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PRZEDMOWA WYDAWCY.
"TSir

gór lat upyno od czasu, kiedy
Walerjan lir. Krasiski wyda swoj „Historj reformacji
w Polsce." Wysza ona w jzyku angielskim w Londy-

s=>zedziesit

nie p.

t.

„Historical sketci of the

:

cline of the
(z

z

rise,

Reformation in Poland"

ukaza si

których pierwszy

w

r.

progress and de-

w

dwóch tomach

1838,

drugi

—w

r.

jednajc mu wielki rozgos. Wnet przeoono
na
jzyki
francuski i niemiecki; tómaczenia polskiej
go, w jzyku ojczystym autora, dotychczas nadaremno
wygldano.
ewangelicy polscy nie czuli si na siach, aby zabra si do tak powanego wydawnictwa,
a ci, co byli hr. Krasiskiemu blizcy, nie uwaali za
1840),

Sn

potrzebne udostpni
jego

wasnemu spoeczestwu duchow

pucizn.
Teraz dopiero

odpowiednia ku temu nastaa pora.

Wydajemy za Historj reformacji Krasiskiego nietylko,
aeby spaci dug wdzicznoci wzgldem dziejopisa
ewangelicyzmu
ewangelik,
skie,

co

bdzie

polskiego;

pomienn mioci

pisa

i

w

stemy,
dziane

tego powodu,

i pogldy w

s

pracy

nader trafne

i

e

hr.

gboko

e

Polsce, po pol-

sku, ze stanowiska ewangelickiego napisana
z

polak-

nietylko dlatego,

to pierwsza historja reformacji

dewszystkiem

j

do wszystkiego, co pol-

przejty;

ewangelickie,

e

nietylko,

;

ale

prze-

przekonani

je-

Krasiskiego wypowie-

rzucaj snop jasnego wiata

— lina wiek XVI,

t

najciekawsz epok

w

historji

narodu

polskiego.

Nie zamykamy oczu na
ski

znale na wiecie zupen

wa,

e

nawet

w

e

Krasi-

bezstronno!),

e

czasami

owietleniu osobistych swych zapatry-

niektóre

cao, w kadym

okoliczno,

objektywno (gdzie zreszt

nie zawsze zachowuje

fakta przytacza

t

razie,

szczegóy podaje mylnie

;

ale

obrobiona znakomicie, a pod-

stawowe rzuty oka na przeszo nasz dla kadego miujcego dzieje ojczyste, bez Avzgldu na wyznanie,
w wysokim stopniu s interesujce. Dlatego dzieo hr.
Krasiskiego zasuguje na to, aby je poznay szersze
warstwy naszego spoeczestwa.
Podajemy w niniejszej naszej pracy Historj reformacji Krasiskiego w dosownem, bez opuszcze i dodatków, tómaczeniu.

tyzm wzgldem autora.

ci

Sdzimy, e wymaga tego piePozwolilimy sobie jeno opu-

wane,

niektóre, mniej

dopiski, a szczególnie cyta-

aciskie; inne skrócilimy nieco. Natomiast dodalimy, jako dopiski, niektóre koniecznie potrzebne dopenienia oraz sprostowania nielicznych zreszt bdów.
ty

dopeniajcej podj si szanowny
któremu i na tem miejscu serdeczn

Tej ostatniej pracy
profesor H. M.,

Mio nam równie podzikowa
którzy umoliwili nam wydawnictwo

skadamy podzik.
tym wszystkim,

Historji reformacji hr. Krasiskiego, a przedewszystkiem
jej

tómaczkom.

doda

szczegóów z ycia autora.
Walerjan Skorobohaty hr. Krasiski naley
do szczepu rodziny, która, caa katolicka, wydaa take
Pozostaje

nam

jeszcze

kilka

niemiertelnego wieszcza, Zygmunta.
lerjana przyjli ewangelicyzm jeszcze

rzenia

si reformacji

w

Przodkowie Wa-

w pocztkach

Polsce, a osiadszy na

sze-

Biaoru-

—
nale

III

-^

maej tej liczby rodzin szlacheckich, które
zostay wierne swemu wyznaniu. Tame, na Biaorusi,
urodzi si Walerjan r. 1795, w czasie, gdy mienie ojcowskie zrujnowane nie mogo synowi zapewni spokojnego bj^tu. Mimo to, ju w domu odebra staranne wysi,

do

chowanie, czem si dawniej odznaczay wszystkie rodzi-

ny ewangelickie i odróniay od braci szlachty.
Krasiski, obdarzony wielkiemi zdolnociami

i

ogro-

mn

pamici, modym jeszcze chopiciem ju akomie
wczytywa si w stare dokumenty familijne i dawne
ksigi oraz notatki historyczne. Majc lat 24, przyby
na uniwersytet wileski i powici si studjom filologji
i historji, nie zaniedbujc jednoczenie suchania i innych

Wszechnica wileska janiaa podówczas
caj^m blaskiem znakomitych swych profesorów, jak
Frank, Sniadeccy i inni, oraz gronem wyborowej moprzedmiotów.

dziey,

z

poród

której

wyszed Mickiewicz

i

ci

wszyscy,

narodowi nauk i powiceKrasiski by ewangelikiem, i to ewangehkiem
reformowanym, z najgbszego przekonania, a caa jego

którzy ]3Óniej przodowali
niem.

posta przypominaa dawnych hugonotów.
a,

by

silny

wa

duchem, a

Wtego

niezomn wol umia

cia-

pokony-

najwiksze bodaj trudnoci.

W

roku 1822 przeniós si do Warszawy a znako-

mite zdolnoci wkrótce otworzyy

której

idc,

mu drog, po
móg znale wietn przyszo. Powoany

do ko-

misji

wyzna, wnet zwróci na si uwag wysoko

stawionych osób

i

po-

przy koronacji cesarza Mikoaja mia-

nowany zosta kamerjunkrem.
Niemae zdzimenie w koach arystokratycznych ów-

wywoaa wiadomo, e Krasiski zaoy druByo to nie adne dziwactwo paskie, lecz dobrze

czesnych

karni.

zrozumiana

ch suenia krajowi. W zaoonej przez niego

—

IV

drukarni po raz pierwszy

uyto

ksiki

nie

lunymi

—
stereotypów,

t.

toczono

j.

czcionkami, ale pytami, na których

wyrazy byy odlewane. Pikny papier i niezwyka tanio day nowej drukarni wielki rozgos, a publiczno
czytajca skwapliwie nabywaa druki Krasiskiego. Duch
ewangelicki waciciela drukarni przejawi si zaraz w pierwszem dziele, jakie wyszo z jego toczni: by to psaterz Dawida.
Nastpnie wyda w przekadzie polskim
powieci Walter Skota i rozpocz druk pierwszej encyklopedji polskiej.
Widzimy wic, jak dziaalno jego

gboki

si rozszerzaa

a

wa

wymagania

potrzeby

i

do

ludu owiaty, nie

y

je

umys

jego

pojmo-

doskonale

Pragnc bowiem dla
drukowa ksiki, ale nale-

czasu.

jest

uczyni przystpnemi

i

dla mniej

zamonych.

T

w

wysokim stopniu stereotypowe wydania Krasiskiego. Zbawienna jego dziaalno
ostatni zalet posiaday

wiem do

Anglji

w

zostaa

przerwana jednak

w

r.

1831;

wysany

sprawach politycznych, tam

ju

bo-

po-

zosta.

Odtd

w

rozpoczyna si nowy okres

yciu Walerjana.
Rzucony midzy obcych, nie upad na duchu: od
modoci przyzwyczajony do pracy, prac zapenia ywot
swój

i

na obczynie,

suc

i

tu

lictwu polskiemu. Posiadajc

wedle si krajowi

jzyk

angielski,

i

ewangesi do

wzi

aby anglików zaznajomi z obyczajami swego kraju rodzinnego, przeoy na jzyk angielski powie Bronikowskiego: „Zygmunt August, czyli Polska w XVI
pióra,

i

wieku."

Bya

to

jednak próba tylko

i

praca przedwst-

pna, zmierzajca do rozpoznania gustu czytajcej publi-

W

kilka lat póniej wyda t tu
cznoci angielskiej.
„Historj reformacji w Polsce," która, jak to ju zaznaczylimy, zjednaa mu wielki rozgos: anglicy pochaniali dzieje reformacji a król

pruski

przesa autorowi

—

V

—

zoty medal i ofiarowa mu katedr we wszechnicy berliskiej.
Znakomity pisarz niemiecki Bunsen, autor
obszernego dziea: „Objaniona Biblja" („Bunsens Bibelwerk"), zaprzyjani si z Krasiskim i namawia go,
aby si przesiedli do Berlina. Lecz Walerjan wola pozosta w Anglji.
Imi jego stao si jeszcze goniejsze po napisaniu

„O panslawizmie i germanizmie"
(„Panslayizm and Germanizm, London 1848"), w którem
autor wyraa gbokie swe pogldy na sowiaszczyzn
przepowiada, e sowianie odegraj przewan rol
w dziejacli ludzkoci. Po tych pracach pojawiy si
przez niego

dziea:

i

wnet inne, jako to: „Odczyty historyczne o religji sowian" (r. 1850 i 51) dzieo, które doczekao si dwóch

—

wyda

przekad na jzyk francuski poprzedza
przedmowa sawnego historyka kocielnego Merle d' Aubig-ne; „Montenegro i sowianie tureccy" (r. 1853); „Kwestja polska" (r. 1855)
„Polska pod wzgldem historycznym, politycznym, literackim i obyczajowym" (r. 1855);
„Polacy w wieku XVII" (r. 1850).
Rozczytujc si w pismach Krasiskiego, podziwiamy
wszechstronno jego wyksztacenia, gbokomylno
a którego

;

i

gorc

ch

obznajmienia obcych

dzinnego kraju autora.

pracowa Krasiski, bya
gorliwszej pracy

nad

z

charakterem

ro-

Ostatniem dzieem, nad którem

ród najzaskoczya.
Zmar

„Historja polska."

ni mier

go

w

Edynburgu 22 grudnia 1855 roku, przeywszy lat 60.
Niezaprzeczon zasug znakomitego naszego spóAvyznawcy jest, e ród obcych obudzi zajcie dla Polski

i

dla polskiego protestantyzmu

na których
praojców.

i

e

pomimo

pokus,

mu nie zbrako, pozosta wierny wyznaniu swych
Najwyraniej jednak ewangelickie denia jego

wypowiedziay si

w

naszej „Historji reformacji

w

Pol-

—
sce,"

która

przeto

VI

—
zasugiwaa

przedewszystkiem

na

spolszczenie.

Niechaj

wic

idzie

w

wiat

w polskie

szaty przyodzia-

ród spoeczestwa naszego zrozumienie,
Ewangelja jest pochodni przywiecajc ludom, i
na

i

budzi

szczliwe

te ludy, które

w

jej

wietle krocz.

Kf^.

Juljusz Bursche

PASTOR.

W

Warszawie^ 31 iiadcrnika 1902

r.

e
e

—

SPIS RZECZY.
Przedmowa autora

str.

1.

CZ PIERWSZA.
Od zaprowadzenia wiary chrzecijaskiej

do'

reformacji Lutra (965 -1517 r.)

—

Wprowadzenie chi-zecijastwa do Polski. Rozlego posiadoci sowiaskich w iX stuleciu.
Forma rzdów, obyczaje i wierzenia sowian.
w. Andrzej u sowian.— Siady chrze.cijaustwa ród sowian przed IX
wiekiem.— Cyryl i Metodjusz.— Wpyw ich na Polsk. — Powody powodzenia ich pracy apostolskiej.— Koció narodowy w Polsce. — Kró-

—

lowa Jadwiga.

ów

— wiadectwo
— Chrzest

pisarzy

katolickich.

rz.

—Wpyw

kocio-

Mieczysawa. — Opór bawochwalców.
Reakcja pogastwa podczas maoletnoci Kazimierza 1.

narodowych.

Bolesaw

I.

—

— Bolesaw miay i SczepanoBolesawa 11. — Podzia Polski na
Synod
udzielne ksistwa, sprzyjajcy wpywowi duchowiestwa.
spadku po zmarych biskuw czycy. — Wadysaw Laskonogi
Poddaje duchowiestwo wadzy wieckiej. —Duchowiestwo
pach.
ulega mu.
Koció odzyskuje sw przewag pod Wadysawem Odonierem
Bolesawem Wstydliwym.— Kótnie o dziesiciny. Powody,
Pokonane pogastwo znika

wski.

—Nastpstwa

z

strcenia

z

Polski.

tronu

—

da

—

—

—

i

dla

w

których

opór przeciw

ni w

powadze koiiola

kat

rz.

silniejszy

by

— Spory

midzy papieami a królami
polskimi o prawo mianowania biskupów kocz si zwycistwem panujcych. — Wewntrzny stan duchowiestwa jego stosunki z Rzymem
Polsce,

innych krajach.

i

w

s

znane.— Maestwo ksiy.— Sekty religijne:
Biczownicy i fratricelli. Jan Pirnensis i jego zwolennicy.
Wpyw nauki Husa. — Dnoci przeciwne Rzymowi pojawiaj
si w Czechach przed Husem; wpyw ich na Polsk. Wpyw Wikleta
na Czechy i Polsk.
cise stosunki Czech i Polski w tym czasie.
Obecna na soborze kostnickim szlachta polska gorliwie broni Husa.

tym okresie
wadensowie.

—

mao

—

—

—

—

Postpy nauki

husyckiej

w

Polsce.— Stosunek polityczny Polski do

Czech podczas wojen husyckich.

Jagie, — Uroczyste

— Czesi

zapraszaj na tron swój

poselstwo czechów do Jagiey.

Wad.

— Czesi ofiarowuj

— Ksi

koron Witoldowi, stryjecznemu bratu Jagiey.
litewski wysany z wojskiem na pomoc husytom. Korybut rzdc Czech. Korybuta rzdy w Czechach
jego upadek. — Husyci rozprawiaj z doktosenatu. — Ruch rerami wszechnicy Krakowskiej w obecnoci króla
wolucyjny midzy polskimi husytami. Rozbicie husytów po chwilowem ich zwycistwie. — Stosunki midzy Polsk a Czechami w r. 1438.

—

—

i

i

—

—

—

—

II

Król Kazimierz popiera Podjebrada, Imsyckiego króla Czech.— SprzeciPrzez obrawianie si duchowiestwa polskiego ukadom z husytami.

—

nie

Wadysawa

królem, Jagielloska dynastja zasiada na tronie

skim.— Prawdopodobne przyczyny,

dla których

cze-

nauka Husa nie zwy-

Polsce.— Stan religijny i polityczny Polski w XV wieku.—
Reforma kocielna z wniosków Ostroroga 1459 roku.— Stan kocioa
str.
Wschodniego w Polsce w tym okresie

ciya w

11

—G9.

CZ DRUGA.
Zawierajca wypadki od roku 1508 do

r.

1572, to jest do ustalenia

w

ewangelickiej

ROZDZIA
Panowanie Zygmunta

si nauki

Polsce.
I.

I Starego (1508—1548).

w Polsce na pocztku XVI wieku.
Antyrzymskie dziea wydane w Polsce na kilka lat przed wystpieniem Lutra. Rozpowszechnienie zasad Lutra w Prusach królewskich
wkrótce po ogoszeniu ich w Witenberdze. Ruch rewolucyjny uskuteczniony przez gdaskich reformatorów.— Zygmunt I przemoc znosi
reformacj i nowy porzdek polityczny w Gdasku. Reakcja ta wy-

Stan kocioa rzymsko-katolickiego

—

—

woana wzgldami
zmu

w

politycznymi,

nie

za

religijnymi.

innych czciach Prus królewskich.

—
— Rozwój

luterani-

— Protestantyzm w

Gdasku

— Sabe powodzenie nauki reformacj'jnej na Mazowszu.— rodki przeciwko reformacji ze strony kocioa rzymsko-katoli-

powraca do ycia.
ckiego.

w

—Zakaz uczszczania na uniwersytety

protestanckie.

—

Sejm

1543 przyznaje polakom prawo uczszczania na unikrólowej Bony
wersytety zagraniczne. — Charakter Zygmunta 1.
Krakowie powstaje tajne stowarzyszeniu
na sprawy protestantyzmu.

Krakowie

r.

—W
religijnych. — Postpy

— Wpyw

reformacji w spoeczestwie polrozpraw
skiem.— Wpyw braci czeskich na pojcia religijne w Polsce.— Bracia
str.
czescy wygnani ze swej ojczyzny.— Przybycie ich do Polski.

celem

.

ROZDZIA
Rozwój reformacji
Niepokój

w
w

70— 99^

II.

pierwszych latach panowania Zygmunta Augusta.

pocztkach panowauia Zygmunta Augusta, wywoany
Barbar Radziwiówn.- Bdne postpowanie protetym zatargu.— Bunt akademików krakowskich gromadne

kraju

oenieniem si
stantów

w

.

w

z

i

wyjcie na wszechnice cudzoziemskie.— Walenty, proboszcz Chrzczonowa, pierwszy eni si i otwarcie wyznaje zasady protestanckie.—
Daremne usiowania przeladowania Przecawskiego za protestantyzm.—
ich

Mikoaj Olenicki pierwszy zamienia koció katolicki na ewangelicki.—
Za ten czyn Olenicki wezwany przed króla i senat.— Rónica zda
w sprawie wyroku na Olenickiego.— Rzymsko-katolicki synod v Pio-

——— —

—

—

III

trkowe postanawia wszelkimi rodkami wykorznnieuie herezji w Tolsce.
Próba wykonania postanowie synodu piotrkowskiego: mczestwo
Mikoaja, plebana kurowskiego.— Nieudana próba przeladowania Stadnickiego

i

duchowiestwa

innej szlachty.— Usiowania

wywoay w

szlachcie polskiej

gwatowny

ROZDZIA
Sejm 1552

w

znosi

r.

Stankar
Orzechowski, jego

i

zasadzie

charakter

i

katolickiego

90

str.

117.

III.

sdy

duchowne. Orzechowski, Modrzewski,
na sprawy religijne w Polsce.

wpyw

ich

rz.

opór

wpyw

na sprawy religijne

w

Polsce.

—

Oraechowski eni si i jest za to przeladowany. Ogólne rozdranienie
przeciwko duchowiestwu rz. kat. Sejm 15.52 roku zaznacza przy swem
otwarciu najwyraniej przekonania antyrzymskie. Biskupi odmawiaj
zrzeczenia si swych praw.— Sejm znosi sdy duchowne, odmawiajc im

—

—

znaczenia cywilnego.— Oburzenie

wiestwo

rz.

kat. stara

si

t uchwa. — IJucho--

biskupów na

omin

postanowienia sejmowe.

— Niestay

— Orzechowski

znów poróni si
List Orzechowskiego do papiea Juljusza III.
z duchowiestwem.
List Orzechowskiego do papiea Pawa IV. Ostre uwagi Orzecho-

Orzechowski godzi si

z

katolikami.

—

—

wskiego o przysidze, skadanej przez biskupów na wierno papieowi.
Orzechowski godzi si ostatecznie z kocioem rzymskim i z".vraca
swe napaci przeciw jego wrogom. Andrzej Modrzewski, jego charak-

—

ter

i

kara.

pisma.

—
— Stankar zaczepiony przez

— Polityczne

cznem pojednaniu

zasady,

goszone

Orzechowskiego.

Rzymem

z

i

Stan-

str.

ROZDZIA
Sobór trydencki

— Zasady

Orzechowskiego po ostate-

przez

118—138.

lY.

nsiowania ku zgromadzeniu powszechnego synodu
narodowego.

Pogldy Modrzewskiego na

stan

kocioa

str.

ROZDZIA
yciorys Jana askiego

i

138—152.

V.
jego dziaalno.

Ród askich. — Jan aski opuszcza ojczyzn, by skuteczniej powici
sw prac sprawie reformacji. aski otwarcie przyjmuje wyznanie
ewangelickie. — Osiadszy we Fryzji, otrzymuje zlecenie urzdzenia kocioów tego kraju.— aski wezwany przez Cranmera do zdeformowania
kocioa w Anglji. — aski powraca do Anglji i mianowany zostaje

—

superintendentem zborów cudzoziemskich 1550 r.— aski zniewolony opuci Anglj ze swymi zborownikami 1.553 r. Zborownicy askiego

—

doznaj przeladowania

w

Danji

i

w

niektórych okolicacli

Niemiec.

—

—

—

IV

—

Powrót asciego do
poczy wyznania ewang-elickie
prowadzi dalej swe dzieu apostolskie,— Woch Lismanini
wielk szkod wyrzdza sprawie reformacji w Polsce, goszc zasady

Tjaski usiuje
Polski, gdzie

arjaskie

'
.

ROZDZIA

.

str.

152—176.

YI.

Nuncjusz papieski Lipomani przybywa do Polski. Za jego staraniem zbiera si rzymsko-katolicki synod polski w owiczu.— Kommendoni i sobór
trydencki.

dania

sejmu polskiego wysano na sobór trydencki.

— Przybycie Lipoma-

niego do Polski.— Obuda papieskich obietnic

wykazana przez Wergerpapiea do Zygmunta Augusta z wymówkami, i tene

jusza.— List

skania si ku protestantom.— Skutki intryg Lipomaniego w Polsce.
Lipomani doradza królowi wykorzenienie hercz|i przez zdrad i rozlew krwi, czem wzbudza ku sobie ogóln nienawi w caym kraju.
Synod katolicki w owiczu r. 1556. Synod objawia niezaleno, pokona-

—
n niebawem intrygami Lipomaniego. — Interesujce przedstawienie stanu
w Polsce przez synod owicki oraz przyczyny
duchowiestwie.— Synod owicki, wezwawszy przed sd
swój ksidza Lutomirskiego, nie omieli si roztrzsa jego spra-

kocioa

korupcji

wy.

w

— Sdowe

morderstwo popeniono na kilku ydach

i

jednej chrze-

spraw synodu. — Wymiana listów pomidzy Lipomanim
Radziwiem Czarnym.— Kommendoni przeszkodzi zwoaniu synodu

cijance
a

katolickiego

za

—

narodowego. l'olska nie bierze udziau
ciwia si postanowieniom tego

w

ROZDZIA
cig walki protestantyzmu

Dalszy

sig reformacji

Synod

sprze-

i

.

str.

katolicyzmem

i

w rónych czciach

—

—

Otwinowski zniewaa najwitszy obrzdek kocioa katolickiego podw Lublinie.— Otwinowski, obwiniony przed sejmem, lecz
uniewinniony. Uchwalone nowe prawo zabezpieczajce wolno obrzWnioski podstpnie czynione ewangelidków wszelkich w^^zna.
czas procesji

—

przez bisKupów katolickich na sejmie

1560 r.— Ustalenie lutera-

w

Prusach królewskich.— Przy przyczeniu do Polski Inilant,
luteranizm zostaje tam zatwierdzony przez króla polskiego.— Szerzenie
si nauki ewangelickiej w ziemi krakowskiej.— Za przywilejem króle-

nizmu

wskim zbudowano

w

— 197.

wzrastajce krzewienie
Polski.

wiocha Ochina, zmusza go do opuszczenia Polski. Duchowiestwo
katolickie nadaremnie usiuje przeladowa mieszczan poznaskich.—

kom

176

VII.

w

rozkaz opuszczenia Polski.

dzenie to

,

Piotrkowie.—Obcokrajowi kaznodzieje arjascy otrzyHozjusz daremnie usiowa rozporzzastosowa do braci czeskich.— Wyrok ów, zastosowany do

katolicki

muj

z

soborze trydenckim

Krakowie koció helweckiego wyznania.— iJracia

—

_
sii;

czeskie

i

—

V

w Polsce, wielu tani
w Polsce cz

czescy, osiedIi\v?zy

znania helwcckie

zyskuj zwolenników.
sit^

ROZDZIA
Powstanie
Pierwsze objawy nauki

i

ckiego

w

w

Polsce.

— Blandrata
— Grzegorz Pauli

i

wpyw

.

.

— Wy198

str.

.

.

—212.

w

Polsce.

— Gonidzki

otwarcie gosi
1556.— Szkoa piiiczowska

r.

— Walka

antitrynitarskiem.

Polsce przeciw antitrynitarzom

carskich.

r.

VIII.

zasady arjaskie na synodzie reformowanym

przejmuje si zasadami

1555

rozwój antitrynitaryzmu

arjamjw

—

i

kocioa helwe-

rady reformatorów szwaj-

w

jego na rozwój antitrynitaryzmu

Pol-

—

uzupenia nauk antitrynitarzy. Na
synodzie krakowskim r. 1563 koció reformowany stanowczo zrywa
Synod
z antitrynitarzami.— Synod antitrynitarzy w Mordach 1503 r
sce.

rozwija

i

—

w Wgrowie. — Gówne

antitrynitarzy

zasady

tej sekty.

— Publiczna roz-

prawa midzy reformowanymi a antitrynitarzami na sejmie
kowie r. 1566

ROZDZIA

w

Piotr-

212-226.

str.

IX.

doprowadzenie zczenia
i
sandomierska (Consensus Sandomiriensis).

Usiowania ewangelików celem poczenia si
tego do skutku przez

ugod

Luteranie oponuj przeciwko poczeniu si trzech

wyzna

ewangelickich

w

Polsce.— Bracia czescy posyaj przedstawicieli swych do gównych
reformatorów w Europie, którzy aprobuj ich wyznanie wiary. Synody
do Ksia i do Poznania zwoane celem poczenia kocioów ewangelickich.
Gwatowne wystpienie Morgensterna, pastora luterskiego

—

—

w

Toruniu, przeciwko braciom czeskim.

teranie

oskaraj

czeskich na zarzuty luterari.

sd teologów
Synod

w

w

—Poddanie

synodzie

r.

sandomierskiej.

kocioów

— Uchway synodu

i

charakter

Hozjusza.

— Przekoaania

rakter

— Zgon

.

str.

226

245.

X.

Kardyna Hozjusz sprowadza do Polski jezuitów.
mier Zygmunta Augusta i jego

wadzenie jezuitów do Polski.

lu-

czeskich.

trzech

Poznaniu rozwijaj postanowienia synodu sandomierskiego

ROZDZL\

Zycie

Poznaniu

korzy braci

poczy wyznawców

w Polsce. — Akt umowy

w

— Odpowied braci

sporu czechów z luteranami pod

witenberskich, którzy orzekaj na

Sandomierzu 1570

ewangelickich

— Na

braci czeskich o heretyckie zasady.

polityczne

Cliarakter tego kardynaa.
cliarakter.

Hozjusza.

Zygmunta Augusta.

—Spro-

Jego

chastr.

245—254.
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Jan Hus
Mikoaj Czarny
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,

ks.

Radziwi

101

Faksymile karty tytuowej katechizmu Lutra
Faksymile karty tytuowej Ewang-elji

w.

Mateusza

105
.

,

106

Mikoaj Rej

107

Faksymile karty tytuowej druku piczowskiego.
Podpis na ostatniej kartce tego druku

116
117

Jan aski

155

Faksymile karty tytuowej Biblji Radziwitowskief
Faksymile przemowy Radziwia do króla

191

Faksymile karty tytuowej druku wgrowskiego

214

Zygmunt August

192
251.

-oO°H!^i''<?->

PRZEDMOWA AUTORA.
szybki

równie szybki upadek reformacji
w Polsce przedstawia dla czytelnika ewangelika
smutny, acz bardzo pouczajcy obraz. Sprawa proterozwój

i

stantyzmu w naszym kraju dosza w przecigu pó wieku do takiej siy, i ostateczne jego zwycistwo nad
rzymskim katolicyzmem zdawao si nie ulega wtpli-

woci; a jednak, pomimo tak korzystnego stanowiska,
by zaj, w przecigu drugiej poowy wieku obalony i prawie zniszczony zosta. Nadzwyczajny ten zwrot
dokonany by nie siln
prawowitej wadzy, jak we
Woszech, Hiszpanji i kilku innych krajach, lecz staraniem fanatycznego i pozba^wionego zasad stronnictwa,
które dziaao nie przy pomocy, lecz wbrew prawom krajowym. Zdarzenie takie jest moe bezprzykadne w rejakie

rk

ligijnych dziejach wiata, a tembardziej

g, i wolne

usta^yy

Polski,

wielce

zasuguje na uwa-

uatwiajce rozwój

nastpnie zostay uyte do przeladowania jej
wyznawców. Jezuici, którzy bronili w naszym kraju sprawy Rzymu, nie mogc walczy ze swymi przeciwnikami
ogniem i mieczem, uyli przeciw nim rodków, które
sprowadziy na Polsk klski gorsze bodaj od skutków
krwawej walki stronnictw religijnych. Poniewa prawa
reformacji,

krajowe nie pozwalay u nas przeladowa obyw^ateli za
ich

religijne

przekonania,

jezuici nie

uy

omieszkali

sposobów, by obej zbawienne te przepisy,
ohydna zasada niedotrzymywania wiary heretykom

wszelkich
a

stale

stosowana

bya

Zarys dziej<iw reformacji.

Tom

do przeciwników
I.

nich

tak przez
1

jako

i

kraju. Stale

i

obroców

w

naszym
ze smutnem powodzeniem posugiwali si

innych

przez

katolicyzmu

swych celów takimi rodkami jak podburzanie
za porednictwem konfesjonaów i kazalnic niszych
warstw spoeczestwa, a intrygowanie w wyszych, zapewniajc przytem bezkarno gwatom popenianym na
dyssydentach za ich namow przez rozjtrzony motoch.
Wiele kocioów i szkó ewangelickich zniszczyy w ten
sposób tumy, prowadzone przez wychowaców kolegjów
jezuickich. Gwaty te, popeniane wbrew prawom krajowym, jezuici otwarcie pochwalali, udaremniajc swym
wpywem wszelkie w tych sprawach dochodzenia wadzy. Dugie panowanie fanatycznego, o ciasnym umyle
oni dla

Zygmunta

Wazy

nader sprzyjao ich celom,
gdy owadnity przez jezuitów ów monarcha, poddawszy si cakowicie ich kierunkowi, nie mia innego celu
nad zniszczenie wszystkich przeciwników Rzymu i usta-

króla

III

w swojem pastwie niepodzielnej wadzy papieskiej.
Osign te w znacznej czci cel zamierzony, powi-

lenie

cajc mu najywotniejsze sprawy kraju. Pod jego panowaniem jezuici doszli w Polsce do przewaajcego wpywu
na rzdy i, aczkolwiek usiowania Zamojskich, Chodkietej
wiczów, ókiewskich i innych znakomitych
chwili przeciwwayy czas pewien szkodliwym skutkom
tego wpywu, to jednak ostateczne jego wyniki okazay si

mów

rzdu ich zaliczy bowiem naley: powstania wyznawców kocioa
wschodniego, wewntrzne zamieszki i rokosze, obce na-

najzgubniejszymi dla naszego

wanych

kraju; do

Klski

chocia
cikie, mona jednak uwaa za mniej jeszcze zgubne
ni zatrucie ducha narodowego przez wpyw uczniów
Lojoli, Avywierany sto lat z gór. Widzieli oni jasno,

jazdy

i

strat wielu

krain.

te,

e

najskuteczniejszym rodkiem do wyplenienia nauki ewangelicznej

c

bdzie ujarzmienie narodowego umysu za pomo-

przewrotnego wychowania.

Zawadnwszy wic

wy-

—
cznie szkoami

—

3

polskiemi, któremi zarzdzali przez czas

duszy, wprowadzili do nich system wychowawczy wa-

ciwy

ich celom.

jDstwa:

nauka

i

rodek

literatura

ten

wywoa

wkocu

spodziewane nastprawie zaniky u nas,

a Polska, która przez cig szesnastego wieku szybkie
we wszystkich kierunkach robia postpy, teraz z równ
szybkoci zacza si cofa. Takim to kosztem papiestwo zostao w Polsce uratowane. I moe dzieje adnego

innego

ki'aju

na wiecie nie

s

tak uderzajcym

dowowprowa-

dem bogosawiestwa,
dzenia

religji opartej

jakie naród odnosi z
na Pimie witem, a klski, jaka

spada na spoeczestwo przez jej zdawienie. Widzimy
bowiem, jak w równej mierze z postpem reformacji rosy
w Polsce dobrobyt i chwaa, upadajc natomiast w miar
tumienia w niej nauki ewangelicznej i zwrotu do katolicyzmu. Dowodem na poparcie naszych twierdze
skutki wywoane w Polsce przez zniesienie zakonu jezuitów, albowiem, gdy tylko usunita zostaa zmora ta
duszca naród (którego ywotno wielka by musiaa,
gdy nie da si zgnie przez tak dugie uciemienie)
a do szkó krajowych wprowadzono lepszy system wychowania, umys narodowy tak szybkie pocz robi postpy, i w cigu niespena lat dwudziestu literatura polska, pomimo najniekorzystniejszych podówczas warunków
politycznych naszego ki^aju, wydaa wicej cennych dzie,
ni przez cay cig stulecia, w którem ^yychowanie pubhczne zostawao pod kierunkiem jezuitów.
Aczkolwiek zakon ten by gównym sprawc klski,
jak poniosa w Polsce reformacja, nigdyby jednak nie

s

zdoa doj

do tego

celu,

gdyby sami protestanci nie po-

wanych bdów,

si
naleao
gdy
czasie,
odoy
rónice, dzielce wyznania ewangelickie, by poczonemi siy stawi opór
rzymskiemu katolicyzmowi, wspólnemu wrogowi wszy-

penili wielu

przez które przyczynili

W

do zwycistwa swych wrogów.
na bok wszelkie drobne

wci

nieszczsna zazdro i zawi okazywana
zjednoczonym wyznaniom helweckiemu
i czeskiemu wywoay dla sprawy
protestantyzmu w Polsce opakane nastpstwa. Najwiksz przecie szkod
stkich,

przez

luteran

wyrzdzia tej sprawie nauka antitrynitarzy, powstaa
onie kocioa helweckiego. Bdy, którymi oni zarazili wiele kocioów reformowanych, nietylko skaziy
czysto ich nauki i powikszyy niezgod ród ewan-

w

gelików, lecz, co waniejsza,

zachwiay

ufno w warto

badania Pisma witego, najistotniejszej podstawy reformacji. Wiele osób zamierzajcych wystpi z kocioa
rzymskiego i wiele takich, które ju z niego wystpiy,

przeraone zuchwalstwem pogldów

antitrynitarskich, po-

wracao do opuszczonego katolicyzmu, pomimo uznanych
tego bdów i naduy, przenoszc zasad jego, która
orzekaa, i badanie Pisma witego, jako zagraajce

moe by

dozwolone
przeczcej wszelkiemu objawieniu i czynicej z chrzecijastwa
po prostu zbiór przepisów moralnych. Nieuniknionem naczystoci wiary chrzecijaskiej, nie

nad

wszystkim,

pogldy szkoy

filozoficznej,

szkoy byo zobojtnienie religijne, zgubnie wpywajce na koció, którego wyznawcy bezustan-

stpstwem

takiej

nie przytem bywali popychani do odstpstwa, z jednej stro-

ny rozlicznemi pokusami a z drugiej przeladowaniem,
czego przykad w^idzimy na protestantach polskich.

Godne

jest zaznaczenia,

i

dzieje reformacji av Pol-

sce byy dotd nietylko zaniedbane, lecz ogólnie uwaane za rzecz podrzdnej wagi w powszechnych dziejach

narodu.

Wikszo

zaledwie

dotkna wpywu,

znakomitych dziejopisarzy polskich
który reformacja na nasze
spoeczestwo wywara, wpywu bardzo, zdaniem naszem,
wanego. Zasady jej, W3'^znawane przez najznakomitsze
w kraju rody, roztrzsane byy na czstych i licznych
synodach, a kocioy, w których goszono te nauki, szkoy,

w

których

je

wykadano, jako te drukarnie, powicone

—

—

5

byy w

kwitnce; zwowielka bj^a liczba, by
lenników za protestantyzmu
Oczywicie wic
katolicyzmowi.
stawi mogli czoo
stronnictwo tak potnych majce przedstawicieli musiao Avywiera odpowiedni wpyw na sprawy pastwa;
lekcewaenie za znaczenia tego wpywu przypisa naley tej okolicznoci, i, gdy spraAva protestantyzmu w Polsce zacza upada, przeciwnicy jego starannie niszczyli
AYSzelkie pimienne dokumenty, odnoszce si do nauki
reformacji. Jezuici wymagali stale od ludzi powracajcych na ono kocioa rzymskiego przedewszystkiem
wydania na spalenie ksiek i wszelkich pism, majcych
jakikolwiek zwizek z ich poprzedniem wyznaniem, a gdziekolwiek mogli dosta pisma takie, wykupywali je za grube pienidze tylko po to, aby je nastpnie zniszczy.
Mimo to jednak, zdaje si nam, i znalazaby si
dostateczna ilo pomników pimiennych, by na ich podcakowit historj reformacji w naszym
stawie
kraju. Nie majc, na nieszczcie, dostpu do wszystkich, zuytkowalimy tylko te, które dosta moglimy.
Wiele druków i rkopisów odnoszcj^ch si do tego
przedmiotu znajduje si prawdopodobnie w Petersburgu
w bibljotece cesarskiej, utworzonej z dawnego ksigozbioru Zauskich w Warszawie, bogatego szczególniej
w dziea tyczce si tej sprawy, albowiem uczony tego
zaoyciel, biskup Andrzej Zauski, zamierza napisa
ich rozszerzaniu, liczne

Polsce

i

do

uoy

dzieje

w Polsce. Bibljoteka ksicia Adama Czarw Puawach zawieraa równie znakomite

kocioa

toryskiego

mogce

materjay,
i

literatury

"vsdeziona

w

w
r.

suy

jej

w
w

Austrji.

religji

cz

zostaa wy-

druga

za

(jak

s-

si obecnie w posiadoPetersburga równie wywie-

znajduje

Do

r.
1831 ksigozbiór wszechnicy Warszazawierajcy okoo 200 tysicy tomów; sdzimy

ziony zosta
wskiej,

podstaw do dziejów
jedna

1831 do Petersburga,

dzimy — najcenniejsza)

ciach ksicia

za

Polsce; lecz

—
i owa

przeto,

stolica posiada najbogatsze

dziejów Polski pod

W

—

6

wzgldem

religji,

materjay do

polityki

i

literatury.

obrbie dawnej Polski znajduj si obecnie trzy

bibljoteki, z

których badacz dziejów ojczystych wiele za-

czerpn moe wskazówek,
zwala nam odlego i inne
ksigozbiorów— to

a z jakich korzysta nie do-

pierwszy z tych
Ossoliskich we Lwowie,

okolicznoci

bibljoteka

:

zebrana i darowana do uytku powszechnego przez hr.
Maksymiljana Ossoliskiego, który uczonemi poszukiwaniami, jakie streci w swych bjograficznych i literackich
(z których mielimy
sposobno korzydawnych pisarzach polskich, rzuci wiele
nowego Aviata na dzieje naszej ojczyzny. Ksigozbiór
drugi znajduje si przy wszechnicy Jagielloskiej w Krakowie, trzeci w Poznaskiem, zaoony przez hr. Edwarda Raczyskiego, którego kustosz Józef ukaszewicz wy-

wiadomociach
sta) o kilku

da

dzieje

kocioa

czeskiego

w

Wielkopolsce

i

dzieje

S

to dwa wyborne
zborów protestanckich w Poznaniu.
przyczynki do powszechnej historji reformacji w Polsce,
z których
obficie czerpalimy przy opracowaniu tego

dziea.

Jakkolwiek dzieo niniejsze uwaa mona za pieropisania powszechnych dziejów reformacji
Polsce, wydano ju w tym przedmiocie wiele prac
rónych jzykach. Do najlepszych zalicza si „Historia

wsz prób

w
w

Reformationis
ckiego

i

Poloniae"

przez

„Historia Ecclesiarum

socynjanina

Lubienie-

Slavoniarum" przez paste-

rza helweckiego kocioa. Wgierskiego, który znany

te

pod pseudonimem Regenvolsciusa. Oba te dziea,
w XVn wieku, zawieraj wiele cennych wiadomoci, lecz nie daj ogólnego pogldu; a pierwsze
z nich zdradza oczywicie przejcie si arjanizmem. Niemiec Friese wyda w r. 1786 jeden tom „Dziejów kocioa" i dwa „Dziejów reformacji w Polsce;" szkoda
tylko,
zalecajce owo dzieo gbokie poszukiwania

jest

napisane

e

i

w zbieranin dowodów
skaone przez fanatyczn stronniczo

niezmordowana praca

y

nieco

zosta-

Frie-

sego.

Byoby

to

czytelników,

nucem

i

zgoa niezajmujcem

gdybymy, krelc

dla

zarys niniejszy,

ogóu
chcieli

A\^mienia wszystkie róda, z których czerpalimy, znajdujce si przewanie w „British Museum," które za\\'iera liczny zbiór dzie odnoszcych si do Polski tak
w aciskim jak i w narodowym naszym jzyku, darowanych przez ksicia Adama Czartoryskiego. Niektóre
rzadkie i cenne dziea, tyczce si zajmujcej nas sprawy, znajduj si te w arcybiskupiej bibljotece w Lambeth, dokd wstp zosta mi dozwolony przez uprzejmego kustosza. Wielk te pomoc da nam przepyszny
zbiór w „Kensington Paace," z którego, dziki Jego Wysokoci ksiciu Sussex, wolno nam byo korzysta bez

Otrzymaem te

ogranicze.

wiele

wanych wycigów

ksigozbiorów Parya, dostarczonych mi przez koleg
i wspópracownika
na niwie literackiej w Polsce; jego
to niezmordowanym poszukiwaniom i gbokiej uczonoci zawdziczamy skuteczn pomoc w naszej pracy
z

w

Londynie.
Dzieje

reformacji

rozpocz si od
tra.

Kalwina

atwo,

i

w

czasu,

powinnyby waciwie
gdy zaczto gosi nauk LuPolsce

Zwingljusza; trudnoby jednak

byo

poj

zasady te rozwijay si w naszym kraju,
bez przedstawienia stanu umysu naszego narodu w okrez

jak

poprzedzajcym krzewienie tych nauk. Dlatego powicilimy I- czyli wstpn
tego tomu przedstasie

cz

wieniu okresu od zaprowadzenia wiary chrzecijaskiej
do AYstpienia na tron Zygmunta I, t. j. od r. 965 do

Staralimy si w tej czci rozebra przyczyny,
przygotoway w Polsce podstaw do reformacji
XVI wieku, a któremi byy: opór stawiany przez kocioy
narodowe sowiaskie rzymskim obrzdom i karnoci,
1508.

które

szeroko rozpowszechniona

uka Husa

w

Polsce

w XV

stuleciu

na-

wolne ustawy naszego kraju.
drugiej czci tego tomu staralimy si skreli
najprzód panowanie Zygmunta I od 1508 do 1548 r.,
które zaznaczyo si: szybkim rozwojem luteranizmu
w Prusach Królewskich i gwatownem, chocia chwilowem tylko, jego stumieniem, spowodowanem przyczynareszcie,

i,

W

nami raczej politycznemi, ni religijnemi, i cichem, lecz
czynnem ród wyszych klas spoecznych dziaaniem protestanckich zasad, które silnie si zaznaczyy pod nastpnem panowaniem. Opisalimy potem panowanie Zygmunta Augusta od 1548 do 1572 r., w czasie którego
reformacja dosza w Polsce do zupenego rozwoju. Przedstawilimy kolejno zniesienie sdów duchownych kocioa
:

rzymsko-katohckiego i skutki, jakie ono wywaro na stosunki obywatelskie naszego kraju, usuwajc
prze-

gówn

szkod

zna

szerzenia

si

reformacji; ustalenie

ewangelickich:

czeskiego

i

reformowanego

si trzech wy-

czyli helweckiego,

luterskiego czyli augsburskiego, jako

te

ich

powstanie antitrynitaryzmu czyli arjanizmu albo socynjanizmu. Zakoczylimy ten tom na zgonie Zygmunta Augusta, skaniajcego si widocznie ku
zjednoczenie,

i

nauce reformacji, a którego mier bez wtpienia przeszkodzia ostatecznemu zwycistwu zasad ewangelickich
w naszym kraju. Drugi i ostatni tom tego dziea bdzie
opisowi upadku reformacji w Polpod naciskiem katolicyzmu, i opakanym nastpstwom, które std wyniky dla naszej ojczyzny.
Aczkolwiek wszdzie, gdzie przyszo nam wykaza czy
to nieuczciwe postpowanie wrogów reformacji, dcych
do zniszczenia jej w naszym kraju, czy te bdy i winy,
którymi zwolennicy teje wyrzdzali szkod zajmujcej
nas sprawie, staralimy si unika namitnych sdów i wyrae; obawiamy si przecie, czy niechccy nie wyrazihsi zbyt silnie, pod wpywem gorzkich uczu, przepe-

powicony smutnemu
sce,

my

—

—

9

niajcych nasze

serce, przy opisach religijnych i politycznych klsk naszej ojczyzny. Prosimy wic czj^telni-

by w takim razie zechcia nam wybaczy, zwaywszy
na stan uczu czowieka, który, wychowany przez bogobojn matk w zasadach wyznania opartego na Pimie
witem i nauczony od dziecistwa uwaa wyznanie to
za jedyn podstaw doczesnego i wiecznego szczcia
a
rodzinnego kraju za nakazany zasadami tego
wyznania wity obowizek, zostaje pod silnem wraeniem alu nad zniszczeniem swej wiary i upadkiem swoOdpieramy przytem wszelkie zarzuty niejej ojczyzny.
nawici lub niechci ku wyznaniu kocioa rzymskiego,
do którego naley wielu naszych drogich krewnych i przyjació. Chocia urodzilimy si i wzrolimy w kociele
naszej rodziny
reformowanym w Polsce, znaczna
okoliczno
jest wyznania rzymsko-katolickiego,
i ta to
ka,

mio

cz

—

spowodoway, i mielimy w naszjmi
wicej stosunków z rz. katolikami ni z protestantami i stanowczo owiadczamy, i nigdy nie doznalimy
oraz niektóre inne

kraju

najmniejszej przj^kroci z przyczyny naszego wyznania.

Rzymscy

katolicy

mylniejsi

i

w

s

Polsce

niewtpliwie najwolno-

najmniej fanatyczni ze wszystkich

mio nam te bdzie wyliczy

zdarzenia,

w

w

Europie;

których nie-

wieccy ale nawet dostojnicy kocioa rz. katolickiego, oywieni uczuciem mioci ojczyzny, bronili praw
swych ziomków ewangelickich.
tylko

Londyn 18 wrzenia, 1883

r.

CZ

PIERWSZA.

OD ZAPROWADZENIA W^IARY CHRZECIJASKIEJ
DO REFORMACJI LUTRA.
(965-1517

W

edag

ogólnie

r.)

przyjtego zdania,

opartego na Wprowadz

starych kronikach, Mieczysaw I, ksi polski, przyj
chrzest w. dnia 5 marca 965 r., skoniony do tego
probami ony swej Dbrówki, ksiniczki czeskiej; jednoczenie zniós on pogastwo, a zaprowadzi chrzecijastwo w swoich posiadociach.
Nie zgadza si wszelako ze zwykym biegiem wypadków ani ze zdrow krytyk dziejow, aby cay naród
nagle wyrzeka si wiary s\vych przodków, chociaby
dla wiatlejszej religji, jeeli uprzednio

nie

by

przygo-

towany do tak potnego przewrotu przez cigy i nieustajcy wpyw nowych zasad. Jakkolwiek rozliczne
i niejednolite byy wierzenia pónocnych bawochwalców,
widzimy,

wicej

e we

wszystkich krajach stawiali oni mniej lub

silny opór,

zanim

gelicznego. Ich opór

chrzecijaska
ckiej,

ulegli

by tam

wpywowi wiata

ewan-

najzacitszy, gdzie nauka

bywaa wprowadzana si wadzy wieza rzecz si miaa, gdy bya rozpo-

przeciwnie

wszechniana przez apostoów Ewangelji, zasugTijcych na
to miano. To te dowiadczenie poucza,
kilku misjonarzy, pozbawionych wieckiej potgi i bogactw, lecz oywionych duchem chrzecijaskiej agodnoci i miosierdzia, atwiej pokonywao opór pogan, nili potni mo-

e

jastwa^do
Polski,

—

12

—

i mieczem nawraca
swych poddanych hib podbite narody.
Nieprawdopodobne jest, aby Polska miaa stanowi wyjtek z tego prawida ogólnego. Oczj^wicie nie

narchowie, którzy starali si ogniem

brak dostatecznych dowodów historycznych,
nie Ewangelji, które

w IX

stuleciu

e

owiecay

promie-

wiele na-

rodów sowiaskich, przenikny do Polski na dugi czas
take fakta dowoprzed nawróceniem Miecz^^sawa.
przez panujcych
przyjciu
chrzecijastwa
po
e,
dzce,
tego kraju, dawne pogastwo walczyo pewien czas przeciwko powadze krzya, zanim ostatecznie wygaso.
Mówic o wprowadzeniu religji chrzecijaskiej do
Polski, powinnimy wspomnie o sposobie objawienia si
nauki Ewangelji ród wielkiej rodziny ludów sowiaOkolicznoci, ród których odby si ten wielki
skich.
szczególne i róni si od tych,
przewrót religijny,
które towarzyszyy nawróceniu ogóu europejskich narodów.
istocie, aczkolwiek ludy sowiaskie byy nawrócone pod wpywem papiey, ju na samym pocztku
wprowadzenia chrzecijaiistwa ród nich dostrzega si
daj zarodki oporu przeciwko wadzy Rzymu, przynajmniej w rzeczach dotyczcych karnoci i zewntrznych

S

s

W

form naboestwa. Ten opór, który stale wystpowa
z mniejszem lub wikszem powodzeniem, przygotowywa
grunt do reformacji Husa, która z pewnoci byaby równie potna i rozlega jak reformacja Lutra, gdyby
w^ówczas by ju wynaleziony druk a silne jego wspódziaanie mogo by uyte do szybkiego rozprzestrzenienia

Rozlego
posiadoci
sowianskicli

Pisma witego.
Na pocztku IX

stulecia

przestrze
bardzo rozleg
o
i

j.

sowianie

zamieszkiwali
Europie.
oj.

we wschodniej

Ich

rozcigay si od Czarnego morza, wzdu
do brzegów
na poudnio-zachód od tej rzeki,
^

w]Xstuieciu.posiadoci

Dunaju

i

a

zajmujc z dawnych prowincyj pastwa
Rzymskiego Panonj, Dacj, Ihrj i Dalmacj. Od póAdrjatyku,

:

—
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nocnego wybrzea. Adrjatyku sowiaskie osady cigny
Tyrolu i Bawarji ku górnej abie,
si«^ wzdu granicy
zajmujc kraj pomidzy t rzek a Sal, równie jak
prawy brzeg Elby, rozcigajc si ponad poudniowem
wybrzeem Batyku od Jutlandji do ujcia Wisy. Od Wiprzestrze pomidzy
rzek a Dunasy zajmowali
jem, z wyjtkiem wybrzea Batyku, zamieszkanego przez
inne plemiona. Tym sposobem posiadali oni ogTomny
wchodzi obecnie
szmat kraju, którego znaczna

ca

t

cz

w^

skad pastwa

austrjackiego, jako

:

Wgry,

prowin-

graniczce z Wochami i Tyrolem, Czechy i Morawy.
Wielka
Saksonji, Marchja Brandenburska, Slzk,
Pomorze i wyspa Eugja wchodziy w skad dzieraw sowia.skich. Terytorjum stanowice dawm Polsk i znaRosji Europejskiej uzupeniay posiadoci
czna
cje

cz

cz

tego wielkiego plemienia.

Wedug

autorów wspóczesnych liczne sowiaskie Fomarzplemi, podzielone na wdele pokole, rzdzio si zasa- je wierzenia
dami samorzdu ludowego. Zdaje si w\szelako,
uznaw^ali oni ogólnie wadz naczelników dziedzicznych lub
obieralnych, którzy spraw^owai rzdy za zezw^oleniem
w"i'eców i wykonywali mniej wicej ograniczon wadz,
nadawan im przez w^yej wymienione zebrania ludowe.
Pisarze bizantyjscy, którzy badali sowaan osiadych
nad brzegiem Dunaju, jako te germascy misjonarze,
którzy utrzymywali stosunki z tymi, co zamieszkiwali wybrzea Batyku, opisuj ich jako oddanych rolnictwu, agodnych, lubicych ycie rodzinne, dzielnych ale miujcych
pokój, gocinnych dla obcych i przywizanych do czci
swoich bóstw.
i

e

Sowiaska mitologja wspózawodniczy ze staro,
greck co do piknoci obrazów, ale jest w^olna od niemoralnoci, kacej tamt; zasady etyczne, -goszone przez
religj sowian, zdaj si o wiele przewysza wierzenia
bawochwalcze innych ludów Europy.

—
Jakkolwiek

—
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zajmujce byoby badanie

dzenia, obyczajów,

wiary

pocho-

ich

zakres tego dziea

dziejów,

i

Wracamy zatem do

pozwala niemi si zajmowa.
przedmiotu bezporedniego, którym

nie

jest

nawrócenie so-

wian.
Sw. Andrzej
u sowian.

Dawne podanie opiewa, e w. Andrzej aposto, ^oK^
x
szc Jliwangelj
sowianom,
posun si az do miejsca, na

i-.j--

którem póniej zaoono Kijów.
Aczkolwiek nic si nie sprzeciwia temu podaniu, historycznymi dowodami poparte ono by nie moe. Nie
posiadamy te adnych dowodów, aby chrzecijastwo
tak wczenie

byo

w

rozprzestrzenione

ród sowian
przed

X

w.

stronach.

zatrzymujc si na

Pominiemy zatem czasy niepewne,

Siady chrze-

tych

IX

stuleciu,

lio

si ród naszych przodków sowiaskich.
Trudiio przypuci, aby sowianie, którzy

kiedy panowanie Ewangelji ostatecznie ustagraniczyli

na tak obszernej przestrzeni z chrzecijanami Wschodu
zosta mogli zupenie niewiadomi prawd
^ Zachodu,
ewangelicznych. Zdarzao si w istocie wiele nawróce,
wynikajcych z ich licznych stosunków z chrzecijanami tak podczas wojny jak i w czasie pokoju. Aczkolwiek te nawrócenia zdarzay si czstokro ju w VII
stuleciu, czego dowodzi zaliczenie sowian do narodów
chrzecijaskich na VI-ym soborze w Konstantynopolu
w r. 680, a nawet na stohcy patrjarszej w Bizancjum
zasiada sowianin w r. 766, wszelako nie zdaje si, aby
chrzecijastwo wprowadzone zostao jako religja panujca przez którykolwiek z narodów sowiaskich przed

poow

IX

Okoo

stulecia.

tego czasu bugarowie, zamieszkujcy brzegi

sunkach

z

w cigych

bezporednich
Carogrodem, przyjli chrzecijastwo od

Dunaju a pozostajcy
ckich misjonarzy.

Na danie

ksicia,

kich Morawach, cesarz grecki
kraju

dwóch

braci,

Cyryla

i

i

panujcego

Micha

III

posa

Metodjusza, rodem

w

sto-

gre-

Wiel-

do tego
z

Tessa-

—
loniki,

15

—

wadajcych biegle jzykiem sowiaskim, aby tam

opowiadali Ewangelj.

Nestor, najdawniejszy z kronika-

rzy sowiaskich, stanowczo twierdzi, e mieszkacy Moraw byh ochrzczeni jeszcze przed przybyciem Cpyla i Metodjusza i e ci powoani zostali gównie dla przeoenia
Pisma witego na jzyk sowiaski. Dokonali oni tego
wanego dziea ku wielkiemu zadowoleniu ludnoci soT\daskiej. Nestor mówi: „I somanie radowah si, gdy
im we wasnej ich mowie goszono wielko Boga."
Z archiwów papieskich dowiadujemy si, e Morawy podlegaiy wadzy duchownej arcybiskupa Passa-

—

wskiego okoo roku 820 830. Arcybiskup Salcburgu pomiecie pooonem na
r. 836 koció w Nitrze,
WgTzech, podówczas nalecem do W. Moraw. Lecz,
morawianie, yjc w cigej z niemcami
zdaje si,
niezgodzie, uczuwah silny wstrt do form naboestwa
przez tyche im narzuconych, które nie dozwalay im
przemawia do Najwyszej Istoty w ojczystym jzyku.
Ogólnie t^\ierdz,
Cyryl i Metodjusz, dla dokonania przekadu Pisma S-go, w}Tialeli sowiaskie litery,
uywane jeszcze dotychczas i znane pod nazw kirylicy.
Wszelako mamy powody do przypuszczenia,
sowianie
znali uytek liter i osignh znaczny stopie cyAvihzacji jeszcze przed
na^vróceniem si do chrzecijastwa.
istocie, jakkolwiek znakomicie uzdolnieni byli Cyryl
i Metodjusz, trudno
przypuszcza, aby mogli dokona
tak doskonaego przekadu w jzyku poprzednio nieroz-

mci

e

e

e

W

winitym.
Prokopjusz, pisarz bizantyjski, yjcy w VI stuleciu,
sawny bjograf Karola Wielkiego, Eginhardt, który pisa w Vni wieku, zgodnie twierdz, i wszystkie naro-

i

dy sowiaskie mówiy podówczas jednym jzykiem. To
zdanie jest potwierdzone wiadectwem Nestora, który

y w XI
todjusza

stuleciu,

uywana

faktem, i Biblja Cyiyla i Meu
jest
wszystkich narodów wschodniea

take

—
go

kocioa

i

e

te
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same narody zachoway dotycliczas

w

Szybkie powodzenie
swej liturgji JQzyk teje Biblji.
prac Cyryla i Metodjusza przypisa te naley tej wspól-

noci narzecza ród sowian.

Wanie w owym

toczyy si spory midzy
patrjarcb Konstantynopolitaskim a papieem, które doprowadziy do ostatecznego rozdwojenia midzy kocioami wschodnim i zachodnim. Jednym z najwaniejszych
powodów do nieporozumie midzy Konstantynopolem
a Rzymem by spór o panowanie nad nowonawróconyOczywiste jest, i Cyryl i Memi ludami sowiaskimi.
todjusz uznawali zwierzchnictwo papiea, pomimo
ród nowonawróconych zaprowadzali obrzdek wschoczasie

e

dniego

kocioa

i

odprawiali

naboestwa w

ich narodo-

Avym jzyku, albowiem bogobojne ich prace uzyskay cakowite uznanie papiea Jana VIII, przed sd którego
pozwani zostali dla wytómaczenia si ze swego postpowania. Powodem gotowoci papiea w przyjciu formy naboestwa, na któr nastpcy jego rzadko i niechtnie si zgadzali, bya zapewne obawa, aby w sporze
midzy nim a patrjarch greckim misjonarze sowiascy^

na wypadek odmownej z jego strony odpowiedzi, nie uchyHli si od posuszestwa biskupowi rzymskiemu, poddajc
co bd, Cyryl i Metodjusz
si jego przeciwnikowi.
przez cae ycie
arcybiskupem
Moraw)
(który zosta
gosili Ewangelj, wywicali ksiy i udzielali sakramen-

Bd

tów wedug obrzdku kocioa wschodniego, posugujc
si przy wszystkich swych czynnociach jzykiem krajowym i, niezraeni rónemi trudnociami, wytrwali na mdrze obranej drodze.

Wpyw ich na
Poisk.

mowie

na MoDokonapa^yach, ale i w
Czech 871 r., zaprowadziwszy tam
li oni nawrócenia
obrzdek sowiaski, który przetrwa do 1094 r., kiedy za
spraw .Rzymu cakiem zniesiony zosta. Przypuszcza

witobliwi

ci

apostoowali

ni ety Iko

innych krajach sowiaskich.

—
naley,
woci,

i

e
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te Polsk,

odwiedzili

uczniowie

a

nie

ich byli bardzo

ulega

wtpli-

w

naszym

czynni

kraju.

^Z

Mamy w dziejach naszych podanie o królu Piacie,
zaoycielu dynastji, która panowaa w Polsce do poodo XVII stulecia.
wy XIV w. a na lzku i Pomorzu

a

e

ten Piast, rolnik i koodziej, miePowiadaj,
szka blizko Kruszwicy, dawnej stolicy Polski, i sawny by
z cnót, a zwaszcza z wielkiej gocinnoci.
przede drzwiami
Pewnego dnia, gdy siedzia z
swej chaty, dwaj anioowie, w postaci podrónych, zatrzymali si u jego progu, proszc o gocin. Piast przyich jak najuprzejmiej, a oni przed odejciem dali si
mu pozna, przepowiadajc ryche wyniesienie jego na
tron.
Niebawem rodzina panujca wygasa, a Piasta
obrano ogólnem gosowaniem na panujcego, jako najcnotliwszego w narodzie. Skonni jestemy do przypuszczenia, e owi anioowie byli misjonarzami chrzecijaskimi, których poganie, ze wzgldu na wznioso ich zasad, uwaali za istoty nadludzkie, a to nasze przekonanie poparte jest twierdzeniem kronikarza Marcina Galla,
który wyranie nazywa ich gomi, nie znajdujc w ich
powierzchownoci widocznie nic cudownego ani nadprzy-

on

j

rodzonego. Mogli to

by wanie

Cyryl

i

Metodjusz, któ-

w apostolskich swych wdrówkach uwaali za stosowne odwiedzenie czowieka cieszcego si wysokiem porzy

waaniem w

kraju.

Nadzwyczajne powodzenie gorliwej apostolskiej dziaCyryla i Metodjusza przypisa naley prawdziwie chrzecijaskiemu duchowi, w jakim dokonywali nawracania, a zdaje si, i adne samolubne wzgldy korzyci wiatowych prac ich nie kaziy. Nigdy te nie starali si oni uywa chrzecijastwa jako narzdzie do celów politycznych, nie gosili nikczemnej nauki bezwarunkowego poddania si wstrtnemu jarzmu zaborczych cudzo-

a Inoci

Zarys dziejów reformacji.

Tom

I.

2

Powody

po^^^

^^*^*^pracy

apostolskiej.

—
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w imi

ewangelicznych zasad agodnoci, cierwyrozumiaoci. Cakiem odwrotnie postpowali misjonarze germascy, niejednokrotnie próbujcy nawracania ssiednich sowian; oni bo zaAvsze podporzdkowywali spraw chrzecijastwa celom politycznym i, goszc sowo Boe, torowali drog panowaniu cesarzów
niemieckich; wszystkie sowiaskie kraje, nawrócone przez
zachodnich misjonarzy, zupenie podlegy wpywowi germanów, którzy z nieubagan zawzitoci niszczyli ich
jzyk i ustawy, podczas gdy Cyryl i Metodjusz nie na
ruszali tych twierdz narodowoci, drogich kademu narodowi, który nie spad na najniszy stopie upodlenia.
Okoliczno ta dostatecznie objania powodzenie tych bogobojnych i wolnomylnych misjonarzy i zarazem tómaczy przeszkody ogólnie napotykane przez duchowiestwo

ziemców
pliwoci

i

niemieckie, którego dzieo nawracania jednoznaczne by-

o

ze zniszczeniem.

Po ostatecznem rozdwojeniu si kocioa na wschodni

zachodni,

i

papiee gorliwie starali si o zniesienie
narodowym jzyku i komunji pod dwie-

naboestwa w
ma postaciami od kocioa

greckiego przejtych;

synod
w Salonie r. 1060 ogosi nawet Metodjusza heretykiem
Wszelaa sowiaski alfabet wynalazkiem djabelskim.
ko, wbrew usiowaniom papieskim, przywileje te nigdy
nie

mogy by

zniesione cakowicie.

jowe, e, aczkolwiek

j

obrzdek

przez

duszy

ogó sowiaskich kocioów

rzymski, liturgja
czas

w

Mamy dowody dzie-

wielu

przy-

narodowa utrzymywaa si
okolicach Czech, Moraw,

lzka
Koció

w

na-

Polsce,

niekiedy na przekór Rzymowi a niekiei Polski,
dy za jego przyzwoleniem.
Reformacja Husa czerpaa najwiksze poparcie z ducha niezalenoci, przejawiajcego si w tradycyjnem
przywizaniu do narodowych kocioów.
czasie gdy Cyryl i Metodjusz stali na czele koPolcioa Wielkich Moraw, poudniowo-zachodnia

W

cz

—
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stanowia póniejsz Maopolsk) wchodzia
w skad tego potnego pastwa. Djecezja Welehradu, stolicy Moraw, której Metodjusz by pierwszym arcybiskupem,
rozcigaa si po brzegi Styrii, rzeki pyncej w dzisiejchrzecijastwo,
szej gubernji Woyskiej. Std jasno,
wedug obrzdku ustanowionego w^ Morawach, goszone
bj^o i w pomienionych czciach Polski, gdzie zreszt
rozprzestrzeniao si ono równie od ssiadujcych z ni
ski

(która

e

dzieraw cesarstwa Bizantyjskiego.

Ta okoliczno

pro-

e

wadzi do wniosku,
obrzdek narodowy, czyli sowiaski, przewaa w wikszej czci Polski, zanim zosta zastpiony przez wzrastajcy wpyw romanizmu.
Wszelkie wiadomoci, jakie posiadamy o tym zajmujcym przedmiocie, pochodz od rzymsko-katolickich
a przytem duchow^nych pisarzy, wskutek czego tchn
silnem uprzedzeniem do wszystkiego, co stawia opór jednostajnym prawom papiestwa. Lecz jakkolwiek szczu-

pe

tylko

i

niedostateczne

wiadomoci zdoalimy zebra

w tej kwestji, s one wystarczajce dla stwierdzenia faktu,
i wyej wymieniony koció narodowy istnia w Polsce
przez czas dhigi.

w

Kronikarze

stanowczo

twierdz,

e

m Orawianie zaoyli na Kleparzu, pod Krakowem, koció w. Krzya z zachowaniem liturgji jzyka
r.

949

i

narodowego.

11..

Królowa Jadwiga Andegaweska

bogoDojnosci, cnót

Królowa

1399), dla swei
.1
zalet osobistych przez polaków uwiel(r.

Jadwiga.

1

i

bya wielk ^zwolenniczk naboestwa narodowePomidzy wielu pobonymi poytecznymi zaka-

biana,
go.

i

dami ustanowia ona kolegjum benedyktynów w. Krzya, zwane kolegjum braci sowian.
kolegjum tem
naboestwo odbywao si w jzyku liturgicznym, czego
dowodz ksigi liturgiczne dotd zachowane. Nasz sawny dziejopis Dugosz, yjcy przy kocu XV stulecia,
czsto si tam udawa dla przysuchiwania si piknym
piewom w jzyku narodowym. Pismo wite, a przy-

W

•

—
wiksza jego

najmniej

w.

—

20

cz,

ycie ojców kocioa

obja-

dziea wielu innycti
tej bogobojnej
królowej, która pilnie czytaa dziea religijne. Upodobanie królowej Jadwigi do jzyka kraju, poddanego jej
si urodzia i do
rzdom, zadziwia nas tem bardziej,
pitnastego roku ycia wychowywaa na Wgrzech. Ojciec
jej, Ludwik Wielki, król wgierski, aczkolwiek j)anowa
nad Polsk lat dwanacie, dwa razy tylko odwiedzi nasz ojczyzn. Dwór jego by raczej woskim, a z pewnobynajmniej nie polskim, gdy Ludwik zajty by przewanie wojn z wenecjanami i sprawami sawnej Joanny Neapolitaskiej, maonki brata jego Andrzeja. Pomimo to córka jego okazywaa serdeczne przywizanie do
wszystkiego, co miao styczno z jej przybran ojczyzn.
wienie

pobonych

Brygidy, niektóre homilje
pisarzy

i

przeoone do uytku

e

ci

Jej

wyszy rozum rzdzi

wic

jej

wzorow pobonoci, atwo
moga wywiera bogi

dostrzega, e, aby religja

wpyw

na dusze ludzkie, naley przy odprawianiu wzniosych obrzdów i goszeniu dobroczynnych zasad posugi-

wa

si jzykiem zrozumiaym

wiek

umys jej by owiecony, nieprawdopodobne

dla

ogóu

narodu. Jakkoljest,

aby

si odw^aya na wprowadzenie tego, co uwaane byoby
za zuchwae nowatorstwo, gdyby uprzednio przyjte zwypostpowania królowej, poprawowierno której nigdy nie byy podawa-

czaje nie usprawiedliwiay

bono
ne

i

w wtpliwo.

Uczony Siarczyski, jeden z najznakomitszych naantykwarjuszów, wyranie twierdzi, e do XIV
Kuckich «zych
stulecia naboestwo w jzyku narodowym byo bardzo
rozpowszechnione w Polsce. cise a dokadne jego badania i zdrowa krytyka nadaj temu wiadectwu wielk
wiarogodno, a znany jego charakter jako gorliwego
ksidza katohckiego wycza tu wszelkie podejrzenie
stronniczoci. Wielebny Juszyski, take ksidz katoli-

wiadectwo

cki,

znany ze swej

nadzwyczajnej

erudycji

i

bystrego

—
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krytycyzmu, najzupeniej zgadza si z tern zdaniem; opiererajc si na nieAvtpliwych powagach, dodaje on,
formatorowie XVI stulecia przyjli dla uytku swoich

e

uczniów wiele pieni z dawnego narodowego kocioa
Marcin Trba, arcybiskup
w Polsce. Twierdzi take,
gnienieski, który bra udzia znakomity w soborze
wielkim zwolennikiem narodowego
konstanckim,
naboestwa, rozkaza, aby ksigi liturgiczne byy przetómaczone na jzyk polski. Egzemplarze tego przekadu
byy przechowywane w ksigozbiorze Zauskich, który
zosta przewieziony do Petersburga po upadku Polski
do 1500 r. brewjarze
1794 r. Juszyski zapewnia

e

bdc

e

e

Waczsto byway uywane. Dodamy jeszcze,
nabopowski, pisarz XVI stulecia, mówi: „Narodowe
estwo niedawno zatracio si u nas a niewtpliwe
jest,
w jednem miejscu odprawiao si ono do poczpolskie

—

e

XVI

tku

wieku."*)

Te kocioy, zachowujce naboestwo w ludowym ^W]^^ ^^^'
jzj^ku, uwaa mona za Avarownie, chronice ducha narodowych
narodowego tak od zachcianek Pzymu jak i od nagermanizmu.

poru

Wpyw

niemców,

dcych

nie-

zarówno niszczy narodoAYC ustawy sowian, jak i wpyw Rzymu,
stale dcego do urobienia wszystkich narodowoci poustannie do ustalenia systemu

dug
to

feudalnego,

jednolitego systemu swej polityki duchownej.

Temu

duchowi narodowemu zawdziczamy niewtpliwie ci-

Polsk nieograniczonej wadzy
Rzymu. Opór ten (z wyjtkiem poszczególnych kilku
sekt, o których póniej bdzie mowa) odnosi si tylko
do zewntrznych form naboestwa, do karnoci kocielnej,

gy

opór stawiany przez

*)

Obecnie

-wieku, oprócz

lezione: 1}

z

pieni

dawnych zabytków
,.13oga

Rodzica"

Tumaczenie psalm(3w

z

i

literatury religijnej polskiej do

koca XIV

kilku innych, posiadamy zachowane

XIII wieku, znane pod

nazw

,

i

odna-

Psaterza Flor-

jaskiego;" 2) .Kazania wif^tokrzyskie," odnalezione przez prof. A. Rriicknera 1891
drojnieji kilka innych
r.
3) „Kazania gnienieskie," wydane przez W. Nehringa,
H.
M.
74.
polskiej-'
1.
,Hist.
lit.
Chmielou-ski
Patrz
szych zabytków.
;
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przywilejów

duchowiestwa

i

wadzy

jego

nad wie-

ckimi, pozostawiajc nienaruszonemi niepojte tajemnice
wiary i jej oderwane dogmaty. Bya to walka wadzy
duchownej ze wieck, spór midzy jednoci rzymskokatolick a niezalenoci narodow. Tej ostatniej bronili nietylko panujcy, zazdroni o wadz obcych, wtrcajcych si do ich rzdów, ale take i szlachta, spoglda-

przewag duchowiestwa, upatrujc
w niej niebezpieczne wspózawodnictwo dla wasnych
wpywów. Tym duchem zdaj si by oywieni nietylko

jca

podejrzliwie na

duchowni, jakkolwiek uznajcy pastawiajcy jednak opór
jego wadzy w wielu rozporzdzeniach, zwaszcza tyczcych si bezestwa ksiy, któremu to rozkazowi du-

wieccy,

piea

aJe

sami

i

gow kocioa katolickiego,

chowiestwo

polskie

ulego

z

wikszym wstrtem ni

w
Chrzest

Mieczysawa,

innych krajach.
Teraz skrelimy obraz walki, która, osabiajc powag
j^^ymu W naszym kraju, w nastpstAvie przyczynia si wielce do rozwoju reformacji. Zaczniemy od treciwego przedstawienia stosunków istniejcych w Polsce midzy wa-

dz duchown

wieck

od chwili zaprowadzenia chrzecijastwa do reformacji XVI w. Jeeli chrzest Mieczysawa I-go (965 r.) przypisa naley pobudkom wiatodo tego wanego kroku skoniy go
wym, sdzimy,
raczej wzgldy polityczne, ni przywizanie do czeskiej
ksiniczki Dbrówki, o którem opowiadaj kronikarze.
hodowa on z czci swoich posiadoci OtWiemy,
tonowi I-mu; dla zapewnienia wic sobie przyjani tego zniewolony si czu poniekd do przyjcia chrzecijastwa. Tej okolicznoci prawdopodobnie przypisa
chrzecijastwo wedug obrzdku rzymskiego,
naley,
przyjtego w Niemczech, nie za wedug obrzdku narodowego, zaprowadzonego na Morawach, uznane zoa

e

e

e

Opór

bal-

stao za religj panujc w Polsce.
Nawrócenie polskich bawochwalców nie byo wszakatwem zadaniem. Wedug naszego dziejopisa Dugo-

e

-
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rozstawa si ze swymi bawanami, Ictóre Mieczysaw po swem nawróceniu Icaza
niszczy w caem pastwie. Ten sam autor mówi,
w r.
980 (15 lat po nawróceniu Mieczysawa) poowa Polski
trzymaa si jeszcze dawnych swych wierze. Za panowania tego monarchy zaoono pierwsze biskupstwo polskie w Poznaniu i poddano je pod wadz arcybiskupa
mogunckiego a nastpnie pod jurysdykcj arcybiskupa
sza,

lud bardzo niechtnie

e

magdeburskiego.

Po Mieczysawie wstpi na tron 972 r. syn jego
Bolesaw I Chrobry, któiy z wiksz ni ojciec gorliwoci wyplenia resztki pogastwa. rodki, jakich
uywa do tego, zgodniejsze byy z barbarzystwem
owego wieku, ni z duchem Ewangelji. Wiele zwycistw
uwietnio panowanie tego króla, lecz te nale raczej
do dziejów politycznych naszego kraju, my za musimy
ograniczy si na opowiedzeniu wypadków, majcych bezporedni zwizek z przedmiotem naszego opowiadania;
dodamy tylko, e Bolesaw zagarn pod swe bero poudniowo-zachodni
Polski, która kolejno stanowia

—

cz

cz

Wielkich

Moraw

i

Czech,

gdzie,

jakemy wspo-

mnieli, chrzecijastwo z narodow liturgj i obrzdkami
wschodniego kocioa zaprowadzone byo przez Cyryla

Metodjusza.
Ta okoliczno sama przez si wioda
do rozszerzenia owych obrzdów i liturgji w innych czciach Polski, gdzie niew^tpliwie wielu misjonarzy z Mo-

i

raw i Czech, jako znajcych jzyk narodowy^ zajmowao
si nawracaniem pogan. Wpyw kocioa Morawskiego,
trzymajcego si obrzdku greckiego, pozostawi w Polsce
lady, z których najwaniejszym by zacho\\"ywanie podo
stów wedug przepisów kocioa wschodniego
ich
suRzymu
r.
zagodzio
1248, kiedy rozporzdzenie

a

rowo.
Okoo

r. 1000 cesarz Otton III przyby do Polski dla
odwiedzenia grobu w. Wojciecha w Gnienie, owcze-

—
snej stolicy

Polski.

—
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Pielgrzymka ta miaa

cel

zarówno

Bolesaw przyj swego

polityczny jak religijny.

zna-

czci i przepychem. Cesarz
z wielk
odpaci Bolesawowi za gocinno nadaniem mu godnoci królewskiej i przelewajc na wadz sw cesarsk
komitego gocia

w

•

sprawacti duchownych, nietylko Polski, ale wszystkich

krajów ju podbitych, albo mogcych by przez króla zawojowanymi. Std moeni}^ wnosi, e, chocia cesarze nie wykonywali owych praw w Polsce, to przynajmniej rocili sobie do nich pretensje. Sawne to widzeprzynie si z cesarzem wane jest i z tego wzgldu,
czynio si do upoledzenia obrzdku narodowego przez
zwikszenie przewagi aciskiego obrzdku, wzmocnione-

e

go przez

wpyw

Niemiec.

Niezliczone zastpy zakonników, lepo oddanych
Rzymowi, przybyy wówczas do Polski z zachodu Europy. Zdaje si, i klasztory w owym czasie zapenione
byy niemal wycznie przez cudzoziemców, niechtnych

narodowe, a
krajowym jzyku,

wszystkiemu, co miejscowe

wykorzenienia

w

dcych

do

którego nie

mow

barbarzysk. Bolesaw,
zmieniajc surowoci postpowania z przeciwnikami

rozumieli,

nie

liturgji

i

religji

nazywajc go

chrzecijaskiej,

które jednak

wywoa gwatowne

mu si stumi

Po mierci Bolesawa

(r.

zaburzenia,

udao.
1025) syn jego

Mieczysaw

ulegajcy cakowicie wpywowi królowej Ryksy,. siostry Ottona III, zosta znienawidzony przez swoich poddanych. Panowanie jego zakócay cige powstania,

II,

których byo wymaganie dziesicin,
nakadanych przez duchowiestwo na nowych chrzeciPo mierci jego (1034 r.) królowa wdowa Ryksa
p^gaislwa Janpodczas
sprawowaa rzdyj lpodczas maoletnoci syna swego Kamaolctnosci ^
Kazimierza
zimierza I-go. Królowa ta zawsze bya nielubiana, a podczas jej regencji niezadowolenie wzroso w kraju tak, e
zmuszona bya opuci Polsk i wyjecha wraz z sy-

gównym powodem

^

i

I.

i

i

•

i

i
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nem do Niemiec. Powstacy

znieli chrzecijastwo wraz

z tytuem królewskim i wski'zesili bawochwalstwo, powierzajc rzdy nad krajem przywódcy swemu Masawowi, acz bez nadania mu godnoci królewskiej lub

ksicej.
Wydarzenie

walk pogastwa
ustroju

to
z

uwaa

chrzecijastwem,

nietylko za
ale

ostatni

take jako walk

ludowych, które rzdziy
wadzy monarhicznej, wie-

opartego na wiecach

dawnymi sowianami,

o

naley

z

form

Duchowiestwo
Niemiec do Polski przeniesionej.
znienawidzone gównie z tego powodu, i przewanie skadao si z cudzoziemców, a wedug wiadectwa
pisarzy wspóczesnych, moralno jego duo zostaAviaa
do yczenia. Kraj pozostawa przez dugie lata w barnaród znu5'- si anarchj
dzo smutnych warunkach,
a chrzecijaskie stronnictwo wzio gór.
WÓAvczas to
przywoano z Niemiec Kazimierza, którego przyjto
Usprawiedliwi on te nadzieje naz wielk radoci.
rodu, mdre zaprowadzi porzdki w kraju i zagoi rany, zadane ojczynie poprzedniemi wstrznieniami. Ze
mierci Masawa, pojmanego i straconego, zniko z Polski stronnictwo pogaskie na zawsze.
Teraz wypada nam wspomnie o jednym z najwaniejszych wypadków pocztkowych dziejów Polski,
to jest o kótni Bolesawa miaego z biskupem krakowskim Stanisawem Szczepanowskim. Dugosz, najsaAvniejszy z dawn^^ch naszych historyków, podaje nastpujce szczegóy o tem wanem zdarzeniu, zakoczonem
mierci Szczepanowskiego (w r. 1078) „Król Bolesaw,
omielony cigemi powodzeniami i zepsuty dugim pobytem w Kijome, stolicy Eusi (sawnej ze swych bogactw
i wyszukanego zbytku bizantyjskiego), sta si zuchwaym, gAvatoT\Tiym i rozpustnym. Stanisaw Szczepanowski miao strofowa za nieporzdne ycie monarch, który, podraniony stanowczem wystpieniem biskupa, zaz

byo

a

:

Pokonane

pogastwo
znika
z Polski.

Bolesaw
Smialj
i

Szczepanowski.

—
bi go wasnorcznie u
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stóp otarza.

Papie Grzegorz

wykl

witokradzl^iego króla, który, opuciwszy
zmar na Wgrzech jako Avygnaniec." Oto
tre opowiadania, powtarzanego przez wszystkich innych
historyków, zarówno polaków jak i cudzoziemców. Wszelako ostra krytyka niektórych wspóczesnych pisarzy
przedstawia to zdarzenie w wietle cakiem odmiennem.
biskup zosta pozbawiony ycia
Niewtpliwe jest,
a król zmuszony do opuszczenia tronu i pastwa, lecz
okolicznoci tym wypadkom towarzyszce zupenie byy
inne od powszechnie uwaanych za prawdziwe.
Spór midzy Bolesawem a Stanisawem Szczepanowskim moemy uwaa jako walk wadzy wieckiej

VII

tron

i

kraj,

e

z

duchown, która wówczas zakócaa spokój wielu

kra-

jów Europy. Naley nadmieni, i monarchowie polscy
zawdziczali godno królewsk cesarzom, nie za papieom, niechtnie im ten tytu przyznajcym. Dlatego
atwo przypuci, i w kótni midzy papieami a cesarzami królowie polscy stawali po stronie tych ostatnich,
którzy nadali im te prawo rozdawania duchownych go-

dnoci w Polsce. Bolesaw zazdrosny by o prawa
swego narodu i wadzy: zabroni on nadawania godnoci duchownych cudzoziemcom, korzystajcym wówczas niemal wycznie z dochodów kocielnych, i naona dobra duchowiestwa te same podatki i ciary,

y

jakie ponosili inni jego poddani.

Pierwsze

z

tych roz-

porzdze samo przez si obrazio Ezym, dcy do obdarowywania sug swoich bogatemi beneficjami kadego
podlegajcego duchownej jego wadzy. Drugie,
odbierajce duchowiestwu korzyci materjalne, obudzio
kraju,

nienawi tego
saAva bya tak

potga Bolewielka, e duchowiestwo poddao si tym
rozporzdzeniom. Lecz niebawem powsta opór nietylko
ród duchowiestwa, ale i ród monych przeciw królowi,

dcemu

stanu do króla.

AVszelako

do zniesienia przywilejów duchowiestwa

—
i
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do powstrzymania usiowa monowadztwa, litf3re, wznoruinach daAvnych sowiaslcici ustaw ludo-

szc si na
wycli,

panoAYslii

w

wadz

osabiao

by

gow

monarsz.
i

Zdaje si,

gówn spryn

e

Szcze-

stronnictwa,

odda ycie.
Mamy dostateczne powody do przj^puszczania, e
mier Szczepanowskiego bya nastpstwem wyrolsu sobronie litórego

e

dowego. To,
po mierci gowa jego zostaa odcita
a ciao porbane na l^awalci, zdaje si wslfazywa, i
wyionano na nim wyroi, czsto wydawany w owyci
barbarzyslcicli czasacti, a zarazem wycza przypuszczeofiar gwatownego wybucliu gniewu
nie, iby mia
wiadectwa daAvnyci
liróla. Bardzo niezadowalajce
opowiadanie
kronikarzy o tem pamitnem zdarzeniu:
Galla, yjcego w czasach blizkich temu wypadkowi,
bpiajmniej nie jest dla biskupa pochlebne, a sprawow XIII w., wydaje si by
zdanie Kadubka, który
dodatkiem póniejszym. Dugosz, uwaajcy Szczepanowskiego za witego i mczennika, przytacza jednak
wiele zarzutów podnoszonych przeciw biskupowi przez
Bolesawa dla usprawiedliwienia krwawego czynu. Tenautor
opowiada z pobonem oburzeniem, i wielu
wspóczesnych obwiniao biskupa o zdrad kraju i rozwize ycie, za co te susznie, zdaniem ich, zosta ukarany.
Ta ostatnia okohczno dowodzi,
ki^ól popierany

pa

s

y

e

e

by przez silne stronnictwo w narodzie,

wo

nie

wierzce

w pra-

Szczepanowskiego, kanonizow^anego o wiele lat j)óniej, bo w 1254 r. Bolesaw, zniewolony do opuszczenia
tronu i ojczyzny, przeniós si na Wgry, zabierajc z so-

b

e

maoletniego syna Mieczysawa ale sdzimy,
z kraju wygnay go poczone wpywy monowadztwa i duchowiestwa, nie za kltwa Grzegorza VII, albowiem
;

zbiór dekretalij papieskich nie zawiera bulli

tej

treci.*)

ca

*)
Kwestja zabójstwa Stanisawa Szczepanowskiego wzbudzia
spe.
cjaln literatur historyczn. Antjklerylialny charakter badania nosz prace Cza-

—
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V
Nieprawdopodobne

aby fakt tyle korzystny dla
zwierzchnictwa Rzymu nad monarchami chrzecijaskimi, gdyby si by wydarzy, móg by pominity w dokumentach papieskich. Okazuje si std, jak potny ju
wtedy by wpyw monowadztwa i duchowiestwa, skoro
zdoa pokona króla, opromienionego chwa zwycistw
wojennych i lubianego przez nisze warstwy narodu.
jest,

Udziau arystokracji w zdetronizowaniu Bolesawa dowodzi obawa teje przed synem jego, Mieczysawem.

Ksi

przedstawiany jako boyszcze prostego ludu,
zmusi stryja swego, Wadysawa Hermana, do podzielenia si z nim najwysz wadz; wkrótce jednak moten,

dociany syn Bolesawa

miaego

nów, bojcych si zemsty
Zniesienie niektórych

jako

otruty zosta przez pa-

jego za ojcowskie

krzywdy.

rozporzdze Bolesawa miaego

te zmiany w ustawach zaprowadzone

Wadysawa Hermana

za brata

je-

dostarczaj nowych dowodów

go
na poparcie naszego twierdzenia

wrogiem usposobieniu monowadztwa wzgldem Bolesawa H.
Wygnanie Bolesawa ustalio przewag duchowieNastpstwa
Vtronr stwa. Panowanie Wadysawa Hermana, bdce wynikiem
Bolesawa II. zwycistwa kocioa nad pastwem, musiao by korzyPo Wastne dla zwikszenia wpyAvu duchowiestwa.
dysawie nastpi syn jego Bolesaw Krzywousty, sawny z wielu zwycistw, a mianowicie z podboju
nawrócenia pomorzan. Panowanie jego musiao zadowala duchowiestwo, gdy pozostawa z niem stale w dobrych stosunkach. Przykad stryja jego Bolesawa Smiao

i

ckiego, Skurskiego,

Swieawskiego,

Kouiarniekiego,

Stefczyka,

Angersteina

(nie-

Prawdziwe motywy tragedji krakowskiej pozostan prawdopodobnie tajemnic na zawsze. Ciekawa jest hypoteza Gumplowibiskup zgin wanie jako obroca obrzdu narodowego sowiaskiego
cza,
nastpstwie koció rzymski, wiprzeciwko królowi, ])ronicemu praw Rzymu.
dzc przywizanie narodu do mczennika, gdy przyczyny mczeiistwa zatary si
w pamici potomnych, przeksztaci wroga na otiar dla Rzymu i przeprowadzi

miecka), Gnmplowicza, Sobieskiego.

e

kanonizacj biskupa.

W

H. M.

ego
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by wieo w pamici

naladowania
nie zachca. Krzywousty, umierajc 1139 r., zniweczy
skutki dugiego i pomylnego panowania podziaem swyci
dzieraw midzy czterech synów.
Wojny domowe, obce najazdy i ogólne rozprzenie Podzia Poibyy opakanem nastpstwem tego niepolitycznego kroku, ne ksistwa,
Taki stan rzeczy, trwajcy okoo 200 lat, by nader ko- wplywo^wl
rzystny dla w^zmocnienia potgi duchowiestwa. Wadza i^ichowienmonarsza, podzielona midzy wielu panujcych i osabiona nieustannymi ich sporami, wci upadaa podczas gdy
duchowiestAYO, poczone cile, popierao interesa swe
zbyt jeszcze

a do

;

z tak jednomylnoci, z jak kade dobrze zorganizowane stowarzyszenie
do wspólnego celu. Wielu ksit, panujcych w tych niespokojnych czasach, starao
si poprze sw wadz wpywami kocioa; wszelako
ta potna pomoc zawsze okupywana by musiaa
to
hojnemi darowiznami,
nadawaniem przywilejów. Jednak, pomimo tych wszystkich korzyci, wadza ducho-

dy

bd

bd

chowiestwa, rzdzcego w owej epoce w caej zachodniej Europie, bya, o ile si zdaje, niepewna w Polsce,
gdzie czsto brako jej siy do pokonania oporu drobnych udzielnych ksit.
Synod zwoany do czycy w r. 1180 jest pier- Synod
^^^^
wszem tego rodzaju zebraniem w Polsce. Poniewa jednak udzia w nim brao nietylko duchowiestwo, ale
te ksita i panowie wieccy, naley przeto uwaa
go raczej za sejm, ni za zgromadzenie duchowne. Najwaniejsz z uchwa jego byo postanowienie, pod groz
kltwy zabraniajce ksitom przywaszczania sobie
dóbr i ruchomoci po zmarych biskupach.
Jednake, wbrew temu uroczycie przyznanemu przy- Wadysaw
wilejowi, Wadysaw Laskonogi,
krakowski (od da spadku
r. 1212 do 1218), zagarn majtno pozosta po mierci
^biiumcL^
biskupów krakowskiego i wrocawskiego. Henryk, arcybiskup gnienieski, jako gowa kocioa polskiego, wy-

ksi

—
kl
wieckiej,

—

ksicia za popenione witokradztwo. Lecz kltwa

krnbrnee'o wadc, pobudzia 20
zamiast upokorzy
J
,
\
raczej do mielszego oporu: odwoa bowiem w swej
ta,

Poddaje
ducho\Fiestwo wadzy
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1111

'

.

.

^

•

-i
i
i
duchowny
cli, wzi na siedzielmcy wszystkie przywileje
bie rozdawnictwo godnoci kocielnych i zniós sdy duchownych, owiadczajc, i ksia winni odpowiada

i

•

i

i-i-

•

przed

•

sdami zwykymi

jak reszta poddanych.

i

i

•

i

podlega takim samym karom,

Papie Innocenty

III

upowani

biskupa do ogoszenia ogólnego interdyktu, gdyb}^ Wadysaw obstawa przy swych gwatownych postanowieniach.

tego

Filip,

biskup poznaski, odmówiAvszy ogoszenia

interdyktu

w

zosta przez papiea

swej djecezji,

natychmiast pozbawiony godnoci; ale

cewac

Wadysaw,

lek-

napomnienia Rzymu, wypdzi biskupa
Pawa, osadzonego przez papiea w miejsce Filipa, i podwoi surowo wzgldem opornych mu ksiy. Wówczas

sobie

papie mianowa biskupa halberstadzkiego i przeora
z Sychem komisarzami dla sdzenia Wa-

cystersów

ksi

dysawa, a w razie, gdyby
pogardzi ich wyrokiem, upowanieni zostali do uroczystego potwierdzenia
kltwy, rzuconej na przez arcybiskupa gnienieskiego.
Wadysaw, odwoawszy si do papiea, uchyli si od
wyroku tych komisarzy. Arcybiskup gnienieski uda
si do Rzymu osobicie dla popierania sprawy swego
duchowiestwa. Obdarzony przez papiea nowymi zaszczytami, przekona si jednak,
wszelkie usiowania
Duchowienj^jg zdoai wymódz
iena ksiciu odwoania surowych
j
j
j
j
stwo ulega
mu.
go postanowie. Duchowiestwo, czujc sw sabo, zaagodzio nieporozumienie dobrowolnym ukadem, moc
którego skarb ksicy nabywa prawo dziedziczenia
po biskupach, zmarych bez testamentu, zota, srebra
i wszelkich kosztownych ruchomoci.
Koció odzyDuchowiestwo wszake niebawem odzyskao sw
przewag pod przewag. WadysJaw Odonier, ksi, wielkopolski, po-

e

-<

^

a ys

*^^"V^ygjj-a-v^g2y

tron za

pomoc

Henryka, arcybiskupa gnie-

—
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majtki kocielne Odomerem
nieskiec'o
(r. 1222). uwolni wszystkie
"
'^
V
Bolesawem
od podatków a duchowiestwo od sdów wieckich. Bo- Wstydliwym.
krakowski, nietylko potwierdzi
lesaw Wstydliwy,
te przyiyileje r. 1279, lecz nadto nada biskupom moc ^vykonywania praw ksicych w ich posiadociach.
^^.^^^t^i?
midzy wieckimi o dziesicmy.
Wiele powodów do nieporozumie
^
a duchownjani w Polsce dawaa te sprawa pobierania
lski, chcia (r. 1258)
dziesicin. Bolesaw ysy,
dziesicin, pobieran przez duchowiestwo ze zboa,
zamieni na pienidze. Widzc jednak wiksze korzyci w wybieraniu dziesiciny w naturze ni w pienidzach, duchowiestwo oparo si proponowanej zamia'

1

.

ksi

••

.

.

ksi

obstawao przy dziesicinach w naturze, mienic
Ksi, rozi nienaruszonem prawem.
gniewany odmow, uwizi Tomasza, biskupa wrocawskiego, wraz z jednym z jego kanoników i kaza ich
nie

je

i

swem witem

oku w

kl

kajdany.

Bolesawa,

Fulko,

arcybiskup

gnienieski, wy-

ale ten sobie nic z tego nie robi.

Pa-

pie rozkaza arcybiskupom gnienieskiemu i magdeburskiemu ogosi krucjat przeciw krnbrnemu ksiciu, ale
caa wojna ograniczya si na piewaniu hymnów potpiajcych wykltego ksicia. Biskup wrocawski, straciwszy nadziej oswobodzenia si z ^^azienia przy pomocy obroców kocioa, okupi sw wolno dwoma tysicami marek srebrnych i zgodzeniem si na pobieranie
dziesicin w myl Bolesawa. Przykad tak pomylnie
zakoczonego z duchowiestwem sporu znalaz nalado-

wców w ksitach krakowskim

i

mazowieckim,

któ-

take wprowadzili w swoich dzielnicach podobn zamian dziesicin. Henryk II, ksi lski, syn Bolesawa ysego, odziedziczy niech jego do duchowiestwa.
Biskup wrocawski, nie mogc oprze si swemu monarsze, wezwa pomocy arcybiskupa gnienieskiego,
rzy

który

wykl

przez biskupa,

Henryka.

Zaalenia, wnoszone na ksicia

uwaane byy zapewne

za wtpliwe,

gdy

—
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wrocawscy nie uznali wanoci kltwy.
niezgod w onie samego duchowiestwa,
wygna Henryk z miasta wszystkich opornych mu ksiy. Groby papiea zostay bezowocne: ksi odwoa
si do koncyljum w Lugdunie i zosta uniewinniony bez
jakiegokolwiek ze swej strony ustpstwa. Po picioletniem wygnaniu, biskup, pogodziwszy si z Henrykiem,
zezwoli na to, by duchowiestwo pacio pewien podafranciszkanie

Zachcony

t

tek do skarbu

Spory
sto

te

ksicego.
midzy wadz duchown

koczce si zwycistwem

a

tej ostatniej,

wieck, czdowodz,

jak

saba bya
I

wadza papiea nad sumieniami polaków.
w istocie, niepodobna prawie, aby ksita, panujcy
nad czstkami

odwaali si wszczyna tak
niebezpieczne spory, gdyby nie opierali si na powszekturych opór chnem przekonaniu swych poddanych. Gromy Watykanu,
podwalinami tronów zachodniej Europy,
^wadze^ko" wstrzsajce
cioarz kat spaday bez szkody na Polsk, mieszkacy której mao
\v Polsce,
prawdopodobnie dbali o potpiajce wyroki duchownych^
^0 si dostatecznie objania duchem niezalenoci i opokrajach.
ru przeciw bezwarunkowej ulegoci powadze Rzymu,
podtrzymy\vanym przez kocioy narodowe, o których
obszernie mówilimy.
Bo naboestwo w jzyku ludowym byo wówczas jeszcze bardzo w Polsce rozpowszechnione i riader cenione przez ogó narodu, przekadajcy
oczywicie jzyk ojczysty, a wic zrozumiay, nad puste
dla dwiki obcej mowy. Nie zdaje si te, aby nisze duchowiestwo, liczce wielu zwolenników naboestwa narodowego, zbyt byo przychylne sprawie Rzymu,
tylko

kraju,

,

wysi

kocioa cakowicie byli oddani.
Zreszt ani niedowiarstwo, ani adna nowa nauka w rzeczach wiary nie byy powodem tych czstych sporów
midzy wadz duchown a wieck, gdy opór stawiany kocioowi ogranicza si wycznie do spraw doczesnych. Nie spotykamy si te z adnem narzekaniem, by
której

dostojnicy

—
miao wystpujcy
duchowiestwa ksita
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przeciw

tak

sady wiary

kocioa

w wtpliwo.

Sekty

—
doczesnym interesom

polscy zbijali kiedykolwiek za-

katolickiego

te podawali one
ukazyway si w Pol-

lub

religijne, które

adn

reformacj Husa, nie byy
waciwoci teniema te adnych ladów wpywu tyche na
panujcych lub na ogó ludnoci.
Niepodobna te przemilcze okolicznoci, która w caym narodzie wywoaa niech ku Rzymowi Konrad,
sce przed

go kraju

;

:

ksi

mazowiecki, wezwawszy

w Xni

w.

rycerzy

w.

Jana do obrony granic swego pastwa przeciw pogaskim prusakom, nada im rozlege obszary. Ci rycerzemnisi zdobyli Prusy i, narzuciwszy mieszkacom cikie
jarzmo niewoli, zaczli najeda i zagarnia pograniczne
ziemie Polski, stajc si najniebezpieczniejszymi jej wrogami. Powszechna nienawi, jak ci ksia-onierze,
uznani za

obroców wadzy

papieskiej, wzbudzali

w

po-

odbia si na duchowiestwie wogóle a moe nawet bya jedn z gównych przyczyn niechci do' stanu
duchownego, jak szlachta polska paaa tak silnie w XIV
wieku. Za panowania Kazimierza Wielkiego (od r. 1333
do 1370) szlachta, tak zwano w Polsce stan rycerski,
podniosa wielki krzyk przeciw duchowiestwu. Narzelakach,

kano,

e

dziesiciny

byy

nadmierne,

e

biskupi

obra-

cali na wasny uytek opaty, nalene papieowi za bulle
potwierdzajce biskupów i przeoonych klasztorów, i za-

dano ograniczenia zbyt rozszerzonych praw sdownictwa
duchownego.

Ze

swej

strony

duchowiestwo równie

gono powstawao

przeciw stanowi rycerskiemu, obwiniajc go o zatrz3^mywanie dziesicin i o bezbone lek-

przypuci, i w czasach takiego niepokoju, jakim odznacza si wiek XIV,
obie strony nie byy wolne od win wzajemnie sobie za-

cewaenie napomnie ksiy.

rzucanych.

wczoci

atwo

sw

stanoi
Kazimierz Wielki mdroci
usunicie
zaagodzi te nieporozumienia przez

z aiys dziejów reformacji

Tom

I.

3

—
wielu obustronnych
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naduy;

—
lecz

postanowienia jego

czasowo tylko powstrzymay objawy wzajemnej niechci.
Statut Kazimierza Wielkiego postanoAvi,
w razie, gdyby obywatel nie postara si w przecigu roku o zdjcie
rzuconej na kltwy, poddani jego mieli praAvo opuci
ziemi jego i sta si wolnymi. Kazimierz sawny by
ze swej troskliwoci o dobro kmieci, czem zasuy sobie
na przydomek „króla chopków."
wydawaniu owych
praw kierowaa królem troskliwo o dobro ludu, nie
za yczliwo ku duchowiestwu, dowodem czego barbarzyski czyn, jakiego si dopuci w obronie swych praw

e

W

przeciw uroszczeniom biskupa. Kazimierz, za naoenie
podatku na dobra biskupie, zosta wyklty, czem rozj-

rozkaza wysanego z uwiadomieniem o teje kltwie ksidza pojma i utopi. Gwatowny ten postpek
nie pocign jednake dla króla adnych zych nastpstw
a sprawa zostaa wkrótce umorzona przez duchowiestwo samo, nie czujce si na siach do walczenia z powszechnie lubianym monarch. Spory stay si gwatowniejsze za panowania nastpcy jego, Ludwika Wgierskietrzony,

go (1370^1382), a stan rycerski,

pomnoywszy

znacznie

zniós prawa, nadane
duchowiestwu przez Bolesawa Wstydliwego (1279 r.).
Spory midzy
Uzasadnione jest przypuszczenie, i od najdawniejpapiearai
^
historycznych monarchom polsknn przya królami szych czasow
s^^-igiwao
mianowania biskupów. Widzielimy,
prawo
prawo^iia'nowania bi- cesarz Otton III nada
Bolesawowi Chrobremu wszyskupuw koucz si zwy- stkic prawa cesarskie, dotyczce kocioa najwaniej-

swe przywileje

-,

^

za

•

tego

króla,

-,

,

i

^

^

•

e

....

,

;

panujcych. sze Z nich

pów.

byo niewtpliwie prawo mianowania

Wiemy,

e

Bolesaw

miay

zabroni nadawania

beneficjów duchownych cudzoziemcom.

Rozporzdzenie

wprowadzone w czyn bez oporu, dowodzi, i
si króla w spraw rozdawnictwa godnoci
wnych byo rzecz zwyczajn; papiee jednak
czali panujcym prawa inianowania biskupów,
to,

nie

bisku-

miesza-

duchozaprze-

a

w

r.

—
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zoy

z godnoci dwócli biskupów,
1104 legat papieski
mianowanycti przez króla bez zezwolenia papiea. Papie Pascialis II w licie do Marcina, arcybiskupa gnienieskiego, r. 1101, wyrzeka na królów polskich, i samowolnie przenosili biskupów z jednej djecezji do drugiej.
Bolesaw Kdzierzawy, mianujc r. 1170 Lupusa biskupem
pockim, nie napotka adnego oporu. Papie Bonifacy
IX mianowa r. 1391 biskupem pockim wiocha Manfeswej djecezji, napotkawszy
ali, który nie ujrza nawet
na opór panujcego, szlachty i duchowiestwa polskiego.
Dynastja Jagiellonów, któ-a wstpia na tron polski przy kocu Xr\'^ w., bynajmniej nie bya skonna
do uwzgldniania \^'ymaga Rzymu. Nauka Husa, szeroko w XV wieku rozpowszechniona w Polsce, odebraa papiestwu znaczenie. Znakomitym dowodem, jak
wówczas lekcewaono u nas powag Rzymu, jest nastpujce wydarzenie: w r. 1460 król Kazimierz Jagielloczj'k nada Gruszczyskiemu biskupstwo krakowskie,
którem papie rozporzdzi poprzednio na rzecz Sieni-

skiego.

wadzy

Spowodowao
ki-ólewskiej

to

gw^ato\\my

spór o

nad jurj^sdykcj papiesk.

przewag
Król

za-

broni ogoszenia „breve" i rzuconej na przez papiekltwy, odwoa si do sdu przyszego soboru i skaza Sieniskiego na wygnanie. Dziekan, proboszcz i kilku kanoników krakowskich, którzy uparcie stali po
stronie papiea, zostali na rozkaz króla wywieceni
z miasta. Kazimierz zniós sdy duchowne, a gdy kilku ksiy odwayo si na otwarcie tyche sdów wbrew
rozkazowi królewskiemu, zostali równie wygTiani. Biskup kreteski, legat papieski, upomina króla, aby
przywTÓci Sieniskiemu biskupstwo krakowskie; na co
odrzek Kazimierz: „Wolabym straci królestwo!" „Lejedno sowo
piej, eby trzy królestwa przepady, ni
papiea"
dumnie odpowiedzia legat. Monarcha nie
raczy da na to adnej odpowiedzi, ale wytrwa w swych

a

—

—
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postanowieniach, a zamiary legata
niczem.

w Piotrkowie 1462 proszono
wkracza w dziedzin powagi papieskiej,
odpowiedzia, i nigdy nie pozwoli, by

Na

a, by nie
Kazimierz

kolwiek

w

sejmie

r.

jego królestwie narzuca

jeden

ski,

papiea spezy na

i

z

najlepszych naszych

mu

l^ró-

lecz

kto-

biskupów. Biel-

dziejopisów

XVI

w.,

koczy swe opowiadanie o tem wydarzeniu nastpujcemi sowy: „A odtd król obiera biskupów." wiadczy to

e

przykad Kazimierza sta si wzorem
cile naladowanym przez jego nastpców. Nie brak
te wiadectw historycznych, dowodzcych dbaoci kródostatecznie,

lów polskich o zachowanie wyej wymienionego prawa.
Na pocztku XVI w., za panowania Zygmunta I, zdarzy si wypadek, bdcy dowodem, jak zazdronie prawo to przez królów polskich byo strzeone: gdy papie
samowolnie zamianowa .biskupa pockiego, król odrzuci nominata papieskiego, owiadczajc, „e nigdy nie pozwoli na pogwacenie praw krajowych przez mianowanie senatorów królestwa." Gdy Adrjan VI ociga si
z potwierdzeniem Leszczyskiego na biskupstwie poznaskiem, król zawiadomi Watykan, i uparte odmawianie zadosyduczynienia sprawiedliwym jego daniom
moe pocign niemie nastpstwa dla ojca witego
Papie, powodowany przezorstolicy apostolskiej.
i
noci, ustpi, bo istotnie opór jego w czasie, gdy protestantyzm

rozszerza si

szybko

w

byby

Polsce,

nie-

nawet niebezpieczny.
Nader szczupe wiadomoci posiadamy o wewnWewntrzny
^wóstwa' trznym stanie kocioa polskiego w tym okresie, jako
J6go sto- ^^2 i o stosunkach jego z Rzymem, a to z powodu,
mem w tym zarówno katoliccy jak i protestanccy pisarze nie zasuokresie s
j
mao znane, guj na zupen Wiar ze wzgldu na waciw ducnowi czasu stronniczo. Napotykamy wszelako lady,
do r. 1100 zachowa koció polski pewnego rodzaju nietylko bezcelowy, ale

e

i

.

,

.

-,

,

i

'

•

i

e

zaleno

od stolicy apostolskiej.

—
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Ustanowione przez papiea bezestwo ksiQy spo- Maestwo
^"^^^'
tkao niezwyky opór w ductiowiestwie polskiem. Niewtpliwie przypisa to naey wpywowi obrzdku sowiaskiego, gdy kocioy, zaoone przez Cyryla i Metodjusza jako te przez ich nastpców, przestrzegay porzdku wschodniego, który nietylko pozwala, ale nawet

nakazywa sugom swoim zwizki maeskie. Wiadomo,
e ostatecznie Grzegorz VII zabroni duchowiestwu zawierania maestw. Mamy wszelako wystarczajce wiadectwa dziejowe, e, okoo r. 1120, wszyscy ksia djecezji

wrocawskiej

twierdzi,

e

byli

onaci.

stanowczo
wieku XII wszyscy ksia
Sarnicki

okoo poowy
Gdyby wiadectwo Sarnickiego, jako
wydawao si niedo wiarogodne, to trudno

polscy mieU ony.
protestanta,

czyni

zarzut

ten

Dugoszowi, gorliwemu katolikowi,
e pod koniec XII wieku

który przecie wyranie mówi,

duchowiestwa byo w Polsce powszechne.
Legat papiea Celestyna III, kardyna Piotr z Kapui,
przybywszy do Polski z kocem XII wieku, zwoywa
sj^iody do Krakowa i Lubusza; tam, pod grob surowych kar, nakazano duchowiestwu opuci nietylko swe
naonice, lecz i prawowite maonki. Wszelako widocznie groby te nie osigny podanego skutku, gdy
na synodzie w Gnienie w r. 1219- uskarano si, e
rozporzdzenia powysze okazay si daremne. Na tyme
orzeczono, aby ksia zobowizali si pod
synodzie
przysig do opuszczenia on swych i naonic. Ciekawe jest, e na synodzie w Piotrkowie 1577 r. ualano
si, i duchowni niewtpliwej prawowiernoci uporczywie obstawali przy maestwie ksiy.
Mamy pewne wskazówki, i uczniowie Piotra Val- Sekty reiigij
do, przeladowani w zachodniej Europie, przenieli si
sowie,
(r.
1176) do Czech. yjcy w pocztku XVII wieku hi-

maestwo

Wgierski, który posiada wiele historycznych dokumentów, zniszczonych nastpnie przez czas,

storyk

nasz

—
wypadki
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fanatyzm rzymsko-katolickiego duchowiestwa, twierdzi wyranie,
waldensowie rozszerzali
i

e

sw

nauk ród mieszkaców Czech, Moraw, Slzka i Polski.
Podug tego dziejopisa, zwolennicy tej sekty osiedli
w okolicy Krakowa, ju w r. 1330 odkrya wita ini

kwizycja

w

magajc

je

e

wielu polaków

czechów odwiedzao kocioy waldensów we Woszech, hojnymi wspoPolsce,

darami.

e

Thuanus*) powiada,

odwiedziwszy kraje

Valdo,

i

sowiaskie,

chach, a uczony Perrin skania

sam Piotr

osiad

si do tego samego

w

Cze-

zdania.

e

Choby

jednak przypuci,
podanie o pielgrzymkach
mierci Piotra Valdo w Czechach jest bezpodstawne,
nato samo istnienie takiego podania ju dowodzi,
uka waldensów pojawiaa si w tych krajach. Gdy na
pocztku XII stulecia goszono ich zasady, liczne kocioy narodowe istniay jeszcze w Czechach, Morawach,
na Slzku i w Polsce. Gdy wemiemy pod uwag,
kocioy owe dozwalay czytania Pisma S-go, naboestwa w jzyku ludowym, komunji pod dwiema postaciami
i maestwa ksiy, co zniesione byo rozporzdzeniami
papieskiemi, to zrozumiemy,
nauki Piotra Valdo atwy mogy znale przystp do zwolenników kocioa
narodowego. Wiadomo,
zasady waldensów byy takie same jak te, które nastpnie zwyciyy podczas
reformacji; wiele wypadków wiadczy,
podobne nauki otwarcie goszone byy w Czechach i w Polsce jeszcze przed wystpieniem Husa.
Sekty biczowników i fratricellów, zakócajce spokój Europy przez cig XIII i XIV stulecia, rozeszy si
take i w Polsce, gdzie znalazy wielu zwolenników. Nie
bdziemy si wdawali w szczegóowy opis tych sekt,
gdy nie miay one w naszym kraju adnych cech odrbnych od tych, któremi odznaczay si gdzieindziej.

i

o

e

e

e

e

e

Biczownicy

'')

Thuanus, Histoiro des Yaudois par Perrin, 223.

—
Nie
nin, które
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moemy

jednak

zaszo

w XIV

wicym wówczas jedn
niejaki

z

—

pomin wzmianki o
wieku we Wrocawiu,
wielu

w

stano- zwoiScy.

1341
naukaantychrystem,

djecezyj polskich

Piraneski midzy

Jan

zdarze-.Tan Pimensis

:

r.

innemi

i papie jest
nierzdnic
babilosk i wityni szaa Rzym — wielk
tana. Uczniowie jego odznaczali si gbok nienawici
ku duchowiestwu. Zdaje si, i by czas, e cay Wrocaw przej si duchem tej sekty. Sam burmistrz owiadczy si przeciw papieowi i duchowiestwu, podczas gdy
nauki Jana Piraneskiego bezkarnie goszono po ulicach
miasta. Trybuna w. inkwizycji w Krakowie poleci inkwimi

zacz gosi

otwarcie,

Janowi ze widnicy, wykorzenienie herezji, ale
mieszkaca" Wrocawia, oburzeni tym wyrokiem, zamordowali wysaca ki^wawego trybunau. Ziomek nasz, duchowny dziej opis Bzowski (Bzovius), opowiada, i w r.
1607 oglda na wasne oczy szaty inkwizytora, podziurawione noami i przesike krwi a przechowywane jako relikwje. Mówi on take, i w tyme czasie w kociele w. Trójcy tego miasta znajdowa si rkopis, zawierajcy nauki Jana Piraneskiego. Sekta owa znika jednak po mierci swego zaoyciela, którego ciao wydobyto
z ziemi na rozkaz Rzymu i spalono, a popioy na wiatr puszczono. Prawdopodobne jest, i zwolennicy Jana Piraneskiego zleli si nastpnie z husytami, którzy w znacznej
liczbie rozeszli si po Slzku na pocztku XV wieku.
Ze wzgldu na zakres niniejszego dziea ogranicza- Wpyw naliki Husa.
,,
Husa na nasz ojmy si na skreslenni wpywu nauki TT
czyzn. Mimo zupene zniesienie w r. 1174 naboestwa
narodowego, przywizanie do, jak si zdaje, silniej byo zakorzenione w duszy ludu czeskiego, ni u innych
sowian. Koniec XIV wieku nader korzystny by dla narodowego rozwoju Czech, pozostajcych pod yczliw
opiek cesarza Karola IV, gorliwie popierajcego jzyk
Okoliczno ta przyczynii odrbne ustawy tego kraju.
zytorowi,

1

.

T

1

•

•

—

4:0

Jan Hus.

—

—
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a

si niezawodnie do obudzenia przywizania do narodowego naboestwa, jedn z najwaniejszyci podstaw
którego bya komunja pod dwiema postaciami. Ze udziekomunji nierzadkie byo w Czeclach przed
samem wystpieniem Husa, wida z zakazu teje w r.
Dnoci
kilku
uczonych
przez
iei
1350, Jiako te z obrony
j
r
j
ó ó
przeciwne
czechów: Konrada Stekny 1369 r., Jana Milicza 1374 r. Rzymowi pojawiaj si
.--.«^
-ic^r^A
11 spowiednikiem
i^Macieja z Janowa 1394 r., który,
w Czechach
lanie takiej

'

^

•

-r

.

1

Karola IV, odprawia

w

w

jzyku narodowym.

bdc

.

,

^

•

•1

•

naboestwo ^^pf^^ich^™'

cesarskiej kaplicy

Papie oskary wymienionych

i^olsli.

obroców komunji pod dwiema postaciami o herezj,
rozkazujc ich uwizi. Milicz Maciej z Janowa schronili si do Polski, gdzie dalej gosili sw nauk. Papie
Grzegorz XI rozkaza (1374 r.) Jarosawcowi Skotnickiei

gnienieskiemu, wystpi przeciw
Miliczowi jako szerzcemu herezj a jednoczenie zamu, arcybiskupowi

rzuci inkwizycji

w. w

Polsce

ospao

i

bojaliwo.

Nie widzimy jednak, aby upomnienie papieskie odnioso

podany

skutek.

Sdzimy,

dz,

e

i powyej

opowiedziane okolicznoci doworeformacja czeska powstaa z pierwiastku domo-

wego, z przechow^anej tradycji ludowej i bya wynikiem
rozwoju umysowego narodu,
niesusznie wic uwaaj
Wiklefa za przyczyn tego ruchu. Dalecy jestemy od

e

chci zmniejszania zasug tego wielkiego ma, bdcego jednym z pierwszych, którzy prawdom ewangelicznym
stanowczy dali wyraz; ale, jakkolwiek da on pocztek
ruchowi odnawiajcemu nauk Pisma -go, ród narodów sowiaskich nie by on tego ruchu twórc. Wia-

e maonka

Ryszarda II bya ksiniczk czesk; wielu towarzyszcych jej do Anglji rodaków, powróciwszy po jej mierci do swej ojczyzny, rozszerzao
tam zasady Wiklefa. ywa wymiana zda i cise sto- Wpjw Wisunki istniay wówczas midzy wszechnicami Pragi i Oks- ^j\ PoS'
domo,

fordu:

nierzadko

si zdarzao,

e

modzie

angielska

—
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Mamy powoHieronim z Pragi, wspómczendy do przypuszczania,
nik Husa, spdzi w Oksfordzie czas pewien. Dziea Wiklefa rzuciy pierwszy posiew reformacji w Czeciach.
Hus, przetómaczywszy pisma jego, uczyni imi Wiklefa
goszona przez
popularnem poród swyci ziomków.
Husa nauka Wiklefa tak szybko rozesza si w Czeciacli, gdy mae stosunkowo robia postpy w Angiji
a adnycti w zacliodniej Europie, objania si to przywizaniem czectiów do narodowego naboestwa, jako
te dziedziczn niecici sowian lvu niemcom. Hierarctija rzymska czya si bowiem zawsze z feudalizmem
niemieckim, by uciska ludowe instytucje sowian i narodowe ich naboestwo. Duch wspózawodnictwa silnie zaznaczy si w kótni, która powstaa na uniwersytecie w Pradze midzy stronnictwem narodowem a niemieckiem. Powodem tego sporu by przywilej, nadany
przez Karola IV niemcom, do których zaliczano wszystkich cudzoziemców, uczszczajcych na wszechnic Prauczszczaa na pierwsz, a czeska na drug.

e

e

sk.

Ci ostatni

mieli

trzy gosy, tuziemcy

urzdy akademickie

przy wyborach

za

wci

obierani bywali niemcy,

na czele stronnictwa narodowego

czem

Wtedy Hus

susznie czesi czuli si pokrzywdzeni.

n

uniwersyteckich

tylko jeden, skutkiem czego na

sta-

przedstawi królowi, i niesprawiedliwy ten przywilej winien by zniesiony i zastpiony zwyczajem wszechnic Boloskiej i Pa-

Dwa

i

zwane przez Prask wszedaway cudzoziemcom tylko jeden
gos, trzy za tubylcom. Uwzgldnienie tej proby przez monarch 5 padziernika 1409 r. do tego stopnia oburzyo
akademików niemców, e wszyscy oni opucili Prag, co
spowodowao zaoenie wszechnicy w Lipsku. Po wydaleniu si niemców z Pragi, Hus zosta obrany rektorem
uniwersytetu, stronnictwo za narodowe skwapliwie przyjo zasady religijne swego przywódcy, gdy niech do
ryskiej.

te uniwersytety,

chnic „matkami,"

—
Rzymu

czya

si u
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nicii z

-

niectici do niemców. Oko-

liczno ta objania nam dostatecznie szyblcie rozszerzanie
si nauki Husa ród czeciów i sowian krajów ssiednich,

ród niemców.
Polska w tym czasie cile zczona bya z Czecha- cise stos^^"^i Czech
^
1'
^r
^Ti
rozniia.
MoMowa
obu tych narodów mao
te niepowodzenie

jako

1

mi.

;

jej

1

1

•

•

si

-1

i

Polski

akademji ^^

dzie polska ksztacia si powszechnie na
Pradze, gdzie królowa Jadwiga zaoya dla niej odrbne kolesrium. Charakter Husa wielce by w Polsce
ceniony, co si uwydatnio na soborze w Kostnicy,
gdzie wszyscy obecni polacy stanli po stronie czechów,
wnoszcych protest w obronie swego reformatora. Sam
Hus w jednym ze swych listów wiadczy o udziale polaków w jego obronie a szczególnie jednego wymienia zna-

w

czasie.

w

,

.

.

.

Obecna na
soborze

Kostnickim
ska gorliwie
^^°°^ ^^^^'

komitego szlachcica polskiego. Wspómczennik Husa,
Hieronim z Pragi,
wezwany dla uporzdkowania
wszechnicy Krakowskiej, spdzi w Polsce czas jaki.
Wyej wspomniane okolicznoci
na udzielenie
si Polsce wszystkich w Czechach powstaych przekona, zape\vniajc im szybkie powodzenie.
Ustanowienie w XV wieku pod wpywem ducho- Postpy na^^^ husyckiej
w^ienstwa praw przeciwko herezji wiadczy dostatecznie w Polsce.
o wielkiem rozpowszechnieniu si nauk husyckich. Ju

bdc

wpyny

.

,

-11

,

w XIV

stuleciu

w.

••.•11..

go przeladowania tych sekciarzy. Teraz
gnienieski zwoa synod do Wielunia

rym zapado

kilka srogich

Na

w

synodzie

bya w Polladów surowe-

inkwizycja ustanowiona

sce przeciw fratricellom, ale nie znajdujemy

za
1-116

arcybiskup
r.,

na któ-

postanowie przeciw husytom.
czycy 1423 r. powzito równie

surowe uchway przeciw herezji czeskiej: nakazano proboszczom wizi i stawi przed biskupów wszystkich
podejrzanych o sprzyjanie nowej nauce. Wszystkim kierownikom szkó zabroniono przyjmowania nauczycieli
z Czech a stosunki z tym krajem miay by ograniczane
na wszelki sposób. Ojcom zabroniono wspiera synÓAv,

-

—
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udajcych si do Czech lub wyznajcych heretyckie zaByo równie zalecone, aby ksiki, uywane przez
proboszczów, cisej podlegay cenzurze. Ta ostatnia okoliczno dowodzi, e nauka Husa rozpowszechniaa si
te ród niszego duchowiestwa i e ksiki, zawierasady.

jce

w

jego pogldy,

e

kryy

po kraju.
ksigi husyckie
Polsce si rozchodziy, dowodzi te wielka liczba dzie

rzymsko-katolickich,

w owym

wydanych

czasie dla stu-

mienia czeskiej herezji, która widocznie musiaa potgowa
si w Polsce, skoro wywoywaa takie przeciwdziaanie. Du-

chowiestwo rzymsko-katolickie zbyt byo

polityczne, aby,

bez potrzeby, rozprawiao o naukach heretyckich, samo

poznanie których grone

byo

prawowiernoci narodu. Powyej wspomniane rozporzdzenia duchowiestwa
potwierdzone zostay i ogoszone 1424 r. przez króla
a herezja uznana za zdrad stanu. Kilka sejmów uchwalio podobne prawa, pozostay one jednak martw liter,
albowiem wpyw duchowiestwa nie okaza si
Marcin z Brzecia,
silny, by je w czyn wprowadzono.
usilnie
poleca urzdom
pravitatis,
magister hereticae
(r. 1437) wizi osoby zaraone herezj i przed sd jego
stawia. Opieka, rzdzca krajem podczas maoletnoci
dla

do

Wadysawa
koaja

z

III

Warneczyka, upowania 1438

czycy

Mi-

r.

do dziaania przeciw sekciarzom

i

do

wedug rozporzdze cesarza Fryderyka II,
wadzom za cywilnym polecone byo dopomaganie inkwikarania ich

zycji.
Dominikanin Marcin de Katze otrzyma w r. 1464
upowanienie królewskie do dziaania przeciw heretykom.
Pomimo jednak tej strasznej broni praw i ustaw, jakiemi

koció

rzymsko-katolicki

cej herezji,

dy

do zgniecenia wzrastaj-

usiowania jego okazay si bezskuteczne.

W Polsce zdarzyo si jedno tylko autodafe,
którego spalono kilku husytów.

Ale

podczas
okropny ten czyn

dokonany zosta w czasie ogólnego zamieszania, za spraw
jednego biskupa i w sposób, nadajcy mu cech raczej

;

45

zemsty osobistej, ni wyroku sdowego, opartego na ustanowionych prawach.
ciemnych murach klasztorów mogy by speniane tajemnicze morderstwa na wybranych
z niszych warstw spoeczestwa ofiarach; lecz bez wyroku waciwego sdu niepodobna byo pojma osoby
nalecej do licznego zastpu szlachty. Polacy uzyskali
w XV wieku swoje „habeas corpus." Albowiem w roku
1450 ustanowione byo zasadnicze prawo konstytucji
polskiej: przywilej nietykalnoci osobistej. Wielu czonków z najpierwszych rodów kraju przyjo otwarcie
czesk nauk, nie podlegajc adnemu przeladowaniu;
nawet królowa Zofja, maonka Wadysawa Jagiey,
sprzyjaa zasadom nowej wiary.*)

W

w

XV

wieku ilustruje wiersz profesora akademji
w
Dobczyna, napisany okoo 1449 roku ku czci reformatora angielskiego Wiklefa. Interesujcy ten najdawniejszy pomnik reformacyjny
*)

Stan religijny

z

pozwalamy sobio przytoczy cho

polski
1.

Polsce

Gaki

krakowskiej Andrzeja

Lachowie, niemcowie,

w czci
6.

Wszyscy jzykowie
w mowie
I wszego pisma sowie
Wiklef prawd powie.
7.

Cesarscy popowie

Mistrza pogaskiego

S

chrzecijaskiego,

Ich

I

Ani

A
3.

mu równego

antychrystowie

moc

nie od Chrysta,

Ale od antychrysta

bardziej wiernego

do dnia sdnego.
Ktochce tego dowie (dowiedzie

Z

cesarskiego

si), 11. Chcemli

.

.

.

lista.

zabi

Ta jest o nim powie;
Kto k'niemu przystpi
'"^ JGgo drog
wstpi.

A

Nigdy

Antychrysta pobi.
Nie elaznym mieczem

Bo

A

boskich

Bogu, a miecz naostrzy,

zstpi.

rozumów

do ludzkich

pokoju naby,

Musimy si modli

-f

z niej nie

12.

umów

Antychrysta zsieczem,

Rzeczy pospolite,

wity Pawe

Wielu mdrcom zakryte,
Uczyni odkryte.

Rzek

O

cerkiewnej godnoci.

Kocielnej witoci,
Antychrysta woci,
Niniejszych

Popisa

z

popów zoci

penoci.

ortografji);

Od Chrysta wezwani,
Jego naladuj
I skutki ukazuj,
Co szag rozkazuj.

....

Niemasz

(w teraniejszej

Chrystowi kapany

:

Sowem
13.

Prawda

z lista

Zabi antychrysta
Jezu Chrysta.

— rzecz Chrystowa

;

Lecz antychrystowi
Popi prawd taj,
1
si jej lkaj,
Le (kamstwo) pospólstwu baj-

e

;

—

—
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Skrelimy te pokrótce stosunek polityczny Polski
W czasie rozkwitu w tym ostatnim kraju nauki
-r
CO przyczymio si do rozszerzenia si 3 ej
jenhusyckich.liusyckie],
Stosunekpo-

skidoCzechi Czecli
podczas wo1
,

.

w

....

1

•

.

naszej ojczynie.

wzów, czcych

Oczywistym wynikiem licznych

Czesi

e

podjwszy walk z Rzymem i niemcami, spodziewali si poparcia od Polski,
która wanie w tym czasie przez wstpienie na tron
zapr- ksicia litewskiego Wadysawa Jagiey 1386 r. dosza
oba

szajnatron

byo

te kraje,

.-,,..

^

to,

r^

•

czesi,

•

i

Wad. do Wielkiej potgi. Ozesi, pod
Jagie,
gtronnictwa praan, zaprosili
i

swój

swój

tron

-i
wpywem umiarkowanego
Wadysawa Jagie na
t

1420, lecz król ten,

r.

przyj posów

czeskich, z natury

aczkolwiek uprzejmie

bdc

chwiejnego uspoodpowiedzi.
on

da

da im stanowczej
dokadnego okrelenia warunków, na jakich mia przyich koron, i chcia zasign rady polskich senatorów. Byy w istocie wane powody, przemawiajce
przeciw nierozwanemu przyjciu ofiarowanego tronu.
Wojna z cesarzem, uwaajcym Czechy za swe dziedziczne królestwo, staaby si wówczas nieunikniona, a podburzeni przeze krzyacy niechybnie byliby najechali
Polsk. Jagielle za wicej chodzio o zgniecenie tych
rycerzy zakonnych (bdcych, mimo przegranej pod
sobienia, nie

j

Grunwaldem, najstraszniejszymi jego wrogami), ni o nabycie Czech, podzielonych wtedy na kilka stronnictw.
14. Chryste, przez

Racz nam

Twe

da

Iby prawd
z

Nas k 'Tobie

przywiedli.

wiedli,

Chmielowski,

jcy si

Antycirysta pogrzebli,

rany

kapany,

Hist.

14 zwrotek

lit

I,

90 mówi o

piciowierszowycb,

nie

„Wiersz ten, skadatym wierszu
ma wartoci poetyckiej, ale jako
:

pierwszy wyraz krytyki prawd, dotychczas powszecliuie uznawanych, zasuguje na

W

pierwszej czci wysawia autor reformatora angielskiego
baczn uwag.
w drugiej wystpuje przeciwko kocioowi rzymskiemu („cesarskim popom, antychrystom") koczy modlitw do Chrystusa."
Z powodu tego wiersza Gaka musia uciec z Krakowa i schroni si na
;

lzk

pod opiek ksicia opolskiego Bolesawa, który popiera husytów.

O Gace

patrz A.

Sokoowski „Andi-zej

wieku" (Przewodnik naukowy,

Lwów

1874).

Gaka

z

Dobczyna, poeta polski

XV
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tego

doczya
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swej
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siQ jeszcze ta ol?:oliczno,

e

Mil^oaj

magnat, zapragn posi lioronQ
sawny ylia, naczelnil^ taborytów,

oywiony uczuciami narodowemi i slcaniajcy si liu zasadom republil^asliim, bardzo by przeciwny panowaniu
króla, zwaszcza cudzoziemca. Przytem sam cesarz mia jeszcze w Icraju silne stronnictwo i dopiero, gdy czesi na sejmie w Czasawiu podali mu swe warunki a on je odrzuci,
zwrócili si znów ku Polsce.
Wyprawili oni uroczyste

w

którem przedstawicielami szlachty byli
Hinek z Walsteinu i Halek z Wrzeniowa, duchowiestwa: Jan Cardinalis i anglik Piotr Payne, a miast: Mickocz i Stanix3zka, radni Pragi. Warunki, pod jakimi posowie ci ofiarowali tron królowi polskiemu byy komunja pod dwiema postaciami, liturgja narodowa, nieograniczona swoboda goszenia Ewangelji, konfiskata dóbr
poselstwo,

Uroczyste

czechów do
-^^oiey.

:

:

kocioa

rzymsko-katolickiego

i

zatwierdzenie wszystkich

swobód narodowych. Przedstawiane przez nich powody,
które winny byy skoni Jagie do przyjcia ofiarowanej korony, byy nastpujce: wspólno jzyka i pochodzenia, obietnica poczenia lzka z Polsk, a nawet
poczenie w jedno Polski, Czech i Moraw, które, utworzywszy razem wielk potg, zniszczyyby Austrj i naday nowemu pastwu sowiaskiemu niezaprzeczon nad
wszystkiemi ssiedniemi mocarstwami przewag. Pomimo tych nadzwyczajnych korzyci Jagieo nie móg
zdoby si na stanowcz odpowied. Duchowiestwo,
majce wielki wpyw w senacie polskim, oparo si probie czechów, a stary król, acz nie by fanatykiem, zlk
si myli rzdzenia narodem heretyckim. Poniewa jednak owe wielkie przez czechów przedstawiane korzyci czesi ofiarozbyt widoczne byy, aby je odrzuci bez namysu, Wa"^^j^^^^^^^JJ^?
dysaw przeto zabawia posów dwuznacznemi odpowie- stryjecznedziami.
Zniechceni tem postpowaniem czesi wezwali Jagiey,
na tron brata .Jagiey,

Witolda,

wielkiego ksicia

li-

—
tewskiego,

Witold, acz

48

—

miay

i

ambitny, nie

odway

si przyj otwarcie tego zaproszenia, lecz obra drog
poredni, widocznie za zezwoleniem króla polskiego. Wy^y^^ojf' sa on na pomoc czechom krewnego swego, ksicia Zy§'^^^^t^ Korybuta, opatrzywszy go pienidzmi i znaczn
^oraoc hu
sytom.
si zbrojn. Wany ten czyn by uznaniem praw husyckich, a sejm czeski 1421 r., omielony poparciem

Ksi

lite-

Korybut

wojsk polskich, odrzuci stanowczo uroszczenia cesarza
I znów czesi ofiarodo panowania nad czesk krain.
wali panowanie Jagielle lub Witoldowi a, w razie ich
odmowy, Zygmuntowi Korybutowi. Ale Jagieo nietylko chwiejny by, lecz i blizki przyczenia si do cesarza, który go udzi obietnic zwrócenia Polsce lzka.
Rokowania jednak z cesarzem przerwane zostay wskutek
wzajemnego braku zaufania. Jagieo posa nowe posiki
swemu krewnemu, czem da wane poparcie husytom.
Korybut za, wychowany w zasadach kocioa wschodniego, otwarcie przyj ich nauk, wszed do Pragi
Papie surowo skari ogoszony zosta rzdc Czech.

ci Witolda, wzbroni mu niesienia pomocy czechom i uwolni go jednoczenie od wszelkich wzgldem heretyckiego narodu zobowiza. Witold, odpowiadajc papieowi, przyzna si do wspierania czechów i do przyjcia
ofiarowanej mu przez nich korony lecz, wyraziwszy nadziej, i herezj da si stumi agodnymi rodkami,
prosi o zdjcie rzuconej na czechów kltwy. Odpowied
niezbyt gorliwym by katolikiem;
Witolda dowodzi,
nie sdzimy jednak, aby si skania ku nauce husyckiej:
wyniesienia bya jedynem jego pragnieniem, sam te
przyznawa, i spraw religijnych niewiele rozumie. Witold nie móg popiera tej sprawy bez wspódziaania lub
przynajmniej zezwolenia króla Jagiey, którego chwiejzmarnowaa chwil najwaciwsz do stworzenia
;

•

e

ch

no

wdelkoci sowian przez poczenie Czech, Moraw
zka z rozlegemi dzierawami Polski i Litwy.

i

l-

—
ród
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stronnictw, dzielcych,

zamieszania

Czechy ówczesne, nader trudno
si na nowej godnoci.

ma

zwyciy

te

trudnoci

i

niestety,

byo Korybutowi

utrzy-

Udao mu si wszal?:e
yka, z pocztku mu przeci-

Praanie chciei obra
go rzdc kraju.
Korybuta królem Czech i nowy ten porzdek rzeczy
zatwierdzi uroczyst koronacj, ale niech wyszej
szlachty stana na przeszkodzie spenieniu tego zawny, uzna

Korybut bowiem opiera si gównie na stronnictwie kracowem, pragncem posun nastpstwa remiaru;

ni to przez szlachuwaane byo. ZreszKorybut atwo byby przezwyciy przeszkody na

form religijnych

t podane
t,
drodze

w

politycznych dalej,

i

lub

za potrzebne

gdyby Jagieo staym si okaza
swej dla Czechów przyjani; lecz chwiejny umys
do

obróci

w

niwecz

zamiary,

popieranie

któ-

nakazyway mu wszelkie wzgldy

polityczne.

Po-

tego ki'óla

rych

tronu,

selstwo czeskie, które

Korybuta

gie,

na

który

przybyo

regencji,

czechom

z

prob

o potwierdzenie

le zostao

wymawia

przyjte przez Jazamieszki i anarchj,

zakócajce spokój ich ojczyzny. Prawdopodobne jest,
e nieporzdki, wynike z rozruchów religijnych, obudziy w umyle króla polskiego obaw, aby nie ogarny i jego pastwa, i to go skonio do usuchania podszeptów Ezymu. Dajc przeto wiar zwodniczym obietnicom cesarskim, rozkaza Korybutom opuci Czechy,
przeciw którym
i

cesarza.

Ta

wystpi miay poczone siy
wita wojna, jak j nazwa

popierana hojnymi dary duchowiestwa,
wszelako nawet rozpoczta; ale chwiejna,

nie

Polski

papie,
zostaa

niemdra

po-

Jagiey zaszkodzia wielce wypywowi Polski na
Rozbudzi si tam duch stronniczy a regent,
nie mogc si utrzyma na swem stanowisku, zmuszony
by ustpi. Objwszy jednak wkrótce na nowo wadz, zwoa sejm do Czasawia 1424 r., by pogodzi
lityka

Czechy.

Zarys dziejów reformacji. Tom.

I.

4

Korybuta
J^^^[ Y j^^^^
upadek.

—

—
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dwa gówne stronnictwa czeskie taborytów i praan. Usiowania Korybuta odniosy ciwilowo podany skutek,
:

e

zosta obrany królem, dziki wpywowi praan,
zwanycti kalikstynami, stronnictwa reform umiarkowanyci, które zaciowao wiele zasad wiary i hierarchitak

.

.

cznyci urzdze Rzymu. Gdy jednak Korybut zacz si
stara o zgod z Rzymem, obudzi tem podejrzenie
taborytów, którzy, z obawy zapanowania papizmu, chwycili za bro, nastpstwem czego bya wojna domowa
yka, dowódca taborytów, odniós krwawe zwycistwo nad
:

praanami, wskutek którego ukady z Rzymem zostay
zerwane. Po mierci yki, Korybut, odzyskawszy dawny
wpyw, dowodzi praanami i posikowemi wojskami
polskiemi w bitwie pod Aussig, gdzie wietne zwycistwo nad niemieckimi najedcami ocalio polityczne
i
narodowe swobody czechów. Stronnicze spory nie
przestaway jednak rozdziera Czech, a Koiybut, nie
podtrzymywany przez Jagie, zoy koron 1427 r.
i opuci kraj.
Podczas swych ponownych odwiedzin
Czech w r. 1430 przyczy si do stronnictwa „sierot," ale, po kilku wyprawach na Slzk i uyce, powróci ostatecznie do Polski.
Pomimo niemdrego pod wzgldem politycznym
postpowania Jagiey z czechami, nie przestawali oni
zwraca si ku Polsce w nadziei otrzymania najskua sprzy.teczniejszej pomocy od wspóplemiennego
r.
wyprawiich
sprawie
narodu.
Ju
w
1427
Husyci roz-i^i^^®§^
prawiaj i[ taboryci do Krakowa swych przedstawicieli
dla rozz doktorami
Wszechnicy praw religijnych.
Ale najwaniejsz dla stosunków polKrakowskicj
t^w obecnoci SKO czcsKich bya rozprawa w r. 1431 w Krakowie
a
sena
10
u.^^^^^l^y jj^ugycj^ijYii posami Czech a rzymsko -ka.tolickimi doktorami wszechnicy Krakowskiej. Odbya si ona
w obecnoci króla i senatu, przyczem zaznaczy naley, i przedstawicielami Czech przy tej okolicznoci
byli nietylko umiarkowani kalikstyni, ale i inne odcie"^

_

,

i

-

1

•

.

i

i

i
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i

•
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nia zwolenników nauki Husa,

jako

to:

przy^YÓdca taborytów; anglik Piotr Payne,

przedstawi-

Biedrzyk, Straniczka, Wilhelm

ciel „sierotek;"

posowie praan

utrakAvistów

czyli

ysy,

Prokoj)

Kostka,

(kalikstynów).

Nie-

stety, kronikarze nie zostawili adnych szczegóowych
sprawozda z rozpraw tego zjazdu. Dugosz, opowiadajc o tern pamitnem zdarzeniu, wspomina j edynie,
rozprawy powysze toczyy si przez dni kilka
i
e, aczkolwiek, poi przewanie w jzyku polskim

e

.

,

dug

wszystkich obecnych

tak

duchownych jak

zostali pokonani, oni

ckich, heretycy

si za

pobitych.

wia

otwarcie

Sam

ten fakt,

e

w

celu

wie-

zasadach heretyckich, dostatec znie
si powszechnie zapatrywano wówczas
o

wiadczy, jak
na sprawy religijne w Polsce.
Poselstwo czeskie, przybye do
zostao

i

jednak nie uznali
dozwolono rozpra-

Polski

w

1432
przyjte
r.

zawarcia sojuszu przeciw krzyakom,
wielkimi honorami przez króla Jagie,

z

ba-

w Wilicy; a duchowiestwo polwzbraniao czechom, cho byli podówczas
pod kltw papiesk, wstpu do swoich kocioów.
Tego pojednawczego sposobu postpowania trzymali
arcybiskup
si:
gnienieski,
biskupi wad5''sawski,
chemski i poznaski; tylko biskup krakowski, Zbigniew Olenicki, gorliwy zwolennik Rzymu, opar si
temu gwatownie. Wywoawszy zaburzenia ród ludu

wicego

podÓAYCzas

nie

skie

krakowskiego,

tryg

zamkn

miasto przed heretykami

a

in-

grob

zniszczy nadzieje tych, którzy pragnli
zblienia Czech z Polsk.
Król tak bj^ na Olenickiego rozgniewany,
chcia go ukara mierci, ale Jan
Tarnowski, kasztelan krakowski, powstrzyma go od
i

e

tak

gwatownego

Cige

opisywane stosunki midzy
przyczyniy si do rozpowszechnienia nauki husyckiej w Polsce. Skutki przejcia

Polsk

.

czynu.

a.

te

przez

Czechami

nas

wielce

—

—
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si temi pojciami day si uczu podczas maoletnoci Wadysawa, przezwanego Warneczykiem (od bitwy
pod Warn, w której, w r. 1444, utraci ycie). Wspominalimy ju, e wiele znacznych rodzin polskich otwar-

nauk

Husa. Niektórzy wielcy magnaci,
Zbski, Spytek
z Melsztyna i Jan
^
w r. 1435 konfederacj religijno -polityczn, Odmówilioni pacenia dziesicin, zadali ograniczenia wadzy królewskiej i zniesienia rozmaitych naduy.
roku 1439 konfederacja ogosia zniesienie
dziesicin, cenzury i kltwy kocielnej,
zmiany
w hierrchji rzymskiej i obrócenia ogromnych dóbr duchowiestwa na cele ogólnego poytku. Oprócz tych
dnoci w zakresie religijnym, mieli oni nader miae zamiary polityczne pragnli przeszkodzi Wadysawowi do wstpienia na tron ojcowski a niektórzy
z konfederujcych nawet chcieli znie cakowicie godno królewsk. Przywódca tego stronnictwa Spytek
Melsztyski, który by zaprowadzi w dobrach swych
naboestwo husyckie, wyklty zosta przez Zbignie-

Ruch rewo- ^^^ 'P^^J]^^'^
lucjjnymip- -jak:
dzy polskimi''
husytami. Strasz zawizali

Abraham

''

'-

,

_

W

daa

:

wa, biskupa krakowskiego,

i

wyczony z

sztyski zebra wojsko, zniszczy

nowa

miasto

Rada

ci.

Zator, które

senatu.

Mel-

dobra biskupie i opadostarczao ywnopodczas maoletnoci

stolicy

rzdzca pastwem

mic

stawia oporu Melsztyskiemu, majcemu liczne w kraju stronnictwo, wesza z nim w ukaHeretycki magnat zgodzi si na rozpuszczenie
dy.
wojska i otrzyma tysic marek jako okup za miasto
króla, nie

Zator.

Ruch

heretycki, odniósszy

tym razem zwycistwo,
zatrwaajce: wywoany

przybra niebawem rozmiary
zosta przez królow -wdow Zofj, tajemnie wyznajc
Radzie rzdzcej, która osabiaRozbicie hu- husytyzm a niechtn
pastwa. Melsztyski zebra
na
sprawy
la
jej
wpyw
rKwil^wem
^^^<^wu siy, liczniejsze od poprzednich, pobi wojsko rz''^sA^e*^'^"

—
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stan silnie obwarowanym obozem blizko stoGdyby mu si udao byo opanowa Ki'aków
i uj ster rzdów
w swe rce, skoczyoby si prawdopodobnie w Polsce panowanie Ezymu. Gdy jednak

<iowe

i

licy.

w

Spytek

wnego

walce

tej

ycie, ciao jego,

straci

jako

ja-

heretyka, pozostao niepogrzebane na polu bitwy

a stronnictwo ulego rozbiciu.

Wkrótce po przegranej i mierci Melsztyskiego
Bniski, biskup poznaski, porwa i spali kaznodzie-

jów husyckich,
Stosunki

o

czem bya ju mowa poprzednio.

midzy Polsk

a Czechami, przerwane na

Stosunki

njif-

znów nawizane w r. 1438. Bar- a Czechanii
^^^^
bara, wdowa po cesarzu Zygmuncie III, przeladowana ^
dla swych przekona religijnych, schronia si do PolModociany król Wadysaw przyj cesarsk wyski.
gnank z wszelkimi wzgldami nalenymi jej wysokiemu stanowisku i wielkiemu nieszczciu, wyznaczajc
czas pewien, zostay

^'

w

Sandomierskiem obszerne dobra

Barbara, zachowawszy wielki

nia

ich do

powoania na

na jej utrzymanie.
na czechów, sko-

wpyw

tron Kazimierza Jagielloczy-

w Kurczynie uzna
pomimo oporu stronnictwa rzymsko-katoliKazimierz uda si na czele wojska polskiego

ka, brata króla polskiego

;

a

sejm

ten wybór,
ckiego.

panowania i wnet zosta uznany przez
lzaków. Jednoczenie jednak stronnictwo rzymsko"katolickie w Czechach obrao królem Alberta, arcyksiKazimierz zaj Morawy, a pocia austrjackiego.
dla

objcia

husytami wojsko polskie zdobyo dwa wane poCzechach: Kutna -Hor i Sobiesaw. Pochód
Kazimierza wstrzymany jednak zosta przez zdrad hra-

czone

z

sterunki

w

biego Cylei a bardziej jeszcze przez
ry taborytów z kalikstynami.

Wnet te,
mane zostay

nieskoczone spo-

za staraniem soboru Bazylejskiego, wstrzynieprzyjacielskie

wspózawodnikami.

kroki

Ju. poprzednio,

midzy

dwoma

dla pogodzenia stron

—
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wojujcych, zebra si we Wrocawiu kongres, gdzie posowie polscy postawili wniosek, aby tak Albert jak
zrzekli si swych praw do korony czei Kazimierz
skiej i poddali si wyrokowi sejmu, któryby orzek swobodnie o zaletach obu kandydatów. Albert, obawiajc
si przewagi popieranego przez husytów stronnictwa
polskiego nad jego partj, skaniajc si ku Rzymowi
a stanowic wówczas mniejszo, odrzuci ten poredniczcy wniosek. Rokowania zostay wic przerwane
a kongresy w Namysowie i Lubuszu spezy równie
na niczem; dopiero sobór Bazylejski wymóg zawieszenastpstwie za zmiana okolicznoci
nie broni.
przes-zkodzia ksiciu polskiemu w dochodzeniu swych
praw do tronu: brat jego Wadysaw, obrany królem
wgierskim, pochonity by cakowicie sprawami tureckiemi; przytem liczba zwolenników Kazimierzowych
zmniejszaa si w Czechach przez wzrost stronnictwa
usposobione dla wszelnarodowego, które, wrogo
kich wpywów obcych, niechtne te byo wpywowi
polskiemu, pomimo Avspólnoci pochodzenia i podobieil^
stwa jzyka.
'^^ panowania Kazimierza, który, po mierci brata
Król Kazi-^wcgo Wadysawa Warneczyka w r. 1444, obj tron
na^Pod^ebrada, husyckie- polski, stosunki Z Czechami zostay odnowione za S]3raJerzego Podjebrada, obranego w r. 1458 królem
Czech.
Czech przez stronnictwo umiarkowanych husytów. Podjebrad, czujc si bezsilny wobec Rzymu i niemców,
szuka oparcia w Polsce, przyrzekajc zwrot lzka,
przymierze przeciwko krzyakom i zapewnienie nastpstwa na tron czeski ksiciu polskiemu. Kongres, zgromadzony w Bytomiu 1460 r. dla uoenia wspomnianych warunków, nie móg doprowadzi tych wanych
ukadów do skutku z przyczyny nieporozumie wynikych midzy przedstawicielami Polski i Czech, tyczcych si dziedziczenia korony czeskiej przez polskiego

W

•

bdc

w

»
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ksicia; zawarto jednak przymierze

przeciw wspólnym wrogom,

czeskim zatwierdzio

z

j.

w Gogowie

Osobiste spotkanie
skiego

t.

midzy obu krajami
krzyakom i Aastrji.

1462
i

królów

r.

pol-

rozwino ugod By-

Przez uznanie Podjebrada i zawarcie z nim
Kazimierz sta si sprzymierzecem lieretyckiego stronnictwa, którego Podjebrad by przedstawicielem.

tomsk.

sojuszu,

Wtedy

stronnictwo

katolickie,

widzc

w

sojuszu,

za-

wartym midzy husytami a królem polskim, groce mu
niebezpieczestwo, zwoao sejm do Igawy* pod przewodnictwem legata rzymskiego, postanawiajc ofiarowa Kazimierzowi koron czesk z prawem dziedziczenia, ale pod warunkiem, e zerwie umow Gogowsk i uyje wszystkici si do zgniecenia husytów.
Kazimierz wszake odrzuci wietne warunki, przedstawiane

mu

przez uroczyste

pozostajc wierny

poselstwo

stronnictwa kato-

husytów przyjani. Wskutek tego stronnictwo katolickie wezwao na
tron czeski Macieja Korwina, króla wgierskiego.
Ale
Kazimierz owiadczy, i nigdy nie zezwoli na naruszanie swych praw, nabytych traktatami, i, pomimo wydziaa na szkod chrzecijastwa,
mówek papiea,
dotrzyma sojuszu z heretykami i wykltym Podjebradem.
Papie zada nawet ogoszenia w Polsce wojny krzyowej przeciw husytom, lecz Kazimierz surowo zabroni
lickiego,

swej

dla

e

tego, jako

swemu

te

wszelkich kroków nieprzyjaznych przeciw

sprzymierzecowi.

Szlachetny

ten

postpek

otrzyma zasuon nagrod: zgromadzone stany czeskie obray syna Kamierzowego, Wadysawa, nastpc Podjebrada, dobrze czujcego niemokróla polskiego

ebno
rodzinie.

ustalenia

To

wadzy

królewskiej

w

zgromadzenie postanowio,

swej wasnej

i

ksi

pol-

oeni si z Ludmi, córk Podjebrada, a synowie
tego otrzymaj w Czechach, po zgonie ojca, obszerne

ski

posiadoci.

—
Duchowiestwo

Sprzeciwia-

howi^enstwa
polskiego
sytami.
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w

polskie stawio

senacie gwato-

opór zatwierdzeniu tej wanej umowy, ]30wstajc
przeciwko spólnoci z heretykami i sojuszowi z upartymi wrogami kocioa rzymsko-katolickiego i nalegajc
na króla, by zdoby Czechy mieczem i zgniót przemoc

^^'^^y

opornych sekciarzy. Wszelako wymagania duchowiestwa nie zostay uwzgldnione, a senat potwierdzi wybór ksicia polskiego. Kazimierz przyrzek otrzyma
od papiea zatwierdzenie zrobionych husytom przez sobór Bazylejski ustpstw, polegajcych na dozwoleniu
komunji pod dwiema postaciami, naboestwa w narodowym jzyku, maestwa ksiy i sekularyzacji dóbr
kocielnych.
Po zgoiiie Podjebrada r. 1470, stany czeskie zePrzez Obrapotwierdzenia obioru Wadysasawa^róiem bray si w Kutnie dla
Jagielloska ^va
pomimo uroczystego uznania przez naród
lecz,
dynastja za-t
'i
siada na tro- praw
ksicia poiskiego. Zjawili si jako wspozawodnimeczesim.
^^ do tronu: Maciej Korwin, król wgierski, Albert,
margrabia Misnji, cesarz Fryderyk III i Henryk, syn
zmarego króla Jerzego Podjebrada. Jednake prawa
przez naród i zmarego króla
ksicia polskiego,
uznane, na najsilniejszych opieray si podstawach:
wspólno jzyka i pochodzenia czya Polsk z Czechami; narodowe i religijne swobody ocalone byy przy
pomocy polaków; wszelkie wic wzgldy zdrowej polityki przemawiay za popieraniem sojuszu, najlepiej zaNiemiec.
bezpieczajcego sowian od zaborczych
wszystkie
te
wzgldy,
naleycie'
oceniajc
Stany czeskie,
otoczywszy si narodowem wojskiem dla zapewnienia
sobie niezalenoci od wszelkich wpywów cudzoziemskich, ogosiy królem Wadysawa, ksicia polskiego,
.1471 r. To pamitne zdarzenie ustalio na dugi czas
;

,

.

.

i

i

•

•

•

•

i

i

•

bdc

,

de

swobody Czech, a rzdy Wadysawa i syna jego Ludwika (1471 1525) stanowi najwietniejsz w dziejach czeskich epok, zaznaczajc

religijne

i

polityczne

—

—
si wielkim rozwojem
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~

umysowym,

który

przygotowa

zoty wiek pimiennictwa narodowego.

Moe

zbyt

obszernie

omawialimy

stosunki,

jakie

midzy Polsk a Czechami w XV stuleciu, ale uczynilimy to, by dowie, e kraj nasz nie jest bez zasug

istniay

w

g

podtrzymywaniu reformacji Husa, która utorowaa droLutrowi.

I istotnie, jeli

Niemcy

mog

si

szczy-

ci uskutecznieniem reformacji, to my, sowianie, chlubi
si moemy, emy pooyli jej podwaliny. Sam Luter
wiadczy o zasugach Husa nastpujcemi sowy: „Jan
Hus wypleni chwasty z winnicy Chrystusowej i potpi zgorszenie stolicy rzymskiej; zastaem ju rol
yzn i dobrze uprawn. Powstaem przeciw naukom
papiea i zniweczyem je. Hus by ziarnem, przeznaczonem na zamarcie i pogrzebanie, by mogo ody i wzro-

sn."

e

Rzecz dziwna,
rozpowszechniona w

nauka

XV

Husa,

bardzo

w

Polsce

Prawdopodo-

nie odniosa tam zu- ny, dla któstaa si wyznaniem pastwo- ^^g^^j^/^^^^^y.
.wem.
czci mona to przypisa tej okolicznoci, i ciya w roiw Polsce nie istniay powody, popierajce reformacj Hu-

penego zwycistwa

i

wieku,

nie

W

sa w Czechach, a mianowicie: niebyo walki midzy pierwiastkami .niemieckim a siowiaskim, czynicej z nauki
Husa rodek ochronny dla stronnictwa narodowego przeciw wpywom cudzoziemców i dajcej przekonaniom
Pobureligijnym potne poparcie uczu narodowych.

w Polsce, niezalenej i nie
potrzebujcej broni swej narodowoci przeciw wzrastajcemu wpywowi obcych, jak to byo w Czechach.
Nieszczsne niezgody midzy samymi husytami, które
dek takich cakiem brako

podziaay na spraw reformacji w Czechach, niezawodnie te ujemny wpyw wywary na jej
rozwój w Polsce.
co bd, bardzo ubolewa naley nad tem niepowodzeniem, albowiem zwycistwo
nauki Husa w Polsce doprowadzioby niezawodnie wi-

tak szkodliwie

Bd

—

—
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kszod, a nawet moe wszystkich sowian do przyjcia
wiary ewangelicznej i spoAvoclowaoby, prawdopodobnie,
cakowity upadek romanizmu w Europie. Zreszt, cliocia rzymski katolicyzm pozosta kocioem panujcym

w

naszym kraju, zachowujc swe zewntrzne formy,
duch jego jednak uleg wielkiej zmianie.
Katolicyzm
rzymski w XV wieku szybko traci swój wpyw na ducha narodu naszego, dobrze przygotowanego do przyjcia

co

reformacji,

w nastpnem

tómaczy atwe krzewienie si

jej

stuleciu.

Wszechnica Krakowska, zaoona 1400 r., wielce
umysowego Polski w XV
Polski w XV si przyczynia do postpu
^^^ "
stuleciu, w cigu którego rozwino si prawodawstwo
narodowe. Juemy wspomnieli,
w poowie tego
wieku ustalio si w Polsce prawo osobistej nietykalnoci szlachty polskiej. Wadz królewsk ograniczaa
utworzona, na podobiestwo dzisiejszego odpowiedzialnego ministerjum, rada, zoona z czterech senatorów, stale
przy boku królewskim przebywajca, bez zezwolenia której rozporzdzenia panujcego nie miay legalnego znaczenia.
Przez podzia ciaa prawodawczego na izb
Stan religijny

e

wysz

i

nisz,

czyli senat

izb poselsk,

i

przedstawi-

narodowe pozyskao form dokadnie okrelon
na sejmie w Piotrkowie 1453 r. Sejm z roku 1459
pamitny jest wielce dla roztrzsanych na nim wanych zagadnie konstytucyjnych i na szczególn zasuguje uwag z przyczyny wniosków, dotyczcych zmian
w ustroju pastwa a wygoszonych tame przez Jana
Ostroroga i spisanych przeze nastpnie w jego dziele:
„O ustroju Rzeczypospolitej", wydanem bez daty
cielstwo

i

miejsca.

Ostroróg znakomitym

Reforma kocielna

sków
roga

z

wnio-

Ostro1

.

,,

.

.

.

,

•

by

i

Wielkiej swej uczonosci, lecz

r.

^^^

stanowiska.

wyprawy

króla

Ojciec jego

•

i

czowiekiem nietylko dla
^^
dla zajmowanego w kra•

i

zarzdza Polsk

Wadysawa pod Warn,

a on

w

sam

czasie

by

wo-

—
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—

na wszechnicy w Padwie, dokd
polska powszechnie jedzia dla dokoczenia nauk, oti'zyma stopie doktora praw. Prze-

jewod poznaskim
szlachecka modzie

kona

i

naley

uwaa

porywy entuzjasty,
zostajcego pod silnem wraeniem nowych dla spoeczestwa swego poj, które ród niego pragn rozpowszechni; byy one raczej wyrazem zapatrywa, podziemylc
lanych podówczas przez
narodu.
jego nie

ca

za

cz

godno, przebijajce w dziele Ostroroga, dowodz, e nie byo ono wypowiedzeniem
kilku
zagorzaych zwolenników rodków gwatownych, lecz
Spokój

i

de

pogldy stronnictwa umiarkowanego, które
do zmian przez wiek wymaganych. Roztrzsa-

streszczao

dyo
nie

wartoci

wyej wymienionych wniosków,

o ile te

odnosz si do spraw

polityki, nie naley do naszego
ograniczymy si zatem na podaniu kilku
wycigów, dotyczcych spraw kocioa:
Moemy poleci papieowi Polsk jako pa§ I.
stwo katolickie, lecz nie przystoi przyrzeka mu bez-

przedmiotu

;

wzgldnego posuszestwa

b

;

król polski niczyjej

nad

so-

nie uznaje zwierzchnoci, prócz Boskiej.

Nie godzi si królowi polskiemu pisywa do
i unionoci,
albowiem nie jest jego
poddanym. Pokora sama przez si nieza jest, ale przesadzona staje si potpienia godna, zwaszcza, gdy jest
okazywana temu, którego powaga odnosi si -wycznie
do spraw duchownych. Chrystus nie poddawa spraw
§ II.

papiea

z

pokor

wieckich wadzy stolicy apostolskiej, natomiast rzek:
„Królestwo Moje nie jest z tego wiata". Duchowiestwo obowizane jest ponosi ciary pastwowe na
równi z innymi obywatelami kraju.
§ III.

Gdyby ksia

i

biskupi istotnie byli ducho-

wnymi, sprzeciwibym si wtrcaniu si wadzy wieckiej do wyboru na godnoci kocielne: król rozdawaby tylko urzdy, a duchowiestwo czuwaoby nad zba-

—

—
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wleniem dusz; zupeny rozdzia obowizków wieckicli
duciownyci byby wówczas moebny. Lecz niema
i
nikogo, ktoby zbada i jasno okreli obowizki duciowiestwa. Trzeba je pozostawi zwyczajowi, ale, dla
imiknienia wikszego za, do obsadzania posad ducliownych naley upowani króla, który, dla zapobieenia
wzajemnej nienawici midzy duchownymi a wieckimi,
bdzie wybiera ludzi wiatych i agodnych.
Poaowania godne jest, i woska prze§ IV.

wrotno zuboya królestwo polskie rozlicznemi zdzierstwy: Rzym wybiera corocznie znaczne sumy pod pozorami wiary i pobonoci, a waciwie przez utrzymaBiskupi nigdy nie otrzymaj
nie ludu w przesdach.
wice, nie zapaciwszy kilku tysicy dukatów rzymskiemu kapanowi, aczkolwiek, wedle praw kanonicznych, wywicanie biskupów naley do arcybiskupa.
Nasza powolno i niedbalstwo naday woskiej przewrotnoci i naduyciom moc prawa. Annaty pierwotnie przeznaczone hjly na koszta wojny z turkami:
wojna ustaa, lecz annaty pozostay; niesprawiedliwe
tedy jest dalsze wybieranie tego podatku, majcego
swe ródo w mylnie rozumianej pobonoci. Papiee
nie powinni,

pod pokrywk

religji,

dopuszcza si nad-

uy.
Pod pozorem

§ V.

Avojny z turkami

naoy

bi-

Polska
skup rzymski najniesprawiedliwsze podatki.
przynajmniej powinna by od nich uwolniona, gdy
bezustannie walczy z turkami i tatarami. Znajdujc
si na ki-esach chrzecijastwa, stale broni ich od napa-

ci niewiernych
pieowi,

;

sdz

przeto,

mógby pobiera

e

annaty,

dawane pa-

skarb narodowy.

Duchowiestwo zawsze stara wymówi si
od udziau w wydatkach pastwowych, udajc obawy tam, gdzie te nie zachodz; zapomniao wida,
i nadmiar jego dochodów winien by oddawany na ko§ VI.

—
rzy

—
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Czynic zy uytek z dóbr swoich, poduchowiestwo kradzie; gdyby koció zechcia

ubogich.

penia

powici
byaby

swe mienie

wyczn korzy

na

to najszlaclietniejsza

ubogich,

jamuna.

Zarzucaj królowi nakadanie ciarów na
dobra opatów i innego duchowiestwa. Ale ojcowie
nasi nie bez celu pono tak hojnie obdarzali klasztory: czynili oni to z myl, by wszystko, co pozostanie
skromnie, obracaz utrzymania mnichów, którzy winni
ne byo na potrzeby kraju. Wymawiaj te królowi,
§ VII.

y

i z naczy kocielnych kaza bi monet; nie czytali
sn, co pisze w. Bernard ^Koció ma zoto nie
:

Król

dla posiadania, lecz dla udzielania potrzebujcym."

zabra naczynia kocielne, bo mu byy potrzebne; a Rzym
gromadzi bogactwo przez sw jurysdykcj, gdy procesy przed trybunaami duchownymi trwaj niekiedy 30
Rzym
lat a strony umieraj, nie doczekawszy ich koca.
nie przyjmuje owieczek bez weny, a kraj ponosi std
Prawda', e otrzymujemy jakie tam
wielkie straty.
Znajduj si przebulle.
Zaiste, pikna mi zamiana!
wraaj
te pimida rzymskie,
cie midzy nami tacy, co po

w

czerwone pieczcie i lniane sznurki, a zawieszone przy drzwiach kocielnych. Nie powinnimy
zaopatrzone

poddawa si woskim

mubymy

prymasa, czeswoich spraw- nie mieli rozstrzyga sami?

Czy

§ VIII.

nie

odpustami, a narzucane

Papie

grzeszenie,

udaje,

ale

gorsze.

oszustwem 0Ave

nam w^brew

zwane

bulle,

woli króla

e

i

sena-

daje roz-

Bóg rzek przez usta Swego proroka:
Mi serce twoje," a nie pienidze. Pa-

i obraca

lecz W" istocie

krewnych,

s

zbiera bogactwa, upewmiajc,

„Synu Mój, daj

pie
ów,

Majc we wasnym

biskupów, arcybiskupów^ a nawet

kraju

tu?

oszustw^om.

e

swe skarby na budowanie kociouywka ich dla wzbogacenia swych

ju pomin

milczeniem

S jednak zakonnicy,

rzeczy

wychwalajcy

o

wiele

takie bajki;

;

—

—
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te

bez liku kaznodziejów i sj)owiedników, mylcycli jedynie o zebraniu obfitych plonów doczesnych,

jest

ograbiwszy

którzy,

ubogich

ludzi,

oddaj si rónym

zbytkom.

Po Rzymie kraj nasz jest najwikszym zbiornikiem oszustwa i witokupstwa: duchowiestwo sprze§ IX.

pokut, chrzty, luby, t. j.
wszystkie obrzdy, które winny by bezpatnie udzielaBiskupstwa zostay zaoone i wyposaone po to,
ne.
by opacay i utrzymyway sugi kocioa. Dziesiciny
pierwotnie pacone byy przez bogatych a nie przez
Czy
ubogich, ale obecnie rzecz si dzieje odwrotnie.
„dam
to jest zastosowanie zasady Pisma witego:
daje pogrzeby, ostatnie oleje,

miosierdzia, a nie ofiary"

?

e

klasztory zapenione
Wielkiem zem jest,
nieudolnymi
i
ludmi.
Sw. Pawe upopróniakami
mina do przezornoci w udzielaniu wice; jakie bowiem zgorszenia i naduycia sprawio zaniedbanie tej

§ X.

s

rady!
dzi,

e

gow

woywszy

spoprawiania caego wiata
rzuca si na kazalnicy, gdy nie widzi a-

Mnich, ogoliwszy
jest powoany do

wrzeszczy i
dnego przeciwnika.

Ludzie,

i

nietylko

kaptur,

uczeni

ale

i

po-

niszy stopie wyksztacenia, nie mog
wstrtu sucha graniczcych z blunierstwem niedorzecznoci, goszonych przez takich kaznodziejów.
Do stanu duchownego wstpuj pospolicie
§ XL
ludzie najnieodpowiedniejsi, albowiem próniactwo miZachjest rzecz, bogosawionym wypoczynkiem.
zapewne do tego sowami w. Pawa, który móceni
bez

siadajcy

s

da, dobrego dziea da,"
zem jest podanie bizastanawiaj si,
skupstwa dla korzyci, jakie przynosi.
Liczba robotników i rkodzielników wci
§ XII.
si zmniejsza, a powodem tego jest, i kady chciaby
przywdzia kaptur, aby prowadzi ycie próniacze

wi:

„Jeli kto biskupstwa

lecz nie

e

—
—

Obowizkiem

niepoyteczne.

i

w kraju
wyda

rozpowszechnieniu

Naleaoby

przeto

przyjmowania

miastom

—

b3

wadzy

jest

próniactwa

i

zapobiedz

wóczgostwa.

rozporzdzenia, zabraniajce

tak

wielkiej

liczb}^

mnichów

ebractwo winno by zniesioobowizek ywi i przyodziewa

niemieckich ebraków.

i

ne,

bo klasztory

Papie

ubogich.

maj

bez testamentu biskupów,
tecznie jest zaopatrzony ?

dobra

gdj^by

zwykle

zagarnia

czy wic
Byoby o

jeszcze

niedosta-

wiele waciwiej,

na rzecz skarbu pastwo-

oddawano

te

dobra umierajcych

wego.

w

Wypowiedziane
królem

i

katolicki

ten sposób przez senatora, przed

zebranjmii stanami

pogldy na koció rzymsko-

w sobie nagan takiej

zawieray

goryczy

pen,

jakby 'pochodziy z ust husyty nie dziw przeto, i wnioski te nazwane zostay przez katolickich pisarzy nasieniem nieposuszestwa i chciwoci, albowiem przyjcie
;

ich

pocignoby

za

sob cakowite

zerwanie

Polski

Rzymem. Chocia Ostroróg nie napada na nauk
wiary kocioa rzymskiego, ale szyderstwo, z jakiem
wystpowa przeciw odpustom, podkopywao jego podstawy.
Nie dotyka on wcale komunji pod dwiema
postaciami, która bya spraw najwaniejsz dla refor-

z

matorów czeskich;
zepsuciu

i

si
miaego,

ale

miae

naduyciom Rzymu

ich usunicia

jak

zdradzaj
którym

ten,

reformatorowie czescy.

jego wystpienie przeciw
i

stanowcze

domaganie

w

nim ducha oporu równie
oywieni byli dogmatyczni

*)

walka z kocioem katolickim za czasów Kazimierza
dziaalno Ostroroga nie zostay dotychczas wyczerpujco
zbadane.
Najlepszy moe obraz tych stosunków, na podstawie nowszych bada,
mona znale u Caro „Gescbichte Polens". "Wiele take owietli ow epok
*)

Sprawy husyckie

Jagielloczyka

w
ce

i

oraz

swych pracach Antoni Prohazka.
Dziaalnoci Ostroroga powicone s praCaro, Dobrzyskiego, Swieawskiego, Rembowskiego i nakoniec A. Pawi-

skiego

(1883).

^

j^_

—
w

Polsce

tym

zakoczeniem

PrzecI

stan kocioa

64
tej

-^

czci

w skrelimy pokrótce jeszcze obraz

okresie.

^^

Polsce,

rozcigajcego

naszych

dziejów

kocioa AYschodniego

sw wadz

cz

na wielk

kraju a wrogiego stolicy apostolskiej.

Sowianie, zamieszkujcy przestrze od jeziora aod Kijowa do Dniestru
po góry
Karpackie, nawróceni do chrzecijastwa przez aposto-

a

dogi do Kijowa,

ów

kocioa Wschodniego, przyczyli si do tego.

Przed przybyciem waregów,

czyli

normandów, podzieleni

noszce róne nazwy, ale po
si u nich wareskiej dynastji Euryka, przy
kocu IX wieku, przyjli ogólne miano Eusi. Nastpcy Wodzimierza Wielkiego, podzieliwszy obszerne
jego pastwo, utworzyli wiele niezalenych ksistw, rozcigajcych si od brzegów Wogi do stoków Karpat.
Aczkolwiek ksistwa te nie zatraciy wspólnej im nazwy Eusi i podlegay rzdom ksit, pochodzcych z tejbyli

na

liczne plemiona,

ustaleniu

e

samej normandzkiej dynastji Euryka, rozdzielone
jednak byy nietylko politycznie, ale i ze wzgldu na
rozmaito swej ludnoci. Ksistwa pónocno-wschoWodzimierz, Eiaza, Twer, zamieszkiway
dnie jak
plemiona sowiaskie, wielce si rónice zwyczajami
:

i

mow

od sowian poudniowo -zachodnich.

Prócz

te-

go sowiaska ludno ksistw pónocnych zawieraa
siln przymieszk cakiem odrbnego plemienia fiskiego.

Ksistwa za poudniowo -zachodnie
Halicz, zajte

byy

przez

jak:

Kijów,

ck,

sowian, którym Nestor daje

nazwy: Polan, Siewierzan, Buan, wywodzc te nazwy od miejscowoci zajmowanych przez te plemiona,
o

wyranie

których

chodzenia

z

twierdzi,

e

byy

jednego

po-

lechitami czyli polakami, osiadymi na brze-

Wisy. Wskutek owadnicia przez mongoów
w poowie wieku XIII ksistw pónocno-wschodnich,'
zosta dokonany ostateczny rozdzia tyche z pougach

dniowo -zachodniemi,

które,

aczkolwiek

najedane

—

'

przez

barbarzyców

—

65

unikny

azjatyckich,

ich

pano-

wania.

Najwaniejsze z nich byo ksistwo halickie, obejmujce obszern przestrze kraju midzy Polsk, Wgrami
Z przyczyny geog-raficznego swego pooenia
a Litw.
ksistwo to zostawao w cigj^ch stosunkach politycznych z ssiaduj cemi
Polsk i Wgrami; to samo
pooenie oddzielao je od pónocno-wschodnich pastewek ruskich tak dalece, i nie znajdujemy ladów
jakichbd stosunków dyplomatycznych midzy niemi
od czasu przejcia tamtych pod panowanie mongoów\
Gdy w Haliczu wygasa rodzina panujca, Kazimierz
Wielki, król polski, upomnia si o swe prawa do nastpstwa i przyczy to ksistwo do Polski w r. 1340.
:

Mdry
nie

ten król zabezj^ieczy

tego

swemu pastwu

wanego nabytku

przez

posiada-

zatwierdzenie jego

mieszkacom wszystkich dawnych praw

i

przywilejów

nadaniem im tjch swobód, któremi w tym czacieszyli si ju polacy.
Inne ksistwa poudniowo-

Avraz z
sie

zachodniej Rusi, od czasu najazdu
ce

n

w cigych
w 1320

mongoów

zaburzeniach, prawie

roku

Gedymin,

bez

wielki

pozostajoporu zagar-

ksi

litewski.

cz

stanowice najwiksz skadow
Litwy,
zostay prz^^czone do Polski, gdy dynastja Jagielloten sposka zasiada na potekim tronie, 1386 roku.
sób Polska, w XIV Avieku, nabya, pra^\de bez krwi rozKraje

te,

W

miljonów poddanych, wyznajcych zasady
kocioa Wschodniego.
Przywileje, nadane mieszkacom Halicza, zawieszone zostay przez sejm w Horodle r. 1413, gdy duchowiestwo wymogo swym wpywem na królu Jagielle
prawo, które wyczao od pastwowych urzdów i godnoci wszystkich nienalecych do kocioa rzymskiepostanowienie to nigdy nie
go.
Zdaje si jednak,
zostao w czyn wprowadzone. Odwoa je Wadysaw
lewu, kilka

e

Zarys dziejów

r,

formai-ji.

Tom

I.

"

—

—
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Warneczyk ustaAv 1443 roku, równajc w obliczu
praw wyznawców kocioa Wschodniego z rzymskimi
katolikami.

Pierwszy metropolita kijowski mianowany by przez
patrjarch konstantynopolitaskiego 990 roku. Odtd
metropolici tego miasta, zarzdzajcy kocioami caej
Rusi, wywicani bywali w Konstantynopolu a wybie-

przewanie z poród duchowiestwa greckiego.
Po zdobyciu Konstantynopola przez acinników 1204
rani

gdy

roku,

stolica

wschodniego

cesarstwa

przeniesione zostay do Nicei,
tropolitów

Pusi do

czasu,

a

i

patrjarchat

wywicano tame meMicha Paleolog wyp-

dzi acinników r. 1261 i rzeczy wróciy do dawnego
porzdku. Po zniszczeniu Kijowa 1240 r. metropolici ruscy
zamieszkiwali we Wodzimierzu nad Klam (w pónocnowschodniej

ksit

czci Pusi),

który

by równie

stolic wielkich

poddanych nastpcom Dyngischana. Po przyi zachodnich ksistw ruskich do Litwy,

czeniu Kijowa

Wodzimierz wcielony zosta do wzrastajcej wci
w potg Moskwy, metropolici starali si wszelkimi sposobami utrzyma swe zwierzchnictwo nad zachodni
gdy

i

czci

kraju a nawet niekiedy

w

nim mieszkali.

Po-

mimo wszystkich tych usiowa, pomidzy wschodnimi
kocioami Moskwy Rusi litewskiej nastpi zupeny
i

w 1415 roku, kiedy biskupi tej ostatniej, zgromadziwszy si w Nowogródku, metropolit kijowskim
obrali Grzegorza Zamblaka, którego nastpcy zreszt,

rozdzia

przez

cay cig

czasu panowania Polski nad Rusi, uzna-

duchowne patrjarchy konstantynopoChan krymski, zrabowawszy, za namow Mo1484 Kijów,
zabranych tam naczy

wali zwierzchnictwo
litaskiego.

skwy,

w

r.

cerkiewnych

cz

posa w

darze carowi.

Papiee niejednokrotne
który

w

czynili zabiegi

celem nawró-

wnosi, e Wodzimierz Wielki,
roku 988 zaprowadzi na Rusi chrzecijastwo,

cenia Rusi.

Mona te

—
utrzymywa pewne

z
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Rzymem

—
stosunki,

gdy

patrjarcha

konstantynopolitaski radzi temu ksiciu zaniecia
wszelkiego znoszenia si z papieem. Wysany do Kijowa przez Benedykta VIII biskup nic nie uzyska.
Wielki
Izjasaw, pozbawiony przez brata panowa-

ksi

wypdzony

na dwór
Henryka IV i wysa syna do Rzymu, bagajc Grzegorza VII, by mu przywróci tron, przyrzekajc wzamian
odda swój kraj pod duchown i wieck wadz papiea. Grzegorz wystosowa dnia 15 maja r. 1075 list do
Izjasawowego brata wiatosawa, wzywajc go do zrzenia

i

z

kraju 1073

r.,

schroni si

si nieprawnie nabytej wadzy, ale strofowanie
papiea nie lepszy odnioso skutek od upomnie cesar-

czenia

a Izjasaw, po mierci

skich,

wcale

ju

a

brata

odzyskawszy

myla o papieu, którego
w powróceniu mu korony.

wadza

nie

si bezsiln
wspominaj o

tron,

okaza-

Kronikarze

kilku usiowaniach stolicy apostolskiej
rozcignicia wadzy nad Rusi, ale czy
usiowania te odniosy, chociaby ch^vilowo, podany
skutek, o tem nie wiemy. Jedna okoliczno zdaje si
tylko wskazywa na pewien AYjDyw, jaki papiee wywierali na koció ruski przy kocu jedenastego wieEfraim, uczony grek, metropolita kijowski
ku.
od
r.
1090 do 1096, naznaczy w uywanym przez koció Wschodni kalendarzu Juljaskim, pod dat 9
maja, uroczysto na pamitk przeniesienia relikwji
w. Mikoaja z Licji do Bari we Woszech: wito
obchodzone przez koció rzymski a nieznane kocioowi greckiemu. Prawdopodobne te jest, e podczas
ostatecznie dokonanego przez Michaa Cerularego, patrjarch konstantynopolitaskiego, rozdziau midzy kocioami Wschodnim i Zachodnim metropolita ruski
chwiejny by w uznaniu zwierzchnoci Konstantynopola
czy Rzymu.
co bd, panowanie papiea nigdy
nie mogo ustali si w ksistwach ruskich, aczkohviek

w

celu

Bd

—
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przedmiotem nieustajcych

pooony midzy
a pozostajcy

std

—

jego

iatoliclcimi

usiowa by Haicz^
Polski i Wgier

l^rajami

w cigych z nimi stosunl<:ach. Wgrzy,

zajwszy Halicz pod Kolomanem, usiowali podda Rzyi koció tego kraju
ale ich wypdzenie zniwehalicki, znakomity woczyo te zamiary. Daniel,
jownik i polityk, sdzc, e otrzyma od papiea skuteczn pomoc przeciw straszliwym mongoom, którzy
zmusili go do pacenia im daniny i skadania osobistego hodu w obozie Dyngischanowego wnuka, Batucha-

mowi

;

ksi

rozpocz w r. 1247 rokowania z Innocentym IV,
który te wysa legata, by tene przyj Daniela na
ono kocioa rzymskiego, i przyrzek pozostawienie kocioowi w Haliczu wszystkich zwyczajów i obrzdów, nie
bdcych wrcz przeciwnymi nauce kocioa Zachodniego.
Daniel zwleka dugo z otwartem przyznaniem
duchowego zwierzchnictwa Rzymu; wreszcie, w r. 1254,
przyj od papiea koron wraz z innemi oznakami
na,

królewskiej godnoci, zosta przez

legata

ukoronowany

na króla halickiego i uzna uroczycie zwierzchno papiesk. Nie mogc jednak doczeka si przyobiecanej
nm pomocy, zerwa z Rzymem 1257 r., lekcewac
sobie grone listy papiea Aleksandra IV.
Greckie duchowiestwo w Polsce i na Litwie wysao przedstawicieli na sobór bazylejski; mimo to nie
przyszo do porozumienia z kocioem Zachodnim. Gdy
na soborze we Florencji cesarz Jan Paleolog podda
koció Wschodni zwierzchnictwu Rzymu, metropolita
moskiewski Izydor, uczony grek, poszed za jego przykadem i powróci w r. 1439, ozdobiony godnoci kar-

dynalsk

i

nadan mu

w powrocie przez Polsk

wadz

legata.

Przejedajc

i Litw, uroczycie gosi poczenie kocioa Wschodniego z Zachodnim; lecz przybywszy
do Moskwy, zosta zoony z godnocii zamknit}'- wmonasterze, skd dopiero po niejakim czasie udao mu si umkn.

;

—
Owo poczenie

z
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Rzymem

nie

wywaro bezpore-

dniego wypywu na lioció grecki w Polsce i na Litwie
ustalio si ono znacznie póniej, gdy jezuici, zdoby-

wszy przewany wpyw w tych krajach, uciskali w^szystkie wyznania przeciwne papiestwu.
epoce reformacji Lutra koció Wschodni w Polsce znajdowa si
w stanie kwitncym a nauk jego W3^znawaa poowa
prawie mieszkaców, do których naleay najszlache-

W

tniejsze

w

kraju rody.

CZ

DRUGA.

ZAWIERAJCA WYPADKI OD R. 1508 DO R. 1572, TO JEST
DO USTALENIA SI NAUKI EWANGELICKIEJ W' POLSCE.

EOZDZIA
Panowanie Zygmunta
Stan kocioa

^tT?l^^"

w

Polsce na

xvi'\v.

'\1[

I.

Starego (1508—1548).

7"

czci

naszego dziea staralimy si
Polski przed reformacj Lutra
Zwingljusza, którzy powstali przeciw
i nadu-

'^
Wykaza
i

I

pierwszej

stan religijny

bdom

yciom kocioa

e

i dowiedlimy,
kocioa, zarówno przez wpyw nauki
iusyckiej jako te przez wolne prawa naszego kraju, silnie
byo podkopane. Widocznie jednak ducliowiestwo
polskie, nie zdajc sobie sprawy z niebezpieczestwa
swego pooenia, wyobraao sobie, i burza zagraajca jego istnieniu mina. Zadowoleni z pozorów przewagi swej ksia rzymsko-katoliccy nie czuli, i moralna ich sia znacznie bya osabiona a wpyw ich na
umys narodu wielce si zmniejszy. Synod w Piotrkowie r. 1510 uchwali kilka zbawiennych praw dla powstrzymania chciwoci duchowiestwa a jednoczenie
wyda rozporzdzenie, by godnoci kanoniczn obdarzano ludzi dobrze z prawem obeznanych a proboszczowie
obierani byli z pomidzy duchowiestwa bogobojnego
i wyksztaconego.
Zabroni te ksiom podejmowania
w domu osób zaraonych herezj, co dowodzi, e w Polsce byli wówczas heretycy. Na synodzie w czycy r.

panoAvanie

tego

rzymsko-katolickiego,

—
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1523 zatwierdzono wydane w^ r. 1505 niedorzeczne wielce prawo, wyczajce nieszlachte^ od wyszych godnoci
kocielnych. Nie dziw,
ta równie niepolityczna jak niesprawiedliwa uchwaa, przyjta w Polsce przez koció

e

zniechcia do klasy przez ni upoledzone.
Zamierzono te napraw ustroju wszechnicy Krakowskiej, powszechnie uwaanego za wadliwy, co byo powodem,
wiele modziey udawao si na nauk
do uniwersytetów zagranicznych, mianowicie do Strasburga, pomimo i w swej wasnej ojczynie posiadali
AYSzechnic, pysznic si mianem
córki Sorbony." Wielu polskich studentów stale uczszczao do utrzymywanej przez braci czeskich w Goldbergu na lzku akademji, gdzie goszono zasady przez Rzym potpiane. Na
sejmach w latach 1501 i 1505 niech ku duchowiestwu zaznaczya si w usiowaniu ograniczenia zakresu
jurysdykcji ducliownej, lecz nie doszo do wydania jakiejkolwiek w tym wzgldzie ustawy. Ogó zreszt tak by
wpywowi duchowiestwa niechtny, i sdowe tego
wyroki powszechnemu podlegay lekcewaeniu. Sdy
wieckie zdobyy wyszo nad duchownymi i wglday
w zakres ich dziaalnoci jako te i w sprawiedliwo
Avyroków, pozostawiajc je zazwyczaj bez wykonania.
Nie pocigajc za sob utraty praw obywatelskich, kltw}^ kocielne pozostaway bez skutku. Duchowiestwo
wymogo swym wpywem w r. 1516 na królu Zygmuncie I wydanie rozporzdzenia, nakazujcego starostom,
by zmuszali osoby wyklte do prób o rozgrzeszenie;
katolicki,

e

^,

starosta,

któryby si

pow^ay

nie

wykona

lub roztrz-

sa wyrok sdu

duchownego, sam mia uledz kltwie.
Wszelako ten królewski rozkaz nigdy nie by zastosoAvany, gdy, podug dawnych naszych ustaw, rozporzdzenia przez króla

wydane staway si prawem dopiero

wówczas, gdy przez sejm zatwierdzone zostay, co z wyej wspomnianem rozporzdzeniem miejsca nie miao.

—

—
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Jeszcze przed wystpieniem

Lutra spotykamy si
wydane w W Polsce Z otwart nagan rzymskich naduy: dziea
^aTatprz^ed"'^^^^® W Krakowie r. 1504 „de Vero cultu Dei" (o prawystpieniem ^clznyej
czci Boga) i „de matrimonio
Sacerdotum"
Antirzym-

(o

maestwie ksiy)

Rzym

za heretyckie.

Szymona

Krakowa

z

zawieray nauki, uwaane przez
licie Bernarda z Lublina do
w r. 1515 znajdujemy Avyrane

W

„wierzy naley tylko w Ewangelj; bez
ludzkich przepisów moemy si obej."
Pojcia te
byy wynikiem powszechnego ruchu umysowego, jaki
wówczas ogarn ca Europ, a w którym Polska, przesiknita zasadami Husa, nie mniejszy z pewnoci od
innych krajów braa udzia.
EozpowszechReformacja Lutra szybko udzielia si Polsce, staLutrawPru-le utrzymujccj stosunki z Niemcami wogóle a z Wiw^kich wkr6-^^^^^®i'§"^ ^ szczególiioci, Z powodu uczszczania motce po^ogosze- jyc]j
polaków na t wszechnic. Skutki reformacji satenberdze. skiej poczy przedewszystkiem przejawia
si w Prutwierdzenie:

Kwitnca ta kraina dobrowolnie poddaa si królowi Kazimierzowi Jagielloczykowi, by uwolni si od ucisku panujcych nad ni krzyaków. Po

sach królewskich.

dugiej
wcielone
stkie

z

zakonem
do

Polski

swe prawa

i

wojnie,
r.

Prusy zostay ostatecznie

zachowujc

1466,

przywileje;

majc

atoli

wsz}^-

jednak miasta za-

ludnione przez osadników niemieckich, przewanie

niemieckie tak

w

mowie jak

w

zwyczajach

cz

i

byy

stosunkach,

chocia politycznie stanowiy
Polski.
Gownem
miastem Pi"us królewskich by Gdask, stanowicy przez
swe korzystne pooenie geograficzne rodowisko handlu
midzy Polsk a zachodni Europ. Cige jego stosunki z Niemcami uczyniy go szczególnie dostpnym
dla nauki Lutra, która rozesza si w nim wkrótce po
ogoszeniu jej w Witenberdze.
Ju w r. 1518 mnich
Jakób Knade, rodem z Gdaska, zrzuciwszy habit i pojwszy on, otwarcie wystpowa w kazaniach swych

—
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przeciw Rzymowi. Knade, oskarony przez biskupa
kujawskiego, osdzony zosta i wtrcony do wizieStd jednak po niejakim czasie AV)^puszczono go
nia.
na wolno, lecz musia Gdask opuci schroni si
przeto do mieszkajcego w pobliu Torunia szlachcica
;

Krokowa, którego zasaniay od przeladowa duchowiestwa szlacheckie przywileje, i tam, pod jego opiek,

gosi

dalej

sw nauk

bez j^rzeszkody.

Nasienie, rzucone przez Knadego, nie

ska stracone:

w

r.

1520

wystpi

byo

przeciwl^o

dla

Gda- Sprawy gda-

naduyciom

rzymskim Jan Beschenstein; za jego przykadem poszed w r. 1522 Jan Bonhold, a w r. 1523 Maciej Binewald, kaznodzieja przy kociele w. Barbary. Jan Hegge, przezwany Winkelplochem, wypowiada publicznie
przed mieszkacami Gdaska pierwsze kazanie przeciw
Rzymowi kilku innych duchownych zaczyna wygasza
;

podobne przekonania.

sprawiy w PolZygmunt I wj^da 23 listo-

Nowatorstwa

sce wielkie wraenie, a król

te

pada 1523 r. gdaskiej radzie miejskiej rozporzdzenie, nakazujce jej utrzymanie religji istniejcej i wzbraniajce wprow^adzania do niej jakichkolwiek zmian.
Radni, nie mogc prawdopodobnie zastosowa si w zupenoci do rozkazów królewskich, wykonali je tylko
w czci; polecili jednak w r. 1524, by rozpatrywano

naduy kocioa z ca wzgldnoci. Mnichom pozwolono miewa kazania i odbywa spowied

kwestje

uszn, mieli oni jednak by tylko tolerowani, nie podlegajc wszelako przeladowaniu lub zniewagom. Przez

naglcych a wymaganych przez
opinj publiczn reform rada miejska staraa si wi-

przyjcie

niektórych

uagodzi wzrastajce rozdranienie umysów
przeciw zakorzenionym naduyciom kocielnym. Lecz
docznie

mieszkacy Gdaska

nie byli tak

sobienia jak ich radni
bardziej stanowczych.

i

umiarkowanego uspo-

domagali si jednogonie zmian
Franciszkanin Aleksander i wy-

—
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ej wspomniany Jan Hegge, dwaj miali
wie,
i

daniu

ulegajc

w.

parafjan

zawadnli

Katarzyny,

reformatoro-

kocioów panny

Marji

Rada miejska

nimi.

za-

chowaa si biernie wobec tego postpku, ale duchowiestwo polskie postanowio herezj w zarodku stu-

mi

przemoc. Jan aski, arcybiskup gnienieski,
udawszy si osobicie do Gdaska, rozpocz kroki przeciAvko buntowniczemu duchowiestwu i jednego z poród nich, imieniem Pawa, wtrci do wizienia. Wzbu-

umysów byo

jednak tak
skup zawiesi swe czynnoci, kaza

rzenie

wolno

wyjecha

i

z miasta.

silne,

e

arcybi-

Pawa wypuci

To niepowodzenie

na

arcy-

biskupa rozzuchwalio stronnictwo reformy tak dalece, i
wezwali Lutra, by nada ustaw zborowi ewangelickiemu
w Gdasku, i odebrali duchowiestwu katolickiemu

pi

je ksiom, sprzyjajcym reforbya wszake bardzo nieokrelobowiem uskuteczni gruntown napraw

kocioów, powierzajc
Reformacja ta

macji.

na: zamiast

kocioa

i

ustali

witego

nowy porzdek,

oparty na podstawie

zwyczajach pierwotnego chrzecijastwa, dono tylko do usunicia kilku bardziej krzyczcych naduy, zachowujc jednake obrzdy kocioa rzymskiego i zasadnicze jego dogmaty.
Gdaska rada miejska w nader trudnem ujrzaa

Pisma

i

si pooeniu, postawiona midzy obowizkiem posuszestwa dla króla, wzbraniajcego wszelkiego nowatorstwa,
a yczeniami mieszkaców miasta, których wrogie dla
Rzymu dnoci z kadym dniem coraz wyraniej wystpoway. Sama nie wprowadzaa ona adnych zmian, lecz
jej zdania pozyskiway jej
panowie
radni obawiali si, aby
zgod.
zmiany religijne nie doprowadziy do zmian politycznych
przez wpyw demokratycznych poj, ohgarchja ich
i by,
Przez niewczesne zastosowanie
nie zostaa zniesiona.
wadzy przypieszyli oni niebezpieczestwo, którego si

uskuteczniane bez zasignicia

Zdaje

si,

i

kl

I

o

obawiali: uwiziwszy bowiem kilku najmielszych reformatorów, wywoali powstanie. Dnia 22 stycznia 152.5
roku uzbrojeni mieszkacy opanowali miasto i, wysa-

wszy 12 najprzedniejszych z poród siebie obywateli, zadali od radnych zwoania ogólnego zebrania, któreby
ogosio reformacj kocioa. Zgromadzenie to uchwalio kilka nader umiarkowanych ustaw, i tak: zakony

miay

bod

by

tolerowane, lecz

opuszczania

mnichom pozostawiono swo-

klasztorów;

zakonnikom wzbronione

zostay kazania, nawet prywatne, jako te zbieranie jamuny i odprawianie mszy nocnych; nowicjuszów przyjmowa nie dozwolono; msz zachowano a w kocioach
zakazano narusza czegokolwiek do czasu objaw^ienia woli

w

Rada przyja wszystkie
te rozporzdzenia dla uspokojenia wzburzonych umysów;
lecz powolno ta, wymuszona okolicznociami, nie zdotej

aa

sprawie króla polskiego.

zapobiedz przewrotoAvi politycznemu.

Cztery tysi-

mieszkaców, ustawiwszy dziaa naprzeciw ratusza,
otoczyo go, zmuszajc rad do rozwizania si i do
owiadczenia na pimie, i powstanie wywoane zostao
z wasnej jej winy.
Obrano now rad, na której cze-

ce

le

postawiono

dawniejszego burmistrza Bischofa, który

zrcznoci swego j)Ostpowania umia pozyska przychylno stronnictwa ruchu, zachowujc jednoczenie zarzymskich katolików. Nowa
rozszerzya nieznaczne dotychczas reformy kocielne: obrzdy rzymskokatolickie i zakony zniesiono zupenie skarby kocielne
uznano za dobro publiczne, pozostawiajc je wszake
ufanie arystokracji miejskiej
rada,

i

pod naciskiem mieszkaców,

;

nietknite; klasztory

i

inne budynki,

uywane

przez du-

chowiestwo, zamieniono na szkoy i szpitale. Rada zarówno jak i mieszkacy Gdaska, pragnc dowie, i
wprow^adzone przez nich reformy odnosz si li tylko
do spraw religijnych i nie posiadaj adnej cechy politycznej, wyprawili do króla polskiego poselstwo z owiad-

Ruch rewoteczniony
gi^i^h

refor-

i^atorow.

—

—
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dla wiernoci i wyraeniem
nowy porzdek rzeczy, w ni-

€zeniem niewzruszonej swej
nadziei,

czem

e król

potwierdzi

naruszajcy jego praw zwierzchniczych.
Zdaje si, jakoby Zygmunt I nie wiedzia na razie,
jak w tym wypadku postpi prowadzona bowiem przeze w tym wanie czasie z ksiciem pruskim Albertem
wojna nie dozwalaa mu
przeciw gdaszczanom rodków gwatownych., które, rozjtrzajc umysy ludu, atwo
nie

;

uy

mogy wywoa

doprowadzi do przejcia Gdaska na stron jego wroga. Za przykadem Gdaska mogy pój Toru, Elblg i wiele innych miast Prus królewskich a nawet ogó mieszkaców tej wanej krainy
móg zniechci si do panowania polskiego.- Wzgldy
te prawdopodobnie skoniy króla do zwóczenia ze stanowcz odpowiedzi do czasu zawarcia pokoju z ksiciem Albertem. Wnoszc z ogólnego zachowania si
Zygmunta I wobec wyznawców nauki reformy, szybko
pod jego panowaniem rozszerzajcej si po caem pastwie, sdzimy, i wstrzymaby si by od wszelkich gwatownych kroków, gdyby nie wzgldy j^olityczne, zniewabunt

i

lajce go do stumienia si rewolucyjnego ruchu, który, oderwawszy od kocioa panujcego jedno z najwaniejszych miast kraju, atwo móg doprowadzi do odczenia si tego od Polski.
r. 1525
stano przed
monarch ubrane w aobne szaty poselstwo dawnej rady miejskiej Gdaska, bagajc o ratunek miasta, zagroonego zniszczeniem przez wprowadzenie do niego herezji, tudzie o przywrócenie w niem dawnego porzdku
pragn tego senat czyli rada
rzeczy, upewniajc,
miejska, najprzedniejsi obywatele i wiksza
mieszkaców. Król wyda rozkaz do miasta Gdaska, aby,
porzuciwszy wszelkie nowatorstwa, wrócio do dawnego
porzdku rzeczy tak pod wzgldem politycznym jak re-

W

e

ligijnym.

Nowa

rada,

w

cz

imieniu

wasnem i mieszkaców,

przedstawia usprawiedliwienie swego postpowania. Roz-

—

—
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kazano tedy radnym stawi si przed królewski trybuna, czego, gdy nie uczynili, sejm zgromadzony w Piotrkowie w 152(5 r. ogosi wyrok, moc którego Gdask,
gdyby nie przywróci u siebie dawnego porzdku rzeczy,
zosta wyjty z pod prawa i pozbawiony przywilejów
Tene sam sejm ucliwali podró króla do
i swobód.

Gdaska celem uspokojenia miasta, lecz nie zarzdzi grosprawa ta bmadzenia wojska, gdy przypuszczano,
dzie zaatwiona na drodze pokojowej.
Gdj', na pocztku kmetnia, przyby król do Mal-

e

borga,

ród gdaszczan panoway niezgoda i niepewno.

przewidujc niebezpieczestwo, groce .wieo zaprowadzonemu porzdkowi
rzeczy, doradzali zamkn bramy miasta, uzbroi mieGorliwi zwolennicy

szkaców

i

reformacji,

przygotowa si do rozpaczliwego oporu;

lecz

sprzyjajcy dawnemu porzdkowi, odradza tak miae wystpienie, które stronnictwu reformy zapewnioby wane korzyci. Mieszkacy Gdaska wybrali zatem drogtj poredni: postanowili przyj króla a zarazem przygotowa si do
burmistrz Bischof,

tajemnie

Salicet, jeden z

obrony.

gównych przywódców

partji

wysany dla powitania króla.
go uprzejmie a nawet wprowadzono przed rad króle-

Przyjta

reformy, zosta

wsk, rozpramajc wanie nad wyborem najwaciwszego
sposobu zaagodzenia nieporozumie. Powróci tedy z przekonaniem,

e król zgodzi si, aczkolwiek z pewnemi

zmia^

nami, na utrzymanie nowo zaprowadzonego porzdku

w

sprawach religijnych i politycznj^ch. Kilku wysokich
urzdników pastwa poprzedzao przybycie króla, który
dnia 17 kwietnia odby sw^ój wjazd do Gdaska, przyjty uroczycie i z uszanowaniem przez zastp uzbrojonych
atoli majcych pozór nieprzyjacielskierozspokojnych kupców. Gdy król
brojenia mieszkaców i wydania mu kluczów od bram

mieszczan,

wicej

go wojska

ni

miasta,

spotka si

zada

z

pen

szacunku,

lecz

stanowcz

.

—
odmow. Rada odmówia
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i^ównie uczynienia jakichkol-

wiek ustpstw, lecz nie przygotowaa si odpowiednio,
by przeszkodzi królowi w wywróceniu nowego porzdku rzeczy, który Zygmunt postanowi znie miao i stanowczo. Nadworne wojska polskich magnatów nieznacznie opanoway miasto: katolicka szlachta Prus królewskich przybya z wielk si a ksita lenni Albert
pruski i Barnim pomorski przyprowadzili swoje wojska.
Zygmunt I
Król Zygmunt I, widzc niezgod stronnictwa reprzemoc znozachcony przytem przez czonków dawnej rady
si reformacj lormy,
i

_

rzdS^poii- miej.skiej

rT'^^^

jako

te

i

^

i

•

n

przez wielu przednich obywateli, nie-

nowej formie rzdu anieli zmianom religijnym, postanowi przez uycie swej wadzy królewskiej przywróci w Gdasku dawny stan rzeczy w sprawach politycznych i religijnych. Czonkowie dawnej i nowej rady jako te przeoeni kilku rkodzielniczych
stowarzysze zostali wezwani przed
i przemysoAvych
króla, a zapytani przez marszaka koronnego Kmit, czy

chtnych

raczej

uznaj si hodownikami

Polski,

powtórzyli

przysig

Zwolennicy za reformy byli tak przeraeni
wiernoci.
postawiony na radzie wnioprzewag si królewskich,
sek przywrócenia naboestwa rzymsko-katolickiego nie
napotka adnego oporu. Zygmunt rozkaza uwizi Saliceta i dwudziestu gównych przywódców ruchu reformatorskiego a trzydziestu innych, którzy zbiegli, wezwano przed sd królewski. Z pondzy nich pitnastu
skazano na cicie a pozostaych na wygnanie.

e

Zajmujcy zwaszcza

da

jest

los

Sahceta,

gównego

on, by mu dozwolono osobisprawcy przewrotu
cie broni si przed królem. Otrzymawszy na to przyzwolenie, broni nader wymownie swej sprawy w obecnoci gównych obywateli miasta, twierdzc, i w calem swem postpowaniu by tylko wykonaAVc woli wikszoci swych wspóobywateli. Burmistrz Bischof, udajcy tylko przyjaciela reformacji, powsta przeciw Sali;

—
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e

samowolnie zabra zote i sregosi ludowi nauk Lutra
brne naczynia kocielne,
przed swym trybunaem szubienic. Salicet
i wzniós
powoa si na wiadectwo obecnycli obywateli, i dziaza ich zgod i upowanieniem; ale nikczemnicy ci,
pod wpywem strachu^ zaprzeczyli jego twierdzeniu, poczem obwiniony przesta si broni i spokojnie podda

obwiniajc

cetowi,

go,

e

a

si swemu

losowi.

now

rad, która zatwierdzia bez oporu
przy^vrócenie dawnego porzdku religijnego i politycznego. Dla zapobieenia nowej rewolucji wprowadzio
zwyciskie stronnictwo surowe ustawy:
ktokolwiekby
nie
wróci
kocioa
rzymprzez dwa tygodnie
na ono
skiego, mia opuci miasto pod kar mierci; mnisi
i mniszki, którzy zamali swe lub}^, skazani
zostali na
A\'ygnanie; rozpowszechniania nauk przeciwnych katolicyzmowi, publicznie lub prywatnie, zakazano pod kar
mierci i konfiskaty majtku; wydawnictwo wszelkich
przeciwnych kocioowi katolickiemu obrazów lub dru-

Obrano

ków karane by miao wygnaniem i konfiskat mienia;
ktoby omieli si utrzymywa z wygnacami stosunki, róAvnie traci swe mienie; kapitanowie okrtów odpowiedzialni

by

mieli za

prawowierno

swej zaogi; prawo

obywatelstwa miejskiego udzielane by miao tylko taktórych przynaleno do katolicyzmu nie ulegaa
wtpliwoci; zgromadzenie trzech lub czterech
czyzn lub kobiet, majce na celu zmian ustalonego
kim,

m-

porzdku
obcy,

podlega miao karze mierci kady
starajcy si rozszerza faszyw nauk, mia by
rzeczy,

samowolnie karany przez wadze miejskie.

;

*)

Patrz
„Yolnmina legum" ordinato civ. Gedanensis, z r. 1526.
Niegodziwe to rozporzdzenie, z powodu szybkiego rozwoju nauki ewangelickiej, stao si wkrótce martw liter a zniesione byo przez rozpoi-zdzenie
króla Zygmunta Augusta,
urzdownie nadajce Gdaskowi i innym miastom
Prus królewskich swobod religijn.
*)

—
Reakcja ta

wzgldami

—

Dokonawszy na rewolucji krwawego odwetu, do
którego nakoniy Zygmunta (jakemy to ju wspomnieli)

Wzgldy

meYarreli-'^'^*^^®]
gijnyrai.
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ni

polityczne

religijne,

opuci

król

Gdask w lipcu 1526 r. W istocie niema wtpliwoci,
i obawa, aby niebezpieczny przykad Gdaska, wywracajcego dawn form rzdu dla wprowadzenia nowej,
nie

oddziaa szkodliwie na inne czci pastwa,
na umys króla, ni ch utrzymania
wadzy kocioa rzymsko-katolickiego.

wpyna
szonej

silniej

nienaru-

e

wspo-

mniana reakcja spowodowana zostaa wzgldami raczej
ni religijnymi, av tem przekonaniu utwierdza nas ta wana okoliczno, e Albert,
pruski,
który wieo przyjwszy luteranizm, zaprowadzi go
w swem pastwie, chtnie jednak da pomoc przeciw reformatorom Gdaska. To samo rozporzdzenie, którego surowe ustawy wymierzone byy przeciwko opornym
Rzymowi, zerodkowao rzdy miasta w rkach kilku
osób, starannie wyczajc ogó od wszelkiego udziau
w sprawach publicznych. Postpowanie Zygmunta w dalszym cigu jego panowania nacechowane hylo wielk
politycznymi

ksi

pobaliwoci
wkraczay
monarszej.

w

w

przekona religijnych, o ile te nie
zakres porzdku publicznego i powagi
dla

W

rozporzdzeniu

Piotrkowie, przyznaje

litycznych, które

si

mogy by

z

r.

wydanem

1528,

do obawy zmian posprowadzone przez zmiany
król

religijne.

Wpyw

reformacji Lutra nie ograniczy si do Gdajednoczenie rozszerzy si na wdele innych
ciach Prus czci Prus
Toruniu nauk reformy
królewskich.
królewskich
^
zaczto gosi w latach 1520 i 1521. Aczkolwiek me

Rozwój

lute-

innycTcz^ ska,

Iccz

W

*

i

i

•

i

•

zboru publicznie wyznajcego te zasady, byy
one jednak ród mieszkaców miasta tak rozpowszechnione,
gdy Ferrei, legat papieski, przybywszy w tym czasie do

byo tam

e

Torunia, zabra

em w.

przed kociopism Lutra, zostali, on i je-

si do uroczystego

Jana wizerunku

i

sj)alenia

— Bigo pomocnicy, obrzuceni kamieniami przez tum, który,
zmuszajc ich do ucieczki, ocali z pomieni portret
Lutra.
Gdy w r. 1525 mieszkacy tego miasta wszczqli

cji,

mi.

gono domagajc

si wprowadzenia reformauspokoiy
ich rodkami agodnywadze miejscowe
Silna skonno ku nauce ewangelickiej zaznaczya

rozruch,

W

Braunsbergu, stolicy
si te w Elblgu w r. 1523.
biskupa warmijskiego, obrzdek luterski publicznie zo-

sta wprowadzony w r. 1520, a biskup Lusignan nie
przeladowa nowatorów. Zdaje si, e by Lutrowi
przychylny: gdy bowiem kanonicy kapituy robili mu
wymówki z przyczyny jego pobaliwoci, odpar, e
Luter twierdzenia swoje opiera na Pimie witem,
a zbija je moe kady, kto czuje si ku temu na siach.
Reformacj zaprowadzio u siebie i wiele innych miast
pruskich, ale od czasu gwatownego stumienia jej w Gdasku 1526 r., w caym tym kraju nastpia reakcja rzymsko-katolicka a dawny obrzdek zosta wszdzie niemal
przywrócony.

Reakcja ta nie wywara wszake trwaego wpywu
na Prusy królewskie, gdzie nasiona reformacji zbyt
gbokie zapuciy korzenie, by mogy by wyrwane przez ustawy prawodawcze. Pomimo surowych zarzdze z r. 1520 dominikanin Klein, nie zrywajc

Protestan-

Rzymem, zacz gosi w Gdasku w r. 1534 fk^p^wraca"
^^ ^^^^^'
nauk ewangehczn.
r. 1537 zrzuci on habit mnisi
i zosta mianowany przez wadze
miejskie kaznodziej
przy kociele panny Marji usunwszy ze wityni obrazy, Klein wprowadzi naboestwo luterskie.
Rada miejska zachowaa si biernie wobec tego
zdarzenia, a król ograniczy si na wzbronieniu gwatownych napaci na koció rzymski. Gdy jednak reformacja stale rozwijaa si w Gdasku, wysa tam Zygmunt z biskupów zoon komisj, która rozpocza sw
dziaalno od uwizienia Kleina; lecz umysy ogóu
otwarcie z

W

;

Zarjs dzipjdw refornucji.

Tom

I

6

—

—
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e

sprzyjay reformacji tak dalece,
biskupi, zmuszeni
uwolni Kleina, którego i nadal pozostawiono do mierci (1546 r.) w spokoju, usunli si, nic nie wskórawszy.
Nauk reformacyjn, ustalon w wielu innych miastach
pruskich, Avzmocnio jeszcze przybycie braci czeskich
w r. 1548, o czem póniej bdzie mowa jako te o ostatecznem zwycistwie luteranizmu w Prusach królewskich.
Sabe powodzenie nauki
reformacyjnej

na Mazowszu,

Graniczce
Prusami a niepoczone jeszcze z Polii-,
i-i wprowadzesk Ksistwo mazowiecKie, chcc zapobiedz
z

.

j^^^^

nauki

.

reformacyjnej,

we rozporzdzenia.

w

^

i

^

wydao

Ksi

Warszawie ustaw, pod

Janusz

przeciw

niej

ogosi na

kar mierci

i

suro-

sejmie

konfiskaty

majtku zabraniajc rozszerzania herezji w jakimkolwiek jzyku lub jakimibd rodkami. Zakaz ten roz-

ciga si do czytania i posiadania podejrzanych dzie,
a adne stanowisko ani najwysza nawet godno nie
chroniy przestpców od kary. Jakkolwiek na Mazowszu czsto zdarzay si odosobnione wypadki nawrócenia na protestantyzm, nauka reformacyjn nigdy tam
si nie ustalia naley to przypisa albo surowoci
:

te niszemu stosunkowo stopniowi rozwoju
umysowego tej czci Polski. Posowie mazowieccy
odznaczali si na sejmach sta obron sprawy Pzymu.
Przypuci naley, e pomidzy powodami, które sko-

praw, albo

niy Zygmunta III Waz do przeniesienia królewskiej
rezydencji z Krakowa do Warszawy, stolicy Mazowsza,

prawowierno mieszkaców tej dzielnicy równie wanym bya czynnikiem w oczach tego fanatycznego monarchy, jak i rodkowe pooenie nowej tej metropolji. *)
*)

badania ródowe (Zal^rzewsliiego i ogoszone przez ks. Bukoaktów kapituy krakowskiej) rzuciy wiele wiata na pierwsze

Ostatnie

wskiego wyjtki

z

pocztki reformacji w Polsce za Zygmunta I-go. Pozwalamy sobie poniej najwaniejszemi z nich uzupeni opowiadanie autora. 20 lipca 1520 r. król
Zygmunt I w Toruniu ogasza edykt zabraniajcy wprowadzania do kraju
ksig Lutra, pod kar konfiskaty wszystkicli dóbr i wygnania. 15 lutego 1522 r.
listem z Grodna do kanclerza Szydowieckiego poleca król radzie miejskiej

—

—
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Duchowiestwo rzymsko-katolickie w Polsce, otrzy- rodki przeciwko reforman
mawszy wane acz chwilowe tylko
zwycistwo nad nauk ze strony
1

.1

•

,

-,

.

^

cji

reformacyjn w Prusach królewskich, wszelkimi sposobami'^gJ^^'.*]!^['^[j^'
starao si przeszkodzi szerzeniu si herezji i wykorze- ckiego.
ni j zupenie w caem pastwie; wydano te wiele
Krakowie wspódziaa w wykonaniu dekreta toruskiego, gdy „nietylko ksiLutra si rozchodz, ale nawet publicznie dogmata .(ego
rozszerzane." Nakoniec 7 marca 1523 r. wydany zosta w Krakowie dekret (edictuni contra
Lutberum), w którym król, przyznajc, i kara wygnania, ustanowiona przez edykt
toruski, nie powstrzymaa rozszerzania ksig Lutra i jego dogmatów w miecie
Krakowie, podnosi kar za to samo przestpstwo do spalenia na stosie i konfiskainnym dekrecie z dnia 22 lipca 1523 r. poleca król czyni rewizj
ty.
ksig w Krakowie na danie biskupa i poddaje wszystkie z zagranicy sprowadzane ksiki cenzurze rektora akademji krakowskiej. Jednoczenie w dekretach
królewskich mamy lad, i luteranizm, oprócz w Krakowie, rozszerza si take w Wielkopolsce, w m. Kocianie i w jego okolicach.
edykcie z dnia 28 grudnia 1524 r.
poleca król Mikoajowi Tomickiemu, starocie kociaskiemu, przeprowadzi ledztwo
i ukara winnych. Skdind wiadomo, i dekreta królewskie rzeczywicie byy wywoane
silnym ruchem reformacyjnym. Ju 1522 r. ks. Marciu IBayer, pleban w Bieniarowie pod Biczem (województwo krakowskie), zosta uwiziony za
„sprzyjanie i wychwalanie Marcina Lutra."
r. 1525 mamy w jednym Krakowie
16 osób oskaronych o „wyznawanie zasad ijutra, amanie postów, zaprzeczanie
uytecznoci modlitw za zmarych, czyca, skuteczuoci spowiedzi.'' Wszyscy obwinieni, naturalnie, wobec gronych edyktów królewskich, do winy si nie przyznali.
to przewanie rzemielnicy, organici, psaterzyci i t. p.
r. 1526 spotykamy ju dwóch ksiy: Bartomieja, rektora szkoy Boego Ciaa na Kamierzu, i Macieja z Ropczyc, oskaronych o herezj lutersk; ostatni zosta skazany
do wizienia dla ksiy na Lipowcu. Spotykamy równie ksigarza (Michaa),
oskaronego o sprowadzanie ksiek przeciwnych wierze, i jakiego kowala cze-

w

s

gi

W

W

do

W

W

S

cha, skazanego

na wizienie^za zaprzeczenie istnienia

Chrystusa

w

hostji

kon-

sekrowanej.

Pierwszy lad
nej znajdujemy
le

r.

w

1525

Polsce propagowania zasad luterskich

w

z

kazalnicy kociel-

Poznaniu, gdzie Jan Seklucjan, kaznodzieja przy kocie-

Marji Magdaleny, znany póniej dziaacz na polu literatury ewangelickiej pol-

zacz kaza

w

duchu luterskim. Na danie króla oddalony przez maznalaz opiekuna w przemonym magnacie wielkopolskim
Andrzeju Górce, który go we dworze swym
Poznaniu opiek osoni i urzd
pisarza królewskiego przy cle wyrobi.
Czy w czasie pobytu swego u Górki rzeczywicie 1530 r. stan Seklucjan jako pastor na czele pierwszego zboru lutcrskiego w paacu Górki w Poznaniu, nie jest pewne, jak i istnienie owego zboskiej,

gistrat

od kazalnicy,

w

ru

w tyme

W

czasie.

Tymczasem

w

kadym

Krakowie,

1544 r. przebywa Seklucjan w Poznaniu.
pomimo nowych dekretów królewskich i sdów

razie do

biskupich, liczba spraw, wytaczanych o luteranizm nie maleje. 1530

r. Piotr ksigarz staje oskarony o sprowadzanie katechizmu luterskiego; tómaczy si, i go
mia tylko sze egzemplarzy. 1532 r. spotykamy ju czterech powanych obywateli

—
pism

i

ksiek

w czycy
witej

84

—

przeciw Lutrowi

uchwali

w

r.

inkwizycji, która

pów; zaleca take

i jego naukom.
Synod
1527 ponowne ustanowienie

miaa podlega wadzy

niektóre

chem wadzy kocielnej, jak

rodki,

zgodni ejsze

biskuz

du-

aby biskupi wyznaczali wiatych kaznodziejów, którzyby
utwierdzali w ludzie zdrow nauk, unikajc wszelkiego scholastycyzmu, burzcego raczej, ni podtrzymujcego wiar w narodzie.
Synod w Piotrkowie 1530 roku szczególniej zaleci rodki zapobiegajce wprowadzaniu heretyckich
pism, a synod zebrany w czycy w r. 1532 nakaza
uycia najsurowszych rodków przeciw heretykom. Oba
te synody staray si take zaprowadzi ród ducho-

wiestwa

np.

:

niektóre reformy, a zwaszcza przywróci po-

wag sdów

Zakaz uczszczania na
uniwersyte^;y

duchownych; ale najwaniejszym, dla Avydanych przez si ustaw w celu powstrzymania szybko
wzrastajcej herezji, by synod piotrkowski z r. 1542.
r. 1534 duchowicstwo
otrzymao od Zygmunta
1-go rozkaz, moc ktorego wzbroniono studentom pol-

W

,

-p

.

protestanckie.

oskaronych o wyznawanie luteranizmu (10 grudnia), a w dwa dni potem wyto7 podobnych procesów, sdzc z nazwisk przewanie przeciwkoosobom pochodzenia niemieckiego. Nastpnego roku jeszcze jeden podobny proces
spotykamy. Sprawy z ksigarzami o ksiki luterskie mamy znowu w r. 1534, kiedy obwiniono o to Hieronima Wietora i Filipa Winklera. Jednoczenie ksiki podobne
znaleziono u Macieja z Opoczna, proboszcza w Sieciechowie. Lecz najwaniejsz
z tych spraw byo wystpienie Jakóba z Iy, kaznodziei kocioa w. Szczepana,
„artium" magistra i ^coUeg-iati minoris collegii." Rzeczony ksidz 1528 r., a wic
prawie jednoczenie z Seklucjanow dziaalnoci w Poznaniu, zacz w swym
kociele kaza po lutersku. Oskarony zaprzeczy tema w sdzie, jednake nastpnie dziaalnoci swej w kierunku luterskim na kazalnicy nie zaprzesta i w r.
1534 powtórnie przez biskupa Piotra Tomickiego do sdu pozwany zosta. Gdy
czono odraza

znów zaprzecza, wbrew zaprzysionym zeznaniom wiadków, polecono mu przedstawi sw apologj pimiennie, po zoeniu której przekonano si o jej niezgodnoci z kocioem rzymskim i polecono bdy odwoa, co te .Jakób przyrzek
nastpi 20 padzieri co z rozkazu biskupa ludowi z ambony ogoszono, i ma

tego 1534 r. Gdy jednak dygnitarze kocielni lud oczekiwali go w kousysze odwoanie, nie ujrzano opornego, który ratowa si uprzednio
ucieczk do Wrocawia, skd pomimo wydanego listu elaznego powróci nie chcia
nika

i

ciele, by

i

w

zaocznie jako heretyk

wyroku, jest

skazany

ju cakiem

zosta.

Wyznanie

wiary

Jakóba,

przytoczone

luterskie.

H. M.

—
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skim udawania si do prowadzonych przez heretyckich
profesorów wszechnic cudzoziemskich i odwoano moju ksztacc. Modziecy, którzyby, lekdzie tam
cewac rozkaz królewsl<:i, pozostali na Avzbronionych
akademjach, mieli by ukarani wyczeniem od wszelkich urzdów i godnoci; za udajcy si tam wbrew za-

m

kazowi podlega mieli ciszym jeszcze karom. Rozporzdzenie to zostao jednak bezskuteczne, gdy, nie
przez sejm zatwierdzone, nie miao siy prawa
obowizujcego, zwaszcza dla szlachty, która, osoniona od wszelkich samowolnych ogranicze przywilejami
konstytucyjnymi, nie jorzestawaa uczszcza na wzbro-

bdc

nione

wszechnice, a szczególniej do Witenbei^gi, koleb-

Pozostay te martw liter: ustawa
ogoszona w Krakowie 1535 r.,
luteranom w Wilnie, te,go roku; zarówno

luteranizmu.

ki

przeciw anabaptystom,
przeciw

i
i

któremi

te,

av

roku 1541 grozi król

chectwa wszystkim przyjmujcym

kar

utraty szla-

w

swych domach ksiheretyckich. Tego dowodz i akta wyej wymienionego
synodu piotrkowskiego, na którym postanowiono
od króla w^ykonania uchwa, wydanych przeze przeciwko
herezji. ISla tym samym synodzie zakazano rodzicom posjdania dzieci do szkó heretyckich; wzbroniono te czytania dzie Lutra i Melanchtona, co wielu czynio pod
pozorem zbijania takowych; wreszcie zalecono poszukiwanie pism heretyckich po domach obywateli. Wadze
miejscowe otrzymay rozkaz czuwania nad ksigarzami
i drukarzami, zabierania podejrzanych dzie i wymierzania doranych kar na przestpcach.
Wszelako ustawa
ta nie zdoaa narzuci wizów prasie, która wyrokiem
la^ólew^skim z r. 1539 uznana zostaa jako wolna. Synod
ten przejty by szczególniejsz nienawici dla czechów,
czsto przebywajcych po domach polskich jako nauczyciele
rozkaza wic, by ycie, zgromadzenia i pisma iusytów podlegay cisemu nadzorowi. Tene sam synod

y

zada

;

—
zaleci, jako

kwizycji

i
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przykad do naladowania, ustawy w.
postpowanie z herezj i heretykami.

jej

in-

Sy-

w Piotrkowie w r. 1544 potwierdzi uchway z r. 1542
dodatkiem nowych rozporzdze co do polskich akademików, uczszczajcych na luterskie uniwersytety w NiemWszystkie te postanowienia, na wymienionych
czech.
synodach przeciwko nauce reformacyjnej ogoszone, oka-

nod
z

zay si ponnemi, gdy swobody konstytucyjne narodu,
starannie ograniczajce zakres jurysdykcji duchownej, unie-

moliwiy duchowiestwu przeladowanie

ludzi,

uwaa-

nych przez nie za heretyków zasugujcych na kary najr.
1547 zmuszony
Synod piotrkowski
surowsze. *)

w

by wyzna,

e

koció

wielce

zagroony

jest

herezj,

si po wszystkich djecezjach, zaraDoda naley,
duchowiestwo.
zia nawet i samo
Sejm w Kra^ przeciwiestwie do postanowie synodów sejm w Kraprzyznajc po- kowie r. 1543 udzicli polskim obywatelom prawa uczlakom prawo
* a\
uczszczania szczania na uniwersytety cudzoziemskie. ^ ^)
która, rozszerzywszy

e

.

.

.

i

.

•

i

•

na uniwersytety zagrani-

.

czne.

s

skargami na
*)
Protokuy wielu synodów owego czasu przepenione
pogard, z jak traktowano wadz sdów duchownych, a w niejednej ustawie polskiej przejawiaj si silna zazdro i nienawistne uczucia wzgldem duchowiestwa.
Sejm 1538 r. zabrania duchowiestwu polskiemu, pod kar mierci, otrzymywania
jakichkolwiek dostojestw od stolicy apostolskiej, a zakaz ton czstokro póniej
r. 154:4
mar. 1543 zniesione zostao pacenie annatów.
powtarzano.

W

W

W

r. 1565 uchwalono,
aby duchojtki kocielne poddano ogólnym przepisom.
wny, dopuszczajcy si jakiegokolwiek przestpstwa, sdzony by przez zwyky
trybuna, a nie pi'zez duchowny.
**)
Wspomnie te naley o godnem uwagi wydarzeniu w Krakowie za
czasów Zygmunta I. Niejaka Katarzyna Woygel, ona Melchjora Weygla, zotni-

ka

i

rajcy

krakowskiego, kobieta 80 lat liczca,

stana

przed

sdem duchownym

Zapytana o przekonania, odpoydowskiej.
„wierzy w istnienie jednego Boga, Stwórcy wiata widzialnego i niewiedziaa,
widzialnego, którego ogarn nie zdoa rozum ludzki." Zarzucano jej, jakoby zaprze-

oskarona o odstpstwo do

religji

e

czaa ])rawdzie, objawionej w Ewangelji. Poniewa trwaa w swych przekonaniach,
pomimo napomnie sdziów, którzy przedstawiali jej niebezpieczne nastpstwa jej
Górnicki, wspóczesny historyk,
uporu, spalona zostaa na rynku krakowskim.
posza na mier z wielkim heroizmem.
który opowiada to zdarzenie, dodaje,
Akta biskupie krakowskie opowiadaj fakt ten podobnie, jak Górnicki. Ale Jiudzyski Stanisaw, pisarz socyniaski, który Weyglow nazywa Zalaszowsk, wy-

e

—

—
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odnoszce si do spraw religijnych ustawy, przyjte w Polsce za panowania Zygmunta I-go, postaramy si skreli osobisty charakter

Wymieniwszy gówne,

i

przekonania tego panujcego,

gdy

one

koniecznoci

z

wywary wybitny wpyw na losy nauki refoimacyjnej,
która za czasów jego rzdów zdobya sobie w ojczynie
naszej powane stanowisko.
Zygmunt I wstpi na tron po mierci brata swe- Charakter
Zygmunta
^
go Aleksandra w r. 1506, majc juz lat 40. Otrzyma
A

,

1

1

on znakomite

r.

•

wyksztacenie

sawnego uczonego, wocha

1

literackie

Filipa

I.

.

pod kierunkiem

Buonaccorsi,

lepiej

znanego u nas pod przybranem nazwiskiem Kallimacha,
który, zmuszony opuci wasn ojczyzn, znalaz zaszczytne przyjcie na dworze Kazimierza Jagielloczyka, gdzie
mu powierzono wychowanie synów królewskich. Zygmunt mia charakter prawy i szlachetny, obdarzony

by te wielk odwag,

której niejednokrotnie

da dowody

w ronych cikich przejciach; gówn jednak waciwoci jego usposobienia bya opieszao dobro serca, czsto w sabo przechodzca: dwie cechy rodu Jai

Ta okoliczno objania nam wci wystpuchwiejno postpowania tego monarchy w spra-

giellonów.

jc

wach religijnych, które byy przedmiotem sporów zakócajcych jego panowanie. Pod naciskiem duchowiestwa lub niektórych

fanatycznych senatorów

wydawa

czstokro surowe rozporzdzenia przeciwko nowatorstwem religijnym, lecz nie zastosowywa ich prawie nigdy, z wyjtkiem spraw gdaskich, które w jego oczach
wicej miay znaczenie pohtyczne ni religijne. Gdy inkwizytor krakowski Mikoaj Bedleski uzna za jawnego
raa

liw

e

przypuszczenie,

bya ona pierwsz socyniank

w

Polsce.

Lubieniecki

e

przeczya nauce o transsubstancjacji. Okrutny wyrok nad nieszczkobiet, wyrok tak sprzeczny z charakterem narodowym, zosta wywogównie przez Gamrata, faworyta królowej Bony, kt(jrego wpyw^y jej wynio-

utrzymuje,

any
sy na

tron biskupi

w

Krakowie, cho

by czowiekiem rozwizych

obyczajów.

—
heretyka Jakóba

uj

z

—
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Iy, kaznodziej

si za nim,

w.

przy kociele

dopuszczajc jego ukarania. Gdy sawny przeciwnik Marcina Lutra, Jan Eck,
powici Zygmuntowi swe dzieo, zbijajce nauk lutersk, zachcajc króla do przeladowania herezji i zalecajc mu, jako przykad do naladowania, postpowanie
niechtnego niemieckiemu reformatorowi Henryka VIII,
króla angielskiego (który nawet sam wyda potpiajce
Lutra dzieo), Zygmunt I odrzek, i pragnie panowa
zarówno nad owcami jak i nad kozami.*) Panowie tacy jak Górka, Ostroróg i niektórzy inni, którzy przyjli otAvarcie
nauk reformacyjn i za to ulegli kltwie
kocielnej, nie utracili jednak aski»monarszej, lecz pozostawali nadal na swych wanych i zaufanych urzdach.
Jana, król

Albert brandenburski,

nie

siostrzeniec króla,

oeniwszy si, poor. 1524.
Za przyposzy wszystkie posiadoci zakonu,

krzyaków, przyjwszy luteranizm

y

koniec

kadem
a

istnieniu tego

Alberta

Zygmunt uzna

pierwszym

w

mistrz

wielki

t

zakonu

i

w

zmian ugod

dziejach

przykadem

z

r.

bdc

1525,

sekularyzacji, przez

któr luteranizm zosta j)0 raz pierwszy dyplomatycznie
uznany za religj panujc.
spóczeni nie uwa-

e

ali króla polskiego za zbyt gorliwego
dzi i ta okoliczno,
protestanccy

e

cy starali si

nakoni

obrony protestantyzmu
wielkie

std

korzyci.

go,
ligi

Po

katolika,

ksita

dowo-

niemiec-

by nalea do utworzonej dla
szmalkaldzkiej,

zgonie

ofiarujc

pierwszej

swej

mu

ma-

onki, Barbary, córki wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Zapolji, poj Zygmunt w r. 1519 za
Bon
Sforz, ksiniczk medjolask. Mia on wówczas lat
53 i niebawem uleg cakowicie wpywowi modej, piknej i wyksztaconej królowej.
Te wielkie zalety niky

on

*)

Ad

invictissimum Poloiiiae

regem Sigismiindum do

contra Lutheranos, Johannes Eckius, 152U

r.

sacrificio

]\Iissae

—
jednak wobec
wrotna,

jej

przyAvar

:
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bya tobowiem ksiniczka prze-

rozwizych obyczajów,

dna panowania

i

cici-

wa

bogactw. Liczne naduycia nieuczciwej tej królowej,
rzdzcej krajem niemal samowolnie pod koniec pano-

wania

jej

zalepionego

maonka, wzbudziy w

naro-

ogóln wzgard dla powszechnie przedtem lubianepoddani, zapoZygmunta
i dopiero po jego zgonie
go
minajc uomnoci a pomni na cnoty, opakiwali strat
tego niegdy tak popularnego monarchy.
Postpowanie Bony z protestantami byo bardzo nie-^P^y^^ królo^«J Bony na
l
11
równe. TZKieroway
ni nietylko
wzgldy dogodnoci, sprawy pro^^^^'
lecz równie i namitne zachcianki kobiety zepsutej, albo- ^^ ^^
wiem niepodobna przypuci, by uczucia religijne mogy mie jakikolwiek wpyw na dusz takiej jak Bona
istoty, objaAviajcej stale zupene lekcewaenie wszelkich
zasad moralnych.
Zostajc pod cigym wpywem spokrewTiionego sobie dworu hiszpaskiego. Bona z usposobienia przeciwna bya raczej wszelkim nowatorstwom
religijnym; lecz, skoro zdarzao si niejednokrotnie, e do
dzie

;

^

•

111

T

.

•

przeprowadzenia zamiarów potrzebni jej byli ludzie sprzyjajcy nowym zasadom, nie wahaa si wówczas dawa
herezji zacht, aby módz zamieni heretyków w poyteczne narzdzia do osignicia osobistych swych celów.

Jednym

gównych

nauki reformacyjnej
Av Krakowie by Lismanini, spowiednik królowej, która
sama uatwiaa mu sprowadzanie z zagranicy ksig naz

krzewicieli

uk t

zawierajcych. Prócz powyej wymienionych a postpowaniem królowej kierujcych przyczyn, byy jeszcze
inne, niemniej potnie dziaajce na serce tej kobiety:
grzeszna namitno pocigaa Bon ku Janowi FirlejoA\'i,

który znakomitoci rodu, wyksztaceniem

chownoci

nalea

do

i

powierz-

najznakomitszych panów

pol-

Firlej, sprawujcy urzd wojewody lubelskiego
marszaka nadwornego, otwarcie wyznawa nauk reformowan i pod nastpnem panowaniem sta si przy-

skich.
i

— Dowódc

protestanckiej szlachty. Wszystkie te okolicznoci

tak usposabiay

Bon,

e wpyw

jej

nie

móg by

szko-

dliwy dla reformacji.

Taki by stan Polski, gdy nauka relbrmacyjna zagraniczcej z Niemcami Wielcza do niej przenika.
kopolsce, gdzie wpyw nauki Husa bardzo by silny, objawi si protestantyzm publicznie po raz pierAYSzy midzy rokiem 1530 a 1540 przez otwarcie kocioa luterskiego pod opiek wpywowego rodu Górków, któ-

W

W Krakowie rzy
ne^towarzyszeme celem
rozpraw rengijnych.

nauk

przyjli

dnak

pcmo

oone W
nauk

reformatora

spraw

naprzód

Krakowie

saskiego.

''

^

ewangelicznych.

w

reformacji

stowarzyszenie

.Silniej

je-

Polsce za-

rozszerzania

dla

Skadao si ono

z

najznako-

mitszych uczonych owego czasu, którz}^, poczeni wzami osobistej przyjani, utworzyli ów zwizek pozortylko do przeprowadzenia
nie cile katolicki i

dcy

w

naruszajcych prawowiernoci.
Na czele stowarzyszenia sta woch Franciszek Lismanini, prowincja zakonu franciszkanów,
kapelan i spowiednik królowej Bony, a naleeli do: Jan Trzecieski,
pierwszy polski gramatyk; syn jego Andrzej Trzecieski,
równie znakomity uczony i lingwista, Bernard Wojewódka, ksigarz i radny miasta obaj uczniowie Erazma
Rotterdamczyka Andrzej Frycz Modrzewski, ucze Melanchtona; Jakób Przyuski, znakomity prawnik; Adam
Drzewiecki, kanonik kapituy krakowskiej Andrzej Zebrzydowski, póniejszy biskup krakowski, ulubiony ucze
Erazma; Jakób Uchaski, referendarz koronny, nastpnie
arcybiskup gnienieski, i wiele innych osób, znakomitych zdolnociami, uczonoci i zajmoAvanem w spoeczestwie stanowiskiem.
Lismanini posiada liczny ksigozbiór dzie antykatolickich i stale otrzymywa kade tego rodzaju wydawnictwo. Na zebraniach stowarzyszenia objania on

reform

niczem nie

—

;

;

rozmaite zagadnienia teologiczne, a nie

dajce si po-

—
prze Pismem

witem
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zasady rzymsko-katolickie

miao

'/bijano na tych posiedzeniach. Niestety, niektórzy czonkowie tego zwizku, za daleko posunwszy swe teologiczne pomysy, otwarcie przeczy zaczli nauce o Trójcy witej.
Na jednem np. z zebra u Jana Trze-

cieskiego

niejaki

Pastoris,

ksidz

rodem

z

Belgji,

przedstawi tajemnic Trójcy witej za niezgodn z pojciem jednoci Najwyszej Istoty. Nauka ta, aczkolwiek goszona ju w dzieach Serweta, ale nieznana
jeszcze w Polsce, takie wywoaa zdumienie,
wszyscy
umilkli, spostrzegszy si z przeraeniem, i obalaa ona
wiar w objawienie! Nauka ta, przyjta przez kilku
czonków^ stowarzyszenia, staa si podstaw do utworzenia sekty znanej pod nazw socynianów, chocia ani
Lelio ani Faust Socjai nie byli jej prawdziwymi zaoycielami.
Samo to miae twierdzenie odstraszyo nie-

e

w^tpliwie wdele bojaliwych

umysów

i

powstrzymao

od stawiania dalszego oporu naduyciom rzymskim, skaniajc do pozostania raczej na onie kocioa katolickiego, nawet pomimo jego zbocze, ni do wejcia
na niebezpieczn drog, prowadzc do wyznawania
czystego deizmu i uwaania Ewangelji za prosty zbiór
zasad moralnych. Znalazo si jednak wielu'staego ducha i prawdziwej pobonoci mów, którzy postanowili poszukiwa prawdy, lecz, uwaajc rozum ludzki za
probierz niedostateczny

w tej

sprawie, postanowili

oprze

si na Pimie witem.*)
sane

Pomimo pozornej ulegoci, okazywanej przez opipowyej stowarzyszenie kocioowi katohckiemu,

Samuel Maciejowski, biskup krakowski, odkry w^ki'ótce
Otrzymawszy wiarogodn
prawdziwe jego dnoci.

wiadomo

Najdokadniej opisuje

*)

wanegfo

\

o heretyckich

w

Krakowie.

to

przekonaniach Lismaniniego,

Wgierski

w

swej

historji

zboru

reformo-

—
zarzdzi poszukiwania

w

—
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jego

ksigozbiorze; lecz ten,

ostrzeony na czas, usun wszystkie podejrzane dziea,
tak e, kiedy dokonano przegldu jego bibljoteki, nie
wykryto nic, coby mogo rzuci podejrzenie na prawowierno jej waciciela. Biskup nie zmieni swego przekonania o herezji Lismaniniego, a gdy tego wysano do

Rzymu

dla

zoenia powinszowali

jego wstpieniu

na

tron,

Juljuszowi III

Maciejowski

przedstawi

przy

go

wobec papiea jako niebezpiecznego heretyka, zdolnego
do obalenia kocioa rzymskiego w Polsce. Lismanini,
ostrzeony przez przyjació o grocem mu stamtd niebezpieczestwie, zdoa zrcznoci
zniweczy sku-

sw

tki

biskupiego oskarenia

i

wróci spokojnie do

Polski.

Duch bada religijnych, oywiajcy czonków opiPostpy reforraacii w spo- gr^^go-o
wyei
stowarzyszenia,
wnet zacz si^ objawia
o
j
j
j
leczenstwie

w

i

;

,i

polskiem.

otwartych napaciach na

koció rzymsko

Jan Karmiski, zamony ziemianin

i

-

katolicki.

osobisty przyjaciel

Lismaniniego, przyjmowa w majtku swym Aleksandrowicach pod Krakowem kilka osób, które jawnie porzuciy wyznanie katolickie. Pewien duchowny, byy
kaznodzieja przy katedrze krakowskiej, publicznie powstawa w Aleksandrowicach przeciw bawochwalstwu
rzymskiemu, zalecajc czytanie Ewangelji. Uwiziony
nauk,
przez wadze duchowne, ksidz ten odwoa
lecz odzyskawszy wolno, zabezpieczony przytem opiek
jednego z potnych panów, gosi dawne przekonania. *)
tym czasie Franciszek Stankar, woch, pierwszy profesor jzyka hebrajskiego w Krakowie, objaniajc akademikom psalmy, zacz powstawa przeciw oddawaniu czci
witym. Uwiziony za to na zamku w Lipowcu, porwany
stamtd zosta przez kilku ze szlachty podzielajcej jego

sw

W

*)

Lubioniocki

i

Wgierski,

którzy o tyra

ani nazwiska ksidza, ani biskupa, który go

uwizi.

wymieniaj
okoo 1548 r.

fakcie pisz, nie

Stao si

to

:

—
pogldy

i

potnego

znalaz

bezpieczne

Stadnickiego,

pana,

protestanck,
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schronienie
który,

zaoy w nalecem

do

w

dobrach

wyznajc nauk
jego

posiadoci

Dubiecku *) szko ewangelick, powierzajc kierownictwo jej temu Stankarowi. Ksidz Marcin Krowicki
powstawa w kazaniach swych przeciwko oddawaniu
czci witym i obrazom, ogaszajc to za nieznane
w pierwotnym kociele naduycie, i zacz odprawia
naboestwo w jzj^ku krajowym. Feliks Kruciger ze
Szczebrzeszyna, rektor szkoy w Niedwiedziu pod Kra-

kowem, zacz w
Ewangelj. Inny

1546 objania z kazahiicy czyst
duchowny, Jakób Sylwjusz, rektor
w Krzemieniu, by pierwszy, który zaniecha odprawiania mszy w r. 1527. Wiele te wpywowych osób, zajmujcych wane urzdy w pastwie, otwarcie przyjo nauk
r.

Najwicej znani midzy nimi byh Bonar,
Decjusz, prywatny sekretarz
królewski
Mikoaj Olenicki, pan na Piczowie MarStanisaw Cikowski,
cin Zborowski, kasztelan kaliski
sawny w wielu bojach w^ojownik; Mikoaj Rej, pierwszy
polski
poeta
potne rody Szafraców, Stadnireformatorów.

:

biecki; Justus

kasztelan

;

;

;

;

ckich

i

t.

d. * *)

Nawrócenie si do protestantyzmu kilku osobistoci
w spoeczestwie stanowisko, zabezpieczao reformatorów od przeladowa duchoi

rodów, wysokie zajmujcych

*)

w Galicji.
ja w 1543

Dubiecko ley

ewangelickiego, dowor. nalea do obozu
wydane przeze w tym roku dzieo „Krótka rozprawa midzy trzePaueiu, wójtem a plebanem" (przedrukowane w Krakowie 1892 r.),
ma osoliami
**)

dem

Milioaj Rej

czego

:

"W

którem Rej midzy innemi pisze
„Tako wite Pismo uczy

Prawa wiara wiele moe,

T

masz wszystkiego nagrodzi.

INIau Puu Bóg dla

o datki."

H.

M.

—
wiestwa
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rzymsko-katolickiego,

wielce

im

uatwiajc

szerzenie nauki ewangelicznej. Zdaje si wszelako, i
przed rokiem 1548, z Avyjtkiem niektórych wypadków,

ogó nie mia przekona cile

okrelonych; widzia bowiem
Rzymu, sam jednak nie doszed do jasnego pojcia prawd ewangelicznych, ani te
do dokadnych z Pisma witego zaczerpnitych wnio-

naduycia

tylko

sków;

i

bdy

zdawali sobie

rzuci, nie

spraw

wiedzc jednak

z tego,

jeszcze,

co

naleaoby

od-

coby ustanowi. Do-

pod nastpnem panowaniem, Zygmunta Augusta,
doszK do jasnego okrelenia swojego wyznania. Zasady
Zwingljusza i Kalwina przewaay ród szlachty, gdy luteranizm. rozpowszechnia si w miastach, gównie zamieszkaych przez niemieckich osadników, utrzymujcych stae stosunki z Niemcami i skaniajcych si ku

piero

nauce reformatora saskiego. miae pomysy antitrynitarzy, z których powstaa póniej liczna sekta braci
polskich czyli

socynianów,

przyjy si gównie ród

szlachty.

Nie

moemy

tu

pomin wanej

okolicznoci, która

wielce si przyczynia do ustalenia w naszym kraju zasad ewangelickich, mianowicie przybycia braci czeskich,

którzy (przy

Czechy,

Wpyw

braci

pojci?relt

kocu wyej

osiedlili

si

w

opisanego okresu), opuciwszy

Prusach

i

w

Polsce.

Ju na samym pocztku reformacji Husa zaznaczyy si ród jego zwolenników wielkie rónice, które

gijnewPol-2
sce.

biegiem czasu rozdzieliy ich na dwa stronnictwa:
taborytów i kalikstynów. Ci ostatni, tak zwani z powodu obstawania jedjmie przy komunji pod dwiema postaciami, w swoich daniach reform kocielnych byli
o wiele umiarkowasi od pierwszych, pragncych zupenego zastosowania nauk Wiklefa a odrzucenia wszy-

si na Pimie witem. Po
mierci yki, wodza taborytów, powstao trzecie stronnictwo, tak zwanych „sierot", które, bdc mielsze od kalistkiego, co

nie opierao

—

—
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kstynów a umiarkowasze od taborytów, zajmowao porepóniej
dnie mi(iclzy niemi stanowisko; zdaje si j)rzecie,
zlao si ono z dwoma wyej wymienionemi stronnictwami.
Eozdzia dwóci pierwszych stronnictw dokonany
zosta w r. 1433, gdy sobór bazylejski przyj czectiów
na ono kocioa katolickiego. Kalikstyni skaniali si
do uznania zwierzchnoci papiea, byleby ten zatwierdzi nadane im przez sobór bazylejski ustpstwa. Taboryci odrzucili te warunki, susznie uwarzajc je za nader
niebezpieczne dla wyznania swego, takie bowiem zblienie do kocioa rzymskiego przywrócioby wkrótce

e

zupena, jego przewag. Kalikstyni przemogli, lecz stronnictwo taborytów, acz zmniejszone i tracce swe znaczenie polityczne, stale

trzymao si jednak

Midzy

czystej na-

1440 a 1450 nazwali si
oni brami czeskimi, a w r. 1456 utworzyli spoeczno
religijn, wyranie rónic si od innych wyznawców,
Husa.
r. 1458 doznali oni cikiego przeladowania
na Morawach zarówno od rzymskich katolików jak i od
uki ewangelicznej.

r.

W

W

kalikstynów.

r.

przeladowanie

1466

odnowio si

ze zwikszon srogoci, lecz nie zdoao zama gorliwoci religijnej ani odwagi Braci, których powicenie
dla sprawy roso w miar znoszonych dla niej cierpie.
Zwoawszy synod do Lhoty, obrali starszych i urzdzili
swój koció na wzór pierwszych chrzecijan.

podówczas w Austrji waldensów, wywici pierwszych ksiy nowoutworzonego
kocioa, którego wyznawcy, naraeni na bezustanne
przeladowania, musieli odbywa 'swe synody i odprawia naboestwa po lasach, jaskiniach i innych miejscowociach ukrytych, przezywani przez swych wrogów
Stefan, biskup licznych

adamitami, pikardami, rozbójnikami,
kiego rodzaju

wstpi

i

wszel-

obelywemi nazwy.

Cierpienia ich
ski

rabusiami

ksi

ustay
polski

w

r.

1471,

Wadysaw

gdy na tron czeJagielloczyk któ-

—
—
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braciom czeskim zupenej swoczasu Maciej Korwin,
body wyznania.
król wgierski, zniós na Morawach w^ydane przeciw
nim prawa. Braciom zawiecia nadzieja lepszych czasów dla ich kocioa, liczcego w r. 1500 ju dwiecie
przybytków do naboestwa. Gdy w trzy lata potem
zostali wyczeni od urzdów publicznych, obrona ich
wiary, jak przedstawili Wadysawowi Jagielloczykowi, przekonaa króla o ich niewinnoci, powstrzymujc
prze ldowanie, które
ju zabra kilka ofiar.
Duchowiestwo rzymsko-katolickie wywoao w r. 1506
srogie przeladowanie Braci pod pozorem otrzymania
przez teu czyn bogobojny szczliwego rozwizania
brzemiennej królowej.
Bracia nie zaniedbali adnych rodków, by oczyci si z oszczerstw na nich przez wrogów miotanych.
r. 1511 posali
oni wykad swej wiary Erazmowi
z Rotterdamu, który nie znalaz w nim adnych bdów.
„Jeeli wasza spoeczno pisze ten sawny uczony
sama obiera swych ksiy, nie odstpuje tem od zwyczajów kocioa pierwotnego nie mona te was gani,
udzieli

ry natychmiast

Okoo tego

zdyo

W

—

;

e

powoujecie na

te

czysto ycia

wiem
noci."

Luter

nie jeszcze

w

r.

stanowiska ludzi bez nauki, albo-

wynagradza

moe

1522,

by wyzwolony

z

pod

niedostatek

e

niezuperomanizmu, nie

dlatego,

wpywu

uczo-

pojwszy dokadnie zasad braci czeskich, w rozmowach
swych powstawa gwatownie przeciw kocielnemu ich

Mimo

ju w

1533 Luter zupenie pogodzi si z Brami, a w r. 1535 sam napisa przedmow
do ich wyznania wiary.
r. 1542
poselstwo Braci,
a midzy nimi sawny Jerzy Izrael *), odwiedzio Lutra,

ustrojowi.

to

r.

W

Jerzy

*)

w

Izrael,

urodzony na Morawach

W

w

r.

1500,

Tarnowie w Czechach.
r. 1548 przyby do
cigu kilku lat zorganizowa znaczn liczb zborów braci
czeskich

by

pastorem

Polski, gdzie

w

braci:

prze-

czeskich, któiych zo-j

:

—
przyj ich
duchown z nimi
który

wielkim

z

—
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czno

i

szacunkiem,

wyraajc

ustanawiajc

yczenie, by

sta-

sowiaskich
li si narzdziem do nawrócenia narodów
ku prawdzie ewangelicznej.
czescy
Gdy jednak na tron czeski wstpi dom Habsbur- Bracia
wygnam ze
gow, rozpoczo si srogie przeladowanie Braci. v5ejm swej ojczyw Pradze uchwali przeciAV nim surowe prawa, a król ^^^'
Ferdynand postanowi w r. 1544 wytpi ich zupenie
przybytki ich naboestw pozamykano a ksiy uwiziono. Ten sam król ^\yda w r. 1547 edykt, nakazujcy Braciom, pod grob kar najsurowszych, opuci
kraj w przecigu dni czterdziestu dwóch. Edykt, ogoszony w r. 1548, niezwocznie zosta wykonany; Bracia
postanowili przeto przenie si do Prus, gdzie im

,.

'ii--r>-o-

.

ksi

Albert przyobieca schronienie. 15-go czerwca 1548

mady

gro-

r.

Litomyla, Turnowa, Brandeisu, Chlumu, Bidsowa
i z wielu innych miejsc, skadajce si do tysica dusz,
podzielone na trzy oddziay, puciy si av drog ku
Prusom, przez lzk i Polsk. Ostatni z oddziaów, zo- Przybycie
ony z czterystu ludzi, wszed do Poznania dnia 25
czerwca pod przewodnictwem ksiy: Macieja Akwili,
Urbana Hermona i Macieja Paliczki. Na czele wszystkich pielgrzymów sta Maciej Syoski, przeoony zboru, którego Wgierski,
znakomity pisarz ewangelickoz

nazywa „wodzem ludu Boego."
Andrzej Górka, kasztelan poznaski i wojewoda
wielkopolski, pan niezmiernie bogaty, wyznajcy ju

polski,

poprzednio

nauk

sta superintendentem.
Bra
w Polsce i wielce przyczyni

w
sce,

r.

przyj pobonych

reformacyjn,*)

on udzia

si do

w gównych

zawarcia

ugody

synodacli

piel-

ewangelickich

Umar^

sandomierskiej.

Pozostawi, oprócz kilku innych dzie, historj braci czeskich
napisan po polsku i acinie.
Patrz ukaszewicz, Dzieje kocioa
1588.

w

Pol-

w

Po-

znaniu.
*)

Górkowie przyjli protestantyzm

podug

konfesji

augsburskiej.

M.

H.
Zarys dziejów reformacji.

Tom

I.

•

icii

—
grzymów nader
ich: Kurniku,

dobrotliwie

Kominie

—
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i

i

rozmieci

Szamotuach.

w

dobrach swo-

Bracia

odpra-

tam otwarcie swe naboestwa a hymny ich piewane i kazania goszone w zrozumiaej dla mieszkaców
kraju mowie czeskiej zyskay im odrazu sympatj ludnoci. Pochodzenie i JQzyk sowiaski braci czeskich
daway im wielk w Polsce przewag, jakiej nie móg

wiali

mie luteranizm, bdcy niemieckiego pochodzenia mieli wic uzasadnion nadziej, i nawróc wszystkie cz;

ci

Biskup poznaski

Wielkopolski.

bezpieczestwo

groce

jego

Izbicki,

djecezji

widzc

przez

nie-

pobyt

porednictwem senatorów
duchownych i kilku gorliwych wieckich rzymskich katolików, rozkaz królewski, wydany 4-go sierpnia 1548 r.,
wzywajcy Braci do opuszczenia kraju. Rozporzdzenie
to, wymuszone na niedowiadczonym, gdy zaledwie od
kilku miesicy zasiadajcym na tronie Zygmuncie Augucie, upozorowane byo powodami politycznymi, albowiem w tym czasie istniaa midzy Czechami a Polsk,

braci czeskich, otrzyma,

za

umowa wzajemnie obowizujca

nieprzyjmowania
poddanych przesiedlajcych si z jednego kraju do druBracia opucili Polsk i przeszli do Prus, pogiego.
zostawiajc jednake tak obfite nasienie swej nauki w
prowincji, czas pewien przez nich zamieszkiwanej,
póniej zdoali w tej czci Polski zaoy niejeden zbór
kwitncy.
do

e

Takim by

Polski,
gdy zmar Zygmunt I
przekonaniami reforona
przesiknita
w r. 1548.
matorów rozmaitych odcieni, które jednak nie przybray
jeszcze staych i okrelonych form, gdy nie zaoono
zborów rzdzcych si(^ prawidami wiary i obrzdku
kocioów reformacyjnycb, istniejcycli w rozmaitych
czciach zachodniej Europy. Stao si to dopiero pod
nastpnem panowaniem, Zygmunta Augusta, od r. 1548
do 1572, gdy zaoone w Polsce kocioy protestanckie

Bya

stan

—
byy ju
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tolerowane, lecz

nietylko

pozyskay uznanie

prawne.

ROZDZIA
Rozwój reformacji

w

II.

pierwszych latach panowania Zygmunta Augusta.

Okolicznoci towarzyszce wstpieniu na tron Zy- Niepokój
"W kraju w pogmunta Augusta nie byy zbyt pomylne. TVTNie zaprze- cztkach paZy^
Xl
czano mu wprawdzie praw cio
wadzy,
gdy sprawa nowania
gmuntaAunastpstwa tronu poprzednio ju zaatwiona zostaa przez f^^^^iST^obranie go i ukoronowanie, gdy by jeszcze chopiciem, stwem z Barl^omimo jednak zapewnienia praw monarszych Zygmun- wiówn.
towi, zaczej^iono go w przedmiocie droszym dla od
korony przodków. Po zgonie pierwszej swej maonki,
Elbiety Austrjackiej, Zygmunt poj za
tajemnie
w Wilnie Barbar Radziwiówn, w^dow po Gasztoldzie, wojewodzie trockim,
osob nader pikn i wyksztacon. Zwizek ten, ukrywany do mierci starego
króla, zaraz potem zosta ogoszony.
Chocia prawo
wzbraniajce monarchom zawierania zwizków
skich bez zezwolenia sejmu o wiele lat póniej zostao
ustanowione, w caej jednak Polsce powsta gwatowny
opór przeciw ki'ólewskiemu oenieniu si. Powodem tego bya zazdro panów wzgldem ju potnego rodu
Radziwiów, których wpyw wzrós jeszcze przez ten
zwizek. Zdarzenie to uwaane byo przez wielu za pomyln sposobno do narzucenia wadzy królewskiej
nowych ogranicze. Opór przeciwko maestwu królewskiemu by na sejmie piotrkowskim tak gwatowny,
•

1

1

1

1

•

•

on

mae-

i

]3i'ynia Dzierzgowski,

przywódca

opozycji, odznacza-

owiadczy, e
jcy si nienawici ku
gotów jest zwolni monarch od czcej go z królow
protestantom,

przysigi

a

win

grzechu

wiaroomstwa

rozoy

na

Król wszake pozosta
wierny przywizaniu swemu do polubionej maonki
a przy pomocy kilku wiernych przyjació zdoa prze-

wszystkich poddanych pastwa.

—
zwyciy
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Barbar uznano królow
a sam prymas Dzierzgowski ukoronowa j w r. 1550.
Bdne postepowanieprotestantów

^

^^
"^gu!^

opór przeciwników:

w

Ewangelicy polscy

mdrze.

byli
W mm/^
^.

sprawie postpili nader nie^i
podtrzymywa.1króla
w walce z opo-^

tei

1

zycj, aby go tem pozyska dla sprawy reformacji; wska-

zywa im

t

drog

jeszcze

i

ten

powód,

e

krewni

Barbary otwarcie wyznawali wiar ewangelick (Mikoaj Radziwi, wojewoda wileski, kanclerz i wielki
hetman litewski, by bratem Barbary*), a wrogie dla

modej królowej usposobienie gowy kocioa

w

rzymsko-katolickiego

Polsce,

mn-

Dzierzgowskiego,

w szeregach jej obrodomniemanych interesów
swego .stanu o istotnych korzyciach swego wyznania,
szlachta protestancka, zamiast popiera króla, podniosa
wsj)ólnie z braci rzymsko-katolick wielki a bezmylny
tem lekcewawrzask przeciwko temu maestwu.
eniu wspólnych z ca ludzkoci witych praw maeskich monarchy nie daje si dostrzedz aden powód
prawdziwie patrjotyczny; wywoaa je draliwa zazdro, z jak stan rycerski stara si przy tej sposobnoci broni swych przywilejów przed niebezpieczestwem, przewidywanem ze strony wzmagajcego si
wpywu Radziwiów.
Pocztek panowania Zygmunta Augusta zakócony
Bunt akadena°ko\\iich^ zosta wypadkiem, który sam przez si mao wany,
rozwój
hw^Tdemi^®^ doniose mia nastpstwa, gdy przypieszy
no byo postawi
ców.

protestantów

Zapominajc jednak

dla

W

•

wszechnice
cudzoziem-

w

zasad ewangelickich
,

skie.

Polsce.

W
•

•

i

i

fetrzemocka, prosta ladacznica,

Regina

1549

roku
.

zniewaona

j^rzez

i

-n

kiIku

*)
Mikoaj Radziwi Czarny by stryjecznym bratem Barbary; za MiObaj ci Radziwiowie
koaj Radziwi, Rudym zwany, —jej bratem rodzonym.
dali pocztek dwóm
cale ycie sw^e powicili rozwojowi reformacji w Polsce
Czarny— niewieskiej, istniejcej do dzi dnia, lecz
linjom liadziwiowskim
i

:

ju
w mskiej

katolickiej

przy

synie

która

linji

wygasa

Czarnego,

w

r.

Krysztofio

1669, zostajc do

Sierotce

;

Rudy—

koca ewangelick.

biraskiej,

H. M.

—
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studentów stojcych przed kolegjum Wszystkich witych, wezwaa na pomoc sugi ksidza Czarnkowsldego,
proboszcza lo'akowskiego i zwierzchnika wspomnianego
kolegjum. Sudzy ci, ujmujc si za ni, wystpili przeciw studentom;

wywizaa si

bójka,

w

czasie

której

Mikoaj Czarny Ks. Eadziwi.

uywszy broni palnej, zabili kilku studentów.
Wypadek ten wywoa powszechne wzburzenie midzy
sudzy,

bd

akademikami, którzy zobowizali si solidarnie, i
si domagali uroczystego zadouczjuienia za mier towarzyszów. Udali si przeto tumnie na zamek kró-

—
lewski,

bagajc

o

nich,

—
sprawiedliwoci na za-

wymierzenie

bójcach, a zwaszcza na

podug

102

sprawcy

samym

tej

Czarnlcowskim,

gównym,

Samuel Maciejowski,

zbrodni.

biskup krakowski, odradza im tumnego na zamek potakowy ublia majestatowi
chodu, przedstawiajc,

e

przyrzek wyjedna dla nich zupene
i
zadouczynienie. Akademicy odeszli od zamku i przecigali po ulicach, niosc na barkach ciaa zabitych towarzyszów i wygaszajc mowy gwatowne. Zatwierdziwszy wzajemne zobowizanie cigania winowajców,
obrali ze swego grona jednego, polecajc mu sdowne
dochodzenie tej sprawy; owiadczyli te, i, w razie
nieotrzymania sprawiedliwoci,
opuszcz wszechnic
a nawet ojczyzn. Król przyj poselstwo studentów
zanoszcych skarg, gwatowno której dowodzi Avielkiej ich dla wadzy duchownej nienawici,
czekajcej
tylko sposobnoci, aby wybuchn. Zarzucali oni Czarnkowskiemu, i,
przeoonym kolegjum, rozkaza sugom swym
przemocy; lecz tene dowiód,
w czasie, gdy zacz si rozruch i morderstwo do-konane zostao, wcale nawet nie by w domu. Król, zganiwszy burzliwe postpowanie akademików, poleci rozpatrzenie tej sprawy Samuelowi Maciejowskiemu, kanclerzowi wszechnicy, odznaczajcemu si agodnoci
i miem obejciem.
Studenci, wtpic o bezstronnoci
królewskiemu,

bdc

uy

e

biskupa, nie stanli przed

sdem

i

zaniechali dochodze-

Czarnkowskiego uznano niewinnym,
sugi jego uwiziono.
Gdy jednak aden

nia swej krzywdy.

natomiast

oskaryciel si nie stawi, sdu by nie mogo; akademicy postanowili wic opuci uniwersytet. Poniewa
niepodobna byo
przeciwko nim jakiegokolwiek
przymusu, wadze staray si zapobiedz wykonaniu tego
zamiaru rodkami pojednawczymi. Zaproszono studentów do kocioa franciszkaskiego, gdzie zastali zebrany senat uniwersytetu, biskupa krakowskiego i Jana

uy

—
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Tarnowskiego, pana najbardziej w owym czasie szacTarnowski przemówi do modziey, obiecujc
ukaranie winowajców. Sucliano go z wielk uwag;
lecz gdy biskup chcia si odezwa, przerwano mu, nie
dajc doj do sowa. Poczem studenci iaaliwie wy-

owanego.

kocioa, postanawiajc opuci miasto dnia nastpnego. Kraków przedstawia onego dnia smutny wddok: AYSzdzie sycha byo tylko narzekania, jki i poegnania; miasto stracio najwicej oywion i najwietniejsz
swej ludnoci. Wedug sów wspóczesnego pisarza, „szkoy opróniy si, sale uniwersyteckie
opustoszay, kocioy zamilky"
najstarsi mieszkacy
Krakowa nie pamitali tak wielkiej klski, tak powszechnego utyskiwania. Wdrowcy zebrali si w kociele na Kleparzu, skd, po wysuchaniu mszy, rozpoczli
szli z

cz

;

1549 r. swoj pielgrzymk, piewajc pie nabon.
Niektórych zdoano namówi do powrotu, lecz wikszo
opucia kraj, udajc si na obce uniwersytety. Prze-

wana

w

cz

wychodców skierowaa si do bdcego
Polski lzka, gdzie kwita wówczas
Goldbergu sawna szkoa pod kierunkiem Franken-

niejako

czci

uczniów Melanchtona. By
to ju oddawna przez polskich studentów ulubiony zakad a szlachetny ród Leszczyskich zwykle tam wychowywa swe syny. Wielu akademików udao si takdo wieo zaoonej w 1544 roku przez Alberta,
ksicia pruskiego, wszechnicy w Królewcu.*) Wszyscy
dorfa, najznakomitszego

z

e

Uniwersytet Królewiecki wielce przyczyni si do rozszerzenia w Polw. Pierwsza ewangelja po polsku i pierwsze dziea antyrzymskie w tyme j(;zyku pojawiy si pod egid tej instytucji naukowej, ktÓT
pruski Albert, siostrzeniec Zygmunta Augusta, z cezaoy w r. 1541
*)

sce znajomoci Pisma

ksi

r

wiadomoci religijnycli, literackicli
naukowy cti niemcom,
Abort myla nawet
polakom i litwinom, zamieszkaym w Prusiecti.
o wstpieniu na tron Poski po skonie Zygmunta Augusta i dlatego stara si
wszystkimi sposobami sta si popularnym w tyra kraju. Przyj on godno selem uprzystpnienia

i

Ksi

natora polskiego

i

niezawodnie, z

pomoc

partji ewangelickiej,

moe

i

byby

do-

—
W

^owodzcy
Chraczomfwa

jak zdobyy

siy,

Rcktor

pierwszy eniprotestanckie.
si i otwarcie^.
.,
.

si ozeni, za CO
^"'
pocignity przed

wyzuaje zasa-

^

^ckie?

—

niemal powracali do ojczyzny, przejci zasadami ewangelickiemi, a przez opowiadanie ich swym rodzinom, wielce
przyczynili si do rozpowszechnienia nauki reformacyjnej.
tym samym roku zdarzy si nowy wypadek,

Walenty,

*
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w

zostai

ci

Polsce pojcia

Walenty jawnie

chrzczonowski
.

,

sobie

i/r

i

•"

•

i

•

Maciejowskiego

przez feamuela

sd duchowny. Obwiniony stan miabiskupem
a towarzyszyli mu ludzie wielkiej nao przed
uki i zacnych stanowisk, jak Mikoaj Olenicki, pan na
Piczowie, Mikoaj Rej *) z Nagowic, pierwszy poeta

pi

gdyby wczesna mier (w r. 1568) nie bya stana temu na przeszkoJedyny syn jego by nader saby i dlatego niezdolny do przeprowadzenia

celu,

dzie.

ambitnych myli
*)

ojca.

Mikoaj

Rej

z

Nagowic (majtek

pierwszy, który pisa poezje polskie

w XVI

niego nalecy) by
Przetómaczy on psaterz,
Dzieem jednak, które si cie-

ziemski do

wieku.

objanienie teje przez Bullingera.
i
szyo najwiksz poczytnoci, jest jego „Postyla polska to jest wykad ewangelji niedzielnych i wit uroczystych, które wedle zwyczaju dawnego w kocieWysza ona w Krakowie na pocztku roku 1567
le Boym czytane bywaj."

apokalips

si wielce do rozkrzewiania nauki ewangelickiej. Napisana jest
bezwzgldnoci, jaka cechuje dziea polemiczne owego czasu, i przyozdobionadrzeworytami, wyobraajcymi karykatury papiea kardynaów, których wtedy
wiele wydawano w rónych czciach Europy. Dprócz wymienionych dzie wyda
Wizerunek
jeszcze pieni wite, katechizm w formie rozmów dla modziey
wasny ywota czowieka poczciwego " To ostatnie dzieo jest szkicem treci
obyczajów, panujcych w Polmoralnej, zawierajcym ciekawe opisy zwyczajów
dlatego zapewne
sce w wieku XVJ. Rej by to charakter nawskró narodowy
dziea jego zyskay tak wielk popularno. Wyksztacenie jego byo raczej zai

przyczynia

z

ca

i

i

,,

i

i

niedbane, ale wrodzony
niedostatek.

By te

z najmilszych

jego

pogldów

talent

znany

i

usilne

z wielkiej

wiedzy przykryy ten
uwaany za jednego

nabycia

starania

jowialnoci

i

dla

niej

towarzyszów owych czasów; z tego powodu, pomimo gwatownoci
protestanckich, wszdzie by mile widzianym gociem, a nawet ród

biskupów rzymsko-katolickich zaufanych mia przyjació. Umar w r. 1568.
Reja uwielbiali protestanccy pisarze, a jeden z nich (Miaskowski) mówi
stawia go naley na równi z Hezjodem u greków i Ennjuszem u rzyo nim,
mian, poniewa wszyscy trzej wskazali narodom swoim drog do wiedzy. Równie wysoko go ceni Andrzej Trzecieski. Natomiast katolicy, przeciwnie, wymylali mu
od „szatanów nieokrzesanych", nazywali go „dragonom okszaskim (Oksza majtek ziemski do niego nalecy), Sardanapalem z Nagowic" i t. p. Zycie jego
wietny yciorys jego
opisa Andrzej Trzecieski. Znajduje si rówhie treciwy
w dykcjonarzu poetów polskich, wydanym przez ks. Juszyskiego, który, cho
ksidz katolicki, by wielce bezstronnym krytykiem.

e

—

i

—
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CATECHISMYS
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Faksymile karty tytuowej katechizmu Lutra,
wydanego przez Seklucjana w Królewcu r. 1549.
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PANA IRSVSA CHRIjSTYSA
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I
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Non nobts domirK* non nobist
Scd nomini tuo da gloriam*

Faksymile karty tytuowej Ewangelji w. Mateusza,
wydanej w Królewcu r, 1551 (najdawniejsze
i
polskie tómaczenie Pisma witego).

przetóraaczonoj przez Seklucjana

—
polski

innych.

i
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gorliwy ewangelik, Kemigjusz Chemski i kilku
Orzechowski, który niebawem mia si sta

Mikoaj Rej (1505-1568).
(Podug spólczesnego sztychu).

sawny, podtrzymywa swem zjadliwem piórem spraw
ksidza Walentego. Popierany przez takich sprzymie-

—
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Cirzczonowa nietylko nie unika sposzukiwa go jako dobrej sposobnoci do zaznaczenia swych przekona, przeciwnych kocioowi rzymsko-katohckiemu. Biskup Maciejowski jednak przezornie zaniecha tej sprawy, przewidujc,
niemono wykonania wyroku sdowego uwidoczni saduchowiestwa a natomiast wzmocni siy odszczepieców.
Nastpca Maciejowskiego na biskupstwie krakowskiem, Zebrzydowski, mia zupenie odmienne usposobienie od swego agodnego i pojednawczego poprzedniznakomitych zdolnoci i nauki, zdobytej
ka: by to
pod kierunkiem Erazma, którego, zdaje si, ulubionym
by uczniem. Dawniej bra on udzia w zgromadzeniach
roztrzsajcych przedmioty religijne w Krakowie, ale,
chocia wtedy zdradza wyranie skonno ku zasadom
protestanckim, sta si nastpnie nader gorliwym a nawet gwatownym obroc kocioa rzymsko-katolickiego.
Przeciwnicy Zebrzydowskiego oskarali go o rozwize
ycie, niedowiarstwo i lekcewaenie najwaniejszych za-

rzeców, rektor

z

du, lecz, przeciwnie,

e

bo

m

sad

religji

objawionej,

uwaanych jakoby

przez

niego

za proste bajki lecz, w braku dostatecznych dowodów
na poparcie tych twierdze, poprzestaniemy na opisaniu
publicznej jego dziaalnoci.
Zebrzydowski, postanowiwszy wystpi przeciw wzmaDaremne usiowania prze- gojcej si herezji, zawezwa przed sd swój waciciePrzecawskie-la ziemskiego Konrada Krupk Przecawskiego, by ten
;

^stantyzm.

usprawiedliwi si

z

zarzutu popierania luteranizmu

i

nie-

Przecawski, usuchawszy wezwania, stan przed biskupem w towarzystwie kilku wpywowej szlachty, podzielajcej zapatrywania jego. Zapywierzy
tany o przekonania religijne, odpowiedzia,

skadania dziesicin.

e

Ewangelj, która jest sowem Boem, i w Chrystusa,
kocioa. Gdy zadano od niego cisego okrelenia tych sów, miao objani je w myl Rzymowi

w

Gow

—

—
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przeciwn, nie starajc si bynajmniej

ukrywa swych

Za odwoanie tych przekona biskup obiecywa Przecawskiemu przebaczenie, lecz
ten je odrzuci; uznano go wic za heretyka, skazujc
na mier i utrat dóbr a wykonanie tego wyroku polecajc trybunaom wieckim. atwiej w^szake byo Ze-

przekona

protestanckich.

brzydow^skiemu

wyda, ni wykona

stan rycerski, nie

rzy si

wyczajc
i biskup roci

na myl,
skazywania szlachcica na
nania

w

w^ielce

religijne,

Polsce nie

kar mierci

go

Kanclerz koronny, wiedzc

pocign dla hienastpstwa, nie mia niko-

mogoby

to

do wykonania wyroku

gmunt August bynajmniej te
rania spraw

Pzymu

za jego przeko-

prawa.

kocioa rzymskiego

upowani

prawo

nawet samowolnie uczyni

dobrze, jak niebezpieczne
rarchji

sobie

król

czego

mia

Cay

taki wyrok.

rzyrnskich katolików, obu-

biskupiego.

Zy-

by skonny do popiegwaccy swobody jego

nie

przez czyn

poddanych, gdy zagraaoby to jego powadze królewskiej.
Nie pozostawao zatem duchowiestwu nic innego nad rzucenie na Przecawskiego kltwy. Poniewa
ta jednak nie pocigaa za sob utraty praw obywatelskich, mao wic miaa znaczenia dla takiego, który, jak
Przecawski, otwarcie przyj ewangelicyzm.
Aczkolwiek nieudolno rzymsko - katolickiego duchowiestwa w sprawie zgniecenia protestantyzmu si
ujawniona zostaa w sprawie Przecawskiego, mimo to
reformacja rozwijaa si dotd w sposób wycznie bierny: przez wygaszanie przeciwnych Rzymowi przekona,
przez enienie si niektórych ksiy i przez odmawianie duchowiestwu rzymskiemu dziesicin. Pierwszy krok
wprost skierowany przeciw urzdzeniom rzymsko - kato- Mikoaj plehckim zrobi Mikoaj Olenicki, pan na Piczowie, któ-^szy zamienia
ry,

za

namow

Stankara,

wypdzi mnichów

swego miasta, wyrzuci z kocioa obrazy
tam publiczne naboestwo ewangelickie

i

z

klasztoru ^^^^j^^P^^^gJ*^^^^

zaprowadzi

wedug

zasad

geUcki.

:

—
i

—
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obrzdku kocioa helweckiego.

Ta otwarta

*)

zaczep-

ka rzymskiego katolicyzmu nie moga uj bezkarnie
Olenicki, wezwany przed trybuna duchowny w Krakowie, stawi si, lecz przyby z takim pocztem przyjació
przestraszony trybuna duchowny nie
i dworzan,
Za ten czyn mia rozpocz swych posiedze. Duchowiestwo przeto
±
xOlenicki wezwany przed oddao spraw pod sd królewski,
przyznajc si tym
króla
senat.
i
n
czynem do niemonoci prowadzenia
walki z herezj,
a opuciwszy tem samem stanowisko sdziów, stao si
jedn ze stron. Olenicki stawi si przed królem i senatem, otwarcie przyznajc si do swych przekona
i czynów. Jako obroca protestantyzmu wystpi przy tej
okolicznoci Mikoaj Rej z gorzkiemi oskareniami zakonów, duchowiestwa i caego kocioa rzymskiego,
wyraajc nawet przytem Olenickiemu wdziczno
za wskazanie rodakom prawdziwie chrzecijaskiego
naboestwa zamiast wzgardzonych obrzdów. Biskup
Zebrzydowski bronii wyznania pastwowego, czynic

e

'

i

-,

.

./

j.

.

.

.

•

.

,

protestantyzmowi zarzuty raczej ze stanowiska polityki
ni religji: „Jakie
skutki
mówi on ze swobodnego rozwijania si herezji poród nas? Niema zbrodni,
którejby si nie dopuci tum nieokieznany. Bdzie
anarchja jak w Niemczech, gdzie nie sucha chop pana,

bd

ksi

pan ksicia, a

—

—

Upadek duchowiestwa

cesarza.

Ogoszone niedawno (przez Dal tona) akta najdawniejszych synodów
ruch protestancki w tych czasach by
z lat 1550 — 60 dowodz,
bardzo silny.
Krakowskiem ju w latach 1546 i 1547, przy poparciu swych
*)

e

maopolskich

ju

W

patronów, niektórzy

ksia

wasnoci

katoliccy kazali

podug

wystpi

zasad ewangelickich.

W

Nie-

Krucyger ze Szczebrzeszyna, który potem by pierwszym superintendentem ewangelickim maopolskim. Pleban JakóbSylwjiisz w Chrzcicach, woci Hieronima Filipowskiego, odczy si<;. od kocioa katolickiego 1547 r. Na Podolu opiekunem nowopowstajcych zborów by Jerzy Jazowiecki, wojewoda ruski, który 1549 r. naboestwo
ewangelickie publicznie w kociele w Jaztowcu zaprowadzi. To samo uczyni
Stadnicki w Dubiecku, z liturgj lutersk. Jednoczenie z wspomnian w tekcie
zamian kocioa katolickiego w Piczowie na ewangelicki zaczynaj si tu zbiera
dwiedziu,

synody, których akta

Stadnickiego,

dochoway si do dzi

pleban Feliks

dnia.

H- M.

:

;

—
pooy

kres

wadzy

ley powstrzyma

Podug

Surowemi

wieckiej.

tego skarci
rzymsko

pisarzy

prawami nanowa-

si niebezpiecznego

szerzenie

torstwa a wdnnyci

—
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dla przykadu."

katolickich,

iednomylnie
e:osowali za surowem
^
J
ckiego a nawet Jan Tarnowski, w

król

i

senat

m

ukaraniem Oleni-

-i

owym

czasie

najznakomitszy ród ziomków swoich nietylko godnoci
rodu i stanowiska, lecz wpywem osobistym, równie
skania si ku surowym rodkom. Ta pow^szechna
opinja

przeciwwaona zostaa gosem Walentego

D-

biskiego, kasztelana bieckiego, który, powstrzymaw\szy
króla i senat od gwatownego postpowania, namówi
ich do uycia rodków agodnych. Twierdzenie to nie
wahamy si wszelako
za niedokadne dla przyczyn nastpujcych
Wiadomo,
Tarnowski *) wówczas ju ska1)
nia si ku nauce reformowanej, któr ostatecznie
przyj; nie móg wic doradza surowych kar na tych,
których przekonania sam podziela. 2) Mamy dostateczne dowody, i wielu senatorów ju w tym czasie owiadczao si otwarcie za protestantyzmem, a zatem nieprawdopodobna jest jednomylno wyroku, mogca mie

uwaa

e

*)

Jan Tarnowski
Urodzi si

storji naszej.

jest

jednym

w

1488.

r.

z najszlachetniejszych

Odebrawszy

charakterów

w

hi-

staranne wychowanie, dugie

podróowa i odwiedzi Palestyn, Syrj i brzegi morza Czarnego; potem towarzyszy królowi portugalskiemu Emanuelowi w wyprawie tego do Afryki
nastpnie przebywa iia dworach króla francuskiego Franciszka, Karola V i papieLeona X. Powróciwszy do kraju, pozyska wysokie dostojestwa, by kasztelanem krakowskim i w kocu hetmanem. Umar w Tarnowie r. 1571. Pozostawi kilka dziei; midzy innemi napisa te historj swego czasu, która jednak nie

lata

a

zostaa wydana.

Kler katolicki wielokrotnie czyni kroki, aby go zatrzyma w kociele rzymTarnowski jednak, cho odznacza si wielkiem umiarkowaniem, by stanowczym zwolennikiem reform i wymaga od papiea dla Polski komunji pod dwieskim.

ma
i

postaciami,

naboestwa

sta

z

w

jzyku

narodowym,

maestwa

duchownych

Zycie Tarnowskiego opisa Bohomolec, który przytera korzyniewydanej pracy biskupa Padniewskiego „Elogia illustrum Poloniae virO-

zniesienia postów.

rum suae

aetatis."

^;^jj,;"j^tet

"*

jyy/H^^.
Olenickiego.

—
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dla sprawy ich
wyznania tak niebezpieczne skutki.
Prócz tego trudno przypuci, by król i senat istotnie
myleli o ukaraniu Olenickiego, który, nalec do jedne-

go

w

pierwszych

z

wiestwa
wpywy,

te

kraju rodów, przez liczne swe pokre-

bogactwo zapewnione mia silne
jeeli osoby tak stosunkowo maoznaczne jak
Krupka i rektor Chrzczonowa, pomimo wszelkich usioduchowiestwa, uniknli kary.
istocie Olenicki
sdzony by tylko za gwat popeniony przez wyrzucenie z kocioa i klasztoru rzymsko katolickich ksiy,
jako

i

W

wa

-

herezj, o której

za

lecz nie

wyrokowa mogy

wy-

cznie trybunay duchowne.

Kazano Olenickiemu przyrzec zwrócenie mnichom klasztoru, lecz on wymuszonej
tej

obietnicy nigdy nie dotrzyma.

Cho

protestantyzm

siy

dostatecznej

w

Polsce

lecz, nie

i

do

dowiód

walki

z

w

tej

okolicznoci

pastwowym kocioem

do utrzymania si na zdobytem stanowisku,

bdc przez rzd

uznany, nie posiada

adnych

praw wobec ustawodawstwa krajowego i móg by uwaany tylko za zwyciski bunt przeciw dawnemu porzdkowi rzeczy. Dla przypieszenia koronacji królowej Barbary Radziwiównej, Zygmunt August zmuszony nawet by przyrzec, i nie bdzie dawa wysokich
dostojestw heretykom, lecz obietnica ta speza na
niczem, gdy monarcha ani móg ani chcia prawdziwie
jej dotrzyma. *)
Koció rzymsko-katolicki w Polsce jasno widzia
Sfckf^s^nod
w Piotrkowie groce niu niebezpieczestwo; prymas Dzierzgowski

zwoa

w

1551 do Piotrkowa synod, który pD^kmzeSS' stanowi wykorzeni herezj, poczynajc zaraa samo
wszelkimi

herezji

w

przeto

r.

Pol-

sce.

*)

Tera niemniej reakcja katolicka przez lat

par wzia gór

w

Maopol-

Jakób Sylwjusz i Kruc}'ger zmuszoai byli czasowo opuci swe kocioy rasce.
zem zo Staakarem. Dopiero kilka lat póniej (r. 15i5) powrócono icli nazad i spra-^» ^'
wa reformacji na nowo kwitn pocza.

—
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duchowiestwo. Biskup warmijski Hozjusz, który w walce z reformacj naby póniej smutnej sawy przez wproprzy tej sposowadzenie do Polski jezuitów,
za probierz pral)noci wyznanie wiary, majce
wowiernoci dla kadego rzymskiego katolika. Oprócz
dogmatów zasadniczycti rzymskiego kocioa, \Yyzname to

uoy
suy

zawierao mnóstwo drobnycli niedorzecznoci i praktyk,*)
widocznie zapoyczonych przez Rzym od pogaskich
obrzdów staroytnego grodu cezarów. Prymas Dzierzgowski dedykowa królowi ten akt wyznania wiary,
Postanakazujc caemu duchowiestw^u go podpisa.
nowiono jednoczenie poda do monarciy prob, by

rozkaza urzdnikom, senatowi i szlacticie podpisanie
tego wyznania i przestrzeganie go jako jedynego prawdziwego artykuu wiary. Na tym samym synodzie
AYzbroniono wypuszczania dóbr kocielnych w dzieraosobom podejrzanym o herezj i zakazano duchowiestwu uczszczania do miejsc i towarzystw, gdzie
mogy by roztrzsane sprawy religijne. Oprócz tych
zaradczych rodków synod postanowi jeszcze niektóre
inne bardziej czynnej i energicznej natury. Zamierzono

w

wyda prawdziw wojn
celu

naoy

heretyckiej szlachcie

i

znaczne podatki na duchowiestwo.

w

tym
Mia-

o si rozpocz surowe przeladowanie heretyków a pomoc króla w tej sprawie chciano zapewni przekupstwem, obiecujc mu oddanie na wasno odebranych
heretykom majtnoci.
Nadaremnie biskupi kujawski
i kamieniecki przedstawiah
niebezpieczestwo mogce

wynikn

z

potnego w Polsce rycerskiet rad zaguszy gos fanatySynod postanowi wykona gwa-

zaczepki tak

go stanu; umiarkowan

zmu

i

*)

namitnoci.

Np.: ,,Czy wierzysz

wicanie zió
ta

i

w

celibat

jest skuteczne?

duchownych"

Zarys dziejów reformacji.

w

to,

e

powoda wicona, wzywanie witych
w czyciec, papiea, msz, posty, woi

Czy wierzysz

?

Tom

I.

°

—
—
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towne swe rozporzdzenia, a biskupi rozesali po kraju
szlachty i duchowiestwa, które si
od rzymskiego kocioa odczyo. Utwierdzi biskupów

pozwy sdowe do

w

tern

postpowaniu Rzym encyklik, polecajc wyt-

pienie herezji.

Pierwsz ofiar przeladowania by Mikoaj, pleban
którzy odczyli si za
stanowie sy- z Kurowa, wasnoci Zbskich,
Mikoaj zawskiegof m?- '^^^^^^^ husyckich od kocioa rzymskiego.
Próba wy-

czstwo

Mi-

na kurów-

cz

gosi W r. 1550 czyst nauk Ewangelji i pozwoli swym parafjanom przyjmowa komunj pod dwiema
postaciami.
Wezwany przed trybuna duchowny, oskar-

a Andrzeja

broni
Porwano go wic, uwiziono
i otruto czy zamordowano.
Wyej ju wspomniany opiekun Stankara, Stanisaw Stadnicki, zaprowadzi w majtku swym Dubiecku
naboestwo reformoAvane i kaza chrzci dzieci podug
tego obrzdu.
Dziaduski, biskup przemyski, wezwa
swej nauki

Nieudana

iadowania
i

i*nne[ szla°

chty.

Zebrzydowskiego, biskupa

djecezji,

i

z kazalnicy.

Stadnickiego, który

te owiadczy gotowo

usprawie-

si ze swych j^rzekona religijnych. Trybuna
duchowny nie zgodzj si jednak na to, skazujc go zaocznie na pozbawienie praw obywatelskich i utrat mienia.
Na czynione biskupowi uwagi co do zbytniej porywczoci podobnego postpowania, odrzek tene, i nie
naley okazywa heretykom adnego pobaania, lecz.
dliwienia

obecnych czy nieobecnych trzeba sdzi szybko i zgadzi. Wszelako wyrok biskupi nie móg by wykonany:
Stadnicki wobec zebranych wspóobywateli powstawa
w bardzo silnych wyrazach na naruszanie przez ducho-

wiestwo praw i swobód szlacheckich. „Niedo tego,
mówi e duchowiestwo napenio miasta swemi beze-

—

cestwy,

dy

pozbawienia nas czci
i
majtku i do wygnania z kraju.
oni podobni do
dzikich zwierzt, które, utuczone zbyt obfit straw,

ono

jeszcze

chc pore karmicych

do

S

je.

Powinnimy zaleci naszym

—

—
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przedstawicielom ustanowienie praw bronicych szlacht
od utraty czci, ycia i mienia i domaga si, by po-

dug prawa sdzi

królem na czele." Duchowiestwo usiowao przeladowa herezj w caej Polsce
sam prymas pozywa wielu znakomitych obywateli, jak
nas sejm

z

;

dwóch Lasockich: Jana

Jakóba OstroroKsidz Marcin Krowicki, oskarony o wstpienie
ga.
w^ zwizki maeskie, zaledwie zdoa unikn mierci,
chronic si do Piczowa, gdzie, jakemy to wyej
wspomnieli. Olenicki zaprowadzi publiczne naboestwo wedug obrzdku helweckiego. Za pojcie on
równie byli przeladowani a nawet zostawali w wielkiem niebezpieczestwie poniesienia mierci dwaj brai

Krzysztofa,

i

Biaobrzescy: jeden, opat w Mogile, drugi, opat
Jdrzejowie, nalecych do djecezji krakowskiej.
Aczkolwiek koció rzymsko - katolicki w Polsce
niekaman czu
zgniecenia przeciwników najgwatowniejszem przeladowaniem, krwawe jego zamiary zostay wniwecz obrócone przez swobod krajowych
ustaw i ogóln niech urzdników wieckich do wykonywania na wspóobywatelach barbarzyskich wyroków, wydawanych przez trybunay duchowne. Z wyjcia

w

dz

wypadków gw^atu, jak ten,
speniono na rektorze z Kurowa i prawdopodo-

tkiem kilku odosobnionych
który

bnie kilku innych, dokonanych

rów

*)

a

zachowanych

w

w

ciemnociach

gbokiej

klaszto-

tajemnicy

przed

wiadomoci oburzonego ogóu, denia duchowiestwa
przeladowania heretyków pozostay bezowocne
a usiowania, by wzmocni upadajc wadz kocieln
do

„Owe krakowskie turmy by prawi
*) Marcin Krowicki o nich pisze:
umiay — Lipowieckie katusze gdyby mówi miay,— Dowiedziaby si kady, jak
godem morzono, Pogaskim obyczajem bito i mczono.— Za mier Xidza Michaa Bogu odpowiecie. — Bo chocia ksigi jego wszystkie popalicie, —Nie zatra-

—

cicie

jednak Boskiej prawdy onej,

—ecie

skryby, Faruze

i

lad potpiony."

—

116

prawu)cp tDiotp
pr^kupfo

nucf foi^tocp

p nnf r^f

rep o5powie§i«r ifwoift ^ro*

ni ^(^^r^<p

siota

pana 3e3u

!Rrv|Va ^Ic^yjotofinc^o.

Pralmo
2l\iovoitmoto

nicpnYiaciU

iac-iU t»0i gtni^ f bcda
coosi.

iefwp/

90. 9X.
panu:: abonJicm. oto

tuitptif

ttorjy cjynu^

nCcpm*

trooi

rdjpr<jf^t'n,i ro^yfc-f

Lucc.j9.
ony rmuctt^orjy

(Dttjftctn niepi^yracioty
tptit rta<}

mmi

/

pnV*^"^^?<^c tu y

nud;cifli

jtibiynic

nbym

trolo

prje^cmin^.

Paksymile karty tytuowej jednego z najdawniejszych a dzi nader rzdkich druków piczowskich. S

Jt|f

—

przez zastosowanie surowych

jcym

—
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rodków

spoecznOvci kocioa,

siQ ze

wprost przt^ciwne a

reformowanych.

owi wadzy

i

korzystne

dla

przeciw

odcza-

wywoyway

skutki

wyznawców zasad

Stan rycerski, stale zazdroszczcy króograniczajcy jej zakres w celu zape-

usiowania
gt^^^J^kat

majtkowej, wywoay
w szlachcis
kocioa do zdoby cia polskiej gwaspostrzeg z przeraeniem
^^"^ "^
potgi, mogcej sta si dla ich swobód groniejsz od

wnienia sobie nienaruszalnoci osobistej

dno

i

^'

wadzy
si(^

na

Umysy

monarszej.

myl

podlegania

polskiej szlachty

zatrwoyy

przewanemu wpywowi

stanu,

kierowany przez obcego, nieodpowiedzialnego
naczelnika, stara si przywaszczy sobie prawo roz-

który,

^antcloa>ep/^Of

t>r«f<rnt

fu ob ^rt:ot>^cnia Si^m

§3ojcgo,ij6o.
Podpis na ostatniej kartce obocznie zamieszczonego druku piczowskiego,

strzygania

o

czci,

yciu

i

majtku

obywateli.

niesiony przez protestanta Stadnickiego

w

rozleg si

caej

Polsce,

wiern rzymskiemu kocioowi
cios, jaki

katolicki,

góln

w

w

tym

czasie

zadany
dziejach

spotka

mu by

powtarzany

okrzyk zgrozy

nawet przez

Najciszy jednak
koció rzymskozasugujcego na szcze-

szlacht.

w

przez

naszych

Polsce

uwag

Stanisawa Orzecho-

mógby by odda wielkie usugi
pod wzgldem religijnym, literackim

wskiego, który

ojczynie
tycznym,
brak

i

swej
poli-

gAvatowno, namitnoci i zupeny
przymieway znakomitych jego
nie

gdyby

zasad

zdolnoci.

Pod-

—

—

—
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ROZDZIA

III.

Sejm 1552 rokn znosi w zasadzie sdy dnchowne. Orzechowski, Modrzewski, Stankar i ich wpyw na sprawy religijne w Polsce.
Orzechowski,
jego chara-

Stanisaw Orzechowski, w uczonej Europie zwany
r\
-i-.l-^^
OricnoYius, urodzi si w r. 1513 w woje-

i-,i

•

kteriwpywz lacmska

•

t

i

W

ruskiem (obecnie Galicja).
Przemylu rozw dalszym cigu prowadzi w Wiedniu a dokoczy w Witenberdze, gdzie zosta ulubieiicem Lutra i Melanchtona. Przej si te pogldami
reformatorów, ale, jak wynika z wasnych jego zezna,

SgijneTwPot^^^^^^^^i®
^^^'

pocz

nauki, które

nie z prawdziAvej
lecz,

e uwaa

je

go usposobienia.

upodobaem

pobonoci

ani

wygodne

za

„Wysany

mioci ku

do Niemiec,

sobie nowatorstwo,

prawdzie,

dla nieokieznanego swe-

— powiada sam

uwaajc,

e

bdzie

dla

e

mnie bardzo zaszczytne i
wyróni mi ród moich rówieników, skoro wprowadz niektóre z zasad niemieckich:
nie sucha papiea, nie szanowa praw, zawsze ucztowa
a nigdy nie poci, zagarnia wasno kocieln, wytpi mnichów i nic nie wiedzie o Bogu. Po trzech la-

doszedem do przekonania,

tach nauki
stare,

dliwe.

e

co odziedziczone po przodkach, nie

Chciaem

lennikiem

jeszcze

Kaiistadta,

jeszcze wszystko, co

o

wzi

zaj

dalej

i

Avszystko, co
jest sprawie-

staem si zwo-

którym mówi, i pogorszy
od Lutra. Kierunkowi takich

przewodników powierzyem si, a ktokolwiek zaprowadza mielsze i liczniejsze nowatorstwa, tego uwaaem
za lepszego

i

bardziej uczonego."*)

To wyznanie waciwych mu zasad, wypowiedziane
jzykiem prostackim i obelywym, napisane byo w czasie, gdy, przyczywszy si do katolicyzmu, napada na
protestantyzm lecz, chocia to sprawozdanie z jego stosunków z reformatorami miao na celu rzucenie ohydy
na nauk ewangelick, daje ono jednoczenie prawdzi;

*)

St. Orichovii lloxolni

Cbimaera. Kolonja

r.

1563.

—
wy

obraz

równie

namitnoci
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jego charakteru,

niebezpiecznego

wroga jak

Ukoczywszy nauki na wszechnicach

i

czynicych

ze

sprzymierzeca.

niemieckich, Orze-

chowski zwiedzi Rzym i powróci w r. 1543 do ojczyzny zupenie przejty pogldami reformatorów, które pootwarcie wypowiada w kraju.
Spostrzegszy 'jednak niebawem, i na tej drodze nie osignie adnych
wiatowych korzyci, gdy przeciwnie koció rzymski

cz

szafowa bogactwy i zaszczytami na korzy swych
obroców, przyj wicenia kapaskie a po niejakim
czasie zosta mianowany kanonikiem przemyskim. Chocia jednak zosta czonldem duchowiestwa rzymskokatolickiego, wci bdc podniecany niepohamowanemi swemi namitnociami i wpywem krewnego swego
Reja z Nagowic, nie móg ukry cakowicie swych prawdziwych poj. Obawiajc si utraty korzyci, jakie
hojnie

mu dawao
nie

stanowisko dostojnika

mia wystpi

wic

ao
wia

kocioa

przeciw niemu

cz

rzymskiego,

wprost; uczyni

to

porednio: zamieszkujc
wyznanie greckie, zacz w swych pismach rozprao soborach w Ferrarze i Florencji, na których cekraju, gdzie przewa-

posowie greccy uznali zwierzchnictwo
papiea nad kocioem Wschodnim. Aczkolwiek pozorsarz bizantyjski

i

wyraa wielkie
mówi z rzekomym

poszanowanie dla tych soborÓAV
szacunkiem o poddaniu si pod
i
zwierzchnictwo papiea kocioa greckiego w Polsce, wypowiada przytem róne zapatrywania na korzy niezalenoci tego kocioa i otwarcie broni maestwa
ksiy. Wezwany przed sd wadzy duchownej za goszenie nowatorstwa niebezpiecznego dla spokoju kocioa i czystoci jego nauki, Orzechowski odwoa swe zdanie

ksik

zawierajc jego pogldy skazano na spalenie. To poddanie si Orzechowskiego wadzy kocioa trwao niedugo gdy bowiem rektor z Chi'zczonowa poj on, Orzechowski w jego obronie wystpi
nia,

poczem

:

—
Orzechowski

zem si i jest
za to przel-

—
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gwatownie pizeciw
duchowiestwu a niebawem i sam
^
si oeni z Magdalen Chemick. Wezwany jDrzed sd
biskupa przemyskiego, stawi si w towarzystwie tak
liczny cli i potnych przyjació, e biskup nie. mia sdu rozpoczyna; uda tylko, e sdzi go zaocznie, rzuci na kltAv i 2:)odpisa wyrok, skazujcy go na utra*^_

t

czci

i

wskiego;

mienia.

Nie

przestraszyo

to

atoli

Orzecho-

wszed do kocioa podczas naboestwa,

natychmiast

przerwano

(z

które

przyczyny jego obecnoci),

przedstawi zgromadzonym usprawiedliwienie swego
i
postpowania. Jednoczenie zaniós przed trybuna województwa skarg na okruciestwo postanowie wadzy
kocielnej, od wyroku biskupiego odwoujc si do arcy-

Koció rzymski wszake zachowa jeszcze
sw prawn wadz a wic wyrok kltwy by obowizujcy. Zadano tedy od króla, by wojewodzie
starocie krakowskiemu wyda rozkaz wykonania tego.
Lecz wojewoda krakowski Kmita, nie mic wykona
biskupa.

i

przekonaniom ogóu, spenienie jego powstrzymywa pod bahymi pozorami, odka-

rozkazu tak przeciwnego

dajc

do zebrania si sejmu; miae bowiem i zagraograniczeniem swobód obywatelskich uroszczenia

je

ajce

Rzymu wywoyway w

narodzie powszechny opór.

wpyno

na przesenacie Mikoaj
Radziwi, wojewoda wileski Marcin Zborowski,

kie usposobienie szlachty stanowczo

bieg obrad sejmowych 1550 roku.

ksi

kaliski;

Mikoaj Brudzewski, wojewoda

Rafa Leszczyski, wojewoda

Górka, kasztelan poznaski;
ratyski, Mikoaj Krzycki
jako oskaryciele

i

w
Jan

chowski, który

izbie

rawski;

posów

Sierakowski,

rzymsko-katolickiego

Przewany wpyw na obrady

gowa

W
;

wojewoda
czycki;

Ta-

namitn sw

ogólne przeciw

wystpili

duchowiestwa.

wywar

Orze-

wietn wymow

spot-

tego sejmu
i

-

Andrzej
Piotr Bo-

kocioowi rzymskiemu oburzenie
wic naley przypisa

do strasznych rozmiarów; jemu

—
zasug
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wolnoci religijnej. Przeczyposami niegodziwe wyrazy rzymskiej kltwy, zapyta, czy naley dopuci, aby biskupi na mocy tak barbarzyskich wyroków rozporzdzali yciem
ludzkiem ? Izba poselska owiadczya, i nikt, prócz króma prawa sdzi obywateli ani skazywa ich
la, nie
poparcia sprawy

tawszy 23rzed

na jakbd kar
a mówcy poselscy przedstawili Zygmuntowi Augustowi, i nie powinien biskupom pozwala na przywaszczanie sobie praw panujcego, Orzechowski równie miao przemawia do króla jak i do senatu.
Miota na Rzym gorzkie obelgi, a maestwo
ksiy usprawiedliwia potnymi argumentami. Biskupi zapóno spostrzegli bd, jaki popenih, rozbudzajc
;

niewczesn surowoci nienawi narodu, który przez
swych przedstawicieli odrzuca teraz ich sdownictwo.
Monarcha za ani mia, ani chcia potpi herezji, bronionej tak zrcznie

przekonywajco.

Wzgldy

skoniy biskupów do obrania dróg bardziej pojednawczych,
a Maciejowski, biskup krakowski, zawsze gwatownym
rodkom niechtny, przeciwstawi i tym razem zwyke
swe umiarkowanie zbytecznej gorliwoci innych dostojników kocioa. Król wstrzyma orzeczenie swe w tym
wanym przedmiocie. Niektóre osoby dobrej woli poddaway myl pojednawczej rozmowy midzy biskupami
a Orzechowskim, który si na to zgodzi i stawi si
w towarzystwie swych gównych przyjació; duchowiestwo wszake, nie mogc si zgodzi na publiczne upokorzenie, jakiem byoby spotkanie w ]"ównych warunkach
z

potpionym przez

i

wadz

ich

te

winowajc, odmówio mu
spraw, a nie zdejmujc

Odroczono wic
Orzechowskiego kltwy, zawieszono jej skutki. Mia
on zachowywa si spokojnie do wyroku papiea, którego
winien by prosi o pozwolenie zatrzymania ony. Sejm
1550 roku nie rozstrzygn ostatecznie wanego sporu
midzy kocioem rzymskim a jego przeciwnikiem. Nie

posuchania.
z

—
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pochwalajc uroszcze duchowiestwa,

wymaga

nie

potpia te

Sabo

rzymst:iego katolicyzmu
nowatorów.
uwidocznia si, lecz protestantyzm nie zdoa jeszcze
prawnie utrwali swego istnienia, aczkolwiek zasady jego przyja wikszo przewodniczcych w kraju.
Oburzenie narodu przeciw rzymskiemu duchowieOgólne rozdranieme prze- (;,^^y^^ i ieoo uroszczeniom stao si prawie wycznym
j
^
ciw duchowiestwu rz. przedmiotem rozpraw przy wyborach na sejm 1552 roku.
Cay kraj da swym przedstawicielom na sejm jednomylne i stanowcze polecenie ograniczenia wadzy biskuT-

./

'

.

dania

piej.

wyborców województwa

ruskiego, gdzie

Orzechowski mia licznych przyjació i rozlege stosunwyraniejsze byy od innych, gdy domagay si
stanowczo, by sejm zniós sdy duchowne. Rzym spostrzeg groce mu niebezpieczestwo, a papie niemiao
prosi króla o utrzymanie tyche sdów i wykonanie
wyroku biskupów krakowskiego i przemyskiego.
zebranego pod takiemi wróbami sejmu
Sejm 1552
^'^-'^^^
czasie mszy,
1552 nie moga by wtpliwa.
swem^ot\varciu najwyra- zwykle poprzedzajcej otwarcie rozpraw,
wielu posów
nania anty- odwrócio twarz podczas podniesienia
monstrancji, gdy
rzyms le.
^^,^^ j senat Ugili kolana przed sakramentem, a Rafa
Leszczyski silniej jeszcze zaznaczy swe przekonania
wyznaniowe, gdy, stojc przed- królem, nie okazyAva
dla mszy najmniejszego uszanowania, nie odkrywszy
gowy w najuroczystszej nawet chwili obrzdu kocioa
rzymskiego. Katolicy nie mieli skarci tego jawnego
lekcewaenia ich naboestwa a izba posów najwyraniej
pochwalia tak miay objaw przekona, obierajc swym
marszakiem tego Leszczyskiego, który niedawno
przedtem wyrzek si by godnoci senatorskiej, by
wstpi do grona posów. *) Czyn ten usun wszelk
ki,

r.

Dno

*)

W

r., by potomkiem owego Leobroc na soborze w Konstan-

Ten Rafa Leszczyski, marszaek sejmu 1552

szczyskiego, którego

Hus wspomina

jako swego

*

t

I

—

—
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wtpliwo co do usposobienia wikszoci
w istocie byo ono tak jednomylne, e

sejmowej,

przeciwne
sobie stronnictwa polityczne zgadzay sifj we wspólnej
niecici do sdów biskupich, którycli utrzymanie stao
si ju odtd niepodobne. Biskup przemyski, który wyi

kl

potpienia,

gdy

si przedmiotem

sta

Orzecliowskiego,

nawet

inni biskupi

ogólnego

mu

wymawiali

w^-

AYoanie burzy, która, wstrzsajc ich powag, okazaa
si szkodliw dla kocioa rzymskiego. Król, skonny do

umiarkowania, yczy, aby biskupi dobrowolnie zgodzisi na ustpstwa i zaprowadzili w swych prawach Biskupi odmawiajzrze1-1
pewne zmiany lecz z wyjtkiem biskupa wiaclysia- czenia si
^"^^^ ^^*^'
wskiego, Drohojowskiego, który doradza umiarkowania,
li

.

,

111

.

;

wszyscy odmówih jakichbd ustpstw.
Monarcha, widzc, i drog zgody nie da si nic Sejm znosi sdy duchowne,
osign, wyda w m3\l wikszoci sejmowej wyrok odmawiajc
im znaczenia
orzekajcy, ze duchowiestwo zachowuje prawo sclze- cywilnego,
nia herezji, lecz bez wadzy nakadania na potpioczyli
ne osoby kar cywilnych lub kryminalnych
duchowiestwo miao prawo rozstrzyga sprawy religijne, ale postanowienia jego nie miay mie adnych
nastpstw ani pod wzgldem cywilnym, ani politycznym.

....

^

.

T

.

1

1

^

•

1

i

1

•

e

;

Koció móg wyrokowa
oji;

by te w

o

prawowiernoci danej nauki.

prostej linji praprapradziadem króla

skiej, szlachetnej

Genealog-ja

maonki

Stanisawa, ojca Marj i Leszczy-

ruzwiztego ycia króla Ludwika

ewans^elików

Leszczyskich

XV

przedstawia

si

we

w

Francji.

nastpujcy

Syn Rafaa, Andrzej, wojewoda brzesko-kujawski f 1606 r. (kilku innych braci powrócio do katolicyzmu). Syn Andrzeja, Rafa, wojewoda bezki,
1636 r. Nicsiecki bdnie robi tego gorliwego obroc Ewangelji w kocu ycia
katolikiem. (Istniej w druku kazania pogrzebowe pastorów Wgierskiego i Komenjusza, powicone pamici wojewody). Synów Rafaa jest dwóch znakomiAndrzej, wojewoda derptski
jeden, który zmar r. 1651 ewangelikiem,
tszych
(jedyny syn którego, Samuel, take ewangelik, zmar bezpotomnie); drugi— J^ogusaw, który r. 16i2 przyj wyznanie katolickie i zosta podkanclerzem koronnym.
Jego rodzonym wnukiem by król Stanisaw. Ewangelicka linja Leszczyskich
wygasa na stryju króla Stanisawa, Andrzeju (synu Wadysawa, wnuka wojewody Rafaa), podkomorzym i starocie dubieskim, który jeszcze r. 1670 poH. M.
twierdzi fundacj zboru w Nejdorfie.
sposób:

-j-

:

—

—
móg wymierza

ale nie
Oburzenie

bi-

^y^(.}j^°jc^*^

—
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adnej doczesnej kary na

których wyznanie wiary potpia.

zaprowadzajce
srogie

w

w

Polsce

wolno

oni

izb

takiemu rozpo-

przeciw

protestujc

to,

wzbudzio

religijn,

gronie biskupów oburzenie. Opucili

senatu, uroczycie

tyci,

Postanowienie

*)

rzdzeniu i groc zoeniem swych senatorskich dostojestw. Gdy przecie nie zwrócono na ich groby adnej UAvagi i nie uczyniono adnych usiowa, aby
zatrzyma ich lub przywoa do senatu, którego obrady
w nieobecnoci ich toczyy si zwykym porzdkiem,

Uchwalono wówczas wniosek, czy nie byoby poyteczne dla narodu zniesienie
godnoci senatorów, mianowanych nie przez narodowego monarch, ale przez papiea, to jest, czy nie byoby stosowne wykluczy z senatu biskupów. Lecz
wniosek ten nie lepsze mia powodzenie nad podane
do tego sejmu proby o wprowadzenie komunji pod
dwiema postaciami i maestwa ksiy.
Duchowiestwo starao si omin tylko co wyDuchowienie przestajc wyklina
stera sfomi-i^i^^ione postanowienia sejmowe,
powrócili na swe stanowiska.

nc postano- ^^/^gzystkich
"^
wienia sejmo-

wystpuicych
^r
j
j
j ^

z

ona kocioa

rzymsko-kaj
^

we.

Biskupi

tolickiego.

grob

przewanie

usiowali

wszelkimi

sposobami,

a

kltwy, nakania starostów do wy-

e

*) Lubienecki i Wgierski piszt\,
sejm 1552 r. by chwil upadku przewaduchowiestwa rzymsko-katolickiego w Tolsce. Bzowski, Bielski i Orzechowski (który wtedy ju by powróci do katolicyzmu) w faszywym go przedstawiauchway, a opuszczajc t cz, która
wietle, podajc tylko pierwsz
stanowia o cywilnych nastpstwach. Gdyby w r. 1552 uchwalono rzeczywicie
prawo biskupów do rozstrzygania spraw wiary, niezrozumiale byoby, dlaczego
od tego roku ustaje sdzenie heretyków przez >idy duchowne.—
Najnowsze badania potwierdziy przytoczone w tekcie przez Krasiskiego

gi

cz

j

dzieje zniesienia jurysdykcji

wzito

wieck sdów
nów.

duchownej na sejmie 1552

Lecz decyzj

r.

tylko czasowo, do najbliszego sejmu, zawieszajc do

Na tym

duchownych tak wzgldem szlachty jako
sejmie król

a jeliby ten nie

duchownych
1562 roku.

odby

o herezj,

obieca

si, to

take

zwoa

te

wysa posów

tej

w

r.

t

po-

egzekucj

ludzi wszystkich sta-

na

sobór powszechny,

synod narodowy. Egzekucj

tymczasowo zawieszon

pory

wieck sdów

1552, ostatecznie zniós sejm.

H. M.

—
konywania ich rozkazów

;

siQ te czasem, i
oddani kocioowi rzym-

zdarzao

niektórzy z tych urzt^dników,

skonno

okazywali

skiemu,

—
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a

do podtrzymywania jego
roku 1562 wyda rozpo-

uroszcze,
w kocu sejm z
rzdzenie, wyranie zakazujce starostom postpowania
wbrew ustawom sejmu jedliskiego z r. 1430 *), które

daway adnych praw duchowiestwu.

nie

Koció udawa,

e

osoby

wyklte uznaje za

cy-

odmawia im prawa stawania i wiadsdach, nie przestajc przytem drani ich

Avilnie

umare

czenia

w

:

drobiazgowemi udrczeniami; lecz ustawy z lat 1562,
1563 i 1565, zatwierdzajc i rozwijajc postanowienia 1552 roku, rozporzdziy, by osoby, ulegajce naganie

duchowiestwa

nie

Koció móg uznawa

watelskich.

kogokolwiek,

bez

w

uszczerbku

by

adnego

obywatelskich

Przywódc
by

traciy przez to swych praw oby-

std
jej

za heretyka

wyklina

dla potpionej

osoby

prawach.

atwo móg-

stronnictwa protestanckiego

zosta Orzechowski,

i

którego naley

uwaa

gównego sprawc wyej opisanych wypadków

za

a dzie-

a

którego wielce przyczyniy si do zniesienia zapór,
stawianych postpowi reformacji przez koció katolicki.

Niebawem jednak przez niestao usposobienia i zmienprzekona zdradzi wysokie zadanie, do którego orzechoVski

no

miao charakteru.

powoyway

go wielkie zdolnoci i
Zycie tego nadzwyczajnego czowieka

dowodem,

e

przy najwikszych

jest

uderzajcym

w

braku
zasad, niepodobna zdziaa nic prawdziwie dobrego ani
wielkiego. Jeszcze zajty by sejm z r. 1552 udaremnianiem wyroków sdów duchownych przeciw heretykom, gdy gówny sprawca tych pamitnych a szkodliwych kocioowi rzymskiemu ustaw, Orzechowski, szu*)
i

Edykt

w

osób, której nikt

tnego sdu.

A

co

zdolnociach,

Jedlinie (z r. 1430) porcza szlachcie nietykalno wasnoci
naruszy nie by w prawie, chyba za wyrokiem kompetensi tyczy kompetencji tej, odmawiaa jej wzgldem siebie sza-

^^^Jzi

si

z ka-

—
ka
dzie

pojednania

z

—
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tyme samym kocioem. Na synoowiadczy zupen zgod na

rzymsko-katolickim

zasady tego kocioa, zrzek si godnoci ductiownyci
podda uznaniu Rzymu swe maestwo, którego zatwierdzenie przyrzekli mu biskupi, nic nie zaniedbujcy,
by tak zdolnego pisarza oderwa od protestanckiej partji; poczem dnia 17 lutego 1552 roku
zdjto ze kltw, a w roku 1558, czternastego marca, ogosi to prymas Dzierzgowski.
i

Papie wszake zwleka

Orzechowski

znów poroni si z du-

Vweau

ze

stanowcz odpowiedzi
^

W tym waznym przedmiocie, me smic zatwierdzi
maestwa ksidza katolickiego; przytem Orzechowski
.

.

,

.

.

.

.

przesta ju by tak niebezpieczny, gdy, wyrzekszy si
swyci poprzednici przekona, straci swój nadzwyczajny wpyw na naród cay. Niebawem spostrzeg, i
Rzym chce go zby niczem i znów zacz go zaczepia
dowodami potnymi i gorzkiemi obelgami.
List OrzechoAby da Wyobraenie o gwatownoci pism Orzechowskiego, przytoczymy niektóre ustpy z jego listów
papiea
ujusza II.
(Jq papiea Juljusza III-go: „wity ojcze, zaklinam ci
na Boga, na Pana naszego Jezusa Chiystusa i witych
anioów! Przeczytaj, co do ciebie pisz i odpowiedz mi.
Nie próbuj mnie oszukiwa, nie dam ci pienidzy i nie
si z tob targowa: co dosta darmo, daj darmo."
innem miejscu przemawia do tego papiea:
„Zastanów si, Juljuszu, zastanów si dobrze, z kim
masz do czynienia. Nie z wochem zaiste, lecz z rusinem, nie z jednym z twoich nikczemnych papieskich
poddanych, ale z obywatelem królestwa, gdzie sam

bd

W

monarcha ulega musi prawu." Moesz
mier, jeli chcesz, ale na nic ci si
sdom duchownym,

e

mi

skaza na

to nie

przyda,

twierdzc,
tylko królowi i wadzom z jego ramienia
sprawy wolno, któreby utrat dóbr ziemskich za sob pocigay, lub wolnoci osobistej szlachcica pozbawiay.

chta

idcym sdzi

takio

—
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wykona twego wyroku: sprawa bdzie
przedstawiona sejmowi. Twoi rzymianie, wprzc^eni w poniajce jarzmo pismaków rzymskicli, uginaj kolana
przed tumem twoich sualców. Inaczej jest u nas,
Król, pan nasz, nie
gdzie prawo rzdzi nawet tronem.
moe robi, co mu si podoba, gdy i on spenia mu-

gdy

si

król nie

przepisy prawa.

Gdy wic

ty

kiwniesz

palcem lub

byniesz mu przed oczyma piercieniem rybaka, nie rzeknie: Stanisawie Orzechowski, papie Juljusz chce, by
poszed na wygnanie, id zatem! Upewniam ci, e yczenia króla naszego róni si od twoich a prawa nasze wzbraniaj mu wizi lub skazywa na wygnanie
.

kogokolwiek, bez uprzedniego

zasdzenia przez

odpo-

wiedni trybuna."

Dziea Orzechowskiego umieszczono na papieskim
indeksie, a on sam zosta przez pisarzy duchownych
ogoszony sug szatana. Postpowanie to pobudzio
tylko Orzechowskiego do tern gwatowniejszych napaci;

przemówi on do papiea Pawa IV nastpujcemi sowy: „Poniewa niecny Karaffa, mianujcy si Pawem ^g^ Qj.2echoIV, wyrzuci z kocioa Mojesza i Chrystusa, chtnie wskiego^do
pójd za nimi; czy mog uwaa za hab towarzy- Pawa IV.
stwo tych, których on nazywa heretykami? Kltwa ta
bdzie wic dla mnie zaszczytem i koron. Zaniedbanie
poniyo. Pawle IV!
dawnej karnoci zepsuo nas
i

bacz, b}^ przeszkodzi ostatecznemu

oczy Rzym

licy;

z

brudów

upadkowi twej

zbrodni,

wykorze

sto-

chci-

wo,

pogard korzyciami, pyncemi ze sprzeday twych
ask bo ja objani i dowiod moim ziomkom, i zepsu;

wicej szkodzi kocioowi, ni luterska przewrotno."
Obrzuci on tego samego papiea najobelywszemi przezwiskami, jak: witokradca, ludzki potwór, otr, wilk-trute, osie, drapieny zwierz i t. p. Prócz tych zniewag,
wystosowanych do gowy kocioa rzymskiego, ogosi
Orzechowski, i wyda dzieo pod tytuem: „Wyrzekam
cie

—
si Rzymu/^
dy

*)

w
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mia przedstawi wszystkie bte odczy si od
przyj wyznawane przez znaczn

którem

zbrodnie papiey; zamierza

i

kocioa rzymskiego i
mieszkaców swego rodzinnego województwa
sady kocioa greckiego.

cz

za-

Orzechowski, przez prymasa Dzierzgowskiego znów
w roku 1557 za napaci na koció rzymski, wkrótce wróci do posuszestwa wzgldem tego kocioa. mier

wyklty
jego

ony usuna wielk przeszkod

do pogodzenia si

duchowiestwem rzymskiem, pragncem bardzo
doprowadzi do milczenia tak niebezpiecznego przeciwnika i zamieni go w poyteczne narzdzie walki
z nieprzyjaciómi kocioa.
Orzechowski sta si niebezpiecznym dla duchowiestwa gównie dlatego, i popie-

jego z

ra wykluczenie biskupów z senatu silnymi dowodami,
gwatowny sposób wypowiadania wielkie robi wraenie na tumie czytelników. Ogoszone przeze
uwagi o przysidze biskupów na wierno dla Rzymu
dowiody przekonywajco, i nie naley pastwowych
urzdów powierza duchownym i e rzymsko-katolicki
biskup, jako senator królestwa, musia sta si zdrajc
swego kraju, albowiem, zoyr^^szy przysig wiernoci
wpierw papieowi a potem królowi, obowizany by staOstre uwagi wia korzyci Rzymu ponad korzyci swego monarchy.
króla, pozbawia
^^^^^^°^g^pf"„ Przysiga ta, mówi Orzechowski do
których

dze,

skadanej

biskupów swobody, czynic z nich szpiegów narodu i moWysze duchowiestwo, dobrowolnie poddawszy si tej niewoli, spiskuje i podnosi bunt przeciwko
wasnej ojczynie. Zasiadajc w swej radzie, spiskuj
przeciw tobie i, badajc twe zamiary, donosz o nich
swemu obcemu panu. Gdyby, dla dobra ogóu, chcia
ograniczy roszczenia papieskie, wyklliby ci i wywo-

pów na Wier- narchy.
°°^owt^^^

*)

Manuskrypt dziea tego czyta Modrzewski.

—
ali

krwawe

—
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Papie wyda

rozruchy.

ze

swego ona mni-

chów, którzy spadU na twe ziemie jako szaracza. Patrz
te spiskujce przeciw tobie tumy, jakie one ciemne
a barbarz3^skie spójrz na opatów, na klasztory, na kapituy i na synody, a
pewny, i ile spotkasz gów

na

;

bd

golonych, tylu masz spiskowców.

rodzaju zbytkiem

i

podobni

do

Otoczeni

wszelkiego

utuczonych wieprzów,

pdz w

lubienoci ycie wygodne i bogie i tyj na
piekieln straw. Obojtne to dla nich, czy zwycizc

czy zwyciony,

jeste,

czy

kraj

szczliwy

jest,

czy

nieszczliwy. Albo pewien biskup nie powiedzia jednemu z twoich przodków: „Niech raczej królestwo zaginie, niby ila potrzeby narodu uyty mia by choby
jeden grosz z kocielnego skarbca, który jest wasno2^apiea, nie za króla!"*)
Inne kraje w^ykluczjiy
biskupów ze swoich senatów, zmiarkowawszy, jak niebezpiecznie jest sugi papiea dopuszcza do rzdów pastwa.
Naladujcie je, jak np. Wenecj. Naley wyda
prawo, któreby, zachowujc duchowiestwu tylko obowizki kocielne, usuwao je od spraw politycznj^ch.
Niech chrzcz, nauczaj, ale nie zajmuj si kierowaniem spraw kraju; a jeeli chc zachowa godno senatorsk, niech si wyrzekn zalenoci od Rzymu. Czy
dla nich koció polski nie jest wystarczajcy?
razie

ci

W

przeciwnym nie naley uwaa ich za obywateli kraju,
albowiem nikt nie moe
dwom panom. Papie,
za porednictwem niewolników swych, mnichów i bisku-

suy

*)

Lipski (w

Kler polski w istocie b}' bardzo bogaty. Biskup krakowski Andrzej
r. 1G30) pozostawi po sobie 900,000 dukatów gotówk, nie liczc ma-

jtku nieruchomego.
500,000 dukatów.

Jan Kuczborski, biskup

Karaffa, biskup pocki

w

r.

chemski

w

1615, zapisa

r.

1023,

swemu

pozostawi

bratu 7 mil-

Dochody biskupów musiay by wielkie, skoro pozostawiali takie
to e ich wydatki równie byy znaczne.
INtuseli oni mie
mieszkania; wielu z nich na wasny koszt utrzymywao puki wojska

jonów talarów.

sumy po

ksice

sobie,

mimo

Zarjs dziejów

n formacji. Tom

I.

9

—
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—

wkada

jarzmo na samego króla, cho wadza monarsza niezalena jest i od Boga pochodzi."*)
Orzechowski w napaciach swych na Rzym nie ograniczy si do odrzucenia wieckiej zwierzchnoci pa-

pów,

piea, ale

podawa te w wtpliwo duchown

jego po-

wag, dowodzc, i opiera si ona na zupenie mylnem
tómaczeniu sów wyrzeczonych przez Zbawiciela do w.
Piotra: „Jeste opok, a na tej opoce zbuduj koció Mój."
Takie to wycieczki czyni ten czowiek bez zasad
na koció katolicki, dopóki przepisy tego stawiay tanieokieznanym jego namitnociom; ale gdy, ze
mierci ony, znika gówna przeszkoda do pogodzenia
si jego z kocioem rzymskim a pycha jego i chciwo
wziy z wiekiem przewag nad innemi jego namitnoOrzecbowski ciami, Orzechowski znów odwoa wszystkie swe pisma
tecznie^ko- pi'zeciwne kocioowi i ostatecznie z nim si pogodzi
eioemrzym. 2559 j^.Q]^y
Odtd sta si^ obroc"t kocioa rzymskiej
zwraca swe
napaci prze- (to równie gO]'liwym, iak przedtem by iego przeciwni^
ciwjegowro-f.
\
\ ^
.
kiem, zwracajc si przeciw protestantyzmowi z tak
gom.
rubasznoci i zjadliwoci, jak odznaczay si pisma
Gównym przedmiotem jego
jego przeciw Rzymowi.
nienawici stali si: Andrzej Modrzewski i woch Stan-

m

x

1

^

.

/

'

,

.

i

•

naley uwaa za dwie osobistoci, zasugujce na szczególniejsz uwag ze wzgldu na wielki
wpyw, jaki wywierali na sprawy religijne w Polsce.
Andrzej Frycz Modrzewski urodzi si w r. 1506
Mokar, których

Andrzej

charaSerilH-^'^
ema.

województwie sandomierskiem

Zygmunta

I Starego

torów, aczkolwiek nigdy nie

dla

pastwa; byli to zobowizani do
nie przyj zaszczytu godnoci

ksidz

i

jeszcze za

panowania

przej si przekonaniami

przyczy si

wielkiej

gocinnoci.

biskupiej,

odmow

sw

reforma-

otwarcie do

Pewien znakomity

tumaczc

tem,

e

kucharzem szlaclity.
*)
Tak pisze Orzechowski w dziele swojem „De primatu papae" w r,
1558. Dzieo to wydane wprawdzie zostao bezimiennie i bez podania miejsca drunapisa je Orzechowski.
ku, lecz Modrzewski wyranie zaznacza,

nie zamierza i)y

e

—
'adnego

z

wyzna

W

—
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])rotestanckicli*),

które

si^

ustaliy

uda si(^ na wszechnic do
Witenbergi, gdzie dokoczy nauld pod kierunkiem Melanclitona, kt(')rego przyja i szacunek pozyska w zuza jego ycia.

i*.

1534

Zabawiwszy potem czas pewien w innyci okowTÓci do ojczyzny, zosta sekretarzem
Zygmunta Augusta i zdoby nieograniczone jego zaufanie.
Mao posiadamy szczegóów z ycia tego znakomitego czowieka; to tylko wiemy, e pisa i wydaw^a
swe dziea midzy rokiem 1548 a 1565.**) Niektórzy pisarze rzymscy potpiali go, inni chwalili; lecz pozyska

penoci.

licaci Niemiec,

on uznanie protestantów i ogólny szacunek najznakomitszych uczonych Europy. Zygmunt August stale odwoywa si do jego rady, a chocia Modrzewski zaj-

mowa

podrzdne stanowisko sekretarza- królewskiego, kierowa on naJAvaniejszemi sprawami pastw^a
spenia wciel poselstw, np. do Brunwiku, do Danji,
i
tylko

:

do Prus, do króla Ferdynanda
*)

i

Modrzewski zaleca roztrzsanie spraw

do cesarza Karola V.
religfijnych ze

spokojem

byt przeciwnikiem wszelkiej polemiki, a natomiast zwolennikiem

„Trzeba

koju.

gowa myl

o

filozofa,

agodnoci

i

spo-

wróci— mawia on— do prostoty wyznania apostolskiego." Propakociele narodowym, sformuowan gównie w jego dziele; „O po-

sach na sobór clirzecijaski wysa si majcych," a rozwinit potem w najwaniejszem jego dziele: „O naprawie Rzeczypospolitej" (De rcpublica emendanda,
1551
1554; tómaczcnie polskie, niezupene, Cyprjana Bazylika r. 1577), Skada
si ono z piciu ksig: o obyczajach, o prawach, o pokoju i wojnie, o kociele,
caem dziele zna czowieka, przeniknitego gboko uczuciami ewanG szkole.
gelickiemi, zna czowieka powanego, zacnego i rozumnego, który wie, jak wanych dotyka rzeczy i stara si roztrzsa je z caym spokojem i rozwag, waciwemi jego usposobieniu. Najwicej antyrzymskiem dzieem jego
„Silvae uattuor,"
„Losy" (wydane dopiero po jego mierci w Rakowie r. 1592), w którem zawar roztrzsanie wszystkich spornych kwostyj, które protestantyzm obudzi, przychylajc si
do niego, lecz bez jaskrawoci polemicznej.
**) Modrz<-wski, po powrocie do kraju, cieszy si take wielkim wpywem
na prymasa Uchaskiego, którego skania ku myli utworzenia polskiego kocioa
narodowego. Zamieszkujc w Wolborzu, we wociach biskupstwa kujawskiego,
na zamku, w urzdzie sotysa, wywoa w r. 1508 danie papiea Piusa V, by go
jako kacerza z Wolborza usun, co to ówczesny biskup kujawski Karnkowski
uczyni, wypaciwszy Modrzewskiemu odszkodowanie. Modrzewski umar jesieni
1572 r. O dzieach jego obszernie pisa Ossoliski w „Wiadomociach historycznoi

W

s

kry tycznych."

O yciu

jego patrz

prac Dylewskiego.

H. M.

—
atwo poj,

ao
i

e

—
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kocioowi

rzj^mskienui wieJe zale-

na pozyslcaniu osobistoci tak uzdolnionej, nczonej

wpywowej, jak by Modrzewski; wkrótce te zosta

znienawidzony, gdy usiowania te

podanego

nie doproAvadziy do

DucboAviestwo rzymslde osobliwie

celu.

si zatrwoyo pogldami rozwijanymi przez Modrzewskiego w rozprawie jego „O kociele." Papiee Pawe IV
i Pius V rzucili kltw na autora, nakazujc duchowiestwu ciga go jako heretyka; ale ponieAva potpienie
kocielne mao w Polsce byo skuteczne, duchowiestwo
ogldao si za szermierzem zdolnym do mierzenia si
z tak potnym jak Modrzewski przeciwnikiem.
Znaleli go w Orzechowskim, któremu obiecano przebaczenie wszystkich jego poprzednich bdów i wciel korzyci, jeeli zechce wystpi przeciw Modrzewskiemu. Orzechowski da w tym wypadku dowód wielkiej nikczemnoci,

gdy

podj si

nietylko

walki

z

dawnym

przyjacie-

*), ale, korzystajc z rozmów prowadzonych poufnie
Modrzewskim o przedmiotach religijnych, oskary go
przed sdem duchownym, domagajc si, by, jeeli Modrzewski nie odwoa publicznie
swych przekona,
uznany zosta za heretyka.
Obwinienie to nie poci-

lem
z

gno za sob adnych nastpstw, albowiem trybuna,
nie mic sdzi czowieka tak wpywowego jak Modrzeodczy

si otwarcie od kocioa),,
jedynem nastpstwem
której mogo by pogorszenie stosunku Modrzewskiego
do duchowiestwa.
wski (który nawet nie
zaniecha dochodzenia

sprawy,

obroc kocioa

Orzechowski, zostawszy

Stankar za-

przraOrze- S^'

obra za gówny

cel swej

rzymskie-

nienawici Stankara**),

wo-

chow.skiego.

^•0

w

*) Modrzewski dedykowa Orzechowskiemu dzieo swe
niem swoim ^przyjacielem".

**) Stankar (Stancari) urodzony b^l

Woszech

niewiele wiemy.

oG8) donosi,

o

wyda

on

w

INfantiii

w

r.

o

1501.

komunji

O

i

nazywa

jego losach

we

Tij-aboschi (Storia delia litteratura italiana VII, 2 str.

we Woszech

w

r.

15-'5

gramatyk

hebrajskti

i

o, oprócz

—
rodem

clia

Mantu

z

i,

—
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powoany do Krakojzyka. Stankar, jakemy

który zosta

wa na profesora liebrajskiego
wyej wspomnieli, zaczepiwszy

publicznie cze oddawazaznaczajc swe odmienne przekonania
ewangelickie, zosta wtrcony do wizienia, skd uwolniony za wypywem kilku ze szlacity w^yznajcej te same
zasady, usun si do Piczowa, gdzie namówi Olenickiego do zaprowadzenia naboestwa reformowanego.
Nastpnie uda si do Królewca, gdzie rozpocz spór
z Ozjandrem o porednictwo Chr^^stusa w odkupieniu.
Zwiedziwszy potem Wgry i Siedmiogród dla popierania w tych krajach, sprawy reformacji, powróci znów
do Polski. Tu wskutek proby kilku szlachciców polskich, protestantów,
prawida dla urzdzenia ko-

n

witym

i

uoy

cioów polskich, powicajc je królowi Zygmuntowi
Augustowi. Kiedy Stankar wróci.do Polski, w kociele piczowskim zaczto porusza pytania, które doprowadziy do
zaprzeczania istnienia Trójcy witej i-wytworzyy sekt,
odrzucajc
dnienia

wszelkie objawienie.

byy w owym

noci,

Niebezpieczne te zaga-

czasie roztrzsane z

wielk

ostro-

dopuszczajc jeszcze otwartego przeczenia
tajemnicy Trójcy witej. Stankar, acz bezwiednie, znacznie przypieszy rozwój zapatrywa antitrynitarskich,
goszc zasad, i Jezus Chrystus by porednikiem wedle

w

nie

swego czowieczestwa. Wywoao to gwatowny spór,
którym teologowie geuewscy stanli przeciw Stan-

te
M'Cne opowiada

historj reformacji

tego, napisa

kar bra udzia

sia

opuci

by

wydany

w

w

sporach
i

w

zborze

uda si

rce Karola V.

w

we Woszech, wydan w
we Woszecli (str.

swej historji reformacji

Augsburg:

z miasta Yijlach
fesora

w

ewangelickim

do Konstancji,

Okoo

1550

r.

w

w

w

Chiavenna.

W. r.

r.

1547.

e Stan-

370, 382),

towarzystwie

1547 mu-

Ochina,

aby nie

przyby do Kralcowa, powoany

Koryntji przez biskupa krakowskiego

Maciejowskiego na pro-

jzyka hebrajskiego do akademji krakowskiej.
O yciu Stankara patrz Ossoliski w „Wiadomociach

cznych."

Bazylei

historyczno-kryty-

—
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przekonania te potpione zostay na
synodzie w Ksiu i Sandomierzu, gdzie dziea jego skazano na spalenie. Stankar usun si do Stobnicy i tam
umar w roku 1574, pozostawiajc rodzin, której po-

karowi, którego

nazw

tomkowie pod

Stankarych. jeszcze

yj

w

Polsce,

wyznajc religj reformowan,
Prawida czyli kanony Stankara nie zawieraj afasady stankara.
clnych nowych nauk, rónicych si od z;asad ustalonych
przez innych reformatorów. Znamy je tylko z dzie Orzechowskiego, który przepisywa z pomidzy nich uwaane
przez si za najszkodliwsze, dodajc przytem wasne
uwagi, pisane

w

duchu rzymsko-katolickim a nacechowamu rubasznoci. Gówne z tych zasad

ne waciAv
nastpujce: Msza
Stankara
eucharystja jest tylko znakiem

s

jest
i

bawochwalstwem;

przypomnieniem wie-

naboestwo ma si odbywa w jzyku narodowym nie naley oddawa czci obrazom wiczerzy Paskiej;
;

tych i mczenników; dawne obrzdy kocielne mog by
zniesione na godnoci biskupie naley powoywa tylka
ludzi zdolnych do penienia tego urzdu; naley zakada szkoy dla uczenia czystej wiary, wymowy, jzyków
;

i

logiki,

ten

a dochody

wity

cel

kocielne

przeznaczane;

mog

sumiennie
by na
do wykonywania dobrych

uczynków zezwolenie wadzy nie jest potrzebne; posuszestwo winnimy Najwyszemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, nie za zbuntowanym przeciw Niemu
Jego zastpcom koció obowizany jest zwoywa czste synody i zgromadzenia; przykad kocioa piczowskiego, który zwouje zebrania cotygodniowe, godzien
jest naladowania; sudzy religji i nauczyciele szkó winOrzechowski,
ni by opacani ze skarbu powszechnego.
;

jakby zapominajc,

e

pierwsi

wyrzekali

chrzecijanie

si bawochwalstwa bez zezwolenia cesarzy
potpia zasad Stankara, stanowic,

najsilniej

król przeciwny

by

reformacji kocielnej,

tO'

i

senatu,

i, gdyby

naród ma.

;

—
prawo przeprowadzi

j
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bez jego udziau. Zamiast zbiopartymi na Pimie

ja pogldy Stankara dowodami
-tem dzieach ojców kocioa,
i

oljrzuci go Orzecho-

wski przezwiskami najobely\vszemi, jakie

li, a

w^

dziele

swojem

cimictwa papieskiego,

„Cliimaera,"

wygosi

tyle

zdoa wymy-

bronic zwierz-

dziwacznycti

poj,

e

zaniepokoiy one nawet niektóryci katolików.*) Na
nic by si nie przydao wyliczanie wszystkich obelywych
wyrazów, w^j^stosowanych przez tego pisarza do jego przeciwnika; przytoczymy tylko kilka ogólnych jego uwag

przykad dowodze

o stanie kraju jako

nego przez

stronnictwo,

którego

i

jzyka uj-wa-

on w^ówczas

broni:

„Wstrtna szaracza arjanów, macedoczyków, eutychjanów i nestorjanów spada na nasze niwy; przez ospalstwo naszych urzdników rozmnoya si ona i rozpostara po caej Polsce i Litwie; zuchway tum sieje poog, niszczy kocioy, przekrca prawa, psuje obyczaje,
gardzi wadz, ponia rzd, obala tron, niszczy pastwo
pokonanie furji heretyckiej nili Moskw}^" Orzechowski obwinia Stankara o podkopywanie wiary i istniejcego porzdku politycznego,
o zachcanie modziey do niebezpiecznego nowatorstwa,
o naruszanie w^adz prawowitych, o podburzanie niszych
klas przeciwko wyszym, o schlebianie motochowi przez
zachcanie do zagarnicia wasnoci kocielnej, o ddo ustanowienia wspólnoci majtkowej a tem samem zniesienie wasnoci osobistej, o zaprowadzenie do
tego stopnia zupenej równoci ród wszystkich mieszkaców kraju, by nie byo ni panów ni sug. Nie mogc sprawdzi z nieistniejcych ju zapewTie dzie Stankara, o ile
suszne,
czynione mu przez Orzechowskiego zarzuty
nie w^iemy te, czy on istotnie wypowiada myli o rozszerzeniu na inne klasy spoeczestwa praw politycznych,
o wiele pilniejsze

jest

no

s

")

Jak np. Hozjusza.

—
w

Polsce

wycznie

bowiem obwinienia

—
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przez szlacht posiadanych;

by

mogy

powtórzeniem powszechnie podniesionego krzyku rzymskich katolików przeciw reformatorom za wrzekome denie ich do zniszczete

porzdku

nia ustalonego

tylko

politycznego

i

spoecznego. Za-

wobec Stankara broni Orzechowski, jako
jedynie mogcych uchroni pastwo od uj^adku, byy
te same, które gosi koció katolicki, starajc si przeszkodzi Szerzeniu si reformacji. Polegay one na tem,
^J cile utrzyma dawne prawa i zwyczaje, bez adnych
^^^^^^^ religijnych ani politycznych; by zgnie herezj
i przywróci Rzymowi nieograniczon wadz; by ducho^
^
^
/,
/
...
wienstwo uwazane byo za pierwszy stan w pastwie,
który, kierujc narodem i sdzc takowy, sam nie moe
by przeze sdzony; by wszelka wadza wiecka poddana bya papieowi a sam król sta si tylko sug,
narzdziem i mieczem duchowiestwa. Nikt moe inny
nie dowodzi wyszoci Rzymu nad panujcymi tak wyranie i miao jak Orzechowski, który mówi: „Królowie na to
tylko ustanowieni, by suyli duchowiestwu.
Tylko najwyszy kapan ustanawia królów a zatem ma nad nimi wadz. Rka ksidza jest
sasady, jakich

Polityczne

szonepfzez
wskie'^^^^'

ostatecznem
pojednaiiiu
z Ezymem.

.

^

,

.

s

rk

mego Jezusa

Chrystusa.

Przez

zniesienie

arcybisku-

pstwa gnienieskiego upadoby pastwo Polskie, gdj^
prymas jest kamieniem wgielnym naszego kraju, pierwszym jego urzdnikiem, stróem wolnoci: on broni narodu i ogranicza wadz monarsz. Stolica apostolska
nie

moe

ulega adnej

innej

wadzy,

gdy wysza

jest

paci daniny i nie skada podatku.
Powoanie kapana wysze jest nad królewskie. Panujcy ulega duchowiestwu i niczem jest bez kapana.
Papie ma prawo pozbawi króla tronu; ksidz jest suotarza, a król sug ksidza i uzbrojonym wykonajego woli. Król polski jest sug duchowiestwa,
ustanowionym na to, by nikt nie mia powsta przeci-

nad wszystkie

g

wc

;

nie

—
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wko powadze kocioa."

Orzechowski, który utrzymywa,
papieskiego nikt nie modoj do poznania Boga, przedstawia pastwo w ksztacie trójkta, u szczytu którego postawi duciowiestwo

e
e

poza

a

w rodku

obrbem panowania

la-óla

i

szlacit,

narodu cakiem

reszt

pomijajc; zaleca tyllco szlacicie, by obcliodzia si z ludem po ojcow^sku. Takie to przekonania otwarcie gosi czowiek, przed niedawnym czasem napadajcy z niepohamowan gwatownoci na ten sam koció, któremu teraz stara si da tak stanowcz nad pastwem
przewag. Zdania o wyszoci wadzy duchownej nad
wieck (wypowiedziane bez ogródki przez Orzechowskiego pod wypywem gwatownoci niepohamowanych jego
namitnoci) musz mie wielkie znaczenie w oczach
kadego mylcego czytelnika, gdy one wdernie przedstawiaj zasady, któreby rzdziy wiatem, gdyby kocioowi rzymskiemu powiodo si byo zgniecenie przeciwników.
Orzechowski wygosi tylko pogldy duchowiestwa
rzymsko-katolickiego, a n aj w^ikszy luminarz tego kocioa
w Polsce, kardyna Hozjusz, potwierdzi bez zastrzee
niecne zdanie Orzechow^skiego,

i

o wiele

lepiej

byoby

odda pastwo wrogom ni
jak

zuje,

heretykom, co jasno wykaduchowiestwo katolickie dbao o dobro

mao

kraju.

Jakkolwiek

potnym by

Orzechowski sprzymiew^szake powróci utraconego

zdoa ju
w Polsce wpywu kocioowi katolickiemu, którego pooenie, wedug wielu najgorliwszych nawet jego obrorzecem,

ców,

nie

byo w tym

*)

Nie pozostawa-

czasie rozpaczliwe.*)

Potwierdza to wielu pisarzy

katolickich.

„Senat—jak biskup Piasecki

gosi

— skada si po wikszej czci z heretyków, a ze szlachty iiaiznakoinitsi nir-owie

hyli

zwolennikami nowej wiary."

Polsk, a lxaynaldus,

Rzym

prawie godzi si

pisarz papieski, narzeka

(w

r.

ju

1555),

z

e

utrat wadzy nad
nawet .ród bisku-

—

—

—
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o wic

temu przestarzaemu ustrojowi nic innego nad
wstrznie, mogcych doprowadzi
do rozsypania si budowy jego, ju naruszonej napaciami wzrastajcego protestantyzmu. Jedyn moebn na
pewien czas drog, jak te obra koció katoHcki, byo trwanie w nieruchomoci ród umysowego ruchu
ówczesnego i unikanie wszelkich zmian w urzdzeniu

unikanie wszelkich

wewntrznem.

EOZDZIA
Sobór trydencki

i

lY.

usiowania ku zgromadzeniu powszechnego
nodu narodowego.

sy-

Aczkolwiek za panowania Zygmunta I Polska bya pozornie jeszcze rzymsko-katolick, okazywaa ona
jednak ju wtenczas silne a ogólne yczenie zniesienia
naduy kocioa przez sobór powszechny, na którymby wszystkie odamy chrzecijastwa swobodnie mogy
mie swoich przedstawicieli, uwaajc bardzo susznie
taki sobór za jedyny rodek do umierzenia powstaych
w onie kocioa niepokojów. Król osobliwie pragn
tym sposobem przywróci spokój wewntrzny swemu
pastwu, w którem nauka protestancka szybkie czynia
postpy. Gdy jednak w r. 1547 sobór z Trydentu przeniós si do Bolonji, Zygmunt I odwoa swych posów,
gdy pobyt w tem ostatniem miejscu móg by dla delegatów -protestantów niebezpieczn3^ Nie bdziemy si

pów znajduj si
IJI,

w

heretycy.

prócz biskupów,

W

zasiadao

senacie polskim przy

zaledwie

7

wstpieniu na tron Zygmunta
a jeszcze

katolików,

mniej

ich

byo

senacie litewskim.

Wiele nowych ciekawych danych do wspóczesnego stanu ducliowiostwa
znajdujemy w ksice Bukowskiego „Dzieje reformacji w Polsce.
Przytoczona powyej przez Krasiskiego wiadomo o rzekomej przewadze ewangelików w senacie polskim za Batorego jest leg-end, czsto powtarzan, ale niesenatorów byo 58 ewangelików, .55
prawdziwi).
r. 1569 ze 115-u wieckich
katolików (i, oprócz tego, 15 biskupów), oraz 2 prawosawnych. Przy wstpieniu
**

katolickiego

W

na tron Zygmunta
ale

podug

III

liczba katolików

w

senacie

bya

wszelkiego prawdopobicstwa znaczniejsza,

z

ni

pewnoci

w

r.

15(j9.

nie mniejsza,

H. M.

M

—
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Rzym (nauczony wykostnickiego
bazylejskiego,
które podsoborów
i
nikami
kopay jego wadz) stawia zwoaniu niezalenego soDuchowiestwo polskie jednak,
boru powszechnego.
zagroone szyblvim wzrostem protestantyzmu, usilnie pragno zwoania takiego soboru. Zdanie to podzielali
narodu,
przewodnicy reformacji i najowiecesza
która, sprzyjajc nauce ewangelickiej, obawiaa si przecie gwatownych wstrznie, wywoaniach wprowadzeniem jej w innych czciach Europy. Arcybiskup gnietu rozpisywali o trudnociach, jakie

cz

i prymas,
Mikoaj Dzierzgowski, który byby
przeciw protestantom najsurowszych rodków, gdy-

nieski

uy
by

byo w

to

wa

III

jego mocy,

w

list

wystosowa

w

r.

1547 do Pa-

imieniu swej djecezji, przedstawiajc te-

mu papieowi

z ulegoci, lecz stanowczo, potrzeb sona
którymby
boru,
zdania wszystkich mogy by wysuchane.
Proby tej wszake nie uwzgldniono.
Gdy za panowania Zygmunta Augusta wpyw protestantyzmu sta si w Polsce potniejszy, wielu zwodzio si bog cho uudn nadziej monoci poprawienia kocioa rzymskiego bez odczania si ode. Przekonanie to rzdzio sejmem roku 1552 przy wyborze posów na sobór trydencki. Byli nimi dwaj, znani z przekona ewangelickich, praaci: Jan Drohojowski, biskup
wadysawski, i Jakób Uchaski, *) biskup chemski,
a ze wieckich: Stanisaw Tczyski, kasztelan lwowski;
przyczem sekretarzem poselstwa, kierujcym jego czynBiskup, a póniej prymas,

*)

Uchaski

do

r.

1568 skania si ku stron-

Póniej, szczególnie po mierci Fr3'cza Modrzewskiego, stan
silniej po stronie Rzymu. O yciu i polityce Uchaskiego posiadamy obecnie dzieo
pomnikowe prof. Wio-zbowskiego {W 'irszaw a.. 1895 r.). Jan Drohojowski, biskup ku-

nikom reformacji.

jawski,

macji

umar

w

1557

Polsce'-

1,

kasztelan przemyski,

nych)

by

i

44).

w

W

kadym

razie

sam gorliwy ewangelik

protoplast rodu,

gelickiego. Jeszcze

rownikiom

zdaje si, ewangelikiem (patrz Bulwicskiego „Dzieje refor-

r.,

4.3

który przez

rodzony brat biskupa, Stanisaw,

fundator zborów (w Jamierzy

i

in-

pi

praprawnuk kasztelana

kociele ew.-reformowanym

i

w

i

pokole nalea do wyznania ewanbiskupa Aleksander Dymitr by zbo-

Kobylanach na Rusi

r.

1704.

H. M.

—
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mia by Modrzewski. Przy tei sposobnoci
,.
.,
ModrzewsKi Avykaza królowi konieczno i zakres reformy kocioa. Przedstawione przeze zmiany byy przecie tak stanowcze, i okazao si niemoliwe przyjcie
ich bez zupenego zniszczenia ustroju kocioa rzymskie-

Pogldy Mo- nociami
drzewskiego

na stan kocioa.

,.-,

go.

,

Poniewa

.

•

i

przekona wielu najowego czasu, przeto jyo-

b3"y one wyrazem

owieceszych. w Polsce ludzi
dajemy je czytelnikom w streszczeniu:
„Przestano ju w tajemnicy rozprawia o religji,
jak to poprzednio czyniono, lecz dzieje si to otwarcie
na zebraniach narodowych
powiada Modrzewski do
króla.
Odrzucamy powszechnie dotychczas wyznawane
nauki kocioa, sdzc, e mamy prawo ustanowi zasady wasnej wiary. Rozstrzygnicie tak wanej sprawy poddajesz. Miociwy Panie, pod sd soboru powszechnego. Natchniony przez Boga, zrzekasz si uycia
wasnej powagi i samowolnej wadzy. Sobór winien da
kademu zupen swobod sowa, albowiem chcemy, by
nas pouczy i owieci; nie dozwolimy, by wadza ludzka nakazywaa milczenie naszemu sumieniu. Ludzie powinni by przekonywani sowem Boem, nie za przeladowaniem i rozlewem krwi. Co spowodowao rozstrój
kocioa? Zepsucie obyczajów, upadek karnoci, zaniedbanie praw i skaenie nauki i obrzdów. Dawni prawdziwi chrzecijanie znikli, jako te pierwotna czysto
i
witobliwo kocioa. Pierwsi kaznodzieje Ewan-

—

—

gelji

byli

nieliczni,

ubodzy,

nie

wyposaeni wielkiemi

natomiast cierpic 25i'^eladowanie, nawrócili
Teraz niema nikogo, ktoby przechowywa pra"nauk i obrzdy ustanowione przez Jezusa Chry-

dobrami,

wiat.

wdziw

Jego apostoów, a nastpstwem tego jest powszechne i wielkie zepsucie. Ci, którzy objli w posiadanie korzystne dostojestwa kocielne, oddali si niewaciwym zajciom, spdzaj czas na zabawach i postusa

.

i

lowaniach.

Polubili oni

wesoe

uczty, bogate szaty, dro-

—
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liczne orszaki, wszelkie

^io kamienie,

wygody

i

zbytek.

umysowa powaga duchowiestwa?
Jaka
Wikszo nie zna Pisma witego, niektórzy s bezbonikami, wymiewajcymi wszystko, co jest wite:
obecnie

jest

wiar, zaniedbujc przepisane przez Boga czynnoci. Przywaszczyli sobie wsie, miasta, zamki, dziesiciny, ogromne dochody i bogato wyposaone posiadoci. Oparli sw przewag na pienidzach, zbytko-

stracili

wnem yciu, wiatowych
rzdzi tylko si a dla

stosunkach

utrzymania

i

poparciu.

swej

Chc

powagi wy-

wyszyli swój koció, nadajc mu znaczenie przeciwne
zasadom Chrystusa, przywaszczajc nazw kocioa sobie wycznie a ludowi Boemu narzucajc swe prawa
i
ograniczenia.
adna przecie spoeczno religijna
nie

moe by

trwaa

i

zachowa

bd

sw

jedno,

jeeli

czyny nie
oparte na czystem sowie
Boem, Trzeba te'dy dopuci ludzi wieckich do rozpraw o zasadach wiary, albowiem uczony Gerson mówi: „Sobór jest zgromadzeniem wszystkich stanów kocioa, nie wyczajc nikogo z Avierzcych. O zasadach
religji stanowi winni wszyscy, by wiedzieli, w co wienauki

jej

i

Czy

rzy maj.

wglda,

nie

jest

obowizkiem spoeczestwa

gosi mylnej nauki, i zapobiega powstawaniu faszywych proroków i przewrotnoci faryzeuszów?"
„Sobór powszechny przywróci chrzecijastwu spokój, lecz powinien by niezaleny i z odpowiednich
czonków zoony. Zniesie on rozpust duchowiestwa
czyli pasterz

nie

naduycia powag narodu. Kady czowiek i kade stronmie na tym synodzie nieograniczon swobod sowa; nieci laj bdzie wolno nawet przemawia
przeciw istniejcemu porzdkowi i ustalonym zwyczajom,
i

nictwo winno

albowiem koció nigdy nie by ani te obecnie nie
nieomylny.
zgromadzeniem ludzkiem, móg

Bdc

dzi,

bdzi

i

nadal

bdzi

moe.

jest

b-

—
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zwoa

duchowiestwo i ludno
swej djecezji i nie ogranicza dawnemi ustawy obrad
chrzecijaskiego ludii. Kady czonek kocioa powi„Biskupi powinni

wygosi swe

bdc

wspólna
wszystkim czonkom kocioa, winna by okrelona
przez nich lub przez zgromadzenie wszystkich wierzcych. Koció sam powinien ustanowi przepisy wiary.
Sobór powszechny ma dowiedzie si od synodów djecezjalnych o przekonaniach chrzecijan i wedug tyche
wyda swe postanowienia. Lud djecezji ma wybiera
swych posów na obrady soboru powszechnego, i tylko
nien

sobór
i

zoony

z

przekonania.

posów

Wiara,

djecezjalnych

bdzie prawdziwem

prawowitem przedstawicielstwem powszechnego

ko-

cioa chrzecijaskiego. Chrzecijanie wszelkich wyzna
powinni bez rónicy mie przedstawicieli na tym soboinni nie
rze. Albo Ormianie, grecy
take chrzecijanami? Koció aciski sam przez si nie stanowi
caego kocioa i nie przywróci chrzecijastwu jedno-

s

i

ci, jeeli wszystkie jego

ytego

odamy

nie

bd

miay

nale-

przedstawicielstwa.

„Sobór powszechny nie powinien skada si wycznie z biskupów. Dlaczegóby wieckim, stanowicym
kocioa, wzbronione by miao sdzenie
o sprawach odnoszcych si do ich wasnego zbawienia?

cz

Dostojestwo biskupie samo przez si

nie

jest

jeszcze

wystarczajce do okrelenia zasad wiary; do rozstrzygania bowiem tych wanych spraw upowania jedynie
nauka i cnota. Kierunek soboru przeto winien by powierzony cnotliwym i uczonym mom, z wyczeniem
takich, którzy tych uzdolnie nie posiadaj.
„Nieprawd jest, aby biskupi tylko posiadali moc
objaniania Ewangelji. Wszyscy, zachowujcy nazw
i dochody biskupie bez ich duchowych przymiotów, winni usun si od soboru. Niepodobna odnawia dawnego zwyczaju zwalczania prawdy i sumienia ogniem

—
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mieczem. Poprzednio narody utrzymywane byy przez
biskupów w poddastwie i posuszestwie dla wszystkich icti rozkazów: gdy je zniewaano, nie miay
skary si, dzikujc nawet za obelgi; sprawiedliw^
atoli i suszn jest rzecz,
by wyrzucono z kocioa
])yci i samowol rzdzcych nim. Ani jednemu, ani
wszystkim winien by zarzd kocielny poAvierzony, ale
i

najuczeszym i najcnotliwszym, chociaby nawet
posiadali godnoci duchownych.
Kady koció

ci
i

nie

jego

zborownicy maj wysa na sobór swoich przedstawicieli,
albowiem ludzie maj te i suszne zaalenia
przeciwko duchowiestwu. Bardzo nierozsdne jest prawo, pozbawiajce wpywu i urzdów najwiatlejszych mów, jeeli ci nie nale do stanu szlacheckiego; gdy
wszyscy czonkowie spoeczestwa winni mie równe prawa. Wszyscy naczelnicy kocioa zaraeni
niegodn pych i zamiowaniem zbytku; lud jest pogardzony a ubodzy zupenie zaniedbani, aczkolwiek szaleniec tylko
mógby przypuci, i Bóg stworzy ludzko, aby sutym, którzy ni rzdz. Sobór wybierze sdziów,'
którzy okrel powszechne wyznanie wiary a adna
rónica w przekonaniach religijnych nie powinna b^^
powodem wj^czenia od tego zadania, albowiem zwolennicy reformy i przeciwnicy Rzymu te
chrzecija-

s

ya

s

Na có przydaoby si zwoywanie
by papie by nieomylny i wyszy nad

nami.

wszystkie

kocioy chrzecijaskie?

soboru,

sobór

Wiadomo

i

gdy-

nad

jednak,

i

papiee bdzili w rzeczach wiary a papie Adrjan
w r. 1522 sam przyzna, i koció i jego dostojnicy
pogreni byli w najgbszem zepsuciu. Jak wic moe
obwinione duchowiestwo wyrokowa przeciwko sobie
i wyrzec si przywaszczonej a tak korzystnej dla siebie

VI

wadzy?
„Odrodzenie kocioa naley powierzy
chrzecijastwu, czyli wszystkim wierzcym.

caemu

W

jaki

;

—

sposób odpowiada dotychczas

bone

—
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koció na

wszellcie

po-

wnoszone przeciwko jego zepsuciu? Przeladowaniem i okruciestwem! A przecie dowody tyl-,
na zmian przekona, gdy religja jest
ko mog
skargi,

wpyn

spraw

ducha.

zarzdu kocielnego powinien
uledz zmianie: niewaciwe jest, by jedna osoba piastowaa kilka godnoci, które winny by udzielane naj„Obecny

cnotliwszym

sposób

i

najzdolniejszym.

Koció

nie

powinien

bogactwy swemi utrzymywa próniaków: jeden duchowny wystarcza dla jednego kocioa. Wadz nad
ludem naley powierza osobistociom, odznaczajcym
si wyszoci umysow, bez wzgldu na urodzenie
ich lub majtek. Królestwo Chrystusowe powinno by
podti"zymywa.ne tymi rodkami, jakimi zostao zaoone,

gdy

uczniowie Zbawiciela nawracali ludzi,
szlachetnie urodzonymi.

nie

W

bdc

naszym
kraju nieowiecona szlachta piastuje godnoci kocioa,
uywajc przywizanych do tyche dochodów; pozostawiaj oni obowizki nauczania swym podwadnym,
osdziwszy zajcia umysowe za niegodne swego stanu.
Zajmujc pierwsze miejsca, rzdz kocioem, aczkolwiek urodzenie bez zasugi nie ma adnej wartoci. Jeeli szlachta przywaszczya sobie godnoci i bogactwa
kocielne, powinna te spenia obowizki nauczania,
prorokowania i pielgnowania trzody Chrystusowej
lecz oni zagarnli tylko korzyci, odrzucajc przywizane do stanowiska obowizki. Takie naduycia
równie szkodliwe dla religji jak i dla pastwa. Lud,
wzgardzony i poniony, traci poczucie wasnej godnoci; klasa panujca, zepsuta, mao dba o spenianie
obowizku chrzecijaskiego urzdowania. Nie pytamy wcale o cnoty ani o uczono, ale staramy si
stwierdzi szlacheckie pochodzenie przysigami i dokumentami, czego dowodzi, bdca nieznan przodkom
ani bogatymi ani

—

s

—
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naszym nowoci, ustawa z r. 1515, usuwajca nieszlacht od wyszych godnoci kocielnych. Prowadzi
to do pychy i zbytku, obniajc
rehgji; nale-

wito

y

zaprowadzi inny system. Prawdziwie szlachetnymi s ci, których zdobi cnoty, chociaby nawet
pochodzili z najniszych warstw spoeczestwa, s wic
zdolni do piastowania godnoci, albowiem posiadaj
wszystkie warunki szlachetno stanowice; obecnie
jednak, gdy miejsca w katedrach zajte
wycznie
przez szlacht, niebezpiecznie jest nawet
udzielania godnoci kocielnych bez wzgldu na urodzenie,
chocia usunicie niszych klas od tych stanowisk jest
wielk niesprawiedliwoci i naduyciem.
przeto

s

da

„Biskup powinien by wybierany przez wszystkich
wiernych w sposób nastpujcy: kada klasa spoeczna,

wic

urzdnicy, szlachta, mieszczanie i choj)i (albowiem niesprawiedliwe jest wyczanie wocian od
udziau w sprawach spoecznych), powinna obiera z poród siebie po trzech czonków, a duchowiestwo wysa
dwunastu przedstawicieli. Ci, w liczbie dwudziestu cztea

maj zoy przysig wobec
wskiego, i bd obierali biskupa tylko
rech,

zastpcy

króle-

poród

mów

z

odznaczajcych si cnot, nauk i witobliwoci ycia
na wybór ich nie wpyn adne wieckie wzgldy,
a

e

i

podug

powinni postpowa.
Cae duchowiezrównane, albowiem przewaga biskuustalona zostaa przez zwyczaj, a nie przez Jezusa
tego

stwo powinno

pów

by

adnemu

apostoów nie dawa pierwszestwa. Taki system wróci kocioowi dawn jego
czysto i niezaleno a uspokoi w nim zamieszki. Dla
przywrócenia bowiem kocioowi spokoju i ustalenia
jednej wiary i karnoci w caem chrzecijastwie niejest pisa wyroki, ogasza rozkazy,
sdzi i wyChrystusa, który

z

do

klina.

Koció

uytku królów

i

i
lud chrzecijaski nie istniej dla
biskupów; przeciwnie, królowie ustano-

Zarys dziejów reformacji. Tom.

I.

10

—
wieni

s

dla

—
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poytku narodu

a

biskupi

dla

poytku

Królowie powinni zatem dba o dobro dzieci
wybór biskupów, których obecnie mianuj
Boych,
sami, niechaj pozostawi kocioowi, albowiem adna
wadza nie ma prawa rzdzi kocioem samowolnie.

kocioa.

ale

„Godno
cioa, naley

ni

papiea,

jako

utrzymujc jedno

ko-

zachowa, lecz sposób obierania go zmie-

gdy

trzeba zupenie,

inaczej

samowola

bd

mowana dza wadzy nigdy nie
nite. Papiea nie powinien obiera

z

i

niepoha-

kocioa

jeden

usu-

naród, ani

odam

chrzecijaskiego spoenapapie,
czelnikiem caego chrzecijastwa, winien by obierany przez wszystkich chrzecijan, a kady naród ma.
mie równe prawo i równy wpyw przy jego obiorze.
Hierarchja potrzebna jest dla utrzymania jednoci ród
wszystkich czonków kocioa chrzecijaskiego, lecz nie

jeden koció, ani jeden

czestwa, jak to dzieje

hierarchja

wyszoci.

si obecnie

Kady

:

bdc

duchowny posiada równe

obowizki nauczania, chrzczenia, speniania ofiary,

wi-

rozwizywania; nie zachodzi w tym wzgldzie
adna rónica pomidzy najniszym duchownym a samym papieem. Istniejca dzi hierarchja nie opiera si
na powadze Chrystusa, w Ewangelji bowiem niema
zania

i

bya ustanowiona w kociele pierwotnym; byoby te moe waciwiej, eby biskupstwa
o niej wzmianki,

i

nie

zostay zniesione a papie sam przewodniczy zawiadujcymi kocioami.
„Papie powinienby zachowa ze swej wadzy tylko to, co jest niezbdne dla poytku i dla dobra kocioa obowizany byby przestrzega prawa i czuwa nad
:

utrzymaniem karnoci, lecz nie powinien mie wadzy
sdowej nad kocioem. Kady naród winien mie swój
niezaleny koció i swoje wasne niezalene i ostateczne sdy, aby nie potrzebowa odwoywa si do Rzymu. Papie nie jest nieomylny i ma by poddany so-

—
borowi, który jest

—
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prawdziwem przedstawicielstwem

ca-

Papie nie powinien wtrca si
do stosunków politycznych rónych pastw. Stolica apo-

ego chrzecijastwa.
stolska, jako

dowa

rodowisko chrzecijastwa,

by

Papie ma

gdziekolwiek.

moe

si

obierany

znaj-

co rok,

cae ycie, albowiem czsta zmiana papiey
nie zniweczy jednoci papiestwa.
Gdyby papie chcia
wróci do dawnych naduy, powstrzyma go rada, która powinna si zbiera co dwa lata.
Kady synod proa nie na

wincjonalny wybierze dwie osoby, które kolejno
zasiaday na stolicy apostolskiej. Kady papie po
czeniu swego

nastpc,

urzdowania bdzie sdzony przez swego

który,

po

cisem

mianowaa ministrów

„Kady

lepiej,

w

Rada bdzie

dla papiea, których

jemu nie wolno
speni

Ograniczone

swe zadanie

zbadaniu jego postpowania,

nim win.

ukarze go, jeeli znajdzie

usun.

bd

uko-

ni

w
je

taki

sposób papiestwo

speniao dotychczas.

oddzielny zbór powinien

mie swoich

proro-

ków, ewangelistów, pasterzy i starszych, lecz obowizek
nauczania nie ma by wycznym starszych udziaem.

Kady moe mówi, prorokowa bada sprawy wiary,
jeeli czuje w sobie do tego powoanie.
Kady zbór
i

powinien obiera wasny zarzd i wadz. Gdyby zborownicy umieli obiera najodpowiedniejszych, obecny
stan kocioa znacznieby si polepszy miejsca nauczycieli i apostoów nie byyby
wówczas powierzane wycznie szlachcie, która, byleby miaa herby, zajmuje
wszystkie dostojestwa, bez wzgldu nawet na brak odpowiedniego uzdolnienia.
:

„Obowizkiem ewangelistów jest kaza, naucza
i wj^kada Ewangelj; pasterzy — udziela sakramentów,

czuwa nad obyczajnoci

zboru

i

nakada duchowne

kary na prowadzcych rozwize ycie. Obecnie pasterze zapomnieli o swych prawdziwych obowizkach umietylko strzydz owce, ale nie czuwa nad ich dobrem.
'

:

j

I^L

—
Godno
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równa dawnej godnoci starszych,
zmienia obecnie pierwotne swe znaczenie, sprzeniewierzajc si istotnym swym zadaniom. Biskupi zrzucaj
na proboszczów wszystkie ciary swego powoania,
zaciowujc dla siebie wycznie zaszczyty i poczone

z

biskupia,

nimi bogactwa: korzystaj

oni

z

posiadania

wsi

maycti dziesicin; oni wycznie
zajmuj pierwsze miejsca w radaci pastw, ale piecz
okoo dusz i nauk religji pozostawiaj podrzdnym
za
i nieznacznym osobistociom, uwaajc obowizki te
i

miast, z wielkici

rzeczy

maej

i

wagi.

„Pismo wite powinno by jedynem prawidem
wiary, albowiem ono jest pewne, prawdziwe i nieomylne i zawiera gówne a niezbdne zasady zbawienia. Sowo Boe powinno by stawiane wyej nad koció i nad
wszelk powag stworzon. Czego rozum ludzki nie
Tradycja,
jest zdolen poj, temu wierzy powinnimy.
bdcaludzkiem objanieniem, nie moe by obowizujca,.
Koció nie moe ostatecznie rozstrzyga, jak Pismo
wite ma by rozumiane i objaniane: powinno ono
objania si samo przez si, a ustpy niezrozumiae naley tómaczy przez inne, których myl jasno jest wyraona. Koció, zaoony na podstawie Pisma witego, nie moe rozwija ani zmienia pierwotnych swych
zasad przez wprowadzanie rzeczy, nie polegajcych na
powadze Chrystusa i nieznanych pierwszym Jego uczniom.
Koció przechowuje tylko Sowo Boe, nie majc prawa do samowolnych tego objanie. w. Augustyn
opiera dowodzenia swe na Ewangelji, przyznajc,
ona tylko jest nieomylna; uznawa on powag soborów
i
ojców kocioa, lecz ponad ni stawia przepisy

e

Chrystusa.

„Spór o prawdziwe znaczenie eucharystji jest zbyi przyczynia
si do zaniepokojenia raczej, ni

teczny

do zbudowania kocioa Boego.

Lepiej

wic

jest wie-

—
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rzy sowom Boym, twierdzcym, i przyjmujemy ciao
Ctirystusowe, ni wdawa si w subtelne badanie nad
sposobem przyjmowania go; naley
dobne wtpliwoci, jako nie mogce
nadziei zaniepokojonemu umysowi.
szego wystarcza zupenie wierzy,
za ustami ciaa przyjmujemy ciao i

raczej

da

omija

po-

pociechy ani

Dla zbawienia na-

e

ustami ducha, nie

krew Zbawiciela.
Komunja pod dwiema postaciami powinna by udzielana caemu ludowi chrzecijaskiemu. Zaprowadzona przez
koció rzymski spowied uszna nie jest szkodliwa, lecz
nie powinna by obowizujca, gdy wtpliwe jest, czy
mona j uwaa za sakrament i za warunek niezbdny
do naszego zbawienia. Spowied suy do tego, by nie-

wiadomym da
ludzi

nie

lepsze poznanie

by

owieca sumie-

kocieln.

Cze wi-

ograniczana; osoby zacne

zasuguj na

wzmacnia

i

tych winna

religji,

karno

za ycia i na pobone wspomnienie po
czy porednictwo witych przyda si na
co? Poniewa ani Stary ani Nowy Testament nie zalecaj czci witych, jako poredników midzy ludmi

uszanowanie

L

mierci, ale

a Bogiem, niczyja wola nie

dem

ogTaniczana.

powinna

by

Chrzest dzieci jest

pod tym wzgldozwolony a przy-

rzeczenie rodziców chrzestnych potrzebne; ale ochrzczo-

powinno przymierze chrztu potwierdzi, skadajcuroczy ste zobowizanie poszanowaMaestwo ma
nia i zachowania przepisów Ewangelji.
by ksiom dozwolone a odpra.wianie naboestwa ma
si odbywa w jzyku narodowym."
ne dziecko, dorósszy,

Takie to myli, bdce wyrazem przekona wielu
wiatych polaków, przedstawi Modrzewski królowi.
Zarzd kocioa, jaki chcia zaprowadzi, widocznie
by wzorowany na pastwowych ustawach Polski, gdzie
urzdów bya obieralna. Gównym zarzuwiksza

cz

tem, jaki

a

monaby zrobi pomysom

zupena

ich

niewykonalno

i

Modrzewskiego, by-

niemono

zastosowa-

—
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duchownego zarzdu kocioa. Prócz tego
roztrzsaniu niektórych wanych przedmiotów tchnie
dzieo jego zimn obojtnoci, niezgodn z energj
nia ich do

w

czynu,

w

niezbdn

wprowadzenia wanych zmian tak
pastwie; a wiadom jest rzecz, i

dla

w
tak moe da

kociele jak

energj
tylko gboka wiara w suszno
bronionych przez si zasad, lecz nie powstanie ona w duszy tych filozofów - partaczy na polu religijnem i politycznem, którzy o tyle bojaliwi
w czynie, o ile mia-

s

w

pomysach.
Dzieo Modrzewskiego jest pomimo to bardzo cenne, gdy daje nam dokadne pojcie o przekonaniach
przewaajcych w radzie Zygmunta Augusta i w jego wasnym umyle; ogólna jednak chwiejno i niejasno tyche przekona moe nam objani postpowanie króla Zygmunta Augusta, który, aczkolwiek widocznie przychylny nauce protestanckiej, nie zerwa przecie otwarcie z kocioem rzymsko-katolickim.
Wyej przytoczone zasady, chocia nie dayby si
li

zastosowa, wywaryby niezawodnie nadzwyczajne wraenie na soborze trydenckim, gdyby zostay tam przedstawione przez poselstwo pozornie katolickie. Zamierzone poselstwo nie przyszo jednak do skutku, gdy ze
wzgldu na pokój passawski w r. 1552 i abdykacj
Karola V, która niebawem potem nastpia, sobór zawiesi na pewien czas sw dziaalno.
Tymczasem niebezpieczestwa groce kocioowi
rzymskiemu w Polsce rosy z
chwil. Synod protestancki w Kominku r. 1555 doprowadzi do skutku
poczenie braci czeskich z reformowanymi w Polsce,

kad

si wzmoprawo karania heretyków, uczu sw sabo i skonny ju by do zwoania synodu narodowego, któryby mia zaprowadzi w kociele znaczne zmiany z warunkiem zachowania nauk
przez co stronnictwo protestanckie znacznie
cnio.

Koció

rzymski, utraciwszy

—
zasadniczych

i
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hierarchji kocielnej.

Król, zamiast po-

piera duchowiestwo rzymskie, radzi mu broni swej
sprawy dowodami, nie za si.*) Franciszek Krasiski,
chocia ucze Melanchtona, piastujcy godno archidjakona kaliskiego, a który, zostawszy nastpnie biskupem krakowskim, wzbudzi silne podejrzenie herezji, gosi o tym przedmiocie swoje uwagi w latach 1555 i 56,
wypowiadane w sposób zdradzajcy wtpliw prawo-

wierno.

gnienieski, równie pragn zwoania narodowo-niezalenego synodu
dla uspokojenia wani religijnych w Polsce.
Czy duchowiestwo rzymskie w Polsce miao szczere zamiary
wprowadzenia rzeczywistej reformy w nauce i karnoci
kocielnej i czy zamierzao uwzgldni dania swych
Dzierzgowski,

arcybiskup

przeciwników, trudno o tem wyrokowa; mamy wszake
powody do przypuszczania, e zamiary takie istniay przynajmniej

ród pewnej czci duchowiestwa, gdy myl

o takim synodzie na serjo wzbudzaa obawy stolicy apostolskiej i niektórych najgorliwszych jej stronników. I rze-

wane mia powody do sprzeciwiania
przedsiwziciu, gdy zwoanie synodu rzym-

czywicie, papie

si takiemu

sko-katolickiego nie zdoaoby powstrzyma ruchu reformacyjnego, a synod, do obrad którego przypuszczonoby
protestantów, doprowadziby niechybnie do obalenia
wpywu papiestwa w Polsce. Nie dziw przeto, i Ezym
odmówi zezwolenia swego na zwoanie synodu narodowego w Polsce, przyrzekajc zaatwienie spraw kocio-

a

naszego kraju na soborze powszechnym. Istotnie,
trwanie w nieruchomoci najmdrsz byo drog, jak

Rzym móg wówczas obra, gdy usiowanie

dce

do

poprawy zepsutego stanu kocioa doprowadzioby do

Król wyranie zaznacza ten pogld swój w licie do Hozjusza i dodaza zwoaniem synodu z udziaem „sekciarzy".
Hozjusz natomiast
otwarcie wypowiada,
nigdyby nie zgodzi si na wspólne obrady z heretyliami.
*)

je,

e

jest

e

—
zupenego obalenia

spróchniaej budowy,

tej

e

stronnictwo protestancl^ie,

co

pragno

si

starcia

—
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ze

zwaszcza,

pene energji i siy, gorswym przestarzaym przeci-

wnikiem.

wypowiedzia yczenie, aby nieporozumienia, powstae midzy liocioem panujcym a znaczn czci narodu, zaatwione zostay przez zwoanie
Sejm 1552

rok:u

soboru narodowego.

Gwatowne

spory o

sdy

duclio-

wan

spraw, litóra zostaa wznowiowne odroczyy t
na na sejmie piotrkowskim r. 1555. Izba posów przedstawia królowi potrzeb zwoania soboru narodowego,

zoonego

ze wszystkich stronnictw religijnych, któryby,

pod przewodnictwem samego króla, naprawi koció,
przyjmujc Pismo wite za jedyn tych reform podstaobrad tego synodu mieli by przyjci nietylko
przedstawiciele wszystkich sekt religijnych w Polsce na

w. Do

równych prawach

z

duchowiestwem

katolickiem,

lecz

zamierzano zaprosi na nie najznakomitszych w Europie
reformatorów jak Kalwina, Bez, Melanchtona i Werger-

podówczas w Polsce, *) Najwiksz
jednak nadziej poprawy kocioa krajowego pokadano

bawicego

jusza,

w

Janie

askim

;

o

mówi bdziemy w

nim przeto

nastpujcym.

dziale

ROZDZIA
yciorys Jana askiego**)

Pód askich naley do

Ród askich.

sce

roz-

znany

i

*)

Na

jest z tego,

sejmie 1555

r.

i

V.
jego dziaalno.

najszlachetniejszych

e w

XVI

wieku

w

wyda

przedstawione równie zostao królowi,

Pol-

wielu

wydrukowa

w

Królewcu (1656), wyznanie protestanckie wiary byego proboszcza
w Koninie a nastpnie pastora ewangelickieg^o ks, Stan. Lutouiirskiego. E<4zekucja wiecka wyroków duchownych odoona zoslala na tym sejmie do zebrania
si synodu narodowego. Od r. 1555 ruch retbrmacyjny w Maopolsce, przerwany
Ju w r. 1555 b)o tam 12
r. 1550, zaczyna na nowo ogarnia spoeczestwo.
ne póniej

zborów ewangelickich, których liczba w najbliszem picioleciu wzrasta w jednera
województwie krakowskiem i sandomierskiem do kilkudziesiciu.
H. M.
**)

Kruske

w

ycie askiego

najobszerniej obecnie

najnowszej pracy swej

opracowa pastor JDaZfon

„Johannes a l^asco

u.

der

(r.

1881)»

Sacramentsstreit"

—
znakomitych

ludzi,

—
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którzy

si^

dzie

i

w

mas

i

legat stolicy ajiostolskiej,

boju.

Jan aski,

w

odznaczyli

arcybiskup gnienieski, pry-

wsawi si

kanclerz Rzeczypospolitej polskiej,

bdc

jako

wielki

pierwszy,

ry zebra wszystkie obowizujce prawa swojego

Zbiór ten,
króla

i

1513,

r.

któ-

kraju.

1506, zatwierdzony zosta przez

jest pod nazw „Statutu askiego."
Zygmunta I na sobór lateraneski av r.
tene aski otrzyma od papiea Leona X dla
na arcybiskupstwie gniei dla swych nastpców

sejm

Wysany
siebie

w

wydany

w ra-

kociele,

i

znany

przez

nieskiem godno

i

przywileje legatów

stolic}^ apostol-

skiej. Aczkolwiek sam nie by uczony, gorliwie opiekowa si i popiera nauki. On te by gównym sprawc

ustawy,

owej niesprawiedliwej

aski by

Avrogiem powstajcej reformacji, przeciwko której
wiele

rozporzdze;

ale

wy-

nieszlacht

która

czaa od wyszych dostojestw kocielnj^ch.

wyda

rzymsko-katolicka jego

prawodo gorliwego

przeszkadzaa mu wszake
popierania sprawy Jana Zapolji, króla w^gierskiego,
przeciw Ferdynandowi Austrjackiemu. Równie gorliw^^m stronnikiem Zapolji by Jarosaw aski, bratanek
arcybiskupa, gorliwy protestant.
Arcybiskup zasila go
pienidzmi i innymi rodkami w walce przeciwko austrjakom i radzi mu nawet szuka pomocy u sutana tureckiego Solimana Wielkiego. Ferdynand Austrjacki poskary si papieowi Klemensowi VII na intrygi arcybiskupa askiego i dowiód, i tene radzi wezwa tur-

wierno

nie

ków przeciw

Papie

Austrji.

wykl

arcybiskupa, nazy-

go w swej bulli arcydjabem; ale aski, usunwszy potajemnie
bull, piastowa w niezamconjmi
spokoju godno sw^ do mierci w r. 1531.

wajc

ow

ocenia

dziaalno askiego

od niesusznych

i

z

punktu widzenia cile lutcrskiego

jednostronnych zarzutów, czynionych im

zgodzi si na unj kocioów: nie mogli lowiera
pojmowania sakramentu komunji w.
chcieli

Lk

z

i

broni

tego powodu,

odstpi od

luteran

e

nie

luterskiego

—
Jarosaw aski,
sieradzki,

by w
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bratanek

Polsce jednym

—
arcybiskupa,
z

wojewoda

najznakomitszy cli

lu-

XVI

wieku tak dla swych zdolnoci jak dla stosunków z najwybitniejszemi osobistociami swego czasu i dla
wybitnego udziau, jaki bra w kilku wanych zdarzeniach. Po zgonie Ludwika Jagielloczyka, króla wgierskiego, który zgin pod Mohaczem (r. 1525), stronnictwo
narodowe wybrao królem Jana Zapolj, wojewod siedmiogrodzkiego. Ten, nie mogc si utrzyma w walce
przeciw Ferdynandowi Austrjackiemu, obranemu przez
stronnictwo przeciwne i popieranemu przez brata swego,
cesarza Karola V,usun si do Polski, gdzie Zygmunt I
da mu schronienie, ale adnego przeciw wrogom popardzi

Wtedy Jarosaw aski podda Zapolji
myl uzbrojenia Solimana przeciw niemcom i bro-

cia nie udzieli.

mia

mieczem muzumaskim. Mona przypuszcza, i król Zygmunt I popiera tajemnie
ten zamiar, nie mogc patrze obojtnie na wzrost potgi domu austrjackiego, który ujarzmi Wgry i Czechy,
niedawno posiadane przez ród Jagiellonów. Zapolja da
tedy askiemu nieograniczone penomocnictwo w tej sprawie, obiecujc mu w nagrod jego usug ksistwo siedmiogrodzkie. aski uda si do Konstantynopola r. 1527
i tak szczliwie poprowadzi ukady, e w dwa miesice potem podpisany zosta sojusz przeciw Austrji i niebawem wojska ottomaskie wyruszyy, rozpoczynajc
wojn, upamitnion szczególnie obleniem Wiednia
i wypdzeniem austrjaków z Wgier.
nienia

swobód

w(^,gierskich

Wielkie nadzieje wyniesienia, jakie ród askich

wi w owym

y-

zostay zawiedzione wskutek nastpnych wypadków; udao si jednak Jarosawowi, którego
wpyw przewaajcy by wówczas na Wgrzech, otrzydla brata swego Jana (który wtedy liczy lat 30)
w r. 1529 biskupstwo Vesprinu.

ma

czasie,

—
w
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Jan aski, od lat chopicych
przeznaczony do stanu duchownego, otrzyma wychowanie najlepsze, jakie wówczas dostpne byo w naszym
kraju.
latach modzieczych zwiedzi Niemcy, Francj, Wochy i Belgj i zaznajomi si tam z wielu znakomitymi uczonymi owego czasu.
r.
1524 bawi
Urodzony

r.

1499,

W

W

Jan

aski

(1498-1560).

(Podug spóczesnego

W

sztychu).

by

przedstawiony Zwingljuszowi,
zasia w jego duszy wtpliwo o prawdzie nauki kocioa katolickiego. Rok 1525 spdzi aski w domu Erazma Kotterdamczyka, z którym zczyy
go
najcilejszej przyjani. Uczucie, jakie Erazm
Szwajcarji, gdzie

który pierwszy

wzy

Stosunek

Erazma,

—
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ywi

dla askiego, graniczyo z uwielbieniem; ten za,
oceniajc jego przyja, odwzajemnia si mu szacunkiem i zaopatrywa jego potrzeby z hojnoci ówczesnego magnata; zakupi te ksigozbiór Erazma, pozostawiajc mu jednak doywotni tego uywalno.
Od Erazma prawdopodobnie przej si aski wielagodnoci i sodycz obejcia, pomimo cecbujcej
r. 1526 wróci aski
do swej ojczygo siy woli.
zny z siln skonnoci ku zasadom reformacji, chocia
pozornie trwa jeszcze w wyznaniu rzymsko-katolickiem.
Kolejno mianowany kanonikiem gnienieskim, kustoszem
pockim i dziekanem gnienieskim i owickim, przyj
te dostojestwa w nadziei, i moebne bdzie naprawi
tym
koció rzymski bez oderwania si od niego.
nakoni
duchu
on
Erazma
do
przedstawienia
królote
wi polskiemu, aczkolwiek w sposób bardzo ogldny, potrzeb wprowadzenia niektórych zmian w hierarchji rzymr. 1530, mianowany biskupem kujawskim, byskiej.
by niewtpliwie, za wpywem swej rodziny, w poczeniu z wasn zasug doszed do najwyszych duchownych
godnoci w Polsce; lecz przekonawszy si, i niema nadziei, by koció rzymski sam swoj reform uskuteczni,
postanowi opuci kraj, by z wiksz swobod i skuJan aski tkiem zaj si spraw reformacji. Zdaje si, i uwiadoopuszcza oj- j-^^^Qjjy
Q jego zamiarze król, obawiajc si, by odstpieskuteczniej nie od kocioa
katolickiego osobistoci tak znakomitej,
nie
wywoao zamieszek w kraju, gdzie
aski,
jak
by
sprawie
prac
re ormacji.
g^j^o^nictwo protestanckie byo jeszcze nader sabe, uatwi mu opuszczenie kraju pod zaszczytnym pozorem:
aski opuci Polsk w 1587 roku, zaopatrzony w zlecenie dyplomatyczne, o szczegóach którego nie mamy
dokadnych wiadomoci.
aski otwarNie moemy sprawdzi, dokd aski uda si, opu-

k

W

W

W

przyjmuje
wyznanie

cie

ewangelickie.

-i
ciwszy Polsk; wuidomo
.

^^

t-.

i

kocioa

i

j

n

tylko,

ewangelickiego,

•

ze

podug

^
-i
otwarcie
przystpi
j_

zasad reformatorów

I

L

—
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on

szwajcarskich, i poj
w Moguncji w r, 1540, wyrzekajc si tym czynem wietnych na przyszo widoków, w razie gdyby pozosta by wierny kocioowi
rzymskiemu. Dokonawszy maestwem swem stanowczego zerwania z Rzyaiem, wzbudzi przeciwko sobie gwatown nienawi duchowiestwa katolickiego, które wyklo go jako jawnego heretyka, starajc si przy tern
do
oczerni go na dworze brabanckim. Zdaje si,
roku 1540 nie zajmowa aski adnego publicznego urzdu, lecz rozlege i rónorodne jego wiadomoci, prawy
charakter i przyjazne stosunki z pierwszymi uczonymi
owego czasu pozyskay mu Avielk saAv poród ksit

e

protestanckich,

Enno,

hr.

którzy starali si

Fryzji

wschodniej,

pozyska jego usugi.

zgonem postanowi zaprowadzi zupeni reform kocielw swem pastwie i wezwa askiego, by dokona

n

tego

wanego

dziea,

ju

niejako rozpocztego

w

r.

1528.

aski, osiadszy w Emden, stolicy Fryzji, wzbrania si
pewien czas od przj^jcia najwyszego kierunku kocioa
tego ksistwa.
Ze mierci hr. Enno w r. 1540 rokowania w tej sprawie zostay zawieszone. Lecz siostra
i nastpczyni
jego Anna, ksina Fryzji, nalegaa, by
aski podj si urzdzenia kocioa w jej posiadociach.
aski dugo si ociga z przyjciem tego zlecenia,
wskazujc na przyjaciela swego Hardenberga jako na
odpowiedniejszego dla dokonania tego dziea
w kocu, zniewolony probami
senatu i ludu emdeskiego,
;

a

przyj ofiarowany mu urzd w r. 1543, a w roku nastpnym zosta mianowany superintendentem wszystkich
kocioów Fryzji. Jednake przy dokonywaniu wielkiego
dziea reformacji w tym kraju. aski napotka wiele
trudnoci, gdy zmuszony by walczy przeciw wyranej
niechci zupenego usunicia obrzdku rzymskiego, zachowywanego

w

przeciw zepsuciu

kocioach tego ksistwa, tudzie
duchowiestwa a zwaszcza przeciw

wielu

Osiadszy

we

swym n[ujTzleceme

na krótko przed

^rz^.dzenm
tego kraju,

—

—
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okazywanej przez wielu zupenej obojtnoci w sprawach
religijnych.
Po szeciu latach udao si polskiemu reformatorowi, dziki niezachwianej adnymi zawodami
wytrwaej gorliwoci, usun wszelkie pozostaoci rzymskiego zabobonu i ustali cakowicie protestantyzm.
Przez ten czas aski, pomimo chwilowych przerw w pracy, spowodowanych kilkakrotnem usuwaniem si jego
od urzdowania ze wzgldu na stawiane mu bezustannie
trudnoci, zniós cze oddawan obrazom, uporzdkowa
hierarchj, wprowadzi karno kocieln, ustali obchód
i pojmowanie wieczerzy
Paskiej wedug Pisma witego, okreli wyznanie wiary. Wobec tego mona go
uwaa za prawdziwego zaoyciela kocioa ewangelickiego

we

Fryzji.

Sawa askiego skonia
ewangelickich

do wzywania

wiele

jego

kocioów
pomocy

i

zasigania

Albert Veden, arcybiskup koloski,

jego rady.
heski czsto

radzili

si go

w

ksit

i

i

ksi

wielu sprawach kociel-

Albert ks. pruski zaprasza askiego do objcia
nych.
najwyszego kierunku spraw duchownych w jego pastwie. Lecz aski postawi za niezbdny warunek: niezaleno kocioa od wadzy wieckiej, czyli zupene
odczenie tego od pastwa; prócz tego bardzo by
przeciwny zachowanym czciowo w kocioach luterskich
obrzdom rzymskim. Ta okoliczno uniemoebnia zadouczynienie probie ksicia Alberta i rokowania zo-

uoy

stay obustronnie zaniechane. Wtedy to aski
wyznanie wiary dla kocioów Fryzji, przedstawiajc je
wielu znakomitym reformatorom jak: Melanch tonowi,
Pellikanowi i Hardenb ergowi.
zatrzymujc nauk o komunji przyjt
przez reformatów szwajcarskich i angielskich, wywoao
ród luteran wielkie oburzenie. Teologowie brunwiccy,
hanowerscy i bremescy wystpili przeciw askiemu
w sposób gwatowny, na co on im odpoAviada z chrzeBucerowi,

Bullingerowi,

Wyznanie

to,

jj

—
cijask mioci
mowanie

i

—
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agodnoci, przeciwstawiajc

rozu-

ich obelgom.

Podczas swego pobytu w Emden, aski czQsto byzmuszony wdawa si w rozprawy z zapamitaymi
sekciarzami, od których roio si w Niemczech w XVI wieku. Sawny Menno Simonis, zaoyciel menonitów, gosi
w Emden sw nauk. aski zaprosi go na przyjazn
rozpraw, która jednak okazaa si bezowocn. Sekta
Dawida Georgis wstrzsaa wów^czas gwatownie ludem
Emdenu, a gdy wielokrotne rozprawy teologiczne, któremi aski chcia tych sekciarzy nawróci, nie odniosy
adnego skutku, wadze Emdenu rozkaza}^ Dawidowi i jego zwolennikom opuci miasto niezwocznie.

wa

Rozliczne trudnoci, z jakiemi

aski walczy musia

dla

popierania wielkiej swej pracy w^e Fryzji, zniewoliy go

do zrzeczenia si w r. 1546 kierunku spraw duchowmych
tego kraju a poprzestania na urzdzie zwykego duszpasterza przy jednym z kocioów w Emdenie. Spostrzeg

on przytem,

e

ród mieszkaców

zacza si

Fryzji

wzmaga skonno do luteranizmu. Pewien duchowny,
nazwiskiem Lemmius, by gÓAvnym twórc stronnictwa,
które, wzmagajc si szybko, gono objawiao zamiar
sprowadzenia Melanchtona, iby ten zaprowadzi naboestwo wedle obrzdku luterskiego, zamiast tego, które ustanowi aski. Jednoczenie z powziciem swego postanowienia aski otrzyma nader pochlebne zaproszenie aski weod arcybiskupa Cranmera, aby si przyczy do grona ^3,?™^;
znakomitych reformatorów, powoanych wówczas do An- zreformowa^
nia kocioa
glji dla dokonania reformacji kocioa.
Zaproszenie to w Anglji.
zrobione zostao gównie za wpywem Piotra Mczennika i Turnera; ostatni szczególniej poleci askiego rejentowi Sommerset, który przy tej sposobnoci wystosowa do reformatora polskiego wasnorczne pismo. aski postanowi przyj zaproszenie Cranmera, chocia
-^

'

silne

mia

jeszcze

stronnictwo

we

Fryzji

i

cieszy

si

—

—
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wzgldami panujcej tam ksiny, która nader niechnim si rozstawaa tylko dziki przedstawieniom

tnie z

i,

dworu angielskiego, zezwolia na czasowy jego wyjazd.
Nie

majc wszake pewnoci

co do niektórych

za-

na jakich przeprowadzona miaa by reforma koAv Anglji, postanowi czasowo tylko tam pozosta
dla dokadniejszego obeznania si z zamiarami angielskich reformatorów. Otrzymawszy wic pozwolenie ksiny panujcej, aski poegna swój zbór i uda si do
Anglji w r. 1548, przebywszy w przebraniu Brabant
katolickie.
i inne kraje
Szeciomiesiczny pobyt jego
z arcybiskupem Cranmerem w Lambeth utrwali cis
przyja tych dwóch mów, których pogldy na reforkocioa zupenie si zgadzay tak co do nauki jak
i karnoci
i co do hierarchji
kocielnej. Z Windsoru
napisa aski pocieszajcy list do swego zboru a wkrótce opuci Anglj, gdzie pozostawi po sobie tak korzystne wraenie, i Latimer w kazaniu wypowiedzianem wobec Edwarda VI gosi jego pochway. Wróciwszy do Eradenu w towarzystwie przydanego mu posa,
zasta tam aski sprawy swego zboru w stanie bardzo
niebezpiecznym, czego dowodzi list stamtd przez niego pisany do Williama Cecila 1549 roku. Wkrótce te
opuci Emden powtórnie. Wprowadzenie do Fryzji
„interim" *) z roku 1548, którem cesarz Karol V chcia
narzuci niemieckim protestantom zasady i obrzdy kocioa rzymsko-katolickiego, przypieszyo wyjazd askiesad,

cioa

m

go

z tego kraju.

Podróe

jego

nia go o intrygi polityczne

*)

Jest to rozporzE^dzenie Karola V,

nia po wszech neiTO soboru, dozwolona

raunja pod

dwiema

postaciami,

z

bya

day powód

do twierdze,

i

moc

do oskarecelem je-

e

którego chwilowo,

protestantom

wycznie

a

do zwoa-

prawics tylko ko-

obowizkiem zatrzymania dawnycli

obrzi;.dów

zwyczajów rzymsko-katolickicb. To ,,intci'im" zniesione zostao przez umow
w Passawio r. 1552 pokój w Augsburgu 1555 r., zapewniajcy protestantom pei

i

n wolno

wyznania.

;

—

—
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go wycieczki do Anglji byo przeprowadzenie sojuszu
midzy królem polskim a angielskim przeciw cesarzowi

bezpodstawnoci tego oskarenia przekonywa list
Zygmunta Augusta, pisany w tym przedmiocie do askiego i przez tego odebrany przed wyjazdem jego.
Opuci on Emden w padzierniku, a zabawiwszy czas
pewien w Bremie i Hamburgu, odpyn z tego ostagdzie przyby na wiosn
tniego miasta do Anglji,
1550 roku.
aski mianowany by w Londynie superintendentemi^askipowracudzoziemskiego zboru ewangelickiego, który si ska- mianowany
da z francuzów, niemców i wochów, jacy u rzdu perStendeiilocz o

i

tem zborów
wspaniaomylne poX
cudzoziemZborowi temu oddano na uytek koció „Austin- skich 1550
parcie.
Friars" i dokument, nadajcy im Avszelkie prawa przy'sugujce stowarzyszeniu. Cranmer dowiód wiatej gorliwoci i szerokich, pogldów, zakadajc taki zbór, który atwo móg si sta nasieniem reformacji dla krajów,
Edward VI wyda
z jakich pochodzili jego czonkowie.
d. 24 lipca 1550 r. askiemu patent, mianujcy go pasterzem tego zboru w sowach dla najpochlebniejszych.
Pobyt askiego w Londynie tak opisuje Strype w swym

angielskiego znaleli schronienie

i

i.

./

.

r.

yciorysie Cranmera: ,, Wkrótce po przybyciu cudzoziemców do Anglji i darowaniu im do uytku kocioa w.

Augustyna,

koció."

wszcz si midzy

Piotr

byo

tak

tene

Mczennik

smutkiem, dodajc,
nie

nimi wielki spór o

silne,

i

pisze o tem do Bucera ze
wzajemne midzy nimi rozjtrze-

e

trzeba

byo

ca t spraw przed-

stawi przybocznej radzie królewskiej.
aski, osiadszy w Londynie ród swoich cudzoziemców, przez listy królewskie zainstalowany jako gówny ich pastor, gorliwie dba o zabezpieczenie swobód
i korzyci swego zboru, czonkowie którego osiedli przewanie w dzielnicy w. Katarzyny i Wielkiego i Maego Southwark. Tu od czasu do czasu wzywano ich, aby
Zarys dziejów reformacji. Tora

I.

11

—
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.

si udawali do kocioów parafjalny eh

boestw.

Gdy

w

i

tam suchali na-

1552 cudzoziemcy zamieszkujcy Southwark znów byli niepokojeni, gdy nawet groono im uwizieniem za niestawienie si w kociele, superintendent aski uda si osobicie do lorda kanclerza, którym by podówczas Goodrich, biskup
Ely nie zwróci si za do opiekuna swego, arcybiskupa z Canterbury, albowiem tene, jako przyjaciel Somerseta, le by wówczas widziany przez nastpc tego, ksiKanclerz przyj askiego uprzejcia Northumberlandu.
mie i odesa go do sekretarza Cecila, polecajc mu
przedstawi t spraw na zebraniu Rady nastpnego dnia
po poudniu, gdy on, Goodrich, sam bdzie tam obecny;
przyrzek take wystara si o pimienny rozkaz do duchownych i starszych kocielnych parafij Southwark
i w. Katarzyny, by zaprzestali odtd
niepokoi czonków zboru cudzoziemskiego.
Nastpnego rana aski posa do Cecila jednego ze
starszych swego zboru z listem, w którym, tómaczc si,
i dla bólu gowy osobicie stawi si nie moe, obznajmi sekretarza z treci rozmowy swej z lordem kanclerzem, dodajc, i posiadanie pimiennego rozporzdzenia w owej sprawie jest dla zboru niezbdne do obrony przeciwko ludziom zej woli, gdy zbór przechowa
ten dokument, aby na przyszo w podobnym wypadku
hstopadzie

r.

;

by

zmuszony znów naprzykrza si radzie królewskiej o wydanie podobnego rozporzdzenia. Chcia on
tym sposobem nakoni sekretarza do napisania owego
rozporzdzenia w tonie jak najsilniej urzdowym. Na zakoczenie listu, proszc Cecila, by zechcia wysucha
tego, co mu starszy zboru bdzie mia do opowiedzenia
i eby go askawie odprawi, przesa
mu aski zapenie

wnienie swojego szacunku.

Wadza askiego rozcigaa si
niemieckim, lecz

i

nietylko nad zborem
nad wszystkimi innymi zborami Cu-

—
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w

Londynie jako te nad ich naukowymi
wychowawczymi zakadami. Podlegay one take jego
nadzorowi i sdownictwu. Melanchton w licie swym,
pisanym do we wrzeniu 1551 r., zachwala czysto
(Izoziemskimi
i

nauki

w

Pooenie majtkowe askiego

tych zborach.

polepszyo si w tym czasie tak znacznie, i móg on wspiera uczonych cudzoziemców, szukajcych schronienia
w Londynie. Gdy Mikoaj Forst,
wiaty i powany, dugo przebywajcy na uniAversytecie w Lowanjum,
spdziwszy pewien czas u Melanchtona, postanowi z przyczyny swych przekona religijnych przenie si do Anglji, Melanchton poleci go askiemu, jako zdolnego do
nauczania w jego zborach i szkoach, proszc zarazem,
by okaza yczliwo Avygnanemu z kraju dla tyche samych co i on powodów i aby mu wynalaz schronienie.
Zdaje si nawet, i sam Melanchton zamierza uda si
pod opiek askiego, jak si to okazuje ze wspomnianego listu, w k.tÓYym zwie go swym dobroczpic, doz przyczyny wdelkich klsk swego kraju,
noszc mu,
obawda
si wygnania a przeto prawdopodobnie
on sam
w krótkim czasie przybdzie do Anglji, przyczem sawi
gocinne przyjcie, jakiego doznaw^ali od askiego cudzoziemcy. Widzimy wic, jak wdelu uczonych i bogobojnych
tego czasu otaczao askiego dowoda-

m

e

mów

mi swej

czci

i

szacunku.

swych „Dziejach reformacji" zarzuca askiemu, i tene, bdc cudzoziemcem, wtrca si do
spraw kocioa anglikaskiego, wypowiadajc swe zdanie o karnoci i obrzdach tego. Uczony ten uwaa
go prawdopodobnie za naczelnika protestanckich emiBurnett

w

i aski wezwany by
do Anglji jako reformator, gdy inaczej nie byby mu
robi tak niesusznych zarzutów. Otwarto, z jak aski wypowiada swe przekonania w sprawcach duchownych, nie przyniosa mu ujmy w szacunku rzdu angrantów, nie

wiedzc

widocznie,

—
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albowiem, podug tego samego Burnetta,
zosta mianowany wraz z imiymi teologami czonkiem
komisji, wyznaczonej w padzierniku 1551 roku do zreformowania prawa kocielnego. Wielu innych w pooeniu askiego byoby si wstrzymao od wypowiadania
swoich zapatrywa, gdy te sprzeciwiay si przekonaniom ludzi, od których zaleao ich powodzenie doczesne aski natomiast broni swych zasad z naraeniem
si na utrat wzgldów potnych sw^ych przyjació.
gielskiego;

;

Postpy reformacji w Anglji przerwane zostay przez
zgon Edwarda VI a wstpienie na tron Marji Tudor.
Gwatowne wszake za jej panowania przeladowanie
protestantów nie dotkno cudzoziemskiego zboru albow^iem czonkom tego pozwolono spokojnie opuci kraj.
aski zniewo- Wówczas aski wraz ze swymi zborownikami, którzy
losy swego pasterza,
°Anglj^"ze ^ w liczbie 175 postanowili dzieli
swymi zboro-gjg(^|jj ^^,
Grayesend na dwa okrty
duskie dnia 15
^
"vvnikami,roku
1553.
wrzenia 1553 roku.
Podczas podróy burza rozproszya malek flot
;

-^

bogobojnych Avychodców a okrt wiozcy askiego dosta si szczliwie do portu Elsinore w Danji. Król
duski da mu przychylne posuchanie i przyj pielgrzymów gocinnie. Wkrótce przecie kapelan królewski,
na zmian uspoNoviomagus, gorliwy luteranin,
swem,
na którem obekazaniu
monarchy.*)
sobienia
cny by zaproszony przez króla aski, napad kapelan
ów gwatownie na koció reformowany. aski gboko

wpyn

W

odczu

*)

s

to

zamanie praw gocinnoci przez duchowie-

Najsmutniejsz

wanie wewntrzne

moe kart w

miinlzy

dwoma

historji

rcfonnacji, iiietjiko

g-ównymik.kierunkanii

w

w

Polsce,

protestantyzmie,

Ton brak jednoci, w wielu razach,
i Kalwina
doprowadza do upadku sam sprawia reformacji. Tern
ustpowaa chrzemilsze s dla nas, naturalnie, te chwile prze-;zoci, gdy
mioci, czego Polska daa wiatu jeden z najpikniejszych
cijaskiej zgodzie
H. M.
lirzykladuw w „ugodzie sandomierskiej" (1570).

reprezentowanymi przez Lutra
i

u nas

mi<;dzy innemi,

i

wa

—
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stwo luterskie, które nie ograniczyo swego przeladowania do tych maostkowych zniewag, wyrzdzonych do-

tknitemu nieszczciem czowiekowi; starano si jeszcze
nakoni go do wyrzeczenia si przekona, które nazy-

wano herezj, a obrona wyznania, jak aski

wi

królowi, nie

wpyna

przedsta-

bynajmniej na zagodzenie

te-

duskiego duchowiestwa przeciwko niemu. Postpowanie ich wskazuje, i, odstpiwszy
ologicznej nienawici

od kocioa rzymskiego tylko poowicznie, zachowali wiewaciwych temu kocioowi przesdów i ducha przeladowczego.
Westfal, teolog luterski, przezwa tuajcy si zbór askiego mczennikami czarta, a inny
teolog tego wyznania, Bugenhagen, owiadczy, i nie
le

naley uwaa ich za chrzecijan. Owiadczono wreszcie Zborowniny
zborownikom askiego, e ki^ól zniósby raczej papistów ^^j^ pf °ela"
dowaniaw
w swoiem pastwie, co zniewolio ich do niezwocznego^Danjii
w nieopuszczenia Danji i udania si w dalsz podró, pomi- których oko-

....

1

mo nieodpowiedmej
•

1

•

•

.

1

.

1

j_

!->

1

.

.

do tego pory roku; tylJvO dzieciom
askiego dozwolono pozosta do czasu korzystniejszego
j

Ta
askiego w

sama nienawi luteran przelaHamburgu, Lubece i Rostoku;
dowaa zbór
duchowiestwo luterskie odmawiao mu nawet posuchania, potpiajc z góry nieznane im nawet jego zasady.
Ody szcztki tego nieszczliwego zboru znalazy nareszcie
schronienie w Gdasku, aski sam wróci do Emden,
dla morskiej

podróy.

gdzie dawni jego uczniowie przj^jli go ze wszelkiemi
oznakami czci i uszanowania. Z Emden wystosowa on
do króla duskiego ostr wymówk za niezasuone zniewagi, jakich dozna w jego pastwie, a niebawem dosta od Gustawa Wazy, króla Szwecji, zaproszenie, aby
si osiedli w tym kraju, wraz z przyrzeczeniem zupenej swobody wyznania tak dla niego jaki dla jego zborowników. aski wszake nie skorzysta z tego zaproszenia, zamierzajc prawdopodobnie
we Fryzji,

osi

gdzie poprzednio

ju pracowa

z

tak

pomylnym

skutkiem

licach Kie-

mie.

—
dla
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Wzmagajcy si jednak tam
niech dworu brabanckiego, który

sprawy reformacji.

wpyw luteranizmu
nie móg znie blizkiego
i

reformatora,

dzc

ssiedztwa tak znakomitego
zatruy askiemu pobyt w Emden, zawo-

wszelkie jego nadzieje pozostania

czego zamierzy wróci do ojczyzny,

tame, Avskutek

gdzie

stronnictwo

protestanckie bardzo potrzebowao uczonego

dowiad-

i

czonego przywódcy. Pomimo wic wszelkich usiowa
wiernych zaoycielowi SAvego kocioa mieszkaców Emden, jako te nalega panujcej ksiny, aski przeniós

si do Frankfurtu nad Menem, gdzie
testanckich

wychodców

z Belgji,

zaoy

zbór

których obrzdy

proi

wy-

znanie wiary zostay zatwierdzone przez senat miejscowy.

aski utrzymywa

z

wielu rodakami stae

w

stosunki

sprawach osobistych jak i religijnych cieszy si
on wzgldami swoich monarchów i, jak to ju wspomnielimy wyej, otrzyma zlecenie dyplomatyczne od Zygmunta I a Zygmunt August wasnorcznym listem obroni go od rozsiewanych przeciw niemu oszczerstw. Podczas pobytu jego w Anglji, Edward VI pisa o nim do
obdarzonym znakomiZygmunta Augusta jako o
temi zdolnociami i posiadajcym rozlege wiadomoci.
aski nigdy nie zapomina o swym wielkim celu, jakim
tak

;

mu

byo

popieranie

reformacji

w

swe'j

wasnej ojczynie^

gdyby tylko nadesza odpowiednia do dziaania pora.
Obejmujc apostolskie obowizki we Fryzji i Anglji,
aski zawsze stawia za warunek, i dozwolony mu bdzie powrót do kraju rodzinnego, skoro tylko obecno
jego okae si poyteczn i potrzebn dla spraw religijnych jego ojczyzny.
aski

usiuje
polczyc wygelickie.

aski pookoo poczenia dwóch

Podczas swego pobytu we Frankfurcie,
j^^^^^.c- j gj^^

szczególniej staraniom

gównych wyzna

ewangelickich: luterskiego

z

reformo-

wanem. Zachca go te do tego w swym licie król
Zygmunt August, uwaajcy owo poczenie za wany
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krok ku przyjacielskiemu zaatwieniu wstrzsajcych jego królestAvem spraw religijnych, które mu bardzo leana sercu. Zblienie takie byo take nader wane dla

y

spraA^^ protestantyzmu, wiele cierpicego

od tych bezustannych sporów. Pod wpywem tych zamiarów. aski
przedstawi senatowi frankfurckiemu prac pimienn,
w której stara si dowie,
niema dostatecznych powodów do rozczania dwóch wyzna ewangelickich. Naznaczono wic w tym wanym przedmiocie rozpraw na
22 maja 1556 r., popieran przez kilku ksit niemieckich, i spodziewano si,
tym sposobem osignie si
cel podany.
Na samym jednak wstpie teolog luterski Brencjusz zniszczy wszelkie nadzieje zgody, stawiajc wyznawcom kocioa helweckiego warunek przyjcia
augsburskiego wyznania wiary. aski twierdzi,
uyte przez Brencjusza dowody dla objanienia pojcia o poczeniu w wieczerzy Paskiej ciaa i krwi z Bóstwem
Chrystusa, byy nieprawdopodobne, niesychane i nie mogce znale poparcia ani w Pimie witem ani w pismach ojców kocioa. Brencjusz odpar zarzuty askiego, nazywajc go „faszywym mdrcem."
Rozprawa ta,
zamiast zbliy dwa wyznania, powikszya tylko ich roz-

e

e

e

dwojenie.

wadzenia

wysiek

i

aski

wszelako, nie tracc

nadziei

przepro-

podanego poczenia, uczyni ostatni jeszcze
uda si, za porad ksicia heskiego, do Witen-

aby si tam rozmówi w tej sprawie z Melanchtonem. Przyjto go z wielk czci, a wszechnica zamierzaa nawet uroczycie obchodzi jego przybycie, lecz
aski wymówi si od tego. Nie udao mu si jednak
przeprowadzi tam otwartej rozprawy o zajmujcym go
przedmiocie; da mu tj^lko Melanchton list do króla polskiego z doczeniem zmienionego nieco wyznania augsburskiego i obieca nadto posa dokadniejsze objanienie sprawy w razie, gdyby król polski zechcia zaprowadzi w swem pastwie reformacj. Zygmunt Aubergi,

przeczytawszy

gust,

no

—
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list

Melanchtona, uwierzy

poczenia kocioów

—
w

ewangelickich,

w

mo-

Polsce, co

si te póniej stao.
Przed powrotem swym do kraju rodzinnego, aski
wyda we Frankfurcie, 6 wrzenia 1555 roku, nowe sprawozdanie z zarzdu swego zborami cudzoziemskimi w Londynie jako te poza granicami Anglji i powici to
dzieo swemu monarsze, senatowi i wszystkim stanom
teme dziele przedstawia on z peswej ojczyzny.
nym godnoci spokojem konieczno reformacji w Polsce
i powody skaniajce go do odrzucenia nauki i liierarchji
rzymskiej, popierajc swe pogldy silnymi dowodami.
Twierdzi on,
tylko Ewangelja jest prawdziw podani podastaw nauki, wiary i karnoci kocielnej i

W

e

e

nia ustne, ani obyczaj

sprawach adnej

cioa
dzo

nie

si

mie

mog by
róni w

dawno ustalony

mog w tych

powagi; nawet dowody ojców ko-

rozstrzygajce,

tej

nie

gdy

zdania ich bar-

mierze a niejednokrotne usiowa-

zaprowadzenia jednoci wiary nigdy si nie
najlepszym sposobem usunicia wszelkich
powiody;
wtpliwoci i niepewnoci jest badanie nauki i ustroju
sowa Ewangelji
pierwotnego kocioa apostolskiego;
nie mog by tómaczone ani tre ich zmieniana wysobory i uczeni
razami cakiem obcymi ich duchowi;

nia

ich

e

e

e

w tym wzgldzie naduy.
papie stawia wiele przeszkód w przy-

teologowie dopucili si wielu

aski

twierdzi,

i

e

trzeba tawróceniu Ewangelji nalenej jej powagi i
kowe przezwyciy, gdy dobry pocztek w tej mierze
da sam król, zgadzajc si na zaprowadzenie reformacji,
której

domagaa si wiksza

i

cz

mieszkaców
mówi dalej aski, powielk ogldnoci nie

lepsza

jego pastwa. Reformy wszelako,

winny

by

przeprowadzone

z

;

przez to samo za

Rzymu uwaany by moe
prawowiernego. Naley si wystrze-

w miejsce

dawnej przemocy nie powstaa nowa;

kady bowiem
ga, by

przeciwnik

—
lub,

aby wskutek zbytniej pobaliwoci nie zrodzia si

niewiara, do kt(3rej wielu

wa

—
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ma skonno.

ludzi

Ponie-

prawdziwego znaczenia euciarystji jest jeszcze wtpliwe i nieokrelone, naley przeto prosi Boga, by nas w tym wzgldzie owieci; wszelako ciao
krew Pnna naszego przyjmuje si tylko przez wiar,
gdy w ieczerzy Paskiej niema obecnoci Jego osobistej ani cielesnej.
Prócz tego wykadu swych religi jnyci pogldów. aski da niektóre objanienia dotyczpojecie

i

.

i

nigdy nie by wygnacem,
opuciwszy kraj rodzinny za zezwoleniem króla Zygmunta I;
w wielu krajach Europy spenia obowizki
chi-zecijaskiego duszpasterza;
by superintendentem
ce jego osoby, mianowicie:

e

e

cudzoziemskiego zboru, którego to nauk i ustrój przedstawia jako wzór majcej si w Polsce zaprowadzi re-

M

formacji.

tak wzniosego

zaprzeczenie osobistoci

dzenia reformacji

dzi on

w

w

charakteru jak

nie-

najwaciwsz

Polsce.

ewangelikach

aski by

tyle

dla przeprowaNie dziw przeto, i wzbu-

nadziei

i

uwielbienia,

ile

zjadliwej zoliwoci w katolikach, starajcych si rozsiewa o nim najnikczemniejsze oszczerstwa.
aski przyby do Polski w grudniu 1556 r. ale- Powrót adwie dowiedziano si o jego przyjedzie, gdy biskupi, pod- skifldziepro-

burzeni przez

nuncjusza

papieskiego Lipomaniego, ze-

si na narad co do sposobu postpowania wzgldem „rzenika kocioa i pastwa," jak nazywa askiego Zebrzydowski; poczem gromadnie udali si do
króla, aby mu przedstawi niebezpieczestwo, mogce
wynikn dla kraju z pobytu takiego, wyjtego z pod
prawa, kacerza jak aski,- który, zewszd wypdzany,
powróci do rodzinnego kraju, aby w nim wywoa zabrali

mieszki

i

wstrznienia. Zarzucali

dzi wojska

wskiej,

dla

burzenia

zamierzajc

mu

wywoa

e

groma-

djecezji

krako-

nawet,

kocioów w

powstanie przeciw panuj-

^^^e^^dz^ieo
apostolskie,

.

—
cemn, jako
na którego

—
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te zamt i zniszczenie w caym kraju. Król,
umyle wszczta przez biskupów wrzawa

uczynia najmniejszego wraenia, bynajmniej nie
pochwala ich postpowania. Wówczas to Lipomani doradzi królowi zastosowanie najokropniejszych i najnieuczciwszych rodków dla wytpienia herezji.
Wkrótce po powrocie askiego do Polski, powierzono mu nadzór nad wszystkimi kocioami wyznania
helweckiego w Maopolsce. Gównym przedmiotem gorliwych jego usiowa stao si wówczas przeprowadzetym wic
nie poczenia wszystkich ewangelików.
nalega
na
nich,
aby,
zaniechawszy
sporów
celu
o rozdzielajce ich drobne rónice wyznaniowe, poczonemi
siami bronili wielkich prawd, wspólnych wszystkim wyznaniom ewangelickim. Poczenie kocioa helweckiego
z brami czeskimi, dokonane w Kominku 1555 r., wielnie

W

uatwio jego zamiary.
aski przyby do Polski podczas pobytu króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Lecz pragnc dziaa stace

nowczo, zamierzy uda si do króla osobicie, by go
nakoni do rozpoczcia reformy, o któr gono doponarodu
wszelako pominaa si najowiecesza
dró ta, która trwog napenia katolików, nie przysza
do skutku dla niewiadomych nam przyczyn.*) aski wy-

cz

Najnowsze badania

*)

ródowe

;

okazay,

W

i aski

rzeczj^wicie

by

przy-

przyby
do Wilna, gdzie l)awi Zygmunt August. Na pierwszej audjoncji przyjty askawie przez króla, aski winszowa mu, i wiato Ewangelji pod panowaniem Zygmunta rozszerza si w Polsce. Urzdow odpowied askiemu da król w kilka dni póniej przez podkanclerzego Przerbskiego, który w imieniu monarcby

jty

przez króla po powrocie z zagranicy.

owiadczy,
póniej,

i

król

bdzie sta

wyrzek si Chrystusa, uzyska

godno

ów

i

wezwany powtórnie do

po ukoczeniu wojny

askiemu
Luboxoiczj.

sw

opiek

i

reformator

r.

w dwa dni
dwoma dniami
wzgldów królewskich,

nadal przy wierze przodkóvv.
króla

T^aski

sekretarza królewskiego

marcu 1557

i

i

napomniawszy

na nowo zapewnienie

obietnic,

iniianckioj.

go,

i

król zajmie

i

I^ecz

przed

si reformacj kocioAugust zapewni

Oprócz togo Zygmunt

pozwoli nui organizowa zebrania religijne (V atrz Dalton,
przez Daltona protokóach najdawniejszych synodów

W ogoszonych

*

—
sa
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wykad swych pogldów na napraw
kocioa w Polsce, zaczajc przytem listy Melanchtona zmienione wyznanie augsburskie. Król przyj je
askawie, ociga si jednake z rozpoczciem kroków
do monarchy

i

stanowczych, wyczekujc na poczenie si protestantów.
do Polski ^^^.^^V?™^"
Okoo tego
powtórnie
^ czasu 1przyiecha
L
j j
ujni wielk

woch Lismanini,
.-,.,,

znany nam iu poprzednio z udziau, szkod.^ wyrzdza sprawie
jaki bra w Krakowie w tajemnych zebraniach roztrz- reformacji
sajcych sprawy religijne, dla których dostarcza no- ^^c zSady
wych dzie reformatorów. Wspomnielimy te o niebez- arjanskie.
pieczestwie, grocem mu z powodu oskarenia, posanego na do Rzymu przez biskupa krakowskiego. Ta
ostatnia okoliczno utwierdzia Lismaniniego w przeciwnych katolicyzmowi przekonaniach, aczkohviek zachowywa on cile pozory mnicha katolickiego. Móg
on sta si nader poyteczna w popieraniu reformacji
Av Polsce, dziki atwemu przystpowi do Zygmunta
x\ugusta, którego ask zyska przez swe porednictwo
w pogodzeniu królowej matki z
królow^ Barbar.
te swego wpywu, jaki mia na króla,
ku naw^róceniu tego do zasad ew^angelicznych i wykada mu przez czas pewien, we rody i pitki, dzieo
Kalwina „Ustawa religji chrzecijaskiej." Król, pragnc
pozna prawdziwy stan reformacji w Niemczech jako
te w innych czciach Europy tak pod wzgldem zasad jak i pod wzgldem wpywu wywieranego przez
ni na ludy, które j przyjy, poleci Lismaniniemu
zwiedzi gówne kraje Europy, gdzie wprowadzono protestantyzm, i nastpnie da sobie dokadne w tym przedmiocie sprawozdanie. Prawdziwy jednak cel podróy
Lismaniniego zachowano w gbokiej tajemnicy: opu.

.

,

mod

Uywa

maopolskich jest lad, i aski, oprócz audjeucyj wileskich, widzia króla jeszcze
r. po sejmie piotrkowskim, z bardzo pomylnym dla protestantów rezul-

raz 1559

tatem.

H.

M.

—

—
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ci

on Polsk w 1553 r. pod pozorem przedsiwzicia
uczonych bada i zakupu ksig dla bibljoteki króle-

Podró zacz

wskiej.

w

Wenecji,

Padwie

i

od

Woch

zwiedzenia

Medjolanie,

gdzie

i

bawi

wzbudzi tak

podejrzenie herezji, i go wtrcono do wizienia,
nastpnie zosta uwolniony ze wzgldu na okazane przeze polecenia króla polskiego. Z Medjolanu

silne

skd

Lismanini do Szwajcarji, gdzie wszed w blizkie stosunki z najznakomitszymi profesorami szkoy w Zu-

uda si

Gesnerem
Odwiedzi te Bern, Genew i Lion i bawi
pewien czas w Paryu, stale zachowujc pozory rzymsko-katolickiego ksidza.
Wszdzie stara si bada
rychu: Gualterem, Pellikanem,
i

Bullingerem,

innymi.

stan miejscowych spraw religijnych, a udzielajc

cz

swych sj)ostrzee królowi Zygmuntowi Augustowi, najwaniejsze z nich zostawia przy sobie do czasu swego
powrotu do Polski. Z Parya uda si znów do Szwajcarji, gdzie za namow Kalwina otwarcie przyj protestantyzm, poczem poj maonk. Temu postpkowi
sprzeciwia si mocno sekretarz jego i towarzysz Stanisaw^ Budzyski, przedstawiajc mu, i tak przedwczesne objawienie przekona protestanckich zaszkodzi
sprawie reformacji

w

Polsce

by zachowa pozory

nien

i

e

powido czasu po-

on, Lismanini,

katolicyzmu

a

wrotu swego do tego kraju, gdy to uatwioby nawrócenie króla. *)
Postpek Lismaniniego niewtpliwie by niepolityczny, gdy król, nie yczc sobie otwartego wyjawiania
Lismanini zdraprzekona religijnych i obraony tem,

e

dzi osobiste jego pogldy, zerwa

z nim wszelkie stowstrzyma dostarczane mu dotd zasiki pieni-

sunki,

ne
ski,

i

mu powrotu do Polkltw. Lismanini pi-

podpisa rozkaz wzbraniajcy

duchowiestwo

a

*)

Budzyski znany

rzucio na

jest póniej" jalto pisarz socyniaski.

—
sa

kilkakrotnie do króla, aby

sze,

lecz

ani jogo

wina, Bullingera

i

wasne
Bezy

—
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odzyska wzgh^dy monarani wstawianie si Kal-

listy

wywary adnego wpywu

nie

na Z3^gmimta Augusta, którego

w

dodatku

podburzaa

przeciw Lismaniniemu królowa Bona, nie mogca przebaczy,
dawny jej spowiednik otwarcie odstpi

e

od wyznania katolickiego. Gdy w r. 1555 zebra si
mia synod protestancki do Piczowa, Kalwin napisa
do najbardziej wpywowych ewangelików w Polsce, nalegajc, by zaprosili Lismaniniego, gdy ten mógby okaza si bardzo poytecznym. Wstawiao si te za nim
wiele znakomitych osób, lecz najwaniejsza przeszkoda
do jego powrotu usunita zostaa w tyme roku przez
wyjazd z Polski królowej Bony. *) Przyby tedy Lismanini do Polski w czerwcu 1555 r., lecz przez pewien
czas ukrywa si w Iwanowicach u szlachetnie urodzonej Agnieszki Duskiej, skd napisa do hetmana Tarnowskiego z prob, aby tene zechcia
swego wpywu dla zdjcia ze wyroku wygnania. Ostatecznie dozwolono Lismaniniemu pozosta w kraju na proby Bo-

uy

nara, kasztelana bieckiego,
ta

i

Krucigera, superintenden-

kocioów helweckiego wyznania w Maopolsce,

któ-

rzy wstawili si do króla w imieniu szlachty i duchowiestwa swojego wyznania. Król, chocia odwoa rozkaz wydany przeciw Lismaniniemu, nigdy mu przecie

powróci swej aski i nie udzieli posuchania.
Gdyby Lismanini pozosta by wierny otwarcie przyjtemu w Genewie wyznaniu i szczerze wraz z askim
pracowa nad poczeniem sekt, dzielcych ewangelików
nie

polskich (co

byo krokiem wstpnym

a

niezbdnym

dla

zapewnienia ostatecznego zwycistwa sprawie protestan-

*)

Królowa Bona opucia Polsk

które to miasto Ijyo jej
litaskiej.

w

r.

15Ó5

wasuoci, odziedziczon

i

po

umara

w

r.

1557

w

Bari,

matce, ksiniczce neapo-

—
w

mógby
dów królewskich, odda
ckiej

Polsce),
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jesczcze,

pomimo

utraty

wzgl-

sprawie reformacji polskiej waznakomit uczono jak przez
przez
sw
usugi
tak
ne
dar przekonywania i wielki wpyw, jaki wywiera av kraNiestety, zacz on jednak
ju na znaczn liczb osób.

niebawem objawia przekonania antitrynitarskie, któremi przej si prawdopodobnie ju w r. 1551, gdy Lelio

Socino, przybywszy do Polski, znalaz

go domu.

Lismanini

tak starannie,

e

gocin w

je-

ukrywa jednak swe zapatrywania

Kalwin

reformatorowie

i

zurychscy

uwaali go za niezachwianego wyznawc swej nauki.
Oskarony przed synodem w Krakowie, gdzie sprawdzono rzeczywiste jego przekonania, zosta wyczony z kocioa reformowanego i niebawem opuci Polsk. Udawszy si do Królewca, zakoczy tam ycie w r. 1563
samobójstwem, popeniajc czyn ten w przystpie szau,

spowodowanego nieszczciami rodzinnemi.
aski, aczkolwiek pozbawiony pomocy Lismaniniego, nie zaprzestawa pracy nad ustaleniem reformacji

w

Uczono

Polsce.

zacny

jego,

charakter

i

rozlege

pokrewiestwa

szczególniej przyczyniy si do
wzmocnienia zasad reformatorów szwajcarskich ród wyszych warstw spoeczestwa polskiego.
Gównym celem, jakiego aski nigdy nie traci z oczu,
byo, jakemy to wyej wspomnieli, poczenie wszy-

stosunki

szerzenia

i

wyzna protestanckich w Polsce utwierdzenie
w caym kraju podug wzoru kocioa anglikaskiego, którego by wielkim wielbicielem a którego
sprawy zajmoway go do koca ycia. Bra on czynny
stkich

i

reformacji

udzia

w

synodach,

które

si zebray

1557 r. i we Wodzisawiu 1558
do przekadu Biblji brzeskiej*) i

*)

Dzieje tómaczeuia sawnej

przez Daltona akta

Jliblji

synodów maopolskich.

r.

;

Iwanowicach

nalea te

wyda

brzeskiej

w

wiele dzie, któ-

wyjaniy

Po pierwszyci

czynnie

nieco

odszulcane

polskich tómaczeniach

—
rych wiksza

cz

staw poczeniu
re

zagina.

ju

ugodzie sandomierskiej.

przeszkodzi

wic pooy
wyzna w Polsce,

On

protestanckicli

przyszo do skutku

jego

—
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to

w

po jego zgonie

Umar

8 stycznia 15(30

wielkiego dziea, do którego tak naleycie

by

a zgon

w

stanckiego pisarza

Wgierskiego,

czyn

przygo-

Opierajc si bowiem na wiadectwie

towany.

któ-

sawnej

r.*)

cakowitemu wprowadzeniu

pod-

prote-

na podstawie
charakterze askie-

który

dokadnie zebranycli wiadomoci o
go z naciskiem nazywa go „Wielkim", moemy przypuszcza, i byby on niezawodnie doprowadzi swe zamiary do skutku, gdyby ycie jego byo potrwao duej.
Wiadomoci, jakie posiadamy o usiowaniaci jego po poAYrocie do Polski, podjtych w celu popierania bronio-

Noweg-o Testamentu, wydanych

w

Królewcu przez Seklucjana i Maeckiego, chciecaego Pisma w. Ju 1557 r. synod maopolski w Wodzisawiu wyhiera w tym celu komisj zoon z pierwszych wyznawców Ewangelji w Maopolsce: Stanisawa Szafraca, póniejszego kasztelana
i
wojewod sandomierskiego (okoo 1595 r.), Stan. Lasockiego, Baltazara ukowskiego, Kacpra Smolika. Zygmunta Myszkowskiego i Ludwika Justa Decjusza.
Na synodzie w Piczowie 1559 r. jako tómaczów wyznaczono: Grzegorza Orszackiego, polaka, rektora szkoy, i nauczycieli teje szkoy, francuzów Piotra Statorjusza (który póniej otrzyma polski indygenat jako Stoiski)
Jana Tenandjusza. Do 1560 r. tómacze wykoczyli tylko 5-ioksig
Mojesza: wskutek niezgody z Orszackim rkopis zosta mu odebrany i zapacony i tego roku dalsze
tómaczenie polecono, oprócz wymienionym francuzom, jeszcze Grzegorzowi, bakaarzowi upnika wielickiego, i Jakóbowi Lubliczykowi. Ale ju w maju 1560 r.
na synodzie w Piczowie Trzecieski w imieniu ks. Radziwia owiadczy, i wojewoda wileski bierze na siebie wszystkie wydatki na tómaczenie i drukowanie
Biblji i prosi, by tekst tómaczenia ustanowiony by za zgod kocioów polskich
i litewskich, a na synodzie w Ksiu 1560 r.
potwierdzi to kaznodzieja wojewody, ks. Tomasz [Sokoowski (Falconius;.
Biblja, jak wiadomo, wysza drukiem
1563 r.
H. M.
*)
Uroczysty pogrzeb askiego, którego pochowano w kociele piczowskim (dzi od 1584 znowu katolickim) koo wielkiego otarza, odby si dopiero

li

mie

polscy protestanci tómaczenie

i

w

29 stycznia,

ewangelickich.
z

Chrzcic,

saw

i

obecnoci

Mowy

ks.

16 pastorów maopolskich i kilkudziesiciu obywateli
pogrzebowe mieli po polsku Jakób Sylwjusz, pastor

Krncyger, superintendent maopolski. Po acinie kazali

Sarnicki, pastor z Niedwiedzia,

Akta synodowe
i „ozdob swej

w

notatce o mierci

ojczyzny."

i

nazywaj askiego

ks. Stani-

szkoy piczowskiej.
„czowiekiem Boym"
H. M.

Piotr Statorjixsz, rektor

—
przeze cae ycie

—

176

sprawy,

s

bardzo niedostateczne: mniej tu mamy szczegóów odnoszcych, si
do tego okresu jego ycia, ni do lat spdzony ci przeze zagranic. Ten brak wskazówek, mogcych, wywietli
ostatnie lata jego ycia, naley przypisa starannemu
nej

niszczeniu przez

Avielkiej

duchowiestwo katolickie, a zwaszcza
wiadomoci odnoszcych si

wszelkich

przez jezuitów,

do nauki ewangelicznej

i

gównych

jej

przedstawicieli

w

naszym kraju. Mogo si to sta i z dzieami atem wicej,
potomkowie jego, wróciwszy na
ono kocioa rzymsko-katolickiego, starali si z pewnoci zniszczy wszystko, co si odnosio do prac przodka ich, którego uwaali za krzewiciela *) herezji.

e

skiego,

EOZDZIA
Nuncjusz papieski
ra

VI.

Za jego staraniem zbieowiczu.
Kommendoni i sobór

Lipomani przybywa do Polski.

si rzymsko-katolicki synod

polski

w

trydencki.

Aczkolwiek

zwoanie synodu narodowego, na

rymby wszystkie stronnictwa
nie przyszo do skutku,

aski dwa

*)

w

Londynie w

razy

religijne

przedstawione,

sprawa reformacji odniosa prze-

bj onaty:

pierwsza

jego ona,

sobie 9-ioro dzieci, z których znane

nam

s imiona

z

Lowanjum, zmara

bya angielk.

1551; druga, ICatarzyiia, zapewne

r.

byy

któ-

Pozo.-itawi

po

szeciorga: Jana, Samuela, Hie-

m

za
ronima, Tomasza, Stanisawa i Barbary. Jedna z córek jego wysza za
StaniJana Morsztyna, kustosza salin boche.skich i wielickich; druga bya
sawa Lutomirskiego. Syn jego Samuel odznaczy si podczas wojen, prowadzonych za Stefana l^atorego, i wysany by w r. 1598 z polecenia Zygmunta III do
Szwecji, w roku za lOO.) król go delegowa do Gdaska celom wyrównania pewnych rónic poinitjdzy luteranami i reformowanymi, llodzina ^askich, których
niezmierne bogactwa stopniay za czasów Jarosawa, podupada potem i przesza
na katolicyzm. .Jednym z potomków by sawny jezuita Marcin aski, który ogosi kilka dzie penych zjadiiw\ch napaci na protestantów (nie wiemy jednak,
w jakim on by stopniu pokrewiestwa z naszym reformatorem).
Moglibymy przytoczy wiele jeszcze dowodów czci i poszanowania, jakiem

on

sii;

cieszy

szcze,

„Mu

e

aski

u najznakomitszych ludzi swoich

Orzechowski tak

Boy,

]k

ci

by

podaj

poruszony

do

(vir Doi, tibi porrigo

Dodajemy
askim, i rzek

czasów.

gijbi

manus)".

tylko je-

do

niego;

—
ci

—
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r.*), gdy uchwanim prawo, dozwalajce kademu szlachcicowi
zaprowadza w swoim domu takie naboestwo, jakieby
uwaa za stosowne, byleby zgodne byo z Pismem wicjtem.
Król posa w imieniu sejmu na sobór trydencki
list do papiea Pawa IV,
dajc zezwolenia jego na 5 dania sejnastpujcy eh punktów: 1) odprawianie mszy w jzyku TysSnT
narodowym; 2) udzielanie komunji pod dwiema posta- ^"'^'^'\^^!^*^^"*

wielkie zwycic|Stwo na sejmie 1556

lono na

ciami; 3)

maestwo ksiy;

zniesienie annatów^

4)

t. j.

opat od zatwierdzenia biskupów na stolic rzymsk
5) zwoanie soboru narodowego dla naprawienia nadu-

i

y

kocielnych

poczenia rozmaitych wyzna

dla

i

religijnych.

atwo

miaych

tak

dwór rzymski zlk si
a przytem najarliwsi nawet jego

sobie wyobrazi, jak

da,

obrocy odczuwali w zupenoci niebezpieczestwo i rozpaczhwe niemal pooenie kocioa katolickiego w Polsce.
Ju w poprzednim, 1555, roku wysano z Rzymu Przybycie Lijednego z najwierniejszych sug papiestwa, znanego do- ^°"pyis^i|°
brae Alojzego Lipomaniego **), aby ocali, jeli mona, ko-

ció

katolicki od

grocego mu w

Polsce upadku. Przy-

wysa papie listy do króla, senatu i do najznakomitszych panów, przyrzekajc zaprowadzi wszelkie najtem

potrzebniejsze zmiany

za

pomoc

zrcznie Wergerjusz

*)
Data sejmu jest
Sejm warszawski r. 1556, o
nia sejmu piotrkowskiego.

rodziny

i

Lipomani,

uwaany by

dnym

z

w

misjacli

***)

za jednego

z

r.

w

Wenecji, pochodzi ze staroytnej

najwyksztaceszych ksiy XVI wieku. By
i Bergamo
i czsto
wysyany bywa przez

Werony

dyplomatycznych do Polski, Niemiec

W

r.

i

Portugalji.

1556 zosta

41

By te

sekretarzem

je-

papiea

w

w

rodzlnnem miecie Capo

Zarys dziejów reformacji.

do

H. M.

urodzony okoo 1500

Rzymie
r. 1559.
Juljusza 111 i umar
***) Wergerjusz, woch, pose papieski do Ferdynanda

w

tych przyrze-

w hcie swym

1555 r., na sejmie w Piotrkowie.
wiadomo, potwierdzi tylko ogólnikowo postanowie-

prezesów soboru trydenckiego.

pnie biskup

jedno

bdna; powinno by
ile

on kolejno biskupem Modeny,

papiey

Obud

soboru powszechnego.

cze wykaza

**)

przywróci kocioowi

i

Tom

I.

d'Istria,

i

Karola V, a nast-

przeszed potem na protestantyzm.
12

—

—
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zaprasza
go
do Waro w r. 1556 na seim
J
r
tnie, wyka- szawy.
„Sobór powszechny pisze on nigdy nie bdzie
zana przez
t.
ii-'
gdyz papieze, ciicc przeszKoclzic zgromadzeniu
zwoaiiy,
Wergerjusza.
si niezalenego synodu narodowego, wci przyrzekaj taPolska zamiekie sobory. Pawe IV, dowiedziawszy si,
rza sama zreformowa swój koció, obieca zwoa sobór niezawodnie, wzmacniajc swe przyrzeczenie pieczci w. Piotra. Czy go przecie dotrzyma? Nie; skama naj nikczemniej. Gdyby jednak sobór taki zosta nawet zAvoany, nie doprowadzi on do niczego, bdzie si
bowiem skada z papiea, kardynaów, patrjarcliów,
arcybiskupów, biskupów i opatów; czy wic sdziami
reformatorami kocioa maj by owi ludzie, obwiniani
o ateizm i epikureizm?! Taki sobór nie bdzie ani rzeczywisty, ani swobodny, ani chrzecijaski, albowiem
wszyscy chrzecijanie, nie nalecy do duchowiestwa,
usunici, pozbawieni wpywu i zmuszeni wycznie
do posuszestwa, a Polska nie moe niczego si spodziewa po takim soborze. Nigdy dotd nie byo okolicznoci bardziej sprzyjajcych zrzuceniu jarzma, naoonego przez Rzym na ludy wiata chrzecijaskiego. Zaprawd, nigdy stany pastwa Waszej Królewskiej Moci
nie wyraay tak jednomylnego yczenia naprawy kocioa. Z nielicznymi wyjtkami, wszyscy
znueni papiestwem i pragn wybrn z tej kauy."
innem
miejscu tego listu Wergerjusz mówi o przyjedzie Lipomaniego do Polski: „Przybywa teraz do Twego pastwa czowiek, który zniszczy mdre i zbawienne Twe
zamiary, bdzie si stara przeszkodzi przeprowdzeniu
naprawy kocioa i zakóci spokój Twego pastwa. Gdy
si przekona, i niepodobna przeszkodzi zwoaniu soboru powszechnego lub narzuci mu jarzmo niewoli, ogoObuda papieskich obio-

k^óla, który
J
'

—

,

.

_

—

i-

-,

.

e

i

bd

s

Ksi
w

Mikoaj Radziwi zalecili mu zwiedzenie Polski
tam zasad reformacyjnych. fapie twierdzi, a sdzimy, nie bez

Albert brandenburski

celu krzewienia

przyczyny,

e

W

król go

i

mia zawezwa.

:

—

—
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w imi

papiea niektóre maoznaczce ustpstwa,
aby utrzyma prawdziwe i wielkie naduycia."
Papie wystosowa do Zygmunta Augusta list, prze- List papiea
do Zygmunta
T
pemiony gorzkiemi wymówkami: „Jeeli
mam wierzy Augustaz wy.
dochodzcym do uszu moich pogoskom,
powiada Pa- ^^^^ ^'^dama
sic^i^upi""^^^ve IV w tvm licie
to z gbokim
smutkiem
powa^
r
^
stantom.
tpiewa musz o Twojem i Twojego pastwa zbawieniu:
opiekujesz si bowiem kacerzami, bywasz na ich kazaon

si

1

•

•

1

'

•

^

^

•

.

1

•

•

,

—

—

suchasz ich rozmów, obcujesz z nimi i przypuswego stou. Odbierasz od nich i piszesz
do nich listy; dozwalasz, aby Tobie powicone dziea
ich czytane byy i rozpowszechniane; nie zabraniasz kacerzom zgromadze, schadzek i kaza. Gdy wic, zamiast im si opiera, wspomagasz ich, czy przez to nie
podtrzymujesz sam buntowników i przeciwników kocioa katolickiego, czy nie jeste ich obroc? Czy j^otrzeba silniejszego dowodu Twego przywizania do heretyków nad ten, e, wbrew przysidze Twej i prawom Twego kraju, obdarzasz niewiernych pierwszemi
niach,

szczasz ich do

w

pastwie

karmisz

i

Zaprawd, podtrzymujesz,
herezj, darzc swemi askami

godnociami?

rozszerzasz

—

Nie czekajc na zatwierdzenie stolicy apostolmianowae biskupem kujawskim biskupa chem-

kacerzy.
skiej,

skiego

szymi

*),

pomimo

bdami.

i tene

Obrocy

i

zaraony

by

najwstrtniej-

naczelnikowi kacerzj", woje-

wodzie wileskiemu, nadae pierwsze w kraju godnoci
jest on kanclerzem litewskim, wojewod wileskim, najpoufalszym przyjacielem króla a moe by uwaany za
wspórzdc i drugiego monarch kraju. Zniose sdy
kocielne i dozwolie sejmowi postanowi, aby kady
obj^watel Twego pastwa mia takich kaznodziejów i naboestwa, jakie mu si podobaj. Jan aski i Wergerjusz
przybyli do Polski za Twym rozkazem.
Mieszkacom

*)

Jakóba Uchaskiego.

—
Elblgu

i
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Gdaska dozwolie znie obrzdek

rzymsko-

PoAviniene tedy cakowicie zmieni swe postc^powanie nie dawaj posuchu tym, którzy Ciebie i pastwo Twoje chc podburzy przeciw kocioowi i prawykonaj rozporzdzenia Twych najboAvdziwej religji
gobojniejszych przodków; znie wprowadzone do królekatolicki.

:

;

stwa Twego nowatorstwa i powró kocioowi zawieszone prawo sdów; odbierz heretykom zagrabione przez
nauczycieli bezkarnie Twój kraj
nich kocioy i

wypd

zapowietrzajcych. Nie masz potrzeby czeka na sobór,
gdy dla wykorzenienia herezji masz gotowe rodki. Jeeli
za upomnienia moje za takie zbrodnie i zgorszenie blekcewaone, zmusi mnie to do uycia innych a potnych rodków, którymi stolica apostolska nigdy bez-

d

posuguje wobec zatwardziaych bunnie zaniedbaem niczego, aby
przywie Ci do upamitania; gdy jednak listy moje,
poselstwa, upomnienia i proby pozostan bez skutku,
skutecznie

towników.

si

nie

Bóg wiadkiem,

uyj rodków

e

najsurowszych."

*)

List papiea daje dokadne Avyobraenie o stanie,
jakim wówczas znajdowa si koció rzymsko-katolicki Av Polsce, jako te o postpie zrobionym tu przez
protestantyzm i o trudnociach, jakie legat papieski na-

w

W

potka musia w naszym kraju.
istocie, posannictwo
byo bardzo trudne, gdy senat polski, zoony przewanie z ewangelików, waha si nawet pewien czas,

jego

ma zezwoli na przyjazd Lipomaniego, który przybywa z wyranym celem odbudowania daAvnego porzczy

dku religijnego

w

Polsce.

Król jednak,

nie

chcc

je-

doprowadzi do ostatecznego zerwania z Rzymem
a przytem niewiele widocznie przywizujc wagi do przyszcze

*)
Patrz Raynaldus na rok 1556. Jednoczenie papie poleci arcybiskupowi gaienieiiskiemu i biskupom uycie wszelkich rodków, aby powstrzyma ma-

jcy

sif^

zebra sejm od powzicia uchwa, sprzecznych

z

interesem kocioa.

—

—
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sprzeciwia si temu.
Wszelako szlazaniepokoia przyjazdem Lipomaniego
polecia wielu swoim przedstawicielom na sejmie
i
strzedz, by obecno legata nie przyniosa pastwu

b3'cia legata, nie

mocno

chta

siQ

szkody.
intrjg
wywoao istotnie duo wa- Skutki
Lipomaniego
/
j
IV-znycn nastpstw, przeszkadzajc jDrzyjaznemu zblizenm si w Polsce,

Przybycie Lipomaniego

.

.

katolików

n
i

•

^

ewangelikami.

z

odwag stygncy zapa
i

zwikszy!

wahanie
zgodzi

apostolska

króla,

Legat ten podniós chwiej-

duchowiestwa

katolickiego

upewniajc

i stolica
niezbdno

go,

si na zmiany, których

intrygom udao si zasia niezgod midzy ewangelikami, czem znacznie osabi ich stronnictwo; przyrzekajc, fe sobór powszechny
wprowadzi wszelkie potrzebne reformy w kociele, obezwadni on tem czynnoci tych umiarkowanych reformatorów, którzy, pozostajc przy wyznaniu rzymsko-katoli-

Jego

zostanie dowiedziona.

ckiego

to

kocioa, spodziewali si

znie

jego naduycia

synod narodowy. *)
wskazywa
Na posuchaniu u króla Lipomani
^

j)rzez

•^

_

,

rodki, jakimiby skutecznie

mona byo

1

"

mu

•

wykorzeni

1

he-

e

rezj w pastwie. Monarcha przedstawia legatowi,
prawa krajowe wzbraniaj wszelkich gwatów i przeldowania; Lipomani
jednak nalega,
by przywódców
A
o
^
^

"^

.stronnictwa reformacji

wi

'

pojma

i

.y

./

doranym sdem

atwo dadz si pokona.

rozmowie rozesza si,

Gdy wiadomo

wywoujc w caym

kraju

o tej

gwa-

town

przeciw legatowi nienaAyi, zaczto go zaczepia
pamfletami i karykaturami a nawet grozi jego yciu.
Niektórzy pisarze rzymsko-katoliccy twierdz, i

Lipomani
*)

„S

ludzie,

wymóg

na królu przeciwko drukarzom

Wergerjusz susznie potpia obroców takich

—

pisze on do króla

i

roz-

poowicznych rodków.

Zygmunta Augusta— którzy wmawiaj

wjkorzeniepi-zez

zdrad

^J^^^^^^^J'^
so^e ogól^^ nienawi

i^^i

pozba-weajm kraju,

ycia, gdj^ protestanci, straciwszy s^yych przywód-

ców,

Lipomanido-

radz królowi

w

siebie,

i

—

—

—
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przedawcom dzie heretyckici wyrok, ciekawy ze wzgldu na wyliczenie w nim wszystkich sekt heretyckich,
istniejcych w ówczesnej Polsce. Wymienia on: pikardów, braci czeskich, anabaptystów,

sakramentarjuszów,

zwolenników wyznania augsburskiego. Rozporzdzenie to zakazuje drukowania, sprzedawania i przywoenia ksiek pisanych przeciwko Rzymowi; lecz ponienie przywracao ono sdów duchownych, ani nie
i

wa

dajcego kademu szlachcicowi
wyboru naboestwa, nie znalazo
wic adnego praktycznego zastosowania i prawdopodobnie dane byo przez króla jako nic nieznaczce ustznosio postanowienia,

prawo dowolnego

.

pstwo, uczynione

daniom

legata.

*)

Lipomani dozna wielkiego upokorzenia na sejmie
w Warszawie w r. 1556, gdzie uchwalono wyej wspomniane prawo, dozwalajce kademu szlachcicowi swobodnie zaprowadza naboestwa, i gdzie przekona si,

i

nic nie

nowi
lickie,

Synod
wiczu

r.

móg wskóra

przeto

wzmocni

przeciw protestantom. Postaprzynajmniej stronnictwo kato-

usuwajc nieporozumienia

i

niezgod, przeszka-

dzajce utrzymaniu karnoci w tym kociele. Naleao
wic rozbudzi gorliwo duchowiestwa, naprawi ich
zepsute obyczaje, wykorzeni wiele naduy i Avzmocni
rozlunion karno.
katcDla osignicia tego celu, Lipomani i arcybiskup
1556. Dzierzgowski zwoali we wrzeniu 1556 r. synod do oNiebawem uwaga caego kraju zwrócona zostawicza.
a na ten synod a wiele osób spodziewao si, i dumona

prawdziwie czci Boga, jak

Ja bo sdz,

piesk.
*)

my

my

czynimy, a zarazem zosta pod

e

Jakkolwiekbd,

ten rozkaz, wiedzc,

e

wadz

pa

wielkim znajduj si biedzie."

dosowny tekst tego rozporzdzenia
wtpimy, czy podobne rozporzdzenie

Friese podaje

jednak wyzna,

dane.

ew
król

(I

str.

262).

Musi-

istotnie zostao

zapewne wskutek natarczywoci legata

wy-

wyda móg

pozostanie bez skutku.

Dekret rzeczywicie

by

ogoszony,

lecz

skutku

nie

mia prawie adnego.
H. M.

.

—

—
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chowiestwo samo zdoa przeprowadzi potrzebne zmiany.

Nadzieje te nie

byy

bezpodstawne, albowiem na-

znajdowao si l<:ill^u wymownycti
obroców reform l?:ocielnyci. I gdyby nie obecno legata, nadzieje te niezawodnie ziciyby si, gdy synod,
mogc wówczas dziaa niezalenie, ulegby prawdopodobnie powszechnemu prdowi narodowych przekona.
Duch niezalenoci, jaki si zaznaczy przy otwarciu synodu owickiego, jest jednym wicej dowodem na poOsobicie stawili si na syparcie tego przypuszczenia.
nod biskupi: ki'akowski, poznaski, pocki, przemyski
Zastpców wysah: biskup chemski, dla
i kamieniecki.
choroby, a arcybiskup lwowski, dla podeszego wiekuBiskupi litewscy uczynili to samo. Kapituy za wysay po dwóch kanoników. Zdaje si wszake, i nisze
duchowiestwo niewielkie przy^vizywao znaczenie do
tego zgromadzenia, albowiem prymas zmuszony by zniewala ich do stawienia si grob grzywny i podania
wet ród

bislj:upów

nazwisk stolicy apostolskiej.
Ju pierwsze zgromadzenia synodalne zaznaczyy si Synod objawia niezalesimemi nieporozumieniami pomidzy wyzszem a nizszem ^^^^(.^ p^jj^.
^™\ ^'^^^"
niechci, okazywan rzym- wemmtrygaduchowiestwem oraz
\
skiemu legatowi. Postanowiono nie dawa mu gosu na mi Lipomaobradach synodu a nawet niedopuszcza obecnoci jego na
nich, podajc mu tylko szczegóowe sprawozdanie z posiedze. Legat odrzuci to postanowienie, jako przeciich
•

•

1

.

•

.

.

.

T

.

.

yw
'^

'^

.

wne prawom, nigdy dotd

nie przekroczonym;

wszelako silny opór i byby prawdopodobnie
z obrad synodu, gdyby nie umia skorzysta

napotka

wyczony
z

powstaej

midzy ^^^^szem a niszem duchowiestwem niezgody.
Owiadczy on ch poredniczenia midzy obu stronnictwami,

W

ten

wskutek czego

wic

otrzyma gos na obradach.

sposób nietylko

przeama

opór przeciwko

obecnoci swojej na posiedzeniach, ale niebawem uzyska
tak silny wpyw na zgromadzenie, i wszelkie nadzieje

;:

—
reform,

pokadane

z
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—

pocztku przez wielu

we wrze-

komej niezalenoci obrad, zupenie zostay zawiedzione.
Synod, poddawszy si cakowicie wpywowi Rzymu, zamiast przeprowadzi istotn napraw kocioa, uchwali
natomiast kilka praw na korzy stolicy apostolskiej.
Najciekawsz czci obrad tego zgromadzenia
robione przeze uwagi o stanie kocioa katolickiego
w Polsce i o przyczynach zakócajcych jego spokój
aczkolwiek pisane w duchu cile katolickim, wyjawiaj z wielk swobod i bez zamiaru ukrywania bdy tak

s

duchowiestwa jako te stolicy rzymskiej.
„Przyczyn niepokojów — mówi synod jest niedbalInteresujce
^^^o proboszczów i wyszego duchowiestwa. Ale i stonie^staiurkocioa katoi. lica apostolska popenia Aviele bdów, lekcewac niewPolsce przez
synod owi- bczpieczestwo i obojtnie wobec niego si zachowujc
czjTij ko/up^i Iii© wyprawia posów do króla, by wymódz na nim wy"^
przeciw nowatorstwu; ocigaa si zbyt
'^"^'^"g^'^"" konanie praw
dugo ze zwoaniem soboru powszechnego; bez wzgldu

—

...

.

na dobro kocioa, dawaa monarcliom rozlege a rozzuchwalajce ich przywileje. NiewaciAve rozdawnictwo
godnoci kocielnych wielce zaszkodzio duchowiestwu,
jako

te bezczynno

i

ospao

biskupów,

pomnaaj-

Aczkolwiek obdarzeni wielk
ce w kociele niepokoje.
wadz w sprawach religijnj^ch politycznych, nie umiei

jc

jednak godnie spenia swych obowizków, zupenie
zaniedbuj. Z poddanymi obchodz si w sposób
okrutny, wymagajc od nich pracy czsto w dnie wi-

je

teczne, a

w

uciskaniu

chopów przewyszajc nawet

szla-

cht. Biskupi nie czuwali nad rozszerzaniem si praw
przywaszczonej przez królów wadz}^; owszem, sprzyjali
temu, aby otrzymywa dobre posady. Przenoszeni
czsto z jednego biskupstwa na drugie, nie znali nieraz

nawet stolicy swej djecezji. Wobec krzewicieli herezji
postpowali z wielk pobaliwoci, przyjmujc ich we
wasnych paacach bardzo uprzejmie i zamiast kara, po-

:

—
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Osobom wykltym

tajemnie ich bronili.

przez

koció

nie odmawiali gocinnego u siebie przyjcia, chtnie
wstrzymujc wykonanie wyroków kltw, któreby radzi

widzie cakiem
sowali

zniesione.

waciwie nigdy

surowoci nie stobiskupów otwarcie na-

Istotnej

a jeden z

wet powiedzia na zebraniu szlacheckiem: „Niech ludzie
wierz, w co im si podoba, bylebym tylko ja mia swoje
Takie postpowanie wywoao odpowiednie
dochody."
nastpstwa zagarnito dochody kocioów, z których w}^gnano ksiy, oddajc je kaznodziejom herezji. Na urzdy chrzecijaskich kapanów mianuje si nie uczonych
i cnotliwych,
ale majcych rozlege stosunki, jakkolwiek
niektórzy z nich tak
niemal dziemi zwamodzi,
ni by mog; nadto wzbraniaj si nieraz przywdzia
szaty kaj^laskie.
Zepsucie obyczajów pow^szechne jest
tak ród wieckiego duchowiestwa jak ród zakonnego
lubuj si oni w zbytkach, skpstwie, rozpucie, próniactwie i niedbalstwie, a co najgorsza, ksia nie znaj prawa Boego. *) Nie powinnimy ukrywa przed sowasnj^ch bdów, gdy postpowanie takie wielce zaszkodzio powadze papiea i interesom kocioa. Od czasu gd}^ znaczenie nasze podupado, dawna nienawi
przeciwko duchowiestwu odya ród szlachty, która
tumnie przystpuje do kacerstwa, aby przywaszczy so:

s

e

b

bie

majtki kocielne.

Now^atorstwo

religijne

wzmaga

si wskutek aski króla, który dostojestw^y pastwo wemi obdarza zarówno heretyków jak i chrzecijan. Dozwala on te modziey polskiej uczszcza na zagraniStaniscm Kossobiidzki, gorliwy lecz sumienny katolik, który protestan*)
tów nazywa brygantami i zodziejami majtku kocielnego, nader niepochlebnie
w licie do prymasa Karnkowskiego z r. 1572 wyraa si o duchowiestwie karaczej bajki niewiecie, anieli Sowo Boe,— mówi on— a przez
tolickiem.
Pozostaa tylko puto wypdzili z kocioów karno, naboestwo i inne cnoty.
powodujc si wasn wol,
sta nazwa wiary, alemy od dróg Boych odstpili

„Ka

;

odrzucilimy sprawiedliwo

i

czynimy zo."

—
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czne akademje, znane jako

rozsadniki kacerstwa
zabrania drukowania wszelkich ksiek,

Synod, opisawszy
skiego
nia

w

Polsce,

mu powagi

i

w

ten sposób stan

poda nastpnie rodki
wytpienia

i

nie

kocioa rzymdla przywróce-

herezji:

„Przy boku króla powinien zawsze przebywa nuncjusz stolicy apostolskiej, aby przeszkadza popieraniu
herezji i udzielaniu swobód i przywilejów przeciwnych
dobru kocioa. Prawo obierania biskupów powinno by
zwrócone kapituom. Godnoci kocielne naley powierza osobom zdolnym do wykonania obowizków swego stanu; ale najniezbdniejsz rzecz jest naprawa obyczajów duchowiestwa jako te zniesienie rónych nad-

uy, których si wzgldem nich dopuszczano. Biskupi
powinni usun heretyków ze swoich domów i nigdy ich
przyjmowa. Naley si te, by zwiedzali ksigarnie
wydawania dzie kacerskich.
„Naley surowemi karami powstrzyma szlacht od rozpowszechnienia ksig heretyckich, a na królu trzeba
wymódz, aby na przyszo przynajmniej wstrzyma si
od swej niepojtej bezbonoci, wzbroni kacerzora wszdzie i bezustannie odbywajcych si zgromadze jako
nie

i

wzbraniali drukarzom

te

zagrabiania przez nich

kocioów

i

wasnoci

ducho-

wnych; aby oczyci swój dwór z heretyków i nie obdarza ich swemi askami. Gdyby jednak król spenienia tych
odmówi, biskupi powinni opuci senat
i nie bra udziau w naradach, dotyczcych spraw pastwa.
Trzeba te prosi papiea, by upomnia króla
i
zastosowa do rodki powszechnie uywane przeciw
odstpcom od kocioa. Naley odnowi rozkaz, wzbraniajcy akademikom polskim uczszczania do szkó cu-

da

dzoziemskich.

Biskupi powinni zawsze

wyborach posów na sejm

i

by

czuwa nad

obecni przy

tem,

sami

obierani byli tylko prawowierni katolicy.

cznie

wyrazi synod yczenie, aby

zwoa

aby

sobór

po-

Ostate-

w

miej-

=

—
scu niezalenem

i

form

pooy

móg

si rozwin

j^rzez

—

1S7

zaprowadzenie potrzebnych

re-

kres niezgodom wstrzsajcym koció.
Aczkolwiek synod ten nie mia adnycli skutków
ani uchwali wyranych praw, jest on uwagi godzien
ze wzgldu na miao, z jak wytkn zo koció nurtujce i domaga si niezbdnej tego naprawy. Naley
te przypuszcza, e, gdyby obrady tego synodu toczyy si
niezalenie od wypywu legata i gdyby w zgromadzeniu
z

oywiajcy

je

przez

230cztku duch niezalenoci,

to

niezawodnie

mu si powiodo przeprowadzi

moe

pewien

czas

byoby

niektóre zbawienne re-

zrzuci

panowanie papiea nad
raczej kierujcy jego
czynnociami legat, spróbowa przy tej sposobnoci dowie swych praw do wykonywania sdów duchownych,
a poniewa wyroki tych sdów nie mogy ju dosi-

formy, a

kocioem

gn

naw^et

polskim.

szlachty,

Synod, albo

obra wic

sobie za ofiar jednego z opor-

nych ksiy: wic Stanisaw Lutomirski, kanonik przemyski i rektor koniski, wezwany zosta jako podejrzany o herezj. Lutomirski usucha wezwania, by skorzysta z dobrej sposobnoci wyjawienia swych eAvangelickich przekona.
Przyby on w licznem gronie synod owiprzyjació, z których kady zaopatrzy si w Biblj ja^sz7pS'
ko najskuteczniejsz bro przeciw rzymskiemu katolicy- ^^ój sd ksizmowi, lecz synod nie odway si rozpocz ledztwa skiego, nie
1

-I

przeciw tak

1
miaemu
'

•

omieli si
1-i^-i
kocioa rzymskie- roztrzsa
pozwany mia by sdzony, °" sprawy,
•

-1

przeciwnikowi

go a drzwi sali, w której
zostay zamknite tak przed nim jak przed
jaciómi.

je-

jego

przy-

Gdy synodowi nie udao si dowie swych praw
sdowniczych wzgldem herezji, zdoa uczyni to ze
smutnem powodzeniem wzgldem rzekomego witokradztwa.
Aby mie wiksz pewno osignicia zamierzonego

r

celu,

duchowiestwo obrao sobie tym razem ofiaklas spoeczestwa.
Obwiniono mod

ród niszych

—
Dorot

Sdowe mor- clzieAYCzyn^
derstwo pope..
nione na kilku wania Komunji,
dnej^chrzesci-

wie liostj

z^^^^p-a-

jj^

e

;

.

zaAvinwszy

ydom

nastpnie

ack,

i, pod pozorem przyimoo
otrzymaa od dommikanow
bocnacze-

.

Jance

—
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z

jw

w

,

i

swe ubranie, sprzedaa

ssiedniej wsi a za to otrzymaa

T

sukni wyszywan jedwabiem.
liostj
ydzi do synagogi, gdzie, nakówszy j
igami, wydobyli z niej peAvn ilo krwi, któr zebrali
do butelki, przechowujc dla jakich celów swych obrztrzy talary

i

zanieli jakoby

dów

religijnych.

Pomimo caej niedorzecznoci

oskarenia, skorzysta
które,

wedug

legat

skwapliwie

z

tego

wydarzenia,

pisarzy rzymsko-katolickich, przytrafio

si

w por, aby cudem dowie prawdziwoci przemiany symbolów w ciao i krew, a tem samem cakowitej zbytecznoci komunji pod dwiema postaciami;
gdy
hostja zawiera zarówno ciao jak i krew Chrystusa Pana.
Nadaremnie ydzi staraH si dowie niedorzecznobardzo

ci tego oskarenia, twierdzc, i religja ich zabrania
wierzy w przemian pierwiastków do komunji uywawobec czego nie mona przypuszcza, aby robili
podobne próby na hostji, która dla nich jest tylko zwyczajnym opatkiem. Synod *) \vszelako, pod wpywem
Lipomaniego, skaza ich, jako te nieszczliw ana spalenie ywcem. Niegodziwy ten wyrok nie
móg jednak zosta wykonany bez podpisu królewskiego,
a trudno byo spodziewa si, by król tak wiaty, jak
Zygmunt August, móg zgodzi si na co podobnego.
Wówczas Przerbski, biskup chemski, wspóczesn}^ podnych,

ck

ydów i ackiej nastpio jeszcze przed zeowiczu. Wyrok okrutny zapad jednak w sdzie duchownym. Król przeoonemu wieckiemu (pewno starocie w Sociaczewie) rzecz jeszcze raz zbada kaza i ten, wydawszy wyrok mierci, wykona go kaza w pitek przed Wniebowstpieniem. Gdy jednak jeszcze trzecli innych wspóoskaronycb ydów byo, starosta sd o nich zda w rce wojewody rawskiego. Król
wykonanie wyroku odoy do przy8 czerwca wyda rozkaz do starosty, by sd
*) Spalenie

sochaczewskich

braniem si synodu

w

i

jazdu komisarzy królewskich; lecz rozkaz ten przyszed zapóno, gdy i pozostali
ydzi ju 1 czerwca spaleni zostali. Moralnym winowajc tych wszystkich okruciestw by niezaprzeczalnie nuncjusz LipomaniH, M.

^

p

—
kanclerzy koronny,
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przedstawi

—
ow

sj^raw monarsze
z wyraeniem pobonego oburzenia i baganiem, by nie
pozwoli przej bezkarnie takiej zbrodni przeciw majestatowi Boga.
Myszkowski, jeden z Avysokici dostojni-

ków

koronnycli protestanckiego

rzy na

wu

to sprawozdanie,

a tylko

obecno

i

wyznania, tak si obu-

móg ukry

swego gniekróla powstrzymaa go od zniewanie

enia praata, którego oskare niedorzeczno

no wykaza w przekonywajcej mowie.

i

bezbo-

Król owiadnie wierzy takim bredniom i wysa do starosty
czy,
sochaczewskiego rozkaz uwolnienia uwizionych. Podkanclerzy jednak podrobi rozporzdzenie, przyczepiajc
do piecz królewsk bez wiedzy monarcliy, i wysa
je z rozkazem, by zawarty w niem wyrok zosta niezwo-

e

cznie wykonany.

Król, dowiedziawszy

si

o

tem faszer-

natychmiast wyprawi goca, by przeszkodzi spenieniu wyroku.
Niestety, byo ju zapóno, gdy niestwie,

sychany ten czyn zosta dokonany przed przybyciem

posaca

królewskiego.

Ten czyn okropny wznieci
nie

dla

w

caej Polsce oburze-

powikszy nienawi przeciw legatowi,
Ezymu wzmoga si w narodzie, gdy ten

i

czego si

ma spodziewa, gdyby

a

niech

spostrzeg,

stronnictwo katolickie

zgnioto swych przeciwników.
Lipomani, stawszy si
przedmiotem powszechnego wstrtu i nienawici, opuci
kraj, cigany zorzeczeniami narodu.
Naley tu wspomnie o usiowaniach legata ku na- Wymiana
wróceniu przywódcy stronnictwa protestanckiego, ksicia^^ ilponSSm^
li-

Mikoaja Radziwia Czarnego, który przez cis sw ^ ^.^ai^y;"^""
przyja z królem, wysokie stanowisko i bogactwa by
w Polsce najbardziej wpywowym magnatem owego czasu.
Lipomani wystosowa do list, ^v którym udaje, e
nie wierzy w herezj RadziAvia, aczkolwiek tene otwarcie

wyznawa zasady kocioa helweckiego. Przytoczyw owym licie wiele pogosek o kacerstwie ksi-

wszy

—
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—

cia, legat zapytuje go, czy ma im dawa wiar?
„Powszechne pogoski pisze on twierdz, i wojiewoda wileski opiekuje si wszelkiemi herezjami;
wszystkie
niebezpieczne nowatorstwa gromadz si pod jego opiek;
gdziekolwiek siga jego wadza, tam wznosi on
bezbone i witokradzkie otarze w przeciwiestwie do
otarza Boego
ustanawia kazalnice bdu na przekór kazalnicom prawdy." Dalej zarzuca legat Radziwiowi wprowadzenie komunji pod dwiema postaciami, zniesienie czci witych i modów za umarych; a wymieniniwszy wiele jeszcze innych oskare, koczy nastpujgdyby Radziwi wyrzek si kacem pochlebstwem,
cerstwa i powróci na ono kocioa katolickiego, byby
najdoskonalszym z ludzi, albowiem posiada wszelkie zalety i cnoty, z wyjtkiem prawdziwej wiary! Radziwi
odpowiedzia na ten list w sposób gwatowny, odpierajc wszystkie jego zarzuty dowodzeniami przeplatanemi
wyrazami gbokiej niechci dla kocioa rzymskiego.*)

—

—

e

e

e

;

e

*)

lewcu

w

Interesujca ta korespondencja opublikowana zostaa po acinie w Kró1556 z przemow Wergerjusza. (Istnieje i polskie tómaczenie kore-

r.

spondencji

Radziwia

z

ek: jedyny zachowany
go.

Lipomanim.

Jest to jedna z najrzadszycti polskici ksi-

egzemplarz znajduje si

w

bibljotece

synodu wileskie-

H. M.)

Radziwi wasnym kosztem wyda pierwsz I-5iblj w jzyku polzwan Biblj brzesk. Przedmowa jego do kró^a, której faksy-'
mile podajemy tu w caoci, jest tego rodzaju, tak pena wiary ewangelickiej i gbokich pogld(jw, e susznie o niej 200 lat póniej mówi Ringeltaube, pastor
IMikoaj

skim

w

r.

1563, tak

ewangelicki: „Tak chyba rzadko który kanclerz

Mikoaj Radziwi zmar 28 maja 1565

nym

przez siebie zborze

w

Dubinkach.

ona

r.

mówi
i

do swego króla!"

w ufundowaElbieta Szydowiecka, zmara

zosta pochowany

jego,

1561 r.
pochowana w zl)orze w akiszkach. Z siedmiorga ich dzieci czterej synowie
dwie córki po mierci rodziców koo r. 1-570 przeszli na katolicyzm. Tylko jedna, Anna Magdalena, ona Mikoaja Buczackiego, podkomorzego podolskiego,
zmara 1590 r., pozostaa przy wyznaniu rodziców do mierci.
pewne lady, i
w ostatnich latach ycia Radziwi przechyla si do antitrynitarzy.
i

i

S

Wobec

znaczenia

rodziny

Radziwiów w

dziejach

polskiej

rotormacji

po-

dajemy tu krótk taldic genealogiczn potomków Krzysztofa Rudego, protoplasty
Radziwiów protestanckich „na Rirach i Dubinkacli" (potomstwo Radziwia

Paksymile karty tytaowej Biblji

Eadziwiowskiej.

Paksymile przemowy Radziwia do króla.
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Zamiast tedy naprawi sprawQ katolicyzmu, synod
owicki raczej zaszkodzi jej, wykazujc sabo ducliowiestwa katolickiego a spenieniem wjToku na ydacli
i ackiej dowodzc, jakiem byoby jego postpowanie
w razie otrzymania w Polsce przewagi. Stronnictwo protestanckie, stajc si z kadym dniem mniejsze, doszo
do tego, i na sejmie w Piotrkowie 1559 r. spróbowao

godnoci senatorskiej ze wzgldu
na skadan przez nich papieowi przysig wiernoci,
której tre sprzeczna bya z cli obowizkami dla ojOssoliski, który postawi powyszy wniosek,
czyzny.
przeczyta publicznie rot owej przysigi, wykazujc niebezpieczne jej dnoci w stosunku do spraw pastwa,
i na zakoczenie rzek,
i biskupi, speniajc woone
na nich przez t przysig obowizki, staj si zdrajcami kraju, nie za jego opiekunami. Wniosek ten nie zosta przyjty, prawdopodobnie dlatego, i spodziewano
si niebawem ogólnej naprawy kocioa. Dla przypieszenia jej sejm z r. 1563 uchwali, aby zebra si synod
powszechny, na którym wszystkie stronnictwa religijne

pozbawi

l)iskupów

i

miay mie

Niewiea Oyce,"

Czarnego „na
jak to

wyej

Pomimo jednak

przedstawicieli swoich.

Uchaski bardzo

iircybiskup

i

t myl

brata stryjecznego Rudego,

e

zwoanie

popiera,

przyjo

katolicyzm,

wspomniano).

« Mikoaj Rady, wojewoda wileski, ietman wielki
litewski

—

i

f

158i.
;^

I

—

•Mikoaj, wojewoda nowogrodz-

• Krzysztof Piorun, wojewoda wileski, hetman wiel_kijitewski

• Krzysztof, wojewoda wileski, hetman wielki

f

.

l^j

,

Janusz, kasztelan
i

I

litewski

1603.

t

jgj.2y^

jggg

kasztelan trocki

|

161.3.

wileski f 1620.

1640.

Janusz, wojewoda wile- •
ski,

hetman wielki

lite-

Bogusaw, koniuszy litewski
1669, ouaty
z córk Janusza, hetra.
* Ludwika Karolina,
-J-

wski

-}-

1655.

ksina

nejburska.

"Wszyscy wsporanieni Radziwiowie pomarli

w

wyznaniu protestanckiem.

H.

M

—
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iTonimendom

takiego syiioclu zostao odroczone przez machinacje

''z^w-^oaniu^

pieskiego

Kommendoniego,

legata

pynodu
pi^zez
narodowego. r

a

jeszcze

pa-

bardziej

panujce
miedzy
stronnictwami protestanckiemi
nier^
r
j
j
wielk szkod sprawie reformacji.
Podczas wyej wspomnianych usiowa naprawy
kocioa w Polsce przez zwoanie synodu powszechnego,
sobór trydencki zakoczy swe prace- Wiadomo, i, pomimo mianowania si soborem powszechnym, skada si
^

^

Zgody, które przyniosy

on

wycznie

z przedstawicieli

usiowania kilku

tolickiego, a

niektóre rzeczywiste

Polska nie

1

^n

sprzeciwia

sipostano-

go.

osób,

nie

rzymsko-ka-

by przeprowadzi

powiody si wobee

przewaajcych wpywów Ezymu.
Mówilimy ju o tem, i Polska zamierzaa

wsoborS^y^^^^ ten sobór
denckim

reformy,

stronnictwa

swych
<

i.

mona wic

;

powodoszo do

przedstawicieli, co jednak z

niesprzyiaicych
^
j j o

skutku

wysa

temu

okolicznoci

twierdzi,

zosta dla Polski cakiem obcy,

nie

i sobór trydencki pogdy nawet stronnictwo

miao na nim swego przedstawicielstwa.
Biskupi polscy, zajci obron swych djecezyj przeciw napaciom protestantyzmu, nie mieli wy-

katolickie naszego kraju nie

dali si

kraju

z

i

prosili o

pozwolenie

gosowania na

soborze przez zastpców; lecz papie odmówi ich probie. Mia on ku temu wane przyczyny, gdy, jeeli-

by dozwoli biskupom

nalec

gosowania przez zastpców,

ci,

do rozmaitych

narodowoci, otrzymaliby przewag nad obecnymi na soborze praatami woskimi,
a w takim razie stolica rzymska zostaaby naraona na
nastpstwa podobne do tych, jakich doznaa na soborach

kostnickim

gna

unikn.

borze

w

i

bazylejskim, a których

usihiie

pra-

Nieobecno praatów polskich na soTrydencie zaniepokoia kurj rzymsk, która wymoga na królu wysanie tame Herburta, biskupa przemyskiego, jako posa na sobór.
Biskup ten wychwala na jednem

gobojno

i

zgromadze gorcemi sowy boprawowierno swego monarchy, Wszelar
ze

—
ko,

—
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posiadajc od swego sejmu upowanienia do
reprezentowania go na soborze, by tylko osobistym posem swego króla, co stwierdza uczony dziejopis soboru
trydenckiego, robic uwag,
Polska nie miaa na
tern zgromadzeniu swego przedsta.wiciela.
Kommendoni przywióz ustawy soboru trydenckiego do Polski i stara sie o przyjcie ich przez sejm
w Parczowie w r. 1564. Wobec zgromadzonego senatu
zwróci si do króla, zachwalajc w dugiej przemowie
religj rzymsko-katolick i sobór trydencki a potpiajc
nowatorstwa religijne. Arcybiskup Uchaski w mowie
swej penej pochwa dla papiea i ojców soboru, radzi,
aby przywiezion przez legata rzymskiego ksig uchwa
grzecznie przyj, nie dajc przecie adnej stanowczej
odpowiedzi, dopóki król i jego rada nie przeczytaj i nie
nie

e

rozwa

jej

treci.

Nastpia wic

oj' wion

w

tym

przedmiocie rozprawa, która jednak wkrótce zostaa przerwana, nie doprowadziwszy do adnych stanowczych wnio-

sków; kanclerz tylko uwiadomi legata, i wspomniane
wyej postanowienia soboru zostay ki'ólowi dorczone
i
tene podda si ich wyrokom. Senat wszake nie
uchwali przj^jcia ustaw trydenckich a izbie posów
nie zostay one nawet nigdy przedstawione. Duchowiestwo katolickie przyjo ustawy powysze z niektóremi
ograniczeniami tego samego roku 1564, a ju w r. 1578,
na synodzie w Piotrkowie, to samo duchowiestwo
poddao si im bezwarunkowo. Sejm jednak nie przyich nigdy, pomimo usiowa czynionych w tym kierunku przez stronnictwo prawowiernych katolików za panowania Zygnmnta III i Jana Sobieskiego, aczkolwiek
w owym czasie rzymski katolicyzm odniós ju by zupene nad protestantyzmem zwycistwo.

e

j

—
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ROZDZIA

Vn.

Dalszy cig walki protestantyzmu z katolicyzmem i wzrastajce
krzewienie si reformacji w rónych czciach Polski.

Duchowiestwo

Sjiiod kato-

powszechny upadek swego wpywu,
a zwoany do Piotrkowa synod pooenie to uwydatni
Stwierdzajc opieszao duchownych,
jeszcze bardziej.
postanowiono na synodzie tym zapewni sobie obecno
ich na przyszych synodach za pomoc nakadania kar
pieninych na chccych si uwolni od obowizku
Na wymienionym synodzie wzbroniono
uczestnictwa.*)
uywania w szkoach ksiek, wypowiadajcych dnoci nowatorskie, a polecono autorów staroytnych, przekadajc pogastwo nad herezj. Postanowiono te
da od króla wydania rozkazu, wzbraniajcego ksigarzom sprzedam, ani dzie heretyckich. To samo duchowiestwo wymogo natrctwem swem na królu niektóre
rozporzdzenia wzgldem nowatorstw religijnych, bdce raczej upomnieniem ni wyrokiem, albowiem potpiay herezj bez Avymierzenia jakiejbd na niej kary.
Najbardziej godne uwagi z postanowie w sprawach
religijnych byo prawo, za wspólnem usiowaniem przeciwnych stronnictw wydane r. 1564 na sejmie w Parczowie, tyczce si nauki arjanów czyli antitiynitarzy, któw tym czasie zacz rozpowszechnia koció tak zwanych minorytów, czyli anabaptystów piczowskich. Dowodzc wyszoci Boga Ojca nad Synem, torow^ali oni
drog zupenemu zaprzeczeniu bóstwa Chrystusowego.
Zasady te obudziy niech wszystkich stronnictw religijnych a trzy ewangelickie wyznania w Polsce: helweckie, luterskie i czeskie, zamierzajce poczy si
z sob, wyrzeky si(; wszelkiej z piczowianami wspól-

|.j^^^,jg°^^'

*

rzymsko-katolickie spostrzegao wy-

ranie

szybki

i

-

r

*)

Arcybiskup,

skupi po 60.

w

razie nieprzybycia,

mia paci kar

100 dukatów, a bi-

—
noci.

Kommendoni

okolicznoci,

—
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si skorzysta z tej
by przedstawi królowi potrzeb prawa,

skazujcego na

i

Hozjusz

starali

\vy gnanie z Polski wszystkich

ksiy

nie-

rzymsk ale przekonawszy
niemonoci ustanowienia takiego prawa, zadali
od króla rozkazu wypdzenia wszystkich duchownych
zatwierdzonycli przez stolic

si

;

o

ewangelickich obcego pochodzenia. Lecz i to im si nie
powiodo; natomiast arcybiskup Uchaski i kilku sena- Obcokrajowi
torów, nalecych
do helweckiego
do czeski e-ar'|aScyotezy.
go kocioa uzyskao swym wpywem od króla rozkaz, ^^"J^ rozkaz

bd

bd

-liksiy

"^

skazujcy na wygnanie tych

rzy nie uznawali tajemnicy Trójcy
oni

opuci Polsk w

trzy dni

po

opuszczenia

T

cudzoziemskich, któ-

witej: zmuszeni

w.

Polski.

byli

Michale. Aczkolwiek

wycznie antitrynitarzy, Hozjusz Hozjusz dago take do braci czeskich, uwaa- wS^rozpoS^
'lenie to zaicichza cudzoziemców a zatem podlee-aicych wspomniaJ'
r
stosowa do
nemu wyrokowi, jakkolwiek dalekimi byli oni od zaprze- braci czeskich,
czaniadógmatu Trójcy S-tej. Kocielecki, kasztelan pozna-

rozkaz

ten dotyczy

stara si

rozcign

lojij

namow Hozjusza,
pocz zmusza braci

ski a gorliwy katolik, za

krtnie ten rozkaz,

opuszczenia Polski; lecz Jakób Ostroróg,

stosujc wyczeskich do

Rafa Leszczy-

Wawrzyniec, biskup zborów czeskich, dowiedli
ki'ólowi, e rozporzdzenie to nie da si do nich zastosowa, a na poparcie swoich twierdze przedstawili
obron swej wiary. Król przyj te uwagi uprzejmie,
owiadczajc, i wyznanie braci czeskich w niczem nie
sprzeciwia si prawdziwemu chrzecijastwu, wskutek
czego wyda rozkaz 1564 r., wzbraniajcy przeladowania cudzoziemców, Avyznajcych wiar czesk. Takie zastosowanie owego rozporzdzenia nie podobao si Hozjuszowi, który te czyni gorzkie wymówki prymasoAvi
Uchaskiemu za zajte przeze w tej sprawie stanowinaley przeladowa i niszczy wszysko, utrzymujc,
stkich kacerzy, gdy wygnanie li tylko przeciwników
ski

i

e

Trójcy

w. mogo by uwaane

niejako za uznanie

in-

—
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Jeeli niepodobna wygna wszystkich kazostawi wszystkich, by sie wzajecerzy, to
mnie niszczyli swemi niezgodami, gdy wojna pomidzy
heretykami przynosi spokój kocioowi katolickiemu.
Wyrok ów, zaJedyn ofiar tego wyroku by sawny woch OchiPrzybywszy do Polski av maju 1564 r., zosta serwocha^Ocbi" no.
dX'^szczeui'a^^^c^^i^ie przyjty przez tych, którzy podzielali jego reliPoiski,
gijne przekonania.
Zabawi on czas pewien w Krakowie, gdzie miewa kazania w rodowitej swej mowie wobec zgromadzenia skadajcego si z wochów i polaków.
Bra te czynny udzia w synodzie antitrynitarzy. Kardyna Boromeusz napisa z rozkazu papiea do Rozjusza i Kommendoniego, aby postarali si wygna Ochina z Polski a w tyme samym czasie Beza napisa hst
podobnej treci do wyznawców kocioa helweckiego.
Ochino zatem zmuszony by opuci Polsk i schroni
si na Morawy, gdzie niebawem zakoczy dugie i nienycli herezyj.

ju

lepiej

;

spokojne ycie.

Duchowiestwo

Duchowieckie nadare-

dzenia szlachcie

przeladowa^^
mieszczan po-

katolickie, straciwszy

nadziej szko-

obrao sobie inne pole
postanowio skorzysta z tego,

protestanckiej,

Avalczenia zherezj:

si opiek przywilejów,
przysugiway szlachcie, ani te byli wczeni pod
prawo dajce kademu szlachetnie urodzonemu polakowi swobod zaprowadzania w swoim domu form chrzecijaskiego naboestwa wedug osobistych przekona.
7^ f,

mieszkaiK^y miast nie cieszyli

jakie

Najdogodniejsze pole do próby przeladowania ewangelików przedstawia wówczas Pozna, wielu bowiem jego obywateli otwarcie wyznawao luteranizm lub zasa-

poznaski,
i,
jak si ju rzeko, gorliwy katolik, zawsze by skonny do popierania wszelkich usiowa zdajcych do

dy braci

czeskich.

Kocielecki,

kasztelan

przeladowania przeciwników papiestwa; a Czarnkowski,
biskup poznaski, czowiek przezorny, nie majc odwagi
otwartego rozpoczcia przeladowania, potajemnie do nie-

—
i;o
i

zachca.

—
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mielszy •ode

Pawe

inkwizytor djecezji poznaskiej,

Sarbin, dominilcanin

wezwa

przed

sd du-

chowny mieszczanina Grzegorza Grycera, obwiniajc go
wystpienie

o
/ji

czeskiej

otworzy dom
rych

e

z

lub

kocioa

katolickiego

pikardyjskiej.

i

przyjcie iere-

Zarzuca

mu

dalej,

e

bezbonym zgromadzeniom, na któbya komunja pod dwiema postaciami,

8W(')j

udzielana

wychowanie swych

powierzy Janowi Rokicie, duchownemu czeskiemu.
Grycer nie zaprzecza prawdzie tych oskare,
tylko odroczenia sdu. Jednoczenie, na podstawie takiche samych obwinie, wezwa inkwizj^tor dwóch innych obywateli poznaskich,

i

dzieci

da

Jakóba, aptekarza,

i

Serafina, krawca, którzy jednak

nie

adnej na to wezwanie uwagi. Urzdnicy miapod wpywem ducliowiestwa, tych ludzi,
któr3'^ch koniec byby niezawodnie smutny, gdyby roz])Oczte przeciw nim ledztwo nie zostao przerwane
przez magnatów protestanckich: Górk, wojewod poznaskiego, i Jakóba Ostroroga, którzy, wtargnwszy do
zwrócili

sta uwizili,

nuasta na czele
ckich swych

licznego

pocztu

uzbrojonych

wspówyznawców, przemoc

szlache-

otworzyli

wi-

uwalniajc przeladowanych, których, dziki tak
potnej opiece, zaprzestano odtd niepokoi za ich religijne przekonania.
Biskup, widzc, i otwarcie nie
zdoa wywrze swej zemsty na ludzie miejskim, wezwa
przed sd duciowny, otworzony we wasnym majtku,
Ksiu, Pawa, organist, obwiniajc go o herezj. Tennie zapiera si zupenie i przyrzek dowie susznoci swych przekona. Wszelako obrona tego rodzaju
niewieleby mu pomoga, gdyby nie znalaz skuteczniejszej.
Jako i tym razem magnaci protestanccy, mianowicie: Jan Tomicki, kasztelan z Rogona, Jakób Ostroróg i Rafa Leszczyski, na czele stu uzbrojonych dwoBirzan towarzyszyli Pawowi przed sd duchowny.
skup, dowiedziawszy si o tem, nie czekajc na ukazazienie,

e

—

—
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si oskaronego, wyda

/'

na

zaoczny wyrok mierci.
A gdy wyej wymienieni panowie stanli przed biskupem, owiadczy im,
przybywaj zapóno, bo sprawa skoczona, dodajc, i nie powinni si do niej wtrca, poniewa nie tyczy si ona szlacticica, tylko czowieka nie posiadajcego ich przywilejów. Na to odpowiedzia Ostroróg, i, gdyby pozwolili skrzywdzi z powodu przekona religijnych jednego choby czowieka,
najniszego nawet pochodzenia, to samo mogoby si
przytrafi wkrótce i najwikszym magnatom królestwa!
Uwolniono tedy Pawa, który wróci do Poznania, gdzie
spróbowawszy potem raz jeszcze mu dokuczy, duchowiestwo zostawio go nareszcie w spokoju.
Osabienie powagi Rzymu oraz lekcewaenie i pogard, w jak popada w Polsce, najjaskrawiej uwydatnia zdarzenie, jakie zaszo w 1564 r. w Lublinie.
ptwinowski Erazm Otwinowski, *) znany póniej zwolennik antitry^^wSzT"'' nitarzy i kierownik sawnej ich szkoy w Rakowie, przeobrzdek ko- ]^Qj^3^^g7y ksidza katolickiego o niedorzecznoci wierzej
scioa katolickiegopodczasnia W dogmat przemiany ciaa i krwi Chrystusa w eunie

e

...

>

_

^

procesjiwLu-

...

,

,

,

gdy
.

nie

go ludu.

•

....

wymogi na tyme ksidzu przyrzeczenie, iz nibdzie wystawia hostji ku czci ze strony zebraneKsidz wszelako nie dotrzyma obietnicy pod.

j

charystji,

blinie,

i

i

i,

szed na

czas uroczystej procesji po ulicach Lublina,

jej

Otwinowski zatrzyma go wówczas,
gone czynic mu wymówki
za spenianie obrzdku, którego niedorzeczno sam
uzna; poczem zada, by ksidz odmówi Ojcze nasz."
A gdy duchowny rzek: Ojcze nasz, który jest w niebie," Otwinowski zawoa: ,,Bóg jest w niebie, a nie

niosc hostj.

czele,

ród

licznego

tumu

ludu

,,

,,

*)

niacz

jzyk

mi

Teno Erazm Otwinowski

metamorfoz Owidjusza

i

znany jest

w

literaturze

jako autor kilku poematów.

polskiej

jako

tió-

Trzotlómaczy te na

polski wierszem wszystkie podobiestwa Zbawiciela.
Wraz z omioma
swymi przeszed na socynianizm i umar w r. 1607, majc lat i)0.

bra-

—
w
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rk ksidza puszk
zawierajc powicone opatki, rzuci j na ziemi i podepta nogami. Zebrany lud szemra na to witokradztwo, lecz nie popeni adnego na Otwinowskim gwatu.
Ksidz posa po si zbrojn, kt(3raby Otwinowskiego uwizia, lecz ten scironi si tymczasem do
domu szlaclicica protestanckiego Suchodolskiego. Zuchwalstwo tego czynu, zasugujce niezaprzeczenie na
chlebie!"

i

to

mówic, wyrwa

z

surow kar, da si chyba wytómaczy zapamita gorhwoci Otwinowskiego, który, bd co bd, naraa swe
ycie, wystpujc w podobny sposób przeciwko temu, co

uwaa

za bezbone bawochwalstwo, a czem wywoa
oczywicie wielkie ród katolików oburzenie. Ale te
czynem swym zachwia wiar w przemian przy sakramencie, gdy aden znak z nieba nie nastpi, aby ukara tak zuchwae sponiewieranie przedmiotu uwaanego
Oskarony przed sdem sejprzez katolików za wity.
mowym, Otwinowski byby niezawodnie poniós surow
si za nim pose krakowski Rej z Nagokar, ale
wic, któremu powiodo si da pomylny obrót tej spraRej broni Otwinowskiego na zasadzie, i przeci- otwinowski
wie.
przewinieniom nie byo w Polsce prawa pi^zedsejmem,
podobnym
wko
1®^^ umewmnaleao tylko wymódz na Avinowaicy
Avynagrodzei
n
ó j
j
mony. Ucnwauyt do przyrz-ionenoweprainie ksidzu za zepsut puszk i
Uwolniono wic Otwinowskiego, ale czajce woi|d.zenia opatków.
jednoczenie uchwalono nowe prawo, zabraniajce prze- ^^^ wszel-'
^^^^ wyzna,
to katolickim
szkadzania wszelkim obrzdom

uj

e

•^

mk

"J

bd

bd

iwangelickim.
Biskupi, przyszedszy do przekonania,

naj
nia,

e

nie poko-

protestantów si, zmienili swój sposób postpowastarajc si osign cel swój agodnymi rodkami;

poczem na sejmie

^)

r.

1566

*)

podali ewangelikom nast-

Propozycja rzeczona postawiona zostaa na sejmie warszawskim 1556

H. M.

r.

-AYnioskipod-pujce

warunki:

W swych

nione"ewan-

domacli
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Dozwala si szlachcie utrzymywa
ksiy, którzy wystpili z kocioa

^^^^ diichowiii

b?skup^wka-^"^y^-'^^^^®§'^'
tolickich na przez biskupów katolickich.
sejmie 1566

ci

musz by
Szlachta

zatwierdzeni

moe budowa

dla

i".

naboestwa ewangelickiego nowe kocioy
utrzymyje wasnym kosztem, lecz nie wolno im zabiera
kocioów katolickich ani nalenych temu kocioowi
i

wa

Oprócz tych ustpstw zgadzali si na inne,
pozornie wikszej jeszcze doniosoci a tyczce si zasad religji, mianowicie okazali gotowo przyjcia Ewangelji za jedyn nieomyln podstaw wiary i zniesienia
wszelkich w tym przedmiocie objanie synodów i soborów katolickich, dajc tylko, aby zdania w. w. Augustyna, Chryzostoma, Ambroego i Hieronima przyjte zostao za miarodajne do objaniania Pisma witeTemu wnioskowi oparli si wyznawcy kocioów
go.
helweckiego i czeskiego: Stanisaw Lasocki i Mikoaj
Ten ostatni zapyta biskupów o blisze okrelenie
Rej.
znaczenia, w jakiem naleao pojmowa owych czterech
ojców kocioa? Biskupi wówczas zmuszeni byli przyzna, i nie da si to objani inaczej, jak wedug znadziesicin.

czenia,

nadawanego pismom

e

koció katolicki.
owe byy tylko sida-

ich przez

wnioski
Zeznanie to dowiodo,
przez
biskupów
na ewangelików, skumi, zastawionemi
tkiem czego na tem przerwano rozprawy w tym przedmiocie.
Ustalenie lu-

w

Prusach

królewskich,

Podczas gdy

W

Polsce toczyy si opisywane przez

nauka Lutra szybkie av Prusach
postpy. Jakemy to ju opisywali,
protestantyzm w Gdasku i caych Prusach stumiono do czasu gwatownym sposobem. Kraje te, aczkolwiek zczone z Polsk, posiaday odrbny zarzd i prawodawstwo; miay te odrbn hierarchj kocieln, na
czele której sta arcybiskup warmijski, zupenie niezaleny od gowy kocioa katohckiego w Polsce. Okolinas walki

religijne,

królewskich robia

—
czno

ta,

odczajc

—

205

niejako

duchowiestwo pruskie od

polskiego, sprzyjaa ro/wojowi reformacji,

przeszkadza-

jc zgodnemu dziaaniu duchowiestwa obu krajów przeciwko wzmagajcemu sic^ wpywowi protestantyzmu.
Gwatowne stumienie nauki ewangelickiej w Prusach w r. 1526 nie zdoao jej wykorzeni, powstrzymujc tylko objawianie si jej na zewntrz
zdaje sie, jakoby przeladowanie podniecio wyobrani gorcych
umysów, albowiem s lady, i w tym czasie zaczy
w Gdasku powstawa sekty fanatyczne. Gdy osabo
wraenie, wywoane srogoci zwyciskiego katolicyzmu,
ukrywajce si dotd przekonania protestanckie znów zai,

czy

si ujawnia, nabierajc

z

kadym

dniem wikszyci

rozmiarów. Hozjusz, zostawszy biskupem warmijskim w r.
1551, wymóg na królu wyrok nakazujcy utrzymanie

zdoao to przeszkodzi
dniem kadym silniej skonnoci ogóku reformacji, skutkiem czego okazaa si naw^et po-

obrzdku

katolickiego; lecz nie

objawiajcej si

u

z

w

Tego roku na sejmie krajowym pruskim postawiono wniosek, by ogosi tu wolno wyznania, lecz gdy sejm nie
trzeba zaniechania publicznych procesyj

przeprowadzi ustawy

w

r.

1555.

wikszo

tym przedmiocie,

du-

chowiestwa pruskiego odmówia Rzymowi posuszestwa w r. 1556, zaczw^szy udziela swym parafjanom
komunji pod dwiema postaciami. Usiowania Hozjusza,
by powstrzyma szybki rozwój reformacji, okazay si
bezskutecznemi, albowiem wpyw jego niweczyli, przyjwszy protestantyzm, Achacjusz Czema, wojewoda malborski,

*)

i

Pawe

Dziayski, wojewoda pomorski.*) Przy-

Wspomnianemu w tekcie DziaJyskiemu byo na imi Jan

i

by

on woje-

wod chemiskim. Przyj

on nastpnie znów katolicyzm. Brat rodzony Jana, Rafa,
kasztelan brzesko-kujawski, któremu w r. 1561 dedykowano polskie wydanie konfesji
augsburskiej, i syn Rataa, ukasz, podczaszy koronny, zostali do mierci ewano;clikami.
Na ukaszu wygasa protestancka linja Dziayskich wdowa jego, Zofia
:

Zamojska, siostra kanclerza, f

w

wyznaniu augsburskiem

w

Brodnicy 1605

r.

H. M.

—
tern król,

—
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zachowujc si

udziela

bezstronnie,

budow

rozmaitym miastom pozwolenia na

kolejno

wity

szkó

i

protestanckich, a gdziekolwiek otwarte popieranie refor-

uwaa

macji
jowi.

za niestosowne,

pobaa

tam

jej

rozwo-

W kocu uprawni istnienie nowych zasad

*)

udzielenie miastu

Gdaskowi w

przez

1567 pozwolenia

r.

na

zaprowadzenie obrzdku luterskiego, który to przywilej

rozcignito na Elblg, a w r. 1569 na wszystkie inne
czci Prus. Swoboda ta odnosia si wszelako wycznie do wj^znania luterskiego, inne za wyznania ewangelickie pozbawione byy udziau w tem dobrodziejstwie.
Przy przylGdy Inflanty, dobrowolnie poddawszy si Polsce, zostay
do niej przyczone 1561 r., obrzdek rzymski by
ki Inflant,
^^^^ 3^^ zniesiony a natomiast ustalone byo wyznanie
^sta'?Sm" za"
twierdzony ewangelicko-augsburskie. Ten stan rzeczy uznany zosta
pl*Z6Z Krois.
polskiego.
zatwierdzony przez króla polskiego wraz z mnemi swobodami i przywilejami, jakie przysugiway mieszkacom
nowonabytego a wanego kraju.
^

^

1

1

I

1

•

•

•

1

Szerzenie si
nauki ewangelickiej

^owskiej-^'

Miasta polskie,

...
szyy Si swobodami
^

i

•

jakemy

to

ju

•

wspomnieli, nie

t

i

i

cie-

•••ii
nie byy

•

szlachcie przysuguj cemi

i

uprawnione do zaprowadzania u siebie naboestwa ewantem samem pooeniu, jak wszystkie inne
gelickiego.
miasta, znajdowa si te i Kraków, stolica pastwa
Opisane powyej tajemne stowai siedziba panujcego.
rzyszenie przewanie szerzyo protestantyzm w tym gi'0dzie, szybko te nauka ewangelicka ogarna województwo krakowskie a wszystka szlachta dwóch okrgów:
proszowickiego i ksiskiego przyja wyznanie helweckie.
Olenicki obróci w zbór ewangelicki koció katolicki
w Piczowie. Za jego przykadem poszli Lasocki w Pe-

W

*)

rencji z
roligji

razie

Jan

Ocieski, kanclerz wielki koronny,

deputatami gdaszczan, którzy

ewangelickiej,

e

król nie

dali

moe wyda

w r. 1556 na konfewyznawania swobodnie

owiadczy

przywileju

podobnego prawa,

papie, rozgniewany tem, gotów byby zniewoli

cesarza

do

gdy w
dania

takim

pomocy
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w

sznicy, Stadnicki
kaliski,

w

Niedwiedziu, Zborowski, wojewoda

Stobnicj', Fili2:>owski

w

Chrz^cicach,

jako

te

Myszkowski, Avojewoda krakowski, potny ród Szafraców jako te i inni przyjli zasady kocioa helweckiego i utrzymywali ksiy tego wyznania,
którzy w ich domach gosili kazania dla ludnoci krawielu innj^ch.

kowskiej.

Justus Decjusz,

sekretarz królewski,

ustano-

wi r. 1552 koció reformowany w majtku swym Woli,
pooony pod samym Krakowem, a sjmod ewangelicki
wyznaczy Grzegorza Pauli z Brzeziny kaznodziej tego
kocioa, do którego uczszczay tumy mieszkaców
Krakowa. Zgromadzenia te zostay niebawem przeniesione do domu kasztelana bieckiego Bonara w ródmieciu. Gdy Grzegorz Pauli przej si zasadami antitrynitarskiemi, urzd jego powierzono w r. 1572 Szymonowi
Zacjuszowi.

W

r.

1556

Tczyski

przeniós zbór do

a w^r. 1568 Taro,

snej kamienicy,

wojewoda

wa-

lubelski,

W

zabra go do sw^ego domu.
ten sposób zbór ewangew Krakowie pod opiek przywilejów szlachcie przysugujcych. Wkrótce jednak okazaa si po-

licki istnia

trzeba wzniesienia

tu

kocioa

ewangelickiego,

którego

wygld zewntrzny odpowiadaby wygldowi kocioów
katolickich a którj^by, nie potrzebujc ucieka si pod
niczyj poszczególn opiek, mia byt prawem zapewniony.
r. 1569 magnaci ewangeliccy otrzymah wpywem za przywil»swym od Zygmunta Augusta pozwolenie na budow Jg^^jn^^^biSo.
kocioa, szkoy i szpitala dla swego wyznania, jako te J'^^? ^ ?^*"
na zaoenie cmentarza. Pozwolenie to potwierdzono helweckiego
wyznania.
i rozszerzono w r. 1572
rozkazem królewskim, na mocy
którego zbór ewangelicki otrzyma prawa, równe posiadanym przez rzymskich katolików. Gówni czonkowie
zboru ki-akowskiego, tak ze szlachty jak z mieszczan,

W

Moskwie przeciwko polakom
nakazuje ich sumienie,

i

e

;

e

jednake

mog wyznawa tak
w tern

król nie pozwoli na to, by im

wiar,

jak

im

przeszkadzano.

—

—

—
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hojnemi skadkami natychmiast pokryli wydatki na budow kocioa i szkoy; na rzdców i starszycli zboru
obrani zostali z pomidzy szlacity: Jan Zebrzydowski,
Stanisaw Iwan Karmiski, jeden z pierwszych i najgorliwszych zwolenników reformacji; a z

Chrubowski

i

poród mieszczan

Gutterer, radcy krakowscy, Maciej Wierz-

sawny drukarz, i kilku innych; cechmistrza garbarzy obrano djakonem. Tak urzdzony zbór kwitn
do czasu, gdy zachcony przez jezuitów motoch zburzy go i zniszczy.
Bracia czescy, którzy w
1548 zmuszeni byli do
czescy,
bita,

Eracia

]•,

wPolsce/wie^^^P^^'^^^^®^^^ Polski, spdziwszy
tam zysku-|)ii^,^i Poznania, zatrzymali si

lu

]i\

.....

dziesi tygodni

w

po-

na pewien czas w Tozwolenników.
runiu, gdzie uprzejmie przyjci zostali tak przez mieszkaców miejscowych jak i okolicznych. Szybkie szerzenie
si ich nauki zaniepokoio duchowiestwo katolickie,
a biskup chemski, Tiedeman Giese, aczkolwiek sprzyjajcy potajemnie reformacji, zmuszony by prosi rzd
o zastosowanie do braci czeskich w Prusach tych samych praw, na zasadzie których wygnani zostali z
Wielkopolski.
Zmuszeni wic do opuszczenia Prus królewskich, przeszh do wschodnich czyli ksicych, pozostawiwszy w Toruniu jednego swego ksidza dla dozorowania maego, przeze utworzonego zboru lecz ksidz
ten, wyszperany przez Hozjusza, musia w r. 1549 uda
.

.

;

si za swymi wspówyznawcami.

Albert,

ksi

pruski,

przyj Braci uprzejmie a nawet osania ich przeciw napaciom zbyt gorliwych teologów luterskich, potpiajUdzieli im te praw obywatelskich,
cych ich nauk.
zupenej swobody wyznania i oddal na ich uytek koció, w którym odprawiali naboestwo w swym narodowym jzyku.
Nie poprzestajc jednak na tem, bracia czescy, usilnie pragnli rozszerzy wyznanie swe w Polsce, gdzie
rzucili ju swój zasiew, podczas krótkiego tam pobytu

—
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W

tym celu Maciej Syoski, biskup zboru czeodwiedzi w nastpnym, 1549 roku Pozna, gdzie
przyjty gocinnie przez radnego miasta Andrzeja Lipczyskiego, mia w jego domu kazanie i utworzy tammay zbór. Zwiedziwszy Morawy, w powrocie znów
si zatrzyma w Poznaniu dla utwierdzenia w wierze
swej gminy, szybko w^zrastajcej dziki usiow^aniom Mateusza Akwili, Mateusza Czerwonki i Jerzego Izraela,
którzy tu czsto przybywali z Prus ksicych dla pokrzepienia wiary i gorliwoci sw^ycli nowonawróconych
braci. Zbór ten, wzrósszy w liczb, zada od Macieja Syoskiego, aby mu wyznaczy staego duszpasterza,
a biskup powierzjd urzd ten Jerzemu Izraelowi.
Zadanie jego pene byo niebezpieczestw z powodu
zawici duchowiestwa katolickiego lecz gorliwa praca
Izraela w winnicy Paskiej niebawem uwieczona zostaa w^ietnem powodzeniem, gdy do jego zboru przyr.

1548.

skiego,

e

;

czyy si najpierwsze rody wielkopolskie. Z pomidzy
nowonawróconych wymienimy: pani na Pamitkowie,
Katarzyn, siostr, Jakóba

g

m

i

i

Stanisawa Ostrorogów,

Jankowsk, za

ich siostr,

której

przykadem

i

dru-

poszli

kilku krewnych; prócz nich, rodziny Bukowieckich,

Górka, kasztelan
Ronowskich i innych.
poznaski, wyznajcy ju zasady ewangelickie, opiekowa si nowym zborem, do którego niebawem przyczy
Jaskóleckich,

si te jeden

gówniejszych obywateli Poznania, Szylling, i zakonnica dominikanka, Prakseda, która nastpnie
odznaczya si bogobojnem i cnotliwem yciem jako te
owocn prac nad szerzeniem Sowa Boego.
Najczynniejszym jednak krzewi cieJem zasad kocioa czeskiego by sam Jerzy Izrael, pracujcy nad tern

dzieem

z

z

nieznuon wytrwaoci

i

naraeniem ycia,

któremu zagraali nasadzeni przez biskupa poznaskiego zbóje.
pracy tej dzielnie wspomagaa go Katarzyna Ostroroanka. Brat teje Jakób, którj^ odstpi-

W

Zarys dziejów leformacji.

Tom

I.

14

—

—
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jednak jeszcze w wyborze
wyznania, zaprosi w r. 1553 Feliksa Krucigera ze
Szczebrzeszyna, superintendenta kocioów helweckich

waha si

wszy od Ezymii,

w

Maopolsce,

Stankara, by

i

mowie
wanym

wspólnie

z

Izraelem

do-

poczenie obu wyzna.

prowadzili do skutku

nie zdoali jednak

przedmiocie;

doj

Dwaj ci
do porozumienia w tym

powróci

Feliks

wic

do

siebie

pogldy Stankara odrzucone

zostay zarówno przez
koció ielwecki jak czeski. Eozprawa, jak w tym
przedmiocie mieli z Izraelem w obecnoci wielu osób,
zrobia tak silne wraenie na Barbarze ze Stadnickich
Ostroroynie, i owiadczya postanowienie przyczenia
jej
ociga si jeszcze
si do zboru czeskiego.
a

i

M

w kocu

przykadem
znajdujce si w jei odda braciom czeskim wszystkie
go dobrach kocioy katolickie. wietne te powodzenia
czas pewien, ale

poszed za

jej

umoebniy Braciom urzdzanie naboestw swych w

pa-

acu Ostrorogów w Poznaniu; lecz poniewa nie otrzymali na to urzdowego pozwolenia, przeto postpozostao za bezprawne a król,
szony uledz przedstawieniu rzymskich katolików,

Avanie ich uznane

r.

1556

madze
skich

w

wzbraniajcy Braciom zgrokar wymienionych w statutach pol-

Wilnie rozkaz,

pod

grob

przeciw

ustaw od

zmu-

wyda

heretykom,

aczkolwiek

paragrafy

tych

dawna byy tylko martw liter. Gorliwy
popieszy wykona wymienione roz-

katolik Kocielecki

porzdzenie królewskie, rozkazujc zamkn koció braczeskich, którym jednak powiodo si niebawem,
ci
dziki wpywom Ostroroga, otrzyma pozwolenie na
ponowne kocioa tego otwarcie. Powodzenie to zachcio luteran do urzdzania zgromadze na tem sanowa próba przeladomem miejscu, a wiemy ju,
wania braci czeskicli r. 1564 speza na niczem.
Usiowania Stankara i Feliksa ze Szczebrzeszyna,
majce na celu poczenie braci czeskich z kocioem

e

—

—
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helweckim nie doprowadziy wprawdzie do podanych
wyników, lecz wyznawcy obu tych kocioów zaczli
odtd spostrzega z kadym dniem wyraniej moebno i konieczn potrzeb tego poczenia. Synod
w Somnikach w listopadzie r. 1554, chocia nie powzi stanowczych uchwa w tej sprawie, znacznie j
przecie posun naprzód a obrady na synodach w Chrzcicach, w marcu 1555 r., i w Gniewkowie coraz wicej
zbliay oba wyznania ku temu celowi,
wreszcie Wyznania
poczenie to doprowadzono do skutku na synodzie
czeskie
w Kominku, pod Kaliszem, na obradach trwajcy eh ^^gjp°^^555'^J:^^
od 24:-go sierpnia do 2-go wrzenia 1555 r. Przedstawicielami czechów na tym synodzie byli: Jan Czerny,
biskup czyli starszy ich zborów, Jerzy Izrael, Mateusz
Eybiiiski, Jan Gyrk,
proboszcz niemieckiego zboru,
P. Studenius, Piotr Skalnicki, M. Marsz ek, Albert Serpentin, proboszcz komiski, Jan Rokita, Jan Laurentius, Jan Petranius, St. Bydraski, J. Filipowski i inni.
Prócz nich, ze szlachty wyznajcej nauk czesk, byli: Jan
Krotowski, wojewoda inowrocawski, Jan Tomicki, kasztelan z Rogona, Jakób Ostroróg, Leszczyski, Grudziski, Marszewski i inni. Przedstawicielami helwe-

a

i

kocioa byli: Feliks ze Szczebrzeszyna, superintendent kocioów reformowanych w Maopolsce, Andrzej Pramowski, Stanisaw Lutomirski, Marcin Krockiego

wicki, Aleksander

Yitrelinus, Grzegorz Pauli

póniej zasady
Oprócz wymienionych tu duchownych,

rej

ostatni

przyjli

stawiali: Lasocki,

Ksi

Filipowski

i

szlacht

sawny uczony

wysa

(ci

czte-

antitrynitarskie).

przed-

/Andrzej

swego kapelana Jana
Funka, Wilhelma Krzyneckiego, barona z Ronowa,
Maeckiego. Czesi przedstawili czonkoin
i Hieronima
kocioa helweckiego wyznanie swej wiary i porzdek
hierarchji i karnoci kocielnej, które, po starannem
zbadaniu, uznano za cile zgodne z czystemi zasadami
Trzecieski.

pruski

—
Ewangelji
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zwyczajami kocioa pierwotnego.

i

Ustano-

wspólno duchown midzy obu wyznaniami,
jakkolwiek kade z nich zachowao sw oddzieln hiewiono

zaprowadzono równouprawnienie duchownych
czeskiego kocioa z duchownymi wyznania helweckiego.

rarchj,

i

Poczenie

to

wywoao wielk rado poród gównych
w Europie, a wielu z nich, jak Piotr

reformatorów
Mczennik, Sturm, Pontanus i inni wystosowali powinszowania do zborów ewangelickich w Polsce.

ROZDZIA
Powstanie

kocioa

w

rozwój antitrynitaryzmu

i

Zasady reformacji
opór

VIIL

w

tym

czasie

Polsce.

pokonay zupenie

katolickiego, a zbory protestanckie,

zali-

swych wyznawców najszlachetniejsze rody
polskie,*) stay pod wzgldem politycznym na równi ze
swymi przeciwnikami, posiadajc jednak nad nimi t
nad zgrzybia staprzewag, jak daje rzeka
roci. Ale oto w obozie samych protestantów powsta
czajce

do

modo

wróg, o wiele groniejszy

dla

kocioa ewangelickiego

ni knowania Rzymu, wróg zarówno

*) Trzecieski

w

dziele

nastpujco wybitne rody
lickie: Ostrorogowie,

niebezpieczny

dla

swojem „De Evangelii in Polonia origine" A\'ylicza
okoo r. 1556 wyznaway zasady ewange-

polskie, które

Oleniccy, Sienniccy, Leszczyscy,

.Szafracowie,

Tczyuscy,

Jordanowie, Zborowscy, Górkowie, Mieleccy, ascy, Chodkiewiczowie, Radziwiowie, Melsztyscy,

owi,

Dembiscy, Bonarowie, Boratyscy,

Firlejowie, Cikowscy,

Tar-j

Lubomirscy, Dziayscy, Zebrzydowscy, Sieniawscy, Czarnkowscy, GorscyJ

Dziaduscy, Zarbowie, Przyjemscy, Bniscy, Maachowscy, Konarscy, Wielopolscy!
Straszowie

i

wielu innych.

wyszo dostojestwa w

Reprezentanci wszystkich tych rodów

e

zajmoway

naj-l

Interesujc te jest rzecz,
wielu byych pro-j
testantów, nawet po powrocie swoim do katolicyzmu, zachowao pogldy nie licui
jce z duchem tego kocioa. Tak np. Jan Zamojski, którego historja nasza na-l
ywa „wielkim." Wychowany w wyznaniu ewangelickiem, podczas pobytu w(|
Woszech przeszed na katolicyzm, lecz pozosta na zawsze obroc wolnoci relif
gijnej.
Rzeli on razu pewnego, wobec króla i senatu, nastpujco godne parniej
ci sowa: „Oddabym poow ycia mego,
gdyby ci, którzy opucili katolicyzinl
z dobrej woli znowu powrócili do tego kocioa; lecz wolabym odda cae me iyjj
cie a nie

lvraju.

cierpi, aby kogokolwiek do tego zmuszano."

—

—
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gdy grocy obaleniem wiary w objawienie Boe. Mamy tu namyli nau- Pierwsze
objawy nauk
1546 zaczf^to wypowia- arjanów
kil antitrynitarzy, któr ju w
(la w Polsce na zebraniach tajnego stowarzyszenia
w Krakowie, Wedug wiadectwa Modrzewskiego, wielu
katolików jak

i

dla ewangelików,

.

.

r.

polaków^ czytao dziea Serw^eta;

gosi niewtpliwie

w

te same

przekonania

Lelio Socyn, odwiedziwszy nasz kraj

rozwoju za wielce przyczyni si
Stankar, utrzpnujc,
pojednanie ludzkoci z Bogiem
r.

1551.

Do

icli

e

dokonane zostao przez Clirystusa nie przez Jego natur Bosk, lecz ludzk.
Pierwszy, który streci przekonania antitrynitarzy

uj

w

by

Gonidzki

Gonidzki lub si zasady arWychowany na wszechnicy ^^^^^g^gfoJ"
z Gonidza na Podlasiu.
krakowskiej, w r. 1550, jako gorliwy katolik, wystpo- '"**^*?y"*
i

je

ksztat nauki,

niejaki Piotr

^•

w^a przeciw Stankarowi.
•

szaski, biskup

wileski,

do doskonalenia si

Pawe Algimont, ksi holzaj si nim dopomóg mu
i

w

naukach na uniwersytetach zagranicznych. Gonidzki zwiedzi gówne akademje niemieckie i uczszcza j)rzez czas niejaki na w^szechnic w Witenberdze, pozostajc mimo to wierny Rzymowi. Przekonania swe zmieni dopiero w Szwajcarji, zetknwszy
si tam prawdopodobnie z nauk antitrynitarsk, goszoprzez wochów, zbiegych z rodzinnego kraju z powoco bd, Gonidzki wródu religijnych przekona.
ci do Polski jako pozorny wyznaw^ca zasad kocioa helweckiego, ale ju w r. 1556, na synodzie reformowanym
w Secyminie, otw^arcie wyzna swe arjaskie zasady.
Odrzuciw^szy atanazjaskie „credo," zaprzecza jednoci
Boga Syna z Bogiem Ojcem, nie uznawa pow^szechnie
przyjtego pojcia o Trójcy witej, utrzymujc,
trzy róne osoby Boskie, lecz
prawdziwe bóstwo posiada tylko Bóg Ojciec.
Synod nie orzek nic w tym
przedmiocie, poddajc go wyrokowi Melanchtona, do którego Gonidzki sam si uda.
Daremnie jednak wielki

n

Bd

e s

e

—
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reformator stara si go nakoni do wyrzeczenia si powzitycli przekona.
Na synodzie w Brzeciu Lite-

wskim,

r.

1558,

Gonidzki dokadniej rozwin

sw

na-

%
mi

s.Gorinth:

73.

"rt^oWm t Wgrowie,' R^hi

Paksymile karty tytuowej jednegojz druków arjaskich.

uk. Odczytawszy rozpraw przeciw chrzczeniu dziezakoczy znaczc uwag, e, oprócz tego, niejeden

ci,

—
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dogmat papiestwa przeniesiono clo kocioa ewangelickiego.
Synod, z obawy rozdwojenia midzy reformowanymi, nakaza Gonidzkiemu milczenie pod kar

jeszcze

wszake odmówi posuszestwa swemu

kltw^y; ten

ko-

cioowi

a niebawem licznych znalaz zwolenników swozapatrywa. Najsihiiejsze poparcie da mu Jan Kiszka, starosta mujdzki i hetman litewski, magnat posiadajcy wielkie bogactwa i wpywy, który, przejwszy si
pogldami Gonidzkiego, mianowa go proboszczem w majtku swym "Wgrowie, gorliwie popierajc zakadanie
zborów, uznajcych wyszo Boga Ojca nad Synem. *)
Nauka Gonidzkiego zbliajca si bardziej do zasad
Arjusza ni Serweta, prowadzia do zupenego zaprzeczenia tajemnicy Trójcy S-tej i bóstwa Jezusa Chrystusa. Pomidzy zwolennikami Gonidzkiego, tak z duchowiestwa jak ze szlachty, znalazo si wkrótce wielu ludzi, odznaczajcych si nauk i stanowiskiem.
ich

Nauka

antitrynitarzy
^
•^

^

w

dosiga
^

szczytu rozwoju
,

.

.

.

Szkoa
w Pi- czowska
,

piprzej-

województwie krakowskiem, gdzie, jakemy to muje si zasaMikoaj Olenicki pierwszy odway Srskiemi.
si obróci koció katolicki na wityni ewangelick.
Duchowiestwo piczowskie, aczkolwiek pozornie wyznaczow^ie

wyej

jce

wem
S-tej.

w^spomnieli,

zasady kocioa helweckiego, podzielio si niebana kilka odcieni w pojciach o tajemnicy Trójcy
Prócz tych, którzy tej prawdzie nie zaprzeczali,

*)
nj'

tylko

Gonitlzki (lub Gonezjusz), utrz3'mujcy,

dorosym

(dlatego

te zwolenników

e

chrzest winien

by

udziela-

jego nazywano anabaptystami, nowo-

„O Synu Boga, który by przed stwodedykowane jego patronowi Kiszce, drukowane w Wgrowie w r. 1570. 2) „O chrzcie dzieci."
3) „O Trzech, t. j. o Bogn, o Synu jego i o Duchu w." (zamieszczamy faksymile
kartki tytuowej, jako prób druków wgrowskich). Oprócz tego napisa kilka innych jeszcze pism polemicznych. Gromiono go i potj.iano na rónych synodach.;
wreszcie oburzony jego naukami blunierczcmi wystpi przeciw niemu sam Kiszka i kaza pali i niszczy jego dziea, które niegdy sam w drukarni przez
siebie w Wgrowie zaoonej drukowa. Std pisma jego nale do wielkich rzadcbrzcecami), napisa nastpujce dziea:

rzeniem wiata

ci

i

1)

przez którego wszystkie rzeczy uczynione,"

bibljograficznych.

—
byy

dwa

jeszcze

—
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utrzymujce,

jedno

stronnictwa:

Chrystus równ}^ jest

Bogu Ojcu wedle

e

Boskiej Swej na-

niszy od Niego, jako porednik, wedug ludzdrugie dowodzce staej podrzdnoci Syna wobec Boga Ojca. Ten ostatni pogld rozwija si szybko, zyskujc coraz liczniejszych zAvolennitury, ale
kiej

natury Swojej

;

Pomimo sprzecznoci tych zda z zasadami korozamu nie przyszo jednak przez
cioa
czas duszy a wielu nawet spodziewao si, i czysto

ków.

helweckiego, do

nauki da si utrz^ana.

Nadzieje te okazay si przeCzechowicz stanowczo odrzuci chrzest
dzieci; a Szoman, Lustowic i Piotr Statorjusz *) cakowiPiczowianie
cie zaprzeczyli bóstwa Ducha witego.
wydali dwa wyznania swej wiary: mniejsze w r. 1560
i wiksze r.
1561, które wszelako uwaa mona tylko
za nieokrelone zarysy ich nauki, chwiejnej przez czas
pew^ien. Szkoa ich rónia si i wahaa dugo w wyboNareszcie dorze zasad dla cisego, okrelenia wiary.
Chrystus nie jest praszli do nastpujcj^ch wniosków:

cie ponne

:

wdziAvym Bogiem ani te Duch wity; porednictwo
Byo
Zbawiciela jest ludzkiem a chrzest nie uwica.
to

wic zupene

zaprzeczenie objawienia

Boego

i

przy-

chrzecijastwu ludzkiego pochodzenia.
Szybki rozwój tych zasad, powstaych w onie ko-

pisanie
Walka kocio-

a

heiweckiePolsce
przeciw antitrjnitarzom
i rady lefor-

go

w

.szw^carskich.

zacz zagraa
o

tego
koo
cioa, który przewaajc w Maopolsce i na Litwie, wzmo,-.^.
cni Si przez poczcnie si z brami czeskimi z W lelCzujc niebezj^ieczestwo, postanowi miao
kopolski.
oprze si wrogowi powstaemu ród swych wasnych
dzieci. Z Genewy upominano koció reformowany, aby
j^^ioa helweckiego,
*^

'

i

istnieniu
^

.

.

*) Statorjusz

pochodzi

.

z TliioDvi]le

,

(we

,

.

Francji).

,

.

Odbywa

.

on

,

nauki pod

kierunkiem Bezy, lecz przej si pogldami Serweta. Do Polski przyby w r.
1559 i tu naturalizowany jako szlachcic, przybra nazwisko Stojeskiego. Jest oa
autorem pierwszej polskiej gramatyki.

—
dzielnie

broni
radzi

217

przeciw

sifj

uy

—
antitrynitarzom

a

Beza

Poniewa
jednak uycie gwatownych rodków w Polsce byo niemoliwe, nie pozostao kocioowi helweckiemu nic inotwarcie

przeciw

nim miecza.

nego nad walk na synodach dowodzeniami,
na Pimie wiatem.

Dogmat Trójcy

ma

bj^

te

zaczepiony

opartemi

Jerzego

przez

Klandrata
.

Blandrat,
wielce uczonego, który, przybywszy na rozwój anz Woch do Polski takie tu zyska powaanie ród pro- zmu w Polsce,
testantów, i go obrali jednym z superintendentów kocioa helweckiego w Maopolsce.**) Synod piczowski
r. 1558
usiowa nakaza milczenie goszcym niebezpieczne te nowatorstwa: Stankarowi, Blandracie i Lissmaniniemu. Za dogmatem Trójcy w. gorliwie obstawali Jan
aski i Stanisaw Sarnicki. kapelan kasztelana
bieckiego Bonara; lecz usiowania ich w tym wzgldzie
nie doprowadziy do podanego skutku. Przewodniczcy na synodzie w Piczowie 25 kwietnia 1559 r. aski
Sarnicki zadali od wszystkich obecnych tam ksiy,
i
by zoyli A\wznanie swej wiary w Trójc wit. Ale
i to wszake nie zapobiego zemu, bo jeszcze na s}Tiodzie
w Piczowie 20 i 22 listopada tego roku Remigjusz
Ciemicki przedstawi swe dzieo, w którem, zaprzeczajc boskoci Duchowi witemu, radzi zaniecha wzywania Go w modlitwie. Zdanie to popar, acz z wikszem umiarkowaniem, Piotr Statorjusz. O Trójcy roz*)
Blandrata by rodem z Saluzzo (w Piemoncie) i powici si studjom
medycznym. Zdolnoci jego wielkie i mie obejcie zapewniay mu wstp do
najpierwszych rodzin. Przeszedszy na protestantyzm, uda si do Genewy, skd
przyby do
jednali z powodu antitrynitarskici pogldów swoici musia bied
Polski w r. 1555. Mimo napomnienia i przestrogi Kalwina przyjto go tu z otwarr. 1563 opuci Polsk, przyjwszy miejsce lekarza
przybocznetemi rkoma.
go ksicia Jana Zygmunta w Siedmiogrodzie, którego, wraz z wieloma ze szlachty siedmiogrodzkiej, nawróci do swoich pogldów. Po "mierci Jana ZygmunWyrzekszy si
ta wróci znowu do Polski i zosta lekarzem Stefana Batorego.
swych pogldów antitrynitarskich, praystpi znowu do kocioa reformowanego.
Zamordowany zosta okoo 1590 r. przez wasnego swego bratanka.
i

W

__

—
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prawiano te na synodach w Sandomierzu, Wodzisawiu i Ksiu. Na ostatnim z tych synodów r. 1560
ustalono te hierarchj kocioa reformowanego; nie powiodo si wtedy antitrynitarzom da w zarzdzie liocioa przewag wieckim nad duchownymi, których
pragnli pozbawi wszelkiego wpywu, ograniczajc obowizki ich do nauczania. Wpyw ich musia by jednake
wielki, skoro superintendentem wszystkich kocioów w
Maopolsce obrano Blandrat, któremu to znacznie uatwio rozszerzanie nieprawowiernych jego przekona.

si antitrynitaryzmu zagraao zupenem znieprawieniem kocioa reformowanego w Polsce.
Niebezpieczestwo to zwikszyo si ze mierci
najznakomitszego obrocy prawowiernoci tego kocioSzybkie szerzenie

a, Jana askiego,

który

w

obronie

reformacji przeciw

zewntrznym i wewntrznym jej wrogom sam jeden starczy za hufiec. Wszelako Opatrzno pozostawia jeszcze
temu kocioowi kilku arliwych obroców, którzy z nie-

zmordowan gorliwoci

i

nieustraszon

odwag

sprze-

si rozwijajcemu si pozornie z nieprzepart sizemu, które zarazio ju wtedy wielu najznakomitszych
czonków kocioa helweckiego Andrzej Trzecieski, Stanisaw Sarnicki, Lenio wolski (Sylwjusz) i Feliks ze Szczebrzeszyna najusilniej starali si przeszkodzi rozdwojeniu w kociele, które musiao przynie wielkie szkody
ciwiali

:

sprawie reformacji. Szukali oni rady
jako u

carji,

gównego róda

wie genewscy

i

gotowi

zurychscy

i

wsparcia

ich nauki,

w Szwaj-

a reformatoro-

byh wspomódz ich

Av tej potrzebie.

Zdanie Stankara o porednictwie

Zbawiciela pot-

M-

pione zostao przez Melanchtona, Bullingera, Piotra
czennika i Bez, a wyrok ich potwierdzony zosta przez

zbory

w Genewie^i

Zurychu

w

przekonania znacznie wicej
antitrynitaryzmu,

r.

1561. Blandrata, którego

ni

Stankara zbliay si do

rozpowszechnia

je

z

wielk

przezor-

—
noci, goszc
zornie wiQC

je

nie
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wyrazami

—

wzicjtyini z

Ewangelji

;

po-

odstpi od prawowiernego wyznania,

objania je na swój sposób. Przedstawiona przena sj^nodzie w Ksiu obrona jego przekona uznana zostaa za zgodn z duciem nauki kocioa reformoAvanego.
To udawanie prawowiernoci, którem Blandrata oszuka polskicli ewangelików, nie uszo jednak przenikliwoci Kalwina, który, nie dowierzajc szczeroci jego wyznania wiary, usilnie upomina zbory polskie, aby
nie dowierzay wochowi. Wypadki póniejsze usprawietylko

ze

uy

w

obawy Kalwina, gdy Blandrata
wielkiego swego wpywu w Polsce ku rozpowszech-

dliwiy
nianiu

zupenoci

bdnej

swej nauki.

Upomnienia Kalwina, chocia

pozostay bez skutku, wywoay jednak niezadowolenie na synodzie w Wilnie.
Przewodniczcy na nim
Radziwi nie pochwali postpowania Kalwina i, zamiast uzna Blandrat za heretyka, mianowa go swym przedstawicielem
na synodzie piczowskim r. 1561, gdzie antitrynitarze
niemniej miao wystpowali, twierdzc,
wanie ich
nauka jest prawowierna. R. Chemicki powtórzy tu swe
pogldy na istot Ducha witego a Statorjusz, podjwszy
si obrony Blandraty, radzi nie dawa wiary ostrzeeniom Kalwina. Synod, Avysuchawszy tylko zasad wynie

ksi

e

znania przeciwników, nie

powzi adnego w

tej

mierze

postanowienia.

Synod zgromadzony w Krakowie w grudniu 1561 r.
wyraniejszy by w swych orzeczeniach odczyta ostrzeenie Kalwina, a idc za rad Sarnickiego, odrzuci nauk Blandraty i Lismaniniego. Synody w Piczowie
AV czerwcu i listopadzie 1561 r. i w Wadysawowie
w padzierniku tego roku obradoway nad tym przedmiotem, równie nie dochodzc do stanowczych rezolucyj.
Synod 1562 r. w Ksiu, aczkolwiek przychylny antitrynitarzom, zdawa si jednak zblia wzajemnie spieraj:

—
ce

si strony

;
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pogldy Blandraty zyskay

tu

nowych

zwolenników, lecz synod nie uchwali w tym przedmiocie
nic stanowczego, pozostawiajc rozstrzygnicie sporu do
uchway zgromadzenia powszechnego. Na synodzie, zel:»ranym w Piczowie tego roku w kwietniu, Blandrata
l)rzedstaAvi SAve wyznanie wiary, uoone z wyrae zupenie prawowiernych, odpierajc czyniony mu zarzut,
jakoby pogldy jego zawieray uznanie wielobóstwa. Wy-

dane przez tene synod postanowienia zdaway si wskazywa, i waciwie chodzio mu o to, by ukry prawdziwe przekonania lub za jakbd cen unikn rozWszelkie dochodzenia co do istoty Trójcy
dwojenia.
witej, porednictwa, wcielenia, miay by zaniechane
a nieznane pierwotnemu kocioowi wyraenia zostay
wzbronione; duchowni mieli gosi czyste sowa Ewanpogelji, nieskaone adnemi ludzkiemi objanieniami;
stanowienia soborów, które si zbieray w czasach poSarnicki, spoapostolskich, uznano za nieobowizujce.
uchway powysze miay na celu ukrycie
strzegszy,
rzeczywistych*" przekona tych, którzy je powzili, zada usunicia z urzdów wszyskich ksiy, zaprzeczajcych równoci Syna z Bogiem Ojcem. Wniosek jego zosta jednak odrzucony, co uwidocznio skonno synodu
do przychylenia si ku antitrynitarzom.
Blandrata, opuciwszy Polsk, przeniós si do SieSlrzegorz Paua miejsce jego zaj Grzegorz Pauli z Brzei'ii?u^a dmiogrodu,
Qaukantitry-j,ii^y^ który na synodzie w
Secyminie r. 1556 przyj

e

ogoszone tam wówczas przez Piotra Gonidzkiego zaObwiniony o to na synodzie
sady antitrynitarskie.
pozory i zacz z kazalwszystkie
zrzuci
Piczowie,
w
nicy

powstawa przeciwko

tajemnicy

Trójcy

witej.

Odrzuci on wyznanie wiary nicejskie i nauk piciu
pierwszych soborów powszechnych. Zaszed nawet daChrystus
utrzymujc,
lej od Gonidzkiego i Arjusza:

e

nie istnia przed

Swem

wcieleniem, widzia

w Nim

tylko

;

—
Potpia te

czowieka.
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chrzest

Twierdzi,

dzieci.

i

wadz

wieclc. Gosi, i mier nie
gdy ciao w rzeczywistoci nie
Pismo wite nie zaznacza adnej róniumiera, i
cy midzy zmartwyci wstaniem duszy i ciaa, lecz,
wspólnie zmartwyciwstan, gdy duci nie
stanowi
odrbnej i niezalenej istoty a Bóg wskrzesi martwe
ciao Cirystusa, które weszo do nieba. Twierdzi wrenauk o mierci ciaa wymyli antychryst, któszcie,
ry w ten sposób wynalaz czyciec i ustanowi wzywaCirystus zni(3s

oddziela duszy od ciaa,

e

e

e

nie

witych.

Pauli

wia si

skania si prócz tego do uznania

Zuchwaym tym pomysom

w^spólnoci dóbr.

sprzeci-

reprezentowane na synodzie
stronnictwo prawowiernych.
Owiadczyo ono miao,
nauka Pauliego jest niebezpieczna, grozi bowiem obaleniem chrzecijastwa.
Synod tedy rozszed si, nie
wydawszy adnych postanowie a walka odtd toczya si na kazalnicach. Zwoany w r. 1562 do Rogowa
synod dla pogodzenia stron wykaza skonno ku naukom Pauliego a synod w Piczowie, zebrany tego roku w sierpniu, skada si przewanie z jego zwolenników, co spowodowao Sarnickiego do nieuznania wanoci
postanowie tego zgromadzenia. Drugi synod w tyme
roku i miejscu, zwoany av listopadzie, usiowa zachowa jedno w taki sposób, by wyznanie wiary kocioa helweckiego zostao podpisane z pozostawieniem
nieograniczonej wolnoci badania i objaniania tego
lecz stronnictw^o prawowiernych odrzucio ten wniosek.
Do ostatecznego rozdziau stronnictw doszo wreszcie
na synodzie, odbytym tego roku w Piotrkowie, gdzie
antitrynitarze, zgromadzeni tu pod przewodnictw^em duchownych: Pauliego, Stanisawa Lutomirskiego, Marcina
Ki'owickiego, Jerzego Szomana, i szlachty Jana Niemojewskiego, Hieronima Filipowskiego i Jana Kazanowskiego, uroczycie odrzucili tajemnic Trójcy witej.
Sarnicki

i

licznie

e

:

—
Na
•.

Sarnicki, poparty

synodzie

krakowskiin
1563 koció

z anti-

trymtarzami.

wpywem
•

1

zwolenników
..-,..
pomidzy którymi znajdowali
2

kocioa

niezacliwianycli

zaAvicliostski

mirski

i

Firlej,

wezwa

i

.

:

kasztelan

Synod po-

Justus Decjusz, sekretarz królewski.

wyszy potpi
rzy

helweckiego,

krakowski
wojewoda lubelski Joachim Lubosie

i

Bonara, kasztelana bie-

-a/ti
iiii
iwojewody
krakowskiego, zgroMyszkowskiego,
15 maja 1563 r. w Krakowie synod, zoony

,.

ckiego,

^g^^^^^^J^madzi
zrywa

—
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ca

z

stanowczoci nauk

Pauliego, aby

wnego zboru krakowskiego.

zoy

swój

antitrynita-

urzd

ducho-

Zmuszony zastosowa si

do tego rozporzdzenia, przewodniczy on czas pewien
odrbnemu zborowi, który wyznawa jego przekonania.*)
Antitrynitarze nie ulkli

si jednak stanowczego

po-

tpienia ich nauki na synodzie krakowskim i w kilka
dni póniej zebrali w teme samem miejscu synod, zoony z dwudziestu duchownych i trzech wieckich, pod
przewodnictwem Lutomirskiego. Zgromadzenie to uznao postanowienia poprzedniego synodu za niewane,
odwoujc si do synodu, jaki zamierzano zwoa we
Avrzeniu tego roku.

Wydali oni obron swego wyznania,
zbory Podlasia

i

zapraszajc

Litwy, gdzie wielu podzielao ich

b-

by przyczyy si do nich av celu wyraniejszego
okrelenia nauki wiary i hierarchji. Zamierzony w Krakowie we wrzeniu synod nie przyszed jednak do skiiZebrawszy si mimo to na synod przeciwko kociotku.
^^^i helweckiemu 6 czerwca 1563 r. w Mordach, na
odtd tworz
Podlasiu, antitrynitarze dali dowód,
dy,

Synod

anti-

T^Mmlach.

e

silne,

odrbne

stronnictwo:

czterdziestu

dwóch ducho-

wnych podpisao tam wyznanie zaprzeczajce

Chrystu-

Po wyjciu
Pauli ])y pochodzenia woskiego, ale urodzony w Polsce.
*)
Krakowa, uda si do Piczowa, a stamtd do Rakowa, gdzie sta na czele zbodo swego zgonu w r. Ibdi. Przez cae ycie swe proru antitrynitarskiego
chrzecijanin nie powinien przyjmowa urzdów wieckich
pagowa pogld,
Podobno zdania wygasza Gonidzki.
ani nosi onja.
/,

a

e

;

—

—
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sowi bóstwa, pozostawiajc jednak wyraenie „Trójca,"
aby nie odstrasza niektórych mniej miaych umysów.

nazywa piczowianami od
miasta, gdzie mieli gówn sw szko^. Zczeni wspólnem wyznaniem co do wyszoci Boga Ojca nad Synem, rónili si przecie midzy sob w wielu innych
Antitrynitarzy zacze^to

pogldach, I tak: Gonidzki, Albin, Pulchranius, rektor
szkoy w Bychawie, Paklewski, pastor zboru lubelskiego, Hieronim Piekarski, a zwaszcza Czechowicz, znakomity pisarz tego stronnictwa, potpiali chrzest dzieci

za obrzdu

Szymon Zacjusz, *) superintendent wileski, i wielu innych. Powstay std spór zagodzono nieco na synodzie w Brzeciu Kujawskim 1565
r., na który przybyo 32 ksiy, nie uchwaliwszy jednak
w tym przedmiocie nic stanowczego. Za jedno z najwaniejszych zgromadze antitrynitarskich uwaa mona synod, który si odby 25 grudnia 1565 r. w W- ^[jl^°jfitarzy
growie, na który przybyo 47 ksiy i 18 znakomitej ^ Wgrowie,
bronili

tego

_

szlachty, oprócz znacznej liczby

Uchway

ci.

jego uznane

wiecki, lubelski,

packich

chemski

wysa na

i

pomniejszych osobisto-

byy

przez

brzeski, a

zbory:

synod

licznych przedstawicieli.

te na tem zgromadzeniu

z

szydogór KarOdczyta-

zborów Siedmiogrodu, a wiele osób z pierwszych rodów przyczyo si
wówczas do kocioa antitrynitarskiego. Z tych wymienimy Barbar, maonk wojewody witebskiego Kiszki,
Synod ów odrzuci chrzest
i Ann, ksin Radziwiowa.
dzieci na zasadzie, i nie by on uywany w kociele
pierwotnym ani nie jest nakazany przez Ewangelj; nie
no

listy

AYzbroni jednak udzielania chrztu dzieciom, pozostawia-

jc

zastosowanie tego obrzdku sumieniom
natomiast wzajemn pobaliwo

cajc

*)
va\

ksiy, zalew imi mi-

Szymon Zacjusz, superintendent ewangelicki wileski, rzeczywicie
H. M.
by.

clirztu dzieci; antitrynitarzera nie

bro-

—
oci
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Postanowienia

chrzecijaskiej.

wileski, obstajc przy chrzcie dzieci.
dzie

wprowadzono

w

te

odrzuci zbór

Na tyme

syno-

uycie chrzest dorosych przez zazastosowa go do Jakóba Nie-

nurzanie, a Czechowicz

Gówne zasa-

mojowskiego.
r. 1565
zorganizowany:

W

antitrynitarzy zupenie ju by
on swoje synody, swoich ksiy,
swoje szkoy i zupen hierarchj duchown. Gówne
zasady tej sekty, zawarte w ogoszonem r. 1574 wyznaniu wiary*), byy nastpujce: Bóg stworzy Chrystusa,
najdoskonalszego proroka, najwitszego kapana, niezwycionego króla, przez którego stworzy nowy wiat.
Nowym tym wiatem jest odrodzenie, o którem Chrystus
naucza, które uskuteczni i postanowi. Zbawiciel nasz
naprawi dawny porzdek rzeczy i udzieli wiecznego
ycia wybranym Swym, aby, po Bogu najwyszym, w Niego wierzyli. Duch wity nie jest Bogiem, lecz darem,
który Bóg Ojciec udzieli w peni Swojemu Synowi.
Wzbronione jest skadanie przysigi i dochodzenie krzywdy wszelkiej przed sdami; grzeszników naley upomi-

koció

mia

kara lub przeladowa w jakibd sposób **) wszelako koció zastrzega sobie prawo wyczania nieposusznych czonków ze swojej spoecznoci.
na,

lecz nie
;

uwaa tylko za znak oczyszczenia, zamieniajcy grzesznika w czowieka niebiaskiego, nalego przeto udziela tylko dorosym. Eucharystja winna by pojmowana w myl reformatorów zurychskich.
Zasady te szybko si rozpowszechniy a wiele najznakomitszych w Polsce osób przejo si niemi. Zwró-

Chrzest trzeba

y

*)

Jesu

ICO

Catechisis et confessio fidei coetus per Poloniam

Christi,

domini nostri,

stronic, czcionkami

crucifisi

congregati in iioniine

Rok wydawnictwa 1574,
12-mo. Dzieo to nader rzadkie.

et resuscitati."

Aleksandra Turobickiego,

Autorem jego zapewne Grzegorz Szoman.
**)

U

naszych antitrynitarzy spotykamy

czesnej doktryny

Tostoja

o niesprzeciwianiu

ja

wspóH. M.

bardzo jasno zacztki

si zemu.

—
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cio to uwagQ caego kraju, a Modrzewski, majc polecone sobie przez Zygmunta Augusta wykazanie rónic
zachodzcych pomidzy kocioem helweckim a piczo-

w

tym przedmiocie swe dzieo „Sylvae,"
w którem, nie pochwalajc nauki piczowian, zdradza
jednak skonno ku antitrynitarzom.
wianami, napisa

Na

sejmie 1566

r.

król,*)

dla uspokojenia

kocio-

i^ubikzna roz-

lów reformowanych, wyda rozkaz odbycia publicznej refonnowany^
Jakkolwiek trudno byo spodziewa si osi- Starz?m?n^a
gnicia przez taki rodek j^odanego celu, rozprawa ta?^J"^.*^^fi2g^'
odbya si przecie na sejmie w Piotrkowie 1566 r.

rozprawy.

w

Przedstawicielami

sposób uroczysty.

kocioa

helwe-

ckiego byli tam: Sarnicki, Sylwjusz (Leniow^olski), Andrzej Pramowski, Krzysztof Trzecieski, rektor szkoy

w Krakowie, Jan Rokita, proboszcz
w Kominie wiadkami sdziami w
i

•

i

;

cioa
i

ustanowiono: Jana Firleja,

czeskiego zboru
imieniu tego ko-

wojewod

lubelskiego

hetmana wielkiego koronnego, Jana Tomickiego, kai Jakóba Ostroroga.
Przewo-

sztelana gnienieskiego,

dniczcym obrano Myszkowskiego, kasztelana sandomierMikoaja Duskiego.

skiego, a sekretarzem

cielami

Grzegorz

antitrpiitarzy byli:

Szoman

krakowski, Grzegorz

boszcze lubelscy, Stanisaw

zborów antitrynitarskich
kasztelan

sieradzki,

i

i

Przedstawi-

Pauli,

proboszcz

Stanisaw Paklewski, pro-

Lutomirski,

superintendent

w

Maopolsce, Jan Lutomirski,
nazwany dla wymowy swej De-

mostenesem polskim Mikoaj Siennicki, marszaek izby
posów. Przewodniczcym mianowano Hieronima Filipowskiego a Jana Kazanowskiego sekretarzem. Luteranie nie brali adnego w tych rozprawach udziau. Rzymscy katoHcy, zaproszeni przez króla do wspódziaania

—

w

obronie

*)

gównej zasady wiary chrzecijaskiej,

z po-

Projekt dysputy powsta

jej odbycie.

midzy antitrynitarzarai. Król zgodzi si na
Sama dysputa odbya si w Piotrlcowie 1565 r.
H. M.

Zarys dziejów reformacji. Tom.

I.

15

—

—
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eztku zdawali si chtnie na

to

zgadza,

lecz

nast-

i stolica apostolska wzbraczciowym zgromadzeniom rozpraw nad przedmio-

pnie odmówili, pod pozorem,
nia

Odbyto tedy cztery zgromadzenia, na któtami wiary.
rych roztrzsano tajemnic Trójcy witej. Przedsta-

zborów reformowanych bronili tego dogmatu na
podstawie Ewangelji, ojców kocioa i pierwszych soborów powszechnych. Antitrynitarze za, bronic swych
pogldów, odrzucili powag tak soborów jak i ojców ko-

wiciele

cioa, a
Pauli.

go

gównym

ich

mówc

przywódc by Grzegorz

i

Konferencje jednak nie doprowadziy do adnegdy obie strony pozostay przy s^^'ych

rezultatu,

Znamienne tylko byo to, e sprawozdanie z tych rozpraw przedstawili królowi i senatowi
Firlej, wojewoda lubelski, wierny zwolennik kocioa hel-

j)rzekonaniach.

posów

weckiego, a izbie

— Siennicki,

antitrynitarjusz.

Dalszy rozwój sekty antitrynitarskiej
czasu wygnania jej z kraju, przedstawimy

w
w

Polsce, do

nastpnym

tomie tego dziea.

ROZDZIA

IX.

Usiowania ewang-elików celem poczenia si i doprowadzenie
zczenia tego do skutku przez ugod sandomiersk
(Consensus Sandomiriensis).

Pomimo
weckim przez

wywoanych

niepokojów,

antitrynitarzy

rzdzili sprawie reformacji
nie

przestawali

wyzna

myle

o

i

w

av

kociele

hel-

jak wypolscy
ewangelicy
Polsce,
wielkiej szkody,

poczeniu

trzech

gównych

protestanckich: reformowanego czyli helweckieczyli waldensów i luterskiego czyli augs-

go, czeskiego

burskiego.

ckiemu

w

*)

Sojusz taki

naszym

w

kraju

nadaby stronnictwu protestanniepokonan i zapewniby

si

ogoszonym obecnie przez Daltona protokóle tego synodu (15 czerznajdujemy wezwania luteran do unji; jest tylko ogólnie wypoH. M.
wiedziane yczenie poczenia wszystkich wiernych w Chrystusie.
*)

wca 1557

r.)

nie

—
mu

szybkie

stawia
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zwycistwo nad kocioem rzymskim, który

mu opór

skuteczny nie tyle przez

AYskutek nieszczsnego

ile

—

rozdwojenia

wasn potg,
polskich

ewan-

gelików.

Wanym

krokiem ku temu doniosemu celowi byo
dokonane r. 1555 w Kominku poczenie kocioów
helweckiego i czeskiego, które, uzyskawszy pochway
najznakomitszych reformatorów *) Europy, zostao zatwierdzone na synodzie w Piczowie r. 1556, we Wodzisawiu r. 1557 i w Ksiu r. 1560. Zjednoczone wyznania usioway
do swego zwizku luteran,
a synod wodzisawski, pod przewodnictwem sawnego
Jana askiego, wezwa ich, by przyczyli si do tego
zwizku; lecz zaproszenie to pozostao bez adnego sku-

wcign

aski

tku.

cieszy si

lów reformowanych

w

przewanym wpywem ród
Polsce.

Mona

twierdzi,

zbo-

e

on

si do ustalenia ich w naszym krado przewagi, jak zdobyy u nas nad innemi wyzna-

najbardziej prz)'czyni
ju

i

niami protestanckiemi. Przez luteran jednak nielubiany,

dozna od nich, jak wiadomo, niemao przeladowa.
Przyczyn odmowy luteran polskich na zaproszenie synodu wdodzisawskiego byo przejcie si ich ku askiemu nienawici duskich i niemieckich wspówyznawców, a usiowania luterskiego synodu w Guchowie
1557 r., by utorowa drog do zjednoczenia si, zamiast Luteranie
oponuj prze..
i-r»i
usunc trudnoci, jeszcze je powikszyy.
Poczone ko- ciwko po-

,^T,..

cioy

1

.

reformowany) jako przedstawicieli swych trzech wyna ten synod wysay duchownych Izraela, Drzewiskie- SSh w*Por
^ce.
go, Wawrzyca i Rokit.
aski, zapewne przewidujc,
i podrani luteran, nie stawa si na to zgromadzenie.
Okazao si te,
mia suszno; albowiem luteranie
odczytali na tym synodzie dzieo Westfala, bdce, ja(czeski

i

:

e

*)

Tak

np.

do Kaimiskiesfo.

w

gorcych sowach pochwala

to zjednoczenie

Kalwhi

w

licie

—
kemy

to

ju

—
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AYyej wspomnieli,

napa.ci na askiego.

cierpk

Niewaciwy

ten

i

niezasuon

postpek

obra-

zi wyznawców helwecko-czeskiego kocioa, powikszajc trudnoci w przeprowadzeniu poczenia icti z luteranami. Koció czeski tymczasem szybko wzrasta pod
kierunkiem Jerzego Izraela,

*)

którego zasugi

i

powi-

si sprawie tego kocioa czyniy go najzupeniej godnym powierzonego mu przewodnictwa. Zgromadzony
w lezanach na Morawach synod czeski skada si z 200
ksiy, przybyych z Polski i Moraw, oprócz szlachty
i innych
czonków wieckich obu tych krajów. Poniecenie

wa

luteranie ustawicznie

Braciom

czynili zarzut herezji

im wiele zaleao na poczeniu wszystkich wyzna
ewangelickich), by wic Otrzyma stanowcze i uroczyste
wiadectwo swej prawo wiernoci, uciekli si do mdrego rodka: wyprawili do luterskiego kocioa w Niemczech poselstwo dla odnowienia duchowego sojuszu zawartego z Lutrem i usunicia zej woli jego uczniów.
Bracia czescy pi'zeszkadzajcej upragnionemu zjednoczeniu. Wysanych
Sprawie Jakóba Rokit i Piotra Herberta yczli''^Ttawicidi''^^^ ^^1
swych do gu- ^ic przyj Wolfgang, margrabia reski, i Krzysztof, ksimatorów
wirtcmbcrski wyznanie za wiary kocioa czeskiego
zostao za wolne od bdów i zgodne z nauk
ajno-' uznanc
(a

;

i7t(')izy

Sie wiJy

^si

-^^^^^S^y^ry czeskie opiece

wirtemberski przez

listy

poleci zbo-

Mikoaja ksicia Radziwia, ukasza
Górki, wojewody poznaskiego, i Stanisawa Ostroroga.
Rokita, zaopatrzony dostatecznemi wiadectwami dla od])arcia luteran tak w kraju jak zagranic, powróci do
Polski, a Herbert puci si w dalsz podró dla odwiedzenia najznakomitszych reformatorów i gównych szkó
protestanckich w Niemczech i Szwajcarji, aby wyznanie
czeskiego

*)

1S95

r.

kocioa podda

Dziaalnoci

Izraela

ich zatAvierdzeniu,

powicona

jest

Osign

najnowsza monografja Kruskego

H. M.

—
on

w

cel ten

zupenoci,

Mczennik

Piotr

albowiem Sulcer

w

Bullinger

i

—
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w

Bazylei,

Zurychu, Kalwin,

A^iret

Beza z Genewy i Muskulus z Berna dali prawowiernoci zborów czeskich najpochlebniejsze wiadectwa. Orzeczenie takich powag stumio na czas pew^ien objawy
zej Avoli luteran, którzy na synod do Ksia we wrze- Synody
niu 1560 r. wysali swoich przedstawicieli. Lecz ci by- po^aSwt"
li tam tylko suchaczami,
nie biorc w obradach czyn- ane celem
poczenia koi"
T
n
Tl
nego udziau i tomaczc si, e przybyli tylko dla su- ciolów ew.
i

1

•

chania

i

1

•

•

gdy

badania,

1

1

upowaniono

nie

ich do zawarcia

Synod ten zaprowadzi ostateczne
urzdzenie poczonych zborów i wzmocni zwizek icli
j)rzez
dokadne okrelenie niektórych zagadnie. Na
licznym synodzie, zgromadzonym w Poznaniu w listopasojuszu rehgijnego.*)

dzie

tego roku
*)

zoonym

a

Na wspomnianym
i

w

Blandrat. Wszystkie istniejce

1.

W

w

poród

Secymiuie, dodajc

ju

opolsce podzielono na dystrykty, na czele których

przedstawiaa si

z

szlachty

synodzie wybrano superintendentem generalnym

polskim Szczsnego Krucigera, pastora

Li^maniniego

wielu

z

mao-

mu jako pomocników

wówczas' (15G0
stali seniorzy.

r.)

zbory

w

Ma-

Organizacja

ta

sposób nastpujcy:

dystrykcie j^iczowskhn

byy

zbory:

Piczów, ukowa, Chmielnik,

Pieskowa Skaa. Seniorami wieckimi byli: Mikoaj Olenicki, Baltazar ukowski, Andrzej Gouchowski, Golecki.
dystrykcie krakowskim zbory: Kazimierza, Rogów, Czarnocin, Bobin,
2.
Gorzków. Seniorami byli: Lutomirski Mikoaj, kasztelan Czechowski, Cikowski

Solec,

W

Stanisaw, Smolik Kacper, Susz.
3.

W dystrykcie ksiskim: Pesznica, Iwanowice, Niedwied, Ksi. SeStanisaw Lasocki.
W dystrykcie icodzisaicskim Wodzisaw, Lubcza, Chrzcice, Koro w,

niorzy: Hieronim Filipowski
4.

i

:

Moskorzów, Szczekociny, Tarnawa. Seniorzy: Stan. Szafraniec, Hier. Rzeszowski,
Fil. Szczepanowski, Jan Wodzisawski.
dystrykcie zhoru krakowskiego i wielickiego. Seniorzy: Bonar, Lu5.

W
Wielogowy, Siekluka. Seniorzy: Sebastjan
W dystrykcie
Wielogowski, Jordan, Broniewski, Paw. Górski.
W dystrykcie sandomierskim: Czyów, Golice, Zdziechowice. Seniorzy:
An. Jakubowski, Piotr Swieczyski, Stan. Czyowski.
Stan. Wsowicz, Jakób Chlewiski.
W dystrykcie radomskim
Domaracki
Stan.
W dystrykcie sanockim seniorzy:
tomirski,
6.

Karmiski.

|)0(i^órsA:mi:

7.

seniorzy:

8.

Bal,

9.

Oprócz tych zborów
zorganizowane na synodzie

byy

w

w

Maopolsce jeszcze
Bychowie 1561 r.

i

liczne zbory

w

Lubelskiem,

—

—
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duchowiestwa Wielkiej i Maej Polski, luteranie okazali si mniej opornymi w przeprowadzeniu ugody. Ósma
uchwaa tego synodu polecaa obmylenie rodków dla
osignicia tego celu. Gówn ku temu przeszkod by
cile dogmatyczny duch luteran, wzbraniajcych si uczyni jakiekolwiek ustpstwa av rzeczach mniejszej nawet
wagi.
Nie chcc zadowoli si podobiestwem, domagali si oni zupenej tosamoci nauki. Zaczynajce si
ustala porozumienie zakócone zostao wpywami zewntrznymi: Flacjusz Illiricus*) wysa w r. 1558 do
Polki jednego z zaufanych swych stronników w celu
przeszkodzenia zamierzonemu tam poczeniu wyzna
i

ewangelickich, a zwolennicy jego idei gorliwie popierali

denia.

Pokonano wszake wpy^yy te,
za wola obcych nie zdoaaby powstrzyma poczenia, gdyby nie stany temu na przeszkodzie niesnaski

te

szkodliwe

a

domowe.
Bracia czescy, aczkolwiek nie mogli

Gwatowne
wTstftpiGniG

MorgensternajPra-wia

Toruniu,

otwarcie

od-

zaoyli tam

W

1549 roku. MiejscoAvy pastor przy
czowiek kótliwy i ciaP. Marii, Morgenstern,
^
^^ór SWÓJ

skie°owToru'-P^^®^^^^
przeciwko ]^Q^(3iele
braciom cze-

niu,

skini.

w

swych naboestw

"'

"^

.

.

snego a fanatycznego umysu, nie mogc znie niezalenoci zboru czeskiego od swej wadzy, stara si roznad nim swe zwierzchnictwo. Bracia, których
wyznanie wiary i karno duchowna o wiele cilejsze
byy od luterskich, opierali si jego uroszczeniom, wy.

cign

Co do luteran na synodzie

wzmiank
którzy

w

Po pewnym

stojc przy swojej wierze.

trwale

pastorach

o d«'óch

imieniu swych

w Ksiu,

to

w

aktach sj-nodowych znajdujemy

augsburskich z Wielkopolski: .Janie

kocioów owiadczyli

ch

*)

Flacius

Ilirji (ur.

w

r.

1520).

rem jzyka hebrajskiego
czne spory,

w

waciwie

Illiricus,

Ucze

w

Frankowicz, Soweniec,

Lutra

i

Witenberdze,

Melanchtona,

by

Wawrzycu,
maoH. M.

zosta

by

w

rodem z Albony
1544 profeso-

r.

w r. 1557 w Jenie. Teologicigay na gow jego liczne

a potem

których bra nader gorliwy udzia,

przeladowania, skutkiem których

i

ustanowienia jednoci z

polskimi kocioami.

w

czasie

zmuszony do czstych zmian miejsca

swego

—
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Wawrzyniec, proboszcz Braci, otwarcie wypowiedzia
przyczyn, dla której nie chcieli oni podda sie, przewodnictwu luteran; owiadczy on,
ród zwolenników

e

wyznawców kocioa augsburskiego

nie wprowadzono
naprawy obyczajów i e duchowiestwo ich nie
mogo
za wzór kocioowi chrzecijaskiemu, albowiem ycie ich nie jest zbyt bogobojne; e koció

i

istotnej

suy

e

ich nie posiada ustalonej hierarchji,

przewaa ród zborowników,

wielkie rozdwo-

obrzdy
nie s dostatecznie okrelone.
Na ostatek uskarali si
czesi, e duchowiestwo luterskie mianowane jest przez
wadz pastwow, co oni uwaali za ujm dla niezalenoci i duchownego kierunku kocioa. Pomimo tego Wawrzyniec nie odrzuca stanowczo poczenia z lu-

jenie

a zasady

i

w tej sprawie pozostawi
do rozstrzygnicia najwyszej wadzy swego kocioa.
Podraniony takim oporem, Morgenstern zacz kaza
z kazalnicy przeciwko czechom, obwiniajc ich o heteranami, lecz postanowienie

a

po niejakim czasie, postanowili,
dla utrzymania zgody ród ewangelików, podda swój

rezj,

nareszcie

ci,

koció zwierzchnictwu

luteran, zastrzegajc

wewntrznego urzdzenia.

zachowanie

sobie tylko

Ugod t

za-

w padzierniku r. 1563; lecz gdy poczechów unikao naboestwa luterskiego, Morgenstern wygasza przeciwko nim jeszcze
bardziej
surowe kazania. Od tego czasu, skutkiem
wzrastajcej przewagi luteranizmu, rozpocz si zanik
zboru czeskiego w Toruniu a Morgenstern, któremu niepohamowany charakter przysporzy wielu wrogów, zniewolony by, skutkiem tego prawdopodobnie,
swój

Avarto

na naradzie

mimo

tego wielu

urzd

w

pobytu.

Umar w

zoy

r.

1567.

r.

1575.

By

on zaoycielem

genses*' (pierwsza protestancka historja kocielna).

tali

zw.

„Centuriae

Magdebur-

—
Na

w

synodzie

Pozuaniu
luteranie

'^^ci

czeikich

^
zasad^^*^'^
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Niecheó luteran ku braciom czeskim iaskraAvo uwy"
datnia siQ iia synodzie zgromadzonym w styczniu r.
1567 W Foznaniu, na którym przewodniczcy Erazm
Gliczner, superintendent kocioów luterskich w Wielkomona bdzie skoni czepolsce, wyobraziwszy sobie,
chów do zupenego zastosowania ich wiary do zasad lu•*

,

.

.

.

e

nalega na przedstawicieli braci czeskich, Izraela
Wawrzyca, by przyjli wyznanie augsburskie na tej

terskich,
i

i

ewangelicy rozmaitych odcieni
w Niemczech. Izrael nie wystpi przeciwko temu wyznaniu wiary, broni jednak zasad swego kocioa, twierod
i niesprzeczne z Ewandzc,
one wolne

podstawie,

przyjli

e
e

je

s

bdów

przeto poddanie ich dogmatycznym okreleniom
gelj,
teologów luterskich równaoby si przyznaniu do bod luteran wykazania
dów dotychczasowych.
tych bdów, czesi przyrzekli na wszelkie zarzuty da
zadowalajc odpowied. Synod obieca czechom,
wykae ich bdy, lecz podczas posiedze nie powzi
adnego w tym wzgldzie postanowienia. Dopiero po jego
zamkniciu czesi otrzymali cay spis zarzutów czynionych
ich kocioowi. Wyszy one z pod pióra Morgensterna, a
dorczone zostay tak póno, zachodzi wic wtpliAvo,
czy nie uczyni on tego bez upowanienia synodu. Zarzucano wic czechom,
nie wierz w niewidzialn obecno Chrystusa na ziemi
pojcie ich o posannictwie
Ducha S-tego zblia si do wiary w trójbóstwo, albowiem

dajc

e

e

e

;

e

wedug

ich zdania Duch S-ty przebywa ród wiernych
zastpstwie Chrystusa;
siebie tylko uwaaj za
jedyny prawdziwy koció;
nauka ich o alu za grzechy bdna jest, albowiem nie wiara to, jak utrzymuj

e
e

w

oni,

bdc

czci alu za grzechy,
nastpstwem skruchy; wyanaod katechumenów, zgodnie z papieem

wywouje skruch

lecz przeciwnie: wiara jest

magaj

oni

i

baptystami, powtórzenia obietnic uczynionych przy chrzcie,
co jest niejako

samego chrztu powtórzeniem; przypisu-

—
jc
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wycznie dobrym uczynkom, potpiaj

zbawienie

i

przez to samo wyznanie augsburskie, które twierdzi,

s

one konieczne do zbawienia, albowiem
sowem
wiara utrzymuj, i kazania nie

nie
je

zbawienie da-

s

;

nauczaj wraz

z

kocioem prawowiórnym,

Boem nie
i czowiek
;

Bo; e

usprawiedliwiony bywa tylko przez ask
ció Braci w wyznaniu wiar}^ przedstawionem

ko-

Wady-

r.
sawowi Jagielloczykowi, królowi
uznawa wespó z antychrystem siedm sakramentów,

czeskiemu, 1504

e

zaprzecza prawdziwej obecnoci Chrystusa pod poodrzustaci chleba i wina w komunji; i nareszcie,
cajc wadz wieck, ustanawiaj dla swych wspówyznawców niezalene sdownictwo.
Wyznawcy kocioa czeskieo-o natychmiast oe:osili /^i^po^^fi
"^^^^ czeskich
-1
odpowied na powysze zarzuty, twierdzc, i koció na zarzuty
ich nigdy nie zaprzecza niewidzialnej obecnoci Chrynauka ich o Duchu witym zgodna
stusa na ziemi;
jest z ewangelj w. Jana r. 14 w. 26 i r. 16 w. 7
koció czeski uwaa si tylko za
powszechnego
kocioa chrzecijaskiego a swoimi nazywa t liczb
Aviernych, którzy pozostali pod jego zwierzchnictwem;
poznanie zakonu i grzechu (fides generalis) powinno poprzedza skruch, której nastpstwem jest ufno
katechumen,
w miosierdzie Boe (fides speciahs)
winien
powtórzy
przystpujc do komunji,
zobowizania zoone przy chrzcie jego przez rodziców chrzestnych; dobre uczynki
to owoce ywej wiary,
do
speniania których obowizany jest kady chrzecijanin
nie dlatego, by otrzyma odpuszczenie grzechów, lecz
bj^ dowie Bogu swego posuszestwa i szczeroci swej
wiary; kazania, zgodne z Ewangelj,
sowem Boem;
zbawia nas aska, nie za dobre uczynki. Koció czeski za
czasów Husa uznawa siedm sakramentów, lecz wyznanie
wiary, przedstawione królowi Ferdynandowi, przyznao
tylko dwa: chrzest i eucharystj; za „Apologja wyznai

e

"^

"^

•

•

e

;

cz

e

e

s

s

e

.

—

—
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nia augsburskiego" przyjmuje rozgrzeszenie jako

trzeci

wierzy, i w eucharystji
sakrament. Koció
duchownie, nie za
przyjmuje si ciao i krew
cielenie; uznaje on wieckie sdy, lecz nieporozumienia
w sprawach mniejszej doniosoci stara si rozstrzyga
czeski

Pask

sw wasn

przez

powag, waniejsze

wiajc sdownictwu pastwowemu.
spoTa obrona wiary braci czeskich

Poddanie
ru czechów
z

luteranami

,

,

,

dnak

,

luteran, którzy upatrzyli

orzekaj na

korzy

braci

i si

zadowolia jeniejasno,
zgadza ze cile

nie
.

mej

pewn

.

.

,

,

wiara czeska nie
zasadami. Wskutek tego za obustronewang-elicznemi
^
zgod, uchwalono i podda sdowi teologów wi-

^°^®^j^g^Jg^'twierdzc,
skich, którzy

w

.

tylko pozosta-

'-'

n

_

których

tenberskich,

orzeczenie

miao mie moc

roz-

strzygajc; gdyby wypado na korzy czechów, zgodzono si odtd nie stawia przeszkód poczeniu si
Braci

ze

zborami

luterskimi

scy wysali przeto do

Wawrzyca

wicieli

w

i

w

Polsce.

Bracia cze-

Witenbergi jako swych przedstaJana Polikarpa, przyjtych tam

1568 bardzo yczliwie przez wydzia teologiczny,
zoony z Pawa Ebera, ówczesnego dziekana wydziar.

u, Jerzego Majora,
Peucera,

*)

który,

Pawa

cho

nie

sawnego Kacpra
by duchownym, wywiera

Krella

i

jednak wielki wpyw na sprawy wiary.
Obrona wyznania czeskiego, po rozpatrzeniu, uznana zostaa za prawowiern i zgodn z wyznaniem augsburskiem.
Eber w mowie wypowiedzianej przy tej
sposobnoci owiadczy „Bracia czescy i morawscy od
dawna wyznaj, czyst nauk, wierz w to samo, co
i my,
a tylko niektóre zewntrzne ich obrzdy róni
ani anabaptystami, ani wrogasi od naszych. Nie
mi praAvdziwej wiary; niesusznie byoby wic wyst:

s

Kacper Peucer, zi Molanchtona, urodzony w Budziszynie w Saksoswego czasu. Za tajemno
by jednym z najuczeszych
sprzyjanie nauce Kalwina przez stronnictwo cile luterskie wtrcony do wizie*)

nji

nia,

w

r.

po

Umar w

mów

1525,

,swem zosta nadwornym lekarzem ksicia Anhalt-Zerbst.
Odznacza si zarówno nauk, jak wielk zacnoci charakteru.

uwolnieniu
r.

1602.

—
powa
te

—
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przeciw nim czy to publicznie, czy prywatnie, lub

pot(^pia ich z kazalnicy:

s

brami

oni

naszymi, za-

nasz yczliwo chrzecijask.
witenberska nie miaa jednak w owym

suguj[\cymi na

Teologja
czasie

przewagi

w

zborach

luterskich, z których wielu

j o przychylno dla zasad kocioa helwenauce o wieczerzy Paskiej, co nazywano kryCzuli wic teolopt okalwinizmem albo filipinizmem. *)
gowie witenberscy draliwe swe stanowisko, a Eber,
wrczajc wysacom braci czeskich zupenie zadowalajce wiadectwo o ich prawowiernoci, nie ukrywa
przed nimi obawy, i ono nie wywrze moe podanemówi on niezdol„Szkoa witenberska
go skutku.
umyniespokojnych
wymódz
posuszestwa
na
na jest
sach, których niepohamowanej burzliwoci niepodobna

obwiniao
ckiego

w

—

—

Ubolewajc jednoczenie nad panujc ród
luterskich zborów i rzekomych zwolenników tyche niezgod, owiadcza, i wolaby spokojne zacisze, ni kieopanowa."

rowanie szko w Witenberdze. "W licie pisanym do Izraela gorzko nawet narzeka na wichrzycieli, którzy obud
i prostactwem
zakócaj spokój zborów i jak psy

sw

wcieke

oszczdzaj nawet zmarych. Wyraziwszy
ubolewanie nad tem, e wyznawcy kocioa augsburskienie

go sprawili rozdwojenie ród zborów ewangelickich,
wyznanie braci
owiadczyli teologowie witenberscy,
jest od wszelwolne
czeskich, zamerajc czyst nauk,

e

gi czas

e

e

kocioy czeski luterski przez dupoczone byy zwizkiem duchowej spójni, tak,

kiej niejasnoci;

sam Luter

i

odwoa w

1542 roku nieprzychylne poprzednio swoje o nich zdanie, wydajc im wonczas wiadectwo najpochlebniejsze. Owiadczywszy w kocu urozarzuty synodu poznaskiego byy bezpodstaczycie,

e

*)

Nazwa

ta pochodzi od imienia Melancbtona: Filip.

anchton posdzany
nji

witej.

by

o sprzyjanie

kalwinizmowi

w

Wiadomo,

e

i

Me-

nauce o sakramencie komu-

—
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zaleca tym, którzy je czynili,

wiie,

wo,

wiksz

sprawiedli-

jak to przystoi nauczycielom wiary witej.

Zdaje si,

i

orzeczenie teologów witenberskich

le-

poskutkowao, ni si spodziewano, albowiem odtd
zaniechali swych napaci na koció czeski

piej

luteranie

a

myl poczenia wyzna
zacza postpowa.

ko

lu synod,

gdzie przedstawiciele

dzi

Uchwalono

na ten zjazd

obierajc

w Polsce szybzwoa w tym ce-

ewangelickich

Avyznaii

miasto

ewangelickich

doprowa-

mieli do skutku wielkie dzieo zjednoczenia.

Rok 1569 upamitni si jednym

w

Sandomierz,

z

najwaniejszych

dziejach naszych wypadkiem, mianowicie,

poczeniem

si Litwy z Polsk na sejmie lubelskim. *) Zgromadzeni na tym sejmie j^rzedstawiciele najpierwszych rodów,

nalecych do

trzech

ewangelickich

wyzna w

Polsce,

sposobami popiera i3oczeni(^
je w roku nastpnym.
Spodziewali si oni take, i król Zygmunt August, który tak yczy sobie zjednoczenia owych Avyzna, widzc
Nadziej t podje spenione, przyjmie protestantyzm.
podczas sejmu monarcha wraz
sycao w nich i to,
z dworem swym, senatem i przedstawicielami obcych
mocarstw uczestniczy w pogrzebie protestanta Sieniawskiego, wielkiego hetmana koronnego, sawnego rycerza, który zmar w podeszym wieku lat 81.
Synody 1570 r. w Poznaniu i w Wilnie przygoto^^ay zamierzone poczenie, usunwszy wiele przeszkód
stawianych przez duchowiestwo luterskie.
postanowili

wszelkimi

swych kocioów

i

przeprowadzi

e

*)
Litwa i Polska dotd byj poczone z sob tylko za pomoc wspólakcie
wadcy, który na Litwie by dziedziczny, w Polsce za obieralny.
unji lubelskiej król zrzek si^ swych praw dziedziczenia na Litwie i odtd podlega wyborowi w obu krajach, które zarazem otrzymay wspóln izb prawodawcz,
cho zarzdy tymi krajami, prawa i wojska pozostay odrbne. Porzdek ten,
z ruaemi zmianami, przetrwa a do upadku Polski.

nepfo

W

;

—

—
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Synod sandoiiiierski skada
wiestwa, nalecych do trzecli
•^

w

Polsce

;

sie ze szlaclity

wyzna

i

ducho-'^^"?<^
.

.

^

V'^I'-

domierzu 1570

ewangelickiclir. poczy wy-

wiec- trzeci kociona swych przewodniczcych: My- ^^^p^^"^"

antitrynitarzy z obrad tych wykluczono.

cy czonkowie obrali
szkowskiego,

wojewod

krakowskiego, Zborowskiego, wo-

jewod

sandomierskiego, i Stanisawa Iwana Karmiskieduchowni za mianowali prezesami swymi na ten
Gilowskiego, Prasynod ksiy wyznania helweckiego
niowskiego i Sokoowskiego; ten ostatni zosta sekretarzem. Posiedzenia synodu trway od 9 do 14 kwietnia.
Wielkie trudnoci stawili bracia Erazm i Mikoaj Glicznerzy, przywódcy stronnictwa luterskiego, dajc, aby
wyznawcy kocioa helweckiego i czeskiego przyjli wyznanie augsburskie. Poniewa ci na to zgodzi si nie mogli,
zasza na wstpie obawa, i synod rozejdzie si, nie osignwszy celu, dla którego si zebra. Nareszcie przecie
doprowadzono spraw do skutku dziki usiowaniom wojewodów krakowskiego i sandomierskiego (Myszkowskiego i Zborowskiego), którzy bagali stronnictwa, by niezgodami swemi nie szkodziy sprawie reformacji wobec
tak gronego przeciwnika, jakim jest koció rzymski
dawali przytem do zrozumienia, i, gdyby nie ubolewania godne niesnaski, rozdzielajce protestantów, król
moeby przystpi do kocioa ewangelickiego. Skoro
go;

:

midzy

oporu,

luteranie

zaniechali

kocioów

helwecko-czeskich

sce podpisana

a

przedstawicielami

w

augsburskiego

zostaa dnia 14 kwietnia

1570

r.

Pol-

nast-

pujca umowa:
Akt poczenia

w

sprawie

religji

midzy kocioa-

mi ewangelickimi Wielkopolski, Maopolski, Rusi, Litwy
i

Zmujdzi, które dotychczas

sob pod wzgldem
skiego

i

trzech

szwajcarskiego,

14 kwietnia 1570 roku:

zdaway si róni midzy

wyzna

zawarty

:

w

augsburskiego, cze-

Sandomierzu dnia

Akt umowy
skiej.

—
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„Po wielu a dugich sporach z sektami tryteistow,
ebjonitów i anabaptystów *), po uwohiieniu si za ask
od wszystkich tych wielkich a opakanych niesnasek, prawowierne
kocioy ewangelickie w Polsce,

Bo

wrogów kocioa ewangelickiego)
zdaj si nie zgadza w pewnych zapatrywaniacli i obrzdach, postanowiy, dla mioci pokoju i zgody, zwoa
synod, by owiadczy zupene midzy sob porozumienie.
tym celu, odbywszy przyjazne i chrzecijaskie rozprawy, stanowi, za wspóln zgod, uchway nastpujce: Ani my, którzymy zoyli na synodzie tym wyznanie wiary, ani bracia czescy nie zarzucalimy wyznawcom
kocioa augsburskiego, e nauka ich o Bogu Ojcu, wcieleniu Syna Boego, usprawiedliwieniu i innych przedmioktóre (wedle twierdzenia

W

bya bogobojna lub prawowierna.
Tak samo wyznawcy kocioa augsburskiego szczerze

tach naszej wiary nie

zawiadczaj,
ci

i w

nauce wyznania naszego jako i braczeskich (których niewiadomi nazywaj waldensami)

Bogu Ojcu, Trójcy, wcieleniu, usprawiedliwieniu innych gównych artykuach wiary chrzecijaskiej nie
znajduj nic, coby nie byo zgodne z prawdziw prawowiernoci i czystem Sowem Boem. Jednoczenie
weszlimy we wzajemne i wite zobowizanie jednomyo

i

Sowa Boego

okrelonej obrony tego
naszego przymierza w sprawie prawdziwej i czystej wiary chrzecijaskiej, przeciw wyznawcom kocioa rzymskiego, przeciw sekciarzom, jako te przeciw wszystkim
lnej

i

przepisami

wrogom prawdy

i

Ewangelji.

Co si tyczy nieszczsnych sporów o wieczerzy Paskiej, postanowilimy trzyma si znaczenia sów Chrystusa Pana wedug objanienia ojców kocioa, a mianowicie

Ireneusza,

dwójna
*)

:

Tak nazywano

i

e

tajemnica ta jest poniebiaska. Nie twierdzimy, aby chleb

który orzeka,

ziemska

antitrynitarzy.

—
i

byy

wino
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uznajemy owszem,

tylko czczymi symbolami;

i wierzcym daj
Aeby
co znacz.

w

udzielaj to,
przedstawi rzecz janiej i dokadniej,
wierzy
zgodzilimy si
w istotn obecno Chrystusa
przyjmuj. Tak wic'
w komunji dla tych, którzy
ciao i krew Pana naszego istotnie udzielana jest pod
postaci chleba i wina, a zatem, zgodnie z istot sakrai

istocie przez wiarcj

j

uwaa tylko za Avyobraekrwi
Chrystusowej.
ciaa
i
nie
„Dla zapobieenia nowym sporom powsta mogcym
z rónicy wyrae, postanowilimy do artykuu naszego
wyznania doda orzeczenie kocioów saskich o wieczerzy Paskiej, posane w r. 1551 na sobór trydencki, a
które przyjmujemy, uznawszy je za bogobojne, a mianozadatkiem i wiamcie: „Chrzest i wieczerza Paska
dectwem aski Boej, przypominaj nam obietnic i cakowite zbawienie i zawiadczaj, i dobrodziejstwa Ewangelji
udziaem tych, którzy korzystaj z tych obrzmentu, nie naley takowych

s

s

dów

i

t.

d.

moe

„Nikt nie

poprzednio

nie

by

przystpi do stou Paskiego,
badany przez

duszpasterza

i

jeli
nie

otrzyma jego rozgrzeszenia, przed uzyskaniem którego
ludzie mniej owieceni winni by badani co do swej
wiary i nauczani. Sakramenta ustanowione s przez
Boga, lecz nie mog by uwaane za takowe, gdy nie s
udzielane wedug ustawy Paskiej. Gdy jednak komunja
udzielana
stus

bywa zgodnie

istotnie

spoywane

w

ze

niej jest

sowami

ustanowienia, Chry-

obecny a ciao

i

krew Jego

przez wiernych.

„Dla pewniejszego zatwierdzenia tej witej, wzajemnej naszej umowy, uznajemy prawowierno kocio-

ów

tak mioci

chrzecijask, z jak oni
wyznania
nasze i braci czeskich.
uznali za prawowierne
Puszczamy w wieczyst niepami wszelkie nieporozumienia i spory, które przeszkadzay dotd rozwojowi Ewansaskich z

—
gelji

ku wielkiemu

240
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dusz bogobojnych

zgorszeniu a da-

jce wrogom naszym sposobno do oszczerstw i do napaci na nasz prawdziwie chrzecijask wiar; natomiast obowizujemy si utrzymywa midzy sob pokój,
we wzajemnej mioci i Avzajemnie wspiera si
w budowaniu kocioa chrzecijaskiego, w myl tej na-

y

szej bratniej spójni.

„Jednoczenie

obowizujemy si wspólnie

zapra-

sza i nakania braci naszych, by przyczali si, utrzymywali i popierali t nasz ugod, przyczyniajc si do
tego zwaszcza przez suchanie sowa Boego i uywanie sakramentów; zachowujc wszelako porzdek i kar-

no, jako te obrzdy kadego

wyzna.
„Albowiem obecny sojusz pozostawia swobod obrzdów kademu z kocioów, gdy obrzdy maej s waz

podstawa naszej wiary pozostaa czyczego te
wyznania saskie
i augsburskie, i comy wyrazili w nasze m wasnem wyznaniu, podpisanem na obecnym synodzie w SandomieDlatego, jako czonkowie jednego ciaa, przyrzerzu.
kamy wspiera si wzajemnie w mioci chrzecijaskiej
rad i czynem a wszelkimi sposobami popiera wzrost
prawowiernych kocioów ewangelickich w Polsce, Ligi,

sta

byleby nauka
i

nieskaona,

i

daj

a

Gdy kocioy te zechc odbywa S}^nody powszechne, powinny powiadamia nas o tem a nawzajem nie mog nam odmawia, gdy ich na nasze synody
bdziemy wzywali. Dla naleytego ustalenia tej naszej
bratniej ugody uwaamy za stosowne, ile razy zmusz nas
twie,

mujdzi

i

Rusi.

do tego wrogowie prawdy ewangelicznej, zbiera si w
oznaczonych miejscach, by tam w imi ewangelickich ko-

cioów

Polski, Litwy,

mujdzi

Rusi streszcza nasze
dla nakazania milczenia przewroi

wyznanie i ogasza je
tnoci ludzkiej a ku pociesze bogobojnych.
„Podawszy wic sobie uroczycie rce, wicie przyrzeklimy zachowa stale pokój w wierze i popiera go

dfcil

;

^
kadym
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wie^cej ku zbudowaniu kocioa a unipowodów do niezgod. Wreszcie obowizujemy si nie szuka wasnej korzyci; lecz, jako przystoi prawdziwym sugom Boym, — chway Zbawiciela
z

ka

dniem

wszelkich

sowem czyZwracajc si wic do Bo-

naszego Jezusa Chrystusa przez krzewienie

nem prawdy
Twórcy

ga,

ewangelicznej.
i

róda

obfitego

wyrwa

nas

który

ty

papiestwa, obdarzajc

go

i

wi

wiatem

witej Swej prawdy, prosimy

z

pokogbokiej ciemnoi

czystego

sowa Swe-

Go, by

pobogosa-

ugod i sojusz, na chwa
ku zbudowaniu Swego kocioa. Amen.
„Oto jako rzecz dobra i jako wdziczna, gdy brazgodnie mieszkaj!" Psalm 133 w. 1.
Akt ten podpisali: Stanisaw Myszkowski, wojewoda
ten

wity

Swego imienia
cia

i

wszelkiej pociechy

zbory nasze

ju,

i

nasz pokój,

i

krakowski; Piotr Zborowski, wojewoda sandomierski; Sta-

nisaw Bniski

w

ukasza

imieniu

Górki,

wojewody po-

znaskiego, i Jana Tomickiego, kasztelana gnienieskiego, jak rÓAvnie w zastpstwie wszystkich zborów augsburskiego wyznania w^ Wielkopolsce. Stanisaw Chrzstowski, pastor zboru helweckiego w Jazowcu, w imieniu
Jerzego Jazowieckiego, wojew^ody Rusi, tudzie w zastpstwie wszystkich ewangelickich zborów tego kraju;
Zygmunt Myszkowski, starosta owicimski; Erazm Gliczner, superintendent kocioów augsburskiego wyznania,

w

imieniu

wasnem

i

wszystkich

wspóduchownych

wielkopolskich; Mikoaj Gliczner, starszy zborów

luter-

obwodu poznaskiego; Andrzej Pramowski, pakocioa w Radziejowie na Kujawach
Szymon Teofil Turnowski, djakon braci czeskich; Stanisaw Sarnicki, starszy zborów helweckich obwodu kraskich

stor

helweckiego

kowskiego; Jakób Sylwjusz, starszy takiche zborów
w obwodzie chciskim, jako te i Pawe Gilowski
z obwodu Zatorskiego i owicimskiego; Mateusz Raków,
pastor kryowski,

w

Zirys dziejów reformacji.

imieniu szlachty województwa be-

Tom

I.

lu

—
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Stanisaw Iwan Karmiski,

wybrany sekretarzem synodu; Daniel Ckrobiewski i Adam Róanka, doktorowie medycyny i radni krakowscy; Krzysztof Trecjusz, starszy zborów helweckich w Krakowie; Stanisaw Marcjan, pastor takiego zboru w Dziewatowie na
Litwie i delegat ksicia Winiowieckiego Walenty Brzozowski, proboszcz Dobrkowa, senior zborów helweckich
w Podgórzu; Andrzej z Kruszwicy, duchowny tego wyznania z Lisowa na Kujawach, i Piotr Tarnowski, pastor z Dbnicy. *)
Uchway syWedug powzitego na tym synodzie postanowieznaniu roz- nia, zwoano
dnia 18 maja tego roku do Poznania
skiego;

;

nowiema

sy-

"m^ersSeS"

nowe

Zgromadzenie dla potwierdzenia i rozwinicia
^^chwa synodu sandomierskiego. Na synod ten Hcznie
zebraa si szlachta i duchowiestwo, nalece tak do

kocioa

czeskiego jak

i

luterskiego,

jako

to

:

ukasz

wojewoda poznaski, Jan Tomicki, kasztelan
gnienieski, Jerzy Izrael, Wawrzyniec, Erazm i Mikoaj Glicznerzy i t. d. Maopolskie zbory helweckie nie
posay wówczas swych przedstawicieli prawdopodobnie
dlatego, e na synod ten udali si duchowni tego wyGórka,

znania z bliej

pooonych Kujaw jako czescy, wyUsunwszy wiele wtpliwoi

znajcy te same zasady.
poznaski

w

synod
nastpujce uchway, zawarte w dwu-

ci, nierozstrzygnitych jeszcze

powzi

Sandomierzu,

dziestu artykuach:
Ugoda sandomierska bya drukowana: 1) po acinie w r. 1586; 2) w r.
Toruniu po acinie i po polsku (przekad ^Tarnowskiego); 3) w Toruniu
w r. 1595 z dodatkiem uchwa synodu toruskiego. 4-te jej wydanie doczone
do historji kocioów braci czeskich Kamerarjusza, w Heidelbergu w r. 1605. 5-te
Avydanie, po acinie i po polsku,
Baranowie w r. 1628. 6-te wydanie, z tómaczeniem na jzyk niemiecki, w Frankfurcie nad Odr w r. 1704. Prócz tego wy*)

1592

w

w

drukowana zostaa

w rónych

historj ugody

(Historia consensus Sandorairiensis).

tej

dzieach teologicznych.

Jaboski wyda
Dziennik

po acinie

synodu

sando-

Szymona Teohia Turnowskiego, wtedy djaczeskich .wj Wielkopolsce, znajdujemy u ukaszewi'

mierskiego, napisany po polsku przez

kona, a potem seniora braci
cza

w jego sawnej Historji

kocioów

braci czeskich|w Wielkopolsce,

Pozna

r.

1835.

—
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„Zatwierdza si uchway ugody sandomierskiej.
Duchowni obu wyzna maj udziela sakramentów, kaza, odprawia naboestwa podug obrzdku i zwyczaju swoich kocioów.
Gdzie duchowny jest ustanowiony, tam kolator tego miejsca nie powinien wzywa
duchownych innych zborów, bez zezwolenia swojego
proboszcza. Komunj naley pojmowa wedug orzeczenia synodu sandomierskiego, stosownie

artykuu

do

wyznania, posanego na sobór trydencki w r.
unika za wszelkich wyrae, sów i objanie,

saskiego

1551

;

rónicych sie od owego wyznania. Duchowiestwo
jednego kocioa nie powinno, pod adnym pozorem,
przyciga do niego czonków drugiego ^yj^znania. Starsi
obu kocioów obowizani
popiera wszelkimi
sposobami poczenie ich i korzyci w tym celu maj
si zbiera co rok raz, lub, gdyby tego zasza potrzeNaley unika wszelkich s^Dorów
ba, czciej nawet.
midzy duchowiestwem obu wyzna lub czonkami ich
zborów w sprawach zaprowadzenia w jednym z kocioów zmian w nauce, karnoci, obrzdach i t. p. sprawy

s

;

;

by

winny wycznie duchowiestwu
si odnosi bd. Wszelkie
czyny wzbronione sowem Boem jak bawochwalstwo,

te

pozostamane

tego kocioa, do którego

:

mobójstwo, chciwo,
klestwa, pijastwo,
stroje

i

wszelkie

lichwa, niezgody,

hulanki,

cielesne

tace,

namitnoci

kótnie,

prze-

nieskromne
i
zbrodnie, wysamego Zbawi-

gry,

mienione przez proroków, apostoów i
ciela, maj by karcone przez kazania jako te przez
pasterskie upomnienia.
Synod pochwala i uwaa za niezbdne utrzymywanie karnoci i stosowanie duchownych
kar,

tak

podug sowa Boego, do wszystkich gi^zeszcych,
do duchownych jako i czonków zboru, bez wzgl-

du na osob, a

wedug

to nietylko

w

sowach,

lecz

i

w

czynie,

Pana naszego Jezusa Chrystusa i przykadu apostoów. Dozwolone jest duchowiestwu czonrozkazu

i

—
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jednego zboru upomina, ilekro zajdzie tego potrzeba, duchowiestwo i czonków drugiego do pokuty

kom

Kady duszpasterz obowizany
bogobojnego ycia.
jest czuwa nad swym zborem i zwraca baczn uwana jego czonków.
Duchowiestwo jednego wyznania nie powinno doi

g

puszcza do wieczerzy Paskiej czonków drugiego
bez wiadectwa duszpasterza zboru, do którego te osoby nale. Odstpienie od tego przepisu dozwolone
jest

w

Wyczeni
winni

synodów jako te cudzoziemcom.
z jednego zboru czonkowie tego
nie poprzyjmowani do spoecznoci drugiego, za-

czasie sejmów,

by

nie pogodz ze zborem, który obrazili. Duszpastezoeni z urzdu lub wyczeni z jednego zboru,

nim si
rze,

nie powinni

dów

by

rozgrzeszani ani przyjmowani do urz-

przez

duchowiestwo drugiego,

zostawieni

sdowi wasnego kocioa.

lecz

maj by

po-

Kolatorowie zbo-

da

od swych duchownych jakichobrzdach, bez zezwolenia na to ich
Wszelkie zwyczaje i obrzdy papiestwa
jako: egzorcyzmy, obrazy, relikwje, zabobonne uywanie gromnic, powicanie zió, chorgwie, zote i srebrne krzye i temu podobne wymysy, ubliajce Sowu
Boemu, powinny koniecznie stopniowo by zniesione,
aby si nie zdawao, i ewangelickie kocioy utrzymuz antychrystem i pochwalaj jego obrzydlij
woci. Gdyby midzy duchownymi dwóch wyzna powsta jaki spór, winien by zaatwiony w sposób przy-

rów

nie powinni

kolwiek zmian
zwierzchnoci.

w

czno

jazny, a jeeliby to

rozstrzygnicie

wszystkich

nane

w

nie

dao si uskuteczni,

pozostawi

kocioów

naley

powszechnemu

ewangelickich

w

Sandomierzu a potwierdzone

synodowi
DokoPoznaniu po-

Polsce."

w

czenie kocioów ewangelickich bardzo byo wówczas
potrzebne ze wzgldu na nowego a gronego wroga,
który je, niestety, ostatecznie zburzy. Wrogiem tym

—
byli

sprowadzeni

w

tym

—
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czasie do Polski przez

kardy-

naa Hozjusza—jezuici.

ROZDZIA

X.

Kardyna Hozjusz sprowadza do Polski jezuitów. Charakter tego kardynaa.
mier Zygmunta Augusta i jego cliarakter.

Stronnictwo rzymsko-katolickie, wyczerpaAvsy przeciw ewangelikom wszelkie rodki, jakimi rozporzdza

mogo w

Polsce,

i

widzc zupene niepodobiestwo

sta-

szybkiemu rozwojowi reformacji, której
ostateczne zwj^cistwo zdawao si niewtpliwe, zaczo
szuka skdind pomocy i znalazo j zagranic. Dowódca tego stronnictwa, kardyna Hozjusz, zauwa5''
bardzo susznie, i jedynym rodkiem uchronienia rzjm.skiego katolicyzmu od grocej mu w Polsce zagady
byo sj)rowadzenie nowo zaoonego wówczas zakonu jezuitów, którzy na jego wezwanie chtnie popieszyli, by
ratowa swój koció, stojcy tu nad przepaci. Usiowania ich uwieczyo powodzenie ku chwale Rzymu
Zanim jednak zajmiemy si spraa ku zgubie Polski.
wiania

oporu

wami

jezuitów,

mym

Hozjuszu.

wypada nam

kilka

sów powiedzie

o sa-

Stanisaw Hose (z aciska Hozjusz), urodzony w r. ycie charakter Hozju1
1504 W Krakowie, pochodzi z rodziny niemieckiej, hansza.
dlem wzbogaconej. Wychowywa si po czci w Wilnie
a po czci w Krakowie, lecz nauk uzupeni w Padwie,
gdzie zaprzj^^jani si z Reginaldem Polem (póniejszym
kardynaem). Z PadAvy uda si do Bolonji, gdzie zosta doktorem obojga praw pod kierunkiem Buoncampai

.

1

1

-1

•

•

•

^

•

•"

A

papiea Grzegorza Xni. Powróciprzez biskupa Tomickiego pozosta
AYSZ}^ do ojczyzny,
lecony królowej Bonie, która wzia go pod swoj opieszybkiego zdobywania cok, zapewniajc mu
Król powierzy mu sprawy pruraz wyszych godnoci.
skie i mianowa go kanonikiem krakowskim; Hozjusz
gna.

j)óniejszego

atwo

—
wczenie zwróci na

—
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siebie

uwag nienawici sw

ku

z pocztku sam nie zanaladujc chytro wow, zachca innych kaznodziejów do wystpowania przeciw nowatorstwem religijnym. Mianowany nastpnie biskupem chemiskim, majc powierzone sobie poselstwo do cesarza

ewangelikom, których jednake

czepia, lecz,

V

do Ferdynanda, króla rzymskiego, zwiedzi
Wiede, Bruksell, Gandaw, wywizujc si z polece
w sposób nader chwalebny. Mianowany biskupem war-

Karola

i

mijskim, stal

si przez

to

gow

kocioa rzymskiego

w

Prusach królewskich i pozyska wielki wpyw w tym
mimo to daremnie próbowa oprze si postpowi luteranizmu, który tam szybko si rozszerza
i
sta si wyznaniem wikszoci mieszkaców. aden
z katolickich dostojników nie zwalcza postpów reformacji z tak gorliwoci jak Hozjusz, który dla stumienia jej zaleca uycie najgwatowniejszych rodków.
Bada on starannie dziea pisane przez zwolenników jednego wyznania ewangelickiego przeciw zwolennikom
drugiego i zrcznie korzysta z wywodów, jakimi niektórzy z nich nieogldnie zalecali stosowanie praw karnych przeciwko bdzcym w rzeczach wyznania. Nie
waha si doradza amania przyrzecze danych heretykom a poskramiania ich nie dowodami, lecz \^adz
urzdow. Zasady swe w tym wzgldzie sam wyzna
otwarcie w licie do kardynaa Lotaryngji, Gwizjusza,
winszujc mu zamordowania admiraa Coligny (która
kraju; lecz

wiadomo, jak sam pisze, napenia dusz jego
niewymown radoci pociech); a dzikujc Wszechto

i

mocnemu

wielkie
którem rze noBartomieja obdarzya Francj, baga Go, by podobne dobrodziejstwo zechcia zesa i Polsce. *)

cy

za

dobrodziejstwo,

w.

'^}

kardynaa

Patrz „Dziea" ITozjusza
str.

34''.

str,

620

i

w

tych

,

Dzieach" jego

list

da

—

—
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Aczkolwiek praat ten o innowiercach wygasza tak
ohydne zasady, odznacza si pod innymi wzgldami wysokiemi

wydaa,

jest

mem,

z

i

Bayla, który nazy^va

Polska kiedykolwiek

jakiego

bezwarunkowo przesadna.

wysawiaj wysokie

dnozgodnie

no

cho pochwaa

zaletami,

go najwikszym

cnoty, z czego

wida,

jego charakteru, lecz

Wspóczeni

i bdy

nie

arliwo

miennie si stosowa.

wypyway

byy nieuniknionem nastpstwem

zasad jego kocioa, do których Hozjusz

bya

je-

jego zdolnoci, bogoboj-

gorliwie a su-

jego dla tego

kocioa

i w

jednem ze swych dzie polemicznych owiadcza, e Pismo wite, nie poparte powatego kocioa, nie wicej miaoby znaczenia od batak wielka,

g

Mianowany r. 1565 przez papiea Piusa IV
kardynaem, zosta przewodniczcym soboru trydenckiego, gdzie wywiza si z zadania ku wielkiemu zadowo-

jek Ezopa.

leniu papiea.

Powoany na urzd

kocioa, spdzi

cjarjusza

doywszy

lat 76,

w

wielkiego

ostatnie lata

umar w

1579 roku.

w

peniten-

Rzymie, gdzie

*)

rzdzi si takiemi zasadami
jak i W religji: twierdzi on, e poddani nie maj adnych praw, lecz powinni lepo ulega panujcemu, który nie jest obowizany przed nikim do odpowiedzialnoci za swe czyny, a sdzi go jest grzechem. Jak wszyHozjusz

polityce

...

.

.

scy inni pisarze katoliccy, przypisywa on nowatorstwa
zasadom reformacji i twierdzi wyranie, i

polityczne

Pisma

czytanie

witego obudzio w
za powstawa

do buntu; najsilniej

ludziach

skonno

na kobiety Biblj

czytajce.**)

Pomimo

jednak,

i

tak stanowczo broni bezwarun-

kowego poddania si woli panujcego, przecie, ilekro
*)
lonji

w

r.

Najdokadniejsze wydanie dzie jego, pisanych po acinie, wyszo w Kozawiera ono równie listy Hozjusza pisane do wybitnych osób

1584

spóczesnych.
**)

;

ycie jego opisa Reszka

„Dziea" Hozjusza

str. 640.

(Rescius)

i

wyda w Rzymie w

r.

1587.

^^'zekonania
polityczne

Hozjusza.

—

—
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zasada ta okazywaa si niekorzystna dla spraw Rz}^mu, sam odstpowa od niej bez wahania, jak to wida
z

postpowania jego wzgldem kocioa reformowanego

w

Krakowie, który, cho za pozwoleniem króla by zbudowany, chcia Hozjusz koniecznie zburzy i nakania
Krasiskiego, biskupa krakowskiego, do uycia w tym
Prócz tego bdziemy mieli
celu wszelkich rodków.
w dalszym cigu niejedn sposobno wykazania dowokardyna ten zupenie lekceway zasady,
dów na to,
ilekro okazao si to potrzebne dla korzyci jego kocioa. Gboka uczono, czynica go pierwszorzdnem
wiatem kocioa katolickiego, nie zdoaa jednak uwolprzez tene koció
ni jego umysu od wpojonego
niechrzecijaskiego pojcia, i dobrowolne udrczanie
siebie mie jest Bogu: stosowa on do siebie surowe
wiczenia, przez koció rzymski zalecane a zgodniejsze
raczej z obrzdami pogaskimi, ni z agodnemi zasadami chrzecijastwa; kaleczc czsto biczowaniem swe
ciao, rozlewa wasn krew z takim zapaem, jak gdyby bya krwi jednego z wrogów papiestwa.
który, przekonawszy si
Takim by sawny ów
o bezowocnoci swych usiowa w zwalczaniu rozwijado tego celu rodka,
jcej si w Polsce reformacji,
którym zasuy sobie na Avieczn wdziczno Rzymu
a na przeklestwo Polski: wezwa on na pomoc nowozaoony zakon jezuitów, którzy znakomitem urzdze-

e

we

m,

uy

niem, gorliwoci, zabiegliwoci a najbardziej moe zubezwzgldnoci na wszelkie zasady, zagradzaj-

pen
ce

im drog do osignicia

grocego mu w
mu ponowne panowanie we
Sprowadz°do

J^^

W

r.

1558 zakon

naszego

g(jbokie

tu

kraju.

zapucia

a.

wielu miejscach.

wysa

S^kf^ swych czonków, Kanizjusza,
stanu

Rzym od
nawet zdobj^

zdoali ocali

celu,

caej Europie upadku

do Polski jednego

dla

Wysany

korzenie,

ze

zbadania religijnego
doniós,

e

a przypisywa

herezja
to

gó-

—

—
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niechci króla do uywania okrutnych rodków
w ceki stumienia protestantyzmu. *) Kanizjusz czsto
naradza sie^ z dostojnikami duchowiestwa rzymskiego
w Polsce co do sposobów wprowadzenia tam swego zakonu, lecz powróci, nie osignwszy podanego skutku.
Dopiero Hozjusz, gdy, powróciwszy z soboru trydenckiego, spostrzeg 'wzrost reformacji we wasnej djecezwróci si osobicie do sawnego generaa jezuzji,
itów Laineza z prob o przysanie mu kilku czonków
swego zakonu. Lainez natychmiast speni to yczenie,
wysyajc kilku jezuitów z Rzymu a kilku innych z Niewnie

Hozjusz pomieci tych podanych goci w Brunsbergu, maem miasteczku swej djecezji, hojnie obdarowujc zakon, który niebawem mia si rozszerzy po
caej Polsce. Próba wprowadzenia jezuitów do Elblga
miec.

r.

1567

speza na

cy tego miasta stawili
jezuitów,

gdy

ewangeliccy mieszkagwatowny opór przyjciu

niczem,
tak

przybywajcych

z

wyranym zamiarem

w}^-

Hozjusz zmuszony by wyrzec si
myli osiedlenia ich w Elblgu, ubolewajc nad zalepieniem mieszczan, odrzucajcych, wedle jego mniema-

plenienia herezji,

i

Augusta, który nie

mae

itom,
lat

Za panowania Zygmunta
zdawa si by przychylnym jezu-

swe wasne zbawienie.

nia,

w

zrobili oni

po przybyciu tych

biskup Konarski, za
skiego,

osiedli

miasta, aby

ich

Polsce postpy. Dopiero

zakonników do naszego

kraju,

namow Plotiny, nuncjusza papiew Poznaniu, namówiwszy wadze

im odday koció

szko;

w sze

w.

Stanisawa,

dwa

szpi-

wyposajd ich sam majtkiem ziemskim i obdarzy swoim ksigozbiorem. JezuZygmunta Auici, wkradszy si w aski siostry króla
tale

i

oprócz

tego

ksiniczki xA.nny, uzyskali jej poparcia, któremu
te prawdopodobnie zawdziczaj opiek, jak maogusta,

*)

Patrz „Historia societatis Jesu."

Ant. Sachino II

str. 61.

—
nek

jej,

król Stefan

—
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Batory,

otoczy

nadzieje ustalenia reformacji

w

mierci Zygmunta Augusta,

silnie

ich

Gdy

zakon.

Polsce zachwiay si ze

sprzyjajcy poprze-

dnio zasadom ewangelicznym prymas

Uchaski,

chcc

dla spraw Rzymu odwróci
od siebie wszelkie podejrzenia, sta si troskliwym opie-

okazywaniem gorliwoci

kunem nowego

zakonu.

Za jego

przykadem posza

w obronie swych djena zabiegi jezuitów, ni na pomoc
miejscowego duchowiestwa.
dalszym cigu tego dziea opiszemy szybki rozwój tego zakonu, tak co do liczby, jak co do jego wypywu, dziki któremu zgniót w Polsce stronnictwo przeciwne Rzymowi, powicajc przywróceniu przewagi jego w naszym kraju pomylno narodu i najwaniejsze
sprawy naszej ojczyzny.
Zygmunt August zmar dnia 7 lipca 1572 roku w
Zgon Zyulubionem
miejscu swego pobytu, miasteczku Knyszynie,
^ste.Vego
charakter,
lecem na pograniczu Korony i Litwy. Poniewa ze
wiata zeszed bezpotomnie, wprowadzono wic w wykonanie istniejce ju w zasadzie prawo obieralnoci
znaczna
cezyj

ilo

wicej

biskupów, którzy

liczyli

W

królów, które
le,

e

w

czasie Jagiellonów stosowane

syn zawsze

nastpowa po

Zygmunt August obdarzony

byo

o ty-

ojcu na tron Polski.

by

wielu przymiotami,

zdoao stumi nawet zniewieciae wychojakie mu daa jego matka Bona Sforza w celu

których nie
wanie,

uczynienia go powolnem narzdziem dla swych zamiarów.

Otrzyma on staranne naukowe wyksztacenie i zna dobrze matematyk i acin, oraz jzyki woski i niemiecki.
Opiekowa si gorliwie literatur narodow i uczonymi
hidmi, z których wielu utrzymywa przy sobie jako
urzdników. Usposobienia uprzejmego i agodnego, przeciwny by z zasady i z charakteru uywaniu wszelkich
gwatownych i okrutnych rodków. Gówn jego wad

bya chwiejno

charakteru, która kilkakrotnie

szkodli-

—
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—

wpywaa na sprawy pastwowe. To niedbalstwo jego w stosunlvaci midzynarodowyci nie rozcigao si
przecie do spraw osobistycti jego poddanych, Ictóremi
wie

zawsze zajmowa si

z

wielce nieszczliwy

w

By

on

swych stosunkach domowych,

a

niezmordowan pilnoci.

—
ponieAva

te

Polsce, nie

niemao

—
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wpyny

moemy pomin

na spraAvy

religijne

w

milczeniem.

icli

Zygmunt August, urodzony w r. 1520, poj najza
Elbiet, bratank cesarza Karola V, a
córk Ferdynanda, króla wgierskiego, póniejszego cesarza.
Pomimo e bya pikn, cnotliw^ i wyksztacon,
nie zdobya przywizania swego maonka a wiekra jej,
królowa Bona Sforza, nienawidzia j tak gwatownie, i,
gdy nieszczliwa ksiniczka zmara w r. 1545, powstao silne podejrzenie, e zostaa otruta przez królow matk.
Opowiadalimy ju o drugiem maestwie Zygmunta

on

j)rzód

Augusta

z

Barbar Radziwiówn

i

o oporze

stawianym

zwizkowi temu przez szlacht. Barbara umara w r.
1551, a gos powszechny znów obwinia Bon, i jej
skrócia ycie. Król gboko bola nad strat ukochanej maonki, dla której przez cae ycie zachowa
czue wspomnienie.
Namówiony przez królow Bon do trzeciego maestwa z siostr pierwszej swojej ony, Katarzyn austrjack, owdoAvia ksin Mantui, by w zwizl^u z ni

gdy

królowa ta nietylko nie miaa
ujmujcej powierzchownoci, ale w dodatku cierpiaa na
epilepsj, skutkiem czego król powzi ku niej wstrt
nieprzezwyciony i wcale z ni
nie chcia.
Trudno poj, jakie powody mogy skoni Bon do tak niewaciwego wyboru, zwaszcza,
dla zawarcia tego maestwa trzeba byo, ze wzgldu na spowinowacenie obu
stron przez pierwsze maestwo króla Zygmunta Auguco bd, zwista, stara si o pozwolenie papiea;
zek ten nietylko uczyni króla nieszczliwym, ale i na
losy pastwa
bardzo ujemnie, gdy przez bezpotomne zejcie panujcego Icrólestwo naraone zostao
na niepokoje, spowodowane walk stronnictw przy obiorze nowego monarchy. PrzyAvódcy protestanccy sdzili,
i, nakaniajc Zygmunta Augusta do rozwodu, zapobienajnieszczliwszy,

y

e

bd

wpyn

—
gn

temu niebezpieczestwu

rwanie króla

ujby si

za

Rzymem,

z

ksiniczk

róg, jeden ze

—
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a zarazem

który, stojc

przypiesz

po stronie

ze-

Anstrji,

domu pochodzc. Ostrowspomnianych ju gównych przywódców
z

tego

stronnictwa ewangelickiego, postawi nawet w senacie
wniosek izby, aby, ze wzgldu na dobro kraju, nakamano
króla do powrócenia maonce nalenych jej praw, eby
naród móg mie nadziej utrzymania dynastji i aby zarazem unikn zgorszenia, wypywajcego z niezgod w roWniosek Ostroroga zosta przyjty
dzinie królewskiej.
przez senat, którego przewodniczcy, prymas Uchaski,

nastpnego dnia z tej uchway urzdowe
Zygmunt August odrzek na to, i nie
gdy wtpi o prawnoci swego
z maonk,
moe
zwizku z siostr pierwszej ony. Uchaski, zgromadziwszy biskupów, przedstawi im wtpliwoci króla, twierdzc, i susznem byoby zgodzi si na rozwód; lecz
temu stanowczo opar si nuncjusz papieski Kommen-

zda

królowi

sprawozdanie.

y

przytoczywszy wiele dowodów na to, i zezwolenie papiea usuwao wszelkie prawne przeszkody
do maestwa Zygmunta Augusta z Katarzyn, rozwodzi si nad nieszczciami, jakie spady na Anglj,
wiadkiem, przypisywa to rozwodoAvi
a czego
doni, który,

bdc

Henryka VIII, obwiniajc biskupów
szcza arcybiskupa

angielskich, a

Cranmera, o doradzanie

zwa-

królowi

te-

go kroku. Powiodo si nareszcie Kommendoniemu pozyska i biskupów po Iskich dla swych zapatrywa. We
zwany przez króla, który przedstawi mu swe nieszczliwe pooenie, bagajc go, by mu dopomóg do otrzymania zezwolenia papieskiego na rozwód, nuncjusz ten
namówi Augusta do zaniechania zamiarów w tym wzgldzie gównie tem, i przedstawi mu niebezpieczestwa

mogce wynikn
odtrceniem swej
i

innych

jej

dla

córki,

pastwa, gdyby

podmówi

wrogów takowych
i

cesarz,

obraony

przeciw Polsce

w walce z ni

Moskw

w^spomaga.

—
Szczegóy

czerpiemy

te

przez Gratianiego, a jeli

—
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z

yciorysu Kommendoniego
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by ostatecznie zaprowadzi reformacj

W

w swem pa-

powstaway wtpliwoci co do
gównych zasad wiary rónych wyzna ewangelickich
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