l^od ciemny wieczór dnia tego wród rozpalonych licznych

pochodni do stojcego konno ze swoim orszakiem Zygmunta

jechali wród grona senatorów Zebrzydowski i Radziwi. TA

zblieniem si, gdy wszyscy senatorowie zsiedli z koni, dal

si nakoni do zsidzenia i Zebrzydowski. Rozlegy si
wkoo radosne okrzyki: „zgoda! zgoda!" Zebrzydowski uca-

owawszy króla w rk mówi: „Tego Boga, przed którego

wielkim sdem stan miaem, gdym si przed chwil do

boju gotowa, bior za wiadka, e wszystko com czyni,

czyniem dla dobra pospolitego, obiecuj za wiar w silnrj

nadziei, e W. Kr. Mo do da narodu przychyli si ra-

czysz.'* Radziwi po ucaowaniu rki owiadczy, e niebyo

jego zamiarem królowi uchybia, lecz jak na szlachcicji przy-

stoi i gardem broni wolnoci.

Nazajutrz pozwolono wojsku rokoszowemu bro i znaki

swoje na wozy pobra i do domu si rozjeda i rozchodzi.

Wezwano za Zebrzydowskiego, który wraz z Radziwiem
niby to zaproszony a waciwie strzeony nocowa w namio-

cie u Czarnkowskiego wojewody czyckiego, aby zadosy

uczyni warunkom ukadów ostatniego wieczora. Odpowiedzia

e adnych ukadów nie zawar, a wic t i warunków nie

l)rzyj, tylko króla powita. Powiedziano mu, i byo za-

strzeone, e wymieni tego, którego uwaa za doradzc, aby
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król samowadnie sprawowa królestwo i ciy do wydania

go obcym.

Odpowiedzia, e to tylko królowi lub sejmowi wyjawi.

Zebrali sie wszyscy senatoro\Yie, ale bez króla, a gdy
przyzwany Zebrzydowski zasiad w swojem miejscu jako wo-

jewoda krakowski, ksidz kanclerz Pstrokoski przemówi do

niego, i twierdzeniem jakoby mu byy nietajne poktne na

dworze zabiegi wywoa bunt wielki: potrzeb wic jest, aby

dla zatamowania dalszego nieszczcia, wszystko powiedzia,

co nui w tej rzeczy wiadome.

Zebrzydowski w tych przemówi sowach: jestem :nio-

nikiem pokoju, nieprzyjacielem wszelkich rozruchów, pami-
tnym nawet dobrodziejstw, któremi mnie król. Jego Mo ob-

darzy, lecz zbawienne napomnienia moje wzgardzonemi byy
od senatu: có czyni przystao innego, jak uda si do stanu

rycerskiego? Ciemuemi nie powodowaem si domysami, ale

kiedym widzia obcych ludzi przybywajcych do królestwa,

bawicych na dworze, wchodzcych w rady tajemne, niepon-

ne powziem przewiadczenia, zwaszcza e pismami udzie-

lone i jasne bez tumacze. Jeeli kto ciekawy wicej do-

wiedzieby si pragi, to opowiem w przyzwoitem miejscu

w obec waciwego sdu. Dzi nawet myl moj priwatuie

Jego Kr. Mci odkry gotów jestem."

Gostomski wojewoda poznaski niegdy arliwy dissident,

ale póniej jak sam powiada najcilej z jezuitami zwizany

dla tego, i gdy ju wszystko doczesne mia, przyszed do

przekonania, e tylko za ich porednictwem, za ich nauk
i za ich kierunkiem jeszcze moe osign królestwo niebie-

skie *)
,
powsta, i w tym wywodzie nie dostrzega gosu su-

mienia. Jest tylko samo odwoywanie si do rzeczy niejasnych

*) Cum sorte mea in hac grandiore aetate in hoc meo non asper-

naudo dignitatis gradu, quid amplius rerum humanarum magnopere exs-

pectarem , non haberem ; atque unum tantummodo coelum deesse animad-

verterem; ad illud omnes meos conatus colimare constitui. Ilinc Societa-

tem Jesu accessi et cum illa familiaritatem contraxi, quia illa mediante,

illius inuara institut'onc ac directionc me coelum acuirere posse existi

mavi. spero enim fore, quod ut ab illa ad religiouem catholicara, in qua

una vera est salus , adductus eram , sic ejus auxilio et consilio , coelestem

gloriam obtinerem. Argentus de rebus Societ. Cap. VII.
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zamilczenie, odkadunii' do innego czasu i miejsca. Wojc-wo-

da krakowski zniweczy ufno midzy królem a narodem, mi-
dzy sennt< ni a stanem rycerskim. Prawodawstwo, s])rawiedli-

wo ws/ysfko niesychanym dotd obyczajem jtrzenio> do

stauu rycerskiego. Co wszystko juzeraa, trapi, to wszystkim

powinno by odkryte, a zakoczy: wymie wojewodo, kto

jest wystpnym, czy cay senat, czy ja, czy kto inny? Je-

eli dowiedziesz , ja i)ierwszy gow moj pod miecz sprawie-

dliwoci oddaj, lecz i ty oddasz twoj, jeli faszywie i

czerni i skiirzy."

Powstawali inni na Zebrzydowskiego w podobny sposób.

Broni si a dowodzi, e nietylko on, Ostrogski ale sam mar-

szaek kcnonny Myszkowski twierdzi przed trzema laty, i
król ma zamiar odda koron obcym i marszakowi wiadome

to lepiej, ni komu innemu.

Marszaek nie by obecny dla saboci zdrowia, lecz na

posane do niego zapytanie owiadczy to za rzecz wyrojon.

Gdy królowi doniesiono o wypadku kaza Zebrzydow-

skiego wezwa, aby wszystko na pimie ogosi, na co Ze-

brzydowski clitnie przysta.

Kiedy to ledztwo ju si koczyo, weszo do izby kil-

ku pukowników i rotmistrzów z zapytaniem czy wojewoda

krakowski swe tajenuiice wyjawi. Objani ich Gostomski

jak staa si)rawa. Zaczli woa, e chc wszystko sysze
z wasnych ust Zebrzydowskiego. Zebrzydowski nicstrwoony

odpar, e i im to wyoy gotów, byle nui przybylenui na

dobr wiar knda i senatu nie czyniono gwatu. Uspokojono

tych napastników wiernycli zawsze temu , od kogo brali za-

sugi i rozeszo si cale zgromadzenie.

Znalaz atoli Zebrzydowski nawet bardzo licznycli przy-

jació i w królewskim obozie. e za rozeszy si pogoski,

czy o jego zabiciu, czy tylko o cikiem jirzeladowaniu udaa
si nawet do kr('»l;i deputacya, aby Zebrzydowskiego wojsku

uk;»Ziln(^ ale j w drodze zatizyniali i uspokoili panowie. Ja-

kób Potocki jtrzeoony nad ko|)ijnikaini i stra królewsk

obsadzi namiot, w którym trzymano Zebrzydowskiego, za-

kaza wojsku schadzek i narad, a na dzie nastpny poclnid

zapowiedziano.
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Król wydal uniwersa o zaspokojeniu buntu, a z obietnic

uatwienia wszelkich pozostaych zatargów na bliskim sejmie.

Senatorowie w listach do województw zdali spraw z wszyst-

kiego co zaszo pod Janowcem. Zebrzydowski i Radziwi
przyrzekli wojska rozpuci, a zjazdów nie zwoywa, przed-

stawiali si królowi i odjechali do domów.

W obraz owego czasu wchodzi te jeszcze niewielkiój

wagi ale do ciekawy wypadek, o którym nadmieni trzeba.

Szczsny Herburt czowiek peen nauk, biegy w jzykach

greckim, aciskim, woskim, francuzkim, do boju zdatny i

odwany dla lekkich obyczajów, zniewolony byl z dworu Za-

moyskiego przenie si do wuja swego Drohojowskiego re-

ferendarza koronnego i starosty przemylskiego. Drohojowski

starzec siedmdziesicioletni majc do pomocy tak zdatnego i

niespokojnego siostrzeca doszed na ten stopie w kótniach

ze Stadnickimi brami, e w formalnej znimi potyczce ycie

straci. Herburt ratowa si ucieczk i bawi na Wgrzech

u Gabriela Batorego czowieka tylko priwatnego a wnuka po

bracie króla Stefana. Stara si cigle u Zygmunta III o sta-

rostwo przemylskie, a z tej przyczyny by ijrzeciwny zjazdo-

wi styckiemu i mia po dwakro uwiadomia króla, i Ga-

briel Batory z panami polskimi zayoci zczony o koronie

polskiej zamyla. Jednake chybio go starostwo , bo na W-
grzech poczy si z arianami a dostao si jego nieprzyja-

cielowi Adamowi Stadnickiemu lubionemu od jezuitów. Na
zjedzie lubelskim Szczsny Herburt ju piorunowa na dwór

a zwaszcza jezuitów, jak nadmieniono. W czasie ukadania

rokoszu w Sandomirzu a obrad stronnictwa dworskiego w Wi-

licy przyszed w dziewi set koni Wgrzynów od Batorego

najtych
,
jakoby z wasnym pocztem ale jednak zaj midzy

temi dwoma miastami takie stanowisko , e si na jedn lub

na drug stron móg przechyli. Skoro za od Janowca po

rozbrojeniu Zebrzydowskiego i Radziwia rozeszy si i woj-

ska stronnictwa królewskiego, Herburt ruszy w pogo za

Adamem Stadnickim, napad go znienacka w Choycu, poi-

ma i do Lwowa na zamek uprowadzi zamierza , lecz mu si

jako z pod stray wymkn. Gdy póniej wojsko Hrburta

szturmowao do zamku przemylskiego, a Adam Stadnicki

modli si do rónych patronów aby go ze zj przygody ra-
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towali, objawi mu si sani w. Ignacy Lujola, zaoyciel za-

konu jezuickiego i mówi: „a czemu mnie t o pomoc nie

prosisz, albo nic wiesz, em iO i ja kiedy ncersk trakto-

wa" i tak si Stadnickiemu powiodo, e nietylko s/turm

odpar, ale i Herburta scbwyta*).

IX.

wielkopolska zjoda na jenora do Koa i uchwala zjazd rokoszowy

pod Jdr/.fjów. Uniwersay sejmikowe od króla zarczaj, e cudzoziem-

cy z dworu oddaleni, e skarb ju ma naczelnika oddzielnego, radz szlach-

cie aiy wrócia powav'c sejmowi. Król otwiera sejm w Warszawie. Sejm

widzc, e rokoszanie podkopuj je<;o pow&p , ^vydaje uniwersa, aby kto-

kolwiek wie co przeciw królowi o przywaszczeniu samowolnego panowania,

o znoszeniu si, o koron z oc\mi lub o zgwaceniu praw, stan przed

sejmem i dowody przynió.-;!. Rokosz odpowiada na uniwersa sejmowy

uniwersaem. Kokosz z Jdrzejowa posun si do Sieciechowa. Roko-

szanie zbliaj si do Jeziorny i wydaj manifest , w którym wypowiadaj
posuszestwo królowi, przeciwników za nieprzyjació opa.szaj. Król i

primas Maciejowski ogaszaj uniwersay w których Zebrzydowskiego i ro-

koszanów ogaszaj za buntowników i zdrajców. Hetman ókiewski ru-

sza z wojskiem przeciw rokoszanom. Bitwa midzy Oroskiem a Wol
guzowsk. Rokoszanie pobici.

Dnia 14 lutego 1607 r. zjechaa si Wielkopolska na je-

nera do miasta Kola. Z rokoszanów okazali si najczynniej-

szymi Piotr Laski, Grudziski wojewoda rawski i Smogule-

cki zi Zebrzydowskiego. Dowodzili, e Zebrzydowski i)rze-

moc by zniewolony |)ud .anowcem uczyni pewne obietnice

i na ich dotrzymanie jtrzysidz. Wszake krtd niczego nie

dopenia co we Wilicy przyrzeka; podskarbi grosz Rzeczy-

pospolitj po dawnenui trwoni. Uchwalono wic ghiwny zjazd

rokoszowy pod Jdrzejów na 20 marca i wydano uniwersa

zwoania do wszystkij szlachty, a nim objto wezwanie do

) Niesiecki to podaje nietylko z historii kolegium jezuickiego jaro-

sawskiego, ale z instrumentu urzdownie spi.sanego przez notaryu.sza kon-

sistorskiego przemy^lskiogo. .lezuitom instrument ten o cudzie ich patri-

archy Lnjoli by potrzelmy dla j)opierania jego kanonizacyi w Rzymie.

Zakon ich bowiem jako nic przez witego zaoony, nie móg si waci-
wie równa* z drugimi, a tym czasem dy do wyniesienia si nad
wszystkie.
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sdziów tribunalskich, ziemskich, grodzkich, aby wymiar spra-

wiedliwoci, jak w czasie pospolitego ruszenia w biegu m''

trzymali.
'

Szlachta maopolska wyprawia do Krakowa gdzie król

z pod Janowca si uda
,
poselstwo na czele z Pkoslawskim,

który stanwszy przed tronem miae Zygmuntowi czyni wy-

rzuty i gani odwoczenie sejmu pod rokosz cigle zapowia-

danego.

Wyszy tedy królewskie uniwersay sejmikowe, w któ-

rych po zarczeniu, e cudzoziemcy ju z dworu oddaleni, e
skarb Rzeczypospolitej ju ma oddzielnego naczelnika, i e
zamki na Ukrainie budowane bd oraz po wspomnieniu o na-

jazdach kozackich na Turcy, opiece nad ksiciem pruskim

i innych podobnych szczegóach radzi król szlachcie, aby za-

kazaa tych smutnych i szkodliwych zjazdów priwatnych, a

przywrócia do powagi sejmu. Ale to nie byo w mocy szlach-

ty, bo sejmów znaczenie dla tego tylko upado , e senators-

kie krzeso rozdawali jezuici a odepchnici dissidenci starali

si o miejsca na awkach poselskich. I tym sposobem gów-

nie jezuitizm i dissidentizm walczyy tylko za swój interes,

wcigay do tej walki wikszo, a Rzeczpospolit zdawano

na Opatrzno Bo, cho cigle brzmiaa w u tach. Nie masz

co na to powstawa: czas przyszed taki a czasu ludzie nie

wodz tylko owszem czas ich porywa i pdzi jak Wisa licie

i gazki a nawet najsilniejsze dby.

Starania i zabiegi dworskie przeciw rokoszowi odniosy

skutek tylko w dwuch województwach, a mianowicie w sie-

radzkiem , które si nie chciao do niczego miesza , a nawet

wzbraniao przechodu przez Sieradz rokoszanom i w ruskiem,

które za swojem w ojewod Golskim wprost z królem trzymao.

Nadszed dzie 20 marca: u Jdrzejowa stano niemao

zbrojnej szlachty i daway otuch liczne i dobrze uzbrojone

wojska Radziwia. Znowu na króla
,
jezuitów, cudzoziemców

i panów zakupionych dobrodziejstwami dworskiemi przeciw

ojczynie miotano pociski, znowu przybyo królewskie posel-

stwo zoone z Eustachiego Wolowicza referendarza litewskie-

go i ksicia Zbarawskiego starosty piskiego i znowu zape-

wniao, e król wszystkie yczenia na sejmie zaspokoi. Da-

no odpowied: „zbyt dugo Jego Kr. M obietnicami swe-
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iU tr/yiiial nas w /awieszeiiiii, przecie abymy si nie zda-

wali po^^anlza scjnicni, czrka hcd/ieniy do T) c/erwca spe-

nienia przyrzecze: w tym celu zjazd nasz iM»d Wuru/^wc
przeniesiemy."

W maju otworzy knil sejm w Warszawie i to niejako

w nowy sposób , gdy kolo rycerskie nie zasiadao oddzielnie,

lecz radzio pospolcm z senatem. Itoztrzsano uchway roko-

szu pod Sandomirzcm zaitadlc i ucliway stronnictwa dwor-

skiego we Wilicy uradzone; wilickim przyznano wyszo,
jak si snadno domyli. Zawarowano jjrawa tyczt^ce si elc-

kcyi, skarbu, mieszkani;i senatorów jtrzy królu do spraw po-

tocznyci, rozdawania urzdów i starostw, cudzoziemców na

dworze, a nawet kiedy i w jaki sposób naród ma prawo wy-

Itowicdzier królowi posuszestwo-). lvr«'>l , by zupehuj zosta-

wi wolno radzenia w tak delikatnych dla siebie przedmio-

tach na posiedzenia nawet nie przychodzi. Dziwowano si

niezmiernie tej iiowoinoci, kU'n\'j mu zawsze bardzo brako-

wao, ale wida, e mia do sytu rokoszu i wreszcie stosun-

ki InHaiit, Moskwy i iiajiaci kozackie na Turcy wymagay
wewntrznego pokoju i zjednoczenia a nie trwonienia w za-

targach domowy cli, siy Rzeczypospolitej.

Zawezwano Zebrzydowskiego, aby jirzyby na sejm i od-

kry tajemnice dworskie, wedug jego uznania na zatrat na-

Kidu wymicrzon(>, ale da odpowied, e sejm na to zwoany,

alty obietnicom kr(')lewskini zadosy si stao, a nie eby ledz-

two z niego cijignjj,!. Znalazo si i poselstwo rokoszanów do

sejmu: ganio, e sejmiki tylko z jednego stronnictwa obie-

ray posów, niezwaay na uchway sandomirskie, a na ko-

niec zaoyo protestacyii j)rzeciw wanoci obrad sejmowych.

Sejm za przykadem króla nieodstpujc najwyszego umiar-

kowania, uczyni uwag delikatn, i on a nie rokosz jest

narodowem zgromadzeniem prawodawczem i to w sowach:

.,l)rzy powolnem iraterskiej uprzejmoci i sub ofiarowaniu

yczeuiy, al)y Ici Mocie pilnowali starego trylm ojc<tw. dzia-

dów i pradziadów swycli, wstrzymali si od zjazdów a na tem

optimo jur (w sposób najprawniejszy) i potrzebnie zoo-

*) Konstitlicya sojmowii r. ItU)?. ^'^tjl^iirw<i narunek wolnej eltk

ciieii taki czi/HiHii/.

Tom VI.

*

'^'
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nym sejmie to myli , czyni i stanowi raczyli , coby i oj-

czyzn uspokoio i wszystkim mionikom wolnoci zadosy

uczynienie przynioso."

Gdy sejm \Aidzia, e rokoszanie cakiem podkopuj jego

powag, wyda uniwersa z pozwaniem kadego bez rónicy

stanu, powoania i dostojestwa, aby ktokolwiek wie co prze-

ciw królowi czyli to o nastawaniu jego na woln elekcy,

czyli o przywaszczaniu samowolnego panowania, o znoszeniu

si o koron z obcemi lub o jakiemkolwiek zgwaceniu praw,

aby w zupenej pewnoci o bezpieczestwo swoje, stan
w obec sejmu zaraz po w. Trójcy i miao oskarenia i do-

wody swoje przynosi: e sejm winnych podug prawa uka-

rze, a ktoby oskare nie dowiód ten prawu odwetu pod-

padnie*).

Rokosz na uniwersa sejmowy odpowiedzia uniwersaem

swoim a mianowicie, e widzi, i jego artikuly sandomirskie

od sejmu odrzucone i sejm zabrania gromadzi si szlachcie,

kiedy ona uwaa , e gromadzi si dla dobra Rzeczypospoli-

tój potrzebuje. Ten pozew do stawania przed sejmem w zu-

penej pewnoci o bezpieczeswo czyli ten glejt i to groe-

nie odwetem s cikiemi ciosami zadanemi wolnoci lachec-

kiej. Oczywiste to szyderstwo. I rokosz przenosi si bliej

Warszawy, wzywa za czonków sejmu, aby dla ratunku oj-

czyzny przybywali a swych obrad zaniechali.

Gdy nadszed dzie po w. Trójcy i zamek warszawski

przepeni lud ciekawy oskare , woni obwoywali, aby sta-

wa kto tylko wie cokolwiek na króla, a gdy nikt si nie

znalaz, wszed król i to uroczycie po raz pierwszy w cigu
tego sejmu do izby i zasiadszy na tronie mia mow w tej

treci, e mu sumienie wyrzutów nie czyni, aby w ezemkol-

wiek sw przysig i prawa Kzeczypospolitj narusza, e a-
den oskaryciel mimo pozwu publicznego ze aob nie wy-

stpuje. Trzeba bunt stumi i niedawa otuchy nieprzyja-

cioom Rzeczypospolitej. Gdy król skoczy
,
podniós s ca-

y senat z krzese, a zdjwszy kopaki wychwala to umiar-

kowanie miociwego pana.

*) Konstitucya sejmowa z i'oku 1C07. Asekuracya na odkrycie

prak/ik.
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Rokosz z .Idrzcjowa iMjsunjj si do Siocirchow.i. Sta

nu nowo przy nim Zebrzydowski, /i-brzydowski i to ze zna-

czncnii wojskami cignictemi nictylko swoim, ale tjike ko-

sztom maolctnicf^o Zamoyskiri^o. I)o rokoszan('»w jedzili od

króla i sejmu kardina Maciejowski, wielu biskup/iw i róni

l)anowie, ale bezskutecznie. Dawano odpowied, e kraj tri:-

dno uspokoi, jeeli artikuy rokoszu potwierdzenia nie zy-

skaj, a senat nie b^'dzie oczyszczony z osi>b, które do jej^o

skadu nie powinny byy nigdy wchodzi, rrzedewszystkiem

za trzeba, aby kr()l bez wojsk i bez zwykego otoczenia, sam

z ca ufnoci i otwartoci midzy rokoszamny zjecha.

Itokoszanie w tem swojem owiadczeniu okazywali wy-

ranie, e króla uwaaj tylko za pierwszego urzdnika kra-

ju. Jezuici za i dworacy prawili nm o majestacie monar-

chów, o prawie boskiem, e dla tego namaszczany, i jest

w pastwie namiestnikiem Boga, e nie urzduje ale pa-

nuje. Nic mogli za przystawa na warunki rokoszu, l)())y

byli sami i)rzyzwalali na zatamowanie sobie wszelkiego wpy-
wu, na swoje wygnanie z dworu a nawet z kraju i na sw
bezecno

Wymówiy sobie stronnictwa tak dalece wszystko , co im

ju jasnem byo, e nie masz wspólnego punktu , na którym-

by moga oprze si zgoda i trzeba rzecz puci na rozstrzy-

gnicie mieczem.

Jest ianiebn wojna domowa, ale dopókd inne wojny

nieid ludziom w obrzydzenie, i)o nawet za co wzniosego

uchodz, tak dugo i domowe konieczneiyi by nie przestan.

Zebrzydowski w imieniu rokoszu wyda z obozu swego

pod Czerskiem uniwersa ostateczny, w którym wezwa szlach-

t, aby si nie dala dworowi udzi, aby stana pod Czer-

skiem, gdzii zaskarenie w caoci rozwinie i rzecz si ma
stanowczo uatwi. Na dzie wyznaczony sypao si niezmier-

ne nmóstwo a nawet z Warszawy i to stroimictwa dworskiego.

Zebrzydowski i)Oczwszy w obszernj mowie od podróy

kr<>lewskij do Rew la, kiedy rzeczywicie Zygnnnit mia za-

miar opuszczenia I'olski, rozwodzi si o ukadach z .\ustry-

akami przy pierwszem królewskiem, maestwie i o ukadach

przy drugient.

20 •
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Wielce zdawao si podobnem do prawdy, e Zygmunt

za utworzenie koalicyi monarchów europejskich, któraby go

przywrócia na dziedziczny tron szwedzki, zobowiezywa si

pomaga, aby Polska dostaa si Maximilianowi. e jezuitom

byoby to bardzo na rk, to rzecz widoczna, bo wtedy przy

Austryaku panowaliby w Polsce dopiero na dobre , a przy bo-

ku Zygmunta byliby si wlizgnli i do Szwecyi dla siebie bez

niego niedostpnej. Bd jak chcesz, to pewna, e Zygmunt

do niczego podobnego nie wchodzi, bo w wiele lat póniej,

w testamencie, majc ju stan przed sdem Boym, zakli-

na si uroczycie , e wszystko tylko potwarz byo.

O ukoronowaniu przeciw prawu w dziecistwie królewi-

cza Wadysawa myleli jezuici , mia mówi i zmary primas

Tarnowski, ale dalj rzecz nie zasza.

Z powodu wielkiego ruchu w Czersku, ukoczono jak

najspieszniej obrady sejmowe w Warszawie a gotowano si

do boju.

Tym czasem rokoszanie zbliyli si do Jeziorny i wydali

manifest w którym powiedziano : „do ostatniej obrony swo-

bód naszych uciekamy si i Zygmuntowi III panu dotd na-

szemu posuszestwo wypowiadamy i dalej o sobie i

wolnociach swych za pomoc Bo radzi chcemy. A tak

wszystkich przy nim bdcych senatorów, dworzan i rycerstwo

napominamy, aby do nas niemieszkanie przybyli, aby urz-

dnicy koronni i litewscy, podskarbiowie, dzierawcy, starosto-

wie, upnicy, celnicy, jako ju zoonemu z tronu po-

suszni nie byli i adnych mu dochodów nie oddawali. Aje-

eliby kto, to postanowienie nasze lekce way, lub si one-

mu przeciwi, tedy takich wszystkich i kadego z osobna za

pomocniki tyrastwa i nieprzyjaciele ojczyzny rozumie b-
dziemy i przeciw nim kary w kapturach*) wyraone rozci-

gniemy."

Król i primas Maciejowski odpowiedzieli na ten uniwersa

uniwersaami , w których Zebrzydowskiego i rokoszanów ogo-

sili za buntowników i zdrajców. Kiedy jednake rozkazano

wojsku królewskiemu stawa, zaczy si po rotach okazywa

guche szemrania, a dalej gone odkazywania, e nie podo-

*) Innemi sowy : iv przepisach va r:ai> bezkrólewia.
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bna krwi bratniej aknc , n»kos/.aiiio bnmi wolnoci i prze-

ciw nim nie ^'od/.i si^' w pole cioin. Dowód/cy pocz-

tów nie nniieii trati do iirzekonania rycei*stwa i nie rozpo-

cz si pochód jak wedug ro/ka/u mia si rozpocz. Het-

man ókiewski uy swej caej popularnoci, a zwoawszy

towarzyszów w wieniec, pytii si, co jest powodem do nie-

zwykego oporu. Dano mu odpowied , e tylko wstrt do

rozlewu krwi braterskiej. J wic dowodzi, e to opór na-

ganny, przeciwny ojczynie, sumieniu, prawu, a nakoni

wojsko do pochodu.

Rokoszanie ju w |»rzódy byli si cofnli o mil od .Je-

ziorny, a za wyruszeniom króla z Warszawy w spiesznym od-

wrocie cignli na Wark i gdy wojsko królewskie ici do-

chodzio, ju byli wykonali i)rzeprawc jtrzez IMIic. Jakób

Potocki ogniem dziaowym zacz oczyszcza brzeg przeciwny,

sposobi przyrzdzenia do przeprawy, która wkrótce bya do-

konan. Stany naprzeciw siebie wojska, tylko obszern ró-

wnin przeilzielone. / kadej strony sia wynosia kilkanacie

tysicy. Znowu jednake rycerstwo królewskie zaczo woa,
e bi z braci si nie bdzie, a niektórzy zawieli tajemnie

rokoszanom nietylko wiadomo o tem, Ale i haso królew-

skiego obozu. Rokoszanie take nie mieli ochoty stacza bi-

twy: ju to dla szczdzenia krwi bratnij
, ju te z przeko-

nania, e królewscy zaczn na dobre do nich przechodzi,

a wic tylko rzecz zwoczy trzeba. Zgoa z obudwu stron

nietylko bya odraza boju, ale taka j)rzychylno, e oddziay

mieszay si wzajenmie, rozmawiay i przyrzekay sobie bi-

twy niedopuszcza. Naczelne dowództwa poszy take w roz-

bowory i stano, e nazajutrz zrana po trzydziestu wojsko-

wych z kadej strony zjedzie na miejsce oznaczone i do ugo-

dy przystpi. Atoli o godzinie umówionej penomocnicy kró-

lewscy nie zastali nikogo, bo rokoszanie jednym cigiem siedm

mil do Oroska updzili. ókiewski korzysta z pory. zacz
wojsku przedstawia nierzetelno. rokoszan('>w pod wszilkim

wzgldem, jak tego najwieszy dowód w ich umówieniu si
na zgod, a tym czasem tylko dla zyskania wolnj jtory

do ucieczki i nowych wicuze. liCnickiogo obwinionego o

wydanie hasa odda pod sd wojskowy i l)y zaraz powie-

szony; innych o yczliwo dla rokoszanów pomawianych na
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bezecno skazano i z rot powypdzano. Dosy, e te rod-

ki surowoci przywróciy lodowat karno wojskow, ale

niestety z pognbieniem gorejcego , cho niekarnego uczucia

bratniego , które w dniu poprzednim objawio si midzy ry-

cerstwem stron obudwu na now ozdob charakteni polskiego

a chwalebny przykad dla potomnych. ókiewski za w pó-

niejszych czasach martwi si swojem zalepieniem w posu-

szestwie onierza a do rozlewu krwi bratniej i w popie-

raniu zej sprawy stronnictwa jezuickiego, narodowi przeci-

wnego. Stronnictwo za to pene otuchy z takiego ujcia

w karby wojska poprzysigao, e zniweczy buntowników i

z caym zapaem ruszao do Przytyka , gdzie dnia czwartego

od wyjcia z Warszawy, rozbito obóz królewski. Rokoszanie

w Orosku przez ca noc z pitego na szósty lipca stali

w pogotowiu przy koniach, a gdy rano zaczli je napasa,

przednia stra królewska zaczepia ich na polu midzy Oro-
skiem a Wol guzowsk i wsi Krogulcz. Od ókiewskiego

pojechali ordownicy, ale Zebrzydowski kaza ich poima i

ako jeców zatrzyma.

Smutna rzecz podawa szczegóy bitwy, o której lepicj-

by byo cakiem nic niewiedzie, ale wtek nastpstw wysnu-

wa je kae. Nieche id ale tylko w zarysie szczupym
,
po

królewskiej stronie nie byo waciwie dowództwa, bo Chod-

kiewicz , e hetman wielki litewski a ókiewski tylko polny,

ale e wtedy jeden w Koronie i wojsko z wyjtkiem garstki

byo koronne, zaszli w sprzeczk o pierwszestwo; Potoccy

za, e prowadzili chorgwie nadworne, e mieli najwicej

wasnego wojska i najwicej aski u króla, dziaali bez ogl-

dania si na obudwu hetmanów. Prócz tych gównych dowódz-

ców oddziay swoje wiedli Gostomski, Czarnkowski, I^oniec-

polski wojewodowie, Myszkowski marszaek i Lubomirski sta-

rosta sandecki (Sdcza). Jazda stanowia rodek linii bojo-

wj, a piechota z dziaami strzega obudwu skrzyde. Król

pod zason husarzy nadwornych z niebitnemi senatorami,

biskupami i jezuitami by w odwodzie.

U rokoszanów gówny dowódzca Zebrzydowski prowadzi

rodek w znacznej czci zoony z pospolitego ruszeniii. Na-

przeciw Chodkiewicza lewe skrzydo sprawowa Janusz Ra-

dziwi, a prawe przeciw ókiewskiemu Szczsny Tlerburt.
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Diijjo ucierali si liarcownicy i cifnii-to o'/wu d/iaowy

ze ^tion ohiidwii, ale l)«'z skutku. Ilad/.iwili wyniieizy ude-

rzenie jazd na prawe skrzydo królewskie. Chodkiewicz ka-

za ku niemu ruszy, ale cztery jejjo cli(iru:wie ty poddawszy

skoniy cae skrzydo do roz>ypki. Kadziwia elierowic,
to jest oddzia wyborowy z praewizanenii pracz ramie szar-

fami, zajtdzi si a po za pierwsz lini, a jeden z nich llo-

owuia przypad do namiotu i woa : „a gdzie ten Szwed ?•*

ale t zaraz yciem t miao przypaci. wawe to na-

tarcie elierów rzucio trwog na królewskicli i nawet i)rzy-

boczna stra królewska tak pierzcha, e ledwie pidziesit
koni dotrzymao miejsca. Kanclerz i biskup i*strokoski cno-

tliwy, tylko e wielki monarchista, lubo obyczaj wieku ju
nie pozwala si duchownemu miesza do boju nawet prze-

ciw poganom a có dojjiero przeciw braci : si»il konia ostro-

gami, puci si za uciekajcemi, wydar chori^iew chor-

emu, odda j siostrzecowi swenm i mówi z zapaem:

„inna droga dla ora polskiego obró go i nie tam gdzie nie-

przyjaciel."

Lubo królewskie prawe skrzydo i)yo prawie zniesione,

przecie roilek ama szyki Zebrzydowskiemu, a Jan Potocki

z lewego skrzyda swoj i)icchot spdzi Wgrów ]tieszyci

llerburta. Odtd rozpocza si klska rokoszanów: ókie-
wski boju wiadomy ju wuiszowa królowi zwyciztwa, ja-

ko w oka mgnieniu zniknli z pola rokoszanie , zostawiwszy

tysic dwiecie trupa kiedy strona zwycizka, jak bywa zwy-

kle, ledwie pidziesit w zabitych stracia. Dostao si

wielu zuakomitszych dissidentów i w ogóle rokoszanów do

niewoli, dwanacie chorgwi, dzia i hakownic razem dwa-

dziecia i trzy.

Oi)atrywanie chorych i obchodzenie si z jecami, jak a-

two si domyla kademu co zna charakter polski, byy je-

dnakie i jak najagodniejsze. CJdy król sta w Orosku i)rzy-

bywao wielu rokoszanów dla wproszenia si w jego ask,
litórj adnenui nie odmawia.

Z Guzowa i)rzywieziono szkatuk Janusza Uaibjiwia,

a w nij origina uniwersau detronizacyjiiego, listy Smogule-

ckiego i innych rokoszanów, pene obelg na króla, oraz listy
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Gabriela Batorego z warunkami, pod jakiemi gotów przyj
koron polsk.

Król posun si do Iy ale rokoszanów nigdzie nie byo
mona znale, a dopiero odezwali si z Lublina z Radzi-

wiem i Herburtem na czele , skd wydali uniwersa do zo-

enia elekcyi na dzie 5 sierpnia pod Warszaw. W skutek

tego wyszed uniwersa królewski wzywajcy do posusze-

stwa prawej wadzy a zagraajcy kademu utrat majtku,

czci i ycia, ktoby dalej zamiary rokoszu popiera.

X.

Zj-gmunt wraca do Warszawy. Zebrzydowski skry si w Opatowie

u Bernardynów, uchodzi do Ryków i tu na nowo zgromadza swoich i pod

Warszaw podstpuje. Biskupi na synodzie w Piotrkowie pisz do Ze-

brzydowskiego i wzywaj do zgody. Zebrzydowski osiada w utwierdzonym

Zamociu. Hetman ókiewski po rokowaniach prowadzi Zebrzydowskiego

do Krakowa, gdzie przez króla do aski przypuszczony, prosi o przeba-

czenie. Tak si zakoczy rokosz.

Zygmunt wróci do Warszawy, a Chodkiewicz odszed

upowaniony Radziwia i Litw przywied pod wadz kró-

lewsk. Mikoaj Stru prowadzcy oddzia z pod dowódz-

twa ókiewskiego , stoczy utarczk w pobliu Krasnostawu

z Herburtem i tak pomyln, e go nawet schwyta i mia
by w Krakowie city, jednake tylko by w wizieniu za-

trzymany. Jakób Potocki obieg Lanckoron, której starost

by syn Zebrzydowskiego i snadno bardzo osadzi swem woj-

skiem, bo zaoga uiechciaa stawia oporu, ale otworzya

bramy.

Nie znikn jednake rokosz od zwyciztwa guzowskiego,

bo Radziwi, lubo zagroony na Litwie od Chodkiewicza,

mia jeszcze dosy siy do prowadzenia wojny.

Zebrzydowski skry si by w Opatowie u Bernardynów,

tm bezpiecznij od królewskich, e to miasto zostawao w po-

siadaniu Ostrogskich, Lubo ókiewski kaza dawa baczne

na niego oko, przecie umia si wylizgn. Pozna zape-

wne, e rokosz zwycizc nie bdzie, przestao nui ju cho-

dzi o utrzymanie gór stronnictwa opozycyjnego, ale chcia

tylko siebie i przyjació ubezpieczy od stawiania przed sdem
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jako buntowników i zdrajców, a to przez zniewolenie stron-

nictwa (Iwurskietio i króla do zawierania z sobsj ukadu i ro-

zumie si z warunkiem najogólniejszej asekuracyi, bo tak

wtedy zwano anniestyii- W tym wic a ju nie innym celu

ujechawszy do miasteczka Ryków, zaczij! zbiera rozpierzchych

rokoszanów, do szlachty na wszystkie strony listy rozpisywa

i ajentów swych rozsea, a ogasza nawet, e zjazd ele-

kcyjny przez Iladziwila wyznaczony do skutku pr/yjdzie

i z dosy znacznem wojskiem na nowo pod Warszaw pod-

stjjpi. Jednake senatorom z królem trzymaji^cym nie tai.

i gotów wej w idiiady.

i^^ókiewski jako szwagier spowinowacony ze Zebrzydo-

wskim, bo obadwa mieli Herburtowny, uda si z listowneni

porednictwem do knda. lecz otrzyma odpowied z pogro-

mem, i l)untownika clice stawia na równi z niajestatem kró-

lewskim jako strony kontraktujce.

W tym samem czasie odbywa si synod prowincyonalny

biskupów polskich w Piotrkowie pod przewodnictwem primai>a

i kardiuaa Maciejowskiego, a podobno dla porozumienia si
ze stanem rycerskim, wzgldem wielu ustaw ju nieprakti-

cznych, co do wadzy sdowej biskupów nad szlacht. Zgro-

madzeni biskupi widzc na nowo kraj zagroony wojn do-

mow, napisali list do Zebrzydowskiego, e uwaaj za zapa-

mitanie wysokiego stopnia, i I^lak w piersiach i^olaka

miecz swój ju broczy i jeszcze w onie ojczyzny topi go za-

myla, i to wanie wtedy, kiedy ori szwedzki po Inflantach

miasta zdobywa.

Miem byo to pismo Zebrzydowskienui . niewtpliwie

przez yczliwych mu biskupów wyjednane : odpowiedzia sjjic-

8znie, ale zawsze z nieuznawaniem Zygmunta za knda i i)ana,

bo owiadczy, i jeeli ksidz primas sejm zwoa, Ilerburt

i Pkosawski na wolno wyjd, rokoszanie zyskaj zabezpie-

czenie od przeladowa, a koszta na spraw kraju wyoone,
zwrócone im bd, to si pokój zupenie przywróci.

Odpisa primas, jak z swego stanowiska wynikao, e
tylko w bezkrólewiach suy nui prawo zwoywania zjaz(l(')w.

(idy od knda nie przychodziy owiadczenia na zgod,

ani rokoszanie nie zwikszali si Zebrzydowskiego, albowiem

nic byo ju widoku na odniesienie zwyciztwa nad stron-
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nictwem dworskiem, a król za udzia w rokoszu nie przela-

dowa ludzi mniejszego znaczenia, lecz tylko mia zamiar do-

piec naczelnikom : nie zostawao Zebrzydowskiemu nic wicej,

jak z pod Warszawy si wynie i osiad w dobrze stwier-

dzonym Zamociu.

mier kardinaa Maciejowskiego otwieraa nowe pole

Zebrzydowskiemu do straszenia króla, gdy uwaa, e w bez-

królewiu przy braku primasa, suy prav,'0 zwoywania sejmu

pierwszemu senatorowi wieckiemu, to jest kasztelanowi kra-

kowskiemu, którym by Ostrogski, jakkolwiek dwuznaczny,

ale zawsze rokoszanin.

Mimo nalegania Zebrzydowskiego nie da si nakoni

Ostrogski do tak stanowczego kroku. Nietylko za ókie-
wski ale i inni znakomici panowie stronnictwa dworskiego

obstawali coraz bardziej za ugod ze Zebrzydowskim i Radzi-

wiem, jako naczelnikami niechtnych królowi.

Zygmunt zwoa do Krakowa senatorów i rozpoczy si

korespondencye ze Zebrzydowskim , a potem blisze umawia-

nia nietylko z kadzeniem warunków, ale nawet opisem spo-

sobu jak ma si do króla zbliy i przebaczenia szuka.

Upyno dni dwadziecia od zgodzenia si na wszystko,

nim podagra dozwolia Zebrzydowskiemu opuci Zamo.
W Mogile powita go ókiewski i prowadzi w sto koni nad-

wornych, jednake przy wjedzie do Krakowa nie odezway

si trby z wiey, jak byo zwyczajem przyjcia goci znako-

mitych a zwaszcza swego wojewody.

Na zamku we wielkiej sali, niedawno na wesele króle-

wskie przyporzdzonej, a z obiciami ze zielonego aksamitu zo-

tem haftowanego, w której wisia obraz koronacyi Zygmunta

po jednj, a wzicie arcyksicia Maxymiliana pod Byczyn po

drugiej stronie : zasiedli senatorowie i przyniesiono w lektice

febr osabionego króla. Hetman ókiewski wszed ze Ze-

brzydowskim , ale aden z senatorów nie powsta , ani ko-

paka nie uchyli.

Zebrzydowski stanwszy przed tronem potrzykro si

skoni, a potem umówion na ukadach i podan sobie od-

czyta mow , w którj byo powiedziane , e przeciw osobie

króla nic nie mia, tylko mu si zdawao, e s w rzdzie

naduycia; gdy jednak drudzy senatorowie milcz, wic i on
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ju (\a.\6.} powstawa o nic nic bdzie. Skoro ro król do a-
ski przypuszcza, to mu s:^; zobowitjzujc do posuszestwa

i bdzie si stara. a)y inni nie szukali za sejmami adnych
sposoh('»w. I*rzysic{,'c wierno.ci ponowi.

Kanclerz Pstrokoski odpowiedzia, e knd na tm prze-

staje, zapomina wszystkiego i i»rzyjmuje go do aski.

Kodzaj ten zaatwienia sporów wszelkich, który bynaj-

mniój nie by jioniajcym, a nawet jtrzyznania si do winy

nie zawirni, nie nn'ig} wprawi we wielki kopot i pomi-

szanie Zebrzydowskiego, jako udawszy si na kiv,eso woje-

wody krakowskiego i)rzni('»wi w tych sowach: ..suszne przy-

czyny sprawiy, em si wczeniej w porodek Wasz M<)ci<'>w

nic stawi, ^rosz abycie si za to nie obraali; uczyniem

zadosy wszystkiemu, C()cie przejusali. O.wiadczam i publi-

cznie deklaruj, e nad to, com midzy ludzie pud te czasy,

czy ustnie czy na pimie j>odawa nic wicj nic wiem. Teraz

za niczego innego nic pragn, jak widzie co prdzej Ilzecz-

pospolitj uspokojon. Prosz Wasz Mociów, abycie mi bra-

tersko odpucili, jeli si co w rozumieniu mojm nad zdanie

Wasz Mociów postpio. "*

Dokoczywszy tych sów obchodzi w koo krzesa i ka-

dego senatora ciska. Gostomski wojewoda poznaski i kilku

innych zacitszych, chcieli izb opu.ci, ale im ókiewski
zastpi, kadego jirzytrzyma i wszystkich do ostatecznego

l»ojednania zniewoli.

Odtd Zebrzydowski do sja-aw publicznych udziau nie

bral. Iistoricy dworscy a dzi dla nas zrzódowi, przedsta-

wili go jako poczwar zoon z egoizmu, dumy, chytroci

i nieprzyjaciela ojczyzny. Iwicrzyli im póniejsi i spotwarzali

go w swych jiismach, ale kto jak sdzia ledztwo toczy i jak

sdzia wyrokuje, ten moe tylko powiedzie, e by to czo-

wiek uczciwy, Polak prawy, szlachcic serdeczny, ale nieg-
boki i wda si w rzeczy, do których nic mia potrzebnego

rozumu.

Karol Chodkiewicz z Radziwiami linii Mikoaja rudego

oddawna zakócony, ui)orczywie nastawa! na umierzenie ro-

koszu w Litwie jak ókiewski w Koronie, liadziwil wysila

si do ostatniego, na pomnoenie wojska a nawet konfede-

racy wojskow zawizan na Inlantach dla niezapaconego
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odu w Brzeciu litewskiem stojc, przeciga na sw stron

i byoby w Litwie moe przyszo do bardzo krwawyci bojów,

ale za uatwieniem rzeczy midzy dworem i Zebrzydowskim,

Radziwi wyprawi posestwo do króla i senatu ze skarg na

Chodkiewicza.

Na uczynione zarzuty odpowiedziao poselstwo przysane

od Chodkiewicza, a senat po wysuchaniu obudwu, nakaza

Radziwiowi wojska na stop pokojow zmniejszy, Chodkie-

wiczowi za wszelkich kroków nieprzyjacielskich zaniecha.

Tak tedy skoczy si rokosz, który nie by wcale dzieem

osobistem Zebrzydowskiego, ale rozwinit walk na ziemi

polskij pod skrzydami swobody szlacheckiej midzy dwoma
stronnictwami co najgbiej wyformukoway sobie spoecze-
stwo, to jest jezuitami dcemi do teokraticznj , a wic naj-

despoticzniejszej monarchii oraz nowowiercami, co ufni tylko

w zupene rozprzenie wydali nareszcie poród siebie tak

zwanych arianów, wahajcych si midzy ewanieli a kora-

nem. W tem Polska wysza, e swe spory religijne przemie-

niwszy na politiczne i wytoczywszy pod wyrok szabli nie

w trzydziestoletnich bojach, ale . w jednj bitwie roztrzyga.

Bitwa ta okae si ogromn w swych skutkach. Umie-
rzya ona opozycy dissideuck i rusk lecz jej nie zniosa.

Wadz królewsk nieco tylko pokrzepia ale wpyw zakonu

jezuickiego do bardzo wysokiej wzbia potgi. Od tej bitwy

rody paskie stronnictwa jezuickiego oglday si na dwór

cesarski jakby na wasny a rody stronnictwa zwycionego
wchodziy w zabiegi z Francy , t odwieczn nieprzyjaciók

cesarzow. Wynikao za z tego , e panowie polscy co dzie

bardziej nabierali cudzoziemczyzny a tracc cechy narodowe

co dzie bardziej zrywali ze szlacht to jest ówczesnym narodem.

Przechodzimy teraz do pasma nowych i bardzo dziwa-

fcznych wypadków, które si o kilka lat wczeniej rozwija

poczy, a na oddzielnem polu cigny przez cay czas ro-

koszu i dugo po nim,

—«»*- «> -*«<

—
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21 prawo ziemskie, 35.

— miejskie w Polsce, Magde-
burskie 1 Saskie- 30—32.

— poprawne (korrektura\ 123.

Prokurator <wie, 6 1

.

Propinacja, 23^
Prowincye jezuickie, 269.

Pi-owizoi'Owie. 68. 183.

Przesdy. 172

Przezysk, 114.

Przybranie. 40.

Proszowickie obrady, 283.

Pszczoy, 9. 45.

Puszcze. 6.

Eada, 59. 147.

Radziwi Janusz, 281.

Eakow. 259.

Rajcy, 33.

Rbanie w lesie. 45.

Reces (odjezne), 151.

Regimentarz, 131,

Referendarze. 154.

Rewizorowie, 183.

Rkojmia (depozjt), 51.

Rkojemstwo albo gwai-aucja. 5l.

Rok (termin). 114.
'

Rok zawity, U 4.

Rokosz pod Sandomirzem, 290.

— odpowiada uniwersaem, 306
— wydaje manifest, 308.

— pod Oroskiem przegrywa,

3l0.
— skoczony, 316.

Rotmistrz, 131.

Roty. 132.

Róno albo równo gosów, 160.

Rubel, 223.

Ruchy religijne, 187 -203.

Rusini cza sie z dis.sidentami, 256.

Ru, 1. 2.
"

— biaa, 5

— czerwona, 5.

Rybacy, 177.

Ryby, 45.

Rycerstwo, 36. 157.

Rzecz zwierzona (depozyt), 51.

Rzecznik, 56.

Rzemiosa, 72. 78.

s

Sd prowincyonalny czyli wójtowski,

61.

— sejmowy. 157.

Sd szlachecki ziemski, 162.
— wojewódzki. 125.
— zadworny, 157.

Sdy duchowne. 1 90.

— gajowe, 60.

— grodzkie. 121. 125.
— kapturowe, 62.

— podkomorskie, 1 64.

— referendarskie, l54.
— starociskie czyli grodzkie,

1 65.

— w Prusach, 1 64.

— ziemskie. 121. 162. 163,

Sdownictwo. l55.

— — na Litwie, 1 16.

— — Grodzkie, 161.

Schizma, 192.

Sejm, 1 47. 151.

— elekcyjny. 151.

— konwokacyjny, 151.

— koronacyjny, 15 1.

— w "Warszawie uniwersa, 306.

Sejmy Litewskie, 153.

Sekretarz radziecki. 67.

Sekretarze wielcy, 154.

Seminarya duchowne, 206.

Senat, \46.

Sdziowie tribunalscy, 1 59.

Sierota, 41.

Siewiorszczyzna, 5.

Skarb, 173.

Skarga Piotr Jezuita, 271—277.
Slaki"^ 5.

Sudzy albo bul taje, 84.

Suebno, 43

migiel. Arianie. 260.

Sokoy. 9.

Sotysi, 34 86.

Sól, 185. 186.

— ruska, 226.

Spadek. 38. 49.

Sposobienie, 40

Sprawy pokorne, 61.

— potoczne, l47.

Srebrny grosz. 223.

Stadnicki Stanisaw, 289.

Starosta sdowy, 165. 1 68.

— ubóstwa czyli Babiwójt. 79.

Starostowie. 168—171.

Starszy czyli cecbmistrz, 70.

Statut litewski 1519 r., 116.

— sdowy, 115.

Statuty czyli Konstitucye, l5l.

Stoowy, 70.

Stoy paskie, 101.

Strawne rzeczy, 46.

Stranik 141

Sukkolektorowie (podborcy) 182.



Svn»lik. (Jl.

SyiKMl ruski w Urzotiii Litow.skini

w Grudniu Ió9.' r. . Iu7. 2.%.

Szafarze, f,s.

Szaracza, '.i

Szcz(Hlr<il)liw() inafska (inorgon-

(jalte), 4h.

Szkoy. 2 1 8.

— (lissidonckic. 2(m;.

— Jozuikio. 'iOó.

Szlathrir za-iaily (pososymiat). \iV.\

Szlachta, ".Mi !»3. i).". !»7. 151.

Szmokoruwii- (sniaki)wiiir\ ). 78

Szos iHMJatok w niiastacli, 1 78

Szranki czyli iojodynpk. r»4.

Szrotniistrz (dozorca nias/.taln). '"''J.

Szybiki. ±2r,

Szyby, 22<i

laksy na rany, 1 12.

Talar. 22.i.

Testamonta, 4s.

Tczyski Jan, 2iU

.

Tortury no

Towarzysz, 72 1.11.

Tribuna koronny, lr>s

Tutnarowie urzdnicy laiyowi. i;<..

Tury. 7. 8

U
Ubiory, Hi. lofi.

Uczniowie, 7.3.

Uczty. 81. 99.

Ukraina, 4.

Unia tiorfncka l.^iay roku. I't.3.

Uniwersa opozycyi, "iss.

— na Bojm Idot; r . 282.
— rokoszu, 2'.)C,.

— sejmikowe, .J()4.

Urzdnicy po kopalniach. 229.

Urzdy niiojskio, :>7

Ustawy pokw;ne, 112.

W
Wagi. 22 i.

Wapicnnicy, ()',»

Wargielt, ^'i.

Wesoa. 81.

Weksle, 224.

Wiano, 48.

Wici. 129.

Widowiska toatraluc, 2|."».

Tom VI.

Wiece czyli roki wolnP. U.o
Wieczysta dzier/awa. .'lO.

Wielko|Ndska sejnlik<>w.^. i.

— — walnycli zja»!<>H <z\li

jeneraów. I

— — tryiunalska. I

Wielki ur/inlnik .senutorskii-JKOilnoci

czyli nlini^rer, 148.

Wiertelnicy, <)'.•.

Wilkierze.' ()4.

Wina skarbowa. 1 1.'>.

Wasno niezawisa, lenna. .u..

Wojewoda. l47. Itjl.

Wojna z Szweciij. 2:9.

Wojsko stae. l.io.

— kwarciane. 1:io.

— nadworne jezdne, li'2.

Wójtowie, 3.'J. fio

Wolno, iflS).

Wolno, równo, braterstwo. I'.i4.

Wnh, 4.

Wony, 162.

— jenera. Ui.».

Wsio. 82.

— owcze, 17 7.

— waaskie, 177.

Wychowanie ruskie, 2o7

W\iM)r króla, 141.

Wykaz (rekojjnicya). 182.

Wywiecenie kary na zoczyców.
52. 63.

Wyzwoleniec. 37.

Zadatek (lnbny). 48

/af^raanie kijami. I.'>4

/agridnicy, 8.i.

Zamoyski oblega llonneburg, 24.")

Zaporoce rejestrowi, l:<"i.

Zaprzysienie i)r/,ywilejów, 14:J.

Zastaw cz wydnek, III.

Zebrzydowski.Mikoaj, 2so 287 289

2itl.

Zebrzydowski i Kadziwil przepra-

szaj;! króla, 299.

Zebrzydowski w ()pati>wie ii Mer-

nardynów, :il2.

/ebrzytbwski przed tronem >trzy-

muje przebacziMiie. •i\4.

Zjazd (iissideiitow i llnsinów w Wil-

nie, 2s7.

szlachty i>o<l Lublin. VS!»

Zjazdy pro\yiiicyabie. ;.'i2.

Zlecenie (ni.indaluni i. .">l

ókiewski, 290.

21
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ubry, 7.

upnicy, 1 55.

upnik olkuski, 227.
upy krakowskie, 18.^.

Zyd, 37. 148.

Zygmunt III, 234.
— — w Inflantach, 244.
— — w Warszawie, 312.
— — przebacza Zebrzydo-

wskiemu, 3 1 5.



TRE^iC TOMU VI.

KSIGA XXII. PoJzia) z.jcdiiocronój rzeczypospolit<'j na gówny i izcze-

K<>lny. - Drogi czyli laki tatarskie. — Przyrodzenio czyli pody polskie. —
Klimat (Str. 1.)

II. Ludno w krajach Rzeczypospolituj. — Róno narodowoci i ich

stosunki. — J^zyk. (.Str. 10).

III. Miasta polskie i litewskie. - Mieszczanie. — Podatki miejsk ie.

—

Co. (Str. 2'4

IV. l'rawo miejskie w Polsce — Wadze miejskie. — Zasady prawa

saskiego. - (Str. 30).

V. Urzdy miejskie. (Str. 57).

VI. Bractwa. — Cechy. — Rzemiosa. Kupcy - Ubodzy. - a-
nie. Obyczaje miejskie. (-Str. 70).

VII. Wgic i ich mieszkacy. (Str. 82).

VIII. Szlachta. — Panowie. — Kniaziowie i bojarowie na Litwie. —
Zwyczaje i obyczaje. — Zab.iwy. — Suba. — Uwory. — Ubiory. (Str. 90).

IX. Prawa polskie i litewskie. — Post^^powauie sdowe. Str. 107.

X. Pospolite ruszenie — Wici — Wojsko stae, kwnrrianeni zwane.

—

Organizacya. — Listy przypowiednie. — Piechota. — Twierdze. — Zapo-

roce. — Niówce. — Prawa wojenne. — Urzdnicy wojskowi. (Stt. 129).

XI. Wybór króla. — Koronowanie. — Zatwierdzanie przywilejów. —
Pacta conventa. — Dochody króla. — Dwór królewski. (>«tr. I4l).

XII. Senat. — Wojewoda. — Kasztelani.— Ministrowie. — Marszaek

wielki. — Kanclerz i podkanclerzy. — Podskarbiowio. — Sejmy. — Mar

szalek. — Posowie. — Koustytucie — Zjazdy prowincialno (joneraly). —
Sejmiki. — Hetmani wielcy i polni. — Sekretarze wielcy. — Referendarze. —
Podkomorzowio. — Komornicy. - Pisarze. — upnicy. (Str. 146.)

XIII. Sdownictwo w Polsic. (Str. 155).

XIV. Pobory. — Fundus/.e pienine. - Skarb. (Str. 173).

XV. Ko.ció katolicki. — Ko.ciól ruski. — Koció schizmatycki. —

Jezuici. — Dissidenti. (Str. 187).

XVI. Owiata. — Akademia krakowska upada. — Akademia Zamoy-

ska. — Szkoy jezuickie. — Akademia jezuicka w Wilnie. — Seminaria

duchowne. — Szkoy dissidenckie. — Wychowanie ruskie. — Pimiennictwo

narodowe. — Drukarnie. — Cenzura. — Biblioteki. (Str. 203).
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XVII. Handel polski — Pienidze. — Weksle. — Miary handlowe. —
Stanowienie cen. — rrzeinys}- — Górnictwo. — Warzelnie soli. — Ko-

palnie kruszczowe. -~ Przemys wiejski czyli gospodarstwo. — Propinacie-

(Str. 218).

KSIGA XXIII. Zygmunt III obejmuje tron polski. — Spór o Esto-

ni. — Karol sodermanlandzki wyamuje si z pod rozkazów Zygmunta
III, który napróno wzywa sejm do wypowiedzenia wojny Szwecyi. — Za-

mieszki religijne w Inflantach. — Karol z nich korzysta. (Str. 231).

II. Karol przenosi wojn z Estonii do Inflant. — Bierze Dynaburg. —
Polacy odnosz zwyciztwo pod Karkusem. — Karol bierze szturmem Dor-

pat, zwouje sejm do Kiesi, który uznaje Inflanty za odpade od Polski

a ze Szweci poczone — Jan Karol Chodkiewicz odnosi zwyciztwo pod

Kokkenhusenem. — Karol sodermanlandzki odstpuje od oblenia Rigi.

(Str. 239).

III. Zygmunt w Inflantach. — Polacy oblegaj Wolmirz, który bior,

Ronneburg. — Ale wkrótce rozchodz si na lee zimowe. — Wielka n-
dza w Inflantach. — Farensbach ginie pod Felinem, który Polacy bior. —
Inflanty oczyszczone ze Szwedów. — Polacy id do Estonii. — Biay Ka-

mie wzity. — Chodkiewicz po Zamoyskim obejmuje dowództwo, bierze

Dorpat. — Karol IX ogasza si królem szwedzkim. — Chodkiewicz odnosi

wietne zwyciztwo pomidzy Parnaw a Felinem (Str. 244).

IV Opozycya przeciw Zygnmutowi. — Rusini z dissidentami. — Dis-

sidenci upadaj, arianie rosn w liczb. — Ich zasada komunizm. — Ich

stolica Raków. — Zbory. — Soccini. — jMennonici. (Str. 254).

V. Jezuici, ich zasady, karno, przywileje. — Jenera zakonu. —
Koadjutorzy. — Profesi. — Prokurator. — Zgromadzenia. — Prowincie. —
Kongregacie. — Prowincyaowie. — Rektorowie. — Skarga. — Walka je-

zuitów z dissidentami. (Str. 262).

VI. Trzy odcienia opozycyi, dissideuci, disuuici i zwolennicy de
Zamoyskiego, Ostrogski i Zebrzydowski wystpuj przeciw królowi. — Sejm

zwoany na marzec 1606. — Burzliwe sejmiki. — Zaalenia na króla

i odpowiedzi a midzy iunemi o maestwo króla z Austryaczk. (Str. 280).

VII. Szlachta zebrana pod Lublinem naznacza rokosz pod Sando-

ra irz. — Król z wojskami ruszy do Krakowa. = Zebrzydowski z Krakowa

do Wilicy. — Poselstwo zaprasza króla na rokosz sandomirski. — Pa-

nowie cigaj wojska. — Król daremnie zarcza w uniwersale, e nie my-

li o dziedzicznoci korony. Rokoszanie si rozjedaj i spisuj gravamina'

z któremi jedzie poselstwo do Wilicy do króla. (Str. 289).

Viii. Deputaci rokoszu wydaj uniwersay. — Zygmunt III rusza

z wojskiem do Poaca. — Ostrogski porednik. — Od Zebrzydowskiego

daj senatorowie odwoania uniwersaów. — Zebrzydowski i Radziwi
przepraszaj króla pod Janowcem i przyrzekaj wojska rozpuci. (Str 296).

IX. Wielkopolska zjeda na jenera do Koa i uchwala zjazd roko-

szowy pod Jdrzejów. — Uniwersay sejmikowe od króla zarczaj, e cu-

dzoziemcy z dworu oddaleni , e skarb ju ma naczelnika oddzielnego, ra-

dz szlachcie aby wrócia powag sejmowi. - Król otwiera sejm w War-
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siawie. — Sejm widzc, e rokoszanie podkopnj jogo powag, wfdije

uniwcrsii , aby ktokolwiek wio co przeciw królowi o przywaszczenia ta*

nii)w<)lnc(;u panowania, o znodzeniu iti^>, o koronv' z i>bcynii lub o Z({walc«-

niu praw, stan:t przed .sejmem i dowody przyniós. Kokoiz odpowiada na

uniwersa sejmowy uniwcrsalcin - Kokosz z' Jdrzejowa pounq >ic do

8iecieciowa - Kokoszanie zbliaj Kiy do Jeziorny i wydaj manifeat.

w którym wypowiadaj posuszestwo królowi, przeciwników za nieprzyja-

ció ogaszaj. — Król i primas Maciejowski ogaszaj uniwersay w któ-

rycii Zebrzydowskiego i rokoszanów ogaszaj za buntowników i zdrajców,

tlctman ókiewski rusza z wujskicin przeciw mkuszanom. — Bitwa mi-

dzy Ornskiom n Wol gnzowsk. — iiokoszanie pobici. (Str 303).

X. /y^jinuiit wraca do Warszawy. — Zebrzydowski skry si w Opa-

towie u lioriiardynów, uciedzi do Uyków i tu na nowu zgromadza swoici

i pod Warszaw |iod(itpujo. — Ui^kupi ua synodzie w fiotrkowiu pisz do

Zebrzydowskiego i wzywaj do zgody. — Zebrzydowski osiada w utwier-

dzonym Zamociu. Hetman ókiewski po rokowaniaci prowadzi Ze-

brzydowskiego do Krakowa, gdzie przez króla do aski przypuszczony,

prosi r> iirzcbaczenic. — Tak si zakoczy rokosz. (Str. 31'^).



Czcionkami N. Kamieskiego j Spóki w Poznaniu.
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