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JASNIE WIELMOZNEMU 

J.l\1Cl P. JANOWI FRYD~RYKOWl HRABI 
na Kodniu SAPIEZIE, KASZTELANOWI TROC„ -

KIEMU, BRZESKIEMU, &c. ST AROSCIE -
KA W ALEROWI ORLA BIAtEGO: 

-
ADAM CHODKIEWIC~, Błudenfki, Daugielifid1 

Wiclońfki , Beyfagolfki STAROSTA 
Pomyślnego y długoletniego ~drowia iyczy. 

JASNIE vVIELMOZNY WUJU y DOBRODZIEJU. 

. .:.. 

A z"ejl: 1vrodzonego aff eE!u obligacya , wflelkich 
fiukać okk.azyi do winney rcmorfłro1vania wdiię„ 

.cznośći, ut fcrvire queat t~mpora qu<Erit 
, . amor: .T.Jm zai więkfta mota, im obow'itl„ 

zańfaa ku Wzelk.zemu W. M. M. Pana Jmieniowi. 
. · (r) - Co~ 



Co~ bowiem m~cnieyfaym do takowych oświadczenia . 
dowodo1v mo~e bydi incytartientem, & fummum Vir
tutis calc~r , iako naturalna Rodzonego J'ieHrzei,a ku 
W uio1vi życzliwość, y zdewink.owana niezliczonemi !Y
tułami lat moi~h edukacya , w ~torey cokolwiek. lite
t'a/nego odbieram progrej]u , ten wfa;yffek ofabliwemu, J 
prawie Oycow.fo.iemu powinienem W .M. Pana flaraniu. 
Niechćiała wśpamałoić Serca Wujowft;iego eflatniey, w 
Ofobie moiey zajfu~onego in Republica Domu dopuićić 
Eclypfim, kiedy mię nie tylko hoynych faworow fwo
ich, tlle te~ pr~zwoitego cz1viczenia y experyencyi 

·Dbiainiła splendorem. J'łufana tedy $ebym P~kli
c~ne nieflwńc~onych obowi,zkow ogłośił wyznanie , Cu
jus fiella firn ? & Magni pars Sangvinis alta, cui 
Soli lucern mE:am debcam ? 4Jczyłbym w prawdź.ie 
t·~etelnieyfa~ odebranych Vobrodźieyflw uczynić rekogni ... 
cya,ale że w teraznieyfaym 11Jtek.u moim innych nie mam 
dQ zarownania JPofabow , niech ~m c~t1:fem 1JJyra*ona 
w jfowach: wdzi{cznoić., 'V?ic proporcyonaln~ . rekom
penfy flaie Jię trybutem , y zawarty w tych kt!ftach , 
Szkolnych zabaw moich po*_ytek, pod pr~ezorn~ W. 
M. Pana manudukcytt , fecundum modulos meos 
aw~nfawany , 11Jidocznym partyk..ular119 k.oło mnie Sol
!i~~tudi~is btd~ie dokumentem~ jako* przy odpo-:,· 

rzynr 



ć~ynku 7Joniowym , wźiłłem pr~ed fit 11J)tłumacief 
nie z Łaćiń/kiego ięzyka uczon;:1 y pracowit+t o Pol
ikim Orderze Orła Białego, W. ~~Pana Hijlory+f• 
W jk.rześiłeś W uiu y 'l)obrodźieiu z popiołow niepamięći 
tego to niegdy jtawnego Fenixa,wyprowadźiwfay ut~-ion11 
1Piefom poCZf1TRU regoflaro~tność,znamienit~ zacność;y 
niepoiedn~k.rotn11 rejuwenefcency~. Przyznaię, że śiła 
ten' świetny Order Cognatumcb Jnfigne Dijs Nayia_ 
śnieyfaemu AUGUSTOWI II. Jiczęśliwie Panui11ce
mu winien , iż chćiał bydi Jego Odnowićielem , lecz 
nie mało y W. M. Panu, żeś fię wiecznym przed 
łlarodami fial onegoż Ogłośićielem. Mancat f ua 
Gloria chartis, pofteritas quas Sacra lcget, :fłellceque 
notabunt. Maneat mowię fua Panegyris traditis 
pr~ez W. M. M. Pana ad notitiam Potomnośći 
Operibus. Ja 1.)1/ko na dowod niewygajfey nigdy 
ku . Jmieniowi S A P I E Z Y N S K 1 E M U karli-

- wośći, nie tak annotacye Hifloryc~ne w Oyc~fłym 
Języku faczupł~ pracy moiey, iako ~acność Orygi
nalnego Jlylu hifce in folijs pretium non vilc laborum 
W . .kl . .Ai. Panu prezentuię,y niby do obfaernego irzo· 
dla , exiguas niezdolney lmz'tacyey affundo guttas. 
'4_k.11d quisquis aquam hauriet , Puteum coronet cfł: 

necdfc 



neceffe. Pro coronide zaś tych kilku linij , WJ-
nur~one ~ ferdec~nego affiCłu pr$ydaię yota: 

Te fu per Arćłoi dominantia figna Boota! 
Fama can~t ~f?MlTl:M. Ycfper Te forus adoret. 







DEDIKACYA 
Łaćiiifkiego Auhora przetłumaczontl_:_/. 

,.,Nayjaśńieyfzenn Naypotężnieyfzemu 

A· GU l~OWI I I. 
z BożEr talki KROLOWI Polfkiemu 

&c: y ELEKTOROWI Sa!kiemu &c. 
NCl):'jaińiey/jy y Naypot~żnig;/!JJ KRoLu 

Panie ·a Panie Miłoićimy, 

Rzei klimakteryczne kilku 
wiekow rewolucye, ledwie ;;o nie żoł-

Mn~.m wim krokiem zdałfię czołgać, oto na fki„ 
nicJJie Twoie wznoii fię w gor~ ORZEt ! 

A Nay~ 
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Naypotężniey[Sy KROLU . Gdzie indziey w prawdzie 
on, na przykrych micyfcacbzakłada Gniazdo, na opo
kach przebywa, na przepaścfł:y(;h Krzemieniach, y na 
niedofiępnych bawi fię fkała1h. Nigdzie iednak wy
nieśley, iako na Twoich wlanych y Wiernych Zie-. 
mian pierśiach, f woic lokuie \;niazdo; Krolewfkie bo· 
wiem Pierśi Libanu wzrofi, ,wfzem Ccdrow Libań
fkich wi~rzchołki przewyżfzaią . czyli to co dzień wię
kfz.ego fłarania ogromność, czy.i niczmierncy wfolko
myślnośći wyniofł'ość zmiarlować zechcemy.. Jlc 
fł'ońce Regnant Planet, tyle od icmfkich dolin pekto-: 
ralny A u G us TA iefl: odległ; firmament, Serqccz
nym ponieważ iaśnieie Słońc~n. Serca Monarchow 
fą to SłońcaKrolefl:w, w pektoraln.ym zawarte zodyaku; 
Tam prz)l_chylne fortunie Poddanych Lata, przyiazne 
Micśiącc, wypogodzoneDni,fpokoyne Nocy ,Złote Go ... 
dziny, wiic Słońca y Jutrzenki EaGryk.ator. leśli Ser~ 
ca Krolow w ręku fą Boikich, w7akże nie bez przy~ 
ległych tuż Picrśi, oboi~ iedney hCJłduią wfzyfl:ko rzą
dzi!cey Jntelligencyi, dla czego· wyźfzy oboygu nad 
zwycZaynego Słońca elcwacyi Sopień naznaczamy. · 
Mogłoż tedy wyżey wynieść fię Orła Sarmackiego 
Gniazdo? iako gdy na Twoi~h Nayiaśnieyfly Panie 

·złożone Picrśiach , na zazdrość Samym Gwiazdom; 
!l~~ widzialny~ !_!~n~ł~ fi'~ńc,m. Tam Rcgnfiant Pta-: 

wa, 



flwa, na bliikich wfpoł panui'!cłgo Feba promieniach~ 
niezmrużoną paśie zrzenicę, ażeby .więccy niż dwoy 
wiekiem podcfzły, ()drodnego z kąd inąd nic zabrał 
Animufzu. Tam karmiciel niegdy y wf poł wycho
waniec PoHkiego Narodu, Krola ma Swoicgo Piafłuna, 
y Krolewfkiemi karmi fię Pierśiami, ażeby odnowio
ną co raz pokazał młodość. Tam wzaiemnie w mle
cznym pior kąpie fię Kandorze, aby A u Gu s T o w I 
Nafzemu, mleko nawet Ptafze w Polfzcze niezbywało. 
Lubo wara! y pierwfzemi piora wargami fł'odko-mk
czn ych zkofztować delicyi, kiedy widzeniem Orła na 
Pic:rśiach Krolewfkich Gniazdo fobie zakładaiącego O- -
czy naf ycamy. Nie na widzi bez wątpienia to Pektorał„ , 
ne Gniazdo, gnuśnych nikczemnego ofpalfł:wa pie
fzczot, bo twardemi bułatami, nie bawełnianemi mięk· 
kośćiami iefł ufł'ane, z zahartowanych w potach .IV1ar
fowych Palmowych gałęźi utkane, owfzem z Saxoń
~iego !<rzemienia wyciofane, firafzne nicprzyia~ioło1? 
elfka 1fkry. Serce NayłajkalVflego AUGUSCJ A nic -
fmiem nazwać kamiennym ! iako naydobrotliwfzerni 

· ofł'odzone y zmiękczone faworami; Smiele iednak rze
kę, iż idl Dyamentowe: bo żadną ceną nieofzacowane, 
Eadną śiłą niefkrufzonc. Kordyalne Piersi Krolc
wfkich Słońce,tafkawe w prawdzie otaczaią promienie, 
alt też y Gradywa Strzaly, y ułożone na krllłyż Miecu 

A z upro= 
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4 
upromieniai; ! ażeby Poliki Ptak krom Serca y Pierśi 
Monarchy, gdzie indzicy przc;paśćifl:ych krzemieni, a}„ 
bo niedofiępnych opok dla Gniazda nie fzukał. Ja- · 
ko wą mu zaś1 y niby f pokoynemu uf pieniu podobną 
prowidowało befpieczność, bezfenne czuynego Serca 
Twego pieczołowanie~ Niech Sam fzczerze powie ( 
icżcli w Obrzydliwą Niewdzięcznośći Sowę zamienić ; 

- fię nie chce) Orzeł Sarmacki. Kwilić on tylko w ten 
czas nauczył fię, wykrzykać cale fi~ oduczył, kiedy 

· 11. 17 0 s. okrutnemi Szwedzkiego Lwa pazurami, do wnętrz-
nych kollizyi pociągniony, na rożne firony rozdwo
iony, z obrony wielkich ikrzydcł złupiony, po wy
dartcy farnego Cedru treśći, po rozerwanych woicn
nych śiłac~, po zgruchotanych fiarożytney mężn.ośći 

/ kośćiach, iuż prawic. zemdlony y ofi<ubany fchnął y 
nifzczał. Ktoż tułaiącego? kto ofł'abiałego Ptaka iako
by błędną,/owfzem zgubioną Owieczkę, nic tylko na 
upurpurowanych pofadził ramionach; ale też do ferde· 
cznych przytulił. Pierśi ł ieśli nic Ty Nay.dohrotliwfly 
Panie?będąc zawfze obowiązuiącego pami~tny Chara
kteru: 'Z1· Wiarę, za Trzodę,y za Wolność. lak pręt
ko w tcy twierdzy Miłośći, zakładać Gniazdo począł ; 
tkoro do Serca Głowy !woicy powrocił , w lotow nic~ 
gdy gornolotnych Ptakow Pan1 potym ~wiedxiony Grr 
41bck Serca f!_~e mai~cy , ~dctchnął, ~żył , radofnemi 

Skrzy~ 



5 
Skrzydłami wcfde pokazał. Y na koniec Orlą zno-
wu _ wziąwfzy na fię pofła~, wrodzone pozyfkawfzy . 
Serce, zachęciwfzy do lotu Orlęta fwoie, tak unośił fię 
nad niemi, iż do Pcktoralnego Oyca Oyczyzpy powra
caiąc Gniązda , do tcyże ich bef pieczeńfiwa ucieczki 
zgromadził ! Ani dziw iż tak prętko domowe tam fię 
zleciały Orły; gdzie w icdney Pańfiwa Głowic, całey 
Rzeczypofpolitey cialo było; kiedy zgodne AUGUSTA 

Pierśi~ cudzozicmfkim nawet Gośćiorn, wfpaniałą tam
że pozwolily rczydencyą. Toć to micfzkanit Conkor ... 
dyi nad ~irynalne okazalfze, pożądane całemu Swia· 
tu za w i era w fobie zgromadzenie J'inceritatis, to iefl: 
J'zczerośći, iako śćifł'y życia poufalego węzd, naymo-
cnicyfzc przyiazni utrzymanie , dowćipny Sa!kiego 0;/:' l oa 
y Brandeburfkicgo Domu wynalazek. Tę nic doby- j{t~t 
tą atfcktow Fortecę, prezydyonaln ym €/ephanta garni- przyięte. 
zoncm ubefpicczyła 'Dania; ażeby Słoniowemi obwa ... 
rowawfzy wieżami, więkfzego nad kość Słoniową kan„ 

. doru Serca Krolcw!kie.go, od ktorego życic nafzc pócho
dzi, z wfzelką firzegła pilnośćią. Na tym pektoral
nym Placu, zpokrewniona Hifzpania ZJ,otego Runtł....-> 
ufzykowała Kawaleryą, gdyż innego żadnego miedzy 
f wcmi Argonautami zdolnicyfzego do konforwowania 
tak drogfogo Depozytu nie nalazła Jazona: ktorego 

_Pi~rśi, lubo fą miękkfzc;, nad Tyryi!ki&y wełny Pur-: 
A~ - purę 



6 
purę, atoli zawzięta zazdrość nie f mie ich attakować. 
W yfławiła w 'teyże Pektoralney Swiątyni Ołtarz lerL.J
drzeia, pułnocnych Narodow Apofłola Rojfya. Wfzak-
:le nigdzie wygodnicy wotywne zawartych Soiufzow 
tablice zawieśić, nigdzie przyzwoiciey ., iako przy tym 
Ołtarzu, ziednoczonych na obron~ Ołtarzow, y Oy.- , 
czyzny Potencyi zawrzeć nie- mogła kolligacyey. Tak 
w niezmierzoney :iedn ych Pierś i cyrcumferencyi, Pię
cioraką Orderowych Infygniow obi1kś liczb~, iż tyśi~
cznym było by :tam dof yć iefzcze mieyfca. - .Rozpro
fzyłcś z promieniami .Słonecznemi) wypielęgowanego 
przy Słońcu ·ptąl~~' :bez żadnego iednak .na .częśći po
działu, zupełną naymnieyfzych Pio.r zachowuiąc · cz ość. 
lak delikatnie piafiuit konfe.rowanego tod Ciebie Sarma„ 
ckiego Orła, ~AuGUSl'A Nadzie.ia ·wielka , -ówfzem iuż 
konfolacya przedniaRodzicieHka, _Nayiaśnieyfzy Kro
lewic FRYDERYK Auo-usT i znać nawet y z tąd, ŻG mu 
poddł'ał 7.Jotego Runa w'łnr;, :aby tym ·miękkczey na 
Porfirowych fpoczywał Pierśiach. Pofł:rzegł powa
bne innym ponęty zwycięili:i Monarcha Roj]yifo.i Pietr 
I I, y zaraz Białego Orła do Czarnego zwabił, ażeby ro
żność bliżey · śiebie pQłożona, tym fię wdzięczniey, wy
dawała. Widzieli toż famo pokrewni, y pograniczni 
Potentaci. FRYDERYK Elektoralny Dziedzic Bran-. 
~~budki, W. eyf~nf~!fcy, Sprem~er~ct?-foy, Barbienfcy 1 

. ~ ~irtcm-
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Wirtemberfcy, Hafcy, Anhaltfcy, tudźiefz inśi Sławni 
Xiąż~ta: Y piękną cmulacyą zdjęci, do Gniazd Pic- rśi 
fwoich PoHkiego zaprośili Orła, ażeby między _ heroicz
nego ferworu płomieniami, zwyczajem-: F e~ixa,. t~ m-. 
że wiekował„ Co rzeknę o tak wielkich Ptaka-Białego 
Piafiunach, pod T·woim M'q_,wyći{to11)·K.1j01:U'._Nay ... 
w-yżfzym Rzą.dcm, do dźwigania całego- pra'H,ie· Swiata 
zdolnych Atlanta.eh; Dwudzidl:u fześćiu1 za~ Sarmackie· 
mi Granfr:ami Orłonośnych Kawaforow': ż'yczliwcmu 
Tobfo· piorowi godźiło fię zkonnotować;- gdy tę koń
czyłem lukubracyą. Refzta' zaś ich„ ifo fię · nas znay
du je w Grani~ach. ~anowanfa Twtgo, wznośi,my fię 
pod farne, Obł.oki~ abyśmy- Cię fotnicyfzcgo nad Orły, 
GniazdQ· nfodośćigłey Siawy wyżey Gwiazd lokują
cego, lubo nicrownym krokiem konwojowali. Mafz 
wielu na ktorych łonie, przykładem Swiątobliwych 
Prcdecciforow mogłbyś bcfpiccznic f poczywać; ka
żdy z Poddanych, takowe ukoronowaney Głowie ofia-

-ruje wezgłowie, ochotniGy jednak ći , ktorych prl
na na wf zclkic do oświadczenia wdzięczności okkazyc 

1 

_ czuJość, of pQłcmi być nic pozwala. Jedna troifła licz-
ba Sapitżyńfkiego Domu, do Orlich Kawalerow inkor· 
porowana zgron1adzcnia, nigdy leniwa nie będźie do 
Twych Pańfkich Ufł'.ug; Ja zaś z młodośći ~ Twe.mi ' 
Naydobrotliwfy Panie fzczycący fię Faworami gdy, na 
· · · tych . 



8 
tych lichych kartach, H yfl:órycznc o Pocz(ltku, Da- , 
wnośći,y '{acnośći, Heroicznego Orderu Orlego Majcfia
towi Twemu dc;dykuję ,,Annotacye; Szcztrzeć życżę, 
ażebyś pomnożywfzy dni dlugo-letniego wieku, nic 

- tylko ile Rycerikich Orderow w tey Xiędzc wyra
żonych, al; ile Poddanych liczyfz, tyle Nam fzczę ... 
śliwie panował Lat fpokoynych: . 
- Konferwuyćie Dom Pana Nieba nam życzlt"1vie. 

Niech o,gl~da Prawnuk.ow Potomki ftczf śliwe • 

• 
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D Y S KUR S JNFÓRMUI.ĄCY 

O Rycerzach dlbo Kawa/ęrach. 

Im świe·~fzą R--ycerzow albo Kawalcrow go: 
dnośći preemintncyą wywodźić zacznę , 
ni\t fpodźiewam fię pracy n1oiey nagany, 

· gdy dawnieyfzą iey zacność, Czytelnika 
a1ptktowi niby Jliadę w orz/echowey ł~p~nie zamkaię-
tq wyfl:awię. Jako. bowiem przezornego -eGofpodarza, 
ił'ufznie ten zafł'ugufo P<?chwa!ę, ktokolwiek z Skarbu 
fwego nowe y flare rzeczy prezentuie, tak byłby po
czytany za Gośćia w domu w/afnym, ktoryby nowe- , 
mi tylko chćiał fię popifywać, w konforwacyi fiaroda„ · 
·w.nych fprzf'tow,od widu w.i<dww zebranych cale nie
dbaly. Ledwo tedy, owfzem Swiat iefzcze Rzymu nie 
adorował, a iuż między Hcbr~ami y Grekami,prcroga- · 
tywa Rycerzow ofobliwą miała honoru Bawę. Rozu
miałbym raczcy, ie po pierwfzey złotego wieku nie
winnośći, y fpokoynośći, od oźiębłych owych fl'.ow: 
Meum f.5 'T uum, to idl: Moie y Twoie, cale zlodowa„ 
ćiałey, rowno z czafem idaznym, chćiwośći pożary, 
arnbicyi upały, woicn ognifłc potoki, na ten podmie„ 
śięczny Swiat wybuchn~ły; Ztąd zaraz potrzebne były 

. do boiu W oyika do W oyfk Wodzowie, Wodzom Zoł~ , 
· B - niGrze 
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nierz~, Zołnierzom przyzwoita broń, do dźwigania 
tron i f pofobnc konie, Ho nic; wielbłądy, dla tych zaś~ 
ućicrania świadomi iczdźcy wyniknęli. 

W ten czas był Ąa#dy Rycerz co k.onitt: ośiadał ; 
, T nim na placu Marfa umiei'ętnie 1vładał~ 
Co fię tycze Grecl<1ty Mcnarchyiey czytamy fia

roda wnv tam być zwyczay, że oprocz płafzczow 
1\t! a c::dr1ńfkim Bohatyrom poedtym rozdawanych , 
o.pracz W oienncgo or~ża, cLorągwi, łańcuchow, y ob
faern ych przywilciow, oługą· faatą,flitła od Grckow 
zwaną Oyczyfiych zwyćięzcow przyodźiewali. Pc_
wna icdnak iefł , że nie pierwśi Grecy takowych 
nadgrod byli wynakzcami, ponieważ dakko dawnicy 
u Affyrijczykow, Medow, Perfow, Cha1deow; y He
brcow ( iako fię -niżey pokaże ) kwitnęły. A tak 
Prawem niby Narodow pi:zyięty z~yczay, do Rzym
ikiey poty m prz~niofł fię Rzeczypofpolitcy. A zaż 
mogl fię czego Swiat nauczyć ? albo co umieć ? o . 
czym by Rzym nie wicdźiaJ ! Przy farnych zaraz 
powfiaiąc~y tak wielkiey machiny pocz~tkach, Rtr 
mulus Miafia Rzymfkicgo Fundator, fześćfct Mężow 
z obywatelow dla fwoiey O foby firaży wybrał, y wf pa:. 
niałym Rycer~ow }mieniem przyozdobił , za dalfzym 
iwtym kpfaego porządku y wz~.agaiącey fię rządo~ 

· _ - , f~rmy 
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fQrmy ufianowicniem, fynowie Senatorow do tytułu 
. R ycerzow wywyżfzeni, zwali fię Celeres albo prętcy , 
ażeby między Senatem ,y pofpolfłwcm, rowną rrzy
maiąc wagę, nic teniwie Dobro pofpolite promo· -
wowali; Przyimowani zaś byJi do tego honoru 

~ przeż Cenforoiv a1bo )l_ano1vifk Przełoionych ' ni' 
bez wielu rozmaitych ceremonij; albowiem procz 
Pierśćicnia podczas folenncy inauguracyi fwoiey koń· 
ferowanego, ktorcgo zawfzc zażywać mogli, oprocz 
pozornychWidmożnośći y J'ivietnośći intytulacyi, mie-
l i Prawo używania Purpury złotem przetykaney' . 
podobncy 'Todze dlugiey ScnJtorow , z fzczupl eyfze
mi icdnak rękawami zrobfoney , ktoni nazywał i An ... 
gu/łus clavus to iefł 1vr1fka flata 1 dla dyfiynkcyi od 
'fogi rz~rokiey Senatorikiey. W prętce potym , 
Eoczęli fię rownać powadzcSenatorfkiey. Gdy·~ {koro 
Juniufl Brutus od tyrańfłwa T~rquiniufla har
dego Rzeczpof politą of wobodźił , a Krolewfką· 
wladzę ·na wieczne czaf y wyrugował, wnet przy
bra wfzy fobie Trzyfl:a Kawalerow , przez ichźc 
rlźiclność, ozdobę y fławę O~,rc'zyznie przywroć~ł, y 
nie.mi wakuiące po zeyśćiu Scmatorow krzdł'a zafa ... 
dźił. Znowu pod Kazuftm Gracchem · Rycerze 
po między Scnatorow byli pomicfzani~ Między in-

B 2 fzcmi 
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facrni Brat Tybtryufza y Lirvius 'lJrufus zupełną 
moc otrzymali być przyton1ncm_i przy walnych Scy
mowych d rJci~~ h, a 1 ~0 SLnator{k~ch kc.nfe?cncyach ; 
tu;cii flZ) tj m woJncsć .zdania 1wegc, y fwobodne
go gło1u, Ruchan:a i pn, w kont:·owtrf yi, traktowania , 
int r ffa w3~kfz~y impcrteincyi, to jeH do powfzed1-
nego Dobra wfzyfikich flanow rakż~ce„ Na wfzel
kich ,igrZ) ikach fol<::m~ych y fCf reztntacyach pu- . 
bliczny eh , R yccrze przednieyfzc micyfca na Am
phiteatrach1 zabierali ; to iefl: według Prawa Ro(dufla 
na flopniu O/kalina :1.,aśiadaiąc, y rozniąc fię od inny eh 
zlotcmi picrsćicnjami. C ~ż rraw~c fa mi n2d Pro
wjncyami n1lcCZCffi fCdbtc mj ff7doioni tywa}i, O• 
fotl w:c 2aś ufławiczfly nad JEgipem rząd trzyma
li. Za czafem całey R:z'c:czypo1ftl tey ( oie tak rzekę) 
ćiało' ze tr1ech rryrcyralnych człor:kow złożone 
było , podług świadectwa Poety. . 

Aiifcn7ui . u;-alu~ny R~)'rJJ trcia1'Jm cg;niw(m ffioiony 
Edil: u. r- z Rya1zo1v,y Fcfjcjlwa, z Senatu ~lo~ony~ 
~aYtiaJiJ C2crr·u y drugi rrzy~pltV. ~ie n:cwjąc o i~;cy Xiędzc: 

hb· I E~ B d ' . . ł . p R ~ pis.·~· ę ize ttna w tney u en~tcr, y ~urz co czytac , 
T Pośjo!fl!PO mo*~ fię czego tam dcpytac. . 

Rofł'a gdźic daky R yccr~ldey oyfłynkc yi efłymacya ; 
gdy z nicy nie iuż po żad?ych fiop!,li~ch 1 1,cz i': 

~y~,-
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dnfm prawic . fi<o!dem na pfz~dnieyfzych dygnuai 
fiwach częfiokroć fławano; tak wielki ow wolnośći 

· obrońca Pompeir._{S, Rycerza- dofłoyność w naywyżfzą 
KonfularnCi . :lamienił wład':ę. ~yberiufl pewne
mu Kawalerowi powi~rzył Kommendy nad Piąćią ty

.śiącami innych Kawakrow, nazywanych Augurtani 
albo Auguriales,y maiących w fwoim zgromadzeniu 
Syna iego Drufa, y wnukow, to iefi Tyta KlauditefSa, ~ 

y Germanika. Tytus potym na Thron wywyżfzony, 
nikomu Prctoryalney, albJ iłraży O foby fwoiey ni'. 
dawał zwierzch~ośći , kt0ryby ni,; był z liczby R y-

. cerzow ; z iaką przytym przezornośćią ·takowych · 
wybierano Kand1datow? iakicmi zafzczycali fię Przy-. 
wilciami? nitch fię godźi ufł'.yfzcć Alexandra od Ale
xandra mowiąccgo: Obivarowano za rzecz być niejtufa„ 
n;i, żeby noivi Obywatele w licz~ie Rycerzow mieśćili 
fi'ę, chybaby naznaczo11:J No11Jicyato1Pi fwemu czas 
przebyli. Ot oż ta była dfencyalna , i łarozytney dźiĆl
nośći kondycya ! Obwarowano przytym, d-~eby do try 
p1 ·eeminencyi nie przyimowano, ani prawa nofienta złotych 
pierśćieni d,t1vano, chyba temu, ktoryby_ był fam uczći
wy z Oyca y 'Dżiada f5lachetny ; dla czego Se'Verus 
Cefa~ furowym edyktem zakaw.ł, aitt:~ do Ryurza 
preroga1)1vy ~adcn wyzivoleniec nie był przypu._[zczony., 

B 3 Otoż 
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Otoż wolna y niepofpolita urodzenia fzczęśliwoś-Ć ! 
Na koniec ebojlrzono wiec~nym Senatu wyrok.iem, a~e· 
by_ nikt, czyi6y Oćiec, 'IJiiad,- d/bo .M.ałżonek był Ryce-
cerzem Rzyn?fkim , podłym r~emiojf em nie ma~ał fi{. 
Otoż mafz fpływai~cą na potomkow Rawę ~ y tył- -

1 

ko wolnych I~unfztow praktykę. Z tym wfzyfikim 
przy takowym utalentowanych Ofob wyborze_, iak 
wielka ich była mnogość ? y z t~d dochodźit ill<?f

żna, iż popr~yśiężony Rzymian Nieprzyiaćie1 zfn
nibal zbiwfzy adwerfarzow przez pamiętni pod Kan
nami porażkę, na znak pew11cgo zwyćięfl:wa, nie ie
dcn pułkorzec Pietśćieniami R ycerzow napełniony 
odefł'.ał do · Karthaginy„ Wodz Hifiorykow zarowno 
y Politykow 'l-acyt, wielorakie tychże farnych 
wyraża rożnośći , to idł : Ramnei?fkich , T acień-

fa.ich, Cornicularios, Commea~iles, wymicniaiąc Ka
walerow; przydaią fię do tych ~receńfcy, ktorym picr
śćienie, y łańcuchy zł'ote konforowane bywały ; 
tudźież Monozońfty albo 7ednopaśni ktorym ieden 
pas Rycerfki nalezał. Kwitnął takowey rekompen~ 
fy fpofob przed Monarchii Rzymian 'u Troiańczy
kow, włafnych ich Protho - Przodkow, iako wfpo
mina Homerus o Achilleśie y Hektorze , tudźież o Pa
trokltt: Wir;giliufl MarQ o hieaflu y Turnie, ~c: ta. 

~ two 
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two naydźie kto zechce u 9: acyta firarożytny zdawna 
zwyczay _konferowania Bohatyrom po zwyćię!kicy 
bitwie mieczow: Broń przypa(ać [ mowi on] nie 1v -

przod byivał zwyczay, aż komuby Miafla zdolność yJjo
Jobność przy~nało; tudźiet ażby na famym J'eymie Mo„ 

_ narcha iak.iJ albo Pok.rewny lego, tartz~ y fiab!~ mło· 
- diiana przyozdobił. To u nich było Cfog~, to pier1v.JSym 
, rnłodoi~i honorem ; przedtym 'JJomowych tylko ozdob , 

wnet Rzeczypojpolitey uczejlnik.ami /ława/i fię ~c: 
Pafow z.1ś zł tern- y kleynotami iaśniei~cych nie za
pomniał Klaudyan w drugim Panegiryku Stylik.ona, 
wyliczaiąc · rożne mężną Cnotę nadgradzaiące pre
zcnta, iako to: Rumaki, rzędJ, jsahle, . zbroie, Palu
damenty, Korony, na dlugą potomnośći pam~ęć konfor
wowane. N.ayprzednieyfz~ rekompf~ każdego czafu 
bywały zloty Pierśćień y Łańcuch , fako świadczy 
Dion, y Cicero in Verrinis. Lecz nic wfzyfikim tań„ 
cuchom rowny honor fł'użył, ponieważ o więkfzych 
y mnieyfzych wfpominaią Haroświcckie na marmu
rach napify niżey położone. W zglądem kfztałtu tań
cud·ow, to fię daie obferwować , iż pof polićie miały 
'Rifaącą twarz Monarchy regalizuiąccgo, czym ozdo- Spenntrui.' 
bitni Kawalerowie Baltheati to idl Przepa(anemi na- San(Ovinu1• 

zywali fię. Coz za dźiw tedy, iż zaraz od pierwfzych 
Chrze„ · - ~ 
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Chrześćia11fłwa na świcćie· poezątkow , po -zrzuco
nym prożnego bałwochwaHłwa ćięźarze , Cefarze, 
Krolowie, Xiążęta, tak farni do infiytuowanych prz~z 
śiebie Ka wal~rfkich Orderow w znaczney liczbie u„ 
biegali fię, iako też y inne zacnego urodzenia y 
zafług Ofoby , do tychże fam ych przyimowali. 
Prym trzyma t~n Order, ktory pierwfzy" z Monar-

. chow, Krztem Swiętym obmytych pofłanowił Konv" 
,,. flantyn 'Wielki ; gdy po pogrążonym .lV!axencyujSa 

~yrańftwie, y u!kromioncy rebellij z tryumfem z Rzyw
mu powroćił, y Krzyż zwyćięfiwa f wggo progno"' 
fiy k , dał za znamie R yccrzorri. . Nafiępuiąca po-
tym wielu lat y panuiących C&farzow fuk.cetfya, 
wn~t tęż famę Rycerzow powagę uczyniła nader po„ 
mnożoną. Tak bowiem w. Aufłryackich Annałach 
·przez LazyefSa wydanych daie fię czytać„ Roku no4.· 
Leopold Margrabia Swięty, przepafany icft mieczem. · 

~ Ottocarus z Margrabi Styryiikicgo XiążęcyID tytu-
-ł6m wywyżfzony iefł tego Roku. ktorego 3 mieczen1 
przepafany. Roku 1225. Fryderyk Xiąż~ Aufiryi -y 
Styryi, poświęconego miecza honorem w Wiedniu 
był uczczony. Roku 1245. to iefł: pierwfzego Pa
nowania fwego, Fryderyk. Xiąże Aufiryacki w zło
to y frebro przybrany, w dźień Swiętego Grzegorza 

. . Sto 
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Sto Czterdzieści Młodźiariow w fwoim Panftwfo Szla: 
chctnych zacnym obdarzył mieczem, oraz Pafem 
Rycerlkim w Wiedniu. Godna -rzecz przytym idł 
obferwasyi iż Kro low Synowie pof polićie· od Ro
dźicow doiakiego pofłronnego Dwor.u pofyłani by
wali, ażeby tam byli Kawalerami Kreowani. Na
mienia Paweł'Dytf;k.on fhrodawną Lo11gobardow Pra ... 

. ktykę, takiemi fiowy: .u Longo_bardów ten iejl Z1tJj
c~ay, i~ Krole-rvfty Synowie poty z Rodiicami do Jło
łu nie śiadaia-, a~ w przody .od Kro/a .obcey nacyi broń 
przyim4'. Tak Henryk IL Kawaler~m albo Rye<•· 
rzcm idl: kreowany od Dawida Krola .Szackiego, 
ktory wzaiemnie do ni~go poffaf {wego f yna ..Mal
kom a, .dla podobneg-0 odebrania honoru. Piotr Arra
gońfki Kr.ol od Jnnocent~go III. Papieza wźiął Pas 
Rycedki. ../ilexander .Gwilh~lma Kroia Szockiega 
{yn, od Henryka Krola Angiel1kiego; €dward l od 
Alfonfa XI. Kafiylij Kr>Dla; Ferdynand Jana .I. Ar
ragońikiego Kroła · Syn .od Xiążęcra · Kandyey. Jan 
I. Xiążę Brabandki od Krola Francufkiego, y innych 
wiele ktorych długoby wyliczać takimżt; · f pofobem 
przepafanych było. Oręza na. ten czas Konferowa
ne nażywa~y fię Broni{I Rycerjkt;1 albo Broni~ Adęjk4, 
iakoby przez takową inauguracyą, od młodego dzic~ 

. ~ińą!a ~.- ~ęfidey lat doyrzałoś~i razem pdr~y1~ho: G Zl 1; 
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dźili; tym czafem extraordinaryiny zwyczay !łufz
nc może wzniecić podziwienie, iż wyfoki'Y god
nośći Panowie, z tym wfzyfikim poddani, włafnym 
Monarchom Heroicznych Orderow Jnwdłitury Kon„ 
ferowali: Jako to Franciflek I. Krol Francuiki od Pio·· 
tra er errailfy Pana de Baiard; .Henryk Il. od Mar
fzałka de Buyes; Ludwik od Filipa dobrego Xi~żę-· 
ćia Burgund!kiego. Edward IV. od Xiąz~ćia cl(; 
'De'Venfhire; Henryk Vll. od Xi9żęćia de <Y1rondel; 
Edward VI.' od Xi~żęćia de J'ommerfeth Ordcrowa
ni być chćieli„ Taka to Rycerfkich znakow była 
eflymacya, że głowy nawet koronowane, z chwale
bną ządzą· choćiafz z ręki niżfzych ofob Konferowa
ne chętnie przy'imowali. Już rzaś tęż famę prceroga-. 
tywę poddanym udźielać, albo podług upodcł:ania 
znaki R ycerfkic częśći<j przemieniać, częśćią przy
mnazać, nayczęfłfza to była Krolow · zabawa. Ka
rol wielki do Miecza y Pafa przydał rękawice; przy
dane były potym Oflrogi ~łote, około ktorych Kon· 
ferowania pamiętna ręlacya nayduic fię u .lv1.ezery· 
ufsa, to iefl: iż S. Ludwik Krol Francufki do ta
kowego R ycerfiwa Komputu przyiął Synowcow fwo· 
ich, a f ynow Roberta Hrabi .A'rtezyry w .JEgipćie 
zabitego, y tę inauguracyą ~ naywj~kfzą odprawił ma
gnificencyą. Bye tak ż& w M~tal!iczney HyfiorycyJ 

Fran1 
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Francufkicy pokazuie pewny pieniądz, ktorcgo 

· i.:dna firona rcprez~ntuie Monarchę na Thronie śie
dzącego w Krolcwfki1n odźieniu, przepafuiącego tań
cuche1n dwuch młodźianow klęczących, z Jn!kry
pcyą w .koło po1aćini~; Ut/itis prJticinEti virtutibus. 
e/:lbyśćie byli przepafani Cnotami. Drugi przykład 
przywodzi Mennens, wyięty z Kronik AngieHkicl) 
Roku ( mowi) 1316. Pan Richard de Rodn9 Kreoiva
.f!Y Rycerzem w Kieńśie, dnia przenieśienia S. er oma„ 
fla ..!Vfęczennik.a, przy .obecnośći Pana Amalryka Hra
bi de ~mbro~e, k.tory mu miec~ przypasywał, a Pan 
Mauryry de Bark.lay do prawey nogi iednę przypinał 
cflrogę, do le_wey zaś Bartłomiey de Bade!ifmer y Baru
ter na ~mk..u . r ero gdy fię fialo o1fsedł z Honoreni__,. 
Poty iefi Hyl Hyfloryczny; lubo każda Nacya y Pań
fiwo partykularne Cerymonic y zwyczai<; przy pro
n1ocyi Kawalerow obfcrwawały. Jgnulfus opifuie zwy· 
zay dawnych Saxonow Prawem nieiakim nicporu

fzonym roborowany, aby te1} ktory Rycerfkiey Pro. 
f efsyi należyćie Konfek.rować fię umyślił, wieczorerJt..J 

- przed tym do Bifkt~pa, Opata, "hkonnika, albo Ka
płana z }kruflonym ftrcem przyfiedł, z grzechow fpowiedi 
ucz_ynił, y rozgrziflony na modlitwie, w Kośćiele noc 
cał~ faawił, a nazaiutr~ Mfly S. jtuchać mai~c, 
miec~f na ołtar~u <fiarował, po Ewangelij. zaś aby 

· .Cl ;Kapłan 
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Kapłan benedyko11Jan,y· mlee~ na.J[y.ię Ryr:er~ z Blog~ 
jta11Jteriflwem poło&ył, y Kommuni~ J'więtych 'l:ak
mnic Chryjłufówycb poit1ony, iu~ praivym· Rycer~em m1 

~awfie zqjłaival Też farne. CercmoniG ŻG u pułnoc
nych Narodt?w kwitndy, twierdzi Jan Bifkup J'ałi._ 
sburgfl.i mowiąc: Wficztj/ Jię obyczay Solenny iż te· 
go dnia, k.torego każdy Rycerz P afem ozdobiony by1va, 
ma iić urociyśćie do Kośćioła, y na Ołtarzu zlo~1vfly', 
y -efiarowawfly miecz, po uczynioney Publiczney rr<r 
fefryi, ma iiebie Jamega na obronę Kofćioła oddać, y 1 

tego farnego- miecza y f unkcyi foaiey eflaivi"c~n(l Pa:..
nu· 130GU przyrzec ujfugę. Podobnego coś naydu
ic fię u Piotra Bi!kupa Blezef!fo,iega w Llśćic 49. te
raz. młodii' Rycerze miecze fwoie ~Ołtarza odbierai~, 
11 żeby znali Jię być Synami K(Jśći'oła, y dla honoru 
:f?ucl1011>tei!fl:w.a, dla obrony ubogich, dla pokarania zfych· 
ludzi,y dla Oyczyzny zef!czytu tym mieczem ptzeptt[yw.*' 
lifię~ frzywodzi tu należących kilka przyldadow Otto' 
Opat Fi;ifinge11fld:, to idł Fryderyka I. Ccfarza y G'Vi/[ ... 
he/ma de Rojfe Krola AngieHkiego, Inory od Arcy
bilkupa Lancfranku, tudźiefz Wilhelma Hra.bi Holan-
dyey,- który Roku 1248. I?a s~ymic Koleńikim od 
Krola Czefkiego, przy affyfiencyi Piotra Kapucyu
fza Kardynała S. Gerzcgo y Lc~~ta Stolicy Apofłol~ 
fl_\~ey1 przed; w!ot<u~~Gm Korony_ ~far!kiey1. w Aqvi~ 

fgranie: 
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{granie do Rycerfldey Kawaferyi byli przypufzcze
ni. Na ukontentowanie chwalcbney Czytelnika 
ćiekawośći, wyrazę wfzelkic obrządki pod czas po· . 
micnioncy inauguracyey zachowane. Po Ewang<:
gelij u Mfzy fpiewaney, Hrabia Holandyey propo
nowany był y prezentowany od Krola Cze.fkiego te
mi Rowy; · W ajSey_ Przewidebnośći Oycze światobliwy, 

! 

prezentuiemy tego obran~o zbroynego '(ołnierta, pokornie 
ft!plik.ui~c, a~ebyś 111cifla Przewi'elebność, poślubion~ 
Jego profefsy91 przyi~ć raczył, zakoby do naftego "'ołnier
jk.iegozgromadzenia mogłbyć wpifany. W tym Kardynał 

- obiaśnil mu dfencyą tego iłowa A1iles albo ~łnierz. 
Potym prztczytał mu Jnfłrukcyą prawdziwe

mu Zołnierzowi flużącą, iako nafl:~pufo~ Ta iejl Regttła 
~łnierft.iey Prof ejiyi. \ 
I. Naprzod z pobożnym rozmyfianicm, -tą!emnic 

Męki Pańfizicy fł'uchac codźicnnie. 
II. Za wiarę Katolicką. męźnie pierśi zafiawiać. 
111. Kośćio! Swięty y Sług iego od wfztlkich Op-" 

prdforow zafzczycać„ 
lV. '\V dowom, śicrotom, y opu(zczonym ·w ich 

potrzebach dać protekcyą. · 
V. Nief prawiedliwy~h W oien unikać. 
VI. N. fł'ufzney fl'użby nie przyimowaćct' 
Vll. Swemu Monarfzc w Rzc,zach doczefnych z re-: 
~~r~ncyą być pofł'ufzny~~ ~3 yilI 



.2.%. 
yIII Dla uwolnienia I~ażdego niewinnego poiedyn--:-

ku nic wzdrygac fię. . 
JX. Rzeczpofpolit~ nknarufzoną w 1\voim wigorze 

zachować. · · · 
X. Dobra Koronfo hołdui~ce albo Cefarzowi,nigdy nie~ 

alienować„ 
XL · Nienaganne przed Bogiem y Ludźmi, na tym 

świcćie żyćie prowadźić .. 
9: e' ujla11Jy "Z_ołnierjkiey Regufy, ie żeli pobożnie ~achowafl 
J one mrznie z. pilnośći{t wypeln!fl,iviedz *e na doczejny 
honor na iiemi, a po jkońc~onym tym vc'tu, na pokoy 
wieczny .iv niebie ~ttffu~yfl_. To ikończywfzy Hra
bia .z ro.fkazu Kardynała, obfo ręce złożone na Ewan
gelij.· l<tora. ze Mfzalu czytana była poł_ot;yf, Pytą.ł 
go potym -tenże Rzymiki Purpurat; Chcefl!i Zfjłnie
ffi.i flan JIJ .Jmie Paf/kie nahoinie przyial, · y Reguły to„ 
bie ujlnie opo1Piediiane podług mo$nośći wykonać? Na 
co odpowiedźiał Hrabia: Chcf; potym podaną fobie 
od K·ardynala przyśięgę nafiępuiącemi Rowy wy
Eełnił. Ja Gvil!helm Holendeifti<:.Y Milicyi Xi~żę, 
P afljbva Ce.far/kiego Hołdownik 1volny, pod przyśięg9t 
ślubuię obflrJ1Jować Regułę CZołnierjk<l pried. obecnośći~ 
Pana mego Piotra ad velum aureum, K.ardynttła dia~ 
kąna y Apqfło!fkiey Stolice Legata, prze~ tę Swięt (:I €
wangeli(l ktorey Jif dotyk.am. N a koniec . prz.yl.ał 
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Solefinizan t; Niech ta pobokn-a Prof efsya flanie fi'ę 
grzechow t11Joich ·odptifSc~eniem Amen. \V net Kroi 
Czefki rzekł: na Cześć .Boga 1vflechmog!lcego ordynu
ię ćię na '4Elnierza, y do zgromadzenia naJSego chętnie 
ćię przyz'muię. Parniętay taś i~ Odkupićiel ś11Jiata 
pr~ed rv/l nnaJS em Arcykapłanem za ćiebie był policzk.o· 
wany y .naygrawany, przed Piłatem Starojłp, biczowa
try, ćierniem Koronoivany. Prze.d l-Ierodem fl_att1 przy
odziany y 11Jyśmiany. Przed ufSyflkim ludem obna
~ony y zraniony na Krzyzu zawiejsony iefl. Na kto
rcgo delgi iyczrć pamirtać, ktorego Krzy* nośić ra
dzę ćt~ Atcr(go śmilrći abJś fię mśćił ·upominam ćię 
Vv Jzyfcy zatym fO wyfiuchaney l\1fzy z Kośćio}a.' 
wyfa.11, przy odżywaiących fię trąbach y kotłach-. 
Hrab·a :zaś z Synem Krolew!kim z dźidą niby fO
tyczkę · faką ztoczył. Potym dobył miecza iakoby 

, chćiał zaczynać funkcye Orderu, ktory cdebrał. 
O Kawaledka Profdfyo ! Szkoło cnoty, Akademio 
dofi<onałośći, wielka nauko świąt-.,bliwośći ? Jcżdi 
te wfzyfłkic Prawa punktualnie wypełnią fię, tyle 
będzie niebiefkich micfzkańcow n~ źiemi, ile Kawa
ktow. Z kąd niech zważy czytelnik, iak podobna 
niegdy nayśćiśleyfzych Z;ikonnikow oflrośći żołnier
ika była infiytucya ! iak wielka przybyla w Chrzc
~~iańfłwie. powaga temu imie1_!iowi 'Zołnier$ ? · }~iedy 

w cie-
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w Cieniach Pogańflwa takiego nic inaiąc f plendoru~ 

, każdemu piefzo woynę traktuiącemu fł'użyło, po
chodz~ce od fł'owa liczby Tyśi~czn~y, t-0 iefł Mille „ 
Gdyż od pierwfzych Rzymian początkow, kom
put piechoty od Romulufa Tyśiączny był nazna
czony; za nafiępuiącemi zaś wiekami, tegoż imie
nia efl:ymacya tąk fię wyniofł'a, iż inne tytuły po
przedzała, iako z dawnieyfzych przywileiow Papie
ikich oczywiśćie pokazuie fię. \V archiwach także 
Lowańfkich konferwuią fię takowe dokumenta, w 
ktorych aprocz ~łnierjkiego nazwifka precedencyi, wy ... 
raźnie iefł: zakazano aby nikt 1 R ycedkim Pafem nic 
ważył fię prze paf ywa,ć, albo R yccrfkiego J mienia przy 
włafzczać, chybaby przynamniey razy trzy na wo
iennych expedycyach przy boku Monarchy fwego 

- był przytomny, od ktorey iednak pomienioney o 
bligacyi wyięći byli Krofowfcy SynowieJ mianowi~ 
ćie we Francyi y innych Europy Dworow; albo
wiem Filip Augujł Syna Ludwika ze fitm fzlachty 
rowncgo wieku, Pafem y godnośĆ!ą Rycer1kCJ uda
rował w Kompieniach Mieśćie. S. · Ludwik także toź 
oświadczył Filipowi III. ten Filipowi pi~knemu ow 
trzem f ynom przy obecnośći Edwarda II. Kro la .A.n
gieHkiego źięćia fwego. Zwykły takowe pr~epafa
nia z wielką publiką y wfpaniałemi traktamentami 

odpra ... 
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odprawiać fię fako pifzc 'JoinviOe ·w życiu S. Lud-
wika, iż zaraz po ·od prawioney _ inauguracyi ~-Hrabi 
Piktawfidego, y Brata itgo w .Somurze, taki y tak 
kofztowny bankiet Gośćiom był fprawiony, że mu 
:rown~go przcfzłe wieki nigdy nie widziały, iako pu
·hliczne zdanie f~dziło. Acz w tęku Monarchow by· 
ło,_ bez tych publicznych Ceremonij prywatnie, a cza
fem y za granicami Pańfifwoich Rycerzow Kreować. 
Godny wiary 'Irith.emius Opat świadczy, że Frideryk. 
11. Cefarz podczas prywatncy Konferencyi z Swiętym 
Ludwikiem Krolem Francu!kim, bez żadnych ob
:rządkowJ Hrabię Prowincij Rycttdką nadał prceroga
,~yw~, micśi~ca Mafa w Roku I4r5. podobnym fpo
herri, Zygmunt Cefarz będąc przytomnym w Parla
mcnćie Paryfkim, podczas fprawy agituiąccy fię mię
dzy Panami Pofle!lan y Signelh~ gdy pierwfzy drugie
.mu wyr~ucał, iż nie był Kawalerem, na pomiarko-
wani~ ich oświadczył :fię glośno, że mu należało .Pra- „ 
·wo Kreować Rycerzow, y zaraz bliż~y do śiebie przy- · 
fiępuiącego y poklęknionego J'zgnella grzbietu dot-
kn~ł fię mieczem, wziąwfzy go od ftoiąccgo przy bo-
ku fwoim dworzanina. Potym fodn~ z włafnych o
fłrog do nogi icgo przypiąć rofkazał y tak mieczem 
udarowan~go za Rycerza ogłośił. Z tey akcyi, iako 
~w~yl Tyllius; ~ie fię Prawu y powadz~ Krola ~ran~ 

D cu!k1e-
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cufkiego od Ccfarza nic ubliżyło. Wyraza też Cu
f}inian us że Rudolf Ccfarz więccy niż 'Dwieśćie Ka
walero w kreował, każdego z. nich iedną ręką trzyma~ 
iąc, a drugą z letka po ramionach uderzaiąc, w obcc-
nośći Krolow, Czdkiego, Węgicrildego, y PoHkicgo, 
tudziefz każdemu z nowo Kreowanych Rycerzow 
mie~z do boku przypafać rofkazał, inney żadncy nad 
to nic zażywaiąc publiki. Ma pracz tego _ ofobliwą 
cenę, Rycer!ka godność ztąd, że iefi prawie Kamic
nitm pr.obierfkim originalney fzlachetnośći od Przod· 

· kow wźiętey, y iefl: dowodem Męza z fzlachetnego 
H~rbu Urodzonego, tak iż zda fię z oboiey Liniey od 
farnego Jowifza Krew prowadżi,ć. Ofobliwa rzecz do 
:J(onfideracyi- podaic fię w Kroldłwie Arragońfkim, 
gdzie wfzyfcy z R ycerfkiego urodzenia albo Proza
pij pochodzący, zowią fię Jnfants y Jnfantes. W 
tym że Kro!efiwic każdy fyn defl:ynowany fofł: do 
woyny, y dla tego zowie fię ~łni"erz Oyczyfłym ię ... 

, zykiem Ricco! hombres. Przeto obowiązani fą Rodzi
ce męfką płeć, do woiennych applikować ufi'ug. 
Lecz iż tam rożne fą differencyc de Jef ants, dla te· 
go obforwować fię ma roznica między Riccos homhru 
y między innemi 'Z.9łnierzami czy li Rycertami. z„ 
tych niektorzy nazywaią fię Me.fnadartj, nic ktorzy 
~aś pofpo!i~i~ A!łf!_!~!~~?f'Ji1 ~ t~ą ŻG ~9 Z~łpierzow P~: 

~ ~Z'lt~~ 
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ezą tel< f woy' wiodą, lubo też tam imię Z!!łnie:Ja, do-
tych~ właśnie należy, ktorzy . od K!farla, -Xią„ 
żęćia, albo Prałata .Ryccdkim Pafem oz o. bieni bywa
ii; ći ifinic nażywać fię zwykli Ca'V : iro~ to icfl: Ka
walerami, a Jnfantes mianuią ftę Ajas Valga. Pier
wfzych godność na tym zawifła, iż mieli od Krola do
bre fobie prowttnta naznaczone, z kamienic, z Miafi, 
z Placow, y dla tego na woynach za Pana y Oyczy
znę powinni byli albo zwy.ćiężyć albo zginąć. Przed
tym Riccor hombres wielką mieli powagę, gdyż przed 
niemi Jnjignia Urzędow, iako przed famemi Monar· 
chami nofzono, ich iednak f ynowic zwali fię Jnf an· 
tiones, ani w prz-0d Kawalerami byli, aż od Kroia 
R yceriką dofl:oyność z zwykłcmi Ceremoniami otrzy
m ywa1i. To wyraźiwfzy około Kreowania Kawa
lerow, nie mniey potrzebna kwcfiya może fię namic· 
nić w iakich by okolicznośćiach czaf u Potentaći R y
c,rfkich znamion difuibutę pofpolićic czynić zwykli~ 
odpowiadaią Chronografowie, że ią praktykowano· po„ 
dług woli promowuiących albo przed woienną Ex· 
pedyc , bo ~ w fam ym punkći~ ztocz.enia bitwy, 
albo araz tryumfalnych Bellony utarczkach. 

- Swiad y Bur hen że Roku t 2 8 8. Jan Xiążę Bra
bant&i r Waryngef!/k_fl Batalią 31. z walecznicy
fzy~~ ~bywatclow R ycerzarni Kreował. Godfrcd 

Dz takż~ 
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także Bu!lonefijki Xi~żę, njm w odważn~ drog~ d 
Ziemi Swiętey puśćił fię, 12 z rnęznieyfzych na pa
miątkę 12. Apofłołow na Rycerfiwo przepafal. Filip 
dobry Xią_żę Burgundfki, w punkćie prawie utarczki. 
z Gandaweńczykami Dwanaśćie z fwych Poddanych. 
mieczem y Pafem uzbroił.. Karol śmiały Hrabia na 
ow czas de Chavalter w podobriey circumfiancyi Ro-· 
ku 1465. wielu na, Rycerfl.zą, godność inaugµrowat 
Maximilian Xiąię Brabantfki przed flaczeniem bi· 
twy Blangieńjkiey więcey niż. 20. wf połwoiennikow 
fwoich tymże uczćił honorem. Atoli części'ey pra
ktykowany był' zwyczay, I<:reować Kawalerow po 
fkończoney fzczęśliwey bitwie, dla zachęc~nfa więk-· 
fzego. forca prctendentow. Tak FerdynandKroI Ka-· 
fiy llij za świade8:wem Hifzpańfkie.y Hifioryi Roderż'.... 
'ka 'Dita de Vi~ar Męża fławnego, az po dodanym. 
zręcznie fukkurśie. Konimbryczykom Rycer!ką· pre
rogatywą prz.yozdobit Karol VIIL Krol. Franculki 
podobną czynif. promocyą„ po otrzymaney wiktoryi 
Fornuefijkiey; toż famo zrobił Karol V.. Cefarz,. po 
zwycięż"onym Xiążęćiu Sa{kim, y po · ,. 1Jrzez 
poddanie fię· F ort~cy Tunis, y Jan Aufiriak p zbi· 
tym. woyfku Francufkim _Roku 1657; z tym . fzyfł:~ -
kim~ na.yzwyc:z.ayniey teraźnie.yfzych fi w na-: 
fzy~~ '!!, ~~~ń f~~ ~~~p~~cyi1' ~~f~p y mfocbze~, u: 

z . raiac 
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zbraia6 zwykli Monarchowie Kandydatow~, Miecz 
zaille tą intencyą konforuią, aby go. na obronę Pa-· 
na. f wego dobywali, Pas żaś dla tego, ż&by do Kro
la y Oyczyzny nierozdiielnie. niby przywiązani nim 
byli.. Namienifo. fię wyżey,. że moc Kreowania Ka
walerow· pozwalana. czafem bywała Panom znacz-· 
nieyfzym,; o.wfzem tez Hrabiom,. ale że. z racyi konfo
rowania przez: ofobę niżfz'!,. · zdała fię zmnieyfzona 
być· cena y wafor godnośćiRycedkiey,zwyczay ten 

, muśiano znieść, y zofł:ała ~raz. pomieniona władza 
przy fan1ych Monarchach, y wolnych Rzeczach po
fpolitycn„ Moźc fię· z tcy okkazyi powątpiwać, ie-
1ieli oprocz Potentatow Chrz~śćiań11dch 'Turcy też y 
inni nie.znaią_cy Krztu Swi~tego, a tym farnym nie
przyia~iele: Krzyza Swięte~o w dzie~~icznych ~wo-
1ch Panfiwach mogą: prawń1e y fł'ufzn1e kreowac Ka
w alerow~ wątpi Sano'Vinus- ani fię. chce wdawać w 
kwefl:yą o fł'ufznośći takowego aktu.. Lubo twierdzi 
iako' oczewilly świadek że Machomet Il Gentylemu 
( J mię takie· nośił w famey rzeczy Katolik ) Belli~ -
niemu W łachowi„ Mal'arzowi znamienitemu, dla po--

„ malowania pewnych g,machow do Konfł:antynopo· 
la fprowadzonemu, dał przywiley na Rycedką do

. ftoyno~c, ofiarowawfzy przyty zwyczaiem innych 
Monarchow piękny y kof.ztowny fańcuch-,złOty z wi~ 

D,- fżącym 
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fzącym Mieli~cem. Jeżeli tedy Bellinu1 był praw-
dźiwym Kawalerem~ y ieżeli godźiło fię mu akcepto
wać takie honory ? nie rczolwowaną Kontrowcrfyą 
Drugim do decyzyi zofiawuię. Opuśćiwfzy zatym 
inne rzeczy, y fpiefząc do końca tego dyfkurfu, co
kolwiek iefzcze o Rycerzach J'kutyferach albo 'Iar.,. 
czonofnych, y Banarettach powiedzieć naleźy; J'kuti-
ferowie tedy z naypierwfzego · Rzyrn{kiey Milicycy 
2rzodła wynikneli; dla tego zaś zwani tak, iż oprocz 
innyćh woiennych oręzow, 'Tarczy używali; teraz 
podł'ug rożnych nacyi zwyczaiow dżiel'l fię rozmai~ 
temi fiopniami. Są niemi nie ktorzy farni ty 1ko 
pierworodni Synowie Rycerzow albo Kawalerow zło„ 
t.1Ch, niektorzy też boku y faworow Monarchow 
bliżśi. Na wielu mieyfcach we Wlofztch tytuł J'ku· 
#jera icfi dzi(:dziczn y w Familiach, tudzicf z y w An
glij mianowićie. C ampiena, ktorego funkcya iefł pod„ 
czas Koronacyi Krolewikiey Uroczyfiośći, przechadzać 
fię po fali gdzie fię bankiet publiczny odprawuie, y 
tych wfzyftkich głośno na poiedynek wyzywać, 
ktorzy by Prawemu Monarfze poddaney recognicyi -
y pofiufztńfiwa oświadezać nie chćfoli. Wię.cey o wie
lorakiey J'kutyferow difercnc.;yi, u rożnych authorow 
może fię doczytać, Do Bannarettow albo BaronettQw 
obiaśnienia nazwi!ka y godnośći7 nk co wyboczyć 
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życzy fobie pioro. -Pod tą \ dcnominacyą, pof polići& 
'w cudzych_ Kraiach zawiera fię krew fzlach~cka, roz-
ległe Wlośći dźiedźicząca. Ci ofobliwie,ktorzy w fwa·· 
ich Dobr Juryzdykcyi, zebraną Zołnierzow włafnym 
kofztem chorągiew f ufientować mogą na u!ł'ugę Pa~ _ 
na y Rzeczypofpolitey, y maią moc werbować lu„ 
dźi pod znaki przy tytule Banarettow; nie bez Solen
nych Cer.emonij od Krolow.fobie nadanym. U Karo~ 
la Loyfiau czy.ta fię nafzym mowienia fpofobem, na
fiępui4ca relacya: Bannarettowie, od ewokowania ich 
famych y poddanych pod niemi będacych k.u obronie Pań
flwa takj'il rzeczeni. Przydaie przytym. Rycerjka J'zla-
chta ktora Chor~giew zaći(Jgnt1ć zdoła, mai(tc ryle P()d
danych z k.torych by J!ę mogła wyjlawić chorpgiem, na
J:ywa Jię Rycer~e Bonnarettt:· Za dawnych czafow 
pofpolićiG męźnicyśi żołnierze, przez Monarchow 
wybierani bywali do piafl:owania chorągiewnych zna
kow, za ktoremi zwyczaynie całe pofł:~powało wey
iko. W fzakże z innych miar, nikomu nie tayno, ŻG 
po utraconGy w bitwie chorągwi, na tychmiafl: wfzy
fłkie woyfka fzy ki miefzać fię mufz~, y dla tego dla 
piafłowania iey, naywalecznieyfzych Mężow przybie
rano, iako u Rzymian byli, Pr~pofiti Labarorum__, 
to fofi Chor(l~owie; za dalfzych lat czafem tychże zna
!lO pod ~d~~t~nyID: y nowym tytułe.f!:1 - Bannarettow.· 
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fodobna lubo pod innym Jmicniem godność ( iako 
:fi~ wyuy rzekło ) w Hifzpanij konforowana bywa- · 
ła ludiiom tylko wyfokiey fzlachetnośći, ktorzy pier
wfze po Krolu mieyfcc miewali. '{a PanoUJaniel_J 
~dolj)ndy ~lfonfa .Prawowiernego CQrki, Don -·filo 
.klał~onki, po śmierći iego, Roku 783. .Riccos Horn
bres nie raz wf}omnieni poc~~tek foqy wiieh~ co probu-
ie Jama Genealogia Domu Kroleu:Jkiego· Tych taka 
była powaga, że w wlafney Juryzdykcyi woylka za
Ciąg.ać mogli, ani nawet Krolom wolno było wer
bować ludii, daleko bardźiGy wypowiedźieć l<:omu 
woynę, bez rady y konfenfu fianu Ryc(;rfki<>go, iako 
fię w Polfzcze praktykuie. We Francyi, y we Flan
dryi nikt fię nie mogł tytułem Bavnar-etta zdobić, aż 
by wprzoc1 był kreowany Rycerzem to iefł Kawale
rem; ći zaś ktorzy tego honoru -dofiąpifi, naymnicy 
·25. fzlachty affyfłuiącey, y Gwardyi pr~ fobie mieć 
byli powinni. Taż prGęrogatywa bywala .dźiedźicz
na przy familiach, y przyl'lczona do dobr, .Xięfłw, 
Margrabfl:w, Hrabfiw, ·&c. Obrz~dd{ inauguracyi 
Hannarettow, mianowićfo w Xięfłwie Burgundfkim, 
gdźie na ybardźiey potrzebnych do tego honoru nale
żytośći z pilnośćtą przeflrz~iano, takim więc fpo
fobem był pral<tykowany„ PewnyOfficialifia zwa
ny Pr~co armorum niby iaki doiorca ·Cerem1Jnij przy 

Ryce~: 



- Rycerjkich inttugtirdc}ac6 pre.iCi'ltOwał Xi'!ż~ćiu R/ł 
· C(;fZ a, lańc ę to ie fi włocznią, czy li kopią w ręku 
trzymaiącego, u ktorc~y wiśiała chorągiew z wyraża~ 
nemi iego herbami, y rzekł te i!łne fl.'owa: Naypotę
*nieyfly Xia*ę y naywyeffy Panie mqy, oto 7<1C!:Jnief5y 
twoy podda1!J, ~ dawney Poddanych twoich Bana
rctto1v Familif pochodzłlcy, ale pod czas trwaiacego len--

. - nego d~ter$enia Poj]lfsyi Bannarettowjkiey, ~ rp/t wy~--
flego natł fob~ clependuiacey, nie może ani powinien_, 
/;ez wolt" iego podnieść Choreflgwi, choćiaż ~takiego 'Do
mu ie.fi, przećitż flarozytne 'Dobra d~ieriy, PrawentJ 
Feudalnym .. ~ Jury~dyk.cya, Jupplik.t-tię tedy abyś ra
,czył z korfideracyi $ttcnego iego urod$ent"a y zdjfug Przod
kow, kreować go Bannarettem y poz1Polenie dać do pod· 
nieiienia chor#gwt~ t(l nadziei11· wfjarty, choragiew y 
kleynot iego herbowrry ote ci prezentttię. Niech mu też 
tak~e wolno będ$ie mieć aj]iflencya 25. ofob,y Rotę Z.,oł
ni erzo11J iak zwyczay nieśie ; Na co odpowiadał Xią ... 
że. Niech przyfdziei chętnie · go uczyniemy Bannaret ... 
tem. Dopiero wyżey namicniony Officialifia po
dał miecz Xiążęćiu. Ten zaś ręką lewą uzbroion~, 
włocznię z przypiętą chorągwią odebrawfzy, koniec 
tcyże famey prawą ręką ućinał, iż fię fiała czwo
rograniaflą, y tak ią w ręce Kandydata ow że Offi
~i~l ft~ oddawał mowiąc: '4_acny Rycer~u qdbieray lio~ 

· E nor 
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nor Ktfllym ćię Pany Xz'~tf twoy dziś ozdabia, y 
b,1di napotym dobry·m K.awale1em, chor(lgwi twey na 
jfawę 'Domu twego zażywai(}C. Takim cale f pofo„ 
bem Roku 1452. Ludwik de Vico-'Ville Pan de Saias 
od Filippa dobrego Xiąż~ćia Burgundyi do prccmi-

. nencyi Rycerikfoy Bannarettow w Rupelmundzie, z 
widą innemi był wywyżfzony. W Anglij pod } 
mieni~m Baronetts śilu dotąd nayduie fię, ktorych 
Chorągwie fą ozdobione herbownerni znakami, na 
czwo~ograniafiym polu wyraźoncmi, te bowiem Jn· 
fignia, pokazuią Procedencyą ze krwi Bannaret1ow . i 

Lecz wfzdkie dotąd wyliczone Rycerikicy godnośći 
f plendory, · częśćią znacznie przyćmione, cz~śćią iuź 
, zagafi'e w popiołach niepamięći fą zagrzeh>ione; Sa„ 
ma Flandrya iakie takie ich ślady zda fię iefzczc 
pokazywać od Xiążąt Burgund1kich zofiawione, lu- -

-- bo od -dawnych zwyczaiow tak dalece zmienione, że 
teraz nikt · nie ma wladzy werbować Iudźi woien
nych, , chyba z d~pendencyą od Krolewfkich li!łow. 
Przypowiednych, ktore wielom z Rycerfiwa udzie
lone bywaią. Dla czego śmitle bez ~adney chluby. 
cenfury powiem, że odlożywfzy na fironę naz~iiko; 
rzetelna .Bannarettow prerogatywa kwitnie w Polfzcze.· 
Tu bowiem flan Ryc,dki , to ieft wfzyfika Szlachta, 
~fo~!iW~G S~~~~~l'OW_~~ 1 po~!ug ~~W~yc~ .rraW mai~ 

moc 
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_moc za liftami Przypowiednemi Krolow,podnieśienia 
Chorągwi na usługę Rzeczypofpelitey ; Czytamy, że 
z icdney J'zr~eniawczykow Prozapii za Krola Jagiełły , 
wiele Ghorągiewnych znakow zupełnfo zaćiągnionych 
pod czas G:runendwaldjkiey bitwy fian~ło, co świadczą 
hyfiorye. Snadno w Kronikacb Nafzych fzperaiącym 
wiedźicć dofianfo fi~ : Jako W~ifanio11Jieckich , Oflrog„ 

I

. ft.ich, Potockich, ( 1hodkie1victo1v, Sapieho11J, &c. Farni„ 
lie, włafnc liczne pułki, y mężne woyfka przećiw
ko Krzyżakom, Moikwie , Szwedom, Tatarom, Tur-
kom, Kozakom ku obronie wfpolney Oyczyzny, 
na plac Marfowy wyprowadzały. Dawne na ko-. 
niec Xi1ż~t y Krolow nafzych Przywiieie, edykta , y 
inne ·przezorne wyroki reprezcntuią potqmnośći , ro
żne służące R ycerfl:wu tytuły, takim Kancdlaryi fiy
lem pofpoli.ćic wyrażone : 'li Radr;1 Prał4tmJJ, p ano1P, 
y Baranow Krolejhva Naftego, przez co iaśnie znaczą 
fię Bifi<up1, Sinatorowie, a pod ]mieniem Baronow 
rożni fianu R ycerfidego Dygnitarze. Nayduią fię w 
fiarych fl<ryptach wielorakich Dornow genealogie, 
oprocz Xiążęcych, Kniaźiow , Hrabiow wfpaniałych 
J mion , antonomajlice też wielkich Hrabiow tytułami 
wywyźfzone, tacy między innemi byli T ęczyńfcy ~c. 
Ktoź zatym wątpić będiie, że tym wfzyfikim zupeł
~a ~~~ .u~#elo~a ~yła zaći~gać !udźi pod Choy1ąg1 wfo, Ez ~<~ 
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nierzy afsyficncyą, co fię do tąd praktykuie, gdy fo„ 
dnak nikt z Pleb~iufzow,to icfl: ze fianu profłego, tak 
wielkiey prerogatywy być nie może uczcfinikiem. 
Przydał nader znaczney wiekowi terazniGyfzcmu 
ozdoby , przedni order Kawalcriki Orła Białego, try": 
bem Orl~y rnłodośći, w PoHkich Granicach odnowio„. 
ny, owfzem za terminalnemi granic kolumnami fzczę
śliwic rozkrzewiony ; do ktorcgo początkow y zacno
śći obiaśnicnia, gdy pioro fpiefzy, tym czafum przy
iaźny Czytelniku, to co fię napifolo zważay, co na: 

. ~~puie czytay, a fam zdrow byway. 

ROZDZ I At PIERWSZY 
O Orderach Kawalerjkich 1V pefPolitośći. 

R Y cerlkich albo Kawaler1kich Ordtrow po całym , 
Swiećic fl'ynących nazwiiko, nadane maią od Ce

farzow, K~olow, Xiąż~t, y wolnych Rz.eczypofpoli· 
tych naywyżfzych Rządcow, ziednoczont; pewnych 
poważnemi znakami ozdobionych Ofob 2gromadzc
nia. Dawano ie zaś zawfze ·zrnfoznieyfaym ludźiom 
dla rozmaitych przyczyn ) to icfr: albo dla pobudze· 
nia Chrzttsćiańfkiey pobożnośći w Ka walc rach poda„· 
pny~ ~pamieniem charakteryzowanych, y w icdn~ 

- ~byl 
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niby Famillą polityczną zebranych, albo dla iakowe„ 
go fiawncgo cwentu, poźncy potomnośći, y pamię
tnym Kronikom podania ; Wide tym fi.ę fpofobem 
do Rycerikich dźid zachęcało , mianowićie w obro
nie Pańfłw od Nieprzyiaćioł Wiary y Oyczyzny. Toz 
było nadgrodą Obywatelow, W oyną y Pokoiem zafłu
żonych, toż Miniftrow Monarchow, dla przyczynie
nia Krokw{kfoy Magńifice~cyi nie poślednią bywało 

· ozdobą. Albowiem takowe na pitrśiach Senatorow, 
y Pano\V, boku y ferca Krol,w!ki~go pobliżfzych ia, 
śni,iące znaki , od innych of obliwicy dyRyngwowa
ły ; A te były nie infzc , tylko Łańcuch zło~y;pt'zepas 
Rycerjki, ktory zwyczaynie paftm zwano, albo wfltga 
pewnego koloru, <lla pokazania tey dyfiynkcycy .na
znaczona~ Łańcuchy opafywały fzyie , albo boki 
R yccrzow ' iako y przepctj) od ramienia po niżGy len
dźwi fpadaiące' co fię y teraz na obrazach y fł:atuach 
fł'awnych Bohatyrow widźieć daie, zlqd dawne po
fzło nazwifko Pafow Rycerjkich, iako rzetelnych do
wodow, pokazaney na placu Marfowym dźidnośći, y 
wielorakich otrzymanych zwyći~fiw, albo niepofpo
litey w turnieia.ch , gonitwach , y tym podobnych 
R yc~rikich igrzyfkach umfoiętnośći ; do ktorych nikt 
z pod!ey· gminu kondycyey' procz zacnych fl:aro
~ytt~ośći~ ]mienia, y SżlachetnK urodzonych FamilijJ 

--- ---- ~ 3 - przy: 
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irzypufzCZoriy być nic mogł. W fzakżc wielka icfł · 
roźność rni~dzy wfpańiałym ' a podłym umyfł'em. 
Jakoż tedy w ludźi.ich defł:ynowanyc4 do akcyi dźiel
nych' urodzenia zacnośći' iako cnoty podnitty nie ~ 
upatrywać ~ Zwyczay pafowania Kawalcrow około 

_ wieku JcdynaHcgo od Narodzenia Pańfkiego takowy 
być opifuie .Sanfo'Vinus : Po odp rawioney w Wigili<1 
przyięćia, fpowiedzi y Kommunicy Swiętey, na za
iutrz fzedł kandydat w afsyfiencyi dwoch dawniey
fzych Kawaforow do Thronu Monarchy, ktory go 
klęczącego, po odebraney przyśiędze na zachowaniG -
Praw o Orderze opifanych, po barkach miecz'm 
wprzod poświęconym zwyl9 zletka dotykać, mo- -
wiąc: Niech ćię Bog dobrym uc~ni Rycerzem y S. N. 
Patron Orderu. Nadefało potym fzcść fzlachetnych 
Panienek w białych fzatach, na pamiątkę śiedmiu ra
dośći Nayświętfzey Panny, y opafywały Kawalera 
Rycerikim pafem, przydawfzy mieez do boku; za„ 
tym nafłępowalo Czterech Kawalerow znacz„ 
nicfzych , liczbę Cztgrcch Ewangelifl:ow wyrażaią 
cych, kti0rzy oflrogi złote) lub $/oćijle do nog przypina
li; na koniec Krolowd uiąwfzy za ramie prawe, a 
wielka iaka Xiętna za lewe, prowadźili ~go do wf paniaJ; 
ozdobionego śiedzenia , gdźie śiedzącego w pośrzodlru 
~iędzy Kroltm a Krolową, Krol przepafał łańcuch~m 

boo-a"' , 
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bogatym z fzczercgo złota, infze zaś Ofoby pi~rwfzcy 
extrakcyi oboiey płći , niżfze trzGma fiopniarni_ brały 
micyfca. Po t<;y Cerymonij folennizuiący Prałat upo
minał temi prawi~ fl'owy : B~dź nieporufaonym 1v prze· 
ći1Pnośćiach,zacnym w pok.re1v1łfJł1vie,odwatnym 1JJ Mę. 

_ /kiey cnoćie,hoynym bez rozrzutNośći,grzecznym w 'Dwor
lkich o6yczaiach. Wyznawać przytym będiiefa całym 
ftrcem wiarę nafzę,faczerze J zupełnie bez *adneyjk.Jzy, 
Swięte mieyfta tak.o to Kośćzoły, Klafatory, Szpytale od
wiedzać będiiefa, ubogim podafz rękę, kacerftwa unikać 
htdiiefa, owfzem pr~ećiwko niemu po1efłaniefa, Kapła
now uczćijz dla ich charakteru, rzeczy iuż potwieriko
nych potempiać nie będiiefa, w 11Jłefnym zdaniu upor
czywym, przyfż{ych rzeczy zbyt ćiek/twym nie będźiefa, · 
ura~ fac zerze odpuf ćifa, podrożnych mileJ przyimiefa ' 
prawdę zaujze rzecze.fe, mniey przyflcyrrych bańkietow 
unik.nie.fa, włoczyć fię nie 6ędźiefz, firzeg(lc fię proino
wam·a, owfzem pożytecznie C~tf/:S JiJJ!!) Zaw.f~e trawi~c, 
w Kawaler.ft.ich kun.fotach ćwiczyć jtę bę-diieft, miłośier
ne uczynki potrzebnym ohPtadczyjż, podefałych w latach, 
:; wfaelkie :rwierzchnośći faanować , będzie.fa' z panami . 
wie/kiemi konwerfa1vać będźi~(z, wjżelkie jj;rawy fwoie 
należJĆte odprtlwifa, kłotni, zwady, pieniaElwa nie wznie
ćifa, śiebie farnego chwalić nie będiiefa, w przyz11Jottey 
Jkrom,nqi~i ~.ichowafa jię,~.itec$nie1y powa*nie po/}ępu-

l - \ t~ 
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itlC na ko~dym mieyfcu, /udii UCtOn_Jch Utitfac~aĆ bę: 
diieft , zbytnich bog dEf 1v pragnać nie bę diiefa,_ przr.ći-
.wnof ći S1viJi;d tego ćie~pliwie znieśiefa, wftyHk.(} jjra
wiedliwie y po Chrześćiaijku czyni~c, ućiemiężonym , 
W dozvom, śierotom, dafa pemoc, po Bogu,Krolowi Panu, 
y Oyczyznie wiernym będźieft , zbytku 1v fl-roiu nad 
pr$Jjloyność nie ~a?:yieft, 1v prefloćie flrca z ludźmi, w 
-:foczerofći myśli ~ Bogiem ~ć będźiefz, ilzbroiony 1vedług 
S. Pa1vła, Wiarp y Bogiem, odiiany fPr/twiedliwoići~, 
% tarcz~ Wiary, z pr~łbict1 zba1viem·a,y z mieczem 
prefley .~Y {zczerf!J myśli. Przy zakończeniu pomie
nionych Cerymoniy, Kro~ zwyld obłapić nowego Ka
walera y pocałować ; toż czynili y inni wf poł Bra
ćia tegoż Orderu, przy powinfzowaniu otrzymanego 
honoru„ Na ofiatek nafłępował zawo!any z wielką 
apparencyą Bańkiet. Jcft zwyczay do tych czas it· 
fzczc trwaiący , iż nic tylko picrśi , albo boki R ycc
rzow, ale też b~rby, pieczęći, Obrazy, pomieinionc 
znaki Orderowe ozdabiać y otaczać zwykly. ~łu
fanie tedy_Spenerus w Xiędze Herbarza, mi~dzy Inf y~ 

. gniami Kawalerfkich Orderow pólicza : !dote pierśćie
nie,Łańcuchy, naramienniki, przepafania)y pajy Rycer-
fo.ie. Picrwśi miedzy Monarchami_ Chrześćiańfldemi 
Konfiantyn Wielki, Karol Wielki, Henryk _ myśliwy 
CGfarze; iako gonitw y l~rzyfk Marfowycłl, tak też 

zna ko w 
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znaI<ow Kawalerfkich wjnalezcami hyc u Authorow 
pokazuią fię. Acz zwyczay ten, że dawnieyfzych 
jgfzczc czafow kwitnął : mniemaią. Ponieważ po
mieniony Spen(jrus mowi: Jako więc pobudki do cno
ty Rzymianie pod czas pokoit>t 1v Domu nieiak.ie miew"1-
li, t/tk w polu pod czas iPqyny ivięk.faym ie.focze też fame 

· były bodcem do Heroicznych czynow. Prezent a bou;iem 
• Rycerjkie przezornie były naprzod 1vymyślone, y potym 
z Pańflwem Rzyrrfo.im tak. rozmnożone, i·ż wiele k.to Zol- · 
dow,. ile Koron y iakiGh; ile n/trdmienniko11J, y ozdob 
ftyfaakow, ile ła,ńruchow J konjkich Jlroiow, diid, przepa-
f ań, y pafo111 Ryceefkich zaflu*ył, to wfzyflko na tarczy 
y na fayfzak.u wyryte pod czas wqyny nośtl, gdy zal po-
koy nlt)lt1piI,y ka~dy do D:()mu po1tJroćił,z1vykł te zndki 
zajfugfooicb 1uiefaać po śćianach~ miaflo Herbow idk.o
wych) y pr~e~nich ldeynotow potomnym zo)l4wiać J'uk -
cej]orvrn , gdyż Wodzowie w nadgrodę oświadczonych 
przewag, za odważne diieła, tak.owe prezenta Rycerjkie, 
y pewne portrety za/l'uko!Jym Bohatyrom rozda1vać zwy-
kli. U tychłe Rzymian pierwfży pułk nośil Orła , 
zkąd Orłonoiny nazwany, ten inne tak komputem 
ludźi, iako godnośćiq poprzedzał. Poty flowa Spe
nera. Spe!mannus zaś przepafanie wifzące y tryumfal
ne, niegdy 'u Rzymian do Heroicznych ramion ada
ptowane, Wt zwyczaiu być twierdźi. Ponieważ /prze„ 

F . pafa-
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pafania, krorc zwyCi~żonym odbierali, do włafnych ra: 
mion przypinali zwyćięzcy, na znak ni~miertelney 
fławy , y otrzymanego nad nieprzyiaćielcm tryumfu, 
iako o Manliuśie T orquacie to iefi Łańcućie powie 
fię niżey,tym czafom tu fię zdadził nalGżcć owe wier
fze Wir,giliufla. 

Virgiliu1 
Kochanom· 

1 

Gdy "'tym prz.epas z przypraw~ na nim niena11Jifoi1, 
T f}.rzęczki, z znaiomemi fl_rzępk.ami zahłyfn~ 
Jtrqy Palanto1v, ktorego gdy żywota zbawił 
Cięflk~ ran~; tym Jię był nitj~częfny przyprawił. ft.ie&o- / 

/. 
Aetius pifze że pas na ramieniu zawiefzony 

znakiem był zwyćięfłwa. Ztąd rownie .lVf an
liufla ni~ dawno wfpomnionego łańcuch, wiekopomną 
fł'awę, y wielki w Rzymfkiey Rzeczypof politey nabył 
honor' iako znakomita zdobycz , zdarta pewnemu 
Francuzowi w potyczce , dfa czego T orquataw albo 
Łańcutoiv Jmie, tudźiefz fłarożytny całey Familij herb 
f płynęły na fukcdforow , ktorzy z tego domu pocho
dzący Torquati, albo łańcutowie byli nazwani, w 
czym świadczy S'Vetoniufa o znieśieniu mowiąc kley· 
netu tego, dla wywołania z Pańfłwa za zdradę teyżc: 

P. ~i~iUI de Familij. Oprocz tego byli u Rzymian 'Torquati albo 
._ prifw Ro· 1:,ańcuźni Kawaforowie dwoyraini) a drudzy zwyczay-
rnanorum . • . 

n1. 



tii. Pforwfzym ofiarowany bywał łańcuch ze fzezc-:l. temp(Jribzt;. · 
go złota z dwoiakim żołdem , przy Publiczney cnoty 
Fochwale; poślednieyśi iednym tylko żołdem. kon-
f(mtować fię muśieli. Rozdawano też za fiarfzych 
wiekow pafj Rycerjkie , lecz rożne od Przepafow,gdyż 
pr~epafania nakfztałt bind, albo fzarp iakich' iako te-· 
raz u Orderow wflęgi albo łańcuchy, do ramion pr.zy
pinano,. Pafami zaś Rycerze z wifaącym mieczem, iak· 
y teraz zwyczay nieśic , biodra fwe opafywali, y 
fl'użyły do zawiefztmia fahaydakow, fzabli, propor
cow, dźid albo kopij , ktoremi 2afiużeni od f woich 
W odzow na rekompcnfę chwalebnych dźieł, y cnoty 
woicnney, udarowani bywali. Toż y Klaudyan ~ 
drugim Panggiryku Stylikona zda fię namieniać~ / 

Ktory fiaty J'ydofifk,ie, J Paf1 perłami, 
T'Iogi hawt1Jwane foto kamieniami, 

T iielonym famaragiem zhroie Jię b!Jfacz'1ce, 
J'zyfaaki Hiacynthem mile iaśnieiace, 

T faab/e z rękoieićmi Pr~ódk.ow bogatemi 1 
T Korony kleynotmi śun"e.c'1ce ro~nemi 

Ro~daiefa, ~ c. 

Z Tym wfayfikim daleko icfzcze dawnicy(zy Pet~ 
'.fow zwycza y pokazuie fię u Troiańfkich R ycc-

1-ZOW 1 c~cgo dowode·m zemfta .. Achillefa nad Hektorem, 
-- · - -· F .i - · wzgl~-
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względem Pafa Patrokla, tudźicfz Eneafaa nad <rumem 
(iako tię wyżcy namieni!o) względem Peft.e Pa/lan
tt1. Swiadczą Hifrorycy że Alexander Wie 'ki przy- . 
kładem Antecefforow fwoich wielu z R ycerftwa W oy
ną zafl'użoncgo, z rady Aryflotelefa Filozofa kreował 
Kawakrami, rozdaiąc rozmaite or~ża, powierzchowne 
znaki, Herby,Chorągwie, fzarpy albo bindy przepafu
i(lce, Pafy, Łańcuchy złote, obfzerne Przywileia, y inne 
reprezentuiące honor prerogatywy. U Rzymian fi 

Liviu1 ktorzy P afami byli udarowani Monozonij Rycerze 
Yacitui. nazywali fię, ktorym mande frebrne konferowano , 

Cornicularij by li zwani, ozdobieni Łańcuchem, u kto
rego twarz ze złota wy obrażona Monarchy wiśiala , 
Baltheati, albo Przepefani pofpolićie tytułowali fię 
przytym Ramnenfls,Tatienfes, Commeatiles, Rycerze, 
Korony, J'zyfza!d, y inne W oienne fprzęty refpektem 
zafł'ug f woich otrzymywali. Nad to oprocz znacznych 
Prerogatyw, midi fobie pozwolony ubior Purpury, y 
wolnoś.ć nofzenia Pierśćieni· zfotych, n~ ktorycb miey
fcc za dalfzych nafiąpienfom wiekow, nafl:ały rjirogi 
~łote albo pozłoćifłe. Dla czego Franćiflek Filelphus 
człowiek f wego-czafu uczony, pierwfzy Kawalerow 
takich, złotemi albo złoćijłemi nazwał; aby znali obli
gacyą po R ycer.fku konpo być zawfż~ gotowemi, gdyż 
ojłrogi inaczcy niezażywaią iię,tylko do konia : Jaśniey / 

-· otym 
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tym doczytać fię kozdy może w ftarodawnych 

wielce, napifanych na Marmurach wyrytych, we Wło-
fzcch znayduiących•fię, m~anowićie w .Pad.wi~ w Pałacu Sanfoviniu. 
Pawła Ramuzcgo człowieka nauczonege takowym 
fiylem: 

J .ANO PAT I 
A U G. SACR. 

C. J U L I U S C. F. ~ E R . 
.IETOR. LED. 

DONATUS. All TI. CJES. 
AUG - F. AUGUSTO TORQ!!E 

MAJORE BELLO DALMATICO. 
OB HONOREM II. VIRATUS. 

CUM LIBRIS. SUIS POS. 
Podobne czytaią fi~ Chara.ktery m Mie

ićie Xięflma Florenifkiego Cafie/la 
nazwanym. . 

~ALB IO Q F. HOR. ILLICI 
I T_ LEG. xx. . vv. 

F~ COR--
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VIIL za ieg' .nayhardźłey flaraniem tryumfui~cym 
ajjyjłowal . 

Krom· Rzymu Swiatu panuiącego granic, fald 
fzacunek u obcych Narodow tal<:owc miały ozdoby, 
'Pifmo Swięte -0czewiść,ie wyświadcza ; ponieważ 
Egiptfki Farao, chcąc wywyżfzyć na naycelnieyfzy 
godnośći !topień, o!obliwy Hebrcow ·zafzczyt Jozef a, 
zdi~wfzy z palca f wego Krolowikiego pierśćień , wło4 

żyl na iego rękę , y przyodźiawfzy fzat; ·z biśioru , 
2awieśił na fzyię bogaty Łańcuch złoty. Obiawicnic 
Jana J'więtego !krytcmi przyfzłych cwentow napełnfo„ 

, nc taicmnicami,Zwyćięzcy CHYSTUSOWI) Przepa
{anie widźialnc okolo pierśi przyi:nawa. ]-eremiaft 
z Mandatu Bo.Mego kreuiąc Rycerzem Judę , dobył 
Miecza mowi~c: Odbicray ten Miecz Swięty , iako 
dar Bolki , ktorym zgromifz prztćiwnikow ludu ic
go Izrael. Zwykli fofzczc fiarzy przydawać tańcuch 
doty, takowym dźiclnym Kawaforom, na znak śći
ślcyfzcgo związku , y ofobliwfzcgo faworu. Xięgi 
Machabeyjkie toż famo dowodzą, mowi~c : ktokol
wiek to pifmo przeczyta , y wytłumaczy mi, przyo
nźiany będźic pu'rpurą, nośic będźie na fzyi Łańcuch 
złoty, b~dźie trzcĆifi Ofob' w Kroldłwic: moim. Tc· 
raz do świeifzych rzeczy udamy fię. W Hifzpanij fł'a· 

. wn y kwitn'}ł .Ordt~ Rycerfki~o Prgepafa1 albo lle Banda 
podług 
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podług Spennera pifzące_go. Alfons' Wtory Kro 
Kafl:ylij R0ktli . 1332. nim Pańfłwo ooi(fł, pofianowił 
w Mieśćie Vi8oria albo Pakntia Order nazwany de . 
Banda, dla tc~o tak rzeczony, iż w dźień inaugura
cyi o~bierali Kawalerowie od Krola, ia~ywyżfze
go M1firza, y Orderu głowy, prze pas , albo wfl:łgę 
czerwoną na czt<Sry palce fzeroką ' ktorą nośili od 
prawego .ramienia wifz~cą pod lewy bok, do tei 
ozdoby ~y lko Szlachta przypufzczani bywali, ktorzy 
przez dźieśięć lat woynę przc:;ćiw ./Vlaurom fiużyli. 
Tenże Author wfpomina we Szwecyi Order pod Imic
nicmPrzepafa Rycerjk.iego, ci Kawalerowie nośili tań
cuch złoty uformowany z małych mieczykow wifzą-
cych, y wzaiem fię końcami dotykaiących, niby _ 
krwawą w boiu utarczkę reprezentuiących. Nie od 
rzeczy zatym nie pośl~dni Author Jan Limneus z dru-

. giemi wielu wfzyfikich Orderow iańcuchy y ozdo· 
by, u Francuzow Colliers, u Włochow di Collana zo
wiące fię, y inne podobn~ znaki, pod Jmienicm y 
~ytułem Prgepafow Rycerjki'ch zamyka. Co'fię niżey 
opowie. Ale na coż politycznieyfzcy Europy w tey 
mierze zwyczaie opifywać, kic;dy y grube nawet 

- Narody, takową honoru dyfl:ynkcyą ozdaoo~ią fi1;, 
chcąc pokaz~ć ~ że y między okropn'! opufzc~oney 

Arabij dźiczyzną, ozdobne ~zafcm wyrafiaią 1nvia: 
ty, 'l 
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ty, y między ptzygrubfzemi obyczaiami wynika, do- · 
brego rozfądku ifkierka , defekt nie· polerowanego 
dowćipu naturain'l rofiropnośćią nadgradzaiąca. Tak 
Krolowie :I afiletu Maurowie , .lubo przy kopćiałych 
twarzy fwoich widźicli fzpetność1 atoli Europcyfldey 
świemey prerogatywy chćiwi, za dyfiyngwuiący 
znak, Łańcucha złotego używali y używaią. Ani 
Amcrykańikiey profioćic na KawalerHdch znamio
nach zbywało, iak~ · 1wiadczy Schurtzfleychiu,s pifzą
cy o Orderach w te iłowa: J~fł fię czemu dźiwować,żc 
Pań!l:wa y Krolcfiwa Swiata nayodlebleyfze, żadnemi 
nie wypolorowanc naukami , ani Chrzcśćiańlkicmi 
o~xządkami ułagodzone, przyiely iednak y approbo~ 
wały u śicbie Ordery . .M.ekf.Ykańczyk.owie, y Parkano-, 
wie twoich 'Tel<.uitlow y OregonoiP Japonczykowic po
dobnychNerygoro111 a Turcy Kawalerow od lVlieśi~ca 
mieli w Suiie iako świadczy J'anfo7.1inus y Menn(ns: 
Portugalczykowic; poflanowiłi Orderowe zgromadze
nia, y tym fpofobcm między tamecznym grubym Na" 
rodem władzę y powagę utrzymali. Tureccy Sołtani 
albo CcfarzcWfchodni,przy inauguracyi wicll<ich Wc-
2yrow,zwyczaynie kładą na fzyię ich ~ańcuch złoty 
z wifzącą Pańfiwa Pieczęćią, ażeby tym farnym na
mieśniczą władzy f woit:y im udźidoncy preemincn-
~Y'! pok~a!i~ ]"Leli iednak g~dzj fi~ piorowi nazad 

~ P,o~ro-: 
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powroćić do Europy, niewiem komu„iefł tayno , iz. 
Wenecka y Hollenderfka Rzeczypofpolite, Pofl'ow 
Cudzoźiem!kich po ikończoney funkcyi nie inaczey 
do Domu odprawiaią, tylko złotym 'Lańcuchem ura
czonych , ktorych odmowienie_ mit>liby fobie podług . 
pofpolitego mniemania za uraźliwy farnych Pryn„ 
cypalow affront. Domowe nawet Kroniki :rowne 

· wfpominai~ przykłady, z ktorych inne pomin'iwfzy, 
llolio 18. przywodzę z Demetryufla Suliko11/k.iego w f woich 

Kommentarzacsh mov,i'!cego: Ze Poilow PoHkich do 
Henryka Andagaweńfldego Xi~żęćia, obranego nay
wolnieyfzey nacyi Krola , na ośi~gnienie Thronu 
zaprafza1ących; nie inaczty tylko bogatemi :tańcu
chami złotemi wfpanialc rcgalizowanych, Karol JX„ 
Kroi Francufki od .śi~bie wypuśćil Owfzem nikt 
wątpić nie może , iż żdanego cale nie mafz Monar
chy, żadney mianowicie wolney Rzeczypofpolitcy, · 

. ktoreby dowćipnym wynalazkiem, to ieft iakowym 
powierzchownym godnośći znakiem, czy to O'Jczy ... 
zny -fynow przednieyfze zafł'ugi nie rekomFenfowaii, 

I czyli przyiaćioł y fąśiadow- aff:.:;kta sćiśley tym fpofo. 
bem ku fobfo nie obowiąwzywa1i. Mocne bowiem 
f'l zwiąfki takowego z towarzyfzenia , kiedy pod mi
łym wf puł-Braći Imieniem, bardźiey niżeli kolligacyą, 
y po!sr~w!~ń!!w~!?, ch~§iaż ~dlegk ~arody- z ob~pol~ 

nie 
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nie iednocżą fię„ Ztąd ći farne Kro low· Purpury w · 
takowe mfofzcząc fię zgromadzenia, nie wfiydzą fię 
nośić tytuł naywyżfzych MiPrzow y Rządcow Ordc
row. Ochotnie naywfp!njalfzą fwoią precmin~ncy'! 
z wiernemi poddanemi dzidą , -gdy ich do podobnego 
rownych ozdob, y znakow uczefinićtwa dobrotiiwiG 
przypu-;zczai~, y przez za wiefzone przy fer~u za ro· 
bionego honoru donatywy pokazu ią, iż zńieść nie 
mogą' aby chwalebne wielkich ludi i (zyny nie miały 
być upremiowane ; Nie tylko icdnak Bellonie, ale 
cż y Minerwie kon{ckrowanc pierśi , dla m'ldrych 

nauk głębokośći, za do-wćipne rzemiofł wolnych in
weńcye) y Inne- znamienite przymioty, łańcuch~
mi kkynctami częfiokr0ć iaśnitią, Na koniec idł to 
uniwerfalna iakoby Prawem Narodow ddłynowana -
zaiłużonym w bo~u dźidnośćią , radą w pokoiu , re~ 
kompenf~„ Czego cena ażeby za nafiępuiąccmi cza~ 
farni nic z taniała , fł'ufznic rofiropna Monarcho~ 

przezorność temu 2abieba, Mnie zatym d~: 
.fyć fofi: namienić o zacnośći Orderow , , 

co fi<i wyraźifo. 
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R O Z D Z I A t II: 
o 

Wielorakich Roźnicacb Kawalerom. 

Między piękną Kawalerfkich ProfctTyi rożne Pań.; 
1łwa ozdabiaiących rozmaitośćią, oprocz cale 

Duchownych Religij, trzy rodzaic nayduią fię; ie· 
dni fą wraz Rycerze y Zakonnicy, iako to Kawale. 
rowie Maltańfcy, ći bowiem zwyczaiem innych Za· 
konnikow troiakim Solennym obowiązuią fię ślu
bem, to iefl: : Uboflwa, ponicwafz żadncy właf nośći 
nie maią, ani mogą tcfiamentcm dyf panować Dobra„. 
mi rµchomemi ~ gdyż cokolwiek nabyli to nie fo„ 
bie, ale Zakonowi Rycerfkiemu, przytym f1 obligo
wani do wypełnienia Czyjlofći, albo bezżeńfl:wa doży„ 
wotniego , nie mogąc tego czynić fl'ufznie y ważnie 
bez ofobliwcy dyfpenfy Papiefldey, na koniec pr'ly
rzekaią PoJft!flefiflwo Stolicy ApofłoHkiey , y Nay
wyźfzemu f w emu Mifłrzowi, obiecuiąc do żyćia krefu 
przećiwko poprzyśięgłym Nicprzyiaćiołom zbawien
nego Krzyża woiować, ani . z nieini w ~adne pokoiu 
przymierza wchodźić. Jakaż chwalebnieyfza może 
fię wymyślić reguła nad tę,- mieć icdnych z Niebem 
Nieprzyiaćioł; przećiwko bezrozumnty Bogu rebellij · 
przy Oitarzach Jego zafiawi~ć fię ; y ziednocz?ne.mi 

śiłami 
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śiłami' Honor y cześć Tworcy wfzyfłkiego fl:worzenia ~ 
bronić ! Podobnie kiedyś kwitndi Rycerze Teutońfcy 
w Pruśiech Krzyżacy zwani , w Inflanćiech Enftf ero- / 
wie albo Mieczowi, ale miły ślubow Zakonnych ćię- -
żar wraz z Wiarą Katolicką z śicbie zrzućili. Byli 
dawnych wickow w Chrześćiańfiwie Rycerze Hofli-

. talar_y·, iakoby od gośćinney ludzkośći, ktorą Hó]ji
talitatem taćinnicy zowią , tytułowani , tych była 
funkcya przdłrzegać befpieczeńfłwa drog, dla- Pcre
grynantow na mieyfca święte w Palejlynie, ktorą zwy
czaynie Zi~tnią Swiętą zowią, przcnaydrożfzą Zbawi
wićida Krwią {kropioną, tudźitfz do Kompoflelli idą
cych, na odwiedzenie grobu Swiętcgo Jakuba , przy
tym powinni byli trądem zarażonych, y innemi cho„ 
rabami zfożonycb ludzi, w publicznych gofpódach 1 
albo raczey Szpitalach, z na ywiękfzą Chrześćiań!kiey 
ku bliźniemu miłośći applikacy<! opatrywać ; Infzc 
zaś wfzelkie Ordery, po rozmaityc~ Pańfl:wach nay
duiące fię : fą fzczernie R ycerfi<ie, oraz Ciwilne, y dla 
honoru zwykłe być rozdawane. O liczbie takowych 
Kawalcrow, dofiatccznic nic fię powicdźieć nie może, 
gdyż ich czafem wi~cey, czafom mniey bywa, podług 
woliMonarchow, Orderow Fundatorow. Jcżeligdźic, 
teay w kompućie tym, wola Krolow, _fł:oi za Prawo. / 
rromowui'! ich częfłokroć podczas zwołanego przez 

-- · _ (; 3 - Mooar: 
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Monarchę , dl~ tego końca publicznego I<ongreffu ; 

· przy fl:rafznych bcz-krwawey ofiary taicmnicach cza" 
fem prywatnie ten honor konfcruią, pewnemi fi-atu
tami, y Prawami okryślaią , prerogatywami y zna
cznieyfzemi prowentami nadaią„ -Niektore też Ordtry 
żadnych nie maią intrat, iako to Kawalerowie 7.Jo
tego Runa, Słonia, Podwi1zkil Swirtego J ędrzeia, Otła · 
czarnego, y innych wiele, u ktorych 1ama cnota fobi~ 

- ceną naywiękfz«t, a fzczegulny honor, ieft Fohsdk'ł 
do zafł'ugowania na otrzymanie tych Heroicznych 
ozdob. Miedzy te mi Ka w akrami niektorzy nofz'ł 
farne tylko złote Łańcuchy, albo farne tylko wjęgi: nic-
ktorym daią: przy Łańcuchach wraz y w/lęg/ .. · Y tak 
Kawalerowie, Swiętego Vucha: we Fr~ncyi zażywaici 
t.ańcucha w dźień Z.iclonych Swiątek, ktory -iefi Fefr 
Imienny Orderu, tud.źiefz pod przcdn1eyfze w Roku 
Swięta, ale naybardźicy ~odczas, przy-i~ćia do zgroma
dzenfa Kawaler!kiego , tak fwoiey Ofoby, iako y dru
gich i innyeh zaś wfzclkich dni na dowod przyiętego 
Orderu prerogatywy, Przepas , to icfi wflęgr błękitni! 

. wodnifią u Francuzow ( Cordonbleu) zwaną, z Krzy- ./ 
żem na. ktorym iefi Duch Swięty wyrażony, odra
mienia icdnego pod drugie wifzącą nośić zwykli„ Słu-
1Zna bowiem , ptzypominalne wf paniałcy godnośći 
~~~~~ry ~~~ ~aw!~~~!~ pr~~~ ~~zema~ ażcl~y za: 
- wii<(ta 

............. - . __. 
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wźięta raz obligacya; do pokazania na każdytri iniey-
fcu proporcy9nalnego temu flanowi animufau, przy
tomne zawfze miała upomnienie. Z drugiey firony, 
iako rozmaitość rzeczy na Swiećie wydaiąca kę przy ... 

J daie lufiru Ziemfl<:iey Machynie, tak odmienna Ka
waler!kich ozdob alternata, tym bardźiey ćiekawych 
delektuic f pcktatorow. 1naczey walor ich przez co
dźienn~ używanie prętkoby z powfzedniał.A że namic„ 
niło fię nieco o Kawalerach J\1altańfkich nayduiącyh 
fię w Polfzcze, rozumiem że to wdźięcznic przyimic 
Czytelnik, gdy pryncypalnieyfze ufiawy y Prawa 
t~mu- zgromadzeniu fiuż~ce ~iżey przydamy. -

'l{ffamy 11iektore generalne reguluiące fff „ 

·do Kawaler-OJV Ma/taft/kich. 
A1ą wielorakich Narodow Języki właśne fwoie 
~ezydencye, ktore Konwentami nazywaią)gdźic 

Kawalerowie ordynaryinie iadai!i, y micfzkai9, przy 
każdey rGzydencyi wyfiawione f'i dfugie drzewca, 
do ktorych pod czas więkfzych Swiąt zawiefzai<t trzy 
Chorągwic rozwinionc , na iedn~y wydaie fię herb 
Naywyżfzcgo Mifłrza, na drugiey Nacyi, w ktorey 
ffl urodzeni y wychowani Kawałerowie, na trzeći'Y 
Ord~.r~ ~~amie, z ośm koń~zafiy~ wi~l~<im Krzy-: -·-- - ----- --- -· żem 
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żem na Polu Krwawym, co wfayfikg ofobliw~ czyni 
apparcncyą tym miefzkaniom, zkąd Chorągwic wy-
wicfzanc bywaią ; {koro Kawaler Nacyi Niemicckiey 
przybędźie do zgromadzenia Kapitularnego; powinien 
zaraz wyl.czyć ~otowizną Dwieśćic Koronatow, czy 
~o Nacyonalncy w Niemczech Kapitule, czyli Publi
cznemu Skarbowi w Makie. Co fię zowie Cło Pr~ey-. 
ićia, a Kwota pieniędzy nazywa fię Pa flafi. 

Każdemu z Kawalerow, ktorzy w W1tlećie Mic~ 
__, śćic rezyduią , przez cał' zyćie fioł daii! w mi cf zka

niu Nacyonalnym , y przytym Dwadźieśćia y dwa 
Koronatow ze Skarbu. Jeżeliby zaś ktory nie w re
zydcncyi f woicy Nacyi, ale gdźic indźiey w MicśĆie 
iadać chćiał, tedy mu na to fzcśćdźieśiąt Koronatow 
co rocznic ze Skarbu da warn: bywaią, Nowicyufzo
wie i.ednak Kawalerowie pierwfzego Roku, oprocz 
y.rik.tu , nic biorą tylko śiedm Koronatow. 

Liczba Ka.walerow częśći~ w Malćie, częśći~ po . . 
in~ych Kraiach rnfofzkaiących, przechodzi Trzy Ty~ 
~i~ce, ktorych więkfza część w Malć1e rezyduic. 

Każdy Kawaler, nawet nie wyimuiąc Kłerykow 
y ufługuiących bez żadncy cxccpcyi na wfzelkie wo
ienn& nicbefpicczcńfiwa przećiwko Turkom, nay-
mni~Y. razy t~zy w ka~dy~ pułrp~~~ !Yychodźi~ 
powuucn. 

Yto I 

,' 
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Y to też ma fię obferwować, iż ieśliby ktory z Ka-
/ walerow w niewolą był wźięty, tedy ma fię wykupić 

włafnemi, albo Pokrewnych fwoich pieniędzmi. 
Kawalerom cale ieft zakazane Małżeńftwo ślu

bne, daleko ~ardżiey przez fam·akt y konfummacyą, 
f pładzaiąc Potomfiwo. nieprawego łoża , gdyż cale ten 
Ryccrfki Zakon iefl: oraz y Duchowny. 

Podobnie nie godźi fię naznaczać fobie przez te...: 
fiamenta Sukcdforow na Dobra ruchome ; Albowiem 
wfzell 7 ie pozoflałe fprzęta y ruchomośći cale powr:t
caią do zgromadzenia , y z Prawa tegoż farnego ma
i~ do Skarbu Kawalcrow nakżec ; gdyby też ktory z 
Kawalcrow przećiwko Chrzcsćianinowi, w pr.zedśic
wźięćiu ranienia dobył miecza, y po NieprzyiaćieHku 
nafiępował na żyći ' wp•da tym farnym w e.xkom... . 
munikę Kośćielną, y do.tego furowey karześwieckiey,· 
podlug wielkośći wyfł:ępku ma pod egać. 

Nic wolno żadnemu z Kawalerow, z Mieczem 
albo orężem iakim na Elekcyą, Wielkiego MiHrza 
fiawić fię, a.Jbo też w Pałzcu Jego, y na. K8pitule z 
bronią prezentować fi~, wy ·ą\Ą· 1z i tvch, ktcrzy zwy
kli a!fyftować idki mu Mifirzowi, inaczcy poftę
puiący fobie, tracą fwoy głos na Ka1 ituł· eh, y Trzy
letnią. honoru y wolność i Poffi ff)·ą ; iednakże zwa ... 
iywfzy okoliczr"ośći, ie7.tliby pokaz.ało fię, że fię tQ 

H Zt ,„ 
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z trefunku-' a nie z urn yślncgo przedśiewźięćia ftało „ 
na ten czas Nacyonalne Pryoraty od takiego wyfię
pku uwolnić Kawalera,y honor mu przywroCić zaraz 
mogą. Między infzemi,ieżeliby Kawaler znaczniepr_?o
fiąpił Kanony y Prawa f woie, ttdy ma być mu nazna
czona karaCzterdźidl:odniowe.go Pofłu,to iefł przez ca
łe śiedm dni w arefzćie albo w więźieniu ma żyć 
czarnym tylko chlebem y wodCj.Potym z tamt~d go wy~ 

- prowadzaią,ale przez Trzydźieśći dni nie ma wolnośći 
wchodźić do Konwentu f wey Nacyi , ani przez ten 
czas konwerfować z Kawaierami , y Szlachetnemi 
Ofobami , iako od wfzelk:iGy fufpendowany fpolc-, ,„ . 
cznosc1„ 
~ Oprocz wielu prerogatyw ma w_ Polfzcze ofobli
wfzą pomieniony Rycerfki Zakon, iż Kawalerowie 
J~go infłytucyi, z nayprzednieyfzych Familij- wy
brani, tak Duchownych Urzędow, iako Senatorfk.ich 
Krzcfoł, y innych Swieckich Dygnitarfłw mogą być 
Poffefforami ; y _ tak za nafzych czafow FJj_eronil!J Lu
bomir/ki Profefs ni~gdy Kawaler Maltań.lki , Marfzał- · 
l<icm Nadwornym Koronnym, oraz Opatc;rn przez · 
Kommendę na fiu wsiach Tynieckim, Reguły Swię„ 
tego Benedykta był dofyć długo. Wyliczywfzy iuż 
ogulnfo znaki Kawalerikie, z ktorych liczne Ordery 

- fwoy wźidy początek, do opifania w fzczegulnośći 
Naf~eg~ przyfiąpi~ !!~;ży~ RO: 
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RO Z D Z I A t III. 
O początku Po!}kiego Orderu Orfa 

Białego. . 
. KTokolwick na powierzchowną pofłac Białego 

Orła Orderowi nafzemu partykularnie fł'użącego 
ciekawe rzući oko, pewnie go naydźic rowno z famą 
PoHl<.ą, y z Pańflwa. początkiem fiarołytnego. Tego 
bez w1tpienia pierwfzy Fundator Lech około ·Roku 
Pańfkiego sso~ na przyfzłych wolnośći Prognofiyk, ł 

- za herbowny Kleynot nafiępui<tcemu Lechitow Naro· nei. 
dowi naznaczy!. Coby do obrania tego Herbu za 
pobudzaiący miał inftynkt, nic pewnego roźniących 
lię Authorow Koniektury nie wyrażaią. Albowiem 
iako zrzodła M1u, nie obfzerność famey rzeki, al~ 
niezapamiętana utaiła fłarodawność, y darmo ćieka„ 
wi badacze do obfitych wod , bezfennego y uśiincgo 
potu przy Iewaią krop k, tak w obiaśnieniu fłaroży-

. tnych czafow ćiemnośći, mało co informufo śwież- · 
fżych Pifarzow pracowito~Ć~ Cokolwiek odkglcy
fz1ch od pamięći · wickow D7ieiopifowie mowi~, wąt„ 
pienia. materyą nafiąp:o.,:i zo<tawuią, ludzkiey tył-

. ko powieśći fzal<t swiadcćtwa ich ważącym ; ztąd 
~z~ft<?l~ro§_ na papierowym placu dyfputuiącym zda-

H z ni,m-
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niem vroiuią,y p1orami łupi~ fię. Każą wi~rzyc niekto„ · 
rzy, iż dawni Sarmatowie,od ktorych Polacy fwoy rod. 
prowadzą, pof polićieS armatami al boJ' aurcrrnatami zwa
ni, za panowania Augufla Cefarza całego prawie Swia
ta rząd trzymai~cego, w pewney Zwyćięfkiey bitwie, 
między infze!lli łupami wźidi Orły frebrne trzem Puł- · 

, kom Rzymfkim, pod Kommttnc{~ [j):yjntiliuflti Varra 
będącym ; tę tryumfalną walkę Roku Pańikiego 10. _ 

w'tv:refifalij '. nie daleko Amqfis y Lupia ztoczoną 
być wfpominai~, .y że po oney ćięfzkiey k1ęfce wie· 
czne pofłanowiono Prawo, aLeby W oyfka -Rzymfi<ic 
ty le Pańfłw y Krolefiw zwy6ęzce, Granic Sarmackich 
płocho nie zaczepiali. Wfzakże y Lew nad inne zwic-
rzęta- zuchwalfzy, nie infdłuie cud~cgo łożyika, o
bronnym dan,go odporu raz odrażony wfirętem, fa
ma tylko nierozgarniona mucha , paty napafłuie , 
poki iey mśćiwa ręka nie zgnfoćie. Przyfzedł podo
bno prz~z długich wie.kow tradycyą, ow tryumf Ha- · 

. wny, do wiadomośći Lecha poźncgo Sar ma tow po
tomka, dla czego na znak wieczney pamięći, iedncgo _ 
iakoby -z wydartych Rzym!kich Orłow frebr.nych, 
ktore fię Antccdforom w zdobyczy dofłały, wfzakż~, 
fodnćtgoż z tymże Metalkm koloru, Narodowi od śic
bic ufundowanemu nadał,y za Hcrhowny kleynot zo
fiawił~ Blitfz~ iedn~k pocz~tko~ foHkiego JmiG-: 

n1a, 
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n1a, y podohic,lfl:wu priyzwoitfza innych Kronika
rzow relacya. Ci mnfomają 2 Pryncypałem Annali
ftow Oyczyfłych Kromerem, iż Lechowi z Sklawonij 
domowemi rozruchami zamiefzaney, w głębfzt piiłno~ 

, cne·Kraje przychodniowi, naypierwfze trafiło fię fta-
- nowifko na polach obfzcrnie rozległych, gęfłym lafem 

niby dla dodania wcfoffzey_ fituacyi otoczonych. Tam 
piękność położtnia uparrującey gośćia zrzenicy, po
kazało. fię wielkie gniazd Orlich mnofl:wo.· Zdała 
fię rzecz fortunnego Prognofiy ku, mianowićie w za
bobonach Pogań{kich wychowanemu Panu, y z ka-
zdego przypadkowego widowifka, przyfzłych fi<utkow 
wroiki formującemu~ Przeto nic tylko za uniwcrfal
ny powHaj~cemu Pańfiwu Herb dał Białego Orła, ale 
. też z tei.y racyi zalożonemu zaraz przez fię Miafiu 
Gnieznu zoiławil nazwiiko Slowiańfidm Językiem ~ 
Gnia~do· wyraża ją ce„ Trwa to dotCjd~ lubo przez al
tcrnatę niefżczęśliwych rcwolucyi nieco zmnityfzone, 
atoli wfJ2anfałGmi zafzczyca fię tytułami, będąc Stoli
cą PrymacyaJnę Arcy-Bifkupa Gnieźnicnfkiego, Pier
wfzcgo w Polfzcze Xiążęćia, Senatodkim Kafztellana 
Krzefłtm, Rycerfką Srarofiy juvyzdykcyą ozdobiónt. 
Już to dawno nic tak na- wiotkich kartach, jako na 

, nicikaźitdnych l\arpadkich głazach wyryte· wkrfz' w 
akowy fons ogfafzają: 

H3 Gdiie 
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Gdźie teraz Jarmacya, chwefl. {tę dziki rodźił, 

Gdy po 'Deukaleona powodźi Swiat brodiił, 
Pierwfly tam Lech z foym ludem zjawił fię mi<flkaniec, 

'Dla domowych rozterk.ow z Oyczyzny wygnaniec, 
µrodźeniem J'ło11Jt~nin świetney Parenteli 

W Polach, ktore od obcych byflra KRUP A d:lieli; 
Wrożkę dobrp Zt!1d cz;1ni~c, i* .widiiał iak wiele 

Orlo1v w pobliijlym gai·u Gniazd ivyfok.ich śćiele' 
.Wygnt1ńca Oyca mamy, lecz pocz~tek taki 

Maia rożne krolejłiPa, Rzym dość ladaiak.i. 

ZGadza fię tedy z prawdą Relacya Authora Scho
nebeka, opifojącego między inncmi Order Poliki 

Białego Orła hiHorycznym H:ylem mowiąc: iż fię 
wiele nayduje H yfl:ory kow, ktorzy twierdzą, że nit 
tylko taki Herbowny Klcynot Polakom Lech nadał, 
ale że też był Fundatorem Orderu pod tytuł(m Bia
łego Orła; ani to rzecz niepodobna zdać fię być ko
mu może,_ albowiem poHronnych Pańflw y obycza-

. iow ich wiado_mośćią wypolorowany Pan, przylda
dcm Rzym{kiey Rzeczypof politey, hcroic~ne fwych 
W ojennikow dźida , mogł podobnemi prezentami 
nadgradzać' ile że potym Przemyf1awa Wt,orego przc
zqrność,njc zaniedbała takoweyże polityczney Inwcn-

. cyi zażyć, do premiowania rownym fpofobem zna
mienitych zbroynGgo Rycerfiwa odwag, y Emulujące 
--- ·· z S par-: 
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z Spartań_ikiemi Murami ich . pi<irśi Kawaledkiemf 
-czdabiać znakami, iako fi~ niżey obfzerniey pokaże. 

Po ·zef~lych na koniec Proto-Rodźica Polakow Lecha, 
tudźici Krakufą, y Lefzkow Potomkach na Popielu 
Wtorym, przez rnyfzy ił'ufźną karą Boiką--J włafnym 
przekl~fiwem zćiągnion'! pożartym , obrotney fortu„ 
ny kołem za wolnemi dofi~ło fię głofami panowanie 
Pieflowi, z Krufzwicy Kołodźieiowi, potym do Suk..; 
cefforow J~go Zemowita, L,fzka V. Zemomyfł'a, 
Mieczyfł'awa,pi,rworodnGgo w Polfzczc prawowierne
go Kośćioła Syna, do Bolefł'awa Chrobrego Polild~y 
Korony Jutrzenki, do Mieczyilawa IL Kaźimierza I. 
y Boldł'.awa Smialego, świeżo ohiaśnionych Koroną 
Krolew.lką Anttcdforikich Głow fatalnego mroku. -
Tych wfzyfikich PiG.częći, Obrazy , Monety, pofągi, 
inaczey widźieć fię niG daią , ty Jko z wyobrażon'i na 
p~erśiach Heroicznych Orla Białego pofiaćią, luboć iak 
prętko Bolefł'awowi tyrańfko śmiałemu (gdyż Swięte
go Stanifł'awa Bifi<upa Krakowfkiego Mordercy) tytuł 
Krolew{ki dla !łrafzn~go wyfł:ępku wefpoł z~anowa„ 
ni~m był odięty, tak też zaraz wfzdkie Krolefiwa o: 
zdoby na doł pofzły, y owfzem całey Rzeczypofpoli
tey pi~kność zakopcona , y ddigurowana zońała; 
,Tak to za Purpuratow exceffa Pańfłwa całe pokuto„ 

· ~~~~ y przy~~ym~~~y ł~~~ Yfł~f~~n~~ ~ffenow fwoic~ 
~!?Y.: 
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zmywać zmazy mufzą; niby to iednego Fundatora 
Krolefiw wina y kara, na liezne całych Narado w roz
ćiągały fię plernie. Jakoż Boldław Krzywoufły Smia
łego rodzony Synowiec , z tąd chwalebnieyfzy ; że 
płochey nic miał śmiałośći, z tąd zaś nikczcmnieyfzy 
że przezorney nie zażył wfpaniałośći, kontentuiąc 
fię, iuż farnym Xi~żęcym nic Krolewfkim tytułem, y 
żeby więcey ie!zczG dodał niefzczęśćia y u padku,całe 
Pańfiwo między pięćiu Synow rozdźielił około Roku 
Pańikiego n40. Wladyfł'awowi nayfł:arfzemu naywyż· 
fzy rz~d zlećił,~ Krakowikim,Sieradzkim,tęczyckim 
Woiewodztwy, y Xięfl:wen1 Sziońfi<im; Bolcfł'awowi 
Kędźierzawemu,Kuiawfkie, Chdminfkis z Ziemi'! Do
brzyńfką, Mieczyfławowi Gnieźnicńfki, Poznańfid, 
KaliikiTrakty, y Pomeranią. Henrykowi Sandomir. 
fkic , y LubtHkie W oiewodztwa . naznaczył , Kaźi
mierzowi młodemu nic cale nie dal, nie bez taiemni-
cy w wiefzczbiadkich prognofłyl<ach utaio!ley. Jeżeli 
ł..abędź włafncy śmierći bywa ogłośićiclcm podług 
naturalifł:ow, dakko prawdźiwiey iuż umieraiący 
prognofiy kuiące wydaią wyroki , b1i!ka nic po~ 
wrocor.cgo fnu ludzka śmiertelność poczynaiąc po
wieki zamykać, byfirzcyfzym okiem częfł:o nafiępu
iące widii rewolucyc. Przez taką fcyffyą od Krzywo
:ufl:a uc;zyni~ną1 rozdiielo~c na po~ocznc firony Rzc: 

~zypo: 

• 



. _../ 

MAlES 1J lfIC.VM D\TCVM ET 
RE~VM POLOlł~ 





,.__-4 

f5S 
czypoijJolitey Ciało ; fzpetnie dcfigufowaną Swia-
tu r~prczcntowało pofl:ać, ponie_waż każdy ofobli~ 
wym fwym Prawem rządząc Prowincyc , włafnych 
barźiey pożytkow niżeli Ęublicznych fzukał. Przy~ 
. fzio nawet do tego, źę Hcrbowny Orzeł Biały fadzą · 
ni~pamięći zaczerniały, porzucony y prawic cale za
tracony być zdał fię; ki1dy tym wfzyfikim podźic~ 
lonym Xiążętom zaniechawfzy oryginalnego Krolow 
kkynotu , / Majefiatowcy Picczęći, to jdl: Ofobę na 
Tronie ćledzącą; w yrażaj~ccy zażywać podobało fię; 
Co fię daic jcfzcze widźieć w fl:arodawnych Przywi- " 
lejach. TymLe przykładem. fwoich Xiążąt, Prowin
cy~ odmienne fobie przybrały Herby, dot~d znaydują-
ct fię w znamion.ach. Xięfl:w, ':" ojcwodztw, Ziem, Y, 
-Powiatow: Atoli n1ektorzy H1fl:orycy wtfpoł z Pa ... 
pyoc/a'm f ądzą, ii Pro win cyc y W oiGwodz~wa , icf zczc 
od Bofoffawa Chrobreg~ nadane fobie miały H'rby, 
inni iefzcze dwunafiu Woicwodow Panowaniu tych
że dyfl:rybutę przypifuią. Nit:ch będźie f woia wiara 
każdemu, pcwnicyfZa to, _za śwfadećtwem Bie!fkiego , 
źt Xią·ięta Szl~fcy Białego Orła, w Czarnego, Zołtcgo, 
Cze.rwon,go, Pfłrego, roźnie zamiGnili. Kto zatym 
przeczyć będźie, ie też y Krofofłw ozdoby przcmiia· 
iącey fą podległe odmianie, ki,dy idl: f woy Pańfl:wom 
upadek, to icfi Klimakteryczny kres pottncyi y fzczę~ 

I śliw~: 
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śliwośći; Ktoż fię zadźiwi, że w tak opłakanym Rzc:' 
czypofpolitey flanie pod Wladyfl'awem Plwaczcm , 
pod Bolefiawcm Kędźierzawym, Mieczyfławcm fia
rym, Kaźimicrzem fprawiedliwym; Lefzkicm Bia
łym, Bolefławem Wfiydliwym, Henrykiem dobrym, 
Orzeł Biały bynamnicy nie odmłodniawf zy > w 
śmiertelnych już był zagrzebiony ćicniach, y zacn~go 
pod Jego Imienfom Orderu fpkndor, więcey niż prżez 
dwa wieki przygafzony b~d~c znifzczeć muśiał. 
Wfzakżenikt nie wznicći ognia dawno w bladych za-

- gafl'ego popiołach; Snadniey narufzone grożących 
ruin1 budynkow naprawić dachy, niźli iuż cale oba
lone pofiawić iak były. Jeżeli nic icfł rzecz nowa 
pod fł'ońcem fiaroletnie drz,wa, po długim ich wzro
śćic w ifdney wyćiąc godźinic, pewnie za icdyny cud 
byłoby to poczytano, gdyby wyćięte , w momcn~ 
ćie podniożfzy fię zaraz rozzieleniały. 

R O Z O Z I A t IV. 
O dawnym używaniu heroicznego Or-

deru rv Po/ficze Białego Orła. 
DArmo fię gniewamy na dawne owe przyfł'owic, 

po [Skodzie Polak. m4dry; na cenfurę nafzę obro ... 
wnc. Chwalebnicyfza jeft kiedykolwi~k ·przyna-: 

· mnicy 
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mniey być mądrym, niźli nigdy. Dof yć dobrze tam 
lię błąd poprawia, gdźie fię pofl:rzeże. Kiedy tedy 
Panowie Polfcy z icdney firony w zadymionych w 
prawdźie od fiarodawnośći, lecz iaśnieiących ad nie
zwyćiężoncy potęgi Krolow przefzłych obrazach , tu
dźież w vtielkośći czynow pod czas pokoiu y W oy
n y Antccefforow przeyrzdi fię; z drugiey zaś, opła
kany na wiele Xięfł:w Rzeczypof politey rozdźiał , 
wzdrygniony1n nad ohyd'! fpraw fwoich okiem prze

_nikhen, zdrowfzc za zrządzeniem Bofkim przed lię 
brać r·ady, y one do !kurku przywodźić poczęli. Dla 
czego zdało fię wfzyftkim dobrze Oyczyznic życzą
cym, iednę z wielu Xiążąt gf owę wywyżfzyć wolne. 
mi głofarni, to icfi: ie.dnt~p Krola obrać, ktoryby roz
fzarpane Krolefłwa częśći_. ziednoczył, o Dobropof po
lite y pokoy poddanych generalną fł:1rał fię prowidcn
cyą, y. od wfzyHkich był fzanowar1y. W fzakże ile 
razy na firmamcnćic Nieba dwoie albo więcey Słońca 
widźiemy, zmyśloną na famo tylko fpoyrzenie świa-

- dość być mniemamy ; albo za dźiw ieden groźnym 
·Kometom rowny poczytamy. JGdnym tylko Słoń
ctm y iednym Mieśiącem , mnieyfzc gwiazdy zwy
cza ynie rcguluią ftę. Strafzydłem była (ieżcli nie w 
baiccznym Poćtow mozgu zroqzona ) Hydra SiGdm ... 
gło\Y!l~ _ Yf_ ~~rneyfkich bagna~~ wycąow~n~ ; y dl~· 

' I i . ~eg~ 
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t'go prętko zginęła żc· rożnemi głowami, roźnych wy: 
ćieczek fzukała. Liczne oczy ogon nadętego Pawa 
zdadzą fi~ oświecać ' a w famcy rzeczy żadnt ni& wi
dźi. Przeto Roku reparowanego zbawienia Judzkiego 
1595. w Niedźielę,dnia 26. Czerwca doroczną Swiętych 
Jana y Pawła M~czennikow uroczyfiośćią, bardźiey 
świetnego, uczćił Swiat PoHki wf chodzącego pierwfzey 
widkośći Planet~ Nayiaśnieyfzego Przemyjfawa W to
rego; mi1fzy ,P~wnie ten po chmurach pofjJ:~ych 
PhJ.bus, po. zan1edbałym od 215. Lat Krolewik1i;n Ty-. 
tule, oprocz rozrzuconych na wfzyfikie Hrony· nay· 
wyżfzey godnośći promieni,. zacnemi wrodzonego Ge
niufzu przymiotami, tudźież w Ianey do Heroicznych 
dźid fldonnośći światłem,cał'l rozwefcliłOyczyznę ;gdy 
zachowaną przez tak wielu lat rewolucye pod pilną 
firażą Duchowieńfiwa Koroną,z Małżonk<t fwoiąR yxą 

·Rytygiera Szwedzkieg~ Krola Corką, od]akuba Swin
ki Arcybifkupa w Bazylice Metropolitańikiey Gnie.' 
źnieńikiey, przy liczney affy~encyi Bi1kupow, Pra- -
łatow, Senatorow, y Rycerfiwa, między radofntmi 
wfzelkiego luąu okrzykami ukoronowany zaiaśniał. 
Był to Przemyfława Pierwfzego Xiążęćia Poznańfkfo.go 
po śmierći Oyca na ~~~at,.wydany Syn , z ~lżbiety 
Henryka pobożnego X1ązęc1a Sl~fk1ego Cork1, Wła-
dyfiawa ~lwacza, ktory ~i~~ ~a f~~ł Kryfłynę Heą: 

ryka 
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ryka Cefarza Corkę wnuk, Mieczyfl'awa fiarego, Mał
icńikim węzłGm fkolligowanego z Giertrudą Corką 
Gieyzy,trzećieg0- Krola W ęgierfkiego nadwnuk, Bok-

- fl'awa Krzywoufl:ego Prawnuk, \Władyfł'awa Herman~ 
na Praprawnuk; Mąż ten śmiały y do naytrudnfoy
fzych dźieł zgodny, zgromadzonemi nie małemi Pro
wińcyami, fukceffyinym Prawem na fię f padkmi, iako 
to Monarchią Brandeburiką, Pomeranią, Krakowfldm, 
y Sandomirfkim W oiewodztwami do iednego ćiała 
Rzeczypofpolitey przyłączonemi, a tym farnym zna
czn~ potencyą y bogaawy zmocniony, o to iedynic 
fiarał fię, iakoqy dawne ozdoby y fplendor zupełnie 
mogł Pańf\:wu przywroćić. Dla czego naprzod \„ieF 
k1 Pieczęć Koronną z iedney firony pofiać Orła Bia
łego, z drugiey wyobrażtnie f woie na MaiefiaćiG Kro la 
śiedz~c~go rcprezentuiącą wyrznąć roflrnzał, na ktorey 

„ z r(;affumawanego Herbu okoHcznośći, takowy Laćiń
tki-m ięzykiem około Orła napis wydawał fię : Red~ 
didit ipfe fuis rviElricia figna Polonis. To iefi po Poliku; 

'Fen przywroćił Polak.om Orła zwyći{ft,iego 
Herbowne znakt~ prawie iu* zarzuconego. 

OKoło też twarzy Krolewfkiey Ofoby wyryfowa
ne czyt~ły fię charaktery. Pieczęć Pr~cmyjtawtt, 

Krola, Xi"żfćta Pomor}kiego. A tak nie btz mocnego 
I fundamentu zważai'łc podobne H'rby na ' Chorą~ 

- I ~ · - gwiach 
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gwiach, Numizmatach, y Monetach, niektorzy Autho~ . 
rowie Przemyfł'awa Wtorego za rc!ławratora, owfz6m 

_ z.a pierwfzego prawie wynalazcę PoHl<i~go Orderu 
, Białego Orła uznawaią: twierdząc ie on przećiwko 

Litwie na t~n czas Poganom, aż pod tęczycę, Nie.....:. 
przyiaćicHkim zabiegiem wfzyfiko plądrui~cey, na
kfztałt pułku Orłonośnego u Rzymian nad inne w 
Efł:ymacyi przednieyfzego, pewn~ Milicyą zbroyną, 
z R ycerftwa ozdobionego Lańcuchcn1 , od ktorego 
wifzący na pierśiach Orzeł Biały wydawał fię złożoną, 
pofl:anowił. Trwa dotąd takowcy Milicyi authora~ 
ment, pod Imieniem Hujfarzow)z wyboru Sżlacheckiey 
Krwie zebrany, pryncypalny W oyik zafzczyt, tudźież 
obfite Dygnitarzow całego Krolefl:wa zgromadzenie. 
Byłby ten pewnie w włafnym'Domu gośćiem, y dźie
iow Oyczyfiych mniey wiadomym, ktoby nie wie
dźiał iakie na ten czas od Litwy y Niemcow W o
ienne zapały, przez zazdrość fąśiedzkicy złośći, z zdra
dliwych traktatowego niby pokoiu popiołow wznie„ 
cone, nayfkrytfzym Rzeczypofpolitey wnętrznośćiom 
dogrzewały ; y obfite Prowincye, Miafła, y włośći 
pożerały ; Zkąd wątpić nie godźi fię , iż na uga-

. fzenie wniwecz obracaiących takowych płomienj, tu„ 
dźieź; na wieczną pamiątkę przywroconych ozdob, y 
politycznieyfzych ~bycza~ow wypolorowanego Kro: 

~dłwa1 
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łefłwa, w(paniały w~ wfzyfłkim Przemyfl'aw wzwyż 
wfpomn1onym wynalazkiem oźiębłe prawie pod~ 
danych animufze pokrzepił. Rofiaby bez miary 
codźień pomnożona Krolewlkiego Jmicnia chwała, 
gdyby ią zaiadła pogranicznych Nacyi zazdrość,okru
tnym zębem nie przećięła , y lotnego fławy pędu 
przez pofpiefzoną śmierć nie przerwała. Tak to rze ... 
czom wielkim Nieba dalfzego wzrofiu kładą metę : 

I Między Tronem a Truną, między berł~m a motyką ' . 
nicfiatek kondycyi 1 udzkiey nie wielką czyni odle~ 
głość. Z wyniofł'ośći w niikość,iako z gory w dolinę 
prętkim fpadkiem lećiemy. Podobnym fzwanki~m 
zginął pełen fl'awy Kro1 Przcmyfl'aw;gdy w Domu dla 
fzcz~śliwego Panowania u wfzyfikich pozyikaf mi„ / 
łość, za Granicą wielu nienawiść dla zbytniey poten-
cyi na śię obroćil. Albowiem od Ottona długiego, y 
drugiego tegoż Jmienia , tudźież Jana Margrabiow 
Brandeburfkich Konrada Synow, --a fwoich od Kon
fiancyi Sidłrzeńcow, za podaniem krwawey rady 
W adawa Krola Czcfidego , w Rogoinie Miafieczku 
of;rnego Miesiąca Panowania fwego Tyrańfko zabity 
pol~gf. Przypadło tey wiclkicy ofiary morderfłwo 
w dźie.ń Swiętey Dorothy Panny y M~cz<mniczki, iuż 
nie źimowych roż niewinną Purpurą , lecz krwawą 
pofo1«j naznaczony , wi~ku iebo 38. Roku. Prze~ 

żył 
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iuż w prawdźie rożowe Iata ' nie dofzedł iednak doy~ 
rzałey Lilij śiwizny. Schowany w Oyczyfłym gro„ 
bie w Poznaniu, podawfzy z pogrzebowym światłem 
Panowanie, w ręce Wencdława Czecha, y Władyfi'a
wa Łokietka, pr~ez rozdźielonc głofy obranego. Je
dyna iego dźiśięCioletnia Corka Ryxa, pomienionemu 
Wacławowi, potym na Thron Poliki podnieśiane~ 
mu, Ma.łżeńfkim związkiem zł4czona, wielkim Swia
tu fl:ała ftę przykładem~ że nayukochańfze Rodźicow 
poćiechy ' wraz z nabytą rzęśifłym potem {fa wą, z 
zebranemi !karbami , z wyfł'użonemi honorami , czę- , 
fiokroq głownym na łup idą Nieprzyiaćiofom, dźi: 
wną przypadkow zachodzejcych odmianą : , 

J_eden śmierć za fwe zbrodnie , 4 drugi Korony 
Odbiera za te~ fame , iakby ~ajfużony. 

Dworzanie Przemyfława z Herbu 'Z_aręmba y Na„ 
łęcz bezecnego zaboyfiwa f poł~cznicy ' na pokaranie, . 
zdrady , z ~łemi Familiami odfądzeni byli od pre„ 
eminencyi Iacheckiey, oraz zakazano im zażywać 
koloru czerwo flego na picczęćiach y fukniach, dof yć 
go maiąc od wylaney krwi Pana fwego. Atoli wier„ 
nieyśi Krolom y Oyczyznic _ tychżc Farr.ilij Sukcdfa
rowie , chwalebnie od Przodkow odrodźi wfzy fię, za--
ćiągnioną originaJną zmazę, wyćiśdonym pod ćię
żarcm fzyfzakow z ·~zoła potem, y otrzymanych Ran 

pot o~ 
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potokiem zmyli; Tudźież picrwfzcmu nonorowi fą 

· przywroccni, -gdy Kaźimierzowi W'itlkicmu przewa
źnc w bitwach przcćiwko Ruśi czynili uffugi.· Omy
ła widzę nie raz, ieźGli generalnie brać fię będźie 
Poety wyrok: 

Wiek codźień goiff y,y co ra,z fię pfoje, 
Po cnJm Rodzicu, ~ły Syn naflępuje' 

Wnuk te~ Oycowjkiey jtaU)y ni~ poprtftwi1 

Chybtt, gorfleg~ Prawnuk.a· wyjłaJvi„ 

Częno błędy Rodźicow poprawuią dźieći, ani przy~ 
kładem bydląt (kto~ w tych fiopy wfiępują co 

idą przed niemi ) ale profi:ą cnoty drogą tam po„ 
fi~ pu ~ gdźit iść należy. Są niektorzy HiHory ko wie, 
dla tego tak nicfzczęsliwą ś·micrćią Przemyfł'awa być 
pokaranego zapGWn,_ twierdzący; iż picrwfzą Zon~ 

_Ludgard~ albo Laugardę B.randcburilzą dla cale nic
winncy wady niepfodnośći, gwaltownym udufzc
niem !kryćie z gładźić rozkazał „ Tak to choćiażby 
Szkarłatnym abo Purpurowym przykryte płafzczem 
zbrodni~, długo fię- utaić nic mogą„ Odwłacza nie 
un1yka fprawiedliwa pomfł:a, ćięfzką mśćiwego Mie
cza kar.· Nie pr~tko na Potent~tow karki, fwoię pla
,gęfpufzcza, aby tym śilnrcyfzym razem uderzyła. 
Sk[ytt nieprawośći ; odkrywa żyćia koniec. Temu 
K-rolowi GwagnirJa Ręka taką przypifała pochwałę: 

K J'traćił 
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.ftraćił Koront e~cefl A.r111awy Bolejfawa, 

Przywroćiła Polakom diielnoić Przemyjfawt1, 
Sławny ~yf ktory pierwfz11 obdarzył Koron11, 

J'łaunry były ten, ktory przywroćił jlracon~ ; 
Celował naymężnieyfaych cnot;i Bohatyrow, 

Jak.i1t1 być nie jspećiło owych dawnych Cyrow, 
Lecz /ds& cęlehru; e folennie Liik.a , 

~zdro~ć t~z· ~a zafad~ce, a z ni~y f mierć potyka:_ 
O.flrożnie·· w krotojilach $.yićie Potentaći, 

W nich nie ieden fiue żyćie przez zazdrofoych traći; 
'Tak zginał Cyrus, tak y Macedo~/ka zbroja 

:4 Filippem, tak przez zazdrośc pofSła~ dymem Troja. 

R o ·z Dz I At V. 

O RenowacyiOrderu Po!fo.iego Bia-
lego Orla. 

PO fkwap\iwym y żałofnym zeyśćiu Przemyfława 
Wtorego, fprzcc~ka była o fiufzność Sukcdfyi 
na Tron między Zięćiem jego Wadawem Krolcm 

Czdkim, a Wladyfławem tokietkietn; lecz śmier
telne nożyce nić żyćia iedncgo przećiąwfzy , dof yc 
pręt ko kon trowerf yą uf pokoiły, ponieważ po kilku 
latach, ledwie kiedy w Polfzczc widźiany1 wfzyfikim 

· · iednak 
\ 
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iednak ohydzony Wacław, w Pradze Czeikiey za-
kończywfzy żyćie, fpofobnieyfzą-drogę, bo od Emu
lanta uprzątnioną do dcfl:ynowancgo Thronu otwo„ , 
rzył Władyjfawo1vi. Był to Xiążęćia Kuiawfidtsgo y 
Łęc~1cl<iego Syn, z Gertrudy Xiężny Wrodawfki~y 
fpłodzony, Konrada Xiążęćia Mazowieckiego Wnuk, 
Kaźirnierza Wtorego, Brata Mieczyfł'awa fiarego Nad· 
wnuk, Władyfł'awa Hermanna Prawnuk; nazwifko 
ł,okietka od małey fiatury nabył' lubo tak J mienia, 
iako małego wzrofiu miarę, Olbrzymią przewyżfzył 
fł'awą , gdy z potężnym Antagonifłą wyżey wfpo
mnionym Wadawem Czeikim o B5rło Krofowfkic 
woiuiąc, ćięfzkiemi przytym naiazdami około Roku 
1po. od Krzyżakow, od Pogan Litwy y ód Tatarow 
wexowany, na obron~ granic fwoich y na ukroccnic . 
zkolligowanych ku zgubie Krolefl:wa potencyi, upa„ 
dły Order Orła Białego podźwignął, owfzem chćiał 
być Jego prawic Authorem. ·Lecz zbytniemi Litwy 
naiazdami ~zęfio przygnębiony fkutecznicyfze ubc
f pieczenia Pańfiwa śrzodki zdrową rad1 wynalazł, na--· 
rnyśliwfzy fię ożenić Syna Kaźimierza z Aldoną Gie
dymina Xiążęćia Wielkiego Litewfkiego„Corką. Tak 
to dźie ·ofiębia Juno., wcfelnemi pochodniami , poże
raiące Bellony płomieni& zaćmić albo zagaśić umie. 
U.fłępuiG Hymeneufloivi Graairvus , y milczeć mu-

. K 2 - - fz~ . 
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fzą tam W oienn€ trąby, gdźic fi~ wdźięczne przy kon.· 
traktach Małżeń!kich odzywaią fona ty. Bez trudno
śći Giedymin konkurrencyi przez Pofł'ow uczynio
ney przyzwolił, y zawarfzy z Krokm y Rztcz1po
fpolit1 przymierz~, wraz wyfi'ał Cerkę , licznemi 
rożney kondycyi , plći y wieku nfowolnikow tyśiąca
rni, niby w pofagu otoczoną. Przyiechała w krotc; 
z tryumfom do Stołecznego Miafla Krakowa , gdźic 
naprzod w fundamentalnych Chrześćiańfkicy Wiary 

. początka~h od Nankiera Bifkupa Krakowfkiego nau- . 
czona, Chrzefi Swięty z Jmieniem Anny przyieła, y 
z folenną potym Ceremonią . poślubiła . za Małżonka 
Kaźimierza na ten czas Szef nafl:oletniego Roku Pań ... 
f'kiego 1325. od tych czas Polfka po więkfzey częśći 
przeJzłemi w oynami znifzczona ' zaniedbana, y opu· 
fzczona, Iudnieyfza y Gofpodarnieyfza być poczda , 
ofadźiwfzy wfzędźie W śie przyprowadzonemi z nie
woli ludźmi.. - Tak pożądany ewent, gdy wieczney 
parni~ći godźien był Memoryału , Władyftł'aw Krol 
przerztczony Order na obronę Granic Oyczyfiych 
wprzody pofłanowiony ' iuż na znak zawartego 
przymierza y zkolligowaney przyiaźni z Narodem 
poiednanym powtore wznowił, co cbćiał wyraźnicy 
pokazać, gdy przydał wizerunk wiecznośći, to idł 
okr~gły cyrkuł, ~<torego Orzeł w iponach trzyma/, 

, · zpcw~ 
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z.pewnyn1 iakoby prognofłykiem nafl:ąpion~y potym -
między Poliką y Litewfką Nacyą wieczney Unij. 
Jnauguracyą Orlego Orderu y wfpomnione circum
fiancye wyraźnie obiaśnił Moreriufl fol.. 100. w Dy
kcyonarzu Hifłorycznym takowemi iłowy : Order 
Rycerjki UJ Polfacze Orła Bzałegd inflytuowany był prze~ 
Kro/a Władyjfawa łokietka, pod czaś wefelney uroc~-
flośći J)na Jego Kaiimierza Wielkiego, z Ann4 · Xię
~n~ Litewjk~, około Roku 1325. Gniazdo Orle paleźione 
niegdy przez dawnieyf5ych Krolow Poljkich przy zało*eniu 
Miajła Gniezna, dało okkazy'1 do wiięćia Orła Białego 
~a znak Orderu, A.torego łaficuch złoty z wifa~cym Or
łem Bia!Jm w Koro1n·e, JZyie Kawalero1v otac~ał. Poty 
jfowa Morerego. Nad ktorerni darmo fię bawić. Po
nieważ zgodne innych Latopifcow zachodzą w tym 
zdania. Niektorzy iednak mowią, że tenże fam 1:.ań
cuch małemi Orlikami był przeplatany, od ktorego 
więkfzy Orzd wiśiał. Zgadza fię z Morerym ffa
wn-r fwego wieku Di ieiow Kronikarz Kromer w fia-, 
rodawnym rękopiśmie fwoim. Tudźież Vallemont 
w Elementach H1fl:oryi uniwerfalney w Roku wyżey 
namienionym, do infzych Orderow Rycer!kich, y ten 
przydaie mowiąc: Order Ka11Jtilerow Orła Białego in-

flituowany ie.fi przez Władyjfawa Krola Poljkiego ( pocl 
c~as weftla Jyna Jego z Ann11 Giedymino11m~ Xiężn11 

K ~ - L#cw-. 
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Litewfo.~, Krol Po!Jki naywyżfl~ był iego Glow~ : By.: 
namniey nie oqłącza fię od tegoż zdania y prawdy 
Ca'Velier świeży Author, gdy o wznowionym znowu 
tymże Orderze przez Nayiaśnieyfzego Krola Jmśći 
AUGUSTA II. tak pifze -: Może Jię ta injłytucy" 
brać za reaf!umpcy~ dawnego Ord~ru w Pol.focze Bia
łego Orła, wprowadzonego przez Władyjtawa Łokietka 
Roku 1325. pod czas wefela J)na Jwego Kaiimierza 
Wielkiego, z Anni) Xiężnefl Litewfo.tj Qi~dymina Xi(l
*ęćia BałiPochwalcy Corkśl, na dowod uwe(elenia całego 
Kroleflwa z nawroc-ema do Wiary ttik wielkiey Xi{ *ney. 
Krol Pol/ki NaywyifSym R~rJdc~ tego był Orderu, Ka
walerowie zaf nofili Łańcuch złoty z wifJa-cyrn na pier
śiach Orłem Białym ukoronowanym ; Obowi'1zani byli 
Wiarę y Oyczyznę bronić. Spenner'fls zaf w Herba„ 
rzu jiPoim toż Jamo ogłafaa : Order Białego Orła w Pol-
facze przypifoie Jię W ładyjfawowi Łokietkowi" Roku 
1325. y honorowi wefelnemu Jynd Jego Kaźimierza, gdy 
brał w Mał~eńjlUJo Gedymina Litew/kiego Corkę , troi- '· 
fly. łańcuch Orła Białego ukoronowanego, y na mniey
faych d11Joch łańcuftkach zawieflonego trzymał. Jednoż 
rozumie z picrwfZemi rzetelny św i~dek Schonebeck. w 
Hi{łoryi o Orderach, te1'ylko przydawfzy, iakoby na 
_mieyfcu opufzczoney od innych circumfiancyi , że · 
oprocz wifząctgo na . fzyi Orła Białego pofiaći na Łań„ 

· cuchu 
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cuchu złotym , nośili- KawalerdWie ubior błękitny , 
na ktorym także Orzeł frGbrem naftowany wydawał 
fię. Daremna rzecz do Rzek p~zylewać kropel, to iefi 
do wielu .Authorow, wic;ccy iefzcze przydawać , kie· 
dy żaden przećiwko iednopifzącym, iako przećiwko 
wodźie płyn1ć- nie śmie, godna też wiedźieć nim o tym 
w nafł~puiącym Rozdźiale -umyslnie namieni fię, iż 
nie ty ll<o ten Poliki Order,o ktory m mbwie!11y,ale też 
inne wfaelkie rnianowićie w PoVzcze,za dawnych wic
kow pofpolićie nazywały fię. Balthei Militares,to iefl: 
Przepafy Rycerjkie: Dla tego p_9dobno,że fzczegulnic tyl· 
kó R ycerf.kim ludźiom heroiczną cnot<t znamienity rr, 
nayczęśćiey bywały konfrrowane. Mniemała przezor· 

'na fłarożytność , iż dare;mne J mie nośić iefł ro frogi 
krym:nal ' albo wielkiego Jm1enia ' albo obyczaiow 
trzGba odmi nić harmonią. Byłby ten pewnym po
śmiewifkiem pofpolfłwa, ktoregoby niezdolne pierśi 
między domowemi śći~nami przy kominku wycho
wane, woien ych zafł'ug nagroda prze paf ywała. Bę
dźie podobn_o dawnych wiadomości chćiwy Czytel
n ·k p)tr~ebo-.vał inf rmacyi, kogoby tamtych cza-
fow nie of polite pcnkało fzczęśćie , pierwfzym być , 
między Kaw akrami, tym Orderowym f..ańcuchem 

, ozdobionemi? coby były za picrwiafłki owcy mirey 
wiofny, św:eż'} dwoch Nąrodow Kolligacyą rozwefe· 

Jaią. 
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. laiącey ~ ktorychby Order nafz miał niby iakich Pa
tryarchow? Te pytania lubo bardzo potrzebne, dawno 
f'l w głębokim zagrzcbione milczeniu~ Profiota bo~ 
wiem wiekow owych, miafio piora kopi~ uzbroiona , 
kon~entowała fię żelaznym frylem, literalnego albo 
zażyć nic umiała ' albo nim gardźiła ; y co było go
dnego pifania Marfowemi fztychami z Xiąg wyldo/a. 
Przo_dkowic naśi gdy godne dźieła Hifłorycznego pio ... 
ra czynili ' pifać o nich zaniedbali. Jednę pamiętn~ 
iefzcze. Władyffawa tokietka pifmem Annalifłow po„ 
dan'! fobie mamy akcyą. To iefł , iż przeniożfzy 
Koronacyinc Krolow ornamenta do Krakowa, tamże 
z Jadwigą Zon~ iefł: Kpronowany w dźień Swiętego 
Sebafl:yana Roku 1;16 .Odtąd toMiafl:o od Krakufa nie„ 
gdy założone,podnioHo wyfoko głowę, y prym wźięlo 
przed Gnieznem dawnych Polakow Gniazdem, wf pa ... 
niały odebrawfzy tytuł Stolicy całego Krolefiwa, kto· 
rym Jmieniem iużeśmy go wcześnie wyżey uczćili~ 
Od tych c_zas trwały począł. fię zwyczay pafowania 
Rycerzow na Rynku Krakow!kim ( o CZ'J'in niżey. ) 
~a o~~tek Lokietny. ~onarch~?folkośći~ czynoV:', 
nie na 1edcn fł'awy fązeri, małosc1 fl:atury nadfiaw1-

1 wfzy, tym tryumfalne dźida zapieczętował, źe heroi ... 
czną dufzę w ręce Boga oddał , Roku Pańfkiego 1333. 
w dźień zbroynego_Rycerza Jerzego Swiętego, iakoby 

Ry~er~ 
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R ycerfl.dego Orderu Fundator , takiego przew-0dnika 
do fzczęśliwey wiecznośći mieć .. zafł'użył. Pochowa ... 
ny w Grobic fiaroświeckiey fł:rul ury w w fpania
łey Kathcdralney Bazylie~ Krakowfkiey, kt~~y fię do
tąd widźieć daic. Mniemaią. . niektorzy iż P0l!ki Or
der wznowił przez chwalebną emulacyą , wiedząc o 
podobnym pod tytułem Orła Białego kwitnącym w 
Czechach. Twierdzą albowiem że Fundator Krok· 
fłwa Czefkiego Czech Brat rodzony Lecha, na pamią
tkę b1iildey krwi , tudźież wraz powfiaiących Naro
dow, podobne Braterikiem.u Rycedkie pofl:anowił 
zgromadzenie.Lubo podobnieyfza iefi ż~ Czdki.Ordcr 
Wacław tokietka emulant ufundował, ażeby Teśćia 
fwego Przemyfława Wtoreg,o, wznowićiela PoHkiego 
Orderu naśladował, chcąc w Dźicdźicznym f wym 
Pańfiwie zachować pamięć przezacn~y Kolligacyi, y I 

wmowić tym farnym pretcnfyą do Korony Polfkiey 
Sukcefforom. Jakoż Syn Jego W encefł'aw żwawą 
W oyną Władyfł'awa tokietka prześladował, y z Pof
feifyi Tronu wyzuć umy~lił, y iuż tym końcem 
z i otowemi licznemi W oyfkami dążył do Polikich 
granic,ale od /woichże Czechow zabity w Olomucu, 
płochey , ambicyi odniofł' karę , kiedy cudzego Pań
fiwa fzukaiąc , właśne żyćic mizernie pofiradał ; Ty
tuł i~dnak Krol~ Polfkiego d~~~fiat!lfogo tchu ~pb~rni~ 

, ' ~ .LO IG 
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fobfo przywłafu:zał. - Coźkolwiek bądź, to iefi pewna; 
że Czdkiego ·Orderu Fundatora nie wfpominaią Hi-
fiorycy, tylko odobnego tamże PoHkiemu czynią 
wzmiankę, y ż, z tamt~d rozkrzewiony był w po
bh!kiey Auflryi pod Regułą Swiętego Bazylego, y że 
Kawalerowie Rycerze Karni tamże nazywali fię„ Przy· 
czyna nazwifka takiego była , -iż właśne obyczaie do 
il<romnieyfzego we wfzelkiey uczćiwośći żyćia fiofo„ 
wać, y Komrnendźie fwoiey podległych żołnierzow 
od zbytnicy licencyi, !urowfzcy dyfcypliny hamul· 
ctm wfirzymywać powinni byli. Wfpomina o tym 

· wfpołbratcrfłwie nie pośledni Hifl:oryk Mennenr gdy 
tak mowi: łańcuch Orderu dyfcypliny nośi ~ntłk Bia
łego Orła , obowiazani byli· Kawaleroivie W tary Kato/i· 
ckiey bronić, oraz Kroi-owi fwemu y Oyczyznie być wicr· 
nemi, e5c. O czym obfzerni~y J'chonebeck pod tytu„ 
łem Orla Białego. Chcąc.zaś do ł..okietka, od ktorego 
trochę zboczyliśmy iefzcze wroćić fię, to przydaie. 

, my, ze na p.9Ciechę zafmuconey śmicrćią iwą Oyczy 
zny, iedynego zofiawił Syna .Kaźimierza Wielkie ... 
go , a . mięazy Cerkami 'Elźbictę Karo)a Wę
.gierfkiego .Krola ~ałżonkę. U pragnionj7 m ·na ko„ 
-niec fwym procłiom na iakąkolwiek ochłodę' przy ... 
zwoitą y nic przymufzon1!, bo dobrowolnie $ weńy 
Poćt,yckiey płynącą .otrzyn1ał roc~~ał~, tak_ u f!wa~ 

g,nina nayduiącą fię : · Nifk1e-: 
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N!Jkitgo w~aflu led1vie 'oś 11ad łokieć byłem ;\; 

Atoli w małym ćiele ok.aga/e żyłem ; -
Nie będę fię z krwi Prujkiey ani Czefkit?J chlilhił „ 

Ani ź1m Gedymina kir.ft.ami przygubił ,-
Fortunę zwyćię0łem, $ k.tor(lm fię pajowal, ,,. 

Gdy przez śmierć czarny Leflek 7Jemi abdankawaf,, 
Po tr~kroć ~Cf ronu JPadłem ! przez ćię jfrawiedliw(I 

ZEmflo, dała mi znoivu"w/łać bit1va fzczpliw~
Mężom ttzeb_a· UJielk..iego ftrca, ,.lt nie tiała f . 

_W fzak Golittta,Malca r(ka pok-Ontdtt-1 
Y/ faak faczupły Polijerlfa· ztarł Uliffe1 110~„ 

On pogromit człowiek.a, ia Bogini;r ftpg~. ~ 

R O Z D 'l I A. t VI. 
Order Orla Białego pod Imieniem Prze„. 
pafa Rycerfkiego, niektorym za.flużo-

nym Ojobom konftruiefitt· 
Ako w ludźiach tak w Jmion~b Fortuna: czyni 
alternatę. Między Filozofami mało waźy- Kw.er 

ftya o )mieniu; Frzećiwnym fpafobem , dochodzą~ 
cym początkow flarożytnośći „ nie małą fprawuiG tra-: 
dność , kiedy częfiokroa Jmiona· z rzeczą. fumą, zga„, 
dzaią fię. Jnt~! ~y Heroiczn~G~. ~Gt9W, ktorG ~'! 

· ~z ~az 
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raz po PoHl{u Kawalerye albo Ordery zowiemy, 
mniey było · używane dawnych czafow. Wfzelkie 
takowe dyfiyngwuiące znaki , iako to: Krzyże, tań
cuchy, wfięgi, Portrety , y inne tym podobne Szla
chemym Rycerzom rozdawane, mianowići~ w Pol
fzczc pofpolity'm fzczyćiły fię nazwifkiem Przepafo, 
albo Przepafania R ycerfkiego, po iaćinie Balthei Mi-: 
litaris. Co też wyżey wfpomniony Jan Limneus rze
telnie wyraża. J' ~ ( mowi ) Rycerfl.ie zgromadzenia , 

. iedne Duchowne albo '{akonne ( 'Di Croce ) ktore Fra.n ... 
cuźi 1 ~konami, Hyflpani prawie Habitami zowi~. 
7Jrugiego Rod~aiu Ka1valerjk.ie er owarzyjlwa fa te, ktore 
Francuźi Orderami , 'W łośi od złotego Przepafo Rycer-
jkiego Baltheus rzeczonegB, ktory wi(z~c fayię opafot'e ( di 
Co/lana )nazywat~ a po nafaetnu Kawalerowie albo Ryce„ 
rze łańcuchowi. Nikt do takiey godnośći przypufzczony 
być nie mogł oprocz Majefl:atu, Senatu y Szlachty. 
U nas zaś nic inaczey Oyczyfiym ięzykiem wyri
źi~ można: _Kreować Kawalera, tylko temi Rowy: Pa ... 
fawa& na Rycerflwo, iakoby fię rzekło przepafać kogo . 
na Rycerza albo Kawalera ; ponieważ Przepas albo 
Pas w Słowiańfkim ięzyku, w taćiń!kim · Baltheum, 
Unam, znaczy. Przydawano przytym fl'owo Ry· 
cerfki albo Kawalerfki , iż takowe 1dey.noty walecz· 
nynuylko Woicnniko~, dla wi~lkich zafl'ug w boiu 

. YF~ 
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y pokoitJ oświadczonych , ofobliwie iednak dla He-· 
roiczney iakity akcyi ukoronowani Rekom penfatoro„ 
wie konforowali: Gdy~ u Gotthow Baltha toż famo zna„ 
czyło co u Łaćinniko1u Audax, u Polakoio Odwakny, za 
świadtEfwem Spe/manna in Gloj]ario fol: 57. Z tąd lubo 
nie fzczegulne ( nad F enixa przećie ieśli wierzyć ma ... 
my) rzadfze, w fiarodawnych Hifioryach podobnych 
inauguracyi czytamy przykłady. Jako bowiem czę
fłe używanie , tak zbytnia rzeczy drogich mnogość 
traći fwoię cenę. W fzakżc za nic by były nieofza
cowane Perły, gdyby fię w Jada !ławie łowiły. Sama 
tedy rzadkość poćiągała ludźi do podźiwienia, a po-
dźiwienie f prawo wato rewerencyą , kiedy przcdnicy
fzych woiennych Wodzow Rycedkiemi tańcuchami 
prze paf ywano. Tu iefł: mfoyfce o takowych ozdo
bach p1dług każdey Nacyi maniery wynaleźior1ych 
cokolwiek namienić. W Hifzpan1j Order Balthei Mi 
litaris to iefi przepafu R ycerfkiego , tamecznym ięzy-
kiem rzeczony de Banda, albo faarpy czyli wflęgi ie- Danet. 
dwabney , ktorą Kawalerowie od ramienia iedncgo 
pod drugie niżey pafa wifzącą nośili, fi'awny niegdy 
bywał, iako fię nie raz wf pomniało. Kawale ro Nie 
Swiętcgo Ur.fa od Fryderyka S'Verva Cefarza Rzym
fkiego kreowani, podczas inweftytury fwoiey, :zło-
tym ł,a~cuchem z przydanym metalem Niesłźwiedź. 

L 3 repre-
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reprezentuiącytn„ iako Rycedkim Pafc.m priepafywali · , 
ft~. Swiadczy Schonebeck... Rycerzom 1/otey <flrogi od , 
Konfłantyna Wielkiego ( iako fię wielom zda ) in~ ' 
fiituowanym, , przepafanie złote fzerokie, to iefł: La.ń .... 
cuch z Krzyżem ośmiokończafl:ym na kfztałt Maltań-
il<iego; od ktorego złota ofl:roga wiśiała, na barki kła
_dźiono. Kawalerowie I;> anny Maryi de C arduo to foft -
od Ofttu we Francyi, tudźfoż Smoka, w Arragonij, we 

.Włofzech w Węgrzech, y w Niemczech, z dawnych 
czafow fławni; Przepafanie także Rycerfkie, to ieft 
ł.ancuch z KrzyżGm , za świade8wem tegoż Schone-

. bec1.c11 odbierali. Co farne fł'owa z ygmunta Cefarza 
pod czas infia11acyi Bazylego de rota/to na Kawalc.J.. 
vyą J'mck~ y J'Ntły obiaśniaią w naftępuiący fons . Cie
bie ktorego włafo;i ręk~· nafltJ-, Rycerfaim paftm , y Or
derem nafaym pod tytułem J'~oka, tPJdiie~ ~acnego Bra· 
ta nafaega .Kro/a Arragof!lkiego , jłuły albo Amf ryzyi 
%tutkiem:pr~ozdobiliśmy, e5c Przepafanie to albo Pas, 

_ . był to tańcuch na fzyi złoty „ z wifz~cym wywro
conego Smoka wyobrażeni~m , / pokonaną Huffytow 
Herezyą f ymbolizuiącego. We Szwe~yi ( iui fię po~ 
,wiedźiało ) Order P efa Rycerjkiegp y Miec~a zaży
wał tańcucha złotego z małych mieczykow złotycn 
wzaiemnie z fobą zpiętych, y niby krwawy poiedy- > 

· .n~k ueprczentuiących,i u(.or~owanego,. KawK. aler~wie 
rum: 
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KrJJJie Chryjlufowey w Xięfłwic Mantuanikim .-przy 
Ccrymoniach przyięćia fwego do Orderu , trzy razy 
Mieczem po barkach od Xiążęćia dotknieni, Przcpa
fanie Rycerflzie to idt ~ Łańcuch bogaty odbierać zwy· 
kli : O wielorakich podobnych zwyczaiach, każ9y fię 
doczytać może w ReJacyach Hifiorykow, dla " czego 
też y nafz .PoHJ<i Białego Orła łańcuchowy niegdy 
Order, y iego dyfiyngwuiący Kleynot, pod Jmfo„ 

I niem Balthe.iMilitaris to ieft Przep('Ju alt:oPrzepafania 
~yeerfkiego, za Panowania ICazimierza W idkiego y 
Władyfł'awa Jagiełły, pamięć o/ ślad fwoy zofławił u 
llerburta: Roku potym ( ipowiada on ) od Narodzenia Folio 2u. 
Pań/kiego 1·,45, Jan C~#.t' /('itOl Polak.om woynę wypo-. 
wiediiat' y takim 11J praiJJdzi"e chti11Jego animuftu za-
pałem' ~e lubo .dla flaroići y prac ojtabiały ' nawet iuk 
y drugie utraćił oko, przećie z tym fię c,h/ubil, ie nie 
wprzody umr~e , aż jię Krakowjkich murow zwyćięft.łł 
dotknie ręk~. Lecz mu w tym fortuna nt"e korrejpon~ 
dowala, bo fapetnie od Polak.ow porażony ućiek.ać muśial. 
Dank tey chwalebney ak.cyi przyznano Prandcćie Gatce 
z Herbu Odrow'1t, ktorego za to wielk.i(mi podarunkami 
y Przepafem Rycer}kim Kaźimierz upremt"ował. WięG 
muśie\i bez wątpienia nie tylko tego farnego ' ale y 
innych też Kawakrow Pofakow .Marfową dźidnośćif} 
fławnieyfzych, tak Kaźimierz iaka Antec~{forowie fo~ 

~odo 
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go do podobnego dyfl:ynkcyi honoru przypufzczac. 
Po fi<0ńczoney Piafiowfkiey Genea1ogiczne.y Linij 
na Kaźimierzu Wielkim obięła Tron PoHki Familia 
W ęgierfka , to iefi Ludwik Kro1 W ęgieri1<i z rod zo-
n cy Siofiry Kaźimierza fpłodzony. Ten ledwo co _ 
Sarmacką Koroną Roku 1371. fkronie f we o pafał, zdię· 
ty ponęt-ą domowego Kraiu odiechał do Węgier , zó
fia wiwfzy Rząd zupełny w Polfzcze Matce fwey 
Elżbiećit;, ktora niewypowiedźianych niefzczęśliwo
śći była okkazyą, uwiożfzy co więkfza do Węgier 
Koronę Polfką, y inne fplendory Krolewfkie ; Rzadko 
potym Ludwik pokazywał fię, owfzem nakfztałt bły
ikawicy, ledwo tylko co zablyfnął, zaraz zwykł zni
kać, prz~z co wfzclkie Rzeczypof politey ozdoby nie 
znośnie fzwankować rnuśiały. · Mi~dzy takowemi V 

tedy żałośnego mroku Swiata PoHkiego niefzczęśliwo
śćiami, heroic;zny też pod Imieniem .Przepafu Rycer-
fliego ow Order , z całą Rzecząpofpolitą zdał fię być 
wtfpuł zagrzebiony; Lubo pod Wladyfi'awem Lu
dwika Sukceff'orem, tyle razy upadły, znowu niby . 
wfkrzefzonym. pokazuie fię u l-lerburta, W oynę Krzy
żacką opifuiącego w nizey poł~żone fł'owa. W tym 
nieiaki Lufadczyk Vypold Kiek.ierycki na~wany , 'Zqł
nierz mężny od głowy do nog uzbroiony, wypadfay z 
fayku Niepr~iaćie!fkiego 1 iłovl natarc~yw(I kopia do 

- Kri a 
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. Krola, t4k$e te~ zbrl!Jntgo, wzaiemnie Kroi fwoię ku 
niemu obroćił, /tle Zf!ignie11J Oleśnick..i, nie maiac ·iuż in
. "{Zey broni, poprzediiwfay Kro/a ( iiżeky młafrrym niebe
ipieczef!fhpem P afifk.ie zajf onił ) i bok.u 'Dypolda w pul
~łomanp dźidt1 ztrf,fćił ·z konia, ktorego lialabardnicy 
·Krolewf cy za~az na tymże miey(cu dobili. 'I ak od1va· 

. ~n~ y pamittn~ 'Szlachetnego Młodiiana akcya-, 
Krol potym wielkiemi darami y Bifkupflwem· KraklJw· 

ft.im · nadgrodiił; Paniewa~ 1Jn do 'Duchowneg.o flanu 
. iuż na _ien c~as, zamyila_ia-c, '!fiarowany folie Przep~ 

R)cerjk.t prZ)UIC i~ymowtłjię. Poty Herburt~ rclacya. 

R O Z D Z I A t VIL 
Pokazuie fi; zacność Orderu· Poffkiego 
ztąd, że by! Nayi?lśnieyfzym Ofabom 

ofiarorvany,y tytułem Kama/er.om 
złotpch od Hj/forykom uczczony. -

Eż.eli fię bez pochlebfiwa przywary godźi mowić : · 
. Me poślednia pochwała łejl, wielkim podobać Jię Pa-
nom; daleko bardźiey bez podeyrz<tnia chluby śmiele 
powiem , iz niezmierny prawic .Orderowi nafzemu · 
flał fię z rąd honor, że Na yiaśnicyfzemi tytuła~i iaśnie· 
iący Pote;ntaći, w ofobliwfzey mieli go efiyrnacyi • 
.Wfza~<żc y mał~ rz,czy w!eJkiGy . na~ywaią ceny, 

· - M gdy 
/ 
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gdy wielkich maią efłymatorow. Wfzelka moneta 
nie miałaby waloru f w ego ani kurre;11cyi u ludźi, gdy 
by ifinym Twarzy Monarchow wyobrażeniem nie 
była uczczona. Naycelnieyfza ta rzecz być muśi, 
co do pozyfkania śiebie wielkich Kompetytorow po
ćiąga żądze. Y tak za Zygmunta Pforwfzego Kaźi
mierzowego Syna, Jagiełły Wnuka, Order Poliki Xią
żęcym Mitrom do otrzymania śiebie czynił pragnie-

PoJ. 1ą nie, za świadećl:wem AlexandraM11Ja,gnina, ktory 
. pierwfzą Xiążęćia Pruikiego inwefiyturę, y na Ryccr
fką Kawaleryą wywyżfzenie tak opifuie: Roku 1525. 

dnia 8. Kwietnia Pru!ka Pro.wincya adminijłrowtma drr 
tt1d przez '{akonnych Rycerzow Kr~kakow , na ten czas 
świeckirud pr~yięła, y iak. mowi~ fek.ularyzowana zo
flała. Albrycht bowiem Brandebur}ki Margrabia , w 
porz<1dk.u trzydiiefly c~wtJJrty y oflatni Miflrz Krzy
gakow, 1Poynę z Polak.ttmi ~przykrzywfay długa-' a wi-
dt61C że trudno było pr$efiiv wodźie płyn~ć; prteiednać 
fo_bie Krola , prze~ medyacyti Braći y Kolligatow flarał 
fię : Co otr~mawfly pr~yiechał w prętce do Krak.owa, 
y wykonał tam przy obecnośći Xi#~t folenna- przyśięy 
Kro/01vi Po!fkiemu 7..Jgmuntowi, na Maiejłaćie umyśl
nie JPorzadzonym w Rynku Krakow/kim śiedzacemu , 
y wJzyflk.lemi ozdobami Krolewjkiemi przyodiianemu. 
Gdiie w/J!(ltrmionego .A.lbrychta Margrabi{ Brandebur~ . 

· ./ki.ego, 
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~iego; po wypełnionym publicznie iuramenćie, Kroi ~-
gmunl Xi~żęćiem Prufkim, y Kawalerem oraz (iako zo- Fot.· so8. ' 
wi~) złotym kreował: Zgadzaią fię z tą relacyą Salo- Vap.f. ::9. 

, mon Neugeba'Ver, y W ... apoiefk.i w Hifł:oryi Polfkiey; 
Owfzem pierwfzy to przydał,że przy ceremoniach Hoł
du albo In\\refłytury ,berłowładna Zygmunta ręka na 
fzyię pomienionego Xiąźęćia wf pani~ły Kawalcriki 
f,ańcuch włoźyła. Do teyźe fentencyi przypada czę
fio namieniony J'chonebeck, opifuiąc Krzyżacką Hi
:Roryą, y tak mowi; Na ten FZas odebrał Krol Po!Jk.i 
przyśięgę od 1vielkiegJJ Mifłrza ldęczt1cego y Braći iego 
na wierność, ktorego Xiażęćiem w Pruśiech peflawił, y 
na nowo Kawalerem kreował, ~awieśiu:fly na fayię iego 
Łańcuch złoty,y nadawfay Xięflwo Pruj/de herbem Orła 
Czarnego. . Szczyćil fię podobnym fpofobem Dom 
creleJuzow w Woiewodztwie Podolfkim zacny, i* ieden 
-z nich za otrzymane w woienrrych expedyaach Laury 
Łańcuchem złotym z poważnym znakiem Orła poflaći , 
od tego~ Krola był przepafany, ktory to za nic ofzaco
wany kleynot w Do1nowym Jkarbcu Potomkowie 
konferwowali: Y za panowania Zygmunta Augufia, 
prawego po Oycu Sukcdfora, nie tayne były tegoż 
Orderu ślady , Xi~żęcemi fiopami naznaczone. Gdy 
Rdacya przytomnego świadka tegoż Gwagnina y Ry„ 
cerz~ na ten czas między · wiei~ innemi fzlachetnemi 

Mi - ludźmi 
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ludźmi pafowanego, opifuiącego zaś hołdownicżą In~ 
wcfłytur~ Fryderyka Albrychta na Kawaleryą, y na 
Xięfl:wo w Pruśiech , Sukcdfyinym po Albrychćie 
Oycu porządkiem na niego zpadłe, godnym wiary 
Eiorem to formalnie wyraźiła. Roku 156 9. Mieśiąca 
Lipca na Seymie walnym w Lublinie Albrycht Fry- _ 
dcryk Margrabia Brandebur.fki, Albrychta wfpomnio
nego Xiążęćia Pru!kiego Syn, po Oycu to Xięfiwo 
fpadłe maiący, przyśięgę Krolowi Polfkiemu wykonał 
takowym fpofobem: '])nia 19. Mieśt°(l1ca Lipca ozdo
bny Tron albo iako zowią Maiefiat Krolewfki bła:-
watem, y drogiemi dywanami obity, na przedmieśćiu 
Lubelfkim Kofztownie wyfławiono , gdźie Krol śie- , 
dźieć miał. Konkurs łudźi na tym placu był niezra· 

~ chowany, napełnione. bowiem nim były drogi, y 
wfzyfikie ulice, ktorędy iść miano- Każdy fię fiarał 
w nayprzyfioynicyfzym odźieniu y rynfztunku po
kazać fię. Tym czafcm KroI z Zamku na Tron ru
fzył fię wielką y wfpaniałą Senatorow y Urzędni ... 
-kow Krolefłwa całego otoczony Koroną. Przy alfy„ 
fłtncyi zaś pryncypalnieyfzych Dygnitarzow y Dwo
rza~ okazałą y dużą Chorągiew białą , nowemu Xi<t-

-żęćiu podług zwyczaiu z innemi Infigniami defły· 
nowaną nośił Erazm 'Dębińfai Syn Kanclerza Koron
nego 1 poty~ Kro~ ~~oczy~ d~ pewn~~o Domu oą 

przy: 
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przygotowanego Maiefłatu pobliżfzego, gdźie wdźiał 
na fię ubior Krolewfki, to iefl: fandaly złote, Dalma
tykę białą , Kapę bogatą, Koronę kamieniami dro
giemi mificrnic fadzoną, przy rym rękawice pierśćic- · 
niami y kleynotami ozdobione. Ufłroiony tym, 
wfpaniałym ubiortm Kroi rufzył fię ku Theatrum , 
idąc · między Jakubem Uchań!kim Arcybifkupem 
Gnieznieńfkim Prymafem , y Padniewikim Bifi<u
pem Krakow.fkim, przy liczncy frekwencyi w prze
dźie y w tyle pierwfzych Panow y Senator~w tak Du· 
chownych iako Swicckich ; poprzcdzal Krola z do
bytym miec~em obośiecznym Miecznik- Koronny 
l_ędrzey '!Jorowjki, Jablko złote z krzyżykiem niofł', 
Piotr ?Jorou/ki W oiewoda Sandomirlki , a Berło Jta
nijtaw .lv1yfokowjki W oicwoda KrakowfkL Skoro 
Krol zaśiadl na Maie!łaćfo, Czterech Graffow Niemie
ckich z Prus, )mieniem Xi~żęćia f we~o z uniżonośćią _ 
przyklękną~fzy przyfiąpili, y icden z nich 1niał mowc; 
zacną do Jego Krolewfki~y Mośći ; po ktorey zkoń
czoney , Krol czterech znacznych Pan o w f woich 
z Niemieckiemi Legatami po Xiąż~ćia Pru
fkiego wyprawił. Prv]-fzedfzy tedy Xiążg Albrycht 
Fryderyk wyśmienitą wymową miał Oracyą do Krola, 
otobliwfzą wierność , pofiufzeńfl:wo , y podległość 
~#!Viadczai'tc ~ Od,t>owiedźiano Xi~źtćiu y Jego Konfy~ , 

. M3 lia-
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liarzom od Tronu po ŁaCinie, upiwniaiąc tak farnego 
;xiążęćia, iako wfzyfl:kich Poddanych, Panow, y Ra
dy Jego o Faworach, tafce Krolcwfkfoy, y wfzela
kiey obronie. To łkończywfzy przyfłąpił Xiąże do 
Tronu, gdźie poklęknąwfzy nogi Krolewfkie z wielką 
rcwerencyą obłapił,tudźicż z r~k Jego Chorągiew białą 
z Czarnym Orłem Litery S y A związane na piersiach 
maiący m odebrał ; oraz przez ufła Maiefiatu był 
infl:ytuowan y te mi fi' owy: .A{y 'J;Jgmunt .Augufl 
KROL przychylaipc fię do W afley prośby · y Podda
nych W aflych, podaiemy y pozwalamy Prześwietnośći 
Cf woiry , iakośmy Rodiicowi Twemu Prześwietnemu 
podali Hołdo1vniczym Prawem, 7.J.emie,.Miajla Miajle
czka , y ~mk.i w Pruśiech , y na te~ fame Prześwie
tnośći crwoi~y daiemy lnwejlyturę, przez podanie tey Cho
r~gwi, y tak. W as utwierdzamy z łajki y dobrotliwośći 
Nafaey, k.tor~ ku Prześwtetnośći 'T woiey iako Wnukowi 
Naftemu nayukochańfaemu świadcgemy ; Spódii'e1vai;1c 
Jię, ~e tey dobroći Nafiey Prześwietność 'I woia przy na
le$ytey wiernośći pamiętna będiieft. Xi~że za tyrń Pru: 
fide koniec Chorągwi trzymaiąc , na Ewangelij po- · 
łożył palce , y temi przyśięgał fł'owy. Ja Albrycht 
Fryderyk Margrabia Brandebur.fa.i, 111 Pruśiech, Szcze„ 
(ił/ki, Pomorjki, Słowień.fa.i, Kafaubjk.i, Rugij Xiaże, 
Burgrabi4 !f~rembcr/1<.i , obiecuię y przyśięgam, i~ Nay -

ia/niey-



95 
ittśniry[Semu Monarfte Panu, Panu_Z,ygmuntowi Au-
gteflowi Krolowi Po!fk.iemu niezwyćiężonemu, Wielkiemu , 
Ąi(l~ęćiu Litewjkiemu, Rujkiemu y 11Jfayflkich 7.J,cm 
Prujkich Pdnu y Dźiedźic~ivi, iako memu naturalne
mu y 'Dźiediicznemt-! Panu, y ]-ego Krolewfaiey .Lvfśći 
'Dźiedźicom y J'ukcejforom Kro/om, y Kroleilwu Pol-

ffi.iemu, wiernym y pqftu{Snym będę, o Dobro Jeg0- Kro
lewfkiey .Mośći Maiejlatu, Sukcej]órow y całego Krole
flwa Po!fk.iego flarać fir bę~ę ~ wfaelkiey fok.ody pr~e
firzegać będę, to wjzyHko c~niac co do wiernego W a
~alla y Hołdownika należy. Na czym mi Boże pomo*~ 
y Swięta Jego Ewangelia. Po takowey przyśiędzc 
Krol wźiął miecz obośieczny od Miecznika Koronne
go Pana_ Jfdrzeia 7Joro11Jf\.iego, y nowego Xiqźęćia po„ 
dług zwyczaiu nachylanego trzy razy przepafał mo
wi~c : Pr~pafoy ten miecz .na lędźwie twoie iak nay~ 
mocniey. Potym mu f..ańcuch złoty godny Krokw
fkicy Magnificencyi na fzyię włoźył. Toż Bie!fo.i w 
Kronice PoHkiey iaśnie wyraża. Pod Jeym w Lublinie 

. walny ( mowi on) Rok.u 1569. dnia 19. Czerwca. Al
brycht Fryderyk .Margrabia Brandebur)ki , drugi Xia&e 
wPruśiech, przyft~gl na hołd Auguffowi Kro/owi na 
er ronie śiedz~cemu. Gdźic Jego Jamego, J innych wiele 
przy nim Krol Kawalero1v k.reowa(. Chwałk.owfai też 
~1pomina w HiRoryi Pruikity po Poliku pifancy, nic. 

tylko · 
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tylko Albrych_ta Xiążęćia proinocyą do prceminencyi 
Kawaledkiey, y że był trzy razy po barkach mie
czem dotkniony od Krola, tudźież zlotym tańcu
chem udarowany, ale też y innych twierdźi być niG 
mało tak . z Polfl<ich , iako Cudzoźiemfkich Pan o w 
podobnie prornowowanych , y rowną prerogatyw'ł 
uczczonych. Pewnie Xiąże Albrycht Fryderyk z Kro ... 
low Polfkich krwie pochodzący , nie infaego iakiego 
Orderu tańcuchem y .znakami , chyba fiarożytnego 
Polfldego być mogł ozdobionym y przepafanym ; 
Ponieważ wfzyfłkim wiadomo, żf, ten tylko ieden 
Order w Polfldm Kroldłwie niegqly iaśniał, y fa rni 
tylko Krolowie Polfcy maią konfetówania onego moc 
y Prawo. Nie poślednityfzy od *fpomnionych, fł'a
wny Stefan Krol Domowi J'apiei.).f!/kiemu oświad-
czył fawor , kiedy Jędr~eia Pierwfzego tego J mienia 

· J'apiehę, wprzod. Xiężny Czartoryfkiey , a. potym 
Dębińikiey Kafztelana Krakowikicgo Wnuczki Mał ... 
żonka, w komput Kawalerow Rycedkim Łańcuchem 
nadanych przyiąć raczył„ Zafłużył on · na takowy 
refpckt, pamiętnym na pGtomne wieki zwyćięfiwem 
pod Węd'! w Inflanćiech , z małą liczbą ludźi, Dwa~ 
dźieśćia Cztery Tyśiącc Mofkwy fzczętem zbiwfzy , 
y Oboz cały potężnego Nieprzyiaćfo1a zabrawfzy , 
fprawicdii~y tedy zafł'ug Heroicznych fzacow.nik 1 

1 owfzcm L 
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owfzem ż włafnego Jmienia Koronui~cy Stefan,- tań-
euchcm złotym z wifzącym Krolefl:_wa kleynotem , 
regalizować go nie zaniCchał, konferowawfzy potym 
niby w przydatku Senatorfkie Krzdi'a ; Jako to W en
dcńfkie, Połockie) na- koniec Smoleńfkie W oiewodz
twa, nad to Hetmań!k1 W. X. L. Buławę, Rzeczyckie 
y Rumborfkic Starofłwa. Zeby zaś tym lepiey wia
domo było; iź Zygmunt AuguH z affektu ofobliwe
go offiarował Fryderykowi Albrychtowi blifkiemu 
Wnukowi fwoiemu Kawalerłkie ornamenta, wątpić 
nip trzeba, że promocya albo kreowanie Ka walerow , 
ed icdynego Krolow upodobania y Ła{ki dobrowol-
nie, udźielaiące.y f1ę zawiila. Czego dowodem 4J-
gmu~t frrzeći Krol PoI!ki , ten lubo publicznie z fo
lenną 'Cery monią, y z przepyfzną pampą pzzyimował 
hołd na Xięfl:wo Prufkie, od Jana Zygmunta Brande· 
burczy ka, przećie go do preeminę,ncyi R ycerfi<iey nie · 
wywyźfzył' ani kogo innego tym honorem nie ura
czył, iakO' Author Prawa Prus Xiążęcych iaśnie wyra
ża ; $e Kroi 4Jgmunt er r~eći nikogo w ten c~as Kaw c:tr 
Zerem nie kreował, y nie pefi;wał. Tym czafem ktoby 
fi<t pytał o przyczynę; czemu poślednieyśi Krolowi~ „ 

Polfcy, ani farni wznowionego tyle razy Oyczyfłego 
Orderu nfo nośili ? ani drugim udźielali,moim zdaniem 
!)i~ infz~ będźie racya 1 tylko że wfzyfcy prawie ~{ro~ 

N low1e 
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lowie obcym Orderom farni inkorporowani byli. Po:. 
cząwfzy bowiem od Kaźimierza Jagiełlowicza Kawa· 

Supp1em: kra J: Jerzego albo Podwi~zki, w Anglij dotąd kwi-: 
Mortrif ~ tnącey, tUdźież od Syna Jego Zygmunta Pierwfzego, 
HobUOapdd~cu y od Wnuka Zygmunta Augufia, nafiępuiących po 
fu r me S c · 
Peri/celidis Henry ku y te1an1e Czterech Krolow , 7/_otego Runte 
/ Kawalerow liczemy; iako to Zygmunta Trzećiego, 

, Władyfł'awa Czwartego, Jana Kaźimierza, y Michała 
Picrwfzego , ani godna rzecz podźiwienia , że za po
fironnemi ubiegaiąc fię domowych ozdob zanitdbali ; 
owfzem takowe z obcemi Pot<mtatami chwytai~c zto
warzyfzenia, miły włafnego Krolefłwa pokoy, burz
liwym częflokroć zawikłali ~amicfzaniem; Tak ZG· 
brzydowfka Konfederacya obowiązaną podobnym 
związkiem z pofl:ronnemi przyiaźń, Zygmuntowi 

I Trzećiemu ufzczypliwi~ wyrzucała. Nie by li wolni 
od takowychże zarzutow Władyfl'aw Czwarty, y Jan J 

Kaźimierz; Michałowi Krolowi rownic przyięty bez 
wiedzy Rzeczypof politey Order ljotego Runa, dość 
wymawiał Prażmow{ki Prymas na Senatorikiey ra
iłźie; Mniey dyfi<retnieyfzą cenfurę odniofł' y Jan 
Trzeći, dla konforowanego fobie od Krola Frantu-· 
:{kiego Orderu S. Ducha ; zagraniczne bowiem taki~ 
.Infignia y znaki, podaią u włafnych Poddanych w 

· f uf pi~yą Eryw~t~ey K~ip~elligencyi Kro low PoHkich. 1 
I - y Narod 
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y Narod wrodzoną nader kochaiący wolność ; zagra-
nicznym Potencyom nic iako czyriią podległym. Da
leko tedy lepiey y pożyteczniey do utrzym~nia wza ... 
iemney między fia,nami _ konfidencyi byłoby, wła ... 
fny fiarożytny Orćier, żadnemu z Cudzoźiemfkich 
fiawy fplendorem nieufiępuiący konferwować, niżeli 
przywoźne z kąd inid zprowadzać , nie bez znaczn~
go ufzczerbku powinney od Poddanych Monarchom 
fwoim życzliwośći, y wzrufzenia Publicznego Pokoiu 
farnego Kroldłwa. Miłość iefi to rzecz pod~yrzenia , 
y boiaźni pełna , , iak fię prętko pofirzeżt być prze ... -
nieśfoną do obcych, w zelotypi' odmienia fię. Luboć 
-0firożna Zygmunta Trzećicgo przezornoś(, ku koń„ 

. cowi Panowania, tę cenfury notę zgładźić nieiako uśi
łowab , y poufa1fz'l podległych Prowincyi miłość 
Wladyfł'awowi Synowi zofl:awić nie zaniechała; A to 
przez przywrocenie Domowego Orderu. Albowiem 
na portrećie Albrychta Radiiwiła Kanclerza W. X. L. 
w Białey konforwowanym, y na Obraźie Kaźimie
rza Lwa Sapiehy tegoż Xięfl:wa potym Podkanclerze
go w Zamku Kodeńikim złożonym, po dźiś dźień 
wydaie fię na pierśiach każdego z nich ozdabiaiący 
niegdy żyiących tańcuch złoty z Orłem Białym, kto
rego f pony trzymaią Cyrkuł także złoty na dwoch 
~ańcufzk~~~ !!lflieyfzych zawiefzony. Obligo~ani 

N.z . znac 
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znać byli (ile domyślić fię mo~na) przez takQwy fym: 
bolizuiący ornament Rycerze godne wiecznośći przez 
E:yrkuł wyrażoney , za Wiarę, Oyczyznę , y Krola 
czynić akcye , nic mniey przyzwoite, y zbawieniu 
dufzy potrzebne mit;Ć obyczaie. lnaczey co pomoże 
przez cały wiek fiużyć światowey prożnośći, żadnego 
nie poświęćiwfzy momentu fzczęśliwey wieczn ośći.1 

Wielka część wieku mowi Stoik ginie u_ proźn uią
cych, więkfza u źle czynic~cych , naywiękfza u co 
innego czyniących. Jakoż , nie to czyniemy , 
co czynić mamy, kiedy w biegu śmiertelnego żyćia, 
do sfery nieśmiertelnego fzczęśćia nie d~żemy. Na 
koniec fiarożytność oryginalna Orderu nafzego, me>--

źe fię nowym dokumentem gruntownie probować, 
że wfpołwieczni wfzyfcy Senatorowie, y więkśi Urzę:.. 
dnicy, ktorych teraz Minifl:rami zowiemy, tańcuchy 
złote na pierśiach albo przez pierśi od ramienia wi
fzące nofzywali ; Co ocztwiśćie widźieć fię dofiaic 
l'la fiarodawnych Obrazach y pofigach. Y teraz na
wet Pieczętarze Duchowni, poki na Bifku pią godność 
nie pofl:apią, złotemi ł.ańcuchami przepafuią fię._ · 
Między infzemi poronię fł'yfzaną od Xiążęćia Jmśći 
Kaźimierza_ Czartoryfkiego tetaznieyfzego Kafztelana. 
Wileńfk~ego , iako powagą Ofoby ztwicrdzoną, tak ~ 
ża~ney w~tpli~o~.ś! ~~c podległ'i r~!acyą, że w fiaryrf! 

/ Zam-
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Zamku Warfzawfkim pewną - widźiał Xięgę z refzty 
B~blioteki ofiatnich Xiąż~t Mazowieckich, z Krolew
:(kiego Piafi0w rodu pochodzących, w ktorey wydru„ 

-kowany był Herb tychźt Xiążąt, złotym tańcuchem 
mifierni~ repreżentowanym otoczony , od ktorego 
Białego Qrła wyobrażenie wiśiało. Przydał y to że 
takowa Relacya dofzla do ufzu Nayiaśnieyfzego Krola 
Jcgomośći .Augufla Wtorego fzczęśliwie nam Panuią
cego , y że dała mu fkuteczny pochop, do winowie„ 
nia tegoż fiarożytnego Orderu. Umyślnie zatym 
wraz zkupioną przyldadow wielorakość zebraliśmy, 
ażeby fl:aroźytność y godność zacnego Orderu nafzego 
tym dowodnicy Swiatu była wiadoma. Bardźiey bo„ 
wiem do przyięć!a ludzkiey wiary pewnośći , wzru~ 

, fzam y fi ę przy kładami, a niżeli {ł'o wy. 

R O Z D Z .A t VIIt 
O Rycerzach na zaiutrz po KoronaCJJi 

od Kro/om Po!fkich m Rynku Kra-
. . komfkim pafawanych. 

G Eneralny zwyczay iakoby prawem Narodow u..: 
twierdzony , moc nicDdbitey otrzymał cerymo

njj ; iź Krolowie , mianowićie przez wolne głofy na 
Tron wywyżfzcni 1 przy Koronacyi fwoiey~ na Ry- . 

. ~3 cer„ 
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cerfł:wo wielu załlużonych pafowac zwykł.i. - Y tak . 
Cefarze Rzymfcy, ieźeli w Aqvijgranie koronui'l fię, · 

·po zakończonym akćic Koronacyinym, wźiąwfzy na 
lkyfl. fię ubior Cefadki y zaśiadf.zy na Krześle, mieczem 

Karola Wielkiego rożnych Graf ow , y Baronow Pań
fiwa Rzym!kiego na to wybranych Rycerzami ·złoteKni 
kr~uią. Ten'le zwyczay Krolowie W ęgi(;rf~y zacho- _ 
wuią , czyniąc Kawalerow J'. Stef ana , po ... 

Cavelier. dobnie y Polfcy Krolowie pod,czas fwey Koronacyi, 
Rycerzo111 ~łotych przepafuią. , Co wyraża Kromer w 
Hifl:oryi o położeniu y Narodźie PoHkim, nafl:ę
puiącemi fł'owy. er rzećiego dnia z Jolenn(J znowu 
pompa uk.orono11Jany Kro! konno iedźie na Rynek Miefła 
mai<1c J'wieckich J'enatorow przed fob~, a 'Duchoivny~h 
~a fob~, z ktorych Pryncypalnieyśi Swieccy , Jabł~o, 
J'ceptrum, y dobyty miecz tuż przed nim niofa. '1. am 
iu* przygoto1uane Theatrum 11Jynioji'e ~ywa, na ktorym 

\ Kroi Maifjłat ~aśiada, a Senat zaś troche niżey wkoło; 
'·polym po1vHawfzy mieczem na cztery C$ęść1 S11Jiata b{y-

r /ka, y znowu śiadfzy , tymże famym niektore O foby do 
tego deflynowane , po tr:ry razy między łopatki z letka .

1 

uderza , y tak. Rycerzami ~łotem'i k.reuie albo prze
pafuie. W tym iednal·· 0 ' rzegam , iż wielka 
iefl: między Kawalerami Paja Rycer}kiego pod Ka
źirnierzem Vlielkim rozdawaneg<), J tudźież między 

farne-
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(amemi Rycerzami złotemi dyflynkcya , owfa;em dif-. 
ferencya. Gdyż iako infża iefi światłość Słońca, in
fza Mieśiąca, a infza gwiazd, tak owi Kawalerowfo, o 
kt orych w przefz~ych Rozdźiałach mowiło fię, od tych 
o ktorych teraz mowiemy, nie tylko dawnośći'! czafu, 
ale y inne mi okolicznośćiami ~ cale fą roźni. Tym 
bowiem pofpolićie z Mieyfl<iego fianu wybranym 
_ko~fero wana niby to R ycerlka prerogatywa , nadait: 
wefpoł z potomkami ich moc nabywania y trzymania 
Dobr Ziemfkich, podług pofpolitego Szlacheckiego 

. Prawa, tamći zaś, nic tylko Swietnym, ale t~ż Nay
iaśnieyfzym Anteceiforow urodziniem oświeceni 
( ia ko fię w bliiko przefzlym na mienił o Rozdźiale ) 
oprocz wolnego uźywania zacnych Kawalerfkich zna
kow, wfpanial~ego przez to Rodowitośći fwoiey nic 
nabywali fpfondoru , potym przyięći bywait do Or
deru w innych ciafach oprocz Koronacyinych ce
rymonij , z infzych miar nie pof po lite mi godnośćiami 
ozdobieni. A zaś Rycerzom z Miey!kiey kondycyi 
wybranym, przez farnego tylko Miecza uderzenie 
w Krakowie pafowanym , żaden tańcuch , żadne 
ofl:rogi' albo miecz' ani ż~dne znaki do oczewifiego 
nofzenia nie daią f ę , owfzem też farne pozwolenie 
trzymania Dobr Zi+ mfkich , mniey iefl: fkuteczne, 
chyba przez Kon.fłytucyą Seymową potwierdzone„ 

Naydu~ 
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Nayduie fię w Konfłytucyach na karćie.55. Konfir~ 
macya podobnego przywileiu na Rycerjlivo złote pod 
Rokiem 1676. w takowy fens : it1aif3c zaleconego w 

~ajfugach Nayiaśnieyjych Antecejforoiv nafzych,y Ofoby 
Nafaey Krolewfl.iey, Jana K.aiimier~a Lóturego, ktore-. 
gośmy na fzczęśliwey Kr;ronacyi Na(zey Equitem aura· 
tum z łajki N afley uczynili ; Przyiviley O fobie '{-ego od nas 
dany, temu honorowi jf u~~cy prafenti lege approbuiemy. 
Bardźiey tedy tacy fą tytularni , niżeli realni Rycerze, . 
każdy zaś Krol niektorych z Miefzczan Krakowfkich 
( ktoryc;h iuż dawniey Bolefł'aw wfiydliwy y inni 
~iążęta Polfcy, za wierną obronę Zamku Waivellu' 
Prawem Maydeburfkim, pcwnemi przywileiami y 
exempcyami nadali ) y innych Cudzoźiemcow w 
W oiennyc;h . dźiełach wypro~owanych, za zaleceniem 
Hetmanow pomicnionemi łaflzi dokumentami kon~ 
tentuie. Nie tak icdnak do Eminencyi iakowcgo 
Orderu, iako do wolnośći dźierżenia dobra nie rucho„ 
rne w Koronie Wraz z ich Sukceiforami pr~pufzcza; 

. Przywiley podobnego nadania-zafł'użQnym '-4onfa albo 
Bellony wychowańcom wydawany więc bywał, nie 
pod Koronną Pieczęćią , ale )'-OClp~rty kularną to iefl: . 
Maiefiatową, Krola w koronie z ial3~ y Berłem 
na Thronie śiedzącego wyrażaiącą. Atoli -~idźłałem 
teraz Pi~częć Koronną wyćiśnioną u takowego n~da-: 

n1a 
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nia, ktore tu d!a ukontentowania Ciekawego CzytcJ:;
nika wypifuię. AUGUS'2 Il 'z Bożey łctjki Kroi 
Po!/k.i, Wielkie Xit1*e,/Litewjk.i,, Prujkie, Ma~owzecl<ie, 
Z_,muydzkie, Kijowjk.ie, Wołyń/kie, Podo!fkie, SrnolefJ ... 

Jl!..ie, J'iewierjk.ie Czerm"choufkie , y ElektorJ'ajk.i. Na 
wiecint1 rzeczy pamięć. Oznaymuiemy wfzyfł:kim 
y każdemu _teraz y na potym żyiącym ludźiom komu 
o tym wiedźieć nakży. W fpaniałcy Monarchow wła
dzy y fzczęśliwośći ' nic przyfioynieyfzego być nic 
fądźiemy, iako ludźi dobrze w Rzeczypof politey zaITu
żonych , ofobliwemi faworami y fzczodrobliwośćią 
Krolewfl<ą rekompenfować. Tym bowiem godnych 
Obywatelow poćiągnione ahimufze, do znacznych y 
wiernych cnoty dania dowodow zachęcaią fię, gdy 
ochotnym y nieufl:annym do wafocznych akcyi przy
kładaią fię fiaraniem, czym y Krofowikie zmacnia
ią fię Throny, y każdego pocćiwego y dobrego wf pa
niały umyfł, do odważny.eh dźieł dofkonałośći, tu-

, dźicż do Rycerfkich za Wiarę, y Oyczyznę odwag 
więkfzośći, fnadniey fię wzbudza. Ponieważ do 
wielkich rzeczy fl:worzoną dufza , żadnemi nie śći· 
śniona -granicami , chćiwym nicśmiertelney ff.a wy 
nabyćia pałaiąc pragnieniem , wfzelkim do pozyika· 
nia Monarchow łaikawośći dąży uśiłowani~m ; aże
by, _by też przez żyćia y fortun firatę pomyślnym 
~o ~iey przyiś~ !UO~ła krokfom. Na ·~{torey otrzy„ 

O _ma-t . 
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manie, zbroynych chorągwi pułki krwią włafną zbro..: 
czone iedynie zapalaią fię, ofire dobywaią fię fzabfo , 
y hoyney krwie nie ofzczędzai'ł fię potoki. Przeto 
fkorośmy na Thron PańHwa }'zczęśliwie wywyżfzeni, 

, y z prowidcncyi Boikiey powołani zofiali , zważa
iąc coby naybardźiey wf paniałośći Nafzey Krolew
ikiey przyfiało,za rzecz fł'ufzną fąd~iemy, ażebyśmy 

1 • dobrzG zafl'.użonych w Oyczyznie Synow,hoyną łafk 
Nafzych opatrzyli dyfl:rybutą. Z takowych liczby, 
~dynam dobrze idłw!adoma fzlachetn~go y fl'awetnego 
]akuba Gryna,ku nam y Nayiaśniefzym AntecefWrom 
Nafzym do wfzelkich zafług ochota,albowiem od mło
dego, wieku w cnoćie wychowany,!koro doyrzalfze po„ 
czął fmakować tcyże cnoty powaby,fł'odyczą fwobod w 
naywolnicyfzym Krolefiwie po_ćiągniony,temu Be!lol'!J 
konfekrował fię rzemiofłu , ktoregoby experyencyą 
naycelnieyfzey y nieofzacowane.y mogł dofiąpić wol~ 
nosći,na tę mocną zarabiaiąc uśilnośćią, w rożnych expc
dycyach W oiennych pod Nayiaśnieyfż-emi Anteceifora~ 
mi Nafzemi Janem Kaźimierzem, Michałem, y Jan~m 
Trzećim mężnie fl:awał, y w nich dźiclność fwoię prze„ . 
ćiwko rebGllizuiącym Kozakom na Ukrainie, tudźież 
przcćiwko Turkom y Tatarom n~ Podolu, w bitwie 

,Choćim!l<iey, w dobywaniu Pawołoczy y Baru, w 
oblęuniu Zorawień!kim, iako też we wfzdkich in-
~ych ~~<kazy~~h Ma~f~wyc~ ~ ktor! -~yły w Whę-:, 

gr~~~-
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grzech pod Strygonem.; y gdźfoindźiey- po uwolnie„ 
niu Wiednia o.d oblężenia, taJ< dalece pokazał, iż nic 
~ylko w Woyiku Koronnym Kapit,~ńfką był regali
:z.owany fzarzą, ale też . y tj na~ .do tey przyf zed,ł kon~ 
..fideracyi , że go n.a początku Pan.ow~nia Nafzego , 
hoyncy nadgrody nadaniem 9zdobić pmyś_łiUśmy/, 
na ten .czas gdyśmy na zaiutrz po fzczęśliw~y Koro~ 
nacyi Nafzey na Theatrąm w l~-ynku Krakowfkim 
·wyflawionym .zaśiedli ~ y tam dobrodiwoś.ći . Nafzey 
ku zafl'użonym otworzyli fkarby ; za rzecz tedy fiu„ 
fzną pr.zerzeczonego Szlachetnego Jakuba Gryna Ka„ 
pitana w W_oyiku, nabytą włafnym potem <;:not'! za ... 
Jeconego, Nam v Maieftatowi Nafzemn Krolewfkie
,mu, w o.c;hotney uiludze przychylneg0, Krolewikiey 
Muniticencyi faworami przyozdobi.ć fądźiliśmy; iaia 
koż na dniu pomieni.onym 16. Wrf:eśnia, Roku te· 
raznieyfzego, Krolewfkiemi przyodźieni znakami, 
gdyśmy od MagiHratu Miafia Nafzego Krakowikiego 
podług zwyczaiu przyśięgę odbierali na Theatrum 
publiczpym, prz.ed Thronem Nafzym nachylonego, tro
jakim u'ckrzeniem miecza .nafaego Krolewjki~o,.Ryc~rzem 
go ~łotym wejp()ł z Sukcejforam.i ~e krwi Jego pochod~{l· 
.cemi kreowalif my , p„ a wami y prerogatywami R ycer-
jll.iemi nadctlif my ; oraz aby 'Dobra wfaelal<..t"e 7Jemjkie , 
wolno y Jf ufanie trzymać, dźierżeć, podług upodobania 

fipeg,o kupowaf, y 1·e1lv; .chćieć faaf ować 1 ~11 ) Juk~ejf ~ 
O~ row~ 
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rowie Jego mogli , obyczaiem inney Szlachty P o!fkiey :; 
zgodnych y jpofobrrych bJć ninieyf~ym Pr~ivi!eiem uzna
iemy. Co wfzyfiko wyżey wyrażone za rzecz pewną 
y mocną mi~ć życząc, do wiadomośći wfzelkich Kro
lefiwa Nafzego Pańfłw, Magifiratow , y Urzędow , 
Duchownych, y Swieckich y wfzelkich innych do
nieść chcemy; Jakoż y donośiemy przez ten lift, 
przykazuiąc wfzyfHdm y~ każdemu z ofobna: od fą
śiadow zaś nafzych; y innych Panowaniu Nafzemu 
nic podległych mile żądaiąc' ażeby przerzeczonego 
Szlachetnego Jakuba Gryna Kapitana , y wfzyfłkich 
od niego prawych Sukcefforow, nie tylko za prawdźi
wych y rzetelnych Rycerzow złotych przyimowali ' afo 
też im żadnym frowem y uczynkiem w niwczym nie 
uwłaczali, owfom przyiaźń y przychylność oświad
czali, do Honorow konkurrui~<:;ym pomagali, by na
mniey cudzey cnoćie nie zazdrofzcząc, dla powabu 
właf ney do podobnych zafi'.ugp Dla czego, dla lepfzey 
wiary ,ten Lift ręką Nafzą podpifaliśmy, y Pieczęć Ko
ronną przyćifnąć rozkazaliśmy. Datt w Krakowie pod 
czas fzczęśłiwey Koronacyi Nafz~y Dnia 18. Września 

Roku 1697. PanowaniaNafzcgo Roku 1~ 

AUGUST KROL. _ ( L. s.) 
M. z :I fCZ.)na Ojfolinjki, Chor'1ży Vrohicki 

Sek.re/ar~ Piec~tći W:iękftey Koronney .. 
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Z W ażywfzy blifko położonego Przywileiu fłowa , 
iaśnfo widźicć · każdy może, ia:ko w przezroczy

fiym zwierćiadła kryfztale , iż ći wfzclacy wyżfz«y 
kondycyi Kompetytorowie, ktorych po Koronacyi 
na Rynku Kr~kow{kim Krolowie Polfcy zwykli mie
czem pafowac „ nazywaią fię w prawdźie pofpolićic 
Rycerzami złotemi , ale iak Niebo od źiemi, tak fą ra
źni od tycl1, ktorych Zygmunt Pierwfzy y Auguft, 
pod czas odbierania hołdu Xiążąt Prufkich kreowali , 
tych ~owiem farne urodzenia fzczęśćie, y niewątpli
wa Stla.che.tnośći zacność nad profią kondycyą wy
nioffu. Y dla tcgp dawano im rn.ianowićie Xiążęćiu 
Prufkiemu, y innym znacznym ludźiom PoHkim y 
Grafom Niemieckim , na ppmnoźenie więkfzey go
dnośći Łańcuch złoty, iako fłarożytny Orderu Pol
fkiego kieynot , tamći zaś nie tak do zgromadzenia 
ofobliwfzemi znakami dyfiyngwowanego, iako do 

komputu niby uprzywileiowanych Pańfiwa mie~ 
fzkańcow, bez żadnego iednak powierzchnych 

ozclob , y innych znacznych flanowi Szla
~hecldemu O'użących prerogatyw nada-

nia, przypufzcztni bywaią-, 

.o, RO-

~J 
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R O Z D Z I A t IX. 
O Reinflytucyi Order1t Popiego Biale:go 
Orła:; pod tytu/em y protekcyą lrnienia 

Boga Rodźicy Panny,Jłepoka/anie . 
Poczftey. 

OTrębui~ca prawdźiwię, ~lbo opak akcyc _ ludzkie 
głośnafława,miafłó trąby mowiącym pioremHifło~ 

rykow opatrzona iefzcze w ufzach potomnośći ni~ za~ 
milkłą, iakim ochoty zapałem , Władyfiaw Czwarty 
Krol Polfki Portę Ottomańiką attakować umyślił, po-:-

. · myślnemi mianówićie póczCitkami otrzymanego nad 
_ Ofmanem zwyćięfłwa zachęcony, Połowę ten zro~ 

bił, kto dobrze zacz~ł. Pof polićie początek z końGem 
ma f woię konnexyą : Y iako z wfchodzącego Słońca 
całego dnia pogoda może fię miarkować, tak od do
brych mocnego prztdśiewźięćia początkow fortunne 
fukceffa rokuiemy „ Do tego heroiczny niezwyćię
żonego Władyił'awa duch zmierzał , ażeby co do~ 
brze począł, podobnym dokończył fkutkiern. Ztąd 
wyniknęła owa chwalebna, z Cefarzetn Rzymtkim, 
Mąfkwą y Wenetami liga ; Tą intency~ Dwakroć fło 
Tyśięcy Kozakow umowióno. Grecy przez fekre
tne porozumienie fię n~ Krolewtką fironę przeći~~ 

gnieni, 
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gnieni , przy tym włafnym kofztem, znaczne zaćią
gniono W oy!ko. Nic mu więcey do tak pi~knego 
dźieła dokończenia nic dofiawało, tylko iednofiay-
nego Rzeczypof politcy zez w o fonia , od ktorey ni& 
więcey iako Trzydźieśći Tyśięcy W oyfka mieć po
trzebował. Zycząc zaś w fpolncy Oyczyzny Synow 
gorętfz'ł wmowić do H~roicznych odwag ochotę prze-, 
ćiwko okrutnGmu Jmienia Chrzcśćiańikiego Nieprzy
iaćielowi , pofianowił R yceriki Order pod tytułem 
Nayświętfzey MARYI Panny Niepokalanie Poczętey, 
chcąc niby hardym brzydkiego Otthomanow Mie
śiąca rogom, tą ktora iefr piękna iako Xiężyc zafia-
wić fię. Opifal przytym tenże Krol MARYI Rycer-

I 

. fiwo pcwnemi ufławami , podług ktorych powinni 
byli nośić na pierśiach f.ańcuch złoty z Krzyżem ośm
rog_atym, na iedney firanie Obra~ Niepokalanie Po-
czętey Panny, na drugiey Orła Białego z rozpiętemi Joa~ne1 
fa.rzydłami reprezentuiącym. Takowemi znakami Cluarifiui. 

Heroiczne ozdabiać y uzbraiać pierśi, coż innego by
ło ł ieżeli nit wzniećić z fundamentu prawie fiaro
źytny Order PoH1d, tyle razy ruinie hlifki, pod trwałą 
naypotężnieyfzey Nieba Krolowey protekcyą. Jeden 
bowiem Rycerz, widom rowna fię pułkom, ktory 
ma fławaiilcy prży fobie Oboz w fzyku śilny. Nay
!?bronnfoyfz~ ~~ ~~fi ~orteca, ofo~~iw~ opieka Bogaro-: 

~źicy._ 
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dźicy.jefł an~ 'Wicią nayffawnieyfzą,-z ?torey 1000. wi
śi puklerzow,owfzem wfzyfiek zbroynego Rycerfłwa 
rynfztunek.Nafoży przeto na tym mieyfou pryncypal
nieyfze pomienionego Orderu reguły krotko wyraźić, 
wyiętc z Xięgi w Rzymie drukowaney pod tytułem : 
Uflal!Jy zacnego y Heroicinego Orderu Kawalerow Nie-
pokalaney Pltn1:J. ~ 

W lmi~ Pańfkie Amen. 

Wtadyfł'aw IV. z Bożey laiki KROL PoHki, 
Wielkie Xiąże Lite w.fide, Ruikfo, Prufkie, Ma-

2owieckie , Zinuydzkie, Infłandkie, Siewier!kie , y 
Czernichowikie ; tudżież Szwedzki , Gottfki, W an
daHki , Dźiedźiczny Krol , obrany Wielkie Xiąże 
Mo1kiew11de. 

N A wieczną rzeczy pamięć; Czyniemy wiadomo, 
iż iak prętko wolnemi y zg<?dnemi Poffkiego y · 

Lirewfkiego Narodu głofami , na Tronie Przodkow 
Nafzych zaśiedliśmy, y ow miecz tak wielu świąto
bliwych PrCEdecefforow Nafzych tryumfami znakomi ... 
ty, z rąk Bifkupich odebrany przy farnych Ołtarzach 
Swiętych do boku Nafaego przypafaliśmy ; do tego 
naypierwfz'l fłarani~ ~afzego eh~ obroćiliśmy, aże-:-

byśmy 
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byśmy wfzelkie poddanych Nafzych w W oiennym 
kunfzćie ćwiczeni<;, od honoru _y chw~ły Maiefł:atu. 
J3oikiego za~ynali. Albo~ricm walecznego Narodu 
pierśi, ktorym Bog za Wodza Nas na~naczyć raczył , 
iadnemi murami, ani twjerqzam,i nie .zafl'.onio.ne, bez 
partyl~ularney 'Boga opat:rznośći, otwart~ P~l)ftw Na
fzych po Ja, gołą tylko zafłonjć m.ężnośćią, y Qzbrofo„ 
ne NieprzyiacioJ natarczywośći przdamać mniey po„ 
t,rafi~. Jm ząś więcey z Nieba potrz~bui~, y odbie
J."aią pomocy , tym gorliwiey przy pokorney poboż"!' 
nośći , oczekiwać powinne gornych śil fukkurfu, y 
lubo wfzyfl:ka Szlachta, :R yccrik'l iako powinność tak 
y godność wypelnia , y malo · fię nayduie , kto~ 
rzyby w domu nie w Obozach młode lata trawili, atoli 
ći . ktorych wfpanialfzy umyfł' y zacna mężność, nie 
tylko innych naśfadpwać' afo też im kałauzować' 
ani część wieku iaką, kcz całe żyćie fł'awfo konfekro
wać obliguie , o tęż fam~ Nieba pomoc ofobliwym 
f po fobem flarać fię mai~ Takowych tedy picrśi 
firafznym Pogańfl:wu Krzyża Swięteg.o puklerzem · 
uzbroić chcemy, pofłanawiaiąc Order , ktory na 
eh.walę Boga Naywyżfzego , y na honor naychwalc ... 
bni~yfzey Matki Jego funduiemy. Naznaczywfzy 
pewną liczbę R yccrzow zt krwi Szlacheckiey , 
~t~rzy Orderu ycer.fkfogo Kawa~,r~rro 1 pod ~ytułem 

P .~1epo: 



II4 
Niepoka1aney Panny, aby fię nazywali, mieć chcemy; 
y tak ich nazywamy. Oraz nafrępuiące Ufiawy ia
ko pierwfzy Au~hor y Fundator podaie1ny. 

O Liczbie. 
- Komput Kawalerow nie przeydźie Liczby 72~ 

oprocz Krola, ta bowiem liczba Uczniow, Nfobie
. fkfomu podob ła fię Krolowi ; tudźicż Patronki Na
fzę,y tak radoś~i , iako bofośći taiemnice , śfodmiorak~ 
Liczbę zawierai~. -

--OJ/rodzeni~. ., 

llRodzenic Kawalerow ma być \~zla~heckie, kto-
~ rychby_ od Antenatow pochodząea dawność , ża- -
dną nie ofzpecona zmazą , y żadne\nu wątpliwośći 
nie podległa była podeyrzeniu. 

O Oyczyznie. -

P Onieważ nie tylko do fplendoru zgromadzenią 
R ycerfki,go , a.le też do pożytku y zafzczytu 

Pańfiw nam podfogłych , ten Ord~r reguluk fię, Ka-
walerowie z tychź& Poddanych -Nafzych Koronnych 
y Litewfkich, tudźież przynależących Prowincyi wy~ 
br~ni być J:!lai~~ W9!no !~~~~~ będźie !=efaKrzow 1 -

· ro~ 
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Krolow, Xiążąt, y inne zacne Ofohy Cudzoźiemfki~ 
do tGgoż Orderu przyiąć , byleby ich więcey nad 24. 
nie było. Refzta aż do liczby 72. oprocz Krola, z 
Szlachty tylko Poddanych Nafzych złożona być po
winna. W aruiemy też, aby nikt z Cudzoźicmcow , 
oprocz Naywyifzych Kawaler!kich Orderow Mi
firzow, y Monarchow, do Nafzego Orderu przyięty 
być nie mogł , . chybaby wprzod innym Rycedkim 
znakom1 Kompaniom, y ozdobom czynił renuą.~ 
cyacy~. 

O Naymyżftey Orderu Glowie. z Wierzchność tego Orderu Nam farnym do ży<fia 
l<refu zacbowuiemy. Po zeyśćiu zaś Nafzym 

nafł~puiący Krolowie Polfcy wolnie obrani wraz z 
Krofowfkiemi Infigniami, tęż famę zwierzchność obcy
mą, y wfzelkie znaki Orderowe w dźień Koronacyi 
fwoiey( chybaby dawnit;y w liczbie Kawaforow byli) 
· na fi~ wezmą. 

O Znamieniu albo Łańcuchu. _ 
zNamfo Orderu Kawaforom Nafzym damy tań

cuch ze fzczerego złota, b&z żadney drogich ka
mfoni, lub pcrd przyfady , ktorego fpoion& ogniwa, 

· Pi na 
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na przemian~ reprezentować będą , icdnę lilią ńatu== 
ralnie białą promieniami otoczoną z tym napifem : 
In 'Te. Drugie zaś pęk flrzał , wfięgą białą powią2a
n y, ? takim fłow wyrazcniGm. Unita 'Virtus, to iefi: 
iiednQC~ona śiła. Od tańcucha Krzyż będźie wiśiał 
czctrwony, ktorego w pośrzodku da fię widźieć wiz'-:: 
runk Nayświętfzey Panny, w pofłurz~ dźiećinney, 

·koloru białego, Smoka nogami dcpcą.cey, z takim 
ffow dokładem: Vicifli vince. Zwyćiężyłaś zwyćię· 
żay. O takowy Klcynot dla każdego z Kawalerow r 

pofiaramy fię1 aż do kompletu liczby Sfodmiudźieśi'!t 
TrzGch. - · 
- -

· O Używaniu onego. 
Z AżywaC tego znilku będ~ Kawalerowie , y (arii 

· Krol pod czas wfzclkich Orderu folennizacyi , 
także na inne Swięta , to iefł: na nowy Rok, na Trzy 
Krole, na Wielkanoc , na 2itlone Swi~tki , na Boże 

· Ciało, y Boże Narodzenie, przytym W' wfzyfikic te 
, dni, ktore Nayświętfzey Niebios Krolow~y Patronce , 
Nafzey fą poświęcone, a:Ic nayofobliwi@y w dźień · 
Niepokalanego Jcy Pocz)Ćia, ktory partykularnie ob~ 
forwowac będ'! ; y _tegoż farnego dnia do Swiętcy, 
Ciała Pańfki~go Kommunij prEyfiępować mai~. Ten-
~~ fam ~~g~~~ ~~~~ ~ędą' w~~! Swi~tG~~ wh oy-: 

~~~~-- ~i 
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~iccha, Stanifława, Kaźimicrza, y Francifak;; w po-
wfzcdnic zaś farnym tylko Krzyżem, y to mnicy-: 
fzym od folcnnego ; na wfi~dzc białey od fzyi zaw~~: 
fzonym ozdobi~ fię. 

O Ubiorze* ~ 

Pod czas Orderu Uroczyfl:ośći, Kawalerowie zwy.:;; 
czaiem Nacyi fwoiey przyoblec~eni (by foby fpo~ 

dni ubior purpurowego był koloru ) przyodźicwaią fię 
długim płafzczem białym, więccy lewą rękę niż pra
w~ okrywaiącym, a ten ma być z materyi Jedwabncy / 
podfzyty letfzą materyą także też Jedwabną, ·(arby 
purpurowey, ktorego więkfaa część ramiona otac!~c 
będźic. Czapkę też białą mieć będą umyślnie na to 

zrobioną z takowcyżc rnateryi , y podobnym pod
fzyćicm , ktora złoterni ~romicniami od wierzchu cli 

· do śrzodka wypadaiącenu , cz~ść zaś Jey przednia 
wyobrażeniem Matki Bożey z złota y frebra haftowa..1 
nym przyozdobi fię. Ten firoy każdy z Kaw~lG-

. row włafnym kofztem fobie fprawi. ·-_ _,.. 

O Kdp/icy. 
A Kaplicę tego Orderu albo micyfce Nabożcń-· 
fl:wa, naznacza fię Kośćioł Pokoiu ~łebku ?Jawi-

fie!a ą~any ~ w Afaś~ie K!alc.O!J'iki.m1 w Kon
1
'!'en: 

. •i CIC 

, 
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ćie OO. Bernardynow, około l<torego ozdob, ofohli· 
w« fłaranfo mfoć będ~ Kawalerowie, y tam ćiała 
f wo ie (chybaby iaka poważna przyczyna, albo ofia
tnia „ W?la,_y dyf pozycya infza czyia była ) chować 
po sm~crc1 rozkażą. ;', 

O Ojftcyaliflacb Orderu. 
QFficyalifl:ow OrdGr ten dwuch mieć będźi~, z po

między tychże Kawalerow od Krola naznaczo
nych, to iefł Kanclerza y Pod}karbiego, ktorych per 

· winność y funkcya, z tychż; farnych_ ufiaw po
każe fię. 

O Prece~eng;i. 

Mlędzy Kawalerami ten porz~dek zachowany bę
dźie. Naprzod M9narchowfo y Xi'tżęta krwi 

Krolewfkiey-, po tych Senatorowie, ktorzy do Orderu 
fą przyięći, wedlug mieyfc w SenaCie fwoich, inni 
zaś bądź to Urzędnicy Dworu Nafzego, czyli nie ? 
fzczegulnie fam~ dawnośći czafu, ktorego znamie Or
deru przyięli , prerogatywą zafzczycą fię, co tylko 
pod czas dorocz~ego Fdłu Orderu rozumieć fię ma. 
Zofl:awuiąc w cale w innych okkazyach preeminencye 
y prccedencye wfzelkich Dygnitarzow y-llrzędnikow, 
podług używ~ni~ y zwyczaiuR:zeczypofpolitcy,czy~iby. 

· to by~1 
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·to by li Urz~dnicy Dworu Nafzego,czyli Woiewodz~ 
y Ziem. . 

. - O Zmartych Kama/erach. 

KAżdego Roku Kro1, y Kawalerowie w żałobnych 
. fzataeh z Pałacu do Kośćioła iść . będą , gdźic za 

Zmarłych wfpołbraći f woich dufz~ nabożtńfiwo od
prawią , y Kazania fł'uchać będą,ktore mieć powinien 
Prałttit Naywyżfzy Orderu, o cnotach y dźiełach Zmar.'. 
łych Kawalerow , ażeby y zefzli z tego Swiata mieli 
fwoię pochwałę, y żyiący dobrych czynow przy kła~ 
darni do cnoty y iła wy zachęcali fię. 

Co za powinność ku Zmarfym. 

j Ak prętko o śmierći Kawalera da fi~ fł'yfzeć , ka~ 
żdy z Kawalerow za Konfratra f w ego dufzę ma dać 

na Mfzy 30. fam zaś J'al7.Je Regina tyfoż razy odprawi: 

O Pogrze,hieniu Ciał Kama/erom. 

C lała Zmarłych Kawalerow, komubykolwiek od· · 
legł9ść mieyfca, publiczne zabawy, y zdrowie 

pozwoliły, do grobu zaprowadzą, y iak naywiękfzą 
ku Zmarlemu miłość Chrzesćiańiką oświadczą, na do: 
Yf od tak za~nego Orderu związku_~ 

()ode-
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O Odejlaniu Łańcucha„ S Ukcefforowie zmarłego Kawalera , naydaley we 
trzy Micśiące f..ańcuch powinni odefl'ać do Pod

fkarbiego Orderu, albo do farnego Krola iako Nay
wyżfzego Mifirza. Gdyby zaś !<tory ptzez niedbal.
fiwo, albo przypadek nitfpodźiany fl:raćił tańcuch , 
tedy tyle złota do fkarbu Orderu dać powinien, ileby 
potrzeba było na zrobienit; nowego~ · 

Dźięie Ordęru-
K Anclerz. Orderu , cłla wzbudzenia podobnego w 

Bratach Nafzych animufzu, przdł'awne każdego 
czyny , y całego zgromadzenia znąkomite clźieła w 

I aktaąh konnotować będźie ' żęby tych wiekowałą 
pamięć, ktorych cnot? y wfpaniałe force nieśmiertd-: 
ncy fiawy godnemi przed Swiatem uczynily. 

O Prataćie. 
' P.tnitentia-N Orninowat t<>ż hędźiemy · iGdn~o z Pral~tow ; 

rius_Onli· ktory Nam,y Sukcefforom poN~s nafiępu1ącym 
nu. zdać fię będźiG, do odprawiania Mfzy folennych tylko 

na kongreffach Orderowych, y żeby zmadych Braći 
przyzwoitą na Kazaniu czynu pochwałę. Ktory to 
Prałat będźie nośił taki Krzyż , iakiego we dni oowfzG„_ 
'dnie K~w~!~~owic zażxw~ią. Wi~r.-
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Wierność ku Pdntt y Oyczyznie. 
Ad to, obligowani będ1 Kawalerowie Krola Parni , 
y Oyczy~ny dobro, ~foiłoie.ńHwo y poźy~ki, tu

~.icż Qyczyfiy.ch Prawy fw:obod prerogatywy 1 pC> 
Bogu y Jego Bogarod#cy Pannie, przy win~ym hcv 
,-iorze Koś_ćioł~wi Matce y Stolicy ;Ap9fiolik1ey odda~ 
wariym, z~ w(z~ mieć prz.ec;ł .oczy ma • . 

Woyna prz.f;ćimko Turkom~ 

]Eż~Jiby Woyna od Pogany niewiernych Tµ.rkow 
powfł~wa_la,powinni mężnie zafl:.awiać fię,,y śi}y fwoie 

lączyć;na Woynię żqldcn;i nazIJaczonym kontentować 
{ię, od _nikog9 nic nie wymagać , od z_dźierfłwa f Wó~ 
ich -pohamować, y innych wfpulwohJią~ych iJe mo: 
.Z.n.oś~i o9 tegoż odwodźić_. 

Boga Czefć y NayJmi~tfzey Panny. 
I 

PRzećiwJ<o bluźnier<;om Boga y Matki Jego, by 
też ,z niebefpieczeńfiwem .żyćia f weg-0, powflac 

maią, ·.Cześć y chwałę Jeypomnażaiąc; Ufiawy przy 
tym Orderu, y n~.lcżyte Królowi podług Praw Rze
(;zyp9fpolit~y pofłufzeńftwo zachowai~. 
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a Cackoźiemcach . . 
GDyby kto z Potentatow' albo zacnych Mężow 

zagranicznych 9 przyięćie do Orderu Nafzego ex „ 
pofł:u\ował, albo My, lub Sukcdforowie Naśi, ko 
z nich tym kleynotem , to iefł Orderu łańcuchem y 
Krzyżem uczćić chćieli , tedy przez Kanclerza albo 
Sekretarza Orderu, ( ies1iby był Monarcha albo udźiel
ny Xiąże ) ieżeli zaś innemu komu z Panew , tedy 
przez ofiatniego Kawalera; nie. przytomnemu to zna- -
mie Orderowe przefł'ane być ma ; z rąk Jeg0--pBd czas 
Mfay folcnncy pomieniony iańcuch odbierze, do fł'u„ 
żenia iednak Woyny na Granicach Ruikich ( ieśliby 
Cudzoźiemcy niechćieli ) nie będą obligowani. Mia
nowićie Monarchowie, ktorzy oprocz tego na odpor 
Pogańfidch infultow śiły y fi<arby f wo ie ważąc , Kro
lefiwu Polfidemu gdźieby potrzeba wyćiągala pomocą 
być mogą, byleby iednak od innych Przezacnych 
Mężow , okrom Monarchow ofobliwa iaka ufl'uga. 
Rzeczypofpolitey oświadczona była. '-

O Mieyjcu kreowania Kama/erom. 

Ozdoby y znaki Orderu odbierać będą pod ~as 
Mfzy foknney przed śpiewaniem Ewangelij. W · 

dźień zaś naznaczony, wfzyfcy Kawalerowie, wyi'4wfzy 
fł'ufzn~ przefzkodę zatrudnionych, y tych, kto~y1n 

em1-
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eminency~ godnośći idl: racyą niebytnośći,zgromadzą-
fię, prowadćąc Krola z Pałacu, ktorego przez ufia 
dawnieyfzego Kawalera przyzwoitą ·przywitai~ mową . 
.Oraz wzaiemnie przez Kanclerza albo Sekretarza Or
deru odbiorą rcfpons Oycowlkiey od Jego K~olewfkiey 

- Mośći wdźięcznośći. ~otym id~c P? dwóch przed 
Krolem , takowymże iako Kawalerowie firoiem w 
dźień ten ubranym, zaprowadzą go do kośćioła, gdźi& 
ka·żdy law kę f wą, znakiem Orderowym y włainym 
Herbem ozdobioną zaśiędźie, y folenney o Niepoka
lanym~Pocz~Ciu Bogarodźjcy Panny, przez tego,ktore· 
go Krol za pierwfzegoPrałataOrderu pofl:anowi,Mfzy 
spiewaney z należyt'} CżĆilj y Rew<trcncyą fiuchać bę-
dźie ; gdiie fkoro na przod Krol z mieyfca f wego na 
Offertorium rufzy fię, każdy z Kawalerow f wym po
rządkiem za nim nafł:ępować będźie. A po oddaniu 
przed ~łtarzem ofiarowania daru, przyfłfipią do Krola 
ala pocałowania ręki Jego. 

O Jałmużnach. 
·-] _\łmużnę na okup więźniow albo na wfpomożenie 
~potrzebnych każdemu z Kawalerow, podług Chrzc- · 
ściańfidey uczynnośći wolno będźie oświadczyć ' a to 
do rąk Podikarbiego Orderu , wolno iefi tym końcem 
każdemu ~egować y darować wiele podobać fię bę-

- n.z ' dźie 
~/ ' 
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dźie, nic tylko Kawalerom, afo też y infzym O fobom 
takąż pobożnośĆifi wzrufzon ym. Co iednak ma fię 
tylko rozumieć o dobrach ruchomyc~. T~rni fpo
f ob ami zebranych pieniędzy Podikarbi Orderu przy
śięgą obowiązany nie może na co infzego obroćić , 
ty lk-0 na okup więźniow Zolnierzy , albo na f ufl:en
tacyą potrzebuiących , y to wedlug dyfpozycyi Krola 
y Kawalerow. Jeżeliby ktory z Kawalerow nie fwą 
winą, lecz przez iakowe niefzczęśćie do takiego przy„
fzedł ubofiwa, żeby bez ohydy Szlacheckiego flanu ; 
y Kawale~fkiey godnośći ,• wyżywić fię nie mogł; 
Takiego fpolnym Konfratrow fukkurfem 'zapomoc 
potrzeba. Co każdy Kawaler podług fwey uczyn-·. 
!lośći oświadczyć powinien„. · -

BraEbvo Niepokalanego Pocz~ćia ' 
- Nayśmiętftey Panny-

z~by zas NicpokalaniePoczętey.P~nny ho11ór po..: 
tnnażał fię, y ku tey naypotęzn1eyfzey zgroma· 

dzenia Nafzego Patronce nabożeńfiw? tym bardźiey 
fzerzyło fię, prośić będźiemy Oyca Swięteg? ~ nada„ 
nie Archikonfraternij tegoż farnego Nt:. ó1<alanie Po
częćia Bogarodź!cy Panny , ktorą w rowadzą y po
fianowią Oycowie Bernardyni przy · ośćiele Pokoiu od 
7.jobu Zb~wićie!a ~~~wanyll_l, ~ St~łccznym MNfośći,_ 

a~ 
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· Nafzym Krakowfldm. Do tey nie tylko Kawalerom 
zac~go Orderu tego, ak też wfzyfłkim w CHRY
STUSIE wiernym oboiey płći wpifywać fię wolno, 
innych zwyczaiem Bra8:w Zakonnych. Pomienio- · 
ney iedl!ak Konfraternij Braćia , ktorzyby nie byli 
Kawalerami, Krzyża ani innych Orderu Nafzego zna ... 
kow, żadną miarą nośić nie odważą fię, lecz tylko 
metalik złcty z wyobrażeniem Nayświętfrcy Panny 
w dźiećinnym wieku, y w kolorze białym, depcą
cey Smoka, z takową infkrvpcyą: "Dignare nos laudarc 
te Virgo Sttcrata : · to ieH:. Pozwol nam chwalić ćiebie 
Panno Swi~ta. We. wfzyftkich zaś tych uflaw arty
ł<uiach, punktach , obligacyach , y kondycyach , 

· / Prawa, Konfiytucye Rzeczypofpolitey, y fłanu Szla· 
checkicgo Korony Polfkiey y Wielkiego Xięfłwa Li
tewikiego, tudźież ~ ,~obody, prerogatywy podług da· 
wnych Rzeczypofpolitcy zwyczaiow, y OyczyHych 
Konfiytucyi nienarufzcnie zachowan~ bydź powinnc. 

Te były Pryncypalnityfze PoHkiego Orderu po
fianowienia) pod protel cyą MARYI cd przezornego 
Prawodawcy W!adyfl'awa Iv·. z do.fkonałą deliberacy'! -
uformowane , z ktorych naymnieyfzego fi'owa y lite- .. 'l· 

. ry opuśćić fi.ę nie godźi, iakoby na złoćie lub Cedrze 
, wyryte być miały. Atoli iednak za infzym Dckrc
tow B?1kich z rządzeniem,gdyby mi fię z~ Panowania 

~ tego 
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tego Pana żyć zdarzyło, y Zebym zdanie Jego wyro
zumiał' albo w radach Jego zofławał' życzyłbym 
bardźfoy Kośćioł tytularny Orderowi wlafny, nie w 
Krak.oivie,ale na przy kład we Lwowie w blilkośći Gra„ 
nic Tureckich naznaczyć. Owfzem by przyzwoitfza 
rzecz była, dezygnować mieyf~e, na tak świ'itoblwc 
do Nabożeńfł:wa Kawalerow kongreffy, w Warfzawic 
przy Rczydencyi Krolewfkiey u OO. Trynitarzo_w, 
do ktorych wierny h r~k, tak Kawalerowie, iako inne 
pobożnic;yfze Ofoby hoyne Jafmużny daleko pewniey 
wnośićby mogły, niżeli do Podfkarbiego Orderu, wie
lu intereffow przGfzkodami zatrudnionego. Ponie
waż z ofobliwey Infłytucyi włafna ta iefl: pomienio
nych -Oycow powinność, więźniow pod · Pogańil{im 
Bifurmana ięcżących Jarzmem okupem podźwignąć , 
co dotqd z gorliwą ku bliźniemu miłośćią wypełniaią -
fkutkiem; Acz w prawdżie tak zacnemu wielldt;go 
Koronata uśiłowąniu , lubo tylko mi~dzy famemi do-

, brey woli granicami za wart(;mu,nic z powinney chw a
ły uwłaczać ni~ należy. ~ofławiwfzy tedy w fwoim 
wigorze zupełny Władyfławowi Honor, na więkfzość 

fl'.awy Jego 'Bullę Papiefką wczGśnie otrzymaną, 
ktora wzwyfz pomienione potwierdza 
. Ufiawy, tu k~d~! 

UR-
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U R BA N VIII· 
Na wieczną Rzeczy pami~ć. 

WOiuiąceg; Kośćioła z nader hoyney łafki Bo
ikiey, lubo przy zafiugach nie rownych trzy

rńaiąc Rządy, między pierwfzemi ApofioHkiey ufl'ugi 
pracami, w tym naywiękfugo ufiawicznic dokłada
my fłarania, ażeby Katolicka Wiara wfzędźic y w l~a
żdym Narodźie kwitnęła; tudźież za uśilną pomocą 
y dźielnośćią pob0żnych Monarchow , y innych lu
dźi urodzenfom y enat~ zacnych , iako wiernych 
CHRYSTUSA Athktow co raz fię lepiey fzerzyła y 
krzewiła ; dla czego Katolickich Potent~tow na to 
zmicrzaiące żądze, cio ła{kawego wyfł'.uchania ocho
czo przypufzczać za rzecz pożyteczną w CHRYSTlI· 
SIE fądziemy. A ponieważ miły Syn nafz Szlachetny 
Mąż Jerzy Offolinfl<i, Hrabia z Tęczyna, Naymil
fzego w CHRYSTUSIE Syna Nafzego Władyfława 
Polfkiego y Szwedzkiego K.rola Prześwietnego, do Nas 
y Stolicy Arofl:olfidey Pofeł, }mieniem tegoż Włady„ 
fiawa Krola nie dawno Nam donieść raczył,iż pomie. 
niony Władyfł'aw Krol podług Przodkow fwoich źar
liwośći dla obrony y rozfzerzenia Wiary, pewne zgro
madzenie Rycerikie pod tytułem Niepokalaney Bo
garodźicy Panny, w pewney liczbie M~żow z całego 

fł:anu 
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f.l:anu Rycerikfoga ofobliwic wypraąych :t na więkfz~ 
BOGA y Jego Nayświętfzey Matki Pann,y MRYI 
cześć y chwałę , oraz na teyżG Wiary Katolickiey 

, przećiwko Jey Nieprzyiaćiołórn iafzczyt y ~ozfze„ 
rzenie, fpofobem y kfztałtem niż~y wyrażonym wznic
ćił, y fundował, przy gąwnych Uiławach - nafł~pq„ 
iącego Tenoru. -

T.lł fi§ myrażaią U/lamy Orderu y 
· Pr~wi!ej Krolen;jki. · 

A Jak; kiedy według teyże expofłulacyi, pomienio-
ny Jerzy Offolin!ki Hrabi~, żda fię wielce pragn~G 

aby takow~go R ycerfi:wa podnie§ienie y fundacya , tu:!' 
dźież wyrażone reguły mocą Nafzey ApofioHkiey 
władzy 11twierdzonę były, Jerzy pomipniony tegoż 
Wfadyfł'awą. Kro la J mieniem-pokornie uprafzał, aby
śmy Je iak należy obwarować ~ dobrot1iwośći Apo
fioHkiey chć-ielL -My t~dy pąbożnym y chwalebnym 
Władyfława Krola chęćiom., ile w Panu możemy -
zfldofyć uczynić, y farnemu Władyfl'.awowi Krolowi, 

„ ku ktoremu ofobliwym Oycowfkiey miłośći affoktem 
unośicmy fię, partykularn-e fawory y łafki ośwadczyć 
pragnąc , w~niecenie y fundacyą zgromadzenia R y
cerfkiego wzwyż pomfonioncgo, y Jego wyrażon~ 

· Prawa 

/ 
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Prawa ( byl•by 3. Con,·ili'um Trydcndkicmu SS. Ka
nonom, y Apofiolfkim Konfiytucyom nic były przc
ćiwnc, y uymy włądzy micyfca BHkupow nie czy
niły) powag~ Apofłolfką y ninieyfzyrn lifłcm utwier· 
dzamy y umacniamy, nienarufzoną Apofiol!k,go 
ztwittrdz,nia moc przydaiemy, y wfzdkie ogulnie y 
zofobna tak z Prawa, iako z uczynku dcf,kta , kto
rcby iakirnkolwick f pofob~m ząchodźiły nadgradza
m y, daiąc wzwyfz przłrzeczor~ym Prawom m·oc y 
walor, ażGby zupdnc y całe fkutki miały, y otrzy
maly, y przei wfzelakich pomi~nionego Orderu Ry
ccrfkiego Braći Kawalerow, y inne w nimżt b~dącc 
Ofoby nic narufzcnie obferwowanc, oraz przez wfzcl~ 
kich Biikupow y Dckgatow, nawet nafzych Apo
fio1ikich Audytorow, wfzędźie za .przyfądzonc y u
znane były; owfzcm ktobyk.olwick z iakicykoJwi k 
władzy umyślnie albo z niewiadomośći fprzcćiwił ,fi~ 
temu, to wfayfło za prożnc y nieważne przyzna- . 
warny, mimo !(onfiymcye y Ordynacye ApofioHkie, 
y inne wfzttlkic, choćby też przyśięgą, konfirm_acyą 
Apofłolfką, albo infzą iaką mocą fiwicrdzone, taki' 
mimo lifty ApoRoHkie fakimkolwiek fpofobem na 
przećiwl<.o wydanG, k.onfirmowane, y wznowione, 
ktorych wfzyfłkich, y każdego z nich Tenory1 za 
zupclnie y dofiat,cznie wyr~żon' maiąc1 y one w in'!' 

R . . fzych 
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fzych okoliCznośćiaeh w f woi•y inocy z•chowui~e , 
!la ten czas ofo~liwic, Y,.wyraźnic im geroguic.my, ,j 
innym, w~z~l!um · przec.P. nym &c .. Datt .w Rzymie 
u S. Maryi 1ękfacy fab .Ann11lo PifCat:()rzs Dnia s.
Lipca 1634. Papicfl:wa Nafzcgo Roku n. 

Ktożby tedy śmiał przcdtym, y teraz ganić raz . 
upodobany Swiata Głowie, owfzcm od tcyżc potwicr„ 
dzony walecznego Krola Władyfiawa Czwartego wy
nalazek, na pomnożenie Senatu, y Ryccrfl:wa Pol-· 
(kiego fplendoru, na wf panialfzą Dworu Krolcw~ 
:(kiego Magnificencyą, na zach~cenic przećiwko Bi. 
Rońfkicy Hydrze Syno!"' Oyczyzny odwag, rofiro· 
pnie wymyslony, nil~t pcwńi~ · zdrowego rozumu 
nie rzeknie, aź~by nie miał, nic tylko pof politcy go· 
dny byc pochwały' ale t'i z fkrytcy polityc:zney 
racyi Rrzcczypofpolitcy wielce pożyteczny : Tym ber 
wiem fpofobcm wielka inkonwenicncya pod pozo
rłm honoru utaiona ·mogla fię uniknąć. Gdyż wiele 
z Krolow Nafzych od obcych Potcntatow ofiarowane 
Cudzoźicmikich Ordćrow ozdoby, y znamiona, radźi 
nic radźi przyimowali, ażeby nie zdali fię zuchwale 
one odrzucać, albo przynamnity iakowcy nie polity· 
ki ikazę na fię zaćiągać. Już zaś takowe przyięćic 
obowiązywało ich nie wywikłanemi zwiąikami Bra
!~rg~~ d~)ak~wcgoś niby ~wartego z pofironn~mi 

przy: 
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intrygowania wolną Rzeczpofpolitą w cudze ir~terełfa. 
Na oddalenie tedy podeyrzanych inwolucyi, pomie- · 
niony Krol~Domowy Order Kawaledki pofłanowił, 
albo raczey fiarodawny WfkrzGśiJ, żebyśmy cudzych 
nie zaćiągali. Chćiał przytym toż famo R ycer!kie 
zgromadzenie mieć z infzemi Orderami nie wfpołfło
warzyfzonc , iakoby Monarchowie Polfcy , Sqśiedz
kich Panow , przez konferowanie znamienitych Or„ 
dcru fwcgo znakow ku fobie uczynili obowiązanych, 
a nie śiebie farnych y Oyczyżnę, przez przyięćie ob
cych, w cudzą nie potrzebnie wdawali f ubiekcyą. Na 
koniec chwalebne , y caf emu Chrześćiańfłwu pożą
dane o wznowieniu W oyny przcćiwko Turkom 

. Wladyfława zamyfl'y, nieprzyiaźnych zazdrość przez,,. 
pofl:ronne fakcye Seym zerwawfzy rozprola. Za
zdrość bez wątpienia pnie fi~ na wierzcholki , o zni
żone mniey fioi doliny. Jako bowiem ćień iefł ćiała 
towarzyfzem , tak ona w ślady za wfpaniałemi idźic 
umyfi'ami. Pokazać mi profzę c;złowieka, ktoregoby 
cnota) granice zazdrośći przefkoczyla ; albo ktoryby 
daleko za met~ poćiiku ćięfzkich Jey pofłrzałow zo· 
fiaią~y , z iadowitego tey Furyi natrząfał fię infu1tu : 
Więc gdy ufiał koniec, ufłać y śrzodki mu,śiały ! Y 
~ak ten Ord.~ , iako bodźiec , y po~udka W oienncy 
_ R: m~żno-
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mężnośći przećiwko Nieprzyiaćiolom zbawiennego 

. Krzyźa, pożądan~go nic otrzymał effcktu. Potym _ 
zaś częśćią okropne całego Krolefi.wa zamiefzanie, 
przy żałofnych wznieconey na ten czas z piekielnego 
bagna Kozackiey rebellij circumfiancyach, częśćią nie 
zwyćiężonego Krola śmierć fkwapliwa , przezacney 
intericyi fukceff u cale pozbawiły. Z przedźiwney 
z tym wfzyJlkin1 Nieba dyfpozycyi rozumiem to fię 
fiało ,- żeby zupełna przedśiewźiętego dawno wyko
nania fława, teraznicyfzemu Regnantowi Nayiaśniey
fz~mu AUGUSTOWI II. dofłała fię, iakoby piękne 
.Predecefforow zamyfł'y, piękność pokoiu iedynie ko
chaiący Monarcha , cnotą y panowania dofkonalośći~ . 
Władyfł'awowi podobny,do końca pomyślnym przy.: 

prowadźił fkutkiem. W fzakże co przefzłe lata 
_ - fkaźiły, to świtżfzc po nich naprawiły. 

Dźień Dniowi icfł: nauczyćielem, 
co icden zacznie, to drugi długą 
n~uką wyćwkzony , doiko: 

~aley kończy.. · · 

I 

RO 
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CEREMONIAL 
·Czyli ; 
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P lizyimowania Ryce~zow albo Ka· 
·walerow, do l-lero1c·znego y za· 

1. cnegó w Polfzae Orderu, Nic· 
-- pokalaney PANNY .-MARYI, Krzyzem 

czerwonym, na iedney firoriie> Qbli· 
cze Bogarodiic.y :bet pierworodnego 

.· gr.zechu-pocz~tey, na drugiey poftać 
Orła białego repre~e~tui~cym~ 

. uzb. oionych. . 
. . Od ~rba a Vlll: Papieia, Włady
- l'awow1 IV. Polik1 mu y Szwedzkie· 

u Kr.olo pr-z S Je nym pierwfzc· 
o Aktu ufu1 do ·iu, y na potym...,, 

do zachowania p d ny. . 
Pr ez Alb y ta zaś Xiąi~ćia a· 

,1 
a ·ł · dźi· 
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· · clżiwifa Kancle.rza W. X. L.wraz z·u· 
fiawami tegoi Orderu, do PraW Rzb
. czypof politey akkomodowany ,. . y z 

.~oli J. K M: uf <>Zony.. Roku· 1637 • 
. „ Z Biblio.teki uczonego (irypbi_ufza 

w·yięty. 

Przygotomante m Kośćie!e. 
· 1-. Maicllat Nayiaśniefzemu Krolo\yi JrnśĆi ,, pod _ 

Z\vykłym Baldachinem,, y z herbem Krolcwfkim 
~ ma być pofławiony.r . · . . · 

1 Siedzenie dla Nayiaśnieyfz~go Krolewica .Jmśći 
Kaźimierza, na przećiw ko Krolcwikieg_o , tak że ~-

. herbem przy brane będźie. _ 1 
. 

l·· Na ltW;ey fironie w Kośćiele gdZie Kr.ofowiC Jmść. 
~ 2aśiędźic ,_ mieyfca dla J. W. Ka-walcrow· Kandy

datow '· z wyrobiontmi nad . każdcg_o ś.icdzenicm 
,.r ich że-. _li_erbami:, f porządźonc będą~ · ._ 

4 .. Prżed Ołtarzem wielkim wezgłowie z ldęczeniem,, . 
albo F aldyfiorz dla Krola P<'.lfiawią , gdźie. klę-· 
czcć będźic, . nim ubior· R ycedki pr.zyimie z ~'!J~ 

- 1 

_ Xiążęćia -Jmśći Arcybi!ku pa. · · 
s~ Niedaleko z tarntąd· od rogu · Ewangelii~ ku O!ta:. 

rzowi; S.Bennona· wyfiawiony będźie Tron o ie~ny m 
. g~aduśi~ ~ ~~~~~~1gd~~ K~~l J~~ć prżyobicc:~~ny · 

lUZ 
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iuż ubiorem Rycerfkim zaśiędźic, y podobnym 
dcftynowanych Kawalerow przyodźicic. 

ó. Na ~Ołtarzu Wielkim złożony będźie firoy R yccr-
f.ki, według fl:atury każdego zrobiony, ktory Xią

. ze Jm~ć Arcybifkup przed przyśćicm Krolc
. w !kim do Kośćioła poświęći. 

Port'1dek ia./{im iić mai<i % .Pałacu 
1. A!fyfłencya Dwor{ka podług zwycza·iu w przedźie 

.rufzy fię, potym Kandydaći, za niemi zaraz Kroi 
J mść, maiąc tui przed fobt Nayiaśnicyfzr.go Kro-

1 lewica ] mśći Kaźimierza„ 
i , ~ Pod famo w1;yśćie w Kośćiol Krola Jmśći, odezwą 

fi~ wokaiiilowie na Chorzc f picwaiąc fraktem, ale 
wfayftkic zupełnie fi-0wa cał~go Pfalmu śicdm-" 
dźicśiąt dźicwi,tcgo. 

J· Jak Krol Jmść przed wielkim Ołtarzem fłanic,
czytane ·będźie przez /mśći Xiędza Nuncyufza, 
albo komu by to zleći , Bre'Ve Pa pidkic. 

Po przeczytanym Apoflolfkim Brerve, Krol J. 
pokJ~knie na przyg,...;t wanym wezgłowiu, tro
chę zaś niicy Krol ·wie Jmść, za nim toż uczynił 
y inni Kawalerowie Kan_dydaći. / 

5. Xi~że Jmść Arcy Bifi<up pontyfikalnie ubrany, 
ZaQ.11ie Pn~yidź Vuchu Sivięty f5c. 
Potym .rzecz~ J'puść Dt-tcha tu:ego, a 6td~ ]iwo-_ . 
r~one~ Odp: z~ odnoivifl oblic~c iicmie 

al Panie 
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, Panee: "1yjf u.chay 'Yliodlitwr- mm(~ 

· ~P. : o:, A ' 111. oła~i' . rnoie: niech d(ł tie/ie: p.rtJii:l~ii .. 
. Pan. ~· 111am1·„ 

Odpo~ r: Dst,liem; tUJQltn~ 
„ , . „ · ófrtudlmJ· Jit~ 

B Oie: w ktorcgó r~ku fł Serca, Kroiowł nakłoń na 
proźb.y nafze ufzy pełne; miło#ś}~rdzi~ twtgo, y 
fług~· twcg~ N„ rzcid~m m;_drosc.t two1cy racz.ob~--

darzye , ażeby wyczcrEnąwfzy· z twego zrzodła_ . 
rady, t-0bic podobał fi~;i y wfzyftkie- Krofoftwa prze, 

yżfzałi ćicbil całym (erccm, fzukał,. y e>coliol
wick fł'11fżnic. prośi,, ct~ymać: moKł: ptŻGZ: Chry-:
fiufa Pana. nafx.eg~ Amen. _ 

<:f.. Po ikończ0nych MQdłit:wa~h~ śpiewana. ~dźie: 
~"'•ni~ti~ ~ Łu&ajJa" z" Rozdźiału. dźi&.śiątcgo • to 

_ · łdl naftępuitce· fłowa. tcgoź" Ewangclifrv :: 
_ -z-., Won czaS; na:naczy/: Pa.n,, y i1.1tt_ycb ii'edlmdiieśi11t 
. dwcch .Jr pojfal: ~- nich ia; a1"oc& t)a wjfelkieg0: M i4-

pa.„ y mie.yfa~~ ~·c.: - · 
&. Poty-m. Spicwana b~dź.i~ Eptf/Ja~ po, ktorcy miafl()) 
_ ctr4~,a{u,zaan'! fp~,wać 'Dm-Jiu: S'.Simarzy/id~ ~ c:: 
Xi~ę, Jmść Arcybµkup zacznie· Ccrcmonib py;ta1ą.c fi~ 

Kro!a kl~czące~o> 'Ztg!l> §uli.aj? · _ 
~~!. .fzt1/lam; te~OJ a/Jyt:n fit .mog~.flać.~ R;ye,t~~ellA-'' 

_ Ni'poRalan.ey,; P,AJNNr„ _,, in~fb na; B0&,a: J; JC)J 
~1~· !ł'-et:&Olt/J ~~ !!~~'~ tr~~tl{.~·~ ~~ 

· . Spyta:- · / 



SB 
Spyta fi~ mowu~ j~p· tel gr;toUJ-· jnemJ ufb pr.~~ 

i'a-c:- Rycer/111Jo?.· Odpo:: 1e.flem~ · -
_ Chcejf: ie K'r.olefłllta: twega cAlQf t, godnolf, prtatlf4; _ 

J poijth.i pa Bog11, pu htmorze· Br;garodii&J: !'a.nnj, .1 
. Kościola: J:wi{ttg,tJ Matki najSze_J; mieć- "fr.-ml: oc~em~- ~ 

Odp.: cńcę„ · 
Chce§ ge· mr inie :eflawiać-' .fit.t y; . H{J) twofe· la-_ 

_ *.Jl; ie%eli6y WflJ.na: przeiiwk.a· tQbie: Pogan .1 nlt111ie1~ · 
n ych: f!_ujl~!a~· __ Odp:; ~fJc~1• • „ 

ChceJ~e fię· _flar ac: R.J:cer%'010 Ordertł! tw.oteg~ podług. 
możnoiiff tll!oie_y orl w[selkiegę zdiif:rjlwt1.· wjlrzym~f, a!J.1 
nJc_ nikomu: g1Pttliem nie w~diie.ralf,i y 1 &e~ ioldc111-.! 
fiPym kontent:omali fit'!' Odp:: eńc-r.. -

Chcejjze· c~eśi MARTI P dt111.J pomnażać;. y VJ 
te~ :~.nie6e/Pierzcfijf~e~ ~~ćt""' za/Jawi&: Jtr'): ażeby. ni/(t.J, 
przec1111 Bqgu:, y~ Nqys.wię!fJcy, Matce· .MARTI,)· 111 a: 
becno.Mi. tu1fJtf:y, 1ne. btHźnitt· - OcI p.~· cl3ct~· .. 
•. ChcejJże.' u.flawy;, Or.der.u; y.1 po.win.n- !(u; Br 4'i lll!fł: 

'lCJ1- ~achowttć-' lłtLlofć:l Oi.f... cńcę~„ 
Zatytn Ducho,wief'Stso rzscze: Dii(ll.i B·ogtł„ 
To ikończ.ywfzy Krol jmść. .Miecz. fwoy· gpły poda 
w: cyce. Xi\t;ęćia· Jinśći Ar::yaifk..11pa: 

Poi/1uięce.nie: Miec~$ 
Pomuc- naJSdi w: Jmi{' Pat1t1l ~c: 

· Modlm;r fi~~ 
11łltd1ay proś1'my, ći~· Pan~ „ ~~~litwj naf~ 

~ł y t~n 
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y t~n Miecz ktorytn fię Ruga twoy rrzepafać pra~ 
gnie Reką Maiefl:atu twego: racz pobłogoflawić..,a żeby 

· rnogł być obrcńcą Kosóołow y V/ dow; oganom zaś 
y innym przcćiwnikom fwoim pofirachem, czyniąc 

. ma· z. ś·itbie tak naćicrania, iako. f praw1cdliw~y ob.ra
ny !kutek. Przez Cbryfłufa Pana nafzcgo Amen 

_ Modlmy fi~ 

P Obłogofław Panie S· Oycze, Wfzechmogący wie- ~ 
1 

czny Boże, przez wezwanie Jmienia twego, przez 
prLyiśćic na świat Chryfiufa Syn~ twego Pana na

fzcgo, y przez Dar Dacha Swiętcgo,y prz<tz przyczynę 
Naydrożfzey Matki Syna twego Panny bez grzechu 
pierworodnego póczętc y, ten Miecz, ażeby ten fiuga 
twoy ktory go dnia dZiśieyfzego za dozwoleniem łaiki 

/twoiey przypafuie, widorrfych Nkprzyiaćiół pokJnał, y 
2wyćięfiwo ot.rzyrnawfzy; za1.Hize zo!ławał n~µfzo
nym Przez Chryltufa Pana na{zcgo Amen. 
O 1daie potym Mic.cz Xią/.ę J mść Arcybilkup ~owiąć. 
Odbiertl:J N. Miecz Switt:J 111 Jmit Oy~a . t _y Sy
na t y D11cha S t Amen. <tfibyś go zażył na O
bronę tmoię ,. y S1vięteg,o Koic'ioła Bożeg<J , na po- · 
hańbienie Nieprzyia!iołKrzyka C'1ry/l11fo1v~go y wiGtry 
Chrzesćian}kicy , a ikć ułomnoić Ludzk.tt po~woli, abyś 
nim ni/wg/ niejtu{Snie nie ran.'ł, honor Boga .Y Mat
ki tego Niepokalaney P aJ.my .kl A R TI bronił „ co 
,niecb_ay da ten, tJory z Qyccm y z 'Duchem S. Kr~ 
luti1 Bo.g na wiek.i wie/\0111 Am,n. w kła.~ 
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W Idadaiąc zaś miecz w pochwy , t~n że Xiąż~ 
jmść' Arcybi!kup mowić b~dźie. 
Op_afay mleczem twoirn. lęd:łuJt·~ twołe naymocnley , , 
wJmir Pana J €'{UJ' A C H R-r S'I UJ A, 
y Jęgo Nayświ{tfley Pant!) .Matki, cf; zw~~ay że J'wz{- rc 

' ći nie Mieczem, ale przez wiart Kroleflwa nabywai~. 
Przyodźieic potym Krola Jmśći Pł'afzczem Ryccr
lkim, iuź od- Oyca Swii~tego poświęconym , mow1ąc 
naHę-puiącc fi'owa. · · · · ~ 

Przyodźiewam ćię ftata Ryterfoa- btałd' 1 przez co ~ył 
. byś Zf!any za R,Jcr:rza Niepokalaney Panny y Matk.i 
·naftzey, /{tora Modlitwami fwemi niech ćię broni ,y 
żywot wiecznyć wyiedna. Przez Chryfl: P. nef ego .(lrnen. 

~Wldada~ąc też Krzyż u lańcucha wifzą_cy od Oyca 
Swiętego poświęcony, rzec ;.t. . : 

; Odbier ay Krzyż J €z_ U J' A Chry/lufa Odkupiciel;e. 
na{Seg_o, Liliami Niepok.a/41 ;~y Panny Matk.i" iego ~e% 
grzechu· pc~ętey przybrany , iako znak zdrowia y zwy-: 
iięjlwa nttflego, abyś .go nif!ac, jłt:1ł Jię Rycerzem Jey,y · 
~aby przed tob(I ućitkały wfielk.te Fogaiif/de nartdy. · 
Na koniec przy włożeniu Szyfzaka rakowych fłow 
· zażyie. . Odbieray przyłbicę· , a~tbyś fię zdjf onil mil 
pzećiw prjlrzałom Nieprzy1.aćicf/k.im,. znefSJic ie ćierp!i-- , 
wie, J niech Jię prędzey s~yflak JPada, milibj1ś miał 
i Placu Hmykać. . · . · 
~- !)m: Xi~t( [mić ArcyGjfl.up z prtyromnJm 'Du

cbo„ 
...... a . 

', 
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. eho111ienflUJ~ffi :n~flfpuit1c1 llęilżie ·moiPil Modlit11>{; 
· Błogo!ławiony Pan, ktory _fpofobi r~ce rnoie do potf~ 
czki ·y do Woyny ~ miłósicrdźie moic y ućicczka 
moia, .Schronićiel, y . Obrońca y .Protektor moy, y 
w nim ·pokładam ·nadiicię, ktory mi poddał lud moy. 
Chwała Oycu y Synowi &c: 
'iPa111 j/Ygf twęgo _ Panie Odp: Boże moy ufai~cego 
119 r:r obie. B,dź mu,. panu ·lwierd~" WO"J~ ·Odp: Od 
Oblic1t1 NieprtyiaciCVf<i~o. 

Modlmy fię. -

P Obłogo!ław S. W fzcchmog~cy y wieczny Boże; 
ktory wfzyfi:ko fam ·opatruiefz, y dobrze rof po
rządz-afz, ktoryś na ~wśćiągnieru' złośCi y nrcibo

lnośći złych, yna obronimic fprawicdliwosći) uzywa-
11ic miecza na __ fjcmi "ludźiom ~ :twoky przezorności 
J'OZwolił, y Rycerlkic zgr-0madzcnia dla ·zatZavtu Ju„ 
du · wzniećić chćiałcs, y "ktorys. ·prze.z .Błogolł: Jana 

- żołnierzom ćlo niego w Pufzczy pnychodzłcy.m) ·-aby 
iadncgo nie biiąc ani r~ni~c , właf nym .konten
towali fi~ żo~~ nakazał·, -~iłoiicr<.łźia ~twtg-o po
kornie żebrzemy, a żebyś iako Dawidowi fłudZc twe„ 

~ mu na zwyći~icnic Goliata władzy y śiły dod~cś 
· y JudźiG Machabcufaowi, z dź1kich · narod~w Jmis , 

1woic nicwzywaiącyc:h tryumfować pczwollłcś, tak 
_y temu Rudie twemu N. ktory świeżo pod ćięiar 

~ -~y~r~~~ !?!Jki po~~~ic .~ y mocy, ~a ~iękfz _. 
Y!_~~r'i 
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Wiary, iiadźiei, miłośći, y twoiey boiaini pomnO-: 
żenia ,- tudźicfz pokQry, wytrwania„-· poflufzcńflwa y 
ćicrpliwośći użyczył, y wf zyflko w nim świątobliwi; 
fprawował1 aby nikogo tym mieczem albo innym nic 
ffufznic nie ranił, al~ nim fi'ufznośći y f prawiedliwo
śći bronił. A iako fam na nową Kawalerfką po~wyż- _, 
&on idł gpdność, tak aby-dawnieyfzego wyiuwfzy -
czło.wieka , ze wfzyftkie.rńi fprawami f wcmi nowego 

. / przyoblekł, aby fię ćiebic bął, y dobrze czcił, znic- . -
· · wierncmi firzegł fię fpołkowanja; y- fwoię l<u błiźnic

mu pomnażał miłość, przcdfi~wźięćie f woic dobrze 
wypcłnil y f woicy powinnośći we wfzyfrkim za do
fyć uczynił:: przez wezwanie ]mienia twego, y rwcgoż 
icdnorodzoncg0r SJrna Pana nafzego JE.zUSA C HR Y· 

s: T · u s A, l<torcgoś. dla zbawienia: narodu ludzkiego 
z nicnarufzoncy PA N NY MA It Y r, bez picrw<P-
rodney zmazy poczętcy wćielonym być chć.i~ł, niech 
F~CZ. pr~źbę te.y z~ ~ayd~fłoynieyfzey p A N NY, kt~ 
rzykolw1ek tę nułos1erdz1a Kroiowr y Nayłafkawfzt 
Panią f woię w tym Kawakrlk:m zgromadzeniu po· 
}{omie cz.Cić będą, z teraźnicytzych niebefpieczcńfi\11 
wyrwani będą" 'J w obecnośći B a iey Majdłatu twe
«?;; za popełnione y opufzczo c gn cny odpufzczc· -
me uprofż~ , or~z niech zafłużą eraz ~a ~afkę,~ ktorł 

, pragnif: otrzymac, a potym z~ wfzyftkrem1 Sw1ętem1 
zbawicni·c przez cał~ wieczność ośiągną. frzcz. tego~ 
~~cy~~~ P~~a !!a~ego Ą_~~n~ ~ ~ 
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_ „ Na koniec Xiąię Jmść Arcybifl<up pocałowanie · 

pokoiu oświadczy Krolowi , iako głowie y · Rz~dcy 
nowego Orderu Rycer.fkiego, ktory na przygotowa.
nym przy Oltarzu S. Bennona zaśiadfzy Tronie, ro
fkaże przez Penitencyaryufza; to iefł: Prałata Orcforu, 
ogłośic śiebie, y innych R ycerzow. ~ 

Po promulgo\vaniu J. W. Kandyd«tow Kawale- / 
row, naprzod . przyfłąpi Na yiaśnieyfzy Kro lewic Ka- · 

- źimicrz, ktorego po!-" lęknionc;o przed Tronem Krol 
mść . pytać fię będtie. . 

Chcef! ke Krzyż ćhryflufa nośić y ~a niego mrinlu 
woiozJJac? Odp. chtę 

Je/l żeś goto1u Sercem y ufly przyi~ć flttzht ·Rycer~ 
fa'1? Odp: . JeHem _ · 

ChcefS kie N ayiaśnieyflego Krola, Krore/liva ' Rze-/ 
czypef}olitey Poljkiey zdrowie godność, y- po~tki, poriłU& 
Praw. Oyczyflich, po Bogu y iego A1atk~ Parmy M"a
ryi, tutiiitjS S. Ko1ćz"cła Aia,fti naflry honorzu, 
mieć przed oczyma? OJp: t·hcę. . 

Chceft.$e rflfżnie za/ła1viać fi!, y · śiły twoie łożyć . I 

iezdiby 11Joyna przećiwko Rzeczypoj}olitey od Pogan y 
niewiernych p011Jjlała? Odp: chi~ę 

Chc~fsże żołdem twoim kontento1vać Jię y jlardć a 
. ~eby nilc..t nic od nikogo g1Paltem nie wydżierał, 011flem 
y innych fJd zdźi~rjł111"1 podług mo~no/ći t11Joiey u:flr~-
mai? Odp: che; . 

Chccfl 
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Chce[S że czelć Bogarodźicy P,'-'nny pomnażać, y za-

fłt611Ji ać fię ,„ by .też z niebef}ieczef1/łwem iyćia, a żeby 
nikt w obecńośći twoiey Boga y Sivi{tfl M-'tkę iego 
tzie bluźnil? Odp.: chcę. . 

Chrejs że 1:fl.i1vy przyiętego ·orderu .według Pra111 _ 
&ecz.ypef}olitey y powinn(I Au Braći twoim miłość ~a-
cho11Jc1Ć ł Odp: chcę. . . · „ 

Na to DuchowLńfiwo rzecze„ ' 'Dźtęk.i Bogu„ 
· Nako nice Kawaler wyiąwfzy · miecz f woy z ,po- · 
che\!{ poda go w ręce Kro la Jmść~, Krol zaś J mść, .fldo
niw fZy go ku Ołtarzowi nadol_, pokaże Xi~żęćiu Jmśći 
.Arcy.bifl<upowi, aby pobłogofł'awił. Xiąże Jmść Ąr- ~ 
cybifkup uczyniwfzy Krzyż nad niIJI, inowić będźic 
te .ń'owa: .Pc6łogojfaw Panie ..Miea/ten, tthy mogł ·.być 
~bronp Ko.ilda'w, Poganom zaś y innym przt.ćiwnikom 
pc/łrachem y boiaźnit1, c0ni~c tak naćierania, ialw jfu-
flney chrony /k.utek. Przez Chryjluftt Pana najSego Amen. 

Potym Kroi Jmść wldadai c miecz w pochwy Ka„ 
walera klęt~zącego rzecze. Odbieray LV . .lV!iecz Sw.ię-
~' W rmię Oyca t y Syna t y Ducha J'. t Amen · ' 
ah.Jś go ZtlŻ)'Wai na cbronę 11coię y S,. Kośćiola Boż(-
go, na pohanbienie nieprzyiaćicl Krży~a Chryfłufo1vego 
y U:?' ia,ry Chrześćiaf!/kiey; a ihć ułomność ludł,ka po-
~woli, t:tbyś nim .nikogo nirjt;jSnie nie r nił, Br/ki y Nie
poka!a.ney iYt1 at ki honor 'bronił. C-0 nie1hay .da telf-J 
kt~ry z OJcem y Duchem Sun{tym /c,.rolui·e na wie/(j~ 
wzekom .dmen. b2 . BiortG 
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Biorą_c zaś płafzcz iuż benedykowariy, ktory 

· rolowi poda Prałat Orderu ,. tym że farnym przyo-
~źicic klęczącego Kawalera; rnowiąc. · - · ~ 

W dź.frwam na ćic· JJat f' R 1cerjli~ bial~, przez co b1I 
&ył' po~nanyj zet Ryceria Niepok.alaney_; Panny Matki 
nafley, /!Jora ćit fi1Jemi· proihami· nte<:h broni, y, wiecz-
'!'r; ży,wot otrzy,mtt„ . _ 
. Wldadaiąc Krol Ęrzyż. od łańcucha wifżąq rzecze~ 

Odbiera~. !Cr~~- JE z u. s A.. C H: R Y s: Tu s. A Od
-~upićielit. ntif!ego, Liliami· Ni"epo/łalane11 Panny Ma-

J - lłi iegp h~z grzechu. poctfle.J.: p.r~]br.any, ittko, znak gba„ 
_ - 1llt,mil1. z,,,yćięjl111a;4 ge,'bJf go; nefl~c lfaljięiey: R:y,ce.rgem. 

Na ofiatck kładą_c Szyt~ak m0;w. ić. będzie.:: 
Odbieray te:{ frzył6ict ktOY4 ftc: zajloni~) at! pojl_r~a

-~» nieprz'Jtttćic!/kieh, znośic: ie bcdiiift ćierpliwie,, iako
. '1y pręilzoJJJJSalłjjad~I! ji( 'f)ig/ibijl mial l!'placH um;Jf\cf ~. 

Odprawiwfzy- n.ad każdym z·Ka;wal,row aż. ~o o
fłatJ:Jicgo pod~bnc, Cttc.m.onic„ drudzy tym czafzem 
oczekiwaią~y flac będą- parąpkiem, twarZf obroco!1ą 
do. K.roła Jm~ći;; po odprawieniu za~ te~ wfZ,Jftk1e~ 
go~ ~rol Jmśc ~frani~ y; do micyfca fwe~o, „ lierbem 
włafnym ozdobioneg~ y; nagotowane.go poy~źic„ Kro-
lewic; tci J mśc K.aźimierz: do. f wcg~ipod'obn1" y l W „ 
Kawaltrą~i~ .włafne, śicdZcnia obeymą„ ~ . 

1 Po. Ojfmwium.1 Nay1aśnieyfży- Krol przyfląp1 dG 
.-.!?!!a~~a1 y ~~~~ Ofiary~ ~~j.ź~· ~~: l~~§ .Arcyb1~up 

.. 11CZC J;.. .__ _ _ _ 
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uczći go potałowaniem pokoitr; fkoro Krol Jmść po
wroćl do fwcgo .miqfoa , Kawalerowie parami poy
d'l, y . UC2.yniwfzy wprzod revcrendą OłtarEowi ,_ 
potym MaieHatowi Pańildemu, f woic też dary afia
ry oddadzą, _podobnym pocałowaniem -pokoiu będąc 
uczCŻeńi; .z tamtąd obrocą fię do Tronu Kr9lcwtkicgo 
gdźie Krol Jmsć dotyka,iąc fi~ każdego barkow; mo„ , 
wić będźie: OttJ iejleście Kawaleram·i -Orderu Niepo· 
kalaney Panny .k1aryi uczynieni, Pat~ tedy ab)ś 111 

rzecz~ _ wypełnił, coś jtowem prz.yrgeftł. 
Z tanu~d każdy poydźi6 na fwc .mieyfce, gdy 2aś 

czas Ko:mmunij :z:iaftąpi, na przod Kroi Jmść, a potym 
parami Kaw1ilerowie do fiolu PańJkicgo przyfiąpi~. 
Po_ fkończo1'ey Mfzy Swi~tcy, śpiewane będźic ~, 
D.EllW Laudamus;· tym czafom zaś Procdfyą z 
NayświętfZym Sakramentem po kośćide cbcho2źić 
będźic,.w ktorey przed farnym Baldachinem nad Mon· 
firancyą nicśio11ym iść będą Kawalerowie, począwfzi 
~ ~ .łodfzcgo, az do Krolewica Jmśći Kaźimicrza, ma-
1ąc w r~ku ~ w·ece zapalone, 2a niemi też Krol Jmść 
fofl~po.wać będźie. , · 

Odfrawiwfzy Procdfyą y odcbrawfzy GO x:ążę„ 
{1a Jmśći Arcybilkupa ro J'alruum fac trzećią bene-. 
dykcyą, tymże fpoivbem y porządkiem iść będą do 
Pałaca_, przy rez~nancyi rym czafcm na Chorze Mu: · 
~yki, y ~~~ ~~~~ ~a Fo!<~z~!_li~ appla_uzu„ 

· - -- ikoro 
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Skoro Krol . Jmść powroći do fwego pokoiu uśią

dźic. na. Tronie, gdźic go Jmicniem wfzyf.łkich Ka
walerow przytomnych, naypierwfzy uczći Oracyą, 
winfzuiąc Maicfl:atowi Pańfkiemu , y całemu światu 
Chrześ.ćiań!kiemu fzcz~śliwych nowego Orderu- p.o
CZ<}d{oW > na co) Kroł Jrnść. przez · Kanclerza -
_odpowie. 

Zakończy wfzyfl:kę· nroczyfłość wf paniale na
- bio,towany :ęa~kict ~a J. W~ Kawakr~w „ 

~: ·1 „ 
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O przyrvroc ~v1n 2nowu n1 Po!fkicb y 
.Obcych K_raia~:h fłlenciorze Orderu Bia
łego Orla, przez i. layi v·nieyjz~go y Nay 

potfżnit!JJftegoJ AUGUS.fFA Il. 
Kro/a Po/Jłiego Elektora 

sajk;ego. 
A fkutecznfoyf.z' małego fcrca lckarlłwo każde: 
mu, potv poki żyfo do ze tufząccmu Swięty 

Text poda.i': GdJ. fię brd~iefo rozumit1'łl?Jć %gubionym, 
. zaiaśnieiefo iako. Jutr~en/cd, Słońce itti iuż do zachodu 
%b1iźaiącc zda fi , ie go Morze połyka;. lecz fkoro 

' świt, pi~knicyfzc wy 'ywa. Latać y fpadać Gwia
zd/ zdadzą fi , "1 kolwiek cxhalacye wi 1

źi my, atoli 
. na fiałym lokow nc firmamenćiG tr ymaią- fię, y 
świecą. Nie i d'n mimo baiecznc wymyfły, od -
padku nowych śił nabywa Antcufz. Częfiokroć 
wiclom upadek przyniofł potym pow!łanic. honoru ~ 
Y iako nil t fortunnym zbyt ufać nic m_a fukccffom, 
tak tc·i w .łym raźic defpcrować nic powinien. z 
ś i„rćią zatym Władyfława Czwartego, wraz y ten 
~cro1czny Order Poliki, w prochach zapomnienia 

R ~ z dał-
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zdał li~ niby iuż byt po~rz bioń- · -, ofbwiwfzy ty fke 
fczupłą w domowych y obcych Hiftoryach, y to pod 
rożncn1i Jmionarni, y nazwilkami fwoię pamiątk~: 
Aliśći Nayiaśnicyfzy .AUGUST Wtory przezorny 

, fiarożytnośći 1Pol!kich badacz, cudownym prawic 
kunfztcm, z Orlich popiołow wfkrzcfzonego Fenixa 
wyprowadź~, na niefkończon~ ·właf nemu J miGniowi 
Jł'awt;, nanicśmicrtdną Rzeczypofpolitey ozdob~ y za.-

e_avtlier. fłużonfł w'iernośći Poddanych nagrodę. .Dla czego 
Limicr1. :Roku Pańfkicgo -!I..70J. kiedy -frrafzliwy Woyny 

:Szwcdzkicy wicher , rozdart-~ przez woienne wiolen
. (cyc Rzcczpofpolitą .na rożne firo.ny unośił, zebrawfzy 

·w 'Tyk.oćinie wiele Panow,niby w iakowym Pantheon 
:Kośćicl' wfzyfikich Bogow czći poświ~conym, dnia Il 

- .Lifiopada pewne .Mctalle :Złote przczroczyfiym fzmcl· , 
ccm czerwonym okryte do nofzenia przy picrśiacha 
rozdawać zaczął; na iedney fl:ronic wydawał fię Orzc;f 
iały, z napif;m. Pro Fide, Rege, ~ Lege to icft; z" 

.W tart, K)~ola, y Wolność, na drugiey iłrqnie cyfra 
z Iit'r Jmicnia Krolewfldego A. R. wyrobiona. Po
dobało fię w krotce potym Maiefiatowi Pańfkicmu 
wznowiony tym fpofobcm Order, do więkfzcy przy„ 
pr6wadźić Magnificcncyi; · iakoż kazał zrobić ąużc 
Xrzyżc ośmrogatc ~akfztałt Francufkich Orderow 
~)!iętego J2!J~pa, ~zc~~~~y~ ta~ż' pr~~zr~zyfł1yll:! - ;iZffi~ ... 
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fzmelcem powleczone z białemi brzegami ; na nich 
Orzeł biały rozćiągał fkrzydła f wo ie , w kątach zaś 
wydawały fię dyamentowe promienie , przy Koronie 
Krolcwtkiey na wierzchu będącey, y . tak z f porządzo„ 
nemi Krzyżami na białey wfiędze z czerwonemi fzla
kami, na pierśiach ozdobieni Panowie uyrzeni bY:li. 
Atoli Roku 1713. zdało fię iefzczc ·coś poważnieyfzego 
y bardźiey zwykłego, ażeby Kawalerowie infzą zno„ 
wu modą zrobione Krzyże od lewego ramienia pod 

· pas drugiego na wfl:ędze wodno-błękitney na cztery 
palce fzerokiey, S. Jędrzeia .Mofkiewfkiey, J'łoni~ 
Duńlkiey, Francu\kiey Cordon Bleu podobney, zawie- . 
fzone nośili. Ten bowiem kolor , z dawnych cza
fow od Władyfł'awa Łokietka na płafzcze R yce.,rzow 

· ( iako fię ·namieniło wyżey ) był przywlafzczony. 
Tenże nad inne znacznieyfzy u fiarożytnych wiekow 
znayduie fię, podług Hifłorykow, mianowićie Spenera Fol. uCS'. 
św~adeB:wa : Błękitny ( mowi on) albo Niebiejk.i prtedni 
między innemi kolor, dobrotliwość, politykę, pokoiu *"'-
dze,(łałe weflle,obrotność y moc ~naczy. Krore przymioty 
po wfzyfl:kich rozdźiclone,gdybyfię wraz fkupiły,Cno--
tom y T~lentom ukoronowanegoFundatora ifin~~ kor
refpondu1ą. Dyfferencyą teraznieyfzych Krzyźow od 
clawnicyfzych odięta z wierzchu Korona czyni, po-
nfoważ podobną Orz~ł biały z rozćiągnioncmi ikrzy-

~ ~łam i, 
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dłami1 Koronę na Głowie f wey pokazuic, na drugiey 
zaś flronie, Krzyża wydaie fię we śrzodku cyrkuł, na 
ktorym icfł wyrażony Krzyżyk wf party Herbowne-

, mi Safkiemi Mieczami, y literami }mienia Krolewikie„ 
go przeplatany,z napifem: Pro Fide Rege~ Lege; przy
dana przy tym do boku Kawalerow, iakoby .W-firaży 
ferca za wf ze czui~ca złota Gwiazda fi'qfzney wielko
śći haftowana , y gęfło promienifła, maiąc w~ śrzod
ku Krzyż ze frebra , na ktorego rogach podobne flo„ 
wa nayduią fię: ~ Wiarę ,KrtJla,y Wolność: Tylko 
u farnego Krola Jegomośći na mieyfcu fł'owa proł Rr:ge, 
ga l(r~la, położono pro Grege, to iofl: ~a T rzodf , 1ako
by rzekł za Poddanych. Dźień promocyi deflynowa ... 
ny dla wybranych na Kawalerfką godność Rycerzow, 
bywa zwyczaynie tenże fam, ktory wyraża Krolew
flde Jmie, y dla tego uroczyśćie obchodzony bywa ; to 
icfi Mieśi1ca Augufia Dźień wtory albo bliiko potym, -
luboć y oprocz tego czafu wolno podług upodobą.nia 
J. ICM~ z cyrkumfrancyi okkazyi, pomienionych _ 
Kawalerow kr~ować. Jakim by fpofobcm, takowe 
folenne akty odprawowane były ? ponkważ nie f<! 
iefzcze partykularnym ceremoniałem opifanę; co fię 
tym czafom praktykuie nie zawadźi nąmiepić. Wo· 
kuie Jego Krolew!ka Mość przea fwoy Konfpekt Jego..
~oś~i ?apa M~rfza~k~ :Wi~lkiego Ko~onnegKo, Iu

1
b też 
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Jo{. .A. C fi. 

[duJ' ~uili.r ex.ł.rfchłis: 





' 137 
Kanclerza Orderu,dia informowania fię o konkurruią-
cych fubiektach,_Jnore mai~~ podane, y prywatnie u śie~ 
bie roztrząfuąwfzy,determinufo niel~torych z Kompe· 
tytorow częśćiąproponowanych,częśćią wprzod iefzcz& 
z przenikaiącey Naywyżfzey reflexyi f woiey przeyrza
nych; y temuż Jmśći Panu Marfzałkowi łub Kanele-
. rzówi Orderu, ieśłi fofi przytomny, wolą fwoię donośi, 
ażeby ich .o nafiępuiącym faworzePańikim uwiadomił: 

. wypełnia ochotnie takowe złeccnie , y tak Duchow
nych iako Swieckich Kandydatow o naftępuiąccy na 
2aiutrz promocyi z partykufarney laiki Pańfiziey po
chodzącey ofirzega. Oraz informuie każdego wcze
śnie' aby na zafotrz wfzy(cy podług maniery fwoiey 
Nacyi, byleby Eod iednym kolorem Purpurowym, 
czy li fuknem, czyli axamitem przyodźieli fię~ y około 
dźieśiątey z rana do rezydencyi Jego ziechać fię ra-
czy li. Zdało fię uwaźnemu Mona.rfze dla więkfzey .' 
prerogatywy y godnośćił Purpurowy Kawalerom na- · 
dać kolor, ponieważ nad inne ieH znacznieyfzy. ~ym„ · 
holizuie boiviem nayprzednieyfay element Ognia, po ,fłoń--s,m[ovinUJ, 
cu nad inne m4teryalne rzec~y iaśniey(zy, pr~tym O[o-
h.om na naywyżjiych Godnośiach położonym, iako to Pa

_ pie~omł Monarchom, Kardynałom , Xi;:fiętom, pier1v
foyrn Magijlratom, y Kroleflw Senatorom ~ dawnćf, jfu
~· Wyra*a też pr~zw~ite Rycer~om pr~mioty , iak.o 

S to 
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t0; odwagę, wf}tfniałość umyjfu, moc, hoyność,y gorac' 
miłośl ku Bogu y bliiniemu. Korrefponduie tak~e Pla
nećie Marja, Elementowi Ognia ; tudiież ~nak.om Nie
bię/kim, Baranoioi, LwoJJJi, y Strzelcu. Jak prętko 
tedy według naznaczonego czaf u ziadą fię Kandydaći, 
idą wefpoł z Jegomośćią Panem Marfzałkiem na Pałac 
Krol.ewiki; gdźic fiawaiącym przed obliczem Maiefia
tu, popoprzedzaiących krotkich !łówach fzczegulną 
dobroć tchnących, rozdaie Jego Krolewfka Mość z rąk 
włafnych zneiki y ozdoby Orderowe , na tycnmiafł 
adaptuią do bokow Kawalerfkich też farne wodnorno
drn wfł:ęgi z Krzyżami Orła Białego w dyamcnty opra
wnemi , oraz Gwiazdę iaJ<o fię rzekło haftowaną. na 

· pierśi Icwey u wicrzchniey fukni przyfzywai~. Du
chowni podobny Krzyż nofzą na farnych pierśiach na 
wfl:ędze także błękitney podług Francu1kicy maniery, 
przytym y Gwiazdę na lewym boku trybem Swie
ckich. Słufznfotedy iak we Francyi Swiętego Ducha, 
tak y tu Białego Orła mieliby fię nazywać Kommen
datorami. Po oddaniu winnych dźięk Maiefl:atowi . 
za tak znacznego honoru prezent, nową iuż ozdobt 
przyodźiani Kawalerowie wy~hodzą do Antykamery 
to iefł przedniego Pokoiu, Cudzoźiemfkiemi Minifl:ra~ 

_,, mi, Senatorami, y inncmi znacznemi Ofobami na· -
pełnionego, od ktorych powinfzowanie ~dbięra~ a 
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-od dawnfoyfzych Kawalerow przyiaźnym obłapie-
niem, y pocałowaniem w Jagody na znak przyiętego 
wfpolbraterftwa uczczeni bywaią. Na ofł:atck nafię
puic wf paniały bańkiet , przed ktorym Krol ie fi wi
tany od całego zgromadzenia ]mieniem Kawalerow 
przez naydawnieyfzego; Na cą fam Monarcha krot
l{iemi ale ważm~mi iłowy ludzkość y przychylność 
_ku wfzyfl:kim wyraża wzaiemnie, y do poc~owania 
ręki fwoiey, odźiany będąc tymże kolorem fako inni, 

· z tą tylko dyfferencyą, że ma potrzeby u fukien nic 
frebrne , iako u wfzyflkich Kawalerow , ale złote, 
przypufzcza miłośćiwie. Z.aśiada potym do flołu na 
rogu , a inni Kawalerowie minćiwfzy znaczny plac , 
Senatorowie po prawey Jego Krolcwikiey Mośći ręce, 
a Minifł:rowie po lewey mieyfca zabieraią. Dygnita
rze Koronni albo Litewfcy; czyli t&ż Cudzoźiemfct 
po Senatorach zaśiadaią, podlug pr~edencyi dawno· 
śći czafu w przyięćiu Orderu. Wfzyfcy iednak w 
Purpurowym odźieniu,wyiąwfzy Duchownych, przy
zwoity flanowi fwemu kolor zachowuiących; oprącż 
ozdobionych Orderen1 obofogo flanu Ofob , nikt na. 
te gody w infżych nie iefi wokowany fukniach. Tym 
czafem Trąby y Kotły na Dźiedźińcu odzywaią fię. 
ll fłołu trzy zdrowia od KrQla Jegomośći zwykły 
pyć pdnione; Pierwfte na pamifitkę in!łytuowaneg~ 

S2 ()rderu; 
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Orderu ; na to wzaiemnym puharem w koley odpo: 
wiada nayduiący fię na ten czas pierwfzy Senator Ka
waler, życz~cy1n naylepfzego Panu zdrowia. 'JJru
gim Maidłat przepiia za zdrowie wfzyfikich Kawale~ 
row , za en y oni podobnym fpofobem f pełniaią, wy-
znawaiąc niewygafłą nigdy wdźięczność , ~a oświad
czoną ku fobie Pańfką m unificencyą., y hoynic wy
laną; tudźież za pomnożeni€ Rzeczypofpolitey ozdob.· 
~ r~ećie zdrowie berłowładna podaie Ręka , życząc 
ażeby wfzyfikich w Roku naHępującym w nienaru~ 
fzoney czerfiwośći mogł u fiołu fwego widźieć; wza
iem wypiiaią w koło z apprekacyą długoktniego ' y 
fzczęśliwego J. K. M. Panowania. Po chwili wfiaiCJ 
od fiołu, ,y fkoro Krol Jegomość do włafnego retyruie 
fię pokoiu, każdy hoynie utraktowany dą fwoiey od
iezdża fł:ancyi ; oprocz infzych też obligacyi, nowo 
kreowani Kawalerowie , fOWinni nakfztalt Nowicya
tu przez ćwierć Roku codźiennie nośić Order, to ieft 
znamie Je.go, za przdl:ąpieniem czego dawnieyśi fztra
fuią, ale fokką karą. Acz y bez tego ilekolwitk przy
Panu r~zyduią, zacnym tym kleynotcm przepafani 
być zwykli, dla tym więkfzey Dworu Magnificencyi 
nie mniey y f woiey godnośći dyfiynkcyi tym świe
tniey pokazania. Atoli nie iefł: to rzecz effcncyalna ,' 
byleby gwiazd~ n~ w~er~c~!'lich fukniach haftowan~ 

zawfzG 
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zawfze y na kaidym mieyfcu widźiana była. Przy- , 
daic nad to ofobliwfżey ob ferwancyi trwaiący zwy
czay : iż floiące -na Dźiedźjńcu , w Pałacu , y przy 
drzwiach Pokoiow Krolew:fkich fzylwachy, przecho
dzącym Kawalerom broń prezentuią, a mowiąc po żoł
nierfku fkweruią. Inn~ zaś Gwardye fzy kuią fię dla u
czyni<;nia czći więkfzey. Ma bowiem nieporufzone. 
Prawa polityczna Iudzkość,ktorych naymnieyfze uraża 
opufzczenie; śćiśle fię zachowuią. układne obyczaie,aże~ . 

· by za wyHąpieniem, iakowemu ~c Fodlegały grubi
ańfiwu. -_ Tym czafom do cxtrak_cyi Ofołi w Order 
Nafz przyiętych wroćmy fię. Przy--pufzczeni fą do 
niego roźni Potentaći y ludżie Zagraniczni, tak uro-

. dzenia , iako godnośći wyniofł'ośćią znacznieyśi; ći 
mianowićie, ktorych wyprobowane dobrego fąśiedż
twa dowody zalecaią, albo ktorych ' fiateczney przy
iaźni bardźiey pretendować należy' ażeby w ka·żdey 
nagky potrzebie mogli być pomocni. Nie tylkoć to 
pofpolity lud w przyiaźni profitu fzuka, ale też wfzy
fikich Pańfł:w fzczęśliwość, wzaiemney y niepłonney 
benewolencyi pomocą funduic fię y utwierdza. Ko
muż tayno ? iak wiele nam pomogły Cefarza Jego
mośći Chrześćiańfl<iego auxy liarne po!iłki, do wy
rugowania Szwedzkiey potencyi pod Janem Kaźimie
rzem , fa~ey iuż Oyczyzny wnętrzn~śći pożera!ą-: 

S3 ~y~ 
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cey? Kto nie wie ł iak zręcznie KroI Duńfki pod Ber„ 
łem tegoż Kaźimierza fł'.ab~ iuż ręką trzymany.ro, zu
uhwałG God:lkiego Lwa śiły, przeż dywerfyą Woyny 
ukroćił? Czy nie żyią ći? ktorzy iefzcze patrzali, na 
zawartą Wenetow, y Mofl<y zRzecz'lpofpolitąNafzą 
Ligę , wf poln<> pożytki przynofzącą , kiedy obfzerne 
nieśmiertelney fławy, całemu zaś Chrz~ćiańfłwu , ży
zne otworzyła żniwo, przez owo pamiętne Wiedeń
flde zwyćięfłwo, PoHkicmu Jmieniowi przypifane ~ 
wiadomo każdemu , iako od Elektorow Brandebur
fkich przyiaznc; fukkurfy, aż za Kamieniec na Grani
cę Poliką podeflane przećiwko PogańfŁwu, za Oftarze 
y fortuny Nafze niegdy mężnie fl:awały. Y to nie 
tayno, że Kurlandzcy Xi1żęta wierni Rzeczypofpo
litcy hołdownicy, częśćią p;zez dodanie ludźi, częśćią 
włafnemi Ofobami przećiw poprzyśiężonym Krzyża 
SwiętegoNieprzyiaćiołom,tudźież przećiwkoSzwedom, 
z utrat~ włafnyc:h Prowincyi, W oyfiza Rzeczypof poli
tfJ,y ,ńie bez oczewiftego awantazu zmacniali;y owfzem 
ta cała Szlachetna Nacya , iako też y Prufl<a, nie od
rodne walecznyćh owych Krzyźakow plemfo, rown~
mi z nami w Rzeczypof politey zafzczycone preroga„ 
tywami, nie tylko flarożytnośćią y zacnośćią urodze· 
nia , ale też dźielnetni czynami w W oy!kach Koron
nych y Littwfkich 1 pod czas rożnych okkazyi rzetd„ 
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nie nic raz Swiatu pokazały, coby mogły uczynić ro- „ 

wną cnotą złączone ramiona. Stwfordźiła gruntow
niey ni~ rozerwaną iedność taż zacna Kurlandzka Pro-

. wincya, kiedy przez nową teraz Ordynacyą na obronę 
_ Rzeczypofpolitey pod czas Woyny, pewne pośiłki 
pieniężne ochotnie na zawfze pofianowiła. Op_ufz· 
czam wiele od Sąśiedzkich Narodow oświadczonych 
Rzeczypof politey wyg od y przyfł'ug ; ilekolwiek deli-

. katney przyiaźni węzłem , y ludzkośćią umieliśmy 
ich fobie przywiązać. Jakoż żadnego !kuteczniey
fzego do poćiągnienia żelaza Magnefu nie wydała na
tura , iakim iefł miłość zkonfederowana, nie użytfze 
nad twardę fial zmiękczaiąca ferca , y miłą ponętą do 
fzc:zerey poćiągaiąca konfidencyi. Mocnieyfzy nad 
Gordyiiki węzel iefi związek przyiaźni , gdyż na yo
firzeyfzy miecz przećiąć go nie potrafi · Subtelne w 
prawdźie, y ledwo paięczym śiatkom niepodobne 
zdaią fi~ pektoralne Heroicznych Ordcrow wfl:ęgi, ale 
daleko mocniey Kolego wf wo ich krępuią, niżeli fł'a
wnc Gallil~ańfkiego Herkulefa łańcuchy. Przyznałby 
każdy w dO<;.hodzeniu ćiekawie Pańfiw fekretow fio
oczny Argus , mniey opatrzną y przezorną, owfzem 
cale. o Dobro f wofo y całość ofpał'l być Polfkę, gdyby 
Spartańfkim tylko opatrzona zafzczytcm, y żadnych 
F ortcc nie ~bw~rowana zafl'oną , fz€zeguln~e rozle-

- gły~. 
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głych pol Pani, takich przynamniey twierdz z oho~ 
polney fąśiedzkich Narodow przyiaźni , R yceril<iemi 
wfłęgami, niby iakowemi Geometryczncmi fznurami 
\?':ymierzonych, wyfławić ku po,iytkowi fwemu za
ńiedbała. Niech iuż przeni.kaiące Politykow dowćipy 
decyduią, ieżeli fzczęśliwie panui1cy Regnant Sarma„ 
cki AUGUST W tory, naywyżfzego mądrośći polity ... 
czney nie dofłąpił .ftopnia , kiedy dla ugruntowania 
przyległego Sąśiedztwa przychylnośći, z Oycowfkiego 
prawiG o Dobro Pof politc pieczoło\vania , Zagranicz~ 
nych niektorych Potentatow , y inne zacne Ofoby do 
komputu Kawalcrow Orła Bią.łego łafkawie przyimu,,. 
ie; ktoreby zas Prawa do tego, y Ufławy naznaczył 
Kawalerom ? darmo fię o tym pytać , ponieważ ten 
Pan dobrze przeniknął wfpaniały Geniufz Oyczyzny 
Synow, Że in1 wjękfz1 wolnośćiCJ infze Nacye celuią, 
tym fą wicrnieyśi Monarchom fwoim, Dofyć hn ną 
.Konftytucyach Domowych, ażttby mnogość Praw 
nowych , nic zdała frę pokazywać zepfow Jną Rzecz
pof po litą. Dobrowolnie Kro I om fą pofłufzni, kto
rych dobrowolnie obieraią fobie za Panow. Przytym 
też wrodzona Narodu do Heroicznych dźid lkłonność, 
UHaw pifanych, do odważnych rezolucyi mniey po
trzebuiąca, fama fobie iefl: incitamentem ; z tym wfzy
fikim ći1 ktorzy takowe znamienite ozdoby z liczby 

nazna„ 
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naznaczonych Orderem nofzą, za naypewńieyfzy ma„ 
ią one poczytać dowod, y niby rękoymią fzcze~cy ku 
Oyczyznie Pańfkity miłośći , za śćiśleyfzy Maiefl:atu 
z Rzecząpof po litą związek , y za niefkończoną chyba 
z farnym żyćicm wieczney wdźięcznośći ku J. K. M. 
obligacyą. Zważaiąc przytym dokładniey wprowa
dzone Orderu Nafzego z~yczaie, łatwo każdy oba
czy, iż wśiłu rzeczach zgadzaią fię z Ullawami Ka
walerow, przez Władyfiawa Czwartego infiytuowa· 

.nych; rowna bowiem liczba wfpołbraći śieamdźicśiąt 
dwoch, Urodzenie z wyfokiey Krwie od famGgo pra
wie Jowifza zpływaiące, famyn1 tylko nal&żąca Kro~ 
Jom Poli.kim Orderu Zwierzchność, wfzelkic prawic 
tamtemu pokazuią podobieńfłwo , y rowność. Tu 
należy także przypomnieć przyiętą od zgromadzenia 
Nafzcgo podobnie ( iako y_ Władyfl'awowfkim Kawa~ 
krom niegdy nadana była) protekcyą naydofłoyniey ... 
fzey Bogarodźicy Panny MARYI , ,__Jnjignia albo kley
noty Orderowe fumptem .Monarchy fporządzone ~ 
świadczenie Dufzom zmarłych ratunku, kolor ubioru 
zwierzchniego Purpurowy, fpodniego biały, ochotną 
na obronę Wiary, Pana y Wolnośći Ryceriką ufł'ugę, 
hoyną na wykupienie Więzniow, y podparćie potrze
bnych pomoc, publiczną mowę do Maic!latu przez 
!laydaw:11ieyfzego Kawalera 1 po~~ł9w~~i~ ręki Kro-

T - lew-
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lcwfkiey, folenny bańkict, preced€ncyą wyiąwfzy Se~ 
natorow, podług dawnośći promocyi do Orderu ob
fcrw owaną , y to ty Iko pod czas Orderowego dorocz„ 
nc:go Fcfiu, zachowawfzy winnych wfzcdkich okka„ 
zyach Dygnitarzow, y Urzędnikow mityfca,dawno po 
Woiewodztwach y Powiatach używanc,przyięći~ Ofob 
Duchownych , y Cudzoźfomcow, ktorych wielkość 
Jmienia, nic pofzlakowana poććiwość, y cczewifiy za
kca pożytek, &c. Kiedy Nafz tedy Order przez Nay· 
iaśnieyfzego AUGUSTĄ I I. fzczęśliwie Panuiąccgo 

pod fiarożytnym Białego Orła tytułem , y protekcyą 
NiepoAalaney Ptinny włafnym wyrokiem dawno ogło
fzoncy Krolowey PoH1dty , około początl ~ow wi'1<u 
teraznieyfzcgo wfkrzefzony , z WładyRawowilią in
fiytucyą ' mało co wyiąwfzy albo odmieniwfzy ' po 
więkfzey częśći zgadza fi~, przeto nowcy od Stolicy 
A pofłoHkiey aprobacy1 ( maj~c iuż j~ dawno 2a _ftara
niem Jerzego Cifol:nfidego, fiawncgo od Władyfiawa 
IV. y Rzecżypof fOlitey Pofł'a otzrymaną) rnniey zda 
fię potrzctować. Z te:go co fię powicdźialo, ffofznic 
wnicśie łafkawy Czytelnik , iż wznowienie tego Or

deru, podeyrzaney w infzych okkazyach nowośći cen~ 

fury, by namnicy nie obawia fię; gdyż fię nic w nim 
nie nayduic,coby fi~ iuż dawni.cy w Polfzcz& „ nic pra
ktykowało,coby w domowych, y obcychHifioryach w~ 

-- . - [); . . 
11aw10-:-_ 
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flawione, w innych Chrześćiafkich Pańfl:w a..ch dobrze 
wypolorowanych fpolne,nawet od famegoNamidlnika 
Chryfl:ufowego fiwicrdzon~ nie było. Owf zem by też 
nayikrzętnieyfzyCc„1f urarit w tym nic prztćiwncgoPra„ 
wom iakoby wolncy Rzcczypof politcy uznać nic mo
że, wnet bowiem podobnemi pr~ykładąmiświcgotliwy_ 
przytnie fobie i~zy k. Niech obróći otarfzy bielmo za.-
1!drośći,ćiekawc oko na Rzcczpofpolitą W cnccką, mię
dzy fpołeczntmiChrzcśćiańfiwa zgromadzeniami nay· 
wolnieyfzą, w ·utrzymaniu przodkow wolnośći nay-

. przezornieyfz~, wz~chowaniu rownośći, przećiw ko am· 
bicyi y zuchwałośći możnicyfzych nayofirożnieyfzą , 
częfłokroć y nader f urow1,ż tym wfzyfikirn oprocz Se- · 
n.atoril<i.chKrzcfU,y innychllr.iędow,zwykła rozdawać 
Order S. Marka,Kawalcrom nofz~czym złoty Metal z 
wyobrażeniem tego SwiętegoEwangclifły,y z napifcrn; 
PaxCZt'bi .Lvlarce Ervangelijla męur;To icfł:Pok.oy A1ar
k.~1vi Ewangeliśćie mr:mu. Taż,Kawalerow Stuły złotey 
kreuie, ktorzy na ramieniu lewym zawiefzai«} zna-
m ie nakfztałt fiuły po farne kolana wifząccy , brze
gami bogato hafi:owan'y, a przećie żadney przez to 
Praw f mich na wolnośći y rownośći wfpartych nic 
Eonośi uymy; wfzakże za świadećtwem ruliufaa c~„ 
[arza,wfpaniałe Dufzc bardźiey powicrzchowncmi Ho
noru znakami ·' niżGli drożf zcmi nad złoto d~rami , 

Tl albo 
' 
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albo drogwmi kamieniami y bogaawy, z Krolewfkih 
fkarbow na dobrze zafi'użonych wyf ypanemi konten
tui ą fię. A tak wzbudzony- w Krolefiwi~ Polfkim 
Ryccr!ki Or-der, nie tylko nie iefł: przećiwny Pra
wom Oyczyfł:ym , ale raczey Prawa utrzymuie. Co 
farne iłowa na nim wyrażone oświadczaią , f plen
dor Narodu pomnaża, Sąśiadow przyiaźń konferwu
k, Synow Oyczyzny, do uczćiwey dobrych dźieł ani
muic ernulacyi ; z kąd fama wy Ciąga fł'uf zn ość' aby 
wfzyflkic Rzeczy paf politey flany , tak opatrznema 
około pomn_ożenia ozdob ,-fwoich~ Pańlkiemu Jmienio
wi, iak nayfolennieyfze wdźięcznego Serca wyzna
nie ·' w publicz~ych na potomną pamięć zapifały An„ 
nałach. · Już tedy ieżeli fię godźi oprocz Delfickich 
wyrokow prognofłykować, bez źadncgo zawodu 
można fię fpodźicwać flałey tak zacnego Orderu trwa
łoś'ći, więcey daifzey ruinie nie podlegaiącego. Kro
lowicć to Polfcy długim porządkiem na Thron na· 
fiępuiący, Jego Piafiunami, y chwieiącemu fię(firzcż 
Boże ) Atlantami będą , pofironnych Potcntatow y 
Panow K"ronowanc albo Mitrowanc głowy do nic· 
~oż pr~yięte , wcf prą. Mocne polityczne racye za„ 
f zezy cą, kongrdfa rublicznc iako teraz, tal< Y-potym 
w niezwiędłym wigorze utrzymywać zechcą. Kto 
wątpić może ł iż fam -Dom_ Nayiaśnicyfzy Salki od 

- - · tak 
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tak zacnego Kro lew !kiego J mienia memoryalu,fataln'l 
odwroći odmianę ; owfzem mu na nieśmiertelną fł'a
wnego Monarchy pamięć, nieufianną obwarui~ dłu~ 
gowieczność. Gdyby zaś Polika pomienioney o~do
bie upaśc dopuśćiła, y moc konferowania znakow 
Orderowych,mało co odmieniwfzy do Zagranicznych 
prieniofi'a fię Potentatow , o iak fzpetna nidł'awy 
zmaza ~ iak fłrafzna nikczemneg,o niedbalfiwa nota , 
pięknemu Narodowi byłaby zadana! Ba y z publicz
nych racyi wielce by fzkodliwc pocbodźiły konfe-

. l<wencye, gdyby dyfrrybucyina takowych bonoru 
lnfigniow władza, z uymą prerogatywy Krolow Sar
mackich W'Jfzła za Granicę, y Order Po1fl<i w Nay
świetlcyfzym fplendoru fwego fian~wfzy południu,in
fze krom Krola Polfkiego Planet fwoich Słońce rnuśiał 
adorować, &c. Rozumiem że też wdźięczny będź1e 
~iekawy Czytelnik, gdy w nafiępuiącym Rozdźial; 

komput Kawalerow Orła Białego , nic iuż według 
dawnośći ich promocyi' ale podług porządku 
- Dygnitarfl:w y Urzędow , ktorc w Rzeczy_._. 

pof politey trzymaią , położę. - · 

RO-
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R O Z D Z I A t XI. 
Kama/erom żyiqcych_ y zefilych w Pol

ftcze, y za Granicą wyraża. 

NayiaśnieyfzY y Naypotężnieyfzy AU
GUST II. z Bożey łafki KROL Pollki, 
Wielki Xiąźe Litewfki, &c. ELEKTOR 

Safki, Naywyżfzy Rządca, Cif owa,. 
y Fundator ORDERU. 

KAWA~ ,BROWIE. 
T Ayiaśnieyfzy . ·Kro:lcwfo ._ Jegomość Augufł Fry1' 

deryk . . · 
Nayia~nieyfzy Fryderyk, Krolcwica ]egomośći Syn 

Xiąże Sand. 
Janufz Xi<tż' Wiśniowi,ck~·„ Kafztclan Krakowlki. · 
~ranćifzek Wiclopolfki W oicwoda Krakowfk~ 
Kaźimierz Ogińfki W oiewoda Wileruki 
Jerzy Lubomidki W oicwoda Sandomir!ki. 
Kaźimierz Xiążc Czartovyfki Kafztd~~ Wileńfki. 
Jan Sapigfoi ~afztelan Trocki._ 

Jozcf 
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Jozef Potocki W oicwoda Kijowfki: 

~ Jan JabłońowJki W oicwoda Rutki. 
Michał Potocki W oicwoda W ołyńfki. 
Stef an Humiccki W oiewoda PodoHki. 
Jan Tarło W oiewoda LubcHki. · 
Franćifzek Załuiki W oicwoda Płocki. ,,. 
Michał Sapiaha Woiewoda Podla{ki. . 
Franćifzck Bicljńfki W oi~woda Chdmińiki. 
Boguf?aw tubińiki Kafztc}an Sandomirild. 

· Jozef Mnifzek Marfzałck Wislki Koronny. _ 
Alexander Sapieha Marfaakk Wielki W. X. L~ 
Jan Szembek Kanckrz Koronny. 
Michał Xiqż~ Wi(zniowiecki Kanclerz W. X. L. 
Jan Lipiki Podkanclerzy Koronny. 1Jucho1un.J • . Kan-. 

clcrz Orderu. 
Michał Xiąże Czartoryfki Podkanclerzy W. X. L.~ 
Maxymilian Oifolinfki Podfkarbi Wielki Koronny~ 
Stanifław Poniatowfki Podikarbi Widki W. X.L. 
l?awei Xiążc Sangufzko Marfzałek Nadworny W.X,L~ 
KrzyfzttJf Towiańfki Podkomorzy Koronny. 
Bogufiaw Donhoo Podkomorzy W. X. L. 
Antoni Mofzyńfki 'Podfkarbi Nadworny Koronny. 
Jan Branicki Chorąży Koronny~ . 
Alcxand~r Lubo~irfid ~ic~znik Koronny. 

Michał 
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Michał Xi1że Radźiwił Koniufzy W. X. L. 
Michał Bielińki Czefznik Koronny. 
Jerzy Lubom4:.il<i Pifarz Polny. Koronny. 
Theodor Lubomiriki Starofł:a Spi!ki. 
Augufi Xii!ŻC Czartoryfki Generał Gwardyi Koron-

ney. . 
Minj/lromie Saxońfty. 

W Oldemar Baron de Lowendal Naywyżfzy Mar~ 
fzałek Safki 

Piotr Graff Lagniaf co 
Augufi Graff W ackerburth 
-Krzyfztof Graff Manteufol „ 

i Antoni Graff Lutzelburg 
Karol Graff Hoymb Ablegat J. K. M. we Francyi 
Karol Graff Flodrop„ 
J ozef Margrabia de Fleuri 
Henryk Graff de Freifen _ 
Jan Adolf Lofs. Marfzalek Dworu Krola Jegomości~ 

Kama/cromie Zagraniczni. 

FRyderyk Elektoralny Dźiedźic Brandeburfki 
Jan Adolf Xiąże Salki de W eyfonfels. 

Jerzy Xiąże' Saiki de Bar by. _ 
Henryk Xiąże Saiki d~ Mers~urg.· 

Augufl: 



Augufl: Xiąż~ Sax - W eymar. 
Maurycy Xiąie Safki de Neufztad - „ „ • Duchowny 
Jerzy Margr~ff Brandebudki de Bareyt 
Ludwik Xiąźe de Wirtemberg 
Wilhelm Xiąże Haiki de Cafzel. 
Augufi Xiąże Anthaltfki. 
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Maurycy Graff de Saxonia ) 
Jerzy de Saxonia ) Synowie Naturalni J. K M. 
Graff Roto,dl<i , ) 
X:ąże Aibani we Włofzech. 

· Xi~że B:izy li Dołhoruki - ... „ - ~ - w M ofkllJie 
Xiąże Wafyl Wolodymirowicz Dolhoruki w .M.ofo.wie 
Xiąże Sergi Dołhoruki - - - - -- - - w A1 {/k11Jie 
Xi~że Jan Alexieiowicz Dołhoruki - - - w M o/k1vie 
Xiąże Jerzy Trubecki - - - - ... „ 1v Mojkwie · 
Graff Bazyli Soltykow w Mofkwie 
Graff Gabryel Gołowkin Kanclerz - w JViojlaPie 
Graff Jakub Brufs FeltmarfLatk w Mofawi~ 
Erdmann Graff de Promnitz · 
Graff Konigfock Pofeł Cefar.fki : - .= w Hz{zpanij 
Graff de W ratifl'aw Pofeł Cefarlki -:- 11J ..lvtofaun·e 
Lerpold Graff W aldfieyn 
Generał Groncau - - w Pruśiech: 

u Kawa„ 
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Kama!eromie Zmarli . 

. plotr I. Car Moikie·wiki umarł w Petcrburgu Roku · 
1725. dnia 8. Lutego 

Katarzyna Carowa umarła w Peterburgu Roku 1727.' 
Piotr I I. Car Moikicwiki umarł na Stolicy Roku 1730„ 

dnia 30. Stycznia. 
Jozef Xi~źe Safki umarł Roku i729. dnia 14. Marca 

w Drnznie ,_ 
Alexy Carowicz umarł w Pcterburgu Roku 1718. dnia 

7. Lipca. _ . 
Alexander Xiążc Miżykow umarł na Syłkac~ w Sybc: 

ryj Roku 1730. 
Piotr Szafirow w Moikwie 
Xiąże Galiczyn w Mofkwfo 
Graff Tolfłoy w Mofkwie _ ~ 
Generał Sei1Thn w Hifzpanij 
Hieronim LubomirJl~i Kafztelan Krakowfki umarl w 

Rzefzowie 1706. 
Adam ·Sieniawiki Kafztefart Krakow!ki umarł we 

Lwowie 1726. dnia 18. Lutego. ~ 
Jerzy Lu~omir!ki W oiewoda Krakowfki umarł w 

„ Warfzawic 1727. dnia 27. Sierpnia 
Kaźimierz Sapieha W oiewoda Wilłńik.i -w Grodnie 

dnia 13. Marca · · · 
Ludwik Poćiey W oiewoda Wilcńfki w Roźancc 1730~ 

~nia 3. Stycznią - - - ~ta!!i: 
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Stanifław Morfztyn W oiewoda Sanaomirfki umarł 

. 1717. w Dobrach fwych; • 
Stanifław Donhoff W gicwoda Połocki WIS Gdań!ku 

1728. dnia 2. Sierpnia. · 
Alexandcr-tafzcz W oicwoda Bełzki w fwoich Dobrach 

1720 •. 

Stefan Potocki W oicwoda Bclzki w Horodcncc 1727. 
dnia. 1. Sierpnia. 

Stanifław Rzewufki W oic:woda Bełzki we Lwowie: 
. 1728~ dn!a 4. Lifiopada 
Jan Xiążc Radźiwił W oicwoda Nowogrodzki w Ciem-

kowiczach 1729. w Marcu. -
Stan-ifław- -Chomętowfki Woiewoda Mazowiecki w 
. Drohobyczy I728. dnia 1. Września. 
Jąkub R ybińfki W o ie woda Chcłmińfki w Lublinie 

- 1725. 16. Grudnia. 
Piotr Kczcw!kiW oiewodaMalborfki w Warfzawie 17.u& 
Kaźimierz Bieliń!ki Marfzałck Wielki Koronny w 

W arfzawie 1713 . 
. Karol Xiąże Radźiwił Kanclerz Lit,wfki w Białey 1718.· 

dnia 2. Sierpnia. 
Jan Prubendowfki Podlkarbi Wielki Koronny w 

Przygodźicach 1729. 
Władyfław Dąbfki Marfzałck Nadworny Koronny; 
· w Wa~fzawic 17u. 

U 2 Stc-
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Stefan Potocki Marrzałek Nadworny Koronny wł 
· Lwowie Rok u 1730. dnia s. Maia. · 
Jakub Dunin Referendarz Koronny wBiałey 1730. 

dnia 23. Stycznia1 · 
Jakub Fleming Koniufzy W. X. L w Wiedniu 1718~ 

dnia JO. Kwietnia. · 
Xiążc Grzegorz Dołhoruki w Mofkwie 1716. 

~raff d, Fitzdom zabity w Warfzawie 1726. dnia Ił~ 
Kwie tnia. · . 

Krzyf ztof Graff de Wat~dor/r w Dreźnie 1728. -
X iąż' Replin w Rydze umarT 1719. · 

lnnych,mianowićie w Cud~ch Kraiach ~efalych nie wf}o-_ 
minamy nie mai'c dojł.ateczney lnformacyi._ 

R O Z D Z I A t XII. 
Porządek Krolow Po!fkich,Senatorom y 

Urzgdnikow Koronnych y·w. X. L. 
- wyliczaiqc:y. 

POnieważNayiaśnieyśi y Naypotężnicyśi Krofowic 
Polfcy ~aywyżfzcmi fą Orderu Dyfirybutorami, 

y Głową, Senatorowie zaś, Minifl:rowfo, Urzędnicy, 
y Dygnitarze Koronni y W. X. L.. tudźicż inkor"'. 
po~~W~~yc~ P~~w!~'Y.i rłpr~~~nt~ią ni~~.~ki; źrzodlo, . 

. . . ~ką~ 
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2k;d wynikaią Kawa1erp~ ie ··tegoz Orderu; za rzect 
tedy niezdrożną być fądzę , nic przerwaną Krolow 
f ukccffyą , oraz SGnatorow y: Urz~dnikow porzłd~~ „., . 
wyrazie. -

Xiążf ta,y Kro/owie Po!f g. 

L Ech I. . e. 
t11· • • .. n 1zym1erz. 

Dwanaśćie Woicwodow.' 
Krakus. 

· Lech U. 
Wenda Xiężna 
Dwanaśćic W oiewodow. 
Przcmyffaw albo Ltfzek. 
Lefzck II. 

· Ltfzek IU. 
Popiel I. · 
Popiel II. 

·Piafł. 
Zcmowit 
Lefzek lV.' 
Zemomyfi'aw.- · 
Mieczyfła w I. x·iąże Chrzcśćiańfl.<i _, 
Bolefła w Chrobry I. Kro I Poliki. · 
Micczyfław 11. Kroi Poliki• 
Kaźirnicrz l Kroi. 
-- --- UJ Bolc~ 



15~ . 
. Bolcfl'aw 11. SmiafJ, zrżucony z Thronu y tytułu 

Krolcwfkicgo dla 2abićia S. Stanill'awa. 
Władyfław Herman Brat 1ego Xiiźc. 
Boldław· lII. Krzy11Joufly. 
Władyfław Pli11acz nazwany. 
Bolclław IV. Kędźierzawy. 
Micczyfl'aw III. Stc:trj. 
Kaźimierz li. Sprawiedliwy. 
Lefzek V. Bia{y. ' 
Bolefław Wflydliwy. ; 
Lcfzck Czarny. 
Henryk Dohry. 
Przemy!ław H. Reaffurnował tytuł KrolcwfkL 
Wacław Czech. 
Władyfi'aw Łokietek. 
Kaźimitrz Wielk.i. 
Ludwik Węgr~yn. ~ V 

Jadwiga z W iadyfławem Jag1cłłem. 
Władyfł'aw Jagiełłowicz. 
Kaźimkrz Jagiełłowicz. · 
Jan Albrycht. 
Alc:xander." 
Zygmunt I. 
Zygmunt II. Augufł.. 
Henryk W al<J~yufl: 
Stefan Batory. Z y-



-
Zygmunt III. 
Władylł'aw IV. Zygmunta S"frn. 
Jan Kaiimierz. , 
Michał Korybuth Wiśniowiecki. 
Jan I I I. · Sobielki. . 
Augufł I I. Elektor Sax'.Jń!ki. 

Senatorowie y Mniflrowie Koronni y 
Litem/Cy f mym porządkiem. 

A Rcybiikup Gnieźnień{ki Prymas y Pierwfzy Xiążc 
Arcybi{kup Lwow!ki 

Biiku p Krak o w {)<i Xiąże Siewierfki · 
, B;fkup Kuiawfki y Pomoriki 
B~fl{up Po~n~ń~zi ) alternatf mai~. 
B11ku p W 1lenfk1 -) 
B.fkup Płocki . 
B~fkup Warmińfki y Sambicnfki Xiąże S. P. R.) 
Bifkup tucki y Brzdki . alternAta. ) 
·Bi!kup Przemyfki 
BUkup Zmuydzki albo Mi~dnicki 

1 Biikup Chełmińfki y Pomezań!ki 
Bi!kup Chełmiki 
Bifkup Kijow{ki y Czerniechowfki 
Bifkup Kamieniecki 
Bifkup Smokńtki . 
~iiku p ~nflandki y Piltyńfi<l~ Sena„ 
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Senatorowie Swie~CJJ· K Afz~elan Krakowfki .. · 
- W 01ewoda Krakowfi<t. 

W oiewoda Poznań!ki ) 
W oiewoda Wileńfki ) alternata. 
W oiewoda Sandomidki 
Kafztelan W1kńfki 
W oiewoda K?h!ki 
W oicwoda Trocki 
W oicwoda Sieradlki 
Kafztelan Trodd 
W oiewoda '.Łęczycki 
Starofła Generalny Zmuydzki _ 
Woiewoda Brzdki Ku:awfki 
Woiewoda Generalny Kijowfki 
Woiewoda Jnowrodawfki. 
W oiewoda Generalny Rulki 
W oiewoda W ołyń!ki 
W o~ewoda Podo!fki , 
Woiewoda Smole.ńiki 
W oiewoda Lubelfki 
Woiewoda Połocki 
W oiewoda- Bełzki 
W oiewoda- Nowogrodzki 
W oiewoda Płocki 

- ..... - ~ „ 

Woie· 



W oiewoda W.itcb!ki 
W oiewoda Generalny l\tfazowiccid 
W oi~woda Podlaflci 
W ofowoda Rawiki 
W oicwoda Brzcśćiańfki 
W oiewoda Chdmińfki 
Woiewoda Mśćifł'awfki 
W oiewoda Malboriki 
W oicwoda Bradawfki 
W oiewoda Pomoriki 

·W oi,woda Mińfki 
Woicwoda-Jnflantlki 
W oiewoda Czernicchowfl<i. 

To trzeba wiediieć, ~e trzech Kafatelano111 : Kralc..<r 
w.ft.i , Wileńft,i, y er rocki, tudiie~ ieden Staro/la 
'Z_muyd~ki międ~ W oie11;odami w Senaćie mieyfca 
fivoie mai(l. 
· KajztelaniWi~kśi. 

Kafztefan P oznańfki · 
Kafztelan Sand o mirfki 
Kafztclan Kaliiki 
Kafztclan W cynicki · 
K'3.fatelan Gnicznieńfki . 

- Kafzteian Sieradzki 
w Kafzte-
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Kafztcian tęczycki 
Kafztclan Zmuydzki 
Kafztclan Brzefki Kuiawfki 
Kafztelan Kijowiki 
Kafztelan J nowrocławfki 
Kafztelan Lwow.fki 
Kafztclan W oł yńfki 
Kafztelan Ka rnicniccki 
Kafztdan Smolcńfki 
Kafztclan Lubelfki 

· Kafztdan Połocki 
Kafztelan Bdzki r 

Kafztclan Nowogrodzki 
Kafztelan Płocki 
Kafztelan Witebfki 
Kafztclan Czcriki 
Kafztelan Podlafki 
Kafatdan Rawiki 
Kafztclan Brześćiańfki 
Kafztelan Chełmiń1ki 
Kafztelan Mśćłfł'awfki 
Kafztelan Elblądzki 
Kafztdan Brada wfki 
Kafztdan G<lańfki 
Kafztclan Mińtki 

I 

Kafztc~ 



Kafztelan J nflant!ki 
Kafztclan Czcrnicchow!ki. 

I60 

Miniflromie , Seniitorowic Krzefł'owi. 
Marfzałck Wielki Koronny 
Marfzałck Wielki W. X. L. 
Kanclerz Wielki Koronny 
Kanclerz Wielki W. X. L. 
Podkanclerzy Koronny 
Podkanclerzy W. X. L. 
Pod!karbi Wielki Koronny 

·Podfkarbi Wielki W. X. L. 
Marfzałek ·Na.dworny Koronny 

' Marfzałck Nadworny W. X. L. _ 

Kajztelani Mnieyśi. 
Kafatdan Sandecki 
Kafztelan Micdzyrzecki 
Kafztclan vViślicki 
K afztelan Biecki 

. Kafztelan Rogoźinfi<i 
Kafztclan Radom!ki 
Kafztclan Zawichofł !ki 
Ka f z tel an Lędzki 
Kafztdan Srzemfid 
Kafztclan Zarnowiki 

W 2 Kafzte~ 
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Kafztclan Małogoflfi<i 
Kafztelan Wieluńfki 
Kafztelan Przemyfi<l 
Kafzt&lan Halicki 
Kafztelan Sanocki 
Kafztclan Cht;łmfki 
~af ztdan Dobrzyńiki 
Kafzt&lan Połaniecki 

- Kafzt&lan Przemęcki 
Kafztclan Krzywiń!ki 
Kafztdan C?echowiki 
Kafztelan Nakiclfki 
lCafztelan Rof pieriki 
Kafztclan BiGchow!ki 
Kafztclan BydgofHki 
Kafztelan Brz.eźińfki 
Kafztelan Kruświcki 
-Kafzt~lan Oświećimiki 
Kafztelan Kamieńiki 
J(afztelan Spicymidki 
Kafztdan Jnowłodzki 
Kafztelan Kowalfki 
Kafztefan Santocki 
Kafztclan Sochaczewfki _ 
Kafztclan Warfzaw{ki 
Kafztela~ ~ofiyńik~ · 

/ 



Kafzttlan Wilki 
Kaf ztdan Raćiońlki 
lCafztdan Sierpiki 
KafztGlan W yfzogrodzki 
Kafztelan Rypińild -
Kafztelan Zakroczymlki 
Kafztdan Ciechanowiki 
Kafzt,lan Liwfki 
Kafztdan Słońiki 
Kafztcdan Lubaczewfki 

· Kafztdan Konariki Sieradzki 
Kafztclan . Konarlki Łęczycki 
Kafattlan Konadki Kujawlki. 

I6'2 

Urzf dni cy flanu R~cerfkiego Koronni 
· y Litem/cy. 

Hetman Wielki Koronny 
Hetman Wielki Litewfki 
Hetman Polny Koronny 
Hetman Polny W. X. L! 

Je~eli nie J" J'inatorami tedy fa Miniflrami flanu 
Rycerjk.iego. 

Sekretarz Widki Koronny ~ D h . 
S k W. Il „ w ·x L UC ownt. c rctarz it <1 . . • 
R~fcrcnd_~rz Koronny . 'Duchowny. 

„ ·W3 Rcfc-
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-Referendarz W. X. L. 'Duchown~. 
Referendarz Koronny Swiecki 
Referendarz W. X. L. SwiecA.i. 
Podkomorzy Koronny 
Podkomorzy W. X. L. 
Podfkarbi ~adworny Koronny 
Podfkarbi :Nadworny W. X; L. 
Chorąży Wielki Ę:oronny 

. Chorąży Wielki W. X. L. 
Miecznik Koronny 
Miecznik W. X. L .. 
K~niufzy Koronny 
Koniufzy Litewiki 
Ku\hmifłrz Koronny 
Kudrmiftrz,-W. X. L. 
Podczafzy Koronny 
Podczafzy L1tewfld 
Krayczy Koronny 
Krayczy Litcwfld 
Stolnik; Koronny 
Stolnik Litewfl<i 
Podfl:oli J(oronny 
Podfioli Litewfki 
Czefznik Koronny 
~zefznik Litcwfki 

~ow-



towczy Wielki Koronny 
łowczy Widki Litew!ki 
Pifarz Polny K'Gronny 
Pifarz .Polny W. X. L. 
Oboźny Koronny 
Oboźny LitewJki 
Strażnik Koronny 
Strażnik W. X. L. 
Genirał Artyleryi Koronncy 
Generał Arty leryi L1tewikiGy 

. Pifarze Czterey W. X. L. 
Regent Kancellaryi Widkiey Koronney 
R~gent Kanctdlaryi Wielkitty W. X. L. 
R~gent Kancellaryi Mnieyfzey Koronnc.y 
Rcgcmt Kanccllaryi Mnictyfzcy W. X. L. 
Chorąży Nadworny ~oronr:-y 
Chorąży Nadworny L1tew!k1 
Jnfiygator lCoronny -
Jnfiygator W. X. L„ 
Podkoniufzy Koronny 
Podkoniuf zy Li cwfki 
Pifarz Dekretowy Koronny 
Pifarz Dekretowy Lit~wfki 
Vicc-Infiygator Koronny 

, Vicc- lnftyga~or Littwil<i 
Pifarz 
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Pifarz Skarbowy Koronny 
Kufłofz Koronny 
Oboźny Polny Kcronny 
Oboźny Polny Litewfki 
Strażnik Polny Koronny 
Strażnik Polny Litewfki 
towczy Nadworny l{oronny 
towczy Nadworny W. X. L~ 
Pifarz Wielki Koronny 
Skarbny W. X. L, · 

Ci wfzyfcy Urz~dnicy z Szlachetnych fą wybrani 
Familij, niektorzy o mieyfce, nie maiąc go fobie Pra
wem opifanego, między fobą dyfputuią. 

Dygnitarze Woiemodztw. Ziem y Po-
wiatom Koronnych y Litemjkich. 

P')dkomorzy 
Starofl:a Sądowy, 1v Wielk.o·Polftc~e zaś Poznaf!fk.i 

~owie jię Generałem . Wielko-Po!ftim, Krak.owjki Ge
nerałem Mało-Po!ft.im, Kamieniecki Gen,rałem Po-

doi/kim. 

C Horą,ty 

Sędźia Zierniki 
Stolnik 
Podczafzy 

Pod-



· Podfędck ,Ziemfi<i 
Pod fioli 
Czefznik 
·'tow czy 
Woy1ki 
Pifarz Ziemfki 
M iecznik 
llrzędnicy ,Grodzcy 
Skarbnicy 
.Pifarze .Skarbowi 
Starofłowie Prowentowi.· 

I6ó 

-w Wi~1kim_Xięfh~'K: Lite~fi<im fą ~arfzałkowic 
Pow1atow1, y C1wunowJ:e po W 01ewodztwach, 

tudźież wiele innych .od Koronnych rożnych Urzę
dnikow,.ktorych śilaby wyliczać. Tamże częftokroć 
Starofła Sądowy poprzedza Podkomorzych, w Pru
śiech takżtt .idł ofobliwy Miecznik , y Podfkarbi 
Ziem Prufidch ; o!l:atniego· Urząd pof polićfo z Sena
torlką godnośćią tameczney Prowincyi bywa złączony. 
Tegoż Xięfiwa publicznych kongrdfow zawfze ieft 
Prezydentem Bi!kup Warmiń!ki S. P. R. Xiąże„ 

Nafiępuią pot „ m Officyalifl:owic Woyfkowi Pol· 
ikiego y Cudzoźiemfkicgo authoramentu iako to Puł
kownicy 1 Regim~ntarze, ~cnerał~wi~ Leytnanći 1 

X Gene-
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Generałowie Majorowie , Oberfzdeytnanći y inni. 
-Tak to wolność pel Pani , niby zebrant mi na rozle
głych rowninach kwiatami rożnych Dygnitarfiw U
rzędami PoHką ozdabia Rzc:CZf oipolitą; aby Ją Swiatu, 

~ ~rolową w odźieniu świetnym, famą rożnośćią wdźię-
, fZnym pokazała. Jeżeli zaś gwiazdy fą Niebidkicmi 

/kwiatami , pewnie z polarnemi to iefł gornemi Ogro
dami Polika crnuluic; Gdźie przy piękncy y ozdo
bney honorow dyfpozycyi, infza idt iafność Słcńca, 
infza Mieśi~ca , infaa gwiazd ; owfzem gwiazda ·od 
Gwiazdy roż.ni fię w 5w ietle. Już tedy precz ztąd fa;. 
talna zawfze niezgodo; albowiem iako zgodna ftanow 
rozmaitość ddcktuie, tak te:l przećiwnym fpofobcm 
_wzaiemnc rozrcźnicnic ćięfzko tra pi. 

PR Z YD ATEK 
· Znakomitfte w CbrzeJćiańjlwie Kama· 

. le!fkie Ordery , teraz albo przedtym 
kwitnące, -krotko wyrażaiqcy. 

A Gni DEI, albo Baranka Bożego Order we Szwecyi; 
Jan Magnus Krol Szwedzki R<?ku 1564. dnia .to. 

BBa~~nka e Lipca pod czas Koronacyi f woiey w Mieśćie LJ_p(al 
oz f,O w l fc ł . I p, .:J1 , h SzwicJ( <on erowa wie u tamecznym anom ; Lancuc re• 
1só4~ prezentował cyrkuły ukoi:_onowane, kron~ dwa Lwy, 

~rzymały, ·z :w~fzącym wyo~r~żeniem Zbawićiela, n~ 
. . fpo-
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fpodźie zaś wydawał fię Barlinek. Boty z chor~giewk.~ 
iako fię żwykł malować przy takowym napfśic: BQG 
Obrońca moy. Ale iuż zginpł ten Order. 

Alce S. Michaelis albo }k.rzydła ,S. yliichała Or„ Skt<zydla _ 
der fundowanyRoku u7r. przez Alfonfa L Kro]a Portu- s. Micha
galfkiego , na pamiątk~ w_idźialney protdkcyi tego S. la w~ortu• 
Archanioła w potyczc~ przećiwko Maurom n39. znak salli; 1171• 

Orderu był Krzyż czerwony nakf ztałt Mi<;cza, tudźieź 
lilie fzI,arłatnc na białych fuknfach przyfzyte , z na-

. pifem : Kto nad BOGA. Niektorzy twierdżą lilie być 
złote, y że ten Order inftyruowany iefł od Alfonfa 
Krola Portugallkiego około Roku II65. maiąc na pła
fzczach białych Kawalerowie wyrażone fkrzydło ko
loru Purpurowego w promieniH:ym cyrkule złotym~ 
Obfcrwowali Regułę Swiętego - Benedykta y Cyfie~-: _ 
fow: leczy ten Order iu~ więcey nie ie.fl. 

Alcantary Kawalerowie w Hifzpanij ·wźięli począ·"AJkantaryi..: 
tek od tego zgromadzenia , ktore icden z Panow Le- fti m Hift
gionu ]mieniem Gomejius Fernarndus, za pa1'owania panij 1176. 
FGrdynanda Krola wznicćił przf;ćiwko Maurom. Na-
przod n anc mieli fobie J mie od Zamku , J11iiana od 
.Gruftki nazwanego. Krol Protsktorcm tegó Orderu 
ogłośił fię przez Przywiley nadany Roku 1176. Pa-: 
pieżc; zaś Alexander lII. y Luciufz III. Roku u83. tenże 
\po~w~er~iµ ~ ~~~i!~ f<. ycXcrzc ,G~ufak; ~i.~!on~d'ł w po/ 

~ .i ~ug~~ 

• 
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długowatym cyrl{u1e złotym , J<torą wf pierał Krzyż 
taki~ źielony nakfztałt Lilij wyrobiony, na polu zło
tym, lecz potylJl fama Grufzka za znak zofiała. Dał 
im Alphons Xll. A1kantarę Miafl:o, nad Tagiem Rze
lq, a ponieważ mi~ !CC to naleźało wprzody do Ka-
w alerow Kalatra'J c11fi ich, przeto z tey racyi tymże 
farnym Jch poddar. Powiedai'! iż dla tego zażywali 
na znak Orderu dw och rękawic żelaznych z Kalatra-

·, weńfkicgo Orderu wźięrych. Na koniec otrzymali 
pozwolenie, ażeby na kwym boku mogli nośić Krzyż 
w lilie kDńczący fię koloru źielonego. Adryan VI. 
Papież z faworu ku Dyfcypułowi niegdy fwcwu Ka
rolowi V. Trzy Ordery , to iefł S. Jakuba , Ralatra
weń{ki , y Alkantary , wicc~nemi czaf y do Korony 
Kafl:ylij przyłączył. Ktore to nadanie pr2yznaią nie„ 
krorzy Akxandrowi VI. z refpektu ku Ferdynandowi 

. y Jzabelli. 
Alexandra Alexandra New/kiego. Cara nicgdy Moikiewfkic· 
Newfki1go go, gdźie go c.zczą . 7a ~wi~tcgo w Mana.fierze nad 
tv Mojkwle Rzeką Newą , pofianowiony Order Roku 2725. od 

nz5. -Katarzyny pczofia!ey Wdowy Piotra I. Car Mcfkic„ 
_wlkkgo, około czafu folennych Po~lubin wfafney -
Corki Xiąż~ćiu Hołfztyńfld mu Gott(;)rpiińfkiernu. 
Znak Orderu iefł, wfl~ga czerwona z Krzyżem tego~ 
~9J~r~~ ~~raz~dt~ f O!!l!e~i~~'go Ak}{andr~ ze fzmel„ 

(;U 

• 



170 

cu ozdobionym ; tudźież gwiazda frebrna haftowc lJa. 

na lewym boku Kawaltrow , przyięći fą do niego z 
Polakow : Antcni y Piotr J'apiehowie, Merecki y 7.t1źi
to1rfl.i S'taroflowie , y Kr~jzt<f Urbanowicz Generał 
Maior W qyjk Ru/kich. , 

Amaranty Ord~r Roku 1645. od Kryfłyny Amaranty 
Krolowey Szwedzkicy wzniecony. Znak zgro- we Szw~c1i -
madzenia był cyrkuł Laurowy , w„ ktorym wy- •64-S· ' 

· dawały fię te fl'owa po Wiofku: Miło Spodiie11Jacjię. 
We śrzodku zaś dały fię widźitć littry A. w C)'frze , 
dyamcntami fadzon~: Wlady{J'aw IV. Krol Pol!ki · 
by~ też z liczby Kawal,row tego Orderu, ktory takowe 
Jmie wźiąl od pewney Damy podobnego na1i;wifka 
Krolowey Kryityny faworytki; Ju~ y ten Order upadł . 

.Ampułki albo S. Remigiufta Order we Francyi, ArnpµJki 
na pamiątkę zdł'anego z Nieba tegoż naczynia do we Fran ... 

~ krztu Klodoweufza Krola Francu!kiego, .Roku 499. c1i 499. 

infł:ytuowany. Ten Order czterem Baronom, de c:rer-
r~er, de Belleflre de J'onaflre, y de Lom'Verjj Opat o w S. 
Rcmigiufza ( ktore Opaćtwo iefŁ w Mieśćie Reins) 
Wazallom włafny, zażywa Krzyża złotego biało fzmcl
cowan~go, we czterech kątach tyleż lilij i;naiącego, we 
śrzodku zaś wydaic fię Gołąbek ampułkę z ręki czło
wfocz~y no{kicm przyimuiący. TGn znak nof~ą na • 

. wfiędze ieciwabney czarncy, na fzyi za~i;fzony; tu„ 
X 3 dźież 
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dźież podobny na Płafzcach,kiedy pomienioną Ampuł ... 
kę do pomafzcztnia pod czas Kornacyi Krolow przy-: 
nofzą. 

S A d J'. Andr$eia od Ofetu Order w Krolefłwie Szo~ 
i~ n; Śzk~· ckim ; Początek Jego przypifuic fię pewnemu widze-
CJi 13cr9• niu Krola Szackiego; ktory Krzyż taki, na iakim S. 

Andrzey Męczeńlką śmierć pod~~ł, w iafnośći na Nie"\ 
bie widźiał, na zwyćięfiwa przcćiwko. Szotom pro· 
gnofiyk. Zkąd takowy Krzyż na orężach y Chorą
gwiach Szackich zażywany bywał, a Ryce;,rze pod 
tytułem S. Andrzeia pofl:anowieni fą; Łańcuch rc.
prezentuie kwiat ofotu źicla, y liśćia powikłane z wi- _ 
fzącym wyobrażeniem S. Andrzeia w Owak, y z in
fkrypcyą: Nikt mię darmo nie zaczepi. Jnfłytucyą
tego Orderu mniemaią być około Roku 1369. Jakub 
II. Krol Angidfki iuż prawic upadły wikrześił Roku -
1687. Znak godno~ći tGraz iefi wfl:ęga źielona odra
mienia iedneho po9 drugie wif ząca z Metallem S. An~ 
drzeia. · 

S. Andrzeia w Mofkwie Order infłytuowany iefł · 
~· And;:t· Roku 1698. od Piotra J. Cara Mofkfowfkiego. · Twicr„ 
ia fe~ie o- dźi bowiGm Ruś, iż t~n S. Apofioł naypLrw~y w 0-

1698. wych Kraiach opowiadał Ewangelią. Znak Orderu 
iefl: Krzyż ukośno złożony z Obrazem S. Andrzeia, 
!5tory c!woygłow!lY gr~~!!!~ pi~~~~~~h pi~f!uie,madiąci 

na 
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nad fobą Koronę Cefar!ką, zawiefzony bywa na wfię
dzG błękitney wodnifiey od ramitmia prawego pod 
lcv{e, na przećiwko zaś wydaie fię gwiazda fre.brcm 
haftowana na fukniach Kawalerow, maiąca w_e śrzod
ku m~ły krzyżyk ukośny na polu czerwononym, z 
lnfkryp~yą na polu bł~kitny·n1 w okoiotakową: 
Piotr C~r y Samodźierzca całey Ruśi. Konfi'.rowany 
iefl: tenżc 'Order Nayiafnieyjzemu AUGUSTOWI Il 

~ Kroloiui Po!foiemu , tudzież rak.ub owi Graf owi Flemin
. gowi Koniufzemu niegdy U/7. X. L. y Janowi Hrabi 

J'apieiie J'~arośćie Bobruy:/kiemu, Feltrnarfialkowi W oy/k 
R.Uft.ich. . 

.Annu~cyacyi albo Z!tJt~jlo11Jania Nayświętfzey Pan-zwiaftowa· 
-ny w Sabaudyi Ka'J.akrowie Rawni, Fundatora maią nia N.P. w 
Amadeufza V]. Hrabię Sabaud{kicgo Roku 1355. Arna ... Sabaudyi 
d~ufz zaś VIII. Pierwfzy Xiąże Sabaudfki konfekrował 1~fS·~ 
Order Milośći Botkiey, ktora nafzey Iudzkiey naturze 
ziednoczyła Słowo Przedwieczne w taiemnicy Nay-_ 
świętfzego W ćidenia ; Łańcuch od ktore_go wiśi reprc· 
żentacya Zwiafłowania Nayświętfzey Panny dany na 
rnieyfcu S. Maurycego Rycerza, zażywanego niegdy 
od Karola 111. Roku 1518. Inni twierdzą iż oba t<: Obra
zy nic były przedtym zażywane, tylko wydawał fię 
troHły węzeł ( iako zowią Ryccrfki) powikłany z wi ... 
fzcicym picrśćicniem. Tera~ zaś zńak Orderu rep~~ 

żen-
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zentuie cztery złote blachy łańcufzkiem tegoż Metaltu 
naldztałt w~złow, iako Je pofpolićic ZO\vią ( miłośći) 
fpoione,a na nich takowe czytaią fię litery. F .E. R. T. 
to icfł Fortitu4o Ej us Rl;odum Tenuit. Co po PoHku 

RlJod rJJ· wyldada fię : Mę{lwo Jego .Rhod .trzymało. Karol III. 
fPa. X1ąże przydał do łańcucha piętną,śćieRoż biało y czer-

wono nakrapianych. Feft Orderu corocznie bywa 
folenmzow~ny tego~ dnia, ktorego Jmię nośi. Nay ... 
wyźfzą Giow't icft każdy Xi~żc Sabaud!kia teraz Kroi 

- Sardyńfki. 

S ~ . S. Antoniego Opata w Ethiopij albo Murzyń!kiey 
• n nton1e.-Z. . n . ł . d O d d C Ab r 

~oOpdJw 1~m1. nawny oywa n1eg y . r er, ~- · arow y1-
Ethiopij fynfk1ch fundowany na 0bronę przeciwko Poganom 

37g. _ \Viary, za porad~ S. Bazyfogo "\Vitdkiego, ktorego też 
Regułę Rycerze przyięli ; W yfpa Mero.e, ktorą rzeka 
M1 obfowa, dana im iefl: na f ubfifiencyą od Klaudyu
fza Cara Abyifyńiki~go, albo iako .go pofpolićie zó„ 
wią Prezbitera Jana. S. Pius V~ y Leo, Pap!eże zna
mienitemi Order nadali Przywilciami ; Liczba Kawa„ 
lerow przechodźiła 3000. Pi zcfzli też poty tri y do Eu-

- ropy, pryncypllną ctrzin.awfzy rezydencyą w Del
finaćie w Mieśćie Wiedeń nazwanym. Rycerze 
przednieyśi n<?śili litery T. S. y Krzyż podwoyny S. 
Antoniego, ieden z drugim złączony; inni zasiednego 
ty ~ko zażyw~li, n~ znak Orderu, ktory_ iuż temi czafy 
~gm~ł. S. Ant°-: , 
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S. Antoniego w Bawaryi Order tańcucjowy fun.- S. 11. rttonił~ 

dowany był Roku 1382. od RobertaBawar··z-,rka HrJbi8° w.Ba--: 
·· 1 d ~ Z I d · · J rvaryi Hannon1J , Ho an y1, y e an y1. J(omec z;;roma„ 1 ~8l. 

dzenia tego był, woiowac przećiwko Turkom, ale y 
ten Order iuż upadł. 

Aquilce Alb~ albo OrłrJ, Białego w Polfzcze od Orla biiik4 
Krola Wladyfł'awa tokietka Roku 1325. wzniecony go w Polfz· 
Order, wiadomy przedtym pod }mieniem Balthei Mi„ cz~ t~is. 
litaris, to iefl: Pr~epafa Rycerjkiego. Ka waforowie zaś 

·co go nośili pofpolićie nązywani bywali 7.Jotemi Ry
cerzami; .. Ten iuż prawie upadły, Nayiaśnieyfzy 
AUGUST JI. Roku 1705. podźwign~ł. O czym wię
cey opowie ninieyfze opifanic. .Nie mnieyfza dźiel
ność iefł nabyte rzeczy utrzymać, iako nowych na-
bywać , ani ~nnieyfzcy potrzeba mocy upadaiącemu 
Swiatu poddać ramiona; iako na nowo podmieśięczną 
flworzyć machinę. yYiękfza iefi: wfkrz\:fz~.ć umar
łych, niżeli na Swiat wydać żywych. Zaleca Archi
tGkta farne dźieło , kiedy z obalonych ruin 1 wypro· 

1 

wadźi gn:ach iaki ~ św~eź1 flruktur~ pozornieyfzy. 
Aqml~ Candida; albo Orła Suv~o Order w Au- Orli! Siwe· 

fł:ryi, y w Czechach, pod J mieniem difliplinarum albo go tv Auft~Ji 
karnośći, y pod Regułą S. Bazy lego, rożny ie<lr;ak J ~ ~z~· 

, od PoHkiego nayduie fię tylko w fiarodawnych pi_,. c ac • 

fm~~h ed mol ztoczonych ' w. rzeczy famey dawno -
r . ' iuż 
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iuż zginął. Nawet o początku y Roku Jnfiytucyi 
Jego nie wiedzą. Ni~ każdy Orzeł z Fenixem emu-: 
!ować potrafi co raz odmłodniewaiąc. 

0 
i c Aquilre Nigrce albo Orła Czarnego w Pruśiech Or~ 

n~:w:::: der, :vini~? fwoy poc~ąte!< Fr_yderyI:cwi 1. Roku 1701. 
śiech 1701. Nap1s nosi: J'uum cu1que, to 1dt jivo1e każdcmu ; chc4ic 

wyraźić, iż fprawiedliwość każden·u cd Monarchy 
oświadczona być powinna. Liczba Kawalercw oprocz 
Xiążąt krwi Panuiącey ni' przechodźi Trzydźicfiu, ~i 
ktorzy do tego f ą przyięći Orderu, w prze.dy odbieraią 
dawnieyfzy Generojitatis to ieft Ho_)noići ]mieniem na
zwany. , Znak zaś godriośći Kawaledkiey idl: Krzyż 
bł~kitny, rnaiąc w kątach Orły rofpjęte, a we śrzodku 
litery F. R. no'zą go od ramienia kwego pod bok pra· 
wy na fzerokiey wfiędze romarańczowcy' tucźież 
gwiazdę frebrem haftowaną z Orlem Cz~rnym, w fo. 
dney i.fonie l<oronę laurową , w drugjey tirrun trzy
mai~cym : rrzy wzwyfz Fomieniorcy Jnfi-.1r) pcyi; 
Tenże nie ie fi wf polny z inne mi Ka~ alerami wyią
wfzy Monarchow y Xiążąt . 

. Snowidfa De S. Argata to iefi Snowidła Kawalerowie w 
- w Neapolu Krolefiwie Neapolitaifkim o~ Ludwika 11 I. Krola 

1417. · wznowieni, lecz zgaila w tamtym Krolefł:wie Andcga.· 
we.ń!ka linia, wraz y ten Order f woią przywaliła ruiną~ 
Twierdzą że pomic;ńiony Orłiet ckoło Roku 1417. był 
~nfiytuow_any~ Armcl· 
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. Arme11ini albo Gronoflaia Order w Brytanij, zna GronoJlat~ 
2a Fundatora Jana V. Xicrięćia Brytannij około Roku tv !rytam1 
Ij6 5. nicktorzy mienią go -być dawni~yfzym, y tylko ') S • 
na ow czas odnowionym ; nośi!i R yceirze złoty tań-
cuch z infkrypcyą : Aż do ~ia krefa , kor ref pon do-
wal utaionemu iakoby wicfzczemu charakterowi fku-
fck, coż bowiem prędzey upływaiącego nad czas, co 
nad żyćie, by też paydłużfzc krotfzego ł nie iefł: rzecz 
długa, ktor~ koniec odbiera, ulatuie niepowrotny czas, 

· z ktorym y tego też Orderu ulećiała trwałość. Gronoftaia 
Armellini albo Gromjlaia w Atragonij Order od w ~~rago·„ 

Ferdynanda V. Krola poftanowiony Roku 1483. kie-8°mJ 148 ~· ~ 
dy wyrugował z Kalabryi Xiążęćia Lothary~/kiego , y --
po przytlumioney konfpiracyi Xi:iźęćia Sefty y Rejfa-
nu krewnego fweg0 w fpokoyną obiął poffeffyą Kro-
1efłwo Neapolitańfkie. Jnikrypcya Orderu była : malo 
mori qucr-m f tildari to iefł: wolę umrzeć ni~ftę pokalać.Dla 

· u_pomnfonia takowym hafł'ern Kawalerów, iż_ raczey 
maią fobie śmierć obrać, niżeli honoru y wierność ku 
Panom fwoim fzwank ponieść, iu*y ten Order zgin~ł. 

A'Vizeńfoy Rycerze zwali fię więc w Portugallij Awizeńfcy 
Eboreńikiemi, albowiem odebrane od Maurow to ieft Rycerz~ .tfl 
Sarac~now Ebor~ ~iafło Alphon~ ~rol dla 'J'.'Yg??ne- Po;:::!~ li; 
go m1eyfca połolcmła Kalatrawenfinm ufiap1ł, azeby 
uftawicznem~ wybiegami Pogan infcfiow~li, zkąd im 

Y2 n~~ 
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nadane J mie było Eboreń!kich Kawaforow , lecz trze· 
ći w porządku Mifirz , gdy Zamek A'Vis rzeczony 
z niewiernych -rąk wydarty, tymże farnym pofląpił, 
~d niego fotym nazw1!ko wźięli.- .A pprobowaf Or
der Jnnoccnty I1I. Roku 1204. Jan zaś Syn naturalny 
Piotra Krola Luz·ytańfkicgo, naywyż1zy Mifirz a 
potym Krol, od Kalafl:rawcńfkich Rycerzow fwoich 
odłączył. W ,ten czas dopiero za znak godnośći na· 
dany im iefi Krzyż źiclony n~ fpoc;lźie przydlużfzy, 
wyr·Lući 1 fzy Grufakę Alkantarcf.fldego Orderu, lubo 
vprZ·)dy nośili nakfztałt Kalatrawcńfkiego Krzyż czer-

wony , z1 przydancmi dwoma na dole ptafzk&mi. 
Jnaczey trochę Farvinus, y P at'!loł inform u ie, iż ten Or
der od Alphonfa pc-d Jmienicm BraCi S. Maryi Ebo
ref!lkiry , był infiytuowany ; poddawfzy go Kalatra
Wtńfkim--Ryccrz~m, ktorzy Foty.In ~okolwick w Por. 
tugallij cźłcrżeH, takową im kondycyę ufiąpili. Tcm
żc Author pomienionym Rycerzom przyznąwa za 
zn~k gcdnośći Krzyż źiclony w lilie kończący fię, z 
re.prezentowancmi na f podźic dwoma ptafzkami czar
nemi , wzaiern na fię pogl1daiąccmi. 

Zf.". ćilći Ry- Aurati albo Z!oćiśći Rycerze w Polfzcze ći fię zowią, 
cerz w Poi ktorych pod czas Koronacyi ,_ każtjy Krol Poliki na 
/zcu 1316. Ryr ku Krakow!kim troiakim miecza uderzeniem po 

. mi~dzy fupatki pafai~i, y do .honoru Ryc_edkicgo przy: 
puf z-



178 
pufzczać raczy; o ktorych więcey wyżey doczytać 
fię może. Zwyczay ten wfzczął fię Roku I316. 

Aurti vel Aurati, to iefi 7.Joći ąlbo 'lj_oćifći R yce- Złoći ffl 

rze ći fię zowią w Nicmczccłi, ktorych Cef arze podo· Niemczech! 
bnyrn fpofobem, mieczem Karola Widld~go pod czas 
!woiey Koronacyi pafować zwykli, wybrani do tego 
bywaią z Grafow, Beironow, y Szlachty rzefzy Nie-
mieckiey. ' 

Aurei, 'lj_oći albo 'lj_oćiśći .Kawalerowie w Po1fzcze2!c ,. P 1 ći byli, krorzy przepafu Rycerjk.iego albo Orła Białego 'f~~~~. 0~ ' 
Order nośili, z tych rrzednicyfzych wf pominaią fli„ -
fiorycy; Prandotę Odro1v~i~, zgignie11Ja Oleśnick.iego, 
. .tf/lbrychta Brandeburftiego Xiażęćia w Pruśiech,) Jyna 1 

Jego Fryderyka Albrychta, Alexandra Gvagnina Gu-
bernatora W"~iteb/kiego, iednego z Familij c[elefufow , 
Andrzeia na Kodniu Sapiehę W oiewodę Połockiego , 
wie/11 Xiaż~t .Allaz01vieckich z Krolewfkiey Piajlo11fkiey 1 

linij pochodz~cych, A·brychta Radii1viła Kanclerza,Ka
iimierza Lwa Sapiehę Podkanclerzego W. X. L. y 
innych 11Jielu z PoHkiey y Niemicckicy Nacyi Panow„ 

Au rei 7.Joći albo 'lj_oćiići R yccrze zowią fię y ći, 
ktorym oflrqgi złote, albo złoćifie od Potc tatow ko~ 
feruią fię o tych niżey b~dźic obfzernicy, owfzcm za 
fiarodawnych wiekow wfzelkich prawie Orderow Ka ... 
walerowie ~łotemi,złoćijlemi albo pozłacanemi nazywa~ ' 
ni bywali. Y 3 . Aun~i 
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Runa z1~te· Aurei Velleris albo 'ZJ,otego Runa Order w Hifzpa ... 
go ~ Hifl,· nij y Niemczech, fłufznie pryncypalne między in emi 
pani; '4 ~0• obcymuic mieyfce , fundowany iefł: od Filippa Do-

- brego Xiążęćia Burgundikiego Roku. 1430. 3W lVlicśiącu 
Styczniu, kiedy Jzabellę Jnfantkę Portugalfką poymo
wał, chcąc go podobno Hofować do Runa Gedeona , 
w Xięgach Judic: 6. y 37. y 39. wf pominanego, co fię 
famo wydaie na fiaro3wieckich fzpalerach; tańcuch 
złoty iefi reprezentuiący wiele krześiw, y krzemien
nych kamieni, z ktorych i{kry wybuchaią, z przyda-
nym napifem: Wpriod raźi nim płomień wyniknie. 
Tudźież nagroda me mała ta pracę. Na dole zaś wiśi 
Baranek złoty. Przyieli fobie Kawalerowie za Patrona 
S, Andrzeia , z początku nie było ich tylko 25. za l(a„ 
rola V. komput był si. Na potym nieokryślona . moc 
dana iefł Krolom kreowania podług f\V-oiey wo~i. Z 
Polakow wiek nośilo ten Order, iako to Krdowie 
Polfcy , y Krolewicowie ; 4ygmunt Z. .Y Augufl, 
Z' ygmunt !Il Władyjtaw It<. ]an Kq.iimierz, .M"i
chał, Augufl Il. Fryderyk Augufl Kroleivic Xia-~e 
Safo.ie, Jak.u~ Ludwik Jana III Krola Po!fkiego J'yn, 
Jan Hrabia z Tęc~yna W oie1voda J'andomfrjld, Mi
-Aołćl;Y Sapieha Woiewoda Mif!lk.i, Alexander Sołtan 
f odjkarbi W. X. L~ za świadeB:wem Ok.of/kiego. 

łaźni w Art· Balnei, albo Łaini Rycerze inftytuowani fą Roku 
1400. 
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1406. przez Henryka IV. Krola AngieHkiego z otobli- galijllran;_ 
- wttnłi ceremoniami, ktorych katzdy doczytać fię może u cyi Y we : 
- Cambdena. Znamie Orderu był ocyrkuł złoty zawieraią- ~~{~tch 

cy w fobie trzy Korony tegoż metallu,z napifem: Ciria • 
in 'Unum, to iefl: :Irzy fa iedno„ Już prawie-upadły, 
~emi czafy w Angl!j znowu powfiał, teyże intytula-
cyi Rycerze fiawni być u Authorow -nayduią fię w 
infzych też Kraiach, iako to we Francyi y Włofzech, 

- lecz więcey tam ich niewidać teraz . . 
Ba; thei Militaris albo Przepafa Rycerfkiego Kawa- Prupafu 

krowie . re Szwecyi' zaż:y'Wali Łańcucha z mieczy- Rycerjkiego -
ko\V. zl'ożone~o, ktore wif~jC od .niego, krwawą ni- ~;;;~zczc 
by bitwę , . m1ęd2 y fob~ wyda w alt. Fundatora tego · 
Orderu kładą Guftawa J. Krola Szwedzkiego-około 
Roku i528. albo też ts6o. iu* u/lał. 

Bal thei Militaris albo PrzepajU Rycaefk.iego Order 
w Polt~cze tenże był c.J y Białego Orła; o czym ob-: 

. fzcrniey w tey Xiędze. 
Balthei fou Band~ , to idl: Pr;repafa, wflęgi , lub 

faarP.y czerwoney, ( a iako niektorzy mniemaią bia- ~;epaf~. nJ 

lcy ) w Hlfzpanij Order, Alphons Il. Krol Kafiylij ~;{z~~lJ 
Roku 13~9. iJ.jm Pańfłwo oLiął w Mieśćie Wik.toryi _ 
albo Palencyi pofl:a owił. Tego dnia ktorego od 
Krola .Naywyżf zego Mifirza Orderu kreowani byli 
Kawalerowie, Wflęgę cterwon~_na cztery palce fzerok<J 

odbic-
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vd jerali , y nośili i1 od prawego ramienia ~od lewe 
fpurz1„z0ną. PrzypufZczani zaś bywali do tego zgro
madzenia Szlachta ( wyiąwfzy pierworodnych Synow) 
ktorzyby lat diieśięć w oynę fłużyli ' ale y ten uflał. 
Z Polakow do tego Orderu był przyięty Jerzy Sapieha 
.Starqfla Wilkijk.i, .Pojeł niegdy Po!Jki od Zygmunta Kro/a 
do Hi(zpany· 1vyjfany. Co świadczą dawne pifma. 

Balrhei Militaris albo Przepafa Rycerjkiego Kawa
lerowie, fiarodawnych wiekow ći fię wfzyfcy zwali, 

r ktorychkolwiek łańcuch od iakiego Mon<łrchy o.ffa„. 
rowany, fzyię albo bokiukośnic wifząc przepafywał ' 

; owfzem wfze~kie dyfl:yngwuiące znaki RyccdkiG, _ 
jako to Lańcuchy, wfięgi pewnego kolorl}, Krzyżt:, , 
miecze, Metalle, y rym podobne, Przepafami pofpoli· 
ćic, ~ycerze zaś frzepa{anemi nazywali fię, _ 

S. Blaieia J1
• Błażda y N. P4_nny Order Łańcuchowy, na 

w Art!Jenij Dworze niegdy Krolow Ormiań!kich w Pto1omaydźic 
n~9. - _byl Hawny. Jnftytucy'ł Jego wfpominaią Roku n19. 

lecz z u paclkiem w \V fchodnich Kraiach rzeczy Chrt:c~ 
śćiańfiwa , y ten Order upadł. 

S. Bry&itty .S. Brygitty Order fundowany od niey Roku 
we Szrvecyi1366. y od Urbana V. approbowany kwitnął we SjWC· 

i~óó. cyi , nie trwał iednak ·tylko z żyćiem Fundatorki 
f V(oiey: . No~ili _Ka ~krowi~ Krzy~ ~łękitny płomie+ 
!"li~~m1 pro~1~1a~! ~to~~~ny~ 

Bur-
-"' 
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BU~f'lund!Ju·M·lł Trrzy-z·a Rycerzo-w Autho"' i·en. Tl\..ra- • B ,,.,,,6„,„,~1""""6· .u. , · ' l. vn: Ktzyza tJf"„ 

rol V. pod czas cxpedycyi Afrykańfkiey, .gdźie Ma- gun lfkiego 
lettfja przywroćił na Thron 1 unetu; dolqd tryum- w N%rn. 
falnie wieżdżał Ro~<U 1535. y pomieniony Order po- czec 'Hf· 
fianowil, na pamiątkę fortunnego tryumfu ; znamic 
nadał Krzyż z krześiwem, y z krzemiennym kamie. · 
niem , i{kry rozsiawaiącym przy lnfkrypcyi: BAR-
BARIA. 1:ańcuch zaś złożony był z krzyżykow 
na krzcśiwie położonych. W arermus pifze iż Krzyż 

· . był nakfztałt piły reprezentowany, przez dwie lafki 
Regimentarfide przechodz<!cy. Ju~ y ten Order uftał. 

Crucyaty Rycerftwo ći by\i, ktorzykołwiek za 
podnietą żarliwośći ku Wierze Chrześćiań.lkiey , na 
odyikanic Ziemi Swiętey, pod znakiem Krzyża Swię· 
tego przcćiwko niewiernym woiowali. · 

Kalatraweiifkich Kawalcrow Order w Hifzpanij Kalatra~' 
wzni.econ y Roku u58. J mię mowią ztąd im iefł nada- n.teńfcy n1 

ne, ii gdy Miafia Kalatrawy od Krola Sancyufza III. Hi(zpanij 
fobiG nadanego bronić od ni~wiernych nie śmieli, nss. ' 
ofiarowali fię na utrzymanie tego mieyfca Rt!:Jmund 
Nawarczyk Opat Cyfłerfki, y 'Dydak. Velasqvez Za-
konnik, przed tym Zołnierze. Ani płocha ich b: ła 
rezolucya, a bowiem wkrotce te twierdze tak uforty
fikowali, ii firafznemi fiali fię niewiernym. Znak 
9rderu był przyfzyty na p afzczu Krzyż czerwony, 

Z przy: 
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przydawfzy na dole dwa łańcuchy żelazne, ktoremi 
ręce Niewolnikow okowane być zwykły. Potym też 
y to przydano , że Krzyż kończył fię_ nakfztałt lilij. 
Wielkie Miflrzowfiwo tego zgromadzenia inkorporo
wane it fi Kcrc nic , cd F erdynanQa Kro la z faworu 
Jnnccer.tego Ofmego Papie:ia. 

Ofirogi do- Calcarium Aureorum albo Oflrcg złot_)1Ch Order 
te. w Rzy· wi~ke fiarod~wny, gdyż rcwio:dcną, że inHytuowany 
mie 15 j 9· icfzczc cd Konftantyna Wielkiego Cefarza , atoli y 

to rcwna że był nJormowany ckoło R(kU 1559. ffZtZ 

authentyczną Bullę Piufa IV. Papieża, udźielaiącą zna
czne hcncry Kawalerom. Trwa ten Order dotąd w 
R~y mie, rozdawany cd Peipieia na 2nak nic mdey 
gcdnośći, y ći Kawaltrowic zowją fię też złotcrni. 

I Głowy TYu- Calrvari~ humandi albo Trupiey Cłow} Author Or-
piey w~itm ·dcru idł, Sil7Jius Nimrct Xiąże Wirtemtn!ki na Szloń
cuch. ico. fku Rol~u 1652. y bywał udźidany oboity płći. Po

mieniony X;ąże og1ośił fię za Pierwfzego Miftrza, a 
Małżonki Jego Matka Zofia Magdalena z Piafiow 
Familij Lignicka y Brzdka Xiężna wźięła na fię tytuł 
Naywyżfzcy Mifirzyni. Już Ż;lś prawic upadły 
Wnuczka Fur.datora Ludwika Elźbicta, pozofłała 

-Wdowa po Filippie Saikim Xi~żęćiu Mc.rsbudkim, 
tenże fam Order wznowiła Roku 1709. takową kon

. dycyą , aieby -zawfze. Na ywyżfza Miflrzyni była z 
, Domu 
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Domu Wirtcmber!Kich Xiążąt. Przypufzczan& do 
niego byly wfztlkie iakieykolwiek kondycyi Matro„ 
ny, z wzgl;du nic tak zacnego' urodztmia, iako żyćia 
Frzykładnego., Teraz iuż Męfzczyzny nie fą przyi
mowani tylko b~ałegłowy , ktore maią iednego Ka--
walera iako Dyrektora zgromadzenia , y Podikarbie
go Archiwow, Prowentow, y Ornamtntow. Są im 
pewne podane reguły, nofzą zaś Trupi~ Głowę ze zło
ta na wfi~dzc białcy a na guźiku czarnym wifzącą ' 

. z te mi fi owy : Memento mori to icfi. , P arniętay na 
śmierć. Jeżeli ktora z Siofiry zcydźie z tego Swiata, 
drugie pewinnc przez cały Rok nośić wfięgę czarną, 

-położoną na białey Ordcrowey, z napifanym J mie-
niem zmatley. . 

Calza, albo Pończochy Rycedki Order w Pańfl:wic Pończochy 
·Weneckim infłytuowany iefi z okkazyi wzniecone- "' W mecyi 
go w Hifzpanij de Banda, albo Przepafa nazwanego , •j6~. 
dla exercytowania Młodźi w Woiecney e:-xperyencyi ' 
na źiemi y na Morzu; dla czego infl:ytycya Jego ma 
fię kłaść koło Roku 1562. iuż prawie upadły wikridiła 
Rzeczpofpolita. 

Canis & Galli Gallinacci, to icfl: · Pie.ft.a y Kt-1ra Piej/wy Ku~ 
Ordery włafnc Familij Mommorant!kiey, p zy pi1wą ru weF~an~ 
fię ]3urhardowi Mornmorancemu ,pod F lippem l Krc; Q)i ·199. 

-km. Łańcuch Ry.cGrfki reprez,ntował wicl~ głow jdGi: 
Z i nich, 
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. nich, z wifzącym wyobrażeniem Pielka y Kura, 1vler
ność y c~ułość f yrnbolizuiącemi. Niektorzy Authoro
wi~ przyznaią pomieniony Order infz<>mµ tegoż ]mie
nia Mommoranc~mu, żyi~cemu za czafow Klodoweu„ 
fza Krola Francufkiego ; przeto początek Jego y J n-

, _ \ .. fiytucya muśiała być koło Roku 499. iu* go 1Pięcey 
~~~- -

Piejka w Canis Ordo to iefi Piefa.a Order Roku 72.t. kwi-
Namaryi tnąl w Kroldłwie Nawarfkim, rozdawany niegdy na 

7 l.Z. znak wiernośći , y ten iuż uflał. 
Ofttu Mary.i Cardui MARI.JE to idt O{etu MARTIKawaJe:. 
we P,~ancyi rowie wznieceni od Ludwika Il. Xiążęćia Borbcńfkiei-

JJ7 ~· go: gdy Orleanfka y Burgundfka fakcye partykular· 
ne fobie Ordery rofłanowiły; podług zaś infzych 
pod czas folennego \Vefela z Anną Delfinowną Awer
niey Roku 1370. by li fundowani. Łańcuch Ordero
wy zloty, 2lożony był z Kuratow Liliowych, y z 1iś6a 
Ofttu źicla, od l<torego wiśiał Krzyż z napifem : Spes -
to iefl: nadiieia y ten iuż zniknał. 

S. Katarzy· S. Catharinre to .idl: S. Katarzyny na Gorze J'inai 
ny n? C!() Order, fundowany od Xiążęcych Ofob pobożnych 
r~' 1s::a1 ?1' w Palefiynie Roku 1067. dla opatrzenia drpg Cefpie-
~" eJ:yme , ,. • • r. S . K r-, 

1067• cznosc1 pcregrynu1ącym na m1ey ica w1ęte ; onrc-
rowany bywał od przełożonego Konwentu Synaitań
fkiego , tryb~m ~w~rdyana Jerozolimikiego,. wizytu-, 

iącym 
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iącym grob S. Katarzyny: Znak Orderu ie!ł Krzyż 
trozolimfki , w koło frebrne , fześćią promi~niami 
o~iaśnione, y czerwonemi ćwiekanj pobite, wpra-
_w10ny. ~ ~ 

S. Catharin~ in Mofchovia to idł S. KatarzynyS. Katarzy· 

w Mifkwie Jnfiytuowany Ordtr dla Dam, przez Pio-ftrJi;
1

1:.;.· 

tra I. Cara Mcfkicwfkiego Roku 1715'. dał moc Mał-
żonce fwoiey tenże fam rozdawać, trwa dotąd ńa tam-
tym Dworze, maiąc za znamię metal złoty w dya-

. menty oprawny, z wyobrażeniem S. Katarzyny, wi
fzący na -w!łędze białey od prawego ramienia pod 
lewe. Prżytym wydaic fię na lewym boku Gwiazda 

· .haftowana , maięca we śrzodku Krzyż z napifem 
Miłofćt# y 1Pt"ernośći!lf. 

Charicatis proximi,albo Mi.łośći bliiniego w Niem- Jf~fofći bfi-

h O d . . r. I . r znieso w 
czec r er powm1en JWoy pocz~tt <. terazn1ey1zey Nitmczecb 
Cefarzowey Elźbiećie Kryfiynie Roku 1708. Ta Mt>- l7 01. 

narchini nim fię rufzyła z Wiednia do Hifzranij, do ,,. 
dźiśieyfzego Małi;onka Karola VI. Arcy-Xiążęćia na „ 
ten czas Aufiryackiego, dobiiaiącego fi1 tamtego Kro-
lefl ~rn fukcdfyi,pofianowiła ten O „der,do ktorego kto„ 
l olwiek oboiey płći fofł ·przypufzczony, może y drugą 
do niego przybrać Ofobę , byleby }i prezentował 
zgromadzeniu, y ręczył fię za uczćiwc żyćic , y za 
wierno3ć Jcy. Krzyż Orderu złoty bywa zawiefzony 

Z J _ na pier- . 
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na pierśiach , na w fl:ędzc czerwoney; 

M;łcJ~i,, Charit"tis Chri11ianCE albo Chneśćiań/k.iey miłoići 
~~:.es cz- we Francyi Oraer Roku 1580. od Henry ka llt Krola 

emJ'dfJ me p 111_ • , F , 11_ · .c. cl · fl: dl 
. PraritJi o 1K1ego, a potym rancu1K1ego .tUn owany ie a 

1j8o. tych, 1...torzy pod czas Woitnncgo niefzczęśćia {kale-
czeni, do dalfzey fł'u.lby nie zgodni byli. Znak Or
deru był Krzyż biały, kończący fię iak kotwica , z 
lnateryi iedwabney wyrznięty, y haftowany, kolo
rem błękitny1n otoczony ; we śrzodku zaś wydawała 
fię Lilia złota z na pifom : ~ 1uierne ujtugi, tak świad
czy Morerius : lecz Spennerus namienia , że Krzyż 
bywał złoty albo frebrny' obramowany błękitnym 
kolorem ' a we śrzodku było pole czworograniafł:c 
błękitne, maiące w fobie lilią złot~ haftowaną. 1u~ 

~.J ten Order uflał. ~ 
Cherubina • Cherubina albo J ESU Order był we Szwccyi Ry
we Szwicyi cerfki „ Lańcuch Jctio podwoyny wyrażaf głowy Chc.-

IJH· rubinow y Seraphinow na fię pogl~daiących, z prze-
, platanemi Krzyżami Patryarchalnemi_ dla honoru U

pfa!fo.iey Kathedry: na fpodźie zaś wiśiał Obraz Chry _ 
fłu1a Pana, a wedł~g P aillota litery J mienia JEZUS, 
na błękitnym owa~nym polu, pod ktvremi wydawa -
ły fię ćwi.tki Męki Pańikiey , czarnego y białego 
_koloru. Tenże Author Jnfiyrucyą kładźic pomienio-
ney Kawalcryi od Magnufa Ul. Krola Szwedzki~go 

·" Roku 
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Roku 13~4~ Ju~ J tey nie ma(z. . . 
Cypryi/ki albo Luzyniaft/kiOrder zwany też Mie- Miecza 1 

cza y milczenia, około Roku n95. wzniecony. Lu~milczenia w 

zyniań{ka niegdy Familia kreowała Kawalerow, kto-Cyprze 119f· 

rzy od Wyfpy Cypru, lub cd Dómu pomienionego, 
albo od _N.liec:za nazwifko nośili; tańcuch wyraźał 
Charaktery z wifzącyrn Mieczem , ktorcgo pochwy 
frebrem, rękoieśĆ złotem powleczone były, z przy-
danym napifem.: 'JJ!a utrzymania j]>ra11;iedli11Jośći. 

· Pai/lotus y Faruz"nus Jnfl:ytucyą Orderu przyznaie ofo
bliwic Gwidonowi Krolowi, oraz w1raża LJńcuch, 
że reprezentował węzły ( iako mowią ) miłośći z ie
dwabnych fznurkow, mai9cy V tery S. R zlotc po kil
kakrotnie powtorzone. Wiśiał zaś u fpodu w polu 
owalnym .Mieczyk. frebrny , z rękoieśći'i złot} , y z 
napjfem : Be(jieczeńflwo .Kro!ejl11Ja. 

Clavis Aure~ albo Klucza Zjotego Rycerze, na- Klucza z1o· 
zywaią fię u Cefarzow y Kro low ć1~ farni, ktorzy f ą ttgo w 

Jch Podk.omorzo11Jie, nofzą Klucz złoty niżcy pafa, wNiemczech. 
fznury zło'tc obwiniony. 

Claromontan~ MARIJE albo Nayświęt(Zey Pannyczęflochom. 
Czf]łochowjk.iey w Polfacz ; 1716. pod czas domowycbfk 1e1 N. P„ 
ofiatnich rozruchow nośić mak obrazki na pierśiach w Po~zcze _ 

1Wfzczął fię zwyczay. Dla czego wfzelkicy kondy- '7' • 

cyi ludźic NabożeńHwem pałaiący ku t~mu Sw~~tcmu 
m1cy-



189 
mieyfcu ' albo go odwied~aiący' podobne p"'rtrcciki 
na picrśiach nośić zwykli; Tak nalely czćić Krolo
wę Polik~; niech zawfze wiśi u pierśi obowiązanych 
wizerunk świeży tey , z ktorey wiśi Tyśiąc pukle
rzow Polfkę zafł'aniaiqcych; Słufzna nośić przy fere 
wyobrażeniG Pani nafzey, !<tora ma w Sercu fwoim 
Kroldłwo nafze ; albowiem dowćipne Nabożeńfl:wo 
ku Jey Obrazowi, Rewercncyalną cześć famcy Boga
rodźicy Pannie oddaie. 

Gof1bk~. w Columbce & Rationis albó Goł~bk.a Order po....: 
Kaft~JlJ fl:anowiony koło Roku 1379, albo (iak fię zda innym) 
•379• poźniey. Jan I. Krol Kafł:yllij czyli Syn Jego Henryk 

l11. ażeby Dworzan f wo ich do przyzwoitey wfpania„ 
łego umyfł'u e.x~rcytacyi przyzwyczaił , dwa Ordery 
pofhmowił; Jeden Gołtbicy to iefi Ducha S. drugi 
Rationis albo Rozfadkt1- nazwane. iańcub dwoifiy 
złoty, fł'oneczncmi promieniami iedncmi proftemi , 
drugie.mi zaś wylamanemi oyl ozdobiony, maiąc przy 
tym ze złota Golabka lec~cego figurę ; Kreowano 
więc Kawalerow pod czas Zidonych Swiątek; Ju~ J 
te Ordery daumo ujlały. 

Niepokala- Conception"s Beatiffimre albo Niepokalanego Po-
~~go Poczt;~cztćia Order J nfl:ytuowany w Mantuey Roku 1619. 

w;:f;,:C;, we o~ F e~?yn~nda ?.Ciążęćia , tudźicż o? Ka~ola Gonz?g. 
1619. X1ążęc1a Niwern1J y od Adolfa Hrabi Alb1ey; potw1er-

. dzony 
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dzony od Urbana VIII. ktory', znak Kawaler!ki t<> 
icfł Krzyż z włafnych rąk konferował Kawalerom , _ 
y Xi~żęćiu Niwernij Roko 1624. Ju# y tego nie mafa. 

Conccptionis J mmaculatce V. MARI.JE, to iGfł Niepokala~ 
NietJokalanego Poczęćia Pann11 MARTI w Polfzcz', "~i?0MPocr.f 
• 'I: b ł "J I eta aryt 
1nfiytuowany y Order od Krola Władlfława V„ YPańnywPol· 
approbowany pd Urbana VIII. Papieża Roku I6)4{zcze ló"~ł· 
dnia 5. Lipca. Komput Kawalerow był naznaczony . 
72. a Naywyżfzym Miflrzem to iefi Głow'i ich Kroi 

· Poliki. Znamie było ł,ańcuch fzczerozłoty bez. ża
dnych klcynotow , ktorego ogniwa wzc.Lm fpoione 
n.a przemianę reprezentowały , icdnę Lilii białf! w 
pośrzodku promien· z infl<rypcyą: In. 'Te, to iefł w 
~obie , drugie pęk firzał związanych biał1 w fięgą , 
przy tych fiowach _: Unita ~irtus , %iednoczona cnota. 
Wiśiaf u :Łańcucha Krzyż czerwony, mai~cy w po
śrzodku wizerunk N. P. w dźiećińfl:wic, w białym 
odźicniu , Smoka depcącey, przy in!krypcyi : Vicifłt; 
#JJt·nce, Zw_yćię*Yłai, zwyćięitay. Na drugiey zaś fł:ro-· 

' nic Krzyża wydawał fię Orzeł Bia{y ; krorc .to znamic 
. · kożdy Kawaler nośił. . Koniec y intencya była tego 

zgromadzenia Woyna prze~iw Turkom ; potym na 
mieyf cu tego Orderu , fubfl:ytuowan y teraz idł flaro
żytny Orła Białego. Tak m ·łą przemiąną nafiępuic 
po !~b~~ ~fzyl~~W!lny Planet p rzłdG~ ! Xięiydc fuk--

A a - ce u1; 
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ceduie po Słońcu, znowu maiąc Słońce po fobie, iakby 
iakie bliźnięta były, pcdobnośćią ieżeli nie rownośćią z 
fobi certuiące. Orrocz niefl:worzonego Słońca, y· 
teraz Orzeł Biary zarurza OG'Pf w Pannę nad Xi~życ 
pięknieyfzi ; aniby miał ty le kandoru' gdyby w 
pitrwfzy1n Panieńfizicgo Słońca wfchodźie, zmazę 
iaką poHrzegł. 

'Zgody Order Con ·ordice albo 'Zg9dy Order, Roku 1660. fun
w Niem- dowal Ernefł: Margrabia Brandcbudki , za powrotem 
'"'b 1 ~-6 o. z Hifzpanij , po rrzywroconym pokoiu, y zicdno-

czeniu wielu w Europie Potentatcw na rożne fakcye 
roztargnionych. Rozdawał Kawalerom Krzyże dya ... 
mentowe , rnaiące w fobie cyrk y złote w pul prze-

. dźielon~, gdźie wydawały fię rof zc:1 ki oliwne na 
Krzyż położone , przez dw~e- Korony przcd.cdzącc; 
a na wierzchu M~tra Xi1żęca z napifcm : Concordant, 
to icfi iednocztJ fit. Przy tym wyrażone byłó ]mię 
Fundatora y Rol< JnR~ tucyi, by 1 ren Order w wiel-

. kity rcputacyi , wielu bowiem Xjążąt y Panow mieli 
fobie za hon~r być do niego rrzypufzczonerni. 

Ko~ot1y K'l'o- . Coronre Regire Order to iefi Kor__o1?J KrolewJ!<.iey_ 
len:fkieJ ni w Niemczech około Roku 802: w{krzes1ł Karol W 1~ll~1 
Niemczech dla Freyzow, ktorzy pr1zeć1wko Saxonom męrżr1~. 
. ifJ 2 woiowali ; 2a znak mieli Koronę złotą , ktorą na bo-

ku nośili Kaw~lerowic, przy tych !łowach : Corona-
- . -- --- - bit11r 
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fJitur- legitime certans, Uk.o't(Jnowany hę4#e mt~nie jla-
w.ai4cy . Już uflał. · ·. 

CofmCE & Damiani to i€fi S. Ko,zmy y 7).ff,mia-K, {my y Dl· 
n~ Roku 1030.„ fundowan<;; by_ł9 Ryc~dłwo w Pale!ły-miar1? ·w Pa· · 
nie, od widu Ofob pobożnych, ktorc nie mało Szpi~Jtftyme 10 ~0 • 

„ talow dla .chorych wyfiawiały w Jt;rozolimi~, y gdźic 
indźiey ; Ten Ordtr z zwi~dłym Ch.rześćiań.fł:wem 
w J)ryi .zwiędniał. 

S„ Crucis .aloo S. Krzy%a. w Niemczech .Order s. K.,,.zyia 
· Bialogłowfki Roku 1668. od Eleonory Gonzagi Ce- 111 ~:.~6a. 
farzowty wźiął pocz~tek , okkazy~ Jnfłytucyi byłoczec · 
gwałtowne pogorzeni~ Pałacu Ctfarik1cgo w Wiedniu, 
gdźie gdy wfzyfłko pożeraiący nifzczył płomień 

· między innemi wiclkicy c~ny !karbami , kto.refię' 
dofiały na łup burzyći~lowi ogniowi; iedync .drzewo 
Krzyża _Swiętego, w krzyżu złotym będą9<; nienaru-
fzone z.ofłało„ Kto.re Nayiaśnic:yfzy Dom A.ufl:ryacki 
Erzez wiele wiekow wenerował , y konferwowat 
Gdy tedy tak wielki Kleynot nie bez cudu ocalały, 
był znaleźio_ny, pomieniona Cefarzowa winiećiła 
Order na c.ześć Krzyża ~ Swiętego ~ pod protikcyą 
Nayśw)ętfzcy Panny y S. Jozcfa ; potwierdzony po ... 
tym przez Klemcnfa IX. Papieża, ktory Bifkupa a 
teraz Arcybiikupa Wicdt:ńfki~o, pofl:anowił za Dy
rcr~ktora Duchown«g·o ttgo zgromacizenia~ Kożda 

Aa .i· - CeJa-
.' .... 
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Cefarzowa iefł wie1ką Mifłrzynią , Damy tylko K~ 
toEczki przyięte być mogą y to obligowane do nie .... 
kt0rych uczynkow pobożnych. Doroczny Fefi Or„ 
dlru od pra wuic fię dnia 3 Ma.ia , za zn amic zaś no~ 
fzą Kawalerki to iefl: przedn:e Damy na boku lewym 
Krzyż złoty , w F~gurze owalney fzarego koloru , 
pośrzod pierśi Orła Ccfarikiego dwoygłownego poło· 
żony ; przy tych fłowach : Salas ~gloria , ~rowie 
y chwała. Wfięga na ktorey wiśi ten zacny prezent, 
icfł czarnego koloru, wiele Dam Polik.ich ma tenże 
~d~ . . 

ł•będźiay , Cy~ni & Ciconi~ Łabrdźia J Boć~ana ~rder we 
Boćiana .weFlandry1' Rychard de w efseburg czyni wzmiankę o 
Fla•,drJi Orderze Boćiana y ł.ab~dźia wraz położonym. Mo· 

111
• rerius wfpomina Authora Jego Roku 7II. 'Iheoderyka 

Xiążęćia Kliwij , ktory iednę Corkę Beatf zofławił. 
Ta prześladowanie ćierpiąc od f~śiadow, wyzuć Ją 
ze wfzell<ich Dobr uśiluiących, z chroniła fię do 2.am
ku Neuf burk nazwanego , gdźie od walecznego Ka. 
walera Eliafza rn~żnie obroniona, temuż fię poślubiła. 
Ponieważ zaś pomieniony Bohatyr miał na Tarczy 
wyobrażonego Łabędźia, przeto prętko infiytuowany 
icfl: Order pod tytułem iabędźiowym, oraz-złączony 
z Boćianim, iui oba zginęły. 

Dannehr~ pannfbrogu w .. pa!Jij 9r~cr, · podług niektorycą 
· Autho-___ ,.. 
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Authorow rowno ż farnym Krolefl:viem f wóy pro wa~ gu w Danij, 
dźi początek , lecz pewniey iefł y bef picczniey iść za 1219· 
tych zdaniem , ktorzy fundacyą onego przypifuią 
przećiwko niewiernym na ten czas Jnflantczykom 
Waldemarowi U. Krolowi Roku 1219. ten Rycerzom 

. nadał za znamic Krzyż biały czerwonym kolor'm 
oto~zony; Taki tedy--nośili pod czas wfzelkich Wo
ien y utarczek, nawet y na Chorągwiach; Upadł 
byl ten Order, ale potym od Kryfiyana V. Krola 

· Duńikiego , dla c~walebncy Szlachc.ckiey mężnośći 
cmulacyi odnowiony Roku 1671. wdźień Krzćin Syna 
fwego Fryderyka lV. Kro1cwka, co fię fiało z wiel
ką pompą , kiedy nayprzednieyśi Panowie y Dworza· 
nie Kawalerami kreowani byli. Na ten czas pofl:ano· 
wiono tcż,ażcby nikt do przednieyfzcgo·w owym Pań
flwie Orderu Jłonia nie był promowowany, ażby 
wprzod Dannehrogu Order odebrał. Znak Jego iefł 
Krzyż złoty- białego fzmclcu, brzegi maiący cz,rwo~ 
nc, jedynafl:ą dyamcntami ozdobiony; nośi fię zaś na 
wfiędzc fzerokiey białey z brzegami czerwonego ko
loru,z icdnego ramienia pod drugie wifząc~y. Przytym 
na prawym boku fukien iaśnieic gwiazda frebrna po· 
dobnym Kolorem czerwonym obwiedźiona. Z napi
fcm. Re(litutor, Odnowićiel y z literami C. S. 

prąconis ii~vtrfi, Smoka wyivroconego w Niemczech Smoka WJ· 
Aa 3 pofia- ~ 
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wroc~nego pofianowfoni Rycerze Roku 1420. od Zygmunta Co
m Nl zern- farza? przcćiwko Heretykom, wielkich W oien y złego 

ezec'J lłJo. N. h A h N -·1· · S l ·{ „ w wmczec Ut orom ; osi i więc mo <a w1 zą ... 
c.ego na Lańcuchu dwoiHy m złotym, Krzyża.mi Patry
archalnemi przeplatanym ; Jntencya infłytucyi była. 
pogrążenit Herczyi, y odfzczepięńfłwa ukroc,nie. Co
dźien~ie zaś zażywali Krzyża źielonego w lili,. koń-

1 cząccgo fię. Na koniec y tych iuż nie ma{z. 
ffeolr.a w Draconis albo Smolta w W ęgrw;;h y Czechach 
t fg%zecb J Kawalerowie, używali Krzyża źiclonego na płafzczach 
z:~z:cb fzkarłatnych, y ten Order upadł. · 

~fonia • w Ele phanta albo Słonia w Danij Order, Roku 
Danie) •+1g 1478; wźiął początek od Kryfl:yana I. Kro la Duń

fkiego, pod czas folennego Wefola Syna Jego Jana, z 
Kryflyną Xiężn__ą Safk~ , / lubo go nicktorzy przypi'I' 
fuią Fryderykowi I. albo Drugiemu, owfaem Kry~ 
fł:yanowi IV. Pierwfza Cerymonia odprawi/a fię w 
pryncypalnym owego Kroldłwa MetropolitańiKim 
Kośćiele Lundeńfkim; z razu -zażywany był Lańcuch 
2łoty z Słoniami wieże na grzbicćic maiącemi,tudźiez z 
0fl:rogami( a wedługPaillotaKrzyżami nakfztałt kotwic) 
przeplatany, z wifzącym wizerunkiem Nayswiętfzey 
Panny w promitniach, na nie wielkim metallu zło
tym wyrażonym. Teraz zaś za nafłąpieniem odmiany 
Wiary, w używania iefi fam Słoń z wieżą, iako Hitro-: · 

. gli-
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· glifik rofiropnośći,m~żnośći y łafkawość1,przywiązany 
u wfięgi fzerokiey błękitney od ramienia lewego ni
że.y pafa wifzącey. Na fu.kniach wydaie fię gwiazda 
ośmgraniafla frebrna przy lewym boku , w ktorey 
śrzoaku iefi mały krzyżyk haftowany frebrem na p!_?lu 
czerwonym. _Nie rozdaie fię ten Order tylko pod 
czas Koronacyi Krolow Duń!kich, y to naywiękfzy.m 
Xiążętom y Panom, ktorzy iednak wprzod Kawafo ... 

. rami 'Dannebrogu kreowani bywaią, wyiąwfzy Mo„ 
narchow_, z ktorych idł Nayiaśni9fay AUGUST II. 
Kro/Po!fki; z P anoiv ~aś był niegdy Piafeczyi/k.i W oie· 
woda Srnolefifki Po(d na OW czas Po!fki IV 'Daniey ' a 
nie dawno Jakub Graff d~ Reming Koniufly W. X. L. , 

Enfifcrowie albo Mieczonos'ni w Jnfhq.ćiech byli Mieczrmo~ 
Rycerze CHRYSTUSOWI iak) ich zwano, infiytuo-ś~iwlnftan„ 
wani dla woiowania przc~iwko Poganom, y podbićia ciech n97. 

Jnflant. Nośili za znak Kawaleryi dwa Miecze czer-
wone na krzyż złożone na płafzczach przyfzyte, cza- · 
farni bywali ziednoczeni z Krzyżakami Pruikiemi, 
owfzcm niektorzy twierdzą że ich byli Plcmic, lecz fię 
potym rozdźielili. Na ofłatek upadło to Rycerfl:wo, 
kiedy Jnflanty poddawfay w moc Polakom, Gothttrd 
Kietler · ofłatni ich wielki Mifirz zoflał Xiąż~ći,zµ 

- Kurlandzkim. -
Fratres Hilarcs S. MARJJE, albo Braćia we.fe/i S. Br4ćJa tvl~ 

. _ MA-
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feli we Wlo·.lvfARTI Roku 1.233. Jnfl:ytuowani fą we Włofzech 
{zcch UB· w Bononij , przez Bartłomieia Dominikana Bifku pa 

' Vict;ntyńfkiego przećiwko niewiernym, y Kacerzom. 

• 

Urban IV. apFrobował Order 126I. nośili Kawaforo
wic fuknie białe y popielate, tudźież Krzyż czerwony 
na białym polu , z dwoma gwia,zdami dwa wyżfze 
kąty ozdabiaią~mi , dla tego zaś zwali fię W efolt1 
Braći11, iż za wf ze by li wefeli, y z f wego fzczęśćia 
kontenći żyli. T t~n Order iuż nie iejł wi{cey. 

Szczodra· Generofitatis, to iefi S~czodrobliwośći Order w Pru-
blimo!_ći śiech Roku 1685. pofł:anowił Fryderyk Ul. Dźiedźicz. 

tv ~uiiech ny na 'ten czas Elektoralny Xiiżc Bran.dcbu.dki, znak 
16 

S· ~ onego iefi Krzyż błękitny, mai'}cy cztery Orly w 
kątach, z takowym we śrzodku napifem: Gcnerofitar, 
_ .fzczodrobliwo.ś{, nofz~ go na fzyi na czarney wftędze. 
Z Polakow przyięći do Orderu nayduią fię. Xiłie 
Mikołay Radźiwił Miecznik na ten czas W. X. L„ 
a teraz tł/' oiewod4 1Vo1vogrodzki. Jerzy Sapieha Sta· 
tojla Wilk.ow)ki, J Graff a S~li'Ven Woiewodiic In~ 
fJanifki, 

GenetyZm!e - Genety tak rzcczoneg"o Zwierzątka Order, Roku 
rzątka we 738. mowi~ wźiął początek od Karola Martella Mo
Prancyi riarchy Francufkiego , Dźiada Karola Wielkiego Ce· 

1'l
8
· , farza. Nicktorzy pifzą , iż te nazwifko na~ył od Jo~ 

'1nny Zony Jcg~, pofpo~ići~ Geannette zwancy, lub 
też. 
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też od Zwierzątka tegoż Jmienia, ktore ł:.aśicy iefl: po
dobne, cz,rworn~mi cętkami upfirzone, y nayduiG 
fię częfło w tey fl:ronfo Hifzpaniey, gdźie Saraceni 
ośfodli byli, y od pomienionego Karola Roku 738. w 
TurońfkiG"y Pro win cyi krwawą bi twą pokonani za: 
fiali. W ich t_~dy Oboźie nie mało fkurek pomie
nionego zwiGrz~tka ( ktorc ~owią że zapach z śiebfo 
wydaią) nfr~ktore też żywe Martellus nalazł. Pierw~ 

· fza koniektura niepewna; bo Karol nie miał tylko 
dwie Zony, iedna Ruflruda, albo Giertruda, druga 
S'1JJach11da zwały fię. O Joannie wielkie u Hiflory
kow milczenie, owfzem owych czafow ledwo Jmi& 
Joanny w' Domu Krolewfkim, albo w innych Fa
miliach Francuikich pryncypalnieyfzych nayduie fię~ 
Pifzą zas, ż~ ten Order trwał aż do czafow S. Ludwika 
Dźicwiątego. f.ańcuch dwoifły fzczerozłoty, z czer
wonych był Roż złożony, od ktorego wiśiała figura 
Z wierz~tka Genetty czarncy , czerwone mi cętkami 
naznaczoney,na źiemi kwieći!łey niby śiedząccy, obro-

. żkę liliami złote mi u pfirzoną ~aiącey „ Ju~ y ten 
.Order zgin~ł. 

S. Georgij S. Jertego w Niemczech Orderu Jn- S. Je„zego 
fiytucya, dla pilnowania Granic Niemieckich, y Wę- w Nihiem

8
-

• 11 ,· b · · ·r. · fi R d Ie. · H b czec lJ 0 • gier u"1c wznieconego, przyp11mc; 1ę u o 1ow1 a s- ·-
purlki~~~ ~o~u uso. w Karyntyey, ktoremu Miafi~ -

/ . B~ -- - Jrni~: 
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Jmie-niem tegó Swiętcgo MęczennHza zwane nadane 
t>yło.Nicktorzy ten:le fam przyznaią Fryd{ęrykowi III. 
lub też Maxymilianowi l. koło Roku 1494. przećiwko 
Turkom· być pofianowicny. Znamie miał Krzyża 
2-łctcgo, na kożdym końcu troyrobatego, w koron~ 
niby w!zcztfjoncgo„ Dawnieyfzy zaś Krzy'i. mnie ... 
rna«~ Lyć c:ztnuoriy ńa roiu b·ałym. Jit~ y ten ~ginał. 
I s. G OfP-ij alLo Anioła 2jctego Kawalerowie. Pale„ 

S. Jeru~~ f; ·ń ;cy , prowadzą początek 1woy od Kc nfłantyna 
w ~~.rJ:Jm W i cl kiego Roln 312. Jnni zaś przy rifvją tę Jnflytu

cy~4 c far: ' on~ W„d.ccnim,2 Fcrr: LJ Kln.trcnov,Iiczył 
ten Crdtr 34. 1'aywyifzych Mifirzow,kcz fO wźię· 
tym cd TurkowKonfiantynofolu/u~ Q'--fzw'-nkował. 
Wiele P0tcntatow v ikrześić go fi ardi tę,iednakdollał 
fi~ na koniec ten I'.onor Karol0wi V. Ccfarzowi,ogłośił 
Cię bowiem za Protektora Ordcru,lucowawfay naypicr
wfZym Kawakrcm Syna twego naturalnego Jana _Au„ 
flryaka, gdy mu podawał Chorągiew Chrzcśćiańfiwa 
na W.oynę,przcćiwko niewiernym, zabicraiąccrnu fię 
na owę ftawną Batallą pod Lepantem, Roku 1571. By
ła ta bitwa Machometom wielce fatalna, gdyż flra· 
ćili więccy niż Trzydźieśći Tyśięcy W oyfka, y okrętow 
400.Znak Orderu iefi !.ańcuch złoty,złożony z liter na 
flarodawncy Chorągwi Labarum za Konfiantyna zwa„ 
ncy, wyrażonych; przy !{torym ~~~ł wizcrunk s._ 

Jer~~: 
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Jerz·~goSmoka przebijai~ce~o.X:ąz.e Parmeńiki z DC>mtl 
łi,arnezow ieft teraz Naywyżfaym 'O~deru Mi1 lrzern,y 
S.P. R. Xiążęćicm tyt_ułowany,z ktorym FJmilia Kom- . 
menow, z Dekretu Cefadkiego o tenże honor dyfpu
tuie. Z tego zgromadzenia, naydui~ fię _Swięci Ludźie, 
wielą czynami ił'.a wni to iefł Rycerze mi';dzy Swię
tych policzeni. Dymitr, Prokop , Hippolit , JVlerku
ryufz, Theodor, Witalis, y inni wi~lcy Męczennicy.· 
.l\ll1ędzy~ótcntatami pomieniony Order Konfłantyno„ 
wy _p.iafl:uiącemi , pryncypalni od Authorow wfpo
minaią fię Fryderyk C~farz ~chodni, z Henryk.iem Sy„ 
nem, Filip Francufl.i, Rychard Angie!fki, Gwithelm J)„ 
cy~iyjki , Balthttfar W ęgicrfld, Kaiimier$ Po!fk/, Ał-
jon5 .Arragoń/ki, Alfons IX. Kaflyliyjki, z J)nem Ema· 
nuelem,Kro/01vie; Otto Xi~że Burgund/ki, CJ"homa..fz Hra
bia Al!obr~goiP, Obij]on, Margrabia Efleiifki, Jan 
Fryderyk Cionzaga , Aibrycht Hrabia Hebjpurjki , JJilip 
Hrabia Flandryi, Karol //. ,J.~u)łryak. Cefarz Rzy1njk.i 
~ Synem Janem. Wielkiemi przytym faworami ocł 
Papieżow ten Order icfl: nadany, iako to od Leona I~ 
Roku 456. Tudźież od Cefarzow, Krolow, y Xiążąt 
rożnemi prerogatywami ozdobiony.Jan III.Kroi Poliki, 
2a Heroiczne akcye Kawalcrow Konfłantynowych 
pod czas oblężenia Wiedcńfkiego pokazane, tychże fa„ 
!TIYC~ ~~am~~~it~!lli u~abrowa! frzy!'{~~ia~i, z wo!: 

~ 2 ~ym 
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nym ich używańiem w Kroldł:wie Polfkirri Wię~ 
ccy doczytać fię kaidy może w Authorze Schonebeck. 

s S. Georgij S. rcrzego Kawalerowie od Fryderyka 
w· ~;!:80IV. Ct/arza Roku r450. Inll:ytuowani,iui' więcey nie {il. 
'zech14so. _ S. Georgij S. ]erz~o Order w Genue.y dotąd fia· 
s. rh·zesowny trwa wznowiony od tegoż Fryderyka IV. Roku 

w Genuey 1452. _gdy icchał na fwoią Koronacyą do Rzymu. 
·'·HZ· Rzeczpo(polita Genueijka rozdafo go y teraz, ludźiom 

zacnym, to icfi Kzyż czerwony na złotym tańcąchu 
zawiefzony. . 

s. Jerzego S„ Georgij de Alphama, J'. Jerzego od Alf amy~ 
-~ AJihi:.ma W Arragonij fundowany Order okdo 1<.ol„u nor. po
w An:isoi:ijtym idt inkorporowany do Orderu Montezyi. Zna-

uot. Idem . był Krzyż czerwony na płafzczu białym. 
s. JtrztgG S. Gcorgij J. Jerzego .o.r~er w Rzrmie Rol~u 
w Rzymie_ !492. od Akxandra Vl. Pap1cza pofianowmny, miał 

1492. za znak Krzyż 21oty ~cyrkule nakfztałt korony 
wyrobionym polożcny. Ju* uflał. 

S. )er:ego· S. Georgij J'. Jerzego także w Rzymie od Piufa 
ł1I Riyn.ie IV. Papieża Jnfł:ytuowanc zgromadzenie Kawakrow, 

krorych powinnosć była nośić Papieża, gdy publicz-s. Jerzego . Ł d „.1 „, ,. ·~fl l" , 
e Wfo- nie wycJ'o z1 , ate y et 'U_Ji-a t. 

pelb. S. Georgij S. rerzlgo Kawalerowie fundowani 
s; Jerze go od Pav;. ła III. w Rawennie, za cgafem t!flali. 
1ibo _P~kd~ S. Georgij S. Jer~~o w Angl1j paty~eć pod Orde.: 

nnq" 1. D d . . --- p G rem 1. o un~~lv. - '"'. ery-. 
- --- ;.__ ' - ~- - - _ _. 'ó-łi,. - - - • „ 
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J. GeryonaR ycerze znaią za Fundatora Fryd~ryka w An~lij, 

Barbarojję, 1190. Jnni mowią Fryderyka II. Jnfiytuo- S. Ge?ona 
. b i· „' S G I K I .. tv N1tm· wani y i na C?CSC • reryona,. <tory w o OnIJ z czech 
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318. Towarzyfiwa Męczenfką odmofł koronę , znak 
Orderu był na fukniach białych Krzyż czarny, ie-
dney tylko Nacyi Niemicckicy był do niego przy-
fłęp. Ju~ 111ięcey nle ie.fi. _ . 

. Gladrj albo Miecza Kawalerow WC Szwecyi ,Miecza~lbo -
1 .d„. , d ł B "h · ~A.,. • n Przepafu . wo no w1 z1~c po tytu em : a1t, et -tv.1.ttllarts • .t r~e-tve SzwecJi 

· ptt[u Rycerlk.zego. _ 1~11. -

S. Hu.berta Order w Niemczech Rol<u r444~ przez-S. Hnberta 
Gotharda Xiąźęćia Julij, Kliwij, y Gor; fundowanym ~-em-
. ił d „. l · p B czec"' 444„ 1e1 ,na po z1ę (owanie_, anu ogu za otrzymane zwy- -
Cięfłwa ; po ikończoney Familiey K!iweńfłdey, upadł 
był ; lecz Gwilhclm Elektor y W oiewoda Rheńiki 

1 
dla · ozdoby f w ego Dworu, tenże fam wfkrześił 1709. 
Przyłączywfzy tytul Naywyżfzego MiHrza fobie y 
Sukcefforom. fwo~m ; przytym do innych Orderow 
nie pozwolił akcdfu Kawalerom, ktorzy nofzą Krzyż 
biały z wyobrażeniem S. Huberta, wifzący od ramie„ 
nia prawego pod lewe ~a wflęd2c czerwoney, na 
cztery palec fzcrokjey, tudźież gwiazdę frebrną na 
fironie ferca z krzyżykiem w cyrkule, y z takowł 
na koło inikrypcyą: Przyia;fni y cnoty przymierze al- . I 

~o ia!< drudzy twierdz~ : w· wiernof ći jłatec~ny. Xią·. 
Bb 3 ż~ta 
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żęta Witemberfcy f.iki::df y~ Domu Kliwcńfldego pre 
tendui~cy , tenże Orckr na. Dworze f woim rozdaią , 
y naywyżfa'! Jego zwierzchność fobie przywłafzcząią. 
Z Polakow ma go konferowanego od Elektora Ney
burfkiego Michał Radiiivjł Koniufay W. X. L. 

Jei~ we • H yfiricis albo Jeża Order infiytuo wał Roku 
Pr-ancyi 1393. Karol Aureliańfki Xiąże, czyli Jego Oćiec Lu„ 
2~9 ł· dwik , z napifem : 'Z_blijka y .~daleka ; na Łańcuchu 

troifłym złotym wiśiał obraz Jeża na źit>mi źicloncy 
y kwiećiH:ey. Potym Ludwik Karol XIL przydał 
Koronę, y infkrypcyą : ~mićił fi( Pr~9dk.ow Troi. Już 

. y ten nie i~ więcey. „ • •• · 

s.l~l<ub~. ~-1akuba Kawalerowie w H1fzpanIJ ' tey fię po
tvu;~P~nlJ fzlubili u.fiudze Roku 11751' albo ns8„ ażeby wizytuią-

' cym Grab tego Swiętego Apofioła pomocą byli, y ich· 
od Nic przyiaćioł zafzczycali : Pryncv palną mieli rc
zydc:ncyą w Szpitalu S. MARYI na PrzedmieśćiuLc
gioneńfkim ; zaiywai'i Krzyża czerwonego , nakfztałt 
Miecza uformowanego) ktory wiśi od i.ańcucha troi
fregó na konfze perłowcy , napis na rękoieśći mic· 
czy!łego krzyża taki znayduie fię : Czerwicnieie miec% 
l<rwi11 Przodk.ow „ Na ywyżfzy Orderu rz~d przyłączył 

~ i k b Adr;·an Papież do Korony Hifzpań!kiey • 
.; H;a~rl;; J'. Jakuha w Holandyi Order fundował Florus 
u,o~ V! ~~~Q!~ Ho~~dyi Z~l~dyi, y Fryzyi, Roku 1290. 

zaży-, J 
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2ażywał Łańcucha fześćią konchami morfkiemi ozdo
bionego, z wifzącą figurą S. Apofioła. Ten Order 
odłączył fię od Hifzpańfkiego, pąd Dyonizym Kro
lem Portugalfkim, za pozwoleniem Mikołaia IV. y 
Celefl:: V. przez to fię roźnili Kawalerowie od picrw
fzych, ii mieli obwodkę _ zfotą koło Krzyża czerwo
nego. Już ujlali. 

J E{UJ'e/l (hryflufa Kawalerowie, od Jana XX. Jez~ra . 
· fa pieza Lyć fię mitrną infiytuowani kolo Roku 1317. ChrH!ura w 
noś~ li Krzyż czerwony , zlotem obwitdźiony; SiłuRzymie '~7 · 

· Prała tow, Xrąź:ęcych y Kardynallkich, w Rzymie ta-
kowcrni fą ozcio01eni Krzyżami. Chćiał był Papież · 
tenże Order inkoq.oro~ać do PortugaUkiego poda-: 
.l)nego J mienia, ale fię te, niejłalo; trwa dot~·d. 

J i:.?'-US.A Chryflufa Order Vf P0rtugalicy infiy- Jtzufa · · 
tuowany Roku i318. od Krola 1'yonizego. Kawa- Chryfiuf• 

IcrowiG czarno ubrani, nośili na .tańcuchu troifl ym ~Por tu&a 

2łoty Krzyż CZtTwony ' a podług niektorych czarny' lt) ·~18• 
maiąc mniey'zy , icden na -drugim połoiony koloru 
bialego , powinność ich była w Betyce przećiwko -
Maurom zafławiać fię. Jan XXII. Roku 1319. Ord:r 
approbow~ił, Juliufz ZJŚ III. naywyżJze Miftrzowftwo 
do Korony PortugaHkiey rrzyłąc ~_ył I550. JEZUSA. 

J .l{J~lSA Chry/lufa Order Kawaler.Od inflytuo- U;r~u(o 
wany w Awcnionic 1po. przez Jana XXII. Papicia; we 0~ 
iug o nim. więcey nie jfychać~ · JEZU-_ 
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J EZUJ'A Chryflufa Rycertki Order w Hifzpanij) 

fuchr;zo. wiedźie początek od tych, ktorych iefzcze S. Domi-

c{~~lj~A nik inflytuował przećiwko Heretykom Albigenfom , 
" 7;·"'" w K . . r. . . T ł Hijzpanij azan1am1 iwem1 nie nawroconyn1. rwa nawet 
1~10. y potym, gdy iuź J mię Albigenfow prz~padło. Jnno

centy III. Ufławy ich approbował Roku 1210. za 
znak był Krzyż z lilij w puł biały eh , w puł czar
nych, y z pola na ośm częśći podźidonego złożony. 

· .., ]u~ go 1vięcey nie mafa. , 
7ezufa Ma· J E'{UJ'A A1.ARTl Order Rycerfki We Wło ... 
„1; w RzJ · fzech fundowany ad Pawła V. Papieża -1615. Ju~ 
mie z6tt znikn~ł. 
s. Jana . S. Jana Chr~ćićiela Ak..konitańfa.iego albo w Pto„ 
Chrzcfićiela lomaidźie Rycerze z Palcfiyny początek wźięli, ktor~ 
~ Palef!J· wprzody--A.ce, poty1J1 Aceon zwano , konfekrowah 
nit 

1099• ufł'ugi y fl:arania fwoie chorym, tudźicż prowadzeniu 
y odprowadzeniu Piclgrzymow; po wźiętey Ptolo'
maidźie od Turl(ow, przefali do Hifzpaniey. ]nfly
tucyą ich przypifuią Gotfredowi BulloniufZowi 1099. 

Zażywali Krzyża białego nakfztałt Maltańfkich. Uflali. 
S. Jana w S. Jana Order rozdaie Dom Brandebudki iako 
Pruśiech- Kommendy, ·albo Probofłwa rożne Orderu Maltań.: 

{kiego, przez W oynę Mieczem nabyte .trzymaiący , 
~!zyż~ fą złot~ b!~f9 f~~~~~o~an&, n~ wfiędze czar-:' 

~ey, 
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ney ' albo na tańcu chu złotym na .fz.yi I wifzącc kto: 
rych zaiy\vai~ Kawalerowie„ 

SS. Jana y Toma(za Sławni ni~gdy Rycerze byli ss. jan4 y 
w Syryi około śrzodka wieku Trzynaflego, od Ale- 'roma[za w 
xandra VI. odebrali za znakOrderu Krzyż czerwony,z Syryi uso~ 
obrażeniem pomienionych Swiętych. Alfons mądry 
Krol Kafiylij wiele im Dobrodźieyfłw wyświadczył, 
potyn1 będąc wypędzeni z Syryi , złączyli fię z Mal-

. tańfkiemi , z tym wfzyfikim ći , ktorzy fi~ udali 
do Hifzpanij w Granicach pierwfzey inflytucyi długo 
żyli pod Jmienfom Kawakrow S. Tomafza. Jug ich 
więcey. nie maJz. 

S. Jana Nepomucena Pobożna konfederacya albos. Jana Ne· 
Kongregacya obligowana iefi oczewiśćie nośić wize- pomucena 
runk Jego na piersiach, albo na innym iakim uczći- w Cze~hac;h 
wym mieyfcu. Nayiaśnieyfza Ccfarzowa terazni,y- · x7o ' 
fza Elźbieta ·wiele zacnych Ofob podobnemi metalla-
mi w dyamenty oprawnemi regałizowała. Przybyła 
na koniec czwarta do trzech gratia z pokrewney Po-
lakom Czdkiey Nacyi pochodząca; trudno policzac 
za malą łaikę, nayfkutccznieyfzą niebef picczeńfiwa 

- fiawy obronę , nie:ch każdy Nt:pomuccńildego zgro
madzenia Brat, fławy f woiey będźie pewien dźiecUi
. awa' albowiem długo ' potrwa tak zacna pdfcffya, 
y choćby głęboki~„Mołdawy nurtcll! była zatopiona, 

Ce ty~ 
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tym znamienitfza wypłynie. Approbowana ta po~ 
bożna konfederacya od Klcmenfa XL 1706. 

S. Juliana S. Juliana Order tenże icfi co y Alkantary, pod 
tV Hif zpany t'1mtym o tym naydiieft. _ 
'{Q,I~ 1 ~· LaąucGrum albo Węzłow iako mowją m iłośći 
we F~a:C1; Order, Roku 1498. od Anny Brytań{kicy Xiężncy 

'4~8. . Franćifzka Cerki, Karola V1IL Krola Francu!kicgo 
pozoftałcy Wdowy, inHytuowany; Jnfkrypcya Jego 
była: Ciało mam uwolnione. Stofuiąc do tego , iż Fun· 
datorka iuż była wolna od Małżeńfkirgo Hanu, dla 
czego tańcuch był złożony- z węzłow, czyli fznu ... 
rcczkow powikłanych, tenże znak c koło Herbu kła
dła, y rozdawała Damom Dworu fwego, ilqd zwy· 
czay wfzcz~ł fię, że wfzyftkic Wdowy podobn,.mi 
węzłami Herby fwe na piecz~ćiach otaczaią. . 

Lauretań. I Lauretańfty we Wl'ofzech Kawakrowie fundo-
f-J. m Rr.y wani 1587: od S·xtufa V. Papie.za, iuż ich nk widać. 
;~ 1~a1i:,..~a SS. Łazarza y .A;taurycego Kawalerowie u Sa„ 
y .Mtrnryce·baudczykow fl'awni fą. Co fię tknie Orderu S. taza
l'>o.w .Sabou rw, począt<.:k tego przypifuią S. Bazylemu Wielkie-. 
dJi •5.i1. mu 366. Roku, krory SL.pital pod tytułem S. tazarza 

wyfiawił, ale przy p:erwfzey Jnfiytucyi prawi' upadł, 
y zn o wu gdy J (;fUzakm Chrześćianie doby li, odno
wił fię ; gdźic pomienieni R ycerzc wfzcU· ich ludźi 
fłir~eś~iańfi<lch d~ [wc~o micfakania przyimo'iali~ 

. ~. D ~ 
~ 
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Dla czego pomnożyfy fię fundacye tego zgromadzenia, 
na ten .czas dla opatrzenia trędowatych d~fłynowanego 
z Panpw-fzczodrobliwośći do Francyi zaś pod Ludwi
.kiGm młodfzym przyfzli, obiąwfzy pierwfze śiedliiko 
w Bogniaku bliiko Aurelianu , od Krola fobie nazna.
czone. Zażywai1 zaś za znak Krzyża ośmrogatego 
źielonego z brzegami białemr, ktor~mu Emanuel Fili
bcrtus Xiążc Sabaudfki 1572. gdy od Grzegorza VIII. 

- ( przy kontradykcyi iednak dla Prawa Francyi Kro
la Hcnry1~a III. ) Mifirzofłwu Ordtru, iuż prawi~ za ... 
gafł'ego otrzymał,- y z drugim S. Mauryctgo zf 4czył; 
nadał Krzyż bialy, na końcach gałeczki niby iabłufz- · 
ka maiący. Ten zaś ktory pod ]mieniem Mauryce
go fłyn~J, fundowany itfi Order od Amadca I. Xi4-
żęćia Sabaudfkigo, lecz kiedy do Rypały· rctyrował 
fr~ na pufłdnicż~ żyćie, y Kawalerowie pomienieni 
zwali fię Puflelnik.ami S. Maurycego, ktoreg.o za Pa
trona Sabaudyi pofpolita wieść ogłafza. Miafto tań--
cucha nofzl! fię Krzyże na wfłędze czerwoncy. . 

S. lazarza, y Gory Karmelu We Francyi Kawa ... S 't . , 

1 , . Il . R I d d . r. flJ • L1zar1a erowie,mHytuowan1 365 • . o <U, otą tamze 1ą nawn1 y Gory Kar-
z razu byli liojjitalar&" albo gofćinnoić zachowuiący. m 0 iu we 
W Mieśćie Ptołomaydźie, pod Baldwinem Cefarzem Fr:.incyi 

Konflantynopolitańfkim około Roku uo4. pod czas '6 n· 
_ oblężenia ~~.~loąlaidy ; piękne y m~ż~~ ~kcye ~1~y:-~~ J ~1~ 
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nili, dla t'go Rycerfką przyięli profdfyą; za dalfzym 
czafom naypierwey do Francyi udali fię, y na trzy 
częśći podźielili fię. Ci ktorzy we Włofzcch mic„ 
fzkali, ofooliwcgo mieli Mifłrza , ktorzy w Neapo„ 
lim y Sycyliyikim Krolefłwic ośicdli, byli podlegli 
przez Bullę Grzegorza XIII. Xiążęćiu Sabaud{kiemu 1 
iako fię namieniło. Francufcy na koniec za fiara„ 
niem Henrykow Krolow III. y IV. odłączyli fię od 
infzych Braći przez Bullę Pa~ła V. Reku I607. y no. 
we, lub-o iednych ufiaw z pitrwfzemi , uformowali 
zgromadzenie. Od owego cz.afu '-Witn~ł w tym to 
Krolefiwie Order, aż przez niefzczęśliwość W oicn 
będąc iuź nachylonym, od L~dwika Wielkiego da
wnemu idł przywrocony fplendorowi Roku 1655. nfo 
przyimu1ą fię do niego ty iko Szlacha , y rna:ą ofo
bliwego Naywyfzeg0 Miąrza, nofz~ Krzyż biały na 

·~ańcuchu złotym fzmelcowany, na ktorcgo iedney ' 
flronie wydaie fię poflać S. ~azarza , na drugicy 
Nayświ~tfZcy Panny z Gory ·Karmelu, gdyż dla dyf
ferencyi Sabaudfkiego tegoż ]mienia Orderu, przydał 
Krol Francufki Order Góry Karmelu, y tak oba · 
złączone, złączonym }mieniem aby były nazywanG 
Fofianowił. Tcmi czafy nofzą nicktorzy pomieniony 
Krzyź od ramienia prawego pcd lewe wifzący na· 
f'L'rokiey · Y/~~dz~ ~~erwoncy, tudźicż gwiazdę frc-: 

- br cni 
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- brem haftowaną na fukni.· Z tego Orderu Polacy 

rak.ub 'Dunln Referendarz nieg-dy Koronny , Generał 
,Granowfa.i, y Jan 7Jzbańfa.1~ · 

LeenGe albo Lwicy Kawalerya w Neapolitańfkim Lwicy m -
KroleHwie trwała do cz~row Whdyfł'awa Krela, Neapolu 
dyfferencye międ:ty Domem Andegaweńfkim. y Dura- •sił· 
cyufzami dały okkazy'! Jnfiytucyi oney. Lęcz 
1Ppr ętce upadła. 
. Lilij y Gryfa Rycerze, od Ferdynanda KrolaLilijy Gry; 

· A '11_ · , " N , · { p fi d fa w ArYa~ 
rra~on1~1ego na. c~esc a:(s:więt zcy . ~nny . un .o- gon~ 14ti~. , 

wani Roku 1413. Lanuch nośl11 zloty z bhowych kw1a- -
tow , y z Gryfow zlożon-y , u ktorego wiśiał Oc:raz -
Bogarodźicy , Dźiećiątko piaftui~cty. w Hifzpanij 
ten Order nazyw~ł fię, de la Tarra. Ju~ go więcey 
nie mafo. 

J: Ludwika we Francyi Kawalerowie, fundowa- S. Ludwik4_ 
ni od Ludwika XIV. 169,. Roku. Sam Krol ogłośił rv~9~~~ncJ• 
fię Naywyfzym Miftrzem, chqc mieć w tymże ho- ' 
norze y Sukc(.,fforow fwoich. Podźielił Kawalcrow 
na kilka częśći; Pierw$i tytułuią fię Wielkiego Krzyta, 
y pono ich tylko fześć bywa ; Drudzy nazywaią fię 
Kommendatorami, inni z mafomi Krzyżami chodzą. 
Dawany bywa ten Order farnym tylko Officyalifiom 
Woyfkowym , ktorzy przyśięgaią żyć y umierać w 
KatoFckiey Wierze, ~fwemu Panu być wicrnemi.. 

~~3 . Zcha-
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Schadzaią ,-fię corocznie w Dźień S. Ludwika, y maią 
nic małe intraty. Krzyż Orderowy idł :złoty , na 
wfłążce czerwoney , czerwonego fzmelcu, maiąc w 
pośrzodku wyobrażenie pomienionego Swiętego Kro
la, tudźież w kątach cztery złote Lilie. Ci zaś co 
mai~ wielkie Krzyże zawiefzaią Je przez fię, na wfię„ 

· dzc fzcroldey czerwonego takźe koloru , przytym 
maią na boku lewym u fukien. ćicrniową Koronę zfo„ 
tern haftowańą, trzy goźdźie Męki Pańildey zawiera· 
iącą; Kommendatotowic; icdnak tey Korony nie uży
waią , gdyż f~ Duchowni. 

Mieśiqca J Lunce & Stella! Mieśi~ca · y Gwiazdy Order, 
Gwia.~dy rv wźiął początek w Sycylij I268. od Karola Brata S; 
SJc11t; uó ~Ludwika , w Meffynie Micśćie. Klemens IV. ap-

probował go, potym na mieyfce tego , nafiai drugi 
famey tylko gwiazdy; ktory y teraz w onym Kro~ 
lefiwie kwitnir. · 

M. •.. Lun~ Crefcentis_, Adifitjca w Noiviu Order , po„ 
ies1ąca na 11 .ł R A d r n . K 1 S i·· N . 

Nowiu w i tanowi enat n ega wenun ro ycy IJ y ea· 
SycyJij polu 1464. w Andegawie. Znamie Jego było Xi~życ 
J4<5.t• w Nowiu od Łańcucha troifłego wifzący z napifem : 

Los albo Loien Croijfant. Y ten też Order z Familią 
~ • 

1 
· Andegaweńil< ą · zagaił'. 

s M rka J'. Marka Order wielce fł'awny w Rzeczypofpo ... 
~ We~ec1;. litcy W cncckiey, o~owiązani fą Kawalerowie op~o-: 

. nowa'= 
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~ 1iować fię Tur kom, 2nak Orderu iefl: metal złoty na 
tańcuchu z pofl:aćią, Lwa 1krzydlafl:cgo, y z napifem: 
Pokoy Tobie Marku Ewange1i!ł~ mcy. Rycerze po
fpolićie zowią fię Synowic S. Marka, nie dofiępuią 
tego honoru, tylko za wielkie czyny y ufł'ugi Oy
czyznie wyświadczone. Ktorzy kolwiek fą do tey 
godnośći przyięći, tym famyrn maią Jndygenat y 
wolność połozcn~a na Hełmie Herbu 1wego Lwicy 

· pafi~z~ki, co - u W enetow za znak Naywyżfzego 
honoru poczytano. 

S .. MARTI od Lil&" Order fundowany powie- s. Ma;y; 
daią cd Garc:1i Vl.Krola Nawar!kicgo I408. w Mieśćie od Lil}"' 
· Naiera, ddłynmvanych było Kawakrow 38. ktorzy- Nat'/Jarrzc 
by ufl:awnie woiowali, y !tarali fię wykcrzenić Mau~ J4Qg. 

row z Krolefłwa. tańcuch nośili dwoifł:y zbżony 
z liter : M. zwyczaicm dawnym wyrobionych, od 
ktorego wiśiab figura okrągło podługowata, maiąca 
w fobie l 1 l 1ą niby dopiero z ź1cmi wynikaiącą , liter~ 
M. ukoronowaną dźwit,aifiq : Naywyżfzym Mi-
flrzem b\ ł Krol Nawarry. już) ten Order ~gin~ł. 

. S~ eMARTJ Kawaleryi Authorowie byli y Fun- s. Maryi 
' datcrowic Piotr, Jany B rnard Petryniani Braćia wewe Wfo{zech

1 

Wfoiztch, otrzymawfzy potwierdzenie Ordtru od 16łłS. i ~ 
Pawła V_ Papieża Roku 1618. Jntencya tey Jnfłytu-
~yi była wo~ować prze~iwko Turkom , y bronić · 

Wiary 
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Wiary Chrześćiańfkicy: · Nośili zaś Kawalerowie 
cyrkuł w Krzyżu nakfztałt Lilij końcZf!cym fię , w 
ktorym litGry S. M. to iefl: ~f MART A koroną y 
gwiazdami uwieńczone wydawały fię przy napiśie: 

Pod tym ~nakiem z1vyćit*t· Przytym w każdym końćic 
Krzyża r~prezentowane były gwiazd~czki promieni
He. Już'y ten Order uflał. 

S. Maryi S. MARI.JE de P~nit~ntia SS. Martyrum, to iefi 
od Pokuty J'. MARTI od Pokuty SS. Męczenniko11J) Jako fą 
'%!n 11ę 'Zakonnicy, tak też byli y Kawalerowie podobncmi 

m orJ, ozdobieni znakami , pod iednym Jrnieniem ; uflał 
iu~ y ten Order. · 

s· M • S. MARI'! Roiańcowey Kawalerowie około Ro
R~iań~:~' ku I2~5. w krotce po śmierć! S. pominjka infiytuo
wey .t? Hyz-wani byli przez Fryderyka Arcybifkupa Toletań
paniJ •23j · fkiego „ L~cz ten Order iuż w nabożeńfl.wa Braawo 

przemienił fię, y trwa w Rożańcowych Paćiorkach 
ktorych zażywać wolno każdemu. · 

s. MaYyi S. JVfaryz" JV!agdaleny- Order fundowany Roku 
Magdaleny 1414. od Jana Chenel Szlachćica Francufkicgo. Pra
we Francyi feffya Jegą była unikać poiedynkow , wyiąwfzy za 

•
014

• honor Bolki, y za Oyczyznę. ~ra~ ~nikn!flł„ 
Matron Matron cnoćie poświęcorrych. Zgromadzeni~ Eleo· 
cnoćie po· nora Wdowa po Fcrd ynanćie III. . Ccfarzu infiym·o. 
święconych ~ała Roku 166z~ ogłosiwfzy fię fa~a naywyfzą Mi~ 

fitzy"': 
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fłrzynią. Był ten Order ~aczną pobudką do prakty-w Niem: 
kowania cnoty,y żyć!a -przykładnego Damom Dwor-czcchtó~i. 
fkim, liczba ich nic; przcchodźiła ,~ y miały nicktore 
ufiawy. Nośiły zaś na pierśiach Słońce złote wi'ń„ 
cem laurowym ukor~owan<S , z infkrypcyą: Sama 
wfifdiie tryumf uie, to -iefi Cnota. Ju$ więcey nie ie.ft. 

Maltańfa,i Order albo Braći Gośćinność zacho-Maltańjki 
wui'icych, cżyli S. Jana Chrzćićida,. wźiął- początckw Eur~pic 

· w Jerozolimie od tych Kawalerow, ktorzy w Szpita- iio • 
-łach u!ł'udze Pielgrzymow , tudźież na obronę ich 
od Zboycow Arabfkich konfckrowali fię. W pr~tcc 
ten Order przez W oicnnc · akcye fiał fię wielo~ po-
tężnym , po wźiętey znowu Jerozolimie od Turkow; 
bawili fię nie co w Ptolorńaidiie, lecz po utraconym 
tymże Mieśćic , w (ypr~e ośiedli ; y podbiwfzy pod 
~ieprzyiaćielami Rhod, ·Roku 1308. poczęli fię zwacRhod wyfpa 
Rhodyift.iemi. Na koniec gdy y z tamtąd od Tur-
kow rugowani by li 152~. K-arol V. dał im Maltę · 
Jnfułę ktorą do tych czas Kawakrowfo pod fwoim 
Mifirzem mężnie utrzymuią. Na wiele Językow, 
to iefi Prowincyi dźicl~ fię, iako to dr11Jerni~,Francya-, 
Włochy, Arragoni~, Angli~, NiemcyJ y Kaflyli~. Za
żywaią Krzyża ośmrogatGgo białego , na pamiątkę 
Ośmiu Błogofł'awieńfłwa, ktory przyfzywaią na Pła~ 

· fzGz~ch, !'!ofząc ~rugi taki z~ ~!~t~ z f~melcu białego„ 
. Dd z~wic~ 
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zawiefzoriy ria pierśiach na wfłąice czarney Iub na 
łańcufzku, lub też przez fię na fzerckiey- wftędzt:.; . 
. Naywyżfzy Miftrz ma podobny tytuł Kardynałom, 
to fofl: Eninenti(simi, y wfzelkie udźicf m; preroga
tywy. ·_ Pofł'owic Jego tymże fpofobem fą trakto
wan:i na Dworach Monarthow, iakoby od. koro~owa~ 
ney Głowy byli pofł'ani.. Dcdukcya prawdźiwcgo· 
Szlac.hećhva naybardźiey fa.fl: potrztbna do otrzymac 
nia tego Orderu , dla tego chyba tylko Potentaći , . 
Panowic y Szlachta przypufaczeni bywaią. Polakow. 
wiele byfo y teraz idł Ka waleram1„ · 

s. Michała: ..f. Michała Kawalerowie w Ncapafu od Ferdy ... 
w Neapolu nanda Krola Kafiylijfidcgo Jnfłytuowani 9 zażywali 

' 48J• .Łańcucha. zfotego w kołka wyrobionego, z metalem, 
na ktorym był napis : Decorurn to idl: Przyfloynie. 
Widu rozumicią że ten Order był' zfącźony z drugim 

I Arme!lini albo Gronofłaia nazwanym~ Oba iu$ zif.Ili. 
s. Micnafa S„ .A1ichata Order we Francyi zna za Fundarora 
we FYancyiRoku 1469. w Ambozyey Krola Ludwika XI. ł..ań ... 

1+6
9· cuch iefł: złożony z Konchow mor!kich przy wifzą

cym Obraźie S. Michała, doświadczonego przeciwko 
Anglikom , Francyi Obrońcy ; czytały fię przytym 
takowe charaktery :· Niezmierzonego pcflrach Oceanu. 
Złączony iefł teraz z Ord~rem S. Ducha przed ktc: 
~ego przyięćie~ w Wigilią bywa konftrowany. 

- ·-- Montis 
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Montis Gaudij albo Gory We(ela Funclowan_y Gory w;: 

Order Roku 1180: przez pewne: pobożne Ofoby. Jm1efala ~Pale· 
wźiął od pewney gory takowego .nazwifka blifko Je-ftJnit aiS•. 
rozolim y. Alfons IX Krol Hifzpań1ki zbogaćił ten 
Order w HiiZpanij ktory potym był zlączo_ny z Ka-
latra weńfkim. Na o!łatek. wcale upadł. 

- .klontezyz· R yccrzc od J~kuba lI. Kro la Arragoń- Mantttte 
fkigo I317. pofianowieni, mianowićie W Krolefiwie Rycerze .t? 
W 1 . ł . K l , -ArragomJ · .a ency1, za czafcm przy ~czen1 {~do a atraw,n- 1 ~17• 
fl<Ich. · 

Nawy albo Koncf?y Kawalerowie zwali fię . t~ź Nawh albo 
Zegl arzami s. M ikołaia ' tych inftytu en przypifuią LJJ::p~lu IV 

Karolowi Duracyufzowi Krolowi Ncapolitcańfkiemu a ~11 . . 
Rol{u 138L znowu ich powiedaią odnowH S. Ludwik 
Krol Francufki, pod .tytułem Konchy Morfa.iey, cze-

· go znaki po Wfchodniey expcdycyey na monetach 
nawet wydawały fię. Tenże Order Pai/lot nazywa 
Okręt# albo ~morjkiey Expedycyi, lub też pul Mie
ii;ica, albowiem u tańcucha ktorcgo zażywali, wiśiał 
cyrklił w ktorym Okręt wydawał fi~ y fam ~ył z 
Konchow y z puf Miśiicow na prz<;miany złożony. 
Ju~ zgint1ł. 

Nod· albo Wę.zła Rycerze kreowani od Ludwi- Węzła w 
ka Krol wica ·vv ęgierikicgo , Krola potym Neapoli- Neapolu 
.t~ń!k·e~o, po zawartych kontraktach Małżeńi1cich, '3lJ~ 

·· Dd z --·· -- - y za: 
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/ y zakończoncy flrafzney W oynie z Joanną Kroiową 

Neapolitań!ką, na pa~iątkę tedy poiądanego pokoiu, 
Krol pomieniony Order fundował Roku i352. Kreo
wawf~ y 60. Kawalerow z Francufkiey y Ncapolitań· 
fkiey Szlachty, pod tytułem Węzła ; albowiem roz
dał każdemu z nich Węzły złotG perłami, y drogiemi 
l<amieniami fadzone, ażeby i& na ramionach nośili' 
przydawfzy oraz za Patrona S. Mikołaia. Klemens 
VI. podał im Regułę do obfcrwowania S. Bazy lego. 
Ju* ich więcey nie mafa. 

PatvtnZJ • Parma; Viridis to icfi Pt11»enzy "'f_elonfJ Kawalera· 
ifełoney 1Vt w1e od Karola VI. Kro la F rancutk1ego Roku 1351. 
Francyi Jnfiytuowani, ujłali. · 
'.f) ·~t~z. · Participantium Societas Participantow Zgromad~e-
,ar ;ycypan. • d p· " R l . . . l 
tow ~~ro- me o 1U1a V. o <U 1559. wzn1cc ne, y wie ą na„ 
· madzenie dant icfi Przywilciami. Znak R y ccr!ki był Obraz 
'IV Rzymie s. Ambrożego Bi!kupa z icdney fłrony' a z drugicy 

1n9· herb Papidki. J11i y tych nie m'1fa. 
Męki Pań· Peiffionjs Dominic~, albo Męki Paijkiey Order j 
JkieJ 1lJ An od Rycharda II. Krola Angiclfkicgo fundow any, na 
slij '~80. of wobodzenic Z"c:mi Swi~tcy Roku 1380. czy li podług 

nicktorych 1400. zażywał Krzyża czcrwontgo duże„ 
go złotem y frcbrcm nakrapianego Męk~ Pańfką rc
prczcnmiąccgo; we śrzodku . wydawał fię ·Baranek 
Bo$y w promieniach, znak CHRYSTUSA Zmar-
~~yc;hwfiakgo. ]"!k y ten uj)ał!!. r~~~~ 
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Paffionis Dominic~; Męki Pańfaiey Kawalerya Męki Pań~ 

od pewnego Xiążęćia Salkicgo Roku 1671. Jnfl:ytuo- Jkie-!. HJ Sa~ 
wana, y ta zgintła. xony 1ó7 r. 

PaffionisNobilis albo Paffyey J'zlachetney w Niem~ p if!J_: s / -
czech Order/undowany od Xiążęćia Saikiego de W~y„ ctet~;J- z~
[enfe!s Roku -1704. Fefł Orderu w dźień S. Jana od- Niemcitch 

prawuie fię. Znak godnośći iefŁ wfię~a biała nara· 1 70ł· 
mieniu prawym , z oboch brzegow ćiągniony~ zło„ 

· tern hawtowana, u ktorey wiśi złota gwiazda maiąca 
w fobie litery J. G. to iefl: : Jan Jerzy na polu błęki
tnym, nad Krzyżem zaś cz~rwonym icfł ~erb Xię
fiwa. 'De ~erfurt, z napifem: Kocham Honor, 
Ivory Cnota rodźt~ 

• Pcrifcelidis albo Podwip.zki, tudźież S. Jerzego w Podn,!ąd· 
Anglij Ordcr-nayfławnicyfzy, od Eduarda III. Krola"' di,&ti/ 

AngicHkiego Roku 1435. wzniecony, z małey okka„ •4U• 
zyi. Eiłymował ten Monarcha ofobliwfzy m affckt~m 
Graffowę Saliburgiką rzadkiey pięknośći Damę, tey 
powabctm, żadncy nie omicfzkał okkazyi, · przez kto-
rąby pokazać nie miał paffyi fwoich dowodow. Pc9J 
wnego czafu na publicznym balu tańcuiąc Graffowa 
z Krol(tm, zgubila podwiązkę błękitn9, on !koro ią 
pofirzegł leżącą _na źiemi włafncmi rękami podniofł. 
Przytomni Dworzanie, wnet t~ akcyą Krolewiką o-
pacz~e dumaczyć pocz~li. Co nie mało farnego Kro: 

Dd3 . Iay 
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la, y nicwinney Graffowey cnotę uraźiło. Dla" czego Kro1 
pokazuiąc niewinność Jntencyi {w oiey ,zaraz wyrzekł 
językiem Francu!kim tamtegu wieku te ffowa: Niech 
{tę ten iefłydźi Ato ile rozumie. Potym z tym fię .ode
zwał, iż od .tąd ktokolwiek z tey .akcyi iego natrzą
fałby fię , potym za naygodnieyfzcgo będźie fię ro
zumia~, kom.uby fi.ę dofłafo nośić podobn'! podwi'} ... 

_zk~. ·~Zgromadźiwfzy tedy cały Dwor y Panow w 
Zamku Wind~or nazwanym, infiytuował pomienio
ny Order pod Protekcyą S. Jerzego Patrona Anglicy, 
_ktory od tego czafu ma wielką fl'.awę. Nic bowiem 
więkfzego _Panowie Angielfcy fpodźiewać fię nie n10-

gą, iako być przyięten1i do tey Kawakryi. Z po
czątku ni~ :było ich tylko 40. teraz więcey. Nofaą 
Podwi'1zkę na znak .dyfłyng~vuiący błękitnego ko-
Joru na fowey nodze, z wyrażonym charakterem zło
tem hawtowanym wyże,y wfpomnionych How Kro
lewfk.i~h. Na prawty zaś nodze żadney nawet or
d ynaryin~y nie zażywaią, dla tym więkfzey Orderu 
a pparcncyi. Przytym na wfiędze faerokiey błękitney 
od ramienia lewego przez fię, Kawalerowie nofzą po
fiac s. Jerzego ze złota mifiernic wyrobioną, a w dni 
Swiąt folennieyfzych, na picrśiach u wfpaniałego Lań
.cucha zawiefzoną. Na f ukniach też wydaie fię gwia

·~~a fr~br~m haWtowa~a z !<rzyżykicm; do tegoż Or~ 
der u 
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deru przypufzczony był Kazimierz 'f-ag'-iełłowicz Krol 
Pol/ki od Henryka// I. Kro/a Angiel/kiego, iako świad
czy Supp~e~cnt Hofonderfki Dykcyonarza Hifiory-
czncgo· Moreryu,(f ce _ 

SS. Piotray· Pa1Pł~ Jnfł:ytuowany Order RokuI520. s. Piotra 
ocl Leona X. Pa:picź. ,Paweł iednak ·III. 1540. wznowiłY Paw~ti . w 
d . d J .. . s· p ł N k . , . L. • Rzymie J .•rugi po _ m1er:.1em-. ~ - aw a. a on1ec azcu.y p~erw-- l}~o.' 
f zcgo; parm~c- nic zginęła, oba połączył.. Ro~datt1 ·go . 

· P apieie,' dó tycE czat~- _ . , 
Qgyrtus albo 'Dęb-u Order-· w Krolefl:wfo Nawar-Dęb~wNa. 

ryi Roku 722' •. kwfrn1l fundowany od Garcyi X yme· tv.art-ze Ró· 
, nes Xią,żęć ia- z Krok.wfl<iey Gottow krwie pochodz~- ku 7 21• 

ccgo ,„ ktory · po otrzymanych . wielu zwyći~fl:wach 
nad Poganami„ świ~tobliwy w pufiyniach Afrykań-
ikich Pufielriik, potym W oicnnik y Ilawny W oyfk 
Wodz, gdy ie prowadźił przećiwko Maurom, uyrzał 
iaśniciący Krzyż na wierzchołku drzewa dębowego , 
od Aniołow adorowany, iako pewny zwyć1ęfł.wa na
fiępuiącego znak, przeto po otrzy maney Wiktoryi 
Order 'Dębu przerzeczony X ymcncs inflytuował. No-
śili Kawalerowie przy . pierśiach na fukni białey wy
fzywane Drzewo, na kto rym wf pierał fię Krzyż Czer
wony. Tenże znak wźiął za Herb , miafio fl:aro-
żytn ych u Gottow trzech Koron, przydawfzy t<; fł'o-
wa : Nie btdt /ię bał Tyii{łcow ok.r1żai,cych mię. Y 

poda· 
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podawfzy pewne u!ławy Ryćerzom ;. ktorzy po wielu -
rcwolucyach tamtego Krolcfiwa, iu$ ujlali„ 

Roz(qdku Rationis albo Rozfadku Kawal~rowic wźięli po-
K~waiero czątek 1379. od Jana 1. Krolaj{afiylij, konfcrowany 

ft;f;j ~~~~~ bywał C?rder Bo~atyrom 11'.alł!nYf? za w_idkie zafługi; 
. ·dawano 1m bow1tm Chorągiew 1ako więc Bonarettom 

abo Baronettom we Francyi y Anglij, pomi,nionG 
RycerH:wo odprawiało firaż fam,go Monarchy Ofoby. 
Potym złączył -fię ttn Order zdrugim od Gołębia na
zwanym, y od tegoż Krola fundowanym, nayduiG 
fię iefzcze dotąd w Andaluzyi, y na nicktorych mic;y„ 
fcach Kafiylij. 

Wykupit· Redemptionis Captivorum albo Wykupi·eni'a Wię-
n~a.wię- iniow Kawalerowie, od Jakuba J. Krola Arragońikiego, 
}~:w n:. pofłanowicni Roku 1218. z pcwney r~wdacyi , l<torą 

I''- r g on•J • ł S · R d D · "l S · dn · 1 K Jlli. mia w1ęty aymun om1n1 <an powie i < ro-
Jcwiki. Potym tenit Order zamieniony icfł w Zakon 
Duchowny. 

Ruty y s. Rut~ albo S: Jędr~eia od Ru~ Order w Szockim 
ję1r~eia. Kro le fiwie fia wn y ,zażywał łańcuchu złotego, niby ze 
w91:. ocyi dwoch gałęźi źiela Ru_t.J złożonego, u ktorcgo V.:iśi~ł 

wizerunk J. Jędrzeia. Jnfiytucyą onego przypJfmą 
Hifiorycy Hugonowi Krolowi Szockiemu Roku 924. 
nicktorży zaś połączaią t6nże fam z drugim kwitn~· 
cym ta~że Ordere~ pod tytulcm S„ Jrdr~eia od Ofetn._ 

. . J'. J'a/„ _ .... 
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S J'alwator4' KawalerowiG w Arragonij Roku S. Saluat8a 
d Air. r. K 1 H·r. , ". M. „,. M ra "'Arra· nr8. o 1on1a. ro a ,. 1tzpanu<1~go w 1csc1c on gonij nil. 

tr,al erygowani prżec1wko Maurom, ktorych to 
Kawalerow mężność śila pomogła do wypędztnia z 
·pańfiwa Nieprzyiaćioł, y dla tego znaczncmi pro-
wentami od Krola nadani byli: mowi Pai/lot z Fawi
na że pomienione lVf iafło A1ontreal naprzod było da
ne Templaryufzom R yccrzom' a1e gdy tamtych fi<a- I 

fowano, doHało fię tym to Kawalerom. Nośili na 
pierśiach Krzyż czerwony , nakfztałt kotwicy koń-
czący fię, u troifiego itańcucha złotego zawiefzony ; · 
Głową Orderu byl Krol Arragońfki, iu~ uflał. 
· Salwatora Kawalerowie we Szwecyi Jnfiytuowani SalvatortS 
byli od Eryka XIII. w Mieśćie Upfal Roku I 5 6 I. w:Szwe· 
pod czas" folenney Koronacyi lub też iako niektorzy cya 161• 

twierdzą, na czdć y honor wcf cla f wego .z Infantką 
Polfką Katarzyną, zażywali tańcucha ktory repre
.zentował glowy AnieHkic fi<rzydfafłc, a od niego 
wiśial Otraz Salwatora. ru* ći nie fa ivięcey. 

SS. Sangvinis Sa1vator.is albo Pr~-enaydrotfaey Krivi S„ Kr~~ 
1 ryb J • /. l D O d n ·1 W G Zbaw1c1e a /-..!:, a1v1c1e a 1- ana r er , po1 (anow1 mcenty on- p na w 

2aga Xi~że Mantuań{ki Roku 1608. Tytuf onego ztąd Mantuey 
ma P?czętek, iż kilka kropel Krwi NayświętfZey od 16 o&. 
Longma niegdy zebrancy, wefpoł z gąbką w Mieśćie 
Mant.uań!ki~_ konferwuią, podług Harodawney tra-: 

Ee dycyi. 

/ . 
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dycyi. J9fłytucya ta· fłała fię pod. czas-; wefefa Xią
żęcego· Syna Franćifzka' , z. Małgprzatą~ Xiężn~ Sa
baudzk'l·· Napis; Orderu był W' t~ - fłowa: Prec~ od tego · 
fmutek , kto tu odbiera-.. Prze pas Rycer!ki albo tań
cuch reprezentował figury złote podługowate, na kto
rych . białemi literami wyrażone· - były fłowa :- Panie: 
ś}r.obowałei;) na drugich· zaś; mieyfcach· podfo wyro--
IJion~ były naczynia złotnicze na płomieniach· po:_ 
łożone, ktorych zażywai1 do probowania· ziora, u te ... 
goż tańcucha. wiśiał metal złoty z· okrągła:. podługo
waty, na ktorym· wydawali fię dwa Anioły trzyma
iący Monfirancyą z trzema. kroplami· Krwie Zbawi
ćielowey, y z. wyżey pómienionemi iłowy- Po upa
dłcy nic da w no linij Xiążąt Mantuańfkich, rozumiern 
ie y. ten Order upad!. -

Łujkr RJ'· Scama albo Sqvamma to iefi Łiljki Rybiej Order 
bitY_. w Ka- za panowania Jana 11. Krola Kaflylijfkiego fł'.awny, 
ftJ'1; 1>18

• zażywał Krzyża ni~y z łufki Ryb inorildch wyro.bio
nego-. Infl:ytucyą J ~o-o kła~ą być Roku 1318. Ten zaś 
Krzyż nofzonona p1 rzezach; przyimowano Kawa-

. lerow z podobnemi ceremoniami iako Kalatrawcń
!kich, obligowani by li Wjarę y Pańftwo zafaczycać 
przećiwko Poganom. Na koniec y ten Order w U· 

pływaią·cego czafo nurtach y fam iatonał. 
YarciyZł~ Scuti } ... ureialbo'rarc;:yljotry we Francyi Kawa~ 

lcryi 
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leryi .Autorem był .Ludwik II. Xiąże Borbońiki 1363 .. tey ~wi Pra•· 
powrofiwfzy z Anglij ; na Tarczy wydawał fię Prze- 9• 1 ~6 J· 
pas perlami -_haw.towany z tym :fi'owcm: Allen. iako- -
.by rzekł _Alfons, :idźm.)1 , :iuż upadł • 

.S. Scpuichri Bo~ego Grobu Rycerze po.dług niekto-Bożtgo Gro 
·rych początek wiodą od Heleny Cefarzowey Roku buf {cJ:~e 
326. podług innych od S. Jaku.ba A pofł:oła, czyli też ~ie a~:<Z 
pewniey ód Konflantyna Wielkiego , inni mowi'! od 
·Gotfryda Bulloniufza Brata Gotfrydow~go. Roku 
·-rno. żyiącego. Patryarcha Jcrozolimfki byi ich _głową, 
p9tym gdy fię rozmnożyli, przyfzli do Włoch, obią-
wfzy fubfyfkncyą w Mieśćic Peruza. Jnnocenty XI. 
Papież zlączyl ich z Rhodyifkicmi 1484. lecz po lat 
Dwunaftu Alexander Vl wźiął na fi~ naywyżfze Mi
firz.owfl-v/O , y Gwardyanowi Bernardyńfidcmu Re
guły S. Franćifzka ( ktory ma moc w Infule folen
nizować, y iefi Kuftofzem Grobu Bożego ) pozwo„ 
lił konferować prerogatywę Orderu, tym , ktorzy po
bożnie owe Swięte mieyfca wizytuią• Znakiem Ry
cerfł:wa ieft Kazyź Rofochary, w każdym konćie ma„ 
łe krzyżyki maiący , wfzyfi:kie koloru czerwonego; 
Z tych Kawalerow byli niektorzy zacni PoI~cy Grob 
Swi<;ty obecnie odwiedzaiącv. Jako to /v.likołay Xia
~e Radźizvił w~ oiewoda Wile~/ki. K rży fot of na 
Wifanicach Sapieha Podczafzy Litewjki. Jan SołtaH 

Ee 2 . Pod-
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Pocljkarbi ""łl ielk..i'ego XlrJluJt:t l!te1v}kiego.· , 

Grobu Bo- . . S. Scpulchri Boiego Grobu Order W. A:ngl_ij, w~nic· 
że i~o w An- cd Henryk IL Roku III4. fTZtd przy1ęc1em obligo- · 
glij rn4- wani byli Ka wakrowic dwuletni Nowicyat odprawić 

w J :;rozolimie u Grobu Boi.ego, y ten Order vnf ;--c ł . 
z. ·Wiarą prawowiern~ w rym Kroldl:wic wy1viarzał. 

Strqczku Siliquarum GeniH<E albo Str~czku Janowca: Ziela 
Janowca Order, ktory Francuzowie nazywaiil ; de la Cojje de 
Ziela w_e Genefle, pofl:anowiony był od S. Ludwika Krola 
Fr::~~' Francufkiego, pod czas Wefela fwego z 1\1afgorz&ti 

) · de Pro'Vincia Roku 123 4. zażywał Łańcucha złotego 
pomicn~one źide rrprczcntui1ccgo„ liliami przepl..,Ui
nego , z Krzyiem w podobne lilie kończ~cy n1 fię, y 
z infkrypcyą: Podwyżfsa pokornych. . Trwał ten Or
der ai do czafow ~arola Vl. a nie więcey. 

, ,. Sin·..:erit2tis albo Jzczerośći w NJCmczech Order , 
Szczerosci · F i R 1- J J S w Niem- ·uznme za una.atorow o <U I690. ana erzego a-

czech i69o. fkicgo, y Fryderyka III. Btandcburfkiego Elektorow, 
gd_y fię do <:Torgau zicchali dla uf pokoienia pewnych 

· dyffcreącyi, oba y tedy na pokazanie fzczercy rekon
cyliacyi, poHanowili pomieniony Order, znakiem 
Jego icfł: metal złoty, maiący na fobie Krzy:l blęki

. rny, na ktoreg.o iedncy Hronic wyra·i.one fą Imiona, 
przerzcczonych Xiążąt z napifcrn : Szczera przyiaźń. 
2 drugi~y dwie ręce śćifk":ące fię wf parte na mic-. 

czad·, 
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mieczach, y na dwoch g:i! ęźiacn palmowych , przy 
' · {v l ? ,,,· d · ,/? UT • 

tal<~owycll 10wacn : ~e nocz~nt na ~arv1.)e. n ty_mzc 
Ordcrżc ieH: Nayiaśnieyfzy AllGUSćJ' Il Krol Polfa.i. 

Solitudinis albo Ofobnośći Order Damom fłużą_. O{o.bnah!i 
cy, rozdawać zwykła Nayiaśnieyfza Kryfłyna Ever- w Saxcmij 
hardynu z Dornu Brandeburfkiego de Bar9t Krclowa 17 °9· 
P 0Hka , konfcrowane były trzy lifłki źielon1:„ ze złota 
zrobione, źieia J'olit aria al bu Ofobność nazwan~go, na 
łańcufzku zlotym, we śrzodku zaś wydawała fię li-
tera P. z ;acząca mieyfce rezydtncyi Preytz rzcczoncy. 
0-trzymafa t~n Order J. W. ]mość Pani Ogińfka Woie
wod.·dna -:r rocka, ie,dnakt:c wic::~y iuż nie iejl. Po ni.e 
od.lałowa.nym. zeyśćiu z tego Swiata Fundatorki, dnia 
s. Września Roku 1727 . 

. . Spica; al~o Kłofu Or.d~r infiytuował ~ranćifzekK!ofuftJBry· 
X1ąze· Brytanmcy 1450. ŁancuchKawalerik1 reprczcn- tarmij r'ł~o. 
tował Jdofy WęL.łami ( iak zowią. ) mifośći ZWi<Jzane, 
y niby Koronę ialq Cerery wyra·t;aiące, od ktorego 
na dwoch '.Łańcuchach rnnicyfzych wiśiał wyrobiny 
Gronrfłay , czyli też podług drugich Popielica. Z w ic-
rząrko Hoią:::e na pagorku źielonym, przy napiśie: 
Do żyćia krefa. Po fkończoncy Familij Xi~"'~ąt Bry
tanniey, y ten Order wŹil)/ Jwoy Aoniec. · 

S. Spir:ws S. 'Ducha Order, pofłanowiony I352. S. Ducba w 

od Ludwika Krola Sycy1iyi1<iGcgo. iu$ go ni'e mdfi· Sycylij 1~51· 
· Ee) Czy-



,228 
.Czytać fię -Q nim mo~ep o,d tytukm -Orderu Gołębid. 

~ Ducha .· S. Spi~tus J'. Ducha od Gery Pdfufańfkiey Or
GrJ'J~1 Peffu· der Rycerf~i n90_. fundowany przez Gwidona Gwil
lańfkiey hclma Sy9a Pana na .Gorze Pdfulańikicy gdźie też Ka-
u9o. walcrowic mai~ f woię rezydencyą. Tak zaś byli fia-

wni, iż Jnnoccnty III. Roku n99_. zprowadiił -ich do 
Rzymu dla dyrekcyi wfpaniakgo Szpitalu .S. Ducha. 
Tc poJy,m dwoje mieyfca ( ktorym nayzacznieyfza 
Szlachta z <lewocyi ufł'ugowała ) przez ,długi cza-s dy-
f putowali, między fobą o honor Naywyżfzego Mi
firzowfiwa, ale takową dyfputę Papież tym _fpofobem 
ufpokoiJ; ażeby oboia rezydenGya tymże tytułem 
fzczyfJa fię, wielce iuż iefł naGhylony -ten Order re
mi czaf y , o ktor~go rcdintegracyą wielcy -ludi ie fia-

_raią fię„ · - ~ - _ 
s. Ducha _S. Spiritus .J'. Ducha albo Yv}l(gi Błękfrney zna
abo wjlęgi .inicnity Order we Francyi Sto Kawalerow teraz za
bfrkitney wicraiący, od Henryka 111. PoHkiego y Francufkiego 
we Fran... K 1 -( -1 . d . > ł O ' S M' cf ,578 _ ro a <_tory tez o _niego przy11czy raer_ -. 1-

-' · .chąła) Jnflytuowany idl: Roku 1578. w diień Nowego 
Lata. Na ywyżfze Mifl:rzofiwo chodź i przy Koronie 
Franc_ufkicy. Przypufzcżeni bywai~ do t~goż Or1.\eru 
Duchowni, ktorzy fię Kommendatorami nazywaią, y 
nofzą Krzyż na fzyi na wfł:ędze bł~kitney fzerokiey. 
_Swicccy za~ Kawalerowie takiż fam na podobney 

_ wftę· 
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wfiędze · od: ramienia-prawego· pod Icw~ za.wiefzaią, , 
przytym-mai'!: gwiazdę nakfztałt Krzyża czerwoncgo, 
promieniami· frcbrnemi otoczonego; na lewym bokuo~ 
Na Krzyżu; zaś'·. białym· fzmelcen1; poktytymj~ u wfł:ę~- - , 
gi' wifzicym· ,- krorego końce· gałeczki t a·· kątr lilie: 

- ozdabiaią 1 wydaie. fię_ Gołąbek lecący -na" dołj, z· dru.1. 
giey: firany . tegoż . Krzyża- na- znak złątzohcgo Orde„-

. ru' wizcrunk s~ . Michała ieft· wyobr~lOrlY'f pód ' czaś; 
inaugura~yi Kawaforow ,. w Swięta: foknnicyfzt no-
fz't:· fię te·zhaki na tańchu , złotym wfpaniałym,-złó:_ 
żonyrri z lilij złotych,- z płomieni; z·Artnarur; y z liter · 
początkowych Jmienia· Krofow Francufkich; , rozda
wany bywa. pomieniony Order podfug Upodoba·nia · 
Monarchy,. przcćież przez clekcyą Braći, ó!obliwic · 
pod czas Zielonych Swi'j.tck zgr·omadzonych. -Racya, . _ 
dla ktorey fundowanó to Rycerfiwo, nie inna była - 1 
tylko ofobliwy fawor Ducha Swiętego Henrykowi III. 
oświadczony. W dźień bowiem Nayświętfzego Poćie
fzyćiela urodźił fię, w tenże obrany był-Kroltm Pol
fłdm, y potym Koronowany na Krolcfl:wo Francu
ikic ; z Polfkich Panow y Monarchow do tego Otdv-
ru przypufzczeni byli niektorzy, iako to Jan !Il 
Kroi Polfa.i, z Krolewicami Synami, Alexandrem ,y 
Konflantyne1n, W ie/ki Rodiic teraznieyfaey l(rol01vey 
Francu}kiey , y hlichał Hrabia Tarło W oiewodźic Smo-

/ef!fk,ł, 
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.!ef/ki, w W oyfa.u tameJznym nie dawno Generał. 
Gwiaidy u St~l1~ albo Gw~azdy Order trwa dotąd w Rzeczy~ 
WtKttoffJ. pofpohtty W cneck1ey. -
Gwi cz.dy w Stcllre albo Gwia~dy w Mdfynie inflytuowany 
SycJ~ty. Order, y na mieyfcu Kawaieryi Miśiąca w Nowiu 

. wznowiony, fławi:y icfl: dotąd w Sycylij. Więcey 
o nim naydźicfz pod tytułem Mieśiąca y Gwiazdy. 

Gwiazdy Stella! ałbo GttJiazdy Order poftanowił Jan Krol 
Order we Francufki Roku 1~52. na pamiątkę Gwiazdy przewo
Fraucyi dniczey SS. Trzech Krolow ; Kawalerowie zwali fię 
i 'U.2• Braći; Plinny lV!ARI'l, y S . .. dudemiufSa, od micy-

fca nie daleko Paryża, ktore im było nadane ; nośili 
więc gwiazdę u f:3ńcucha złotego wif zącą' albo na 
inizym mieyfcu iaśnieiącą, ·z in11<rypcyą: NiebaKro
lom poka~ui~ drogf. Za wznowieniem Orderu SG Mi-
chała, ten upadł. · 

s. Stefana J: Stefana Kawakrowic w Węgrzecn7 krcovvani 
wW:ęsrzecbbywai1t od kaidegoKrola w <lźie.ń K.oronacyi po {koń

czarn~y Mfzy fo1enncy, na pamiątkę pierwfzego 
Chrzcśćianina Krola W ęgierfkiego , tym J mieniem 
nazwanego, y między Swięrych policzonego. 

s. Stefana S. Stefana Papie~a Kawakrow (w ktorego Swię-
Papieźa to pod Marcyanoi1Jem fł'awną odniof.ł' wiktoryą) in-

ile~;~rJ~ flytuował Roku IŚ61. Cof111us Mcdiceur Wielki Xią
. ~~ florcńfki1 otrzyrnawfzy zaraz potwicrdze;ii:. od 

Piu1a. 

„ 
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Pi ufa IV. Papieża. · · Ob1igowat'li fą bronić Wiar~ 
Chrzcśćiań(kity , wf pomagać ubogich , y więźniow 
wykupować. Krzyż nofzą u boku nakfztałt Maltań.
;fkicgo ' _tylko czerw9no famclcowany na tańcuźku 
złotym. Z Polakow otrzym~ ten Order. Chryzoflom 
Zgłufl.i Starojła Lube!fa.i~~ 

Stol~ vel Amphrifi~ Stu{y lub Amphryzyry Ry-Stu1y lub 
ctr:Ec w Arragonky, we Włofz,ch y Niemczech, zwy- ~mfryzyr1 
czay nofzenia tego znaku wźi~li od farnych iefzczc ~ ·~~8 ... 0~ 
Rzymian. To ptwna że Alfons V. widu Kawalcrow ;;~eh ; · 
tym Orderem uczćił, Roku 1416. mianowićic Zy-Niemczeche 
gmunt Ccfarz będąc we Włofzcch. Mowią że w ten 
c;zas nafiał, kiedy: Smoka w Węgrzech, de Band1 w 
ljtlz_J:_anicy, Kawalcrye ziawiły fię. Ten zaś ( o kt_o-
~ym mowa) nayduie fi~ u Authorow, pod ]mieniem 
.Arefryzyey. 

Tabulre Rotund~ albo Stołu Ok.r~głego Order St()/u okr4; 
około Roku 1200. ( świadczą Hifl:orycy ) że kwitnął slego "'dn ~ 
w Anglicy ' - kładą go być fundowanego od Arta albo gtsey SI~ 
Artura Krolą Angidikiego. Inni zaś micnif koło . 
Roku 516. Nośili Kawalerowie na Tarczach Orła kcą
ctgo. Cambdenus dakko św-icżfzym być twicrdźi~ y 
począt'k jego od gonitw albo Turnieiow , tudźicż· in· 
!1Ych igrzyik R ycer!kich prowadźi. Jug 1PifCeJ nic iefłi 

- Ff 
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7"emplaryu- Templaryuflow Ryccrfiwo Roku IIt8. lnfl:ytuo=: 
~h a:~b wanc z tąd, iż Kawalerowie blifko Kośćioła Jcrozolim· 
J ~a~ho~ !kiego od Krola lokowani byli. Fundacyą Jego przy„ 
dnich . Pań- piftrią Baldwinowi, , Intcncya zaś była opatrzenie be-
jiwach tnS. fpicczeńfiwa dtog peregrynantom na mieyfca Swiętc. 

Lecz przez Generalne Concilium Wied~ńfkie , na ko
niec ten Order dla fuf pi cyi Herczyi, y ćiężkich wy~ 
fiępkow foft tkaffowany_ Roku 13n. 

. . Th~utonicus albo Nkmieck.i Ord~r pod J mieniem 
-Kr3~acki Kr~$akow w Polfzcze wiadomy, wzniecenie f woic 
~iech7Pru powinien bogatyn: Ob~watelo_m Mi~ft Brem~n y Lu„ 
liech ~18ł, beku, ktorzy odw1cdza1ąc Sw1ęte m1eyfca w Paldl:y--

V 

nic, tamże go fundowali R9kU u84, Potwierdźił tę 
Jnfłytucyą potym Celdłyn III. Papież. Fryderyk zaś 
II. Ccfarz powroćiwfzy z tamtącl do Niemiec, wielu z 
tych Kawal~row, na ten czas zwanych Rycerzami S„ -
Maryey z fobą przyprowadźil. Na koniec będąc wy
p~dzeni z Syryi w rożne firony udali ftę, Konrad Xią,.. 
że Mazowiecki około Roku i228. przcCiwko Prufa
kom Poganom z porady Chryfiyna Bitkupa, tychże 
Ka walerow fprowadźił, ktorzy wielkie potym wiedli 
W oyny z Polakami, poki aż ofiarni ich Miftrz z 
Domu Brand~budkiego, Zygmunta I. Krola PoHkie-
_go pok!CW!1Y o~mi~~iwfzy Wi~r~, Prułfy Polako~ · 

. 
nie 



. 1 - r. - r. b. . ' I - 2j; nie podda , zatrzymaw1zy io IC częśc tę, <tora y te ... 
raz w Jego Familij zofłaie pod pcwncmi kondycyami, 
to idł że po zcfzłey lini&y icgo , maią fię wracać Prut: 
fy do PoHkicy; na tcy tedy wydźieloncy fobie cz~śći 
pomieniony Mifirz kreowany iefl: Xiążęćicm. Ma 
tenże Ordtr wiele; funda cyi w NiGmczech, y f wcg~ 
Wielkiego Mifirza, ktorym nfo dawncmi cz_~fy był · 
Franćifzck Ludwik Xiąźe Neybudki , t'razni,yfzyJ 

· .Arcybiikup y El~ktor Mogundki. Xi~żc Pruiki ten· 
że tytuł fobie; przywłafz.ca, y Krzyż, rozdaic„ ale cal<; 
ni,fl'ufznie , ponieważ ten Order iuż odmienił for-

1 

mę w Pruśie~h , za znak był Krzyż czarny ući~ty , 
abo rofochaty ~ Na tym Krzyżu czarnym drugi wy
dawał fię na końcach firyfiafły' a nicktorzy trzy-' -
maią iż kończył fię w lilie. Przydaie Pai/lot że te 
na końcachr- lilie F rancu!kic, fą z nadania S. Ludwika 
Krola Francufkicgo, Krzyż zaś ten icfł profły , y 
czarny na polu frcbrnym , mai~c we srzodku Tar· 
cz~ złott} na ktorey wydaie fi~ k1eynot Pru1ki Czar
nego Orła, iako fi~_ zwykł wyrażać w H'rbach nay-. 
wyżfzych Mifirzow. . -

S. '1homaj5a Kawalerowie infłytuowani w An- s. Thoma: , 
konie przez pobożne Ofoby , dla podźwignicnia w nie-pa wt Wf" „ 

~oftat15u upadłych 1236. Roku~ _Tyc~ Alfons X . . A-_fl!ch 1~ 4:! 

Ffa 
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ftrolog nazwany Roku 1~84: zwabił do Kafl:ylij;· 
Złączyli fię tam byli potyrri z Maltańfkiemi , !Gez z 
tcy koniunkcycy nic kontenći, znowu fwoy Order 
po częśći odnowili , nle długo iednak trwali, 

$ '1h S. 'Thomafia R ycc;rzow Ord'r ( od J mienia Sr 
, ,,; PtQfo'::i~~Thomafźa Kantuaryifkicgo !3i1kupa y Patrona tak 

lliie i190. ną.zwany 2 prz~z Rycharda Krola Angidfkicgo, w 
Micśći; P1olomaidiie dla farnych Anglikow był 
fundowany około Roku II9-0. iu~ zginl)ł. 

s. 'rhomaj1Q J'. Cf'homafia Kompania wymyśloria w Polfzczc; 
w Polflcr.e pod Stefanem Batorym prz~z Pofłow Ziemfkich 

J,79° Hcrttykow na wal11.y s~yll) obranych, nośiła ona na 
fzyi wifzące złtot~ mctaqc z Twarzą S. Thomafza. 
W tenże prawie fam cz~s prz~z flany Rzcczypofpo
litey Katolickie zgromiona, muśiała te znaki zrzućić, 
na kontrapunkt wprowĘidzono zaraz do Polfkicy 
Braćtwo S. Anny~ Swiadczy o rym D.Ymitr Su/i~ 

_ /f...01~i w Kommentarzach na karćie 1~0. 
t"Ańwfiitii ć' l !orciuaMti alb~ lhańc!4fi;i ,KawhalcroTwic zowfią f:~ 
Kawaltro· .1, <torym -onatc owi' ~ancuc y z warzą woict 

ł'JJi~. - konfcruią, mianowićie Kunfztow wolnych Jnwcnto
rom, Szlachć~ w nadgrodę umiciętnośćiRyccr!kicy,y 
pokazancy bicgtośćina gonitwach, ludźioin zacnym, 
Hyf_!~ry~~m,Dok~~~~m y ~~ff~m ~~!!nta!~Y'~ tu~źitż 

• . . 
1n~ 

J 
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in;nym zanuzonym 010 om: 1e e' n,.ośi wy <:onter-
fektowane Kro1ow Tw~rzy n.a picrśia~h, bęc!ay wfty-
fly mieli ie w fercu. , · . / 

r:(ruxeUeńfcy _Kawale.rowie pod Alfonfef:Tl .S. Fa-Trux_eU1~1 
~ dynanda Bratem kwitn~li w Hifzpanicy. Alfonc IX_P Hijlpatue1 

R9ku JI95· wielki~ im ·świadczył dobrodźit;y.fł:wa !) · fą u9s· 
potym przył~cz-eni do Alkan_tareńfkich„ Domyślaią 
fi~ _niekto.rzy~ że ćiż farni wźięli począttk QdKawalc· 

· row Gory W efela ., z Syryj wypędzgnych, gdyż ie
dnakowc znaki nośili ,, to fofi gwiazdę frebrnCJ o pią
tiu promieniach na płafzczu czerwonym. Ju~ ~ginęli. 

/. Tulli.ni to iGfł Tujfyńfcy KawalGrowic w Czechac~ TuJ!yft{cJ m 
y w Aufiryi pod regulą S. Bazy fogo , infiytuowani Auftryey J 
byli ·przećiwko Turkom Węgry naieżdżaiącymd Q. Czechach, 
trzymali ten Order Ferdynand y Karol Arcy-Xiążęta, ir<Si. 

tudźież 200. innych Roku 1562. Nośili Kriyż źielony, 
na płafzczu czerwonym„ Ju~ "1ta/i. 

S. Vafculi Beatiffima! MARIJE de Lilijs, to itfł: J'. M' kil 
.Miftczls..i MARTI Pdnny pd lilij O,.-dcr, po odcbra- Pa'e,~r. M,4• 

nym Mieśćfo Aitiqrvery, na pamiątkę WiJ<toryey nadryey od lilij, 
Maurami otrzymaney Roku r4ro. Ferdynand Kro-wHijlpaniey 
lewic Kafiy lij fu.ndował.. Zażywaąy był tańcu eh ~416 ! 
po.dwo':lnY.'. rGprezentll:iący ~ryffo~, trzymaiących 
.!1~~ZY~!a !tl!a~ napełnione~ f~~~n1~g' flę t~n Ordc~ 

z Ka~ 
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z Kafłylij do Arragoniey, gdy na obok Krofofiwa na~ 
iląpił Ferdynand. ru*go więcey nie mqp„ . 

"3.Wacłama S. Vcnceflai S. Wacława w Czechach, powie:: 
w C1echachdaią był Order, ktorym Krolowie Czcfcy pod czas 

Koronacyi fwoicy, zdobić raczyli Kawalcrow. Ale 
iak to Kroldł:wo obroćiło ftę w Dźicdiićl:wo Aufłry~ 
ackic, więcey nie prak..ttjkuie fię. ~ 

, SJ. Urfa y Galla Order przypifuią Hifłorycy 
~u~r!a/,,. Fryderykowi II. Roku nu. ktory go w Bazylice S.' 
'1JtcJrJ uu. Galla fundował ; na cześć S. Urfa z pułku Thcbań

fidcgo Rycerza, w Mieśćie Solo~urum Męczcńfi<ł ko· 
... oną uwieńczonego. Przcpas, to iefi: ~ańcuch złoty 
był, od ktorcgo wiśiała figura czarnego Niediwiedii~ 
na źicloncy źi,mi fioiąccgo. Gdy zaś przednich 
Panow tamtego Kraiu tym to Ccfarz przyozdobił 

, Orderem, dana potym moc konferowania onego Opa
towi. Doroczną Uroczyfłość w dźień S. Galla od
prawowano. Przydano za czafom infz)' wieniec ni
by z liśći dębowych uwity , ktory dawnicyfzy ł.ań~ 
cuch otaczał. Na ·ofiatck ten Order ufłał. 

W eyflnfeldjk.i Order Xiążęta Safcy tegoż J mienia 
Weyfon· zwykli rozdawać. Ma za znak Krzyż · czerwono
fe"2 Jki w fzmdcowany _przczroczyficy ~ roboty 1 we c:ztcrcch 

· Sa~oniey. k~t~~~ Or!ami ~~~!~m~ ~z~~~~O!lY J we śrzodku ~~ś 

/ da--
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daią fi~ widźitć litery J mienia Xiąięcego; 

Wirtemberjk.i Ord~r od Xiąiąt tcy F amiliey kon- Wirtemberi· 
ferowany by'wa, ktorcgo znamic idł Krzyż złoty fkialbo.kon
bialo fzmclcowan y , maiąc we śrzodku literę W. nośi Nfi~ency• ~ 
r.. " • fł: d . n d iemczecf1. 
i1ę na 1zy1 na w ę ze czerwoncy , tym icn u aro-
wany Brat Krolcwicowcy J'ymośći PoHki~y Kon
fianrynow~y W ej]el. Nicktorzy go' takżt i;iazywaią 
Orderem Konjidencyi. 

Nayduie fię innych wielJ mnicyfzey Importan-= 
cyi Or®row, y Kawalcdkich zgromadzcniow, mia.
nowićie we Włofzecn y Niemczech, gdźic rozdawane 
bywarą kotwice- , Krzyże , :r:nctalle, y tym podobne 
znamiona.od rożnych Pot~ntatow , al' że mi fą mało 

- co wiadome , od opifania ich ręk~ y pioro wfirzy-. 
muic. Zcby zaś o prccedencyą pomienionych Orde-: 
row nic było fporki, dla uniknienia wfzclkicy cen„ 
fury, zdało fię ich krotko wyliczyć porządkiem 
Abiecadła. Niech iuż tedy będźie zadof yc Czytdni· 

- kowi na tey fzczupłey ddkrypcyi , dla tym lepfacy, 
ćickawośći Jego informui(jcty , aby widźiaf., że ża-: 
dnego nie mafz Narodu dobrze wypolityczałego, ża~ 
dncgo Krolcfłwa, żadney wolncy Rzeczypofpolitcy, 

· _gdźieby Kawalerflde albo Heroiczn~ Ordery, y ich 
dyfiyngwui\c~ ~n~~i, !a~~ ~od~~ ~o ~a~?ych czy,-. -

no~ 
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now ' y znatnienite r dobrz(t zafł'użonych nadgrody 
nic naydowały fi~ , y ofobliwcy na każdym miey~ 
fcu ni' miały cftymacyi. Na koniec dofiatecz-

nieyfzą o tym wfzyfl:kim każdy mieć może; 
- ~iadomość od tych Authorow , ktorzy tę 
~ . inatcryą obfz&rnicy , y ozdobniey z 

- µmy!łu traktowali! -

OMIE~ 
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O MIECZU, CZAPCE y ROZY, 
: ktore NaymyżiiKośćioła f3ożego Paflerze 
-henedykomać zwyk!i,y o KORONACH 
ZŁOTYCH.. ktore od Watykańjkiey 

KapituljJ Cudomnym Obrazom konfa
romane hywaiq. 

R Zymikich Papi~ź~w to zawfzc było ~~r~n~e, aże„ Jl1vfir: 70:. 
by KroJow, X1ąząt y Panow Crzcsc1anik1ch do ftp?u 1 Za~u· 

W v B · „ U „.ł d jkt Refered: viny za aonor o,ga wo1011Jac nas czacego, y st o Re . ·n 
~ d • , b . w• 'ghi I tryumf« odal!Jat(lcego, al o za Prawow1ern1 1arę y i1naJećli1. 

obronę Kośćioła. Cbryfl:ufowego walcżących , przy 
daniu Błogofł'awicńftwa barźiey animowali , y do 
Obozow PANA Z.,a/łępow, pod tym znakiem Zwyćir;~ 
ftwo obiccuiącym wyprawiali. Gdy zaś we wnę-
tr~ny umyfł powierzchownym fpofobem objawie 
chćicli , zwyczay mieli corocznie Miecz obofieczny ' 
z przydaną Xi~*ęc~ Czapk.t1 z Ceremoniami Swiętcmi 
poświęcać, y takowe pr zcnta,iako Jt1iecz 'DUCHA 
BOZ§GO y Sz)fzak.. zdro_una icdneinu z Potentatow 
_Wielkiego J mienia, około Kośćioła za fzczytu zafł'u
żon emu,al bo zafł'uguiącemu fię przez f wo ich Able ga„ 
~?_W przcfyłać, albo też ( iako iedcn" y to rzadki przy~ · g. g J --- ~ - -- - / kład -
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kład domowy znayduię o Władyfławie IV.· na ten1 
czas Krolcwicu a potym Krolu Polfkim) w ręce przy 
popr~edzaiących modlitwach zwykłych , y błogofł'a
wieńftwie konferować. Co fię tknit tak owcy konfo
kracyey czafu, ten naznaczony być iaśnic poka2uic 
fię , w Wigilią. Bożego Narodzenia, dnia 24. Grudnia 
z fl:arodawncy pcwncy Xięgi ccrGmonij Kośćiclnych 
od Beyerlinga Authora cytowan~y, w ktorcy on nay„ 
duiącc fię tam fł'owa wypifuie. · Papie~ Rzym/ki w 
Wigill1' BOCZEGO Naro~zenia pośwt{ca {V!iecz z Cza
pk~ Xi'1~ęc~ , pofyłai~c to 1v prezenćie ktoremuko/11Jiek. . 
~ Patrow· Chrzeićiańjkich, przeciwko Nieprzyiaćiołorn 
W Żary wciui~cemu , a/bo lJJOtOwaĆ ~abieraiacemu-fię' 
iako ~nak ~yćirflwa y pobudki. Otrzymali ten ho
nor od S. Stolicy niektor:ly Krolowi& y Krolewico- . 
wie Polfcy, to icfl: Qgmtm1 I. Zygmunt Augufł, Ste„ 
fan Batory , W łac{yjtaiv !//.~ .~ichal l .Jan III 

_ tudźież Fryderyk. Au6ufi Kroleutic Po!/k.i y Xia że S efki. 
• . . • Rożami zaś j(oświęcontmi udarowane były Ann~ 

Roze stVt er • Papież ę w Stef ano11J~ , . oeflancJ'~ !iY~muntowa , .Eleonora ..M"z-
Nieaźiclę chało1va, Marya Kazznnra . .Janowa, Krolozv .Mał
trzećią Ad- żonki, y Krolowe Po!Jki·e , nis mnicy, Elźbieta Xi{kntt, 
ve1ttową 

1
1 Radiiwiłlowa, ewa J'at>ieh~ W oiewod11 W ileńfk,ieuo He„ 

tv ciwar q T ....,,, !./ C!> 

Poftu Wiel· tmana W. W. X. L. ~ona, za w1ndykowiną przez 
lliesa •. - niG~iGyfz~ icy i~rliw.ość, okrutną śmierć BłogoJla: 

- . . 
wzone-

- ~ 

. „ • 
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wtone.go Męczennika Jozafata Arcyhi/kupa Połockiego. 
Czafom też tcmiź Ro~ami Obrazy Cudpwne Bogaro
dźicy Panny Papieże obfyłaią, ktore także Kapituła 
WTatykań/ka z fundacyi Kardynała Alexandra J'f orcyi 
2łotemi Koronami z Rzymu przyfłanGmi nia Wfti zwy
czaiu koronować; Jako to podobny oświadczyła Fa-
wor WizerunkomCudownym 1v Po!fic~e Jafnogodkic- 1:).JCUJ „ 

'Ib C 112 h .li.· fl k t · o d'L · , L\oronowa• mu a· o zę1 ioc 011?11\temu, uo a iernu, ' o fi..amien- nia Cudo· / 
jktemu, w Litwie Tr~ck.iemu, odeijkiemu, y ~ro„ tVnego o. 
wickiemu, f:jc; - . braiw ~ P. 

_ do Zoila. 

Poki tey nie pr!tleczytafi Xięgl Czytelniku -
W Jlr~ymay o niey rozfadek.. , nie daway pr~tyku, 

Potym wolnoć czy dobrze, czyli· te~ „le fadiić 
Gdym to ~robił co mogłem, toć fit nie zdam bł~diit~ 

~PECYFIKACYA ROZDZIALOW 
Gaf ey Xięgi. ' 

DTfo.urs inf ormuiacy o R.Jcerjk.im Imieniu y prerO: 
~~~~. . 

RoJ;dźiał . 1. 

- P Orderach KaNJalerfa.ich w pojpolit~śćł. 
Rozdźiał · 2. 

,s;g2 

/ 
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O Wielorak.ich ro~nicach Ka1valerow~ 

Rozdźiał - 3. 
9 pocz!ltk.u Orderu Po!fo.iego Orła Białego; 

- Rozdźiał 4. 
· , O dawnym używdJniu 1» Po!Jf i:~~ Orderu Orła Bialegu~ 

Rozdźiał ). 

) 

_O renouMcyi Orderu Pal/kiego Białego Orta. 
Rozdźiał 6„ 

Order Orla Białego pod Imieniem Pr~epa(u Ryceefkiego' 
niektor')m Ojóbom ~ajf u~onym koeferuie ji{. 

Rozdźiał 7. 
Poka~uie fię zacnoićOrdert' Pol/kiego t t~d~ że był Nay:.. 

iaśniey.fhm Ofobom konferowany, y tytułem Kawale
roiv ZJ:otych od Hiflorykow ućzczony. 

Rozdźiał 80> 
9 Rycertach na zaiutrz po Koronaryi od Krolo1v Po!fkich 

w Rynku Krakowjkim pafowa1!)ch. 
_ Rozdźiał 9. 

P Reinjly1ucyi Orderu Po!fkiego ~iałego Orła pod tytu_.:. 
łem y protekcy{ł Imienia Bogarodiicy Panny Niepo: 
kalanie Poczęteyo 

Rozdźiał io: 
-O przywrocor!Jm znowu w Po!fkich y obcych Kraiach 

Jflendf)rze Orderu Białego Orła,prze~ Nayiaśnieyflego 
y Naypotęiniey(zego AU~\lS! .Ą J!~ K~~?a Poljkieg(J_ 
y §!~~'.~~'!, Saf!/ego._, R~::-



Ro2dź! ał 11. 
Kawaktow fryiacych y ~efałych w Polftc~e J ~a Gra: 

n.~c; 11ryra~a. 

Rozdźiał 12 ~ 
Porzadek. Kroloiv Po!fo.ich, J'ena~orow, J ?_lr~fdnikow 

Koronnych y Wi:. X. L. wylic~ai~cy. -
Przydatek. . 

J'ławnieyfae w ChrteśćiańffiPte· Kawaler/kie Ordery ; 
tera$ y przedtym ftwitn~ce krotko opijui~cy. 

. o 
'Mieczu, Cz-ttpce, Rofly, od Pttpie~011J benedykot1Janych 

y o Koronach od W atykttń}kiey Kapituły Cud01vnytni 
OGr~om po[yłanycb. _____ _.......,........._. ......................... ........._ _____ _.... ___ ,..__... 

Authorowie fi) try Xi~dze c;yto1vani . . 
'A et i u~ fBurchcn J 

Alexander ab Alexandra ,.Byc 
Atmoldus - Ca!encfarium Saxonicum 
Anonymus d~ Ordinipus: tcambdernus --
Anfalmus· ·--· f Cavallicr 
Aufonius I Charifius 
Bee mann us Chruśćiń{ki 
BieHki JChwałkowfi<l 
Bon anni I Cicero 
Boufficrs Claudianus 

- Gg3 Con· 



244 
Con!łitutioncs Rcgni 

1
Lazius - Livius 

Cromerus Loyfcau - Lymn~us 
Cuf pianianus 1 Nlartialis - - Men n ens 
Danctus ł 'Viczcrius - - Michicli 
Dion Morerius - -
Favinus L eugcbaver - - Okollki 
Franxius f Otto - - - Frifingenfis 
Gryphius 1Paillottus - - Paproccius 
Gvagninus I Pafiorius 
Hartknoch J Paulus Diaconus 
Hebricomtius J Pctrus Bkfonfis . 
Heyfs 1Plinius - „ Pomponius Letus 
Hdiot .

1 
Prntorius 

Htróurt S. Scriptura · 
Hcrmannus . JSanfovinus 
Homerus I Sarbicv~us - ~ S-.:honebGcl( , 
Honorius a S. Maria Schurtz~ichms 
Jgnulphus (Sptlrp.ann\ls - „ Spcncrus 
I fłS (Sulik o vius 
Joannes Salisburgenfis ł Tacitus - - Tehzelius 
Jo in ville. , TilHus - - Tritchcmius 
Jus Pruffice- Jvallcmont - „ • Vapovius 
Jufłiniani ~ IVilfon 
Kadłub&k - „ KochanowfkiłVirgilius 
Kołucki Zalafz~wlki & alil. 

- - I :R.E:-
. _! 

•• 



-
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REGESTR 
Orderow rożnych w tey Xiędze nay. 

duiących fię. 
- ---;,--:--:--- A.-:---1~1 

· .Alexandra New!kiego _; - w A:-f o/lo~ie lI69. J 
· -Alkantary · W Hiftparney 168. ł 

Amaranthy we Szwecyryf 170. 

Ampułki Wt Francyey\170.j 
S~ Andrze~a w Sz~o~Q>ł I7I. ł 
S. .Andrze1a w .M.ojk.wie I7r.

1
. 

S. Antoniego Opata -: w Etlryopiey I 173. 
S. Antoniego w Bawaryeył114( 

- Augurialcs u R'zymian . 1,. J' 

Awizeń&i • w Portugalli;J176 
Ayas Dalgo w Hijfpaniryl. 27. f . 
Baltheati B. B: · - u Rrymianr 1sJ 
Banaretty w Angliry,y Hmdryeyj 50.I · 
Baranka Bożego „ we Jzwe~ey,167.ł 
S. Błażeia w Armem9I 101. 
Braćia wefali we Włofaech 196. 
S. Bry~itty ~ -wi J'zwc~~\101. 

c. c. 
~-~ 



R.E G ES T R 

Campiones 
Ce kres 

c. c. ł I 
w Angl~ey\ 30.r 
u&ymzan u. 

Cherubina 
. Commcatiles 
Cornicularij. 
~zęfiochowfkiey N. P. 

- ~eSzweQ0l ro7.} 
:..:. -u Starych &ymtanl 44·1 -

u·Starych Rzymianl 44.
1 - - . w Pollfac~e 188. 

D. - ' I 
Dane brogu 
Dębu 
S. Ducha 

D. 

S. J?ucha gory Pdfulańikiey 
S. Ducha „ -

E. E„ 
Enfiforowie Micczonośni 

G. 
Genetty· 
S. Gtryona . 

. Głowy Trupiey 
Gołąbka : 
Gary wefcla 

· . Grobu Bożego 
Grobu Bożego 
Gronofłaia 
Gronoftaia 

G. 

· w 'D.iniryll193., 
w Na11Jaf)I) 221. ( 

w Sycyliey(227. 
- we W łefz'ech 1228. I 

we Francyeyl228. I 
W lnflanćiechl196I 
- /Fol.\ 
we Francyey I97·f / 
w Niemc:z:echf 202. 

w Niemczech! 183.j 
w futjrylieyl 189.1 
w P ale/ły.nie 

1

217. ( 

w Palejly~ie 225.f 
. yv fingl1.cyl226. 

_ wBrytann~ry,176.I 
'ft Arrag_ omeyJ 176.} 

~w1a: ; 



Gwiazdy 
Gw-iazdy 
Gwiazdy 

S. Huberta 
H. H: 



RE 
JEZUSA Chfyfłufa 
JEZUSA MARYEY 

GES TR 

• 
Jnfantionts - • 
S. Juliana 

K. 
KafatrawcńfVi 
S. K~carzyny 
S. Jłatarzyny 
Klucza 2łotego· 
Kłofu „ 
Korony Krolcwtkiey 
SS. Kofma y Damiana 

- Kruciaty - wfatdźie 
S. Krwie Zbawićicla 
Krzyża Burgundfkicgo 
S. Krzyża 

' Krzyżacy 
. L. 

-

Lauretańfcy 
Lilij y Gryffa 
S. Ludwika 
Lwicy „ 

t; 
ł.ah~dźia y Boćiana 
tań~uź!_l! : t9rquatj 

. , 

L„ 
- l 

w Hif.i'pani~\ 2051 
- w Rzyrm f :.05 

w Hifspanieyf 27\ 
w H!fSpani9 207f 

K. IFol. j 
w Hi{Spanit)f I32 ł 
w Paltjłynief 185 
W .A1ojkwie I86f 

w .Ni"emczechj 1821 
w Brytannieyl 227J 
w lV'iemc~ech\ 191 

w Pttleflynie.lr92I 
- 11:21 

w Mantueyf 223 

VI !Viernczech 1821 
w Niemczechf 192J 

w .Nii:mc.z-echj 2~z1 

w R~miel 2071 
w .Arragonirył21of 

we Francyey121ol 
- w Neapo/uł210J 

' t. 
w Niernc~ecb ni.żftych.f 193 ( 

: : -f2341 
tań-



REGESTR 
ł,aźni Balnei - - - w Angliey, Francjey, y we} J 

W loJSech - - - - 179j 
ł.azarza y Gory Karmelu .: - - we Francyil 208f 
~azarza y Maurycego w Sabauc!Jij207 
tufki Rybiey Sqvam~ / w Kajlylieyj224f 

M. M. f 
Maltańfld - 1214 
S. Marka ' w Weneryryl 211{ 
S. MARYEr od Liliey „ - w Na11Jarryeyf 2121 
S. MARYEY - - we Włoflech 212f 
S. MARYEY od Pokuty SS. Męczennikow - I 21' 
S. MARYEY Rożańcowey - - w !Ef?paniryl 21~1 
S. Marycy Magdaleny - - we Francyey · 21'f 
Matron cnoćic poświęconych w Niemczechf 213f 
Męki Pańkicy w Angliey / 218 

Męki Pań{kicy r w Saxonieyl219I 
Mefnadarij ·w H!JSpaniey 26( 
S- Michała w Neapolu ł 216 ł 
S. Michała , we Francyey J 216 
Miecza y Milczenia - w Cyprzeł 188f 
Miecza albo Przcpafu we Szwecyry 2021 
Mieśiąca y Gwiazdy w ~ryli9J 2nl 
Micśiąca na Nowiu - w J)cy!iey( 2II 

Mieśiąca ~ w 'Tm C!ech 29f 
Miłośći bliźnitlgo .. ; w Niemczech I 186 

Hhz Miło~ 



I . 

REGESTR 
Miłości Chrztśćiańfkicy 
Mifoczki P. M. 
Monozońfcy 
·Montezyi 

N .. 
Nawy albo Konchy 

we Francye;' ł 187 J 

- w Hiflpanie.> • 23_< l 
u Starych Rzymianł 44J 

-- w Arragoni9j 217 
N. I l 

Ntrygorowic -· -- -
Nitpokalancgo Poczę.ćia P. M·. 
Niepokalanego Poczęćia P. M.. -

„ w Neap~lu l 217J 
w Japom~y 4~, 

we W łqfsec h / 189 

- w Poifzczej19oj 
. . Q, o 

Oregonowi~. 
Orła Białego 
Orła Siwcg_o, 
Orła Czarnego. 
Ofetu Cardui MARIJE' 
Ofobnośći 

w Amei:ycel 49/1 
w PolfzczeJ174 

w CzechachjI741 
-- w Pruśiech/ I75f 

we Fram;;if:.,.'Y 185J 
w Saxoniey / 227 

w Rzymiel 183 J 
p· P I 

Partycypantow - w R:rymiel 218f 

Oflrogi Zlotey-

·paffycy Szlachemcy -- -· -- w Niemc~echl219 
.Pawenży źiclon'y albo Parma; Viridis we Francyeyf 218f 
P~e!ka y Ku~a ~- "." ~ -· we Fra11cyey iS4J 
P1cfka -- • ~ - w Nawari:yey/ 185/ 
SS. Piotra y Pawła · · w Rzymie) 221 

Podwiązki albo P~rifccli~~ : : : w Angli~y 219f 
. Poń-



RE G -E S T R 
Pończo~hy albo Calza - w Wenecyry( 184f' 
Przepafu Balthci Militąris - we Szwecyil, 1801 
Przepafu Balrhei - - w Pol{zcze 180 

Rrzepafu Balthei w HijSpanieyf 18of 
Przepafu Rycerfkiego - - - ł 181J 

R R ,, 
Ramneńfcy - - - u Starych Rrymian 441 
Riccos Hombres - w Hi{zpAnicryf. 26J 
Rozfądku <i!bo R:ationis w K4ly!tCyl 2221 
Runa Złotego Aurei Velkris,- - - w Hlfzpanie:J}I79J 
Ruty y S. Andrzeia ~ - -· w J'zkory9 z22 

s.. s. I I 
Salvatora w .Arragoniey/ 223f 
Sa ~vatora - - - we Szwe019f 223 
Skrzydla S. MichaJa - •. w Portugal/tj 1681 
Skutifcrowi~ - w .Angliey , Francyey y W łofSech/ 'of 
Slonia Elephantis- w Vanieyl 1951 
Smoka Draconis - ... - w Niemczech,194f 
Smoka w Czechach y W ęgrtech 195 

Snowidła de 1~ Argata - - - w Mapolul 1751 

1 , S. Stefana .:.-- w W ęgrzechf 230( 
S. Stefana we Florencyey 230 

Stołu okrągłego w Angliey/ 2~11 
Strijczku Janowca źicla we Franryi/226j 

H 3 Stuły 



REGRSTR 
Stuły lub Amfryzyey w Arrt1grmiey, Niemcgech yl f 

w toftęch ~ - - - - - 231 I 
Szczcrośći . ,. - - . - w Niemc~ech f 226 f 

Szczodrobbwośc1 Generofitatis - - w Pruśtechlr97 

Tacycńfcy „ 
T. ~ f 

- u Starych&ymianl 44j 
Tarczy złotey 
Tckuitlowfo 

· Ternplaryufzowie 
S. Thomafza 
S. Thomafza 
S. Thomafza 
Trcceńfcy . 
Truxcllcńfcy 
.Tuffeńfcy 

S. Urfa y Galla 

S. Wacława 
· W eyfenfeldki 

u. 
w 

W ęzłow Laqueorum 
Węzła albo Nodi -

.. 

- - we Francyey 1224f 
w .Ameryccl 49 

- - . . 232J 
we W łofaechf 2331 

w Ptolomaidiief 2~4, 
- w Polfacze 2~4 

- u .R~mianl 14j 
w Hifpaniey I 235J 

w :.u/)ryt.) y C:Z.echachl 235! 

- : w Helweryil 236 I 
w I . ł 

w C%echachł 236 I 
„ w J'axoni.ey 2361 
- we Franryey/2071 

Wirtemberfki albo Konfidcncyi 
Wykupienia wi~źn~oW\ : ; 

- w Neapolu( 217J 
- - w Niemczech I 2s7 
: w Arragonit;J 222( 

zz 

/ 



REGESTR 
z. - "z. 

Zgody albo Concordi~ -
Zloći Aurci 
Złoći Aurd 
Złoćiśći Aurati 
Zwiaftowania N. P. 

.Złoći albo Złoćiśći 

• 

w Niemczech( 1911 

w M·emczech I 173 f 

. w Polfa cze I 178 r 
w Polfaczef I77 ( 

w J' abaudyey 172f 
ł 178 

~~~~~„~~~~~~~~ 

Omyłki tak popraw 
Karta 

1. Naypotężnieyfzemu czytay y Naypotężnieyfzcmu 
3 Dwoy wiekiem - - czytc:ry - Czworgiem wieko~ 
4 Wlotow czytay - w lot ow 
6 Miękkcze.y - - czytay - Miękczey 
8 f zczęśliwie - · czyt":) - fzczęśliwo 

12. Przdożene - - - c~tay - przdcżone 
I9 obferwawały - - czytay - obferwowały 
24 Dworow t'zytay - Dworach 
2s Panft - - - - czytay - Pańfl:w 
25 fpob~m czytay - fpofobcm 
30 Campiena - c;rytay - Campiona 
34 Baronetts - - - c~ytay ~ Baron,ts 
3ó ~apifoło : ~. : c~ytay ~ ~apifa~~ 



32 Krolował : - ciytay „ Krolo va 
45 Napifanych • - czyttt.y · Napifach 
50 zdanego - " - c~ytay ... żadnego 
50 obowi~wzywali - ctytay ........ Qł::owięzywały 
64 y żeby -- ·- czytay „ . ażeby 
6 9 Monarchi~ - ·- czy tery - Marchią 
98 Wymawiał - - pr:zyday · Zwawic 

105 Litcwfkfo - pr~dt!J Ru!kie 
168 owfcm - - c~tay · Owfzcm 
115 Czynił .c:rytay ·- Uczynił 
n6 J cdnę - czyttf) - iednc 
111 przyodźiewai1 fię czytcry - przyodźieią fię 
II7 podobnym - - czytay - z podobnym 
117 Złocka - - - !czytay - od Złobku 
122 z rąk i_cgo „ - - przydd:J - ktory z rąk iego 
122 Przefzkodę - ... .czyttty - przefzkod'! 
i28 Mryi czytdy - Maryey 
I28 dawnych c~ttry - danych 

· 128 były _przyaay - Tenże 
130 Panow - przyday - Senatorow 
13s Panowic czytay - Polfcy 
139 Cudzoźiemfcy „ - C$_Ytay - Cudzoźiemcy 

· 140 Berłowładna ręka - c~tay - Berlowładną rię_ką 
142 Mofky. - „ - CZ)1tay - Mofkwy 
147 Nofzączym „ czytay - nofzący.m 

168 Juli~~~ : : : : czytay ~ ·?· Juli~na 



x69 poswierdnili „. - „ - czytay potwierdiili 
16.S Roku - • 72)„ • czytay 172). 
171 / Kornacyi - - - • czytay • Koronacyi 
17) Rawalerami „. • - • czytay - Kawaleryami 
17) de S. Argata - - • C%Jf4Y del' Argata 
176 Brytanij: - CZ)'tay - Brytannij 
176 Sefzy - czytay „ Seff y 
176 Wierność czytay - Wiernosći 
117 Kalafł:raweńfkich • • - cz_ytay •· Kalatraweńfk.ich 
177 Palłoł czytay • Paillot 
180 był o cyrkuł • czytay • by_ło cyrkuł. 

Karta 
.Ad.marginem 1<ao. 152g. ·czytay - 1400. 

Ad marginem 180 400. czytay • 1528. 
180. Roku 15~9~ czyt":f • Iij2. 
i82. 1'faleaifa - czytay - Muleaffa 

,A'd mart/nem i8z. I~~)., •' „. czytay - I5j). 
i84. z Sioftry - czytay - z Sioftr. 
184.. pew inne'. - ezytay - pow1nne 
184. Jnflytycya •· cz.ytay - Jnftytucya 

.lid mArgiltem 184.. 199~ „ - · czytay - 499. 
185, fymboiizui~cemi czytay .- fymbolizui~~ych 

~ t8) z Kuratow - czyt~ „ z kwiatow 
i89 f wieiy „.c_ ~ nytay Wieży 
189 ·Łańcuh ctytay Łańcuch 
189 Albiey "' czytay Alliey 

A4ma,ginem· 190„ 1624 "' czytay .., 16~4 · 
192 ocalały -· „ przyday w popiołach 
190 z Panow „. przyda,y Polfkich 

, 1 199 



199 przećiwko, - ezytay • y przećiwko 
199 Machometom „ czytay Machometanom 
200 Hebspurlki .: aytay - Habsburlki 

~d marginem 202 - 190 - czytay n90 
"'1.d mar&inem 202. - 444. - • ezytay r444ł" 

20~ -· WitemberfCy czytay Wirtemberfc:y 
'..4d marginem 204. • 1~7 - cyttay 1137 

205. • Aceon- . czytay Accon 
206 - z Oł>raieniem czytay zwyobraienietu 
207 - Tego „ - czytdJ - Jego 

:I.a marginem 201 - i528 czytay i 587 
· . 208 Zaiywai~ • • czytay zaiywali 

208 „ Grzegorza VIII. czytav XIII. 
208 • SabaucUkigo • cz1tax Sabaudfkiego 

~d m1irgi11em 210 „ „ 14n~.. - • czytay- ,141~: 
210 • ... ł_,anuch. •· • czytay Łańcuch 

'Ad m1irgi11cm 210. • 199~ - „ czytay 169~. 
211 - Miśi~ca - czytay Mieśi~~a 
212 „ poczytano -· - przyday ie.fi .. 
212 - 11~ . „ . ... - · CZJ1'1}' Lili~ . 

:Ad m11t;gi11em 21~ - 1614. czytay 1414 
217, - MiśiiCa - · ciytay· Mieśi~ca 

'.Ąd mmgincm 22~ - S6 I „ „ - czytay 156 i. 
225 - K~zyz - - - c.zyt'!i'· Krzyż-
228 • moiep od - czytay moie pod 

. :I amże nayzacznieyfza. czytay nayzacnieyfza„ 
229 •· zł~czonego orderu czytay zł~czonych Or-

'.M mttr&inem 235 • 1416 ·· „ • CZJtay 1410.. (derow: 
237 ·· Inf ormui~cey czytay Informacyi 

. ,, :\''. 
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