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1 f załku, ie wiele bpdzie mia-, 
ła zalety y f ztwunku, bynaymniezj wątpić 
nie trzeba. Rzecz Jama, k.to'rlt zawiera, 
my.fli wq.borne, gruntoume zdania, ktore 
wykłada, godnefq wfielkiego powaźania 
od tych, ktorym dobry porządek w Krdjit 
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DEF.YKACYA. 

je.fi miły, a jłaranie obowiązkiem. Do-. 
tknięte dobrze wady tamują;ce ufzczt.;1i
wienie Oyczyzny, razem wynalezione le· 
karjiwo tym droźfzyrn fit flanie, im z wi[k„ 
fzą; ufilnościq fzukane, a z trud110 L

1

cifł 
przykładane bywa. Nayfzczztpleyfze do
brego rzą;dit pracowicie wyłożone cząjlki 
bgdą; przyczynq niejednemu Z!fkarżania 
fi§; czem.u ten /karb pvttajony, ktor!f Wlj
dob!Jf1J nie n~ało juz uczyn/fby pozytku. 
Wolne zdanze Autora, chpcimelkafzczr-
fliwości Oyczyzny, pragnienie żywe po· 
prawy Rzeczypofpolitey y uprzątnienia 
prędkiego wfzelkich 1n·zefzkod, ktore złość 
y niewiadomość zarzucać zwi;kły, nie zo~ 
flanie bez jprawiedliwey zalety w . tym 
mianowicie czc:jie, kiedy w naydotkliw
Jzyclz uleczeniu ran oboj§tno.fri używać 
zwykli. r clzociaz nowyclz Xillg wybor
nych wiele czytamy, poprawę rzqdzt, po
rzą;dek kraju gritntownie pr:<;epifuJących, 
nie przeto jednak tracr1: Jwoy fzaczmck w 
dawniey otworzonych krn/zce garach, Że 
świe:i-;o na innynz mieyfcu ukazałyjię złote 
zyły. Przyda.fey nad to nie nzałojzacun
ku godne y wielkie Twoje ~r. W. Mci Pa
nie Mmfzałku Trybunału Głownego W. 

y 
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X Lit. linie, ktorym zafzczycić j~ ła/ka
ioie pozwali/eś. Bo k.pmu GodnoSl1 Two-
ja wiadoma, W!Jfokie zdanie godne wiel
kiego lVItza, a gorliwego Obywaie!a, głp
boki rozum, gruntowne doświadczenie, 
obfz;enza z·najomość Oyczyzny, powie 
bez ttH{tpienia, źe temu podłe r.zeczy po
dobać jig nie mogły, ktory wyfoce myflić ~ 
pożytecznie radzić' mcedrze czynić zaw
f ze po trafiał. Znajome od dazonyclz cza
fozo . znakomite y :<:awfze godne ALE-
XANDR O WICZO /iV w Narodzie 1-
mie, a Tw~je włafffJe zajłztgi y przymio-_ 
tlj wfpołob!jwatelom dojłatec.znie wiadome 
tyle przljczynif!: temu Dziełu, fzacimku, ile 
znaczne Urodzenie a wlafne o.zdob!J To
bie przynofzle zalett/. Znał Ciebie f.la
rod :J. W. Mar(załku po kilka razy Po.fel-
jkim przyozdobionego Ur~~dem,, w kto
rym innego celu nie zdałeś fil zakładać, 
tylko ktory dobro 01jCZ!Jzny y mi.fość zt.ka
zywala. l/7 Sgdzio/,f;/kie!f, potym Pija-

. 1·za Ziem/kiego w Powiecie Lidzkim zo
Jiajqc Godności dałeś poznat, jak Wij.foki 
ftopidt dla Ciebie gotowała Oyczyzna. 
Przyozdobiony nakoniec Marfzałkowfkim 
w Trybunale Gloum!Jm W. X Lit. na:t,-
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PEDYKACVA~ 

wy~fzyrn doflojeliflzoem poleazałeś acz/ 
wiście , ?;e z ni~fzych do riaywyźfzych 
Godn<;Ści jłopnio~1; Cnota y ro~um naybe-_ 
fpiec~niey zapro'f:lJadza. Z ty_ch miar by
naymniey ttH//pić nie należy, źe f zacowne 
z fiebie Dzięło, Jzacownieyfze nięrownie 
bt dzię zof zczyc€mQ Twoim :J. W. JV!ar--
f zał~u Imieniem „ htore ~ rozonCf: fq/kawo
-ś~ią: przyjq~t raczyfz' z jak(/: zyczliwo-
~fil! ojflaruje 

· JMIENIOWr J. W. WMC PANA 

D(>BRQJ)ZIEtA 

Dru~~~la Wileńfk~
XX~ $f ho{aru_m f i.arun1. 

RE-



REJESTR 
Kfiąg, Rozdziałow , y mriteryi 

w nich zawierającey fię. 

KSIĘGA I. 
O Obyczajach. 

PRzEnMOWA na karcie r 
RoznZIAL, I. Co to Je.ft Rzeczpofpolita. - 7 
RoznZIAL, II. ;Jako ]rt: rożne Rzeczypofpo-

lite. - - - - - I~ 
RoznzrAL, III.- Gzem w calości zachowana 

bywa Rzeczpofpolita, y na ktore fil CZ{-

ści te lifit.:i dzielq. - 13 
RoznzrAL, IV. :Jalw wiele naleźy na zwy

czajach za uflawę UJ-%>iętych, o ktorych zwy-
. czajach t·u rozmowa jejl. - 13 

RoznzrAL, V. 1. Naprzod o tym, iŹ dob1··e
mi obyczayrni Rzec.~pofpolita bywa barzo 
dobrze fzqdzona. 2. Doh1·e zwyczaje po
chodzq z wiadomości. y zabawy u.ftawicz
ney rzeczy uczciwych, a fpr~fne przycho
dztt z niewiadomofci, a zabawy żlych 
/praw. 3. Uflawiezna -io rzeczach uczci
wych zabawa zawijla na 1miarkowaniu, y 
hamowaniu chęci, abo r;amiętności złych. 
4. A do tego trzebaw.zit[:Ćnalog dobrze czy
nić !~aźdemu, bo ztadwfzelakie enat rodza
je roflf!:· 5. To w}zyjlko ku dojkonalości 
przyiść nie może, 7edno z c:qftego w tym 

)( 2 ćwi-
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lwic~enia. 6. L;ntym Jif to miey/ce zamy-e 
ka, iże barzo umle ntjfi:.zy na dobrych zwy
czajach, ku dobremu r~ttd:<ieniu Rzeczypo-
fpolitey. ~ ~ 19 

Roznz1.AL. VI. <!'.'jakie j1aranie ma być, ok~ 
/p dobrego ćwirzenia dziatek, y młodzień-
cow~ - - 35 

RoznżIAL, VU. Obycza:f e Dworu y pożytki. 46 
RozDZIA~, VIII. ;(J7akie ćwiczenie ma być 

rn/1.dzieńcow_,, a ja~ie przyklady fobię rn~h 
_ bral ~ ąby zc11 nastadowalz; przytyrn Je.Jl 

~amknienie .flow wyżey powiedzianych. 5~ 
lfozo~IAL;IX~ o KRoLu, 1,Przyczy_na, dla 

ktorey Aro le p~JhmouJiono. 2~ ~QŻny fpo
Job obierania y panowania Krnlow Pol.Jl5.ich 
nizli niektorych infzych nąrndow, 3. Op)"!: 
Janie cnot, ktorerni dobrzy Krol9wie ozdo".! 
bieni być majq._ Pirwjza j~ft Ro/fropn~śt, 
ktora z u.flawzc~ney ~(l.bawy z ludźrm u'!! 
czonemi, a W'lf (1-rzegania pochtebcow roicie, 
~ c~ytania te'ż kjqg tak Pi}1nĘJ S. _i(lko te.ź 
y infzych potr~ehnych. lf/tora :· jV!ierriqfc 
ppp[dliwolc{om Jerdecz~ym, y roj!.·~jz~nł 
·czelćjnyrn nmwę ~agranzcza. Trzecza J~fl 
Sprawiedliwpśt, ktprey pirwfz:;y urzqd j~ft 
fnoty 1~apłatq nagradzad, ą wy.fif pki ka~ 
rał. Więcey p ~~;cz;ypojp9[itejj , niŻli o 
Jwey wlą,fney myslzc~ O ufzy_fł... ·zch fZlon": 
kach Rzec~ypojj1oli tey miee l.iilne flaranie 11 

p Żadne{? o nie opuf cil. /Vlitdzg obywatehni 
;ievzie jllln.<Jwić rownp/ć ~ 9dhw/z!ł im fY~ 

ęrit ~ 



RF.JEST Il~ 
tftf, lzardolć . y nadttofć. O cnocie, y za· 
wo lei wf z:t.flkiclz jednako radzić' y myflić„ 
Zadney czpf ci Rzeczypojpolitey nie opu. 
Jzczać. Ojkar.Źaniu nie zarazem, a nie Jl!_wa'P 
Jdiwie wierzyć~ Między wielkiemi Pany 
niept·zyjaźni nie fiać, ani też rnoźno/ci ich 
nijzczyć, abo t {pić, Niezgody między oby. 
watelmi wykorzeniać, a zgodt fianowić. 
Wiarę każdemu zachować też y nieprzlfja~ 
cielowi. Czw(Jrta cnota Krolowi nalezttca 
je.ft fzczodrobliwoN, mieć na to pilne b~ 
czenie, komu co, dla czego, a jako wiele dać. 
Piq;ta je.ft, mt.ftwo, a więlkie .feret ,farom~ 
nie wfzyjlkp zno.fić tak fzcztfliwc, 7ako td 
przeciwne rzeczy, a potym dla oyczyzny, 
p, dla fprawiedliwofci gardło dać, Szo.fta, · 

je.ft zamknienie tego rnieyfca o cnotach , y Q 
przyczynarh, dla ktorych Krole poflanol'ł 
wiano. 4. czę ft tego Rozdżialu jejj, iź Kroi 
nie tylko wedle wyrokow, abo Statu.tow, 
ale teź wedle przykladow ma r.zqdzić. 5, 
lź Krot /p'f'etwy JwoJę i!flawicznie ina Bo-

' gu porz~czac. - - 57 
F.oźnzrAL. X~ I i Panowie Rada, y Pojlowie 

?i~mfcy dla czego do radzenia o Rzeczy„ 
p_ofpolitey bywajre Krolowi p_rzydani. 2, 

Dla cz.ego Kro/owi dana je.ft naywipk{za 
~wierzchnofć w Rzer:zypojpolitey. 3, T tu 
o powin'izofci Pan()W Rad kr9tko. 4. ·To 
foradnzkach Krofewjkich, ktorzyby przy 
,ziem u.flawicznie byli. 5. Yo Sekretarzach 
~rtźdęp;o f cwiatu 6. Ną Kro ta należy, aby 

)( S p1'Zj 
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przy Ratlzic Senatorow bywa!. 6. Zam
knienit opijania Senatu wzitte od ich po-

• I • 

wznnoscz. - . - 92 
RoznzrAL, Xl. r. Co przynaleŹy na Senat, y 

na wfzyflkie inf ze ofoby radne, aby okolo 
wotowania na wfzyflko baczenie mieli. z. 
Abyfi~jkwaptiwego ~a nierozmy!fneg~ ~o
towanza wyflrzegalt. 3. Namzętnoscwm 
Jerdecznemabyf.p niepodawali. 4. Aby na 
uczciwość pirwfze baczenie mieli. 5. Aby 
na drugich dobre wota fzczyrze przyzwa-
lali. 6. Aby to fmieli mowić, co rozumiejf! 
być dobrego, abo fprawiedliwego. 7. Aby 
u jiebie więcey roz:waźali w.ot~, niźli JC li-
czyli. g. Patyrn J~ftzamknzenze. - ro~ 

RoznzIAL, xn. o Sędziach' Hetmanach ' 
, a Staroflach, abo Przeloionych Zamko-

wych, abo 1Vlie.ffiich. ... . 1 r 9 
Roznz1Ar., XIII. O Dozorcach ObycźaJOW. 122 · 

Roznzrn.L, XIV. O Dozorcach Malźeńjlwa. 1 2 6 
Roznz1AL,XV„ O Do~orcach rzeczy prze-

daynych, y my{ice. „ - ... '- I 29 . 
Roznz1AL, XVI. O Rzqdzcach, abo o Dozor-

cach damow, y budowania. I 37 
RozDZIAL, xvn. o Ur:qd.zie' ktoryby .fzr o 

domowy pokoy flara!, proźnufttce z rniafla 
wyganiając, a pijane, y hultaje kar.zqc. 140 

RoznzrAL, XVIII. O Dozorcach ludzi ubo-
. [JŹCfi. - - .., - - I 4 7 
RoznżIAL, XIX. I. Przy dawaniu doflof e1Z.ftw 

czego naywiłcey trzeba patrzyć? 2: Jęśl-i 
o nit 



~EJE$Tll! 

o Hie profit!? 3, :Jefli je kupow(lć? 4, :Je"" 
Jli wieczne majfl być? . 5. JeśliJię jednemu 
godz;i ich wieli mieć? 6, Ktore cnoty ktore- -
mi dofioje1Zflwy majq być uczczone? 7~ :Je~ 
Jli fię je godzi mieć ternu, ktory Jam przez 
fit ur:<;gdom dofyt czynić nie może? g. O 
jawnem mianowm:iu imion ty~h, Mor~y fię 
urzgdow domagają~ "! - - · ~5~ 

Roznz~AL, XX. 1~ O Urztdziech, na ktore 
Jynowie ~abo dr~dzy potomkowie po Rodzi
cach wlafnie najfrpujf!:: abo ktore Te.fla
~ente"f 'na kogo przy.chodzq~ 2, O wyclw-

. waniu fynow wielkich Panow, 3. O ludz~ 
kości przeciwko poddanym. 4· r o tym' 
jef li fit godzi Panu od}'lć co u padda1zego 
jwegq. · - - · "" · - :i;83 

Rozp21ALf XXI. 4.by fit bia!egłmoy w urzf"' 
~y 'J'łie wtrą;cały~ . · ~ l93 

Roz:D:zrAL, XXII. O powinno i ci poddanych. ~ 94 
Rozn.ZIAL~ xxm. I. o zbytku;~ ktory bywa 

w fzatach. 2~ W pokarmach, . y trunkach. 
3. W milolci nierzqdney, albo -gflmracyach, 
li potym Q biefiądach ~ y tańcach~ „ ~ 97 

:fłoznzrAL~ XXI V~ I~ Trzy zarazliwe wady„ 
hardo!ć~, ll!!b domaganie. ur~fdow. zbyteli, 
y lakomfiwo rowna]ll ji{· II~ O pyf ze, y 
prag~ieniu flawy t/lugą t~o.zmowa~ · i. Dpi~ 
Janie pychy. 2. Na wiele }f fZ(tci d~ieli. 
·3. Skutek pychy~ III~ bekarflwą przeczwkQ 
pyjze majtł być doftawt;J,fUJ~ lekce ważeniem 
r~eczy 4-Qf:<;ejnycb, jakq ~~ cielefi1ych' ~.bo-

. - · gafilw, 
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gaffw, 3, rzeczy plonnydi, a drobnych. 4. 
Potym rzeczy 'z.jakiemi wadami ·!?;ltlczo
nych. 5 .. Potym te:!; y en.ot z ferca pacho ... 
dzqcych. IV. Naoflatek Je.ft gadka o tym, 
je}li, a poki domaganie )lawy w czlowiekii 
Krzefcia/ijkiem ma, być chwalone. 220 

RozozIAL, XXV. i. O proźnolci flow w na
zywaniu, w pochlebowanżu, y w pif_aniu li-
.flow. z. O zlem obycza;u. y przyfięgania 
niero.wnyJlnie. 3. 1' obra:~enia z Mar!~flwa 
chocia jluf z nie ~adanego. 4. Yo czynierziu 
Oracyi przy poarzebie. z3 6 

R óZDZtAL,XXVL 8 po.f edynkowych bitwach.24$ 
RozDZIAL, xxvn. Miecze' y infze wfzela- . 

kie mzc.zynia do obrazenia uc.zyni011e nie 
majq byl nofzone w Rzeczypofpoliteyfpo-
koyney. - ... 253 

RoznzrAL, XXVUI. O jednaniu. '2.57 
RozDZIAL, XXfX. Zgromadzenie wf zyjtkich 

na1'k, a .zamknienie Pirwfzych Kjztzg o o, 
byc.z;ajach. ... .,. ;12 

KS-lĘG A II. 
O Prawach. 

RoznzrAL, I. Prawa lub Stątuty dla zlych 
uflawione. .,.. - - 276 

RozDUAL, n. Prawa, a obyczrijowroźnofi. 
Prawa bar.za /te wa.fane, dla przyc,zyny, 
prze ktore po.flanowiune '· ą wfzako~ y clili 
Zwierzclmof'ci itrztdu~ ... · 277 

Rozpzrn.L, Illę 1. Praw ten ma byt! warunek, 
aby 
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aby wfzytko ku uczciwości ; a pofpólite11iu, 
po.źytkowi .ftanowiono, tak; aby jednakie 
zaplaty cnotom , a zajif też jednakie kara
nia zlofciom ujlanowione byty. .2. A źa· 
dne wolnofci nie majq być tak wielcewaźo~ 
ne, aby kto bronit:tt ]ię nimi rnial km"ania u
chodzić, abo niejednakoić karania odnofić. 
Bo prau')dziwa wolnofć naleźy w powfcitt 
ganiu zlych myfli, y wy.flępkow1 nie UJ fivo
wolnof ci brojenia, co fit komu podoba, ani 
w lekceNfzym karaniu wyflppn~ch. 3. Je-
fliże dlli fednakiego wyftfpin.L rqźngfć km'a ... 
nia ma być zacli~wna, tedy ma być obra ... 
cana nie na rozpuf zczenie wodze z/of ci om, 
ale na hamowanie. A p1•zetoź: Jvjocarze, 
Jlachta, y o foby na urztdziech hfdqce, ma
jq być cif źey. karani, nizli ub~fl1.t,•o, /hl op· 
jl:wo, y Ludzie odiwZf~W 1wolnz: a Jtfuze 
t:ię.~ey ci' ktorzy p1·zeci1t<ko urzrdowi grze ... 
jztt: ~ niźli ci, ktorzy przeciwko projlcm o-
fobom. - - 279 

RoznzrAL, IV. lnfze p1·ze.flrogi, abo warz.m-
ki praw. „ - 29~ 

RoznzrAL. V. RoźnoN a 1'ozdzialpraw. 293 
RoznzrAL, VI. Ufl:awy abo Prawa o Urzt· 

-· dzie. ... - 294 
RozozrAL, VI!. Prawa o ro.?:.nofci ofob urzę· 

daw nie rnancych. - - 302 

RoZDZIAL„ vm. Prawa o panowaniu, albo 
d . ' . ' ' . 
zw·.~awu, yo m:c;noscz rzeczy. 3<>4 

RoznZIAL, IX. O Kontrakcie eh, y Obliga
cy• 
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cyach; abo obowiqzkaclz. • 30$ 
RoznzrAL, X. Prawa o krzywdach~ ktore 

h!J.wają; uczynione flowy, a.~o . rzeczq. t. 
Star~ć fi.to to t?~zeba, abp drobnego jlanu_ 
ludzie, zm 1iaywztcey moze być, befio/Jzeczni 
byli od krzywd: a iżby ka.tdemu wolno by
ło jkarŻyt na tych, ktorzy komu krzywd[ 
uczynili. z. Prawa maJq być fpifane rn•ze
ciwko tym; co łajq,Jromocq, y bijq. 3. Prze
ciwko gwałtownikom, cudzo!o_.źni!wm 'Lf zło
dziejom. 4. Także przeciwko mp:bboycom. 
5. Przeciwko onym; co pr'.uciwko Ma]P;/ta
toUJi wyjl[pujq_. 6. Na lichwiarze, y urzf• 
dy lapajqce.. ... - J06 

RoznzIAL, XI. P.rawa przeciwko wfzelakim 
zbytkom. ._ "" 329 

RozDZIAL, xn. Prawa na proinujl[ce. 33:t 
RozozIAL, xm. o uwiarowanizt poźogi' y 

o gafzeniit. - - 333 
RozozrAL, XIV. Prawa o poflępkac!t, jJ do

wodziech prawnych: o dy laty ach; y dniach 
prau/u naleźqcych. . „ - 337 

RozDZIAL, XV. O przy fi~dze; o pr:iejlucha
niu fw~adkow: a o tych; ktorzy jif uzjornie 
prawu) ff:· ... 342 

Rozn.ZIAL, XVI. O S'ędziech, }/ o Srt;dziech. 348 
Ro.znzIAL, XVIL O walnych Seymiech. 37 4 
RozDZIAL, XVIII. t. O powodowey y pozwa-
~ ney firanie, f uioję rzecz fprawującey. 2. 

Abo tel y pofJ1olittz. 3. O DozorcachPraw. 
4. O Rzecznikach. 4 76 

Roz„ 
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RoznzrAL, XIX. O tych, ktorzy majtz exe
kucyq wyroku od Sędziego Jkazanego czy-
nić, a potyrn o' kacie. - 384 

RoznzIAL,· XX. _Dfqdzcni majti być kamni. 385 
RoznzrAL, XXI. 1. Praw kto ma poprawo„ 

wać. z. Spofob ich zkqd ma być bran. 3, 
Niechay będtz /pijane flotfy jafnemi, przy· 
dawfzy przyczyny do kazdegu artykułu. 4. 
A o rzeczach jednakich niech htdrt jednakie. 
5. :Jeden lua jedne prawa niech ma. 6. 
Witcey maj'!; ważyć niź mandaty Krolew„ 

foie. 388 

K s I Ę G A ·nr. 
O Woynic. 

PRżED_MOWA. Przedmowa ta zamyka w Jo
bie ufa ar zanie na.flan Rzeczypofpolitey na„ 
fzey. Naprzodję mowi, iź ziemi ludz
kiemi poŻttdliwofciamiy pokoy bywaw.zru
fwn: y przyczyna fit daje y dO wymyśla
nia uflaw, y do wf:u2ynania woyny. Po
tym cżyni Jię zmianka r:uczy niekto„ych, 
ktore jip z poczf!tku fwiata działy. A nao-
jlatek, flofuje fiti to do flafzych obyczajow: 
gdzie tez y o kaźni pienięźguy mężoboy
jlwa j~jl zv:iianka, y o rofpuflnof ci źolnie-
1-zow czaju woyny. - - 408 

RożnzTAL, I. Stamnie wfzelą,kirn fpofobem 
ma być cz~nio1ze, aby woyna była oddalo
t1a. A je.rliby nie mogla być oddalona, co 

czy-
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etynie: ·c.wfu pokoju o co ję fiarat :- yo 
u.czynieniu obron!t jakiey na ukraznie. 41 ~ 

RozozrAL, II. 1. Sprawiedli1.dolć!, y uczci
wof ć woyny p1·zekłada fię: ktora aby byla 
jbifzna y (zczffliwti, wa mieć fprawiedli
iotJ: pfzyezynf: a nie rna być wfzcz1mana, 
aź zgotouJawf.y potrże·by, y wfzytltir: rze
czy o }kończeniu }ty pilnie uwa.iyw/zy. H., 
Opijano teź dojlatecznie, co jeJl fprawie~ 
dliwa p:·zyczyna woyn:/. r. A_by dla ro.z-
fze1~zama flawy, y pa:·fflwa me b!Jlt1. pod.Jo 
nofzona, co }t poka.zu1e z trz.u/,noJci 1. pa..; 
nawania, u. y z niejko1frzoney prace rz~ · 
dzenia, III. y z ro "!, nty dzęci, ktorym met 
być rojkazowano, lV. z uiep-ewności gra-il 
nic, ktnrych woyntl chctt dochodzić' · v. y ~ 
niejk"Q1frzonych nędz ~trudności wojenny cit. 
~.Ale woyna ma hyc podnofzona dla pom..,. 
fzcżmia abo odwetowania krzywd, ktort 
inaczey niemogre byl nagrodzone. IlI. Na• 
qjlatek, aby by/a W(}yna fzczę i/iwa, mtf 
byl wiedziona od tych ludzi; ktorzy f-t z 
BOGIEM pojednali. - 420 

RozDZIAL, m. !P oyny fwiętobliwofć' a mźf„ 
d:<,y infzerni ludzkierrii fprawami .zatnoft. 
lftemu napominanie do ~tachty, y do .KroJ.9 
ta: ... - 43~ 

RozDZIAL. IV. I• O bitgłofci y ;/wiczeniu 
Rycetfkiem. ~. 4 cz1go przejln:tgać m.ay~ 
wojennicy. · .-a 43S 

R.oz,.lf 
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.ttoznztAt..4 V. O obytzajach • y karno/ci źo!-
nierzow. „ - - 45e> 

RoznZIAL, VI. 1// Przełożonych nad rycer-
fa.iemi fp1'awsmi to naywitcey obaczcie , al• 
bo na ··co naywittfze baczenie mieć trzeba. 
1iiźfif td mowi o Wojewodach, yo Het• 
manie, y o infzyeh Przeloźonych wojen-
nych. • „ .,; ... - "' 456 

Roznz1Ai., VII. D oznayrnieniu wyprawy na 
woynt: a o wcirtgnieniu woyjka zaraze;a 
w ziemi{ nieprzyjacielfkfl• ... 463 

RoznZIAL, VIIf. O poflanowieniu Urzf dJJ w 
Powieciech, ktoryb/! !włnierzqw na woynt · 
idttcych f1!1owolnofc hamował, a lupie/lwa 
nie dopufzczal: y o uflawie ciqgnienia na 
woynf: to jefi, jako a przy ki!n jachat!. 46$ 

RozDZIAL, IX. O zac/wwaniu źotnierzóuJ w .. 
powiwnofci ich, po ki f tt w obozie; a jako · 
wie!ka r~ecz je.ft na te!Ofj1iie jlawa, y dobrt . 
mmmamc. • . ... 468 

Roznz1AL,X. Zold na czar naznaczony ma 
być placon: 1najq te.ź byt pojlanouJione za· 
piaty dobrze zijluźonym: a nikczemnym y 

' . fi·iezajłu.iouym karanie. 470 
RozDZIAL, xr. I. o doflawaniu pitititaży na 

woynt pot1'zehnych .. 2. Dw~7akimf- po[obmi 
u nas bywa woynct,Jeden ,gdy Jama rlachta 
pofpolitym rufzertiem na woyn{ 7ed.zie, dm· 
gi, gdfJ źotnierze za pi~nittltz>,e naj;~i way~ _ 
,„ffluzf!:. 3. Szacowanie ma;ę,tnorcz, albo 
&ochodow jedni lciqgajr~ do tego; abJJ zt14 

)(I)( ~Ol'-
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i~tnierzom fl.u,Żbę płacono: a drudzy do 
~cg?, ~by każdy Jlaq!icic, ·ktory w?ynę jlu„ 
zyc wmzen, na to mze!Jfce ptUJntł lzczbę żot„ 
nierzow P,rz~ciw 1!ieprzyjacielowi pofylat. 
4. O zalozenmjkarbu Rzeczypofpol1tey, na 
ktore za/ozenie miałby każdy raz połowicf 
dochodu fwego dać, a potym na kaźdy rok 
p_o dwudzie.ftey czgf ci: o poźytfach takiego, 
~ar~u, o mieyfcu, yo Podjkarbiech, abo 
jzafarzach tego jharbu. - 4 7 4 

RoznzrAL, Xll. Pobor na potrzebt Rzeczy
J?ofJ?olitey. u.ftawio.ny ma być dawan.: ale 
2;wzerzchni Panowie bez przyczyny nze ma;. 
jlł go uflawiać. - 497 

RoznzIAL, XIII. 11/fzytkie krainy ;ednenzu 
Panu poddane Jednakim obyczajem abo p o-
~atek niech di~fł, abo wo!/~[ Jlitźą: 498 

RożnzrAL, XIV. Co czynie, zwycięflwo o-
trzymaw[zy. - , - 5 0 0 

-RoznzrAL, XV. Krotkie zebranie wyźfzey 
rnowionyc!z rzeczy,· gdzie fit f;prawiedliwey 
woyny przyczyny:l powtarżayą: a przy tym 
tiapominmtie do pokajania z grzechow. so6 

KSIĘGI JEDNE 
O Szkole 

RoznzrAL, I. Zalecanie, d wychwalanie Szko-. 
ły; y _ rozr1211ite jey poźypii. 51 I 

RozDZIAL; n. Ktorzy man o Szkolnych 0-
fóbach radzić, y zkqd je opatrować. Tuż 
teżjeft oimion4ch Kofcielnyclz. 5!22-

Roz-
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RoznzrAL, III. Spofoh poflanowienia Szkot. 535 
RozDZIAL, IV. Napominanie do ludzi Szkol

nych, y do'-tych „ ktorzy ludzkie rzt~zy 
rzqdżq. - - S 37 

Zamknienie tych w[zy.flkich Kfiqg. 541 
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Andrzey Frycz Modrzewfai Krolewjki Se
kretarz, Po!foiey y w{zy.flkiey Sarmacyey 
Stachcicom zdrowia życzy. 54S 

RoznzIAL, I. O przyczynach Seymow, ktore 
f q dwie: i. Czynienie "fprawieiJliwoJci mit· 
dzy. oby1mitelmi, a obrona od nieprzyjacie
la. 2. Ktora nad ktorą ma być przekłada
na. 3. O pr:~yczynach urztdow, a ktore 
rzeczy w Jobie mieć powinni. 4. Nakonie& 
o powinnofci Sfdziow. - 547 

Roznz1AL, II. O }karbie Rzeczypofpolitey, 
o Stdziach, y o innych potrzebach Rze· 
czypofpolitey. - - 551 

Roznz1AL, III. W cktorem jefl_ krotkie przy
pomnienie niektorych wal:l Rzeczypofpoli-
tcy. - - 558 

RoznzrAL, lV. O ka1-aniu miźoboyjlwa. 566 
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Do Krola, do Panow Rad, do Bi· 
fkupow, r inney Kjipźy, do Szlachty, y do 

wfzego pofi!o!flwa ziemie Pol· 
jkiey, y w]zy.ftkiey Sat'macyi, 

SPISO W 
o 

POPR.A WIE RZECZYPOSPOLITEY; 

KSIĘGI PIERWSZE 
O -Obyczajach,. 

PRZEDMOWA. 

Ktorzy fię onych rzeczy mię
dzy ludzi podawać ważą, o 
ktorych juź drudzy pifali, 

dwojakim obyczajem z one-
11u mi f we mi f pifami popifać fi~ 

pracują: bo więc albo co pe
wnieyfżego podać obiecują, albo co infi gru„ 
bo wyłożyli, to oni ozdobnieyfzerni :Rowy y 
fentencyami objaśniają : lecz ja acz fię nie
fpodziewam, żebym co pewnieyfzego nad 
one, co o Rzeczypof politey pi fali, przynieść 

A mogł, 



P.RZEl'>MOWA.· 

mogl, ani mi ozdobney a óchędóżney rie· 
czy doftawa, przedfię podjąłem fię tey ma
teryi pifać, abym nafzym Judzi om jako na 
jakiey tablicy ukazał, co fię mi zda w na· 
fzey Rzeczypofpolitey poprawy być godne
go. Nie żeby inni w to lepiey y doftate„ 
czniey· ugodzić nie mogli, ale abym też y 
ja z f wey firony Rzecźypofpolitey w tern u
flużył. Bo to na mądrego, jako fię mnie 
zda, należy, aby one rzeczy , ktore fię mu 
za pożyteczne, albo za fzkodliwe Rzeczy„ 
pof politey być widzą, między drugie pod a
wal, a ony albo ku chwaleniu, albo ku ga„ 
nieniu pobudzał. Bo mam za to, że tak 

- oni, na ktore to należy, gdy fię na to wiele 
ludzi zgodzi, a jakoby fpiknie, łacno fię da„ 
dzą nachylić, że rzeczy dobre każą czynić, 
a żłych zabraniać będą. 

A ponieważ żadna fztuka, tak doikona„ 
ła, od żadnego Mifl:rza nie wyfzła, żeby do 
niey czego potomni albo nie przydali, alb<> 
nie odmienili, albo jey pilniey nie wypole„ 
ro wali: y to nas, albo kogokolwiek odftra
fzać nie ma, żebyśmy fię zleniawfzy za to 
nie mieli wziąć, o czym inni przed nami 
wiele prace podjęli. Acz łepak wiem do„ 
brze, że nie mogę wfzyftkim w tym nafzym 
fpifie dofyć uczynić, f:dyź y fam fobie w nie„ · 
ktorych rzeczach nie dofyć czynie: wfzak„ · 
że fnać damy innym przyczynę, 'ie co pe• 
wnieyfzego znaydti: a ktemu, iżem o to ftał, 

. ja· 
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jakobym wfzyfiko zebrał, y niektorychem 
rzeczy dofzedł, oni to zrozumieją, ktorzy 
te nafze kfięgi czyrać będą. A chociażbym 
też nic nowego tu nie pr.zynioH , przedfię , 
gdy kto czego dobrego albo nafladuje, . albo 
fzuka, tedy to pociefzna onemu człow1eko„ 
wi być ma, ktory Rzeczypof politey wfzego 
dobrego życzy. Ono mię też bynaymniey 
nie obrufzy, jefii fię komu nie wfzyftkó f po
doba com tu napifał. G~us LuciliHs Rzy„ 
mianin pof po licie (jako o nim pifzą ) mawiał, 
że niechciał , aby jego pifania y nieukowie, 
y nader uczeni ludzie czytali , a to dla tego, 
że pri nieukowie nie będą nic rozumieć, a 
uczeni zaś więcey, niż ja fam. Lecz ja nic 
tak dalece nie żądam, y za uciefzną rzecz 
nie mam, jako gdyby te moje wizerowania 
co naybiegleyfi, a naymędrfi ludzie czytali, 
aby za tym, gdzieby fię im co nie podoba
ło, przyczynę mieli albo nafze żdanie zga„ 
nić, albo ono, czego my nie baczyli , wy„ 
naleść. Bo jako wiele w nafzey Rzeczypo
fpolitey jeft y zwyczajow, y ufiaw, ktore 
poprawy potrzebują, o tym niemal wfzyfcy 
wiedzą. 

A my nie tylko onę cżęść, ktora fię U• 
ftaw ( łub Statutu) dotycze, ale y wfzyftkę 
Rzecepof po litą tuśmy zawrzeć dllcieti, y o
no, co o wlzećh częściach rozumiemy , 
znacznieśmy pokazali. Acz flę łepak do te
go znam, że ze mnie (jako z tego, ktorym 

A 2 fi~ 



ftę nie z 'vyf okiego ft anu urodził ) małą po~ 
moc, y ratunek Rzeczpofpolita mieć może, 
\lifzakże nie mogę fię zatrzymać, abym jey 
jako mogąc, wfzyftkie flany napominając, y 
przeftrzegając, nie uHugowal. Day Boże, aby 
ta nafza praca z taką chęcją od każdego do
brego była przyjęta, z jaką fię im ode mnie 
offiaruje. Ponieważ my nic dla popifania, 
ani dla tego , żebyśmy fię w nowinach ko
chali, nie czyniemy, ale wfzyftko dla miło„ 
ści Rzeczypofpolitey y mowiemy, y pifzemy. 

Co fię tknie, ~e fit; rzeczami niektoremi 
bardzo pofpolitemi bawię, a od iufaych fze
roko wypifane albo krotko wfpominam, al
bo je tylko pokazawfzy obficiey przekładam-, 
tom dla fnadnieyfzego w pifaniu f po fobu u.: 
czynił, przez ktory ku onym rzeczom chcia
łem przyiść; o ktorychem tu naypilniey mo
wić był umyflił. Podobieńil:wo że niektore 
rzeczy, o ktorych tu pifzę , zdadzą fię być 
takie, ktoreby ten1znieyCzych czafow ledwie 
rnieyfce mieć mogły: lecz mię do tego ono 
przywiodło, że dobrzy Pifarzowie, ( ktorych 
jako f~ę mogę trzymam ) gdy co porżądnie, 
a wedle nauki pifzą, tedy fię nie jedno na 
ninieyfze czaf y, albo na poftanowienie po-
1·ządku, ale więcey na wfzech rzeczy przy- · 
rodzenie oglą.daj::_ł. Bo f prawiedliwość a nie
f pra wiedliwość, dobroć a złość nie przęto fą 
rzeczy rożne, że tak · o nich Judzie rozumie
ją, y na to fit2 zgadzają: .,gdyż nigdy fpra ... 

Wli· 
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wiedHwą rzeczą nie będzie, człowieka nie
winnego zamordować, fałfzywe świadeEtwo 
ł!lowić: nigdy tez za niefprawiedliwą rzecz 
b-idzie, dobrodzieyftwem dobrodziejowi nad
gradzać, każdemu co komu naleiy, odda
wać: choćby to wf zech ludzi wyrokami y 
Zf'zwoleniem było uchwalono, a ono zga
niono. Ale jako fam człowiek, koń, drze
wa y inne rzeczy fiworzone takle fą, jakie 
mC1ją przyrodzenie, a nie takie, jakiemiby 
} ·· chcieli rozumieć Judzie: takieżci fpra\vie
dlivvo&ć, y niefprawiedliwość, nie w mnie
maniu ludzi, ale w przyrodzeniu rzeczy na
leżą, jako je Bog w fercach ludzkich napi
fa ł. Zacz. rm też fam i nie mowami tylko gł o
f.em wyrzeczonemi, ale też myfiami zamil
czanf'mi y wzajem fię obwiniają, y obrania
j.ą, jako Paweł on niebieikiey nauki Opo„ 
wia iaci, y ·pifarz napifał. (a) 

\Vielem tu n:apifał wedle ludzi mądrych 
zdania, a infze rzeczy, jako fię mi widziało, 
wyprawowałem: acz gdzie co czynić każę> 
a do1konałe czynienie przepifuję, wiem do
brze, że y fam daleko od takiey do1konało
ści jefl:em. Lecz a co wadzi, żebym albo 
fobie one rzeczy przepifo·wał, co innym czy· 
nić przepifnję :Jalbo żebym był iako oila, kto
ra acz fama rzazać nie może , wfzaKże inne 
naczynia do rzazania o!trzy: jaka on Poeta 
mowi: A 3 l!un„ 

(a) Rom. ~. v. 15. 
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•.•.. Fimgat· vice coti!, acutum 
Reddere qutt ferrum valet, exors ipfa (ecandi. 
Mnogim też drogę, y fpofoh fnać nie 

naygorfz~r ukazałem, wedle ktoregoby y 
oni takowe fpify fprawić mogli, do ktorych 
by zniefii materyą przyftoyną, bąd~ zinfzych 
Autorow pifania, bąd~ z f w ego włafnego do ... 
myił'u. Co fię tknie pilności, fiarania, y praa 
ce około tych rzeczy zbierania, tedym tak 
o to ftał, jakom naylepiey mogł: wfzakźe ja ... 
kom tego dobrze dowiodł, a jako fię mi zda„ 
rzyło, naylepiey to Bogu polecić~ bez kto
rego pomocy, hdne człowiecze fiaranie. 
by naywiękfze było, nie może nic do fkutku 
przywieść. Co jefli fama chęć w rzeczach 
wielkich godna je.ft chwały, mam 2a to, że 
ta nafza praca z chęcią przyRugi złączona 11 

nie może być fłufznie ganiona. Trzymałem 
fię te.Z oney uftawy, abym firofując wyftęp·· 
ki nikogo nie mianował: tak że mi .żaden za 
złe mieć nie moźe, chybaby fię fam pierwey 
do onego wyftępku przyznał, albo żeby oi 
jaką wadę mając fumnienie przeftrafzone ~ 
wynorzenie prawdy obwiniał: jako o Sowie 
w baśniach powiedają, ze Słońce wfchodzą„ 
ce obwiniała, i.Z na jego promienie oczyma 
f wemi żadną miarą patrzy~ nie mogła: a wlza ... 
koż jako światło floneczne wielkie, a nie wy ... 
mowne pożytki ludzkiemu żywotowi przy„ 
110fi: tak y prawda, gdy z ciemności błędow 
wychodzi; bardzo wielkiem.i dabrodzieyftwy 

ob~ 
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obdarza, y ozdabia rzeczy dłowiecze, y 
Boflde: gdyż błąd, by niewiem jako zafia„ 
rzały, jako y złość , choćby ją za dobroć 
poczytano, zawżdy plugafłwo w fobie za• 
warte ma, choćby iy długo znafzano, a nikt 
by go nie wzrufzał. Lecz ktoby prawdzie 
wychodzącey czci nie wyrządzał- , a oney z 
m.;zciwością 1lufzną nie przyimował, aleby 
ją odrzucał, y od nieyby fię odwracał, za 
kogo jy poczyta6 mamy, jedno za dziecie 
onego oyca, ktory jeft kłamca , a ktory po 
fwych fyniech tego naywięcey chce' raby 
Mamfiwo w uczciwości mieli, za cźymby je 
f węg o krolefiwa uczefiniki poczynił? Ale 
dawfzy pokoy Przedrnowie, już o famey 
rzeczy mowić zaczniymy . 

. ROZDZIAŁ I. 
CQ to je.fl Rzeczpofpotita. 

odo ba fię mi pr.żet6 ono' co mężowie u
czeni przy każdym rozbieraniu za rzecz po· 
trzebną fądzą, abychmy oney rzeczy, o kto
rey mowić mamy, fp o fob, y przyrodzenie 
nayprzod wypifali, a oznaymienie od onych 
podane, ktorzy o tey materyi przed nami pi ... 
fali, abychmy tu położyli. Bo oni tak to o
·pifują, że Rzeczpofpolita, fą zbory, a zgroma
dzenia ludzkie porządnie zebrane, z rozmai ... 

eh f'lfiadąw złączone , a ~u dobremu a 
A 4 izCZt2• 
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fzczęfliwemu życiu pofl:anowione. Bo iińie
niem Rzeczypoipolitey jedna familia, albo 
dom jeden nie bywa nazwa n, gdyż jeft rzecz 
ofobna, jednemu należąca, ktorą wfafnym 
imieniem zowiąR.żeczą. domową, albo gofpo• 
darfhvem, a do tego należy, aby ona cze„ 
ladź, y wfzyfcy domownicy wef polek żyli, a 
do każdey potrzeby, albo roboty ku poży
wieniu należącey fpolnie fobie pomagali, a 
ktokolwiek w domu przednieyfzy jefł, a nad 
takową czelac\z.ią władność, albo panowanie 
ma, tego zowią gofpodarzem. Gdzie fię za
:fię zbierze wiele tych gofpodarzow z czela
dzią fwoją, y domow wiele, tam bywajq 
Miafła, albo mnofiwo domow , ulicami po
rządnie fadzone: z tych .zafię Miaft y wfi, 
2fiawa fię ta obywatelow fpołeczność, kto
rą nazywamy RzecząpofpoHtą. A iż fię czlp
wiek lepiey, niż ktore inf ze fiworzenie, do 
takowego zgromadzenia, y f polnego obco
wania zgodzi, ukazuje to jego przyrodzonr 
dowcip, y mowa: albowiem te dwie rzeczy 
między ludźmi fprzyjaźną jednego przeciw 
drugiemu fkłonno.56 naywięcey mnożą., kto
ra jell: nayprzednieyfzą tak wiela ludzi zto
warzyfzenia 7.wiąiką: w kto rem ci co żywo, 
wfzyfikie fwoje prace, fłarania~ roboty, pU
ność „ y dowcip do tego ciąguąć mają, aby 
:fię onym wfzyftkim Mieficzanom , albó fpol• 
11ie w towarzyfiwie żyw~cym oby\vatelom, 

· na 
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na wfzem dobrze wodziło, a iżby wfzyfcy 
[zczęfliwy na świecie żywot wieść mogli. 

Albowiem Rzeczpofpolita jeił, jakoby je„ 
dno zupełne zwierzęcia ktoregokolwiek ciało, 
ktorego żaden członek fam fobie nie :Ruży, ale 
y oko, y ręce, y nogi, y wfzyfikie infze 
członki, jakoby f po lnie o fobie radzą, a urzę
du fwego tak używają, aby fię wfzyftko da„ 
ło dobrze miało: ktore gdy fię dobrze ma, 
tedyć y członkom krzywdy nie mafz, a gdy 
fię ciało nie dobrze ma, tedyć y członki pe„ 
w nie jaki niewczas cierpieć _ mufzą: nie ina
czey, jedno gdyby ktorykolwiek członek od 
ciała był oderwan, już nie jefi: godzien, aby 
go jego włafnym przezwifkiem zwano, prze
to iż ani żywym być, ani urzędu fwego u„ 
żywać może, jefli do wfzyftkiego ciała sie 
będzie , przyłączon: także też żaden obywa
tel mimo Rzeczpof politą nie może dobrze 
żyć, ani urzędowi fwemu, albo powinności 
f wey dof yć czynić. Albowiem ani Krol urzę
du Krolewlkiego, ani żaden urząd także u
rzędu fobie powinnego używać, ani tez ża„ 
den Priwat, to jeft: urzędu żadnego na fobie 
nie nofzący, uciefznego a f pokoynego żywo. 
ta , mimo Rzeczpofpolitą, długo wieść nie 
może. Lecz jefli kto- jefł taki , caby okrom 
towarzyftwa ludzkiego żyć mogł, a nikogo 
nie potrzebując famby z fobą przefiawał, 
ten nie za obywatela ludzkiego, ale abo za 
·befty~, abo . za jakiego Boga ma być r?zu„ 

As mian, 
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mian, jako Aryfioteles powiada (b). Nie„ 
chayże tedy ten fkutek będzie miefzkania w 
fpołk.u Rzeczypofpolitey, aby wfzyfcy oby
watele fzczęfliwie, to jeft (jako Cicero wy ... 
kłada) uczciwie a dobrze żyć mogli, aby fi~ 
w doftoyności, y w pożytkach pomnażali , 
nby :wfayfcy cichy, a fpokoyny żywot wiedli, 
~by każdy f w ego bronić „ y qżywać mogł. 
aby od krzywd , y zabijania każdy był be„ 
{piec.zen: abowiem dla tych rzeciy w Mre ... 
ściech, y w. każdey Rzeczy~of politey ob.ro-,. 
n~ wynaleziono. 

ROZDZIAL lt 
jako f tt rożne Rzeczypofpotitc, 

Trojaki Rzeczypbf politey f po fob opifują 
Filozofowie, kto ref pofoby przezwifka f woje 
mają wedle rożnóści Panujących ofob: a te 
wfzyftkie przezwifka fą Greckie, to jefb Mf>,. 
narchia, Oligarchia, Politia. Monarchią zo ... 
wą to Paf1fi:wo , ktore jedna tylko ofoba rzą· 
rlzi, ktora jefliże wedle pewnych Praw ono 
Parłftwo rządzi, Krotem bywa nazwana , a 
ono Paflftwo Kroleftwem ~ lecz jem wedle 
chęci woley a upodobania fwego rządzi._ teu 
dy tyrań!t:wem bywa nazwana. 

~---------------,..._--._.~......,...---.. .... 
( b) Arift~t. Poli~ x. ou„ 
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Oligarchią z ową, gdy kilko pewnych a 
czelnieyfzych oney Ziemie ofob PańHwo rzą
dzą, ktorzy jefli fię w tey mierze tak fpra ... 
wują , jako famey cnocie y jey przyrodzeniu 
przynależy, zową je Ariflokratia, to jeft, po
rządne o fob zacnych panowanie: lecz jefii 
czego infzego w tym więcey patrzą, to jeft, 
abo bogatł:wy, abo jakim infzym fzczęściem, 
zacność domu, abo narodu f w ego zachować, 
tedy je pr.ofto zgoła Oligarchią zową. 

Polic'ią z ową tę Rzeczpof po litą, ktor~ 
wiele ·ofob rządzi, w ktorey urzędy, y do· 
fioyności za f polnemi gł of y, y zezwoleniem 
mnoftwa ludzi dawają, a iednako fię wfzyfcy 
do ilawy cnotą nabytey, y do panowania 
mają: co iż przynofi wielką uczciwość , y 
pożytek pof polity, przeto takowego Pańftwa, 
abo panowania f po\ob ' tak jako y wrzyfikie 
infze zową ~zecząpofpolitą. Abowiem to 
jeft rzecz wfzyfikim fpolna, ktora fię jawnie 
wfzyftkich do tycze, tak iż Rzeczpof po lita 
nie zda fię co infzego by6, jedno f polna we 
wfzelakich fprawach uczciwość, y po.żytek~ 
Ale jefliby pofpolfiwo famo fię rządziło, pło'IJ 
cbą radą fię fprawując, jako to pofpolicie 
bywa, a nieprzyfioynie fobie w fprawach po„ 
czynając, nie przefirzegając uczciwości , ' y 
pożytku wfzyfikich w opec, ale tylko farnych 
ubogich, tedy ono Paf1fiwo zową Demokra-. 
'tia, to Je ft, pof politego człowieka panowa ... 

·.e, Lecz tako W'! R"eczpof po lit~ za nay„ 
le„ 
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lepfzą mają, ktora fpofob onych pierwfeych 
trzech w fobie zamyka, to jeft, gdzie Kr<>
lewika władza wfzyfrko rządzi , ofobom za
cnym czeJnieyfze urzędy dawają, a wfzyft„ 
kim za rowno wolno dochodzi(; Rawy, ktora 
z męfl:wa roście. · 

Taka Rzeczpofpolita, jako Pifmo Swięte 
świadczy, za czafu Moyżefzoweo·o była: bo 
ją jeden człowiek rządził, do k torego ludzie 
mądrzy bywali przydawani, ktorzy wf7:e1akie 
fpory, fprawy, y infze Rzeczypofpolitey tru ... 
dności wef polek z nim na fobie no fili: a ta„ 
kowe ofoby wfzyfiko pofpolfłwo z po.~rzodku 
ftebie obierało, bo tak do wfzyilkiego 1udu 
tnowi Moyżefz: (c) Daycie z pośrzodlm fiebie 
mądre, a w cnotach doświadczone o foby, z 
wafzego pokolenia, abym je nad wami przeła
zy!. A tak Moyżefz zwierzchnością fwoją 
potwierdzał ony, ktore wfzyfrek lud z po ... 
śrzodku fiebie obierał, jakoż jednak y Hufzna, 
y potrzebna rzec.zje.ft, aby tak bywało w tey 
ziemi, ktora jeft fpolną wfzyfikich oyczyzną" 
Aktora Rzeczpofpolita tey jeft podobnieyfza, 
tę za Iepfzą, abo za fzczęiliwfzą poczytają, a 
ktora rożnieyfza, tę za gorfzą. Co uiechay 
będzie dofyć około opifania fpofobu Rzeczy
pofpolitey: potym na ktore fię części dzieli, 
to jeft : urzędy, y lud urzędu żadnego nje 
mający, y jego rożność daley okażemy. 

ROZ· 

( c) 5. Moyzefz 1. wierfz 13. 

, 



RO Z D Z I A L III. 
Czem w całości zachowana bywa Rzeczpofpoli~ 

ta, y na ktore fit CZ[ f ci te Kfif gi dzielq. 

Teraz przeto okażę, jakim obyczajem 
Rzeczpofpolita może być dobrze abo pofta
nowiona, abo poprawiona, a na wieczne 
czaf y w cal ości zachowana. Bo gdzie je ft 
gadka o to, jaka Rzeczpof po lita ma być, te„ 
dy mi fię tak zda , że w tym trzeba przy„ 
naymniey trzy rzeczy obaczać, ktore jefliże 
jako ma być, w f wey klohie będą, tedy y -O• 

na Rzeczpofpolita dobrze poftanowiona bę
dzie. Pierwfza, aby ono ludzi fpolnie mie„ 
fzkających towarzyfiwo w dobrym porządku 
było, a obronę fobie przyftoyną miało : Dru
ga, aby nabożeńflwo, abo wiarę fwą ku Bo· 
GU wedle fzczerości Pifma świętego a ftate
cznie ż(;lchowano: Trzecia, aby dziatki, y 
młodzief1ce <lo wfzelakich cnot y nauk ćwi ... 
czono: bo jednak dla tey przyczyny.we wfzy
ftkich Miafreczkach, y w wielu Wfiach fzko
ły uadano: abowiem z dobrego młodych Ju
dzi ćwiczenia, jefli nie we wfźyfikich rze
czach, tedy w przednieyfzych, tak nabożeń
ftwu , jako też {polnemu ludzkiemu obcowa
nju wiele użytku przychodzi. Przetoż fię y 
mnie zdało, abym tu o RzeczypofpoJitey pi
fząc, o Szkołach też nieco przypomniał. Ba 
(!O fi~ dotycze fpofobu wiary , abo naboźeń-
.. ftwa, 
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ftwa, mam za to, że każdy tę kwefiyą przy 
rozmowie o Rzeczypofpolitey być potrzebną 
bęazie rozumiał, ponieważ ani mieyfce, na 
ktorym fię rodziemy, ani mury, o ktorych.fię 
nam zda jakeby nas od nieprzyjaciela be{pie„ 
cznemi czynić miały, ani też żadne z ludźmi 
wzięte towarzylłwo, nie może być właśniey 
nazwane oyczyzną nafzą , jako naboże{1fi:w<> 
ku Panu BoGu. Bo ktorzy fię go ftatecznie 
dzierżą, tych Boa wielkiemi zapłatami ob
darza, a ktotzy nim gardzą, abo o nie nie 
dbają, tych karze y głodem y morem, y o· 
gniem y powodziami, y woyną, y upadkiem 
&zeczypof politey. 
. Ale iż na zgromadzenia, abo fpoine mie• 

fzkania, ludzie pof policie naypierwey oczy 
f we obracają , przeto też o nich nayprzod bę
dziemy rozmowę mieć, a będziemy je zwać 
abo Rzecząpofpolitą, abo Miaftem, nie iżby 
te przezwifka gromadom świętym fiuźyć nie 
mogły , ale iź takie zgromadzenia święte, 
pofpolicie Zborem bywają nazwane, chociaż 
to oboje przezwifko tak świętemu Zborowi, 
jako też zgromadzeniu świeckiemu ilu.żyć 
może. Ototy dwa Zbory, to jeft, święty . y 
świecki, tak fię w fobie mają, iżjedendru~ 
giemu wzajem fluży, y zachowuje fię to mię
dzy ludźmi Chrześciańfkiemi , iż Zbor świe
cki nie moźe być odłączon od świętego , ale 
iże rożny fpofob rządzenia w nich jefi:, y ro
żnych urzędnik o w potrzebują, przeto jako 

dru· 
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drudzy czynili, tak y my Qczynimy, a ofo 
bno o Rzeczypofpolitey , abo o tym świec.
kim Zborze mowić będziemy , ofobno o rzą ... 
dzeniu Zborow, a naofi:atku o Szkołach. Aby 
tedy lfaeczpofpolita w całości, a w zacno„ 
ści fobie przyftoyney zawżdy zoftawała f 
trzech rzeczy do tego trzeba: to jeft, uczci
wych obyczajow, albo zwyczajow, frogości 
fądu, a biegłości w rzeczach wojennych: 
ktore trzy rżeczy tak fię w fobie mają, aby 
Rzeczpofpolita biegłością rzeczy wojennycłl 
od pofironnego nieprzyjaciela na Ukrainie by· 
ła obroniona, a uczciwemi obyczajami , y 
fprawiedliwemi fądy w fwoim porządku za
chowana y rządzona była, ale nie jednako 
tych obyczajow y f ądow u~ywać trzeba, g< yż 
to f ą rożne rzeczy. Abo wiem w tym towa
rzyftwie , abo fpolnym miefakanh1 ludzkim • 
każdy człowiek obyczaje h\„oje ma, ktoremi 
wedle woli a upodobania fwego fam fiebie, 
y fprawy tak fwoje, jako y eudze fprawl!je, 
z pochwaleniem abo wfzyfikich, abo wiela 
ludzi, abo naoftatek tylko dobrych a mą ... 
drych, bo ja tu mowię o Obyczajach dobrych 
a uczciwych. Ale fądow, abo Praw prze ... 
ciwko tym, ktorzy z drogi dobrych obycza"' 
jow uftąpili, dla tego używają, aby wżdy o„ 
ni po niewoli to czynili, czego z dobrey woli 
f wey, a za powodem uczciwych obyczajow 
czynić nie chcieli. A tak gdy te trzy rzeczy 
między fobą zgodnie fię mają, tedy. też y. fa„ 

ma 
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ma Rzeczpofpolita w dobrym porźądku by„ 
wa: a zafię, je1li ktora rzecz z onych trzech 
ma w fobie iakie ubliżenie, tedy też Rzeczy
pofpolitey na jey zacności y r-ałości wiele 
{chodzić mufi. Acz wiem , iż o tych rze„ 
czach moźe fię inaczey mowić, bo miafto 
obyczajow , może używać abo tego ilowa: 
cnota, lub męfiwo, abo uczynność, abo kto
rego infzego temu podobnego, ale te rzeczy. 
potrzebują więkfzey pracy , niźliby tu ode
mnie wypifane być miały, a jednak też iż je 
drudzy rlofyć pięknie opifali, przeto nie po
trzebują wykładu nafzego. Aleć ja wiem~ 
dla czego tych przezwllk, ktorem wyżey 
mianował, używam, mając tę nadzieję, iże 
ludzie mą;drzy, ktorzy będą u fiebi~ pilnie u~ 
wai:ać to, co dałey będę mowił, pochwalą 
to. Wiadomy jeft ielu ludziom onego w 
Prawie wielce biegłego człowieka Gajufa (d) 
artykuł, iźe każdy lud rządzi fię, abo pra.o 
wypifanemi, abo zwycz' j<J miza uflawęwzię
terni. Y Cic'ero powiedA ( e), iż porządne 
tycie obywatel0w ktoreykolwiek ziemie, 
przychodzi abo ze zwyczajow za ufiawę 
wziętych, abo z Praw pifonych : y Sallu-
flius piiząc o Getulach (f) ludizach Afryc- . 
kich, tak rnowi: Ci ludzie ani żwyczajew za 
uftawę wziętych nie trzymali, ani Praw pifa-

. nych, 

( d) De ju!Ht. & jure I. omnes. ( e) Ad Heren. 
ia Rhet. lib. I, (f) :Salluftius de G~tulii~ 
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hych, ani pańowania kwr~go_ człowiel\a byli 
poilufzni. . Tak.że f;iuiu.r' C ~) pi1ze o tych, kto..; 
rzy bywah w Rzymie fłarh nąd pofpolfiwem; 
gdy dawali fprawę o fobie, że orii .nie. dinie
fzkawali dotVi.ad.ować fię, cżegoby komu~ 
wedle Z\'\;yczaji.i Przodkow ich' abo Prawem 
plfan~irri' a~o. zw~rczajem. _za u!ławę wzięl 
tym ,<l:ozwol~ć miai1o~ 1}mże fpofobem 
Q!tintiljari (li) pifte, iże \V Pi·avvie wiele rze
czy 11ie . wedle ,Statutu ljifanego ' I af e wedle 
żwycz~Jow za uc;hwałę wziętych bywa Ha
nowiono: al.:fo y Horatius F!accus (i) tym wir.: 
fz em Łaci{1fkim : 

.fl!Ios & tex iiu:iczda}uin eliahwit nef as'. .1 ~.fen: . 
iwyczay dobry; a 1\ten;u pobożna ufl:awa 
Wywrociły nieci10tę, iż chyuiał:ł Prawa. 

. , „ Te·nźe nap'ifaf.: „ . ., „, 
Q.!~id leges fine indrih1if vm.ui i) ,;:Oficiun'f'! (kJ 
. . „ . „ To jefł :· . , 
Na co wielkie· Statuty, y Pr.a'.wa' pifmle'; . 
(idy uie będą ZWJClHj'ffit !udzkiemi zmacnfa~ 

Z~~ Emiius pif ze: . ne '? 
JV!oribus antiquii res )lat Ramami; viri ~que~· 
. . .Tójeft:: . ~~ . 

,Zwyczajem fhfrożytnyrh; a rycefźmi criemi,' 
Rzymika Rzeezpotpalita tr ;va czafy dawnetnL 

Lec.z· 

(g) Livius belli t>unid llb. Ó. , (li) Quii1triianus 
de ai·g~imenti~. , (i? Ho1~a~. Il~. Carm; -ł· 
Ode 3• (Il) Idem l1b. 3· oa-.~ '.;. 

B 
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Lecz pod tym Rowem, pifane Prawo, abo 
Statut, zamyka fię y ta uchwała, kto a fa
mo pofpolftwo fobie itanowi, aby ją: w cało
ści zachowało, a przeciwko mey fię wyftę„ 
pować wiarowało. A zwyczay za uftawc: 
wzięty nic in!zego nie jefi, jedno to pofłano
wienie, ktore fię tylko za pochwaleniem 
ludzkim z dawnego zwyczaju wkorzeniło, y 
ugruntowało. 

Jako wiele naleźy na zzr1yczajach za 
ujlawf wzi~tych, o ktoryr:h zwycza-

jach tu rozmowa je.ft. 

Naprzod tedy o zwyczajach będziemymo· 
wić, na k torych iż wiele należy po wfzyfiek 
czas żywota ludzkiego, ztąd fię pokazuje, 
źe y tych wychwalają , ktorzy fię ich pilnie 
dzierżą , y tych karzą, ktorzy o nie niedba· 
ją, . a przeltępują je. 

Wiele rzeczy jefi, ktore nie mając po fo
bie żadney fl'.ufzney do tego przyczyny, fą w 
~wyczay wzięte: wiele ich jeft, ktore u fta· 
rych ludzi w zwyczaju były, a teraz fą za 
Statut, abo za Prawo pifane wzięte: wiele 
fię też złych, a przewrotnych, y karania go
dnych rzeczy dzieje, ktorych nie karzą, a tę 
wymowkę po fobie mają, iż fą w zwyczay 
wzi~te. Ale aby fię nafze iłowa od rzeczy 

nie 
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nie odt1:rze1a!y, trzeba tak rozumieć, iż Rzecz.
pofpolita dobremi zwyczaymi ma być rządzo• 
na: bo chociaby ją złe. zwyczaje . opanówa„ 
ły, wfzakże ich przed fię żawżdy cnotliwi 
]udzie rozmaicie poprawować mo~ą. . Ma 
być te~y Rzeczpofpólita rządzona temi zwy· 
czaymi, kto re fpolnynt zezwoleniem ftate„ 
cznych; poważnych, a• uczciwych ludzi by
\.Vaią pochwalone, a z dobremi uftawami by• 
wa ją złączone; albo też y farne bywają za 
dobrą uiławę poczytane. Ale takowe mają 
być, ktoreby częścią z dobrego rozfądku, y 
baczenia famy iię w nas rodziły , a częścią 
też takie, ktorebyśmy w ludziach cnotliwych; 
fiatecznych, a poważnych obaczywfzy, na.
fladowali ich, a do fiebie je przyimowali. 

ROZDZIAŁ V. 
t, Naprzod o tym, iż dobremz obycźaymi 

Rzeczpofpolita bywa barzo dobtze rzqdzo• 
na. z. Dobre zwyczaje pochodzre zwiado• 
molci; y zabawy uflawiczney rzeczy uczci• 
wych ; a jprofne przychodzq z niewiadomo• 
lei, a zabawy złych }praw. 3. Uflawicznll 
w rzeczach uczci1eJych zabawa zawijła na 
miarkowaniu ; y hamowaniii chfci, abo na• 
rniptności Złych. 4. A do tego trzeba wziq6 
na!og dobrze czynić kaźdemu; bo ztqd wf ze• 
Jakie enat rodzaje rC?ftq. 5 .. To wf zy.flko kti 
dojkonalof ci przyif ć nie może, jedno z CZfJi 

B ,i fie~, 
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fi ego w tym ćwic:unirt. 6. Zatym . fi{ to 
mieyfce zamy!ui , i.~e bardzo wiele nale:hy na 
dobrych .zwyczajach, ku dobrem11i 1•z11dzmiu 
Rzeczypojpofitey „ 

T emi przeto zwyczaymi Rzeczpo(poli ta by~ 
wa barzo dobrze rzadzona, a niewiem, ieffi 
nie daleko lepiey niż"li prawy pifanemi. Abo .... 
wiem zwyt:zaje, ktote z pewnego powodu 
ferdecznego pod10dzą, w1·ęcey nas w po win· 
ności zatrzymawaj1, niźli .abo naywięk~ze 
zapłaty, abo nayfrozfze kazm pl"a\.Vne. \V1e
le ich jefi, kto1·ych karanie nie oditrafza ani 
o~ złodzieyftwa, ani od mężoboytłwa, ani 
ód infżych złoczylifłw, wiele ich żbyt11i'e ła.
kom!two przypądzn do bogaftwa: zlert1i f'or
telmi nabywania, wiele ich teź jefi, ktorzy 
zbytnią, a fa komą chęcią zapal~ją fię ku do
ftawaniu wielkich, y z:acnych urzędc>w: a 
aczkolwiek na takowe ludzi praw'~ nafze ża-
dnego karania nie utławiły „ ale przed frę na 
złodzi~je, na męźoboyce, y na infze zło
czyńce frogie kaźni uchwalono, a ci wfzyfcy 
tak oni, ktor.zy łakomie dofrawają. urzędow, 
j'1ko też y złoczyńce, kiedyby dobte zwy
czaje w lobie mieli, kiedyby ti'ę fpr·ofno·ści 
niecnot, a p·ięłmości cnoty oczyma ferde
ctnerni przypatrzyli, kiedyby obaczyli, w 
czym należy prawdziwa uczciwość, a w czym 
żywota flwofność, kiedy by odrzuciwfzy f pro· 

fne: 
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fi1e ~m\wy, wzięli fobie w zwyczay, a w u
żywanie rzeczy uczciwe , nie byliby zapr:rn·
dę tak byfi:rzy w brojeniu niecnot, aniby Gę 
też t8k fwowolnie <lomagali tego , co im nie 
przyfl:oi. Aleby kto rzekł, iż te moje fłowa 
infzych ludzi potrzebują, infzey Rzeczypo ... 
fpolitey, a uafzey ll:ie fą pożyteczne: boża
dnego cztewieka, tak 11 nas w Pollzcźe, ia
ko też y u infzych n aro do w nigdy nie widzi a„ 
no, ktoryby takowe zwyczaje w fobie mając ·, 
nie miał częił'> wyHąpić, domagając flę tych 
rżeczy, ktorych jemu nie trzeba, albo też 
co nieprzyftoy11ego brojąc. A ja zafię to po
wiedam . a Żeznać to mulze, iże ludzie ni
gdy nie mogą być tak świitob1iw1, ani do-
1kona le prawi, aby fię zgoła żadnego wy
ftępku nigdy dopuścić nie mieli: y to je\zcze 
przykładam, że wiele b51wało ludzi cnoty_, y 
nauki (ile ftę pokazać mogło) ofobney, kto
rych .flę fpro[he w.vffępki dzierżały: ale też 
zafię to za pewną· r?,;ecz twierdzę, i.że ludzie 
wielekroć za nfewiadornością rzeczy dobrych 
dopufaczają fię złych: wielekroć przez ufia
wiczną złych rzeczy zabawę fprofności bro .... 
ją. Abowiem, a co inlzego nas do prace, y 
do prawdziwey Rawy z męfiwćl, y z cnoty 
pochodzącey pobudzić może , ribo co nas w 
nayfzlachetnieyfzych pofiępkach zadz.ierże~ 
może, jedno wiadomośq, a ufhnvic;;,na za„ 
bawa rzeczy uczciwych Y A żaf1ę przociw
ko temu, kroriy o cnotach wiadomości nie 
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tnają, ~adnego urzędu ftatecznie fprawoW::tg 
pie mogą: bo przez wfzytek czas żywótą 
fwego żywąjakoby w ciemnościach~ nie vie ... 
dząc co czynić, a jako czynić rn~ją, częft.o.., 
kroć miafto rzecl/y qczciwych, trzym~ją fię 
f profnych ~ mi afto wi~domych tr~ymają fię 
t1iewiadomych , miafto pożytecznych fzko
dliwych ~ ffijafio drogich, abo zacnych trzy411 

mają fię podłych. A żkąd fie tak wie1ą rze"'! 
f,?Y ~łego uiywania, y fzkodliwych przykła
dow w Rzeczypofpolitey\ y we Zborze na„ 
mnożyło, jedno 4bo i nięumiejętności, abo· 
i ufi~wiczney z-łych rzeczy zabawy? Abo"'! 
więm to jeft pęwna rzecz, i~ ja\\.o człowiek 
wfiyftkie . zwię.rzęta przechodzi przyrodzo"'! 
nym rozqme111, y fą w nim jakoby niejakie 
i~ry roil:ropnośd' y cnoty kq z~cnym fpra„ 
'\VOJ;n, tak td zą flę, jefii onego przyrqdzo
vęgo rozum~ nie wyćwiczy urniejętuością, 
;ibo \l iadomością r~eczy ofobnych „ jefli o
p.ych ifkier cnoty, y mądrości zwyczajem, a 
twiczeniem, nie będzie wznieca!, abo rozdy-
:p::iał, bywa to, iż do rięczy uczciwości prze„ 
~iwnych oflep idzie, y nie bywa nadeń ni~ 
fzale{ifzego, nic fprofnieyizęgo, nic nie mie~ 
rnieyfzego, ·nie złościwf~egQ, uic we wfze"'! 
łąkiey pożądliwości wfzetecz11łeyfzego '- ą 
~ądna befłya nie bywa tak fprofna, a okru-
tna „ ktoraby i jego okrutnością mogła być 
po:rownana: krotko powiedając, famó Iudz
ł\ię p.~ $więcie ?y4;ie jaśnie to pokµać moźe, . . . ją'!! 
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jako wiele ciężkich złości chodzi za niewia„ 
dom ością ja.ko za flepotą, a za złemi zaba
w-;imi jako za zarazliwym powietrzem. Po
f~ fa:ie fię to zachowuje, iż ~toryby Rzemie
fl.1, ik zabił pfa, ten rzemio.fła mufi przeftać 
rohić, a tylko fię nie zfiawa bezecnym, a 
k~o zabije człowieka, ten mieyfca fwego nie 
t raci, na jep-o rzemiefle, y na jego u Judzi 
m1 imaniu nic ml! nie fchodzi. Jeft też y to 
w pifatwm Prawie nafzem , iż złodzieje, kto
r:zyby dwanaście grofzy ukradli, na gardle 
karzą , y bywają bezecnemi: z.aś mężoboy
ce , zapłaciwfzy głowfzczyznę, gardła , y 
czci ni t> tracą. A więc to nie ze złego jakie
goś ludzkiego rozfądku wef zło w obyczay, a 
po tym za Prawo wzięto ~ A to. izali nie z 
nit~umiejętności roście'? Ale te rzeczy tak 
wielce a znacznie fą fprofoe, że fię ich ręko
ma , y nogami dómacać może: jeft infzych 
rzeczy wiele tak drobnych, a nieznacznych, 
że ich żaden obaczyć nie może, chyba kto 
lię im dobrze przypatrzy, abo kto ich dobrze 
świa~om: ktore ja wedle możności mojey 
umyfliłem odkryć, a na jaśnią pokazać. 

Naprzod tedy, oto fię każdy ma naywię
cey Harać, aby o każdey rzeczy dobrze ro
zumiał, a ile może, nafprawiedliwiey fądził, 
po tym, aby chęć f wą . rozumowi poddał. A
bo wiem nie bez przyczyny oni wielcy Filo
zofowie o tern pifali, iże cnoty zafiadły w 
<=hęci do obyczajow ikłonney, a gdy ją ku 
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dobrem~ chyli(; mah! hąmują~ jey popędli~ 
lVQŚci, przywod~ :ic Je ~u fkromności', a pod"." 
pijając je p0d władz~ , y pąd mą~ rQ~um~hvi~ 
~by tnać ~iłoś~ abo ~1ie~1awiść, nap~ieja a
bo bojaźń, abo ja~akohyi~k infza nąmię„ 
!ność g~a~iC ~cz.ci\vości ni'e przefiąpHa. 1Jefl: 
~ ~fięgach ludzi ~nądrych b~rzo ~iele n~ ul~ 
pa!eżącycq ku pohanw~var.iiu takowych po„ 
pędlhyości ferdecznyc11 , ktore je~i zbytn~ 
fą, przekazą.ią pra~d~iwą znajomoś~, y 
roz(ądek ferdeczny' abo gp ' y owfzem zadu-: 
!J1iają, aby fię ok~zać' y n~ jaśnią wyno:
rzy<l nie mogł: jako w tych wirfzach Medea 
~wi~d~z~ ~o~i~c ~ · · ' · · " · , · · 

~ · •.• Aliudque cup.ido '· 
jVhns.. aliUid Juadet: video nzeliora, proboque 
Deteriora Jequor & c~ to jefl: : 
infzą mi rzecz moy rozum, a inf?ą gniew r~dzi~ 

~Wi~ę (to jefi lepfz~go, lee? czynję, co wądzi~ 

~o ~o był g~iew fprawił, że fię Mede~ 
:nte czuła : y owfzem tak jefł każde wzrufze~ 
nie ferde~zne' iż ?amyka ~rogę rozumowi ' 
:y· rad.om d9breąJ. I\ogo wzrµfza rzecz jaka 
lubieżna, v doda~a ~u tey nadzieje, że jey 
pp~ąpi, ~h9 0~1, kt9ry już pożądaną rzecż 
~b'-zyma, y ~tąd fię wefoli ~ a co o niem r.~
fu,miefz, żeby miał <lobrego ro~f ądku wf pra~ 
wac\1 fwych ~1żywa~ '?: f aś kto fię boi ja
~1ey pr?-)'gody, · ąlpo kto. ją już na fobie o~
ł!<!f~ąc fmęc~ fię., a ~afię y ten nie ~ufi zmi~ 

" ~ . . n.i~~ 
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tlić? Widamy to, że ci, co fię boją, blednie~ 
ją; a ci, co fię radują, rumiani bywają: oni 
fię frafpją, ft ty!J1 dobra myfl roście: · ą oboi 
ci pie teyże barwy, y ~ie takiey myfli bywa„ 
ją, jakiey w ten C:Zas, gdy od takowych na„ 
~iętności bywają prażni. Bo o rozgniewa
nych ~a co trzeba mowić, ktorzy częftokro6 
ząpamiętywaJą fię, y nie bac~ą, co przed 
oc.zyma mają'? U tych też żadnego iniey„ 
fca ro.zumowi być nie może, ktorzy chęci~ 
pomfty pałają. Zazdrość roście w nas z · c~"'.' 
dzy~h dobr, ·jakich abo my farni nie mamy, 
abo mnieyfze mamy t ą jefii im rowne, tedy 
przedfię ty~h, ktorym zayrzemy, w takiey _ 
czci, y wadze być nie radzi widzimy, w ja
kiey fami jefteśmy. Waśi1 z bojaźni, a z 
gniewu irośde t ktora iż nieinaczęy wzburz a 
ferce ludzkie, ktore opanuje, jednQ jako o
deście od rozumu, pr?e~o nie mo*e mieć to-, 
warzyftwa z ro~umem. Ale kciemu to mo~ 
wię? Atoli ktemu, abyśmy wid~ieli, że te 
rzeazy fą jakoby domowi nafi nieprzyjaciele~ 
ktqrzy fię· w nas tak wkra<lli i iż za Tch opa, 
now~nieip nie pioże fię przy nas rozum , a„ 
po pr,awdziwy rozfądek ofiać. Of~bna za
prawdę, y zacna jeft Ciceronowa powieść, 
gdzie mowi: że żadna nie jefŁ tak wielka moc~ 
nni tak wielki doftatek' ktoryby żelazem' ~ 
mpcą zwątlon , y p1~zełomio!l być nie mog? ~ 
ple ferce fwe zwyciężyć, g~·,iew pohamować, 
iWYci~fiwa miernie używać, wielkiego to, y 

' • n~ m ~ 
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mężnego ferca rzecz je!ł: y zda mi fię / że 
ktoby fię tak fprawował, nie naprzedniey
fzym ludziom ma być porownan, ale BoGU 
podobnym ma być poczytan. Ale co Cicero 
mowi o pohamowaniu gniewu , to fię też o 
infzych namiętnościach ferdecznych ~rozu
mieć może, ktore pof policie frodte zwykły 
rządzić temi, ktore opanują: a nie tylko te
mi, ktorych ferca opanują, ale y na ony fię 
oborzają, ktorzy bieg ich przerywają. Ale 
co mowię przerywają'? y owfzem częfłokroć 
fię y na tych oborzają, ktorzy ani ich dra
żnią, ani im żadną rzeczą przyczyny do 
wzrufzenia dawają, czego doznawamy w lu
dziach rozgniewanych, ktorzy jad gniewu 
fwego na tych naprzod wyrzucają, co fię im 
z przygody naprzod natrafia. Ani fię też do 
tego moje ilowa ciągną, żebych był tego 
nrnimania, jakoby namiętności , abo popę ... 
dliwe chęci mogły być · do gruntu z człowie
ka wykorzenione, ponieważ z przyrodzenia 
dla tego fą dane, aby nas pobudzały do czy
nienia czegokolwiP,k, a drogę do wfaelakich 
cnot, abo uczciwych fpraw poda waty: ale 
~by, ktore f ą złe, ( ho o dobrych już nic 
nie mowię , ktore fię z rozumem, abo z do
brem baczeniem zgadzają) abo w czas· były 
umorzone, abo ku dobremu obrocone, abo 
jednak w mierney fkromności zachowane : 
bo to jeft rzecz jafna, jako wiele, y wielkie
go złego ztąd roście, jefiiby rtę takie popę-

. dli-
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dHwe chęci, abo namiętności puściły zafwą 
byfl:rością , jakoby z nadzieje pfochey, gdy 
z niey rzeczy płonne, nikczemne, y błazeń- · 
fide rofłą, ktore fobie ludzie takową nadzie-
ją nie inaczey , jedno jakoby we śnie zmy
fla ją. 

Z mitości rofią gwałcenia białych głow, 
cudzołofiwa, nierządne z krewnemi obcowa
nie, y infze niezliczone nierządności ciele
fne: z ftrachu roście gniew, niezgody, f wa
ry, nieprzyjaźni, frornocenia, rany, ochro
mienia, zabijania, a między lud~mi możne„ 
mi woyny, y niezliczone nędze. A przeto 
takowe popędliwości ferdeczne jefii nie mo
gą być wykorzenione. tedy wżdy jednak ma
j<! być hamowane, a powściągane, a riie 
mają być obracane do żc:idnych rozmyflow, 
ani do żadnych fpraw, gdy fię zbytnie z czło
wieka wynorzają. Plato rozgniewawfzy fię 
na niewolnika, rzekł do niego: 'Wierz mi, 
bym fię nie gniewar, nie pómału bych cię te
raz bił: a gdy mu fię w ten czas potrafił Xe· 
nocrates, rzekł: Skarz tego mego niewolni
ka~ bo fię ja teraz gniewam. Nie ufał fobie 
on zacny Filozof człowiek mądry, a uczony, 
tzując w jfobie wielkie wzrufzenie ferdeczne, 
/\bowiem dymy, ktore z zapalenia krwie po
-chodzą, fprawują to~ że fię ka.Zda rzecz więk
fza widzi, niżli jett:, jako też y Hońce zda fi't 
byG więkfze, gdy kto na nie przez dymy pa
trzv. a tak wfzyftkie rądy, y fprawy mają 

i - . być 
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być ncUożone dotąd, aż ono zapalenie krwfe 
opłonie, a dymy wewnętrzne ucichną, abo 
znikną: nici11aczey jako woda mętna, kto~ 
rey po!polide nie pijają, aż fię ufłoi, aby zdro
we picie nie obrocito fię w niezdrowe. Ma 
tedy każda nafz::i wola być ftwierdzona tłu
mieniem, abo miarkowaniem, lub hamowa
niem takowych namiętnośd , aby tak wiele 
mocy miała ku Jprąwowaniu rzeczy, ile fam 
roznm będ~Ie potrzebował! do ktorego fię 
wfzyfikie nafze r-ady, y fprawy obracać' y no.: 
fować nrnją: bo tyin obyczaiem zofloi fię na 
goli ona roftropnoś~, ktorn jeft naylepfzą 
wfzyHkiego żywota Judzkiego rzęctzicielką; 
przywodząc wfzyfl:ko ku fbtec;zności „ ku 
prawdzie , y po\v·ażności, a wfzyftkie inf ze 

· cnoty rządząc. Z.tądci roście ona· nazacniey„ 
fza cnota fprawiedliwość : ktora rofkawje, 
aby nikom~1 krzywdy nie czyniono, ale co 
czyje jelł', dano. Ztąd roście mierność, kto~ 
ra D[!S od nieHufznych rofkofzy orłzywa, a 
do flufznych ob.żarCT:wu, y nierL:'ądno .4ci cie
lefney miarę uHawuje, hamując wfZeJatd zby
tek' a niejaki porządek' y przyltoyność przez 
wrzyftek. czas żywota ludzkiego ifanowhic. 
Ztąd naoH:atek roście męlłwo, ktore z·acho.., 
wlije w niebefpiecznościach priypadających 
ftąłość, y przyfłoyn0ść, będąc fama między· 
intzemi cnotami dofyć zacna i ktora wiado-
mością, y rozmyflaniem męczy wiecznych 
\>ywa rofkochana, y .aachowana. Bo kto je'"d 

9~Q 
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dnb na onę wieczną błogofławio~ych fiolicę 
pilnie ferdecznemi oczyma weyrzyi, y na tę 
żywota dociefnego _krotkość, a ludzkich 1;ze• 
czy nieufiawiczność pih1ie. u fiebie uważy 1 

ten nie będzje pdtrzebował infzych napomi
naczow, ku ikromnemu znofzeniu wfzelakich 
niebefpieczno~c!, _odjęcia utzę0u, a naofta„ 
tek y smierci ( jefliby do tego jaka potrzeba 
wyzwala) a ~adney rzeczy ftracouey, abo 
ju~ gi~1ącey nie będzie fobie tak wielce \Va_. 
żyl , żeby dla niey abo wiary fwey narufzyć 1 

abo cokolwiek t:złowiekowi mężnemu, a cno ... 
tliwernu niepr Ly~oynego fobie począć miab 
a gdy już ma u fiebi.e pewną wiadomosć' Ja
ko fobie w fprawach p.ofiępować ma, trzeba 
aby do tego przyfiąpHa pilność , y zwyczay 
ko11czyć to, czego trzeba. Abowiem czło~ 
wieko•\ i niemiernemu nlc ni.e jeft pofyte<;zno 
wiedzieć to, co dobrze, nic nie jelł pożyte
czno gwałtownikowi mieć w mocy fwey 1'ą• 
dy, chyba Żeby .y niemiernik ku fkromnemu. 
życiu, y g\Vałtownik ku przywłafa.c~auiu 
każdemu, co czyje jefi; przyzwyczaił fię; a 
ce z przodLu ze.fr. i1ę być rzecz trµdna ku u• 
czynieniu, toby fię w to ufiawicznie włam o...; 
Wał, a w. obyczay to fobie ptzywodził. _ A 
aczkolwiek to dobrze powiedziano, h• ro
zum popędliwe chęci ferdeczne rządzić, a 
pod moc lwoJę podbijać ma, a wfzald:c do
:znawamy tego, iż pro.ino fię rozum o to ku
fi, jeili mu fię człowiek w tey mierze nie u-

c ·v--
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czyni po:ilufznym, czego inaczey uczynić nie 
może!, jeili przez długi czas nieprzyzwyczai 
fię takiemu pof.ł'ltfzeliH:wu. Bo z utlawicz
ney dobrych rzeczy zabawy toście ten, o kto ... 
rym mowimy, nałog, co jeft jedno męftwo 
dobrych obyczajow. Ktore ro1kotzeniwfzy 
fię wiedzie nas do onego śrzodku, ktory jeft 
między zbytkiem , a między niedoftatkiem ; 
abyśmy nie byli otrętwiałymi, a b4tczenia do ... 
brego nie mającemi: a żafię abyśmy fię też 
nazbyt za namiętnościami ferdecznemi rii.e 
pufzczali. , Jako tedy nie dofy{: jefi na tern 1 

iże oracz wie f po fob fprawowania ro\ey, mufi 
przedfię onę pracę f woję umiejętnie, y z pil
nością fprawować, chceli wziąć z roley po
żytki potrzebne: nie dofyć też jeft He'"mano• 
wi wiedzieć fpofob pofiępkow wojennych : 
bo jeżeli fhtrania, y pilności wielkiey nie 
przyłoży, aby fię wlZyfi:ko dobrze, a porzą• 
dnie działo, mufi o zwycięfiwie zwątpić: tak: 
też wiadomość rzeczy uczciwych kęfa jeft, 
jefli do niey ftaranie, y zabawa ku wykona
niu tych rzeczy nie przyH:qpi. Bo w1Zyfcy, 
ktorzy znikczemnieją, abo zlenieją, nie wda
ją fię w hc1ną pracę, (acz ja tu nie mowię 
o tych, ktorzy inaczey pofiępuja~ fprawacłi 
niżli umieją: k torzy bez pochyby <laleko gorli 
fą, niźli ci, ktorym niewiadomość, abo nie„ 
umiejętnoś~ do dobrego pofiępku przekaża, 
ale o tych, ktorzy będąc uczeni, y w na uk'1ch 
biegłość mając, nigdy fię jednak. nie wezmą 

za 
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za to, coby kto pracą, a potem fwym fpra• 
wić mogł) ci jako powiedatn, chocia umieję
tnością, y radą wiele mogą, ale iż tego me 
używają' a do tego uftawiczney zabawy ani 
pilności nie przykładają, bywa to, iż y to, 
co w nich przyrodzenie , abo pilność fpra
wiła, znifzczeje, a potym y zginie. Pewnać 
rzecz jeft, Żeć przyrodzenie w ka.żdey rze
czy przodek ma, y okrom niego nic fię czło
wiekowi nie powiedzie, ani w poymowaniu 
nauk, ani też w doiłępowaniu męfiwa, ale 
przedfię ono famo nie uczyni człowieka do.,. 
tkonałym w dofiąpieniu ktoreykolwiek rze ... 
czy. Bo żadne przyrodzenie nie może być 
tak dobre, ktoreby fię 'nie miało zepfować , 
jefli go zaniedbają, a ufiawiczną zabawą 
ćwiczyć nie będą: nie inaczey jedno jako po
la, ktore chocia bywają farne przez fię ź 
przyrodzenia płodne, ale abo owocu żadne
go nie przynofzą , abo niepotrzebne zielfka 
'odżą, jem ich oracz fprawą dobrą nie wy
prawi: zaś żadne przyrodzenie nie jefi tak 
złe, ktoreby fię nie miało zgodzić do fpra-
.wowania rzeczy dobrych, y powinnych: niech 
j~dno ·do tego przyfłąpi pilność, ftateczne 
przedfięwzięcie, a ferce fmęfiwa pragnące: 
niech jacy będzie rozum powodem, a fpraw
cą wfzyfikich pofiępkow: rzecz pewna, że 
może w tey mierze -żaden nie wątpić: y ow
fzem, czem kto ma leniwfzy, a tępfay rozum, 
ten więkfaego do te~o l.tarania przyłożyć tr_la, 

Ja-
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ja koby go \~iyofirzy,ł. Po.źniey podobno r cd 
chce, otrzyma'· ,abo ~imiey otr.2.tyma, niżli~ 
by chciał,, wfzakże pilda ehęć, a 'ufi:awiczn~ 
zabawa z ćwiczeniem f pfawi t<;>, że ą·m1 jel 
go tfra~a nie będzie prożna~ Ja\\ine fą przy
kła:.;y Sokratefa zacnego Filoiofa, y Stylp9~ 
J?a Magareyczyka, o ktorych to p'ifią, ( J) 
że wielką pih~ośc.ią., a potężn_vm w uczci
wych fpr~l\vach ufiłowaniem' y ftatecinośdą. 
ono faroje dzikie pr~yrodzenie okrocili, ~ 
wielkiemi, y roimaitemi . ~notami ozdobili: 
~t~mu w ,Ewange_lfkiey Hift-0-~yi ~m) po do„ 
b1enftwo o Talencie tego uczy, .ze dary lu-· 
dziom od B.oGA dane, je11i pitno~dą bywają 
cwkzone; fiwierdzająfię, y mnożą, a jefli by
wają zanieqban~, nifaczeją, y z grunfo fJę 
wykqrzeniają, że nie .bez przyczyny Pa,vef 
ĄpO'fioł 'Tyn.iotheufza f wegq napomina, (n) 
ąby dar od Boga dariy w fa~ie wzbudzał, a 
ąaraniem; y ufł:awi~z1~ą zabawą 1 pa!erowaf; 
A poniew~ż to na każdy w'ięk ptzynależy '· 
aby pilnością, a przyzwyczaj en-iem goto\.Vał 
fobie do uczciwychJprnw fnadny przyfi:ęp ,1 

tedy pierw_[zy ~ie~ . tak trzeba wychować' y 
wyćwiczyć, aby_ fię mniczył cnoty miłować „ 
a. niecnofatrii fię ~)riyd?ić ~ aby z tego jakóby' 
żafiewku ·Moily .kiedyś potym drzeW'a1 ba1~0za· 
wielkie 2 -y· fiefokie' µczciwe a ~a efie owoce' 
pr.zyriofzące: bo kto fię tymf po fobem żWyczai~ 

ten. 

(lyCi_cer9-deFafo. (m) Matt.2ś·· (n) i Tim~ 'i; 
v. 6-
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ten każdego urzędu abo z roikofzą używa& 
będzie, abo jf'iliby ciężki 1 a trudny był, nie 
ciężki mu fię będzie zdał! temu nie trzeba 
będzie Praw, abo uftaw: nie zapłaty, abo na
grody jalde 1 ani kazni w Ptawie opifane ta„ 
kowego będą zatrzymaw~ć w jego powinno
ści. Abowiem fam on fobie bedzie Statu
tem, bedzie miał wfadomość rz~czv co na„ 
fzlachet'Uieyfzycb, będzie miał chę~ do do
brych rzeczy uftawiczną zabawtj. ptzyzwycza
joną: tych wodzow przez wfzyfiek czas ży-
wota fwego w każdt'y fprawie będzie uży ... 
wał. Ale fnać jefacze kto bedzie tem docie
rał' iż żaden człowiek nie je"fł nalezion' kto"" 
ry będąc ze wfzelaką nauką gotowy, y bie• 
głość w rzeczach uczciwych mający miałby 
fię tak f prawować, aby wżdy częftokroć nie 
miał ufłąpić z dro~i do cnoty wiocl1cey, a 
fnaćby y fprofniey 1.lpadł, kiedyhy fię frogo• 
ści Prawnie bał. Wiemcija, iżeć w ten fpo• 
fob o:t1aw 1 ją nauki, y wfz_dtkid1 cnot zaba• 
wę, i.ż żadnego, ktorzy fię nimi bawią, ku 
do:lkonałości nie przywiodły, ale ktorzy oko„ 
ło tego fpor takim fpofobem wiodą , tymże 
fp o fobem y Zakon Boży, y wf zyfrkie uc.zciwe 
nauki~ a do uczciwego życia drogi mufzą 
ganić. Bo a ktory cztowiek ZakonowfBo„ 
żemu dofyć na wfzyftkim uczynił'? Kto tak 
wielce pilnował kton"ykolwiek nauki 1 ~by od 
jey prawidła nie miał cźęfl:o ufiępować '? A 
przedfię y Zakon Boży1 y nauki uczące mą• 

C dro• 
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drości, tyle, ile może być, mamy do wiado~ 
mości nafaey brać, abyśmy widzieli cel, do 
ktoregobyśmy rady. y fprawy nafze wfzyfikie 
obracać mieli, do ktorego czem kto bliżey 
w f prawach fwych przyfląpi, o tern mamy 
rozumieć, że wyżfzy fiopień ma ku dofiąpie
niu naywiękfzego blogoHawieńfi:wa: a jeili 
fię do tego będzie mocnie garnął, aby tego 
naywyżfzego ftopnia doftąpił, a niedoftąpi , 
prżedfię' mu to będzie uczciwa rzecz na niż
fzych zoftać. Abowiem y w famey chęci jefi: 
JJiejakie męftwo, ktora czem flę więceywy
ciągnie, tern mniey człowieka pod niecnoty 
jakie podda. 

A nie dla tego już mniey człowiek do cno
ty fię garnąć ma, iże żaden nie zda fię być 
we wfzelakid1 cnotach doikonałym, y ow
fzem tak fię mamy fprawować, że chociaby 
na mocy fl:araniu nafzemu zefzlo, przedfię
byśmy o to ibli, abyśmy wżdy obraz, abo 
podobieńftwo jakie cnoty w fobie mieli. Aleć 
pobożnego fiarania Bofkie wfpomożenie nie 
opuści, a zwłafzcza tych Iud.zi, ktorzy fię 
mu. bez przeftanku modlą, a piln~e poru· 
cza Ją. 

Zda mi fię tedy, .żcm już dość pokazał, 
że po przyrodzeniu wiele należy na nauce 

· uftawiczną zabawą, a cwiczeniem podpar
tey: iż ona y do wyrozumienia roftropność 
ofirzy, y fpofobnoś6 do fpraw w człowieku 
wzbudza, y ftwierdza. A umyflniem chciał 

tu 
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tu o tern fzeroce mowić, abych przyezyny 
dobrych obyczajow, y wfzdakich cnot po
kazał', a odpowiedź dał ganieniu onych, kto
rzy to chcą przemoc, aby nauk wfzyfłkich 
zgoła nizacz nie miano, a tylko farnego przy„ 
rodzenia Ruchano. A iżbych tego jaśniey 
dowiodł, com powiedział, tedy to je(zcze w 
rożnych wiekach, ofo bach, Ha niech, y w 
rożnych rz.eczach okazać trzeba. 

ROZDZIAŁ VI. 
jakie jlaranie ma byl, około dobrego ćwicze-

nia dziatek , y młodzie1źcow. 

W ezmimy tedy pocżątek tey rozprawy od 
wieku dziecinnego , o ktorem uczyniłem 
2miankę wyżey, w jakie obyczsje ma być 
wprawowan, a jakie mnimanie o rzeczach 
ma przedfiębrać, aby zarCłzem jakoby jaki 
mocny fundament zakładał żywota napotym 
uczciwego·, świętobliwego, y chwalebnego. 
Bo nic, fię do f er ca ludzkiego rnarniey nie 
wl.epi, jako to, do czego kto z młodu przy„ 
wyknie. A tak, jem dz_ieciom, poki jefzcze 
młode fą, między inf ze nauki, abo ćwicze
nie przymiefzają co fzkodliwego , niemniey 
to mocy na wieczne czafy w nich b<tdz)e mia
ło, jedno jakobyś A młod~! rof zez kę, gdy ją 
fzczepifz dadem napoił, ktora potymna wiel-

e z kie 
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kie fię drzewo rozroście, a ow6ce z niego 
fię rodzące y fzl-odzić będą pożywającym, y 
uafieniu przyczynę fzkódzenia wielką dawać 
będą. 

Niech przeto Rodzicy ku ćwicżeniu dzia
tek fwoich wezmą fobie na przykład onęfpra· 
wę Chryiłufowę, gdy, sfukawfzy ucznie fwo
je, ktorzy dziatkom do niego przychodzić 
nie dopufzczali, rzekł tak do nich: (o) Day
cie dzintkom do mnie przyiść, bo takich jeft 
Krolefiwo Doże: to wiedzcie za pewne, kto 
Kroleftwa Bożego nie przyimie jako dziecię, 
nie vnidzie <lo niego. Potym obfapiwfzy je, 
a na ręce wzią:wfzy, winfzował im wfzego do
bra. Azaż fię z tych flow jawnie nie zna
czy, iże Boa wielkie fiaranie ma o dziatkach'? 
ktore Chryfius na fwych ręku nofi, ktore mo
dlitwą fwąOycuNiebiefkiemuzaleca, do kto
rych profioty przyzywa wfzyfikie, ktorzykol
wiek chcą wni.ść do Krolefiwa Bożego. O
baczże tedy każdy, jako barzo zie czynią 
rodzicy, ktorzy zaniedbawają dobrego ćwi
czenia dziatkom od fiebie na świat pufzczo
nym, a do Krolefiw a Bożego naznaczonym. 
Abowiem a dla czegoż infzego Eli Ofiarnik 
y z fynmi f we mi był od Bo GA ikaran , jedno 
dla zaniedbania ćwiczenia, y rządzenia do
brego? A ktorzy dziatkom fwym obrażenie 
przynofźą, azaby nie lepiey było im, jako 

ten„ 

(o) Mar. IQ. v. If. 
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tenże Chryftus mowi, aby, zawiefiwfzy na 
ich fzyi ofie żarna byli w morzu utopieni ? 
N iechźe tedy pilności przyłożą ro dzicy, aby 
fyny fwoje temi naukami wyćwiczyli, z kto
rychby oni zarazem z dzieci{1fi\va po~zęli po
znawać, eo jeft uczciwego,. a co fprofnego, 
o co mają fiać, a czego fię wyftrze~ać, a 
naywięcey, aby je powściągali od rofkofzy: 
bo gdzie te panują , tam fię cnota ofłać nie 
może. Trzeba też, aby im zamierzyli mier ... 
ność żywności, ktoraby była nie wydv.rorna, 
y ku zgotowaniu łacna, a wnętrznośc· ii\, 

.zapalająca: abowiem ten wiek goqcością 
fobie wrodzoną pała: nie potrzeba ognia do 
ognia przydawać : a pomaga to nie tylko ku 
pohamowaniu cielefney pożądliwości, ale też 
ku dobremu zdrowiu , y gu trzezwości za
chowaniu. A nie tylko je niech ciągną do 
mierności jedzenia, y picia, ale też niech je 
zwyczają ku wycierpieniu zimna, y gorąca, 
y twardey pościeli: tylko tego ftrzec, aby 
eo fiłom ich, y zdrowiu nie fzkodziło, o kto
re trzeba pilne fiaranie mieć, aby myfl wol
nieyfza była, a do wfzyftkiego gotowfza, y 
ofirzeyfza. Niechby im te;i, z a kazowali to
warzyfi:wa ze złemi ludźmi: Ro va, y fprawy 
wfzyfi:kie ich niechayby fiofowali ku czci , a 
przyftoyności, ku fprawiedliwości, :lkromno
ści, cichości, y ku ikłonno.~ci: zaś f profno
ści, krzywdy, gniewu, zazdrości, nadęto
ści, zbytku, y okrutności niech fię im każą 

c 3 pli-
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piki o firzec. Szczebietliwość w nich niechfy 
hamują, z ktorPy roście wielomowność z by„ 
tnia, y płochość języka w każdem wi('ku nie
mw:ifna, y przemierzła: a jako~ od rzeczy 
fprofnych, tak y od How nieuczciwych nie
chay j,.., hamuj<_t, biorąc od nich liczbę ilow, 
y fprnw w zyflkich. Toby też rzecz potr.ze
bną ucz 1r1li rod.zicy, gdyby wyilawianiem 
cnoty. a przypominaniem przykładow dawali 
pobudkę mfodem dziatkom, a rozum, y do
wcip ich wyftawiali, chocia też y więcey, ni
~li prawda niefie, jako Ovidius na pi fał: 

..... Laudataque virtu; 
Crefcit, f1 immenjum gloria calcar habet. 

To jeft: 
Grly męftwo wychwalają, więcey go przyb\1WS 
Jako koń, dodalzli mu oftrog, prędfzy bywa. 

. Ihemu też fentencye zaene , to jefi, wir„ 
fzyki, nauki, a bo przykłady jakie w fobie za„ 
myk~jące, jakich w każdem języku wiele jeft 
o cn~tach, y o powinnościach, wiele mog~ 
w dzircinnym, a młodym rozumie, po ki je„ 
fzcze jelł czylły, a złemi myflami nie fpluga .... 
wiony, jako jeft ona piękna powieść: Nie 
dla tego żyw , abyś jadł, ale dla tego iedz, 
abyś żył: abo y ona druga: Zie nabyte, zle 
gini'e. Y ona: Ręka rękę myje: Miafio mia· 
fiem żywie: y ona też: cnotą trzeba urzędow 
dochodzić, nie forytarzmi, dofyć ten ma fo
rytarzow, kto dobrze działa. Abo y ona : 

, Tru~ 
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Trudna rzec.z jefi: zwyciężyć drugie, ale wię
kfze jeH zwyci~ftwo , zwyciężyć ferce fwe, 
a popędliwości fwe uikromić: y ona tez: Ja
lrn byfi:rość końfka bieganiem, a ujęriem o„ 
broku bywa ikrocona, tak pożądliwości by
fire pracami, y poG:y bywają hamowane: kte· 
rrm też y ona: Ktora rzecz jeft ku uczynie
niu f profna, ta y ku mowieniu, y ku my!le
nłu nieuczciwa. A zaprawdę iiufznie to, a -
prawdziwie bywa, bo dobre fprawy z dobre
go umyfł'n, y z dobrey chęci pochodzą. i\ 
przetoż Rodzi cy, aby do każdey cnoty dziat
kom f wem drogę otworzyli: niech je nie tyl
ko od złościwych fpraw, y fprofnych flow, 
a1e też y od myflenia rzeczy złych; co nay
więcey mogą, odwodzą: czego nie infzym 
fpofobem fnadniey dowie.5ć mogą, jedno za
bronieniem pro;;mowania. Niechayże tedy 
te~o pilnie patrzą, aby chłopięta, y dziewe
czki pirwfzych młodych lat f wych nie wiodły 
w µrożnowaniu: niechay fię narają' aby za
wżdy co robiły, a iżby liczbę roboty ich od 
nicl1 wybierali. A nie wadzić też nic w ro
bocie zabawiać fięjakiemikolwiek żarty, kto
reby w fobie fprofności żadney nie miały: mo
gą być do tego obrane jal~ ie chędogie baśni, 
abo gadki, abo hiftorye, ktoremiby fię dzie
ci pobudzały do roboty: ktorych lenift vo, a 
of pał ość godzi fię Rowy karać , a jefiiby od 
powinnoś-ci fwey daleko odftępowaty, tedy y 
rozgą fkarać fłufzna jefr. Bo Salomon on 

c 4 mą-
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mądry Kro] mowi: Nie oddalay od dziecięcia 
twego karności: Jefli go uderzyfa rozgą, nie 
umrze, ty gó bijefz, a dufZę jego z piel-ta 
wybawia Iz. A iż przyrodzenie ludzkie tak jcft 
{prawione, iż po 'policie po robooie fzukamy 
odpoczynlm, igry, y jakieykolwiek ochłody, 
abo też y wolnicyfzey myfli: przeto Rodzi ... 
cy niechay fię fi·_ rają, aby igry dziecinne by
ly ucźciwe, co łacniey przyidzie, _ jefii abo 
oni farni pr, y d.ziecinn ych igra eh będą, abo. 
kogo H:atecznego, a dobrego przy nich będą 
chcieli mieć, ktoregoby dzieci w uczciwości 
miały, wftydały fię go, y obawiały,~ nie śmia--. 
ły przed nim nic tako ;vego mowić, ani czy
nić, coby było fprofoego, a nie uczciwego.. 
Anaywięcey tego fiętrzeba ftrzedz, aby mię-i 
ozy dzieweczkatni chłopięta nie przębywały, 
. a zwłafzcż'1 gdy już z dziecińftwa, :ibo z-chłó'«t 
pięcego wieku wyra!ta.ią, bo ten wiek z-przy .... 
rodzenia ku pożądliwości cielefney barzo jefł 
:fkłonny, a zwyczaje , y kochania ich pożą, 
dliw-e, do \-;;torych fię w onym wieku zapala-. 
ją, niem · jąc żadnego ro25ff!dku uczciwości „ 
nie mogą być dobre, y roH:ą w nich z laty, 
tak ii w dallzym wieku trudno już więc hy-. 
Wa tego przeftać, 8bO fię oduczyć. . 

Mogą też dzieciom nie bronić jazdy na 
koniu ~ y pie!Zey prace: to jeft: ,_ abo prze~ 
chadzek, abo fkakania jakiego, abo cifkania 
lrnmieniem, abo gra!1ia piły, y infzych tym 
pgqobpych gie.rby jedno tego miernie używa-. 

ły; 
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ły: ponieważ zdrowie człowiecze, y fi!a ta„ 
kowemi ~omiernemi pracmni fhvierdza fię, y 
umacnia, y roście w c.:dow.ieku: a zafię pra· 
ca, abo ta\owe h;ry zb_rt 1ie, a gwałtowne 
wątlą. ci to, a Doktorowie lekarlkich nauk 
poJ ~'e<fają. że takowa praca ma być abo 
pr Lf'd iedtem, abo nie rychło po jedle, aby, 
gd., ciało jefi napełnione, jedło za taką zby„ 
tnią pracą niefl:rawione nie zepfowało fię, 
kto re po tym zł€ wilgotności, y ciężkie nie„ 
mocy czyni, ale jakom powiedział, niech 
wfzyftkie igry będą uczciwe: niech nie bęrlą 
wfzeteczne , gamrackie , błazeń!kie, a nie„ 
wtl:ydliwe. Ktemu też trzeba paeholęta u„ 
czyć, jako fię przeciw drugiemu zachować 
mają: co winne Rodzicom, co fąfiadom, co 
Rzeczypofpolitey, ktorym fpofobem towarzy
fiwo z lud~mi, y zgodę w całości zatrzymać, 
jako fię mają przeciw zacnieyfzym fiawić, 
jako przeciw podleyfzym, przeciw fobie ró
wnym, przeciw towarzyfzom, przyjaciołom, 
:krewn>r 11, y powinowatym, przeciwko zwierz ... 
c1mośc1 urzędowey, przeciwko Panom, Hu
gom, y przeciwko nieprzyjaciołom, tak w 
fwoich włafnych, jako też y w pof politych, 
abo wfzyfikim ipolnych potrzebach. A nay
więcey wfzyfl:kim to należy, aby dziatki ma„ 
ł·~ ćwiczyli w naboże11Hwie, u w pra ;vd;;i.iwey 
ku PanuBoau wierze, co Chryfl:us ukazuje 
#Jowy wyźey powiedzianerYii, gdy ka~;e dzie"' 
,;iorn do iiepie przyiś~, a im plogoHawi. Trze„ 

~ ~ ba 
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ba tedy Chryfi:ufa ukazować dzieciom, tt zna.
jomoś6 Bożą w nie znienHgła cedzić, aby 
wied7iały, od kogo fię wfzelakiego dobra fpo
dziewać mają, za cz• ją fię wolą wfzyfi:ko 
dzieje , l to karż.e złości, a kto za dobre fpra ... 
wy od Jła tę dawa. A przetoz trzeba je wo-
dzić do Ko/·ciołow świętych na kazania, aby 
ozn:tw~ ły fpofo b chwały Bouy, y Ceremo„ 

nie świę.e, aby Sacramenta mifłływ uczciwo
ści mo. lrtwami fię bawity, y do tych fię 
irzeczy c' ę"nie miał , ktoremiby y naywyż
„z .. go ł'oG„· łllild dofiąpiły, y Judzi.om fię U"" 
podobały. Ktemu też niechayby fobie lekar
ftw~t gotowały, ktoremiby fię obwarować mo ... 
gły przedwk~ przenagabaniu czart~, ciala, y 
tego świata. 

Pobaczywfzy, a wyrozumiawf zy Rodzi-
cy rozum, abo dowcip młodzieńczyka [we ... 
vgo, niech go wprawią w ta·kowe nauki , abo 
rzemioRa, do ktorychby je przyrodzenie cią
g11ęło: aby takich· nauk, abo rzemioil pirwfze 
zaprawowanie poznawać, y miłować poczy-
11ał, ktoremiby fię po rym przez wfzyfłek 
czas żywota f w ego bawić miał. A jefiiby 
go w obcy kray poHać miano, tak oweż fl:a
ranie trzeba mieć około jego ćwiczenia: trze
ba go fiatecznie napominać, aby fię nie tak 
pilnie o to flarał, żeby naywięcey ludzi w 
każdey krainie poznał, abo z mnogimi towa ... 
rzyfrwo wziął ,jako o to, aby pilnie obaczat, 
a przypatrował fię, co też w obcych ziemiach 

za 
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za obyczaje' co za prawa' co za karność ' 
aby to zafię, wrociwfzy fię do domu, umiał 
drugim powiedzieć ku poprawieniu,a dobremu 
pofł:anowieniu porządku w oy czyznie fwey. 
A ponieważ dziatki, y młodzieńcy nie tylko 
ufzyma, ale też y oczyma od H:arfzych, a 
naywięcey od R ,dzicow biorą przykład, a 
uczą fię, coby też oni czynić mieli: przeto 
Rodz1cy niech fię wfzelakim fpofobem o ro 
ftarają , a by on i farni tak- fię przed oczyma 
dziatek fwych fprawowali, jakiemibyje chcieli 
mieć. Zaifte ociec pijanica nie dokaże te
go, aby miał w fynu trzezwości miłość 
wzbudzić: utratnik teź majętności, a na 
zbytnie kofztowne fzaty wyfa<lż<ljąc fię, nie 
za]eci dziatko'll fwem mierności, a 1kromne
go życia. Także też gwałtownik, a w gnie„ 
wie okrutny, y krwie pragnący, y morderz 
nie będzie mogł dziatkom f wojem fłanowić 
praw cichości, układności, y ku ludziom 
fkłonności: ponieważ ludzie młodego wieku 
mają to fobie za rzecz piękną , y ofobn_ą_ Ro
dzicow fwych we wfzem nafladować. - A tll 
radbyćh to v idział, aby każdy Rodzic w fię 
weyrzał, jefliże fwoich dziatek obycz~jow 
nie fam więcey popfował 'ł 

Wielkich Panew fynowie niemal wfzyfcy 
w piefzczocie , a w rofpufmości bywają wy
chowani ; bawią je tańcami, lutniami, f pro
fnemi pieśniami, ufiawicznie podchleb ce rn ie
wa ją około fiebie. tak ilugi, jako y bakała--

rze: 
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rze: z młodu fię uczą nadętości, zbytniey pó· 
wagi, y zuchwalfłwa: pirwey poznawają. je
dwabne fzaty, ni.Z poczną mowić: dziwuj[! fię 
złotym łańcuchom, y mnoftwu czeladzi~ roz
myilają. fobie jefzcze ? młodości fpofob pa
nowania, y o wfzelakiey pompie: biorą. fo
bie w pamięć rożność potraw, y f po fob pom
py, a zbytnią pief?czotą wfzyil:kę moc roz„ 
fądku, abo haczeni <łobrego tracą: ,a nie na
uczywfzy flę nigdy pofl'ufzn'ym być , chcą 
zarazem panować, abo roikazować. Oni 
też śmiefznie fą. nikczemni, ktorzy pochle-
1.i>ując dziatkom wielkich Panow , kładą iru 
przed oczy bogactwa , możność, zacnośC 
domu, w ktorem fię urodziły, a pirwey w 
ich f er ca cedzą pychę, y nadętość, niżli ja„ 
ką wiadomość dobroci, y fkromnośd. O 
jako daleko lepiey jefi:, ~by tego dziatki nie' 
wiedziały, a uczyły fię tych rzeczy, ktoreby 
im pomagały do cnoty, y do prawclziwey pra ... 
ce, pirwey niż do onych rzeczy, ktoreje na„. 
dęterni czynią. Bo gdy fię takich obycza
jow napiją, już ich żaden Mifirz tego odu„ 
czyć, ani Merczwiu,s przt:kfztałtować , ani 
Wulkan przekować nie może; czego flę z 
mlekiem jakoby mam CZ} nem nafały, tego fi~ 
przez wrzyfłek czas żywota fwego będą trzy„ 
mać. To imię: cnota, w uściech mają, ale 
rzecz famę, ktora za wielką trudnością, y 
pracą bywa otrzymana, barzo rzad~cy znają, 
a jefzcze tych ~mniey„ ktorzyby jey f prawaml 

· do 



O PoPRA WIE RzECZYPOSP. 45 

dofięgli. Krotko powiedając, bywa to czę
fto, że fzczęniwe powodzenie, :;i fpofob ży ... 
cia ikażonego fpra\vuje to, Że y dzieci; y do„ · 
roili , y mężowie, y ftarcy nie mogą być do 
zacnych fpraw pożyteczni, będąc zabawieni 
nieprzyfioynemi rofkofzami; y rofpuftami. 
Bo trudno temu, ktory przywykł zle czynić~ 
wziąc przedfię nowy nałog dobrze czynienia 1 

jako y Murzynowi trudno czarną fkorę w ja
ką inakfzą odmienić; a iż to nie może być 
okrom ofob1iwego daru Bożego, Pifmo (p) 
święte świadczy. A przetc;>Ż takowe nieprzyq 
fioyne pofiępki miałyby być naprawione, a 
prawdziwa rzeczy przyftoynych znajomość 
miałaby być w młode dziecinne ferca wfad2-0 ... 
na : ponieważ (jakom pirwey powiedzi4lł, y 
niżey częfto o tym zmianka będzie ) lzko„ 
dliwfze jeft zepfowanie dobrych bbyczajow, 
niż li złe o rzecz~ch mnimanie, y nieznajo„ 
mość prawdy, a żaden nie jeft, ktoryby nie 
wiedział, że w tey mierze wiele Rodzicom 
nie doftawa. Abowi€m a kto taki jeft, kto
by dzieci fwoje dobrze ćwiczył, abo ktoby 
wżdy umiał dobrego ćwiczenia fpofob. 

A w tey mierze nic prawa nafze pewnego 
nie poftanowiły, tylko to ten jeił obyczay, iż 
ktorzy chcą, aby dzieci ich ku jak,iey flawie 
z cnoty rofiącey przyfzły, pof yłają je abo dó 
fzkoły do dobrych Miftrzow, abo do dworow 

wie I-

( p) Jerem. :15. v. 23 



46 Ksręar PIERWSZE 

wielkich Panow, abo do kogo infzego, Q 

ktorem to rozumieją, że gdyby fię nim dzie-
. ci jego bawiły, uczelifzemiby fi~ zfiały. 

ROZDZIAŁ VII. 
Obyczaje Dworu, y pożytki. 

O Szkołach na infzem rnieyfcu namowę 
mieć będziemy: teraz będziem mowić o Dwo
rze, ktory nie bez przyczyny mogłby fię zdać 
być warfiatem doświadczania zwyczajow, y 
dowcipu młodych ludzi. Jeftci zaprawdę u 
Dworu barzo wiele takich ludzi, ktorzy przy
rodzenie czyje barzo dobrze wyrozumiewa
ją: a kto fię im w moc poda, barzo fnadnie 
jego obyczaje wycwiczą, a jakoby je znowu 
przekują, Panie Bo.ŻE day, aby to zawżdy, 
a jefli nie może być zawżdy. tedy aby wżdy 
częfto było z pożytkiem ludzkiego narodu: 
ale niewiem jakim fpofobem obyczaje dwor
fl<le barzo fię ku prożności, marno.~d, a ku 
hardości nachyliły. · Na iprzęt domowy, na 
fzaty, na potrawy, y na wfzelaki zbytek fro
dze wiele pieniędzy t ryc hod„ i. Zazdrości 
wfzędzie p 1'łno: jeden pod dru~·m doły ko
pa. Głupftwo, y niechę~ wiela ich mufi fkr<:>· 
mnie znofić, aktorzy drugie cnotą, a pilno· 
ścią przechodzą, ci krzywdy od \viela ich, y 
rozmaite uciiki 1kromnie znofić mufz'l· Pr~y-

Ja-
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jaźni mało nie wfzędzie obłudne, a takowe „ 
iż poty trwają ·' poki fię tak zda, jakobyśmy 
łatkę wielkich Panow mieli. A aczkolwiek 
takowe wady dworfide naydują fię y między 
infzymi Rmy, ale iż obyczaje dworfkie fą 
jako w fparze, każdy fię im więcey przypa
truj.e: przeto fię ich tu n~e godziło przepomi
nać. Bo to jefi rzecz jawna, iż mnogi~, y 
wielkie późytki do wfzyftkiey Rzeczypofpo
litey, y do drugich na firanie doma żywą
cych, od dworu przychodzą: poniewaź w 
dworney obronie fą wfzyH:kie rzeczy dobre, 
1rn1jętności domakow, co nie fą na urzędziech, 
małżtńfl:wa, płodzenie, y ćwiczenie dzia
tek , uczciwa karność, ludzkie towarzyftwo, 
pokoy pofpolity, zacność , y zdrowie Rze
czypof politey. Te rzeczy fą takie, y tak wiel
kie , że żadnym f pofobem tak z przygody, 

· ·abo z trefunku nie mogą być rządzone, ani 
obronione: trzeba tego, aby ci wielkiemi, a 
zacnemi cnotami ozdobieni byli, rozmaitemi, 
a przednieyfzemi naukami wyćwiczeni, kto
rzyby o tak wielkich pożytkach radzić, a ich, 
jako przyftoi, bronić mogli, nieinaczey je
dno jako Plato wf woich kfięgach, w ktorych 
opifuje prawa, powieda: iż nie wołowie nad 
wcłmi, nie kozy nad kozami, ale nad oboy
mi temi ludzki narod daleko nad nie zacniey. 
fzy jefł przełożony: takci ludzkie Zbory nie 
mogą być dobrze rządzone, abo wedle ro
zumu I prawowane, jedno od ludzi czelniey-

fzych, 
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fzych, ktorzyby byli jakoby jakie półbo-' 
że, ktorzyby fię, ile naywięcey, a naybli
żey mogą, przvmykali, a ftofowali do do
broci, a do mądrości Bożey. Wfzelką tedy 
pilność, y fiatanie czynić powinni ci, kto ... 
rzy głownieyfzą zwierzchność u Dworu ma.i 
ją , ktorzy przeJożonemi f ą nad f prawami 
ludzkiemi, aby cnoty, y roftropności używa„ 
li w fprawowat:Jiu rzeczy, y wfzetn W obec" 
y każdemu z o(obna należących: y aby tez 
czeladź fwoję, ktora fię przy nich bawi , y 
im fię w fprnwę dała, do wfzelakiey powin
ności ćwiczyli. Pieśni, lifty, kfiążki gamra ... 
cyey pełne, vV kochaniu wie1kiem bywaj~ u 
dworzan , a ktorzy fię w tym nie kochają, 
tych za profiaki , a nikcz.emne ludzi rozumie
ją. Ale trzeba to pilnie uwahć, że takowe 
kochanie młode ferce do wfzelakiey rofpufł ... 
n ości ciągnie, a do uczciwych myfii, y f prnw 
niefpofobnemi czyni: bo jako Paweł Sw. n~y"' 
wając flow Memmdrowych mowi (q): Roz ... 
mowy złe pfują dobre obyczaje. Ci, ktorzy 
fię na taki fp o fob życia udali, · więcey czaf u 
trawią na koftkach, na gamracyach, ua bie• 
fiadach, y na trunkach: drudzy z blazny, a 
podchlebcami nie mało godzin utracają ; f~ 
niektorzy, co nic nie umieją, jedno dobrey 
Rawy, a dobrego mnimania ludziom uwła ... 
czać, a złorzeczeniem 1 y łajaniem, abo fzye 

der· -- -- ~ 

( q) :r. Corinth. ~. v. 33. 
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der/łwem drugie trapić, ktore wfzyftkierte• 
czy naywięcey fię z prożnowania dzieją. A 
tak ci wfzyfcy mieliby przyzwyczajeni być 
do fprawowania czegokolwiek, dl ktorzy nie 
chcą robić, ci też (jako Paweł Swięty powie„ 
da) niechby nie jedli (r). Abowiem ta wi„ 
na jeft na ludzki narod ufławiondł, aby ka„ 

.żdy w pocie czoła pożywał chleba fwego (.r ). 
Powiedają, źe fię w Tnrczech tak zachowu„ 
je, iż wfzyfcy w o bee ludzie, chocia też 1 
bogaci, y zacnych domow, w dziecinnych 
leciech bywają wyuczeni rzemioila jakiego 
ręcznego , ktorymby y ciało fwe w pracy 
trzymali, y, jeiliby na nie uboftwo przyfzło, 
żywność fobie gotowali. Ale nafzym dwo„ 
rzanom nie tylko ręctne rzemio.i?a, ale ywol„ 
ne nauki umieć , zda fię być rzecz bardzo 
chłopfka. A ztądze też żywą w leniftwie, y 
w nikczemności, za ktorą idą fzachy, koltki, 
truneczne bieflady, gamracye ~ y infze dwo"" 
rne zarazy. Ale od takowey zarazy trudno 
młode ludzi pohamować' chyba zeby ofoby 
.zacne, a poważne na to były poftanowione, 
ktorzyby ich złych obyczajow przyftrzeg:ali, 
a frogością j;iką karali. A o ćwiczeniu oby
czajow dziatek, y młodzie{1cow, jako przed 
tern czyniwała w wielu Ziemi~ch pilność 
Rzeczpof po lita dobrze poftanowiona ł wieI„ 

kim 

(q) 1.Thes.3.v.10. (r) 1.Moyfis3.v • .19. 
D 
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kim świade'łtwem może być on chłopiec od 
, Areopagitow na gardło ikazany, iż przepier

kom oczy wyłupował. Uczynili to oniSwię
ci Sędziowie nie w t€n fpofob, aby przepior
)ii w t~k wielkiey wadze u nich były, ale iż 
to rozumieli być złego ferca znakiem , y wie
lu ludziom co złego miało urość, jefiiby on 
chłopiec był dorolł, a przetoż go na gardło 
1kazali, tego mnimania będąc, iż wiele na 
tern należy, złe chłopięce obyczaje karać. My 
o to niedbamy, abo tego leda jako przeftrze„ 
gamy, a mnimamy, że nie wiele na km na
leży, jakiemi obycz~ymi, abo ja~im fpofo„ 
bem kto pirwfzy żywota f w ego wiek prze„ 
~ywie: a przetoż też wiela łudzi czafem o· 
płakiwamy fiarość: bo to być nie może, a
by wiek dorolly miał być chwalenia godny, 
k tory z mtodu nie bardzo dobrze był pofta„ . 
ngwiony, abo wyćwiczony. 

ROZDZIAŁ VIII. 
jakie ćwiczenie ma być rn!odzieńcow, a jakie 
przykłady Jobie majtl; b1·ać, aby ich naflado
wali: t1rzytym jejt zarnknienie flow wyźey 
powi~dzianych. _ 

W fzyfcy tedy Młodzie{1cy, a zwłafzcza ~i ,· 
ktorzy czafu fwego mają być il"qgami Rze„ 
czypofpolitey, mają fię o to pilnie ftarać, a-

by 
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by jefzcze zarazem z młodu przeymowali, a . 
w pamięć fobie brali fpofob pofiępku w rze„ 
czach, a ćwiczy li fię w naukach potrzebnych 
do fpraw: ktore nauki czafem od ludzi za„ 
cnych pochodzą, czafem też zwyczajem by
wają wnie!lone: a niechay nie maią za to , 
aby prędkością rozumu, a niejaką przyro
dzoną ofirośdą mogła fię każda fprawa od
prawić: boć do fprawy, a do uporu zatru
dnionego trzeba nauki, ktory, abyś dobrze 
rozfądził, abo wyprawił, uczciwfza zapraw
dę rzecz jeH:, żebyś ty fam mogł obaczyć 
wlafność rzeczy tey, o ktorą gra idzie, niżli.
byś zawżdy n~ zdaniu drugich ludzi zawifnąć 
miał. Niechay wiedzą młodzięńcy, iż do 
odprawowania fpraw wielka rQżność jefi mię
dzy nieukami , a między dowcipnymi, mię
dzy nikczemnym\, a między mężnymi. Niech 
w fobierozmyfiają, że prawa cześć, a uczci
wość nie zalezy w zacności rodzaju, nie w 
bogaEtwach, nie w mnofiwie, abo okazało
śći fl'.ug, co zarowno tak dobrzy, jako y zli 
miewają, ale w tych cnotach, kto re właf nie 
dobrym przynależą , jako w rofiropności , 
mierności , fzczodrobliwości, a w letkiem 
ważeniu, abo wzgardzeniu przypadkow ludz
kich. Tych cnot niech fię przyuczają pozna
wać, a ćwiczyć fię w nich, aby nimi nietyl· 
ko o fobie, ale też y o drugich umieli radzić. 
A iż ten wiek bardzo racno, y wielekroć u
paść może, przeto y z ludźmi powaźnemi, a 

D 2 W~-
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mądremi towarzyftwo mieć winni, y przy
kładow, a obyczajow onych ludzi naflado- . 
wać m4tją, ktore z rozfądku ludzi dobrych 
bywają pochwalone, a naprzykład dane, a 
naywięcey w f prawach wojennych, y dome
wych. Takowy obyczay iż bywał pofpol1ty 
u Rzymian, świadczy Virgilius, gdzie o Pac 
lancie , ktorego byt Ociec Jego dał .za towa
rzyfza Eneafzowi, tak pifze: (s) 

••..• Sub te tolerare JV!agijlro 
Militiam, & grave Martis opus, tum cernen fafl 
A.ffuefcat, primif & te miretur ab annŹ!. 

To jeft; 
Polecam ci nadzieje , y pociechy moje 
Eneafzu Pałhmta n: te firafzne boje: 
Niech fię uczy od ciebie żołnierikich trudności 
Cierpiec, Marfowe fpra\\ y .znafzać w f wey 

młodości: 
Niech fię twojemu męfiwu z pilnością dziwuje 
Y wfzyfikiem miłym cnotom zawżdy przypa

truje, 

Toż też dawa znać y Ciceró, ktory to przy
pomina, :le go Ociec jego dał był naprzod 
dla ćwiczenia do Dworu ScewoLe Wiefaczka, 
Pana zacnego , aby, pokjby mogł, od boku 
onego Harc;,l nigdy nie odiłępował: a po tym, 
gdy ten W i ef z czek umarł, udał fię był do 
drugiego Scewole Biikupa, aby ich mądro-

śqą 

(s) ..lEneid. g. 
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ścią fam fię też mędrfzym, y ucżelifzym ftał. 
\Vybornie to zaifi:e Cicero, jako y innych wie
le rzeczy uczynił. Abowiem przyfzedłfzy 
już ku dofiałemu wieku, nie mo.żefz juź tak 
łacno na drogę prawego rozumu naftąpić, 
ani te~ cnot zacnych tak wiele z fiebie poka
zować, jefiiże w młodem wieku nie założyfz 
w fobie fundamentow nauk, a jefli nie przy
wykniefz tego w kiem z młodu nafladowaC:. 
A radbych to widział, a by wielcy Panowie 
pilnie obaczali, a u fiebie rozwahli te dwo
ry, u ktorych fię Cicero bawił , y ich umyfly, 
aby też oni także fwoje Dwory nie za co in
faego u fiebie mieli, jedno za fźkoły wfze
lakich cnot, ktorych fzkoł niechby fię onifa
mi wyznawali być M!ftrzami , y Oycami, a 
nikogo do nich nie pufzczali, jedno tego, kto
ryby abo zacnemi jakiemi uczynkami znaki 
męftwa , y cnoty 1okazał, abu tego, ktoryby 
j.cfzcze proftakiem, y nieukiem był, a chciał
by fię uczrć, y do wfzelakiey cnoty ufiawi
czną zabawą ćwiczyć. Niechby przeto wiel
cy Panowie w tych pof po litych Szkołach 
mieli rozmaite ćwiczenia , y nauki, ktorych
by fię qworzanie wyuczali, a do czci, y Rawy 
pobudzali. Niech im przekładają przed oczy 
ofobne, a zacne przykłady męttwa, y f prawif
dliwości, powściągliwośei, wfl:ydu, czyftr
śd, y infzych·.cnot, ktorychby młodzi ludzie 
nailadować, a obyczaje \we do nich ftof ować 
.mogli. Niechby młodfzym z przodku dawali 

D_ 3 Uczy-
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Uczyciele, ktorzyby je uczyli y mowić, y 
czynić, jaki był d~n Plzmnix Achillefowi od 
Oyca Peleufa, który tak mowi dó .Achillefa: 

..... Ttbi a Patre comes atque Mag~fter 
Sum datus, ut pr~ce1fta tibi, rerumq; bonariim, 
Verborurnq; darem, rebusq; ut fort is agendis 
Effes, & verbis poffes orator haber;. 
Nondum etenim pot er as primis hmr, noffe Jub anni.r, 
'Queis 1·ebus lau.r magna viri!, & /umma parat1~r 
Gloria, bellorum meritis atque arte loquendi. 

To jefi! 
Dał mię tobie Ociec twoy za Mifłrza włafnego, 
Abym cię z młodu ciągnął do wfzego dobrego: 
Zebyś umiał rycerikie fztuki wyprawować, 
I\ między rozumnymi roftropnie wotować: 
Bowiem nie mogłeś tych fpraw umieć w fwey 

młodości, 
Przez co ludzie pr2ychodzą k„flawie, k-znaio

rnóści, 
Lecz inaczey ( wiedż) wfzyf cy 1lawy nie mie

wają, 
Jedno gdy więc mężni, a wymowni bywają. 

Abowiem co dobrego okrom takiey fro
giey karności być może, pokazują to jaśnie 
obyczaje wie]a onych dworzan' ktorzy fię o 
to ·napilniey ftarają , aby pochlebowali, bie
fiadowali, tańcowali, a gamracyi patrzali, 
A przetoż wielcy Panowie, jefli chcą ludz
kie rzeczy dobrze opatrzyć, a o nich dobrze 
radzić, abo tym fpofobem ,jakom powiedział, 

niech 
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niech dwory f woje chowają, abo jaki lepfzy 
fpofo@ wynaydą, żeby jednak kiedy mieli lu„ 
dzi, ktorE-by już wyuczone, a wy-.\viczone 
z tych fzkoł na pofługę Rzeczyp0fpolitey wy· 
fyłali : ktorzyby przewiedzi wfzy u dworu 
fpofob r2ą1 zenia Rzeczypofpolitey, jaro ją 
doma y {prawować, y oA nieprzyjaciel.1 na 
Ukrai11ie bronić, wychodziliby przed infaetni 
jako herfiowie na plac, abo jako oni dawni 
bohatyrowie, gdzieby częścią Prawa fiano
wiąc, częścią około fądow rarlząc, częścią 
krzywdy od ludźi odganiając, częścia oyczy-
2ny broniąc, pokazowalt· to, że fą karno~ci 
dworfkiey wychowa11cami nieladajakiemi. A 
jefli fię komu ta moja powieść zda być płon
na, temu, nie rozumiem zaprawdę, coby fię 
już mogło zdać potrzebnego ku uczciwemu, 
zacnemu, mężnemu,a \?oważneimu n' świe
cie życiu. A więc ty tak będziefz mnimał, 
żeby fię tylko tego i)rnowi twemu trzeba U· 

czyć ,jakoby firoynie chodził, ktorychby flow 
do zalecenia u.żywać miał, z jakąby pofław~ 
do wielkich Panów mowiąc czapkę zdeymo
wać, abo fię kłaniać miał, ktoremiby f po
foby bogaćtwa zbi~rał, dom fwoy świetny u
czynił , ogrody dobrze zarobił, f przęt do
mowy, abo rynfztunek ozdobny miał, fl'ugi 
firoynie nofił, ucztę kofztowną, a ozdobną 
f prawił, jakoby też goście przyimował, a u· 
rzędow zacnych dofiępował? A nie będzieć 
ft~ zdała potrzebna rzecz uczyć mu~fię te~o, 

D 4 Ja„ 
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jakoby mogł przyiść ku miernemu życiu, ku 
1kromnemu tak fze.zęfliwych, jako y niefzczę„ 
fliwych przypadkbw znofzeniu, jakoby umiał 
rozeznawać, y rozfądzać fprawy ludzkie: na
wet aby fobie w fprawach, y w mowie tak 
poczynać umiał, jakoby fię ztąd y obyczaje 
jego bez naga y być pokazowały, y domo„ 
wnikow jego ftateczność' y świętobliwość 
~ywota, ~ ii by fię to pokazowało, że on to 
czyni częścią dla czci fwey, częścią z miło
ści Rzeczypofpolitey, y pobożności, abo przy
ftoyności Chrześciallikiey'? Widzi mi fię, te 
rzeczy, ktorem teraz wyliczył, fą takowe~ 
tt fię ich każdy bardzo łacno, okrom Mifirza„ 
abo Uczyciela, na\łczyć może, a one, kto~ 
rem powiedział pirwey, potrzebują długiego 
ćwiczenia, y pilnych Uczycielow~ Dziwnie: 
lee.z daymy temu pokoy, ,a nie daymy tych 
plotek w fię wrnowić onym ludziom, ktorzy 
nmimają, że nie mogą inaczey fwey nieumie~ 
iętności obroni<5, jedno hańbiąc, a fromo„ 
cąc nauki, y uczciwe .ż młodu ćwicżenie. My 
to u fiebie za pewną rzecz mieymy, że nie 
mafz więkfzey zarazy, abo fkazy obyczajow; 
jako nieumiejętność , a złych rzeczy ufiawię 
czna zabawa: a zafię nic nie jefł pożyteczniey· 
fzego ku dobremu wyćwiczeniu obyczajow, 
i a ko f erce mieć obciążone dorbych rzeczy 
z;najomością, a ktemu przykładow ludzi do ... 
6wiadczoney cnoty, ktoteśmy widzieli, abo 
Q nich czytali, nafladować, przyłożywfzy do 

na--
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nauk zwyczay, ktory jefł naylepfzym mowie
nia, y czynienia Miftrzem. Lecz już o oby
czajach wf z ech młodzieńcow, ktorzyby chwa
lebnie w Rżeczypofpolitey chcieli miefakać, 
y w o bee~ y z ofobna niech będzie dof yć. 

ROZDZIAŁ IX. 
o KR OL U. 

l'. Przyczyna, dla ktorey Kro le po.flanowiono. 
z. Ro.iny fpofob obierania, y ranowania Kro
tow Po[Jkich , niźli niektorych infzych naro
dow. 3. Opijanie enat, ktoremi dobrzy Kro
/owie ozdobieni być mah. Pirwjza jijl Ro--
flropnoJć, ktora z uftawiczney zabawy z lu
dźmi uczonemi, a w_y.ftrzegania pochlebcow 
fof cie, z czytania teź kfiqg tak Pif ma świf ... 
tego , jako też y inf zycli potrzebnych. Wto
ra: miernofć popfliliwoJciom feraecznym, y 
rojkofzom cielefnym miar[ zagranicza. Trze
cia j~# Sprawiedliwość, ktorey pirwfzy u„ 
rzred J~/l: cnoty zapłat~ nagradzać, a wy.flę
pki karać. Wi[ce.y o Rzeczypofpolitey, 
ni:W o fwey wlafney myflić. O wfzy.ft
członkacli Rzeczyp~fpolitey mieć pilne Jiara~ 
nie , a Żadnego nie opuJcić. · Mif dzy o-
bywatelmi ziemie jlanowić rownoJć, odhw-
Jzy im pychę, hardo N, y nadęto! ć. O 
·cnocie,'. /1 .iacnolci wjzyfl~i.ch yrdnako radzi~, 
y myriic. Zadney c.Zf m, .Rzecz!Jpof:polz ... 

1> 5 tcy 
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tey nie op1if zczać. O jkarźaniu' nie ~a1·rt• 
z.em, a nie jkwapliwie wierzyć. Mitdzy_ 
wiel~iemi Pany nieprzyjaźni nie Jzać, ani też 
moźnof ci ich nif zczyć, abo ttpić. Nie
zgody między obywatelmi wylwrzeniać, a 
zgodę .ftanowić. f//iar~ ka.~demu .zachować 
też y nieprzyjacielowi. Czwarta cnota 
Kro low i · naleŹf! •:a Je.ft f uz:;drJbliwoJć, mie~ 
na to pilne baczenie , koniu, co, dla czego, tJ 

jako wiele dać. Pirtta frfl, mrflwo, a wiel-
kie Jerce, Jkromnie wfzy.ftko znojii tak f'<:eZ[• 
Jliwe, jako też przeciwne rzeczy, a potyne 
dla oyczyzny, a dla fprawied!iwofci gardlo 
dać. Szo.fta, j~fl zamknienie tego mieyf~a o 
cnotac.h, y o przytżynach , dla ktr>rych Kro
le poflanowiono. 4. Czflć tego .Rozdzialu 
je/l, iź Kro! nie tylko wedle wyrokow, abo 
Statutow, ale teź wedle pr2:ykładow marz~
dzit. 5. Iż Krat /prawy {woje uflawicznie 
ma Bogu poruczać. 

Teraz j~ż o obyczajach drugich części 
Rzeczypofpolitey mowić będziemy, a(pocznie
_rny od Krolewikiey wła~ze, ktorą prawie za 
Bofką poczytać mamy. Poniewaz farnego 
BoGA, ktory wfzego świata jefi Krolem, o
braz na ziemi wyraża. A tak nie może ża„ 
den tey władze fzczęniwie, okrom rozmai
tych, a wielkich cnot f prawować: y to przy
czyna zda fr~ ,być, dla ktorey, ludzie zdawna 

po-
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poc7ęli jednemu być poilufzni. Gdyż w kaidey 
Rzeczypofpulitey bardzo mało zawżdy takich 
bywało, ktorzyby inf ze mnofi:wo ludu cnotami 
przechodzili : a przetoż onego, ktorego mię
dzy wfzyftkiemi naymędrfzego, a nayfpra
wicdliwfzego być r zumieH, y o ktorem tę 
nadzieję mieli, że fię wfzyftkiey Rzeezypo
fpolitey dobrze zachować mogł, tego Panem 
wrt yfłkiey ziemie obierali, a Jemu rządzenie 
zlecalt. Po tym za czaf em to przyfzło, że 
takową władność Synom Krolew1kim poczę
to zlecać: o k tory eh ta nadzieja była, że nie 
tylko na PaMl:wo, ale też y na cnoty, a za
cne przodkow fwoich fprawy naftąpić mieli. 
Jakoż jednak u wiela narodow w zwyczayto 
werzło, iż Syno ie Krolewlcy na Krolefhvo, 
y Pał1ftwo po Oycacb wftępują. Ale u Pola
łww nie dofyć jeft urodzić fię Synem Krolew-
1kim: trzeba aby był obran ten, ktoryby tą 
naywyżrzą władzą rządził. Abowiem czem 
jefi Styrnik w okręcie, tem fię zda być Kroi 
w Krolefhvie: a to jefł rzecz pewna, iż ża· 
den mądry nie obiera Styrnika do nawy dla 
zacno.5ci rodzaju, ale dla godności, a umie
jętności Hyrowania: a tak y Krolowie nie 
dla zacności rodu mają być obierani, ale dla 
umiejętności rządzenia Rzeczypofpolitey. A 
ponieważ Krolowie Polfcy nie rodzą fię , ale 
za zezwoleniem wfzyfłkich ftanow bywają 
obierani, przeto nie godzi fię im tak tey wta
·dze używać, aby mieli wedle woli fwey, abo 

Pra-
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Prawa fianowić, abo podatek na poddane 
wkładać , abo co na wieczność ftanowić. 
Bo wfzyfrko czynią abo wedle fpołecznego 
wfzyflkich ftanow zezwolenia, abo wedle ża
mterzenia praw, co wżdy jednak lepiey, ni
żli u onych narodow , ktorych Krolowie y 
podatki wedle woli fwey na ludzi wkładają, 
y woyny z poftronnerni zaczynają, y infze 
rzeczy fprawują: co aczkolwiek częfto za 
przyczyną, y z dobrem Rzeczypof politey czy„ 
nią, ale iż Prawu nie podlegli, przeto fię ła
·cno do onego mierzionego Tyrańftwa zmy
kają, ktoremu przyzwoita Jeft, wfzyfrko we
dle upodobania fwego czynić: gdyż przedfię 
Krolewfka władza winna obyczajow , y praw 
ziemfkich fl'uchać, a wedle zamiaru ich ma 
rządzić. Dla czego tez wf zyf ćy Kro Iowie 
Polfcy ( okrom Boleflawa onego męzoboy- '

1 
cę) aż do śmierci zacność fwoję w całości 
zachowali, y zawżdy je za niezwyciężone 
miano, nie tak jako Krolowie, a Panowie 
innych narodow, z ktorych jedni abo od rwo„ 
ich' abo oci poftronnych ludzi byli wygnani' 
drudzy gwałtem, a zbroyną ręką poi-mani, 
niektorzy byli wnętrznerni oł>ywatelow fwych 
rozruchami fłrapieni, y znędznieni, niekto„ 
rzy też w bjtwie od nieprzyjacioł porażeni. 
Atoli odnieili Polfcy Krolowie ilufzną miarko-

. wania we wfaem f w ego, y cnoty fwey zapła
tę, a przetoż y teraz ilawna, a zacna jeft 
ich pamięć '· y każdemu wdzi~czna„ w u

ściech 

I 
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ściech ludzkich zawżdy brzmi, y napotym 
nigdy nie będzie zamilczana. Zaifle, kto w 
takiey wielkiey władzy Rzeczpofpolitą dobrze 
rządzić chce, temu nie dofyć jdl: czcią, a 
doitoynością drugie prżechodzić, ale też ro
ftropnością, y infzemi cnotami mufi nad dru
gie wiele mieć. ]{ofhopność przychodzi nam 
z doświadczenia abo nafzego, abo kogo in
n€go: ale męilwo, y cnota z nafzych wła
fnych (praw. A okrom rotl:ropności, żaden 
nie może ani fobie dobrze poradzić, ani dru
giemu pomoc może. A przeto Krolowie ma
ją fię zabawiać ludfmi fiatecznemi, powa
żnemi, y roHropnemi, a od nich rady we 
wfzech f prawach fzukać mają. Kfięgi teź 
trzeba im czytać: bo trudno iię może naleść 
infza droga, ktorąby kto ła~niey mądrości 
doftąpić mogł, jako czytając wiele , y ilucha
jąc 1 a w pamięć fobie biorąc. Swiadcza Hi
ftorye o wielu Krolow ftarodawnych, ktorzy 
żadnego dnia nie opuścili, aby czegokolwiek 
czytąć nie mieli: Ludźmi fię też uczonemi 
bawili, ktore w uczciwości miewali, y radzi 
ich Huchali. JElius Lampridius pif ze, iż Ale
xander Severus Rzymiki Cefarz miał to w oby
czaj u, że nic nie Hanowił okrom uczonych, 
a mądrych ludzi, ktorym dawał czas na roz
myflenie: a około Prawa, y fpraw fąołowych 
rnd~ił fię ludzi w Prawie biegłych: zaś orze
czach rycerikich radził fię źołnierzow ftarych, 
y tych, ktorzyby. mieyfc dobrze świadomi 

by-
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byH, a naywięcey od tych, . ktorzy Hiftoryi 
świadomi byli, dowiadował fię, jakoby fo
bie oni H:arzy Cefarzowie w rzeczach tym 
podobnych poczynali, co iż też Karzeł piąty 
Rzymfki Cefarz., y Ferdynand Krol, oba mę
żowie mądrzy, y mężni w ob,·czaju mieli, 
famem tego dożnał, gdym u nich przy na· 
fzych Poflech był. A naywięcey te Kfięgi 
Krolowie czytać mają, ktore fą pifane orzą
dzeniu Kroleftwa , y Rzeczypofpolitey: abo
wiem w tych Kfięgach wiele na pif ano, cz'ł
go nie śmieją poddani Krolom f wym mowić. 
Pożyteczna też rzecz jeft Krolom, wiedzieć 
obyczaje wfzyftkich narodow , a zwłafzcza 
tych, z ktoremi jaką fprawtt kiedyżkolwiek 
mieć mogą. 

Sprofna rzecz jeft tego zwać Monarchą 
świata, ktory o świecie nic nie wie. Bo: a 
jako ten, co fobie może dobrze począć z o
nemi, ktorych obyczajow nie świadom? ja
ko w onych ziemiach fzczęfliwie woynę wieść 
może, ktorych położenia nie wie? Nie wie, 
czego mają doftatek, a czego im nie dofła
wa '? Niektorzy też, ktorzy w pamięci ludz41 

kiey przednieyfzemi fą, żadney nauki nie o„ 
puścili, w ktoreyby fię wiele ćwiczyć nie 
mieli. Gajus :Juliits Cefarz on naypirwfzy 
Monarchii Rzymikiey fprawca, powiedają, iż 
o języku Łacińfkim Kfięgi do CycProna pifał, 
tenże też między nayilawnieyfze Oratory jefł 
policzon. Lecz onych czafow naywiękfza 

te 
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to była wielkich Panow tlawa, kto rży tez 
fpofob wymowy na świat wydali: jako Bru
tzis, Crą/Jus, Lucullus, y Cicero. Ale kto„ 
rzy, a co zacz byli? w jakiey Rzeczypof po
litey rniefzk:ali '? a jako zacnemi fpraw~uni fl'a
wni. Al„xand~r Mace<lo{1fl<.i tak ftę wielce w 
nauce o tajemnicach rzeczy przyrodzonych 
kochał, że też 1141 Aryfiotelefa Miftrza fwego 
ciążył, iż ono czern wfzyftkie infze ludzi prze
chodzić chciał, to on drugim ucząc , y pif ząc 
podawał. Powiedają niektorzy, że gwiaz
dadkie nauki naprzod Krolowie Egiptf cy wy
nalezli, w ktorey on ;Julius Ct->farz tak dale-
c.e przodek miał, że rachunek roku ( w czem 
przedtym za niedbałością, do ktorych nale
źało, wieJka bywała omyłka) do biegu flo
necznego przyfiofował: ktory rachunek tak 
fię wfzyfikim fpodobał, że go y do tego cza-
fu wfzyltko Chrześciańftwo używa. Karzeł 
też piąty Rzym/ki Cefarz, naiłępując na ta
kcwe do wi"cz -.. ey Rawy ftopnie, iż go w tey 
mierze nie wyd~-tł, świadkami fą znamienite 
one, a pi lnością uczynione tablice, na kra
rych fą położenia krain, zawroty okręg o w 
niebiefkich, położenie, y biegi gwiazd: kto-
re tablice gdziękolwid jedzie, chocia też y 
na wojenną wyprawę, powiedają, że je za
wżdy z niem wożą. Abowiem to piękna rzecz 
jeft, aby zwierzchni Panowie, jako zwierz· 
chnością panowania , tak też naukami, abo 
wiela rzeczy wiadomo~ci;a. drugie ludzi prze-

c;ho-
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cl10dzili, Lecz naprzod tKrolowie , y' inni 
zwierzchni Panowie Zakon Boży umieć ma~ 
ją; jako Moyżefa w piątych ( t) Kfięgacb 
fwoich rofkazuje temi Rowy: Gdy ufiędzie 
Krol na Stolicy Kroleftwa f w ego, niech Za
kon Boży od Ofiarnikow weźmie, a niech go 
czyta przez wfzyftkie dni żywota iwego, a
by lię uczył bać fię Pana BoGA, a ftrzec przy
k~zania jego , od ktorego aby nie odfiępo
wał ani na prawo, ani na lewo, aby przez 
długi czas krolował on fam, y fynowie jego. 
Bo zaprawdę Rowem Bożym może wiele rze„ 
czy dobrze ofądzić nie tylko w Religii, ale teź 
w Rzeczypof politey, y w innych rzeczach ka„ 
żdemu z ofobna należących. Bywał ten czas1 

iż ci, ktorzy krolowali, by ii abo Filozofami. 
abo Prorokami, y rzecz pewna, że na on 
czas Rzeczypof po lite bywały bardzo dobrze 
fprawowane. A terazwiele jeft zwierzchnych 
Panow, ktorzy za to u fieb.ie mają, że im 
nic do tego: a przetoż też w Prawiech wie
le przewrotności, a w Rzeczachpofpolitych 
wiele fię błędow, y nierządow nayduje. Nie 
mafz przeto żadney infzey bliżfzey ku doftą„ 
pieniu mądrości drogi, jedno czytanie Kfiąg 
tak świętych, jako też y innych od ludzi u„ 
czonych napifanych, a potym zabawa z ludź„ 
mi dobremi, a roftropnemi, ktorzyby y zdro· 
we rady dać mogli,__ y te rzeczy, ktoreby zle 

' ~po-
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(t) 5. Moyfoi rz. v. 19. 
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po1ła11owione, abo uczynione były, ftrofo
wać, a póprawować ich śmieli. Zaifie fłu„ 
fanie za podeyq;aną ma być powieść tych. 
ktorzy fię nauczyli, komu kwoli co mowi~. 
a prawdzie nic, ktqrzy ani iłowy, ani rzeczą 
nie umieją fię nikomu uprzykrzyć, ale abo 
wfzyfikie, chocia też wielkiey przygany go
dne, tak fl'owa jako uczynki wielkich Panow 
pochwalają, wyfławiają , y dziwują fię im : 
abo jelli niektore chwalą, niektore ganią, 
wfzakże w tey mierze używają ił'ow nie da
f yć czyniących rzeczom, ale w dobrych rze. 
czach krefy wychwalania przefiępują, a we 
złych ganienie krocą. Abowiem w mowie
niu profto ~goła więcey trzeba patrżyć pra
wdy, niżli mifterfiwa : y tak rozumieymy. 
że ten naylepiey mowi, ktory iłowa z rzeczą 
zgodne mowi. Znamienicie Agejilaus Lace„ 
demońfki Krol mowil, że z onemi miefzkać 
źądał, ktorzyby wdzięczni, a krotofilni byli. 
ktorzyby też wedle rzeczy, y wedle czafu za
fmęcić przyjaciela, a czafem też fprzeciwić 
mu /Ję umieJi. Powiedał też, że od tych rad 
Rychał wyflawianie fiebie, ktorzyby też, gdy„ 
by potrzeba była, ganić fię go nie wftydali, 
ani obawiali. Ma fię tedy wyflrzegać każdy 
człowiek, al~ naywięcey zwierz chny Pan ob„ 
co wania z pochlebcami, ktorzy wielką prze
kazą bywają do tego, aby człowiek farnego 
fiebie poznał. 

Aleć wfayftkim ludziom ta wada zda fię 
E ~być 
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by~ wrodzona, iż fię kochają w pochlebcach. 
Bo iż każdy miłuje farnego fiebie: a ktetnu, 
y fam fobie wiele przywłafzcza, y. chce, aby 

,I mu drudzy także więcey, niż li przyftoi, przy.- .. 
włafzczali , przeto też ztąd to przychodzi, 
iż pochlebcę jakoby enat f wo ich świadka rad 
przyimie, az chęcią jemu ufzy otworzy. Ta 
łepak wada t nieuznania farnego fiebie, a z 
płochości obyczajow pochodzi, a żaden tey 
wadze nie może łatwiey odeprzeć, jako u• 
znaniem farnego fiebie, a miłością prawdy. 

Abowiem kto w mowie, abo we wfzela„ 
kiey powieści, y w obyczajach, ni~ nie bę· 
dzie miłował zmyflonego, obłudnego , y far
bowanego , ten zaprawdę y drugim nie hę ... 
dzie pochlebował, y cudzemi podchlebftwy 
łacno wzgardzi. ·A jefliże ludzie prości, kto
rzy fię w pochlebcach kochają, flufznie ma· 
ją być ganieni, o jako daleko Panowie zwierz... 1 

chni więcey? ktorych ferca omylnem mni ... ' 
maniem napojone, łacno fię do rzeczy nie· 
przylłoynych, a fzkodliwych nakłonią, na
pominaczow nie cierpi~, wyftępku nie źału· 
ją, prawdą fię obrażają, a w prożney lift 
pow~eści kochają. Ale obyczaje ikażone 
przywiodły to, że ta wada nigdzie indziey 
więcey, jako przy Dworzech zwierzchnych 
Pan o w płuży, tak iż rzadko za dobrego Dwo· 
rzanina mają tego, ktory nie umie pochle· _ / 
bowa~, kwoli drugim mowić, a wedle cza„ 
fu, y mieyfca czegokolwiek zmyilić: a ztąd-

żt 
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że dom , ktoryby z fiebie miał dawa6 wiele 
przykladow rozmaitych cnot, pokazuje z fie„ 
bie tę fprofną_ , a prawdzie fzkodzącą wadę. 
A przetoż tey wady trzeba fię pilnie ftrzec: 
prawda' a roftropność ma być miłowana: 
ktorey jefii 11ie m1ją ci, co wfzyfł:kim władn~, 
tedy tacy pomiefzawfzy wfzyftko , farni po
tym z wielkiem złem ubogich ludzi upadają. 
Bo to być nie może, aby okrom roftropno~ 
ści, Rzec.zypof po lite mogły być dobrze rzą.:.. 
dzone, gdyż ta jelł wodzem , y rządzicielkf! 
fpraw uczci 1ych, y wfzech cnot: ktorych 
pof po licie cztery liczą: miarkowanie popę· 
dliwości, f prawiedliwość , fzczodrobliwość. 
a męfiwo: ktore aczkolwiek do fzczęfiiwego 
na świecie życia każdemu wielce potrzebne 
fą, ale Krolom, ktorzy rozmaitym narodom 
roikazu1ą, daleko potrzebnieylze. Bo~ ' • 
den nie może qrugim do prze rotkazować • 
ktory popędliwości fwoich pohamowad nie 
może: · także ktoryby był nief prawiedliwy, 
kto ryby był nie śmiałego ferca, a ktoryby lu
dziom godnym potrzebującym nierad f w ego 
udzielił. Mowmyż tedy już o każdey z tych 
cnot z ofobna. ,, 

Naprzod o umiarkowaniu, abo hamowa
niu' ktore popędliwt?Ści ferdeczne ikro mi' 
władzą panowania ma na wodzy, w każdey 
rzeczy miarę fianowi. Dobrze zaprawdę o 
tern Cajus Cefarz , jako pifze Saltufliur , ro· 
zumiał, .Wy ci, ktorzy o rzeczach w~tpliwych 

· E ~ ra· 
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radzą, waśni, przyjaźni, gniewu, y mifo-
. fierdzia prażni byh: a jefli to jeft rzecz fiu
fzna , y przyftoyna, aby ludzie żadnych u
rzędow na fobie nie mający, w ten czas, gdy 
o czem radzą, abo co infzego fprawują, byli 
prożni gniewu, y infzych popędliwości, ja
ko daleko więcey zwierzchni Panowie V kto
rych y gniew łacno fi~ do okrucief1ftwa pro
"' adzi, • y inf ze namiętności ferdeczne za ma„ 
łą pracą do f wo ich fkutkow mogą przyiść. 

Zaprawdę ten, ktory fam fobie uie panu„ 
je, a ktory namiętnościom fwoim fluży, nie 
godzien, aby go Panem zwano. Abowie-m 
każdy pirwey fobie panować, abo rofkazować 
ma, niżli drugim. Grek owie takie namię
tności zową Pathe, to jeft, cierpienia: b~ 
cierpią zmyily jakoby od tych namiętności 
zbite, ktore i~ do tego przekazają, aby pra
wdy nie poznały: a ztądci oni Panowie w 
Tragedyach od gniewu flepi. a od zapalczy„ 
wości fzalePi: lecz y pofpolity żywot ludzki 
świadczy, jakie fwary, zwady, y bunty w„ru .... 
fzać oni z ;·rykli, ktorzy fię takiem namiętna· 
ściom r.zędzić dopufzczają: a przetoź tern 
więcey zwierzchnymPanom, y wfzyftkim in„ 
fzym na urzędziecb będącym przyfl:oi , aby 
ftę ich ftrzegli. a umyfl 1\voy do1 włafnego, 
a prawdziwego fpofobu fprawow:tnia rzeezy 
przyzwyczaili, aby Pańftwo, abo urząd fwoy 
dobrze rządzić, a w fprawach tak fobie po
czynać mogli, jakoby było co chwalić, a za„ 

,ra-
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razem tez, aby fię od rófkofzy eielefnych ha„ 
mowali :. abowiem ony wątłą fiły ferdeczne, 
a człowieka, ktory fię w nie wda, z jego ?a„ 
cności zrzucają, a od zacnych, y uczciwych 
prac odwodzą, y nie dopufzczają mu, aby, 
mając je w mocy, mogł fiebie długo używać. 
Swiadkieth jeft żywot ludzki, y kfięgi ludzi 
mądrych tego uczą, że fię tak· nayduje. My 
tedy dawfzy juź temu mieyfcu pokoy, mow
my o fprawiedJJwości: ktorey aby ludzie u
żywali, tedy ( jako Herodotur przez tłuma· 
cza Cicerona powieda) za onych dawnych cza„ 
fow Krole dobrze obyczayne obierano. Tey 
włafny jeft urząd, każdemu przywłafżczyć 
to, co jego jeft , a to fię we dw.u rzeczach 
naywięcey pokazuje, w zapłatach, a w ka
raniu. Dziś pof policie na karanie jeft wźdy 
jakiekolwiek baczenie, ale na zapłaty barzo 
małe, chyba żeby kto czym infzym fię zale
cić, abo upodobać mogł, niżli famą cnot~. 
Bo ludziom ubogim, chociaby fię też wfzela- • 
kiemi cnotami ozdobili , źadne , abo barzo 
małe zapłaty bywają naznaczone tak z ftrony 
bogaćt:w, jako z ftrony łafki , y doftoyności 
jakiey. A co.Z infzego jeft,jędnęczęśćRze
czypof politey, ktora dobrze ma być rządzo-
na „ na baczeniu mieć, a o drugą niedbać, 
jefli nie to'? Jefli wfzyfcy przyftoynemi mę
kami bywają karani za wyftępki, czemu by 
też nie wfzyftkim jednakie zapłaty b •.rły da
wane za ich cnoty '?. Abowiem on Solon w 

1: 3 • Pra„ 
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Prawach Athenie{1fkich napifał, iż Rze9ipo
fpolita tak wiele zapłatami, jako y karriniem 
ftoi. Bo jefliby dobrym nie płacono, abo 
nienagradzano, a złych nie karano, tedy 
Rzeczpof po lita w fwey całości długo ftać nie 
może. U nas karania w Prawach opifane 
fą, a zapłaty widzimy być w rozdawaniu U· 

rzędow położone: ale o tych obudwu rze
czach na fwych mieyfcach mowić będziemy. 
Teraz o tern, co Krolom jeft naypotrzebniey . · 
w fob i<. mieć, mowmy, aby Rzeczpof po lit• 
nad inne wfzyftkie rzeczy miłowali, żadney 
części jey nie zaniedbali, a nie tak wiele 
fwemu włafnemu po!ytkowi, jako pofpolite
mu fwych poddanych ufJugowaJi. U ftarych 
"ludzi to bywało, iż ilekroć ktorego Krola Kro
lem mianowano, tyle razow go też .za razem 
y ftrożem ludu, abo Paftyrzem nazywano : 
ktoremi flowy }.lapominano go, aby pamiętał 
karmić tych, ktorych rz~dzić, abo im pano
wać chce. A Paftyrzowi dobremu to należy, 
aby nie tak wiele o fobie, jako o trzodzie 
myflił: co iż z woli Bożey jeft , świadczy o 
tern Prorok Ezechiel temi iłowy : Biada Pa
fierzom, ktorzy farni fo~bie karmią, izali trzo
dy nie od Pafiyrzow mają być karmione? (u) 
Jeft o ten] y infzych flow wiele, ktore tam 
tenże P,tórok wf pomina. Jako tedy na Pa
fterza 1należ} więcey o trzodźie, niżli o fobie 

my-

(n) Ezech. 34. v. 2. 
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myflić , takci: też należy na Krola , to jeft , 
na Przełożonego, a na ftroża ludzkiego wf zyft
kie f prawy ftofować ku pożytkowi, nie f we· 
mu włafnemu, bo to jeft tyrańfka rzecz, ale 
tych, ktorych rządzi. Abowiem ktorzy w 
Rzeczypof politey więcey o f wych pożytkach 
rnyfią , ci zacności o foby Pańfkiey f wey tak 
jako przyftoi bronić, abo przeftrzegać niemo
gą, bo częfio fię fkło~ią ku czynieniu krzy
wdy, fama możność poda im ku fzkodzeniu 
ludziom dro~ę. A tegb kto nie baczy, i~ te· 
mu, komu wfayftko ciało · poruczono, nie go
dzi ,fię o jednych członkach iłaranie mieć, a 
drugie opufzczać, jednych od krzywdy bro
nić, a drugich nic, więkfaą wolność jednem 
obywatelom f wym, niżli drugim dawać, wię
cey niektorym w radzie deferowac, abo im 
więkfzą zwierzchność przywlafzczać. niżli 
·drugim'? Co jednak jako j(łft rzecz potrze
bna, gdy fię to dzieje o fobom onem, k torych 
wżdy zwierzchności takowey przyczyną, abo 
fundamentem jeft mądrość, wierność, a cno
ta, tak zafię jeft rzecz nie przyfioyna ony 
ważyć. abo im jaką zwierzchność przywła· 
fzczać, w ktorych tego wfzyllkiego niemarz~ 
Bo gdzie takowa jeft przychylność do jedney 
firony więkfza, niżli do drugiey, tedy ztąd 
wiele złego przychodzi, y między urzędy by
wa wielka miefzanina : a częfio fię trafia, iż 
ci, ktorzy bywają zaniedbani, tedy yoni a· 
bo nie dbają zgoła o Rzeczpofpolitą, abo ją 

c 4 wnie-
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w nienawiści mają: a ktorzy nie wedle go-
dności tą na urzędy wywyżfzeni , abo jakie
mi poźytkami opatrzeni, ci abo fię nie godzą 
na urzędy Rzec~ypof politey , albo fię nie tak 
przeciwko niey zachowują jakoby powinni: 
ktemu między temi fironami dzieją fię wiel
kie krzywdy, bitwy, zabijania, yinfzychzłych 
rzeczy wiele. A ponieważ Rzeczpofpolita 
jeft z rożnych ludzi, ktore w fobie ma ze
brana, to jeft, z ubogich, · z bogatych, z 
fiachty, z miefzczan, y z innych ftanow, te
dyć też Krol o to fię ma pilnie ftarać, jefli 
chce mieć trwałą między obywatelmi ziemie 
fwey zgodę, aby poftanowił między nimi, ile 
by mogło być, porownanie: nie tym f po fo
bem, aby już wfzyftkie rzeczy były między 
.nimi f polne, abo żeby bogatym miał uymo
wać to, coby ubogim rlawał, abo żeby miey-
1kiego ftanu ludziom prerogatywy, abo wol„ 
ności flacheckiey pozwalać miał, abo wfzyft„ 
kie ftany miefzać, ale żeby tym wfzyftkim 

· ftanom chlubę niepotrzebną,~ nadętość, py
ćhę, y infze zarazy towarzyftwo ludzkie prze„ 
rywające, abo pfojące odjął. Widamy tego 
dof yć, gdy ludzie tak0wą wadą zarażeni po
pifują fię jawnie z tą przemierzłą , nadętą, a 
Rżeczypof politey wielce fzkodliwą nierowno„ 
ścią, czyniąc fię ead drugie ludzi zwierzch ... 
nieyfaemi, abo zacnieyfzemi świetną fzatą, 
mnoftwem Uug, da~nemi herbami, doftat
kiem oręża, pułhakami, abo harkabuzami_, y 

ły ... 
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łylkaniem mieczow: a z teyże nadętości do- · 
ftojeńftw ż-ądają, urzędow fię domagają, po
dleyfze, a nie tak możne ftrafzą, a onym, 
ktorzy fą niżfzego rodu, a nie tak możni, y 
nie tak bogaci, niepomału w cnocie, y go
dności naganiają. A ztądże pofpolicie roftą 
()We 1lowa, y pifania ufzczypliwey źołci pe
łne: chłopfka krew nigdy nie może życzliwą, 
abo przyfaźną być flacheckiey krwi. Za ta
kiemi Rowy, a gdzie takie zarazy panują, 
żadne porownanie, to jefi, żadna 1kłonność, 
żadne dobrowolef1fi:wo, żadne miłofierdzie, y 
żadna fprawiedliwość wRzeczypofpolitey być 
nie może. Zaś zjąwfzy z bogaftw ludżi boga
tych gorne rnnimanie, z narodu flacheckiego· 
nadętość, y wyfoką myfi, z możnieyfzych py
chę, porownają fię J zwierzclmi, y zacni z 
niżfzemi , a w rozmaitych, y rożnych ne· 
czach okażą fięjednakieferca,yumyRy wfzy
ftkich ftanow: nie będą ubodzy ftyikować na 
1we uboftwo , ani nieflachcicy na fwoy ftan, 
ani poddani na poddaność f woję. Zapraw
dę cnota kazda jefliże w ferca ludzkie wko
rzeniona nie będzie, koniecznie w tern zwierz
chownem okazowaniu fłaba, a nietrwała bę
dzie. T akżeć też y f prawiedliwość, y zgo„ 
da prawa, a ftateczna, y trwała między o
bywatelmi nie będzie, beż onego porowna
nia , o kto rem wyżey powiedziałem, ktore 
w fercach ludzkich f prawić na farnego tylko 
Krola należy. Są niektorzy, co ~ak ro~u-

E s nue·• 
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mieją, y ia to mają, łe to jedno, krolowac!, r 
Krolem fię nazywaó: jako pacholęta rozumie
ją, że toż jeft na koniu fiedzieć, co koniem 
{prawować, a f ędzi~ toż , co na mieyfcu Sę
dziego fiedzieć: a Staroftą być toż, co ubior 
Starofty nofić. Ale pokazał to Phaeton, że 
chłopi~ta w tey mierze barzo btądzą, ktory 
uporem f wym u Oyca to otrzymał, aby wo z 
rządził z wielki em złem f wojem , y ludzkim; 
y Cyrus pacholęciem będąc także zbłądził, 
że fuknie, między ktoremi nie było trzeba, 
poodmieniawfzy, niefprawiedliwy fąd uczy. 
nił: także też y infzych ·1udzi wiele ~łych, a 
fzaJonych, ktorzy dochody z urzędow radzi 
biorą, ale urzędom dofyć czynić ani umieją, 
ani chcą. 

Coż to tedy jeA: Krolem być'? Rzecz pe
wna, jefli w tey mierze prawdę znać mamy, 
nic infzego nie jeft, jedno rządzić ludzi wła
dności jego poddane. Lecz a jakoż mają być 
rządzeni,jedno gdy wodzem będzie mądro.~ć, 
a cnota "ł abowiem mądrość ukazuje fpofob 
dobrego r2ądzenia , a ćnota dawa chęć ku 
ftanowieniu dobrego rządu. Powiedźże, ja
ko może w całości ftać f po fob dobrego rzą
du, jedno gdy porownanie między obywatel
mi pofł.anowione będzie: ktore ponieważ nie 
może być uczynione z firony bogaćtw, ani 
z firony rodzaju, ani z ftrony rożności fta-
11ow, tedy jednak potrzeba, aby z fl:rony flcłon
ności, abo układności jednego ku drugiemu 

by-
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bylo porownanie: to jeft, wygładziw~y z 
f erc ludzkich one wady, chlubę, nadętość, 
y pychą, aby w rożności członkow tego je
dnego ciała okazowala fię wdzię,czna , a 
wfzyfi:kiemu ciału zgodna mi ef za ni na. Lecz 
czem więcey Kroi one wady z Rzeczypofpo
litey wypędzi, tym więcey będziemy o niem 
rozumieć, że on nie tylko ciała ludzkie, a 
rzeczy zwierzchne, ale też y owfzem więcey 
forca ludzkie rządzi, y fprawuje: ktory rząd 
czem jeft trudnieyfzy, tem teź ma być za za
cnieyfzy poczytan. A toć jeft zaifte ludzi 
prawdziwie rządzić, rnyfiom ich rofkazować, 
ferca głafkać, a wały nawałności ich fkromić, 
y cifzyć. To łepak może uczynić częśeią 
mówą mądrą, zfukaniem cichym, napomi
naniem ftatecznym, czego fpofoby na infzem 
micyf cu fnadniey rozpow,iemy : częścią też 
znakami twarzy, a pofiawami, z ktorychby 
ludzie fkromni, a układni ła1kawą twarz Kro
lew1ką, a pyfzni , y nadęci narufzenie łafk.i 
poznać mogli.~ 

A przeto Krol niechby nie nakładał ufzu 
nazbyt bardem mowom: f wowolnem uczyn
kom niech nie pobłaża, ale je karze : niech
by fię też nie bawił ludźmi nadętemi, a chlu
bliwemi. A zafię cz em by kogo widział fkro
mnieyfaym tak w fłowiech, jako w uczyn„ 
kach, y we wfzyftkich fprawach żywota je
go , temby go więcey niech do fiebie cią-· 
gną;ł, o owe uizczypliwe, a jadowite Rowa , 

kto„ 
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ktore między mieyfkim, a flacheckim flanem; 
to je ft, między członkami Rzeczypof politey 
( jakoby jednego ciała będącemi ) niezgodę, 
waśń, y zakrwawione ferce czynią, niechay 
Kro\ z Rzeczypofpolitey f wey prawie odpę
dzi: jefzcze nie mowię „ aby je karał, bo te ... 
raz nie o prawach mowię , ale to mowię, a
by takowych mow ufzczypliwych, a nieprzy„ 
fłoynych przed fobą bardzie wf pominać, a 
między lu.dem rozfiewa6 nie dopufzczał, -
prz-eto iż fą nikczemne, niepotrzebne, uf zezy„ 
pliwe, przeciwko Boau, y przeciwko lu„ 
dziom grzefzące, z ktorych wiele złych , rze· 
czy roście; a ktemu tez takowe iłowa wy. 
dawają zajątrzone ferca tych, ktorzy jemo
wią : bo to pof palicie bywa' jakiego. kto fer. 
ca jefi przeciwko drugiemu, takiego teź· &oe-. 
go rozumie być przeciwko fobie. Abowiem 
ztąd rofłą podeyrzenia, y mowy nienawift1e. 
ktore gdy płużą, t:owarzyiłwo fpoJnego ży„ 
cia ludzkiego ftateczne, a trwałe być nie mo„ 
że. Y prożua jeil o tern nadzieja , aby ci 
Rzeczypof politey w wielkich niebefpieczno,.. 
ściach fpolnie bronili, ktorzy tak nieprzy„ 
jacieHko o fobie zobopolnie y rozumieją, Y' 
mowią. A przeto Kro! ma ftę o to pilnie fta„ 
rać, aby cnocie, dobremu powodzeniu, y 
zacności wfzyftkich obywatelow f wych jedna
ko iyczJiw był, y jednako o tern radził, aby, 
jako jeft pofpolitym wfzyftkim poddanym 
f wym Panem, tak by tez był pof politym tych 

wfz.yft· 
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wfzylłkicli Oycem: bo to na Pana zależy ha„ 
mować, y karnć niepofłufzne fi'.ugi, a Oycow~ 
1ka rzecz jeftłafkawym być, y przebaczać f y„ 
nom. A tak aby ci wfzyf cy, ktorzy Kro I o
wi poddani fą, y bali fię Krola jako fludzy, 
y miłowali go jako f ynowie, trzeba wf zyft„ 
kich powściągać, ktorzyby wyftąpili: a kto
rzyby fię w powinności f wojey zachowali, 
tych obyczajem łafk.awego oyca opatrować. 
Acz przedfię przebierać o.fobami wedle cno· 
ty, potrzebna rzecz jeft f praw cy RzeczytJo· 
f politey: ale pożytek , ktoryby z kogo od
nieść mogł, przekładać nad cnotę , jeft rzec.z 
zgoła nieprzyftoyna. 

Polybius człowiek, jako pifmo jego świad• 
czy, uczony, długo fię dworem bawił, pifze, 
że Krolowie z przyrodzenia nikogo ani przy
jacielem , ani niep~zyjacielem nie mają, ale 
pożytkiem przyjaźń, y nieprzyjaźń mierzą. 
Lecz to Polgbius nie w teu fpofob napifał, 
żeby tak chciał mieć, ale że tego w obycza
jach Krplewlkich doznał. Co jefli ludzie pro
ści, a urzędow żadnych zacnych nie mają
cy ·, ktorzy ~ pożytku przyjaźń poznawają, 
godni fą za to firofowania , jako daleko go
dnieyfi fą ci , ktorzy wielkie ur.zędy na fobie 
nofzą, a taby fię ~w nich wada naydowała? 
Zadne zaprawdę nie może być baczenie na 
rzec~ f prawiedliwą, a uczciwą, gdzie wfzyft
ko do pożytku ciągną. 

Slachetny to tedf b~dzie obyczay , gdy 
zwierz· 
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twierzchni rzędzicielowie ony za przyjacio• 
ły mieć będą y fobie, y Rzeczypof politey, kto• 
re uyrzą być chętliwe do cnoty: a nieprzyja
ciołmi będą rozumieli być onych' ktorzy r, 
niepriyjaciołmi cnocie: jako fą mężoboyce, 
nierządnicy, wydzieracze cudzych rzeczy, y 
infzemi niecnotami f plugawieni, z kto remi 
towarzyfłwo , y zabawę mieć, mufiałoby to 
jakie piątno Panu przypalić/ Majefłatowi jego 
nieprzyftoyne. Ajefliże Krol wfzyftkę Rzecz„ 
pofpolitą umiłuje, a niedopuści żadney czę• 
ści jey być opufzczoney, zaprawdę y toć U• 

czyni, że wfzyftkie Powiaty, ktore zowiemy 
Wojewodztwy, w koło objezdżać, a w nich 
pewnych czafow przemiefzkawać będzie . . A
bo wiem dla tego w każdem Powiecie dano 
inf ze urzędniki, ktorzyb}' Krolew1kie pofługi 
odprawowali, aby Kroi opuściwfzy infze miey„ 
fca, nie w jednym fię tylko kochał, ale aby 
fię na każ dem mieyf cu na przemiany okaz o„ 
wał być Kro Iem z możnością f wą: aby pew
nych czaf ow powinności f wey Krolew!kiey 
dof yć czynił, fkarg ludzkich, y innych po
trzeb pofłuchował, na Sądziech zafiadał, y 
wfzyfikie infze urzędy f we wykonywał. (w) 

A 

----------~~--~~---~~------
(w) Ta Kfiązka napifana byla przed uiłanowie· 

niem Trybunału, kiedy w ręku Krola nay· 
wyżfza Sądow byb wradza. Trybunat w 
Polfzcze u!łanowiony za Krola Stefana Bato„ 
re go roku l578· w Litwie roku 1581. 
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A tym f porohem obaczyłby wfzyftkich Powia· 
tow położenie , mieyf c, y żamkow obronę: 
obaczyłby też, jako dobrze fą opatrzone po
trzebami ku wytrzymaniu wfaelakiego gwal· 
tu od nieprzyjacioł: naoftatek obaczyłby u„ 
rodzaje pol, co mogą rodzić, a czego nie 
mogą: ktemu też ludzkie zabawy, y o bycza„ 
je , ktorychby abo poprawił, abo je jako fza-

. cunkarz ftrofował, a do fądu przyzwał. Pro
żnujące, leniwe, o rolą, y o gofpodarftw<> 
niedb~jące naprawiłby, a do powinności przy
zwał, złościwie, a fwowolnie żywące karał
by. Tym fpofobem zabieżałby Krol prożno
waniu, niecnocie, y fwowolności wiela ich, 
a nie dopufzczałby im w onę źbytnią wolnoś6 
abo rac:zey f wą wolą głęboko .aa brnąć. Wie
leby Kroi w tey mierze fam obaczył, y fpra
wił, wieleby też ludziom w cnocie, a wier
ności doświadczonym poruczył. Nieznośna 
jeft niektorych Powiatowych urzędnikow f wa
woia, że frodze ubogie ludzi łupią, a przy
fiępu im do Kro la bronią: a jefii nie bronią, 
tedy przecłfię więcey Starościnem Rowom 
wiary dawają, chocia im wielkie krzywdy 
czyni, niżli wiela ubogich ludzi fprawiedli
wemu narzekaniu. Ale Krol będąc o0licznie 
w Powiecie łacnoby fię wfzyfikiego dowie· 
dział, a nie dałby fię Staroście ofaukać, gdy· 
by iy do tego nie folgując przycifnął, żeby 
w Prawie odpowiedał , a nie mając źadnego 
względu ua ofobę, za takiego by iy mieć ka-

. k~ 
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zal, za jakie y infi obwinieni o jakikolwiek 
wyftęp bywają miani. 

Zło~eby to zaprawdę wieki z nieba fi~ 
nam o KRoLu wrociły, ( x ) y Kro1e11wa ta ... 
kie, jako Virgi/ius mowi, (y) jakie za kro I o
wania Saturnufowego były, kiedybyś obyczay 
ten, acz opufzczony, y przez wiele wiekow 
zaniechany, ale prawie święty, y Rzeczypo• 
fpolitey wielce potrzebny odnowił. Gdy ko
go oikarżają, godzi fię, aby każdy człowiek, 
a naywięcey Krol trzymał fię obyczaju Ale· 
xandra Krola Macedońikiego, ktory żadnemu 
ofkarżającemu obu ufau nie dawał, ale tyl
ko jedno, zofi:awując drugie zupełne ofkar
żonemu, a fam po tym jakoby będąc między 
dwiema ufzyma śrzedni, wyrok czynił. A 
przeto jefłi k9go do ciebie tajemnie ofkarżo
no, patrzayźe tego, żebyś oflc.arźonego abo 
fam, abo przez kogo infzego na pokoju nie 
pomionął, a jego abo przyznanie, abo ob-4 

· mowę wyfl'yfzał, nie oznaymując przedfię te
go, kto oikarżył. Ofobliwey 9firożH0Ści do 
tego trzeba, źeby ofkarżycielom abo wnet 
zarazem wiary nie dawano , abo też drogi 
do ofkarżania zgoła nie zagraqzano. A jako 
to nazbyt prędkiemu uwierzeniu przyczytają, 
wfzyfiko co uflyfzyfz zarazem za pewne przy-

jąć: 

(x) Zył ten Andrzey Modrzewfki za pa_nowania 
Zygmunta Augufta w Polfzc.z~'! 

f y) Vi~ilius Ecló~. +· 
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jąć: tak zafię przed wfzyftkiemi ufzy zam ... 
'knąć, niemądrości przypifują. Bo częfto
kroć wiele ludzi wiele rzeczy ukazują ku wy„ 
ftrzeganiu tobie, y Rzeczypofpolitey barzo 
potrz'ebnych. A tak, na Pana to właśnie 
należy y nie kochać fi.ę w oikarżanio , y nie 
dawać ofkarżającemu wiary pirwey, niżli Hf2 
wfzyrtkiego dowiefz, coby też na to druga 
fłrona odpowiedzieć mogła. 

Na k_qgoby fię pewnemi znaki doświad
czono, .żeby kogo ze złości, abo umyfłem 
.zafzkodzenia ofkarżył, niechayby był karan. 
Ale przedfię tak by niechay był karan, aby fię 
drudzy od o1k:arżania nie odiłrafzali, ktorzy
by nie z jakiey włafney waśni, ale z miłości 
Rzeczypofpolitey, o ktoreyby dobre H:ali, czę
fto Pana z ftrony wiela ·rzeczy napominali. 
To też· naymniey nie należy na Krola, ale pra
wie na Tyranna, co niektorzy dla utwierdze
nia możno.5ci fwey czynią, iż abo przyczyny 
nieprzyjaźni między Pany fieją, aby łacniey 
to, czego żądają, za ich niezgodami prze
mogli, abo ferca, y rnyfii ich iakiemi krzyw
dami zwątlili, iż, ktorzy upufzczą pioro, a
bo force firacą, nie łacno fię oprą przeciw 
zuchwainwu drugich : abo chcą, żeby mię ... 
dzy nimi żadnego możnego nie było: jako 
powiedają,że to Turecki Carz wWęgierfkiey 
ziemi przefzłych lat uczynił: bo zakazawfzy 
chłopom pofłufzeńfłwa , y rqboty Panu po
winney, chciał S1achtę z nimi porownać. Po-

F do~ 
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dobne temu, abo jefzcze y frożfze ono, co 
powiedają o niejakim KalJimachu, że prze· 
fałych lat namawiał Krola Jana Olbrythta na 
·takowe rzeczy, ktore na leżały abo ku wy ... 
gubieniu, abo przynaymniey ku nawątleniu 
zacności fianow, ale on fiachetny Krol fako
dliwe rady ku tyralifiwu fię :fkł:miając· wzgar
dził, a Rzeczpofpolitą w taki ~ m poftdł nowie
niu, w jakim ją był od przodkow iwoich wziął 
y on fam zachował, y lwemu potomiłwu po
dał. Zaprawdę zwierzchny Pan ma być po
wodem, y firoźem pokoju, a zgody między 
obywatelmi, a fporow, y niezgod ma być u„ 
fiawicznym porownaczem: y ni mniey ma 
być żałościw z rozruch o w obywate1ow f wych, 
jedno jako Ociec z niefiworności fynow, abo 
jako głowa z niefpofi . bności drugich człon
kow: ponieważ on jeft Rzeczypofl>0litey fwey 
głową, a Oycem oyczyzny bywa nazwa n. 
Nie możeć być ciało zdrowe, y nie może 
być na wfzern fpofobne, gdzie woynę w ie
dzie flrnra z kościami, thlgma ze krwią, ko-
lana z goleniami, ferce z wątrobą. 

Nie jeft to prawdziwy Ociec, ktory nie
zgody między f ynmi abo wzbudza, a fo
rytuje, abo nie Hara fię, .żeby były wykorze
nione. Nie godzien też ten, Żf'by go zwierz
chnym Panem, abo Krol <„n1 zwano , ktory 
krzywdy czyni fwoim ludziom, a k'Ocha fię z 
waśni jednego przeciw drugiemu , mając 
i·zecz f wą na pieczy: jako też y Pafterz nie 

je ft 
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jefł: godzien tego przezwifka, gdy owce roz
gania, z naylepfzey pafze zgania, a owczar
nie nędznemi fzkodami, abo upadkami nape
łnia. Jefzcze też y to należy na f prawiedli
wość, każdemu w rzeczach uczciwych wia
rę zachować. Abowiem Rzeczpofpqlita nie 
może infzym f po fobem w całości być zacho
wana , jedno zachowaniem wiary nie tylko 
obywatelom, abo przyjaciołom, - ale y nie
przyjaciołom. Dla tegoć Rzymianie Anni
bala przeniewiernym, a Kartaginenczyki nie 
flownemi, a wiarę łamiącemi zwali: iż oni 
y o wiarę niedbali, y przymierze łamać zwy
kli byli. Wieczney pamięci godna rzeczjeft, 
a ku wfpomiuaniu żałofny przykład Władzi
flawa Krola Węgierfkiego, Stryja tweg0 (z) 
o Krolu, ktory iż był przymierze z Amura
tem Tureckim Krolem wziEtte, za namową 
Eugeniufa czwartego Papieża złamał, wielką 
fzkodę fobie, y lfroJefłwu fwemu przynioil. 
Bo gdy mu fię przed tem fzczęfliwie w bi
twach przeciw Turkom powodziło, potym 
za złamanie przymierza karanie odnioH. A.· 
bowiem y woyfko }ego liofy<; wielkie, y rnę· 
żne, y z:awfae przedtym wygrawac: bitwy 
przyzwyczajone porażone jefi, y faro zginął, 
iż BoG onego przymierza Sprawca tym go 
:lkarać chciał. Daleko lepiey uczynił Attiliur 
Regulus, chocia poganin, ktory, aby Karta-

F 2 g~ 

(z) Wlad i1ław Krol Węgierfki, ktory zginął pod 
Warną, Dziad Krola Au~ufta. 
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gineńfkim wiarę ftrzymał, wrocłł fię do Kar„ 
taginy, rozumiejąc to być rzecz lepfzą, y Rze· 
czypofpolitey pożytecznieyfzą, niżliby nie 
ftrzym~wfzy Howa miał uść śmierci, ktorą 
wiedział już fobie nagotowaną być. A tu 
już niech będzie o fprawiedliwości dof yć, o 
ktorey w Kfięgach wtorych fzyrfzey rozmo
wy mieyfce będzie. Przy fprawiedliwości 
bywa fzczodrobliwość, cnota y ludziom pro
fiym, ale naywięcey zwierzchuemu Panu po
trzebna. 1\ fzczodrobliwość nic infzego jefi, 
jedno dać w ten czas, kiedy trzeba dać, ko
mu trzeba dać, jako wiele , y dla czego co 
ma być dano. A tak ujezdrożnaby była 
rzecz, o każdy nakład używać rady prze
dnieyfzych, a rozfądnych ofob: a z tego co
kolwiek by nę na dary wyłożyło' jako y z in
fzych nakładow potrzebnych, żeby Podfkar
bi liczbę dawał. 
- J efliby taldey pilności nie przyłożono, do

chody roczne 8arzoby fię łacno rozlazły, y 
przyfz.łoby po tym do oddalenia, y zafia wia
nia dochodow Zamkowych, y Powiatowych, 
abo zaprawdę gdyby nalegała woyna, abo 
jaka inf za Hzeczypofpolitey niebefpieczność, 
rnufiałby Kro] fprośnie fżwankować, coby 
nie mogło być okrom wielkiego narufzt:'nia 
zacności Krotewikiey, a okrom fzkody, y nie„ 
befpi '€czności Rzeczypofpolitey. 

A to też jeft rzecz pewna, y prawdziwa, 
iż prze utratę niepotrzebną nifzczeją bogac

twa, 



O PoPRAWIE RzECZYPoSP. 85 

twa, a prze fkromny, a pomierny; y porządny 
fzafunek mnożą fię. . To o fzczodrob1iwości 
niech będzie dofyć. To też na zwierzchne
go Pana przynależy, nie podnofić fię czafu 
.fzczęfliwego powodzenia, a czafu _niefzczę
ścia nie truchleć. Czafu też pokoju przyna
leży na Pana myilić na potomne czaf y, abo 
na wieczność o zacności, y o dobrem tak 
fwem, jako y ludu f wego: bo powiedział nie
ktory uczony : 

... .. Felix Ci vita;, 
Tempore qutE pacis bella futura timet, 

To jeh:: 
Szczęfiiwe Miafio, ktore miefzkają,c w pokoju, 
Obawia fię przygody, a mym o boju. 

Przeto Krol ma fię fłarać o wfzyi1:ko, cze
go do woyny trzeba, broń w .zelaką. goto
wać, a mieyfca od najazdow nieprzyjaciel
fk.ich bliżfze częfto objeźdżać. Z wię1, f zą 
chęcią żołnierze na takie mieyfca zjeżdfać 
fię będą, na ktorych będą wiedzieć, że tam 
Krol ich częfi:o przemiefzkawa: pilniey będą 
przefl:rzegać powinności f wey, a nieprzy}a
cielowi też ftrafzliwfzemi będą. Nakoniec 
pokoy oney ziemie fiatecznieyfzy, y dlużfzy 
będzie, ktorey Pan będzie taki, że go po
ftronni narodowie będą wiedzieli być cżuy
:nym, a każdego czafu do woyny gotowym. 
Ale o woynie w trzecich Kflęgach mowi6 bę
dziemy. A to niechay będzie dofyć powie-

F 3 dzia-
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dziano o tvch cnotach, ktore>mi Krolowie in
fze ludzi przechodzić mają: bo flufZna rzecz 
jeft' aby ten' ktory o wrzyilkich radzić , y 
myfiić ma, był nad wfzyHkie inf ze mędrfzy, 
ktemu też 1kromnieyfzy, y powściągliwfzy, 
jako ten, ktory wfzyHkiemi rządzi. Boć praw
dziwie one fl'owa powiedziano: Czem kto jeft 
więkfzy, a czem więkfzemu mnoHwu ludzi 
ro1kazuje, tern mu fi"'ę mniey godzi ono czy
nić, coby mu fię podoba.to, aby ona naywy:l
fza władności jego możność nie podaw~ła mu 
przeftronney drogi przewodzić, a nawet y 
broić, cobykolwiek chciał. To też jeft Kro
fowfki włafny urząd, cnotę fzczodrobliwością 
wyfiawić, f prawiedliwość między obywatel
mi czynić, a nieprzyjaciela zwyciężać. 0-
kro_m tego, towarzyftwo f polne ludz~ie mię
dży nimi nie może być trwałe, ktore towa
rzyftwo aby zawżdy w cało.~ci mogło być za
chowane, przeto mnofi ~ o ludzi pragnęło te
go, aby j~dna ofoba wfzyll:kiemi władała. A 
przetoż niechay to wiedzą Krolowie, że 
oni dla ludu, nie lud dla nich jeftl pofiano
wion. o jako to fą potężne' a przerażają
ce fi'owa, kiedyby je ten, ktory kroluje, do 
wnętrzności ferca fwego przyjąt Bo ktory 
Pan mnima, żeby dla niego było mnofiwo 
ludzi, nie może hyc;, aby nie miał zle uży
wać y Judu farnego,· y wfzyll:kich jego rze
czy. Łacnoć to obaczyć u wiela ich, ktorzy 

. nic niedbają , y nic nie myfią o rzeczach lu
d~i 
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dzi fobie poddanych, ktorzy aby napełnili żą„ 
dze r we' śmieją y lud łupić' y ciężkiemi brze
miony trapić , y pożytki im odeymować, a 
to , czego z grup tow, na ktorych żywą, na
byli' do infzych_ ziem przenofić' y wfzyftko, 
co fię im podoba broić. 

_ Ale Pan, ktory to na fercu f wem pilnie 
uważy, że on nad ludem jeft przełożonym, 
nie dla fiebie, ale dla tegoź ludu; ten tak: 
będzie rozumiał, że nic nie inafz jego wła
fnego, ale wfzyftko Rzeczypofpolitey: a o te 
rzeczy„ ktore fą fpolne wfzyftkich, będzie fię 
fiarał, jakoby wizyfiko przynofiło zacnóść, 
y pożytek Rzeczypofpol!tey. Ten dla fwo
ich pożytkow nic cbciwiey nje będzie poczy
uał: ten · dobra fwego od dobra ludu iwego. 
nigdy nie odłączy: ten wfzy!Łkę Iławę, cze.~ć, 
y fzczęście fwe będzie pokładał w fpokoyuem, 
a f zczęfliwem ludu fwego życiu, co Cicero 
fzeroce temi iłowy wypifał: (a) Jako Ster· 
nik naywięcey ma mieć na baczeniu fzczęfli
we żeglowanie, Lekarz zdrowie chorego , 
Hetman zwycięftwo, tak Sprawca Rzeczyl"' 
pofpolitey fzczęfiiwe, a f pokoyne obywate
low fwoich życie, aby Rzeczpofpolita mogła 
być na wf zem Rawna, w bogaB:wach obfita, 
y uczciwych cnot pełna, bo fię godzi, aby 
tak wielkiey, a między ludźmi zacney, y pię-

F 4 kney 

(a) Cicero ad Attic. lib. g. epift. u. 
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kney rżeczy on był Sprawcą. Jeft tedy to 
urząd zwierzchnych Panow, wfzyfikie oby
wateJow fwoich fprawy wiedzieć, lłarania ich, 
prace, trudności, rożni ce, fpory, nienawi
ści, niedofiatki, niebefpieczności wojenne, 
nawet wfzyitkich rzeczy ciężar na fobie od
ncfić, a. wtem wfzyfikim dobr~, y po.żyt
kow Rzeczypofpolitey pilnie przyftrzegać, a 
o pożytki fwe nigdy fię tak nie Harać, aby 
ich do pofpolitycb przyliczać nie miał. A
bowiem w dobru pofpolitem zawżdy naydą 
y fwe. A jefli f woy pożytek od pofpolitego 
będą chcieli odłączać, zaprawdę ci zboyca
mi bę<lą Rzeczypofpolitey, nie firożmj, bę
dą 5ka.źcami jey, nie fprawcamj. To jeft pe
wna rzecz. Toć świadczy żywot, y fprawy 
tych wfzyftkich tak Krolow, jako Kfiążąt, y 
infzych Przełożonych, ktorzy mnimają, że 
nie oni dla poddanych, ale poddani dla nich 
fą fiworzeni, na świat wydani, y po{lano
wieni. Takci wiele może niewiadomość pra
wdy, a zwłafzcza w tych ofobach, ktorych 
cheć za niekaraniem obrociła fie w wielkie 
fw~woleńftwo, y rofj:mftnośC:. A poniewaź 
nie tak wiele ludzie uftawom bywają poflu
fzni, jąko pr~yJ\ładem do rzetzy zacnych 
by\vają pobudze~1i: przeto na 4wirzchnego 
Pana na]eży, takim fię pohazować w rzą
dzenfo żywota fweeo, jakiemiby chciał mie6 
fobie poddane. Dziwne żądła męftwa w fer
cach żołnierz o w f wo ich zofi,awuje Hetman , 

gdy 
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gdy tak mowi: Nuże moi mili żołnierze, co 
uyrzycie, że ja pirwey przed wami czynić bę
dę, tegoż y wy za mną czynić nie przefta
waycie. A zafię Hetmana nikczemnego, zle
niałego, a w rofkofzach rofpufi:nego, chocia 
by też co gornie mowił, żaden żołnierz nie 
będzie rad Ruchał. Paweł Apófi:oł tak wiel
ce ważył karność domową, iż z niey bierze 
wielki znak tego, kto fię godzi bydź Ępifco
meni, abo Dozorcą, mowiąc: a jako będzie K.o„ 
ścioł Boży rządzić, kto włafnego domu f we
go rządzić nie umie? Niechayźe tedy zwierz
chny Pan tak fię przez wfzyftek czas ŻY\f ota 
fwer;o popifuje, jakiemi chce mieć ludzi fwo· 
je. Bo jako niektory uczony mowi: 

• . . . • Componit11;r or bis 
Regis ad exemplum : nec Jic in.fleflere Jen.fus 
Humanos ediela valent, quam vita regtntis. 

To jeft: 
Wfzyfiek świat pofpolity patrzy Kro la f we go 
Obyczajow, trzyma fię wfzech pofi:ępkow jego. 
Mało ważą Statu ta , mało roikazanie, 
Przełożonego życie za to wfzyH:ko ftanie. 

Wielkie owfzeki przymufzenie do pofłu
fzeńfiwa na lud fwoy wkłada zwierzchny Pan , 
gdy nie tylko Rowy przykazuje, ale przykła
dem fwym idzie przed wfzyftkiemi, jakoby 
podawając rękę za fobą idącym. Ten obo
wiązek nie bywa fprawion mocą cielefną, ani 

F 5 Źe· 
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żelazem ( co naleźy na Prawa, y na Sądy ) 
ale wftydem wfa:yftkirn zadanym, jefii nie bę· 
dą czynić tego, co widzą, że ich zwierzchny 
Pan czyni. Tym fpofobem zwierzchny Pan, 
-y Dwor fwoy hędzieuczył, y Urzędnikom po
winne do rządzenia wfzyfikich rzeczy cnoty 
zaleci, y przełożone do ich powinności po
budzi, y Młodzieńcom do wyuczenia flache
tnych nauk, abo umiejętności drogę poda, 
y poddane fwoje mędrfae, a do każdey pÓ· 
winności ptlnieyfze uczyni. Będą mu wfzy
fcy poflufzni z chęci, a nieponiewoli: wrze
czach trudnych nie opufżczą go, rzeczy tak 
wefołe, jako przeciwne f polne fobie z nim 
będą rozumieć: o żywego będą fię bić ' a z 
umarłym będą fobie życzyli umrzeć. A o 
temci zaprawdę wfzyfikim zwi,erzchny Pan 
rnyfilć ma, że to \x/fzyftko, com powiedział, y 
coby trzeba, aby fię w niem nayliowało, nie 
tak wiele ludzkie fiły f prawić mogą ,jako łatka 
Boża. Przeto BoGA o to pokornie profić 
trzeba, żeby w tak wielkiem wie la rzeczy 
rządzeniu raczył natchnąć Ducha łaiki fwey. 
A niema już na tern przefłać, że fprawiedli
wie, a prz}fl:oynie Pańftwa dofiał. Bo jefii 
go nieprzyftoynie będzie używał, jefli rad, 
y f praw f wych ku dobremu rządzeniu Rze
czypofpo1itey, ku czynieniu wfzyftkim zaro· 
w no f prawiedliwośći, ku bronieniu chwały 
Bożey nie obroci, jefli drogami Przykazania 
Bożego chodzić nie b~dzie, nie inaczey bę-

dzie 



O PoPRAWIE RzECZYPOSP. 9r 

dzie poczytan , jedno ja ko on Saul Kro l Tzra
ełfki, ktory w o nem narodzie był y nayflą.
chetnieyfzy, y nayurodziwfZy, ktory z rofka
zania Bożego był Krolem obran , ktory pro
rokował, ktory ze wfzyftkiemi ludu Bozego 
nieprzyjacioły wfzędzie w około mężnie wal
czył, y wiele zwycięftw odniofł, ale iż dro
gę Przykazania Różego opufzczał, przetoż 
był y od Bo GA odrzucony, y Kro) efiwo Izra- . 
elfkie od niego oderwane, a drugiemu dane 
było: przetoż też od Ducha Bożego bttdąc 
opufzczony, duchowi złemu był podany1, a 
w bitwie fyny fwoje wfzyfikie widział pobi
te, fam też będąc ranion , potym fię fwą rę
ką zabił. Ale te wfzyftkie rzeczy o Saulu 
wfzyfcy z Pifma świętego wiedzą. Ono też 
o Ludwiku Krolu Węgierfkiem jaśnieyfza 
rzecz jeft, niżlibych ją fzerokiem1 iłowy po
wiedać miał, ktory też fprawiedliwie na Kro
leitwo był obran, ale iż fprawiedliwości nie 
barzo. pilnym ftrożem był, więcey tańcow, 
niżli poważnych fpraw pilnował, krzywd Ju
dzi obciążonych nie mścił fię, y innych po
winności Krolewikich zaniedbawał, prz~to 
ta kie !kończenie żywota miał, jakiego wfzy
ftko Chrześdańftwo zawźdy żałowaó bę
dzie. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ X. 
1. Panowie Ra~a, y Poflowie Ziemfcy dla cz~

go do radzenza o Rzeczypofpolitey bywan: 
Krolowi pr.zydani. z. Dla czego Krolowi 
dana je.ft naywitkfza :;;wierzchnoH w Rzeczy
p_ofpolitey. '3· r tu o powinnelci Panow 
Rad krotko. 4. Y o Poradnikach Krolew-
jkich, ktorzyby przy niem ujlawicznie byli. 
5. To Sekretarzach haźdego Powiatu. 6. Na 
Kro/a naleźy, aby przy Radzie Senatorow by
wa!. 7. Zamknienie opijania Senatu wziete 
od ich powinności. 

Gdyż tedy rozmaite kaźni na Krole fą za„ 
łożone, l~torzyby nie dobrze używali Urzę
du fwego, a :bden Krol nigdy nie był, ktory
by fam wfzyftkie Urzędy, abo powinności na 
fobie nofić rnogł: przeto jeft bez mała wfzę
dzie ten obyczay, że Kroi om Senatory, yin
ne Urzęduiki przyfławiają, ktorzybv z nim 
Rzeczpofpolitą rządzili. Co też y Moy.żefz 
(b) naywyHzy Sprawca ludu Bożego uczy
nił, ktery za radą Jethrona Madyanity świe
kra f wego obrał wiele ofob czelnieyfzych, kto
rym też władności fwojey udzielił. Uczynił 
to y Daryus Kro! Medfki, ktory też niektore 
przednieyfze Pany poftanowił, między kto-

re-

(b) 2. Moyfis 18. v~ ~r. 
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remi chciał, aby też był Daniel Ebreyczyk, 
( c) aby z nim wfayftkie rzeczy rządzili, y 
fprawowali. 

U PoJakow mimo Kro la, y Pany Radne, 
barzo wiele może fiachecki Han, ktory pofy
ła zawżdy z każdegoPowiatuPofły na Seym, 
ktorzy acz nie mają mocy wotować; wf zak
.że wiele rzeczy potrzebnych podawająkuroz
bieraniu Senatorom. 

Ufta wy też wfzyftkie pilnie przeglądają , 
jefii co Rzeczyp9fpolitey fzkod!iwego być 
widzą. aby fię przeciw temu zafiawili. A 
przetoż żadne Pr~iwa, ani uftawy nie fą wa
.źne ,jedno naktorePofł'owie Ziemfcy pozwo
h!. Nie inaczey podobno fą ci Poiłowie u 
nas, jedno jako u Rzymian bywali Starli nad 
pofpolfl:wem, ktore zwano Tribuni Plebis„ Bo 
ponieważ w pofpolftwie potrzeba zawżdy 
mądrości, powagi, y Jlateczności, przeto 
poruczano to czelniefzym ofobom na to obra
nem, Tr1buuis, to jefi, Starfzym nad pofjJol
ft s em, aby fię przeciwko wynalazkom Pa„ 
now Rad opierali, a pilnie tego przeitrzegali, 
żeby Rzeczpofpolita ub]iżeniajakiego nie od„ 
no.fila Widziałem to fam, gdy wiele rzeczy 
zacnych, a potrzebnych, pofi:anowiono u nas, 
za uchwaleniem Slacheckiego fianu; wiele 
rzeczy fżkodliwych odrzucono , za nieprzy
zwoleniem jego. Co Panie Bo.że day, aby 
na wieki trwato. Ale 

( c) Daniel. 6. , 
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Ale też niekiedy dali fię w tern uznać, 
iż n~żbyt fran f woy miłują., a nie tak dalece 
o Rzeczpof po litą dbają, jako pilnie wolności 
fwoich bronią, co Hę okazało w nieHufznem, 
a niefprawiedliwem artykule o mężoboyftwie. 
i\ tak niechay tego pilnie Hrzegą Pofłowie, 
aby dla nich kiedy Rzeczpof pol1ta wielkiey 
fzkody nie wzięł , z wielką ftanu ich fromo„ 
tą, y nędzą. Ale Panie Boże tego ucho
way, a racz wfzyfłkiernu Slacheckiemu fta
nowi takie force d.1ć, aby oni odrzuciwfzy na 
ftronę miłość farnych fiebie, wfzyfrkę Rzecz
pofpolitą, to je ft, wfzyfłkie ludzi w rem f po
lecz n ego życia towarzyltwie z nami miefzka
jące miłowali, o wfzyftkie fię ftarali, wfzyfi-
kich gardła, pożytkow, y zacności bronili. 
Co kiedy będzie, tedy fię okaże !prawiedliwa 
przyczyna, dJa czego tak Panowie Rada, ja
ko y Slachecki fłan przydan jeH do wfadno
ści Kro1ewlkiey. Botomamy za pewną rzec-z 
mieć, że nie jeft żaden, ktoryby jeden fam, 
abo radą f wą, abo ftaraniem f wym mogł wfzy
fikiey Rzeczypof politey dofyć uczynić, a jey 
brzemiona znofić. A jako kążdy więcey (d) 
dwiema oczyma uyrzy, Jepiey dwiema ufzy
rna Ryfzy, a dwiema rękami, y dwiema no
gami więcey {prawi, niżli kiedyby tylko je
dne~o oka, jednego ucha, jedney nogi, y 
jedóey ręki używał: takci wfzyfcy, ktorzy 

/"" wie-

( d) Ariftot. ? oitic. 3, 
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wiele ludu, y nie.zliczone f prawy poruczone 
fobie mają, potrzeba, aby wiela ludzi oczu, 
ufzu, y riog, y rad używali, chcąli dobrze, 
a· porządnie rzeczy wfzyftkie fprawować. 

Y zda mi fię ta przyczyna być, dla ktorey 
Krolom y zwierzchnym Panom, prawem wfzy
fikich narodow, naywiękfza władność w Rze
czypofpolitey danajefł: ktorzy będąc na nay ... 
wyżfzem · doftoyności fiopniu pofianowieni, 
radząc, y myfląc o wfzyfikich f woich ludziach, 
nie jedney, .abo nie kilku o fob rady w f pra
wowaniu rzeczy używać mają, ale wida o-
fob, y tych nie leda jakich, ale co przedniey
fzych, y co mędrfzych 11 ktorychby oni wię
cey, niźli kto infzy mogł mieć. Abowiem 
jefii fię puścifz za dobrym rozf ądkiem, nie
f.łufznaby to rzecz, aby jednemu człowieko-
wi, ktoryby y nic nie umiał, y namiętno
ściom, abo popędliwościom ferdęcznem dał 
fię unofić, wfzyftka fprawa RzeczypofpoJitey 
miała być poruczona. Lecz ponieważ Kro
lewfka władza ma fię podpierać wiela ludzi 
ofobliwą cnotą, y mądrością, przeto zdała 
fię być fłufzna rzecz, aby ją jeden na fobie 
niofi, ktoryby wfzyfl:kieJI1i rządził. Bo h- " 
cniey jednego pano \laniu poHuiZnym być, ni-
źli wiela ich: łacniey jednego byftrość y po
hamo wa4, y gdyby fię tam ciągnęła, gdzie 
nie trzeba, nazad cofn~JĆ, niż li wiela ich. 
Zdała 11ę tedy fl'.ufzna rzecz być, aby jeden 
jaką głowa wfz.jfikiem drugiem członkom, 

CO• 

, 
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coby było napożytecznieyfzego, a nafprawie
dliwfzego, czynić rofkazował, ufiawy około 
fprawowania rzeczy . czynił, y wykonywał: 
wątpliwe, a niepewne rzeczy rozwięzował : 
każdego obywatela ziemie fwey w powinno
ści jego zadzierżawał, a lepfzym go, ile ino
że być, czynił: naoftatek aby był wodzem, 
y początkiem, pokoy, y wfzelaką uc2ciwość 
tak w ziemi fwey zachow „ wać, y pomnażać,. 
jako jey teź na pograniczu od nieprzyjaciela 
bronić. Abowiem jeiliby ich wiele z taką 
władzą w jedney Rzeczypofpolitey było, czę„ 
ftóby fię trafiały barzo zawikłane trudności, 
gdyby każdy, co mu fię naylepfaego widzi, 
ku :fkutkowi przywieść chciał. Y nie mogli
by tacy żadney rzeczy w dobry porządek 
przywieść, jefliby fię pirwey farni między fo
bą nie zgodzili, y nie ze~wolili. 

Zaprawdę ani pofpolitego człowieka, ani 
przednieyfzych w ziemi ofob panowanie nie 
może fię na urzędzie fwym przyftoynie za· 
chować, jeżliby pirwey nie wzięło na fię po
dobiel1itwa panowania jedney ofoby, chyba "' 
żebywfzy(tkiey ziemie fprawę (co w Rzymie, 
y w infzych Rzeczachpof politych, cza fu wiel
kiego niebefpiecze11Hwa zachowywano) je
dnemu komukolwiek do czafu poruczono, 
ktorego Rzymianie DiEfotorem zwali : ktory 
wyją.wfzy to, że do czafu panował, C?'emże 
infaym był, jedno Krolem ~ Rzymfka tez 
Rzeczpof po lita, ktora po czafiech Tarquiniu-

fzo--
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fzowych brzydziła- fię władzą Krolewfką ja„ 
koby jaką zarazą, doznawfzy częftokroć, 
jako ciężkie, a fzkodliwe jeft panowaniewie
la ofob, ktorych woynami wnętrznemi dłu„ 
go trapiona była, z wielką chęcią Augufta 
zwierzchnym Panem obrała : nauczywfzy fi~ 
wielem przy kła do w, iż lepiey daleko, aby 
jeden naywyżfzą władzą na fobie nofił, ni· 
żliby fię wiele ich z rowney władze wef eli
ło: ktorzy będąc niezgodni między fobą, 
wfzczynaliby niefnafki, y bunty, a nie mo
gliby niczyim rofkazowaniem, abo panowa
niem być pohamowani. 

Y ztądżeć urolły one iłowa przez Wale· 
ryufza Meffale, z rofkazania Senatu, y po
f polftwa Rzymfkiego do niego pofiane (e): 
Niech to na dobre , y na fzczęście tobie, y 
domowi twemu, o Cefarzu Augu.~cie, b<c
dzie, Senat, y pofpolfłwo Rzymfkie pozdra
wia ją cię Oycem Oyczyzny. Ktoremu zapła
kawfzy .'}Jugujlus temi Howy opowiedział: 
GdyżE(m już, czegom żądaf, otrzymał za
cni, a na radę wyfadzeni Panowie, o coż in
fzego mam Boga pro fi ć ; jedno aby eh to ze„ 
zwolenie wafze, do oftatniego żywota mego 
końca mogł znofić '? A naypierwey o to fi~ 
fiarać trzeba, aby Senatorfka ławic~ co na„ 
lepiey była poftanowiona, ktora po Krolu w 

ka-

(1) Sueton. in Oćl:a. c. 58. 
G 
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każdey Rzeczypofpolitey jeft naprzednieyfza. 
U nas jeft złożona mało nie ze wfzelakich u
uędnikow tak Duchownych ,jako Swieckich. 
A przeto wielką pilność Kroi czynić ma „ o
koło obierania tych urzędnikow , ktoremi 
zwyczay jefi zafadzać koło Senatorfkie, kto
re jefi: naywyżfzą Rzeczypofpolitey radą, pó
fpolitego dobra, y zacności ftrożem, ktore 
Krola, y zwierzchnego Pana do pięknych, 
a uczciwych rzeczy pobudza, od fprofnych, 
a nieuczciwych odwodzi, a złe jego chęci ha
muje : bez kLrego rady, zdania, y zwierz
chności nic w RzeczypofpoJitey, ani w zie
mi, ani za granicą czynić fię nie godżi. 

Okrom Senatu, ktory o naprzedni&yfzych 
fprawach H.zeczypofpolitey radzi, a nigdy nie 
bywa zbieran , jedno dla ważnych f praw, y 
to na Seymie, godzi fię Krolowi miewać 
przy fobie kilko ofob, ktorzyby od jego bo
ku nigdy nie odfiępowali, z ktoremiby fię 
o wfzyfikich rzeczach namyflał, a z nimi by 
radził o rzeczach ku czynieniu potrzebnych: 
y owfzem gdy ma wfzytek Senat, abo Pany 
Radne zebrać.• aby ftę z temi pirwey w ka
żdey rzeczy, rozwaźając ją, na tę, y na o
wę Hronę, namowił, niźliby ją przed wfzyt
kiem Senatorikiem kołem przełożył. (f) 

Przy-

(f) Poźni~yfzych czafow, tó jeft: R. 1573 pra
wo uftanowione, ażeby procz Miniftrow jeden 
Arcybii~up, albo BHk~p, jeden Wojewoda, 

/ 
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Przyrodzenie do tego ciągnie, zwyczay ludź
ki też to niefie , iż każdy człowiek ma tych, 
z ktoremi towarzyfkie żywie, ktorym fię pir
wey rady of vych rzeczach zwierza, niż ftę 
z nimi pokaże.. Jako daleko więeey zwierz
chnemu Panu godzi fię, aby miał około He
bie ludzi takowe, ktorymby fię z myilami 
f woj0mi pirwey otworzył, a ich teź zdanie 
w tey mierze ufł:yfzał, a ź nich wyrozumiał, 
jefliby fię co w tey mierze (jako mym) f pra
wić mogło, abo nie. Tym fpofobem y o dru
gich wotowaniu będzie potym lepfzy rozf ą
dek dawał, y gdy w kole Senatorfkiem {por 
jaki o co będzie, łacniey będzie mogl obrać 
to, co fię jemu, y Rzeczypofpolitey pożyte
cznieyf z ego być zda. Lecz takowi, ktorzy 
przy boku Krolewfkiem ufławicznie będą, a 
do takich tajemnych rożmow będą przypu
f~cza:ni, trzeba aby byli wierni, y milczeniem 
ozdobieai. Bo wiele złego ztąd przycho
dzi , gdy rady zwierzchnych Panow nieroz
myfinie, fkwapliwie, a przed czafem bywa
ją rozgłafzane. 

G 2 S. 
y dwoch Kafztelanow nzydowalo przy bo
ku Krolew{kim R. l64r odmieniona liczba; 
na lat dwie dwudzieftu ośmiu naznaczają, 
to jeft: czterech Bilkupow, ośmiu W ojewo· 
dow, tzelna.fłu Kafztelanow 1 tak. ażeby prze~ 
polroka jeden Blfkup, co trzy miefiące jeden 
Wojewoda, y dwuch Kafztelanow rezydo· 
waio pr~y Krolu. Co do tego czafo trwa. 
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Sa Monarchowie, ktorzy każdemu Po„ 
wiatowi do fpraw tak domowych, jako też 
pofironnych dawają takie poradniki, albo 
Sekretarze, aby f prawy im poruczone od„ 
prawowali. 

Chwalebny to zaprawdę jetl: obyczay, a 
Panom zwirzchnym, nad wielkiemi Pańftwy 
przełożonym , a zwłafzcza ktorzy z rożnemi 
narody fpolne fprawym~1ą, barzo potrzebny. 

Abowiem gdy kto fam jeden wfzyfikie 
fprawy na fobie nofi, tedy y fam znofzeniu 
tak wie Ja brzemion nie prawie dof yć uczynić 
może, y fprawy leniwiey idą, a ci, któ„ 
rych fię rzecz toczy, więkfzy nakład podey„ 
mować, y więcey czafo tracić murzą. 

Zaś gcły każdy pilnuje tego, co na jego 
urząd należy, tedy fię fprawy rychley, y le„ 
piey odprawują: a jeden nie bywa tak wiel
kiem mnofhvem f praw zatrudni on: ludzie 
też tak faroi, jako y poftronni, z mnieyfzym 
nakładem, y czaf u trawieniem do domu fię 
wracają. Gdy mieyf ce ktoregokolwiek z tych 
Sekretarzow wakuje dla śmierci, albo dla 
ktorey infzey przyczyny, nie biorą tego Kro ... 
Iowie na fię, aby na jego mieyfce, kogoby 
chcieli, jnfżego dali: bo pofpolicie do tego 
przekaża proźba wiela ich, iż nie tego, ko„ 
goby chcieli, chocia też y godnego, obiera„ 
ją, ale kogo im jakoby po niewoli wtrącą. 
A tak wfzyftko bywa w mocy drugich Sekre„ 
tarzow 1 aby oni obrali , a na mieyfce zmar ... 

łe~ 
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lego wfadzają kogo rozumieją być do tego 
prawie godnego. 

Słuf znaby też rzecz była, żeby Krol przy 
Panach Radach, gdy o Rzeczy~mfpolitey ra
dzą, ofobą fwą był: bo oprocz tego, że ich 
dowcip, :Ruchając jako wotują, wybaczy, 
tez y to, do czego fię kto więcey zgodzi , 
pozna: y famę rzecz, ktora fię toczyr, do ... 
ftateczniey wyrozumie, y Dekret uczyni ta„ 
ki, k tory z więkfzym pożytkiem Rzeczypo„ 
fpolitey będzie. Lecz gdy fię trafią niezgo
dne wota Senatorow, coby miał Krol czy„ · 
nić, jefli ma liczyć wota, abo je ważyć, ni„ 
żey, gdzie będzie rozmowa o uchwale Pa„ 
no w Rad, powiem. Teraz o tirzędzie Sena
torfkiem nieco przypomnię, bez ktorego, ja ... 
kom pówiedział, nic fię Krolowi w Rzeczy„ 
pofpolitey poczynać nie godzi: gdyż wedle 
ich zdania Prawa bywają iłanowione, Sądy 
odprawowane, y woyny podnofzone. Wiel
ki to urząd, y ciężkie brzemię jefl:, a nie„ 
wiem, jefii nie więkfzy, y trudnieyfzy między 
wfzyfłkiemi infzemi urzędy, wyznawać fię, 
y okazować być ftrożem Rzeczypof politey~ y 
obrońcą. Niech żaden nie będzie tego o fo„ 
bie mnimania, żeby go przyfloynie fprawo„ 
wa~ mogł, bez wielkiego rozumu, więkfze„ 
go zwyczaju, a mądrości y owfzem daleko 
więkfzey, bez wagi wyroku, bez rozmaite„ 
go -t a dofkonałego porady f po fobu. 

G 3 Roz„ 
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ROZDZIAŁ XI. 
2. Co pr_zynaleźy na Senat. y na wfzy.ftkie in
f ze o/oby radne, aby około wotowania na 
wjzy.ftko baczenie mieli. -2. Abyftf jkwapli
wego, a nierozmyflnego wotowania wyJfrze
gali. 3. Namiftnofciom ferdecznem aby fi~ 
nie podawali. 4. Aby na uczciwofć pirwfze 
haczenie mieli. 5. Aby iia d~·ugich dobre wo
ta fzczyrze przyzwalali. 6. Aby to Imieli 
mowie, co rozwmiej<l być dobrego, abo fpra
wiedliwego. 7. Aby u febiej wipcey ro.zwa
żali wota , ni:W je litZyli.. g. Potym j1ft 
zamknienie. 

Stufznie tedy czelnieyfzym ofobom, ktorzy 
tak wielkie rzeczy na fwey głowie nofzą, by
wa roikazano, aby z wielką pilnością, a dłu
go wfzyftkiemu fię przypatrowali, we wfzy
.ftkie Rzecżypofpolitey części pilnie patrzyli, 
obaczając fprawę, o ktorą w radzie rozbie
ranie ma być: niechayby u fiebie pilnie uwa
ża]i czaf y, i:nieyf ca , ofoby, y pofiępek rze
czy t~go czaf u, ktorego fię co dzieje: zaw-
2dy,niech fię rozumu radzą: rzeczy dawniey
fze z teraznieyfzemi niechay zrownawają, a 
biorąc z nich wzor, niechay przyfzłe rzeczy 
opatrują, a rozmyfiając o nich niechay wiele 
czafu trawią. 

Przetoć Homerus powieda być rzecz nie· 
Rufzną, aby zwirzchny Pan miał. całą noc 

fpać, 
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f pać, ktorego obronie wiele ludzi poruczo
no, a na ktorego fiaraniu należą naywiękfze 
fprawy. 

Ktory wyrok tak wielce waży ten czło
wiek, iż go nie leda ktoremu Grekowi przy-

. włafzcza, ale pifze, jakoby te iłowa fam BoG 
mowił. Ktore rofkazanie iż naleźy wfzyll:
kim, ktorzy na profł:ą do cnoty drogę naftą
pili, tedy y owfzem· naywięcey należy prze
dnieyfzym w Rzeczypofpolitey Panom: to 
jefł, aby ten czas, ktory fproille pofpolfiwo 
obrnca na biefiady, y na gry, oni obracali 
częścią na fpanie, częścią na wynaydowanie 
rady o dobrem rządzeniu Rzeczypofpolitey. 
Bo ktorzy abo fpawfzy calą noc, abo kofzto
wnemi potrawami, y trunkami bawiwfzy fit~, 
przychodzą <jo rady nie rozmyiliwfzy fię, ani 
fię do tego zgotowawf~y, ci zaprawdę beż 
przygany w tey mierze być nie mogą. Prze
to trzeba Radnemu Panu wiedzieć pirwey 
wady, abo niedoftatki Rzeczypofpolitey, y 
ono wfzyfłko, o czem ma być ro.żmowa w 
Radzie, żeby fię do rady, y do rozmowy do„ 
brze nagotował. 

Bo owego porywczego o wielkich rze
czach mowienia trzeba fię fłrzec: gdyż Pa
nowie Radni nie tak fię mają popifować pręd
kością wotowania, jako ważnością rzeczy: 
co zaprawdę nie może fię im dobrze pofzail
c.ować, jedno przewiedziawfzy naprzod , y 
dobrze rozpatrzywfzy wiele rzeczy, z kto-

G 4 }ych-
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rychby obrać mogli to „ coby napotrzebniey ... 
fzego bylo. Jefliby fię kto na prędkie, a nie 
rozmyfine wotowanie zbytnie, abo umyflnie 
wyfadzat, zda fię, że to więcey roście z oka ... 
2owania niepotrzebnego, niźli z rozfądku fta„ 
trcznego, y bez płochości tam być nie może„ 
Bo częfto fię to trafia, iż kto co raz niero2myfi ... 
nie wyrzecze; tego napotem upornie broni. 
Ktora rzecz acz w każdey ofobie jeft przygany 
godna, ale naywięcey w ofobach czelnieyfzych 
ktore o rzeczach wielkich Wbtują, a radzą„ 
chcąc aby nie tylko z firony dowodu rozu
mem uczynionego , ale też y z firony zwirz„ 
chności ich były ważne. Dobrze przeto .Ale
xander Severus Rzymfki Cefarz czynił, ktory 
firze~ąc tego, aby kto będąc niegotow, nie 
wotował, dawał czas ku rozmyfieniu. A 
przeto ci, ktorzy o rzeczach ważnych, a 
wielkic.h umyflnie z prędka, a bez rozmyRu „ 
y farni mowią, y po drugich tego chcą, abo 
3e na to wyciągają: o tych ma być rozumia
no, że to na okaz czynią: a ktorzy tez nie 
rozważywfzy pirwey u fiebie fpraw, o kto
rych rada rna być, przychodzą do koła ra
dnego „ to jeft, do onego świętego Rzeczy· 
poipolitey Kościoła, ci niechay wiedzą, iż 
od BoGA fiufzne karanie odniofą za zle prze„ 
ciw Rzeczypofp~litey zachowanie. 

A o tych zafię co marny rozumie~, kto
rzy do tego świętego Kośdoła z zakrwawia„ 
nemi fercy przychodią, b~d~c ku zafzkodz~„ 

lllU 
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niu komu njefprawiedliwie tak gotowi, iż fię 
też o to z wielką fwoją niebefpiecznością ku
.fić śmieją'? Nie może zaprawdę ferce wa
śnią, gniewem, abo jaką popędliwością wzru
fzone, ani rozumowi dać fię rządzić , ani 
na prawdę przyzwalać. Nie moze f prawie
dliwie f ądzić , ani prawdziwey rady befpie
cznie , abo wolnie dać, ktory fam fobą nie 
włada, będąc złem namiętnościom podda
ny. Bo a ktore może być okrutnieyfze pa
nowanie, ktore tyrańfhvo frożfze.., jako gniew, 
w aś(l , zajątrzenie, nieukrocone poządliwo
ści , pragnienie przewodzenia, y chęci nie 
przyfioyne, ktore światłość ferdecźną za
ćmiają, wolność woli wydzierają, a człowie
ka, ktory fię im poddał, y tam y fam odry ... 
wają '? Przetoż y takowego złego wzrufze
nia f erdecznego czelnieyfi Panowie powścią· 
gać mają, a rozumem je jakoby w kolo krę
cić , y rozruchow wyfirzegać fię pilnie ma
ją, ktore z gniewu, wa.śni, y. infzych burz„ 
liwych namiętuości pochodzić zwykły. Mo„
gąc nas rozmaite przykłady y nafzych, y da ... 
wnieyfzych czafow nauczyć, iż wielkie, a 
ciężkie nędze, y upadki tak na Rzeczpof po
litą, jako też y na domowe każdego obeście, 
dla waśni, a rozruchow czelnieyfzych Pa„ 
now przychodziły: bo miewają wiele porno· 
cnikow , ktorzy przy nich zofi:awają, ktore 
przy fobie mając, jakoby zgromadzone woy-
1ko , tak w d.omu , jako y w radzie, y gdzie 

G 5, je~ 
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jedno mogą, wfzczynąją między fobą tak 
wielkie waśni, iż fię zda jakoby jeden dru
giemu na gardło fiał. A nie jeft to rzecz wie
rze podobna. aby pojednanie ich , chocia 
bywa zacne, y przy wielkiem zgromadzeniu, 
miało być fzczyre, ktorzy za maluczki czas 
barzo wielkie rozruchy między fobą wfzczy
nają, a jakoby fzerfzenie przeciwko fobie po
wftawają. Y nie może to być, aby ci, kto
rzy między fobą niezgodn~ fą, a fobie z lek
ka przyjacielmi, mogli tak w Rzeczypofpoli
tey, jako też w domowych potocznych fpra„ 
wach zgodę, y pokoy poftanowić. 

Ma fię też do tego IJilno przykładać Se
nator każdy, żeby tę rzecz, o ktorey ma być 
rozbieranie w radzie , dobrze wyrozumiaw
fzy, wfzyfikie rady fwoje ku poczciwey przy
fioy11ości obracał, od ktorey dla jakiegokol
wiek pożytku odftępować, zawżdy za fpro
fną rzecz miewano. A aczkolwiek fię czę
ftokroć ferca ludzkie wielą rzeczy zatrudnizt
ją, iż nie łacno mogą rozeznać co jefł uczci
wego, wfzakźe w rzeczach jawnych czło
wiek dobry od poczciwey przyfioyności od
ftępować nie ma. Lecz wiele rzeczy jeft, 
k'tore nam uczciwą pr.zyfioyność okazać mo
gą: jako rozum, ktory jeft jako oko roze„ 
· znawające światłość od ciemności, zdrożne 
rzeczy od prawych , niecnoty od cnot : po
tym ją też okazać mogą urzędy, y powinno
ŚCi cnotEt forytuj=lce : ktemu też farne Prawa 

y 
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y ludzkie, y Bofkie. Niech przeto na wzor 
bedzle w kole Senatorfkiem rozbieranie o 
mężoboyfiwie' jem winą pienięzną, czyli 
gardłem ma być karane? Bo fą niektore rze
czy, ktore lię y na tę, y na owę ftronę w 
tey mierze mowić mogą, ktorem fię ma pil
nie przypatrzyć,, a porownywać je ten, kto
by chciał na to fprawiedliwie, a z pożytkiem 
Rzeczypof politey wotować. Za winą pie„ 
niężną pomaga ftaro<lawny tey Zi<:;mie zwy
czay, ktory jeft między Artykuły Prawa po
liczon : pomagają też y pożytki na przyja
cioły zabitego przychodzące, ktorzyby nic 
nie wzięli, kiedy by mężoboyca był zabit. 
Zafię też czyniąc wet za wet, karanie mę· 
żeboyce nie pożyteczne będzie Rzeczypofpo
litey, ktora zawżdy ftraciwfzy jednego czło
wieka, ' muflałaby y drugiego ftracić: a tak 
mnirnałby kto, że lepiey pieniężną winą ka
rać mężoboyce, ktorey jakikolwiek potym w 
Rzeczypofpolitey mogłby być pożytek. Do 
tego t~ż wielce pomagają zailugi ludzi Sla
checkiego ftanu przeciwko tey Rzeczypof po
litey, ktora za niejaką nagrodę zafług uftawi
ła im to Prawo, aby głowa ich od chłopa gar
dłem, a głowa chłopfka tylko dziefiącią grzy
wien pieniędzy nafzych od Slachcica płacona 
była. Bo fama Slachta między fobą na fto 
grzywien głowę przyjacielfką fzacuje. A teć 
fą rzeczy, ktore winę pieniężną potwierdza
j~ , .abo forytuj~ • a głowną wątl:i. Z dru-

giey 
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giey ftrony zafię mają te rzeczy być rozwa„ 
żone, y poznane, ktore pieniężną winę zbi
jają, a głowną ftanowią. N aprzod wedle 
Praw Bożych, y wfzyftkich niemal narodow„ 
okrom nas, mężoboyce gardłem bywają ka
rani: potym y rozum fam, ktory jeft jakoby 
jaka światło.~ć, a świeca żywota, pokazuje 
to , że f profna rzecz z ludzkiego zabijania 
pożytek jaki czynić, abo . zyik brać, a iże ni
czem infzym nie mo~e być nagrodzone mę
żoboyftwo, jedno zamordowaniem męźo„ 
boyce. A jeiliże karanie ma być wyfłępko„ 
wi rowne, a gdzież fię tedy więcey osa ro„ 
wność pokazać może, jedno kar .1 niem mę
żoboyce na gardle? Bo .bd na rzecz nam tak 
miła nie ma bvć, jako żywot ludzki. Nad 
to, ponieważ Prawa nafze o1ądzają ony na 
gardło, ktorzy cudze rzeczy kra<lzionym o
byczajem odeymują, a c;zemuż y d nie maią 
być na gardle karani, ktorzy komu zdrowie 
odjęli? Bo ono co za pienięźną winą, chcąc 
ją mieć, przytaczają, ŻP, jefliby mężoboyce 
na gardle byli karani, mufiałaby Rzeczpo.f po
lita ftraciwfzy jednego człowieka zawżdy za
razem y dru~iego H:racić , tedy to daleko pra ... 
wdy. Ab owi em a ktoż tego nie wie, iż ba ... 
rzo wielkie mnofl:wo ludzi Prawo dla złodziey
ftwa traci? Co jefiiże, karząc złodzieje nie 
ruf za nas nic ta ginących ludzi fzkoda, a cz~
rn u nas rufzać ma, gdybyśmy mężoboyce- tak
że karali~ jakobymajętoościludzkie wwięk„ 

fzey 
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fzey wadze być miały, niźli farne gardła : a
bo jakoby więkfzą fzkodę Rzeczpofpolita 
wzięła zabiw!~y mężoboycę , niźli złOdzieja. 
A co powiedają o zailugach Slacheckiego fta„ 
nu, dla ktorych, tę rożuość karania ączynio
no, barzo to nikszemna: a nie wiem, jefli 
nie tak głowami kmiecemi, jako koftkami 
grać chcieli, ktorzy ją za dziefięć grzywien 
ofzacowali , gdyż zaś kmiecia ktoryby Sla
chcica zabił, gardłem karać poftanowili. 
·rak wiele jeft rzeczy nieprzyilonych w tey 
nierowności karania, iż dziwna rzecz, jako 
ktory człowiek mogł o niey y pomyflić: kto„ 
remi nieprzyftoynościami y rozum fię ludzki 
obraża, y fądy ludzkie bywają wżgardzone, 
y światło f prawiedliwości między cnotami 
nayflachetnieyfzey bywa zaćmione, y rofka„ 
zanie Boże bywa w niwecz obrocone. Tom 
tu na przykład dJa tego powiedział, abych o
kazał, że trzeba Panom radnym każdą rzecz 
y na tę y na owę fironę pilnie rozważać, a 
potym fpor o wfzyftko czynić, pirwey niźli
by wotowali, coby z pożytkiem Rzeczypo
fpolitey bylo„ 

Lecz nie mamy tak rozumieć, żeby on
za Rzecząpof po litą wotował, kto abo za po
żytkami Jwerni włafnemi idzie, abo go miłość, 
abo waśń l;)rzeciwko ktoremukolwiek ftano„ 
wi unofi: jakoż jednak jeft tó rzecz nie tay
na, że wiele ich bronią pieniężney winy z 
waśni przeciwko kmiecemu ftauowi, a z mi-

ło• 
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łości przeciw flacheckiemu. Nie może fer
ce miłością, abo waśnią przeciw komu pa..-' 
łające prawdy poznać. Nie może ten, kto
ry gardzi Boa1E1\1, y ludźmi, ani uezciwo„ 
ści, ani prawdziwego Rzeczypofpolitey po
żytku obaczyć. 

Lecz ci co czynią, ktorzy pien!ężney wi
ny bronią'? Smiech tylko z fiebie pofłron
nym narodom czynią: fmiefzki z głow kmie
cych firoją: okrucieńlłwo nad temi, z kto
rych naywięk{ze pożytki biorą, płodzą: pra
wdę Bożą w niefprawiedliwości (jako Paweł 
mowi) tłumią: nad tojefzcze HóGuprawdę 
fwoję do ich fere podawającemu, zuchwale 
onerni iłowy odpowiedają: Wiadomości drog 
twoich nie chcemy. (g) 

Ale o rem nap1fałem doftatecznie w Kfiąź~ 
kach, ktorem o karaniu rnężoboyfi:wa wy .... 
dał: a tu dla przykłdu przywiodłem trochę „ 
żebych w rzeczy tak jafney radzenia fpofob 
jakakolwiek pokazał. 

Należy też na wiernego Senatora, na dm· 
gich uczciwe wota zezwalać: a dla waśni, 
ktorąby miał przeciw nim, nie kręcić, ani od„ 
rzucać wotowania onych, ktorzyby dobrie 
wotowali. Bo to jawna, iż częfio o Rzeczy
p.of politey niektorzy tak dobrze wotują, że 
kiedyby one wota od wfzyH:kich były pochwa
lone, nie zleby fię Rzecz ypof politey poRuży-

ży-

(i) Jiov. ~1. v. 1+. 
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~yło. Ale iż podobno ci, ktorzy tak wotu
ją, w nienawiści u niektorych bywają, prze
to y w uczciwości ich nie mają, y wotami 
ich gardzą. 

Nie baczą tego ci gardzicielc, że ciężko 
przeciw BqGu, y przeciw ludziom grzefzą. 
Bo prawda, ktokolwiek ją mowi , z Ducha 
Swiętego pochodzi, tak iż Duchowi Swięte
mu przeciwią fię ci wfzyfcy, ktorzy fię pra~ 

. wdzie poznaney przeciwią. 
A ten grzech nie ma być lek~e pokłacian: 

a niewiem, by to nie on grzech byt, o kto
rem Chryfius (h) powieda: że ani w tern , 
ani w przy fałem wieku nie będzie odpufzczon. 
Są też niektorzy, co nie z waśni przeciw o
fobie odrzucają wąta, ale iż widzą, że to. 
co oni mowić mieli, drudzy już wyrzekli , a 
do tegoż wotum je uprzedzili, a tak wfty
dają fię abo toż powtorzyć, abo jawnie na 
ono ich zdanie pozwolić: przeto wymyflaj~ 
fzyderftwa, rzkomo poprawiają, abo niepo-
trzebnie fię zabawiają. · 

Y bywa to, iż gdy chcą , aby fię zdali 
być mędrfzymi, okazują fię być glupfzymi , 
a ich rzecz ani początku, ani końca nie ma: 
fam co mowi, mało tego rozumie, a owi, co 
Ruchają, daleko mniey. Był ten obyczay u 
Senatu Rzymfkiego, iż gdy przednieyfi fpy„ 
tani wotafwoje podali, a wyprawilionęrzecz 

. . o 

( h) Math. 1::. v. 32. 
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ktol'ą fzło tak dob1~ze, iż więcey niepotrze„ 
bowała, tedyfię już drudzy wotowaniem nie 
bawili, ale profto na one wota pozwalali. 
Y wfpominają Hiftorykowie bne pofpolite fło· 
wa, ktore Conff!l (i) albo ktorykolwiek U
rzędnik w tey mierze mawiał: Ktorzy tak ro
zumiecie, idźcie na tę fłronę: a ktorzy nie 
tak, na onę. Przeto też takie poftanowienia 
zwano od przechodzenia. Lecz ja tego nie 
widzę, ,czemuby fię kto miał wfl:ydać pozwo
lić jawnie na to wotum, ktore mu fię podo• 
ba. Bo oni co niepotrzebnie tnowiąc , czas 
trawią, więcey mają być poczjriani za Sophi-
fly prożn.o fię okaz~jące, niżli za wymowcę 1 

abo za miłowniki prawdy. Zaprawdę ludzie 
uczciwi, a Rzeczpof po litą miłujący frodze 
bywają obrażeni, y od tych wykrętaczow, 
y od onych wzgardzicielow poznaney praw„ 
dy. Trzeba fię tedy y tey wady ftrzec, a 
na prawdę, kto jakąkolwiek pokaże, f zcze
rze pozwalać. Wielką zaifte narodowi ludz
kiemu krzywdę czynifz, jeili to rozumiefz o 
fobie, 7.e więcey, niżli wfzyfcy infi y widzifz, 
y znafz. Wielką zaprawdę przyganę na fię 
bierzefz, jefii łapając twojey chwały, jefii teź 
twojey przeciw komu waśni folgując , abo 
wykraczafz, abo to , co on znacznie, a po 

pro-

(i) Koufulami zwano w Rzymie zwierzchne Pa
ny, ktorych co rok infzych po dwu na to o• 
bierano. 
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proflu powiedział, odrzucaf~. A nie jeft ża
den więkfzy znak fkromnego rozumu, aRze· 
czypof politey więcey niż li fobie, y o fobie 
mnimaniu iluż~cego, jedno fwe niedobre od
rzuci wf zy, na drugich dobre wota fżczerze 
przyzwolić: o czem wypifalem w Rozdziale 
o Pofiech. __ 

Jeft też to rzecz barzo potrzeł.>na do woto
wania, :.byś to śmjał mowić, co rozurniefz. 
Bo koniecznie niegodni fą Senatorfkieyławi
ce, ktorzy wiarę, y cnotę fwą kryją, bojąc 
fię czelnieyfzych Panow, abo też y zwierz
chnego Pana , abo pofpolitego człowieka: 
jako też Kaznodzieyikiego niegodni fą urzę
du, ktor~y dla wielkiego ludzkiego w grze
fzeniu zezwolenia, nie karzą, ani ftrofują 
wyil:ępkow, poniewaź to na Kaznodzieje na
leży, chociaby mu też y o garrlło fzło, w Ko
ściele wołać, grzechy na oczy wyrzucać, y 
karać, chociaby też lud widział być pyfzny, 
fkrzętny, y ku ukroceniu trudny. Chybaay 
Pan Radny nie tego miał patrzyć, coby trze ... 
ba w Rzeczypofpolitey fprawić, ale tego, co• 
by fię fpr~wić mogło. 

Aczkolwiek łepak pofpolicie mnimają, że 
to na mądrego należy ufłępować czafowi , 
wf zakźe jdliby ci, ktorzy przednieyfzc rniey
fce w Rzeczypofpolitey 1rn1ją, pufzczałi na 
ftronę wota f we , ktqreby na mieyfcu f wem 
Senatorfkiem czynić trzeba, ci Rabo o f wey 
~acności radzt!, Zwierzchności fwey nie do-

H fy<1 
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fyć czynią, "prawdę, o ktorąby gardło mieli 
d„t ć, opufzczają, a onę za nic mają. Lecz 
o Radny Panie, na naywyMzy ty Rzeczypo
fpohtey fian wezwan jefi:eś ,' .za firoża, y 0 4 

bro{1cę Rzeczypofpolitey obran, dobrodziey· 
fi wy Rzeczypof politey zapomożon : a więc 
ci by fię nie godziło wdzięczności fercem, y 
rzeczą famą okazować, wyznawając prawdę, 
a broniąc jey, wzgardy, y waśni złośnikow 
mężnie odnofząc, y znafzając f J efii fię ludzi 
dla prawdy opufzczoney nie boif z, boy fi~ 
BoGA, ktory pomniy flufzne, y niefł'ufznerze
czy, karze złość , a nagradza zapłatami do
broć. Nie jefici to rzecz nowa, ani też nie 
:Hychana, że prawda nienawifna, · y gorzka 
jefi, y zawżdy była tym, ktorzy fię cnotami 
mało bawią. Ale ty nie możefZ inaczey 04 

kaz~ć fię być miłownikiem prawdziwey cno
ty, jedno odnofzeniem dJa niey wa.śni, y tru
dności jakieykolwiek. Przy ftanowieniu ka
żdey rzeczy naylepieyry było wota nie tak li
czyć, jnko je ważyć. Bo ten obyczay li
czenia ich aczkolwiek jefi: przyjęty, wfzakże 
jako częfi:o fzkodliwy bywa, łacno fię to po
kazać może. A aczkolwiek to nie może 
by<- bez obrażenia onych, ktorych wota, cho. 
cia ich ~ięcey, odr.zucont> będą. Wfzakże 
Krol, abo ten, ktory przodk uje w Radzie, 
dawfzy tego flufzną przyczynę, dla czego 
na onych zdaniu, ktorych mn'iey, .przefiawa, 
łacno takowemu obrażeniu ~abieży. Tylko 

te-
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tego niechay firzeże Kroi, żeby ktoregokol ... 
wiek jednego, abo trochy niektorych ludzi 
zwierzchności nie tak wielce fobie ważył 9 ja„ 
koby drugich, chocia ich więcey, dla nich nie 
zaniedbawał: bo pofpolicie ztąd roH:ą ftrony, 
to jefl:: jednego przy drugim zofl:awanie w 
Radzie, y zamierzania między porpolitym 
człowiekiem , A przeto jefli wota mnieyfzey 
ftrony będą fię zdały fprawiedliwfze, ilu
fznie \ fze, y Rzeczypofpolitey pożyteczniey
fze, abo jeili też famemu KroJowi, abo w 
Radzie przednieyfzemu, cokolwiek Iepfzego 
na myfl priyidzie, niech okaże przyczynę, 
dla czego co rożnego od wynalazku więkfzey 
firony ma być przyjęto. Lecz to niech czy
ni 1kromnie , nie ftrofując nikogo. 

A jefliby ta rzecz potrzebowała wielkie
go rozmyilu, niechby na infzy dzień odłożył 
oznaymienie zdania f wego, y wyroku uczy
nienie. Lecz jako fzkodliwa ·rzecz tylko li„ 
czyć wota, a nie ważyć ich, też pofłm>hay„ 
my. Miały między fobą jednego czafu człon
ki ciała człowieczego rozmowę o Słońcu, je
fli jefi światłe, czyli ciemne: a gdy~ wfzyfi„ 
kie członki porządkiem wotował}', że jeit 
ciemne, farne tylko oczy powiedziały; że jeft 
światłe. Rozum -człowieczy odrzuciwfzy o· 
ne wota, ktore drugie członki powiedziały, 
cho da ich było wiele' na farnych oczu wo
tum pozwolił, y za nimi 1kazał. Rozgnie
wały [\~ barzo drugi_e członki, że zdanie 0-

11 2 CZU 
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nad takie mnofiwo zdania ich przełożono. 
Ale gdy ich pytano, coby za rożność była 
m·ędzy światłością, y ciemnością, a one te
go nie mogły uczynić okrom f prawy oczu, 
pozwol1ły na ono wotum , ktore oczy uczyni
ły, a rozumow rozfądek p-ochwaliły. 

A przetoź Panormitanowi człowiekowi 
w Prawie biegłemu zdało fię, aby więkfza 
wiara była dana jednemu, ktory ma po fobie 
do w od, y świadełt:wa pif ma, niż li wielkie
mu . mnoftwu ludzi, nie mającemu dowodu, 
ani takowego .~wiadeB:wa. Ten tedy oby
czay pilnego rozważania wotow łacno otrzy
ma mieyfCe w zgromadzeniu ludzi, ktorzy 
chcą rozumu u.żywać, a nim fię fprai.:i'ować. 

Bo a coż po mnofiwie bez rozumu? Aza 
nie jell: podobne rzuceniu koiłek, ktore tem 
jefi lcpfze, im fię więcey oczek na wirzchu 
ukazuje? Co jefliby liczba w radzie co ważyć 
miała, tedyćby naywięcey zaprawdę o to fię 
ftarać trzeba, żeby dobre, a co naygodniey
fze, a naymędrfae ludzi obierano w radę, a
by zli, a niebaczni nie byli do przemagania, 
abo do wygra wania jako oka u koftek. Prze
łomiłyt.>y były y one cz.tonki człowiecze po
wit:dające Holice być ciemne dwu oczu wo
tum, by fię był rozum zwirzchnością f wą w 
to nie włożył, a nie fkazał tak, jako fię rzecz 
w fobie ma. Ale rzeczefa, że częftokroć ta 
rzecz, o ktorą fpor idzie, bywa tak trudna, 
iż niewiedzieć ktora itrona wię-s.ey ważności 

-ma, 
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ma , y ella tego trzeba na ono zezwalać, na 
co więcey ich wotuje. Niechby tak było, 
źe w rzeczach trudnych trzeba fię tego dzier
żeć , na co więcey ich wotuje : ale w rze
czach jafnych, a łacnych aza nie więcey fię 
famey f zez er ości rzeczy mamy trzymać, ni
żli mnoftwa tnowiących "ł Bo na to radzi ro„ 
zum człowieczy flachetny Boży dar, na to 
radzą y dobre obyczaje, na to nam radzi y 
Profdfzo nafza , zalecając nam z wielką pil· 
uością prawdę, a fałfz tępiąc: toż fundament 
nafa Chryftus BoG przykazuje, ktory mowę 
fwoję prawdą, a djabłowę kt;;imfiwem być 
powieda. Niech prźeto będzie jakie chce 
mnoftwo, ktore wiedząc, y chcąc twierdzi 
kłamftwo, azaż niema być poczytano za po
tomftwo onego oyca kł~1milwa, w ktorem 
prawdy nie maf z'? Co jeili tak jefl:, a z aż nie 
jen- rzecz godna, aby lud Chrześciańfki opu ... 
ścił jakie mnofłwo , chocia też liczbą, pom
pą, świetnością, bogaćł:wem, y majefi:atem, 
drugą fłronę przechodzi? Bo zapr.awdę by
śmy byli prawdziwie Chryftufowemi, tedy ... 
byśmy tych, ktorzy nam na fałfz radzą , a 
bronią go, jako nieprzyjacioły Pana, a Mi
ftrza nafzego, opuścili. Teflrnoć już y mnie, 
y drugich, że fię tak częfio bawię ganiąc 
zwykłe karanie mężobovfłwa: a wfzakże zda 
mi fię, abych tego za każdą przyczyną nie 
opufzczał. Coż ma pieniężne karanie za 
morderftwo. po fobie okrom dawności, a mno-

H 3 ftwa 
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ftwa ·~ołających ? Ale przy karaniu na _gar
dle ftoi fprawiedliwy rozum, rozfąrlki wiela 
narodow, y prawda z Bogiem farnym. A. 
przedfię tacy jefteśmy Judzie, iź przeciwko 
jawney prawdzie dopufzczamy kłamftwu 
przez tak wiele wiekow panować, tyrańfiwu 
jefie.~my poilufzni, a flufzne drogi, y f pra
wied1iwość odrzucamy. Ale rzeczefz, że to 
na onych należy, ktorzy fą możnieyfi. Do.
brze , niech tak będzie. 

Ktorzyż t edy fą niedzwiedżiowie, ktorzy 
pardowie, ktore b~ftye frogie , a ftrafzliwe, 
ktorym Prorocy(k) Duchem B :żym natchnie
ni kroleftwa ziemikie przypodobywają, jefii ... 
że nie ci, ktorzy radzą na tak wielkie tyrań
ftwo, y bronią. go? A ktoreż infze jefi po
tomfiwo Kainowe, ktore jeft potomfiwo o
negó fl:arego węża, ktory ( jako Chryfius (l) 
świadczy) mężobo. "Ca jeft od początku: je„ 
fliże nie ci fą, co tak wiele przyczyn dawają 
do rnężoboyftwa? Ale już temu niech będzie 
koniec, ponieważem o tem na infzem miey
fcu fzyrzey pifał. 

Ktory przeto dobrze fię rożmyfiiwfzy do 
wotowania pr.zyftąpi , na uczciwą przyfłoy
ność przednieyfze baczęnie będzie miał, złym 
namiętnościom nie będzie fię poddawał: dru
gich fprawiedliwe wota będzie fzczyrze po
chwalał: co rozumie być dobrego, befpie-

cznie 

--
(k) Daniel. 7. (IJ Joan. 3. v.34. 
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cznie powie: a przy wotowaniu: więcey bę
dzie patrzał ważności wotowania, niż li licz
by, abo mnofi:wa: o tern będziemy rozumieć, 
iż nie fkwapliwie dla lenHlwa' nieprzewrotnie 
dla popęd],iwośći, abo namiętności ferde
cznych ' ale y poważnie. y wiernie ·, y mę
żnie mo~: njc dla iła wy f wey' abo itr o nie 
ktorey kwoli nie czyniąc, wfzyfi:ko z miłości 
Rzec~ypofpolitey czyni, a dobrego Senatora 
urząd,.Y powinność dofiatecznie wykonywa. 

ROZDZIAŁ XII. 
O S{dziach, Hetmanach, a Staroflach, abo 

Przeloźonych Zamkowych, abe Mieyjkich. 

P onieważem już Krolewflde, y Senatorflde 
obyczaje wypifał, mowmy teź co yo drugich 
Urzędnikach , ktorych roźne urzędy fą. Ci 
w rozmaitychRzeczachpofpolitych f~t rozmai
ci: wfzakźe fą niektorzy przedniey11 , bez 
ktorych żadna Rzeczpof polita ftać nie moźe: 
jako Hetmanowie, y Sędziowie. Hetmanow 
jeH: urząd, aby oyczyzny od nieprzyjac·1e a w 
polu bronili: a Sędziow, aby fą izili, a ~1wa
wiedliwość każdemu czynili. O tych obo
ich na f wem mieyfcu powiemy. 

Są też drudży, ktorzy ani fądzą, ani wy„ 
rokami f wemi co ftanowią ~ ale co drudzy po
fianowili, wykonywają. Jako fąPrzełożeni 

H 4 nad 



r20 KsręGI PrnRWSŻE 

nadZamkami, y nad Mfafły, abo od KroJa,· 
abo od pofpolftwa poH:anowieni. Aczkol
\V1ek y ci niektore zamierzone fprawy fądzą. 
Lecz naprzednieyfza ich povvinność jefl:, po
koy dom a rn iędzy ludźmi ftanowić: nagłe
mu wtargnienin nieprzyj<1cielfkiemu , odpor 
daw· ć: granic Powiatu f wego bron i ć, a ro• 
1kazania , abo wyroki Krolewfkie, y Sędziow 
wykonywać. Bo prożnoby Krolowie co {fa„ 

nowili, prożnoby Sędziowie fądzili, jefiiby 
onych nie było, ktorzyby takie rofkazania 
wykonywali. 

Przydało fię było w jednem mieście bar
zo lu dnem, iż niektorego ceklarza, cz łowie· 
ka proftego rodu ranił Slachcic, ktorego ja 
dla uczciwoś~i nie mianuję. On raniony u
ciekł ·zarazem d-0 balwierza, żeby fobie ranę 
dał oprawić. Ale potym z domu onego bal· 
wierza abo będąc gwałtem wywleczony, abo 
gdy fam dobrowolnie wyfzedł, na ulicy za
bit. On Slachcic, tak mężniepocząwfzy. w 
mieściP poki chciał, bez karania przemiefzka· 
wał: potym z miafia wyjechał o południu, 
kierly r hdał. Ale coż powiedam, że Slach
cic za bi! profiego człeka, ktorego głowę tro
chą pieniędzy zapłacić wolno, y z prawa do
pufzczono: trafiło fię w tern.że mieście, gdzie 
był rozmaitego ludu zjazd, że Slacbcica, kto
rego gardło daleko drożey fżacąją, Slachcic 
zabił, w południe, na rynku, na co wiele lu
·dzi patrzało: a jako to bez karania uczynił, 

tak 
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tak też y bez karania ztamtąd ufzedł. To 
macie rzeź, ktora fię jawnie zfiała: teraz 
fł'uchaycie, co fię, więc w domiech trzęfie. 

1iektory człowiek uciek~jąc przed temi, od 
ktorych już był ranion. z trefunku wbieżał 
w efom niek torego miefzczanina: ·w ktorem 
wiele ludzi' jako to pofpolicie bywa' po po
łudniu biefiadowali: y profit ich nitborak o 
pomoc, żeby go zachowali, a od gwałtu go
niących obronili. Ale ci, ktorzy go gonili, 
nafzedłfzy na on dom, a rozegnawfzy wfzy
ftkie, ktorzy fię chcieli zaflawić, uderzyli na 
onego nędznik~, y tak wiele ciężkich mu ran 
zadali, że w krotkiem czafie z onych ran u
marł. Zbie.żeli fię w tern czafie domownicy, 
y fąfiedzi w!Zyfcy, oględow~li owego ranne
go, a on już leżąc kona. A oni mężoboy
cy fzli, gdzie chcieli, kiedy chcie1i ·' nikt im 
nie przekazał. Lecz o tern , co fię w domu 
fiało, podobno Urząd nie wiedział: :il o onych 
mężoboyfłwach co rzeczcfz, ktore fię na ja
wnych mieyfcach zfiały? Ja zaprawdę tego 
mnimania jeflem, że Przełożeni Zamkowi, 
abo Mieyfcy, abo ktorykolwiek infzy urząd 
miał tę mężoboyce abo zarazem po imać, a
bo uciekające gonić, y poimać, a farni je 1ka
rać, abo fkarać kazać. Ale fiało fię ,jakom 
powiedział, nieinaczey jedno jako w lcfie, 
abo na puf zezy: gdzie .żadnego człowieka, 
żadnego Przełożonego nie ma(z. Cożeście 
tedy w ten czas o jPrzeło.żeni czynili ~ Za„ 

'Hs pra-
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_prawdę Miłościwi, Rawni, y Wielmożni Pa
nowie, barzośde leniwi , a to z wielkiem 
pofpolitem złem , y przetośde ciężkiego ka· 
rania godni. Twoja to tedy rzecz jefl:, o nay
jaśnieyfzy Krolu, takie Urzędniki, y Przełożo• 
neZamkom,Miafl:om, y Powiatom dawać, kto
rzyby pokoju domowego wielce bronili. Co 
jefiiże fię o to nie fiarafz, uczyńże Jepfoy, a
by były rozprofzone miafia , y wfzyftkie zgro
·madzenia luqzkie, ż~by każdy żywot f woy 
wiodł, gdzieby mogł: ponieważ do obronie
nia gardła nie ma1z nic, coby pomagało w 
wielkiem zgromadzeniu ludzi pod takiemi 
Starofłami miefzkać. O! oftateczna nędzo , 
w tych domiech, w tych mieściech, krai
nach' miefzkać w tak wielkiey rofpuH:ności' 
okrucieMl:wie, a niekarności. Ale już narze-. 
kania dof yć: pod.źmy daley • 

. ROZDZIAŁ XIII. 
O Dozorcach Obyczajow. 

J e!l: też, mym zdaniem , y on urząd Rze
czypof po litey potrzebny , ktoryby doglądał 
obyczajow ludzkich. W onych ftarodaw ... 
nych Rzeczachpof po litych y Greckich, y in
fzych narodow, byli niektorzy.Przełożeni, co 
dogląd~li dziecinnych obyczajow, drudzy nie· 
wieścich, a drudzy ludu pofpolitego: a od 

tych , 
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tych trzech urzędow, nad któremi Przełoże
ni byli, y przezwifka mieli, że jedne zwano 
P cedenomy ( m) , drugie Gynekonorny, a inf ze 
Nomophilaki, lubo ftrofarzmi, ktorzy nie tyl
ko plfany~h Praw, ale też y obyczajow ludz
kich doglądali, a do uczciwości przyftoyney 
przywodzili. Ludzie oni od Chryftufa dale
cy tego mnimania by li, iż do ich Rzeczypo
litey trzeba było takich Urzędnikow: za kto
rych boja~nią nie godziło fię młodzieńcowi 
prożnować, w domiech nierzą<lnych, abo w 
karczmach zafiadać, ani fię grami' jakiemi
kolwiek bawić: nie godziło fię niewieście tak 
w ubiorzech, jako też y winfzych wfzelakich 
fprawach granic ( jak~ mowią) przefiępo
wać: mufiał Radny Pan, Slachcic, y wfZy
fiko pofpolftwo powinności f wey patrzyć. 
My w Chrześdańikiey Rzeczypoft">olitey ta
kowych Urzędnikow nie mamy: a przetoż y 
fiaro.świeckiey oney karności, y obyczaj o w 
frogości więkfza połowica zginęła. Co jefli
by kto był, coby rozumiał taki urząd być 
niepotrzebny, ten ( radbym) aby pilnie wey
rzał w obyczaje wie) a ludzi barzo zepfowane. 
Naydzie takiego w Senatorfkiem kole, ktory 
zaniedbawfzy fprawiedliwości , wotuje f}bo 
dla fwego, abo dla czyjego infzegó pożyt--

ku. 

(nz) Pades po Grecku dzieci, Ginekes niewiafiy~ 
lubo Żony, Nomos uftawa, abo zakon. Fy
Jakes ftrpżowie. 
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ku. Jefii od niego hędziefz pytał przyczyny 
takiego wotowania., odpowie, jż na iię, bo 
na twoje trzeba baczenie mieć. Ten aza nie
godżien tego, żeby go z ławice rufzono, kto
ry lepfzy rozumie być pożytek, niżli fprawie
d1iwość? N aydzie takiego, ktory z przod
kow fwych ma barzo wielką majętność: ten 
11ad ludźmi lwemi beze wfzego wfiydu bar„ 
dzie rofkazuje: a cokolwiek mu fię podoba 
fwowoinego , rofpufłnie broi. Bo poddane
mu nie godzi flę przeciwić P<4nU, ani go po• 
zwać do Prawa. A więc ten, ktory fię tak 
nad podclanemi froży, n1e jeił godzien firofo-

. wan· a Dozorce'? Są między Staroftami nad 
mi<łfiy, nad Powiatami, y nad Zamkami ta.k 
Krolewfkiemi, jako też infzych Panow, kto
rzy zewfząd iZuk:~ą drogi, abo przyczyny do 
łupienia Judzi: y owfzem y między temi, 
ktorzy z łaiki opatrzenie jakie za wyHugi (ja
ko oni mowią) na wieczn0ść mają , na} du
ją fię, ktorzy y ludzi , y bydła, y rol·, y łąk 
zle używają: o ktorych y Krol nigdy nie iły
fay, a ubodzy ludkowie nie śmieją fkarżyć. 
A więc fię to y tym fucho odrżeć ma , kto
rzy takowe rzeczy broili? Jefi nadto y ta
kich wiele, ktorzy fwoich rzeczy fprośnie u
żywają, we dnie, y w nocy piją, majętnoś6 
f woję, y bogate oyczyiłe imiona rozprafza
ją: ktorzy jednak wedle obyczaju nafzego o 
to nie bywają pozywani. Lecz jefliże to jeft 
z pożytki~ Rzeczypof politey '· aby każdy 

rze· 
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rzeczy f wo ich dobrze używał, a używając 
mogł też Rzeczpofpolitą kiedy pod pomagać, 
zaifteć ci, ktorzy marnie' utracają majętność, 
godni fą karanie od Dozorcow, abo Przeło
żonych za to odnofić. 

Naydzie nie jednego, co okrom tytułu 
flachećt:wa nie ma nic, czemby fię zalecić, 
abo popifać mogł: człowiek bez majętności, 
bez Rawy: na ktorego nic nie fleją, nie żną, 
dochodu też żadnego mu nie płacą. Ten po
f policie ilug nie mało y z ko11mi chowa : w 
jego domku nic nie mafz . jedno ofaczepy, 
przyłbice , ruf z nice, miecze, y wfzelaka in
fza bro{1 , ktorą jeft firafżny w!zyfikim fąfia
dom: grozi ranami, a odpowieda komu chce. 
Temu iię żaden fąfiad nie może oprzeć : bo 
kto fię bawi domowym gofpodarftwem, tru
dno mu wojować: żaden go nie śmie pozwać, 
ani go Staroście oznaymi~, d1yba ten, kto
by fię chciał na jatki wydać. Wiele ich do 
niego przychodzi z pokorą, przeprafzając go 
w tern, w czem mu nigdy nie przewinili, ale 
co on fam zmyflił: a on czem daley, tern 
fwowolnieyfzy bywa. A więc taki dziw nie 
ma podlec karności Dozorce'? Sporni na ją 
Hifioryko'V\iie, (n) ktorzy fprawy Rzymfkie· 
go Pańftwa wypifali, przykłady frogie fi:rofo
wania, y karności, ktora bywała na on czas. 
Comeliur Ru.ffinuI, ktory z wielką fl:awą dwa-

kroć 

(n) Valerius Maximus lib. 2. cap. 4• 
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kroć był~aywyżfzym Sprawcą, y Di8tatorem, 
iż z dziefiąci grzywien frebra dał fobie naczy
nia narobić, jakoby dał zły wzor do zbytku, 
rufzon był z koła Senatorlkiego. Duran.ius, 
iż był fkaff ował uHawę, ktora była uczyni o„ 
ua o pe-hamowaniu kofztownych kolacyi, też 
był r,ufzon z rady. 

Livius Salinator Klaud yufa N ero na, z k to„ 
rym (irząd trzymał, wyrugował, że fię był 
nie fzczerze z nim pojednat. 

A tak trzebaby takich Dozorcow w ka„ 
żdem Powiecie dwu obrać: ktorzyby pew
nych czafow czynili opyt , y wywiadowanie 
około obyczajow ludzkich, abo y zachowa· 
nia: jakimby fię kto rzemiofłem bawił, y 
czemby fię żywił. 

A prożnujące, a żadney r7.eczy uczciwey 
nie pilnujące, przeciwniki cnoty, źeby abo 
farni karali, abo Krolowi, abo infzym Urzę
dnikom na to wyfadzonym o.znaymiali: co 
fię wżdy jednak jefzcze w fi:aniech Duchow„ 
nych y do tych czafow zachowuje : ktorych 
obyczajow, y zachowania Archidyakonowie 
fą Dozorcami. 

ROZDZIAŁ XIV. 
O Dozorcach Ma1źeńflwa. 

A to o wfzyftkich Dozorcach w o bee:' Z 
ktorych ofobliwe trzeba przyihiwiać do Mał· 

1.eń• 
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zrtńfiwa. Bo · jefii w mieści ech każde rze„ 
mioilo ma fwoje flarfze, dal ko więcey mał- -
żeńftwom mieć przyfioi' k tore rą naymo
cnieyfze towarzyfi:wa ludzkiego zwiątki, a 
święte dobrych ludzi zrzodła. 

\Vielkie niektorzy mężowie zwykli żo
nom f wem czynić przykrości: ktore o nie 
namniey narzekać. abo fię uikarżać nie śmie
ją, bojąc fię więkfzych trudności. Nlewia
fiy też, zwłafzcza ktore w majętność, y w 
przyjacioły fą moźne, zwykły fię hardziey 
niż przyftoi, przeciwko mężom zachować. 
Niech fię przeto mąż, y żona ftarają o to , 
aby z o fobami niewH:ydliwemi, abo jakokol„ 
wiek jednemu z nich podeyrzanemi, obco
wania żadnego nie miewali: aby bieffad, ko
lacyi, y nieuczciwych fchadzek zaniechali , 
za niewiadomością, abo też y nieprzyzwo
leniem małżonki fwey ( jefli małżonek ) aba 
y małżonka (jefii to żona czyni) aby okrotn 
fiutZney, a dowodney przyczyny gdzie indzie 
okrom domu nie nocowali : by zafię jeden na 
drugiego zdrowie jakokolwiek nie czyhał: 
aby jeden drugiego nie bił: aby, jako wefpo
łek żywot wiodą, tak też wfzyftkie rzeczy , 
między fobą f pólnie w mitości znafzali, a je
dnem fię ciałem zH:awali, to jefł, człowie
kiem jednym, jecfoego ferca, y jedney woli: 
aby . fię żona na mężą oglądała, a w uczci
wości go rniałaj:ako głowę fwoję, a jemu fię 
pomocnic'! ~kaz~wała y do chwalenia BoGA, 

y 

. I 
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y do fzczęillwego, a fpokoynego tu na śwje„ 
cie życia: zafię mąż aby miłował żonę jako 

. włafne ciało (o), a ow :Zem tak jako Chryfius 
miłuje Kościoł f woy, za ktorego zbawienie 
fam fiebie wydał. Naoll:atek niech oboje po· 
mni, że rodzice fwe, y wfzyfi:kie przyjacio· 
ly ·opuścili dla zwiąflm małżeńfiwa: aby ro„ 
zumieli , że ten związek trzeba przekładać 
nad wfzełką infzą fpołeczność, y wfzelką 
miłość Judzką. Tym tedy fpofobem miłość 
małżeńfka bywa zatrzymana, y zachowana, 
y od tego roście: a od rzeczy tern przeciw
nych drobnieje, rozrywR fię, y rozwięzuje. 
A przeto na frrofarze należy doglądać życia,' 
y obyczajow małżonkow, jefliby zła o nich 
ifawa była, abo fię jeden na drugiego ~ar
żył: jefli miłość, powinność, y pomoc w 
małżeńfkiem życiu fobie f pokcznie od<lawa
ją: a g<lzieby w tern ktora ftrona fłabiała, a
by napominali: wyfiępne abo iłowy, abo ja
kim in lzym frożfzym o bycza iem karali : u
porne, abo zakamiałe, aby Urzędowi oznay
mili, ktoryby je fiufznym karaniem do ich po
:winności przymnfił. Nic świętobliwego nie 
może być w Mieście, jefii ten f po fob życia 
nie będzie świętobli wje zaczęt, zach o wan, 
y ufirzeżon. A ktore małżelifłwo tego pil
nie nie przyfirzega, tedy to nie tylko farnym 
małżonkom, y ich dziatkomrozma1te, a nie-

fkoń ... 

(o~ Efez. 5. v. z5. 
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:{kończone makuły przynofi, ale y Kościoł Bo
ży, y Rzeczpofpolitą plugawj, a czyni ją o
brzydfą, ni.P- tylko {w ego kraju ludziom, ale 
y pofł:ronnym. Zaś rozwody aza fię nie zda
dzą być śmierci podobne? A przeto z tem 
więcey małżeńH:wa trzeba firzec, żeby nie 
tylko od jakiey wady, ale y od podeyrzenia 
były wolne. 

ROZDZIAŁ XV. 
O Doz01·cach rzeczy przedaynych, y myńte. 

Mam też za to, iż nie jeft żaden, ktobyw 
tern wątpH, iż Urzędnika takiego pilno-trze
ba, ktoryby fię na rynku, to jeft, około tar
gow zabawiał: ktoryby o wfzyftkich rzeczach 
tak tych, ktore fię do ma rodzą, abo je czy
nią, jako też zinąd przywiezionych , dofl:a
tecz.ną wiadomość .miał~ a cenę im wedle 
cza fu ufiawiał. N a toby też niech pilnie ba
czył, jefliby to było z pożytkiem Rzeczypo
fpolitey, iż jako żyto, y mokre rzeczy we
dle pewney miary przedawają, takby też 

· mięfo, fyry, maiło, y infze tym podoh1ae rze
czy na wagę przedawano. 

A naprzod: aby miał na pilnem baczeniu 
rzeczy, ktore przywożą, y wywożą: aby do
glądał, jelli fą dobre, y nienarufzone, a ce
nę im uftawiał. Częfiośmy to widzieli, że 

I tak 
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tak wielkie mnofiwo zboża od nas wywożo
no, iż po wielki em urodzaju wielki niedoiła· 
tek był u nas zboża: także też y miąs, y fy
row, y infzych rzPczy. Bo takjakmiarz by
wa. że drogość zboża czyni też wfayftkich 
infaych rzeczy drogość. A przetoż Urząd 
na to wyfodzony, obaczywfay urodzay zbo· 
ża, a rozrachowa\vfzy wiele zboża Rzecż
pofpolita tak dla {iebie, jako dla przycho
dni0w potrzebuje, niech poftanowi pewną 
liczbę wywoh-nia , żeby nafze pola nie były 
komu infzemu rodzayne, a nam płonne. 
Niech też y doma polłanowią cenę, żeby ci, 
ktorzy obfito&ć n-: ajq z 1oża, przedawając , 
drożey niż prz.: fioi, majętności ubogich ludzi 
nie ni.zezy li, y rzeczy dru ) eh nie wzdrażali. 
Bo jakom powiedział, trudno bez tego ma 
być, żeby za drogością zboża drugich rze„ 
czy drogość 1 ie mi~ła pr '· ychodzić. Słufz
nie ma być chwal on on obyczay, ktory fię w 
wielu Pańfiwach zachowuje, iż (gdy ktorey 
Ć\\'ierci roku żyto, abo y in!Ze zboże natań
fze bywa ) UrząrHkupuje go bar.20 wieJe, y 
do rnif'yfkich fpich!erzow dawa chować: iż 
jefliby była od nieprzyjaciela niebefpieczność, 
abo fię też ku jaldey drogości, abo niedofta
tku zboża fkłaniało, zawżdy bywa dobrze o· 
patrzona Ż)1wność ludzka. Abowiern wiele 
przekupniow chowają zboża na długi czas, 
aby je zafię czafu fwego drożey przedawali. 
Ale temu Urząd rozumem f wym zabieżeć mo„ 

że, 
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że, gdy zboźe przed tern tanie kupione z 
fpichlerzow wywo_zić, a tr ,)chę drożey, niź 
je kupiono, przed3W3Ć rolkaże. Bo y w!zy
ftek zyfk poydzie na Rzeczpo'politą, y Prze ... 
ku.pniowie mufZą zboże taniey przedawać, 
gdy go będzie dofyć, niżby przedawali, gdy
by go nie wiele było. A tak y o toby pofia
nowienia trzeba, a na owo zbytnie wywoże
nie umi<lrkowania: ktorym wywożeniem zda 
fię jakoby pokarm z uH: łudzi ubogich wy
dzierano: a jef1i nie to, tedy przedfię wiei,. 
ka drogość ztąd roście. Nieznośna jeH: w 
tey mierze piekarzow, y fzynkarzow prze
wrotność, ktorzy .po teyże cenie y chleb, y 
piwo, gdy z boże tanie przedawają, jako y 
kiedy drogo. A nieznośnieyfza jefzcze jeH: 
owych, ktorzy gościowi drożey przerlawa
ją, niżli fąfiadowi. Mowi Boa do (p) ''Izra
elito w: Przychodnia nie zafmęcifz, ani złu
pifz , boście y wy w ziemi Egiptfkiey przy
chodniami byli. Ale ono jefzcze je!l: nanie
znośnieyfza, iż na Seymie, abo y na onych 
mieyfcach, na ktotych Krol z Pany, Radami 
z wielkim zjazdem ludzi bywa, daleko dro
żey wiZyfl:ko przedawają, niż li na infzych 
mieyfcach. Bo gdyź takowe Seymy dla Rze· 
czypof politey zbierane bywają, tedyć to za
prawdę .Jeit rzecz nieżnośna, żeby abo Ku
pcy w ten czas więkfze zyfki zbierali, abo ci 

1 2 wfzy-

(p) 2. Moyfis 22. v. 21. 
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wfzyfikie potrzeby drożey płacili, ktorzy o 
Rzeczypofpolitey radzą. 

Co fię powiedziało o zbożu. toż o wo
flm , o łoju , o fkorach, koniech, wolech ,- y 
o infzych rzeczach mafię rozumieć. Wiele 
ich, ktorzy wywożeniem tych rzecży y farni 
bogacieją, y obfitość do poftronnycb ludzi 
przenofzą : a w tern czafie u nas głod na 
pofpolftwo dla niedofiatku, y każdey rzeczy 
drogości. Szynkarze wielkiego fwowoltń
fiwa używają, fałfżując, a przyprawując wi
na, y drogo fzacując. A tak Urząd na to 
wyfadzony, obaczywfży nakład, ktory oni 
czynią, a dozwoliwfzy im też fłufznego zy
fim, niech y cenę ufl:Clwi, y t~ ko we fałfae
rze, co przyprawują wina, karze. W ku
powa!liu, y przedawaniu ktorychko1wiek rze
czy, jefliby kto umyflnie jaki fałfz uczynił, 
niech tego urząd nie przepufzcza. Plato w 
f wo ich Prawach rofkazuje, żeby tak przeda
wca, jako y Kupiec dziefięć dni po przeda
niu, abo kupieniu rzeczy w Mieście zmiefzkał, 
jefliby fię jaki :fałfz pokazał abo ,„ rzeczy prze
daney, abo w pieniądzach , aby nagrodził 
fzkodę ten, ktory jey jeH: przyczyną. 

Zami1czenie też każde, ktore od ktorey
koJwiek firony w kupczeniu umyflnie ku fzko„ 
dzie uczynione bywa, każe karać. 

O tych przeto, y o jnfzych rzeczy prze
dawaniu, abo kupowaniu ma Urząd pilny 
dozor mieć; rzeczy zin~d przywiezione jeili 

. f'} 
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fą dohre, oględować, cenę im ufiawiać, wfzy
ftkjch rzemiefluikow robote fzacować. Ow 
też obyczay, że jeden zakupuje jaki towar 
po wfzyfi:kiem Pallfhvie, aby fr1m prledawat, 
a ztąd wielki zy(k miał, trzeba znifzczyć, a 
pod ielkimi winami tego zabronić: bo za 
tym zakupowaniem zbytnie wielka· cena w 
rzeczach naft~wa, gdy jeden, abo kilko ich 
nazbyt bogacieją, a wiele innych ubożeje. A 
to handlowanie zakupniow dla tego jeft wiel
ce fprofne, iz kupują towary, żeby je zafię 
dla zyiku przedali, też a nie infźe, bynamniey 
ich nie polepfzywfzy: tedy abo przedawcę o
fzukają, jefii taniey, niżli Hufzno jefl:, u nie
go kupią, abo Kupea, jefli mu drożey przeda
dzą, abo obudwn. 

A choć też ani tego, ani owego nie ofzu
ka ją, wfzakże chęć ona kupowania towaru 
nie dla używania, ale dla zyfku, przedfię wy
fiępku nie może być proźna: bo to idzie zła
koioftwa, k.tore jeH: wiela złości matką. Robi 
ich tą wadą wiele, ale niemniey owi, codzie
fięcin:imi kupczą: a zwłafZcza, co fię prze
zwi1kiem Kupca, y Liczmana barzo brzydzą: 
k.torzy famą tylko zynm chciwością przywie
dzieni, cz:-tlu żniwa zakul'uią dLiefii.cciny: 
ktore, chociafię nie lepfze H:aty niźli pirwey, 
y chocia ich na infze mieyfca, gdzieby był 
zboża niedofiatek. nie zawieziono, ale na 
temże mieyfcu, gdzie je kupili, a przedfię je 
pofpolicie już gorfze, y _wytarte przedawaj'! , y 

. 13 w~ 
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· wielki ztąd zyfk miewają. AJe co in fzego 
jefł Kupcem być, jefli nie to? Nie łokiećci, 
jako pofpoJicie mnimają, ktorym kto mierzy 
fukno, ale zyfku chciwość, ktora cię do ku
powania, y przedawania zawodzi, Kupcem 
czyni. Ktorey aza nie mafz w tern fprofnem 
a zyfku pełnem dzieftęcin zakupowaniu~ Czę
fto fię to trafia, iz dziefięcina przez czwarte, 
y pią_te ręce kupujących, y przedawających 
przeyrtzie, nj.ź)j fię onym w ręce dofianie, 
ktorzy jey używ<1ć będą. A to jefl: rzecz na
nieprzyHoynieyfza, iż ci, ktorzy nie robią, 
pod zaiłoną tego, że Pany fą kmiotkow f wych, 
y rzeczy ie h , pot ich odkupują, ktorzy abo 
imże farnym , chocia czaf em y do tego przy
mufzonym, natychmiafi: drożey przedawają, 
abo komu chcą. A ubodzy kmiotkowie, kto
rzy cały dzień pracując upalenie Honeczne 
cierpieli, z rąk onych okrutnych, a drapie
żnych Harpii wfzyfi:kiegopatrzyć mufzą. Coż 
tedy za dziw, jefli y fomi kmiotkowie zleży
wą, y tak wielka wfzyH:kich rzeczy drogośt1 
rośde 'ł Tacy to fą Kupcy, jalrie Chryzo
fiom ( q) święty z Kościota Bożego każe wy
rzucać: ktorym Cefarfl\ie Prawa Rycerfkiego 
fianu bronią: ktorym rn~jętność odeymować~ 
a na wieczne czafy z ziemie je wywoływać 
rofkazują. Lecz tenże Chryzofiom święty 

nie 

( q) g. g. d. eijci~ms. C. nego. ne militent. lib.12..C. 
de monopoliis 1. unica. 
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nie te Kupce gani, ktorzy.zinąd towary żywno
ści ludzkiey, y Rzeczypofpolitęy potrzt hne, 
przywożą: nie gani handlu tych, kto. z)r l1a!puJ1 
takowe rzeczy, ktore zafięuczyniwi~yj .~ ?rac1 
f wą, y dowcipem lepL:e, prz2d·pv.ij1: de one · 
gani, ktorzy kupu_ią rzeczy, a t-ż 1 ze--.:zy zafl~ 
drożey przedawają, niczem ich niz pcpl'awiw · 
fzy, ani prace około nich pccj-i::'.,:J la za· 
prawdę takie cfzuHy radfz~y bym łupieżcaui:, 
uiżli kupcami nazwał, a ten ich to 'ar bpem. 

Bo ci y przeda-u1a.l[!cym, y k pukcym 
fzkody czynią, ci ui~ dopufzczają ubogim lu
dziom, aby rz cz r kn ży :'"'' n ości potr'..!~ebo e, 
za 1łufzne pieniądze kupowali: ci 1 ·0:.0

1 ś6 
żywności, y infz.rcb rzeczy czynią,uodn1, ~1 by 
byli z Rzeczypofpolitey wy~\orzenieni, Jla 
których Rzeczpofpolita tak wiele !zkod ci rpi. 

Niech przeto będą Kupcy, ktorzyby µrzy
wozlli towary nie na zbytek, ani na pompę 
wymyllone, ale ku uczciwemu, trze.zwc
mu, a pożytecznemu Rzeczypof politey uży
waniu potrzebne: ktorych gdyby była cena 
flufzna poftanowiona, byłoby to z pożytkiem 
Rzeczypofpolitey. To niech będzie dofyć o 
Kupcach, y zakupniacb. 

Z ftrony mył1ce trzeba na baczeniu mie~ 
y cayg, y wagę, y kftałt pofpolity. Pirwfzych 
dwu rzeczy nie ledajako poznać, y n'e pil
nują tego w m.'.lłych pieniądzach: tę trz~cią 
łacno obaczyć. Ale iż niektcre pofiro me 
narody wyobrażenia nafzych pieniędzy nafia-

1 4 do-
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do wały, a tymf po fobem fwoje do nas· prze• 
niefli, trzeba w to pilnie wey:rzeć, jefiiby to 
z pożytkiem Rzeczypofpolitey było, aby cayg, 
abo kftałt, abo wyobrażenie odmieniono: 
bo infzym fpofobem trudno mamy obcey ztąd 
zbyć. Za ftarych ludzi bywało, iż kto fał„ 
fay ''ą monetę kował, pufaczano go między 
dzikie zwierzęta, jefli był wolny: a jefiij nie· 
wolnik, tedy na gardle karano. 

Byłaby też rzecz barzo potrzebna wyna„ 
leść do tego drogę, aby pieniądze za grani-
ce nie były wynofzone: co ledwieby inaczey 
mogło być, jedno kiedy by je drozey fzaco„ 
W"1no, niż1i kofztują: ale za~ę nie wiem, je~ 
fliby to było z pożytkiem Rzeczypof politey. 
Ci, ktorzy w Rzymi~ , y po infzych ziemiach 
f prawy jakie mają, barzo wiele złota od nas 
wynofzą. To jefli zgoła nie może być zapo
wi ("'dziano, wfzakże w tern pomiarkowanie 
jakie uczynić, barzoby dobrze było. Tak 
wielka j<=>fi: fwawola u nas w fzacowaniu pie
niędzy poftronnych tak złotych~ jako y fre
brnych , że nigdzie indzie więkfza nie jeft. 
N a kazdą ćwierć roku ceny ich l°'rzybywa , 
gdyż wagi ieh nic nie przybywa. Przyczy„ _ 
ny tey rzeczy rożni ludzie rożne być powie
dają. Ale jefli nas nie rufza każdey rzeczy 
ta~ pofpolitey, jako y włafney utrata, ktora 
ża takiemi pieniądzmi <lo nas przychodzi, coby 
nas infzego miało więcey rufzyć do pohamo
wania tey zbytniey fzacowania wolności, a do 

po-
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pofianowienia pewnego fzacunku, iście nie 
łacno to powiedzieć. A tak jefli fię zda, y 
to niech będzie Urzędowi ktoremukolwiek 
świeckiemu poruczono. 

ROZDZIAŁ XVI. 
O Rzą:dzcach, abo o Dozorcach Domow, 

y budowania. 

Doglądanie gmach o w Zamkowych , Ratu
fznych, y infzych domow t~k pofpolitych, 
jako też kazdego włafnych, wedle nafzego 
zwyczaju, bywa poruczone tym Urzędnikom, 
ktorzy do czego infzego pofłanowieni fą. 

Przed laty w onych wielkich mieściech 
byli ofobliwi Urzędnicy, ktore zwano ./Edż„ 
les, jakoby Dozorcy domow: bo ci dogląda
li, aby były cate domy, y chędogie, fpofob 
budowania zamierzali, przekopami, y wał
mi nie t ylko miafta, ale też pola otaczcali, 
a tym fpofobem czynili obronę krainy fwey 
przeciwko najazdom nieprzyjacieHkim. Tak~ 
że też mieli w f wey mocy rury mieyfkie, 
ktoremi wodę do miafta prowadzono, napra
wowania drog, y mofty, ktore budowaniem, 
y chędogiemi drzewy zdobili: wychody wy ... 
chedażać rofkazowali: zdrowie ludzkie na 
ba~znośći mieli: morowe powietrze, wedle 
przemożenia domyfłu ludzkiego, oddalali: a 
bo jem ,jako fię trafia, zajęło fię, mieli pilne 

I 5 fta ... 
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ftaranie ' żeby wfzyfikiego miafta nie opano„ 
wało, przetoż y on dom zarażony zamknąć, 
y ludziom abo fię nikomu nieukazować, ~bo 
ftę tedyż z miafta precz wynofić nakazowali: 
rozumiejąc to być lepfzą rzecz, niżby ja
dem powietrza wfzyfiko miafto zarazić fię 
miało. 

Tych też byt Urząd dopilnować, aby flę 
domy albo niezapalały, cilbo jefliby fię zapa
liły, aby fię ogie/1 nie fayrzył: mieli też zwirz„ 
chność nad ftrażą nocną, ktora pilnowała, 
żeby złodzieje, albo in fi ludzie zli fzkody ja
kiey nie czynHi: a zwłafzcza, aby przez zdra„ 
dę c7.yję, abo z jakiey przygody ogie(1 nie 
był zatożon, a założony mocy nie wziął. W 
poHronnych zh:-rniach frodze to karzą, gdy
by kto czafu zapalenia domu natychmiall: nie 
pr.zyfzedł z wiadrami, y z infzem naczyniem 
do gafzenia ognia potrzebnym. U nas więk
fza część ludzi abo do ągnia przychodzi tyl
ko dziwować fię, abo zaniedbawfzy domu 
fąfieckiego rzeczy fwe wynofzą. A dla tego 
też rzadko fię w Polfzcze trafi taki dom, kto
ryby przez trzydzieści Jat w całości trwat: 
mato nie wfzyCT:kie Miafta, y wfi wkoło wy
gorywają~, a zaś znowu je budują. Lecz ta
kowa około· gafienia ognia niedbałość zno
śnieyfzaby była w onych krainach, gdzie a
bo ludzie z kamienia ·domy budują, abo fię 
pijańftwem nie bawią. Ale u n3s, gdzie ma
ło nie wfzyfiko budowanie drzewniane , y 

bar· 



O PoPRAWIE RzECZYPOSP. 139 

• barzo mało jeft ludzi, ktorzyby trzeźwość 
miłowali, dziwna rzecz, czemu tak wielką 

· vkoło gafzenia ognia niedbałość Urząd cier
pi. Takowe częfle pożogi iłufzniehy Dozor
ce budowania miały do tego przywodzić, że
by oni tey drogi fzukali, jakoby z cegły mu
rowane domy były: cżegohy jednak łacno 
dokazać mogłi, kiedyby był doftatek takich 
rzemieilnikow, ktorzyby takową materyą, 
ponieważ jey wfzędzi jeft dof yć, gotowali, 
a wfzyfikie do budowania., abo murowania 
potrzeby pogotowiu mieli: byłaby to rzecz 
barzo pożyteczna y dla teraznieyfzych ludzi, 
y dla potom ko w. Zaprawdę kjedyby to we
fzło w obyczay,' aczdby więcey kofztowało 
murowanie, ale fam pożytek nie pomałuby 
kofztu wielkość nagrodził: ponieważ jednak 
gdybyś rachował to, co kofztuje nowe budo
wanie po zgorzeniu pirwfzego , nalazłbyś, 
że daleko więcey kofztu wyniefie, niźliby 
wynioilo murowanie na wieki trwające. A 
mowię tu o budowaniu takiem, ktoreby y 
ściany murowane, y pobicie z dachowki mia
ło. Bo ogień. latający nie łacno <l2'chowką 
przykryte dachy zapala. A jefliby, co fzko
dy ogień uczynił, toby fię jedno temu domo
wi przytrafić mogło, w ktoremby fię ogień 
zajął. To tedy niechay będzie o Dozorcach 
domow, y budowania, y #;o ich urzędzie. 

ROZ· 
j, 
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R O Z DZ I AL XVII. l 

O Urzędzie,, k.toryby fię q domowy. J~okoy fia
t-al,. proz'!unce z Mia:.ffa wyganiane, a 

p~ane, y hultajdiarZf!C. 

Tak jefi wielkie na wfzytkich mieyfcach 
prożnujących, pijanic, y hultajow mnofiwo, 
iż jefli chcemy w tey mierze dobrze Rzecz
pof poJitą opatrzyć, trzeba żeby był na to po„ 
ftanowiony ofobtiwy Urzędnik, ktoryby z ce
klarzmi (abo jakiemiko/wjek infzemi ofoba
mi) we dnie ulice obchodził, a w nocy miafl:o 
wfzędzie nawiedził, doglądając <lomow, kto
reby podeyrzane miał, a karności by pilno przy· 
ftrzegat: te, ktorzyby w chodzeniu, y w pofl:a
wie niewitydliwie f prawowali, w nocy ( kie„ 
dy wfzytcy lpią) przechodząc fię ,lwołanieby 
czynili, wmafzkary fię ubrawizy do domowby 
fię cudzych wdzierali, a ktemu też y koflyry, 
aby ten urząd imał, y fadzał. Lecz v ono zaiH:e 
11ie ma by~ cierpiano, ż~by bie/fady abo hoy
nieyfze, abo dłufze, niżti przyfl:oi, były f pra
wowane. Wfzytcy prożnujące, y pijanice 
frodze mają być karani. 1. Bo z zaniedba· 
nia ikromnego chodu, a z nieprzyftoynych 
1kokow, y pofiawek , jakie pofpoiicie w tań
cach c~ynią, pochodzi, y moc bierze niewfl:y
dliwość dobrym obyczajom niefprzyjaźna. 
2. Nocne biegania, y wołania imo to, iż 
ucuiwym obywatelom pokoy, y odpoczywa-

nie 
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nie przekazają, obracają fię też w· wielkie 
zgiełki, pokojowi mieyfkiemu przeciwne: a 
częftokroć chorym, y położnicom firachy za
dawają. 3. Nuż profzę, a co za pożytek o
wych mafzkarnikow, ktorzy '. gdy niechcą, 
aby je pozn6lno, biegają po ulicach, y poprze
cznicach : ua cudze domy n~chodzą, a tym 
obyczajem albo jaką korzyść łowią pofze
ptem, abo milczkiem koftkam1 grając: abo 
1kaczą, abo igrają, abo fprośnie a niewfiydli„ 
wie mowią '? żadnego w ten czas nie by
wa baczenia na pogłowie, na wiek, y na mni„ 
manie o kim przyftoyne. Miefza fię, y zro „ 
wnywa fię wfzyftko. A coby komu nie przy
fiało mowić, abo czynić, kiedyby go znano, 
to 'fię mu za mafzkarą godzi. Bo mafzkara 
rozpufzcza wfzylłkim bez braku do wizela
-kiey niewitydliwości wodze: a ono jako ro
zumiefz, iż ta mafzkara dawa wfżyflkim lu
d.ziom złościwym wolność, dumać co złego, 
a na zdradzie tajemnie co czynić? 4. Igry 
wfzelakie, ktoremi pieniądze abo fię marnie 
tracą, abo niefprnwit:'dliwie bywają nabywa
ne, mają być z Rzec?-ypofpolitey wygładzo
ne: jako fą karty, warcaby, koftki, y infze 
tym podobne. A przetoż mają by<- wfzytcy 
karani, y ci, ktorzy takowemi grami na ma
jętność cudzą czyhają (bo pożądają, n wy
dzierają cudze) y ci, ktorzy tracą. rzeczy f we, 

.ktore .było n.ą potrzeby f we lepiey obrocić. 5. 
A aczkolwiek fchadzki,y biefiadyuczciwe nie 

- llla-
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mają być zabraniane, wfzak.że w nich ma 
być znaczna 1kromność, a miara ma być za
chowana. A tak nazbyt kofatbwne potrawy 
mają być zakazane: ktoremi wytrawiona , a 
wynifzczona bywa ofob profiych majętność, 
nie tylko im farnym, ale y Rzeczypofpolitey 
potrzebna. Bo nie bez przyczyny to powie
dają, (r) że fkromny fzafunek jefi wielki do„ 
chod. Jeft też ten wfzędzie obyczay, że na 
wefela wiela ludzi profzą: ktorym y rofko
fzne potrawy dają, y tańco w dozwalają. Lecz 
na· takich wefelach trzeba myflić o dobro
dzieyftwie Bożem, ktory małżelifiwo ku roz
mnożeniu narodu ludzkiego pofianowił. A 
przetoż y dzięki wielkie Panu Boau mają 
być czynione, y modlitwy priydawane, aby 
nowym małżonkom zdarzyt ten ftan żywota 
nayświętrzy: a takowe uczty fkromnie, a 
trzeźwie m.1ją być fprawowane, y rozmowy 
z uczciwo~cią mają być czynione, a od tań • 
cow wfzelaki zbytek ma być oddalon. A 
nie ma być cierpian ow obyczay, gdy Panief1-
ki w ta{1cu przykro obracają, za ktorem o
bracaniem y części dała, ktore mają być ~a
kryte, odkrywają fię, y poftawa takowa fkła· 
nia fię ku fprofności, y nięrządności, abo jur
ności. A przetoż y to karaniu urzędowe„ 
mu podległo. 6. Karczmy winne, y piwne, 
abo wygładzone, abo Miefaczanom zapowie- · 

dz i a-

----~~-~-'--~~----~-----------
( r J ,Cicero in Paradox, 
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dziane być mają. Ludzie prożnujący cały 
dzie{1 w nich przeleżą, piją, a żywą z nie
rządnicami barzo rofpufl:nie: dzieweczek, y 
niewiafi: uczciwych pod zaHoną tańcu , abo 
jakiey infzey gry do fiebie profaą, a w ten 
czas fię o ich ftateczność pilno iłarają. A 
gdzież więcey f w aro w, guz o w, ran , ochro
mien ia, zabijania przytrefia fię jako w Kar
czmach'? Czemu raczey miefzczanin, abo 
ktorykolwiek obywatel nie miałby kazać w' 
dom fwoy tak wiele wina, abo piwa z kar
czmy przynieść, jakoby jemu, y czeładzije
go było dofyć ~ niechby w domu z czeladzią 
żył: niechby gofpodarfiwa patrzył, a czeladkE& 
wfzyfikę w powinności ich zadzierżawał. A 
w karczmach niechby tylko gościom, a przy
chodniom wolno było do czafu zmiefzkać. 
Boć je ztąd gościnncmi domami zową, źe 
do nich z drogi goście zltępują. Gościom 
tedy, a przychodniom niech w nich wolno bę
dzie przebywać, nie tubylcem, abo obywate
lom : wiele rzernieilniczych Mifirzow, barzo 
rzadko fiadają na f wych warfiadcch: chowa
ją uczniow, abo towarzyfzow niemało, kto
rzy w niebytności miflrzow leniwo, a niedba
le robią. Gdyby fam Mifirz zawżdy był przy ... 
tomnie, więceyby roboty z dwiema odprawił, 
niż w niebytności f wey z dziefiącią odprawu
je. Przeto y ci do powinności iwey mają być 
przymufzeni, aby mnofłwo prożnujących Rze
czypof politey nie obci~żało. 7. Owym też 

- pie-
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piefzym żołnierzom, ktore draby zowiemy, 
nie ma być taka fwawo1a dawana, iż pofpo
licie .żebrzą: bo ich wiele chodzi pro.żnując: 
żadną fię rzeczą uczciwą nie bawią, jedno 
tylko pijańftwem, .żebraftwem, a tajemnym 
łupiefiwem. 8. To mowię o ludziach nie
wolniczego przyrodzenia, ktorzy nie mogą 
być niczym infzym w powinności zatrzyma
ni, jedno ftrachem , a karaniem, Lecz fla
checkiego przyredzenia ludzie tym f po fobem 
od proźnowania do roboty będą pobudzeni , 

jefii pilnie z fobą będą uważać 1 że Pan BoG 
tak na początku świata poilanowił, (s) aby 
wfzytcy chleb jedli w pocie czoła fwego, aż 
fię wrocą do ziemie, z ktorey pofzli. Y zda 
fię, źe to narodowi ludzkiemu dano za winę 
dla grzechu. 

Ale y przed zgrzefzeniem !koro człowiek 
był fiworzon, tym fpofobem był w raju po
ftanowion, aby iy rozrabiał, a o niem pil
ność miał. Bo y ta członkow człowieczych 
rozmaitość nie na prożnowanie dana jefl:: 
ale jako ptal om fkrzydfa do latania, tak czto
wiekowi dane fą członki do roboty, jeko na
czynie. Y myfli ciata nafzego czerfl:wieją, y 
ftwierdzone bywaj~ pracą: zaś prożnowa
niem nikczemnieją, y więdniej ą. Tak bar· 
zo dla robot u.rodziliśmy fię , iż kiedybyśmy 
flę poczciwą jaką robotą nie zabawiali, wnet 

fię 

( s) r. Moyfis 3. v. 19. 



O PoPRAWIE RzECZYPOSP. r45 

fię fkbniamy do jakiegokolwiek wyfłępka. 
Trzeba tedy przyzwyczaić fię poczciwem ro
botom: a to trzeba robić, coby f1ę ·ku po
źywieniu przygodzić mogło. A przeto.Z y 
Paweł Swięty (t) Zborówi Theffalonicfkie„ 
mu to poftanowił, jefiiby kto robić nie chciał, 
aby też y.nie jadł. Y Dawid Kroi (u) powie
da, że on będzie fzczęfliwy, y dobrze mu 
fię zdarzy, ktory z prace rąk fwoich źyw
no.5ć ma: da.wając jaśnie znać: , że to fą nę
dznicy, y między błogoiławione nie mają 
być liczeni, 1'torzy fię karmią pokarmem pra .... 
cą rąk cudzych nabytym. A. jairn jeit fz ~ ro
kie prac ludźkich pole, łacno obaczy ten, 
ktory w potrzeby żywota tak tego, ja o y 
onego przyfzłego pilnie weyrzy. 

Boć y fercem, abo myflą, y ciatem pra
cować trzeba, kto f1ę do żywota błogoHa
wionego mocnie bierze. Tąć uboją pracą 
ludzie nie leniwi zabawiają fię, a jedną z tych 
upracowawfzy fię do drugiey fię fkłaniają: a
by temi przemianami y ulżenie poczuli , y 
ochotnieyfzemi fię wrocili do tey prace, od 
ktorey odefzli. Lacedemonianie żadnego le
niwie, a zle .żywącego nie brali ani w towa„ 
rzyftwo, ani do fpolney igry, ani do żadney 
zabawy, ktora z przepracowc:111iem ciata ludz
kiego l'rzychodzi nierzkąc, żeby iy do jakiey 

za-

(u) Pfal,iz8. v.2. 
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żacnieyfzey życia f połeczności brać mieli. 
Bo tym lekarftwem obywatele fwe do miło
ści , y do dofl:ępowania cnoty pobudzali, y 
y w tern zatrzyma vali. Summa tego, po
nieważ pro~:nowanie wiela ztego uczy, a na 
wfzem ludzie wątli , przeto wfzytcy prożnu
jący mają by(; abo z Rzeczypofpolitey wy
gnani, abo karani. A nie\viem, gdzieby, a 
w ktorym żywocie mogła być więtfza wol
lność prożnowania, _jako u dworow wielkich 
Panow: gdzie by.wa. barzo wid kie fl'ug mno
flwo, a daleko ich więtfza część, ktorzy nic 
fiatecznego nie maja, coby robili, tylko co 
chodzą za lJaIJem fwym : kiedy gdzie idzie, 
prowadzą go, o-dy nie na pokoju jefi, fio
ją przed nim, uAmiPch<Jjąc fię, pochlebując, 
fi owa , y u czyn ki wfzytkie Pa6ikie pochwa
lając, a rzkomo fię iym dziwując. A fkoro 
Pan wnidzie na pokoy, abo fię fprawami ja
ldemi fwemi zabawi, oni wfzytcy prożnują: 
ktore prożnowanie dawa im przyczynę, abo 
drogę do fprofnych gier, do pijańfiw~, y do 
infzych fprnw człowiekowi nieprzyftoynych. 
Przeto trzeba żywota dworza6tkiego dobrze 
poprnwić. wedle tego fp0fobu, jakośmy wy~ 
żey napifali, a każdemu Panu wedle flanu 
jego pewną liczbę Hug zamierzyć, aby nad 
nie więcey :fiug nie chował. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ XVIII. 
O De.zorcach ludzi ubogich. 

Lecż jako ludzie, ktorzy fię do roboty go
dzą, od żebraniny maią b ,/Ć odpr!dzani, tak: 
zafię, ktorzy 1ą prawdziw·e ub{ giemi, a 
fchodzi im y na fliach, y ua żywności, ma„ 
ją być opatrzeni, aby y domy pof ?olite były 
im poHanowione, y wrzelkie potrzeby do 
żywności na te~ące iym dawano. Są lepak 
nicktorzy ubodzy co w fzpitalach miefzkają, 
tam fię żywią, y tam je opatrują: a drudzy 
po ulicach fię przechodząc żebrzą: drudzy 
fą, ktorzy w chalupkach fwoich miefzkając, 
fwoje, y domownilrn v fwych potrzeby, jako . 
mogą, opatrzają. Na ty wfzytki Urząd ma 
pilne baczenie , y dozor mieć, żeby ludzi 
nie ofzukawali, zmyfliwfay fobie jaką niemoc, 
abo ubofiwo. Lecz ktore obaczą być do ro
boty godne, niech je przymufzają robić. Je
fliby nie chcieli, niechby z i11iafła byli wygna
ni. Co y o cu<lzych żehrnlrnch ma być ro
.zumiano, żeby y oni do rwo ich miaH: byli 
~dfyłani. Abowiem godzi fię, żeby każde 
z gromadzenie o tych Haranie rniato, ktorzy 
abo fię w niem urodzili, <ibo długo miefzka· 
li, żeby dla niedofiatku żywności, abo kto
rych infzych rzeczy nie pomarli. Bo trzeba 
wiedzieć każdego ubofl:wa ipofob, abo przy
czynę. Bo ci, kt9~zy za złą fprawą f wą n:a-

K 2 Ję-
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jętnoś6 firacili, acz mają być cierpieni mrę
dzy u bogiem i, y trzeba o nich myllić, żeby 
od głodu nie pomarli, ale y żywność fl.cro
mniey iym ma być dawana, y pracami trze
ba im dokuczać, żeby y na przykład byli 
drugim, y fami fię wyftrzegali, aby w więt-

. fze wyftępki zafię nie- wpadli. Ktorzy dla 
niemocy, abo infzey nędze, abo jakieykol
wiek przygody w uboftwo wpadli, na te trze ... 
ba mieć więtfze baczenie. A tym, ktorzy 
w chałupach fwych żywią fię, opatrzając ja
ko mogą fwoje, y domownikow fwych po
trzeby, mają być abo pola nie drogo najęte, 
abo takowe rzeczy poruczone , ktoremby 
fproHali, abo jakie inf ze drogi do zyiku mają 
być podane. Dzieweczki też ubogie mają 
być pofagiem jaldmkolwiek opatrzone, y za 
mąż wydawcme: aby prze niedofratek nie 
fl:raciły wfi:ydu. Owi żebracy hultajowie , 
nie wiem, jefliby mieli być cierpi:ani: bo zwy
kli pod zafloną żebraćhva wiele złego broić, 
dopufzczając fię złodzieyflwa, mężoboytlwa, 
y infzych f profnych wyfłępkow. Lepieyby 
żeby je dano do fzpitalow ·, g~yby jedno ta.: 
cy byli, żeby robić nie mogli. Są mało nie 
w „każdem mieście dochody roczne nazna
czone ubogim: ktore jefliby były mnieyfze, 
niżliby wfzyfiko ubofiwo \\. ycho ~'aĆ mogły, 
tedy ich trzeba tym f pofobem przyczynić. 
Naprzod gdyby każdy uj~ł nieco fwych na-

. kla~ 
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kła do w, a zwlafzcza tych, ktore fię do zby
tku, do pychy, y nadętości iktaniają Za
prnwdęć chce tego po nas Chryfms, (w) że
b 1 ~rny fobie czynili przyjacioły z bogaćhv 
niepraw~ści, ktorzyby nas przyjęli do namio
tow f wych. Mamy przeto udzielać rzeczy 
doczef nych tym, ktorzy nas do wiecznych 
domow przyjąć · mają. Co zaprawdę nay
wi ęcey przyitoi czynić tym. ktorzy z tego świa ... 
ta przechodzą do onych domow, aby y oni 
zoitawowali ni~jaką cząflkę majętnośd fwey 
tym przyjaciołom fwoim. Są ci, ktorzy na 
okazały pogrzeb wielki kofzt, y nakład każą 
czynić: aleć zaprawdę ci, ktorzy na ofi:ate
cznem fiopniu żywota f wego fą, ci chwały. y 
ił~wy oct BoGA czekać imają, nie od ludzi. 
Potomkom też przylłoi, aby onych, ktorzy 
.z teg,o świata fchodzą, prowadzili nie okaza
ło~cią bogaftw, abo pychy, ale uczynkami z 
mi to .~ci pochodzącemi, przez kto re przycho
dzc1 Indzie do Krolefłwa niebielkiego. Kte
mu też y Bifkupow majętno.~ci fiaro<lawni lu
dzie tak dzielili, że czw~rtą część dawali na 
ubogie. Niechby ich przeto w tern Urząd 
napomionął. Zaprawdę ci, ktorzy nie da
wają, y nie czynią, co powinni, BoGA bę
dą miel-i mścicielem. J efl: obyczay, że abo 
w Kościelech, albo na onych mieyfcach,, gdzie 
fię częfi:o ludzie zbierają, Hawiają fkrzynki 

.1t 3 dla 

(w) Lucre 16. v. 9. 

·. 

( 
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dla ubogich ludzi. A tak niechby do nich 
każdy kła dl, ile by mu jego pobożna chęć po
radziła. Rozmnoży Pan BoG takowe j ~lłmu
źny: y dawającym, że !m zawżdy będzie 
doftawało, zkądby dawali: y biorącym, je
m będą 1kromnie profić' pobożnie brać' a 
miernie tego używać. Bo tb fą Boże dary, 
ktory gdy rękę otwórzy, bywa napefojona 
wfzelka rzecz błogoilawieńllwem. Lecz to 
po nas chcę mieć, aby ci, ktorzy' dawają, 
ochotnie to czynili: ktorzy biorą, aby uzna
wali dobrodzieyfiwa Boże, dźjękowali, a u
ftawicznie fi~ modlili, tak za fię, jako tez y 
za dobrodzieje fwe. A takowych ubogich 
żywność niech nie będzie ani rofkofana, że
by ztąd nie przyzwyczaili fię zle czynić, ani 
też tak fkąpa, ktoraby ledwie połowicę gto
du odjąć mogła. Bo chorzeje, y wątleje tak 
ciało, jako y rnyfl od niedofratku pokarmu. 
To teżtrzeba pilnie opatrzyć, aby od prożno
wania nie znikczemnieli ubodzy, ale każdy
by niech robił to, co może, y ile może: 
niech fię zabawia jaką uczciwą robotą, a o
wocu roboty fwey niech drugim udzitla- A 
ktoryby już ubogi ciało na fię wziął, y ku fi „ 
łom zaf i-ę przyfzedł, ten do roboty niech bę
dzie poHan: żeby jako trąd cudzego potu nie 
pożywał. Zaś ktorymby na rozumie, albo 
na fiłach cielefnych fchodziło, iż nie mogą o 
fobie radzić, o tych Urząd niech fłaranie ma. 
\Vfzyfcy jefteśmy bracia, jednego Oyca nie-

bie-
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·biefkiego fynowie. A żaden od przygod na 
ludzi przychodzących nie jeH: wolen. Co je„ 
fli na człowieka należy , aby onemu, komu 
idzie o g~rdło, dał ratunek, żeby albo od o· 
gnia, albo od wody, aU!Jo od nieprzyj3ciela, 
albo od jakiey infzey nędze mogł być wyzwo
lon: tedyć zaprawdę łacznym, pragm!cym, 
nagim, ziębnącym Hu.~n„ rLJe z jeJ_l: ać ra„ 
tunek , żeby z niedo[łatku rzeczy potrze
bnych nie pomarli. A przetoż trzeba abo ja
kikolwiek podatek fldadać, abo je jakim in
fzym obyczajem opatrzyć: co nalepiey fpra
wić mogą Krolowie, Bifkupi , wielcy Pano
wie, zgromadżenia Kfiężey~ Miafta, y ci, kto-
rzy w bog~ćł:wach obfitują. 

A toć jefi wbfna, y prawdziwa fzcz dro~ 
bl i wość, uczynić dobrze temu, kto tego ża
dnym 1pofobem nie może n· grodzić. Wfzak
że nie omyli nas w zapłacie, on nayfatkaw
lzy niebielki Ociec, ( x) ktory y czafzę wodj 
zimney, w imię fwoje daną, obiecał nagro
dzić. Napomina Paweł Apofi:oł Rzymiany 
(y) y Korinthiany, aby majętności f wych U· 

dzielałi ubogim, ktorzy byli w Jeruzalemie. 
O jako daleko flufznieyfza rzecz, abychmy 
pobożnym, a miłofiernym fldadaniem dawali 
ratunek tym ' ktorzy z nami rą: ktorzy mię
dzy nami fiarością, niemocą, abo jakim in
fzym upadkiem znędznieni, a od wfz~!akiey 

K 4 na-

(.x) Matth. 10. v,42. ( y) Rom. 15. i. Corin. 16. 
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nadzieje opufzczeni fą '? Niech tedy będzie 
na to wyfadzony Urząd, ktoryby miał ftara
nie o ubogich, a tem dobrze fzafował ,;. co 
będzie na ich potrzeby naznaczono. A toć 
:fię mi zdało na tern mieyfcu 'o tych Urzędni
kach powiedzieć, ktorzyby fię o rzeczach 
Judzkich fłarali, ktorzyby złe obyczaje kara
li, a dobre między Judzi przywodzili, kto
rzyby nie tak dalece wedle Prawa rozfądek 
czynHi, jako wedle wyftępkow, a złości po
pełnionych. Bo o tych, ktorzyby wedle Pra
wa fądzil1, na infzem mieyf cu powiem. To 
tedy już powiedziawfzy, trzeba abych o wfzy
tkich w obec Urzędziech powiedział. 

ROZDZIAŁ XIX . 
.1. Przy dawaniu Dofl_ojeńjlw czego naywitcey 

trżeba patrzyć? z. (!_!ef li o nie profil? 3. :Je
Jli je kupować? 4. J-elii wieczne majq być? 
5. :Jeśli .fit jednemu godzi ich wiele miet? 
6. J(tore cnoty ktoremi dojloje~fiwy maye być 
ucżczone1 7. :Jeśli fit je godzi miec temu, 
ktory fam przez jię ur.zEdom dofyć czynit 
nie może? g. O jawnem mianowaniu imion 
tych, ktorzy fię urz{:'dow domagajq. 

Koniecznie wiele na tern Rzecżypofpolitey 
nale~y, aby męfiwa, a zacnych uczynkow pa
trzano przy rozdawaniu urzędow. Bo ponie-

waź 
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waż męftwo, lub cnota jeft naywiętfze dobro, 
tedy bogaćt:wa, y inf~e rzeczy nie inaczey fą 
policzone między dobt~a, jedno iż fą naczy
nia cnot: a przetoż fama cnota naywięcey 
ma być w uczciwości miana, y dofiojellflwem 
opatrzona. Ziębnie bo cnota, gdy widzi, 
ano część jey należącą odeymnją od niey: 
zaś gdy ludzi leniwe, a nikczemne nad nię 
przekładają: t·~dy albo w pracach mdleje, y 
wątleje, albo do czego nowego bywa zapę
dzona. A przetoż niektorży wielcy Pano-
wie, będąc przez zacne fprav.ry ilawni, gdy 
widzieli, ano ludzi nie tak godne za niejaką 
fzczęścia flepotą, albo ż nimi zrownywano, 
albo nad nie przekładano, wiele rzeczy no
wych u fiebie na myfii trzęfli: a Judzie też 
podleyfzych ftanow barzo niechętnie ich pa
nowania µrzyimowali. Zaś ktorzy na urzę
(iy bywają obrani, nie będąc znaczną godno
ścią, ani żadnerni zacnemi fprawarni ozdo
bieni, jako fię na fwem urzędzie~ obchodzić 
zwykli, nie jeH rzecz tayna. Boże day, że
by fię kiedy namyflil.i prawdziwy ipofob cno
ty poznać, podobno by fię tern mniey o urzę
dy Harali, im fię mniey ich godnemi być 
wiedzą. Bo wieiką ( co aczem pirwey po
wiedział, wfaakże y częściey to przypomnieć 
trzeba) wie1ką, mowię, dobrych obyczajow 
fkazę przyniofła nieumiejętność. O jako 
wjelka liczba jeil onych, ktore nieuharnowa
na do otrzymania urzędow chęć, y fpor o 

.K s do-
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doftojeńfhva nędznie trapi: ale wieleż ich 
jeft, ktorzyby wiedzieli, co jefł prawa do
:fioyność , a czemu fię jey trzeba domagać'? 
J efr tych nie mało, co fię iym zda być piękna 
rzecz, że drudzy y wfbtWdją z mieyfca przed 
nimi, y z drogi iym ufi:ępują: że fię im po
fpolicie dziwują, a uczciwie z ftrony urzędu 
ich nazwawfay je, do nich mowią: że jch y 
z domu, y zafię nazad do domu prowadzą: 
naofłatek że. y w Kościelech, y na infzych 
mieyfcach wyżfzego, a z:<l.cnieyfzego iym 
mieyfca poftępujl!. Ale y takowe zabiegania 
nie tak z chęci fzczyrey, abo z umyilu, ja
ko. z pochlebfiwa, abo z bojaźni częitokroć 
bywają czynione: a zaprawdę k torzy fię tern 
popirują, abo fię w tych rzeczach kochają, 
nie mają być za przednieyfze ludzi poczyta-
ni , jako on pochlebca powiedział: · 

E.ft genus hominum, qui ejfe primos Je omnium 
rerum volunt, nec Junt tamen: has conjecfor. 

To jeft = 

Jeft rodzay ludzi, kt~rzy chcą, aby je prze
dnieyfaemi w każdey rzeczy miano, a 
nie f ą., za temi ja chodzę. 

Zaprawdę za przednieyfze ofoby mają 
być poczytani oni, ktorzy rozmaitemi cnota
mi będąc ozdobieni, ftarają fię o to , aby fię 
Rzec~ypofpolitey , y Wierze Swiętey przy
flużyli: naoftatek, aby fię dobrze fąfiadom 
f wym, teyże ziemie obywatelom, y wfaela-

kie· 
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kiego fi:anu ludziom zachowali. Ano dofłoy
ność prawdziwa jefi:, zacne ludzkie o takich 
cnotach, y zacnych uczynkach mnimanie. 
Jakoż to tedy bywa, iż ci, ktorzy ż~dney 
trudności, abo prace dla cnoty nie podjęli, 
śmieją fpor wieść o dofi:oyność? Bo a kto 
lnf!dry, a· rozumny będzie dobre mnimanie 
miał o cnocie tych, ktore widzi nie barzo fię 
cnotami bawiące'? Bo ja tu mowię o tey cno
cie, abo o męftwie, ktore potem, a wielkie
m i pracami bywa dofiąpione: kto re każe fwo
ich rzeczy z rozumem, a miernie używać, 
od cudzego fię wfl:rzymawać, ubogich, abo 
Hrapionych od krzywd bronić, dla rzeczy 
fprawiedliwey waśń, y nieprzyjaźń możnych 
przyjąć, Oyczyznie niedołęźney pomagać, 
Religią w niebefj)ieczeńfi:wie będącą ratować, 
a dla niey y nędzę cierpieć, y śmierć nao„ 
fl:atek podjąć. Przydaymy też y drugie cno
ty, acz niejako rownieyfze, ale niemniey ni
żli one, o ktorychem powiedział, człowie
kowi, ktorego w uczciwości mają potrzebue 
tak do hamowania niepowściągliwych chęci, 
jako do powściągania: gniewu, do pomiarko
wania zbytku, y nadętości, do ukrocenia chę
ci nieprzyfioynych, y do zwalczenia innych 
niernot. Od ktorych to niecnot ktorzykol
wiek fą zniewoleni, ci frogich, y nie u kro ... 
conych Panow panowaniu Hu.żyć , a rofka
zania ich y we dnie, y w nocy wykonywać 
mufzą: a tak dalece, że ledwie kiedy ktorą 

rzecz 
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rzecz pochwalenia, abo wolnego człowiek1 
godną uczynić mogą, będąc haniebnym nie· 
woliŁwem związani, y zatlumieni. Lecz kto
rzy fię z ich panowania wybili, ,a jad z wnę
trzności f wo ich wyrwać chcą, ftarając fię o 
b>, ~by m~jąc wodzem cnotę, garnęli fię k
dofiojeńfi:wom, o tych będziem rozumieć, 
że ci z rozfądku ludzi tych, ktorzy teraz fą, y 
ktorzy napotem będą prawdziwey, a fprawie
dliwey czci, abo urzędu dofiąpi6, a wielkiemi 
ludźmi być mogą. Bo owo czapki zdeymo
wanie, kłanianie, z drogi ufi:ępowanie nie 
rnoźe być włafnym imieniem c.zci, abo do
ftoyności nazwano, ale r<lczey fą Hiejakie zna
ki czci, abo dofł:oyności częftokroć od ludzi 
przymufzonych, abo pochlebcow wyrządza
ne: a nieinaczey nazwania czcią godne, je
dno jako człowieczy ob.raz nazwania czto„ 
wiekiem jeft godzien. Ale nuż: niech w kto
rey Rzeczyporpolitey, wfzyfłek lud, nikogo 
nie wyimując, ma to fobie za rz:ecz pewną 
(jakoż jednak każdy za r?.ecz pewną to po
winien u fiebie mieć) że prawdziwa cześć, 
jakom pirwey powiedziaf, jett dobre mnirna
nie ludzkie o czyjeykolwiek cnccie wielą rze
czy zacnych fię bawiącey . . Nied1 też będzie 
w tey Rzeczypołpolitey Ther(ytes (.z), a~o 

Je-

(z) Therfites byl jeden między Pany Greckiemi na 
Trojań!J,iey woynie: k~ary ii byl fz petny, y 
gtupi , przeto y teraz Therfit\ takiego zo
wą. Homerns Jliad. 2. 
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jeiliby kto był nik.czemnieyfzyni!di Therfites, 
ktoryby też także rozumiał, co jeft prawa 
cześć ,jako wfzytek lud. Izali Therfytes bę
dzie mogł mieć jaką chęć do dofłoyności, y 
urzędu Hetmańfkiego '? Zaifie , jefli ma ro
zum, da temu pokoy: ponieważ, będąc fam 
fobie dobrze świadom, wie, że fię na ten 
urząd nie godzi: to mu też nie tayno , iż 
wfzytkiego ludu o niem mnimanie barzo jeft 
złe. Ale podobno Therfytes nie będzie miał 
nizacz tajemnego lu~zkiego o fobie mnima
nia, będzie przeftawał na pofpolitych ,czci, 
abo doiłoy ności znakach, na tytulech, y na 
dochodziech. Coż tedy nafz miły Therfyto, 
jefliby one rozf ądki o tobie ludzkie na 'jaśnią 
fię okazały, a oczyma y twemi, y wfzytkich 
infzych widziane były, jakiemiby rozfądkami 
ciebie nikczemnym, a bezrozumnym fzaleń
cem być wfzytcy ofądzili? azabyś nie raczey 
tytułow, y wfzeiakich dofioyności znakow, y 
dochodow odfłąpił, a między pofpolftwern, 
profiym człowiekiem bez zazdrości żył: ni
żli na jaśni, m4,ę~zy ],,ódźmi wielkim urzę
dem uraczony, ale-- w nienawiści wielkiey 
przebywał? Co jeflibyś nędzny żywot twoy 
być rozumiał w tak wielkiey pofpolfiwa nie
nawiści, czemużbyś tedy y w tea czas nie
raczey obierał fobie nieflawny żywot? ponie
waż nie w mnieyfzey nienawiści jefteś u wfzy
tkich, nikczemności twojey świadomych , 
ktorzyby cię tajemnemi myilami ganili, hań-

bi-
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bili , ktorzyby nie z miłości, ale z bojaźni 
panowaniu twemu byli poddani: ktorzyby 
przeciwko tobie głowną nieprzyjaź{1 mieli, 
dla dofi:ojeńfi:wa f profnością a nikczemnością 
twoją zelżorn~go. Nie mnimay, aby ta waśl1 
na wieki miała być tajemna: wynorzyć fię 
kiedy: a co fię teraz fzczęfliwym two jem po
wodzeniem zakryło, y co fię za miło, to fię 
potym okaże, ikoroć fię w cz em noga powi
nie. Bo jako w nas wiele chorych członkow 
niedoftatkow tai fię, po ki ciało jeft zdrowe, 
y duże, ktore czafu choroby jątrzą fię, a bol 
w2rufzają: abo fkoro fię ktory członek wy
winie, abo fię wyłomi, abo rofpadnie: tak- ' 
ci tych ludzi, ktorzy fą na wielkich doiłoy
nościach poftanuwieni, poty fprofności by
wają z-atajone, a oczyma przenofzone, po
ki fię im fzczęfiiwie powodzi. Lecz jefii fię 
ich , niefzczęście im'ie, tedy dopiro wfzytkie 
wady ich pokazują fię na jatśnią, a nie tylko 
fię rozmowami między ludźmi fzyrzą, ale 
fprofnością fwoją fzpetny zapach zewfząd 
podawają. Nie wątpże tedy y ty w tern Ther
f yto, żeby y twoje fromoty, y baliby, ktore
miś y urząd, na kto rem jefteś , fplugawił, 
nie miaty kiedykolwiek na jaśnią fię pokazać. 
Naprzod złorzeczeniem wiela ofob rozniofą 
:fię między pofpolfiwo: a jako Midafzowe u
fzy od fl:ugi wiernego wydane, a do trzciny 
na wierzch (jako jeft w baśniach ) wyrafl:a
jącey, jakoby wciśnione fą: takci twoi, kto-

rzy 
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riy fię teraz ciebie boją, wydadzą po tym 
fzaleńfłwo, y głupfl:wo twoje wfaytkiemu 
światu, a nil\.czemność twoję przed wfzyt ... 
kiemi będą opowiedać. A naoftatek czego 
fię mafz f podziewać, ty fię wiedz: bo wiado
me fą dokończenia tyrannow. Ale dawfzy 
pokoy Therf ycie, rozmawjaymy daley około 
rozdawania urzędow. \Vidzę, że u nas nay
wyżfze urzędy, na ktorych wfzytka fprawa 
należy, wedle zwyczaju, y fiarodawnego 
przodkow pofianowienia 1 Slacheckiego flanu 
o fobom bywają dawane. Co zaprawdę , ile 
fię pokazać może, dobrze jeft. Bo farni Sla· 
checkiego ftanu ludzie u nas majętności trwa
łe, a dobrze ugruntowane mają, a nie ~a
wią fię fprofnemi rzemioily, ani też zyfkow 
takich fzukają, ktoreby u ludzi ohydzJnie 
przynofić mogly. Mają fprawę z ziemi~, kto
rą orząc, co umieją, to fprawują: z ktorey 

. owocow czynią fobie pożytek. 
A Rze<;;zypofpolitey pożyteczno jefi mieć 

takie przełożone, ktorzyby majętn·ość f wą 
mieli dobrze ugruntowaną: by zafię , jefliby 
niedoiłateczni ludzie, abo niepewną y niewa
rowną majętność mający, wielkich rzeczy 
fpfawę na fobie nofili, dla niedofiatku, abo 
potrzeby jakiey, nie mufieli z rzeczy famey 
poipolitey (jako to czafem bywa) zyfku, abo 
pożytku jakiego fobie czynić. Godzi fi~ też 
na Stachecki Han naywięcey z firany tego ba
czenie mieć, iże oni pąfzli z tych, ktorzy dla 

Rze-
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Rzeczypofpolitey w wielu rzeczach fobie mę· 
żnie poczynali , a niektorzy dla niey śmiele 
gardła położyli. Abowiem tak pofpolicie by-
wa, iż y f ynowie chcą być rodzicom, y przod
kom fwoim podobni; y Rzeczpofpolita fpo
dziewa fię tychże owocow cnoty, ktore od 
przodkow wzięła, od potomkow także wziąć. 
Ale godzi fię, aby każdy Slachcic o tern%
bie rozmyilał, iż nie tak dalece narado wije
go Rzeczpof polita urzędy <lawa, jako naro
du jego cnocie : od ktorey k torzy fię wyra· 
dzają, ci zdadzą fię być przodkow f wo ich 
n.iegodnem\. Niech przeto będzie y to mie:c
dzy obyczaje włożono, aby w rozdawaniu 
urżędow naywiętfze baczenie rni~mo na cna ... 
tę. Niech fię nie da wa Krol, abo ten, ko
mu to fłaranie należy, tym herbom dymowi 

· podobnym, fi:arożytnych Przodkow, abo do
mo w, ofzukać: niech pirwey pilnie przypa
truje fię rozumowi, y przyrodzeniu tego, kto
rego wywyżfzy(; umyflił: niech przeHucha j e„ 
go mowy abo w .radzie, abo na fądziech : 
niech doświadczy jego rady, niech pozna je
go fprawy abo na rycerfkim chlebie, abo do„ 
ma. Bo ktoby w każdey takowey rzeczy nie 
był gotow, tak z ftrony r02mmu, jako z fłro
ny nauki, ktoby prace uczciw~y nie umiał~ 
fi w niey niecierpliwy był, ktoby naywjęcey 
czafu traw;ć zwykł graniem, biefiadowaniem, 
nie wiem coby potym zacnego na urzędzie bę
dąc fprawić mogł. Co jdliby kto nieumie-

ję„ 
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jętność fwoję rozmnozył złością, azażbymu 
on jego urząd nie dał do tego przyczyny, a
by miafto fpr_aw używał fwey woli: a miafto 
f prawiedliwego karania, aby krzywdę czy
nił~ A jakoby takowy ludzi w powinności 
ich zatrzyma wał? Ja koby co dobrze, a co zle 
rozeznał, jeili nie włafną pop-ędliwą chęcią'? 
Takowić dobre, mężne, y mądre ludzi nie-
1rnwifnemi mają, o ktorych ·chocia milczą, 
tego domnimania fą, jakoby o nich zle rozu· 
mi~li. : y widzą, że je ludżie więcey fobie wa
żą- , " .Y godnieyfzemi onego urzędu być po
kładają, niżli onych farnych. Trzeba tedy 
pirwey przewiedzieć zabawy, y f prawy tego, 
ktoremu urząd jaki dać mają. Niech będą 
żnaczne zaiługi jego , abo z ftrony Rzeczy
pofpolitey, abo z ftrony nabożeńfiwa : nao
ftatek , niech mają cnoty, y dowcipu jego 
ofobliwe świadećtwa. Bo . tym fpofofwm nie 
tak -dalece zacność dcrinu od przodkow po
dana, jako wielkie cnoty z nią złączone, 1fu
fznerni doftojeńfrwy oflachcione będą. Ale 
iż wiele 'ich tak mnimają , żeby w rozdawa
niu urzędow pirwey patrzy(; miano flachec
twa, abo zacności domu, niźli godności: 
przeto trzeba tę omyłkę naprawić, a tak po
ftanowić, aby prawdziwe flacheB:wo nie tak 
dalece na zacności przodkow, abo na fiaro
żytności herbow należało, jako na godności 
a na cnotliwych pofi:ępkach. Bo a ktoż te
f;O nie bacz_y, iż żaden nie jeft tąż ofobą, kto-

L r~ 
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rą przodek jego: a jako majętności, tak y 
ro dzicy nie fą w nas, ale fą okrom nas? Ja
k o tedy majętność moja lepfza jefł: niżli two· 
ja, bom ja bogatlzy niźli ty: tak rodzicy moi 
lepfzy fą niźli twoi: bo moi lepiey fię zaHu
żyli Rzeczypofpelitey niżli twoi. Lecz jako 
bogaEtwa mnie dobrym nie czynią, tak też 
flacheB:wo przodkow nie czyni zemnie flach
cica : jako Uly_ffes on między Kfiążęty Grec ... 
1kiemi nay.Uawnieyfzy, w anem fporze, ktory 
miał z Ajaxern, przed oblicznością Greckie
go woyfka, o zbroję Achillowę, mowił: 

Nam genus, €5 proavos, & qua non fecimus ipji, 
Vix ea no.ftra voco, ....• To jefi: 
Rod, Pradziady, y wfzyftko, na com nie pra

cował, 
Ledwie z o wę f wo i mi, choćby kto fzacował. 

Tak tedy krew flachecka przodkow twych 
c'żyni cię flachcicern , jako krew rzemieflni
ka czyni fyny jego rzemieflniki, a krew za
paśnikow czyni f yny zapaśniki, a lekarzow 
lekarzmi. A jefliże !ekarze z 1ekarzow, rze
mieflnicy z rzemieff nikow, zapaśnicy z za• 
paśnikow nie rodzą fię, profzę. niech fię go
dzi rzeczy fobie podobne do podobnych przy· 
podobać, a okrom bojaźni niech nam będzie 
wolno tak śmiele zamknąć, abyśmy rzekli, 
że to nif' powinna rzecz, aby fię rodził fla· 
chcic z flachcica, gdyż fię częfiokroć rodzą 
fynowie nie podobni oycbm : bywa to cza-

fem, 
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fem, że fię z dobrych zli, a ze ~dych do· 
brzy rodzą: tak iż nie bez przyczyny Saty„ 
ryk (a) napifat: 
Malo pater tibi fit Tlzerjites, dum modo tu fis 
JEacide fimilis, Vulcaniaque arma capeflas, 
Quam te Therjite Jin}!le1~1 producat Aclzitln. 

Io Jeft: 
Wolę~ abyś miał oycem Therfytę fzpetnego, 
Gdybyś Oę męfł:wem udał w Ac.hillefa cnego: 
Wulkanowym orężem umiałbyś fzermowa6, 
A jego fztuk rycerfk1ch we wfzem naf1adować: 
Niż gdyby cię przefilny Achilles fam fpłodził, 
Alebyś w Therfytowe zwyczaje ugodził. 

Y Scypio on zacny Rzymianin (bo Rzym
fkich przykładow rad używam) ktorego dla 
męfhva pirwey niżli kogo innego Afryka(1-
ikim nazwano: y on Q J(([aximus, ktory prze ... 
właczaniem rzecz firaconą naprawił: y Cice 4 

ro, ktory dla zachbwania w catości Rzeczy
poCpolitey oycem oyczyzny nazwan był, 
przodkom fwym wielką ozdobą byli. Zaś 
fynowie ich, jako daleko od oycowfkich cnot 
y godności wyrodzili fię? jako fprofnerni 
zmazami ofzpeceni ~ A kto z nas nie znał 
ouego Konitantyna (b) Iwa nowego fyna, ifa
wnego Hetmana, a dla rycerfkich fpraw, y 

L 2 czę-

(a j Juvenalis Satyra g. 
( b) Konftantin Kfiąże Oftrohfkie, f1awny Het~ 

man. 



164 Ks1ęar PIERWSZE. 

częfiego zwycię.fłwa barzo zccnego '? po kto
rego śmierci naftąpił był Heliafz fyn jego na 
imię, y majętność oycowO<ą, ale już nie na 
ono męilwo y w rycerfkich fprawach bie
głość, ktorą fię był ociec jego wfzytkiemu 
światu ofbwił. 

A tRk ktoż za to ma, żeby fiachetność, 
abo· zacność przodkow na potomki po krwi 
miała przychodzie'? Bo co fię niektorzy 
chlubią zacnością herbow, tedy te prawie 
fą jak świadkowie męft:wa przodkow ich, y 
fpraw orl nich uczynionyc11. Zwycięfiwa 
też y tryumfy naf ze domowe fą wzorem , y 
pobudką pobudzającą nas do nailadowania 
zacnych fpraw przodkow nafzych. Lecz te 
fprawy takowe fą, iż w tych rzeczach, kt~
re z infzemi f polne miewamy rowności, nic 
farne przez fię nam zacności nie przydawają: 
nieinaczey jedno jako gdyby kto dwa kubki 
drzewiane, to jefł, jednakiey materyey, y 
jednakiey formy wyfiawiwfzy chciał to mieć, 
żeby jeden z nich był ważnieyfzy, że na niem 
co chędogiego napifano, abo obrazek ofobli
wy namalowano, cz.egoby drugi kubek nie 
miał: co aczby u profiakow mieyfce mieć 
mogło, ale u tych, ktorzy znają co po czem 
chodzi, za nic to będzie. Coż tedy infzego 
te Herby fprawują, jerlno iż nas obowięzu
j~, abyśmy flachetności przodkow nafzych 
nailadow::lfi, bawiąc fię takiemi cnotami, ja
kiemi oni zacnych tytułow, y flawnych do-

mo„ 
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rnowi f w emu przezwifk nabyli? Bo jefli te
go czynić nie będziemy, nie tylko żebyśmy 
..rodzicom nafzym podobni być mieli, ale y 
za wyrodki nas b<tdą mieć, y za gorfze, a 
podleyfze, niżli fą ci wfzytcy, ktorzy tako
wego domowego przykładu, a pobudki ja
koby jakiey ofi:rogi nie mają. Zaprawdę cno
ta fama taka jelt, iż ani przyrodzonym roz
mnażaniem, ani żadnym f padkiem do po
tomkow nie może przychodzić. Bo chocia 
rodzicy wfzytkę majętność fwoję potomkom 
Teftamentem dobrze ohwarować mogą, ale 
famey cnoty potomkom inaczey podać nie 
mogą, jedno aby jey oni farni fobie f prawa
mi Cwemi, a potem dofl:awali. Bo ktorym 
fię więcey podoba proźnowanie, y piefzczo„ 
ta niewieścia, ktorzy fię bawią rzeczami cno
cie niepr /. yfłoynemi, ktorzy fiebie, rodzice, 
y przyjacioły fwę złemi uczynkami lżą, ci 
niech wiedzą, że fię od flachetności przod· 
kow twych wyrodzili: nic im nie pomogą fia
rodawne herby: nic Dziadow, y Pradziadow 
fl:awne f prawy: a nieinaczey mają być po
kładani, jedno jako one potwory, co fię nad 
przyrodzenie rodzą , ktore acz fię .z ludzi 
wolnych nJrodzily, ale za wolne nie bywa
ją miane. Bo nie więcey tobie pomoże za
cność rodu, y iłarożytność domu, jefli do 
niego nie przyłączyfz cnoty, y zacnych u
czynkow, jedno jako flepernu światłość Ho-
11eczna, głuchemu wdzięczny źwięk, po mo-

L 3 rzn 
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rzu żeglującemu pług , a po ziemi chodzą
cemu paczyna. Ale nafzey SJachty więtfza 
częśt: opacznemi dumami jeft zarażona. Bo 
widzą, że w Rzeczypofpolitey więtfze ma
ją baczenie na ftarożytność domu, a na her
by. niż na co infzego: a przetoż barzo ich 
wiele jefi, ktorzy mato o to dbają, aby fię o
byczaymi, naukami, y zacnemi uczynkami 
flachcili: w pr:icy fą niecierpliwi: na koft
kach, y kuflu długie nocy trawią: a ni ocz 
fię więcey nie naraja!, jedno aby kamykami' 
frebrem ,.- y złotem świecili, ubior świetny 
mieli, a H'użebniki około fiebie hu~ami wodzili. 
A tak co przed dawnemi czafy Arifloteles on 
mądry Filozof o flacheckiem flanie mawiał, 
to też za nafzego wieku właśnie może być 
mowiono. Bo gdy powiedał, że fiarodawne 
flacheftwo w cnotach, a obfitości wiela rze
czy zaległo, przydały to, iż flachetnych, a 
dobrych ludzi nigdzie fia nie naydzie, ale bo„ 
gatych wfzędzie wielki poczet. O ktorych 
to bogatych, ktorzy za pomocą bogaftw f wo
ich do urzędow fię garną, co mam powie
dzieć'? Gdyż jawna rzecz jefl:, że za cza
fow dawnych, jako Hifiorye Rzymikie świad
czą, ludzie ubodzy Rzeczpofpolitą barzo do
brze rządzili, jako Valerius Publico/a, Mene
nius .Llgr~Jpa, Attilius Regulus , ~intus .Lf e„ 
/ius, Cn. Scipio, y wiele infzych obywatelow 
na on czas Rzymikich: (c) Między ktoremi 

Je-

(c) Val. Maximus lib.4. depaupertate. 
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jednych corki dla uboftwa rodzicow z pofpo
litego ikarbu były wypofażone, y za mąż wy
dane: drugich żonom, y dzieciom ( gdy fię 
oni fprawami poftronnemi bawili ) żywność 
od miaita dawano: niektorych śmierć nie 
miałaby była uczciwego pogrzebu, by było 
na to pieniądzmi pof politemi nie nałożono. 
Ale co zacz byli oni, a jako wielcy'? jako 
wielkich fpraw ilawą zacni'? Zaprawdę za 
ich f prawą Rzecżpof po lita y rozmr:iozona, y 
w całości zachowana była, ktora potym za 
bo(J'aćłwy Pompejufowemi, y Cefarzowemi 
zwątlała, y upadła. O możności toż fię też 
powiedzieć może: bo ta chocia za bogaćłwy, 
chocia za zacnością rodzaju chodzi: tedy od
łoźywfzy męil:wo, a coż jefr, jedno miecz w 
rękn faalonego '? Dałby to Boa, żeby nie 
było tak wiele tey rzeczy rrzykładow: lecz 
każda Rzeczpof po lita, y każdy wiek doznał 
barzo wiele złego od ludzi możnych, ale mę
ftwem nie ozdobionych„ A czegoż tedy nie 
dofiawa, jedno tego, żeby ci, ktorzy chcą, a
by je nad infze przekładano, dowcipem, cnotą, 
y zacnemi tego fprawami poprawowali '? Bo 
oni dobrym oby;czajom barzo fzkodzą, kto
rzy w uprafzaniu urzędow niczem f1ę infzym 
więcey nie popifUją, jedno dawnością do
mu, abo herbu, fług mnofiwem, fzat świe
tnością, potraw rofkofznych zbytkiem, yin
fzemi rzeczami rodzajowi, y bogaB:wu przy
ftoynemi. Lecz to omamienia, y łapaczki, a 

L 4 nie 
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nie przyczyny, dla ktorychby takim ludziom 
t:rzędy dawać trzeba. Chwalą pof policie 
S,,ypiona Afrykańfkiego, ktory będąc wfze
la!u! godnością, y majętnością oflachciony·, 
w1zakże nie p'ufZczał nigdy tey mgły w oczy 
fąfi , dom przodkow, bogaćł:w, y możności : 
czem pofpolicie wfzytcy chcą być zacni, y 
wielmożni. Za dną fię rzeczą w doftaw ani u 
doft~jeńfiw podpierać nie chciał, jedno tylko 
famą cnotą, abo męfiwem. Ale to Scypio
nowi łacno było przewieść, ktory był wiel
kiemi cnotami, y godno.~cią ozdobiony, zaś 
drugim nie tak, ktorzy o fwey godności zwąt
piwfzy, fzukają infzey pomocy ku doftaniu 
doftojeńfiw. 

Lecz ja tegojefzcze nie wiem, godzili fię 
dofioje{1fiw profić. Bo acz fię to w Rzymie 
godziło , gdzie urzędy były doroczne, nie 
już fię dla tego u nas godzi , gdzie urzędy 
fą dożywotne. ' 

Bo mufieJi oni, ktorzy w Rzymie Rzecz
pofpolitą rządzili, ~ fkoro dofzedł rok , y z u
rzędu uftępować, y liczbę z niego czynić. 
Dawano im też winę o branie nad una.wę 
podatkow' y darow: gdzie jefli ofl:ali winni' 
tedy je-z ziemie wywoływano, y infaemi o
b_yc.zaymi karano. A przetoż każdemu oby
watelowi dozwalano o urzędy profić: bo ka
żdy na urzędzie będąc, mufiał o tern myflić, 
że drudzy, ktorzy przyfzłych lat po nim na 
onże urząd nafłępować mieli, tak fię pr_ze-

c1w0 -
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ciwko niemu :iachować mogli, jako fię on (na 
urzędzie będąc ) przeciwko nim zachował. 
Ale u nas gdzie mało nie wfzytkie urzędy 
Duchowne, y świetckie dożywotne fą, nie
wiem, aby miało być jakie mieyfce zofławio-
110 takowym do urzędow chciwym, ktorzy
by fię do urzędow garnęli, - a prawie wtrącali, 
abo farni o nie profząc, abo je przez kogo in
fzego fobie jednając: bo fię tak zda, że iych 
ci ni.e dla Rzecżypof politey , ale dla fwego 
pożytku doftawają: coby okrom złey, y fzko
dliwey wfzytkiey ziemie fkazy być nie mo
gło, zwłafzcza jefliby ci, co na urzędzie fą, 
nie bali fię ani mnimania o fobie ludzkiego, 
ani oikarżenia Dozorcow, bo fie takowi bar
zo łacno za chęciami "fwemi pufzczają. Pla
to mowi, y Cicero powtarza, że nędzna rzee.z 
jeft domagać fię urzędow: a dobrze mowią: 
bo to nie przy(łoi, żeby .żeglarze, abo fpraw
cy okrętow, mieli onych naydować, ktorzy 
chcą na morze jechać, aby fię im dali wieść, 
ale ci, ktorzy chcą morze przejechać, fzu
kają, y używają pofługi żeglarzow. A acz
kolwiek Paweł (d) Chryftufow Apolłoł po
wieda, że ten dobrey rzeczy żąda, któ Do
zorcą być żąda, co fię yo infzych Urzędziech 
rozumieć może, ale to nie jc:dna rzecz jeft, 
żędać, a upornie fię w co wtrącać. Tego 
nie przę, że człowiek dobry, y cczony, wie-

L 5 Iem 

(d) I. Timoth. 3. v.t. 
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Iem cnot oo fprawowania rzeczy potrze.,. 
bnych oflachciony ma tego pragnąć, aby im 
nawięcey może, był :pożyteczen narodowi · 
ludzkiemu: wiedząc, że fię nie fobie uro
dził, ale przyjaciołom, oyczyznie, y nelbo
żeńftwu, abo wierze ku BoGu. Y to też 
nie wadzi, aby takowy człowiek oznaymił 
tym, ktorzy Rzeczpofpolitą w mocy mają, 
że chce Rzeczypofpolitey Ru.żyć, a tę wolą 
fwoję im okaza.f, jefliby fnać chcieli urząd 
jaki jemu zlecić. Nie jefici to łakomfl:wo, 
abo nieprzyftoyne urzędow domaganie, ale 
to jeft dobra chęć, a przeciwko Rzeczypo
fpolitey życzliwość. Boć jednak wiele ich 
jefł godnych, co o nich nie wiedzą, ktorzy 
udali fię na prożnowanie miefzkając w ką.cie: 
wiele ich jefl:, ktorych wola nie jefr wiado
ma, ktorzy fię między Judzi na jaśnią nigdy 
nie ukazali: k torzy aczkolwiek f ą dobrzy: 
cnotą , y nauk~ ozdobieni, wfzakże iż fię w 
fprawy nie wdawają, bywa to, iż mufzązno
.fić panowanie niegodnieyfzych, niż fą farni: 
aleć tó Hufzne od Rzeczypofpolitey karanie 
biorą za to, że ją opufzczają. Kto tedy bę
dzie poczytan być godnym na urząd, te1a do 
Rzeczypof politey · ma przyfiąpić. J efli fię 
będzie zbraniał, winien będzie: wyjąwfzyby 
dla tego fię zbraniał, że to czuje do fiebie, 
:i.Zby temu nie fprofiał. Bo ktoby zlenHlwa, 
abo wyfirzegając fię prace, abo dla domo
wey jakiey zabawy do Rzeczypyfpolitey y 

we-
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wezwany nie przyfl:ąpił, ten tak winien żo
fiawa, jako on, ktory oyczyznę, y pofpolite 
dobro opufzcza. Bo ponieważ wfzytkie 
wfzytkich ludzi miłości jedna oyczyzna w fo
bie zamyka, tedyć onę nad wfzytko trzeba 
przekładać, y wfzytkie prace dla niey męż
nie, y śmiele podeymować: a to tak dalece, 
że jefliby potr?eba Rzeczypofpolitey ukazo
wała, nie byłoby z przyganą dobremu, a mą
dremu c~łowiekowi dobrowolnie fię wtrącać 
do rządz.enia, y f prawowania jey, a do chę
t~ego podey~owania niebefpieczności dla 
mey. 

Cato młodfzy, gdy go namawiali przyja
ciele, aby fię domagał przełożeńftwa z ftro
ny pof polll:wa, powiedział, że mu fię to nie 
godzi pod tym czafem, ktorego Rzeczpofpoli
ta tego nie potrzebuje. Po tym gdy uyrzał Me
tellnfa człowieka niefpokoynego, a on fię tego 
urzędu dóprafzal, tedy y on dopiero profił, a
by onym fwoim urzędem macnie fię byHrości, 
y nadętości Metellufowey zafi:awił. Tenże 
aby Kraflowę, Pompejufowę, ktore już było 
na Konfulatfi:wo ( e) naznaczono ~ możność 
przełomił, ofiro fię Hetmańfi:wa mieyfkiego 
dopirał. A aczkolwiek nicby był nad obyczay 

nie 

(e) Confu!atus : był naywyżfzy w Rzymie urząd 
czafn pokoju, ktory zawżdy dwa na jeden 
rok fpoiem trzymali. Zaś czafo trudney 
woyny wyżfzy urząd byt Diffatura. 
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ule uczynił, choćby był~ f wey dobrey chęci o 
. ten Urząd fłał, ale iż był człowiek myili wiel· 
kiey, y ztąd lekce fobie te urzędy, ktorym fię 
drudzy dziwują, wa.Zył, nie dał fię inaczey do 
profzenia o urząd przywieść, jedno gwałtowną 
Rzecżypofpolitey potrzeb.ą. Profil przeto o u
rząd nad l">ofpolfiwem yo Hetma611:wo: tojefi, 
profił, aby mu dano drogę do oka.zowania mę· 
ftwa, do ufkrornienia byfirości ludzi niefpo
koynych, a do pohamowania zuchw.alfiwa 
możnych. W ·czem fob' e Kato dobrze po
czął, y ktorzy takowymże umy!łem abo pro„ 
f.zą, abo wolą fwoję Panu oznaymują, ci 
także dobrze czynią jako y on. Ale tego tern 
poczcić, ktory abo dla przymnożenia bogaftw, 
abo dla dofląpienia władze, abo dla okazo• 
wania zacności urzędu pragnie, y doprafza 
fię go, aby tym tylko, ktorzy profzą drogę 
do dofiojeńilw otworzyć, y nie godzi fię, y 
nie je fi z pożytkiem Rzeczypof politey. Ale 
a jakoż poznać, jakim kto umyHem proli '? 
Ja widzę, że tego nie inaczey poznać niełza, 
chyba na domyfl: acz wiem dobrze, że to 
częfto omy la. Ale jednak na ofl:rożnóść na
leży, do wfzyH:kiego fię pilnie przychylić, a 
obaczać co nas wiedzie do prawdy. N a~eganiu 
łepak jawnemu, y pro!zeniu ufiawicznemu po- . 
zwolić niefprawiedliwości przyfł:oi. Bo za
wżdy na f profne, y nie do końca uczciwe ro· 
zumiano być takowe profzenie, nie tylko te
mu, ktory profi, ale też_ y temu„ kt_ory ~a„ 

J~C 
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jąc w f wey mocy urzędy takowym profzakom 
pobłaża. Abowiem takowi profzą<;y nie uy
'iią podeyrz~nia, jakoby przedarować mieli y 
tych , przez ktore fobie jednają, y tych, u 
ktorychfobiejednają, ytych, u ktorych w 
mocy fą Urzędy. Ak KRoL, y wfzytcy„kto
rzy w mocy urzędy mają, łacno wfzeteczność 
takowych profzakow zah:1mują, kiedy Hę w 
tern dadzą flyfzeć, że żaden doftojeńH:wa nie 
otrzyma , kto fię proźbami do nich wtrąca. 
A w.prawdęby to piękna rzecz była, gdyby 
Krol, y ci, na ktorych to woli należy, farni 
z dobrey woli fwey wzywali do urzędow lu
d;1;i godne. ktonyby w fobie do dobregcfrzą
dzenia wielką pomoc mieli. Bo to famo przy
rodzeme f prawi o, iz ktorey rzeczy, abo kto
rego człowieka do czego potrzebujemy, te
go farni radzi fzuka.my. A bez mała nieinafz 
nikogo, kto by miał fzukać tych, ĆO go po
trzebują, chyba żeby to dla pożytku fwego 
czynił. A jefiiże każdy czł9wiek doftawa
jąc rzeczy do żywności potrzebnych, nie ku
puje tych, ktore przedawca chwali, abo za
leca, ale kto re on fam rozumie być fobie do
bre, y pożyteczne: tedyć w prawdę y ci, 
l~torzy Rzecząpofpolitą władają, mają tego 
pilnie przyfirzegać, komuby dobrze Rzecz
pof po litą poruczyć mogli. Dopiro tedy y on 
urząd właśnie doftoynością nazwan będzie, 
ktory człowiekowi godnemu, a rozmaitemi 
godn~ściami do fprawowa.nia rzeczy oilach-

co-
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conemu będzie dan: y oni ludzie flufznie ., 
porządnie ,.a fprawiedliwic będą wezwani, po
nieważ wedle tego zwyczaju, jaki teraz jeft, 
iż za f wo ją, abo przyjacioł fwych pro
źbą doftawają urzędow, nie tak do nich by„ 
wają wezwani jako wtrąceni. Co jeili on u
rząd jefł: przyganą, ktory jefł: uprofzony, a
za nie więtfza przygana, gdy za pieniądze by
wa otrzyman ~ Bo to nie może być, aby ci, 
ktorzy za dary doftali urzędow, nie mieli z 
nich fobie poźytku czynić. A tym fwoim 
wyfł:ępkiem nie tylko Rzeczypofpolitey fzko„ 
dzą, ale też y owfzem ukazują drugim lu
dziom do nafladowania złego przykładu dro
gę. Bo rzadki fię będzie garnął do cnoty, 
gdy uyrzy bogaftwa w więtfzey czci, y wa
dze być, niżli famę cnotę: ano zbytnie dzi
wowanie bogaćt: Nom do wiela złego ludzi 
przypądza. A prożno fię też tego f podzie
wać, aby z rzeczy zle zaczętey co dobrego 
urość miało. 

Lecz jefliże kto będzie tego mnimania, 
iż fię wedle ftarodawnego Rzymfkiego zwy
czaju domagać urzędow godzi, ten też fłu
fznieby miał tego życzy(;, aby y ono u nas 
w obyczaju było, co bywało u fiarodawnych 
Rzymian: to jefł, aby żadny urząd nie był 
dożywotny, ale albo doroczny, albo do kto
rego infzego pewnego, a zamierzonego cza. 
fu trwający: co fię jednak za fl:ufzną rzecz 
wiela ludziom zdało. Bg nic fi" nie zda w 

Rze-
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Rzeczypofpolitey wolney być niefl'ufznieyfze
go ;jako to, że jeden ktokolwiek aź do fwey 

· śmierci wolnie panuje, a jarzmo na fzyje ro
wnych fobie wkłada, nie bojąc fię fam dozo
ru ani nad fobą, ani nad fwym urzędem. Ta-
kowi wiele rzeczy zwykli czynić la.komi~, 
nieHufznie, y niedbale: bo fię nie boją, aby 
kto miał, po ki oni żywi, na ie~ mieyf~e na
ftępować. Lecz gdyby ci dobrzy byli , a 

-~zeczpofpolitą miłowali, azaby nie łatwie 
tego urzędu ufiąpili onym, z_ ktoremiby im 
miał być f polny, przefi:awając na tern , że go 
na czas trzymali'? Co jefliby zli byli, a wię
cey rzecz fwą niż pof po litą mi!owali, azaby 
nie byli godni , żeby je z urzędu złożywfzy, 
w pirwfzym ich ftanie zoiławi.ono, a liczby fię 
z· onego urzędu od nich domagano. Zaden 
nie jeH: tak {,więtobliwych, a ikromnych oby
czajow, ktoryby trzymając dożywotnie u
rząd nie miał wyfłąpić abo nienawiścią, abo 
miłością, abo jaką infzą namiętnością, zwła„ 
fzcza jefii ma wiele ludzi fobie fpowinowa-
conych abo krewnością, abo przyjaźnią, 
ktorymby k-woli wiele czyni<; mufiał: z dru„ 
gim i by też koty drzeć, abo jaką nienawiść 
wieść mufiał, ktorzyby mu podobno abo zay
rzeli, abo nic _dobreso nie życzyli. Jako tecly 
w tey obyczajow nieuftawiczności, a krew
kości daleko bef pieczniey je ft, aby urzędy 
były doczefne, a pewnym jakim czafem za
mierz911e, ktory fkoroby fię fkończył. , dru-

dzy-
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dzyby nowi naft~powa1i, a pirwfi liezbę z o ... 
nego urzędu czynili. · 

A aczkolwiek to pofpolicie chwalą, kie
dy jeden ktotykolWiek wiele urzędow trzy
ma , ale fię wielu ludziom zda , źe ta rzecz 
godna jefi poprawy Abowiem jeden, y j,e
dnemu urzędowi ledwie fproita, a wielu ich 
f proftać nie może: a przetoź ktorzy wie la u ... 
rzędow doftali, ci ponieważ powinności ich 
dofyć czynić pie mogą, mają miano fiebie 
wiele namieftnikow. 

Coż tedy do tego zawadza, aby onym 
wielu ofobom po jednym urzędzie dano, kto
rych żaden jeden fam okrom namiefioiko\V 
wedle przyftoyności dofyć uczynić nie może? 
A jefliże to nie jeft rzecz przyftoytta, aby je
den wiele urzędow trzymał , tedyć to będzie 
daleko nieprzyfioynieyfza jednego kogo, o
puściwfzy drugie, zacnością panowania, abo 
urzędow wymyfiić: bo hard fi, y nadętfi by
wają ci, ktorzy widzą, że im nad inf ze wię
cey fźczęście iluży: czegośmy farni za nafzych 
czafow w niektorem człowieku nowem do
znali. Boć jednak ci, ktorzy fię doma&;ają 
wi'el-a urzędow, zda fię, że to nie tak dale
ce dla Rzeczypof poJltey, jako dla f w ego po„ 
żytku czynią. A jako ci, ktorzy fię rozrpai-, 
temi pokarmy, y napoymi obciążają, więcey 
mdlą niż pofilają moc żołądlrnwę: tak też y 
ci, ktorzy biorą na fię wiele ro.zmaitych u
rzędow, tedy abo ich używaj'! jako furo· 

wych, 
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wych ~ a nieił:ra wnych pokarm o wł jem po ... 
win n ości fwey dof yć nie czynią, a jey omie
fzkawają, albo mdlą fiły fwoje, jefli urzędo· 
wi fwemu, y powinności fwey na wfzem do-
f y<; czynić zechcą. . 

Jużem okazał, iż urzędy dobrze bywają 
dawane, jefli je godnym dawają: ale iż go„ 
dności, abo cnoty fą rozmaite, przeto trze ... 
ba patrzyć, ktore cnoty na ktory fię urząd 
zeydą. Bo abyśmy do końca trzymali fię 
przykładu od pokarmow wziętego, niejedna• 
kie pokarmy k'1Żdemu ciału flużą, a ktore je ... 
dnemu ciału zdrowe bywa1ą, te drugiemu 
fzkodzą: ktemu, nie każdemu ciału jednakie 
fzaty bywają dawane, ale każdemu wedle 
wzroftu: a przetoż pilnie baczyć trzeba, kto-
re cnoty do ktorego fię urzędu zgodzić mo· 
gą. Thomickiego. y Chojeńfkiego godność. 
y cnota więcey fię do fpraw ziemikich zefzła: 
Ofiafi, y Lanckorońfki w rzeczach wojen
nych ilawni byli: Konfiantin, y Latki tak do 
rady, jako y do rzeczy wojennych fzczęfliwi 
byli. 

A tak Monarchowie, albo I\rolowie pil· 
nie i tego doglądać mają, aby onym urzędyi 
dawali, ktorzy farni pl"zez fię urzędom do· 
f y<~ czynić, a wfzytkiego doytzeć, y wfzyt ... 
kie rzeczy fprawować mogą: nie tym, kto„ 
rzy jakoby flepi, abo rąk nie mający; cudzem 

- zawzdy oczom wierzyć~ y cudzemi rękóma 
wfzyfiko czynić mufzą. Nienawiśtii zapraw ... 

M to 
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dęta fą ludzie, ktorzy ani z firony rozumu~ 
ani z fi:rony nauki, y do tego fpofobności 
n~mniey gotowości w fobie nie mają, a przed ... 
fię niejaką zaflepioną byfł:rością na urzędy 
czyhają: ktore oni zacnemi tytułrni, wielkie
mi dochodami, y infzemi zacnościami u fie
bie miarkują, a mnimają że tym fpofobem 
ich fą godnemi, iż mają niektore , ktorych4' 
by do fpraw używaJi: dawając ono podobień 
fiwo, że ich używają jako kowale klefzczy 
y infzego naczynia, żeby iobie rąk nie popa 
rzyli: o jako to podobieńfiwo barzo fobie 
jefł niepodobne. Bo a ktoż nie wie, że ko„ 
wal, abo infzy rzemieflnik używa naczynia 
fwego wedle woli f wey, tym fpofobem, iź 
jefliby rz-emieflnik nic nie czynił, tedy y na„ 
czynie prożnuje? a zafię przeciwko temu_ 
ci , ktorzy farni nie umieją nic, azaż nie rad
fzey bywają nacźyniem tych, od ktorych 
bywają. rządzeni'? Mnie fię ?da, że ci niei
naczey czynią, jedno jako gdyby nogi chcia
ły p~trzyć, a urzędu oczu używać, ale iż 
tego nie mogą uczynić, używałyby przedfię 
pofl'.ugi oczu w tey mierze, a famiby fobie 
tę część przywłafzczały, że widzą , a każdą 
rzecz obaczają, y famo mieyfce, abo urząd 
zaftępują. Ale to wam więcey przyftoi o na· 
fze miłe nogi, abyście wy przeftawfzy na 
wafzem urzędzie chodzenia, zoftawiły oczom 
y mieyfce, y tę pracą, że one farne widzą, 
y fiawę, ktorą z tąd mają. Abowiem jeili 

wy 
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wy chcecie widzieć, jem chcecie flyfzeć, y 
wąchać, jefii wfZytkich członkow urząd wy
pełniać, mufić zginąć raźność, y rozmfor
kowanie ciała, a wfzytko ciało nic infzego 
nie będzie, jedno nogi: a jefiiże chcecie, a
by wfzytkich członkowfl:awę tylko wam przy
pifowano, gdyż farni nic infzego czynić nie 
możecie jedno chodz1ć, zaprawdę u wfzyt
kich członkow w wielkiem pośmiewifku bę„ 
dziecie. Dobrze mowi ·Cicera: kto przyfię
puje do fprawowania rzeczy, niech fię tego 
ftrzeże, aby nie tylko to obaczał, jefli ona 
uczciwa rzecz jefi:, ale też y to ,jefii jey mo
że fproftać. Pięknie zaprawdę y Paweł(/) 
zaleciwfzy rozmaite dary, ktoremi czlonki 
jednego ciała ozdobione fą, a przyftofowaw
fzy je do ciała Rżeczypofpolitey, abo KościrJ
ła S. roikazuje, żeby każdy to fobie rozmy
flał, jako mu wiele Boa dał, aby u fiebie u
ważał miarkę daru f w ego, żeby go dobrze 
używał, y ozdobił go, a nfe kwapił fię czy„ 
nić w rzeczach ludzkich zamiefzania, kufząc 
fię o te urzędy, ktorych mu przyrodzenie 
nie dało. Kto pilnie u fiebie uważy fpofob 
prawdziwego urzędu, nie 1eda jako mu fię 
2achce urzędow , wiedząc , że one rozmai
tych troik y frafunkow pełne fą. 

Lecz wiele ich widzą, czego profzą, a 
przyczyn prawdziwych, dla czego to czyn ią, 

M 2 ma-
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mało obaczają: nie z drogi by było (aby te ... 
go bez karania nie odnieili ) gdyby imiona 
ich wfzytkim jawnie były oznaymione, abo 
obwołane, a iżby każdemu dozwolono po
wiedzieć fwoje zdanie, czegoby nie doflawa
ło temu, komu mają dać urząd, abo kto fi~ 
go domaga. Ktory obyczay iż w Rzeczypo
fpolitey Weneckiey zachowują, świadczy Ka„ 
fpar Contarenus (g), gdzie o wybieraniu Kfią ... 
żęcia tak międzyinnemi rzeczami mowi: Je
fliby kto rozumiał, żeby ten obywatel PańHwa 
Weneckiego, k tory ma hyć obran, nie był 
godny na to, aby tak wielki urząd na fobie 
nofił, abo dla jakieykolwiek infzey przyczy
ny, nie byłoby to z pożytkiem Rzeczypofpo
litey, .żeby on był Kfiązęciem, powitanie: a 
pirwey uczciwie przedmowę uczyniwfay, 
f.zczerze powie, co o on em człowieku roźu
mie, y dla ktorey przyczyny rozumie to być 
z niepożytkiem oyczyzny, jefliby go obrano 
Kfiążęciem. Gdy ten domowi, Senat przy-
2owie onego na urząd mianowanego, y na
tychmiafi fiarfzy powtorzy mu ono wfzytko, 
co mu zadano, nie mianując tego, z kogo 
to wyfzło: bo pirwey wfzytcy pod przyfięgą 
obiecują fobie milczenie. On zafię fprawuje 
fię, y odpowieda na to, jakoby mu fię po„ 
dobało, a potyrn ufląpi z pałacu. A jefliże 
on pirwfzy, abo kto drugi ehce mu co nowe-

go 

( ~) Caf par Con tar. de Repub. Venetórumlib. ~. 
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go zadać, a bo mu w czem winę dać, wolno 
mu to. Zafię on przyzwany odpowieda mu 
na to, co mu znowu zadano. Y tak tę rzecz 
fprawują, aż przyganie żadney mieyfca nie 
będzie: toż dopiro pufzczają wota. Toć 
(powieda Kontaren) zachowują przy obiera
niu Kfiążęcia Weneckiego, co fię też y o in
fzych urzędziech, a zwłafzcza dożywotnych 
rozumieć może. Podobny temu obyczay iż 
zachował Alexander Severus, Rzymfld Cefarz, 
świadczy Aelius Lampridiuf (h) temi iłowy: 
Gdy ktore chciał nad ktorą krainą przełożye, 
oznaymował imiona ich napominając lud ,je
fliby któ na nie co wiedział, aby jawnie do
wodzit : a jefliby nie dowiodł , aby taki byt 
na gardle karan. Y powiedał to barzo cięż
ką rzecz być, żeby tego zwyczaju nie mia
n~ zachować obierając fprawce Powiatow, 
ktorym y majętności, y gardła ludzkie by
wają poruczone, ponieważ to Krześcianie, 
y Z ydowie zachowują, iż oznaymują imiona 
tych, ktore na Ofiarnićłwo obierają. Z kto
rych How tego Hiftoryka fna<lnie może być 
obaczono , że to był fiarodawny u Krześcian 
obyczay, przy obieraniu Miniftrow Kościel
nych, iż ktory miał być obran, tego imię 
wfzytkirnjawnie oznaymowano, żeby w niem 
czego nie byłe, coby go do po1lugowania 

l\t 3 Ko-

.(h) JE\ius Lampripius in vita Alexandri Severi. 
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Kościelnego niegodnym czyniło : y :ztądże 
Alexander Severus przenioR ten obyczay do 
obierania urzędnikow świetfkich. Z tych te
dy flow wyźfzey powiedzianych jaśnie fię o
knuj e, źe to jeft barzo wielkaRzeczypofpo„ 
litey zaraza, jefli między dobremi, a złemi 
Żadney roźności nie będzie: a daleko więt• 
fza . jefli odmieniwfzy włafny, a fiufzny po
rządek, dobrzy będą zaniedbani, a zli będą 
w wadze : abo jako Cate powie da, jefii bę
dą drobne rybki drożey fzacowane niżli wo
ły. To też jawna rzecz jeH:, iż tern mniey
fze w Rzeczypofpolitey na cnotę, y na do
bre Judzi baczenie bywa, czem w więtfzem 
jeft podziwowaniu zacność rodzaju, y boga
ćtwa. Nic tedy nie jefi: Rzeczompof po litem 
zdrowfzego (jako Socrates u Platona powie
da ) "jedno złączenie możności z mądrością: 
zaś nic dobrze, a porządnie nie może uczy
nić ten, ktory mając władzą nie wfzytkęby 
f woję chęć, Ha ranie, pilność, y myfi, w na u„ 
ce , y w mądrości położył. Ale o tem już 
niech będzie dof yć. 

a oz„ 
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ROZDZIAŁ XX. 
I. O Urżfdziech, na' ktore Jynowie, abo, dru-

dzy potomkowie po rt1dziuich wlafnie naflt ... 
pun: abo ktore Te.ftamentem na kogo pri:y
chodzq. 2. O wychowaniu jyJLow wielkich 
Panow. 3. O ludzkofci przeciwko poddanym. 
4. Yo tym, jefli fit godzi Panu odjrp! co u 
poddanego jwego. 

A1e imo te dofiojeńfiwa , ktore abo Rzecz
pof polita, abo Krolowie dawają, abo dru
dzy, ktorzy wfzytkim władną, fą niektore in
fze, na ktore fynowie po śmierci Oycowikiey 
naH:ępują: ktorych ponieważ dziedzicmi f~, 
tedy rofkazują tym ludziom, ktorzy rodzi
com poddani byli: ktore to panowanie bar
zo frogie jefr, gdyż u nas nie godzi fię kmie· 
ciowi , by też y naywiętfzą krzywdę miał', 
:fkarżyć naPana fwego. A fą niektorzy Pa-

. nowie tak okrutni, że nie inaczey używają 
kmieci fwych, jedno jako bydła. I:\ przetoż 
y toby trzeba w dobre obyczaje wwieść, a
by pewnych czafow abo Dozorce obyczajow, 
abo ktorzy infi urzędnicy czynili opyt o ta
kich Paniech, y o wfzytkich innych przeło
.żonych, jako fię f prawują rofkazując fwoim 
ludziom. Zaprawdę miałoby to być karat 
no , jefliby w czem okrutnie, łakomie, abo 
inaczey niżli fię godzi, fobie poczynali. A 
jefii jeft co na tern Rzeczypof politey, aby kt.o 

M 4 me 
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nie używał zle rzeczy abo f wey, abo cudzey, 
jako daleko wjęcey jefi na tem, aby kto nie 
używał złe ludzi, nad ktoremi zaprawdę ża
denby nie miał być przełożon, ażby fię Rze ... 
czypo!politey fpodobał, ażby to okazał, że 
też fam drugim pofłufznym był, a urzędu we 
wfaem Ruchał. Zadnemu nie dopufzczą ni„ 
jakiego rzemiofł'a jawnie robić, aż fię go y 
od Miftrzow pirwey nauczy, y fztukę uczy
ni: jako daleko więcey nie m2l być dopufz„ 
czono panować tym, ktorzy tego nie okaza ... 
li, jem też farni byli kiedy dobrze poflufzni„ 
Boć prawdziwie ono powiedziano : kto c;hce 
dobrze rolkazować, potrzeba aby fam wprzod 
dobr2e peflufzny był. 

Aelius Spartianus powieda, iz ilekroć kie. 
dy bywali jacy zacni, a wielcy mężowie, 
męftwem, abo jaką infzą godnością wiele in
fzych przechodzący, nigdy żaden nie zóftawił 
po fobie fyna Rzeczypofpolitey pożyteczne„ 
go : bo abo bez potomkow zchodzili, abo 
takie miewali, żeby lepiey było zniść z świa„ 
ta nie miawfzy ich. Romulut, Numa, Pom
pilius- żadnego potomka nie zofiawili, kto„ 
ryby Rzeczypof politey pożyteczny był: tak ... 
że Camiltus, y oni Scypionowie, y Katono
wie, ktorzy byli wielcy, a zacni mężowie: 
także Homerus, Demo.flhenes, Virgilius, Sal„ 
lufliur, Terentiys , P lautus , tak ze Ca Jar, y Ci ... 
cero, ktorym było lepiey dzieci nie mieć„ 
Także y ./fuguflus, ktory y pr.zyf pofobionego 

fy„ 
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f yna nie miał dobrego , acz mu iy było wol
no między wfzytkiemi obrać. Prawdę tu 
mowi Spartian, jako y Homerus, gdzie pifze, 
że mało jeft fynow rodzicom podobnych: 
więcey gorfzych , a barzo mało co lepfzych. 
A tak niech y to wielcy Panowie rozmyflają, 
ktorzy mnogim ludziom rofkazują: niech fię 
o to pilno fi:arają, aby fynowie ich byli dobrże 
wychowani, aby po fobie jiikich nogciow nie 
zoftawowali: niech je zwyczają y czynić cze
go trzeba, y znafzać ono, bez czego być nie 
może: złych fię wyfłrzegać, a dobre miłować: 
ffarfzą w ucżciwości mieć: rownym ludzkie 
fię ftawić, a młodfzym łafkawie, urzędowi 
po1lufznym być: niechby je tych nauk wyu„ 
czyli, ktoreby je y do wfzelakiey ku ludziom 
fkłonności, y do dobrego panowania ćwkzy
ły : a tohy im teź niech częfto na pamięć 
przywodzili, że żadna nie ma być różność 
między Oycem, a między dobrym Panem. 
Powiedzimł jednego czafu u ftołu on wielce 
możny, a fł'awny mąż }AN TARNOWSKI Het· 
man Poliki: gdy jednego czaru jechał do 
Włoch przez Baworfką ziemię: chciał zftą· 
pić do domu 11iektorego flachcica, aby tam 
w drodze fię f pracowawf zy (bo już ·noc nad
chodz.iła) fobie odpóczynął: ktory fiachcic, 
jż na ten czas żonę płodem fię pracującą miał, 
a dom (jako to pof policie bywa ) był pełen 
białych głow , ktore jey poilugowały, profil 
Hetmana, aby do domu niektorego jego pod-

N 5 da-. 
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danego zfiąpił, chcąc mu tam wfżytkiego ~ 
coby w domu miał, doftatek dać: a gdy na 
to Tarnowfki przyzwolił, fzedł on ilachcic 
do kmiecia fwego, a dla uczc!wości, zdjąw
fzy czapkę, profil o nocleg H_etrnanowi. By
ło na ten czas około Hetmanafia.~hcicow Pol
ik.ich nie mal o , ktorzy chc::ąc ogl~dać, jefli
by w tey gofpodzie wczafność mpgli mieć, 
fali byli za onym Baworikim flachcicem: a 
tak gniewali fię, y fzemrali, powiedając to 
być rzecz niefl'.ufzną, aby kmieć miał tak być 
od Pana w uczciwości mian, abo prof zon, 
ktoryby raczey miał być z domu wyrzucon, 
j efiiby czego Panu, gdybv mu roficazował, 
odm owił. To Pan Tarnowiki z rzeczy powie
dział, gdy była zmianka o podatku, ktory na 
on cz:itS mało nie na kaźdy rok na kmiecie 
wkładano, y o tych ciężarach, ktore wiel
kie, a rozmaite na nie wkładają: a potym po
chwaliwfzy onę Baworikiego ilachcica ku 
f w emu kmieciowi łafkawą fktonność, rzekł, 
że nie inaczey mają być rozumiani kmiecie, 
gdy powinności fwey dofyć uczynią, y czyńfz. 
zapłacą, jedno jako fąfiedzi. O iłowa mądre
go Hetmana godne. 

Nie może to być, aby ten woyfkom miał 
umieć dobrze rofkazować, ktory ludziom fo. 
bje poddanym dobrze rofkazować nie umie: 
a kto fię nadyma rządząc lud podły, a profiy, 
temu nie dofianie ferca do rządzenia ludu py„ 
fznego, a odpornego. A bywa to pof policie, 

' ~ 
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iż fię nie mężnem fercem o wielkie rzeczy ku
fzą ci, ktorzy fię pyfznemi, a okrutnemi lu
dziom podłego ftanu fiawią. Ale nafze cza-
~V widziały, że Tarnowfki y woynę, y ziem„ 
fide f prawy jednaki em fere em, abo męfiwem, 
y jednaką mądrością f prawował: widziały bi~ 
twy, dobywania miafi, y tryurnphy : doznały 
fortelow, ktoremi pokoy wedle przyfl:oyności 
bronion, yw całości zachowan być ma, tak, { 
iż nie dziw, że z tak wielkiey cnoty, y z tak / 
wielkiey mądrości one iłowa pełne układno
ści, 1kromności, y ku ludziom 1kłonno~ci 
pofzły. Co jefii ten okrutnością, . y, pychą 
grzefzy, ktory zbyrniego a bezmiernego pa
nowania nad ludźmi f wemi używa: jakoby 
je mieczem wziąwfzy tak by z nich fzydził, 
mowiąc : mojeć to jeft imienie, y wfzytko, 
wieźcie fię ztąd ilarzy kmiecie rychło. 

Lecz wiele fię ich porywa czynić takową 
krzywdę, za tem mnimaniem, że wf.żytko 
kh jefr, co dzierżą kh poddani. Ale y ten 
błąd nie miałby być cierpian. Bo a ktoryby 
jeden tylko człowiek mogł zaorywać, abo za
rabiać fześćfet fiajan roley? Lecz na począ
tku tak . bywało: przychodziło mnoftwo lu
dzi na puHe pola, a te pola, ktore pirwey by
ły wfzytkim fpolne, czynili f wojemi: to jeft: 
poki kto fobie zaftąpił, poty było jego: o
bierali między fobą jednego, ktorego mędr
fzym, y potężnieyfzym być rozumieli, aby 
je r~dą f wo ją rządził, fpory ich porownywat, 

a 
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a od pofironnego nieprzyjaciela ich bronił, kto
remu też dla tego więtfzą część pol nazna
czali. A jefiiby jeden ktorylwlwiek takowy 
grunt nalazł, ktoryby do orania był dobry, abo 
jefliby mu go też darowano, tedy on przedfię 
wiele drugich do fiebie przyłączał, aby z nim 
wef połek onę ziemię orali, a przetoż ich oną 
rolą podzielał. Dla tegoż y Jozue, (i) kto
ry po śmierci Moyźefzowey ludowi Bożemu 
tofkazowat, gdy był za Jordanem, wiele Kro
low, y ludzi rozmaitych poraził, a ziemie ich 
pofiadł; gdy mu Boa rofkazal, żeby ziemię, 
ktorą im był w dziedziB:wo dał, za wieczne 
imiona międ.zy wfzytkie pokolenia rozdzielił: 
tak to fprawił, że każdemu pokoleniu ofo
bną ofiadłość naznaczył, nie zoH:awując fo
bie nic włafności, ani władności w tych ma„ 
jętnościach, ktore fię komu dzJałem dotlały. 
Ale fami [zraelitowie, (k) z rofkazania Bo
iego, dali jemu ofiadłość między f wemi ofia
dłościami, ktora była jego włafna. Ezechiel 
też Prorok (l) świadczy, iż Boa tak był zie„ 
mię ludowi podzielić roikazał, żeby Kfiążę
ciu przeftronoą część pola, wfzakżę nie wfzy ... 
kę dano, bo y Ofiarnikóm , y każdemu z o
fobna pokoleniu, ofobne części ziemie pew
nemi granicami zamierzyć, y za graniczyć 
kazał. Ktorym rofkazaniem da wa ?.nać, iź 

nie 

----------·~------·-----------------(i) Jofue rz. ( k) Jofue I9· (/) Ezech. 48. 

• 
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nie tylko wfzytcy infzy, ale y zwierzchny 
Pan na fwey części ma przeftawać, f woje ro
le ma orać , a cudzych nie nachodzić , ani 
pofiadać. Bo a czemuby oni , krorz-y rolą 
na f wą część oddzieloną robią, nie mieli be
fpiecznic rzec, że ich włafnajeft? nie inaczey 
jedno jako on, ktory abo z przyzwolenia 
wfzytkich obran Panem, abo drugie fobie do 
pewney części ziemie przypuścił, aby ją z 
nim robili, powieda, że to jeft jego włafne 
co mu fię dofłało. Bo y on nic infzego nie 
mogł, abo od pofpolfiwa wziąć, abo fam fo„ 
bie przywłatzczyć nad wfzytkiemi, jedno 
zwierzchność, a panowanie. A iź to tylko 
P~ńiki grunt jen:, ktory mu jefl: dan za wła
fny, abo ktory mu Hę doftał, ztąd fię poka
zuje, że kupując, przedawając, abo zdawa
jąc, panowanie tylko od fiebie przenofi, a 
poddanego żadnego rzeczy jego włafnyeh 
nie bierze, ani brać może. A ten, ktory od 
niego władności dofiawa, nie kupuje rzeczy 
kmiecych, ale y tę wieś, abo ziemię, kto
rą trzymał ten, co przedał, y ' famę tylko 
władność, a przedfię dla tego nic infzego we
dle Prawa nie może na ludziach wyciągać, 
jedpo czyńfz, a robotę powinną. Ano y fa
rni vwyciężce, że także fprawiedliwie nad 
zwyciężonemi panowali, czytamy: ktore y 
gardłem darowali, y z majętności im wfzyt
kiey we!elić fię dopufzczali. Jako y Cyrtu 

zwy 
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zwyciężywfzy (m) Alfyryany, a wziąwfzy 
je pod f wą moc, mowi do nich: Dobrze pri 
czynicie mężowie, żeście mi obiecali pofł'u„ 
fzeńfiwo : bo od tego czafu nic złego nie u
cierpicie, jedno że nie ten wam będzie ro'"' 
1kazował, co pirwey: w tychże . domach co 
y pirwey miefzkać będziecie, tęż ziemię ro
bić, z temiż żonami miefzkać, a fynom wa
fzym, jako y teraz, roikazować będziecie. 
Jefli wam kto krzywdę uczyni, my za was 
walczyć będzi~my. Dofyć to łafkawie Cy
rus mowił. 

Jakim.Ze to tedy prawem czynią cl, kto
rzy nie mocą, ani fzablą, ale abo przez dzie„ 
dzićł.wo, abo przez darowanie, abo kupnym 
obyczajem doil:awfzy imienia zle go używa
ją ? Nie uczynił tego Cyrus Perfki Krol As
f yryanom, a daleko mniey przyftoi to Krze
ścia{1fk.iemu Panu czynić nad Krześcianypod
danemi? U Niemcow, y bez mała u wfzyt
kich Krześcian nie mafz niewolnikow. Za
kon też Macho me tow broni tego, aby kto„ 
kolwiek teyże wiary w liczbie niewolnikow 
miał być poczytan: chyba Krześcianie, kto„ 
rych fię oni wiarą brzydzą, ił'użą im niewol„ 
niczą flużbę. A my, ktorzy fię prawd2:iwey 
ku Boa u wiary dzierżymy, nie wftydamy fir: 
mieć niewolnikami ludzi teyże wiary, co y 
my. Nie mowię, żeby kto za jaką fprawie„ 

- dli-

( m) Xenophon in Predia_ Cyri. lib. 4. 
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dliwą przyczyną t:iie miał być w niewolą fka ... 
zan, jako Noe(n)Chama fyna dla jego wy
ftępku w niewolą 1kazał. Ale mowię o tey 
zwyczayney niewoli, ktorey Panowie nad 
poddanemi , 'okrom wfzelakiego ich wyftęp
ku, używają: odeymując im ziemi~, a ma
jętność, gdy fię jedno fpodoba , a jako fię 
w niektorych Powieciech zachowuje, prze„ 
dawając je jako bydło. A okrom infzego złe
go, ktore fię w tern zamyka, y to nie do
brze, iż Panowie chcą, abyj iym to wolno 
było , kiedy fię im f podoba , odjąć kmiecio
wi rolą, a tego nie chcą, żeby też kmiecio
wi wolno, gdy mu fię fpodoba, puścić rolą, 
a iść z niey precz : ,y owfzem kiedy rzecz 
idzie o zatrzymanie kmiecia, tak go fobie 
mocnie przywłafzczyć, a zniewolić ze wfzy
tkim chcą , iż y dzieciom jego nie wolno by
wa odyść. Pan Boa Stworzyciel wfzytkie
go świata jefl tak dobrotliwy, że wfzytkim 
pożywienia dodawa do fytości nie tylko bo
gatym, ale y ubogim. Lecz ci bogacze , 
żeby temu fad!u, y chęci fwey dofyć czynili, 
wfzytko fobie śmieją przywfafzczać. Woła ... 
ją, że iych świat, a wfzytkie kmiece maję
tności, za ich wolą y ftać mąją, y nie ftnć: 
niepożytecznych też poddanych majętność, 
chociaby bni nie przyzwalali, wolno pri nam 
dawfzy co na fwoy pożytek obracać: bo tych 

pod-

(~) i. Moyfis 9. v. z5. 
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poddanych wykładają być niepożytecznemi; 
ktorych majętność może fię im na c::o dobre„ 
go zp:odzić : rofkofzny zaprawaę wykład„ 
Lecz a jakoż. ty tedy fam, o dobry mężu ; 
jeH:eś pożyteczny Rzeczypofpolitey, ktory 
trochę ziemie wydzierając twemu fąmfiado
wi, wydzierafz mu z gęby chleb, w uboftw() 
go przywodzif z, a prawie krew z niego wy
cifkafz? A z tego ubogich ludzi dławienia, 
y ucifkania, jefli tak rozumiefz, aby niczte
go do Rzeczypofpolitey nie przychodziło, ba"" 
rzo błądzjfa: ale życzy~bym tego onym, kto
rzy takowe role wydzierają, aby uważali u 
fiebie ono karanie, ktore Achab Krol pod· 
jął, dla tego, iż Winnicę u N a bota (o) pod„ 
danego fwego abo kupić, abo przefrymar
czyć chciał. Co aczby fię mogło zda~ za 
rzecz flufzną, (bo kupna, y frymarkow tak. . 
dobre zwyczaje jako y prawa dopufzczają) 
ałe iż fię to nad wolą Nabotową działo, przeto 
y Krol nędznie zginą.t, a żona, y dziatki, y 
wfzytcy jego Radni Panowie pobici: o czem 
y Pifmo święte w Kfięgach Krolewfkich świad
czy, .y ja o tern fzerzey w Kfięgach, kt<Jrem 
tytuł Philaletes (p) napifałem. 

(o) 1. Regum 2:t;. ( p) Phi!aletis Greckie flowo 1 

rozumie fi~ mi!ownik., abo Przyjaciel prawdy„ 

Roz ... 
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ROZ .DZIAŁ XXI . 
.Il.by fit biaległowy w urztd!J nie wtrqcaly. 

Ono też trzeba poftanowi6, 2eby białe 
głowy do f praw Rzeczypofpolitey nie były 
przypufzczane, kto re Boa ( q) pod moc mę
żow poddał, Paweł (r) im też w Kościelech 
nauczać zabronił. 

Bo jako' wiele białegłowy w fprawach 
ludzkich zafzkodzić mogą, dofyć iaśnie oka
zała ona zewfzech nacudnieyf za, y namędr
fza J ewa, ktorey rada wfzytkiemu narodowi 
ludzkiemu zginienie przynioila: y Piłata Sta„ 
rofty Zydowfkiego żona, ktora teź radąfwo
ją wfzytkiego świata zbawienie przekazić 
chciała: a to one białe głowy były dofyć za
cne, a nie leda Jakie, ale przedfi~ białe gło
wy były, to jeft, zwierzęta flabe, a ktore 
do błędu, y do wyftępku (jako Paweł (.r) 
świadczy) fkłonnieyfze fą. Niech fię przeto 
oni wfiydzą, ktorzy, rozumi~jąc fię być urzę
dow ziemfkich, abo jakich infzych pofpoli
tych godnemi, nic nigdy nie czynią, jedn<t 
to, co im niewiaftyrofkażą. Jakoby w tern ja
ka rożność była, żeby niewiafty urzędy trzy
mały, albo oni, ktoremi niewiafiy rządzą, 

gdyż 

( q) r. Moyfis 3. v. IÓ. ( r) I. Timoth. 2. v. 3:i. 
( s) Ibidem v, :r.+' 

N 
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gdyż te obie rzeczy na jeden fię 'gościniec 
fohodzą. To pewna , że fię niewiafty do ką-
dziele urodziły: y on, ktory Wenerę malo
wać wymyfl!ł, a ona żołwia deptce, da wa 
zna~, że im gofpodarfiwó, abo fprawy do
mowe, nie Rzec?.ypofpolitey mają być zleco~ 
ne. UHawy też Rzymfkie żabraniają białem 
głowom każdego urzędu. Lecz o tern niech 
będzie dofyć. O don-oynościach też y urz~„ 
Jziech, ilem mogł, powiedziałem. 

ROZDZIAŁ XXII. 
O powinnolci Poddanych~ 

A ponieważ do dobrego Rzeczypofpoiitey 
rządu należy nie tylko to, aby ci, ktorzy 
rządzą, zachowali fię w powinności f wey, 
ale też y ci, ktorzy bywają rządzeJai: prze
to też y ci -pilnie, a wiernie urząd fwoy, abo 
powinno~ć fo ą nit eh wykonywają. Wjele 
jefi poddanych, l\tore wyfl:ępki, abo wady 
iych urzęd1dkow obn1 iają, y dla tego je nie 
tak jako winni w uczciwości mają, y nie tak 
im poiłu!ZnL Ale zgoła "" fzytkim w o bee· 
Apofiołowie (t) Chryfiu!Owi rofkazują, aby 
zwierzchnościom, y przełożonym poHufzni, 
y poddamii byli: abowiem te zwierzchności od 

Bo„ 

(t) Rom. I3· v. r •. 
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BBGA fą zrządzque; ~ kto fię Im prżedwi; 
ten fię zrz~1dze11iu Bo.iemli prieciwi~ . 

Kte·imi ciż (w) uc~Ciwość przełdźonyffl 
po winną tak z~dob1,ą; iż y póf polife .n~o·dlinty 
?a nimi czynie kazą .~ a nie tylko dobr·y~; y 
łafkawym, a_le feż przykt~im,; to je'fł; tiiężkini 
y frogim potłufznemi być k'.ażą: . a fo. nie tył..; 
k,o db ich gniew·u; ale y rl~a flfrnn1etlia ka.;: 
żdemti czynić roik~zują. Ajakirn wylławle.;: 
hie·m ta puwtnność mogła być więcey ozdo..: 
biona ? Tak fię zda ; . jąkob~r nam odeyrhd.;; 
wali moc wy\.\1iedo'wać Hę, abo do~;ty'wa& 
wyilępk cnr.r cfob na urzędziech będącyc'h; 
gdy łrnni kalą; abychmy y .zt_eg6, alfo oł\.ru: 
trJ~g~ pr~ełoż?11e~o ' p'otl~~z~ł blli: .; zda fię 
te'z; jakoby ~am tofka~owa1I i zebysmy wa_.; 
dy,. abo wyftępki ich flu9furiie inci-fili; a: ocJ
kbldali je do Bożego fądu; , ktm~ego .ta w~·la 
jefl: „ aby ludu. (~i.lego gr.Zec~Jy ffogośdą; Pa: 
now ~ar_ał. Aleliy fię nk tepfaeg<Y 11a św~e4 
tie zfłać nie m~"Jgło, }edrfo' gdyby Pano\vie' , 
abo prżedn'ieyft Rzeczyi1of poiifey ą;rawce by~ 
1i pobożni i inądrz:Y,; a w'fielakimi cnotatlłi a() 
pann'w'ania; y i~ofkazowania. p'ofrz.ebnem( <~ 
zdobieni. BO tacy PanoWie byflb)i' :Właś11e 
mierni Filozofy, b kt9tych pbWiedał P liito ł 
l,e b)iłaby fzczęfli\\1a .Rt<:~7ipołf1·ó'faa „ . ·w kto~ 
teyby tacy pa1,10w~tli. Wftjkże ptze·aqęma.: 
tny je cie'rpieć „ y w uc·zeiv\i&I ci mieć jacy-

~ ~ IW1-
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kolwiek fą, dla farnego BoGA, ktoryyobłu
dnikom dopufzcza krolować dla grzechow 
ludu fwego, a w gniewie f wo im da wa Kro
le, jako świadczy Ozeafz (x) Prorok, y Eli„ 
hu w oney rozmowie, ktorą miał z Jowem.(y) 
A jem fię w czem niefiufznie z nami obch9-
dzą, to na BoGA fpufzczać mamy. Abo
wiem on BoG, ktory świata tego zftawy fłrzą
fa , kiedy chce, 1karze czafu fwego złość, 
abo nieprawość Krolow, y wfzytkich Przeło
żonych. A na poddane przynale.Zy rofkaza
niu iych dofyć czynić, a we wfzytkim tern, 
czemby Rzeczypofpolitey, y wiary Krześci
af1fkiey zacnbść nie była zgwałcona, poHu
fznemi być, przeciwko wfzytkim, y poftron
nym nieprzyjaciołom, y obywatelom pofpoli
ty pokoy wzrufzają,cym, przy nich ftać. Bo
by ta zgoda Rzeczypofpolitey a jako by ułoże
nie nie długo trwało , kiedyby poddani po
winności f wey dofyć nie czynili , a woli, y 
rofkazania Przełożonych pofłufzni nie byli. 
A to mowię o tych, ktorzy fię w żad1.1e Rze
czypofpolitey fprawy wqawać nie mogą. Bo 
o Paniech radnych, y o drugich ftaniech, kto
rzy do tego prawo mają, powiedziałem już 
wyżf zey, l torzy zdaliby fię Rzeczpof po litą 
zdradzać , abo na mięfne jatki wydawać, je
fliby wedle powinnośd fwey nie_ opierali fic; 
Panu, gdyby co chciał nad przyftoyność po-

czy-
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czynać: y jefliby wfzytcy w obec tego nie 
doyrzeli, abo pirwey nie opatrzyli, żeby 

. Rzeczpofpolita ułomku jakiego nie odniofł'.a. 
A to już powiedziałem y o tych ofobach, kto„ 
re przełożeńfhvo na lobie nofzą, y o tych~ 
ktorzy władności ich fą poddani. Teraz o 
poprawie drugich obyczajow mowmy. 

R O Z DZ I AL XXIII. 
1 O zbytku, ktory bywa w f zatach. 2. W po

karmach, y trunkach. 3. W mi/ości nierzqd
ney, albo gamrr.cyach. A potym o bie.ftadach, 
y tańcach. p -

A iż pofpolicie ci, ktorzy fię urzędow fa„ 
komie dopirają, w wielkich zbytkach żywą, 
chcąc fię tern fpofobem zdać .okazalfzemi: 
przeto ztąd każdy porozumieć może, że wiel
ka zmaza na dobre obyczaje tern wi iefiona 
jeft, gdyż w zbytku, y w rozmaitości fzat 
jako wielka jeft marność, żaden tego dofia
tecznie wypowiedzieć nie może. Bo ponie
waż fzaty dla potrzeby fą wynalezione, żeby 
od zimna, y od gorąca broniły, albo ciała 
człowieczego fromotne części zakrywaty, 
ludzie marnochlubni , abo wedle majętności 
f wych, abo też wedle zacności domu, y urzę
dow, częścią ludziom kwoli, częścią też ku 
ożdobieniu farnych Hebie obracają je, a dla 

N 3 iycb 
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jych świetności' chcą być za wielkie ppczy~ 
tąni' !!ie bez wielkiey rozfądku płochości~ 
gdyż ~ześ~ tylłrn ~-ąocie? ą godn0ści powin~ 
pą wełni~ pr~ypifowae' ą f~ąty fwoje wię~ey 
piż fąrpy~h {lebje ~dobić chcą~ A pie mo~ 
więp tego w ;eµ fpofob' ;łbyoh pi~ miał ga~ 
µ,i~ µieqpaHtwa, abp plugąftw~ około ubio
rµ~ J3o 1kromny, a µczciwy ybior, app pchę~ 
P,.ąijwp dpbręgp pp~yrodz~ni~ zdą fię by~ zna~ 
~i~m 1 a fzaty od~ędożqe ofopę zdobią, y 
pjeja~o Zf!lec~ją. ;ile zpytniey dą ł ochędo:
flwa chęci, y wfzelakiego zbytku ludzie mą~ 
ifrzy nigdy.ni~ chw;;tlili; po y wiele kofztuje? 
y płochę pF~yrpdiei1ie bog~crwy fię popifują
f~ WYP~Wfi. · Ja}\o jeden powiedzi;ił; ną7-by~ 
flę µ·;:i f~aty wyf?d?;afz' nazbyte~ nikq;emny~ 
~µdzje roa~aJem' y majętności~mi znacznj 
pfzycł~ą !ię proftemi f;~at.a~i. Powiedają, 
~r tQ rpufi pyć f!ą~łwcld~go flanµ lµd~io·Itj ~ 
y i~h Jnaję~noś~iprp po2wolopo, aby fię ~łroy-: 
pi~y pii pof pplftwo ubierali! ~eGz y te ffo~ 
wa· f ~ f ęrc?- pfłdętegp ~ fl mrn nie b;.uzp oby~ , 
~~ąyµegp, gqy k~o µdawfzy fię ną ibytąie 
!troje? y na ~fze]::)ki zbytek 7 ctw~ ~ apy ną 
firugłę ~1~awy tkępfhva pifano~ Ty Q to fio~ 
jf~, fihY żą,:lep. prpftęgo ' fi~mu ~złow"ie~, chą„ 
~if!by te~ y jaki poważnv. ~bo ją ką gpdno~ 
śdą pz~obiony? jęclno prz~tP iż pię · nach~ip, 
pi~ ~hpdził W ~łotelD łaó~uchµ, ~bp W ją~ 
~iepl k9(~~ownem fi+lrnie; apo f µtrze: jefliby~ 
tg ~~YP.i! ~~# Kzę~~yppfPpJitęy, to jeft, {.ilą 

„ . . . ' ' ~ tę~ 
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tego, aby żaden na rzecz niepotrzebną na
kładu nie czynił, ktoryby na rzecz potrzebną 
cho wan być miał, tedybyś fam na fię pirwey 
to prawo ufiawił, ktorybyś fię za miło wnika, 
ftroża, a obro{1cę Rzeczypofpo1itey popifo„ 
wał. A ternż jaka to jeft wielb rof pufl:ność, 
~e ty y o tey rzeczy infzym ufi:awę czyniG
chcefz, o czem fam na fię ufi:awy żadney 
mieć nie chcefz '? Gdyż bierzma w oku f wern 
nie widzifz, chcerz, aby z oka brata twego 
pręt wyrzucono (z)? O ofi<lteczna rofpu
fto ! w czem drugiego naprawiafz, w' tem fo
bie dziwnie pobłahfz. Bo a ktorym fię ty 
prawem bronić możef z, ktorymby tobie do
zwolono zloty łańcuch, adamafzek, akfamit, 
abo złotoę;tow nofić '? J efli żadnym, a cze
muż okrom ufi:a vy te ,~o używarz? Czemu 
z waśni chcerz, aby to drugiemu byto odję
to, co ty fobie ku poczciwości być rozu
m iefz? Przecz dla fkromnego tych rzeczy 
u ;' y 1,,vania kładzi ef z na drugiego winę, oka
zuj j;C w tern niefprzyjaźnego przeciw niemu 
tw1„ ~o ferca chęć, a chcefz, abyć dld twego 
niefluornnego, a f profnego bogacrw okazowa
nia ofobną część przypifowano '? o rozrąd
ki popfowane<! o ofobliwa płochości ferca ta
kiego! Zaprawdęć llacheEtwo ma być oka
zowane f p1'awami: a bo gaf twa radfzey hoy
nością, niżli okazowaniem złota, abo fzata-

N 4 Jlll 
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mi kofztownemi, na wzgardę drugichwymy„ 
flonemi. Bo wydworne fzaty, y złote bń· 
cuchy nie tylko należą do rozeznawania fla- ~ 
chcica od proftego człowieka ( co pof po licie 
za przyczynę przywodzą ) ale też y wiele 
złości z fobą oiągną, nie farne z fiebie, abo 
z przyrodzenia f w ego , ale przez nie , jako 
przez jalde naczynie, wchodzi on podfzczu
wacz na złości, a ułowiwfzy człowieka temi 
fidły, wiedzie go do tego, aby rozpuścił wo
dze wielkiey chlubie, pyfze, y nadętości, a 
.zarazem wlepia weń to mnimanie, aby za
cność f wą w tern zwierzchownem firojeniu 
pokładał. Leczbym to rad fłyfzal, co to jeft 
za zacność'? Aza ty kofztownieyfzą, a wy
dwornieyfzą fzatę na fię wdziawfzyi jefieś 
Jnędrlzy 'ł aza fprawiedJiwfzy? aza ktorą cno
tą bogatfzy, y ozdobnieyfzy? Bo prawdziwa 
ozdoba cnotą ma być nabywana: a okrom 
11iey, ani pomyffić o tern. Zarzucaymy co 
chcemy, ale mamy li prawdę mowić, kofzto
wne, a rofkofzne fzaty, y nazbyt wydworne 
fą naczynia pychy. A ktor.zy fię w to w<fa· 
dzą, widzimy, że pofpolicie nikczemnieją, a 
ledwie kiedy jakie potrzebne, abo pożytecz
ne myfli przedfię biorą. Rożność kfztałtow 
y barw u fzat a co infzego pokazuje, jedno 
obyczajow rożność, y nieuftawiczność ~ Y 
toć też jefi nie bez wielkiego dziwu, gdy w 
jednem dornu jedni fię ubierają po Niemiec
ku, drudzy po Włofku, drudzy po Turecku: 

nie. 



OPoPRAWfERZECZVPMP. ~ot 

niein.aczey, jedno jakoby fię na rożnych, a 
od fiebie barzo dalekich częściach świata po
rodzili. A to jefzcze dziwniey, iż kto cho
dziwfzy po ranu w kapie Włoikiey, tenże i;a
ftę w wieczor chodzi w Tureckiey fałfzurze, 
w kołpaku, w pułbotkacb czerwo~ych, abo 
białych. Pięć lat temu ·abo fześć, jako nafi 
krotf ze fzaty niż poiłronni poczęli nofić, tak 
iż nie wftydzą fię ukazować onych czę~ci 
ciała, ktore mają być zakryte. A ponieważ 
przyrodzenie tak nafze ciało f prawiło, iż nie
ktore części chciało mieć zakryte, a od oczu 
ludzkich dalekie: tedyć zaprawdę dłużfzy u„ 
bior, abo do kolan fię ściągający ma być·· 
chwalon, jako wllydu, a fkromności znak. 
Bo tak mamy rozumieć, że nie tylko białe 
głowy, ale też y· mężczyzny, zarzuciwfzy u
czciwą fzatę, za razem y wftyd zarzucają. 
A kto tego nie baczy, jakoby to fprqfna rzecz 
była, gdyby niewiafty chodziły w fzatach ma
ło co niżey za krok poniżonych? Wedle fta
rey przypowieści tak mowią, że u onych nie 
mafz czoła, u ktorych wfl:yd zagaił' A coż 
by to był za człowiek, ktoryby bez czoła był? 
Mamy tedy ! wflydowi folgować, mnimanie 
dobre o fobie czynić, oczu, y rozfądkow ludz
kich wftydać fię. Na pierze wielka moc 
pieniędzy wychodzi, okrom pożytku , a z 
wielką fzkodą. Gdyby w tern dzieci ochędo
ftwa fzukały, fnaćby fię iym godziło, jako 
młodym dozwolić : lecz to mężom nie przy-

N 5 fioi. 
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fioi. Ono niewiem, jem wadzi dobrym oby„ 
czajom, że pofpolicie łańcuchy złote nofzą 
mężni, y niemężni, gdyż fię to ozdobą zda 
być tylko mężuych ludzi. W Kana ginie, 
gdyjefZcze ona Rzeczpofpolta w fwey zacno
ści {b{a nikomu fię nie godziło pierścieni no
fić ,jedno temu, ktoryby w bitwach przeciwko 
nieprzyjacielowi mężnie póczynał, a ilekroć 
fię w bitwach dobrze popifat, tyle mu pier
ścieni wolno było nofić. A teraz t;:ikie czary 
na{b~y. iż nie tylko pierścienie, ale y łańcuchy 
lada !\to nofi : a nie tylko już mowię dobrzy 
cho ci a podłego ftanu, ale też y rufianowie, 
nierządnice, wykrętacze prawni, y lifnicy. 
Wiele ich jeR, kterym fię zda, j2koby nie 
byli pocze!nymi , jefliby fię im łalicuch nie 
świecił na fzyi, ktory im kto droHzy ma, a
bo mu fię więcey razow około lzyje obwi
nie, abo też dbżey od fzyje will , tem fię 
rozumie być poczefznieyfzym, zacnieyfzym, 
y każdego urzędu dofłoynieyfzym. Ale to 
nie byw{<l okrom marnego oka?,owania bo~ 
gactw, y okrom wielkiey grubości znaku. 
Powiedają Hiftorykowie, że Rzymianie fta
rzy fzczęfliw{i byli, kiedy złoto za nic mieli, 
niż kiedy go używali : gdy woleli tym rofka
zować, ktorży mieli złota do!latek l niż hie"' 
dy fię fam i .~wietnością złota pop1f owali. Ale 
1koro bogaćłwa we czci , kubki, y inne na ... 
czynia kofztownie urobione, frebro, y złoto 

wiła-
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w ilawi.e poczęli mieć, zarazem fię prawdzi
wa za en oś~ w pychę~ a wolność w rof pufię 
.pbrociła. 

Co aby fię y u nas nie przydało, trzeba 
raczey cnotą niżli złotem ochędoftwa fzukać. 
Jefzczeby przyftoyniey, żęby dzieci,~ ~bo pod
rofikowie takich firojow, jako jakich przynęt 
do cnoty wabiących lJ.żywali: ale męfldemu 
flanowi przyftoi, aby fię więcey lrnchał w 
tern' że fię czuje w męfkich uczynkach, kto
remiby fię popifać mogł, niż jakiem i herba
Jni fortuny. Lecz jefliby ktorzy byli, coby 
pie przef1:awając na t'em, że fię czują w za
~nych fprawach fwych „ chcieli fię też tern, 
jako jaśnemi znakami popifać , tedy przedfię 
'tego trz~ba, żeby to było u nich ozdobą, a
bo znakiem, nie b~gaftwa, ani zacności ro
du, a daleko mniey wyfiępkow jakjch, ale 
ty1ko onego farnego męlłwa w fprawach wiel
}\kb, a trudnych doświadcżonego. Bo jako 
f7,łoto wagą, y flachetnością fwą wf zytkie in..
fze krqfzce przechodzi, takci cnoty, godno
~ci, y męftwa znah f wo ją jaf110ścią wfzy ko 
jnfae mają zaćmiać. Lecz jefli tego nie 
µiafz, tedy fą pr<")żne znaki, ktore fię z rze
c;zaml fam~mi nie zgp.<lzaja: przeto trzeba, 
~by ten męH:wo, abo godność jaką czuł dQ 
fiebie, kto znak jey nofi. Bo jefli inaczey, 
tedy y -ofzukawa ocży na fię patr.iących, y 
[lłym przykładem Rzecżypofpolitey fzkodzi~ 
y fh~~ dobrycij Jqqzi opr~~ą ~ ktorzy z tę,gq 

~a~ 
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.Zaiośni hyć mufzą, gdy widzą, ano ozdoby 
fwoje fpolne mają z temi, ktorzy ich jefzcźe 
męfi:wem , abo godnością nie ,_ .dlu.żyli: a 
mowię godnością oną potem nabytą , wiel
kich rzeczy dokazaniem ozdobioney, prożno
waniu przeciwney, a wfzelkiey nieczci nie
fprzyjaźney. Bo ponieważ lię z nią żadne 
rzeczy nie mogą o zacność f pierać, przeto 
niechby fię też nie godziło, aby one ochędo
ftwa, ktore jey famey fą włafne, miały być 
przyrodzeniu, abo fzczęściu poHępowane. 
Lecz ktorzy takową cnotą, abo godnością o
~dobieni będą, tym nie wadzi przyfl:oynych 
ftrojow używać , aby drugie ku takowymże 
fprawom pobudzali. To o Hrojachniech bę
dzie dofyć. 

Jedzenia, y picia , zbytne żarcie nieprzy
ftoyne jefi człowiekowi: ale naywięcey tym, 
ktorzy na fobie ofobę urzędu nofzą: bo ciało 
rozmaitemi niemocami zaraża: farnego czło
wieka do H:atecznych f praw niefpofobnego , 
a nakoniec wfzetecznym , y zuchwałym, a 
jako bez uzdy konia z drogi błądzącym czy
ni. Wino żaifie takie ma przyrodzenie, iż 
ludzi naprzod czyni wefołe, potym gdy fię 
go więcey napije, dodawa dobrey nadzieje, 
y więtfzego o fobie rozumienia: potym gdy 
go jefzcze lepiey nachyli, przydawa ufności, 
śmiałości, do mowienia, y czynienia prędko
ści, tak iż człowiek bywa jakoby fam nie 
f woy. Jako on , co w Komedyi podpiwfzy 

fo-
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fobie dobrze zawołał: wino wygrało, ktorem 
pił. Bo dymy wftępujące do głowy miefaa
ją wfzytko, a człowieka jakoby nie fwym a 
fobą niewładnącym czynią. W ten czas ta
jemnice tobie zwierzone łacno fię wymkną. 
\V ten czas fię wiele mowi, czego(; potym 
żal , gdy kfobie przyidziefz: bo to abo tobie 
farnemu fzkodzi, abo drugim, a czafem też 
y przyjaciofom, y wfzytkiemu Powiatowi, 
abo wfZytkiey ziemi. W ten czas nie mafz 
żadney rożności między przyjacielem, y nie
przyjacielem, między żoną y fiofirą. W ten 
czas płużą zwady, guzy, fzarpaniny, ochro
mienia, y takie boje. A nie dziw temu: po
nieważ fŁraci wfzy rozfądek , utopi wfzy ro· 
zum , zatoną wf zytkie f pofobności dg uczci
wych uczynkow, a wynurza fię ona ifepych, 
a nieukroconych chęci zgraja. Bydlęta nie
me przechodzą nas trzeźwością, ktore wię· 
c€y niż trzeba pi6 nie umieją. A przeto też 
więcey tego mamy żałować, iż ta wada w 
Krześciańfkich Rzeczachpofpolitych tak moc 
wzięła , że jey uleczyć nie1za: bo mało nie 
wfzytćy wda li fię w pijalifłwo tak Panowie, 
jako pofpolfiwo, tak Duchowni, jako świet
cy. 

Są tacy, ktorzy dzień przed tym , niźli na 
ucztę idą, purgacyą biorą, aby zaś na miey
fce jakoby prożne więcey pokarmu tkali, y 
picia nalewali. Drugich niewfiyd od ftołu iść 
na przechod , a zarazem wrociwfzy fię zno ... 

wu 
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wu fięjedzeniem, y piciem nadziewać, me1..; 
naczey jerlno jako Rofomak zwierzę , ktore 
( jako Maciey :t Miechowa w nauce Jekar
ikiey, y gwiaz~~rfkiey c;ztowiek wielce uczd„ 
ny', pifząc o Sarm2cyi powieda ) nalazł!Zy· 
ścierw jakt wielki, tak wfo:Je zrze, że mu fię 
brzuch wyciągnie, y odmie jako bęben, a 
nalazłfZy dwie drzewie miążfr~, coby b1ifkd 
fiebie fł:ały, gwałtem fię m:ędzy nie ci.~eie ,. 
a gdy przez onę ciefninę gwattem fię prze.a 
dtzeć Ghee, co gwałtownie żarł, gwałtow..; 
nie z fitbie wycifka: potym fię wnet do one• 
go ścierwu wroci, a nie przctbwa fię obży• 
rać, y zafię tego, jakom powiedział „ pozby-
wać, aż wfżytek on ścierw p-ożrze. A czy-· 
ni to oi10 zwierzę n·ad zwyczay drugich zwie• 
rząt, ktore do fytości tylko· jedła, y pici~ 
używają, nie do zbytniego obżarftwa. Ale· 
jako w wielu zwierzętach przyr'odtenie wiele' 
cnot wyrazifo „ aby lud~i lrn nafladovranid 
ich pobudziło: tak też wie] u ich fprofne wa• 
dy wrodziło , aby zwierzęta rozumne, wey..: 
rzawfzy na nie,. udl1:rafzały Gę od nafladowa..: 
nia ich. A. c·oz rożnego od tego zw'ierzęcia 
czynią oni, ktorzy dla pobudze·nia ku jedze~ 
niu chęci, lekarftwem wytrącają to, co byłd 
nowem pokarmom; y trunkom micy!Ce zaił~~-
piło: jako też y ci, którzy okrom wiłydu od4 
chodząc , zbywając „ abo y wraca he zaś fiti 
do żarcia wracają. ? .A nie tylko farni pij:~,. 
ale y drugiej.u~ mdfejące do picia wyzy\v~j~„ 

p~ 
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pełnemi z nimi ~valczą, a prze czyje zdrowie 
pijąc, farni fiebie niezdrowemi , y faalonemi 
czyni[!· Niemniey prawdziwie jako trethie 
Cyrus przed Aftyagefem powieda, że doznał, 
iż na jedney uczcie trucjzny do kubkow na~ 
lewano , a gościom dawano. A g<ly Afłya
ges pytał, jakoby to było, powied~iał: Hem 
pri wid.ział, że .żaden z was, ktorzyście pili, 
nie władał ani rozumem, ani ciałem f wym: 
a czego nam dzieciom czynić zabraniają, to
ście wy czynili, wfzytcyście razem woJa li, 
każdy o fwych rzeczach gornie mowił, a je
den drugiego nie iluchał: a gdyście chcieli 
tańcować, żaden z was wedle grania fkakać, 
ale y z mieyfca fię podnieść nie mogł: pra
wieście wfzytcy byli zapomnieli , y ty, żeś 
Krolem, y drudzy, że iym panujefa. Tęć 
przyczynę trucizny w trunku zadaney Cyrus 
dziecię powiedał być, ale zaprawdę nie dzie
cinną. Bo z picia zbytniego odmieniają fi" 
ludzie, nieinaczey jedno jako od Cyrcewycb 
trunkow w rozmaite kfztałty, a jako Virgili
us powieda, w twarz, y w fkorę bydlęcą. 
Ale z ftrony tych obycz~jow ludzkich, m~ło 
co pomaga, chocia ich z tych wad firofu}ą. 
A tak jakoby zwątpiwfzy o polep!Zenju prze
tnimy to mieyfce iłowy Proroka tak mowią
cego: Biada wam, ktorzy wfiawacie nrno, 
abyście fali .za pijaf1ilwem , a pijecie aż do 
wieczora, ~byście pałali winem: harfa, bę„ 
·'bell, pifaczalka ua biefiadach_ wa!Zych &c~ 

V./faak-.-
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Wfzakże ktorzy uczciwość miłują, a Bo
GA fię boją, ci zawżdy to fobie rozmyflają, 
źe pokarm, y napoy dary Bo.ie fą dla zacho
wania żywota ludzkiego zgotowane. A prze
to nie trzeba ich na złe obracać, ale z dzię
kowaniem używać. Mogłci BoG takiegó 
człowieka ftworzyć, żeby bez jedła, y picia 
mogł być żyw, ale chciał, żeby jako infzych 
rzeczy, tak jedła, y picia do pożywienia, a 
·zachowania żywota potrzebował. Pozna
waymyż tedy potrzeby, y niedofl:atki nafze: 
poznawaymy fprawcę pokarmu, y wfzytkich 
rzeczy dobrych namożnieyfzego BoaA-. U 
ktorego jefii profiemy chleba tą modlitwą, 
ktorey kfztałt nam fam jego fyn podał: a za 
tę pro.źbę opuściwfzy, śmiemy ieść chleb'? 
A dla tegoż przykładem Chryftufa, y ludzi 
świętych, pirwey niżli mamy jeść , y proź
by czyńmy, y dziękowanie przydaymy. Pa
wd powieda c lit)' że pokarm bywa poświę
con :Rowem Bożym, a modlitwą. Nie jeft 
tedy święty ten pokarm , ktorego pożywają 
ci, co nie wzywają imienia Bożego, a Howom 
jego wiary nie dawają. W tey modlitwie, o 
ktorejem tu zmiankę uczynił , nie tylko o 
chleb profimy, ale też o grzechow odpufzcze
nie, y o inrze rzeczy. Mają nam tedy przy
chodzić na pamięć wfzytkie dobrodzieyftwa, 
ktore w ofobie pokarmu cielefnego nam zale-

co-

(a) i:. Timoth • .+· v. 4• 5· 
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cone fą. Bo to trudna rzecz jeft, aby ci, kto
rzy dobrodzieyftwa Boże w pokarmie, y w 
napoju, y w infzych rzeczach ciału potrze
bnych poznawają, nie mieli jego przeciwko 
fobie miłofierdzia, y dobrotliwości doznać. 
Czego y Jakob (b) Patryarcha poświadcza tak 
mowiąc: Jefll Boa będzie przymnie, a mnie 
na tey drodze zachowa, a da mi chleb dla 
jedzenia, y fzaty dla odziewania, a jefii fię 
do domu oycowfkiego we zdrowiu wrocę, bę
dzie mi Jowa (c) BoGIEM. Niech przeto 
bECdzie iłoł KrześciaMki flowem Bożem po
święcony, a niech nam przypomina BoGA 
dobrodzieyfrw tak wielkich fprawcę: a w po
karmie, w piciu, y w infzych rzeczach do„ 
brych, niech nam oznaymuje dobroć jego~ 
y onę V( nas potwierdza. To o pokarmie, y 
o -napoju. · 

Używanie 'vVenu'fa człowiekowi Krześci
jańfkiemu, okrom matźeńftwa świętego, zgo
ła zakazane jcft. Co jefiiże ci, co na dr1 -
gach zafłę,pują, iboyce, nie mają być w R ze
czypofpolitey cierpiani, tedy y owfzem ci , 
ktorzy na poczciwość ludzką czyhają, a fia -

. rają 'fię o narufzenie jey. Bo ci narufzają 
poczciwości, ktorzy przed oczy ludzkie uka

zu-

( b) I. Moyfis 28. v. '.20. , „ 
( c) Jowa toz famo znaczy co Pan, podług tex tu 

Łacińtkiego: Erit mihi Dominus in Deum. 
Gm. &. 2~. v. 2r. 

o 
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~yj'ą f profne malowania, ktorzy uf.zy niew
f'Cydliwemi rozmowami napełniają, ktorzy 
w~rącają w ferca, y w myfii ludzkie kfięgi, 
y pieśni o f profnych miłościach , o fzaleń
Hwach, łagodnych namowach, krzywoprzy
fięfi\\tach, y o infaych tern. podobnych fzalo
nych gamrackich fztukach. Bo ztąd wiele 
pokus, y zapalczywey chciwości w ferca ludz
kie przychodzi. Z tąd~że fię y profiy dziecin
ny wiek uczy tego, czegoby za laty mogł 
nie doitąpić : y ochotny rnłodzieńtki wiek , 
jako dodaniem ofirog bywa pobudzon: a fia
rych ludzi za oz1ębnieniem członkow zlenia
ły bywa rozdrażnion, y zapalon. Teć rze
czy otwarzają drogę wfzetecznikom: toć 
dzieweczki, y mężatki czyni gamratom po
:łlufznemi: ztąd gwałty białychgłow~ y cu
dzołofl:w a : ztąd u n of zenie panienek, y wdow, 
ztąd małżeńfiwa nad wolą przyjacioł, y ro
dzicow, ztąd tajemne rodzenie dziatek, y 
drugich podrzucanie, z ktorych jedne dawią, 
drugie na jawnych mieyfcach porzucają , a 
drugie między dziedzice bywają policzone. 
Ztąd dzieweczki, ktore trudno za mąż wy
dać , ztąd nieflrnficzone domowe fromoty: 
ktore gdy wfzytcy fąfiedzi baczą, famem go
fpodarzom abo niewiadome bywają, abo fię 
ich aż naofiatku donoilą. Jefii ktora tym 
fpofobem wychowana będzie wydana za mąż, 
o jako bywa zle między nią, a między jey 
mężem: o jako częfto fwary między fob'! 

wfzczy-
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wfzczynają, a o rozwodzie myflą '? Jefli fię 
co ztąd urodzi ,jako wiele przymowek naftę 
ma? A nie dźiw: bo źaden, ktory wie, chy
ba zły, nie poymie złey:,a zezłeymatki rzad· 
ko fię co dobrego rodzi. Lecz fą ci, kton~y 
dzieci f wych już doroRych złemi obyczaymi 
br,zydzą fię, łaj~, y ftarają fię jakoby ( dali 
Bog) przywiedli je ku lepfzemu życiu. Do· 
brzeć to zaprawdę : ale nazbyt poźno. Bo 
gdy nafienie jeH: złe, abo czem zarażone, uie 

' 'może to być, aby źdźbła, pniaki, gałęzi, y 
owoc.:e ztąd pochodzące nie miały być fako
dliwe. Tak wiele fideł, y pobudek do nie
czyftości podawają młodym ludziom, ktore 
fię im w oczy, w ufzy, y w ferca wkradają 9 y 
ofiaciafo je, iź wielki ·dziw, jefliby ktory czy„ 
fie ferce, dobry, y uczciwy umyU, a obycza
je ftateczne zachować mogł. Malowania 
·nierządności pełne, rozmowy, y pieśni wfze„ 
teczne, towarzyfl:wa z ludźmi wfzetec.znemif 
:Zarty, trefne powieści, łagodne namowy, a 
ktorego wieku, ktorego pogłowia nie pluga· 
wią '? a kogo do wf.zelakiego wfzeteczeńfiwa 
nie pr.zywiodą '? Toć f ą wdzięczne przynę
ty, to przyfmaki fmaczne, to uciechy rafko„ 
fzne: ktore zmy.fly ludzkie głaf.zczą, dała za
'palają, myili zabawiają, rozum mamią, a wo„ 
lą pod moc, y panowanie fwe podbijają. Te· 
go było z przodku zabraniać dzieciom , y 
młodzieńcom : tego fię każdy wiek' każde ,

1 

pogłowie, kaźdy ftan ma fl:rzec : to z. miaft, 
o ~ y 
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y z Rzeczypo!politych fpołem y z temi. co to 
wym_ 1 fbją, nrn być wykorzeniono. Co też 
y Atifloteles (cl) w fwoich o Rzeczypofpolitey 
Kfięgach czynić każe; y ./11-tgujlus Cefarz u„ 
czynił temu dofyć' wywoławlZy z ziemie o„ 
widiufa Poetę dla gamrackkh wierfzow. Ja
ko daleko więcey urząd Krześcija{1fki ma fi<& 
frożeć na tych, ktorzy fprofnym malowaniem, 
wirfzami nieuczciwemi, poftawami, pocho„ 
dem, y taf1cami do wfzelakiey wfZeteczności . 
fkłonnemi, y infzerni pobudkami · wfaytl }~ 
do Wen ufa wprawują, uczciwe obyczaje pfu„ 
ją, a karność zie miką ile mogą nifzczą '? Bo 
zanie<.:hawfzy tego, a nie1karawfzy, prożno 
na ika~one a złe niektorych obyczaje narże
kamy. Gdyż to być nie ID'>Że ( jako y Pan 
Chryftus (e) poświadcza) aby jagody z cier
nia , abo z ofl:u figi zbierać miano. W wie
lu mieścłech bywają nierządne domy jawnie 
poH:anowione: aby tam nędzne białe głowy 
każdemu były pofpolite, a wfzytkich nierzą
dność okrom karania tam fię płodżić mogła. 
Co aczkolwiek w oby~zaju jeit, ale niechby 
urząd pilnie w to weyrzał, jefliby to z poży
tkiem Rzeczypo!politFy było, mieć takie miey
fce, gdzie wftyd tracą, a w pośmiewifku ma
ją. Sprofoać to rzecz , a niewiem jefli nie 
toż, co gromad złodzieyfkich, y rozboyniczych 
jawnie cierpieć. T enżeć on uaymożnieyfzy 

- BoG 

-
( d) Ariftoteles Politic. 7. ( e) Matth. 7. v. 15. 
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Boa y mężoboyftwa, y złodzieyfl:wa, y nie
rządności cielefney zakazał: a przedfię fą, 
ktorzy nie wiem jefli z prawa, czyli z oby
czajow, czyli z oboyga, pewnych czafow 
czyńlz wybierają od tych, ktore nierządnością 
ciała fwego pożytek fobie czynią, nafiadując 
onego Wefpazyana, ktory gdy od moczu do
chod brał: a z tego iy fyn !trofował, on pie
niądze zebra wf zy, do no fa mu przytknął, y tak 
mu odpowiedział: 

•.. . Lucri bonus ~ft odor ex re q~6alibet. 
To jefl:: 

Zyfku, z czegobykolwiek był, dobry za
pach jeft. 

Chyba że Wefpazyan czynił fobie poży
tek z rzeczy od BoGA niezabronioney: a od 
nierządnic nie inaczey bywa dochod wycią
gan, jedno jako o<l złodziejow, abo od mę
żoboycow. Lecz niebiefkie przykazani3 wf zy
tkim, ktorzyby fię od pożądliwo.~ci cielefney 
hamować nie mogli, każą, aby żony poymo
wali, a w granicach prawdziwego matzeli
fiwa miefzkali. Ale iżby gromady nierządnic 
jawnie chować miano, tak nie mafz w Piśmie 
świętem, jako y o tern, aby gromady zło
dziejow, mężobojec ~ y infzych złoczy ńcow 
jawne być miały. Nie śmiem owych fcha
dzek mężczyzn z białemi głow~mi, kto re CZj~
nią dla tal1cow, do nierządnych domow przy"" 
rownać, alebych to, rad widział, żeby mą-

o 3 drzy 
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dn2:y ludzie w to pibie weyrzeli. Przyzywa
ją tam mężatek, a czętlo okrom mężow, wzy
wają też tam y ,panienek okrom rodzicow. 
Bo czem ktora z nichjeft gładfza, abo wdzię
cznieyfza, tym ją częściey w takowych fcha
dzkach widać, czafem flużebnica za nią, cza
fem bez 1łużebnice. Czynią takowe fchadz„ 
ki nie tylko żonaci, ale też y bezżeńcy, kto
rzyby żadnego towarzyfiwa. nie mieli mieć z 
pogłowiem nie fwego rodzaju, gdyby jacy 
chcieli rzeczą pokazać, co fłowv obiecują. 
Przyftrajają przeto uczty, pokarmy, y napoje 
dawaią wydworne: jedzą tam y piją nie dn 
f ytości, ale do obżarfiwa, y pijańfiwa. Bo 
wzięli fobie na takich ucztach w obyczay pić 
ia zdrowie niektorych na fię łafkawych. A 
tak y one białe głowy, przywyknąwfzy dwor-
1kim obycz:aj-0m, pełnią rzkomo, aby fię nie 
zdały nie życzyć zdrowia onym , za ktorych 
zdrowie ta ko we prze,P.oje czynią. Swiadczy 
Valerius Maximus (J ) , że za onych czafow 
w Rzymie białe głowy wina pić nie znały, a
by fię jakiey fprofności nie dopuściły: bo od 
Bachufa nabliżfzy pofpo1icie bywa do zaka· 
~aney Wenery ftopień. Dziś y winem, y je
dzeniem ciała farne przez fię pałające rofty ... 

- kają, a onych fię upadkow, o ktorych Vale. 
rius mowi, ·nie boją. Jakoby czyfto czyftość 
niewieścia ~upełna być mogła , gdzie takich 

- - pod· 

( f) Valerius de inftitutis antlquis. 
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podżeg do ro1kofzy porldawają. Sieją fię na 
tych ucztach, o ktorycheśmy poczęli mowić, 
rozmowy żartowne, nawięcey ku wfzetecz
ności złożone. Potym grają, tańcują, ikaczą. 
Lecz a ktoby mogł tajemne ich Rowa, y co 
fię czafem od drugich flyfzy, y wfzytko, co 
fię ku wfzeteczności ściąga, ktoby, mowię, 
ich żarty, y błazeńftwa mogł wypowiedzieć'? 
Ktoby to wyHowił, co ci broją rozfiadłfzy fię 
po fali każdy z fwoją, gdy po komorach, y 
po komnatach biegają, y tam y fam ch~
dzą, r;rnją, y ni.euczciwie fię dotykają~ Mnie 
zaifłe takowe fchadzki zdadzą fię być nierzą
dnemu domowi podobne. Nic fię tam nie 
dzieje, coby nie miało drogi otworzyć ku zle 
czynieniu, abo złe myfieniu. Bo aktora tam 
będzie, coby fię ztamtąd lepfzą do domu 
wrociła 'ef Pfują ( mowi Paweł, (g) przywo
dząc wirfz Menandrow ) dobre obyczaje złe 
rozmowy. Przeto a jakoż ktora z takich 
fchadzek odeydzie odnoiząc ferce wolne od 
wfzetecznego lubowania, chociaby też na 
ciele fplugawiona nie była'? O niefzczęfliwi 
rodzicy, y mężowie, ktorzy corki, y żon~/ 
mają, ktorem fię takie biefiady podobają. O 
niefzczęfiiwe mężatki, y dzieweczki, ktore 
fię w takowych fchadzkach kochają, na kto
rych prawie nic takiego nie fl'.yfzą, coby cno
cię ich pożyteczna było : ale] co zawadza , 

o 4 ba~ 

( g) 1. Cerint. 15. v. 34. 
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barzó wiele. Nie jeden im jeft pokufą, ale 
też y one nie jednemu. Przychodzą napa
trzyć fię: ale też dla tego, aby fię y ich fa„ 
mych napatrzono. Zapalają inne przeciw 
fobie, y farne bywają zapalone: jako jeden 
powieda: ... Uritque vidende J amina, to jeft: 
Uyrzana niewiafia z~p<1la, ale y fama zapala 
fię ogniem częścią fwym przyrodzonym, 
częścią też nabytym z pokarmow, trunkow, 
z fagodnych rozmow, y z widzenia wiela o
fob: z ktorych jedni gładkością, drudzy ro„ 
du zacnością, drudzy boga Et y, albo infze
mi jakiemi ozdobami zalecać fię mogą. Te
mi wfzytkiemi rzeczami, abo każdą z ofobna 
niefzczęfne dzieweczki bywają połowione. 
A gdy fię już ułowią, a kto mnima, aby mo
gły ferdeczne panieńHwo zachować, chocia 
jefzcze ciało w czyfiości zachowały? Lecz 
gdy czyflość ferdeczną firaci, aza fię nie ła
cno · do ciel ef n ego wf zeteczeńftwa lkłoni , by 
jedno mogła n~Ieś<; drogę. jakoby to fnadnie 
fprawić? O jako to jeft wielkie ludu Chrze· 
sciańtkiego fżaleńfiwo' iż tego albó nie ba· 
czą, albo na to nic niedbają. Dałby to Boa, 
żebych tu albo ja fklamał, albo by takowe 
fchadzki nigdy nje bywały. O jako lepiey u 
W aldenfow, k torzy f ą w Czechach (z ową je 
niektorzy Pikartami, albo Bratrzykami ) a 
ktorych wfzemu ludowi zabroniono igier, tań
cow, y podpijania. Zadnych tańcow u nich 

nie 
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nie bywa, żadnych biefiad ku f profności nie 
fprawują. (h) Słyfzę też, że w Turc.zech ta
ki obyczay jeft, że białe głowy, a zwłafzcza 
mężatki nie wychodzą z domo w jedno z za
krytą twarzą. Y jefliby kto obcy do „nich w 
dom wfzedł, tedy takież żakrywają twarz. 
Powiedają, że Cefarz Turecki corki fwe za 
Bafze wydawa: ale oni choć zięciowie, acz
kolwiek Cefarza Oyca fwoich żon znają: ale 
matek ich w twarz nie znają. Takci ten gru
by Jud rozumje, że wiele należy ku zacho
waniu fwych niewiafi: czyftości na tern, jefli
by ich abo nikt nie znał, abo ich barzo ma
ło było, coby je znali. A nie bez przyczyny 
zaprawdę. Bo a co za potrzeba znajomości 
fzukać z kim oney. ktora przymierzem, a wia
rą małżeńfiwa z kim złączona jeH:? A gdy 
mąż nie dopufzcza, abo niewie, a j ako fię 
ich żonom godzi do igry, biefiad, albo do tań
c:ow chodzić'? N a męża należy z poHronne
mi ludźmi fprnwować to, co ma być fprawo
wano, zaś niewieście przyfioi o domowych 
rzeczach Haranie mieć. Ktora tedy niewia-

(h) 

o 5 fta 

W aldenfowie byli Heretycy \V Czechach. 
Wfpomina tu ich fkrornność Autor dla zaw
ftydzenia i?rawowiernych tak wł'aśnie, jako 
kiedy przytaczamy cnoty Pogan: ubzując 
przeto, iż Poganie niektorzy lepiey Żyli rzą
dząc fię farnym światfom rozumu, aniżeli zli 
Chrześcianie objaśnieni światłem prawdziwe
&o BoGA y wiary. 
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fia za biefiadami chodzi, ktora fie w towa
rzyftwo wiela ludzi wdawa, aza nfe podawa 
drogi do tego, aby fię kto o jey fiateczność fta
rał? A tańcow, alb<;> fkokow aza fię nie trze
ba ftrzec, ktore fą naypewnieyfze przedawa
nie fiebie' fiatki aó ·f profney, a zakazaney nie
rządności '? Powieda Cicero, że żaden trze
źwy nie tańcuje, chybaby fzalał: także gdzie 
ludzi nie mafz y na fkromney, a uczciwey bie
fiedzie. Zkąd fię znaczy, że za czafu Cice
ronowego za haniebną rzecz miano taniec, 
ktory gdy llllurenie miafto przymowki zadano, 
nie zdało fię Ciceronowi, aby go obmową ja
ką bronił, ale zgoła tego przał, biorąc fobie 
w tey mierze na pomoc obyczaje Mureny z 
trzeźwością, a miernością złączone. Lecz za 
nafzego wieku ledwie za biefiadę mają, gdzie
by opilfiwem1 a tańcem wfzytko nie fzumia
ło. A tymf po fobem odftąpiło fię nie tylko od 
Chrześciańftwa , ale też y od obyczajow po
ga{1fkich chwalebnych. Wfzakże ja nie jeftem 
ten, abych ikokow, abo tańcow ludziom po
bożnym zgoła zabraniać miał, by jeano były 
uczdwe w trzeźwości, a z rozpominaniem 
dobrodzieyftw przeciwko nam Bożych złączo
ne, a ktemu aby były panieńfkie ofołmo, a 
mętkie ofobno. Takci Dawida (i) przytom
ność Boza, a jegó dobrodzieyftw rozmyfia
nie ku fkakaniu pobudziło, gdy fkrzynię Bo-

żą 

(i) 2. Sam. 6. v. 14. 
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zą do miafta J udfkiego prowadzono. Maria 
(k) też Sioftra A:tronowa, y drugie niewia
fty z bębnami, z taf1cami fpiewały BoGu nie
śmiertelnem n chwały, za Hawne z Egiptfkiey 
niewoli wybawienie. Takich tańcow, y ta
kiego wefela, ktoreby czafem od ferca nafze
g@ do ciała pochodziło, wiarę w nas fiwier„ 
dzało, a miłość y chęć ku rzeczom Bożem 
więtfzą w na~ zapalało, Duch Swięty doma
ga fię po nas, mowiąc tak przez Dawida: (l) 
Chwalcie Pana bębnem, y pifzczałką: chwal
cie go na firunach, y na organiech : chwalcie 
go na cymbałach, dobrze brzmiących: wfzel
ki duch niech chwali Pana. Lecz, jakom 
rzekł, takie tańce nie mają być płoche, ani 
błazeńfkie: ale fkromne, trzeźwe, z pofl:a
wą przyftoyną, z ktoreyby fię zbożność po
kazowała. Lecz zbytnie fkoki do wfzetecz
ności 1kłonne, a fprofnością pachnące, niech 
będą oddalone od ludu, ktory fię wfzyftek 
BoGu poświęcił, a wfzemi Rowy, fprawami, 
poftawami ma wielmożyć Pana BoĆiA ~ba· 
wiciela fwego. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ XXIV. 
J, Trzy ~;arazliwe wady, hardofć, lub domaga

nie urzf dow, zbytek, y łakom.ftwo, mwnajfl 
fit. II. O pyf ze, y pragnieniu }ławy długa ro
zmowa. r. Opijanie pychy. 2. Na wiele Jil 
CZf lci dzieli. 3· Skutek pychy. m. Lekarjlwa 
przeciw,~o pyjze majq byl doflawane, lekce 
ważeniem rzeczy doczefnyr:lz , jako 1. ciele
(nych, .z. bogafitw: 3. rzeczy płonnych, 
'a drobnych. 4. Potym rzeczy z ja.'.·ierni wada-
tni ,zlqczonych. 5. Potyni też y cnot z;jerca 
pochodzqcych. IV. Naoflat1:k j~Jl gadka a 
tern, jef li, a paki domaganie /lawy w człowie
ku Krzef ciańjkiem ma hyc chwalone. 

Q dprawiliśmy już rózbieranie o zbytku, 
ktory bywa w pokarmie ·h , w fz;:itach, y w 
rzeczach Wenerze należących. Ternzmow
my o utracie s yo infzych wadach ktemu przy„ 
łączonych, bo ktorzy ludzie fwowoJnie, a 
rofpufl:nie żywą, ci muflą wiele utracać , y 
bardzie rozdawać: a ktorych fię ta wada trzy
ma, nie może to być, aby fię też łakomfl:wa 
nie mieli chwycić. Bo zapaleni chciwością 
bywają przymufzeni do wydzier:mia rzeczy 
cudzych, tak fl'.tlł .-: nie jako y nieHufznie, aby 
im dofl:awało, coby rozdawali. Co acz w 
każdem jefi: mierziono, wfzakźe więcey w 
przednieyfzych Paniech „ a ofobach urzędo
wych , ktorzy do wydzierania cudzych rze„ 

czy 
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czy wielką moc mają. Znamienicie to ·ludzie 
mądrzy obaczyli, że chciwość urzędow, a 
zbytek ~ y temu przeciwne łakomfiwo, f~ 
przyczyny, ktore wielkie Rzeczypofpoli re ba
rzo wątłą. Bo ludzie chciwo.ścią urzędow 
zapaleni upórnie fię ich domagają, nic nie 
dbając kędy by iść, jedno dokąd. A zbytek 
jeft niewftydliwości, y wfzelakiey wfze~ecz· 
ności matką: a owfzem y farnego łakomfłwa, 
ktore potym rodzi y śmiałość, y łupiefl:wo, 
abo wydzieranie, y wymyfia rozmafte fiatki 
na łowienie pieniędzy : z ktorych barzo wiel
kie złości mnofiwo roście , dla czego też tym 
więcey ludzie dobrzy, Rzeczpofpolitą wiecey 
niż li f we pożytki miłujący firzec fię ich mają, 
Także pychy, ktora za chciwością urzędow 
chodzi, iż fię nlemniey firzec trzeba, rofka
zuje on święty mąż Paweł temi iłowy: ( m) 
Nie rozumiey wyfoko, ale boy fię. Kto ftoi, 
niech patrzy, by nie upadł. J efli kto rozumie 
fię czem być , gdy nie jefi niczym, fam lię 
zwodzi, y w błąd fię przywodzi. I\ tory błąd 
jako obfitą materyą do wiela złości porlawa, 
ukazać mufzę. Bo pycha a co jefi: infzego , 
jedno C jako /Jugit:ftin napifal ) włainey, ale 
płochey zacności miłość? A ta miłość j&ko 
w ludziach jdl rozmaita , a prawie nieikoń
.czona, trudno wypowied~ieć. Bo jeden chce 
przewyżrzać gładkością , drugi ciała dużo· 

ścią, 

(m) Rom. I2.. v. 16. Gałat. S• V. 6. 
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ścią, infzy nauką, a infzy rozumu ofl:rością. 
JeH: te~ kto fię rodzajowi f w emu wielce dzi
wuje, herbami fię popi fu je, a długi przyja
cioł po rząd wylicza. Niektoi·zy zacność f wą 
okazują bogaftwy, y doftatkiem wfzytkiego: 
przeto też y flug wiele chowają, y ftoł hoy
nie przyprawują, flużby · przyftrajają, na fprzęt 
fię domowy rozmaity, y na fzaty kofztowne 
zdobywają, na ko.fztowne fię budowanie prze
fadzają, y na inf ze rzeczy , o ktore truduo 
albo dla drogiey materyey, abo dla mifterney 
ro~oty. Lecz nie tylko z tych rzeczy, ktore 
w fobie niejakie podobieńitwo uczciwości 
mają, gorności ludzie fzukają: ale też y z 
drugich płonnych, a nikczemnych rzecży, y 
ktore w fobie wadę mają. Chodzeniem, fie
-dzeniem, ftaniem, igraniem, głowy zwiefza
niem, kłanianiem zbieramy fię na taką pofta• 
wę' ktorąbyśmy fię abo infzym podobali , 
abo drugie przechodzili. Szatą, trzewikiem 
abo botem, czapką, kordem, paf em, perłą 
świetną, kamykiem ofobliwym, y wfzelakim 
kofztownym ubiorem, a z daleka przyniefio„ 
nym tak fię chcemy popifować , aby fię nam 
dziwowano. Zdradę, ofzukanie, zbytnie pi
cie , obżarfiwo, , wfzeteczenfiwa, y wfzelaką 
niemierność za pochwałę fobie mamy. Gwałt 
komu uczynić, cudze wydrzeć, człowieka 
zabić, święte y nieświęte rzeczy gwałcić, 
za chwalebną rzecz poczytamy. Bo te rze„ 
czy mają fwoje dziwowidze, y chwalce: kto-

rzy 
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rzy fprawy chocia nieprzyfl:oyne nieinaczey 
wfpominają, jedno jako zacne zwycięftwa, 
Bywa to tedy, że głupftwo ludzkie w tern 
wfzytkim pragnie nad drugimi gory. Nad 
to w takiey ch~ci tak witdka jefl: nadętość, 
iż wiele ich dają to po fobie znać, jakoby to 
było w nich, czego albo zgoła nie mafz, albo 
daleko mniey jefi, niż oni chcą być widzia
ni: nie tak fię o to ftarając jacy fą, jako o 
to, jakiemi fię zdadzą. Ktora to chęć taka 
jen w każdem fwem rodzaju, iż kto fię pod 
moc jey podda, ten rnufi wfzech uczciwości 
wyrządzania pragnąć: rnufi zewfząd u pofpo
litego człowieka :Rawę fobie jednać, wedle 
ich rnnimania żyć, a fprawy fwoje więcey 
do okazowania, niż do prawdy ftofować, a 
czarem y tajemnemu cudzemu pomyfieniu 
mufi uflugować: mufi taki flow, kiwania gło
wy, abo r-ąk, y poftawy tych , ktorzy go więc 
witają. abo przyimują, pilnować: to jeft, je
fli powfiał, czyli ufiadł: rni~ł czapkę na gło
wie, czy ją zdjął: jefli fię ukłonił, czyli nie: 
ktemu też mieyfce, ktore dał, jefli prawe, czyli 
lewe :jefli krzywem, czyli wdzięcznym okiem 
poyrzał: twarzy jefii wefołey, czyli kwaśney 
był? Bo z takich nikczemnych, a płonnych 
poftaw bywają brane znaki abo uczciwości, 
abo wzgardy: a częfiokroć przyjaźń tym abo 
fię Hwirdza, abo fię rozrywa. Atoli jakie 
przyczyny, takie też y fku~ki. Ktorzy tą wadą 
f ą zarażeni, ci bez mała fą tacy, iż fię fobie 

zda· 
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zdadzą być naylepfzemi, albo wżdy takiemi 
9d drugich chcą być widziani: y dla tego dru
giemi gardzą, y mniey ich fobie ważą, ro„ 
zumiejąc je fobie być nierownemi , drugim 
zayrzą, ktore abo fobie rownemi, abo fiebie 
przewyżfzającemi być rozumieją. A przetoż 
co u nich cudnego widzą, to fapecą, co ucz· 
ciwego, to plugawią: co pochwały godnego, 
to ganią, a wfzytko na złe wykładając, abo 
jawnie fromocą, abo, jelli nie mogą, we złe 
mnimanie przywodzą. A jefliby kto chcąc 
fię przeciwic , mowił przeciwko temu , za 
to mają, 7.e im krzywdę uczyniono. Ztąd„ 
ze gniewy, zwady, kr~ywdy, ktorem niecier
pliwie, a wfzytkim prawem dofyć czynić, za 
potrzebną rzecz mają, żeby ich abo za nie
mężne , abo za bardzo wzgardzone nie. po
czytano. 

Ponieważ tedy pycha tak wiele złegó z 
fobą przynofi, a nawięcey fię rodzi, y roście 
z nieznania farnego fiebie: przeto każdy, kto
by ją z ferca fwego wykorzenić chciał, niech 
fię co naypilniey o to ftara, aby, jako on Py
thius Apollo rozkazał, famego fiebie znał. 
Wi'zytcy fię jednako rodzimy z jeduychże po
czątkow: wfzytcy rodzenie nafze przywła-
fzczamy jednym, a tymże rodzaju 111dzkiego 
pirwfzym rodzicom: wfzytcy fię chlubimy z 
jednego Oyca niebieikiego, .jako y Poeta Po
gańfki rozumiał, kiedy rzekł: 
Denique cccle.fti Jumus omnes femine oriundi, 

Omni· 
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Omnibus ille idem Pater efl. to jeft: 
Wfiytcyśmy z niebiefkiego nafienia powfłali, 
Wfzem ludziom jeden Ociec, acz go zanie„ 

dbali. 
Wątłość przyrodzenia, wychowanie, bieg 

żywota, poftępek wieko\\', naoftatek śmierć 
fama czyni nas wfzyftki fobie rownymi. 
Niech przeto każdy pozna, zką<l powftał, y 
przyrodzenie f woje wfzytko, jako krewkie 
jeft, jako rozmai tern niemocom, nędzom, a 
naofratek y śmierci poddane : wfżytkie też 
fiły y fordeczne, y cielefoe jako w powinno
ściech fwych fą leniwe, nikczemne, rożne, 
mrędzy fobą walczące' y nie długo trwające. 
Siły cielefne za czafem wątleją, a fą fpolne 
z bydlęty: a chociaby też naymc1cnieyfze by
ły, przedfię barzo wielu bydlętom Jaie mogą 
być rowne. 

Niech też y to każdy obaczy, co fię nie 
z nami rodzi: jako bogaćt:wa, możność: kto
re też także fą niepewne, nieuftawiczne, a 
nietrwałe. Częftokroć w maluckiey chwili 
giną te rzeczy, ktore za długi czas, y wie1-
kiemi pracami były nabyte, y otrzymane. 
Przydayże ktemu y flachetność rodu, to jeft, 
herby, y męfi:wa przodkow, ktorych jefii po
tomkowie polerować nie będą, tedy im by
wają ku wielkiey fromocie, jako leniwcom, a 
wyrodkom. Widamy też, że niektorych fia
chećtwo prze uboHwo, y niedoftatek maję
tności abo ginie, abo fi" na f wem mieyfcu 

p n~ 
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nie zofiawa: jako wfzytkie rzeczy upadające 
ori niemocy, y daw119ścią fiarości giną, a za
cności fwey pirwlzey nie ~achowują. Zkąd 
łatwo pozna(, że flachećh~\. o nie z rodzaju, 
ani tt-ż z wiei iey majętności pochodzi. Ale 
chod~iby je też rodz<ijowi przyczytano, coż 
wżdy infzego jefl:, jako Ludovicus Vives zna.
mienicie mowi, jedno los rodzenia, a ludz
kie mnimanif, ktorego częściey przez roz
boy dofławaJą, niż kiedy przezmęftwo? Ą 
jefliże fię ilachećtwo z męftwa urodziło, te
dyć to głupia rzecz, chlubić fię tyni, żeś miał 
oyca dobrego, gdyś fam zły, a fprofnością 
twoją fzpecifz rodzaju piękność. Jefliżeś fię 
z dobrych rodzicow uro0?.it, więc fię o to 
ftaray, abyś im był podobny, a fprnwami cno
tliwemi żeś prawdziwy flac11cic jaśnje poka
zuy, a tedy fama twoja cnota nie dopuścić 
pyfZnić fię z twoich, y z oycowfkich fpraw, 
abo też y drugiemi, ktorzyby tobie nie ro
wni byli, gardzić. Bo gardzić kim dla tego, 
iż fię nie urodził flach cie em, a co infzegojeft, 
jedno BoGA Sprawcę rodzenia milczkiem 
ftrofować, jako mowi tenże wielce uczony 
człowiek 0ives. Ktemuż fię ściągają dofio
jeńfiwa, y Hawa, ktore fię też y ludziom nie
godnym częfto dofiawają: a częftokroć wię
cey za życzliwością, abo za płochości~ Pań
:fką, niż za ftatecznym uważeniem bywają 
dane: to pewna, że więcey na ludzkiem o 
nas mnimaniu, y na woli, niżli na nafzey 

cna-
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cnocie należą: jako Arijloteler rpowiedziaf, 
że cześć nie na tern , kogo czcią, ale na tem, 
kto czci, .należy: przeto też czafem za ma
luczkim wieści jakiey powienieniem tak fię 
odmieniają, że ktorzy byli we czci, y W-i.la
wie, wnet bywają nie.f.lawni, y nieuczciwi~ 
Nie mafz przeto, dla czego tych rzeczy ( o 
ktorychem mowił) tak wielce ważyć, aby 
nam miały myfli dodawać. 

Ktorzy fię czapką, kamykiem drogim, 
poftawą, pochodem, y infzemi takowemi fr~
fzkami pyfznią, ci fwoję nikczemność wy
jawiają: a ktorzy fię z niecnoty chlubią, oni 
o f wey płochości, y oftatec.zney nikczemno
ści świadczą, maro mając na tem, że wy
fiąpili, ażby fię fowitą niecnotą fplugawiłi. 

· Coż tedy jeił, w czemby przewyżfzrlnia 
żędać trzeb2\: co, jedno cnota, ktora y trwal
fza jeit, y temu, kto ją ma, llawę y doftoy
ftoynoś~ przynofi? Ale cnota w człowieku 
niedofkonała jefi, a nie wfzyfika jednemu 
człowiekowi bywa dana. Kto tak wielką 
dobrotliwość, kto męfi:wo, kto fkromnoś6 w 
fobie ma, aby kiedy z drogi nie ufl:ąpił'? Nad 
to a kto jeden ze wfzytkich cnot jednako fię 
wefelić może'? Zacnie ilynie Herkules dla o
fobłiwego męfiwa, ale że fię od cudzych rze
czy nie prawie wll:rzymywał, ufkarża fię on 
oracz, ktoremu był on woły wziął. Dobro
tliwość Ca1ufa Cefarza aż do nieba podnoffit, 
ale tegoż jego żołnierz łyfym cudzołożnikirm 

p 2 ~;Q. 
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zowie. Mnodzy ludzkości, y fprawiedliwo
ści pilno Hużą: ale ci.Z farni namiętności fwo
ich na wfzem pohamować nie mogą. Nie
ktorzy fzczodrobliwością, y wielmożnością 
Ryną, ale im wielkiego, ćt mężnego ferca nie 
doftawa. Są, ktorzy fię z H:rony tego zdadzą 
być fprawiedliwi, że nikomu krzywdy nie 
czynią. ale cifami nie odpierają, choćby mo
gli, od drugich zadaney krzywdy: a to dla 
lenifiwa, albo dla boja.źnj, albo dla jakiey 
infzey przyc~yny. Ale co wiele mowić~ ża
den jefzcze nie jelł widzian na świecie, w 
ktoremby fię jednako wfaytkie cnoty świeci
ły, y owfzem w ktoremby fięjedna ktorakol
wiek prawie dofkonała okazała, ~dyż żadna 
nie może być rozumiana prawie dofk.011ałą, 
je!li z nią drugie nie będą zrniefzane, a zwi
kłane. Paweł Apofloł (n) gdzie o darzech, 
ktoremi Ructzy Kościelni mają być ozdobie
ni, rofprawuje, powieda, że Boa chciał, a
by ta rożność była w jego ludu, żeby jedn.i 
drugie d<łrami przewyżfzali: aby ta rożność 
była pożyteczna do zgody, y do ozdoby wfzy
tkiego ciała: a to wzorem członkow ciała 
człowieczego objaśnia , z ktorych każdy u
rząd fwoy ma. Coż tedy jefi dobry Panie, 
dJa czego byś fię ty nad drugiego przekładać, 
a drugiego lekce ważyć miał? jeili to rozu
JUiefz o fobie, że mafz co nad infze, przedfię 

u-
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ufirzec fię tego nie możefz, aby cię też dru
dzy także lekce ważyć nie mieli dla tych 
cnot, ktoremi cię przechodzą, abo ktore je
dnak w fobie mają, a ty ich nie mafz. A ro
wn~eby tak było, jako gdyby nogi lekce wa
żyły oczy, przeto iż nie mogą choflzić, a o
czy lekce ważyły ręce, że nie mogą widzieć, 
a tak y daley każdyby członek lekce ważył 
drugi dla tego, iżby jego urzędowi nie fpro
ficił: zkądby potym uroiło wfZytkiego ciała 
rozrufzenie, albo wżdy zemdlenie: ponie
ważby dużym, a mocnym być nie mogło za 
11iefwornością członkow. Ono opu rzezam, 
że wiela ludzi godności tają fię w nich: a 
zwtaf'zcza one, ktore w fercu fwe mieyfce 
maj:1c, wefpołek y z ' onyrp. fercem od obli
cz n ośc i ludzkiey fą oddalone'{ tak iż nie bez 
przyczyny Paweł, (o ) odzywając nas od 
prożney chwały do uniżenia, y lkromności, 
rofk::lzuje, aby każdy drugiego rozumiał być 
uad Gę wyżfzym. Co jefli nic nie jeft wzgar
dy godnego, jedno wyftępek: wfzakże po
nieważ y my farni nie możemy być od każdey 
wady prożni, przeto Rufznie mamy drugich 
Jitować, a nimi nie gardzić: chybabyśmy 
chcieli, żeby też nami gardżooo, dla wiela 
rzeczy fprornych, fzpetnych, y mierzionych, 
ktore w nas fą. Sam Paweł (p ·) powieda, 
że Zakon Chryftufow nieinaczey może być 

P 3 wy-

(o) Fiiipp. 2 . v. 3. ( p) Gal at. 6. v. n. 
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wypełnion , jedno gdybyśmy jeden drugiego 
brzemion::i nofiti. Y Zbawiciel nafz ( q) przy
kładem ,f amego fiebie chce to po nas mieć, 
abyśmy drugich krewkości znafzali, a one, 
ile być może, leczyli: ponieważ lekarfiwa nie 
trzebri zdrowym, chyb(l chorym. Ale co wie
le mowić '? Zaifte jeil: to rzecz człowieka 
głupiego, a fiebie mało znającego, mieć fer
ce przeciwko drugim wyni ofłe, ktore jakoby 
okno otworzywfzy, poda fJę im także wza
jem ku wzg~1rdzie, y ku pośmiewifku: gdyz 
żadną cnotą infz.ych nie p ·vlwyżfzamy, kto
rąby także drudzy nas nie prz .wyżfzaJi. A 
zaś za mądrego wfzytcy fądzą, fkromnie o 
fobie rozumieć, a o drugich tak u fiebie my
flić , iż chociaby fię też zdali nie prawie być 
bez wady, a wfz~kże wżdy jednak mają fwo
je godności , acz podobno mnieyfze niżli in
fzy, ale przedfię Kościołowi świętemu, y 
Rzeczypofpelitey barzo potrzebne. Lecz 
niech będą te twoje godności nazacnieyfze, 
ale a l\torez wźdy z nich mafz, cobyś ich 
nie wziął ( r) '? A jefliś wziął, c~emu fię chlu
bifz ,jakobyś nie wziął? (s) Nic tobie od Bo
GA nie je ft dano w ten f po fob, abyś fię ztąd 
wynofić mrał, ~ drugimi gardził, abo lekce 
ważył. ( t) Y owfzem to rofkazano, abyś fię 
nie podnofił: ale jeflić fię zda, że ftoifz, patrz 

abyś 

(q) Matt.9. v. J'.2. (r) I. Corinth.4.v.3. 
(s) Rom. I2. v. 16, ( t) I. Corint. IO, v. IZ. 
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abyś w głębokie złości nie upadł: y abyś fię 
uniżał pod możną ręką Bo;tą, ktory ikłada 
mocarze z ftolic , a nHkie wywyżfza. (u) 
Leczby kto rzekł : a więc ty mnimafz, żeby 
wfzytcy mieli być ganieni, ktorzy przewyz
fzenia, y przełożeńliwa w jakieykolwiek rze
czy pragną? Nie wierz temu: ale 5tak mni
mam, że y te rzeczy trzeba pilnie obaczać, 
w ktorych fię prżewyżfaania chęć bawi, y 
fama ta chęć fiateczną radą, a dobrym roz
fądkiem ma być rządzona. Bo tego nie ma
my ganić, kto f prawiedliwością, męfl:wem, 
fzczodrobliwością, rozumieniem wiela rze
czy, y infzymi cnotami chce drugie p z .~cho
dzić: ale tego, ktory w r7eczach wyżey 
pomienionych płonnych, ]Qkkich, y ni t „ze
mność pokazujących, a[bo jak<! wadę w fo
bie mających chwaty pragn1e: albo też , jefli 
fię cnotami bawi, nie czyni tego dla nkh fa
rnych, ale dla łapania rożnych J.udzkich prze
ciw fobie chęci, abo też tylko dla dofl:ąpie
nia Hawy. A do takiey żądze przyłącza fię 
pofpolicie nadętość ferca, y jakof!l wyżfzey 
po ·ldedział, gardzenie dru )·imi wzgard, kto
re pychę wypefnia: a o \rom niego pycha tru
dn0 ma naturę fwą zatrzymać: co Auguflyn 
o pif ując pychę opuścił, ale ma to być do o
.żono' aby tak na wrzem było dofłateczne o 
pi.fanie pychy. Pycha jefl: przewrotna prze-

(n) 1. Petri 5. 5. v. 6. 
\ 

P 4 wyż-



232 Ks1ęar PIERWSZE 

wyżfzania w ktoreykolwiek rzec.iy chęć z n~
dętością ferca, a umyfłem wzgardzenia dru
gich złączona. Lecz kto będzie więcey o 
farne rzeczy, niż o mn1manie ludzkie dbał, a 
o to fię będzie ftarał, jakiby był, więcey niż 
o top jakimby był widzian: temu, gdy fię 
proftry do cnoty drogi trzyma, a nie za cu
dze, ale za twe dzielności nagrody pragnie, 
niema nic przodkowania, y Rawy zabraniać. 
Boć to podał Paweł Sw. k torego ja nafladu
ję, gdy t~k pifZe: (w) Uczynku fwego niech 
doświadczy każdy, a tedy w fobie pochwałę 
będzie miał, a nie w drugiem. Bo a co in
fzego jeft pochwała, jedno ( jako Cicero po
wieda) zgodne dobrych wychwalanie, a nie 
nakażony głos dobr~e rozfąde~ dawających 
o przewyżrzającey cnocie: przeto nie kfztałt 
cnoty ma być w tych, ktorzy pragną fławy: 
ale fama cnota , ktorey niech naprzod na
fze f umnienie świadectwo wyda, że my 
nie cudzych rzeczy, ani za cudze fprawy za
płaty pragniemy: ale że y nafze brzemiona 
notić, y nafzemi fprawami czci, a flawy do
fiawać chcemy. Potym jefli do tego przy
fiąpi dobrych ludzi pochwalenie, a rozfądek 
nienakażony ludzi dobrze rozumiejących, że
byśmy tym pof po litego głofu świadećł:wem, 
a farni fiatecznieyfi w cnocie byli, y drudzy 
fię do tegoż przykładem nafzym pobudzali: 

a 

(w) Galar. 6. v. 6. 
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1\ tym.jakoby światłem przed ludzmi świecą-
. cym był Hawion ( x) Ociec on nafz , ktory 
jefł w niebiefiech , toby tym nie trzeba gar
dzić. Wfzakże przedfię człowiek prawdzi
wą cnotą ozdobiony ma być takiego ferca, 
cbociaby żadna :Rawa jemu nie rofła, y ow-
fzemby też dla cnoty y był nienawifnym, y 
co złego cierpiał: przedflęby od niey nigdy 
nie o~H:ępował, a na famem dobrego uczyn
ku fumnieniu ( chociaby mu ludzie abo zay
rzeli , abo zaniedbawali jego cnoty) przefta
wał: ktora pochwała zaprawdę u BoGA one
go nafprawiedliwfzego Sędziego, a nałaikaw
faego Nagrodziciela jeft ze wfzech nawięt„ 
fza. Jako tenże Paweł świadczy mowiąc: 
(y) Pochwała nafza ta jeft świadeftwo fum
nienia nafzego. Bo gdyby kto n'ie przefta· 
wając na fumnienia f w ego świadećłwie, nie 
chciał nic czynić, ażby naf1 patrzano, y w 
uściech iy miano: niech tego patrzy, aby fzu
kając chwały ludzkiey, nie firacił tey, ktota 
jefi od BoGA. Bo tak o nim mamy rozu
mieć, że ten już zapłatę fwoję wziął, wietrz„ 
ney Iławie uffogując. A może fię niefpodzie„ 

· wać wziąć oney niebjefkiey zapłaty wedle 
nauki Chryftufowey, ktory tak mowi: (z) 
Gdy jałmużnę dawacie, gdy fię BoGu mo· 
dlicie, gdy pościcie, nie czyńcie tego przed 

P 5 ludz-

(x) Matth. 5. v.16. · (y) 2.Corint.1. v.1z. 
(il!) Matth. 6. v. 1. 5. & 16. 
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ludźmi, abyście widziani od nich, inaczey 
to tylko będzie wafzego uczynku zaptata , a 
zapłaty u Oyca wafzego, ktory jefi:w niebie, 
mieć nie będziecie. A tak nie pracuymyż 
tyiko w t<:>n fpofob, abyśmy fię ludziom fpo
dobali, ale dla tego, iż to, co czynimy, y do· 
bre jeH:, y BoG to rofkazał: a uczynki nafze 
obracaymy nie na prożną chlubę, co jefi: ni
kczemna: ani na włafoy pożytek, co należy 
na fzynkarze, ale albo ku pożytkowi ludzkie
mu, albo ku chwale Bożey, kto rem uf my wfzy
tko przypifować winni, cokolwiek w nas do
brego jeH:. A gdy fię to tak pofl:anowi, jel1i 
pochwała, y świadeftwo dobrych a mądrych 
ludzi przyfl:ąpi do uczynku nafzego, tedy tym 
nie trzeba gardzić, gdyby to jacy było ku o
nemu końcowi, ktory fam ChryH:us ukazuje: 
Aby rozfł'awion był Ociec niebiefki wrzytkich 
dobrych rzeczy Sprawca, a iźby jakoby świa
tłością nafzą drudzy podżeg~li fię do dobrych 
uczynkow. Czego y Paweł(a) po nas chce, 
gdy rofkazuje, abyśmy opatrznie czynili u
czciwe rzeczy przed oblicznością wfaytkich 
ludzi. Bo (jako mowi jeden Orator ) nie 
dbać o to, co kto o niem rozumie , nie tyl
ko jefl: chlubliwego rzecz, ale y rofpuftne
go. Paweł też ( b) chce, aby BHkup miał 
dobre ~wiadećł:wo y od onych, ktorzy z nir_n 

me 

(a) Rom. 12. v. rs. (b) I. Timoth. 3· v. 7· 
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nie dzierżą , a to co infzego jefl , jedno po· 
chwała'? Napomina też wfzytkich, aby o 
tern myfhli, co do cnoty, a do pochwały na„ 
leży. Bo nam ( powieda Auguflyn) potrze
bny jefl: żywot nafz, a drugim iła wa nafza: 
a nawa do czego należy, jedno do chwały'? 
Poty tedy chciwość Rawy ma \Jyć chwalo
na, pokiby fię o cnotę opierała, a fzła za 
nią, jako cień za ciałem. Tego, ktoby ga
nił, a czego infzego pragnie, jedno tego , a
byśmy nie byli widzeni takiemi , jakiemi je
fieśmy '? a po tym tego, aby ci, ktorzy wi
dzą n:Sze dobre uczynki, abo żadnego roz
fą<lku o nich' nie dawali, abo zły dawali'? 
Lecz nie byłaby to dobra nauka, ale jedno 
zepfowanie przyrodzonego w dobrych rze
czach pofl:ępku. Sława, y cześć, powieda 
Paweł, ( c) każdemu czyniącemu dobrze. 
Ktnra tedyfł'awa od dobrego uczynku, a ow
fzem od famey cnoty pochodzi, ta nie ma 
być ganiona, a za tym ani pożądanie jey. Zaś 
ktora zinąd, ta zła jefr, y pożądanie jey zto
ściwe. Ho rzeczy złey pożądanie nie może 
być dobre, ale y fzkodliwe, y przygany go
dne. A to o pyfze, y pożądaniu Rawy niech 
będzie dof yć. 

( c) Fili pp. 4. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ XXV. 
1. O próŹnofci flow w nazywaniu, w pochle

bowaniu, y w pifsniu l~ftow. 2 O ziem 
obyczaju, y przyfifgania nierozmyślnie. 3· r 
obra.f.enia z klan~jlwa chocia )luf zn ie zadane
go. 4. ro czynieniu Oracyi przy pogrzebie. 

Z glupftw~ też zbytniey urzędow chęci, a
bo pychy pochodzi ona chęć łagodnych ił o w 
w nazywaniu, y w rozmowach, gdy ludzie 
uczciwi bez fl'ow jakoby uroczyfiyth nie chcą 
dać z fobą mowić: a jako doftoynością, y 
obfitością rzeczy drugie przechodzą, tak fię 
też wielce kochają w iłowach gornych, a nie 
je<lney ofobie należących. Ale co mowię o 
ludziach uczciwych? Ledwie kto jeft abo 
rowny nam, abo y podleyfzy , ktoryby fię 
nie gniewał, gdy do niego mowią, jako do 
jednego. Prawieśmy fi:racili używanie tego 
iłowa TY. Mowiąc do jednego, tak trzeba 
rzecz Hofować, jakby fię do wiela mowito. 
Drudzy nie prze!l:awają na odmienieniu licz
by. jeilibyś ofoby nie odmienił: a przetoż gdy 
do nich kto ma mowić ~ trzeba wfzytkę mo
wę odmienić, a tak zformować, jakoby nie 
z tym, co go widzi , ale z kim infzym, abo 
o kim infzym mowił. Ztądże ono mnofiwo 
wielmożności, jaf n ości, miłości wania, y in
fzych tym podobnych. Smiefzny to zapraw
dę jeft obyczay, a nizkąd inąd, jedno z nie-

wia-
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wiadomości prawdziwey uczciwości pocho
dzą.cy. .Alexander Severur nie chciał, aby do 
niego inaczey lifty pifano, jedno jako do pro„ 
ftego człowieka, przydawfay tylko tytułHe-
tmana. Witano go też nie wielmożnie, te
mi flowy: Witay Alexandrze. Jefli kto z 
witaj ~ cych łagodniey do niego mowił, śmia
no fię z niego jako z pochlebce. Dzifieyfzych 
czafow żeśmy y rzeczy, y rozfądku o rze
czach nie mało potracili, przeto nikczemniu
chnie ła!kawania, y miłości wania łapamy, 
biorąc to fobie za k~zywdę, jefli kto z profta 
do nas mowił: miley nam fluchać, gdy kto 
mowi do jafności, zacności, wielmożności, 
świętobli \.\ ' ości, wielebności , do majeftatu, 
flachetności, urodzoności, y naywielebniey
fzey miłości nafzey. \Vytarła fię nie pomału 
tego nafzego wieku grubość y w 1lowiech, 
y w fpofobie mowienia. Wygładzonby łacno 
rnogł być y ten obyczay, kiedyby ci, do kto
rych mowimy, nie brali fobie tego za krzyw· 
dę, jeflibyśmy im tych tytułow nie przyda
wali. 
Lecz oni za to mają, że 1lowa nie rzeczom 
famem, ale mnimaniu ich, ktorego fię w 
widkiem fzczęściu napili, 1lużyć mają. Do 
łagodnych, y pochlebnych mow przyfłąpił y 
ten obyczay, wfzytkę nafzę mowę racze
niem„ abo wafzmościami nadziewać: fiebie, 
y fwoje Hużby ( bo tak mawiamy) każdemu 
zalecać : a bez braku każdemu poflugi , abo 

uczy n~ 
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uczynności nafze ofiarować. Z temi złączo
ne frt: y owe poHawy, do zmyfiania, y ochy la
nia uprzędzione, podriganie, czapki zeymo· 
wanie, poczciwości wyrządzanie abo tym, 
ktore lekce ważyfz, abo ktorych nie rad wi
dzifa:: co wfzytko wiecey przyftoi małpom, 
ni.Z ludziom, ktorych zvwic-rzchowna poHawa, 
abo krztałt z myflą wnętrzną ferdeczną zga„ 
dzać fię ma. Te obyczaje naywięcey z bta
zeńfiw, abo fzybalfłw dworikich okazowania 
uroiły, człowiekowi ftatecznemu nieprzyftoy
ne: bo y wfzytkie :znaki prawdziwey przy
chylności nifaczą, y dla nich nie znać kto nam 
dobrze, a kto zle życzy: a naofi:atek roście 
z nich niejaka głupia żywota ludzkiego pło
chość. Takie dworH:wa f prawiły to, iż le
dwie jeden drugiemu o rzeczach tak fzkodli
wych, jako y pożytecznych prawdę przyja
cieHkie rzec moze. Chyba w pofwarku od 
kogo rozgniewanego w obyczay przymowki 
ufłyfzeć może: zkąd fię znaczy, że jeden dru
giemu namniey nie jdł przyjacielem. Aleć 
y owe tytuły, y te zmyflone Hużeb zalecenia, 
y wrzytkie pochlebiłwa od ludzi nadętych' a 
wfzelakiego zachowania ludzkiegoł~pających 
wymyflone fą 

Ono też barzo marny, a zły obyczay, iż 
pof polfl:wo nic nie umie mowić, jefliby mało 
nie do każdego trzeciego iłowa nie przydali 
przyfięgi: o co przedfię nikogo nie karzą. 
A ktorzy fię bez przy[lęgi nic uie . nauczyli 

mo~ 
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mowić, ci, jefliby im łeż zadano, dziwnie 
bywają obrażeni, chocia jey nie bywają pro„ 
żni. Jakoby ten, ktory chcąc a wiedząc kła
ma, chociaby ludzie milczeli, abo tego nie 
wiedzieli; nie był w kłamfł:wie od włafnegó 
f w ego fomnienia prześwjadczon : kto re go 
gryzienie ludziom dobrym ma by«; cięHze, 
niż · ktore zadanie. Ale na takie obraże
nie nie może być fkutecznieyfae lekar ... 
fiwo, jedno gdybyś chęcią a zwyczajem 
przyuczył fię prawdę mowić, a nie miał u 
fiebie fprofilieyfzey wady jako łeż. Bo wal
czy y przeciwko przyrodzeniu, ktore wfZyt
kie rzeczy tak, jako fię ktora w fobie ma, 
rodzi: y przeciwko BoGu farnemu, ktory jeft 
Oycem prawdy, tak jako dijabeł jefi oycem 
kłarnfiwa. A prawie niewiem, jeili (d) zby
teczni cy, złodzieje, gwałtownicy ludzi tak 
dalece fzkodzą dobrym obyczajom, jako łga
rze, ktorzy y w życiu, y w mowie płochość 
okazt~ją: z ktor-erni ani w jakim rzeczy fia ... 
nowieniu, ani w rozmowie żadna fprawa-fia„ 
teczna nie może być: ktorzy rzeczą infi fą , -
niż fię okazują: ktorzy infze mowią niż ro
zumieją: ktorzy na tym fą, aby tych ofzu„ 
kali, z ktoremi fprawę mają. Zaprawdę ci, 
co fię tak fprawują, nie może być, aby dla 
lada przyczynki nie mieli krzywo przyfięgać: 
aktorzy to mogą przewieść na fobie, aby dru„ 

. gich 

(d) Joan. g. v. 34. 
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gich ofzukali, ci też barza łacno dadzą fię na 
to namowić, aby tego, oo rnowią, przyfięgą 
potwierdzili, Każdy tedy ma fię pilnie fła
rać o to, żeby w żyd uf wem, y w obyczajach, 
w mowie, y w fprawach nic zmyflonego nie 
miał, nic prożnego, nic obłudnego, nic ta
kiego, coby z granic prawdy wykroczyło, 
abo patrzające, y fl'.uchaj~ce zdradzić, y ofzu
kać mogło. A tak jeilić łżyczkę zadadzą, a 
będzie to z twey przyczyny, winuyże fam He· 
bie, a nie kładź winy na tego, k toryć ją za„ 
da, ale na fiebie farnego, ktoryś fałfź pow1e~ 
dział. Zaifte fprofna rzecz jeft, żeby onego 
człowieka, ktorego ufi:a łeż mowić nie H:ra
chają fię, miały fię ufzy zad <mą łżą brzydzić. 
Cicero czyniąc rzecz za Caltuf ern przed Sę
dziami Rzymfkimi powiedział, że go nic nie 
obrufzają te ofkarżania, kto re zrzetelnie fał
fzywe f~: a do Antoniego Hetmaną napifał, 
że niechce tego iłowa przeciwko fadnemL\ u
żywać, ktore on .1emu fałefznie zadał. Ten
że db .Appiufa Pulchra Hetmana piize, że był 
kłamftwy ludzi lekkich obciążon. Nie brzy
dziły fię Rzymfkie ufzy temi Ho wy fałfz, y łeż. 
Chcieli aby fię Howa zgadzały z rzeczami, z 
ktoremi jefli fię iłowa zgadzały, powiedali je 
być prawdziwemi: a jefli nie, tedy fał(zywy
mi. Ale dzifieyfzych czafow y ci, ktorzy 
fałr;i mowią , y ktorzy wiedząc , że inaczey 
jefł' drugich kłamfiwu urzy nakłaniają' tak 
ci"żko ilowem nieprawdy bywfłją obraże1.1i , 

JA• 

\. 
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jakoby śmiertelną ranę po~jęli: a jefii fię za
razem nie pomfzczą, za to u fiebie mają, że 
Rawę, y dobre mnirnanie utracili, chybaby 
pirwey ufzom poczciwość wyrz~dził Rowem 
ten, ktory powieda, że_ fię rzecz inaczey nay
duje, niż fprawę dano. Bo tą przedmową: 
ferca tych, ktorym bywa nieprawda. abo łeż 
zadana, bywają od gniewu nie jako odwro
cone. Aczkolwiek więc pof policie leda plot· 
ki zmyflają o rożności nieprawdy, a fałfzu 
zadanego: yo tern, kto pirwey, a kto pofie
dzey to zada: tamże zarazem f pierają fię o 
godność' ktory z nich lepfay: a oba rwarząc 
fię niewftydliwie ufiy Gę fwemi wynofzą: Jam 
pri 1epfzy niż ty: zaś drugi: Y owf zem ja le
pfzy niż ty. Potym fię do kordow porywają. 
Ale wnet fię gniew rozjątrzy: ktorymby fię 
abo gnufność pokryła, abo fię Rycerfkiey 
ilawie dofyć zft:ało. Nie godzieneś tego, a
byś ze mną czynił. A drugi: Y owfzem ja 
godnieyfzy niż ty. Tak rozmaite chluby mię
dzy fobą zwykli czynić, aby z herbow ftaro
dawnych, abo z jakich infzych plotek nikcze
mnych, że y ufzy muliałyby być barzo cier
pliwe, ktoreby fię do Huchania tych rzeczy 
nachylić chciały: y człowiek by to muffał być 
od zabaw wolny, ktoryby to zbijać, abo od· 
por dawać chciał. G~dają fię o herbiech ffa„ 
«;heB:wa , ktorzy od famey rzeczy daleko by
wają. Czynią roimość między fał!Zem, a 
nieprawdą: jakoby nie rzeczy farney, ale 

Q_ dzwiE&-
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dzwięku wiatr bijącego patrzyć trzeba. Za
prawdę y ten, ktory fałfz mowi, y ten, któ
ry nieprawdę, nic innego nie czyni, jedno 
że ono, o czem mowi, inaczey fię w fobie 
ma. Ale coż tym do tego, ktorzy f yllaby 
flow liczą, a rzeczy u fiebie nie uważają? 
A iż fię z tego chlubią, że pirwey łeż zadali, 
jakoby lepu flachcicy byli (bo tak rnowią ) 
tedy ci fowito grzefzą, gdy fię z W}'ftępku 
przechwalają: y ktemu, iż w czem więcey 
wyftąpili', w tern więcey zacności fzukają: 
aza ten, ktory zagabnął, więtfzą Ha wę otrzy
ma, niźli ten, kogo zagabniono '? aza ten, 
ktorego pirwey na złem uczynku zaftano, 
więcey bę<lzie ufiachcion, niż ten, ktory po„ 
fledzey? Ale to, jakom powiedział, nic nie 
·ma do tych wielmożnych , ktorzy inne fza„ 
cunki. a jakoby ufiawy f we mają, ktore fię 
abo u nich w domu urodziły, abo ich na 
peregrynacyach po rycerfiwie chodząc, abo 
jakiemi infzemi tym podobnymi f prawami do
ftali, y z °"'ielką ilawą f wą nabyli: ktore tak: 
wieke fobie ważą, iż im y Filozofi, y praw
ni ludzie, y wfzytcy rozumem fię fprawują
cy tego pozwolić mufzą„ My tedy puściw
fzy to na ftronę, wrocimy fię do przedfię
wzięcia n~fzego. Nic zaprawdę człowiecze
mu żywotowi nie jeft przyH:oynieyfzego , je
dno abyś fię zawżdy prawdy trzymał, y w 
mowie, y w obyczajach, y we wfzytkiem ży
ciu twojem. Jeili ci~ za twoją przyczyną 

łga-
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łgarzem, abó nieprawdziwym nazową, fiebie 
w tern winuy: jefii nie za twą przyczyną, wy
wodź fię abo świadkami, abo jakim infzym 
f pofobem: boć to daleko lepiey będzie, niż 
gdybyś pięścią za fzyję dał temu, ktoryć nie„ 
winnie łeż za.dawa. Jeden, gdy mu zadano 
złodzieyftwo, powiedział, że mu to zle za„ 
dano: a ten, ktory przeciwko niemu mowił, 
dał mu pięścią za fzyję. . Gdy tę rzecz da
no na rozf ądek, tak je pogodzono , aby je
den drugiego przeprofił: jeden aby r.rzepro
fił dla tego, że y złodzieyitwo zada , y pię
ścią uderzył: a drugi dla tego , iż mu łeż 
zadał. Lecz to wfzytko śmiechowifko by· 
ło. Jakoby fię już y ten .ze złodzieyfłwa wy„ 
wiodł, iż łeż zadał, y on z kłamftwa, iż pię· 
ścią za fzyję daf. Czemuby nie raczey ta 
rzecz fzła prawnie, a przyftoynie '? czemuby 
y z kłamftwa, y ze złodzieyiłwa nie raczey 
fię każdy wywodził abo świadkami, abo ja
kim infzym Hufznym f pofobem? Bo nie mafz 
tego mnimania być, abyś od tego wyfi:ępku, 
W ktorem ci winę dąno, wolen był, chocfa„ 
byś y zabił tego, ktoryć winę dał. Są flu
fzne f pofoby, kto remi ludzie z wyfłępkow fo„ 
bie zadanych wywodzić fię, abo oczyściać 
mają. A po ki tych używać nie będziefz, 
poty ty y wyftępku tobie zadanego winnym, 
y przym o N kom ludzki em poddanym hędziefz 
flę ~dał być. Ttzeba tedy do tego infzych 

o ~ fpo„ 
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f pofobow używać: a ow obyczay za każ dem 
fl'.owem przyfięgać, do gruntu wygładzić. 

Przy tym też y onych obyczay, ktorzy przy 
pogrzebie rzecz o kim czyniąc, naywięcey fi<& 
na wychwalanie cnot zmarłego wyfadzają, a 
wyfłęp rnw jego nie ganią, ani wfpominają, 
niewiem, jefli ma być ganion. Ja tak mni· 
mam ( bom też tak dawno do niektorego 
przyjaciela pifał ) że w takich oracyach nie 
tylko to przekładać trzeba fluchaczom , cze„ 
go by trzeba nafiadować, ale też y czego fit 
wyftrzegać. Bo to wfaytko na cnotę nale
ży, rzeczy złych fię H:rzec, a zacnych GU• 

dzych f praw nafladować. A to nawięcey na 
tych, ktorzyby na mieyfce zmarłych naftę„ 
powali, należy: aby wiedzieli. czego w onych 
ktorzy przed nimi byłi, potrzebowali dobrzy 
a uczeni ludzie: co w nich ganili, aco chwa
lili. Bo 7-aprawdę, gdy uyr.zą, ano w nich 
wfzytko chwalą, a nic nie ganią-, mnimają, 
żeby też ich obyczaje, y wfzytkie ich fprawy, 
chocia ganienia godne, miały być chwalone. 
Z ktorego ich mnimania jako wiele złego ro
ście, nie trzeba przypominać. Ono łepak 
zgoła nie ma być chwalono , żeby do pifania 
takich oracyi miano nafladować owych po
chwał, ktore przy wielkiem wfzelakich ludzi 
zgromadzeniu na wychwalanje jal::iey ofoby 
czynią. Bo te pochwały pifzą żywym , a 
przytomnym, o ktorych dowcipiech dobrz;e 
trzymap.-1y : aby mieli pewną drogę, ktorey-

by 
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by fię trzymali , abo pobudkę jako oftrogę do 
cnoty pobudzającą. Lecz zmarłe jeflibyś tyl
ko chwalił, a tego nie wfpominał,co ma być 
ganiono, a coż infzego czynifz, jedi.10 dawafz 
potuchę żywym, że qęJą tego mnimania, 
jakoby f prawy ich chocia wyfl:awiania niego
dne, dla bogactw y majętności prawie aż do 
nieba wywyżfzane być miały'? A tymci fpo
fobem y bogacze ziławają fię leniwfzemi, a 
niefpofobnieyfzemi do oney fł'awy, famey tył· 
ko cnocie, dowcipowi, y pracy należącey: y 
ferca ludzi tym bywają. obrażone, gdy widzą, 
iż w widu rzec.zach przygany godnych wfzy
tkie mieyfća wychwalanie zafiąpiło: y farni 
uczeni, ktorzy pif zą, przychodzą wef połek 
z pifmem /wym w mnimanie płoćhości, y 
pochlebftwa: a kto raz ftraci mnimanie 9 
fwobodnem, ~ prawdziwem zdania f wego wy
rzeczeniu, ten chociaby też chciał , niemo
że nic pożytku nauką fwą ludzkiemu naro
dowi uczynić. A to o mowie, 

ROZDZIAL XXVI. 
O Pojed!jnkowych bitwach. 

P rzydaymy też 11ie€0 o pojedynkowych bi
twach, w ktorych fię ludzie leda z przyczy
ny zabijają : ktorych też w R~eczypof politey 

Q 3 Sta-
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Statutami obwarowaney zabronić trżeba. (e) 
ZaiHe zda fię, że je ludżie mało rozumu u
żywający , a Chryftufa nie znający wyrnyflili. 
Bo a co takiego jefł, czegoby rozum ludzki, 
okrom krwie przelania rozf ądzić nie mogł ? 
wfzytkie wątpliwe rzeczy abo świadkami, a· 
bo przyfięgą bywają rozeznawane: z tyc;h 
rzeczy y rozum ludzki , y Pifmo Sw. chce 
mieć rozfadkow koniec. Powiedafz, żeć 
kto uczynii lffzywdę, ktorey okrom pojerlyn
kowey bitwy odegnać od~ fiebie nie możefz. 
Czemu raczey nie bierzefz na pomoc urzędu, 
ktoremu y fądy, y miecz w ręce jefi dan? 
Woyny między narody, nie podjednemi pra ... 

wy 

(1) Długo ten zwyczay niegodziwy trwar jak w 
innych, tak mianowicie w nafzym narodzie, 
mimo grożące klątwą K._ościelne, y Papiefkie 
Prawa, mimo dzikość nieludzkiego poftępku 
mfzczenia fię: lekkiey częftokroć krzywdy, 
mimo Konftytucyą Anni 1588. de duelh's wy
raźnie zabraniającą, y k~rę franowiącą w te 
fiowa: Uchwalamy, aby Żaden fzlachcic fzla
chcica na duełlum nie wyzywał, a wyzwa· 
ny aby fię nie frawił .„. a kto by fię przeciw 
temu poftanowietiiu ważył tego czynić, te
dy ma ficdzieć pulroku w wieży, y fze:Źćdzie
:fiąt grzywien dać, o co forum w Ziemfrwie. 
A co dziwnieyfza, Że ten hańbę czyniący 
Chrześciańikiemu Imieniowi zwyczay y do 
tych czas trwa. Przeto nic fprawiedliwfze· 
go być nie mogłoby, jako zabronienie pra
wem, y obofrrzenie tey zuchwał'ych ludzi 
porywczości. 
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wy żywąceRli, w ten czas fię wfzczynają, 
gdy rzeczy, ktorych fię upominają, nie by
wają wrocone. Lecz ty, ktory w teyże Rze
czypof politey miefżkafa, w ktorey y ten, kto
ryć krzywdę uczynił, temże prawom, co y on, 
podległeś, mnimaf~, aby miecze miały być 
przekładane nad prawa'? Acz lą ludzie tak 
barzo zuchwali, ktorzy fię fobie niemężnemi 
być zdadzą, jefiiby fię krzywd f wo ich upor
nie nie mścili: abo nie mągąli tego dowieść, 
tedy przedfię tego, ktory obraził, na rękę 
powabiają, mając za to, ze to naleźy na fla
checką, a wy foką my fi, mnimania dobregó 
mfzczeniem krzywdy bronić. Ale te rzeczy 
pełne fą płochości' chluby, y nadętości. za„ 
ifte prawdziwa myfii wf paniatość więcey na
leży na lekce ważeniu, niź na pomfzczeniu 
krzywd, a na łafkawości raczey, niżli na fro
gości. Czego nie tylko nas uczy Chryftus , 
(f) y jego Apofi:ołowie, gdy nam kaźą do
brorzeczyć złorzeczącym, dobrze czynić zle 
czyniącym, miłować nieprzyjacioły: ale też 
y Filozofowie, ktorzy dawając naukę czło
wiekowi wielkiego ferca, chcą, aby jako od 
czynienia krzywd był daleko oddalony, tak
by fię tez y mfzczeniem fwoich brzydził, a 
uczynionych fię nie mścił: a ktemu, aby ja
ko dla rzeczy wielkiey, y f prawiedtiwey w 
niebefpiecźeńftwo fię żywota wdawał, tak by 

Q 4 dla 

(f) Lucre 6. v. 7. 



~48 KsręGI PmRWSZE 

dla lekkiey, a niefprawied1iwey tegoż ucho
dził: nie tak jako pofpolicie czynią ni€ktorzy, 
co dla nędzney chwały o maluczkie rzeczy 
łapają przyczyn niebef pieczeńH:wa: a o leda 
:Howeczka chcą ręką czynić. Ale ci potym 
z fprawiedliwego fądu Bożego ab o rany pó-

- deymują tych, z ktoremi czynią: abo gar
dło tracą, kto re drugim wydrzeć chcieli: a -
bo naofiatek wfzytko dobre mnimanie o fo„ 
bie upufzczają, ktorego leda przez c<> nabyć 
chcieli. Ponieważ przeto nie tylko wiara 
Chrześcia11ika, ktora wżdy fama ma być u 
człowieka Chrze.~ciaMkiego wielce ważona , 
ale y Filozowfkie wyroki za wipaniałą myil 
poczyti:łją, gdy kto lekce waży krzywdy, ktoż 
jeft, ktoby głupiego mnofiwa przeciwne mni
mania więcey ważył? Aza więcey będziern 
przypifować J udziom bez męftwa, y bez roz~ 
fądku, ktorzy fię drugie krzywdzić, niewa
leczne na rękę powabiać, ludzi leda z przy„ 
czyn, a dla maluczkich rzeczy zabijać nau„ 
czyli'? Tych f prawy, y wfzytek żywot gdyź 
za godny, żeby iy wfzytcy ludzie ganili, ro-
2:umiemy, czemuż rozfądek ich o męftwie, y 
prawdziwey wielkiey mym wielce- fobie wa
ży my? Lecz trzeba by fię nam firzec, aby
Ś\\'i y więcey złych ludzi pr2ewrotności folgu
jąc , nie fiali flę im po.dobni : ktorym fię nie 
podobać, a nrnimaniu ich abo raczey o-błę
dliw ości y ff owy, y uczynkami przeciwić" fię 
nic infzego jeft, jedno za flmteczną; fia~ą 

isć. 
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iść. Ale niechby mi na to odpowiedzieli , 
ktorzy pomftę imieniem męfl:wa, y wielkie
go ferca zdobić .~mieją, co o wzgardzie krzy
wdy rozumieją'? Bo jefli ta zwierzęca wście
kłość jeil: w tak wielkiey wad.ze, że ią mę
ftwem zową: coż łepak jifi cichość, co 
dobrotliwość, a ferca miękkość'? Iście jefii 
ten dobrze czyni, ktory fię m~i, tedyć zle 
czyni, ktory zaniedbawa mścić fię: . ktorey 
rzeczy przeciwną ukazałem nie tylko z Pifrna 
św. ale też y z Filozofiey wyrokow. Nuż 
co nie należy do cnoty, a jako do rnęftwa na
leżeć może? A do cnoty jako ma należeć, 
co daleko jeft od mierności naylepfzey praw
dziwego rozumu ufrawy? Ponieważ przeto 
ci, ktorzy fię katowfkie krzywd mfzczą, od 
środku prawem , y fiatutami zamierzonego 
odfi~pili, tedyć też y to fię wyznać mufi, iż 
od cnoty, y od męfiwa dalecy 'fą. A przedfię 
nie tylko ci, ktorzy krzywdą jaką wzbudze
ni popędliwości fwey wodze popufzczają, iż 
ftę mfzczą : ale y drudzy toż rozumieją, y 
mowią, ktorych żadna krzywda nie dol'iga: 
ktorzy ludziomjuż zajątrzonym, y fzalejącym 
dodawają zdaniem, y powagą f wą dobrey po
tuchy. Przyzwalają na to y wielcy, a zbo„ 
żni (Boa to wie) Theologowie, ktorzy takie 
ludzie już na prżelanie krwie bliznego ofiep 
bieżące Wieczerzą Syna Bożego f prawują.(g) 

Q s °' 
(g) Byli niektorzy Teologowie, ktorym z pry„ 
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O przeniezbożne nabożeńfi:wo ! Zaden tey 
Wieczerzy nie używa godnie, jedno ten, kto 
fię z bliznym pojednał: kto nie tylk9 przyja• 
cioły, ale też y nieprzyjacioły miłuje: kto je 
karmi ł:aknące, y poi pragnące. Ty cechy 
miłości Chrze.~cija{1fkiey używafz w ten czas, 
kiedy pragniefz krwie bliznego, gdy gardła 
jego żądafz, gdy go zadeptać y firacić chcefz '? 
Coż tedy, czyli nie wierzyfz, iż na ten czas 
miafto Chryfiufa, dyabła wfzech morderzow 
oyca do ferca twego ( ~jako o Judafzu w po• 
dobney rzeczy napifano ) przyimiefz? To 
pewna, że prawa Papie1kie pojedynkowey 

# bi-

watnego zdania zda ty fię pewt1.e okoliczności 
pozwalające upomnieniu fię krzywdy poje ... 
dynkiem, lecz te prywatne zdania publiczną 
powagą znofi Concilium TrydentlkieSefi: 25. 
C. I9· naznaczając karę klątwy, y wieczney 
infamii na pojedynkujących, y razem ftano ... 
wi, ażeby ci, ktorzy zginą podczas pojedyn
ku, nie byli nigdy chowani na mieyfcu świę
tym, przyrączywfzy karę klątwy na tych, 
ktorzy patrzą, lub radz:j, lub mieyfca na 
fwoich gruntach pozwalają. Potym ALE„ 
XANDER VII. potępił niektore propozycy~, 
a B ENEDYiiT XlV. wfzytkie tak, iż · Żadney 
okoliczności, y przyczyny nie zofławit, kto• 
raby poiedynkom ,by naymniey fprzyjać mą ... 
gfa w Bulli fwojey zaczynającey fię: Dete~ 
jtabilem, wydaney Roku I752. d. rn. Nov„ 
procz obrony Życia , jeżeli innym fpofobem 
zachować k~o nie mog-rby, y czafu woyny 
z n.iepr.zyjącięlem z~ p~lZWQleaięm Hetm~ną11 
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bitwy za broniły": a nieprawie y fam wiem , 
jefli ktore inf ze prawa dopufacząją. A wfzak~ 
że to pewna, że na woynach f prawiedliwych 
mieyfce mają: gdzie iż wolno wfzytkim woy
~om fobie bitwę dać, tedyć też y niektorym 
będzie wolno z fobą pojedynkiem czynić" 
Bo tedy z fobą czynią nieprzyjaciele, nie fpol ... 
ni obywatele, ani jednego woyfka 2ołnierzeł\ 
Tym fpofobem, jako jelt w Hifłoryey Rzym„ 
fkiey, trzey Horacyufzowie (k) ze trzemi Ku„ 
ryacyufzami czynili, y Manliu.r (i) z Francu
zem. Pifmo (k) też św. także świadczy ó 
Dawidzie Hebreyczylm, a Goliacie Filiftyń~ 
czy ku, iż przed woyiki w ten f po fob z fobą 
czynili~ aby ża zwycięfiwem jednego z nich 
wfzytko woyfko zwycięfiwo odnioilo. Y nie 
z rlrogiby to, aby y dziś zwierzchni Pano
wie, ktorzy fię wielkich PańH:w domagają, 
roftyrki fwoje o Krolefiwa, y Powiaty poje ... 
dynkową bitwą 1rnńczyli: a tym fpofobem 
zwyciężca wfzytko brał, niż co więc niezli .... 
czonych ludzi śmiercią, y nędzą nieikończo""' 
ną Kroleftw nabywają. Lecz czafu pokoju, 
gdzie woyny żadney nie mafz, prawem trze
ba walczyć, nie bronią. Chyba żeby fię trafił 
taki czas, iżby fię f por żadnym f pofobem roz-
jąć nie mogł bez or~ia : jako gdy świadk?~ 

(h) T.Liviusr~ dt:cadlib. J". 

(i) Idem I. deca,dis lib. 7. 
(.ł) I. Sam. rz. 

Wle 

a _._H. 
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wie przyfięgli rożną rzecz u fądu twierdzą.(!) 
Ale ja teraz mowię o tych, ktory wzgardzi
wfzy prawem abo dla iławy tylko, abo dla 
rozjęcia f poru uciekają fię do orę~a, a powa
biają drugie na rękę. Ktorzy acz fwoję rzecz 
jakożkolwiek za fprawiedliwą mają, wfz~lkZe 
iż zaniedbawfzy prawa, to jeH:, wzgardziw
fzy Boże, y przyrodzone pofi:anowienie, do 
broni fię rzucają, na Marfa fię fpufzczają. 
mufzą doznać fprawiedliwości Bożey. gdy 
je karać będzie za to. Bo kto fię (jako Pa„ 
weł ( m) powieda ) pofianowieniu Bożemu 
przeciwi, ten fubie fąd otrzymawa: y ten, 
ktorego powabiają, nie praw: jefli fię nie u~ 
cjecze do infzego lekarftwa, to jefi:: do praw 
pof po litych, aby od nich pomocy profił, a 
rozeznania wątpliwey f prawy. 

Lecz jefliże powabiony, niewol't przypę· 
dzony mufi fię bronić,' może mieć wymow
kę prawem przyrodzenia, ktore moc mocą 
odeprzeć dopufzcza. A jefliże ci mają być 
ganienL ktorzy o żywot, y o krew nieroz„ 
myflnie walczą, tedyć też niemniey y oni tak 

Kro-

-----~------------~--------~~~--
(t) Swiecki ten Autor wolnym zdaniem pifzący, 

je.dną tę okoliczność za godziwą pojedynku 
kładzie: lecz ani ten ~as f przyjać nie może 
pojedynkom, gdyż fądzić nie moźna. ażeby 
kto od Prawa wyfzedł nie ofądzony, y Żeby 
końca f woj ego nie wzi~fa jakięgokolwi_ek 
fprawa. 

(m) Rom. 13. v. 2. 
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Krolowie, jako y zwierzchni, Panowie, abo 
każdy urząd, ktorzy y tego dopufzczają, y 
mieyfce do tego ku dziwowaniu dawają: a fa„ 
mi y patrzą na to, y Sędziami onego bicia 1 

abó forytarzmi bywają. Bo a coż to infae
go jeft, jedno od pGkoju ludzi do woyny od
zywać: urzędowi miecz jego wydzierać : 
praw pofpolitych, y fądow .zacność nifzczyć; 
pobożne · przeciw BoGu powinności niepo
bożnie a hardzie ubliżenie czynić? A prze
to do ugadzania roftyrkow, do jednania nie
przyjaźni, raczey prawy fądow u~ywać trze
ba, nie oręża: bo do oręża tylko przeciw 
obcym uciekać fię trzeba: gdy to, co prawem 
nam iluży, prawem nie może być odjęto: do 
praw fię ludzie jedney Rzeczypófpolitey za
wżdy mają uciekać: a miecza nad ro1kazanie 
urzędowe nigdy nie używać. 

ROZDZIAŁ XXVII. 
Miecie, y infze wfzelakie naczynia do obraźt

nia uczynione nie majq być nofzonc u1 Rze
czy pojpolitey fpokoyney. 

Lecz ponieważ fię łacniey wyfiępkow, y 
niebefpieczeńftw każdy ufirzec może, gdy fię 
pirwey przyczyn, z ktorey wyfiępki, y nie
bef piecżeńtlwa roftą, ftr.zec będzie: przeto 
aby ta f polnego walczenia fl~wapliwość była 

wy-
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wygładzona, zda fię być potrzebna rżecz za• 
kazać, aby żaden w mieście,_ y w fchadzkach 
nie śmiał nofić broni wfzelakiey ku fzkodze„ 
niu , y obrażeniu uczynioney. Bo ludzie czu„ 
jąc je przy boku, prędcy fą do uczynienia 
krzywd: z leda czego f wary wfzczynają: dru
gie biją, y zabUają. Bo a co po taldem na„ 
czyniu w zgromadzeniu ludzi jednym pra ... 
wem z towarzyfaonych ? Prawom broń ma 
fłużyć, nie ludzi zwaśnionych chęci, y by„ 
firości. Na dobrego obywatela należy, ża„ 
dnego zwycięilwa więcey fobie nie ważyć, 
jedno to, ktore jefi: za dozwoleniem praw 
11abyte: ktorych aby fię wfzytcy trzymali, a 
ich poflufzni byli, Hufzna rzecz jefi. Powie
da Cicero; że lepiey tyfiąc kroć zginąć, ni ... 
żli w fwojey Rzeczypofpolitey bez pomocy 
oręża nie moc żyć. A co prawdziwfzego 
nad tę powieść być może? Bo każdy w Rze„ 
czypof politey f wey za prawem ma być be„ 
f piecz en, nie za bronią. Co za fzalef1fi:wo i 
rozboje czynić w Rzeczypofpolitey na pi
fanem prawie zafadzoney? a zafię ~ a co roz ... 
bojowi może być podobnieyfzego , jedno 
chcieć bronią a mocą doflawać tego , czego ... 
by prawem, a rozfądkiem doH:awać trzeba'? 
A owi, co miecze, abo rufznice u boku mają. 
a co infzego myflą,jedno niczego fię nie bać: 
aby tak prawa na itronę odłożywfzy, krwią 
ludzką ziemię kropili? Wypifują Hift:oryko
wie, wiele dobrych, a rozmaitych uftaw one"* 

go 
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go fiarodawnego, a zacnego miafta Mafiyliey, 
między ktoremi y ta jefł: że fię nikomu do 
mialta wchodz i ć z orężem nie godziło: apo- ' 
gotowiu był ten ftroż, ktory je od każdegQ, 
wziąwfzy, wracał mu , gdy miał wychodzić 
nazad : druga, aby gofpody jako przycho„ 
dzącym były befpieczne, tak też im farnym 
befpieczne były. A co za pożytek z tego 
mieli Maifylianie, Valerius Maximus (n) po„ 
wieda tak: Miecz u nich, ktorym złoczyfice 
ścinają, zardzewiał, y 1edwieby fię na poiłu
gę zgodził. Lecz rdza ona wielkim tego zna ... 
kiem jefi, że tam wfzytko jeft w wielkim po· 
koju, gdzie wfzytkim zabroniwfzy używania 
broni, odjęto wfzelaką przyc.zynę y wykona
nia, y karania. N afzey Rzeczypofpolitey 
jako wielki pożytek pr.zynioHoby talffo pofta„ 
nowienie , a kto tego nie baczy'? Zadney 
bez mała fchadzki ludzkiey nie ma{z, gdzie
by kilku rannych, ochr orni onych, zbitych~ 
y niezliczonemi krzywdami firapionych nie 
uyrzał. Łacnoby ten obyczay był przyjęt, 
kiedyby niektorzy z jadowitemi fercy do te~o 
nie Z<lWadzali: ktorzy pod zaRoną zacności ,' 
abo jakiey f wey gorności gardzą miarko wa ... 
niem prawnym : radzi że. fię ich wfzytcy bó„ 
ią: a tak żywą, iż to jawnie da wa ją znać, 
że fię w tern potwóruem okrucieńftwie ko
chają. Za ktore widzimy, że częftokroć y 

farni 

(n) Valerius de inftitutis antiquis. 
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farni karanie odnofzą. Bo nie tylko ludzi po„ 
dleyfzego fianu, ale też y fwoje rowne , y 
krewne, a czafem y braty rodzone zabijają. 
Sami też czafem byw~ją zabijani, a rym fpo
fobem fzaloney popędliwości fwey fłufaną za
płatę biorą. O! nędzna RzeczpofpoJita, a ma 
wfzem roz~'łobiona' ktora takowe potwory 
na f we złe chowa. Nie fą to ludzie, ktorzy 
żywą nie mając baczenia na cnotę, y na fwą 
powinność, a tego fię dzierżą, do czego je 
popędliwości flepe porywają. Daleko fą gorfi 
ci, ktorzy w Rzeczypofpolitey, jakoby w 
temże murze miefzkając, !woje fąfiady zabi
jają, niżli oni, ktorzy najeżdżają granice na
fze, mury tłuką; na dachy ognie miecą. A 
pod cieniem zwierzchności drugich ludzi ja ... 
dowitą okrutn0ść w fobie mieć, a jako Cen
taurowie, y Lapithowie fwowolnie wfzytko 
czynić: jefi to więcey fzalefifłwo od dyabła 
we złe ludzi wrzucone, a niż śmiałość ludz
ką chęcią wzięta. Do .ktorey popędliwości 
pohamow~nia wfzytcy ludzkością jaką ozdo
bieni mieliby fię chęcią , y pilnością iwoją 
fpiknąć. Ale niewiem, jeili kto jeft, coby 
fię o to ftarał. Możni w befpieczef1ftwie 
mają f we rzeczy ufając możności, y bogac• 
twom f wem. Ubodzy, a niepotężni tylko 
wzdychają. Dobrzy, a pobożni.Judzieodfmę
tku y od płaczu- więdną. Rzeczpof poHta le
ży nędzami, y tr-Cdnościami obciążona. A 
~ym czafem dyabel tryumphuje: ktory do-
.- ftaw„ 
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ftawfzyfobie godnego naczynia, pobudza je do 
zabijania, y do wfzelakich złości, aby obraz 
Boi:y ofzpecił, wfzelakiemi nędzami zawa
lił, a za fobą na wieczne męki pociągnął. 
Trzeba przeto temu lekarfi:wo naydować, ahy 
RzeczpofpoUrn, dla niekarania złych, nie 
była karana, y nie upadla. 

ROZDZIAŁ XXVIII. 
O J-ednaniu. 

D ałżeby to Pan Boa, żeby y. to w obyczaje 
wefzło, aby ludzie, ktorzy chcą jednanie mię
dzy fobą mieć, fzczyrze powiedali każdy z 
ftrony f wey, cz em obraził bli1nego fwego. 
Jakob Jerozolimtki Biikup (o) rofirnzuje, a
byśmy jeden pi-~ed <lrugim grzechy nafze 
wyznawali, a tpolnie fię Hoa u modlili za fo
bą, abyśmy byli uzdrowieni : a tać jeft pra
wdziwie ona ChrześciaMka fpowied:! grze
chu, gdyfię nie tylko przed BoGIEM do grze
chow f wych: ale y przed bratem fzczerze 
wyznawamy, w czemeśmy go obrazili, a je
den fię za drugiego BoGu modlimy, aby nam 
odpuścił , a Ruf zne od nas karanie oddalił. 
Łacniey y BoaA, y ludzi ubłagamy tym oby
czajem, niżli co infzego na to ·mieyfce zmy-

.ila-

(o) Jacob._-5. v. 16. 
R 
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fiając, abo rzkomo tego nie bacząc. A prze„ 
toż fam ChryHus nam roflrnzuje, jeili chce
my jaki dar ofiarować Hoa u, a wfpomnieli
byśmy. brata być od n&s obrażonego, abych
my p0łożywfzy na czas on dar Boau nago
towany, fali pirwey do brata, a przejednali 
go. (p) Co jefli grzefzą ci, ktorzy zmyfla
ją, czego nie mafz, abo ktorzy uchylają, co 
jeft, coż oni, ktorzy fałfzywie winę f woję ua 
drugiego wkładają , grzech do grzechu przy
mnażając? co fię jednak o jednem ze dwu 
rozumieć mu fi' gdy przeciwne powieści prze
ciwko fobie twierdzą. Lecz fą niektorzy, 
co nie tak dalece dla fiebie, jak0 dla Rzeczy
pofpolitey nie zgadzając fię z kim, zarazem 
od niego y chęć przyjacieHką odwracają. A 
aczkolwiek nam nic nad Rzeczpofpolitą mil
faego nie ma być, dla ktorey y nieprzyjaźni, 
y nędze abo trudności, naof\atek y śmierci, 
żaden dobry nie będzie fię zbraniał: wfzak
że gniewać fię, abo waśń brać na tego, kto
ry tak rozumie, że jego rozf ądkiem ma być 
rządzona, nie jefi rzecz dobra, ani famey 
Rzeczypofpolitey pożyteczna. Bo naprzod: 
kto inaczey rozumie, może to być, że le
piey rozumie, niż ty. Druga, chociaby fię y 
omylił, wfzakże jt'fli z fzczerego ferca mowi 
to, co R~eczypofpolitey rozumie być poży
tecznego , ono jego omylenie godnieyfze 

jeft 

( p) Matth. 5. v. 24. 25. 
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jefi odpufzczenia , niż gniewu. Tak wielka 
bywa czafem rozmaitość, y rożność tak w 
rzeczach, j2ko y w czafiech, iż nie dziw, 
ż.e o nich tak wiele c.zafem bywa' rozumow 
(jako jeił \f'.przypowicści ) ile głow. Gdy 
niektory Filozof mocnie fię fpierał, iż mą
dry nie może fię omylić: tedy mu pod
rzucono ptaka nie tego, k torego on chciał: a 
gdy go jadł, nie będąc tego mnimania, żeby 
mu co podrzucono, dano mu winę w onem 
jego omyleniu. Częfłokroć fię ta~ie podrzu
cone ptafzki miafio prawdziwych do fere lu~ 
dzkich nawijają. Lecz jako to jefl: rzecz po
dobna, źe y ty fam możefz fię omylić: tak 
zafię jefl: rzecz przyjacielika, a wlafney ludz
kości pełna , żałować czyjego omylenia : ale 
nienawidzieć, a nieprzyjacieltkie nacierać na 
tego, ktory fię zda jakoby zbłądził, jefi rzecz 
tzłowieka frodze jadowitego, a krewkości 
iudzkiey mało znającego. Tak wielu wyfl:ę
pkom ~ y wadom 'poddan jeft żywot człowie
czy; iż jefiibyśmy wiele rzecźy nie przeba
czali, a wyftępkow fobie zobopołnie nie od
pufzczali, nie długo by to towarzyftwo, a złą„ 
czenie ludzkie trwało. Lecz też y to w nie
ktorycµ. obaczono, iż nie tak cudza omyłka, 
czem oni tżecz fwą farbują, ale zazdrość da„ 
wa im do rolłyrkow drogę. Ciężkie to za
prawdę obrufzenie, a nie każdemu człowie
kowi fl'użące, y przyfloyne. A jako czerw 
nie w każdem fię drzewie rodzi, ale tylko w 

- R 2 . fiod• 
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Radkiem .: tak też zazdrość przyzwoitf za by
wa tym, l\torzy fą b:lrzo wyfokiego ferca, a 
Hawy pragnącego. Ktora. zazdrość, je11i ro„ 
.zumem będzie rządzona, będzie jakoby po
blldka do c11oty, y do uczciwych fpraw wio
~ąca z przy kład o w przed oczy poło~011ych : 
lecz jefii fię z prawdziwym rozumem będzie 
mijać, będzie barzo zła , a jako Cicero po
wieda, barżo podobna owey, ktora między 
dwiema jednę białą glowę miłującemi bywa„ 
Bo a co jeH: gorfzego, jedno że fię trapi fa, a 
gryziefz fam w fobie z cudzego dobra, ktore
go tobie abo przyrodzenie, abo lenifiwo nie 
dało? A za tern gryzieniem chodzi zazdrość: 
z ktorey roście waśń, a po tym bywa wedle 
dawney Hezyodowey przypowieści, iż garn
carz garnrnrza nie n<1yrzy: a ponieważ z nim 
zrownać, abo go przechodzić nie rnoż~, 
przeto w niem wizytko gani, pośmiewa fi~ 
z niego, z]e go na wfzem, gdzie może, wy
kłada, a zle o niem mowi. Przeto takowe 
wady y znać, y ftrzec fię ich trzeba: nikomu 
nie zayrzeć ·: dary oo BoaA drugim dane w 
przyiłoyney uczciwości mieć: waśni tak dla 
nafzey jako dla Rzeczypof politey na ftronę 
odłożyć: a każdy wyH:ępek drugim łafkawie 
odpuścić: a w fzukaniu jednania tak fię za„ 
chować, aby to było fzczerze a niepokrycie. 
Bo f ą niekt~rzy do ob mżenia drugich barzo 
pręd_cy;.. a do jednańia abo leniwi, abo zgoła 

nie-
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niedbali. Jefli jaka potrzeba przymufza je 
d.o jednania: wrzakż_ę mają to fobie za fpro
fną rzecz, jawnie to po fobie dawać znać. 
Wolą cicho wleść do zgody, niżli jawnie 
wniść. A dla tegoż y tajemnie, y jakoby nie 
umyfinie chcą to fprawować: a ponieważ fię 
do tego, co czy .1ią, przyznać nie chcą , coż 
1nfze~o czynią, jedno fzydzą y z tego, ko
go obrazili, y z ludzkich fpraw: ktore mają 
być jawne, gdy y obrażenie bylo jawne? 
Prawdziwie ono Poeta(q) napifał: 

Q!"i finm!at verbfr, nec corde efl fldus amicus. 
To jeft: 

_ Kto fl'.owy przędzionemi przyjaźl1 pokazuje , 
Nie wierz mu nigdy, bo cię fercem nie miłuje. 

A przetoż takie tajemne jednania o rze
czy jawne obrażające, nie rady dług~ trwa
ją : a pof po licie fię w zamiefzania, y rozru
chy obracają. Niech przeto pirwfzy ftopień 
cnoty będzie nikogo nie obraża(;: wtory, te
go, kogoś z przygody obraził, przejednać. 
Kto fię na pirwfzym ftopniu nie zofioi, niech 
fię ftara, aby fię na drugim zoCT:ał: a to twa
rzą, pofi:awą, y mową dawać zna6, że one
go uczynku żałuje, y do tego fię garnie, ŻP. 
z onym obrażonym zafię w miłości miefzkać 
pragnie. Bo z tego wtorego fiopnia żaden 
nie może zfiąpić, żeby nie mufiał ciężko u-

R 3 paść. 

( q) Author diftich. Caronis lib. r. 
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paść. Gdy.i y gnie.w przeciwko onemu, kto
regoś nieprzejednał, uroście, y chęć zle czy
nienia. A tak to złe czem daley, tern fię wię
cey będzie fzyrzyło: a ifkierka z przodku nie 
z:igafzona urodzi wielki pożar, gdy będzie do 
tego materyey doftawać. Przeto człowiek 
Chrześciaf11ki ma fię o to pilnie fiarać, aby 
z każdym byłw łafce: obrażenie faczerze orl
pufzczał: za f we wyftępki fzczerze a pokor
nie odpufzczenia profil. Bo nie może mieć 
przyfiępu do Oyca niebiefkiego ten, ktory fię 
infzym ftawi abo pyfznym ku przejednaniu, 
abo trudnym, y nieuprofzon~m ku odpufzcze
niu ich wyftępku. Ale jefi ich wiele takiego 
przyrodzenia , ktorzy ź maluczkiey rzeczy 
łacno biorą wielkie obrażenia. Z leda Ro
weczka, ktorym mnimają fię być dortmione
mi ( chodaby on, kto je mowił, chciał dale
ko inaczey rozumieć ) z świfiania, z chrapa
nia, zębow ścifkania, paznogc~ gryzienia, z 
otworżenia · uft, zakrzywienia, marf zczenia, 
z pilnego zapatrzania, oczu zamrużania, z 
niedbałości abo w zdeymowaniu czapki, a.., 
bo w rozmowie, abo w dawaniu ręki, na o
fiatek każdego kiwania, mrugania, abo in~ 
fzey pofiawy, o ktorey tak rozumieją, żeby 
ich wzgardę znaczyła. Ale przez takie do
myflania każdy f woje przyrodzenie wydaje 
jakie jefi' z ktorego obyczaje drugich fądzi. 
Bo jak pofpolicie byw~, iż jaki kto fam jeft, 
za takie ma y drugie. l{torym ą czego wię-

cey 
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cey trzeba życzyć, jedno aby mieli myfl zdro
wą w ciele zdro·.vem '? Boć zaprawdę ferde
czne niemocy niebef piecznieyfze fą niźli cie-
1efne, a częfiokroć one bywają przyczynami 
tych. Niech przeto każdy zleczy myH f wą, 
a miafio rzeczy, r1iech fię nie boi cieniow, ani 
fnow: a obyczajem fofirtow niech tego nie 
czyni przyczyną,, co nie jelł przyczyną. Ta· 
cy jefl:eśmy mało niewrzytcy, iż wwielurze
czach bywamy flepi, błądzimy, upadamy. A 
gdyby drudzy oftremi oczyma na nafze upad
ki chcieli poyrzeć, nie leda jakoby fię jeden 
nalazł, ktoryby z nami w przyjaźni na wieki 
zmiefzkał. A jefli to mamy za flufzną rzecz, 
aby nam wyfiępki nafze odpufzczano, czemu 
my też farni nie przebaczamy cudzych wy
fiępkow '? Czemu maluczkiego obrażenia 
nie mamy fkromnie zncfić, gdyż farni wiele
kroć drugie obrażamy? aczci nie wiem ,jak
by.5my to właśnie obrażen~em nazwać mo
gli, co pod czas z niejakiego ferdecznego o
błądzenia my farni zmyflamy. Ale chocia
by y tak było: tedy przedfię na Chrześciań
fkiego człowieka należy drugim odpufzczać: 
jefli też y on chce, aby mu Ociec Niebiefki 
odpuśctł. Nuż kto tego nie baczy, jako oni 
karania frogiego godni, ktorzy nie przefi:awa· 
jąc na tern, że drugim przewinienia odpu
ścić niechcą, nadto nieprzyjaźń fwą przez 
ręce f ynom, przyjaciofom, y potomftwu f we
mu podać ufiłują ~ a iż farni jadem zarażeni 

I R 4 fą, 
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fą, przeto wfzytek na rod fwoy tymże jadem 
wrnić chcą? Nie m_ają hdnego baczenia 
na dzieci f we, kto re pirwey z ich mifłrzo
Hwa zle czynić poczynają, niż jakie roze
znanie między dobrem a złem mają. Lecz 
y na przvja cioły nir- dl>ają, ktorych poflugi 
przeciwko drugim używają w rzeczach dale
ko rożnych, n1z fą one, ktoremi z nimi ztą
czeni tą: to j t-dł, miłością, przyjafoią, chę
cią, zgodą: naoftatek, żadnego baczenia nie 
mają na potomki f we, kto re chcą do teyże 
wiela złego przepaści wtrącić, z ktorey ani 
fiebie, ani ich wyplątać me będą mogli. Przy
ftępuje do tego złego wielka wiela ludzi złość 
y niepniwo.~ć, ktorzy abo pobudzają, a ro
fzczą drugich niezgody; y farni przez fię, y 
przez infze płochości f wey pomocniki~: abo 
pobudznne mogąc uhamować, niechcą. Kto
rz~r aczkolwit'k lami z każdym radzi dobrze 
miefzkaią: wrfzakże nie mają być żadnym 
obycr.aien z. dobre pocźytani, jefli to, cze
go fami · .r 1'c:bie nie cierpią, w drugich, abo 
pohud7;-li ..- c, a bn j :.tkokolwiek inaczey pomna· 
~ {1jąc, Cifrpią. Czynią to albo dla otrzyma
nia jak.ego po!~vth1, Rlbo dla uwiarowania 
fzkorly in kky, r.ho trudności : a czafern też 
to czynią od j ·1kiego tajemnego tyrańftwa 
przym1 7rni. A tak nieinaczey o nich ma 
być ro ,„umiano ~ jedno jako o tych, ktorzy 
acz fam1 ie kradną, ani zabijają, ale dru
gie do zrodzieyfhva, y do męźoboyftwa po-

bu-
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budzaJą. Lecz ktorzy fą prawdziwey cnoty 
rnifownikj , a niechcą drugich w żadney rze
czy obrazić, a jako im kochać fię w niezgo
dach a rofi:yrkach ludzkich nie pr?.yiłoi'? Aza 
to na cnotę należy, to fkromn ·ew drugiem, 
abo łaikawie przyimować, co ty rozumiPfz 
tobie być ku nie czci? Jefliżeś fam w jedze
niu, y w piciu fkromny, a jako pijańfiwu, y 
obżyraniu drugich życzliwym być możefz ? 
Każdy tedy, ile mo~e, albo namową, albo 
rzeczą, albo radą, albo zwierzchnością, al
bo proźbami , al bo mocą panowania niech fię 
o to ftara, żeby niezgodne do zgody przy
wodził. Co gdyż każdemu . czynić przyfioi , 
tedy niewiem komuby więcey, jako lu<iżiom 
w wielkiey uczciwości u infzych będącym: 
ktorzyby fię częfl:okroć mogli farnym tylko 
fkinieniem wiela ludzi niezgody ufpokoić , a 
zgodę pofianowić. Ale WiPle ich jefi, kto
rzy albo z leniftwa, albo iż fię żtąd żadnego 
pożytł u nie f podziewa}ą, 1lbo też dla jakiey 
infZey złey przyczyny pogodę dobrze czynie
nia upufzczają: . takowi fą fiebie tylko miłują
cy, a wfaelakiey poczciwości niegodni. Bo 
prawdziwe wyrządzanie poczciwości nie by
wa chyba dla cnoty, a dla zaflug przeciwko 
narodowi ludzkiemu. Niech fię przeto ka
żdy dobrze zafługuje narodowi ludzkiemu, a 
niech z fwey firany, jako może, leczy choru· 
ją ce : waśni 1 u dz kie niech wynifzcza , w ła
fkę je przywodzi: a niechay fię tego qie do-

R 5 do• 
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dopufzcza' aby, gdy dom bliźniego jakoby 
gorzeć poczyna, on w prożnowaniu leniał: 
by zaś, jefliby fię wielki ogień zawziął domu 
twego ( a ty prożnujefz ) ogien nie dofzedł. 
Co jefli fię fam o fiebie nie bóifz, tedy pr~ed· 
fię będącym w niebefpieczeńftwie ratunku, -
gdy możefZ, nie dać, w wodde tonących na 
morzu nie ratować, nędzCłmi ludżkiemi oczy 
fwe paść, nie jefl: rzecz człowiecza. Zafię 
przeciwko temu rożnice ugadzać, przyjaźni 
ftanowić, ferca ludzkie do miłości, a fprzy ... 
ja.źney chęci przywodzić, y uczyć, od waśni 
y złey woli odwodzić, a za to nie nawięcey 
ludzkości jednego ku drugiemu przy!toi '? 
Ktorey ludzkości jakośmy wiele powinni, 
przyrodzenie wfzytkich f polne nas tego uczy, 
gdybyśmy w to pilnie wglądali= uczy nas y 
on fzczerey prawdy Miftrz CHRYSTusJEsus, 
(r) powiedając, że oni fą błogofławieni, kto
rzy pokoy czynią: to jeft, ktorzy farni miłu
jąc pokoy, y między drugiemi narają fię o 
pokoy. Wiele rzeczy jefł, kto re ludzi do 
pokoju, zgody, y ku łacnemu ubłag3niu przy„ 
wodz'!· Ociec niebiefki jeden: wfzytkich 
przyrodzenie jedno: f połeczność wiary: f pol
ne używanie praw, hand low, abo towarow, 
y Rzeczypofpolitey: a zwłafzcza omyłki wizy„ 
tkim pbrpolite , ktore zobopolnie fobie odpu ... 
fzcza4 jefi rzecz barzo ludzka. Wfzytkie 

bez · 
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bez mala ludzkie wyfiępki albo 2 niewiado
mo.ści rofl:ą, abo z niepohamowania namię„ 
tności fer<lecznych. Dzieci, a fzaleni, y dru„ 
dzy im podobni grzefzą z niewiadomości, y 
z giupfl:wa. Zaś ktore namiętności cifną, 
tych jakoby do fwych uczynkow przywiąza
ne trzymnj-ą. Co częfiokroć widamy w h,I ... 
dziacb od faczę.~cia wyniefionych_: między 
ktoremi jedny możność tak f prawuje, iż fo„ 
bą. nie władną, drugie gniew mdli: niektore 
pycha łamie, y wątli: naoftatek ro.Zne z nich 
to te, to owe wzrufzenia gwałtem poprzeki 
unofzą. Temi niemocami niezliczone nrno„ 
fiwo ludzi choruje tak nifldego flanu, jako 
śrzedniego, y naywyżfzego; nawet y owi , 
ktorzy chcą być za zwycięzce narodow wi
dziani. Coż tedy przeciwko takim czyn1ć '? 
zaprawdę nie co in[zego, jedno to, co Do ... 
ktorowie roikazują, aby.śmy przeciwne rze"" 
czy przeciwnemi leczyli, na nikogo fię ikwa~ 
pliwie nie gniewając, nikomu nie zayrząc 1 

na nikogo złey woli nie mając, przeciwko 
wfzytkhn fię łafkawie fl:awiąc , wefeląc fię z 
wefelącemi, płacząc z pfacząc€mi, ( s) jako 
Paweł naucża. J efli to uczynimy, tedy fię o· 
każemy y mędrfzetrii nad infze mnofl:wo po
fpolitego ludu, y mniey popędliwych namię
tności w fobie mający. A coż więcey przy
ftoi tym, ktorzy takową mądrością, y rozu-

mu 
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mu żupełnością obdarzeni fą, jedno onych 
chorych, ktorym na rozumie zefzło, żałować? 
Co y lekarze pofpolicie czynią, fkromnie, a 
cierpli w' e znofząc ł ·· ja.nie, y złorzeczenie od 
fzalonych, y ktorym na rozumie fchodzi. Co 
jefiiże nas farnych one fzkodlhvych pożądli
wości choroby trapią, albo nas ich popędli
wości wzrufzają: a co jefi przyfl:oynieyfzego, 
jedno fię nad podobnemi nam użalić? bo to 
nic innego nie będzie, jedno jakobyśmy fię 
{ami nad fobą użalili, gdy fię nad cudzym 
wyftępkiem na!iemu podobnym zmiłujemy. 
L .cz jefliźe te rzećzy mało kogo pobudzają 
do ubłaganości, miłości, y zgody, niechże 
flucha JEZUSA CHRYSTUS c'\ niebietJdey mą
dro.ki Mifirza, temi Rowy rofkazującego: (t) 
Miłuy ien'eprz_ rj~cioły wafze, dobrze czyń- · 
cie tym, lnorzy was nie na widzą, modlcie 
:fię za temi, ktorzy was obrażają, y przefla„ 
dują: abyście byli fynmi Oyca wafzeg-o, kto
ry roikc.zuj 0 y światłu świecić, y dżdżowi 
iść na wfaytlde tak na dobre, jako na złe. 
Bo jefli tylko miłujące was miłować będziecie, 
a coż zacnego uczynicie? azaż y mytnicy tak 
nie czynią? bo to jeft nafoadnieyfza droga, 
ktorą łacniuchno przyiść możemy do odpu
fzczenia grzechow nafzych, odpufzczać wi· 
nowaycom winy ich, jefli chcemy, aby nam 
nafze były odpufzczone. Coż tedy na torze- · 

cze• 

(t) Lucre 6. v. 27. Matth. 5. v. J 4+ 45. 46, 
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cierny Chrześcianie, ktorzy pod chorąp.wia„ 
_mi Syna Bożego żołnierfko fłużymy? ? .:1 dna 
rzecz nie jefi, ktora by nas nie wiodła do mi
Jości, y łacnego ubła.gania: y prawo przyr6-
dzone, y nafz pożytek, y Oyra < nego przy
kład, ktory nam pierworodny Syn jego , Zba
wiciel nafz przed oczy kładzie. Nędzna to 
jefi rzecz zaprawdę, że my urodziwfzy fię \ 
fzkole ChryHufowey, będąc wychowani, y 
wyćwiczeni w niey, nie chcemy uznać nauki 
nafzey. Na każdy dzień fię modlimy, aby 
kroleitwo Boże do nas przyfzło. A ktoreż 
to irifze jefi Krole!l:wo, jedno· fprawiedliwo„ 
ści, pokoju , zgody, a fpolney miłości'? Sam 
CHRYSTUS Miftrz nafz z tego świata do Oyca 
odchodząc, hafłb , lub cechę zgody, y miło
ści fpo]ney zoftawił nam Wieczerzę fwoję: 
aby jako fpolnym używaniem Ciała, y Krwfe 
jego bywa my fobie rov..:ni, takbyśmy też 
fpolną, a rowną y ·przeciwko nam farnym, y 
tudzież priec!wko fora we .ey S. uczty chęć, 
y w0Ją mieli. N ad to jefzcze jafnym gł of em 
pokoy, y miłoś ć j <'. koby na Teftamencie nam 
dał: Pokoy pri moy dawam wam, pokoy moy 
2ofiawuję warn. (1-t ) Ztąd poznają wfzytcy, iż 
Uczniowie moi jefteście, jefii miłość będzie
cie mieć między fobą fpolną. Zaś do łacne
go ubłagania, y łafkawey 1kłonności temi ilo
wy nas napomina: (w) Jefli odpuścicie lu-

. dz i om 

(u) Joan. 14, v, 27. (w) Matth. 6. v. 15. 
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dziam wyftępki ich, odpuści y wam Ociec 
wafz niebieiki: a jefli nie odpuścicie ludziom 
upadkow ich , tedy y Ociec warz niebiefki nie 
odpuści wam wyfiępkow wafzych. Kogoż 
tedy infzego początkiem , y miftrzem mie(; 
możrmy, ktoryby uas więcey pobudzał do 
odpufzczenia, do zgody, miłości f polney; je
dno tego, ktory nam na każdy dzień fam 
odpuizcza, ktory nas ofoblhde miłuje: kto• 
ry nie po czem infzym ucznie fwoje wię
cey poznawa, jedno po fpolney mito.~ci '? 
A przetoż wfzytcy, ktorzy uczniami Chryftua 
fowemi chcą być, mają fię o to pilnie fiarać, 
aby fię z wad, nieprzyjaźni, ~' \Vaśni wyfl:rze
gali: a pokoy, y zgodę ze wfzytkiemi w ca
łości zachowali, forytowali, a jako mogąc; 
pomnażali. (x) Czego każdy barzo łacno do.: 
każe, jefli fię fwego żalu mścić nie będzie. 
A jefli fobie krzywdę od kogo mieć mnimafz; 
tedy abo do urzędu fię uciecz, ktory Boa 
po Han owił , (y) y dla karania złości , y dla 
nagradzania dobrych uczynkow wyrządza
niem poczciwości: abo odpuściwfzy onę two• 
ję krzywdę, zwycięż złość przec1wnika twe
go dobrocią twoją. A.le pofpolity człowiek 
wedle złego rozfądku fwego, tych, ktorzy fi<& 
krzywd fwoich m(zczą, wielce waży, y mę
żnemi je, a wielkiego ferca ludźmi nazywa. 
A zafię cierpliwe lekce waży, a bojailiwemi 

y 

(x) Rom.12. v. 18. 
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y nieśmiałemi je być ofądza. Lecz my kto· 
rzyśmy fi ę niebiefkiego m1boże11ftwa nauczy7 
li, więcey mamy fobie ważyć on rozfądek 
nayf prawiedliwfzego Sędziego BoaA, ktory 
złorzeczącym każe dobrorzeczyµ, a zle czy
niącym dobrze czynić: ktory cierpliwość 
tak wielce fobie W<'iŹy, iż powieda, (z) że 
w niey otrzymamy dufze nafze. Tey cnoty 
przykłady fam w fobie CHRYSTUS JEZUS dzi„ 
wnie okazał, y w wielu ludziach, ktorym on 
kazał na tęż dr~g~ m1fiępować, .ktorą on. pi: 
rwey przed nimt fzedt. Nad to 3efzcze, Jelll 
fię wtem Filozofow dołożymy, wiele od nich 
uHyfzymy o hamowaniu gniewu, a o ła:fka
wern, y cierp1iwem zno\zeniu krzywd. Bo 
a coż infaego jefl mścić fię krzywdy, jedno 
nal1adować złości tego , ktory pirwey obra„ 
ził? A złey rzeczy nailadować, coź infze
go jefi, jedno od dobrzeczynienja odfiąpić '? 
Nie godzi fię tobie chorować przeto, że cho
ruje przeciwnik twoy; ani fzaleć , iż on fza
leje. Bo a jakoż niemoc twoja uzdrowi jego 
niemoc? Jako myil twoja niezdrowa do 
zdrowia i y przywjedzie? Zaprawdę on le„ 
karz jeft wielki pro Hak, ktory niech ce inaczey 
chorego uleczyć, Jedno ażby też fam pirwey 
chorował. 

,Roz„ 
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ROZDZIAŁ XXIX. 
Zgromadzenie wfzytkich nauk, a zamknienie 

Pirwfzych Kfzttg o obyczl~ac/1. 

Swarom przeto, waśniom, y nienawiściom 
bynamniey nie trzeba przywykać: lecz ci
chości, p:)koju, a z~ody pilnować. Każde· 
mu jego c~c.ść ma być wyrządza u a, nie trze
ba tak rozumieć, żeby on miał flawnym zo
Hać dla tego, że drugiem i gardzi. Bo w'.zyt
cy miłu1ą, y wielce ważą ony, ktore widzą, 
że też y oni drugie wielce wazą: ale ci, co 
drugiemi gardzą, pofpolicie bywają u wfzech 
w nienawiści. Każdy też w fprawach fwo
ich ma pilnie patrzyć na ten f pofob żywota, 
w kto rem miefzka: ma iy, powinuości f wey 
dofyć czyniąc, zalecać y zdobić, a w cudze 
fię urzędy nie wtrącc1 ć. Bo ztąd roście po
miefzanie fianow, gdy fię ludzie wdawają w 
fprawy fo bie nienależące: zrądże też y wła
fne powinności f we opuści ć m uflą, albo je 
wżdy niedb~le fprawują, mając dla cudzych 
f praw myfl rofrargnioną: y fama Rzeczpofpo
lita nie dohrze fię ma, gdy każdy nieprzeiła
wając na lwem urzędz i e , miefza cudze chci
wośt1ą gorno '-ci : ni ewacz~y jedno jako y cia
ło byłoL>y rofłarg iionr , gdyby członki, miey
fca f we opuściwfay, prze1ji0Hy fię na drugich 
członkow mieyf c ", a v 1 1by fię urząd wda
ły. A przetoż ludzie dobrzy, y pragnienia 

gor-
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gerności wyil:rzegać fię mają, y miłość fa. 
mego fiebie zbytnią z ferca fwego wykorze„ 
niać. Czego każdy tern łacniey dokaże, czem 
1kromniey o fobie będzie rozumiał: a dary, 
ktoremi był obdarzon, częftoby obaczał: a 
nad to by y ono uważał, że mu więcey do 
doikonaiości żywota nie dofiawa, niż dofta-
wa. A przetoż też nikogo fobie lekce wa-
żyć nie trzeba: ale fiłami , y majętnościami 
nafzemi ludziom, ile możemy, ufiugować. 
Nie godzi fię nam, ktorzy fię za bracią liczy-
my, fobie tylko gwoliżyć: ale raczey dobro
dzieyftw Oyca nafzego między fię udzielać, 
ktore on rożn"'e rożnym dał: aby tą rożnością, 
a fpolnym udzielaniem, powinówa[two bra
terfiwa między nami zachowano było. Kto 
tedy jeft bogaty, niech fię fzczodrobliwością 
ukazuje być ubogiego bratem: kto jeft rozu„ 
memy mądrością obdarzon, niech nauki fwey, 
yrady użycza potrzebnym:kto flachećt:wem 
abo możnością wiele może, niech zwierz
chność, y możność fwą obraca na bronienie 
niewinnych, a pokornych. Bo fię zda, ja-
koby . wfzelaką ludzkość zwlekli z fiebie, y 
prawo braterfłwa porzucili oni\ ktorzy boga· \~ 
temi będąc, fobie tylko bogaci fą: ktorzy u- -
czeni' y mąrlrzy fobie tylko nauką, y mądro-
ścią fwoją obmyflają. Bo prawdziwa ludt· 
kosć, y brateritwo udzielaniem wfzech rze ... 
czy ludziom zawiera fię: ~lbo na rofpomina-
niu, y użaleniu tych przygod, ktorym wfzyt„ 

s er 
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poddani jefieśmy. Zaprawdę nie jefi ~odzien 
w przygodzie fwey miłofierdzia drugich, kto
ry nad nędznemi nie ma zmiłowania: nia 
godzien jefi pomocy Judzkiey, kto w niebe
fpieczellflwie będącym ratunku nie daw a: 
kto zamyka ufzy przed profzącym: a drzwi 
przed potrzebnemi. A tak ufiawicznie trzeba 
fię o to fiarać, abychmy, ile możemy, drugim 
dobrze czynili: abyśmy fię ludzmi nie brzy
dzili, ani nimi gardzili: abyśmy fkładali na
dętość, a nic pyfzno nie czynili, nic bardzie, 
nic okrutnie. Bo te wady z fiebie wygnaw
fzy, cho('; rożne fą majętności ludzkie, przed
fię rowność umyiłow będzie zachowana, kto
ra jefi napotrzebnieyfza do zachowania poko
ju, y zgody. Ktorzy tey rowności . zachować 
uiechcą, naprzod jawnie da wa ją znać, że nie 
chcą mieć /polnego oyca z temi, ktorych za 
bracią mieć nie chcą. Bo to być nie może , 
aby ten w powinności braterlkiey nie miał 
chcieć zofiać z tym, z ktorym fię do jedne
go oyca przyz:rnwa. Potym też fami fobie 
zfrawają fię Proroki, że ktemu przyidzie, iź 
ktorzy niechcą być z drugiemi rowno, ci by
wa_ją ponihni. Bo to wyrokiem Syna (a ) 
Bożego jefi pofianowiono, aby, kto fię po
wyżfza, był unifon : a kto fię uniża, był po
wyżtzon. To mamy dobrze znać, y głębo
ko do ferca pokładać, a jako Bo1kie rofkaza-

nie 

)a) Lucre i4. v .. .u. 
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nie rofpominać„ y do tego wfzytkie nafze 
fprawy obracać. A przeto nikim gardzić nie 
mamy: każdego dobrą chęcią, y powinno
ściami zawżd > nafzemi ufzanować : fzc?ęili-
~e, y przeciwne rzeczy :lkromnie znafzać: 

rady uczciwey a z cnotą złączoney zawżdy 
fię trzymać: a powodzenia od BoGA wfzech
mocnego profić, y czekać: przed ktorego fto
licą ftanąć, a jemu liczbę ze wfzytkich na
fzych fpraw, mow, y myfli dać pewnie mufi
my. A to niechay będzie dofyć o Obycza
jach, ktore acz wfzem ludziom należą, ale 
nawięcey tym, ktorzy na urzędz.iech rą: nie 
iżbym o tern więcey mowić nie mogŁ ( gdy.Z 
fzeroki plac ku mowieniu, y Filozofowie o 
tem barzo fzeroce pifali) alem ja tylko o o
nych rzeczach był umyflił rozm owić, ktore 
fię naywięcey przed oczyma· ludzkiemi wier
cą. 

Ktorych dochodząc, chocia dofzedłem, 
chociam też nie dofzedł, mam tę nadzieję, 
że ludzie dobrzy prace moiey ganić nie bę
dą, jak~ tego, ktorybym Rzeczypofpolitey 

rad porno gł, a ztąd żadnego pożytku 
fobie nie naganiam. Przeto dru

gie rzeczy odprawuymy. 

s 2 AN-
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ANDRZEJA FRYCZA 

MODRZEWSKIEGO 
o 

POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEY 

KSIĘGI WT<)RE 
O Pra1vacb, 

To jeft, 

O Ujlawnch Statutowych. 

ROZDZIAŁ I. 
Prawa lub Statuty dla złych uflawione. 

Jako wiele na dobrych ri"bycza. 
jach należy, a jako y pofpoli
te, y każdego· z ofobna rze
czy nimi fię zawierają, a bez 
nich ani lud pofpolity pofłu-

fzny być może, ani Przełożeni dobr.ze rofka„ 
zować mogą, w pirwfaych Kfięgach dofyć 
doftatecznie, ile fię nam zda, ukazaliśmy. 
Teraz zaś o Ufiawach wedle ktorychby fądy 
~dprawowano , napifać umyflHiśmy. Lecz 

ono 
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ono ~rzetelna rzecz jeft, iż gdyby fi:ateczne 
wychowanie, wlłyd, dobroć, cnotliwe a 
święte obyczaje w ktorey Rzeczypofpolitey 
moc mfały, tedyby tam Statutow, lub Praw 
nie trzeba: bo uftaw nie pifzą ludziom do• 
brym, ktorzy z ikromności, a z obyczaju, 
nie z bojaźni, pofłufzni fą poczciwości. Lecz 
taka jeft w ludziach przewrotność, niewfiy
dliwość, y zle czynienia fwowoiność, iż trze
ba barzo twardych praw, któremiby rofl:ące
mu złemu zabiegano, wylewającey z brze
gow fwey woli zapory zakładano, ~ na wy
narzające fię zuchwalftwo wędfidła kładzio
no. A ponieważ tak jeft, tedyć y to Z!ł tem 
iść mufi: ze mnoftwo, a frbgość praw w ka
żdey Rzeczypofpolitey jefl: wielkim znakiem 
złego wychowania ludzkiego, niefzczęfliwe
go przyrodzenia, y złości uftawicznie roH:ą
cey: ktorem gdy urząd zabieżeć chce, mufi 
z więtfzą pilnością prawa fi:anowić , y kaźni 
nie po chwili, czern daley więtfze zaofirzać~ 
Mowmy przeto, jakie mają być Prawa, y co 
z nich za pożytek. 

ROZDZIAŁ II. 
Praw~, a obyczajow ro:lność. Prawa barzo J~ 

wazne, dla przycżyny , prze ktore p~ftano
wione, a wjzakoź y dla zwii:rzc/moici urztdu •. 

Praw, y obyczajow zda fię być tenże fpo-
s 3 fob 
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fob: bo Prawa rofkazują mieć dobre obyczg„ 
je, a złych zabraniają. Ale do praw przyda
ne bywają zapłaty, y karania~ aby nimi ludzie 
·bywali zatrzymawani w powinności ich, kto
rzy z dobrey woli fwey mało baczenia mają 
na do:bre a ftufzne rzeczy. Są tedy obycza
je jakoby zrzodła, a. początki, z ktorych pra
wa ciec y płynąć mają. Lecz te prawa mają 
fię na jaki l'.-: y przyczynie fadzić. Bo o niey , 
tak wfzytcy rozumieją, że jeił dufzą praw, 
albo ufi:aw. Przez tę 'obyczayni ludzie od 
grzefzenia bywają odfrrafzeni, y w powinno
ści zatrzymani, więcey niż karaniem, abo 
jakiemi zapłatami. A to jeft naprzednieyfza 
powinność Praw, aby nie tylko kaźni oka
źowały grzefzącemu; ale by też to w ludzi 
wmawiały, że fię nie godzi grzefzyć. Co je
fliże ktorych praw żadna fię przyczyna poka
zać nie może (bo wiela rzeczy przyczyny za
kryte fą, a niektore zgoła przyczyn nie ma
ją) wfzakże tak trzeba czynić, żeby rozu
mowi nie były przeciwne: a takowe tylkó 
dla zwierzchności urzędu mają być ważne. 
Lecz ile być może , trzeba fię o to fiarać, 
aby nie tylko zwierzchność urzędu , ale też 
przyczyna, jefli nie potrzebna, tedy wżdy 
taka, ktoraby fię pochwa1ić mogła, 7.acno
ści Praw broniła, y onę zdobiła. Bo dla te
go ·rozum z łafki Bożey jefi: ludziom dan, a
by był wodzem , y mifirzem życia ludzkie
go, y wfzytkich fpraw: a ktorzy go na firó-

llEt 
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n~ zarzucają, ci niegodni, aby je ludzmi 
iwano: bo to zarzucają, cz em człowi.ek dru· 
gie zwierzęta przechodzi. A jako promień· 
mi fłonecznemi wfzytko bywa oświecono, 

--a-fapetne rzeczy od pięknych bywają roze~ 
znane: tak rozumem rady ludzkie, powieść, 
y wfzytkie fprawy,jefli fą uczciwe„ abo fpro~ 
fne, bywają doznane. 

ROZDZIAŁ III. 

z. Praw ten ma byl warunek ; aby wfzytko 
ku uczciwości, a P?Jiaolitern-u p'& iytkowi .fla
nowiono, tak, aby Jednakie zap!aty c zotom, 
a zafzt tez jednakie karania złościom zljlmr,1i@
ne byty„ z. A Żadne wolności nie rnajtt być 
tak wielce waźone, aby kto bronirt:c fif nimi 
rnial karania uchod.zić, abo niejednakofć ka
rania odnofić. Bo prawdziwa wolnoJC na
leży w powfciqganiu złych rnyfli, y WY.fl fp
kow , nie w {wowolnof ci brojenia , co }E ko
mu podJba," ani w lekceyf zym karaniu wy.fl[
pn~ch.11 3. Jellize dla jednakiego wy.Jlępku 
t•oznosc kamnia rna być zac!zowana, tedy ma 
być obracana nie na rofpufzczenie wad.ze zlo
f ciom, ale na hamowanie. A pr.zetoź Mo
em·ze, f!acht'a, y ofoby na urztdziech będttcl 
majfł być ci~Źey karani, niźli ubo.ftwo, chlop-
Jlwo , y Judzie od urzEdow wolni: a jef.zc.~11 

S 4 Ctf-
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citŻey ci, ktorzy przeciwko ur.zędowi grze ... 
J zr1, niźli ci, ktorzy przeciwko proflem o fo
bom. 

Niech przeto pirwfze fiaranie Zakonodaw
ce to będzie, aby w poftanowieniu .Prnw nic 
nie odfiępował od rozumu, abo od baczno
ści, a iżby wfzytkie prawa (co y fam rozum 
roikazuje) tak do uczciwości, jako też do 
pofpolitego pożytku obracał. Bo jako to le~ 
karftwo bywa chwalone, ktore abo wfzytkie
mu ciału pomaga„ abo jefli tylko jedney czę
ści. tedy ją tak uzdrawia, że drugieynicnie 
zafzkodzi: tak też y to prawo ma być po
chwalone, ktore jednakie cnoty jednaki~mi 
zapłatami nagradza , a niemocom, y wyftę
pkom jednakiem jednakie lekarfiwa, y je
dnakie karania fianowi. Bo a kto rad takie
go lekarfłwa uźywa, coby od wątroby gorą
cość odganiało , a do żołądka zimno przy„ 
wodziło ? mam za to, że żaden. Bo gdzie: 
~ołądek jeH: zimny, tam żadne trawienie po
karmow nie może być: a ztąd y wątroba, y 
infze członki narufzone będą. Jakoż tedy 
to Prawo może być chwalone, ktore nie jeoą 
dnako wfzytkiey Rzeczypofpolitey jefl: poży• 
teczne: ktore jednakie cnoty nie jednakiemi 
zapłatami nagradza: ani teyże złości, kto
rey fię rożni jednako dopufzczają, nie je
dnakiem karaniem karze, ale jednym nazbyt 

fol„ 
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folgując, rozpufzcza wodze do wyftępkow, 
a na drugie frogie karanie fłanowiąc, odey
muje im moc bronić fię od krzywdy'? Bo 
mowię (dając naprzykład) o prawie, ktorem 
na jedny barzo frogie, a na drugie barzo lek
kie karanie za mężoboyftwo jefł poftanówio
ne. Ale co o jednem prawie rzeczono, to 
fię y o drugich im podobnych niechay rozu
mie. Trafiło fię w niektorem Powiecie, iż 
dwa człowieki ,jeden profiego fianu, a drugi 
flacheckiego, oba bogaci, y roley mieli da
f yć, ci frodze zranili jednego człowieka, acz 
nie tak bogatego jako farni, ale przedfię fla
chcica. Onego ranionego wzięto do Balwie
rza, ale iż niektore rany były w nim śmier
telne, przeto w miefiąc, abo we dwa umarł. 
Ci, ktorzy go z firony powinności przyjaciel
:fkicy nawiedzali , abo też y ci, ktorzy na o
glądanie nm od urzędu przyfłani byli, pytali, 
ktoremuby z onych dwu, co go bili, więtfzą 
w tern winę dawał? Odpowiedział, że fla
chcic fwaru y bjtwy początkiem był, ale bi
jąc, oba mu zarowno byli ciężcy: iż zgoła 
nie wiedział, od ktorego z nich fzkodliwfze 
rany podjął. Tedy oni pytając dokuczali ma„ 
wiąc: iż o rany oba oni, co bili, mają być 
karani, ale jeiliby z tych ran śmierć przyfżła, 
tedy jeden z nich tylko o głowę ma być ob
winion. Bo dwa o jedno zamordowanie, 
wedle nafzych Praw, nie mogą być na gar
dle karani~ N ą to on raniony odpowiedział, „ 

s s ~~ 
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ze o f wem zdrowiu zwątpił' ale na fum nie ... 
ni u f wem, kto re w rychle ma Sądu Bożego 
dpznal, nie może tego u fiebie pewnie pofl:a~ 
nowić, na ktoregoby wina o morderfiwo kła
dziona być miała , gdyż od tych ran , ktore 
oba jednako zadali, zchodzi z tego świata. 
Skoro tedy on ranny umad, wnet poczęto 
fzukać onego proftego ftanu człowieka, a gdy 
pofławion przed Sędzią, winę mu dano, a 
po tym iy ścięto. Bo Statut jeft, iż człowiel\ 
proftego ftanu jefliby f1achcica (kto ryby przy..: 
czyny z fo~bie naścia nie dał) zabił, albo o
chromił, albo frodze ranił, da gardło. To 
tedy jeH: karanie, ktore proftego ftanu mężo„ 
bo5a za wyftępek już podjął. Lecz on fla
chd ,, jefzcze żyw, y miefzka między ludźmi. 
Powiedają, ze z ofiadłości ma być do Sę
dziego po zw an, a wedle poftępku prawa Pol
fkiego, atbo za rany, albo za głowę pienię
żną winą ma być karan. Izali , dla Bo GA, 

ta f prawa nie jefi: takowa, ktora dwu Rze
czypofpolitych potrzebuje, dla tych dwoyga 
rodzaju ludzi 'ł a tak daleko od fiebie odda„ 
lanych, iż z jedney do drugiey przyftęp ża
dny nie może być: że też jedna od drugiey 
pomocy nie potrzebuje~ tak ' ze fię ich oby„ 
watele między fobą ani poymują, ani fię zna
ją: naoil:atek ze też ani wody, ani powi~
trza, ani :Llońca nie mają fpoJnego. Bo to, 
co jeft u nas w obyczaju, iz oboi ludzie mie
fzkająo w jedney Rzeczypofpolitey, dla je ... 

dney 
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dney przyczyny jedne ścinają, a drugim fol
gują, aza nie pofzło na dziw? Nie trzeba 
fię w tey Rzeczypofpolitey, w ktorey takie 
prnwa panują , f podziewać onego koń
ca, ku ktoremu ludzkie zgromadzenia bywa
ją, abywfzytcy obywatele fpokoynie, a fzczę· 
fliwie żyć mogli: w ktorey tenże jeft żywo
ta twego, y śmierci twey Pan, a ty bojąc fię 
śmierci, mufifz fzko·dy y fromoty, albo łaja
nie od niego cierpieć. W teyże Rzeczypo• 
fpolitey jemu jefi żart, a jakoby igrzyf1.o, za
bić ciebie, a tobie to za głowny wyfiępek po
czytają, jefii go .zabijefz, abo ranifz. Ale
śmy o tern indzie mowili, y jefzcze będzie
my. 

To tylko tu powiem, że to jeft włafny 
warunek praw, y opatrzenie, aby obywatele 
cnotliwie żyli: a iżby w karaniu złości, .za„ 
dnego baczenia na ofoby nie było. Bo ( iź 
flę pirwfzego przykładu trzymać będę) pra
wa fąjakoby lekarftwo, w ktorego dawaniu 
żaden biegły Lekarz na ofoby nie ma bacze
nia, dofyć jemu jeft, poznać niemoc, ktora 
chorego trapi, ale na to baczenia nie ma, je
fliże Pan, czyli chłop : jefii flachcic czyli nie
flachcic jeft ten, ktory leczenia potrzebuje. 
Tymże fpofobem prawa niech fię w fobie ma· 
ją, aby wyfiępki . winnych jednakim obycza
jem karały: a iżby jednako o pożytku, o po
kojq, y o zdrowiu wfiytkich rad?iły. Lecz 
do f prawienia tey rzeczy nie może być żadna 

fna-
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fnadnieyfaa- droga, jedno jefli prawa ku temu 
końcowi fię będą ściągały, ktory rofkazuje tC> 
drugim czynić, cobyśmy radzi widzieli, aby 
_nam czynion_o (b): bo to jeft nauka, ktora 
jakoby z nieba zftąpiwfzy, przylgnęb do na
fzego przyrodzenia : y od CHRYSTUSA Zba
wiciela nafzego tern i Rowy wyfożona, ku po
lepfzeniu żywota nafzego, y fpraw nafZych. 
Bo iż niektorzy chcą, aby w .fianowieniu. 
praw miano baczenie na ich zaHugi, abo nie· 
wtem jaką wolność, Boh--: day to, aby do
br..ze rozumieli, co mowią. Bo przez zaf1u
gi one rzeczy mają być rozumiane-, ktoremi 
czyja cnota, abo męfiwo bywa objaśnione 
w czynieniu dobrze abo famey I<zeczypofpo
litey, abo rzeczom pewnych ofob. Takowe 
zaRugi nie tylko aby nie miały być na bacze„ 
niu u tego, ktory prawa flanowi, alebych to 
rad widział, aby je co nawiętfzemi zapłata
mi nagradzano y zdobiono. Ale jefii kto za
fiugami być rozumie mężoboyfl:wo niefłufznie 
uczynione, a iżby go dla tego lżey karać 
miano, że jeft fiachcic, y zacnego rodu, ci 
nazbyt zle używają barz() dobrego artykułu, 
ciągnąc go od cnoty do niecnot, a od zacnych 
fpraw do fwey ka towniey. A ca o wolności 
rnowią, zaprawdę prawdziwa wolność nie 
należy w !wowo]ności czynienia, co fię po
doba, ani w zbytniey foldze praw przeciwko 

tym, 

(b) Matth. 2. v. 1:.z. 
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tym , ktorzy fię głow ych wyfl:ępkow dopu
ścili: ale na eź · · poh.:.mowaniu flepych , a 
upornyc , y :tkwapiiwych popędliwości fot
dtcznych 9 a w rządzeniu rozumu, ·wedl 
~ torego nauki, nayleptZe a nayświętobliwfz 
jefi życie na świecie. Ktemu te.Z należy w 
prawdziwey karności, w rownem pra' ".' a o
pifaniu, w jednakim pofiępkujednakichfpraw 
okrom wf.żelakiego na o foby baczenia, a w 
rowności fądzenia, fkazowania, y prawa wy
konania. Aktorzy fą frożfi Panowie nad po
pędliwości f erdeczne? Kto re w ludziach nad 
kto remi fię zmocniły, a moc f wą wzięły, y 
myfl, y rozfądek wąt1ą, zwyciężają, y prze
wracają? Zaden nie jeft więtfzym niewol
nikiem, jako ten, kto nie porządnym panom 
fiuży, chocia bogaEtwem, y zacnością jeft 
zacny. A zafię aktora wiftifza wolność mo
że być pomyflona nad tę, nie być pod ich 
panowaniem'? Znieś mi kto z tą wolnością 
owy pany, co fię z f wey wolności chJubią, 
l\:torey wiele ich nie inaczey używają, jedno 
jako lrnnie bez wędzidł, y munfztukow bjjąc 
na fię, zębami y kopytami fpolne fobie rany 
zadawając, iż potym ku żadnemu Rzeczypo
fpołitey pożytkowi być nie mogą. Ale coż„ 
by tym koniom pożytecznieyfzego było, je
dno pohamować je wędzidły, aby tak y fobie 
y drugim zle nie czynili? A jddźcowi zafię 
co pożytecznieyfzego, jedno twardy mun
fztuk w gęb~ temu dzikiemu zwierzowi wpra-

wi-
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wiwfzy, powracać go wedle f wojey woli'? Nie 
rozumieć tego bydło, a przetoż teź fobie te
go nie życzy. Ale ludziom mającym rozum 
nic milfzego y roikofznieyfzego nie miałoby 
być, jako munfztukiem praw hamować po
żądliwości, a jako karety dobrym koniem 
fprawy fwe toczyć: możeć fię to zdać pę
tem, abo zwią~ami jakierni: ale zaprawdę 
takowe fą, że nas od uporu, fwowolności, 
y okrucieńfrwa, y od infzych wad hamują, a 
wiodą nas do mądrości , fkromności , ikłon
ności, y do infzych wfzelakich cnot. Niech 
żaden nie mnima, aby Boa nie miał w fobie 
wolności, przeto iż nie może grzefzyć: tak 
też żaden fię niechay nie mnima dla tego być 
nie wolnym, iź prawa, y karania frogoś(; o-
deymuje mu f wowole{1ftwo grzefzenia. Boć 
ona jeft barzo fprnfna, a narodowi ludzk1ei
mu fzkodliwa wolność, gdy kto popuści wo
dze nieflufznem pożądliwościom, na cudze 
rzeczy czyha, zdradźa, odprzyfięga, gwał
tem bierze, wiele rzeczy fwowolnie nad zdro
wiem y majętnością ubogich ludkow broi: a 
tego' y tym podobnych rzeczy wiele nabroi
wfay, chlubi fię rodem, y majętnością fwą, 
za ktorych rzeczy zailon ą albo b~rzo le kk@ 
bywa karan, albo wf zelakiego karania ucho· 
dzi: _wedle onego widz.a: 

Jura neget Jzbi nata, nihil non arroget armis. 
To 
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To jeft: 

Powie, że fię nie jemu prawa urodziły, 
Wfzytko zbroją przywłafzczy fobie ten Pa11 

miły. . 
Co jefli fię kto infzy czego ~rzeciwko nie

mu dopuścił, tego fię domaga , aby to było 
barzo frodze karano. Ktoż tedy nie baczy~ 
że ta wolność z wielką ludu profiego, a nie
mężnego niewolą jeft złączona? Lecz y nie
wola, y wolność zbytnia przemierzła jefi: 
jako zaś oboja rzecz mierna, y do długości 
trwałajefi:, y do mnimania u ludzi barzo do
bra. Tę fprawę dawająHifi:orykowie, iż ja• 
ko Perfkie panowanie dla niewoli, tak Atheń
flde dla zbytney wolności zginęło. U nas 
paf po lity człowiek niewolftwem nad miarę 
jeft uciążon: a flachta zafię nazbyt z wiel„ 
kiey wolności buja. Czegoż fię tedy dobre
go mamy fpodziewać z tego rzeczy fobie ba
rzo przeciwnych używania, abo przywłafzcza
nia? Niech u fiebie rozważy każdy kto chce 
ob rczaje tych ludzi, u ktorych w fercu przy„ 
wile je, y tytuły Świebody moc wzięły. Wie
le ich, ktor~y z nienawiści ludzi, a drudzy 
z przyrodzoney ferdeczney okrutności, nie-
ktorzy acz z przyrodzenia dobrzi, y fkromni, 
ale towarzyfiwem złych ludzi zarażeni wiele 
złego wyrządzają ludziom podleyfzego Hanu: 
cnocie ich jawnie zayrząc ~ ·- a f prawy ich do
brze uczynione niepobożnie fromocąc, y fzpe
cc:ic. A o onyćh co mam mowić, ktorzy f wo· 

wol-



~88 KsręGI WToRz 

wolnie mężoboyftwa broją? atoli od tego ar„ 
tykułu fą pobudzeni, ktore y krzywdy, y mę„ 
7.oboyftwa lekuczko karząc, przekładi.I bo· 
gate nad ubogie, flach tę nad mieyfki, y chło
piki ftan: to jeft, ludzi nad pfy, jak.o więc 
pofpolicie tey wolności obronicielowie y ro
zumieją, y mawiają. Ile tedy jeH: ffachcicow~ 
tyle jeft nad podleyfZym flanem KroJow: y 
owfzem ile możnieyfzych, tyle nad chudzi
nami Kro low. Bo żacien Kroi, y owf zem ża ... 
den tyran nie może mieć więtfzey mocy, je
dno nad żywotem, y śmiercią CZ) ją: ktorą 
moc iż przez nafze prawa jeft zawikfale dana 
możnieyfzym, tedy to na infzem mieyfcu E~e
rzey okażemy. · Nic tedy nie jeft Rzeczypo
fpolitey fzkodliwfzego, jako praw, a karania 
rożność, wedle rożności wyfiępujących. Bo 
jednym, a jednakim głofem prawo ma do 
wfzytkich mowić: jednym a jednakim pano
waniem ma wfzytkim panować, tak w roika
zowaniu jako w zabranianiu: jednym a jedna-

.kim fpofobem o pożytkach, yo trudnościach„ 
y krzywdach wfzytkich wobec ftanowić , y 
radzić trzeba. A ktorzy takiem prawom flużą, 
ci za prawdziwve wolne mają być rozumia
ni: jako on, ktory aby długo mogł być wol
nym.pragnął tego, aby był niewolnikiem praw. 
Lecz owa wolność, w ktorey fię zamyka za ... 
p~lczywa chęć wfzytko czynić, cokolwiek 
fię p.odoba, ledwie w ktorem nagrnbfzem 
narodzie mieyfc.e ma: nie tylko a'by miała 

by' 
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być godna Rzeczypolitey dobrze pofianowjo
ney. Niektore Prawa fą tak pofl:anowione, 
iż pożytkom wielkich Pan o w fłużą, a chu
dzinę niewolftwem trapią, ktora w nich jako 
w fieci więźnie, a mocarze przerywają je ja
ko pajęczynę. Bo iź już pufzczam na fira
nę prawo o mężoboycach , a co po owych 
odwłokach, ktore bez przyczyny fłufzney 
bywają po pozwiech czynione? Na co owo 
prawo, ktore niekaże imać ludzi chocia zło
_czy{1cow, iże wiele ofiadłości maj~? Jako
by z takiemi była fprawa o majętność ich, 
nie o złoczyńllwo, ktorego fię dopuścili. Te 
rzeczy y drugie im podobne, o ktorych na 
infaych mieyfcach mowić będziemy, jefli go
dne fą nazwifka Praw, niech fądzą mądrzy. 

Co jefiiże jednemiż prawy Rzeczpofpoli
ta ma być rządzona, tedy też jednakim ka
raniem wyfłępz]i mają być kar:rni. Bo nie
wiem coby więcey nie przy{h1ło prawom, ja· 
ko ou·a rozność karania, za tenże wyfłępek, 
ktorego lię rożnych fłanow ludzie dopufzcza
ją: gdyż, jefiiby fię do żywego dofiąc miało, 
ciężeyby mieli być karani ci, co tra zacnych 
urzędziech będąc grzefzą , niżli ludzie po
dleyfzego fianu. Plato rofkazuje obywatela 
Rzeczypofpolitey frożey karać o złodzieyfłwo, 
niż niewolnika, abo przychodnia: iż on bę· 
dąc w porządney Rzeczypof politey wyćwi
czony tak fię wielkiego wyfiępku dopuścił: 
ad podobno nie tak dobrze będąc do cnoty 

T wy--
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ćwiczeni, ikłonnieyfi fri Im wyfiąpieniu.· Ja
ko dnlelw ciężey nr:ij~ być brani ci, ktorzy 
chcą być widzi.mi, że fi9 t· k urodżiJi, wy
chowali, takierni fię na i(.>rcu y na ciele zfłali, 
aby we wlzern n:1cł inl;~e mieli , niż owi, kto
rym na wfZytkim fChodzi tnk z ftrnny dufze, 
jako ciała y majętności? A1e inaczey u na
fzycb, ktorzy mnirnają, żeby dla tego mieli 
być ff~niey karani Z:J k~J:/.dy wyfłępek, ze fą 
flacheckiego Hanu. Jalrn1 y to ich ilachećł:wo 
uroHo z fwowolef1flw<i grzd%enia, a z nieka
rania wyftępkow. Le.c7-by to nie było oka
.zowanie prawdziwego flacheftwa, ale nie
jak1cy zmazy, a zarnzy wfzytkiey ziemie: kto
ra aby od nafzych granic dal „ko była odegna
na, lrnżdy prawdzhvy fbchcic, ileby moż
ności .h~o zfławało, miałby fię ftarać A prze
to jefliżeby jaką rożność karania fianowić 
miano, tedyby ciężey ci mieli być karani, 
ktorzy rą na wyfokich urzędziech' niż po
dleyfzego Hanu ludzie: fro.żey bogaci, niż u
bodzy: frożey ilachcicy, niżli m·eyfkiego a
bo chłopfkiego flanu: [rożey ci, co fą na u
rzędzic:ch , niźli ci, co bez urzędu. Bo oni 
będąc y rozumem , y bogaćłwy od BoaA le
piey obdarzeni, więcey przycżyn mają, kto
re je od wyfrępkow odwodzą : a przeto ich 
wyfiępek ciężfzy jeft. A aczkolwiek to jefi: 
dofy( nie mała przyczyna do uihn.Pienia froż
fzeuo karania : wfzakże też y ta do tego 
przyftępuje, iż im jeił więtfZy, abo zacniey-

fzy 
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fzy ten, kto grzefzy , tym· y wyfiępek jego 
jefi jawnieyfzy, y więcey nafladowcow po
fpolicie miewa. A ludzi podłych iż niezna
czny żywot bywa, przeto też wyfi:ępki ich 
nieznaczne , a do nafladowania drugim nie 
tak na wf parze. ' Tak tedy mym zdaniem to 
mieyfce ma być zamknione' aby na wfzyt„ 
kie w jedney Rzeczypof politey rniefzkające, 
gdy fię jednakiego wyftępkn dopufzczą, je
dnakie karanie było fianowione. Co jeffi.by 
jaka rożność karania o jednaki wyfi:ępek u
fia wiona być miała , tedy ma być obracana 
nie na rozmnażanie fwowolności możniey
fzych, ale na odegnanie krzywd od ubogich 
Judzi. Bo ponieważ ta jeft powinność praw 
zabiegać krzywdom : tedye nieinaczey te
mu dofyć uczynią, jedno gdy cięźey będą 
karać onych, co ubogim krzywdę czynią, ni
ż li tych, co bogatym. Bo możnieyfaym nie 
tak foadnie kto może krzywdę uczynić, jako 
chudzinie: a przctoż te krzywdy, ktore im 
bywają czynione, ciężey mają. być karane, 
niżli te, co możnieyfaym. Lecz onę rożność, 
że za profi:ego Hanu człowieka dać dziefięć 
grzywien, a za flachcica fio grzywien, abo 
gardło, okrucief1fiwo jakieś wymyiliło nie 
mądry Zakonodawca: a przeto.Z z porządney 
Rzeczypofpolitey ma być wyrzucona, y z pa
mięci ludzkiey wykorzeniona. Widzę, źe 
y onę rożność wiele ich chwali, gdy na dru
gie, ktorych fwo.wolność trudno pohamo-

'f z wać, 

• 
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wać, frożfze karanie uftawiają: a na drugie 
Izeyfze, ktorzy łacno w powinności mogą 
byl zatrzymani. Takową rożność y oby
czajem za prawo wziętym, y prawem pifa· 
rlym bywa pochwaiona. Sama tez to rzecz 
świadczy, że lud.zie wyfokiego ftanu, a na 
jakim wielkim urzędzie pofadzeni, więcey 
fię obrufzają, gdyby obaczyli, ano ich do„ 
bremu mnimaniu kto co uwłacza, niźli po'"" 
dły lud, a motłoch: ktorzy, kiedyby nad ni
mi śmierć, abo taras, abo jakie frogie kara
nie nie wifiało , leciel.iby oflep na wfzelakie 
złości. Lecz owey rożności, za ktorą wiel
ka f wowolnbść idzie, z ktorey wiele ich po
rwani bywają do grzechu, jaka fię w artyku„ 
le o mężoboycach okazuje, a kto mądry nie 
będzie ganił? Zaś a ktoby z rozumnych te
go nie chwalił, gdyby ono, co fortuna lu
dziom ujęła, prawa, lub ftatuta im nagrarlza„ 
ły, a krzywrlyby fię ubogiemu człowiekowi 
uczynioney ciężey niśdły, . niż gdyby ją bo
gatemu uczyniono: jefl~by ofoby na urzędzie 
będące ciężey karano, niźli te, ktore urzę
downie mają, ciężey fiachcica, niżli chło
pa~ Y to mi fię podoba-, aby też ten był 
frożey karan, ktory przeciwko urzędowey 
ofobie wyftąpi, niźli kto przeciwko ~rofiey. 

~~~ 

ROZ-
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R OZDZIAL IV. 
Inf ze przejlrogi, abo warunki praw. 

Te przyczyny rozności karania wyjąWfzy, 
niewiem, jefii ktora infza ma być przyjęta. 
Lecz prawa mają każdego w powinności je
go zatrzymawać: drogę do fzkodzenia lu
dziom zagradzać: śmiałość żłych hamować: 
niewinność każdego bef pieczną ze wfzech 
ftron czynić : radzić o tern, jakoby dobrzy 
ludzie w pokoju, a w zacności fwey zacho„ 
wani byli: fwary, niezgody, y rożnice, ile 
mogą, wygładzać, a f pokoyne Rzec.zypof po· 
litey pofianowienie umacniać , y bronić go. 

ROZDZIAŁ V. 
Roźnośc, a rozdział Praw. 

Do tego przyfzło, że już o rożności praw 
mowić mamy. A może żaden odemnie nie 
czekać, _jak.oby od ufiaw~e ~raw, doftatefz ... 
nego op1fanta praw. Nie Jeft rzecz moJ'eY 
możności : a potrzebuje czaru' y pilności 
więcey. Zda mi fię, że dofyć uczynię po
winności mey,jefii drogę do niektorych praw 
ukażę, abo też niektorych praw dotknę. 1 

Zą
dałbym tego, aby Ci, ktorzy rozumem, nau
ką, y doświadczeniem rzeczy wiele mogą, 

T 3 do 
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do tal~ }Vielkiey rzeczy chęci pr7,y fożyli: gdyż 
w terb pon:ądne Rzeczypofi1olitey poftano
wienie· naywięcey n:.:: leży. A t '1 k wfzytkie 
praW<1 jedne z przyrodzenia uroiły, drugie o• 
byczaymi, y uCT:awami ludzkiemi fą uchwa
lone, niektore też fą Boikie. O Bofkich te
raz mowić nie będziemy. Te praw:a, ktore 
z przyrodzenia nroily, Filozofowie piLlie wy
łożyli, ktorzy o cnotach, y powinności ach 
pifali. A do tych oboich prawy przyrodzo
nych, y Bożych, uH:awy rożnych narodow 
jefli mają być uchwalone, trzeba 3by do frlich 
co nabliżey przyilępowały. Bo im daley od 
nich będą rożne jako od fwoich zrzodeł, tem 

· je mniey za godne imienia praw będą rozu· 
mieć. · 

ROZDZIAŁ VI. 
U.ftawy, albo Prawa o Urzfdzie. 

N aprzod tedy prawa niech będą fianowio
ne o zleuaniu urzędow komu, a dla ktorych 
przyczyn mają być zlecane. Na cnotę, a 
naukę napirwey trzeba baczenie mieć: a do 
czego fię kto zgodzi. Ci, ktorzy w rzeczach 
Rycerfkich fą. biegli, niech Wojewodztwy by-
wa ją uczcieni: bo oni, wedle nafzych oby
czajow, fą wodzmi na woynie , k<iżdy f we· 
go Powiatu. Ktorzy w prawie fą ćwiczeni, 

nie„ 
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niechay będą Sędziami. Na Staroftwa Po„ 
wiatow, y Zamków niechay bywają obierani 
tacy ludzie, ktorzyby pokoy domowy mno„ 
żyć, a fprawiedliwość między ludźmi za
chować mogli. Ktorzy na wotowanie oll:rą 
rozrywkę mają, ci do Senatu, to je!ł, mię
dzy Pany radne mają być przyimowani. Aleć 
zaprawdę trzeba fię przypatrować obycza„ 
jom tego, kto ma być obieran: jelli jefzcze 
nie będąc na urzędzie umiał pofł'ufznym być, 
jefli fądowi doiyć czynił, jefli urząd w u czd
wości miał. Kto tych cnot w fobie nie ma, 
:Raba nadzieja o niem, aby mogl dobrze ro
fk~zówać, bo kto cbce dobrze rofkazować, 
trzeba ahy fam wprzod dobrzepoHufZny był. 

Ktorzy abo farni przez fię 1 abo przez ko
go infzego profzą, ci na urzędy niechay nie 
będą przyimow<ini, bo fię zda , jakoby ci nie 
dla Rzeczypofpołitey, ale farni db fiebie u
rzędu fię domaga 1i. Dobrze zaprawdę Ha
dryan Cefarz niektoremu człowiekowi , co 
przedtym bywa ł Hetmanem, gdy proGI, aby 
mu fię wedJe prawa odpowiedać godziło, od
pifał: iż nie jefl obyczay, aby o to profzono, 
ale pozwalają tego: dawając znać, iż wiele 
rzeczy jefi:, ktore uczciwie mogą być pozwo
l9ne, a przedfię nie jeil rzecz uczciwa o nie 
profi6. Bo co fię o jednem rzekło, toż fię 
y o drugich ma rozumieć. _ 

A jefliże Urzędy nie ma)ą być tym d.awa
ne, ktorzy fię ich upornie domagają ,1 jako 

T 4 da-
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daleko więcey tym, ktorzy je kupują? Eo 
bez tego być nie może, aby ci, ktorzy cze· 
go handlem , abo obyczajem kupieckim cze
go dofiali, nie mieli fobie 1; tego pożytku 
czynić. Są też ci, ktorzy zwierzchnemu Pa
nu, abo Krolowi nic nie dawają, ale przed
fię dawają tym, ktorzy za nimi profzą, aby 
tym fnadniey dofl:ali. Ale y ci w takowemże 
wyfkoku m(łJą być policzeni. Bo pof poJicie 
to bywa, iż w czem kto fzkodę podjął, w 
temże zafię fzuka nagrody. Lecz zgoła wfze
lakie urzędow dopieranie ma być prawy ha
mowane, y zabronione, bo widzimy, iż ja
ko frogi tyran trapi tego, w k\m moc wzię
ło: jako go pędzi kll c.zynieniu, y podeymo
waniu wiela rzeczy nikczemnych, fprofnych, 
y nieprzyfi:oynych, aby wżdy kiądy dofzedł 
tego, czego żąda. Piękneby fpieranie mię
dzy obywatelmi było o cnotę, a o dowcip: 
aby ci, ktorzy zacnego rodu fą wfzelaką pil
nością do tego fię garnęli , żeby od podley
fzego ftanu ludzi jafnością cnoty, y uczciwych 
fpraw nie byli zatarci: aktorzy fię przodkow 
fwych zacnością nie mogą ozdobić, ci fię 
niech fiarają, aby fi ft włafną f woją cn'Otą zdo
bili, y zacnemi czynili: a każdemu fię do
brze zachowywali tak każdemu z ofobna, ja
ko y wfzytkim w obec jawnie. Domaganie 
tedy urzędow ma być prttwem zakazane: a 
cnocie doświadczoney , dowcipowi , y za-

cnym 
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cnym uczynkom urzędy mają być dawane. 
O czem W pirwfzych Kfięgach więcejem pi
fał. 

To też jeft rzecz potrzebna, aby nikomu 
w żadnem Powiecie urzędu nie dawano, je
dno temu , ktoryby tam miał o{iadłość: aby 
nie był niedbałym w f wojem urzędzie ,jefliby 
gdzie indzie miał mi ef zkać, a ur.zędowi fwe
mu gdzie indzie dofyć czynić. A to fię ma 
rozum1eć nie tylko o tych urzędnikach, kto
rzy lądy !prawują, ale też y o tych, ktorzy 
mt<lją moc rofkazowania. U nas wiele ich 
jeft, ktorzy z ·łafki Krolewfkiey wielkich u
rzędow doftąpili w tych Powieciech, w kto
rych nie mają ofiadłości. Ci aczkolwiek mu
f/.ą by~ cierpiani w ich urzędzie, ale przed
:fię namiefiniki fwe niechby mieli taki.e, kto
rzyby wonem Powiecie ofiadłość mieli. Bo 
ktore na to z infzych Powiatow biorą, ci ra
dzi barzo łupią : jako ci, ktorzy nie rnięd~y 
fwemi rofkazują: ale y o tern myflą, jakoby 
fię ztamtąd wyniefli, yo to nic nie dbają, ja
kie mnimanie po fobie zofl:awią u tych, kto
rych żadnym powinowaćt:wem obowiązanych 
nie mają. Czego acz infze krainy doznały, 
ale naywięcey ta Prufka ziemia, która teraz 
jefi pod Kfiążęciem, przed dawnemi czary 
doznała : gdy tam przed tern Krzyżacy pano„ 
wali. Bo z pośrodku Germaniey pof yłano 
do Prus Grofy Rzeikie: ktorzy między ludź
mi nie f wemi okrutnie , a frodze panowali. 

T 5 To 
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To też jefi zdradzanie praw, jeiliby kto tyl• 
ko Haj anie roli, abo jaką nie wielką majętnoft
kę kupił w ktorem Powiecie, aby tam urzę„ 
du dofl:at. A tak trzeba to mieć na baczeniu, 
aby żaden nie trzymał urzędu w Powiecie, 
jedno ktoby tam nic małą część ofiadtości 
miał, y tam irnczęściey miefzkał, a od Po
wiatu onego na długi czas odjeżdża~ nie mu
fiał: wyjąwfzy ktoryby Powiat potrzebował 
godnego urzędnika, a wf woimby go Powie
cie mieć nie mogł, ażby ge> z infzego Powia
tu doftawać mufiał. A wfzakże nie ma być 
ganion obyczay Hifzpańfki, ktory iż fię w 
wielu Powieciech Hifzpa{1fkiey ziemie zacho
wuje, powiedział Petrus Royjius Maureus mąż 
fławny, ktory dla ofobliwey nauki, y biegło
ści w prawie, od Krola był Referendarzem 
uczynion. Ten ( mowię) tam jefl obyczay, 
aby żaden w temPowiecie nie fc1dził, w kto
rem fię urodził, Bo ponieważ krewność, po
winowactwo, przyjaźń, y nieprzyjaźń, abo 
m!ędzy żyw~mi zaczęta, abo od {brfzych ja
koby przez ręce wzięta wiele ludzi od praw
dziwey drogi odwodzi: rychley Sędzia bę
dzie między temi fprawiedliwie fądził, mię
dzy ktoremi ani przyj~źni, ani nieprzyjaźni 
żadney nie bętizie miał. A przetoż nie bez 
przyczyny zacnego Mazowieckiego Xięftwa 
Pofl'.owie na jednem Seymie żądali, aby ich 
prze cudzoziemcom, a nie oney ziemie oby
watelom ku rozf ądzeniu były zlecone. Jem ... 

by 
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l•y ten obyczay był przyjęt, tedyby t~ż trze
ba zamierzyć ezas, pokiby ktory Sędzia na 
urzędzie miat być, aby fkończywfzy wedle 
czaru urząd f woy, do domu fię wrocić mogł. 
Ono też prawy Rzymtkiemi opatrzono, aby 
tRlrnwi Sędziowie złożywfzy urząd z fiebie , 
nn anem mieyfcu piędziefiąt dni miefzkali: 
aby przez ten cżas był flufzny opyt. jefli ko
go nieflufznie fkazali, żeby wedle fpofobu 
wyftępku byli karani, ajefii co niefprawiedli
wie wzięli, aby we czwornafob wrocili, aby 
ąn , co z niego co niefprawiedliwie złupiono 
dwie części wziął, a drugie dwie części do 
pofpolitego fkarbu obrocono. 

Dofyć jednemu na jednem urzędiie: a je
fliby ich więcey miał, tedyby wżdy niechay 
nie były fobie przeciwne. Bo a jakoż kto 
jeden może mieć urząd w rożnych Powie
ciech, gdyż razem na dwu mieyfcach być nie 
może'? lecz to jefl: powinna rzecz, aby każ
<ly Powiat miał zawżdy fwego urzędnika przy
tomnego. 

Ale naprzod niż co trzeba opffać fpofob 
obierania Kro la: kto ma być ob ran, od ko
go, a Jakim f po fobem. W Zakonie Bożym 
tak na pi fan o: ( c) J efli umyfiicie fobie obrać 
Krola obyczajem infzych narodow pogranicz
nych, tegoż obierzcie, ktorego wam Boa 
obierze, tó jeft, z wafzey krwie: bo fię wam 

nie 

( c) 5. Moyfis I7· v. IS• 
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nie godzi przekładać nad fobą człowieka po• 
fironnego, a cudzoziemca. Z tych How mo
żemy obaczyć, że BoG, ktory infzych urzę
dnikow obieranie ludowi poruczył, obieranie 
Krola fobie tvlko farnemu zachował. Bo Kro
lewfka moż11ość łacno fię obraca w tyrań
fiwo , nie będzieli poruczona cztGwiekowi 
dofkonałey cnoty. A przetoż chcfał Pan Boa, 
aby on lud pirwey Kfiążęta, a Sędziowie fą
dzili. A potym gdy fię Krola upornie doma
gali, dal go im z gniewem, mowiąc do Sa
muela ich rzecz forytującego: ( d) Ufl'.uchay 
ludu profzącego: boć nie ciebie, ale mnie 
odrzucaią, aby nie byli pod moim Krolefhvem. 
Bo ar.zkolwiek możność Krolewfka nie leda 
podobieńll:wem jelł tu na ziemi możnościBo
żey, ale iż ona je ft zupełna, a naywyżfza, 
przeto dla niekarności łacno fię w ro{puftność 
uda wa. A tak zda fi~ jakoby tu BoG dawał 
znać , że ta władnośe Krolewfka więcey za 
upornym domaganiem była otrzymana, niżli 
:fłufznym fpofobem uprofzona. Rofkazał też 
aby jey nikomu, nie dołożywfzy fię jego, nie 
dawano. Ktemu y to przydał, aby je cu
dzoziemcowi nie dawano: iż takowi ludzie 
nie tak · bywają fkłonni do drugich narodow, 
jako do f wych. 1\ tak mądrze fobie zaiH:e w 
tey mierze Francuzowie poftąpiłi, y niekto
rzy drudzy naro.dowie , iż kilko domow fta-

ro ... 

( d) 1. Reg. 8· v, 7. 
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rożytnieyfzych obrano , z ktorych , gdy Kro
lewfkiego potomka nie zftanie, obierają Kro ... 
la. Bo tym fpofobem y pofironnym rożnyc:h 
narodow zagradza fię droga dopierać fię pa4 

nowania, y fwoi obywatele mają niejakie gra
nice, z ktor_y ch nie wykraczają około obie
rania Krola. Ktemu, chcąc Boa przyczyny 
tyrań{L\'a odciąć, kazał aby boga8:wa Kro
lewikie były mierne, mowiąc: Krol niechay 
niema wiele koni, ani wiele żon, abo frebra 
y złota. Ponieważ też okrom ofobliwey po
mocy Bożey żaden tey możności dobrze u
żywać nie może, przeto rofkazuje Boa, (e) 
aby Zakon jego zawżdy przed oczyma miał, 
o niem w nocy, y we dnie rozmyflając, aby 
fię przeciwko ludziom f wojem bardzie nie be
fiwił, a iżby z karności ani na prawo, ani 
na lewo nie uftąpił. Przeto.Z około obierania 
Krola niechay będzie prawne poftanowienie: 
a ktemu y ktora jefi: jego powinność , także 
o żenie jego, y o wienie, na ktorych dzier
żawach ma być oznaczone: y o fynow jego 
wychowaniu niech<ły pilne poiłanowienie bę
dzie, ktorzyby po tym kdziedzićł:wu oycow
fkiemu przyiść chcieli. Biada ziemi, jako 
Prorok Boży powL·da,(/) ktorey Krol dzie
cię. A na tern ci nic, jefli laty jefi: dziecię, 
czyli obyczaymi. Przeto niech prawa b~d~ 

- ( e) 5. Moyfis 17. v. 1g. 
( f) CoheMh 10. v. 1ó, 

po-
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pofl-anowione o wychowaniu fynow Krolew-
1kich: a mamki, ymifirzowie, y w nauce to
W:itrzyfze, także y w igraniu za radą Sena
torlką niechay im będą przydani. A ludzie 
wfzeteczni , kuropłochowie, pijanice, y po
chlebcy niech przy nich nie bywają : żeby, 
jako jeden uczony powiedział, onego mło
dego Panięcia, jakoby pof po.litego zrzodła, 
z ktorego wfzytcy pić mufzą, nie zarazili ja
dem f wo im, zkądby fię po tym niezliczone 
rnnofi:wo ludzi zarażało. 

Niech też będą prawem zagraniczone 
powinności wfzytkich urzędnikow, w coby 
fię mieli wdawać, poki, a jako. Aby na ka
żdy rok jawnie z urzędu trzymanego liczbę 
pzynili: ktemu te.i karanie frogie, jefliby w 
czem na onern urzędzie wyfiąpili, ma być 
pofi:anowione. W czem też zawiermn pra- / 
wo o wracaniu pieniędzy, abo podatkow nie
fprawiedliwie wziętych. 

To o tych niechay będzie dof yć, ktorzy 
władność w ręku mają. 

ROZDZIAŁ VII. 
Prawa o roŹnofci ofob ztrz{daw 

nie majqcych. 

P ~tern o beiurzędowych ofobach pifać trze
ba, y o ich rozmaitości: z ktorych jedni fą 

fo-
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fobie wolni , a pod drugiego prawem : y CJ> 
to za prawo takiP. : a jako bywa albo nabyte, 
albo wzrufzone. Tu te;;; będzie o władzy 
Oycowikiey, y Pańfl<:iey: ktorą mają, Ociec 
nad f~rnem, a Pan trnd niewolnikiem, y nad 
krnieckm, y nad każdym człowiehiem pod 
jego mocą będącym : potym też y o tey wła
dnośći, k torą mąż nw nad żoną. A tak ma
ją być prawa poftanowione o wefe]ach mał
żeńfkich, o rozwodziech, o na wolność pu
fzczeniu, y o wyzwolen u z mocy Oycow
fkiey. Potym o firotaG:h , y o opiekuniech • 
. Kremu o raźności proftego, a ffacheckiego 
flanu, tak tego , ktorzy mają wrodzone fla
chećł:wo, ja ko też tego, ktorzy darowane. 
Ktorzy zacni fą ci.1otą, a wielkiemi przeciwko 
Rzeczypofpolitey zaHugami .fławni, ci chocia
by. nie flacheckiego rodu byli, za fiachcice 
mają być poczytani. Bo fama rzecz, cho
ciaby ludzie nie chcieli, flachcicami je czyni. 
A przeciwko przyrodzonemu w rzeczach po
fiępkowi walczyć, jefi: rzecz ludzi fzalonych, 
y złych: o czem na infzem mieyfcu fzerzey 
mowić będę. Ona miefianina flachcicow z 
rycer~mi, niewiem ·' jefli ma być ganiona. Bo 
zaprawdę Rycerze nie rodzą fię, aczkolwiek 
.fię flachcicy rodzą. A jako infza rzecz jefi: 
być ludźmi uczonemi, a infza być fynmi ludzi 
uczonych: tak infaa rzecz jeH być rycerzem, 
a być fynem.rycerzowym. Rycerika doH:oy
ność bywa nabywana częścią zaRugami prze-

, ci\V 
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ciw Rzeczypof politey, częścią też pewnemi 
ceremoniami : o ktorych onę przypowieść 
pof policie wfporninają; lepfzy Rycerz niż Pa
nofza, ktoremi Rowy pokazuje fię, że za
cnieyfzy jeH: fl:an rycerza niż proH:ego flachd 
ca. Takową dofioyność dawają KroJowie 
też y tym, ktorzy fię flachcicami urodzili : 
nie jefi to tedy jedna rzecz urodzić fię fiachci;. 
cem, a być rycerfkiego ftanu. Prawa· wiele 
pożwalają rycerzowi, czego nie pozwalają 
infaym ludziom. A tak ma być uftawiona 
rożność między rycerzem, a międzyfiachci
cem : a niema być tytuł rycerfłw.a przywła
fzczan tym, ktorzy go nigdy nie zaHużyli. 

I 

,ROZDZIAŁ VIII. 
Pr~wa o panowaniu, abo dzierżawie, 

J I • y o roznoscz rzeczy. 

J u~ naftępuje ona rofprawa o panowaniu, 
yo rożności rzeczy. Rozmaite przeto wy
liczają f pofoby, ktoremi doftawają panowa
nia częścią obcych narodow, częścią też f woi
mi ziemfkiemi prawy w obyczay wniefione, 
y przyjęte: a kternu ,jedne fą, ktoremi wfayt
kiego w obec doH:awają, a drugie, ktoremi 
każdey rzeczy z ofobna. Między pirwfzemi 
fpofoby, wyliczają dochodzenie dziedzićt:wa, 
abo teftamentem, abo też bez teftamentu 

nam 
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nam odumartego : między poiledniemi fą, 
prawo mnoftwem dzierfawiec po fobie nafię
pujących ugruntowane, dawność, odpifanie 
teftamentem, poruczeniem ria tefłamencie 
do wiernych rąk, aby to komu infzemu dano. 
Tamże też bywa rzecz o ich gruntownem 
prawie, y o trzymaniu pożytkow: ono pir
wfze prawo miewają Panowie, ktorych jeft 
włafny grunt, abo ktorzy lennem prawem co 
()ddawają: a to mają ci, co fię pod obronę 
czyję uciekają, a na ich ziemi do .cza fu, abo 
za pofl'.ugami, abo za jakimi infzemi umowa
mi fiedzą. Te prawa, y infze ku tern nale
żące , barzo fzyroce ludzie w prawie uczeni 
rofprawują. 

ROZDZIAŁ IX. 
O Kontrakciech, y Obligacyach , abo 

obowiqzkac h. 

Po tym niechay idą prawa o Kontrakciech, 
abo umowach, ·z ktorych obowiązki rofi:ą: 
ktory poftępek prawa barzo fię daleko ścią
ga. Bo ledwieby fię ktora między ludźmi 
fprawa naleść mogła, ktoraby fię nie zamy
k,1ła kupnem, przedażą, odmianą, darowizrn!, 
naymem, ujednaniem fiebie na co, obiecaniem 
czego, rękoiemfhvf>m, pożyczką, d~niem do 
wiernych rąk, zaHawą, y in!zemi tym podo
bnemi. 

u ROZ-
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ROZDZIAŁ X. 
Prawa o krzywdach , kton bywajt} uczynione 
)łowy, abo r:zecz'l· I. Staradję o to trze
ba, aby drobnego flanu ludzie . im naywięcey 
może ~yć, bejlJieczni byli o~ krzywd: a iź
by k azdernu wolno bylo jkarzyc na tych, kto ... 
rzy komu krzywdę uc.'Z.lJnili. 2. Prawa ma
jq być fp{ane przeciwko tym, co łają;, Jro· 
mocq, y bij1. 3. Przeciwko gwa?townikom, 
cudzołożnikom, y ztodziejom. 4. Ta.kŻe prze ... 
ciwko mtźoboycom. 6. Przeciwko onym , co 
P..rzec~wko Maj~ftatowi W!J;fiępujq. 5. Na -
lichwiarze, y ztrzrdy łapance. · 

O krzywdach też ma być uczyniono pofta
nowienie, o tych, ktore y iłowy, y rzeczą 
bywają czynione: bo wfzytkie wedle fpofobu 
wyftępku, abo wyftępujących, fzkodami, fro
motami , więzieniem, wywołaniem z zie
mie, niewolfiwem, abo śmiercią mają być 
karane.-

A o tern ma być pilne fiaranie, aby po
dłego ftan u ludzie od krzywd co naywięcey 
byli befpieczni. Wiele flachty, y bogatych 
ofob lecą do czynienia krzywd ludziom po
dłym, y ubogim. Ci, jefliby je winą pienię
żną karano, nic fię nie polcpfzają : przeto 
niechby abo na długi czas więzieniem, abo 
jaką zelżywośdą karani by li. Niech żaden 
nie ma źa to, aby ktory człowiek by nayu-

boż-
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bożfzy miał być taki, żeby krzywdę nie ze
mfzczoną, a nie 1karaną miał ikro mnie zno
fić. Co acz na czas taić mufi: wfzakże fię 
trzeba obawiać, aby fię ona waśń zafiarza„ 
.ła kiedykolwiek ku fzkodzie Rzeczypofpoli
tey nie wywarła: zwłafzcza iż wfzytek ten 
ubogi~h ludzi narod, dla wzgardy fwey, a nie
karności, baczy to, że jefi na krzywdy wy
ftawiony. A przeto trzeba o tern radzić, ja
koby dla niekaranych krzywd, waśń a gniew 
ubogich ludzi nie roR, a nie zaftarzywał fię: 
a ktemu, aby czem kto bogatfzy, atm zacnie~
fay jeft, tern frożfzemj , abo wżdy f prawie
dliwfzemi, a powinnemi kaźn i ami od czynie
nia krzywd był odftrafzon. Solon Safami{1-
1ki, gdy go f pytano, ktorymby fpofobem to 
być mogło, aby co namniey krzywd między 
ludźmi było, powiedział: J efli ci, ktorzy ża
dney krzywdy nie ucierpieli, tak będą żało
śni, jako ci, ktorzy ucierpieli. Zdrowa to 
zaprawdę odpowiedź, a mądrego ufi:awce 
praw godna. Bo iż tak przyrodzeni~ f pra
wiło' że żaden człowiek fam jeden miefzkać 
nie może: by też y naywiętfzy doflatek wfzy
tkich rzecży miał: przeto też tak bywa, iż 
na tern fpolnego miefzkania towarzyftwie, a 
na użyczaniu rozmow, rad, y ratunkow, ja
ko członki w jednem Rzeczypofpolitey ciele, 
wfzytcy radzi przefiawamy. Ktoż tedy za 
to nie ma, iż gdy ktory członek tego ciała 
bywa obr.ażon, że y on fam obrażon będzie? 

u z Kto.ż 
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Ktoż tego nie baczy, iż za uczynieniem gwał
tu. jednemu obywatelo\vi, - dzieje fię gwałt 
prawom wrzytkiey I-(zeczypof politey flużą
cem? Tak tedy Solon Sal cimilifki rozumiał, 
żeby tym fpofobem ludzie byli odftrafaeni, y 
zatrzymani od czynienia krzywd, gdyby ka
żdemu było wolno fkarżyć na fwego wino„ 
waycę, a prawem z nim o fwą krzywdę czy
nić . J3o on wfzytkie ludzi w jedney Rzeczy
pofpolitey mief~kające przyzwyczajał do te
go , aby fię wfzytcy. z dobrego ;ipowodzenia 
fąfiada fwego wefclili, a ze złego fmęcili, y 
frafowali. A teraz gdy komu krzywdę uczy
nią, a wfzytcy o to nic nie dbają, ani fię im 
to ferca tknie, niektorzy fię też z oney nę
dze wefeJą, tedy zbytnia niekarnoś,; wiele 
ich czyni gorfzemi, a do czynienia krzywd 
śmielfzemi. Ale między wfzytkiemi rzećza
mi naywięcey godzi fię, aby my, ktorzy je ... 
fteśmy niebieiką nauką napojeni, rozmyfiali
śmy w fercu przykazanie Mifi:rza n~fzego: 
ktore nam rofkazuje, abyśmy drugim tego 
nie czynili, czego nie chcemy, aby nam czy
niono. (g) Tak fię tedy drugim zachoway
my, jako chcemy, żeby flę też y oni nam 
zacho\Yali. Jeilić fię zda ciężka rzecz cier
pieć od drugiego krzywdę, a ten, ktoryć ją 
uczynił, zdać fię być złości wy: toż też y o 
fobie rozumiey, że y ty, jeflibyś kiedy komu 

krzy-

----~--~~~----------------___, 
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krzywdę czynlł,jefteś y złości wy, y godzien' 
abyś karanie za to odniofł. To przykazanie 
jefli fię głęboko wkorzeni w ferca nafże, mo
że nas odfl:rafzyć od czynienia krzywd. 

Sromocenia, ktoremi wfaytek ftan kto-
rykolwiek fromocon bywa, cięźfze bywają, 
niż ktore fię dziej~ prywatom: ktore jefli bę
dą napifane,terlymająbyć za fromotne kfiąż
ki poczytane, jako onych, ktorzy nie dawno 
pioro nie w enkawście, ale w jadowitey tru„ 
ciznie maczając ,jawnie napifali, że eh topika 
krew nigdy nie jeił życzliwą fiachcie. Niech 
przeto y tego Statutem zabronią, y przeciw 
wfzelakiemu fromoceniu, łajaniu, zbiciu, o
fieczeniu, y wfzelakiemu ofzpeceniu coby
kolwiek gwałt czyjemu żywotowi przynofiło, 
niech na to będą artykuły fpifane. 

Każdy gwatt nieił:ufzny tak rzeczom , ja
ko ofobom ktorem wyrządzony, niewiem , 
jefliby infzym karaniem fprawiediiwfzym, niż 
gardłem mogł być !karany. Cudzołon:wa, 
złodzieyfiwa, krzywoprzyfięfiwa. takie f ą wy
ftępki, o ktorych każdy rozumieć mufi , że 
frogiego karania godne. Wfzakże zwykłe 
karanie za złodzieyHwa zda fię być niejako 
umiarkowania godne, aby ci, co małą rzecz 
ukradną, nie byli na gardle karani. Wedle 
fiarodawnychRzymfkich praw,(h) jawne zło
dzieje karano nagrodzeniem we czwornafob, 

u 3 a 

(h) In~it. de obli. qure ex del. nafcnntur. 
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a nie jawne we dwoynafob : zaś Boflde pra
wa, ·wedle rożności rzeczy ukradzionych, 
jedne złodzieje wracaniem w pięciornafob, 
drugie we czworn~fob, a infze we dwoy ka
rały. Ktorzy Hie mieli czem płacić, te albo 
w nie w o Ją dawano onym , u ktorych co wzię
li: albo onym bywali zaprzedani, ktorzy z 
takich handłow umieją_ czynić pożytek. A· 
leby kto rzekł, że to była rzecz okruciefiflwa 
pełna, ludźmi ~andlować. Prawda jeft, ale 
też to nie mnieyfza, o rzeczy doczefne gar
dło człowie\rnwi wziąć. Lecz prawo Boże 
jafny wyrok czyni: Jefli złodziey nie ma czem 
oddać, niech będzie przedan. (i) Bo tym 
fpofobem fzkoda bywała nagradzana abo od
daniem we dwoynafob, abo daniem w niewo
wolą, abo zaprzedaniem złodzieja. A dziś, 
y temu fię nic nie wroci, komu co wezmą: 
y złodziejow przedfię nie niniey niż przed 
tern bywało, A przecłfię y Rzec.zpofpoJita 
pożytkow zbywa, ktoreby z tych na śmierć 
1kazanych być mogły, abo na woyuach, abo 
na domowych robotach: y złodzieje przedfię 
nic fię nie polepfzywfzy wnet bywają wiefze
ni: a podobno by fię polepfzyli, kiedy by im 
żywota przedłużono. Teraz po wfzytkiem 
Chrześciańftwie złodzieje fzubienicą karzą, 
ktore karanie iż Fryderyk trzeci Rzymfki Ce
farz naprzod wymyilił, pewnąfprawę mamy, 

a .. 

(i) z. Moyfis ~~. v. 3· 
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a po tym je przodkowie nafi w tey Rzeczypo
f politey wzięli w obyczay. Ale to zaprawdę 

. dziwna, iż oni, ktor.zy zaniedbawfzy poży
tku, l~tory abo z zapłaty, abo z przyfądze
nia złodzieja im przychodził, na głowne ka
ranie pozwolili: ciż zafię odrzuciwf zy na ftro. 
nę artykuł przeciw mężoboycom, aby gaf
dłem karani byli, mogli fię do tego nakło
nić, aby z zabijania przyjądoł f wo ich czynili 
fobie pożytek. Jakoby tego mnimania byli, 
że więcey ma.)ą być ważone rzeczy docze
fne, niż zdrowie ludzkie, a więcey im gi
nęło krndzieniem rzeczy, niżli zabijaniem 
przyjacioł. 

·A iż gardłem karać mężoboyfł:wo jeO: na· 
. przyfioynieyfza, y zgadza fię z Bofkim, ludz
kim, y przyrodzonym prawem, okazałPm to 
ja cztermi oracyami wydanemi, tamże za„ 
razem ukazałem rożność karania wedle ro
żności przyczyn mężoboyf.twa. Kto cztowie„ 
ka zabił, tedy to abo umyflnie ucżynił: jako 
ten, ktory tym umyllem z domu wyfzedł, y 
dla tegoż temu, kogo umyilił zabić, abo na 
drodze żaftąpił, abo fzukał wfzelakich drog, 
jakoby go żabić rnogł: abo też to uczynił nie 
umyfinie , ale z jakiey nagłey przyczyny: ja„ 
ko fię przydawa w zwadach, y rozmowach 
f pólnych między tern i wfzczętych, z ktorych 
iaden drugiego w nienawiści pirwey nie miał. 
Trzeci obyczay zabijania jeft, gdy kto chcąc 
ft~ obronić zabije. Jako gdy kto kogo goni, 

V 4 a 
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a do takiego iy mieyfca zapędzi, z ktoregoby 
inaczey uść nie mogł, chybaby zabił gonią
cego: takie zabicie zda fię być poniewolne„ 
Czwarty ipofob mężoboyfiwa jeft przygodny, 
ktory fię z jakiey nagłey przygody, a !kwa ... 
pliwie przytrafia, ima wolą y myfi tego, kto 
fię tego dopuizc2a. Pirwfze mężoboyfiwo 
nazowmy rozmyfine y umyfine , drugie na„ 
głe, trzecie potrzebne, czwarte nie baczne 
a przygodne. Dwoie pirwfze gardło zaflu
guje, ale dwoje poflednie nie: lecz żadne z 
tych nigdy n1e było pieniądzmi karane. O 
czem iżem bar10 wiele świadećtw w oracy
ach położył, przeto teraz niech będzie dof yć 
trochę dotknąć z Pifma świętego , ktore fi<t 
tak .od Rowa do fl'owa w fobie mają w czwar
tych Kfięgach u Moyżefza w Rozdz. 35. Od 
tego, ktory jeił winien ·krwie, nie bierzcie 
zapłaty, ale wnet śmiercią niech umrze. \V 
pirwfzych też u tegoż w rozdziale 9. Ktoby 
krew ludzką przelał, y jego też krew niech 
będzie przelana. Co CHRYSTUS tak powie
dział: Wfzytcy, ktorzymieczem biją, odmie
cza zginą: u Mat. 26. Zaś we 2. u Moyże
fza 2r. Kto człowieka tak uderzy, iżby u„ 
marł , niech będzie 2amordowan. Lecz te
mu, kto by nań nie czyhał, ale go dał Boa 
w ręce jego, poftanowię mieyfce, do ktore
ge ma uciec. To mężoboyftwo z przygody, 
a nie umyfinie zbrojone, fzyrzey wypifane jeft 

w pi~-
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w piątyt;h Moyżefzowych Kfięg~ch, temiRo
wy: ( k) Kto by nieobacznie blizn ego zabił, 
ktorego przed tern w nienawiści nie miał: ja· 
ko gdyby kto jechawfzy po drwa do lafa, ciął
by w drzewo podrębując je , a fiekiera f padł
fzy z toporzyfka padła by na bliźnego, y za
biłaby iy, ten do . ktoregokolwiek miafte
czka na to obranego niech uciecze, a gardło 
fwe opatrzy: by zafię ten, kto fię chce krwie 
mścić, poki go jefZcze zapalczywość nie mi
nęfa, goniąc mężo.boycę, jefliby daleka by ... 
la droga, nie poimał go, a gardła nie zbawił: 
ktory jednak śmierci nie zaflużył, przeto iż 
nie miał w nienawiści człowieka, ktory jefi: 
za bit, dla tegoż niechay będą obrane, y od„ 
łączone pewne miafta ucieczki. Lecz o tern, 
kto by kogo zabił broniąc fię, Ile wiem, nie
mafz nic dokładnie 'w Piśmie świętem: ale 
prawo przyrodzone uczy, y ja o tern wora
cyi mojey, ktorą nazwałem Laikim, dofia„ 
tecznie wypifałem, że gwałt gwałtem ode
przeć godzi fię. A ktoby ( mowi Boa daley 
2. Moyżefz 21. )umyflnie bliznego fwego za
bił , tego y od ołtarza mego oderwief z, aby 
umarł. A prżeto, chociaby kto bronią dre
wnianą, chocia żelazną , abo kamieniem rę
cznym, abo ręką bliznego nieprzyjacielfkie 
bił tak iżby umarł, tedy ten , co bije, za mę
żoboycę ma. być policzon, y na gardle fka-

u 5 ran: 
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ran : niech nie ma taki ładnego porttt, ani 
żad11ey ucieczki rlo tych mia fi, kto re fą na to 
tylko tym pozwałone, ktorzyby blizniego nie
obacznie zabili. Bo ta w czwartych Kfięgach 
Moyżefzo\yych doftatecznie wypifano w Roz
dzi <:1le 35. ktory Rozdział BoG z_amknął temi 
Rowy: (t) Nie bierzcie zapłaty ani za gar
dło od mężoboyce, ktoryby fię tego dopu
ścił: ani za to, aby fię mężoboyca do domu 
wroc1l, pirwey niźliby nawyżfzy Ofiarnik u.i. 
mart, z mieyfca ucieczkf, do ktorego fię 
fchronił : Nie plugawcie ziemie, w ktorey 
miefzkacie. Bo przelaniem krwie ziemia fię 
plugawi : a nie może być odekrwie na niey 
rozlaney oczyściona, jedno przez krew te ... 
go, ktory ją przelał. Nie plugawcie przeto 
ziemie, w ktorey miefzkacie, w ktorey po
śrzodku y ja miefzkam. Bo ja jefiem Pan, 
ktory miel~kam w pośrzodka was, o Syno4 
wie Izraelowi. A tak to za mocną , a twar
dą rzecz chciał mieć Boa, co rofkazał o o
czyścieniu krwie krwią, iż, chociaby też nie 
wiedziano kto zabił, przedfię rofkazał, aby 
mi.afto, ktoreby nabliżey było onego mieyfca~ 
gdzie trupa naleziono, zabiło cielicę, dla u
błagania BoGA Wiele jeft infzych świadeftw 
w Piśmie świętem o karaniu morderzow. Ale 
każdego karania przyczyna ma być ona, aby 
złych ludzi śmiałość, a fzkodzenia możność 

pow-
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powściągała, a od grzefzenia odfi:rafzała. 
Gdy;t; tedy za mały grzech on wyfiępek wfzyt
cy mają, y nie prawie za godny wiarowania 
fądzą , ktory może pieniądzmi odkupić: te„ 
dyć prawo, ktore rofkazuje mężoboyftwo 
pieniądzmi okupić' nie ma być poczytane za 
prawo , ale za Rzeczypof politey zmazę, a 
przyrodzenia ludzkieg() ikazę. Bo a kto mo· 
źe· doflatecznie powiedzieć, jako wiele złe
go z tey 1kazy uroilo? ktora żałośne odfzcze
pielifłwo, y fżkodliwy 'brak wniofla do Rze
czypofpolitey, a ktora popędliwościom złych 
ludzi zawżdy dodawa śmiał9ści : ktora fpo· 
koyne a niewinne na niebefpieczność jakoby 
na rzeź wydawa: ktora pofpolitey flachty 
śmiałość zmocniła: ktora frogie niewolftwo 
11a ludzi prollego iłanu włożyła: ktora zaw
żdy miała w fobie naftenie zdrady, niezgody, 
zwady, y woyny wnętrzney, L. Meraciut 
(jako powieda Marius Salarnonius zacny pra-· 
wnik) gdy tego nie mogł śdrpieć, że wedle 
dwunaści tablic ufiawy, każdą krzywdę plą
cią a dwudziefłą grzywien miedzi oprawowa
no, wziąwf zy worek pieniędży , knał Ru
dze nieść za fobą, a fam kogo potkał, kaz
dego bił : a każdemu, kogo ubił, pię~ y dwa
dzieścia grzywien miedzianych pieniędzy za
raz dać kazał. Z tego przefirzeżeni Sędzio
dziowie ono prawo o fzacowaniu krzywd od
mienili. Jefi u nas wiele bogaczow, ktor?y 
nailadują Neracyufza ofiawiając prawo Pol-

fide: 
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fkie: ktorzy ile fet grzywien mogą mieć, ty„ 
le flachcicow : ile dziefiątkow, tyle chłopow 
zabić śmieją: a niektorym nic nie je fi pof po
litf zego , jako myflić ·o zabiciu tego , kogo 
nienawidzą. A wżdy jefzcze aż do tego cza
fu żadny Sędzia, żadny Hetman, żadni Se
natorowie nie zjawili fię u nas, ktorzyby fię 
do tego ftatecznie przyczynili, jakoby win~ 
fł'ufzną ża męźoboyfiwo ufiawili. Zaprawd~ 
pieniężny człowiek nie boi fię żadney winy. 
ktorą pieniądzmi odkupić może. Lecz wa· 
śni fwojey uczynić dofyć aza nie milfza złe-· 
mu człowiekowi, niżli wielką fummę pienię
dzy firacić '? Ale to niektorzy farbują, wy
wodząc frogość kaźni Polfkiey: że na rok do 
tarafn mężoboyce fadzają. Lecz czyli mni
rnafZ, żeby BoG flufz.nieyfze karanie za kto
re infae wyHępki uftawić chciał. niż za mę
żoboyitwo? Nie tylko niewinnego człowie
ka zabicie kazał gardłem karać, ale też y 
nawinnieyfzego : a tak dalece, iż o Kaimie, 
ktory brata zabH, gdy fię wielce Hrwożył, a 
dla tego też od każdego fię zamordowania 
bał, Boa, taki wyrok uczynił: (ni) Jeiliby 
kto Kaima zabił, fiedm kroć ciężey niech bę
dzie fk~ran. A ktoreź to jeil: karanie w fiedm 
kroć? czyli kto re inf ze ni ili na gardle? Lecz 
na to ona uflawa wieczna narodowi ludzkie· 
mu jefi z nieba dana, aby płacono głowę gło· 

wą. 

(m) :r, Moyfis 4, v • .15. 
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\Vą. Ktoraż to wżdy jeft kaźń jefli nie na 
gardle fiedmioraka ~ aby Kaimow morderź, 
gdyby rnogł być fiedm kroć zabit , był fiedm 
kroć zabit. Co jefliby mogło być wymyflo
ne jakie ciężfze karanie niżli na gardle, jako 
fą Polfkie głowfzczyzny z dorocznym fiedze
niem złączone, koniecznieby je był Boa u· 
fiawił. Ale. to pewna, że o śmierci tuż fto
jącey, pomyflenie ferca by nabyfirzeyfze od 
od złych uczynkow odwodzi: a befpieczność 
od śmierci z nadzieją uchodzenia infzego ka
rania abo tarafowego , abo pieniężnego, złe 
ferca pobudza do złoczyńftwa. O ! jako wie
le jefŁ ludzi pobitycs za nafzey pamięci w do
mu, y na uli~ach, w mieście, y na polu, na 
świętych, y nie świętych mieyfcach. A kto
ryż był z tych morderzow, ktoryby fię nie 
wymknął z tego fierlzenia dorocznegoi? Lecz 
uiech tak będzie, żeby był jeden między tak 
wielem fet ich, ktory wyfiedział rok na dnie 
w plugaftwach w wieży, jakąż potym śmier ... 
cią on umarł'? · Aza dla tey Polfkiey kaźni 
dofłatecznego podjęcia był wolen od karania 
rnęźoboycom od Bo GA poftanowionego? 
Ta kei fię zda: jefijby to więzienie frożfze by
ło, niż na gardle karanie. A nuż y fam za
bit, a zafię nie da wa znać by jakim z nieba 
znakiem Paf1fłwu Sarmatfkiemu, że nie ftoją 
te więzienia. za wyftępek mężoboyce? Az aż 
nie fprawiedliwfzc.1 rzecz była, aby urząd te
&o ( ktorego mi~dzy t~k Wiclem fet powie-

dzia-

; 
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działem być jednego) ikarałkaranfom prawu 
Bożemu przyH:oynym, niżli aby miał przyść 
w ręce zaboyce : ktoreg,o też farnego, że toż 
niefzczęście czeka, Boa fam powiedział 'ł 
Nie bąd~myż przeto mędrfi niźli on B o G, 

ktory oną mądrością, ktorą fi:worzył w(zyt
kie rzeczy, tąż je w całości zachować chce. 
Ale nuż teraz : niech to doroczne fiedzenie 
będzie frożf ze niż karanie na gardle , ale to 
za głowę flachecką: a za głowę chtoptką co'? 
Bo ta tylko pieniądzmi bywa pomfzczona, a 
daleko mnieyfzemi niżli głowa flachecka: talt 
iź chociaby fię w nagrodzie fiacheckiey gło
wy zdało być co ilufznego, ale w nagrodzie 
głowy chłopfkiey jefl: wielka nieprawość. A 
przetoż y nierowoością fummy, y zaniecha ... 
niem więzienia dzieje fię wielka rożność o· 
koło fzacowania głow ludzkich. Lecz Boa 
fam uftawując mężoboycom na gardle kara
nie, zarazem y przyczynę przydał, mowiąc: 
(n) Bo na wyobrażenie Boże jeit człowiek 
uczynion: a przeto kto krew ludzką przele
je , tego też krew mufi być przelana. Coż 
przeto, aza lud?.ie pofpolici nie na wyobra
żenie Boże Hworzeni fą, ktorych gardlo 
mnieyfzą fummą pieniędzy płacą? Niechby 
dofyć było profl:ym na tern, że chociaby cno
tliwi, y dobremi naukami ozdobieni byli, a
by nie mogli trzymać przednieyfzych urzę-

dow; --
(n) x. Moyfis 9. v. 6. 
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dow: niechby na· tern dofyć, że tę lekkość 
cierpią, niechay im nie będzie przy~ ana ta 
wielka, a ze wfzech n~frożfza nędza, aby 
ich gardta tą trochą pieniędzy były płacone. 
Zaprawd_ęt Rzeczpofpolita fam a ty! ko flach tą 
kwitnąć'. nie ttwże. Bo a ktoż będzie doda
wał żywności y nam, y bydłu, jefli żadnego 
orncza ni_e będzie? Ktoż nam dodawać bę
dzie odzienia, y ubioru, jefli nie będzie rze„ 
rnieflnikow '? Ktoż rzeczy potrzebne będzie 
przywoził, jefli żadnego kupca nie będzie ? 
Ktoż naóHatek będzie flachcicern , jPfli ża
daego chłopa nie będzie'? Coż to tedy złe
go za okrutność jefi, iż bez ktorych fię po
flugi oby.~ć nie możemy, tych gardło tak J':.lk
ce ważymy'? Ale y wyżey zganiłem rożność 
karania za tenże wyfiępek ·od ro:lnych uczy
niony. Niemniey też y to ma być ganiono, 
źe mężoboyca u!apiony, poki cztery a dwa
dzieścia godzin od uczynienia mężoboyfhva 
nie minie, gardłem ma być karan: a kiedy 
ten czas minie, tedy już nie ma być gardłem 
karan. Co bowiem? aza więcey w ten czas 
trzeba karać złoczyf1ce, poki jefi force świe
żą krzywdą obrażone, niźli kiedy jeft uf po
kojone? Ale Plato , y z nim wiele przc·d
nieyfzych Filozofow powieda. że to niemo ... 
że być f prawiedliwie: y tak fię im zda, żs 
y Pan, poki fię gniewa na flugę wyfięonego, 
nie ma go karać. A na ono co rzeczemy , 
że The1idojiu1 · Rzymfki Cefarz, za namową 

i\rn„ 
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Ambrożego Bifkupa Medyolańikiego, UGzy
nił tę uftawę, aby karanie złoczyńcow aż 
przez trzydzieści dni odwłoczono? Bo gdy 
Theodofius rozgniewawfzy \fię na Thefialoni-
kiany, kazał ich pobić (o) więcey niż przy
ftało, nie mogł wytrwać Ambroży mąż Sw. 
mufiał to mieć za złe, y umyfiił Theodozy„ 
ufzowi rzeczy świętych, y weścia do Kościo· 
ła zabronić: a ni pirwey go do Kościota , y 
ceremonii świętych przypuścił, aż znaki po
kajania jawnie okazał, a wfzytko co na ' mę9" 
.źoboyce uftawiono, wypełnił: y aż taki ar
tykuł do ufław wpifał, aby napotym żaden 
roflrnzania jego o karaniu ~łoczyfrcow nie 
Ruchał, ażby minęło trzydzieści dni. Niech 
fię mi każdy przypatrzy twarzy, y pofiawie 
gniewających fię. Gęba fię im odmie, twarz 
fkrzywi, oczy fię bli.fzczą, język fię zająka, 
Rowa mowią zawikłane , a fzaloney popędli
wości pełne, cokolwiek w rękę wezmą, to 
w oręże odmieniają. Te znaki łacno uka
zują , jakie jeft ferce ludzi zagniew~nych. 
Zadmego u nich mieyfca nie m~ roftropność, 
~ni rada, ani rozum. Ucźynił to tedy Am„ 
broży człowiek uczony, y biegły , rozumie
jąc, iż nie trzeba gniewowi przytornnerru 
wodze popufzczać, ale trzeba in!Zego czaf u 
do karania czekać, gdy fię .one zaburzenia 
ferdeczne ufpokoją, rofpalenie krwie ugaśnie, 

a 

(o) Theodoretus lib. S· cap„ rg. & Sozom~nus lib. 
7. cap. z+ 
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a mieyfce będzie rozumowi, rofiropności, y 
dobrey radzie: jako Arijlotele; ofobnie na to 
powiedział , że myfi f pokoyna , a żadnego 
wzrufzenia na fię nie mająea, zfława fię ba
czn~. Zaś one cżtery y dwadzieścia godzin 
a co infzego f prawują, jedno zapalczywość 
do chęci pomfiy wzrufzają, a nadętość urny ... 
fłu dofyć wyniofl'ą przez fię prędkością roz
mnażają. Powieda Cicero, iż tego trzeba żą
dać, aby ktorzy w Rzeczypofpolitey fą prze
łożeni, podobni prawom byli, ktore do ka
rania nie gniewem, ale fprawiedliwością by
wają przywiedzione. Lecz te godziny nie 
chcą nas mieć Rugami f prawiedliwości, ale 
zapalczywości : nie rozumu, ani roftropno
ści , ale żalu, niewłodania fobą , y fzaleń
fiwa. A przedfię fą, ktorzy takie fzaleńfłwo 
zdobią przezwifkiem męflwa: zowąc ony mę
~nymi , y wielkiego ferca ludźmi , ktorzy fię 
fwey, abo przyjacioł fwoich krzywdy natych
miaft mfaczą. Co iż jefi:rzecz pełna mamo· 
ści , y prożności, okazałem to w pirwfzych 
Kfięgach. A ono co jeH, co o czafie, ktory 
po dwudzieftu czterech godzinach nafiępuje, 
przydawają? już pri bez karania być niema, 
jefiiby kto mężoboycę poimawfzy zabił: ato
li fię to wfzytko dobrze klii, jużci będzie do
brze. Czas on przyfzedł, ktorego toż rnę
żoboyfiwo, co pirwcy dla czafu uroczyftych 
godzin głowne było, to już w ten c~as nie
głowne. Czemu tak rzec.zefz ? iż ona ~alo-

X na 
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na zapalczywość, a. gniew niejako fię uf po ... 
koił. Już jefi: niejakie mieyfce rozumowi: fą 
mpominacze, co U3S do łafkawfzych chttci 
wiodą. Niech.Ze tedy będzie z onego głow
nego wyfiępku uiegłowny: gdyby nam był 
tylko pożyteczny. O! opaczny rozfądku, ja
ko wielką. rnafz f wą wolą w ludziach, ktorzy 
wzgardziwfzy Boże, y wiela narodow prawa 
tak wiele fobie przypif ują, że zbytniem o fię 
fiaraniem nie wfrydają fię wpadać w takie 
fprofne, a nieprżyfl:oyne rzeczy, ktore y nie 
godne f ą dłużfzego ganienia, y od każdego 
jaśnie bywają obaczone. Prawdziwie ono 
powiedziano, że prawda ma być profta. ·A 
ponieważ w tern prawie, o ktorem mowimy, 
tak fię wiele rożności zamyka, y ofob za je
den wyfiępek jednakim obyczajem 9d roż
nych uczyniony nie jednako }-')łacących , y 
godzin a czafow ku poirnaniu poftanowionych: 
coż infzego mamy myflić o tych, ktorzy to 
prawo ftanowili, jedno to, że y za prawdą 
nie fzli, a ktemu, że od czafowby, od koftek 
rzucenia, to jeft: jako fię trafiło, a nie od pe„ 
wnych przyczyn do tak wiela fprofności wy
myfienia byli rządzeni'? Bo opuściwfzy ro
zum, wzgardziwfzy prawo Boże, y przyro
dzone, co innego fitt zoftawa, jedr10 że fię 
przygodom, a Jada czemu mufimy dać rzą
dzić? Przydawają y to, że ktoby człowie
ka nie odpowiednie bez przyczyny zabił, zfta
wa fi~ bezecnym: a jefliby mu pirwey odp o„ 

w1e-
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wiedział, tedy JUŻ bezecności uchodzi. Coż 
tedy? ·abo ona odpo'\\tiedź wyftępek czyni 
mnieyfzym '? aza mało flow okazujących czy
ję wielką niecnotę, ktore . jednako bywają 
karane, jako ;y fam wyfiępek, kiedyby fi~ 
go dopuścili'? Kto czyjemu domowi ogniem 
odpowieda, ikoro będzie poiman, a prawem 
pokonan, wnet bywa na gardle karan , cho
ciaby też onego domu nigdy nie fpalił. Cze
muż tymże obyczajem ten nie bywa karan, 
który komu odpowieda na gardło, chociaby 
go też nie zabił? W tern prawie na mężo
boyce uczynionem nie mafz nic tak oHrożne
go, coby fię nie przeciwiło rozumowi, pra
wu Bożemu, y ludzkiemu. Lecz to wfzyt
ko fię mowi, jakoby groch na ścianę mio
tał: nic nie dbamy na tak częfte ufkarżania: 
żywiemy w wielkiem befpieczeńH:wie: nic 
nas nie rufza utrapienie pofpolitego człowie
ka, na ktorego to prawo naywięcey ufl:ano
wione jefi: nic nas nie rufza krew ludzi nie
flufznie pobitych, ktora zawżdy woła do nie
ba, Ą płaczem niewypowiedzianym profi 
pomfty y na męźoboyce, y na te, ktorzy te
go prawa bronią, kto re poda wa miecz męzo
boycom za pieniądzt- w ręce. Dla czego wię
cey fię trzeba obawiać nagłego jakiego gwał
tu z nieba , aby jaka gwałtowna burza nie 
fpadła z nieba : a nas wfzytkich, y domow, 
y narodow, a naoftatek y farnego imienia 
Polikiego z gruntu nie wywrociła, y nie po-

:x 2 tar-
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tarła. Jać to mowię, jakoby wątpiąc o po
lepfzeniu, wfzakże przedfię nie już dla tego 
uftanę w powinności moJey. A tak podźmy 
do drugich rzeczy. 

\Viele ich jeft, ktorzy częścią Rowy, czę· 
ścią też infzyrn f pofobem obrażają Pana, y 
Rzeczpofpolitą, co zową obrażeniem maje
fiatu, o tern przeto mufzę nieco powiedzieć. 
A wiele fię .za nafzego czafu o tern y u pra
wa, y w Senacie m1efzało, o czem przodko
wie nafi (jako powiedają ) nieiłychali: prze
to trzeba o tern co pewnego poftanowić: ja
koby to miało być ograniczono , y jak1em ka
raniem ma być karano. (p) T/zeodofius Cefarz 
(q) tych, co o niem zle mowili, nie tylko 

nie 

(p) Crimen lcefce Majefiatis popełnia fię mtsc~na
tione, conjpiratione, violmto conatu, & fa
ffo ip(o in per(onam. & vitam regiam podług 
Konfiytucyi R. ISS8· tit. de crimine. Crimen 
perdudlionis np. gdyby fię kto z nieprzyjacie
lem Rzeczpofp. ku fzkodzie oney porozu
miał, tajemnice Rzeczypofp. zwierzone nie
przyjacielowi oney wynoGl', Zamek na zmo
wie poddał, \\l ZrufznłpaEf.'1;1fadera z pofiron
nemi Pany, rebellią uczynkiem pokazując, 
alboby ktorykolwiek inny wyfrępek popeł
nił, ktoryby właśnie by! contra R€mpnhlic. 
ma być fądzony eo procefiu, jako eau/a cri
minis lcejce majeftatis : Conft. anni I558· Tit, 
Tak.iż poftępek. ma być &c. 

( q) C. Si quis Imperatori maledixerit. L. Unica, 
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nie poczytał za obrażające majeftat jego, ale 
niech ciał, aby za to co przykrego , abo złe
go cierpieć mieli~: y owfzemjefl.i iy kto z pło
chości łajał, tego on fobie nie miał nizacz: 
a jefli to z głupfl:wa uczynił, tedy go żało
wał: jefii z jakiey krzywdy, tedy to odpufz„ 
czał. Cefarfkie zaprawdę, a majeftatu peł„ 
ne zdanie: kto rem fię <lawa znać, że ludzie _ 
na wielkich dofioynościach będący wiele 
krzywd mają przebaczać , a wiela ludzi wie
le złorzeczenia fkromnie znofić. Jako o Ale· 
xandrze Macedońfkim powiedają, że mowH: 
Krolewfka to rzecz , gdy co dobrze uczynifz, 
łajanie odnieść. Bo to nie przynofi zwierz
chnemu Panu, ani Rzeczypof politey pozyt
ku, gdyby lud pof polity, y przednieyfi Pan o„ 
wie zwyczaili fię nie mowić, ani rozumieć, 
jedno coby fię ich Panu podobalo. Zwierzę
tamiby niememi taki niech rządził, nie ludź
mi rozumnymi, ktoby chciał, aby fię pod
dani jego do tego zwyczaili._ Jefliś Pan, abo 

· to cżynifz , co tobie nie prhyftoi, abo tego, 
co na twoy urząd uależy, zaniedbawafz, wi
nuyże fię fam, jem wedle tego , jakoś zafłu
żył, ludzie o tobie mowią: jeili fię w urzę„ 
dzie f wem nie rpotyk:tf z y z fl:rony źywota twe
go nie wyfiępujef z, a przedfię nie inaczey o 
tobie mowią, jedno jako gdybyś wiele wy„ 
fiąpił, (r) a wlZakźe wfpaniałego męża rzecz 

X 3 jeft 

(r) C.ad legemJ11\\am, L. Ettam ex aliis. 
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jeft, a prawie Krolewfldego ferca, jako on 
mowi, złe Hynf!Ć, gdy dobrze uczynifz : a 
za nic nie mając mow pof polft\: 'a, o wfzcla
kiey wielmożności, y godności, że w mę ... 
ftwie a zacnych fprawach należą, rozumieć. 
A tak jefii na wyrok Theodozyufzow zezwo„ 
lić chcemy, zaifre nie każdy wyftępek, kto
rego fię przeciwko Panu dopufzczają, nie ka
żde ilowo, nie każdy uczynek będzie wyfię
pkiem przeciw majeiłatowi. Alexander też 
Cefarz widząc że mało co wyżfzy~h czafow 
przed nim wiele ludzi dla Jeda podeyrzenia, 
jakoby przeciw majeftatowi wyftępne karano, 
wolnieyfze prawo na ten wyiłępek uczynił, 
a niechciał żeby fię tak fzeroko, jako przed 
tern ściągało , y wiele rzeczy , ktore tako
wym wyfiępkiem zwano, rozwiązał, chcąc 
aby za jego wieku więcey nie były. A tak 
y my nie mamy fię tego dopnfzczać, abyśmy 
mieli przyczyny tego wyfi:ępkn rozfzerzać: 
gdyż oni farni, od ktorycheśmy tego wyfię
pku kfztałt wźięli, fkrocili go, a lżeyfzym u
czyn.li. Wiele o tern Herennius, y Mode.ftinus 
uo:ą. (s) Bo y na ofobę trzeba mieć wzgląd, 
jPfli to mogła uczyni~, y jefli co przedtem 
t" iego uczyniła, jefii była zupełnego rozu
i:.u: a niejuż, jefli fię język w czem fldeł-
znie, karać: o ktorych rzeczach, y o wielu 
infzych tym podobnych w prawach Rzym-

1kich 

-
( s) Ad legem Juli am , Majeftatis. 
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fkich jefi napifano. Lecz my wypifzmy pir
wey co to jefi majeftat, żebyśmy dobrze roz
fądzili, komu obrażenie majeftatu zadano . być 
może. Majeftat tedy jeft wielmożność a do
fioyność Rzeczypofpolitey, y Krolewfka , y 
tych, ktorzy Rufznie a przyftoynie Rzeczpo..: 
1politą rządzą, pochodząca z mnimania za
cności, a należąca w fr~ dziech, y władzy ro
fkazowania. Bo wfaelka urzędu dofłoyność 
do tego fię ciągnie, aby prawem, a rofkazo·· 
wa niem Rzeczpofpo litą rządził. Kto tedy o
nę zwierżchność miefaa, abo fądy gwałci, 
a kto abo przekaża, abo odeymuje urzędo
wi możność czynienia' co na jego powin
ność należy, ten, iż to przeciwko Rzeczypo
fpolitey czyni, niech będzie za wyftępnego 
przeciw majeftatowi ofądzon. Krotko mo
wiąc , ten mi fię zda być winien obrazenia 
majefi:atu, -kto przeciwko Panu, abo prze
ciwko urzędowi, abo Rzeczypof politey, abo 
przeciwko temu, ktoremu część jaka Rze
czypof politey poruczona jeft, uczynił co złą 
zdradą, zamiefzaniem, zaburzeniem jawnym, 
y jakokolwiek nieprzyjacielikie, aby co ta
kiego dumał, zkądby teraznieyfzego Rzeczy
pofpolitey pofianowienia abo zwątlenie, abo 
nachylenie, abo ku gorfzemu odmiana urość 
mogła. (t) Ale to z praw Rzymfkich łacniey 
poznać może : ktore fkazują , że karanie ta-

x .4f. kie-

(t) C. Ad l~j;em Juliam, Majeiłatis. L. Quisquis. 
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kiego wyftępku od ter.;o , ktoryby nieprzyja
cielfkie ferce przeciwko Rzeczypofpolitey, a
bo przeciwko Krolowi wziął , też do dzieci, 
y potomkow, chociaby nic takiego nie zailu
źyli, mafię ściągać tak, że y dziedziB:wa na 
nie fpadać nie mają. To niech będzie dofyć 
o majefiacie. 

Lecz y owo znąmienite fą krzywdy, kto· 
remi lichwiarze, łakomcy, a urzędow łapa
cze Rzeczpofpolitą trapią. Starodawni Rzy
mianie frodzey karali lichwiarza , niźli zło
dzieja, a uftawili byli to prawo, aby złodzie
ja wroceniem we dwoynafob, a lichwiarza 
we czwor karano. Prawa też Papieik.ie ro· 
fkazują, aby jego tefiament nic nie ważył, 
jefli pirwey niewroci lichwy niefłufzniewzię
tey. T em tedy rzeczom prawem ma być 
zabiegano, a zbytnie y przymnażania bo
gaćtw, y łapania urzędow pożądliwości ma
ją być hamowane. Co fię łacno fprawi, je
fliby łapacze urzędow przyganą jaką karano, 
a bogaEtwa gdyby w mnieyfzey wadze byty. 
Bo widzimy, jako w \i\delkiey uczciwości fą 
bogacze: tym więtfzą mądrcść przypifują, 
y męftwo: tym pirwfae mieyfca wfzytcy da
wają: ci nic nie mowią, nic nie czynią, cze
go by wn.etże pofpolicie nie wyfławiano. Y 
tak ci oni fiopniami fwemi złotemi, y frebrne„ 
mi czelnieyfzych urzędow doft:ępow~ć chcą: 
do ktorych jefli im dopufzczą przyftąpi~, to 

fię 
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fię wnet koiztownym obiciem, drogą fzatą, 
frebrem , złotem, y mnofłwem domownikow, 
to jeft, ~utkami bogaćtw , ponieważ f pra
wami dowcipu, y nauki nie mogą, popifują. 
Zaprawdę gdzie taka chęć abo nabywania, 
abo okazowania bogaftw roście, tam~ mę
ftwo, ćwiczenie rycerikie of.łabieć , a męznych 
y leniwych, dowcipnych y nikczemnych ro
żność zginąć mufi. Pożądanie też urzędow 
y doftoyności zganione jeft wyżfzey. A 
przetoż y to prawem ma być zabroniono , 
y wfzytcy do &romnego, a miernego życia 
karności mają być przyciągnieni. 

~ROZDZIAŁ XI. 
1 Prawa przeciwko wfzelakim zbytkom. 

Przeto y około czynienia kof z tow prawa 
niech będą uH:awione: a wfzelaki z·bytek w 
jedzeniu, piciu, y w fzatach niech będzie 
zabronion: malowania nieuczciwe, pieśni 
wfzeteczne wef połek y z tern i, ktorzy je czy
nią, niech będą z miafł wyrzucone. O cźem 
fię w pirwfzych Kfięgach mowiło. Przeciw-. 
ko pijańftwu też cokolwiek niech będzie po
fłanowiono, ktore gdzie panuje, tam męfiwo 
ginie , a zbytnie f panie y rozmaite niemocy 
fię mnożą. Dla tegoż Machom et, jako był 
człowiek do wybaczenia niebefpieczności bar„ 

X 5 ZO 
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zo dowcipny, y ofiry, widząc fwoje Turki 
z przyrodzenia być miękkie, a do picia chę
tne, zgoła im zakazał pić wina: rozumie
jąc to, że używanie jego wielką im fzkodę 
przynieść miało. Wipomina ArUloteles (u) 
ftarą ufl:awę Pittakowę, abo pijani, jefli ko
go nałajali, abo kogo ubili, abo fię jednak 
nieprzyfłoynie zachowali, ciężey byli karani, 
niż gdyby to trzezwi uczyniJi. Bo poniewaź 
więce.y ich jelł, ktorzy pijani będąc ludziom 
złość czynią, . niż tych , co trzezwo: prze
to rozumiał to być z pożytkiem Rzeczypo
f politey, gdy ciężey pijane karano, jako ku 
wyfiępkowi fkłonnieyfze, niżli trzeźwie. A 
my zaś, dla wymowki pijańfhva, lżey ka_:- ~ 
nemy fwowo1eńfiwo pijanych: chocia y pi
jańHwo famo przez fię godne jeft karania, y 
matką jefi niezliczonych złości. A ztąd fię 
to zamyka, że to Rzeczypof politey jefł rzecz 
barzo pożyteczna, aby zakaz~no wnofzenia 
wfzytkich rzeczy, ktore do zbytku przyna}e„ 
żą : jako fą waby do nierządney poźądli„ 
wości, y wfzelakie one przyfmaki, ktore ob
źarfiwo wzniecają. 

(u) Ariftoteles Politi~. 3. 

ROZ· 



o POPRAWIE ~ECZYPOSP. 331 

ROZDZIAŁ XU. 
Prawa na proźnujqce. 

Niewiem ,jefli prawo jakie ma być ufiawio
ne przeciwko ludziom prożnującym, a leni
wym, ktorzy fię namniey nie fiarają o to , 
żeby fię abo Rzeczypofpolitey, abo ludziom 
przyfiużyli. Zaifie głos Boży po fi an owił, 
(w) aby każdy w pracy, a w pocie chleba po
żywa.ł: (x) a ktoby nie robił, aby td taki 
nie jadł. . A tak wfzytcy leniwcy, y trądowie 
abo z miaft niech będą wygnani, abo jaką 
infzą kaźnią karani: ci do urzędow, abo do 
pof politych jakich fpraw aby żadnym fpofo
bem nie byli przypufzczani. Bo dowcipowi 
dobrych zayrzą, cudzego -pożądają, a o no ... 
we rzeczy zawżdy fię fiarają. Y toby nie z 
drogi było, kiedyby każdy obywatel na kaź ... 
dy rok ftawił fię przed urzędem, dawając o 
fobie f prawę: ktorąby fię kto nauką bawH : 
z- czegoby czynił nakład y na potrzeby, y na 
hoyność. Zaprawdę tym obyczajem wiela
by fię ludzi zbytkom zabieżało: a wfzytcy od 
fprofnego prożnowania byliby oderwani do 
uczciwych fpraw. Wiele jeft fiachcicow, acz 
fię naydują y niektorzy infi takowi, ktorzy y 

(w) I. Moyfis 3· v. :r9. 
(x) ~. Theffal. 3. v. :io. 

na-
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nakłady więtfze czynić, y 1ług więcey cho ... ' 
wać zwykli, niżli ich majętnośó :lnofi: z kto
remi zafię Rugami abo na czyje dobra na 
zdradzie czyhają, abo fię mężoboyH:wa ja„ 
kiego dopufzczają. Tych obyczajow wiele
by ultało , kiedyby każdy liczbę mu'fiał czy„ 
mć y z czafu firawionego, y z rzeczy od fie
bie uczynionych. A na kogoby fię dowie
dziano , że fię w tern obłudnie obchodzi „ a ... 
bo niepobożnym rzemiofiem fię bawi, abo 
nie przyftoynie żywie, aby Rufznymi kaźnia
mi był karan , a przedfięby do rzeczy uczci„ 
wych był przymufzon, abo z Rzeczypofpó ... 
litey wygnan. Co aby fię fnadniey fprawić 
mogło, zda mi fię, żeby było niepomału po· 
żyteczne rozdanie urzędow, jakie był Moy
żefz, za radą Jethronową, uczynił. (y) Ten 
bowiem lud Izrnelfki niezmi~rnie rozmnożo
ny, tak iy rozdzielił, iż dziefiąci gofpodarzom 
dat jednego Dziefiątnika: piąci Dziefittnikom 
dał Pięćdziefiątnika: dwiema Pięćdziefiątni• 
kom dał Setnika : <lziefiąci Setnikom dał Ty
fiącznika, aby nad nimi fłarfzym był. A Ty
fiącznicy Hetmanowi, Hetmanowie łepak y 
z infzemi Urzędniki naywyżfzemu Rzeczypo
fpol:tey f praw cy pofłufzni byli. A to rozda· 
nie urzędow ten pożytek przynofito, iż y 
przednieyfzy Rzeczypofpolitey fprawca nie 
wiele fię pracował za takim ur.zędow między 

wie~ · 

(y) z. Moyfis 18, v. ~u. 
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wiele ofob podzieleniem: y rządzenie wfzyt
kiego ludu daleko fnadniey przychodziło, gdy 
każdey . ofoby życie przełożony jego rychley 
y lepiey wiedzieć mogł: y wyfh~Ł1ki łacno o
baczyć, y karać możono: a prn~nujący da
leko za granice łacniey byli wyganiani. Aje
fli drobnieyfi urzędnicy w czem niedbale fo
bie poczynali , tedy ftarfi niedbałość ich Rro
fowali , y naprawiali. Takie urzędow roz
dawanie, abo wżdy temu jakakolwiek podo
bne , mogłoby z wielkim pożytkiem y w na
fzey Rzeczypófpolitey być zachowane. 

ROZDZIAŁ XIII. 
O uwiarowaniu poźogi, y o gafzeniu. 

A iż tu o wielu rzeczach rozprawujemy nie 
tak podobno trudnych, a tajemnych, jako 
porrzebnych: przeto niechay nie będzie zdro
żna, o uwi3:rowaniu, y gafzeniu pożogi po
f po lite nauki tu położyć, a uczynić z nich ta
kowe uitawy: 

Aby budowanie nie podeymowało fzko· 
dy od ognia, każdy miefzczanin niech fię 
flara o to, aby piece, kominy, ognifka, y 
wfzytkie mieyfca do palenia ognia uczynione 
były gliną, y infzemi rzeczami dobrze obwa
rowane. 

Kominy niech będą nad wierzchy domow 
wyż· 
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wyżfzey wywiedżione: aby ifkry z nich wy
ła tające dachom nie . fzkodziły. 

Ognie od pirwfzego dnia Maja, aż do pir
wfzego dnia Września, 1koro po za chodzie 
flo{1ca, aby w żadnem domu nie były czy
nione. 

Siano, iloma, y takie pazdzierze aby w 
mieście blifko tych mieyfć, gdzie ognie czy· 
nią , a zwłafzcza na piętrach wyfokich, nie 
były chowane. 

Skoro fię gdzie dom zażże , Go!podarz, 
abo ktory domownik niech wnet z domu wy
bieży, a ogień obwolywa. Jeili tego nie uczy
ni, gardłem niech będzie karan. 

Skoro zadzwonią, wfzytcy miefzczanie 
niech fię zbieżą do gafzenia ognia. 

Każdy gofpodarz u domu fwego niech ma 
drabinę, y of ękę abo hak na długim drągu do 
rozrywania domow. 

Niech ma prześcieradło, abo chufłę na 
długiey tyczy, ktorąby rozmoczywfzy ogie{1 
gafzono: ktemu, niech ma fiekierę, wi3dro, 
y faf y, lub ftawnice przed domem pełne wo
dy. 

Ale iż y naczynie, y mnoftwo ludu bez 
rządu nic nie bywa pożyteczne, przeto do
my miey1kie porządkiem niech bę<lą f pifane : 
a wfzytcy miefzczanie niech będą na czterzy, 
abo więcey, abo też mniey, części rozdzie
leni. 

Każda zaś część niech z pośrodku fiebie 
obie-
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obiera ftarfzego na rok, a to tegoż dnia, kto
rego infze urzędniki doroczne obierają. 

Starfi obrani niech naprzod przyftęgę u
czynią, że w mieście w bronieniu od ognia, 
y od każdey infzey niefzczęfliwey przygody, 
będą wierni, y pilni. 

Ciż Harfi niech znają każdego z tych, kto
rzy pod ich zwierzchnością f ą: do domow 
ich przynamniey czterzykroć przez rok niech 
naglądają: aby obaczyli, jefli przeciwko o
gniowi fą dobrze obwarowane, a jem naczy
nia do gafzenia potrzebne mają. Poki ten 
urząd dzierżą, niech nigdzie nie od jeżdżą, 
chyba zofiawiwfzy na f we mieyfce kogo, co
by za nie onemu urzędowi dof yć czynił. Gdy
by fię gdzie zapaliło, abo jaka infza przygo
da przyp a dla, ci ftarfi z ludźmi f wemi niech 
wnet przybędą: a co trzeba, czynią. A kto„ 
by przy f wym iłarfzym nie był, abo w powin
ności 1wey leniwy był, niech takie urzędowi 
opowie. 

Ona część miafta, w ktorey fię zapaliło, 
niech drabiny przyfławiają, hakami rozrywa
ją, y chuHami mokremi gafzą. A z domow 
infzych części miafta, niech dwa przycho
dzą, jeden z fiekierą, a drugi z wiadrem. 

Ktorzy będą pomotowiu z ko{1mi wozić 
naczynie pełne wody, ci od wiad~r, fiekiery, 
y infzego naczynia niech będą WQlni: jak~ 
fą piwowarowie, furmani, y drudzy mający 
,konie. 

Je-
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Jefiibykto czego z tych rzeczypowinnych 
nie uczynił, tedy gdy iy jego fiarfzy opowie 
urzędowi, niech będzie fkaran za winę grzy
wną grofzy, a ktoby przyiść omiefzkał, abo 
zaniedbał, niech trzy grzywny zapłaci. 

Starfzy jefiiby urzędowi f w emu dofyć nie 
czynił, niech będzie za krzywoprzyfiężcę 
mian, y z miafl:a wygnan, a majętność jego 
do 1karbu mieyfkiego niech będzie obroco
na. (z) 

Te niechay będą prawa o pożc1dze: kto
rem ja milofierdziem rufzony napifał: bo wi
dzę k wierze niepodobne leniftwo , y niedbal
ftwo nie tylko pofpalitego ludu, ale też y za
cnych ludzi około przefirzegania, y gafzenia 
pożogi. A dla tego też rzadko fię u nas o
gień ukaże , ktorymby cała ulica, a czaf em 
y całe miafto nie zgorzało. 

(z) Nie wfpomina tu Autor fika wek, znać Że tam
tych czafow ta machina nie była znajoma , 
trzeba więc y to bytoby uftanowić po mia
ftach, ażeby każdy w domu mi at małych po 
kilka, do tego wielkie ażeby byty przynay
mniev na niektorych publ.icznieyfzych miey
fcach rozftawione, y woda bliflw dla przy
gody gotowa, więcey fpofobow do galZenia 
ognia, y ftrzeżenia fię patrz w Bilfeldzie F. 
ł· c. L. $.15 • .IÓ. & 17. c. 9· $.IO. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ XIV. 
Prawa o po.ftępkach, y dowodziech prawnych: 

o dylacyach, y dniach prawu nale.Źrlcych. 

Mają tez być Prawa fpifane , o odwłokach 
prawnych, o poftępkach, y duwodziech lą
dowych, ó wfzelakiem {po fobie pr·awowania, 

. yo dniach prawu należących. Odwłoki, kto
rych w nafzych f ądziech używają, barzo fą 
przykre tym ludziom, ktorzy krzywdę cier
pią, ale tym, co ją czynią, barzo miłe. Niech 
przeto uiławce praw maje! to ua baczeniu, co 
mają o tern fianowić. Rożne prawa, abo 
fprawy nie m .ją być miefz:me: aby {prawy, 
ktora fię ściąga na ofobę, nie miefzanq z tą, 
ktora Hę ściąga na rzecz, ani też głowne z 
nieg-łownemi. Kto fię złoczy{1iłwa dopuścił, 
na{1 fię ściąga fprawa jako na perfonę. Jeili 
jeft taki człowiek Habey wiary, ma być od u
rzędu IJoyman: y w więzieniu tak długo ma 
być, aż abo da rękojenifhvo po fobie , że do
ftoi prawa, a Rżeczypofpolitey y ob · a.żoney 
:Hronie dofyć uczyni: abo aż fię jego fprawa 
fądownym po!łępkiem fko{1czy: bo też to mo„ 
że być, że w tey mierze Jerlwie na rękojem
fiwo może być dano, ale na majęt11ość nic: 
jako fię trafia o cudzołollwa, gwałty panie{1-
:fkie, y infze tym podobne wyltępki. Bo a 
na coż w takowych fprawach potrzeba fię 
chlubić maj"tuością twą chocia wielką, aby 

y fi~ 
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fię dla niey urzę<lowi nie miało godzić ciebie 
poymać? NafZedł kto na twoy dorn,zgw~ł
cił twoję corkę pannę: zabił oyca twego, bra
ta , abo fyna: a ten złoczy{1ca jefi: ilacheckie
go Hanu, bogaty, u ludzi ma łafkę: pozo
wiefz go: na?naczy mu Sędzia rok, odkłada„ 
ją iy dla wiela prz ;·czyn, a za długi czas nie 
fi.1dzą. A on przez ten czas zbroiwfzy zły u
czynek, chodzi gdzie chce, !ługi, y życzli
we towarzyfze fohie jedna, a przeciwko to
bie tak fię {prawuje, iż krzywo na cię pa· 
trzy, łający grożąc tobie, c11cąc cię chodem 
y w(zytką pofiawą uft:rafzyć, aferce twe zwą
tlić. Zawżdy miecz przy boku, łotrofow na 
to najętych mając około fiebie dofyć, cho
dzi z fiekierkami, z mieczmi, y fł:rzałami: z 
nimi do fądu chodzi, y na bieliady, y do Ko
ścioła. Jefli z tobą na jednem mieyfcu jeft, 
wyżfZego fię mieyfca przed tobą domaga. 
Jefli jedną drogą z tobą idzie,_ chce cię mno
fiwem ilużebnikow fwych przechodzić. Jefli 
fię z tobą na crodze fpotka, tedy abo mu z 
drogi zftąpić, abo z nim o żywot ręką czy
nić mufifz. Coż tedy wolifz: czy aby ten 
złoczy{1ca tak fię wolno wałęfa.ł, a zawżdy 
nad głową twą 'vifiał: czyli radniey aby z 
więzienia wyfzedłfzy fpra~on·ał fię? Ale rze
czefz, że tę wolnoś(; ma Hachecki fl:an, a ty 
też dla tego to cierpifz, żebyś też y fam, je
flibyś fię czego takiego dopuścił, ź takiey 
wolności wefelić fię mogł. A wier~? A ztąd 

.źe 



O PoPRAWIE RzEczvPoSP. 339 

że ta cierpliwość: y ta przyczyna· tey żna
mienitey wolności, ktorey y złoczyńca teraz 
używa, y ty na potym używać fię jey fpo
dziewafz ~ Lecz z wami, ktorzy jedney chę
ci jefłeście, nielza o tern y dowodnie mowić: 
ktorzy nienawifne, a niebefpieczuości pełne 
rzeczy cierpliwie znoficie, prze to, że fię też 
farni w tern być f podziewacie. Ale zn oficie 
częftokroć z wielkim wafzym złem. Bo wi
dzi, widzi on BoG, złościwey tey cierpliwo
ści wafzey złościwe przyczyny: a przetoż w 
te doły pirwey was wtrąca , niźlibyście wy 
drugie wtrącić mieli. O nędzny ftanie Rze
czypof politey nafzey ! w ktorey y ci, co u
czynili krzywdę, y ci, co ją odniefii, y ci, co 
od niey fą daleko, tęż jednaką niekarność 
odnofz'l! abo w nadzieję fprofnego pożytku, 
abo dla tey barzo nieprzyftoyney wolności : 

· y to fwowoleńfl:wo cierpią, za ktorem niebe
fpieczności, nędze, y zabijania fprofne idą. 
Lecz wy, ktorzy y zdrowie oyczyzny nay
więcey miłujecie, y prawdziwey wolności 
fpof'ob wiecie, obaczcie to zemną, co to ma 
do tego, zbroiwfzy mężoboyfiwo chlubić fię 
flacheftwem y wielką majętnością'? Niech 
mają mieyfce majętno"ści twoje, gdy idzie o 
granjce, albo o dochodzenie ktorey rzeczy. 
Ale co one maj~ do bicia, do ran , do ochro
mienia, do zamordowania, ktoregoś fię ty do
puściŁ~ A chociabyś t~ź y namniey winien nie 
był: wizakźe nie prawie nie fłufzna rzecz bę• 

Y z dzi• 
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dzie niewinnego do cza fu, pokiby fię o tern 
dowiedziano, poimawfzy potrzymać, niźli 
winnego z rąk upuścić, albo nie1karanemu 
dać gdzie chce chodzić ~ a toby Rzeczypo
f politey niech było odpufzczono, w ktorey 
fię wfzytkie rzeczy ludzi urzędow nie mają
cych zamykają.. Bo co niektorzy po\vieda
ją , iż cnocie: fiacheckiey ma być tak wiele 
pozwolono , aby im wierzono, że oni okrom 
poimania ftawią fię do fądu, a wfzytkiemu, 
co prawo naydzie, doftoją: ale iż fię to ina
czey znayduje, zwykłemi obyczaymi może 
fię pokazać. Bo ta od tarafa wolność nie 
flachetności rodzaju, ale cnocie, ale maję
tnościom bywa wyrządzana: gdyż chociaby 
fię kto .flachcicem urodził, a niema ofiadto
śd, imają iy, gdy mu o złoczyńftwo winę 
dadzą: a ktory ma ofiadłość jaką, nie bywa 
poiman: chocia ona majętność za to, aby z 
niey rzecz, o ktorą gra idzie, mogła być na
grodzona. A dziwna rzecz jefi, że oni, kto
rzy to prawem obwarowali, aby żaden .fla
chcic ofiadły nie był ima n, że też tego nie 
·obwarowali, aby było baczenie na majętność, 
jefli fię z niey może nagrodzić fzkoda, o kto
rą winę dawają. A tak należy to Rzeczypo
fpolitey, aby wfzytcy złoczyńcy , od urzędu 
tego mieyfca, gdzie fię zbrodnia zfiała, wnet 
po im ani byli: a iżby w tern nie miano żadne· , 
go baczenia ani na .flach ci ca , ani na chłopa, 
jedno tym f po fobem, jakom powiedział wyż-

, fzey, 
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fż~y, gdym o rożności karania wfpominat. 
A iż to jeft rzecz nieflufzna, aby niewinny y 
jednę godzinę tra pion być miał, przeto trze
ba o tern fl:aranie mieć, aby fprawa tych, 
kto.rzy fiedzą w tarafie, rychto fię toczyła: 
a iżby abo przekonany wnet był karan, abo 
jefli ma być wolen., aby długim więzieniem 
nie był fufzon. Bo tak o tern ufiawili Cefa
rzowie Rzymfcy. Kto niewinnie będąc poy
man mufi o fobie fprawę dawać, niech to 
odpuści Rzeczypof politey, że ona dowiadu
jąc fię o wyfłępku toż nad nim czyni, co y 
nad winnym: z kt-0rymby nie mogła być tak 
fnadnie fprawied1iwość uczyniona, gdyby nie 
był poyman: A niech fię ciefzy prźykładem 
CHRYSTUSA PANA nafzego, ktory będąc na
niewinnieyfzy, poyman był od roty żołnie
rżow, y f prawował fię w rzeczy ktora fżła o 
głowę: a nadzieię pokładał w niewinności 
f woiey, iż do tego przyść miało, że i ego nie
winność miała fię okazać· To też każdy 
wie: i? iiie taras cżyni fromotę, ale wyfłę
pek. A iżby nie każdy mogł f wowolnie a 
niefprawiedliwie donafżać k.ogo do Sędzie:. 
go, abo komu w c.Zem winę dawać, ma być 
uftawiono karanie na takowe. Bo nieilufżna 
rzecz, aby fię ten w nicżem nie miał bać o fię, 
kto kogo złościwie w niebezpiecżnoś6 wda· 
wa. A zafię nie mafz nic Ruf znieyfżego, jako 
aby ten, ~ ktory fię waży przywieść kogo w 
niebefpiecżność o maiętność, o żywot, y o 

Y 3 do 



34~ Ksręm WToRE 

dobrą fl'awę, rozumiał, że też y i ego maiętno„ 
śći zdrowie, y dobre mnim::tnie iefi w niebe
fpiecżeńftwie. Zaifte y prawoBożE na takie 
poftanowiło, aby tak byli karani, iako mieli 
być karani ci, co im winę dali. 

ROZDZIAŁ XV. 
O przyfiędze , o prze.flitchaniu fwiadkow: a o 

tych , ktorzy fzt upornie prawuj I!:· 

A ponieważ między infz!!!mi f pofoby do wo„ 
dow liczą też y przyfięgę, bez ktorey wiele 
ważnych f prnw nie może być odprawiono: 
przeto o jey świt1tobliwości trzeba pilno ufia„ 
wę uczynić. Ow też obyczay, że świadko
wie przyfięgają o czem nie wiedzą, jako by
wa na granicach, y u fądow, ma być odrzu
con. Bo ,_ ofpolicie pufzczają do przyfięgi 
ony, ktorzy źadney wiadomości nie mają o 
tern, o co tam idzie: ktorzy mają fię za nie
winne, gdy widn-ą, ano ten, ktorego fię fpra„ 
wa te.czy, pirwey przyfięga. Czemuby ra
czey nie przefiawano na przyfiędze tego fa„ 
me ·o, ktorego f prawa idzie: abo czemu by 
n:eo rano ludzi fiatecznych, abo krewnych, 
abo fąfiadow jego , ktorzyby przy nim, gdy 
pr.zyfięga, byli: a jefliby fię zdało, aby też 
przyfięgli , iż wierzą, że on prawdziwie przy
fiągł. Swiętobliwy zaprawdę jeft on oby-

1 c;zay 

/ 
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czay fądu duchownego około przeiluchania 
świadkow. · Każdego, ktory fię do przyfię!si 
bierze, ofobno Pifarz przyfięgły przefiuchawa. 
Przekłada mu moc, y zacność przyfięgi. Py
ta ktoregoby był nabożeńflwa. Takim py
taniem dochodzi fumnienia, y obyczajowo
nego świ!idka, godzienli tego, aby jego świa
dectwu wiarę dano, czyli nie. Potyrn g') 
pytają, jeiliże tę rzecz, o ktorey świadczy~ 
ma, widział, czyli jedno Hyfzal? Jefli go 
kto naucżył jako ma świadczyć, a jefii fię 'z 
drugiemi świadkami o onem świadećl:wie ra
dził. Każdą z ofobna okoliczność pilnie roz
trząfają, mieyfce, czas, ofobę, y infze tym 
podobne rzeczy. Dozwalają fprzecznikowi 
mowić, co mu fię zda yo famych perfonach 
swiadkow , y o fprawie. Sądy Polflde, ile 
wiem, nie mają takich prob. Bo ci, kto re 
przywodzą na świadeftwo , mnimają, że im 
nic do tego wiedzieć, jeili ta rzecz , o ktoq 
idzie, tak fię w fobie ma, czyli inaczey. Ma
ją za to, że onę rzecz nie zle odprawują, 
gdy widzą, że on przy kim przyfięgają pir
wey przyfięga. Zaprawdę do przyfięgi a da
wania świadećl:wa ludzie ftateczni, świado
mych obyczajow, y mądrzy, mają być wzy
wani , ktorzyby wiedzieli, że po winną cześć 
B. o Gu wyrządzą, gdy go na śwadefiwo 
przyzywaią, a prawdzie świadefiwo wyda
wają. Co fię iednak dziś opacżnym oby
czajem cżęftokroć u nas dzieje. Bo ktorzy 

v -4 we-
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wedle ~wy czaju na to bywają przyzywam, 
czafem bywają nieznajomi, najęci, w wielu 
rzec.D:ich fz1 ti tnych podeyrzeni, a tylko nie 
.bezecni. W ktorych r ie więcey nie patrz ~! , 
) ._ ~ no aby były flacheckiego rodu: a przetoż 
uftawca p'raw m~ tego doyrzeć. Na Ka
znodzieje też to nale:ty, ktorzy jawnie ludzi 
uczą w Koście] ech, ważność, y świątobli
wość przy.Gęgi przekf~dać: a ludzi napomi
nać, aby /ię uczyli, ile mogą., prawdę pod
pierać: a dla prawdy, y BoGA świadkiem przy
zywać, y wfzytkich ludzi nieprzyjaźl1 nofić. 
Pomnię gd r dwa zmowiwfzy fię na trzeciego, 
prawowali ftę z fobą. A gdy obżałowanemu 
fka.źano przyfięgę, H:rona powodowa uczyni
ła mu łafkę, przeftawając na chęci, a na wo„ 
li jego, ktorą on twarzą, mową, klęknieniem 
y wfżytką pofiawą dawał znać, jakoby do 
przyfięgi gotow: a tak Sędzia uczynił go 
wolnym. Ale fię ta rzecz obłudnie a na zmo ... 
wie mięrł.zy fłronami toczyła: bo ona wfzyt„ 
ka napaść z uczynienia wolnym obżałowane
go obaliła fię na trzeciego, na ktorego to by„ 
ło ukowano. Było w tern fądzie wiele rze ... 
czy nie1pnndedliwych: Sędziego ofzukano: 
ktory acz podobno o oney zdradzie mogł nie 
co w· edzieć, wfzakże inaczey przedfię nie 
mogi !ądzić, jedno jako było rzecz przypra ... 
wiono. Obżałowany namuiey fię niemiał za 
krzywoprzyfiężcę: iż poklęknąwfzy, Rowy 
nie przyfiągł: jakoby to tylko Rowy krzywo-

przy-
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przyfięflwa fię dopufzczano, a nie ona wfzy
tka poiła wa, ktorą Judzie nieinaczey u fiebie 
pocz_ 1 tają, jedno jakoby też flowy wedle ro
ty wydanemi przyfiągł. A powocłowa ftrona 
w jaką złości przepaść wpadła'? Trudno to 
wfzytko wypowiedzieć. Ale krotko powie· 
dając, tak to ma być rozHmiano. Cokolwiek 
fię dzieje bądź iłowy · , bądź pofl:awą, bądź 
mrugnieuiem, bąd~ f akim infzym fpofobem 
dla ofzukania kogo, że to wfzytko między 
wady ma być poczytano. Wfzytkie owe o· 
kazowania nie dla nas, ale dla tego, o kogo 
idzie. czynimy. Bo żaden fam dla fiebie nie 
przyfięga, ale dla drugiego. W ktorego a
by wmowił, że to prawda co powieda, wzy„ 
wa BoGA na świadectwo, ktorego teź, jefii 
kłama, mścicielem na fię przyzywa. Prze· 
to nie wedle myfli twey ilowa twoje, y po
fiawa ma być wykładana, ale w~dle myfli 
teą:o, komu kwoli przyfięgafz: nawet każde 
~wtatlczenie bądź iłowy, bądź poflawą by
wa, ktore zwierzchnością Bożą zailaniają, 
ma być za przyfięgę rozumiano. Ktore o
świadczenie jefli bywa dla ofzukania kogo, 
a nie zgadza fię z umyflem, jefi: kłamH:wo 
a krzywoprzyfięH:wo. Ktorzy fię krzywo
przyfięH:wa nie lękają, ci o BoGu nieprawie 
dobrze rozumieją: a nie wierzą, aby BoG o 
rzeczy ludzkie dbał , y aby fię niezbożności 
mścić miał. Tę dumę U czycielowie fłowa 
Bożego mieliby z ludzkich fere wykorzeniać. 

v 5 Ro· 
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Rożności też przyfięgi mają być z pilnością 
opifane. Bo acz każde takie twierdzenie z 
fumnieniem bywa, przykładając do tegoBo
GA y świadkiem, y mścicielem: a wfzakże 
nie każde ku jednemu końcowi naznaczone 
jefi. Kto niefprawiedliwie przylięga, a coź 
infzego świadczy, jedno iż nie prze zdradę, 
abo fortyl jaki wygrania, abo ofzukania , 
wdawa fię w prawo z drugim: ale pod świa
dećhvem fum n ie n ia f w ego, za to ma , że to 
jeft rzecz fprawiedliwa, co czyni, y mowi? 
Izaliż już ten, co tak przyfięga, wfzytkę 
fprawę wyprawił? Zaprnwdę nie to flę za
myka w rocie oney przyfięgi. Bo kto mo
wi, że na żadnego umyflnie, fatrzywie winy 
nie kładzie, nie już wnet zarazem dowiodł 
tego, że ma być Panem tey rzeczy, o kto
rą idzie. Bo infzemi drogami trzeba iść do 
odjęcia f wey wlafnności , niż li oczyścić fię, 
że fortelem nie idziefz. Mowmyż przeto 
daley o przyczynach fałfzywey przyfięgi. 
Jefl: to rzecz wielce nieHufzna, y złościwa, 
pociągać do prawa onego, kogo wiefz być 
niewinnym oney rzeczy, w kroreyby mu wi- -
nę dawał. _ A wiele ludzi ma :to w obycza
ju , iż gdy je kto pozowię, tedy y oni' wiele 
pozwow dawają na przeciwnika, tylko dla 
tego, aby mnofl:wem praw f woich za tłumili 
go, a od prawa odftrafzyli. A przetoż kto
rzy fię upornie prawują, mają być ciężko ka-

ra-
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rani. Kto jefi: podeyrzany w takim uporze, 
abo raczey przewrotności, ten za żądaniem 
fłrony przeciwney niech przyfięże na to, ja
lw fzczerze, a dobrem fumnieniem wftępuje 
w prawo: jefli fię będzie zbraniał, niech w 
rzeczy fwey upada. Lecz karać winą tego , 
ktoby fię domagał takiey, albo jakiey inak
fzey przyfięgi, alboby ją dla tey przyczyny 
uczynił, nie godzi fię: chybaby fię to po
tym jaśnie okazało, że fałfzywie a przeciw
ko fumnieniu fwemu przyfiągł. Bo kto pra
wdziwą, a świętobliwą przyfięgę czyni, 
cześć BoGu wyrządza, ktory fam tylko jeft 
świadkiem myfli nafzych, a rzeczy tajem
nych, y frogim jefi: mścicielem krzywoprzy
fięftwa. Ow też obyczay, ktorego pofpolicie 
żołnierze używają, przyfięgać przez 11ońce, 
abo gwiazdy , zganion jefi głofem Bożym, 
gdy tak mowi: (a) Pana BoGA twego będziefz 
fię bać, y jemu farnemu będziefz Hużyć : 
a przez imię jego będziefz przyfięgał. A to 
niech będzie y o przyfiędze, y o innych rze
czach, acz krotko , ale podobno , ile baczę 
potrzebnie częścią dla poprawy, częścią też 
dla ufiawienia praw. 

(a) 5. Moyfis _6. v.13. 
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ROZDZIAŁ XVI. 
O Sędziech, y o Sf!dziech ( b ). 

A ponieważ prożnoby prawa były ftano
wione, kiedy by nie byli ci, coby wedle nich 
fądzili : przeto w Rzeczachpofpolitych f ą po
ftanowieni Sędziowie G'udzy praw, ktorzy 
trzeba aby byli mądrzy y dobrzy ludzie, kto
rzyby fię nie uchylali ani na tę , ani na owę 
fironę, ale na prawa~ y na Hufzność oczy 
obracali. Co jefliże nic nie jeft nikczemniey
fzego nad człowieka nieumiejętnego, a nad 
dokuczliwego 1,ic gorfzego, tedyć to daleko 
więcey ma być ganiono w Sędziech: ktorzy 
wątpliwe rzeczy wykładać, a zaś z krzywych 
profte czynić powinni: niech przeto Sędzio• 
wie tacy będą, żeby w tych prawa~h, kto
remi fąclzić mają, wielką biegłość mieli. Bo
by to śmiechowifko , żeby kto w prawj.e du
chownem, albo świetfkiem, ~lbo też jakiem 
infzem miał być Sędzią, a prawa by tego nie 
umiał: gdyż ani flepy o farbach , ani głuchy 

o ro-

(b) Ten rozdział czytają~ trzeba pamiętać, iż ta 
k~ążka była pifana przed uregulowaniem na
Jezytym Sądow, y Sędziow. Za panowa• 
nia Nayjaźnieyfzego STANrsłAwA AUGUSTA 
w nafzych czafach uregulowanie to naylep
fze opifano tak, iż wjęcey nic żądać nie trze
ba, tylko ażeby ofoby do fądzenia wyznaczo„ 
ne fprawiedliwość dopełniały. 
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o rożności dzwiękow rozf ądku da wa~ może. 
Niech ktemu będą tacy, żeby je nie mierzią
czka, nie gniew, nie miłość, nie miłofierdzie, 
ani żadna przewrotna chęć, ale tylko fama 
prawda do Ruchania y rozfądzati1ia fvraw cią
gnęła: aby żadnych dar.ow nie brali: na za
lecenie za kim uczynione nie dbali : tylko na 
famę fprawiedliwość, ~ na onego nafprawie
dliwfzego Sędziego Bo GA baczenie mieli. A 
naprzednieyfza Sędziego powinność je:ll:, 
fprawę obojey fi:rony powodowey, y obża
łowaney dofi:atecznie wyrozumieć. Bo to 
być nie może, y przyrodżenie tego nie niefie~ 
żeby kto mogł one rzeczy <lobrze fkazać, z 
ktorych abo obojey nie świadom, abo tylko 
jedney świadom. Jedney fironie być przy
chylnieyfzym niżli drugiey żadnym fpofobem 
,na Sędziego nie należy: to jeft, na tego, kto,.. 
ryby fię za pośrzednika 111ięd~y któremi miał: 
ale to raczey należy na pochlebcę, a •a wy
krętacza fprawiedliwości. Y dla tegoż o A
lexandrze Macedo{1fkiem (c) powiedają, że 
miał w obyczaju , gdy ja.cy jedna Hrona przy
fzła do niego na żałobę, tedy tylko jednym 
uchem fl:uchał, powiedając, że drugie ucho 
ku Huchaniu drugiey fironie chce całe zofta„ 
Wić. Co też y w Areopagytach (d) wielce 

eh wa· 

( c) Plutarch us łn Ałexandro. 
( d) Areopagitowi~ byli w Athenach Sędziowie od 

Aryopagu ulice tak nazwani. Aryopagus le~ 
pak rozumie fię z Greckie&o Marfowa ul c:l. 
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chwalą, ktorzy w ciemności, nie na świetle 
fądy fprawowali: aby dali znać, że nie na 
mowiące ofoby, ale na farne mowy baczenie 
mają. Powodowey ftronie nie ma Sędzia z 
przymufzeniem poftępku prawnego przepifo
wać: ale jako to w mocy jego jeH: pozwać 
kogo, y profió nań prawa, tak mu też niech 
wolno będzie t~kim poftępkiem przeciwko 
ftronie iść , jakim chce. A ktoryby Sędzia 
inaczey czynił, nie uydzie podeyrzenia , że 
jednemu dobrze, a drugiemu zle życzy: nad 
co nie mafz nic nieprzyfłoynieyfzego a mier-
zieńfzego w Sędzim. Niech będzie uffawio
ne karanie na powodową Hronę, ktora nie
fprawiedliwie, a nieprawie wfiydliwie poH:ę
puje, jefliże w rzeczy ;f wey upadnie : co le
piey będ~ie, niż li nad wolą ich, abo fprawę 
odmienić, abo jey il'lakfzy poftępek zamie
rzy(; , abo ją zgoła zarzucić. N a Sędziego 
te.ż to należy, f pory, ile może tłumi(;, a fira
ny, chocia już wybaczywfzy ich fprawę do 
jednania ciągnąć= nie oznaymując przed wy
rokiem_, co o tern rozumie, abo co na myfli 
ma. Jefliże nie mafz nadzieje o ich zgodzie, 
toż dopiero Sędzia , fiedząc na f wey fioli cy 
fądowey, z powagą jalrn nayw1ętfzą być mo
że, z świętobliwością y flatecznością, niech 
uczyni raki wyrok, żeby fię onemu naywyż
fzemu, a ze wfzech naymoznieyfzemu Boa u 
podobać mogł: ni jedney ihoni~ niech nie 
b~dzie przychylnieyfzy, a dla jedneyże rze-

czy 



O PoPRAWIE RzECZYPOSP. 351 

CZ}' niech jednego kijem, a drugiego flow· 
kiem nie karze: na famę tylko prnwdę niech 
baczenie ma: a tę fobie niech rozumie be
fpieczną a fnadną drogę być do onego świę
tych miefzkania. Lecz jeili co inaczey , ni
żli prawda y fprawiedliwość niefic, rzecze, 
~bo uczyni, niech tego będzi.e pewien, że 
rofkofz, ale fnać nie długą odniefie, lecz u
czynek zle uczyniony, długo y wiecznie , tak 
w tern jako y w przyfzłem żywiecie przy {o. 
bie mieć będzie. Lecz niech przyda Sędzia 
wyroku f w ego uczynionego przyczynę, kto
reyby fię trzymał. Bo nic nie mafz głupfze
go, nic przewrotnieyfzego jako wyrok uczy„ 
nić, ktorego przyczyny abo nie wiefz, abo 
nie rozumiefz. Co jefli ją wiefz, a widzifz, 
że je.fi: fl'ufzna y fprawiedliwa, nie mafz jey 
zamilczeć : abyś nie tylko fam fobie dof yć u
czynił, ale żeby .też wfzytldm było jawna, 
żeś y fpofob onego fporu dobrze wyrozu
miał, y myfl twą do pewnego celu napro!tq
wał. Ten też, k tory H:raci prawo , fkromniey 
poniefie twoy wyrok, gdy wyrozumie fłufz
ną przyczynę fkazania fwego. Ktorey gdy 
nie wie, łacno fię rzuci do appellacyi zwy
kłych , to jeft , do Sędziego wyżfzego. Sę
dziowie duchownego prawa nigdy(ilewiem) 
nie czynią wyroku, jedno z karty, na ktorey 
będzie pirwey napifany, ktorych nie wiem, 
czemuby Sędziowie świetfkiego prawa nie 
mieli nafiadować. Bo flę te rzeczy zdadzą 

by~ 

/ 
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być lepiey rozmyflone, y rozważone , kto-
re z pifma czytają: y nie może być o tem 
wątpienie, co Je ft zapifano. Wiem o tern , 
iż po wyroku niektorego Sędziego wfprawie, 
ktora jakmiarz fzła o gardło, był wielki fpor -
między fironami, ~dy obie eh} trością f wą 
na f woy mł,· n wodę wiodąc chcieli Pilarzo-
wi dym w oczy puścić , wywracając mu 
on dekret. Pifarz ledwie onym fprzeczni
kom, okrom obrażenia obu, ahQ wżdy je
dnego, dofyć uczynił, y owfzem ani ledwie: 
bo obiema czegokolwiek nie dofłavvcdo, a 
Sędzia już był odfzedł. Nie byłoby tey tru-

- dności, gdyby Sędzia z karty wyrok czytał, 
a Pifarzowi napifany podał. Widżiałem też 
y to, gdy Sędzia fiedząc na f wem fądowem 
mieyfcu, czynił wyrok, a kilko kroć upom
niony, nieco przydawał, nieco odmieniał. 
Dobrzeć przedfię: ale nużby to onemu, co 
przypominał, na pamięć było nie przyfzło? 
azaby Sęd~ia na f wey powinności barzo nie 
chramał? S.lifkie fą myfli ludzkie: pamięć 
nie trwała, a w rnnofiwie fpraw ledwie fię 
fama czuje. Przeto wfzytkie myfli, y poP-a
nowienia nie będąli pif mu, 1ako jakiemu fłro
.żowi poruczone, łacno zginą, a z pamięci wy
nidą. Nie wfpominam tego, iż farnym µifa
niem, a liter jakoby malowaniem nie tylko 
pamięć fię umacnia, ale też y ci, co pifzą, 
bywają jakoby napomnieni, ku dościganiu 
wiela rzeczy, ktorychby farnym tylko myfli 

roz-
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roztrząfaniem, ledwie f nać y zawietrzyc! mo
gli. Niech fię ftrzegą darow Sędziowie, jako 
jedney trucizny. Y ma to być Statutem ob
warowano (e) aby żadnych darow nie brali: 
bo ci, ktorzy przedarowani fą, mało nie za
wżdy pfują a wywracają /ądy: jako jeden 
powiedział: Cf ) 
Munera, crtde mihi , plac ant hominesque, De„ 

osque. to jefi: 
Wierz mi, wfzelakie dary gdy je hoynie dają, 
Nie rzkącł ludzi, ale też; y Bogi błagają. 

Lepiey daleko ilufzne im dochody pofta„ 
nowić, żeby fię z fądow nic niefpodziewali, 
czemby mogli być pobudzeni abo na 1kaza„ 

nie 

( c) Czego tu Autor żąda, obwarowaty Konftytu
cye anni I676 tit. Trybunat Koronny. Cor
rumpens Judicem aćł:or fpra'\vę traci, a corru„ 
ptus od fą.du relegowany, incapax napotym 
wfzelkich funkcyi deklarowany być ma, y 
Koniłytucye anni 1699 tit. De corrupto. Kón
fłytncya,,takż,e a,ńni 1726, tit. Ai:eby. w kto· 
rey fię wyraz.a~ Corruptus Judex w W. X. 
Lit. przy wroceniu wziętey korrupcvi, cum 
prena triplicis penfionis Delatori adjudicanda, 
ab aćtivitate in perpetnum & privatione of
ficii, jakiegożkolwiek minifrerii, czyli urzę„ 
du. a podaniem onego Krolowi, czyli W o
jewodztwu pro vacanti za upomnieniem fię 
ftron in fubfełquenti judicio karany być ma. 
K. I726. tit. De corrupto .• 

(/) Ovidius de arte • a z 
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nie kogo ni ef prawiedliwie, abo na wolnym 
uczynienie. Na zalecania, ktore ' za ktorą
kolwiek fl:roną hywają, Sędzia niech nic nie 
dba. Nie wadziłoby y o to ull:awę j«ką u„ 
czynić, aby żad.en nie śmi:ił Sędziemu zale-
cać rzeczy ktoreykolwiek ftrony, y fam Krol 
naoftatek: y owfzem ten namniey : bo jego 
jefl: tak wielka zwierzchność, iż łacno fię 
wfzytcy nakłonią do tego, co wiedzą, że fię 
Krolowi podoba. A jefi o tem pofpolita po„ 
wieść : (g) Przymufza niżfzego wyżfzy, gdy 
go profi. A ponieważ nie mafz żadnegG mo
cnieyfzego obowiązku, ktoryby ludzi ciągnął 
ku dof yć czynieniu powinności, jako jeH przy
fięga, dla tego Sędziowie mają być nią obo
wiązani, niż na ten urząd wfłąpią. Ktory
by wiedząc a rozumiejąc niefprawiedliwie co 
ofądził, ktoryby też jakie dary wziął, ten 
do Krola, y wizytkiego Seymu ofkarżony, a 
prawem przekonany, y z urzędu ma być zlo„ 
żon, y fl'ufznemi kaźniami aż do ucięcia gło
wy ma być ikaran. A każdemu niech bę
dzie wolno na takiego Sędziego ikar.żyć. A 
iżby też y on nie był bez karania, kto by abo 
zalecaniem, abo przez dary umyil Sędziego 
zepfować fię kufił: niech także każdemu bę
dzie wolno takiego pozwać, y do onego fą
du, gdzie na gardle karzą. Ofobliwa ono 
kaźń , ktorą Kambifes Periki Krol Syfamne-

go 

(g) Ro-gando cogit, cum rogat potentior. 
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go (h) pirwfzey części Azyey Starofię fkarał. 
Bo gdy fię dowiedział, że przedarowany nie· 
fprawiedliwie 1kazał, kazał ikorę z jego cia
ła złupić, y rozciągnąć ją na fędzicckiey fto
licy, a na rnieyfce onego zabitego fyna jego 
Sędzią uczynił: tym fpofobem, aby patrząc 
na onę oycowiką flcorę-, ftrzegł fię, żeby kie
dy takiegoż fądu odnieść nie mufiaf. Takci 
on grubego narodu Krol okrutnym a nowym 
Sędziego fkaraniem zabieżał tE:mu, aby fię 
na potym żaden Sędzia nie dopuści! przeda
rować. To też trzeba pofłanowić., aby . ża· 
den rzeczy fwey Sędzią być nie śmiał. Bo 
na każdem f ądzie trzy o i oby mają być, po
wodowa fhona, obżałowany, a Sędzia. Ba„ 
rzo tedy niefprawiedliwie czynią, ktorzy o 
fwą rzecz ludzi fwemu panowaniu poddane 
fądzą. Nie jeft to ona wolność, ktora jeft 
w uściech u każdego : ani umiarkowanie 
prawa, przez ktore ftoją dobrze pofi:anowio
ne Rzeczypofpolite. Ale jeft okrutne nie
wolfłwo, że Pan przywłafzcza fobie moc nad 
żywotem y śmiercią Hugi fwego, fkazać go 
na śmierć , abo wolnym. uczynić. Ta nie
wola z Rzeczypofpolitych Chrześciańfkich, 
rozmaitemi Cefarfldemi prawy wyrzucona 
jeft: a tak jefiiśmy Chrześcianie, tedy ją też 
od nas y od nafzych granic zapądźmy. B!>ć 

z 2 Je-

(h) Valerius Maximus de feveritate, & Cadon in 
Chroni co. 
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jednak wfzytcy Judzie mają fię z jakieykoI
wiek wolności wefelić: ponieważ wfzytcy na 
wyobrażenie Boże fiworzeni fą, wfzytcy od 
niemych zwierząt rozumem y wolą tą rożni. 
Jako daleko więcey ludzie Chrześciańfcy od 
Chrześciańfkich f)anow z liczby niewolnikow 
mają być wyjęci'? Bo Jedną zapłatą wfzyt
cy wefpołek y z pany kupieni fą: jednychże 
Bożych tajemnic uczeftnikami f ą. Acz kol-

, wiek jako infzych rzeczy, tak też y wolno
ści fą niektore ftopnie: a jako Paweł (i) po· 
wieda: Gwiazda od gwiazdy rożnajeftjafi10„ 
ścią. Ktorąż tedy wolność kmieciowi twe
mu zoHauujefz '? Nie jefł wolen od dawania 
dziefięcin, ani od płacenia ćzyl1fzow y po bo ... 
row, ani od roboty tobie powinney: nie ma 
żadney wolności ftarać fię o urzędy, ktorą 
ty wfzytkę mafz zupełną. Ktoraż fię przeto 
wolność zofława? A za nie ta, ktora w ro-

. w nem opifaniu prawy f ądow n leży'? Y kmie
cie , y infze niefiacheckiego fianu ludzi, po
fpol icie fl achta ma za pfy. Ztądże one nie
czyfłych ludzi mowy : Ktoby wieśniaka abo 
chłopa zabił ( bo tak każdego nieflachcica 
zową, choćby daieko odewfi był ) jakoby 
też pfa zabił. To głos wyrzazania języka 
godny, k tory z nieiłuCznego faacowania mę
żoboyftwa, y nierowności praw uro1ł. Je
fliże tedy odeymujemy kmieciom wolność 

po-

(i)Corinth. r5. v. 41 . 
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pozywania panow do Sędziego,! odeymuje
my im wfzytkę wolność. Jefli Panom dawa
my moc fądzić je o rzecz fwą, nifzczymy 
wfzytek fpofob fprawiedliwego fądu: ktory 
iż trzech ofobi potrzebuje , nie będzie f pra
wiedliwy, gdzie tenże będzie Sędzią, ktory 
powodową ftroną. A przeto y kmiecie , y 
wfzytcy poddani od takiego tyrańftwa mieli
by być wyf wobodzeni. Sprawiedliwfzyby to 
był poftępek fądu, kiedyby y panu poddane
go, y poddanemu pana do Sędziego pozwać 
fię godziło. Bo ledwie takiego naydziefz, 
ktob· ~wą rzecz fądząc nie był fobie życzliw-
fzy. · z kim fię prawuje. A jefli kto taki 
jeft: '. .źe przedfię na każdego należy nie 
tylko i1't krzywdy wyfl:rzegać, ale też podey
rzenia krzywdy. A ktorzy na to niedbają. 
ci tego dochodzą, co przed tern o niewolni
k och napifano, że jako wiele mają podda
nych, tak wiele nieprzyjaciot. Aleby kto 
rzekł, ze tego teraz nie znać: y owfzem day 
.Boże, aby nigdy do tego nie przyfzto, żeby 
fię to okazało. Aleć to na mądre JJależy, 
radzić o przyfzłych rzeczach: a na wątpliwe 
Rzeczypofpolitey czafy przyjacioły fobie je
dnać. Jefzcze też y temu fię trzeba pilnie 
przypatrzyć, a o tem pofłanowienie uczyni~, 
jeiliże jedni Sędziowie wfzytki f prawy f ędzić 
mają.: czyli ma być więcey rodzajow Sędzio w, 
wedle rożności tak fprnw, jako y ofob '? jako 
fię w niektorych Powieciech zachowuje, _iż 

z 3 Je-
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jedni fą Sędziowie, ktorzy fądzą fprawy lu
dzi urzędow nie maj~!cych: infi pofpolite fpra
wy fąd:żą : zaś drudzy f ą, co głowne wyftę- , 
pki fądzą, a kaźni na złe ludzi fianowią: dru
dzy zafię mieyfkie fprawy, a potoczne fądy 

·odprawują: drudzy ·też fą, ktorzy zacnego, 
a przednieyfzego fi:anu ludzi, a drudzy po
fpolitego człowieka fądzą. Jefzcze też y o
koło tego ma być uczynione pofłanowienie. 
jefliże więcey Sędzio w ma być niżli jeden, 
w fprawach abo wfzelakich , abo też tylko 
więtfzych, jako gdzie idzie o gardło, abo o 
majętność czyję, : czyliby na jednym było do
fyć, ktoryby zwierzchność -doltateczną miał, 
do ktoregoby byli przydani ludzie w prawie 
uczeni miafto Affefforow, wedle ktorychby 
zdania fądził'? Nadto jefzcze ,jefliże ich bę
dzie więcey, mająli być wfzytcy wieczni, czy„ 
li tylko jeden jakoby obecny, a drudzy lofem 
abo do pewnego ::iczafu, abo do pewnych 
fpraw obrani 'ł • Ktemu też, jeili~e jedni ma· 
ją być, czyli rożni, ktorzyby fprawy tak fwo· 
ich obywatelow, jako [też przychodniow, y 
cudzoziemcow fądzili? J efzcze ktemu, po
ftanowiąli wiele Sędziow , potrzeba]i tego, 
aby każdy ofobno o każdey rzeczy głofem 
zdanie fwoje powiedał, czyli w niektorych 
rzeczach tajemnie i dania f woje znofić, a po
tym czynić wyrok przyfloi ? Naoftatek, y 

_ to trzeba po<l:anowić, od których Sędziow 
ma być appellowano, a od ktorych nief Kte

mu 
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mu też, jefiiże Sędzia , od ktorego appello
wano, wyroku fwego, ktory uczynił przd 
Sędzią, do ktorego appelowano, bronić ma 
abo nie~ Te rzeczy, y infze tern podobn"] 
mają być pilnie obaczone, a frateczne po!l:a
nowienie o nich ma być uczynione. W to 
też trzeba ftatecznie weyrzeć, jefliże fię Sę
dziemu, mimo obżałowauie, y od pory godzi 
zkąd inąd prawdy dochodzić. Bo częH:okroć 
f prawiedliwość rzeczy abo fię zatai, abó by
wa zatłumiona ubłądzeniem ktoreykolwiek 
firony, abo wykrętami, ktorey więc Sędzia 
dobrze wie, y zna. Ktore gdyby fię godzito 
Sędziemu wykładać, łacnoby fię ukazała 
droga przychódzenia do prawdziwego wyro
ku. J efiiże fię tylko na powieści obu firon 
fądzić ma, tedyć też częfłokroć nie[prawie
dliwy wyrok, chocia inaczey wie, y na do
brem to baczeniu ma, czynić muli. Godny 
pamięci jefi on fąd Salomona Krola Izra~l-
1kiego wielce mądrego, ktory był o żywem 
dziecięciu (k) między dwiema niewiaftami u
czynił. Bo gdy je obie f wojem zwały, a ni 
jedna nie miała czem przedfięwzięcia fwego 
podeprze(;: powiedział, jakoby je miał na 
dwoje rozciąć , a między nic podzielić. A 
gdy jedna niewiafia na to przyzwoliła, a dru
ga nie przyzwoliła, mowiąc: że z chęcią czę
ści f wey poftąpi drugiey, gdyby tylko dz ie-

z 4 cię-

(k) r. Reg. 3. v. 25. & ::z6. 
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cięcia nie rozcinano: poznał Salomon prawie 
macierzyń.fki głos na rościęcie niezezwalają-
cy, y przyfądził jey zywe dziecię. Wiele 
więc przy prawach wykrętow bywa chytro
ścią a złością firan wymyflonych, gdy fię je- . 
dna przeciw drugiey , jakoby ku fzkodzie -
przyprawi6, nafadza: ktorem jefiiby nie za
bieżano, f prawiedliwość mufi by('; obrażona. 
A tak na mądrego Sędziego, jako mnimam, 
należy odkrywać wfzytko, coby fprawiedli
wość, abo forytować, abo przekaźać mo
gło. Bo z tey przyczyny nie będzie fię tdał 
ktoreykolwiek ftronie być przychylnym, ale 
obrońcą fprawiedliwości, jefli o obu jednako 
radząc, wfzytko będ.zie wykładał , coby po
magało do otrzymania fprawiedliwości, nie 
mając względu na źadną ofobę. Zaifte on 
fąd Salomonow chocia nie z dowodow firan, 
a wfzakźe nie bez rozumu uczynion : bo nie 
z lada domyilu a ugadnienia pofzedł. Y ow
fzem tak wiele pewnego dowodu y rozumu 
w fobie ma, iż każdy, kto dobry rozfądek 
ma, pochwalić go mufi. J eH: zmianka o niem 
w Piś'mie świętem: ·y w dekretalnych Liściech 
de 1:irmfumptionibus c. Ajferte. Lecz gdzje nie 
tnafz żadnego dogadywania, y przyczyny nie 
widzieć, a wfzakże Sędzia za pewne wie , że 
ta rzecz inaczey fię w fobie ma, niżli ktora 
ftrona dovirodzi, . powiedają, że ten Sędzia, 
ktory naywiętlzą na ziemi moc ma, a od kto
rego do nikbgo nie może iść appellacya, mo-

że 
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ze wyrok uczynić wedle tey pewney fwey 
wiadomości, z ktorego liczbę tylko farnemu 
Boa u winien dać: ale fię to infzym Sędziom 
uie godzi. Leczby fię y o tern trzeba pilno 
dowiadować. Niewiem jefii on obyczay trze
ba ganić, że barzo rzadko f ądy bywają. Bo 
za tern prawa długo fię przewłoczą, nakła
dy zbytnie bywają . czynione. Sprawy, abo 
kauzy rozmaitemi a jak miarz niezliczonemi 
limitacyami dni fądowi fłuźących, więcey niź 
famemi rzeczami bywają uwikłane, zatru„ 
dnione, y ku wywikłaniu nie podobne uczy
nione, zaczem nie jeden zwątpiwfzy o po
ftępku one porzuca. Ano w każaem Powie
cie na pewnych mieyfcach mielil]y Sędziowie 
zawżdy na f ądziech fiedzieć, a kiedy by jedno 
y ilekroć trzeba, każdemu f prawiedliwość 
czynić , każdemu dać wolny do fiebie przy
fłęp, a każdego przeiluchać. \Vielkiey nie
nawiści godni tą otoci, ktorzy dla le da przy
czyn, trudny do Hebie czynią pr2yftęp, nie 
ftarają fię_, aby każdą fprawę dofhttecznie 
wybaczyli, a fprawiedłiwość na dalfze dni 
odkładają. Nie należy to tedy na prawego 
Sędziego, ale na tego, ktory o fobie, y o fwo
ich rzeczach radzi, a wfzytkona fwoy poży-
tek ciągnie. Wfzelkje mnoftwo jako dawno 
mowią, czyni zamiefzanie. · A przetoż jefli 
jefi wiele tych , co fię pozywają, tedy aby y 
czaf u prożno nie tracili, y Sędziom fię na
zbyt nie przykrzyli, niechayby Sędziowie 

zs przy„ 
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przybili u domu f ądowego tablicę, na ktorey 
niechayby rozpifano porządnie, kto pirwey, 
a kto po tym ma być fądzon, fpifawfzy po
rządkiem kauzy, wedle porządku Powiato\V, 
w ktorych pozwani miefzkają: a zafię Powia
ty rozdzielić na Parafie, ktora po ktorey fię 
ma fądzić, a w oney Parafii porządkiem fpi
fać każdego fiachcica pozwanego, abo obli
cznie, jako flyfzę zachowuje fię w Litwie: 
abo pozew na majętności położywfzy, jako 
jefi w Polfzcze obyczay. A gdy fię ten po
rządek fpraw pofianowi, nie będzie żadney 
ciżby, ani miefzaniny na mieyfcu f ą<lowem: 
każdy będzie wiedział' na ktory dzie{1 ma 
ftanąć: w infze dni nie będzie fpraw zatru
dniał , ani przekażał Sędziom: a f woy czas, 
będzieli chciał, może pożytecznie rozfzafo
wać. Nie potrzebaby wołania woźnych : ka
żdy pożwany wedle iwego mieyfca y porząd
ku fiawałby. Kto by zaniedbał czaf u f w ego, 
niechby iy zdano. A tu już trzeba mowić o 
głownieyfzych Sędziach , do ktorych od in
nych Sędziow wfzytcy Koronni fianowie ap
pellować mogą, a od nich do nikogo infzego: 
o ktorych , pamiętam, niekie<ly na feymiech 
mowionó: ale niewiem dla ktorych przyczyn 
tę rzecz y przerwano, y przewleczono. A 
wfzakże łacno fię to może pokazać, żeby ta 
rzeczy każdego z ofobna, y wfzytkich ludzi w 
o bee f prawom była barzo potrzebna, y wielce 
pożyteczna , gdyby fię jacy trudnościom fą„ 

dow 
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dow, jako je dzifieyfzych czafow fprawują, 
przypatrzono.. Bo tak wielę, y tak wielkich 
fpraw na każdy feym przychoclzi, że y czafu 
nie zfiawa, y farni Sędziowie na to obrani nie 
mogą jem dofyć uczynić, aby mieli wfzytkie 
rozeznać , y rozfądzić. Bo ikoro fię feym 
fkoi1czy, ponieważ niezliczone mnofiwo !praw 
do fądu przychodzi, tedy je opufzczają, a na 
drugi feym odkładają: dla ktorey przyczyny 
do tego przychodzi, iż wiele ich abo fię o fwe 
rzeczy jedrrnją, chociaż z fzkod1iwemi a nie
flufznemi umowami, abo je f wo im przeciw
nikom pufzczają nie mogąc wytrwać prze
włoki, y wielkiego nakładu. A kiedyby te 
fprawy fzły o małe rzeczy, toby łacniey zcier
pieć: ale wielekroć bywają barzo wielkie, 
abo o granice imion, abo o całe jmiona, abo 
o inf ze nieznośne krzywdy. A między Sę
dziami, ktore wedle zwyczaju na feymiech 
do tego obierają, bywa}ą czafem takowi, kto
rzy to w głos mowią, że wiele bywa takich 
fpraw, co tern głowy ich nie fprofiają. A 
ponieważ y rozum, y fama f prawiedliwość 
potrzebuje tego, aby ta pof polita wfzytkiego 
Sarmatfkiego PańHwa rada była dobrze wfze
mi potrzebami do od prawowania f praw, y 
fporow wfzytkich ludzi opatrzona: tedyć też 
to zaifl:e barzo niefl'.ufzna rzecz, żeby ktora 
fprawa abo dla nieumiejętności Sędźiow chra
mać miała, abo będąc na infzy czas odłożo
na toczyć fię nie mogła. Przeto o onych 
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tak rozumią~ mamy, źe barzo fł'ufzney rze ... 
czy żądali, ktorzy na to fiali, żeby nakfztałt 
onych Rzymfkich Decemwirow (l) ze wfzyt
kich fianow Koronnych pewne ófoby obiera
no : ktoreby nie tylko przez feymowe dni, 
ale zawżdy od roku do roku fiedzieli na fą
dziech, a odprawowali wfzytkie f prawy, kto
rebykolwiek do nich ze wfzytkich Powiatow 
przychodziły. Wniefion był dawno przed 
tern od Judzi mądrych, y od ufiawiec praw, 
ten obyczay do Rzeczypofpolitych Gretkich. 
Byli u Athenian Areop,igitowie, mnoftwem 
znamienity „h fądow barzo fławni. A prze
toi. arodawni ludzie tak o tych fądziech 
powiedali, że y bogi nimi fądzono , y bo
gowie tych fądow używali . Byli y Amphi„ 
ktyonowie, pofpolita rada z fiedmi Greckich 
m·aa zebrana. Na ten obyczay roty, lub fe
tnice Sędziow w niektorych Rzeczachpofpo
litych pofl:anowiono , ktore y do tych czafow 
trwają, jako wfzytkiego narodu Niemieckie· 
go w Spirze, ktore mi-afto nad Renem leży: 
także też wfzytkiey Francufkiey ziemie w Pa-· 
ryżu, na tern mieyfcu, ktore Perlamentem 
zową. Czemużhyśmy też y my nie mieli na-

. fia-

(I) Decenivfrz' byli w Rzymie ( acz pirwey w Gre
cyi) naywyzfi Panowie, ktorzy byli na miey
fce Konfulow po!tanowieni, ale ta odmiana 
nie długo trwafa. Zwano je Decemuiri. Że 
ich 10. było. Tit. Livius 'I. Derad. lib. 3. 
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.fladować Rzeczypofpolitych dobrze pofl:ano
wionych przykładow~ Czemubyśmy fię nie 
ftarali , aby byli ze wfzelakich fłanąw obrani 
ludzie mądrzy. a w prawiech, y wfzelakich 
naukach ćwiczeni, ktorzyby fądzili f prawy 
ze wfaytkich nafzych Powiatow do nich przez 
appellacyą przychodzące: ktorzyby nie tylko 
uczeni, ale tez y wielkiemi cnotami o.zdobie· 
ni być mufieli, aby mogli, y chcieli fprawie
dliwość każdemu czynić: ktorzyby ani na 
bogatego , ani na ubogiego, ani na llachcica, 
ani na niellachcica , na f w ego obywatela ani 
na cudzoziemca, na Pana ani na niewolnika, 
żadnego względu nie mieli, ani między nimi 
rożnice czynili, ale zawżdy jednaką, a ufta
wiczną mieli wolą , każdemu przywłafzczać 
co jego jefł:: ktor.zyby niektorego pewnego 
czafu, ale zawżdy na każdy czas przez rok, 
wedle prawa na fądzie iledzieli: ktorzyby za 
rowno jednaką moc mieli na wfzytkie ludzi 
w jedney Rzeczypofpolitey miefzkające: do 
ktorychby fzły appellacye oct wfzytkich urzę
do w, a od nich do nikogo infzego. A tych 
nie tylkoby miał by~ urząd fędzić, ale też J 
jednać nie zgodne, a zwadliwe y niefpokoy
ne hamować, a przyczyny f warow wygu
biać : a jefiiby it!'aczey porownać nie mogli, 
toźby dopiero ufiadłłzy na fądzie mieli pra
wem naydować, a każdego przy jego prawie 
zoftawić. Tymby fię obyczajem y narzeka
niu na przewłaczania f~dow (jefii fi~ nie my-

lt;) 
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1ę) zabieżałó, y fortylom rzecznikow mniey
by fię fnać mieyfca, abo nic zoiławiło. Zam ... 
knęłaby fię też y onym droga, ktorzy aż do 
Rzymu, abo do infzych niektorych krain 
biegają, cza{em dla maluczki~h przyczyn, a 
zawżdy z wielką fzkodą y pieniędzy, y oby„ 
czajow. Bo wfZytkiego w domu zaniedba„ 
wfzy odchodzą przyjacioł, czeladzi abo do
rnoH:wa, Kościołow y Rzeczypof politey. Lecz 
fą niektorzy, co takowe fądy rozumieją być 
nie potrzebne, ponieważ wfzytlde f prawy na 
wiecach, gnzie 'vVojewodowie z Kafztellany 
y z infzemi urzędniki zafiadają, mogą być 
odprawione. Ale w wielu takowych Urzę
dnikach czę ft o kroć pilności f ądzenia y wie la 
infzych rzeczy nie doftawa. A ktemu iże 
f wo i fą, łacno abo powinowaćhvo, ~-tbo fpol ... 
ne obrażenie ferca ich od prawego rozfądku 
odwieść mogą. Coby fię nie tak łacno jęło 
tych, ktorzyby ze wfzytkich powiatow, za 
rozfądkiem wfzytkiego feymu, na to ob.rani 
byli. Drudzy na takie Sędzie dla tego nie 
zezwalają „ żeby fię zdała być rzecz niebe
fpieczna, aby takowi Sędziowie mieli być u
ftawicznemi: bo będąc ze wfzech ftron be
f piecz ni, nie baliby fię fądpw drugich ludzi. 
Ale ci, ktorży tak mowią, zda fię że nie tak 
dalece tę rzecz, o ktorey tu mowimy ganią, 
jako fię jey złego używania obawiają. Lecz 
nie Iza zaprzeć, że wiele wiela ludzi fpraw 
od feymu do feymu odłożonych, ~wątpiwfzy 

o 
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o nich, a kterńu dla zbytnie wielkich nakła
dow porzucono, y zaniechano: ktore, kie„ 
dyby takie fądy, jakom tu powiedział, były, 
a ulławicznie trwały, y mnieyfzym kofztem, 
y rychleyby odprawione były. Przytym y 
to też rzecz jawna, iż jako to na Rzeczypo
fpolitey należy, aby w każdem rzemieflerze
mieflnicy byli pewni, y doświadczeni, kto
rzyby rzemioflo fwoje robili: tak;też to jeft 
rzecz pożyteczna, aby byli niektorzy pewni 
ludzie, ktorzyby fię bawili naukami prawa, 
farni fiebie y drugie ucząc, do ktorychby mo
żono od wfzytkich innych Sędziow appello
wać, Ktorych jefliby fię okrutności bano, 
aboby to u(ławiczne ich na urzędzie trwanie 
podeyrzane było' niechże doczefnymi sę„ 
dziami będą. A Edyby już z onego urzędu 
wyfl:ali, toby w ten czas, jefiiby ktory na u
rzędzie wyfiąpił , niechayby był karan .. Bo 
ten był za dawnych czafow w Rzymie oby
czay, iż chocia wfzelka władność świętajefi:, 
wfzakże gdy z urzędu wyftawali, możono z 
nimi prawem czynić o uczynioną krzywdę, 
y o złe na urzędzie zachowanie. Czego 
więc bojąc fię pilnowaii powinności f wycli 
ci , co ur?ędy trzymali : nie śmieli opuścić 
drogi cnoty, y nie łacno fię mogli do tyrań
fiwa fkłonić_. A tak jefli fię to nie podoba, , 
aby ci Sędziowie byli dożywotni, tedyby nie„ 
chay byli na trzy, abo czterzy lata. Ktorych 
jefliby fię jakiey .wady bano, tedy fię też nie 

mniey 
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mniey y inf zych wfzelakich ludzi wady trze
ba bać. Ledwie fię kto może naleść z tych 
Sędziow na walnem feymie obranych , coby 
nie miał do fiebie tych wad, ktore mogą mieć 
ci, o ktorych mowiemy. A przeto jefliby 
tych dla tego miano odrzucić, niechayżeby 
yoni także zgoła odrzuceni byli. Lecz jefli 
fię boimy tyrańfłwa takich Sędziow, gdyby 
byli dożywotni: wygładźmyż wfzytkie urzę
dy dożywotne z Rzeczypofpolitey, od ktorych 
niemniey fię trzeba tyrańfłwa bać, niż.li od 
tych Sędziow. Czemuż tedy raczey nie za
biegamy, ile mozemy, złemu używaniu: a 
rzeczy fię dobrey y potrzebney nie chwyci-
my? Mnieć fię zda, żeby fię tyra6ftwu tym 
fpofobem zabieżeć mogło, gdyby nie ci byli 
obrani, ktorzy fię tego domagają, ani oni, 
ktorzy fię w infzych rzeczach nie1prawiedli
wie zachowali. A iżby fię żaden w ten u
rząd upornie nie wtrącał, nie z drogiby by
ło, aby oni pirwey lofom obrani byli, ktorzy
by potym wedle zdania fwego obierali dru· 
gie, ktorzyby za nalepfze y naroftropnieyfze 
rozumieli. Ktorzy wzgardziwfzy takowemi 
Sędziami, chcą aby Krol wfzytkie fprawy f ą
dził, nie inaczey c~ynią, jedr10 gdyby do 
wielkiego mnoftwa ludzi chorych jednego 
tylko lekarza chcieli dać, chocia barzo w tey 
nauce biegłego: ale gdyby on o wfzytkich 
fiarania mieć nie mogł, woleliby aby więtfza 
onych niemocnych część pomarła, niżli aby 

on 
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on lekarz udzielif nauki fwey, a dał fpofob 
leczenia drugim, ktorzyby na mieyfcu jego 
leczyli niemocne, a ku pirwfzemu zdrowiu 
przywracali. \Vidzimy, że Kroi żadnym f po
fobem nie może fprofi:ać fądzeniu tak wiela, 
y tak wielkich fpraw. Widzimy jako wiele 
ludzi, pirwey niźli f prawy ich Kroi rozf ądzi, 
bywają rozmaitemi fpofoby od (wych prze
ciwnikow ściśnieni, że z teflmice czekając u
mierają, od miecza, y innemi fpofoby giną. 
Coż to tedy za fzale{1flwo? widzimy że Krol 
będąc inf zemi rzeczami zabawiony żadnym 
fpofobem tak wiela fpraw fądzić nie może, a 
my nie ftar:lmy fię o to, aby ten urząd komu 
infzemu zlecił, a takowe Sędziow Konfyfto
rze uitawił, ktorzyby .koniec f porom czynili? 
A mieliby być obierani ze wfzytkich ftanow 
do tych Konf yftorzow, ponieważby wfzytkie 
flany mieli fądzić. Jefiiby fzło o liczbę tych 
Sędziow, zda fię, żeby dziewiąci było dofyć. 
Wfzakże nic na tern, choćby ich mniey choć 
więcey było: abo by też z każdego Powiatu 
jednego obrać. Lecz jefii ona prawda, że 
wfzelkie mnofi:wo czyni zamiefzanie, trze
ba fię ftrzec, ile być może, aby nie było na
zbyt wiele Sędziow. Lepiey y rychley roz
pr.a wią rzecz cho efa zawikłaną kilko biegłych 
a ćwiczonych , niżli wiele nieumiejętnych : 
ktorzyby tylko dla liczby mieyfce fądowe za
fiedli. Zwykli tacy bawić fię mową, y ono 
rozfzyrzać, co nic krzeczy nie należy. Zwy· 
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kli bieg1eyfzym przek~zać' nadto wota wię
cey licząc, niżli je ważąc, zwykli fię o ono 
zdanie, za ktorym idą, fpierać. Ale my pe
wney liczby zamierzyć nie możemy: wfaak-

. że dla przykładu dziewiątną liczbę podawa
my: a co o tey liczbie powiemy, to fię niech 
y o inney rozumie. A tak niech tych Sę
dziow, o ktorych mowimy, będzie dziewięć. 
Trzey z duchownego fianu, trzey z flachec
kiego, a trzey z mieyfkiego: od ktorey licz
by niechby je fądem, lub ławicą dziewiąci 
,Jfob zwano. Dla tego je łepak lichem kła· 
dę, bo jeiliby byli cetnem, a nie zgadza
liby fię w of ądzeniu czego, zawżdyby jedne-

- go fzukać trzeba, ktoryby fię abo do tego, 
abo do owego zdania przychylił: ktoregoje
dnak do Jiczby lichem idącey nie trzeba. Bo 
chociaby też niezgodni byli Sędziowie, tedy 
więtfza liczba przechodziłaby mnieyfzą. A 
co powiedziałem, aby ci Sędziowie byli o
brani ze wfzytkich fianow, to dla tego, aby 
każde trzy ofoby fwego fianu ludzi fądziły. 
Acz na tern nic, cbociaby każde trzy ofoby 
fądząc f woje ludzi, używały też drugich 
trzech o fob , miafto Affeiforow, abo poradni:.. 
kow. Bo aczkolwiek prawa fą rożne, kto
remi fię one fiany fądzą: wfzakże podobie{1-
ftwa z jednego prawa do drugiego mogą być 
przenofzone. Leczby tego żędać trzeba, a„ 

„ by jedne prawa fpifane były wfzytkim ludziom, 
ktorzy jednego Pana mają, jako też czło1~ki 

Je-
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jednego ciała jednym duchem bywają oczer· 
fiwiane, rufaane, y rządzone. Do ktorey 
rzeczy uczynienia nie pomałuhy fię droga po
dała, tą dziewiącią o fob, ktorzyby zawżdy 
byli wefpołek, a o wfzytkich rzeczach y fpra ... 
wach f polnieby fię porozumiewali. Wiele 
fzkod przychodzi z owych dylacyi fądowych 
zwykłych. Niechby przeto ci głowni Sę
dziowie ufiawicznie na f ądzie fiedzieli : ża
dnego dnia nie wyimując, okrom tych, kto· 
re w prawie duchownem za święta mają. J a„ 
ko f ą Niedziele wfzytkie, y niektore dni po
wfzednie: ktemu też cżas żniwa, ktory by
wa od świętey Małgorzaty aż do św. Bartło
mieja. \V tę liczbę , zda mi fię , mają być 
policzone czaf y wojenne, y f eymowe. Czas 
rozfądzenia, y ko{1czenia każdey fprawy, kto
raby do tych Sędziow przychodziła, niechby 
był trzy miefiące. Jeden miefiąc na przefłu
chanie wfzytkiey fprawy niech będzie obro
con : drugiego miefiąca niechby radzono ó 
wyroku: a trzeciego niech wyrok uczynią: 
ktoryby z pif ma lepiey czytać : takby ani Pi ... 
farz, ani ftrony żadnego wątpienia nie miały 
o wyroku na piśmie podanym : ponieważ o 
one, kto re nie z pifma ikazują, nie małe f wa
ry między ftrąnami bywają. A iżby firany 
prawujące fię nie były zbytniemi nakładami 
od fądu obciążone, trzeba by poftanowić ja
ką mierną zapłatę tak za pifanie, jako też 
za pracę Sędzio w: nad ktorą uftaw~ aby fię 
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nie godzilo więcey wyciąga~. A niechby już 
ci Sędziowie mieli moc fędzić, 1kazować, y 
fkutecznie kó{1czyć wfaytkie f prawy do nich 
przychodzące, bez dalfzego odzywania. A 
tak od ich wyroku niech nikomu nie będzie 
wolno appellować, chyba żeby była rzecz 
jaka nowa a nieRychana: ktoraby y u fądow 
nigdy nie bywała, y w prawiech nie była o„ 
pifana. Tożby dopiero Sędziowie do KroJa 
a na Seym odezwania dopuścili, a odeilaliby 
on wfzytkiey fprawy poH:ępek fpifany. A 
on wyrok, ktoryby Krol o oney f prawie u
czynił , aby onem Sędziom napotem był za 
Statut, ktorymby y inne podobne fprawy fą„ 
dzili. Miefzkanie tym Sędziom , o ktorych 
rnowimy, trzeba by obrać na jakiem mieyfcu 
zdrowem, a wfzelakich potrzeb dofiatek ma
ją.cero : a nawięcey tego pilnować, żeby to 
mieyf ce , ile może być, od wfzytkich Po wia
to w rowno leżało: jako fię zda być Krakow, 
abo Piotrkow. Niechby każdemu ofobny 
gmach byłnaznaczon: a wfzytkie gmachy że
by były podle fiebie ,jako bywa w Kollegiach. 
Niechayby one gmachy miały wfzelakie w cza„ 
f y dla fa mych Sędzio w, y dla ich Pifarzow: 
dla żon też ich ( jefliby je mieli) y dla dzie
ci, y wfżytkiey czeladzi. W pośrodku one
go placu, kroryby miedzy onemi domami 
był jako rynek, zbudowanoby Kościoł, gdzie
by fię S~dziowie ze wfzytkim f wo im domo-

fiwem 
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fiwem nabożeńftwem bawili, a fprawy fwo
je Boau nieśmiertelnemu poruczali , od kto
rego f prawiedliwy fąd, y wfzytko dobre po
chodzi. Podle Kościoła niechby był gmach, 
w ktoremby Sędziowie fądy fprawowali. A 
ponieważ żaden fwym kofztem żołnierfkiey 
nie iluży, (m) a każdy robotnik godzien jeft 
zapłaty f wey, (n) prźeto należy na Rzeczpo
f po1itą , aby takowym Sędziom wf zytkie po
trzeby obmyfiała. N aprzod przeto niechby 
każdemu dano po wiof ce blifko, gdzie@y cza„ 
fem miefzkali: ogrody y role f prawowali, a 
2tamtąd mieli potrzeby ku wychowaniu na
leżące. Heby też każdemu z tych Sędziow 
pieniędzy na rok miano dawać, y zkąd ich 
doftawać, w trzecich Kfięgach powiemy. A 
iż łapaczow , a trądow, jakom powiedział, 
wfzędzie jeft wielki poczet, aby te pożytki , 
o ktorychem powiedział, nie łowiły kogo do 
uprafzania tego urzędu, niechby dano moc 
Sędziom na Seymie obranym, aby oni od te
go czafu wedle fwego zdania, na mieyfce 
Żmarłych infze obierali y ftawili: taką wier
nością, jaką poprzyfięgli, gdy je na ten u
rząd obierano. Kto re óbieranie, abo feym, 
abo jefiiby go długo uie było, Kro! niechby 
fwą zwierzchno.ścią · potwierdzał; a obrane
go, y potwierdzonego niechayby przyfięgą 

A a 3 we-

(m) 1. Corinth. 9. v. 7. 
(n) Matrh. 30. v. 10. 
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wedle fpofobu wyżfzey opifanego ąbowiązał. 
A iżby dla jego niebytności w fądziech jakie 
omiefzkanie nie było, niechby iy tedyż do 
drugich Sędziow odefłał. A jeH: to rzecz 
barzo potrzebna, iż jako drudzy rzemieflni„ 
cy lepiey rozumieją o f wem rzemiefie: niż li 
ci , co go nie umieją: takby też y Sędziowie 
takich fobie na. ten urząd towarzyfzow dofia„ 
wali , ktorychby dowcipu , biegłości w fą
dziech, y dobroci świadomi byli. Infzym _ 
f po fobem nie mogłaby fię zagrodzić droga 
łapania tych ur.zędow, za czemby do tego 
przyfzło, iż jako do Bifkupftw y innych be
neficyi, tak do tych urzędow wieJeby fię 
przez przyczynę cifnęlo: a ci, na ktoreby to 
należało, nie tychby Sędziami czynili, kto
reby do tego godnemi byó rozumieli, ale tych, 
ktorymby abo życzyli, abo ktorzyby im to 
dobrze ofolili : a potym z nienagła przyfzedł„ 
by ten urząd do ludzi złych, f ędzić nieumie
cych a nikczemnych, co jakąby fkazę Rze
c:lypofpolitey przynioflo, z tych każdy po
znawać może, k torzy tylko dla tytuł o w, a 
dla pożytkow dofł:ojeńHw używają. 

ROZDZIAŁ XVII. 
O walnych Seymiech. 

Gdyby fądy były dobrze poftanowione, 
krotfzcby feymy bywały: ktore przedfię aby 

co 
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co rok bywały, potrzeba. Naprzod dla opa
trzenia ran wfzytkiego Pańfiwa , jeiliby fię 
jakie wynorzyły, y dla uleczenia ich. Potem 
dla Poflow poll:ronnych, ktorzy od f wych Pa- · 
now pofpolicie na feymy bywają pofyłani. 
Ktemu, dla wywiedowania chęci pofironnych -
na ro do w przeciwko nam : jefli u nas wfzyt
ko od nich befpieczno '? czyli fię czego oba
wiać trzeba? jefli też jakich fzkod. abo tru· 
dności n:;lm nie zadali? Woynę jeili trzeba 
przeciwko komu podnieść: czyli jakim in
fzym fpofobem zabieżeć nieprzyjacielowi : 
jefli trzeba jaki podatek dla potrzeby Rzeczy· 
pofpolitey ufiawić. Są też y infze potrzeby, 
ktore okrom Seymu trudno mają być fprawo
wane: jako f prawy o poczciwość , kto re w 
każdey Rzeczy110fpolitey zwierzchnym Pa
nom, abo Krolom pofianowione fą, Urzę
dow niektorych rozdawanie. Rozchodow 
z fkarbu liczba, y oftatk~ dopatrzenie: aby 
ztąd możono wiedzieć, jefli trzeba jakie pie
niądze złożyć. Ale gdyby pofłanowiono gło· 
wne fędzie, o ktorych powiedziałem wyż· 
fzey, dalekoby krotfze feymy były: tydzień, 
abo dwa dofyćby feymowi, na ktory" podo
bnoby nie trzeba tak wielu Poflom ziemfkim 
jeździć, jako zwykli, a jefliby ktorzy przyje
chali, pożytecznieyby było Rzeczypofpoli
tey, kiedyby z fkar-bu nic nie brali. Jako bo
wiem wielka fumma pieniędzy na nie wycho· 
dzi? ktorą gdy na żołnierze , abo na budo-

A a 4 wa-
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wanie, abó na infze potrzeby obracano, nie 
zleby Rzeczpof po litą opatrzono. Mogliby 
też farni f wym kofztem tę rzecz dla Rzeczy
pof politey odprawować, ktora je majętno
ściami, y przywileymy rozmaitemi opatrzyła. 
Wiele Panow przednieyfzych wydawają nie 
jeden tyfiąc złotych na feymie, prze to iż fię 
feym barzo długo wlecze. Kiedyby te na„ 
kłady na infze Rzeczypofpolit~y potrzeby o
bracano, barzoby to dobrze było. Ale (\foy„ 
miech niech będzie dof yć, wroćmy fię do 
fądow. 

· ROZDZIAŁ XVIII. 
I. O powodowey y pozwaney firanie, Jwoj~ 

rzecz fprawztjttcey. 2. Abo też y pofpolitq. 
3. O Dozorcach Praw. 4. O Rzecznikach. 

lmo ofobę Sędziego mufzą być dwie ofo
bie u fądu' tego' kto ikarży' y kto odpor 
czyni. Oba ci co naprościey rzecz fwą prze„ 
łożyć mają. J efliby ktory z nich co takiego 
fałfzywie a przez potwarz, dla ofzukania abo 
Sędziego, abo przeciwney firony w prawie 
uczynił, abo wyrzekł, to y nie może fię dłu„ 
go zataić, y karania nie uydzie. Jeft bowiem 
Boa on nayfprawiedliwfzy, a nayofl:rożniey
fay Sędzia, ktory wfzelkie kłamftwo karze, 
a żadney nieprawości nie przepufzcza. Wie-

le 
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le of ob powodowych, abo też poźwanych 
czynią przedmowy do rzeczy, o ktorą idzfe, 
nic nie należące. Wyliczają f woje, y przod„ 
kow fwych pu.eciwko Rzeczypofpolitey za„ 
Rugi, ktore jefli fą nie barzo znaczne , tedy 
przypominają te , ktore kiedyś dawno kto~ 
rykolwiek z jego herbownych, chocia krwią 
daleko odłączonych uczynił abo Krolowi, a~ 
bo Rzeczypof połitey: a iżby to z mnieyfzym 
wftydem było, częftokroć to czynią przez 
fwoje rzeczniki, ktorzy im one ozdoby , y 
tryumfy herbowne czafem choć gwałtem 
przypifoją: z ktorych po tym oitrze dowodzą, 
że pozwana firona ma być frodze karana, je„ 
fli powodowę ftronę trzymają: abo żeby by
ła wolną uczynioRa, jefii pozwaną. Częfto 
iię przydawa, iż Ruchając takowych piofnek, 

Polani tellant equites, peditesque cachinnum. 
To jeft: 

N ~śmieją fię Polacy y jezdni, y piefzy , 
Gdy je temi baśniami hardy rzecznik ciefzy. 

A ponieważ takowe przedmowy nic fą k„ 
rzeczy, bo bywają czynione abo dla zjedna
nia łafki u Sędziego, a jego myfli od prawdy 
odwiedzienia, albo dla zatłumienia rzeczy 
firony przeciwney, abo jednak dla przewłoki 
y rozerwania fądu: przeto mają być znifzczo
ne, y od fprawiedliwego fądu wyrzucone, a 
wołaniem woźnego (jako niekiedy za rofka
zaniem Areopagi tow w Athenach uczyniono) 

Aa 5 ma· 
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mają być zabronion.e: a fironom ma być ro„ 
fkazano, aby o famey rzeczy mowili jaśnie , 
a po profiu, okrom wfzelakiego farbowania, 
y wfzelakiego podeścia. Zgoła na Sędziego 
należy, aby fądził okrom miłości y użalenia, 
okrom gniewu, waśni, zazdrości, okrom u
pom o rzeczach jaśnie a faczerze powie zia
nych, wedle farnych tylko dowodow, nie 
mając baczenia na ofoby , na zafł'ugi, abo 
na zachowanie. Bo fiedzi nie dla tego, aby 
żądzom czyj em był po Ruf zen, ale aby kaz
dem u jego prnwo przyfądził. Przed laty Il:a
wiano u fądu zegarki ciekące, wedle ktorych 
zamier~ano firanom czas do mowienia: aby 
długą rzeczą czafu nie tracili , zaczemby · 
rze znicy Sędziemu nie zatrudniali rozfądku, 
abo rozmyRu nie przekażali. Aleby to była 
fprawiedliwa rzecz poftanowić to, aby żaden 
o fwoję rzecz mowiąc, od niey nie odfłępo
wał, abo zinąd pomocy jakokolwiek wzię
tych nie używał. Trafnie barzo Martiatis 
fzydzi z tych, ktorzy fię w długich przedmo..i 
wach, do rzeczy _ nic nienależących kochają, 
temi wirfzami: (o) 
Non de vi, neque ccede, nec veneno, 
Sed lir ejl mihi de tribus capelti.r : 
· Vicini queror has abeff e furto . · 
Hoc judex fibi p~jlulat probari. 
Tu Cannas , Mithridaticumque bellunt, 

(o) Martialis Epigr. lib. 6. 

Et 
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Et perjur:a Punici furori.r, 
' Et Syt!at, Mariosque, Mutiofque, 

IVIagna voce Jonas, manuque tata. 
;J-am die Po.fthume de tribus capellis. · 

To jeft: 
Nie o gwałt, ani o mord, ani o truciznę , 
Lecz o trzy kozki idzie, o moję iśdznę: 
Ktore moy fąfiad ukradł , o to fię żałuję, 
A iż Sędzia roikazał, dowod ukazuję. 
Ty zaś Kanny, y woynę Mitridacką 1ławną, 
Y zdradliwą przyfięgę Kartagińfką dawną, 
Syllafze, Maryufze , zacne Mucyufze, 
Gł of em y wfzytką ręką woła fa ze wfzey dufze. 
Już wżdy powiedz Poftumie o trzech kozkach 

moich, 
A przeftań oucyi o tych woynach twoich. 

N a powodową ' ftronę należy" f prawę , 
ktorą przeciwko pozwanemu idzie, jaśnie 
mianować, a na pozwaną należy, obronę f wą 
j2śnie oznaymić. Bo tego zaniechawfzy, oba 
będą jakoby w ciemności chodzić, y Sędzie„ 
mu mgJ'ę napufzczać będą, gdy nie będżie 
wiedział, czegoby fię przy o nem fądzie miał 
trzymać. Onego też nie trzeba ftronom cier
pieć, aby midi z wielkim mnofiwem ludzi, 
,abo zbroyno do fądu przychodzić. Bo a na 
co takie gromady abo y broń, jedno aby firach 
zadano Sędziemu, y przeciwney fironie~ 
Słyfzałem jednego zacnego człowieka, a fą
dow dobrze świadomego, gdy powiedał , . iź 

m•ct· 
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między możnemi a podłego fi:anu lud~mi ża
den taki fąd od dawnego cza.fu nie był, na 
ktoremby możny chocia winny prawo prze
grał: bo takowe f prawy na ugodę przywo„ 
dzą, aby fię możnemu cokolwiek pożytku 
doitało , chocia z wielką przeczney ftrony 
krzywdą. A jefliżeby fię trafiło możnemu 
prawo przegrać, tedy y Sędziemu, y iłronie 
odpowieda, y niebef pieczeńftwem grozi. A 
tak wfzelakie gromady, wfzelakie oręża od 
mieyfca fądowego będą oddalone. Sami oni 
niech przychodzą, między ktoremi fprawa 
jeft, do mieyfca tego, na ktoreion nie maf z 
żadnego baczenia na o foby. Bo fię godzi, 
aby Sędzia y majeftatem urzędu f w ego y pra-
wy famemi od wfzelkiego gwałtu był obwa„ 
rowan: aby tym wolniey o każdey rzeczy 
wyrok fprawiedliwości ilu~ący czynił. Go-
dzi fię też ftan lud2i ubogich przeciwko nie ... 
bef piecz nem wfzytkich możnościom opatrzyć 
y obwarować: godzi fię wfzytkim do Sędzie· 
go przyść, jako do obrońce fprawiedliwości, 
a do tego, ktoryby wątpliwe prawo wyłożył, 
a przewrotnych ludzi chę~i hamował. Nie-
mniey też to potrzebna rzecz jefi, aby byli 
uHawieni Infiygatorowie (p) przeciwko tym, 

kto· 

(p) Każdy fąd ma Inftygatora. Pracz tych fą fa· 
ftygatorowie Koronny y Litewfki, ci m.aią 
Vice-foftygatorow. Tych urząd jefi: pozy
wać na Seym z wiadomością Marfzałka de 



O PoPRĄWIERZECZVPOSP. 38~ 

ktorzy fie czego dopuścili przeciwko Rzeczy„ 
pofpolitey abo domaganiem urzędow, abo 
jakiemi złemi uczynkami. A aczkolwiek ka
żdemu ma być wolno o wyfiępki Rzeczpo
f politą obrażające prawem czynić, poniewaź 
takowe wyftępki y krzywdy wfzytkich fię do
tyczą, ale iż to przezwi1ko na fobie nofić jeft 
rzecz ciężka, a urząd daleko ciężey: przeto 
nie tak w menawiści będą ci, na ktore to 
wfzytka Rzeczpofpolita włoży. Toż ma być 
rozumiano y o firanach pozwanych:, aby mia„ 
ły pewne, a z wyroku Rzeczypof politey po
ftanowione rzeczniki f we. Ktory pozwany 
nie ma tak wiele majętności, żeby zmogł za
płacić f wemu rzecznikowi, coby jego rzeczy 
bronił, temu Rzec.zpof polita niech rzec~nika 
fwoim kofztem obmyfli , źeby kto prze ubo
ftwo, abo dla nieumiejętności f wey, abo dla 
ubłądze1 ,~1 Sędziego, ni ef prawiedliwie nie 
był 1kazan. A niech pilności przyłożą tak 
powodowie, jako y pozwani, aby fiatecznie 
w takiey powinności, a czuynie fobie poczy-

na-

crinzine lee/ce majejłatis, K. 1,588. tit. De cri
mine !ccjce mvijeflatis. In crimine perdue!!ionis 
K. tegoż roku tit. Takiż poftępek. O dobra 
fłofowe, y o pro\venta K. 1598. tit. O po
zwiech. Takoż in pub!ica inJuria inftygo ... 
wać y konwinkować może K. 16n. titul. A 
gdzieby. Także pozyw9Ć ma Dignitarios , 
8 Officia/es negligentes. K. 1565. tit. One
gligencyi Dignitariorum. Pozywać ma Po
borce na Trybunał &c. K. J590. tit. o Kwarcie. 
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nali. Bo tak to należy Rzeczypofpolitey, a
by byli winni karani, Jako y to, aby niewin
ni byli wolnemi czynieni. Powodowa Hrona 
aby fię famą prawdą podpierała, uczciwa 
rzecz jefi: ale łajaniem y nieuczciwemi fł'owy 
fię pufzczać f prof na y nieludzka. W Rzymie 
czelnieyfi Panowie mieli to fobie za uczciwą 
rzecz, tak infiygować na winne obywatele, 
jako też y niewinnych bronić. A zaifte wiel
można rzecz jeft, a wfzem wobec, y prywa
tom, y ktorzy na urzędziech fą, poczciwa , 
onego, który cię nigdy z fwey ftrony uie fkrzy
wdził, obwiniać, a onego też bronić,odkto
rego fię żadnego pożytku niefpodziewafż: ale 
dla famey tylko Rzeczypofpolitey owego po
zwać, a tego z niebefpieczoości wybawiać. 
Tymci fpofobem Cicero Verrefa pozwał, y pra
wem przeciwko niemu pofiępował: ~ bronił 
Setyufa Murenę, y infzych wiele. · .lJfię ten
że Cicero świadczy, że toż był uczynił on (!]u
lius Cefarz, ktory naypirwey Monarchią Rzym-
1ką założył. Cato młodfzy Harfzy nad pofpol
ftwem, gdy fię pod przyfięgą oświadczył, że 
tego, ktoryby przez dary dofiawał jakiego u
rzędu, miał pozwać, pozwał Murenę już na
znaczonego na Conf1!lat(q) jakoby przez da
ry onego urzędu doftał. Ale gdy od Mureny 
Cicero rzecz mowił, uczynio110 go wolnym , 

a nie 

(q) Con(uiatus na ~ryżfzy by! !urząd w Rzymie, 
ktory dwa Panowie co rok inG trzymali. 
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a nie tylko nie był dla tego Katonowi nieprzy· 
jacieltm, ale też na tern urzędzie będąc wfzy„ 
tko wedle jego źdania czynił;~ y przez wfzy
tek czas żywota potym w wielkiey go uczci
wości miał. Bo widział Murena, iż Cato nie 
z nieprzyjacieHkiego ferca, ale z miłości Rze
czypofpolitey wdał fię był z nim w prawo. A 
tak on człowiek dobry nie czując fię w tern, 
w czem mu winę dawano, nie odmienił dla 
tego przyjaźni fweyprzeciwko Katonowi: ale 
to po fobie dawał znać , że mu jefzcze za to 
więcey powinien, że dla Rzt...;zypof politey 
tak oilrze poftępował przeciwkó wfzytklm, 
o ktorych mnimano aby ją obrazili. Y to· 
by też nie z drogi było, aby, jako za dawnych 
czafow w Rzymie bywało, y w Greckich Rze· 
qachpofpolitych, takby też u nas byli po
fianowieni dozorce, lub ftrozowie praw: kto
rychby urząd był, nie tylko farnego gołe50 
pifma praw przyftrzegać , ale y przeciwko 
tym, ktorzyby je narufzali, macnie ftać, y 
ważności a zacności ich bronić: y tak o nich 
radzić, żeby abo dla nieużywania nie były 
odrzucone, abo uporem y śmiałością czyją „ 
gwałcone. N ad to jefzcze, aby takowi do„ 
zorce' uczynki ludzkie , jakom w pirwfzych 
kfięgach powiedział, znaczyli, a do praw od· 
zywali: a Iniłygatorom coby czynić trzeba, 
znać nawali: tym fpofobem nienawiść mię~ 
dzy wiele ich podzielona byłaby znośnieyfza. 
Kiedyby prawa, tak krotce ajaśnie były fpifa-

ne, 
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ne, żeby fię ich każdy łacno nauczyć, y oue 
rozumieć mogł: tedyby y to było, żeby fa
rne fl:rony fprawy fwe przed Sędzią fprawo
wały, a rzecznikowby nie potrzebowały: kto· 
rzy jednak f wemi farbami wielekroć fprawy 
zatrudniają, y na wiele lat przewłaczają: bo 
fię z majętności tych, ktorych rzecz fprawu
ją, bogaci<; nauczyli. A tak należy na Rzecz
pof politą mieć przyfięgłe Rzeczniki: a zapła
tę im pofianowić, nad ktorą niechayby nic 
nie brali od tych, ktorych rzecz fprawuią. 

ROZDZIAŁ XIX. 
O tych, ktorzy majt{: exekucyą; wyroku od Sg

dziego Jkazanego czynić, a potym o kacie. 

, Dobrze to zaprawdę pofianowiono, iż o 
cz em Sędziowie wyrok uczynią, to drudzy 
urzędnicy wykonywają. Bo im mniey nie
nawifnerni bywają ci, ktorzy rzeczy od in
fzych ofądzone wykonywać będą, tym ła
cniey wykonanie koniec fwoy wziąć może. 
Niewiem jeiliby tu miała być zmianka o ka
ciech: bo y oni też fą iługami Sędziow, kto
rych rofkazanie wykonywają: a kiedy by ich 
nie było, tedyby Sędziowie wyrok f woy, aby 
nie był daremny, mufieli wykonywać. Co 
jefiiż urząd dla tego miecz nofi, aby winne 
karał, tedyć o tern mieczu, ktory katowi od 

Sę-
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Sędziego bywa podan, ma być rozumiano , 
że jeft urzędowy. A tak dla tego urzędu nie 
ma być kat od gromad ludzkich 1 y od Ko
ścioła wyrzucon. Bo gdyby tak było, żeby 
wfzytcy ludzie abo fromotą, abo zabranie„ 
niem Kościoła będąc odfirafzeni, zbranialiby 
fię urzędu katowlkiego, a ktoż tedy złoczyń„ 
ce będzie abo wiefil, abo ścinał, abo infze„ 
mi śmierciami tracił? czyli fam Sędzia? czy
li żaden człowiek? zaprawdę aby .zło ' ri ka-

, rane były, barzo trzeba tego, aby kat od u
rzędu jawnie poftanowion. Nie mają fię te
dy ludzie jego urzędem brżydzić: a nie ma 
być bezecnym, ani też jako od obcowaLia 
ludzkiego, tak ód Kościoła odłączon. To 
fię mowić mufiało, dla przewrotnych (jako 
mnimam) njektorych ludzi roźfądkow, kto„ 
rży tego mnimania fą, że katowie nie tylko 
od towarzyfl:wa świetfkiego, ale y op Kościo„ 
łow świętych, y od ceremonii od HoGA po
fianowionych mają bye wyrzuceni, nie dla 
infzey przyczyny, jedno iż rofkazaniu Sę„ 
dz i o w dof yć czynią. 

ROZDZIAŁ XX. ' 
Ofqdzeni maj'!: być karani. 

W fzytcy, ktorzykolwiek Jkazani fą, niech 
b"dą przymufzeni, aby fkazaniu dof yć uczy-

B b ni„ 
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~ili, choć kogo na gardło ikazano, tedy je 
ma dać l choć na pieniężną winę, abo na co 
infzego. Bo nie malz nic Rzeczypofpol'itey 
tak fzkodliwego, jedno gdy niektrn ·zy mo
żni nie podeymuja karności od Rzeczypof po-

~ Jitey włożoney. Widzę też, źe fię to wielu 
Judzi om podoba, aby %adne winy ani na Sę
dziego, ani na fironę fkarżącą nieprzychodzi
ły: ale abo na ftronę obrażoną, abo na Rzecz
pofpolitą, Bo gdy by tak było poftanowiono, 
koniecznie y powod nie tak fię będzie fkwa
piał wdawać fię z kim w prav.:o, y Sędzio
wie nie dla f w ego pożytku będą kogo fkazo
wać, Karania od Rzeczypofpolitey ułożo
nego aby żadnemu odpuścić nie było wolno, 
ani KroJowi, ani żadnemu urzędnikowi, a 
dal€ko rnniey jakiemu priwatowi. (r) Co ac.z 
w każdey rzeczy ma być przyjęto, ale nawię
cey o mężoboyHwo, cudzołofiwo, gwałcenie 
panienek, y infze takowe złości, aby było 
karanie wykonywane, wiele na tern Rzeczy
pofpolitey nałeiy. Po rzeczy ofądzoney wie
le przekazy bywa u nas, aby wykomffiie kof1-
ca fwego nie brało. Na Kro]a tedy to nale
ży, karać te, ktorzy rzeczy ofądzoney do
fyć czynić, a co z fądu przyidzie płacić, nie 
chcą. Ktorzy, jedliby majętności nie mieli, 
uiech będą karani więzieniem, biciem, y in· 

fzym 

(r) Priwatem Łacinnicy zową onego, kto niema 
nijakiego urzędu. 
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fzym z::tfl'użonym karaniem. J efii ofiadłość 
mają, a idzie o jaką nagrodę rzeczy firaco
nych, niechayby ją Krol wziął na fię, a rzecz 
ofądzoną. z fkarbu zapłacił temu, komu na
leży. Ganią to niektorzy, com powiedział, 
jakoby to byta droga do tyr:ińfłwa, ktorego
by fię zwierzchni Panowie, pod zaHoną bro
nienia ubogich, łacno chwycić mogli: ale 
jefii dobrze baczę, nie byłaby tu żadna za
flona, ani przyczyna ztąd, żeby ubogich bro
niono: aleby tym fpofobem rzeczy ofądzo~ 
ne fi:wirdzone były, czem fię Han Rzeczypo
fpolitey mocno zawiera. Bo a na coż wyro
ki czynią, jeili ten, ktorego fkazano, wyro
kowi dofyć czynić niechce '? A wieleż jefi 
tych fkazanych, ktorzyby wyrokowi chcieli 
dofyć czynić? Ledwie jefi: kto, chociaby 
też y nafprawiedliwfzą miał, coby mu z wy
roku dopufzczono przyiść do majętności fka
zanego: bo mu jey abo dochodzić bronią, 
abo, jefliby dofzedł, nazajutrzże go z niey 
wypędzą. Ono łepak barzo śmiefzna, że 
też y władności Krolewlkiey, ktorą ramieniem 
Krolewfkim ZGWą, majętność czyję z wyna
lazku prawa wziąć, y baba jednym Rowkiem 
zabronić może. Skazująć więc Sędiiowie 
fowite y trojakie zakłady tym, co wyganiają 
z przyf ądzonych imion: ale niewiem, jefli'je 
kto kiedy płacił. A ci, ktorzy prawdę cier
pią, nie tylko o majętność , ale y o gardło 
w niebef pieczności być mufzą: tak w dornu, 

B b 2 ja• 
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jako y na ftronie nie mogą być befpieczni od 
tych, ktorzy im zadziałali. Wielom fię tak 
zda, iż te fowite zakłady, y tr~jakie, abo y 
dziefięciorakie więcey fą dla przewłakania 
fprawiedliwości, niż dla podpomożenia jey 
wymyflone. Wiele ich jeft, coby barzo ra
dzi bez tych fowito.~ ci byli, gdyby tylko ku 
fwemu prawu przyfzli: ale częfiokroć rzecz 
. ofądzon'! na rafie więźnie. (s) 

ROZDZIAL XXI. 
I. Praw kto ma poprawowac. 2. Spofob ich 

zkqd nza być bran. 3. Niechay btdrl fpifa„ 
ne p:owy 7afnemi, JJrzydawfzy przyczyny do 
kazdego artykułu. 4. A o rzeczach jednakich. 
niech bfdfl: jednakie. 5. :J-eden lud jedne pra
wa niech ma. 6. Wifcey majtl ważyć niż 
mandaty Krolewjkie. 

A1e tego wfzytkiego głowa jefi, aby prawa 
były poprawione, a pewną drogą , y pewnym 
f pofóbem fpifane. O czef!l częfto na fey ... 
miech, ktore co rok bywaJą, radzono, ale 
zawżdy w onych poprawach czego nie dofia-

wa ... 

(s) Na rafie więźnie, inja!ehra hceret, to jefr, 
nie może do fkutku przyiść. Bo rafy fą owe 
kamienie na rzekach, na ktorych więzną 
fzkuty, komiegi &c. 
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wato. Niektóre rzeczy kwoli niektorym wię ... 
cey, niżli wedle flufzności ftanowiono: ftare 
ufławy zarzucano, nowe wymyflano. Ztąd
że to mamy, że tak wiele praw y ufi:aw na
czyniono, iź żadnego dowcip, ani pamięć 
nie f profia ku pojęciu wfzytkich. A przedfię 
nie bywają trwałe: wiele ich bywa, ktore 
przez rok w niwecz fię1 obrocą, a Sędziom 
wielką przynofzą wątpliwość, gdy nie wie
dzą, czego fię w f ądzeniu naywięcey trzy
mać mają. Do tego jefzcze przyday man
daty KrolewHde, kwoli komu dane: bo teź 
one myfii Sędziow niepomału roztargnione 
czynią, gdy dwie drodze mając przed fobą, 
nie wiedzą ktorą fię udac;: ktorą do czynie
nia wyroku iść, jefii mandatu, czyli ufi:aw 
więcey fluchać. Tern rzeczom nie może być 
zabieżano , jem nie będzie nalezion infzy fpo
fob ugruntowania praw. O czem gdym ja 

· ·wiele myflił, nic mi fię nie zdało w tey mie
rze być pyżytecznieyfzer.;o Rzeczypofpolitcy, 
jedno , aby ze wfzytkich fi:anow byli obrani 
co nabiegleyfi: nie tylko ci, ktorzy pofiępki 
fądow, y ich obwarowania wiedzą, abo kto
rzy prawa, y zwyczaje oyczyfie umieją: ale 
też y ci, ktorzy pofironnych praw świadomi 
fą, jako Papieikich, Rzymfkich, y infzych 
narodow: ktorzy y Hifl:orye wfzytkich wie
kow, y Filoflkie o obyczajoch, y prawach 
nauki, y Pif ma świętego ufl:awy dobrze wie
dzą: ktorzy poH:ronwych narodow obyczaje 

Bb .~ W.i-
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widzieli, y miafl:a: naoftatek ktorzyby w ka
żdey nauce woJney biegli byli. Bo iż tacy 
byli oni ftarod3wni ufiawce pra\V , y P-rawni
cy, ktorzy y Greckie, y Rzymfkie prawą fpi
fali, świadczą to ich pif ma. A przetoż y 
prawa dobrze a porz~dnie fi1ifali, ·y ludziom 
potomnym za drugowieczne zalecili. Zapra
wdę tacy ludzie abo co dobrego poftanowią 
na wieczność, abo żaden infzy. Bo a co pe
wnego, abo długo trwającego poftanowić 
mogą ci, ktorzy fię więcey około gofpodar
fiwa, abo też nieco około fądow bawili: a 
tych nauk, ktore zamykają w fobie zrzodła 
praw, y wfzytkiey przyftoyno.~ci, nic nie u
mieją'? fama to rzecz częfio już jaśnie oka
zała. A tak jetli fię to podoba, wybawmy 
już z tey prace poprawowania praw, na ka
żdy rok przychodzącey Judzi flacheckiego fl:a
nu: a zofl:awmy im fprawy wojenne , aby 
fię tą zabawką parali, a w niey flę ćwiczyli. · 
A tę wfzytkę fprawę około praw poruczmy 
ludziom w prawie biegłym, Filozofom y Hi
fiotykom, jak.o tym, ktorzy wżdy więtfzy 
rozfądek mają, a fkromnieyfzych, y nie tak 
beftliwych namiętności, jako infi ludzie, u
żywają. Bo wielkie podobieńftwo, że oni 
y roftropniey, y .z mnieyfzym , abo fnać ża
dnym na ofoby baczeniem, o Rzeczypofpo· 
litey radzić będą: y lepiey w każdey rzeczy 
przyftoyność obaczą, niżli ci, ktorzy zaw-

żdy 
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żdy na jaśni między Iudzmi żywąc, więcey 
abo czafowi, abo przyjacielom, abo włafnym 
namiętnościom flużyć zwykli. Wiele ich jeft, 
co zdanie Uipianowe ganią, ktory napifał, że 
zwierzchny Pan ma być od praw wo len: co 
acz niezdrożne wyrozumienie ma, jako ni
żey okażę , wfzakże iż ten Ulpjan ( t) był 
mian za opiekuna Alexandra Severa Cefarza, 
przeto tego mnimania fą ludzie, że to on 
więcey Cefarfkiey łafce, niżli pniwdzie folgn
jąc n~tpifał. Ale o tem niech Hę wiedzą c:, 
ktorzy tego fą świadomfi. Aczkolwiek mni
mam, że nie ~oże być tego artykułu włafne 
wyrozumienie z tych kilku tego w prawie 
biegłego człowieka flow wyciągnione: gdy~ 
wfzytkiego pifania prawnych ludzi, ktorzy za 
onego czaf u byli, teraz nie mamy. Co jefli
byśmy fię takich ufi:awcow praw mieli bać: 
a Panowie też zwierzchni mnoftwem namię· 
tności częftokroć rofłargnieni bywają, że nia 
mogą baczyć coby było fprawiedliwego, ynie 
wiem , o ktorem z nich on w1rfz Il:apifano : 

•.•. Fixit leges precio , atque refixit. 
To jeft: 

Stanowił u.ftawy dla darow, y zaś je łamał. 

tedyć niewiem, komu by lepiey miała być po
ruczona fprawa około praw, jedno onym, o 

Bb 4 kto-

(t) AeliusLampridius in Alexandro Severo. 
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ktorychem mowił, ludziom we wfzelakich 
naukach ćwiczonym, na urzędy nie łako
mym, a prożney chwały nie łapającym. A 
jefli fię tak zda, przydaymyż do nich y ony, 
ktorzy około fądow wiele czafu firawili, Bo 
jeft też to tych rzemieilnikow ta właściwa 
zabawa, w ktorey rozum fwoy ćwiczyć, y 
nauki f wey używać będą mogli. Pifzą o nie· 
ktorych prawnikach , abo uftawcach praw 

arodawnych 1 ktorzy ufiawili prawa Krolom 
pożyteczne, ale poddanym niepożyteczne: 
niektorzy bojaźnią, drudzy nadzieją, drudzy 
miłością, drudzy też infzemi namiętaościa„ 
mi przypędzeni: jakiemi y ci zdadzą fię być, 
ktorzy niefiachecki fian w ńienawiści mając, 
wiele fiacheckiemu )tanowi kwoli uczynili. 
A przedfię prawa przyjęte fą od ludzi częścią 
głupich, częścią bojaźliwych, abo też roz
majtemi żądzami przypędzonych. Ale po
f polfł:wo nieuczone, głupie, a nie potężne ła
cno może być przypędzone ku znofzeniu 
wfzytkiego. Tern rzeczom wfzytkiem ża
bieżeć należy na mądrego uftawcę praw, aby 
fię czego nie dopufzczałw uftawowaniu praw, . 
coby za dobre, a przyfl:oyne nie mogło by6 
poczytano. Niegodzi fię temu być jedney 
firo nie przychylnym, ktory o wfzytkiey Rze
czypofp )litey radzi. Godzi fię, aby ten od 
wfzelakich namiętności był wolny, ktory do 
famey tylko iłufzności wfzytkie prawa kiero· 
wać ma : bo tam nie może być mieyfce do-

brem 
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·brem r.~1dom, ani przyfl:oyności, gdy ferce 
opanowały złe, a nie ftworne namiętności. 
Y o tem też wątpić nie trzeba , że wiele z 
praw Rzymfkich przyjąć trżeba: y owfzem 
jeiliby co trwałego, a fiatecznego w tey mie
,rze uczynić chciano, tedy mufim od nich 
wzjąć wfzytek fpofob praw. Ale wiem, iż 
niektorzy w prawie Rzymfkiem wiele niedo
fiatlm być widzą. :Ju.ftinian Cefarz chciał je 
mieć krotfze, a przetoż popaliwfzy, jako po
wiedają, fiarych prawnikow wielkie xięgi, 
kazał włzytko prawo krotcey zebrać. Za
kazał też , aby żaden nic nazbyt fzeroko , 
chyba krotko (a jakoby fummę, abo krotkie 
praw zebranie ) o prawiech napifał. Drudzy 
infzych rzeczy w prawach potrzebuj~: a prźe„ „ 
toż y Safowie, y Fryzowie, y drudzy Nie
mieccy narodowie, aczkolwiek Rzymfkiemu 
panowaniu poddani fą, wfzakźe wiele ich 
wedle fwych włafnych praw żywie. Dzifiey
faych czafow tak wiele jefł: o tern f pifow, kto„ 
re więcey zatrudniają prawo, niżli wykłada
ją, tak, iż Huf.znie wiele ludzi mądrych ra„ 
dziby widziel1 krotkie zebranie wfzytkich 
praw. A przedfięby gdyby kto prawa Rze
czypofpolitey f wey pifać umyflił, temu by za
prawdę prawa Rzymfkie ni.epomału były na 
pomocy, gdyż w nich wiele rzeczy jefi od 
dawnych prawnikow 1 y Cefarzow barzo mą„ 
drze pofcanowionych. Byli oni ludzie barzo 
pilni, a w każdey wolney nauce, iż z farne· 

Bb 5 gQ 
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go zwyczaju barzo biegli: ale ich fpify, kto„ 
re teraz mamy, nie fą cał,ę. Przeto też po· 
kazuje fię w nich niektorych praw niezgo. 
da, a cza(em jedney rzeczy na temże miey
ftcu nie pożyteczne powtarzan·e. A wfzakże 
fummaryufz prawa niewiem zkądby mogł być 
leprzy wzięt, jako z tych to praw Rzym:fkich. 
Wiele niepożytkow przychodzi z niepewna„ 
ści nauki. A przeto z Rzym!kich praw trze
ba wziąć drogę, y f po fob ftanowienia praw: 
ktoregoby y w fzkołach uczono , y u f ądow 
używano: mnofhvo kfląg niech będzie za
rzucono : pro1la a jafna urn iarkowana droga 

• niech będzie otworzona. Ztąd poydzie pe
wne zachowanie u fi.1dow, a wiele trudności 
urlanie. Lecz niech będą f pifane prawa Ro
wy znacznemi, ktorychby uie lza wykręci~: 
a o podobnych rzeczach fob\e podobne: a 
jednym ludziom Jedne: niech też będą jakie 
przyczyny przydane, ktoreby fl:ufZność pra
wa ukazowały. Bo owe nieznaczne fłowa 
wiele nam wykładaczow narodzity, y przy„ 
czyny rozmaitego prawowania dały. Jefi: to 
w nafzych prawiech napifano: iż ktoby ko-
mu fprofoe ilowo zadał, a natychmiaH: tego, 
co rzekł, nie odwołał, ma być karan fze„ 
ściądziefiąt grzywien, y zarazem ma odwo
łać. Pozową kogo o to, że zadawfzy przy
lue flowo, natychmiafi nie odwołał: on przed 
Sędzią odwoływa, a powieda, że to iłowko 

na ... 

I 
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natychmiafi ma fię rozumieć o on em czafie, 
ktorego będąc pozwany przed Sędziego , na 
pirwfzy dzień fię Hawi. Aleć to jeft wykrę
cać, nie wykłada(';. Koniecznie on, co to 
prawo fl:anowił, tak to rozumiał, że abo te
dyż zarazem, abo w teyże rozmowie mają 
być takie przymowki odwołane. Bo tako
we rzeczy zdadzą fię być mowione nieumyfl
nie, ale abo z potknienia języka, abo z na
głego myili porufzenia, a nie umyfl'em przy
mawiania, abo fromocenia: a przetoż ufław
ca praw rozumjał to być rzecz godną odpu
fzczenia: jako y Mimus powiedział: że to na 
ludzkość należy, odpufzczać, gdy fię on wfiy
da, komu odpufzczają: y ~'Julius (u) Paweł 
w prawie biegły, zoftawił to na Piśmie: co
kolwiek . z zapalenia gniewu bywa · abo czy
niono·, abo mo'Wiono, to nie pirwey ma być 
za rzecz pewną wzięto, ażby ten, ktory to 
uczynił, w tern trwał: boby fię ztąd pokaza
ło, że to umyflnie uczynił. Ale a więcci fię 
tak zda, że ten niechciał f plugawić fl'awy 
twey, ktory dziś tobie przymowiwfzy, nie· 
chcial z dobrey woli tego odwołać, aż i„o„ 
zwany'? a.za ten natychmiafi fl'owa fwe od
wotał, kto aż w rok odwołał? Bo może to 
być, że o to f prawa u fądu nie będzie aż w 
rok. A tak częfto fię temu dziwuję, iż Sę-

dzio-

(u) De regi juris L. Quicquid. 
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dziowie pof policie tak nikczemnego Wykłndu 
u fądow używają: gdyż to y z przyftoynością 
fię nie zgadza, jakom już ukazał, y właf n ość 
tego iłowa nie cierpi, aby to flowo natych
miaH: miało fię tak rozumieć, jako oni kręcą. 
A kiedyby kto był, coby t.:lk rofkazał fludze 
f w emu: fprawiwfzy tę rzecz, ktorąm ci roz
kazał, natychmiafi fię do mąie wroć. Kto
ryż .lługa tak jeft fprofny, .:teby to flowo, na
tychmiafł, tak wykładał, gdy od Pana no
we rofkazanie o wroceniu będę miał? Mni~ 
mam, iże żaden, chyba żeby był fzalon „ 
abo żeby rofk:azanie pańfkie jafnemi iłowy da„ 
ne p0twarzą. y złością wywrocić chciał. 
Niech przeto u fądu nie bęcią takie potwarzy 
y plotki. Do każdeg.p też artykulu prawne-
go niech będzie przydana jaka przyczyna o
kazująca Hufzność. Bo y ludzi mądrzy ra
dniey ich będą poRufzni. gdy je do ilufzno
ści uftofowane być uyrzą: y zli nie łacno je 
złym wykładem wykręcą. Bo niech będzie 
ten artykuł, o kto rem mowiłem, w ten f po~ 
fob napifany: ci, co złorzecząc ku czci przy„ 
mawiają, niech będą fześciądziefiąt grzywien 
karani: chybaby co z przygody wymowiw'!I(' 

· fzy przeciwną rzeczą bez odwłoki zaraz zga- . 
nili: bo on godzien jefi: odpufzczenia, komu 
natychmiafł uczynku jego żal: a niema być 
ten uczynek poczytan za umyfinie uczynio
ny, ktory jego powiedacz po chwilce odwo„ 
!':-:ć go tow. J elliby tedy do każdego artyku· 

łu 
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łu tym rpofobem przyczyna była przydana, 
zaiH:eby nie dopuściła y onego natychmiaft, 
y tego bez orniefzkania złym wykładem wy
kręcić. Ale fą niektorzy, co tak rozumie· 
ją , ~e fię rnnimanie o nich u ludzi narufzy
ło, jefli ci, co im przymowili, tego abo nie 
odwołają u Sędziego, abo fiEt zgoła nie za
przą. Czego ja nie ganię. Y zdałoby mi 
fię, aby ten artykuł tym wyrozumieniem był 
napifan, iż ktoby pozwany do Sędziego nie 
zarazem fię zaprzał, abo nie od'}.·ołał oney 
przymowki , aby taki jako przymowca był 
fądzon. A com na przykład powiedział o 
jednem artykule, toż y o drugich niech bct
dzie rozumiano. Ufl:ałyby zaprawdę tym 
fpofobem y w innych p~zwanych, y rzeczni„ 
kow, co fpory fieją, niewftydliwe wykręty. 
Mieliby też Sędziowie, y ludzie dobrzy. czem
by prawdziwego wyrozumienia prawa bronić 
mogli. Niemniey też y to jeft rzecz potrze
bna, aby o rzeczach podobnych podobne 
prawa fianowiono: boby fię w tey podobno
ści roHropność, dobra rada. y przyftoyność 
jaśnie okazowała: a gdyby były fobie niepo
dobne, pokazowałaby fię nierozmyfiność, 
niedofl:atek rady , nieprawość , y krzywda • 
Jeft u nas prawo o fzołtyfie niepożytecznem, 
aby go rufzono z tego flanu, y z majętności 
1kupiono. Dobre zaprawdę prawo, y godne 
tego, ~by go w Rzeczypofpolitey używauo. 

Bo 
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Bo to na dobrego fzołtyfa należy, f ędzić fwo
je obywatele, a wfzytkich bojaźnią .kar:.rnia, 
y nacfaieją uczciwey nagrody w powinuości 
ich zatrzymawać: a z majętności, k torą ma
ją więtfzą niżli drudzy, wedle zwyczaju lY' • 

1zego, aby czafu potrzeby woynę fłużyli. A 
ktoryby fzołtys temu nie mogł dofyć czynić, 
ten nie ma być na tern urzędzie cierpian: bo 
więcey mamy Rzeczypofpolitey życzyć, 
niżli pożytkom jedney ofoby. Lecz jelli 
to należy na Rzeczpofpolitą o tern ftara
nie mieć, czemu też to prawo y na infze u
rzędniki nie ma być rozciągane ? A no z 
onych Judzi, k torzy wyżfze a zacnieyfze u
rzędy trzymają, nierowno więcey złego <lo 
Rzeczypof politey przychodzi , niż z niepo
źytecznego fzołtyfa. Przeto jefli ten tym 
fpofobem, jakom powiedział, bywa z miey
fca ruf zan , czemu by też niepożyteczni Wo
jewodowie, niepożyteczni Kafztellanowie , 
niepożyteczni Starofi:owie, niepożyteczni Sę
dziowie, niepożyteczni Pifarzówje z mieyfca 
nie mieli być rufzeni ? Ponieważ każdego z 
tych niegodność daleko więcey fakodzić mo
że Rzeczypof politey, niż li wiela fzołtyfow. 
Ale podobno ci, ktorzy to prawo o fzołty
fiech fianowili, byli pany fzołtyfow: a tak 
poHanowili prawo takie ,jakie chcieli , .to jefi, 
firafzliwe fao!tyfom, a im farnym nic. Lecz 
a coż iufzego jefi: tyrannem być, jefliże to nie 
jeft? ~dyż w tey mierze nie mieli baczenia 

na 
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na Rzeczpofpolitą. Bo kto chce o Rzeczy
po[po1itey <lobre fi:aranie mieć' ma y wrzyt
ki części jey opatrzać, y więtfze części na 
więtfzcm baczeniu mieć na ktorych, gdy bę
dą w dobrem porządku, więcey należy zdro
wie Rzeczypofpolitey, niźli na drugich. Bo 
jefli niektore tylko będziefa miał na bacze
niu, abo tylko drobnieyfzych, opuściwfzy 
więtfze, poprawujefz, od chudego ko{1ca (ja
ko jeft u nafzych w przypowieści ) rzeczy 
barzo wielkie poczynafz: kraje ciała , a ja
koby włofy y paznogcie ochędożyć ch<::efz, 
a o głowę, y oczy, y ręce, chocia fię zle ma
ją, nic niedbafz. Widzimy, że to prawo nie 
każdemu oddawa, co jeft jego: bo jednym 
ftrach zada wa, a drugie na wfzem czy ni be
fpiecżqe. Ma tedy abo wygładzone być, abo 
tym fpbfobem, jakom powiedział, rozfzerzo
ne. Nie godzi fię wam, ktorzy rzeczy ludz
kie rządzicie, .ieden tylko fian hułzki dla nie
godności karać , a na ten jeden fianowić, co 
fię im godzi, a co nie godzi, ku ktoremu ko(1-
cowi, a do ktorego czafu: a farnym fobie tak 
folgować, iż też chociabyście byli nanikcze
mnieyfi, a w powinności wafzey naniedbalft, 
żaden około was dobrego porządku uczynić 
nie może. Co jefliźe więcey Rzeczpofpolitą; 
niż f woje pożytki miłujecie, redy farni od 
ftebie ten urząd począć macie. To niechay 
będzie dofyć o prawie, teraz będziemy mo
wić o jego wykładzie. Pofpolicie Panowie 

wy-
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wykładają niepożytecznego fzołtyfa być one
go , ktorego ziemię, abo grunty na fwoy po
żytek obrocić mogą. Lecz nie jef.l: to wy ... 
kładać, ale prawa dobrze napifane wykrę-
cać. Boć zaprawdę niepożytecznym ma być 
on rozumian, kto nie czyni tego, co na je
go powinność należy: albo kto żadnego po
żytku Rzeczypof politey, abo komukolwiek 
dłużen nie czyni. Bo jefliby on wykład miey-

„ fee miał, tedyby fię Panom łakomym poda
ła do tego droga, aby poddane lup Hi, kto
rychby majętno.~6 pofleść chcieli. Ale oni 
wykrętacze przydawają przyczynę f w ego wy
kładu, że mufzą czynić wielki nakład na 
czelad~, na rózmaity fprzęt, y na roikofży. 
A czemu nie mają czynić'? Ale Paweł A po
ftoł świadczy, ( x) że nie mają być czynione 
złe rzeczy, aby z nich przychodziły dobre: 
ani duwonica ( jako nafi mawiają ) ma być 
odzierana dla przykrycia Kościoła. A cze
muż ty tedy ludziom chleb z gęby wydzie
rafz '? czemu je do uboftwa przywodzifa? A 
za nie wiefz, że wiele ludzi zacnych przed 
tobą, na ktorycheś ty mieyfce naHąpił , nie 
mnieyfze nakłady czynili, niżli ty : a przed„ 
fię hoynie żyli, ubogie pod pomagali, przy„ 
jacioły bogacili~ Kościoły nada wali: a wżdy 
fię na majętność poddanych f wo ich namniey 

nie 

(x) Rom. 3. v. s. 



O PoPRAWIE RzECZYPoSP. 4or 

nie targali? Ktorą gdy im ty nad ich wolą 
wydzierafz, abo mnimafz, żebyś ztąd n:riał 
bogatfZym zofta(: ! Y owfzem czern daley, 
tem więcey będziefz potrzebował: a w kro· 
tkiem czafie ( jefli fię nie upamiętafz , prze
klęB:wo Boże uczuj ef z: y nie długo cudze
go uzywa6 będziefa. Zaprawdę na Rzecz„ 
pofpolitą należy, takowe wykhHłacze na o
ftrowy dalekie zafyłać: ktorzy złym, a prze
wrotnym wykładem wielkie zarazy dobrym 
ołlyczajom przynofzą.. A zabieży fię łacno 
takowym wykładom, jefliże prawem odjęta 
im będzie moc ikupowania fzołtyfa fwego, 
y o jego niepożyteczności rozfądek. Bo ka
żdy fąd potrzebuje trzech o fob: a żaden fpra
wy f wey nie może być Sędzią. Niechayźe
by fię tedy tey rzec.zy, jako y infzych, to· 
czył rozfądek u Sędziow Ziemfldch. A nie
pożytecznemu fzoltyfowi niechay będzie wol
no darować, abo za Rufaną cenę przedać 
majętność fwą, nie Panu, y nie temu, ko
mu by on chciał, ale ternu, ktoby fię farnemu 
faołtyfowi podobał. Lec.z pozyteczna rzecz 
jeft taki ftan ludzi Rzeczypofpolitey mieć, y 
bronić go, częścią dla fądow, ~tore we wfiach 
y w niektorych miafieczkach f prawują, czę„ 
ścią też dla flużby wojenney. Te raczey 
rzeczy trzeba obmyflać, niż f wowoleńfiwa 
tego Panom dopufzczać, ktorzy z temi fzoł
tyfy co chcą czynią. Ma fię tedy o to ftarać 
uftawca, aby art} kuły prawne krotkim wy-

Cc kła-
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kładem obj~śnił dla bałarnutow, y wykręta· 
czow: y o rzeczach jednakich aby jednakie 
prawa napifał. Tenże ma prace przyłohć, 
2by jedne prawa napifał .\vfzytkim Powiatom, 
ktore pod jednego Pana rofkazo aniem Ją. 
Boć to zaprawdę za rlziw jeden być może 
poczytano, iż ci, k torzy w jedney Rzeczy
pefpolitey rnitfz~ ają, ~ ktorzy jednemu Pa· 
uu poHufZni fą, rożnych praw używają. Bo 
Rzeczpofpolita jeft jalrn jedno ciało jednego 
zwierzęcia, ktorego w{zytkie członki jednym 
Jję duchem oczerlłwiają, y wfzytkie jego fpra
wy od jednego zrzodła płyną: albo jeft jako 
dało duchowne Kościoła do CHR ' STUSA Pa~ 
na, a do jedney głowy fwey przyłożone. Po
niE:waż tedy je. dne Prawa C HR Y s Tu s dał 
wfzytkim członkom tego cfała, ktore jefi: Ko· 
ścioł, czemu też nie jednakie prawa mają 
być dane wfZytkim ludziom, ktorzy pod je
dnym Panf:m żywą? Zaprawdę jedenci jeft 
frofob fprawit'.'d!iwości, ktory przywłafzcza 
bżdfmu rrawo jego. Czemuż tedy nie je
dnalde prawa fą, ktore od fprawiedliwości 
k2żderr u rywają dane? Czemuż ta maję· 
t11o~ć, ktorą mi prawo Chełmieńfkie da\\ a, 
prawem Maydebmfldm bywa mi odjęta? Cze· 
mu wedle prau a Polfkiego majętność brata 
.zrnarłPgo fiefirze żywey odeymują, a taż ma
j~tność Prawem Mazowieckim bywa przyfą
tl~ona? Mufieli ci ludzie, ktorzy takie pra-

wa 
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wa tak rożne, a z fobą niezgodne fi:anowili , 
rod.zić fię jedni na wf chod 1lo{1ca , drudzy na 
zachod Hońca. Aczkolwiek mamyli praw
dziwie o tern rozumieć, jednakąć światłość 
poznawania, y rozfądzaniai prawdy przyro
dzenie wf zytkim iudzioll1 dało: ale iż nie je„ 
dnako bywa wyćwiczone, przeto do tęgo 
erzychodzi' iż jedni ofirzey widzą ' niżli dru
dzy. Ale BożE day, aby prawa Cefarikie, 
y Papiefk.ie jednakie były. Bo a czemu one 
urodzonym ze dwu bratow, abo fiofir poy
mować fię dopufzczają, a te nie dopufzcza
ją '? Czemu one okrom dozwolenia rodzi
cow poymować fię nie dopufzczają, a te do-

„ pufzczają? Czemu one tego, ktoby pannę 
zgwałcił, nie przymufzają do tego, aby ją 
pojął, a te przymufzają ?, N a0ftatek, cze
mu one tym, ktorzy mowę z przyrodzenia 
mają , chocla okrom Row, by jedno przy· 
zw o lenie f polne między nimi za kroczyło, poy:. 
mować fię dopufzczają, a te nie dopuf zc.za
ją~ Bo te rzeczy, y infzych barzo wiele Bm·· 
tholus uczony prawni~ obficie przekłada. Za
ifte to prawem nie może być, co od f prawie
dliwości rożna idzie. Bo fprawiedliwość 
jefł jako zrzodło, z ktorego wfZytkie prawa 
pochodzą. Ponieważ przeto jedno mufi być 
prawidło fprawiedliwości, ktorym Rufzna y 
niefł'ufzna rzecz bywa rozfądzona, a ma być 
ufiawiczne y wi~czne: tedyć też to za rem 
idzi@ , że prawa , ktore fą dobre, jednakie 

ce 2 bye 
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być mają. Chyba żeby byta tak wielka roż
ność w rzeczi:ich, żeby też pr::iwa mufialy 
być na rolnych IT1ieyfcach to.inie poło~one. 
Ale prz.edfię ile może być, trzeba o tern pil
ność mieć, aby o jednych , abo jedn~kich 
rzeczach jednakje praw21 były Hanowione. 
Bo dla -rożności praw y prawnicy fą rożni r 

y wiele fię oH:rożności prawnych, y wykrę ... 
tow narodziło, ktore niezliczonego prawo
wania na wiele lat trw(łjącego narodziły. A 
gdy fię to już o poprawieniu, y ftanowieniu 
praw fkończy, toż dopiro to trzeba uftawić, 
aby nic przeciwko prawom nie mogło być 
·wa.żno, ani famo rofkazanie Kro1ewfkie. Bo 
Rzeczpofpolita nie wedle woli Krolewfkit'y, 
ale wedle praw pifanych ma być rządzona. 
Tyrannow to jeft wyrok, ktorym zmyOają, 
ja koby Krol nwgł rn przeciwko prawom: a 
tak jako jedna pochodnia do złych pożądli
wości ferca Krolewfkie zapahjąca, ma być 
za gaf zon, a z Rzeczypof politey zgoła wy
rzucon. Lecz ono, co niektorzy mowią, 
że zwjerzchny Pan wolny jefi od praw , zda 
fię, że to rozurnjeją o Panu, ktoryby był we 
wfzem dofk.onały, a taki ma być namędrfzy, 
y naf prawiedliwfzy nad wrzytki innee Judzie : 
ktory jefiiby był taki, a cożby mu po pra
wiech: ponieważby z dobrey woli f wey czy
nił wfzytko, cobykolwiek prawo rofkazało? 
Y owfzem taki Pan byłby żywym prawem, 
y wzorem każdemu ku nafladowaniu przed 

'-CZY 
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orzy położonym. Ale iż wiele Panow czu
li do fiebie krewkość fwoję, przeto napifali~ 
(y) że ona rzecz majeftatuKrołewfkiego go
dna, iż fię zwierzchny Pan do tego przyzna
wa, że jefł pod prawem, y zwierzchno \;je
go wifi ze zwierzchn0ści praw.1: rozumieli 
to, iż więtfza rzecz jeft, panowanie poddać 
pod moc praw, niźli pan '.1 W 16: a co fię in
fzym nie godzi, to fię y im farnym nie go
dzi. Ktore z<lanie więcey ma być przypo
minane zwierzchnemu Pa.nu, aby fię znał 
być człowiekiem: to jeft, zwierzęciem pod
danym błędom. A iżby wiedział, że moc _ 
ufiawowania praw jefi mu od Rzeczypofpoli
tey dana, y ftanowi je imieniem Rleczypo
fpolitey, ktorey ofobę na fobie noli. A po
nieważ y on fam do teyże Rzeczypofpolitey, 
jako głowa do wfzytki.ego ciała należy, prze
to .fłufznie z infaemi członkami żyć ma. Zda
nie Ulpianowe mało zgodne jeft: chybaby 
ktory Pan tak był fpr:awiedliwy, jako CHRY

STUS, abo oni ludzie fprawiedliwi , na kto
re prawa nie ftanowiono, jako powieda Pa
weł. (z) Ale bo on rozumie, że im prawa 
nie fą położone: że oni duchem Bożym by
wają rządzeni, a z dobrey woli f wey czynią 
to, co rofkazano. Ale niewiem, jefli fię Ul
pian na to oglądał : bo mowi, że niewiafta 

c c 3 Ce-

lY) C. de legibus & conftitut. L. Digna vox, 
(~) I, Timoth. l v. 9. 
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Cefarzowa. też w.o1ności od Cefarza ma , acz 
nie jeft wolna od praw. Zkąd fię znaczy, 
że UJpian kwoli to Cefarzowi pifał. O jako 
Jepiey napifaf Arifloteles ! (a) Nie człowieko
wi pri dopufzczamy panować, ale rozumo
wi: to jeft, prawu przyrodzonemu, a rozfąd
kowi ludzi mądrych do f praw potrzebnemu. 
Lecz Pan ftrożem, a obróńćą jefl: praw. Bo 
nie godzi fię nikomu farnemu mieć prawa w 
f wojey mocy : byłaby to rzecz tyranna, nie 
dobrego Pana. Godzi fię tedy, aby y nad 
Krolmi , y nad wfzytkiemi urzędniki zwierz
chność miały prawa, ktoremiby fię przeciw 
popędliwościom ferdecznem obwarowali : a 
pewną nauką y fiebie , y fwoy lud rządzić 
mieli. Teć fą rzeczy, ktoreśmy o uftanowie
niu nowych praw, abo o poprawieniu daw
ny<;h, też o fądziech, y o innych rzeczach 
ktem należących powiedzieć mieli. W pir
wfzych też kfięgach powiedziałem y o oby
czajach, yo ofobach, ktoreby obyczaje rzą
dziły, a ich broniły: BożE day, aby fię temu 
wfzytcy przypatrowali, a wedle możności, 

· y powinności f wey temu dofyć czynili. Wiel
kie jeft wfaędzie, a jakoby śmiertelne praw,'! 
karności rozrufzenie, kto re pof po licie wprzod 
C'.'Jzn-aymia rozrufzenie, a zginienie Rzeczy
pofpolitey. Przeto też więcey pilności y fro-

go· 

(a) ArHłoteles Ethie. lib. 5• -cap. 6. 
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gości urzędo Ney trzeba, aby obywatele fwe 
w pow·nności ich .zatrzymawał: byftrość ha
mował: karności bronił: a fądy frodze !'pra
wował. Zaś obywatelom przyftoi, a y u
rzędu fwego pollufzni byli, to wfzytko, com 
powiedział, u fiebie rozważali : a pofl:ron
nemi fię przykłady karali. Tenci jeft zapra -
dę czas, ktorego pofpolite klęfki opłakawa~, 
a wifzące nad nami uft:awicznemi modlitwa
mi oddalać mamy. Bo ktorzy .nie poprawu
ją obyczajow, a praw nie fą pofłufzni , o tych 
ma być rozumiano, że na wfzytki fpolną nę
dzę przyciągają. Zaprawdę godni, aby z 
Rzeczypof politey byli wykorzenieni: aby dla 
ich złości y dobrzy ikarani nie byli , y wfzyt
ka Rzeczpof po lita nie zginęła. Drugie rze
czy, ktoreśmy obiecali, już wyprawuymy. 

!! c 4 AN-
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POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEY 

KSIĘGI Tl{ZECIE 
Ktore fą 

O łf/qynie. 

PRZEDMOWA. 
Przedmowa tll zamyka w fobie ufa_arźanie na 

flan Rzeczypofpolitey nafzey. Naprzod fiF 
mewi, iź zlemi lu~zkiemi poźqdliwościanzi y 
pokoy bywa wzrujzan: y przyczyna fit da
je y do wymy/lania uflaw, y do wfzczyna
nia woyny. . Potym czyni .fiE zmianka rze
czy 1tiektorych , ktore fil z pocztltkit fwiata 
działy. ./i nao.ftatek, flofuje ff to do na-, 
[zych obyc.z.ajow: gdzie teź y o kaźni pienif
zney rrtfŹoboy flwa je.ft. znzianka' y o rofpu
flnolci źołnierzow -czaju woyny. 
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świadczy. Ktorego towarzyfiwa kiedyby In
dzie nigdy rne chcieli rozrywać, ani targać, 
aleby y owfzem uHawicznie udzielając jeden 
drugiemu wfzelakich potrzeb, y uczynnośd 
nie litując w pokoju miefzkali, rozumiałbym, 
Że niewiele człowiekowi niedofiawa rlo otrzy
mania tego błogofiawieMłwa, ktore w tey 
śmiertelności człowiek śmierci poddany mieć 
może. Ale pożąclliwości ludzkie nienafy
cone, a frogie y okrutne popędliwości fer
deczne fprawują to, iż y pokoju t•1k, jako 
przyfłoi, bronić, ani rzeczy nafzych w jedna
kim Hanie żachować , ani żywotow nafzych 
od niebefpieczeńH:wa, y rozmaitych przygod 
wolnemi uczynić nie możemy. Boy doma, 
a w murzech, w ktorych miefzkamy, wielkie 
doły bywają kopane zdrowiu, y majętno
ściom nafzem: a po ftronach zaflę bywamy 
zagabani od nieprzyjacioł krwie nafzey pra
gnących, ktorzy majętności nafze pofieść 
chcą. Wiele tedy praw fpifano, y tądow u
fiawiono, abyśmy fię nimi od naf.zych oby
watelow, abo fąfiadow doma bronili. For
tyle też wojenne fą wymyflone, y broni mno
Hwo nafprawowano, ktorąbyśmy pofi:ron
nym nieprzyjaciołom odpor dawali. Nap:r
wey tedy , jako ftę okazuje z Kfiąg, w kto
rych początki świata opifano, obyczaymi fię 
tylko fprawowano, a uftawami oyczyfiemi. 
N ie było jefzcze na ten czas żadnych fpraw 
ani o dofiawaniu fwego, ani o mfzczenm 

c c 5 krzywd: 
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krzywd: wojen też żadnych mię<lzy ludźmi 
nie bywało. N::. oyczyftych ufiawach dofyć 
było tak ku karaniu ludzi, jako też ku za
trzymaniu ich w powiuno~ci. Aż po tym, 
gdy zło.'ć Jwizka roiła, a czem daley, tem 
fię więcey rozmnażała, BoG wfzytki ludżi, 
barzo ich mało wyjąwfzy, potopem zatra
cił: (a a wn~t fkoro po potopie, onym, co 
byliż, w1 %ofiaH , a mieli być wfzytkichludzi 
rodz1 e<Hi'.i , poftanowił prawo o karaniu mę
żoboy ~O\\' na gardle: aby tym y zdrowia ludz„ 
kie opatrzył, a towarzyFtwa ich między ni
mi rn~runtował. Potym po wielu lat wzba
dził N emrota. aby fię jął porządku krol.owa
ni~, y p3nowania; ktorymby ludzi po dobrey 
woli niechcące gwałtem w powinności ich 
zatrzymawał. (b) Uroiły potym woyny mię
dzy ludźmi, y narody; a mocą wid ką, y pra
wie wH:ępnym bojem o onerzeczy bili fię, w 
ktorych fię rozumowi y pomierney radzie ża
dnego mieyfca nie zofłało. Ktore ja począt
ki gdy fobie pilno uważam, a one z nafzego 
wieku fprawami znafzam y rownam, przy
chodzi mi to na myfi, jako fię to fłało, iz 
thocia przodkowie nafi y między poftronAe
mi narody wiele przemiefZkiwali, y fiadła 
fwoje nie na jakiem kraju świata od ludzi od
ł<tczonem, ale między ludzkiemi narody za-

. ło· 

(a J I. Moyfis 9. v. 6. 
( b) I. Moyfis 10. v. 8· 9. 



O PoPRAWIE RzEcZVPOSP. 4n 

łożyli, a wiele rzeczy y od onych naypirw• 
fzych ludzi, y od narodow w ~ąfiedztwie nie
dalekich do fwey Rzeczypofpolitey wniefli, 
wfżakże przedfię famo prawo na rnężoboyce 
od wfżytkich narodow przyjęte, y~ używane 
~arzucili, a infze wymyfiili od wfzytkich ludzi 
prnw daleko rożne'? " Przytym też y to nie
mniey dziwu ma w fobie, iż ponieważ wiele 
ludzi rozumem fię fprawujących, przyzna
wając fię do f wych omyłek niejako ich żału„ 
ją : y jeft to człowieka Chneścia{1fkiego wła
fna chwała, omyłki f we n a prawować, a wy
fiępki ile mogą oczyściać : a przedfię wiele 
nafzych w tak jafney światłości prawdy, ko
chają fię w zaftarzałem wyftępku :· żadnego 
napominania, a żadnego lekarfl:wa tak z Bo
żych , jako y ludzkich praw wziętego cier
pieć nicchcą. Y ztądże fię to <lzieje , że fię 
y mężoboyH:wa barzo wiele dzieje, y niefkoń„ 
czone krzywdy ludziom nie obronnym by• 
wają czynione, . a w obłędliwych dumach, y 
w pomiefzaniu karności wiele ich żywie. A 
to więc bywa czafo pokoju, pok i fi~ jefzcze 
żadne wzrufzenia broni nie ukazują, y ża· 
dne podeyrzanie woyny nie gruchnie. Lecz 
ikoro by namnieyf za o woynie nowina pocz
nie powftawać, BożE moy, jako wielka ro· 
fpull:ność w ludziach fiacheckiego ftanu ra
zem powfiaje. Prożnującym ludziom ( bo 
tak one zową, ktorzy wedle zwyczajow, y 
praw na woynę nie. jezdżą, chocia wielkie 

rze„ 
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czy nit fobie nofzą ) prożnującym, mowitt ~ 
groż'!: _Kfiężey odpowiedaj~!: na kmiecie, y 
ludzie f woje podatęk (a gdyby wżdy nie wię
tft.,r, niżli przyfłoi) wkładają: drugim łupie
ftwo y mord opowiedają. Czemu wfzytkie
mu w cią~nieniu dofyć czynią : ktorzy acz 
więc w infaych rzeczach odmienni bywają, 
ale wtem zacnem ciągnieniu ilateczność, y 
mę(two ~ fie@ie godne ukazują: brzydząc fię 
pbfpolitym człowiekiem, cudze wydzierając, 
zboże y pafze, bydło y woły abo darmo, a„ 
bo za barzo małe pieniądze tra wjąc: a tym 
fpofobem ziemię oyczyft:ą niepmnatu żwojo
wawfzy, ludziom krzywd naczyniwfzy, wy
jeżd.żają przeciw nieprzyjaci,:'lowi, uiofąc na 
fobie płacz, a narzekanie pofpolfhva życzą
cego im tego, aby fię nigrly nie wrocili, a z 
wielką chęcią jakiey odmiany czekającego. 
Bo a co mnimafz, jakiey chęci taki ubogi, 
tak roztn:licie obrażony będzie przeciwko 
tym, ktor~y mało fię ła:fkawiey niżli nieprzy-

(. ja ciel, trapiąc je farne, y ich majętności gu
biąc zachowali ~ Niech z fobą każdy pilnie 
u. ;va ży, czego dobrego abo zacnego od tych 
czeke-~ć mamy, ktorzy tak BoGA, y ludzi o
braziwfzy, ciągną przeci\V nieprzyjacielowi: 
ja to nie okrom wielkiego frafunku mowię, 
patrzqc na nłebefpi'"'czności, ktore fię zda- , 
dzą. nad nami wfzvtkiemi wilieć. A tak nie 
moJgę bez tego by~ć, abych o tern częfto my-
1i~~ nie miał: a jako napod.leyfi. żeglarze na 

mo· 
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morzu widząc blifką nawałoość morfką d0da
wają biegłym ftyrnikom rady, jakoby j.ą od
wrocić, abo jey uyść mogli, tak ja te.ż n ąy· 
czelnieylzyrri ftanorn śmiałbych dać r:;ldę do 
uwiarowania niebefpieczności. Com tedy 
uczynił o pofhmowieniu obyczajow, y fądow, 
t;om też o lpofobie woyny uczynić umyi1ił. 

ROZDZIAŁ I. 
Staranie wfzelakim fpofobent ma być rz.11.nione, 

aby woyna była oddalona . . .// jeHiby niemo
gla byl1 oddu!onci' co czynić: c.zajtt z.10/wju 
o co fif Jlarać : y o uczynieuiu obrony jakiey 
nays/\.raiuie. (c) 

A iżby woyny wieść nigdy nie była potrze„ 
ba, przeto pokoy naywięcey ile ~yć może, 
ze wfzytkiemi ludźmi pofironnemi ma by~ 
zachowan : a nie trzeba fię tego nigdy rlopu
fzczać, aby mieli przyczynę jaką, dla kto
reyby co nieprzyjacieHkiego przeciwko nam 
dumali. Co jefliby fię z trc:funku jakie krzy
wdy abo z tey, abo z owey ftrony wfzczę
ły, ma być pilność czynionJ , Żrtby to abo 
prawem, abo dobrych Judzi rozf~!dkiem by· 
ło rozCT:rzygniono. Zwykli pofpohcie pogra
niczni uarodowie, y Panowie dla tego f pol· 

ne 

(&) Ukraina toż famo ćo ~rani<;e. 
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ne przymierze między fobą miewać: ktorzy 
iż Sędziego żadnego nie mają, przeto .z !wey 
dobrey woli, obierają z obuftron Sędzie do 
roftrzygnienia rożnie : a to abo z obcych lu
dzi, abo też z poddanych f woich , ktore po
ki fąd trwa, wolnemi czynią od F rzyfięgi (kto
rą fię podobno fobie obowięzują ) aby oni 
tym wolniey wedle fprawie.dliwo,Ści o wfzyt
kich prawach między fobą rozbierali y ftano
wili. A iź takowe fprzymierzenia nie tylko 
ludziom jedney religiey1, abo jedney wiary, 
ale też y rożney godzi fię między fobą mieć, 
przykładem Oycow Swiętych może fię to po· 
kazać: jako gdy Abraham napirwey, a potym 
Izaak z Abimelechem przymierze uczyni li, y 
przyfięgą je potwierdzili. Owfzem trzeba 
fię nara~ o pokoy ze wfzytkiemi ludźmi: o 
pokoy, mowię, ktoryby był ftateczny y trwa
ły , a ktoryby w fobie żadney podfady nie 
miał. (d) Bo jefii kto pod zafloną pokoju go .... 
tuje przeciwko nam woynę, z tymci nie jeft 
prawdziwy pokoy: ale czem dłużfzey jemu 
od woyny przewłoki popufzczają, tym go-

. towfzy, y potęznieyf zy na woynę będzie. 
Przeto czafu pokoju trzeba pilnie obacza6 , 
co czynią oni ludzie, z ktoremi marny jaką 
fprawę: czem fię bawią, z ktoremi ludźmi 
rady znafzają. A jefii fię to będzie znaczy
ło, że rady y fprawy ich będą fię ściągały 

ku 

( d) 1„ Moyfis ~r. & ~6. 
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Im woynie, trzeba w t~m wfzelakiemi fpo
foby, by jedno· uczciwemi przekażać. A tak 
y w!ze.laka materya, z ktorey potrzeby wo-
jenne robią, ma im być z nafzych ziem za
broniona : co fię łacno fpn wi<; może, jefli 
powiemy, że my farni tego potrzebttjemy. A 
granice nafze niech będą jako żołnierzmi, 
tak innemLobronami opatrzone: ktora rzecz 
jako uftrafza fąfiady, a zwłafzcza na korzyść 
chciwe, możem baczyć po Tatarzech , kto
rzy gdy flyfzą, że żołnierze nafi na granicy 
leżą, doma miefzkają, a nafzych ziem nie 
wojują. Stara jeH przypowieść, że okazyą 
czyni złodzieje. Co y na drugie rzeczy o
brocić może. Bo zły umyił ni tylko do zło
dzieyfi:wa , ~le y do ka.idey złości bywa przez 
okazyą przyciągnion. WfZytkie przeto przy
ćzyny, ile 'być może, trzeba onym odjąć, 
ktorych wierność, y przyjaź{1 u tJas jeft po
deyrzana. A naprzod trzeba opatrzyć, aby 
na wfzytkich granicach zamki były dobrze 
zbudowane, y wfzelaką obroną obwaro'.~ a
ne ,ry żywnościąnafpiżowane. Ale acz wfzy
tkie granice trzeba dobrze opatrzyć' wrzak
że n<lpilniey :one, ktore fą od l dzi wierze 
Chryflufowey przPc·wnych: zwła!Zcza iż to 
widzimy u Turkow w obyczaju , ie na gra
nicach pańftw fwoich zamki od woyn y do
brze opatrują: ktorych abyśmy w tey mierze 
nafladować nie mieli, nie rnafz żadney I rzy„ 
czyny. J efi u nas wiele domow ilacheckich 

tak 
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W!elce rozrodzonych, że fię W fianie fwem 
ledwie trzymać mogą, a wyprawie wojen
ney, prze ubofiwo, jakoby przyftało, do(yć 
czynić nie mogą. A jett ich między nimi 
wiele, ktorzy pamiętając na przodkow fwo
ich męfiwo, radziby fię też biegłością rzeczy
wojennych, gdyby fię trafita jaka długa woy
na, of.la wili. Tych tedy czemuby na ukrainę 
nie zaprowadzono : czemuby pewney czę· 
ści poi nie naznaczono, gdzieby iym , zam Id 
zbudowano, na ktorychby żołnierze mifi cza
fu woyny przemiefzkawać mogli: z ktorych
by jako z Kurhanow ( a bo z Hcałek ) p1 z y
ciąg11ien ia nieprzyjacielikie up ·{ trowac mo
żono, a Hof y pirwfze nieprzyjacieltkie , µo
kiby drudzy żołnierze na pomoc przyfzli, a
bo na fobie tr 1.ymali, abo je odganiali. Za
prawdę kiedyby takich zamkow w kilku mi
lach od fiebie nie mało zbudowanó tak, Że· 
by wnet z jednego do drugiego mogł wieś6 
dawać, o czemby trzeba, a Staroiłowie na 
jedno mieyfce zjeżdżaćby fię mogli, zdało
by mi fię, zeby to była barzo pewna a mocna 
·przeciw nieprzyjacielowi obrona. A niewiem 
czernby fię ludzie rycerfcy do takiego miey
fca nie mieli mocnie garnąć, gdzieby y mie .„ 
fee było prżeH:ronne do okazowania męiłwa1 
y wfzelakichby iym potrzeb do żywności rlo
fta wał o. Bo y miodu , y bydła, y zw i er tu, 
y wfzelakiego zboża, dziwna rzecz, jako w 

·tamtych ziemi~ch wielka obfitość. Owfzem · 
to 
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to na Kro la należy, aby na tamtych m · ~Y"" 
foach czafu pewnego przemiefzkawał: bo rwą 
obecn<'-';cią y ludnieyfzemiby je uczynił, y 
od nieprzyjaciela bef pieczn ieyf zemi. A prze
toż na feymie mieliby obrani być tamtych 
rnieyfc świĄdomi, ktorzyby takowym żarn· 
kom mieyfca y pola naznaczyli, wfi y mia
fteczek pewną liczbę przydali , a jakoby na 
Powiaty podzielili, rofkazawfzy onych Po„ , 
wiatow, y Zamł\ow StaroHom, pewną liczbę 
żołn,ierzow ufl:awicznie chować. Ktorych 
Starofiow niechby ta powinność była, wy
wiedziawfzy fię pewnie wfZytkiego, co fię na 
ukrainie dzieje, Krolo/wi, abo Hetmanowi o
znaymować : a z onych zamkow nigdy nie 
zjeżdżać. Lecz y o tern trzeba pilne ftara
nie mieć, aby przejazdy przez lafy, ktore fą 
od nieprzyjaciela, były zarąbione, y mno
ftwem drzewa nakfztałt płotu zamiotane: że
by tym f po fobem ciągnienie nieprzyjaciela do 
nas było abo zabronione 1 abo wżdy przeka· 
źone. N a Starofty to tedy należy, aby każdy 
w f wojem Starofłwie tako wę mieyf ca zapra
wo wał, za kto remi jako za murem , najaz
dowi nieprzyjaciel1kiemu mogłby fię dać od„ 
por. Powiedają, że tego forty lu W ołofzy 
użyli przeciwko nafzym na Bukowinie, a 
przetoż woy1ka nafze mufiały im uftąpić. Po· 
dobną rzecz tey powieda Titus Livius (e) o 

po-

( e) Tit. Livius Dec. 3. Lib. 3. 
Dn 
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porażce Rzymian we Francyi ża Konfula Po-
flhumiufa. Słowa Liwiufowe te fą : Las był 
wielki ( Francuzowie go zową Litaną) kto
rym Pojllzumiw woyfko wieść miał. W tern 
}pfie po prawcy, y po lewey Hrnnie około dro
gi tak byli Francuzowie drzewa podrąbali, 
i~ fiały nie rufzając fię: ale fkoroby ich na
rnniey rufzył, tedy na ziemię leciały. Po.fthu
mius miał dwie chorągwi Rzymfkiego ludu: 
a towarzyfkiego ludu od wyżfzego morza tak
że wiele był popi fał, iż miał pięć y dwad.zie„ 
ścia tyfięcy ludu zbroynego, z ktoremi wcią· 
gnął w ziemię nieprzyjacieliką. Francuzo„ 
wie zalegli byli kraje lafu, a fkoro woy!ko w
las wefzło, · tedy oni 1kraynych drzew po• 
pchnęli: z ktorych jedno •a drugie lecąc, 
obalały fię, a lecąc z obu H:ron, potłukły Ju
dzi, konie y wfzytkę obronę, tak iż ledwie ' 
dziefięć ofob uciekło. Oftatek hifi:oryey koń
czy Liviu;. To niech będzie o obronach, 
ktoreby miały być poftanowione dla wtar
gnienia nieprzyjaciela ukrainnego. Ktory je· 
fliby fię na to nafadził, żeby fię .zdało , ja-

. koby chciał woynę przeciwko nam podnieść, 
przedfię niech to ta powinność będzie, aby 
je przez Pofly namawiano., żeby temu dali 
pokoy. Trzeba przełożyć niefkończone fzko
dy, y trudności, ktore woyny przynofzą: 
1łufznieyfza rzecz jefi, aby fię ludzie pomie
rzali p awem, abo jaką przyftoynością niżli 
bronią: trzeba im też podawać drogę do obra-

nia 
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nia ·sędziow, ktorzyby te rożnice pomiarko
wali„ Bo prawdziwie jeden Poeta napifał: (f) 
Omnia priies expedri , quam armis , fapicntem 

decet. To jefi: 
Mądremu pirwey wfzego przyll:oi fkofztować, 
Niżli fię mieć do broni, a huffy fzykować. 

To jefli uczynimy, wfzytkim tę jawną o 
fobie wiadomość damy, źe pokoju wielce pra
gniemy, a przelaniem krwie barzo fięl brzy
dzimy: BoGA fobie zjednamy: a ludzi y na„ 
fzych rniłośó, ·y pofironnych przyjacieHką 
chęć fobie fprawimy„ Co jefiiże ci, z ktore· 
mi fprawę mamy , wolą nam być nieprzyja
cielmi niż li przyjacielmi, a opuściwfzy wf ze
lakie ludzkie przepieranie, mocą a bronią z 
nami czynić chcą; toż dopiro broni nafzey 
doftać mamy, do ktorey abyśmy zawżdywfzy
tcy gotow.i byli, przed czafem fię o to ftara~ 
trzeba. Bo y od nieprzyjaciela łacniey o
trzymamy, co będziemy chcieli, gdy poba
czy nas być z firony wfzytkich rzeczy goto
we: y Rzeczypof politey je fr to rzecz wielce 
poźytec.zna, wfzytkie potrzeby na Woynę po
gotowiu mieć: abyśmy też, jefiiby .co nagłe
go· przypadło, mogli jey bronić. A tak jefli 
fię już poftanowi ikofztować woyny' trzeba 
fię o to ftarać, aby wfzytka była w ziemitt 
nieprzyjacielfką przeniefiona„ O czem trze„ 

· · nd 2 ba 

(f) Ter.entius in Eunucho. 
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ba rady fzukać, fkoro jedno jak· 1luch woy ... 
ny gruchnie: wfzakże tey rady nie wykony~ 
wać, aż wywierlziawfzy fię pewnie, że już 
inaczey być niemoże. Co jefliże na nas przyi· 
dzie, że fię mfzcząc krzywdy poddanych, y 
Rzeczypofpolitey nafzey, mufimy woynę po
dnieść, ponieważeśmy infzych lekarfiw pro
!no doświadczali: tedy dopiro zwierzchny 
Rzeczypofpolitey Pan , ktoremu dla tego 
miecz jefi o<i BoGA dan, nie ma nic omiefzka
wać , ale zaraz rozboyfi:wa nieprzyjacielfkie 
woyną uganiać. 

ROZDZIAŁ li. 
· I. Sprawiedliwoft, y uczciwolć woyny prze ... 

· kłada jię: kt'orrt aby była Jlufzna, y Jzczęśfi„ 
wa, rn~ miel fprawiealiit;'ł przyczynę: a nie 
ma hyc wfzczynana, az zgotowawfzy po
tł'zeby, y wfzytkie rzeczy o }kończeniu jey 
pilnie uwaźywf~Y· IL Upijano też dojlate„ 
cznie , co }ejl fprawied!iwa przyczyna woy
ny. r. Aby dla rozfzerzania jl_awy, y pań-
flwa nie była podnofźona , co fię pokazuje z 
trudno/ ci I. panowania, u. y z nieJk.ończoney 
prace rzttdzenia, m. y z roźney chtci, kto-
rym ma być rojkazowano , 1v. z niepewnoici 
granic, ktorych woyntt chc17: dochodzić, v. y 
z niejkończonych ntdz y trudnof ci wo7ennych. 
2. Ale woyna ma być podnofzona dla pom~ 

Jzc~e· 
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fzcżenia abo odwetowania krzywd, ktore ina· 
czey nie mogą; byl nagrodzone. III. Na ofla
tek, aby była woyna fz.c.z[f liwa , ma być 
wiedziona od tych ludzi, ktorzy fiE ż Bo GIE M 

pojednali. 

Naprzód pdeto o świętobliwości woyny, 
jako nabożnie fiarodawnych czafow rozu
miano, nie jeden o tern pifał. Bo nigdy woy· 
ny nie wfzczynali, aż upomniawfzy fię f weg6, 
a woynę przez ofobliwego na to obranego 
Pofla (g) opowiedziawfzy. 

I. Bo aczkolwiek ciężko grzefzy, kto u
czyniwfzy krzywdę . <lawa przyczynę woy
ny: wfzakźe kto fię krzywdy uczynioney 
przyftoynie mści, kto o naboźeńftwo, o dom, 
o żywot, y o majętność ludzi f woich walczy, 
ten Rzeczypofpolitey zacną pofł'ugę czyni. 
A tak ci Abraham, Ociec ludu Boźego, ( h) 
dla wyzwolenia brata, woynę przeciwko· nie
przyjaciołom podniofl. Wiele też Panow 
E breyfkich wiedli wiele wojen dla wolności. 
Ale potrzeba aby była fprawiedliwa przyczy
na woyny: ktorey gdy nie będźie, możemy 
fię zwycięflwa niefpodziewa6. . A jefliby fię 
jakie zwycięfiwo trafiło, podobno przeto , 
że fię BoG przez nas mści złości nad terni, z 

D d 3 kto-

(g) Te Pof!y zwano &ciates. 
(h) 1, Moyfis. 14. v. i+. 15. 
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ktoremi mamy f prawę: wfzakże nie mogliby
śmy go długo używać* a trzebaby fię nam 
bać, aby on naywyżfzy f prawiedliwości mści~ 
ciel nie obrocił jey nam w wielką oftateczną 
hańbę 1 y w wielką nędzę. A przetó jefli 
chcemy , aby fię nam fzc~ęfliwie wiodło, 
trzeba abyśmy mieli f prawiedliwą woynę. 

I I. Ktorzy nie dla infzey przyczyny 
wfzczynają woyoę 1 jedno dla Rawy, abo dla 
rozfzerzenia pańfl:wa ~ ci barzo zle f przyj a ją 
ludziom, y iych rzeczom. Bo gdy fwoje 
imię rozfławić chcą 1 tedy f wych obywatelow 
majętność, y zdrowie w nieb ef piec.zn ość 
wdawają, morderfiwy y porażkami obu firon 
nie.zmiernymi wfzytkie mieyf ca napełniaj.ą: a 
przedfię nie prawie rzecży tey rozumieją 1 

ktorey Gę tak wielce domagają. Bo a coź 
infzego jeft fzerokie pańftwo, jedno wielkie, ·,. 
a uftawiczne frafowanie o te , ktoreś pod 
fwoje rządzenie wziął? Zyczyłbym tedy 
tego, aby ci ł ktore tak gorąca chęć pa
nowania zapala, obacżali y farni fiebie, y 
_one, ktorym rofkazować chcą , y wfzytek 
fpofob rządzenia. Bo nie dof yćci jeft na tem 
Ryfzeć, gdy cię Krolem t abo Panem nazy„ 
wa ją, powagę y mnoftwo fl'.ug około fiebie 
mieć: a tych , ktorzyby na namnieyfze fło
wo połlufzni byli, przy fobie widzieć: trze
ba żebyś rządził, jefii cbcefz być tym, czem 
cię z ową: to jeft, radzić o zdrowiu tych, 
kto re rządzifz, o zacności, o obyczajach, o 

pra· 
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prawach, y o majętności. Niezliczone fą · 
dary, ktoremi dobrzy Krolowie mają być ob
darzeni: ktoremj~ w pirwfzych Kfięgach krot
ce dał znać, a drudzy w rożnych kfięgach 
fzeroce wypifali. Zową je oycy oyczyzny, 
aby nie inaczey ftarali fię o rzeczy ludu f we
go, jedno jako o f ynowfkie: aby dla nich, 
jakoby na fl:raży nie dofypiałi, pożytkow, y 
zdrowia ich bronili: aby fię nie wdawali w 
prożnowania, w biefiady, y w rolkófzy: ale 
y pracą cielefną, y wfzytką myfią do tego 
fię garnęli, aby zacność y pożytki Rzeczy
pof politey w całości zachowali. Wiele rze
czy nowych, wiele niefpodziewanych nn o
boję ftronę przytrefić fię może: ale to wfzyt
ko Krol, jako z .,iakiey wyfokiey wieże poglą
dając, ma naprzod obaczać, aby, jefliby fię 
co złego przybliźało, mogł radę pogotowiu 
mieć, ktorąby ono abo oddalić, abo ufkro ... 
rnić, abo wżdy jednak ~rzyfioynie a f pokoy
nie to nofić mogł, cokolwiekby przyfzło. 
Boć to fprofna rzecz jeft człowiekowi, tak 
wie la rzęczy ciężar na fobie nofzącemu, tak 
fię f prawować, aby , jefiiby co nagle ur o Ro ) 
miał rzec, nie fpodziewałem fię. Kto by te
dy tym fpofobem panować chciał, źcby o 
wfzytkich ludzi zdrowiu, y zacności rad.ził: 
tenby zaprawdę rzeczy wie1kiey , a trudney 
fię domagał. Aleby y ten miał w to pilnie 
weyrzeć, jefliby tak wielu rzeczom f proftać 
mogł. Ociec twoy, Krolu Auguście, dla wfze-

D d 4 }a„ 
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lakich Krolowi należących cnot wielce fl'aw
uy, gdy mu po śmierci Ludwika Krola <lawa„ 
n.o krolcfl:wo W ęgierikie, y C?e1kie, a potym 
y Szweckie, tak odpowiedał: że tak wiele 
ludzi miał od BoGA zleconych, iż życzyłby 
fobie tego, aby je mogł dobrze rządzić: a 
pofironnych krolefiw człowiek fwemi zaba„ 
wiony nie ma pragnąć. O mądrego człowie
ka, a f paniałey mym il owa , takiego Kro la 
godne ! Był to człowiek daleko naprzod pa
trzający, a powinności lwe ofirożnie uważa
jacy, fortyle wojenne, y pokoyne umiejący. 
Nie rlziw tedy było, że ten, ktory o ludziach 
y pańftwach fwoich zawżdy radził, poftron
nych pańfiw namniey nie pragnął. Zafię 
przeciwko temu je ft ich wiele, ktorzy pragną 
zacnych, a wielkich tytułow: ktorzy nie dla 
wielkich fpraw, ale dla rofkofzy, a jakoby 
dla okazowania krolować chcą: ktorzy mni
niają, że dofyć powinności uczynili, jefli ma ... 
ją, ktoby za nie fprawy odprawował. A po
nieważ wiele dalekich krain trzymają, przeto 
wiele rzeczy nie wiedzą, co fię tam dzieje: 
wiele rzeczom fobie omylnie powiedzianem 
wierzyć mufzą: y mnimają, źe dofyć na tem 
gdy wyroki , a lifty o onych rzeczach pof y„ 
łają, o ktoryah.Iedwo trochę flyfzeli. Jefiiby 
fię w onych krainach jakie zamiefzania 
wfzczęły , nie mogą ich hamować , jefiiby 
jakie przygody z przyczyny abo farnych oby
watelow, abo poftr21111ego nieprzyjaciela, a„ 

bo 
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bo ; -'kiego niefzczęścia urofly, nie mogą im 
zabieże~. Co iż fię było niekiedy przydało , 
świadczą Kroniki nafze, gdy Władzi Ra w wto
ry, Brat Dziada twego, Auguście Krolu, bę
dąc Krolem Polfkim, na Kro_leftwo Węgier
flde był wezwau: ktory fię tam zabawiwfzy, 
fprawy Polikie opuścić mufiał. Bo zapraw· 
dę przyda wa fię to, iż jako czafu wielkiey na
wałności morfkiey okręt bez Hernika, tak 
Rzeczpof po lita, gdzie nie mafz prz.ytomnego 
Sprawce, w wielkiey nieb ef pieczności bywa: 
abo jako o Faetoncie (i) baśń powieda, fam 
fiebie zgubi Pan będąc obciążony tak wiel
kim ciężarem fi>raw, ktorym zdołać nie mo· 
że. J efiiże tedy trzymanie wiela Krolelłw y 
zie~ daleko od fiebie leżących jefi trudne, 
pełne trudności y niebefpieczności, tak iż 
zda fię, że go nie ma pragnąć człowiek, kto
ry chce urzędowi fwemu dofyć czynić: jako 
daleko więcey tego fię wyftrzegać trzeba , 
aby go mocą a mieczem nie doftawano '? Bo 
a co jeft nieprzyftoynieyfzego t jako chcieć 
rządzić one , ktorzy cię o to nie profzą? chcieć 
rady y pomocy dodawać tym, ktorzy jey nie 

D d 5 po-

(i) Phaeton, jako bają Poetowie, byt fyn Sfońca, 
u ktorego raz uprofir, Że mu dopuści! woz 
fwoy wieść, ale iż nie umiał, ko a ie fię roz
biegały, zaczem fię świat zagorzał: przeto 
Jupiter zrzucił iy na doł do rzeki Eridanu. 
To dla tego zmyflono, aby fię nikt tego ni~ 
poważył fprawować, czemu nie fprofta. 
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potrzeb1rją? Szaleńftwoć to zaprawdę, nie 
fpaniałość ferca, ktore cię pobudza ku otrzy
maniu mieczem tego, czegobyś po dobrey 
woli doH:awać miał. Wiele ich było, kt@rzy 
chcąc do f wych barzo wielkich majętności 
więcey przydać, wfzytko potracili: niekto
rzy chcąc pa6ftwa fwoje woyną rozfzerzyć, 
z twoich byli wygnani. Zaprawdę na dobre
go człowieka to należy, nic fobie tak wielce 
nie ważyc.;, dla czego byś pokoy f woy, abo 
cudzy przerywać y rniefz:Jć, a miłość, kto
rą wfzytek ludzk ! narnd f pojony być ma, tar ... 
gać a z~rzucać miał. Bo a coż jeft, co fo
bie będzie więcey ważył? czyli ftawę? Ta
tarfkać to rzecz , y Turecka, rnocr1, ogniem, 
m1eczem, puft:ofzeniem pol, krwią ludzką na
bywać Rawy. Bo to na prawdziwe męfiwo 
ne:tleży, nie t:.1k dalece flawy fzukać, jako U· 

czynkow flawnych , ktoreby z uczciwością, 
a przyfl:oynością złączone były. Koniecznie 
to nie jefi prawdziwa Rawa, gdzie nie mafz 
żadnego baczenia na ilufzność, y fprawiedli ... 
Wość. Ani ma być między wielkie ludzi li
czon, kto ukłony, rbznofa:enia wieści pro
żne, a wielmożne tytuły tak wielce waży, 
że fię za flimi przez okrutne uczynki goni. 
Ale podobno rofkofzy, abo też infze pożytki 
woyną bywają nabywane. Lecz y te trwal
fze bywają, y gruntownieyfze, gdzie mniey 
ftarania y frafunku. A nadto, a jakie w ten 
ct.~s twoje fumnienie? co za ro1kofz tobie 

przy-
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przynofi, ktory tak wielce panowania pra
gniefz ~ Coż u ciebie waży baczenie na Bo
GA, ktoremu Jiczba wfzytkich f praw nafaych 
mufi być dana? Aza cię nie rufzają złości, 
fprofności, fromoty , y niezliczone nędze, 
ktore za woyną idą'? Bo coć fię dziewa w 
infzych rżeczacb, to widzimy, że y woyny 
przynofzą, iż ( jat(o jeden (k) powiedział) 
czego Kroiowie nabroją, to fię na Judzi zwie
zie. Krolom, y innym zwierzchnym Pa
nom tak bitwą , jako y dobrowolnym poda· 
niem zwyciężonym, abo folgują, abo wżdy 
mnieyf zey frogości nad ni mil używają, ni
żli zaflużyli, chocia przyczyną woyny byli, 
a niewinni, y ktorzy tego nie zailużyli, kto
rzy żad n ey przyczyny woyny nie dali, fro
dze tego przypłacają: gdy jednym majętność 
odeymują, abo pufiofzeniem, abo ogniem , 
abo łupiefłwem, abo poborami: drugie z zie
mie ich wykorzeniają: drugie zabijają gło
dem, mieczem, y infzemi rozmaitemi oby
czaymi. Zony ich zelżone bywają, panny 
gwałcą, dzieci gwałtem biorą, niemowlątka 
roztrącają. Drugim zabraniają rzemioRa ich 
robić, także orać, kupczyć, uczyć fię y wfzy
tkich tych rzeczy, ktoremi abo żywność, a
bo inf ze pożytki bywają nabywane: niekto
rzy warftaty, y rzemiofla fwe opuściwfzy, dra-

by 

O) Horar. lib. Epifrol. z. ad Lol. Quidquid deli
rant Re ges, plefluntur Achivi. 
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by zofl:awają dla leniftwa, y aby im wolno łu
pić. Ztądże wiele firoB:wa, zaniedbania dzia
tek, panien y mężatek f przedawanie, żebra
B:wa, brud, a ktemu dobrych ohyczajow f pu
fiofzenie. A w żołnierzach za fię, za kto„ 
rych fprawą woyna frę wie zie, roście zwy
czay grzefzenia, f wowoleńftwo, wzgarda, 
y łajanie Boau, y świętym ludziom, krzy„ 
woprzyfięllwa, rozboje, nachodzenie domo w. 
świętych rzeczy zaniedbanie, y f plugawienie: 
y wfzytkie naoHatek infze f profne a głowne 
wyftępki. W ktorych wfzytkich rzeczach, 
wiele mufi przebaczać Hetman, jefli chce 
mieć powolne, a pofłufzne żołnierze. Nad 
to fi:yfkowanie onych, ktorzy fię z tobą w to
warzyfi:wo wdali na woynę: jefli od ciebie 
takiey nagrody nie odnofząjakiey czekali: te
dy prace, y nędze, y nakładu fwego wylicza~ 
a wymawiać nie przefi:aną. A o zacnych o
fobach co mam mowi<:<, ktorzy w .bitwie po„ 
legli , dla twego łakomH:wa. Co o zwycię ... 
żonych mam mowić, ktorzy cię zawżdy ta ... 
jemnie a fkrycie nienawidzą ·: czyhając zaw„ 
żdy na to, jakoby na wolność wyść mogli. 
Co naoftatek mam mowić o Poddanych two
ich. na ktoreś c-ięfto po bor wkładał: wiele
kroć ftrach zadawał, aby fię nie przeciwili 
chęci twojey : ktorzy od żołnierzow tak do
mowych, jako y pofironnych nieikończone 
nędze podjęli: co rozumiefz, jakiego ferca 
przeciwko tobie fą? Zaprawdę~ żelazne fer„ 

. ce 



O PoPRAWIERZEC-ŻVPOSP. 4.29 

ce mufi być, ktoreby w tak wiele złego wey
rzawfzy nie zdrygafo fię, wf pomniawfzy wo~r
nę, choć fobie zwycięftwo obiecywało. Kto
rego zwycięfiwa, ktoż wie, kto doczeka, a„ 
bo. po nim żyw zofranie? A chociaby ich 
te.Z wiele żywych zoftało, przedfię żadne po
żytki z woyny nie mogą być tak wielkie, kto· 
reby z fzkodami zrownać mogły. Bo z ko
rzyści by nayobfitf zey nikt rofkof zy uczuć 
nie może, jedno rozbóynik: a z katowania, 
y z okrutności nikt, jedno Kat. Sławy le„ 
pak kto z nędze, y z upadku drugich doUał, 
chyba u Centaurow, (l) a u tych plugaw„ 
cow, ktorzy żywotem f woim ikażonym, a 
uczynkami f profnemi f prawiedliwy o rzeczach 
rozfądek fłracili? Wiele ich było, ktorzy U· 

ważywfzy u fiebie nędze wojenne, gwałty, 
zabijania, y upadki, tak rozumieli, iź żaden 
człowiek, okrom ogromner:o wyfiępku, w 
woynę fię wdać nie może. Lecz mamy po
gotowiu przykłady wiele Panow , y Hetma
n ow zacnych y świętych, ktorzy dla fpra
wiedliwych y potrzebnych przyczyn wiele 
wojen wiedli. Więcey tedy trzeba uważać 
przyczyny woyny, .y fpofob ,wiedzienia jey. 
A Pańfka rzecz jeft, co nawięcey fiarać fię o 

to, 

--~~------------------~--·--~----
(I) Centaurowie byli okrutni ludzie, krorzy iż na„ 

pirwey na koni ech jeździć poczęli, przeto o 
nich Poeto wie bajali, Żeby zady kolifki~ 
mieli. 
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to, nie dofypiać, a opatrzać, abo zabiPgać 
tern u , aby fię żadne krzywdy nie działy : a 
jeiliby fię ktore ftały, ma wfzytką mocą do 
tego fię przyłożyć, aby okrom miecza były 
odegnane. Lecz jefiiże krzywdy ani odegna
ne, ani okrom miecza nagrodzone być nie 
mog", tedyć koniecznie trzeba woynę za· 
cząć: ponieważ ludzi złościwych, ktorzy nie 
m~ją ani na Boa A, ani na ludzi żadnego ba
czenia, fwowolność zle czynienia inaczey 
pohamowana być nie może, ani rzeczy wzię· 
te nie mogą być wrocone, ani krzywdy po ... 
czynione zemfzczone okrom tego lekarfłwa, 
to jeft, oprocz do broni ucieczki, Aczkolwiek 
tedy nie marny fię tego dopufaczać, żeby abo 
chciwość mienia, y rozfzyrzenia Pańftwa, abo 
też chciwość Rawy, y zacność do woyny nas 
pobudzać miała: wfzakże krzywdy ludziom 
nafzym uczynione, a chęć brenienia Rze„ 
czypof politey nafzey ma wielkie pobudki da
wać do woyny: to jefi:, .abyśmy żyli w po
koju, zachowawfzy w całości pożytki, y za-
cność Rzeczypofpolitey. Bo ktoryby Kroi 
taką woynę opufzczał, a nie ftarałby fię, ja ... 
koby ufiłowanie nieprzyjacielfl(;ie zebrawfzy 
żołnierze przełomił, rzeczy od niego zabra. 
ne odjął, a krzywd fię pomścił: tenby dro
gę nieprzyjacielowi pokazał, aby y potem 
takie rzeczy napo tym czynił: urząd miecza, 
ktory mu w ręce jefŁ dan na karanie złych , 
na ftronę zarzuca : a nie ma być rozumian 

za-
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za Pana, ale za wydawc~ Rzeczypofpolitey, 
ktory ją czaru potrzeby opufzcża. Bo, jako 
powiedaCicero, ktoniebroni, y niezaH:awia 
fię krzywdzie, jeili może, tak jeft wyftę„ 
pnym, jako ten, ktory rodzice, abo przyj a· 
cioły, abo oyczyznę opufzcza. 

HL Lecz nie dofyć ci jeft ku otrzymaniu 
zwycięfhva, fprawiedliwą przyczynę woyn~r 
mieć, jeflibychmy fię nie kajali grzechow, 
ktorycheśmy fię kiedy dopuścili, jefli uczyn
kami Boau przyjemnemi żywota nafzego nie 
ozdobimy, żadney nadzieje możemy nie mie~ 
o zwycięfi:wie. Boć BoG uzywa poRugi ob
cych narodow na fkaranie złości ludu f we
go. A tak y narody wyzywa aż od pułnoc
ney firony świfinieniem f wym, by więc gło
fem trąby na woynę : 'y Nabuchodonozora 
Krola Babilofrikiego f1ugą fwym zowie, kto
rego obrał Hetmanem przeciw Izraelowi. 0-
pifuje też y prędkość, y moc, y gotowość, 
y biegłość walczenia woyfk przychodzących: 
aby dał żnać, że nie trzeba 1m nic wątpić , 
aby nad Izraelitami nie mieli zwycięfiwa o
trzymać, abo je w plon zabrać. A tak gdy 
fprawiedliwa przyczyna będzie, a wprzod 
woyny oznaymienie, y żywot wedle nauki 
Chrześciańfkiey poftanowiony, tedy o oney 
woynie, ktora z wolą Bożą będzie zaczęta , 
możem nie wątpić, że -y facz~fliwa będzie , 
y dobrze fi~ zdarzy. 

ROZ-



43 i KsręGI TRZECIE 

ROZDZIAŁ III. 
Woyny świttobliwofl, a mifdzy infzemi ludz„ 

kiemi Jz:wawami zacnoN. Ktemu napomina· 
nie do Slachty, y do lfrola. 

A gdy tym fpofobem woyna. będzie wie. 
dziona, niewiem, ktoraby f prawa ludzka by ... 
ła zacnieyfza, ktoraby miała przeftrzef1fzy 
plac ku okazaniu mnogich y wielkich dziel
ności. Bo a grlzieby fię więtfze męfł:wo po
kazać mogło, jedno gdzie śmierci za nic nie 
mają, gdy każdy gardło orężu nieprzyjaciel
fkiemu dla oyczyzny nafta wić rnufi? A gdzież 
fię jaśnieyfza fprawiedliwość okazać może, 
gdzie dobrodzieyftwa więtfze , a wfzytkiemu 
ludowi wdzięcznieyfze zftać fię mogą, jedno 
w zaftawowaniu gardła , dla ziemie, w kto
rejeś fię urodził, dla domu, w kto rym eś wy
chowa n, dla żony, dziatek, y \\. fzytkiey ma
jętności" naoftatek dla Rzeczypofpolitey, y 
wiary ku Boa u? A w tych wfzytkich rze
czach, profzę obacz, jako wielka jeft inate
rya do polerowania wiary_? a mowię wiary w 
BaGA onego wfzechmocnego: bez ktorego 
źadenby tak wiela niebef pieczeńftw chcąc y 
rozumiejąc wytrzymać nie mogł. Ale umyft 
na one błogofiawionych ludzi fłolice poglą ... 
dając, ktore fprawiedliwie bojującym fą na
gotowane, a w miłofie:-rdziu Bo.żem przez 

CHRY„ 
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CHRYSTUSA JEZUSA obiecanem ufając' prze
ciwko oney flrafzliwey przygodzie śmierci 
zmacnia fię , y w tych niebef piecze{1ftwach 
trwa, z ktorych fobie widzi drogę uprzątnio· 
ną do żywota nieśmiertelnegQ. Przeto tel 
nie prożno Ap o fioł JEZUSA CHRYSTUSA nap i· 
fał, (m) że Oycowie święci wiele zacnycłl 
fpraw w wierze, y pewności łaiki przeciwk<> 
fobie Bożey czynili, kroleftwa burzyli ; gęby 
Lwom zamykali, moc ogniowę gailli, oiłro ... 
ści miecza uchodzili, n~jaldy nieprzyjaciel· 
fide wfl:ecz wracali, ~na woynie mężni byli. 
Zda fię też, jakoby Boa z niejakiey tajemney 
rady f wey, jako przeciwko infaym narodom, 
tak też przeciwko nam , w f ąfiedzrwie blifkie 
nieprzyjacioły pofl:awił, ktorzyby nas zawżdy 
trapili, a w bojaźni trzymali: aby jeilibyśmy 
ufl:awicznie w pokoju żyli będąc na wfzem 
bef pieczni, aby męftwo nafze nie więdnęło, 
abo żebyśmy farni na fię prawic fwoich nie 
obrocili. Przetociem y za dawnych czafow 
ludowi f wemu wybranemu, w oney obieca
ney ziemi , do ktorey je wielmożnie przy· 
wiodł, nieprzyjacioł był namiefzał, aby iym 
byli przyczyną ćwiczenia do męfiwa : zaś 
Rzymianie iż byli pograniczne nieprzyjacioły 
wybili, farni na fię woynę obrocili. A prze. 
toż wy, o fiacheckiego fl:anu ludzie, y wfzytc
cy, ktorzykol wiek Ęzeczypof politey mieczem 

.bro-

-------------------------------
(m) Hebr. n. v. 39. 
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bronicie, gdy fię na woynę gotujecie, nie go
tuycie fię jako na łup domowy, ani jako na 
rozpuflę wfzytkiego, co lię komu podoba, bro
jenia: ale jako do roboty świętey, du poilugi 
BoGu, y ludziom wielce wdzięczney: z kto
rey warn, y wafzemu narodowi fława, Rze
czypof politey zacność, a każdemu z ofobna 
wielkie pożytki przy1ść m:lją. A ty, o Kr.o
lu, to czynić mafz: krzywdy y niebefpieczeń
fiwa od ludu twego odganiać, fwowole{1fiwo 
frodze karać: a o to fię wizytko fiarać, y 
to opatrować, coby ku ufpukojeniu Hzeczy
pofpolitey dom a należato: aby, jefiiby co prze 
twą niedbatość przeciwko BoGu, y przeciw
ko ludziom zbrojono, nie powitała jaka fro ... 
ga burza, ktoraby y twey głowie, Kro lu, nie 
folgowała, y Rzeczpofpolitą twą wywrociła. 
Bo widzifz, ja ko wielkie niebeipieczeófłwa 
poilronne nas obfiąpiły. Co jefii je jefzcze do
mowemi rozfzyrzymy, ktoż nas wybawi od 
gniewu Bożego'? Wfpomniy, Kro lu, na Lud
wika Węgierfkiego Krola krewnego twego , 
ktory dla f wowoleńfiwa a złości ludu fwego 
domowych y fam niewinnie zginął, y Krole
fi:wo okrutne-mu nieprzyjacielowi ku pofiędte
niu zoihiwił. A przetoż po wfzytkich paMtw 
twoich Powieciech trzeba rozłożyć urzędni
~i, k torzyby y od krzywd bronili, y mścili 
fię ich, abo je karali. Ale o tem na infzem 
mieyfcu powiem. Teraz czego na wyprawę 
wojenną trz~ba , wypifzmy. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ IV.: 
I . O biegło lei y ćwiczeniu Rycerjkiem. ~. A C:fae-

go przejlrzegal majlf wojennicy. 

Owfzem jefii w każdey rzeczy, tedy to pe
wna, że nawięcey w rycerfiwie trzeba bie
głości. Bo acz dla niezliczonych fpofobow 
walczenia, a rozmaitych y nagłych odmian: 
ledwie fię jaki kfztałt, abo uftawa około boju 
czynienia dać może: wfzakże ludzie mądrzy 
wiele rzeczy z dobwiadczenia dawnego ze„ 
brali, ktore do otrzymania nad nieprzyjacie
lem zwycięfi:wa wiele pomoc mogą. Ajako 
wfzytkie inize nauki, tak y rycerfka roście, 
y nifzczeje, tak wychowaniem, jako ćwi
czeniem. Nie godzą fię do rycerfkich fpraw 
kochankowie a zbyteczni ludzie; jako mo
wi Numanus, gdy Trojanom ich piefzczot~ te
mi iłowy wymawia: (n) 

Vobis pi ff a croco, & fulgenti murice ve.ftit, 
De.ftdice cordi, juvat indulgere chorais: 
Et tunicce manicas, & habent redimicula mitrce. 

To jefi: 
Wy w fzatach przekoi:ztownych, w świetnem 

karmezynie 
Kochacie fię, w leniftwie, w tańcach, ·co wnet 

minie, 
Ufzat 

(n) Virg. lEneid. 9. 
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U fzat rękawy drogie , a czapki z biendami, 
Wielcy~cie roikofznicy nie zrownacie z nami. 

Bo tu dawa znać, że ludzie rożpiefzczo ... 
nego żywota nie godzą fię na rycęr~i fłan: 
pancerza y przyłb:ce nie mogą długo nofić, 
ani we zbroi długo chodzić: a gorąca, zi
mna, głodu, y prace wycierpieć nie mogą. 
Nie zawżdy tedy ryceriki człowiek w k.9wna
tach, y w domiech miefZkać ma. \Vlnien 
wiedzieć, co to jeft wał, przekop, namiot: 
nie ma fię nazbyt w roiko!znych fzatach ko
chać, ale ma przywykać wojennemu-.ubioro
wi y pancerzowi: nie zawżdy w cieniu Je„ 
żeć, ale flof1cem a mrozem ikorę fwoję ma 
hartować: bo nie bez przyczyny fię chlubi 
ten że Numanus R emulus, że z młodych lat 
przywykł pracy, a leniftwa, piefzczoty, y zby
tku nigdy nie znał, gdy tak mowi. (o) 

Durum a flirp__e genus, natos ad flumina primum 
Deferimus, Javoque gelu duramus, & undis, 
//enatu invigilant pueri , jylvasque fatigant: 
FleElere ludus equos, & Jricula tendere ~ornu. 
At patiens opermn, parvoque a.Dueta juventur, 
Aut ra:flris terram domat, aut quatit oppida hello. 
Omne avum ferro teritur, verfaqu,e 1uvencum 
Terga Jatigamus ha.Jla: nec tarda JeneElus 
Debilitat vfres animi, mutatque vigorem: 
Caniciem gale a premimus f:f c. _ 

To 

(o) Vj;·g. ibidem. 
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To jeft: 
Twardziśmyzrodu ludzłe,Syn 1korofięrodzi, 
Niefiemy iy do rzeki, że fię w wodzie chłodzi. 
Mrozem iy hartujemy, a fkoro podrośetie, 
Łowi zwierz rozmaity pilno w dzikiem chro· , . 

sc1e: 
Miafto gry końmi toczą , a z łukow firzelają. 
Zaś młodzieńcy praco\vni na małe przefi:ają , 
Około ziemie rosią, lub mia fi dobywają, 
Po wfze czafy żelazem grać obyczay mają. 
Częfto tarcze ofzczepem kryte bukowiną 
Przybijamy: lecz lata y ftarym nie giną. 
Bo zelazną przyłbicą fzędziwość kryjemy: 
Przeto też nie jednego bez ługu myjemy. 

Tu Remulus nie tylko fię z ychowania 
wychwala, ale też y z ćwiczenia, ktorym 
nauka rycerik:a nawięcey ftoi. A to zależy 
tak na koniech, jako na jeźdzcach, y na pie
fzych. Wielekroć w potrźebie konie na prze
kazie były: częftokroć też porażće przyczy
nę dawały. Przeto zuchwałe a nie objeżdżo
ne, abo płoche, abo dychawiczne, a ktemu 
nie trwałe, abo nie obrotne, niechay będą 
~ woyfka wyrzucene: a dobr~eby wczas przez 
woźnego obwołać, aby każdy przed czafem 
konie dobre fobie fprawił. Bo jefiiźe dobrym 
naczyniem ka.Zda robota bywa dobrze robio
na: tedyć też do woyny trzeba koni dobrych: 
ktoreby też niech dobrze karmiono , y czę
Hym pr.zejeżdźaniem ćwiczono , do fiępne„ 

Ee 3 go 
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go chodu, do rufzenia, do zafianowienia, na 
ftronę powracania , karer toczenill, po ga
rach y rowiech biegania: nao!łatek do wfze· 
Jakiego biegu y prace na woy11ie potrzebney. 
Bo tyfu fpofobem nie tylko konie, ale y jeźdz· 
cyby fię ćwiczyli. Co jako rzecz potrzebna 
na woynach. nie jefł: to rzecz tayna. Bo nie 
może to. być, aby ochotnie Hetmańikie ro
fkazanie czynić mieli, abo też umiejętnie po
winności rycerikiey dofyć czynili, ktorzy fię 
w tern nie ćwiczyli. Bo a jako koniem po
wrocić, jako firze1bę czynić, jako broni u
żywać, jako kopią fkladać może, kto tegQ 
pirwey namniey nie fkofztował 'I Przed laty 
ten był obyczay w mieściech, że trzecią część 
miefzczan do rycerfkich rzeczy zwyczaj ono: 
ktorzy od infzych Rzeczypofpolitey powinno
ści wolni bywali: a tym f pof<tbem y farne mi a
fta, okrom pieniężnego ludu, majętności 
fwoich broniły. Teraz u nas flachecki fian 
wizytek ci~żar bronienia Rzeczypofpolitey na 
fobie nofi. Ktora Rzeczpof polita żołnierze 
ma nie ćwiczone, ta czafu potrzeby abo onych 
niećwiczonych używać , abo zkąd inąd ćwi· 
czonych doiławać mufi. Swych niećwiczo'
nych używać, a co infzego iefi, jedno nie
pfzyja ielowi chcieć poftąpić zwycięfiwa? 
bo niećwiczeni y trudno ·co dobrego fprawić 
mogą, y nieprzyjacielowi ztąd ferce roście , 
wiedząc że nie umieją fpofobu walczenia, z 
ktoremi fię potkać maj1. A jefiiże .żołnie• 

rzow 
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rzow zkądinąd doftawać ma, tedy im niemo"" 
że tak ufać jako f wo im , y nie może tak wie
le na nie przełożyć, ani wyfłępnych tak fpra
wiedliwie karać, jako f wych :- a jeiliże fobie 
będą mężnie poczynać, rnufifz iym więcey 
dać. A ono wniwecz, co do domu fię wra
cając, wielkie mnofiwo pieniędzy z ziemię 
wynofzą. Nad to, trzeba fię pilnie wyfirze
gać, aby żołnierze pofironni, przewiedziaw· 
fzy onę kraipę, w ktorey flużą, y mieyfca 
jey f pofobnieyfZe wypatrzywfzy, jefii wfzyt
kiego mają dofiatek, abo niedofiatek, nako
ni ec przewiedziawfzy wfzytek f po fob walcze
nia tych, u ktorych ił'użą, nie byli na potym 
fldonmeyfi , y chciwfi podnieść woynę prze
ciwko nim abo z dobrey woli f wey, abo od 
infzych najęci. Bo nieprzyjaciel barzo rad 
będzie miał µrzy fobie tego żołnierza, ktory 
mieyfc świadom, y wfzytkich pofiępkow o· 
ney ziemie, z l<torą woynę wieść chce. Ale 
kczemu to'? Atoli, aby nafi, ile być mo'l.e, 
żołnierze woynę HużyJi, niżliby poftronni 
mieli b) ć przyzwani; by jedno tacy byli, że
by wżdy rzeczy rycerfkich niejako świadomi 
pyli. Mowmyż tedy, jakośmy poczęli o ćwi
czeniu rycerfkiem. Ktoremu zaprawdę wie
leby przybyło, kiedyby ludzie młodzi ponie
chawfzy obżarftwa, fkakaniem, bieganiem, 
y fzermierfłwem ku wfzelakiey fię chybkości 
ćwiczyli: a niechayby do tego używali mi
ftrzow·, ktorzyby Rzeczypofpolitey kofztem 

Ee 4 na 
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na to mieli być chowani. Czafow też pew4 

nych niechby na dworze ~ypiali, pragnienie, 
głod, zimno, y znoy cierpieli, zwierz po bez ... 
drożnych pufzczach gonili, ciężary na grżbie
cie y na oizczepie nofząc chodzili : niechby 
we zbroi biegali , na konia drewnianego fka„ 
kali: niechby fobie jaki fiup fiawiali, do kto
regoby pocifkiem, albo mieczem, abo ofzcze„ 
pem utykali, ćwicząc fię, jakoby z nieprzy
jacielem potka~ mieli. Ktemu niechby fobie 
groble y rowy czynili, przez ktoreby fkakali: 
na wyfokie mieyfca aby wfkalwwali, y zafię 
zlkakowali: ubiegając je, a od drugich, kto„ 
rzyby je ztamtąd zepchnąć chcieli, broniąc: 
a także uciekając, doganiając jeden drugie ... 
go, do celu firzelając, kopią z fobą fię poty„ 
kając, tiiechby fię jak do potrzeby ~wiczyli, 
y gotowali. Ktemu też y ono rozmaite bro
ni używanie, abo ~wiczenie nie ma być opu· 
fzczane, o ktorych jako pif ze Statius , tak 
mowi ././chillcs: (p) 
:J:amque ad enfiferos vicina pube tumitltus 
Aptabar, nec me iitla feri Mavortis imago 
Prcetcriit : didici, quo P aonef arma r0tatu. 
Quo Magetce fita gefa citent, quo turbine cceJ!um 
Sauromates, falcemqut Getes, arcumque GeJenus 
Tenderet, & .ftexe Balearicul iiiuthor habence, 
{{uo Juf penf a trahens libraret vulnera tra etu, 

[n ... 

(p) Statius Achilleid. lib. 2. 
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[ncluf um qieoties di.ftringeret aera gyro. 
To jeft: 

Gdym podrofł, hnet mięczem uczono fzer-
mować, 

Każdey fztukiMarfowey rnufiałem fkofztować. 
Nawykłem Paenowie jak broń powracają, 
Jako Maffagetowie włoczniami firzelają. 
Jak Sarmata kieścieniem, kofą Wołoch fiede, 
Tatarzyn jak łuk ciągnie, nic u niego miecze. 
Jako Balearowie procami machają, 
Wymierzywfzy kamieńmi rany zadawają. 

Godziłoby fię też huffy fzykować, a jako 
flę z nieprzyjacielem czołem przeciw czołu 
f potykać , bądź wfkok , bądź lekko, ukazo
wać: czafem też kopijami flabemi bez grotu, 
y kulami lekkiemi albo z ręki, albo cifkając 
z proce, bitwę fiaczać: a okrzyk wielki w 
potkaniu dla uftrafzenia nieprzyjaciela czynić. 
:Zaś jako huffy abo ftójące powrocić, abo po
miefzane fprawić a zafi:anowić: ktemu też 
jako nieprzyjaciela gonić, abo też przed nim 
uchodzić. Trzeba tedy do tego uczyć fię o
ftrożności, a onych, ile być może, używać. 
N iemniey też do tego żołnierze ćwiczyć trże ... 
ba, jako ftraż we dnie y w nocy trzymać, ja· 
ko ją ukrywać, jako wypatrować, y fzpiego ... 
wać rzeczy nieprzyjacielfkie , jako tez pod
fadki na nie zafadzać. Ktemu też, jako fię 
mają w ciągnieniu po przefironnych, y po cia
fnych a nieprzyfi~pnych mieyfcach f prawo-

E e 5 wać. 
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wać. Zaś w ciągnieniu tego nawięcey trze„ 
ba pjlnować, aby, ile może być, żołnierze w 
fprawie, a ciafno abo gęfto fzli: aby, jeiliby 
fię długo przewiekli, nie dali przyczyny nie
przyjacielowi uderzyć na fię, zkądby po tym 
mogło być, iż przedni nie mogąc w czas dać 
ratunku .zadnim, ani zadni przednim, wfzyt ... 
kieby rożno pobjto. A jefliby ciafnemi dro
gami woylko fzło , przeto trzeba z pilnością 
ubjegać mieyfca fpofobnieyfze, a na wfzytko 
fnadnieyfze. Naoflatek, tego fię trzeba pil
nie uczyć, jako to uczynić, żeby wielkie woy
flrn małem iię zdało: a zafię małe woy:lko a
by fię na we rrzeniu wielkie zdało. Ho tym 
f pofobem czafem nieprzyjaciela ku bitwie wy
wahi, czafem go odtl:rafzy. Bywato też y 
w tem u fra rvch ludzi ćwiczenie, że żołnie
rze kąpali rię w rzekach , ktore nie daleko 
mieć mogli, nię tylko dla omycia ciała z bru
du y z pot , ale też aby fię uczyli pływać.a 
Ktora rzecz jako jefi potrzebna na woynie, 
ci dobrze wiedzą, kton~y kiedy mieli bitwę 
z nieprzyifłcielem przy wodnych mieyfcach. 
Trzeba przyzwyczaić do tego żołnierze, aby 
znakow, ktore Hetman <lawa, pilnowaii: kto
re dawają ku potkaniu, y zafię na odwrot, 
na fianowienie obozu, y na rufzenie z miey
fc<1. A <lawają te znaki czafe_m iłowy, cza
fem trąbieniem, czafem też infzemi znaki: 
jako [chyleniem drzewca na doł, zagafzeniem 
ognia, y infzemi tern podobnemi rzeczan:i , 

Ja-
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jako gdzie jeft obyczay. Są też jefzcze y dru
gie fpofoby cwiczenia, o ktorych dowodniey 
mogą powiedzieć ci, ktorzy flę na woynach 
więcey bawili. A do taldegó ćwiczenia w 
niektorych Rzeczachpofpolitych pewne fzko
ły fą pofl:anowiohe, zapraty też tym, ktorzy
by wygrali , bywają naznaczone. A przeto 
takowe fa koły y w nafzey Rzeczypof politey 
byłyby barzo potrzebne, w ktorychby fięmło
dzi ludzie do wfzelakiey broni ćwiczyli. (q) 
J eft też to Rzeczypof politey barzo pożytecz
no, dawać na każdy rok czas, ktoregoby fię 
na pewne mieyf ce wfzytek rycerfki fi:an zjeż
dżał: aby fię tam każdy okazował wedle ma
jętności y przemożenia f weg0, z końmi, Ru
gami, zbroją, y wfzelaką bronią, tak jako na 
woynę jechać winien. (r) Ale w tern prze
flrogi trzeba, aby jeden dzień uO:awiono, kto-. 
regoby fię to we wfzytkich Powieciech dzia
ło: by zafię, jefliby to nie jednego dnia by
ło, nie pożyczał jeden u drugiego zbroje , y 
broni. Trzeba też do tego przyłożyćł ludzi 

(q) 

(r) 

Ha-

Od wielu Krolow dawnieyfzych czafow proje„ 
ktowana fzkoła Rycerfka nie przyfzta do fkut
ku, aż nafzych czafow za rząd o w fzczęfliwie 
nam panującego STANisłAWA AUGUSTA. 

Rozumie tu Author o popifach, ktor~ dawnych 
czafow były we zwyczajn, jako je ft widzieć 
u Ładowikiego tit. Okazowanie, z czafem po
tym zaniedbane, w1kr_zefzone widzieliśmy za 
panowania tegoż Morfarchy. 
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fta teczne , a w rzeczach rycerlkich biegłe ,1 

ktorzyby woyflrn doglądali, liczbę tych, kto
rzy fię okazować mają, fpifowali, huffy jako 
ku bitwie fzykowali, a uczyli. jako fię poty
kać , y jako z nieprzyjacielem czynić; żeby 
też gonitwy za tarczą, y potykanie kiryśni
kow, y infze takowe ćwiczenia f prawowali, 
bez ktorego naczynie by nalepfze, nic nie 
wazy. A dobrzeby, aby dla tego ćwiczenia 
przyzywano żołnierzow ukrainnych_, ktorzy 
w rozmaitych bitwach bywali. Dobrzeby 
też, aby z każdego Powiatu na ukrainę lu
dzie fiecheckiego ft~.mu jezdzili: nie wfzytcy 
zaraz, ale jednego roku jedni, drugiego dru„ 
dzy: aby tak na przemiany żołniertko lłużąc, 
y Rzeczypof politey fł'u.żyli, y w rzeczach ry„ 
cedkich fię (wiczyli. A do takowego ćwi
czenia godziłoby fię, aby Wojewodowie, Kru
fztellanowie , Starofłowie , y infi tym podo„ 
bni urzędnicy ofobami fwemi przyjeżdżali: 
aby fię wf.zytko pod zwierzchnością, a z więt
fzą pilnością działo, y żołnierze aby byli po· 
HuCrnieyfi. Bo ponieważ to żołnierika jeft 
rzec~, y zafłanowić fię, y rufzyć fię, abo po
ftąpić, y uderzy6 na nieprzyjaciela, y cofnąć 
fię m1 z~d, y infzych rzeczy wiele wedle cza
fu y mieyica umieć: tedyć zaprawdę, ktorzy 
fię w takowyd1 jakoby cieniach woyny nie 

. ć ;.\•iczyli, nie może to być, aby, gdy przyi
dzie y ku famey nieb ef piecz n ości, mogli fo
bie dobrze y mężnie poczynać. Metellus Het„ 

wan 
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man przeciwko J ugurcie od Rzymian do Nu
midyey będąc poilan, (s) wziął był od Albi
na, ktory był przed nim Hetmanem, żołnie
rze nie ćwiczone, f wowo1ne y rofpufine, w 
niebefpieczelifl:wie, y w pracy niecierpiiwe, . 
karnością nieukrocone, ani w fkromnoś,; przy
wiedzione. Ktorych iż nie mogł przeciw nie
przyjacielowi fnadnie używać, nie drzewiey 
iię zwieść bitwy ważył, aż je zbytku odu
'zył, a do potrzebney prace zwy czaił. N a
przod tedy ( jako powieda Sall1iflius ) wyro„ 
kiem f wo im zabronił wfzytkich przyczyn zle
niałośó przynofzących : zakazał też, aby ża
den w oboziech leba, ani żadney warzoney, 
y pieczoney potrawy nie przedawał: aby fi<t 
dla jakiego pożytku motłoch za woytkiem nie 
włoczył: aby żaden profiy żołnierz nie miał 
w obozie y w uffie Rugi , ani bydlęcia jakie
go. Drugim miarę uilawił. Potym poprze
cznemi drogmni codzień oboz rufzając wo
dził: a jakoby blifko był nieprzyjaciel, wa
l~m y przekopem waro\vał: firaż gęftą mie
wał, a fam ją z poruczniki fwemi obchodził: 
jefzcze w huffie to między· przednimi, to mię
dzy źadnimi; to między frzeznimi bywał, a
by kto z fprawy nie wyk~aczał: aby z chorą
_gwiami gęfto fzli, a iżby każdy żołnierz fo. 
bie broń y ftrawę nioił. A tak zabraniając 
wyftępkow więcey niżli je karzą~ , za krotki 

czas 

(.r) Salluftiu.w in bello Jugnrth.ino. 
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czas zmocnił fwoje woytko: z ktorym potym 
przeciwko J ugurcie mężnie fobie poczynał. 
To tak Salluflius pif ze. A teć fą rzeczy, kto
re ci, co chcą wojować , mufzą w fobie mieć 
jakoby wrodzone. Bo f ą y drugie rzeczy, 
jakoby nie do tych należące, ale przedfię po
trzeb1'1e, ktore jednak żołnierze a zwłafrcza 
Hetmanowie mają wiedzieć. Naprzod trze ... 
ba wiedzieć żołnierzow tak fwoich jako y nie
przyjacielfkich przyrodzenie, rozum, obycza
je y wady: bo ztąd wiele oboja firona poro
zumieć może, coby do zwycięftwa µomaga
ło, abo przekażało. Przytym trzeba też wie
dzieć położenie y fpofob oney krainy, rio kto
rey fi ę woyna ciągnie: jefli jeft gorzyfta, czyli 
rowna: co za rzeki, laty, miafła y zamki ma: 
także też obyczaje obywatelow oney ziemie. 
Ale nawięcey trzeba wiedzieć rnieyfca apo 
do toczenia obozu, abo do fzykowania woy
flrn. Z tych rzeczy wiele fię infzych; do do
brey f prawy drog naleść może. Nie każde 
rnieyfce da fię oblec, nie do każdego fię mo.;. 
że z działy przyfzańcować, inaczey fobie trze,.. 
ba poczynad przeciw~o Ulifieffowi onemu 
chytremu mędrkowi~ a in~czey przeciwko 
Ariaxowi, chocia wjelkiernu mężowi, ale nie 
tak fortelnemu. Polyphema onego okrutne
go y frogiego chcefzli pochodzić, trzeba że
byś mu dał dobrego napoju, ktorymby fic:t 
upił. Wiele tedy rzeczy, wedle f po fobu woy
:,1y, y nieprzyjaciela, z ktorym fi~ woyna to-

czy, 
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czy, rozczytać trzeba. Bo- z temi, ktorzy 
nie kochając fię w uciekaniu, nie urywczą, 
ale wilępną bitwę da wa ją, inaczey fię trzeba 
obchodzić, ni~li z Turki y z Tatary, ktorzy 
rzkomo uciekają, z trzafkiem goniące zabi
jąją, y bitwę, pokrzepiwfzy fię, wznawiają, 
y nieobaczne mnoiłwem [wojem łacno ąbfko
czą. To wfZytko mądrzy walecznicy wie· 
dzieć y tego iię trzymać mają : bo to wiele
kroć więcej' do zwycięfi:wa pomaga, niżli 
moc, y mnofl:wo ludzi. Dla tego y Turek, 
chocia mnoiłwem ludzi, y naczyniem wojen
nym wfzytkie Monarchy przewy.Hza: wfzak
ź.e fortelmi , a fnadnością tak czaf u, jako 
mieyfca więcey bitew wygrał, niżli mocą. 
\Vie on każdego narodu, z ktorym ma mieć 
f prawę, obyczaje: wie położenie krainy, y 
mieyfc: fiara fię przez fzpiegi, abo Chrześci
jany na to najęte, aby je wymalowane mie
li: y nigdy on do nas nieprzychodzi, aż wfzyt ... 
~o pirwęy przewiedziawfzy y przepatrzywfZy. 
A ztąr!że wie , gd7.ie ma woyfko fzykować, 
gdzie bitwę dać, a zail:awić fię. Wielekroć 
z nafzych: obyczajow zwycięfiwo fobie obie
cuje, Bo dobrze świadom nafzego narodu 

' obżarfłwa' wrzelakiego zbytku' y niezgod. 
Tego fię tedy trzeba ftrzec, a do każdey rze
czy drogi doftatecznie wiedzieć. Wiele fię 
ich dziwuje, iż Rzymianie za dawnych cza„ 
fow miewal1 wielkie fzczęście do wygrawa
nia bitew tak, iż wfzytek świat pod fwą moc 

by-
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byli podbili. Aczkolwiek to jefł: pewna rzecz, 
że Rzymianie wielkie fzczęście na on czas 
mieli: wfzakże kiedyby ćwiczenie y karnóść 
rycerfka tak wielka u nich nie była, jako wa 
ledwie u drugich narodow bywała: kiedyby 
byli wfzelakich do walczenia pogod nie pilno
wali, żadnym fpofobemby byli tak dobrze 
fzczęścia fwego nie użyli. A tak wiele Hi
ftorykow o tern pif ze, iż oni nie iak mnofiwem 
żołnierzow, jako dobrą fprawą, a biegłościfł 
zwycięftwo otrzyrnawali. Y //egetius powie
da, iż fię to u każdego Hiftoryka nayduje, że 
każdy Konful Rzymlki przeciwko uaywięt
fzym nieprzyjaciołom nie miewał ~rię~ey ja
ko dwa legiony, przydawfzy do tego pomoc 
przyjacielfką, ktorych tak.Ze wiele bywało, 
abo trochę więcey. Tak wielkie ćwiczenie 
mieli Rzymianie, y tak wielką śmiałość, iż 
na każdą potrzebę wojenuą rozumieli być do
fyć dwanaści tyfięcy. To pifze Vegetius, kto• 
ry powieda, iż w każdem legionie Rzym
fidem bywało fześć tyfięcy, a czaf em y wię
cey żołnierzow; czafem też y mniey. Jako w 
tey woynie, ktora była przeciwko Antyocho
wi, za czafu Scypiona były dwaLegioriyRzym
fide, a dwa przyjacielfkie: z ktorych każdy 
legion miał tylko pięć tyfięcy y czterdzieści 
żołnierzow, jako Livfos pifze. Co tu dla te· 
go przypominam, aby każdy rozumiał, że 
Rżyrnianie małym woyfkiem , ale ćwiczone· 
mi żołnierzmi, y Hetmany fprawnemi a bie„ 

głe-
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głemi, wielkie woyfka częftokroć porażali. 
Bo y na ten czas trudnĄ woynę więdli , gdy 
fię o uamożnieyfzego Kro la? a o trzecią. świa
ta c~~ęść, jakoby o nowy świat kufili. Ale 
fię iyct1 wiele uflrnrza, że umiejętność wal· 
czeni~, y ten wfzytek około fzykowania woy
flrn poftępek mało jefl: pożyteczny za nafze• 
go wieku, dla dział, od ktorych wiele tyfię
cy ludzi ginie. Co aczkolwiek prawda jeft: 
wfzakże y to fię też wyznać mufi, że wiele 
fię ftacza bitew okrom wyftrzelania dział. 
Nadto, miewali też y fiarzy ludzie niejakie 
działa t abo i of ze naczynia tym podobne t a 
przerlfię mifterfhvem huffy fprnwowali. Ano 
y Turcy, ktorzywiele dział używają; a przed
fię o nich powiedają; że fię Macedońfkim o
byczajem fzykują: a żadney też broni ćWicże· 
nia nie opufzczają: to też pewna, Że mają na 
to fzkoły poftanowione 1 gdzie flę młodzi lu· 
dzie uczą wojenney nauki, a przetoż y naft lu· 
dzie nie mieliby tego opufzczać. Lecz o roż
ności broni, o fzykowaniu woyfka, o liczbie 
y koza~ow, y hufarzow, także yo kityśni· 
kach, y o dtabiech, yo ftrzelcach, co z ru1.i; 4 

nicami, y z łuki, y z procami 1 y kopaczow, y 
tych, có k<lfze działają, y o infzych rzeczach 
do woyny ~otrzebnych, pifać abo naukę da· 
wać niejeft moja rzecz. Są w teymierze mi· 
ftrzowie, od ktorych fię tego Ut~zyć przyfioi. 
A to niech będzie o nauce, y ćwiczeniu ry
cerikiem. 

FF Roz ... 
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ROZDZIAŁ V. 
O obyczajach, y karnof ci Źołnierzow. 

A iż ni jedna rzecz ż tych dwu nic zacne ... 
go nie może fprawić okrom dobrych obycza„ 
jow, y frogiey karności, przeto żotnierzom 
taki żywot wieść trzeba, ktoryby je okazał 
być bojącemi fię BoaA, a miłownrkami ucz~ 

· ci\\ ości. Ktorzy śmieją w huffie ftać, nie 
mając w fobie bojafoi Bożey, y miłości bli„ 
źniego, ci y fiebie, y oyczyznę w pewną nie· 
bef pieczność przywodzą. Bo fumnienie złe
go żywota będzie je trwożyć, miecze y broń 
z rąk będzie im wytrącać, ftr,achu wielkiego 
nie tylko od nieprzyjaciela-, ale też y od fa„ 
mego cienia, abo fzumu liftkow na drzewie 
będzie je napełniać. Jako fam Boa do tych. 
ktorzy przykazaniu jego nie pofiufzni, mowi: 
(t) upadniecie przed nieprzyjacioły wafzemi: 
będziecie dani pod ich moc: będziecie ucie
kać, a nikt was nie będzie gonił: będzie was 
firafzył fzurn lifika lecącego z drzewa. Nie
cbay.że tedy żołnierze miłują BoGA, a przy„ 
kazaniu jego poilufzni będą: imienia jego 
niech nie blu.źnią, y nadaremno nie biorą: 
niech miłują trze{.wość: zbytku, y wfzela
kiey roikofay w potrawach, y w infaych rze:... 
czach niech fię firzegą; nierządnice niech z 

(t'l Moyfis 26. v. 36. 
1 

oho-
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()bozu wygonią, nierządnemi chęciami niech 
fię nie plugawią: fkromność ł abo mierność 
w każdey rzeczy niech zachowują: nikogo 
niech nie .zbiją, cudzych rzeczy nie biorą, 
niech prze(htwają na f wychżołdziech. Kto„ 
by przechvko temu co uczynił t ten abo niech 
będzie wedle wyHępku k'lran: abo jefii ma
ły wyfiępek, niech będzie od Hetmana wzgar„ 
dzon, a niech mu żadney bfki nie okazuje. 
Karth'aginianie tę utl:awę mi€li, (u) aby żoł„ 
nierze ich , pok i żołnierlko i1użyli, nie pijali 
wina. Machomet też, ktory narodowi fwe ... 
mu wfzytkę piękność y Rzeczypofpolitey, y 
wiary, abo nabożeńfhva w orężu okazował, 
·wiecznie im wina zabronił: naydując to z do
wcipu f w ego~ że używanie wina żołnierlkiey 
zabawie jeft fzkodliwe. Cy1'1u Periki Kroi, 
( x) gdy poraził Aff yryany, dofiawfzy łupu. 
y wfzytkicł1 rzeczy do źywności potrzebnych, 
ui.e dopuścił żołnierzom fwoim rofkofzny.ch 
ftołow: chcąc aby na chlebie y Wodzie prze• 
ilawali' prżeto też z nich mężne woyfką miał. ' 
Lecz za.ś Cyaxares z Medfkiemi żołnierzmi, 
t;dy wydwornych a rofkofznych pokarmow 
używał 1 w obżarftwo fię wdawał, w fiatach 
fię kofztownych kochał, hnet znikczemniał, 
a wielkich fpraw zaniedbał. Toć fą przy kła· 
dy ftarodawne 1 y od nafzey pamięci dalekie: 

Ff 2 po• 

------------------~-----..--------
(u) Ariftoteles in Oeconom. 
(x) Xengph. de Pa:d. Cyri Hb. 4. 
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powiedziałbym też niektore nafzego wieku, 
ale fię więc ludzie o to gniewają. To jaw„ 
na rzecz , i.z z potraw, a z napojow rofkofz
nych niemierność rośc~e: ktora fnadno fkieł· 
za fię do piefzczoty, do befUiwości , y do ~e
mdlenia, ktore rzeczy fą b41rzo wielkie zara
zy Rzeczypofpolitey. Nie wfpominam tego, 
że ci, ktorzy fię nauczyJi piefzczoty, rofko
fznych potraw, łacno w rozmaite niemocy 
wpadają, odmieniwfzy fpofob życia, abo po
karmow: co na woynie być mufi. A jako 
wielka powściągliwość bywała u H:arodawne
go ludu na woynach, uczy nas tego przykład 
Uryafza Heteyczylrn: ktory od woyfka do Je
ruzalema będąc przyzwan, (y) y do domu. 
niech ciał iść, nie tylko aby miał u żony no· 
cować, ktorą ofobliwie piękną miał. A gdy 
go Dawid pytał, dla czegoby tak działał? od:.. 
powiedział temi iłowy: Skrzynia Boża, y I
zraelczycy, y Żydowie w namieciech miefZka
ją: Hetman, y żołnierze pod niebem obóz 
mają: a jabych do domu mego miał iść ro„ 
fkofznie używać, y z żoną moją fpać? ja koć 
żywota fzczęfliwego życzę, że tego nie uczy
nię. Uczy ten przykład, że czafu woyny ma
ją obżarfhva, y wina poniechać, a od uczci
wych y dozwolonych rofkofzy wfirzymawać 
fię. Jako Joel Prorok rofkazuje: (z) Zakaż-

cie 

(y) Samuel. n. 
(z) Jod, 2. v. r6. &17. &c. 
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cie fchadzkę, póftanowcie pofi. Niech wy ... 
nidzie oblubieniec z gmachu fwego, y oblu
bienica z łożnice. Niech płaczą Offiarnicy, 
y iłudzy Boży, a niech mowią: Miey Boże 
baczność na twoje, niech nam nie roikazują 
poftronni. Y inne tam rzeczy Prorok pifze. 
Bo koniecznie czafu woyny, y każdego in
fzego uciiku więcey mamy myflić o woynach, 
ktoremiBoG będąc obrażony, wylewa na nas 
gniew f woy: mamy fię upamiętać: żywota _ 
poprawować: z BoGIEM fię jednać : częHo 
fię modlić, aby BoG zachował lud f woy ku 
chwale imienia fwego. Co iź ftarożytny Zbor 
na baczeniu miał, przeto woyny fwoje woy
nmni Bożemi zwał. (a) A tego też trzeba 
pilnie przeftrzegać , aby między żołnierzmi 
nie były bunty: ktore flę nawięcey wfzczy
nają, gdy ludzie nie jednego ję~yka, abo na
rociu pod jednym Hetmanem żołnierfko Hużą. 
A przeto jefliby takowi byli, niechby do in
nego obozu odh1czeni byli. Gdy fię też fcho .... 
dzą do łupu, abo do dzielenia żywno,ści, 
uiechby nic wedle woli fwey nie czynili: ale
by niech wfzytko RotmiH:rzom było poruczo-
110. Zaprawdę on zwyczay czynienia rzeczy 
do żołnierzow, k tory bywał u Rzymian, kie
dy by iy też na fi Hetmanowie zachowali, by
łoby barzo pożytecznie tak do wiela rzeczy, 
. · Ff 3 ja-

(a) I Chron. 5. v.22. 
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jako do zgody między żotnierzmi, y do za
chowania f polney przyjaźni, ktora na woy
nie barzo jeft potrzebna. Turek kiedy ma z 
Chrześcijany woynę wieść, niczego więcey 
nie pragnie , jedno aby z fobą byli niezgodni. 
Nigdy on Węgrow, poki byli zgodni , zwy
cię~yć nie mogł: y gdy niezgoda między ni
mi poczęła panować, więcey je fortelem, y 
infzemi pogodami, niż li mieczem abo mocą 
poraził .. Gdy woyfka Chrześciańfkie na woy· 
nę ciągną, tak wielkie zamiefzania, y bunty 
między Hetmany, y Judźmi rożnych narodow 
bywają, iż je trudniey bywa y czafem hamo
wać, niżli na nieprzy]\:lciela uderzyć. Co 
tak jefl: rzecz fzkodliwa, że nam upada fer
ce, gdy wątpjm o tern, aby ci jaki flrntek 
mogli naleść, ktor.zy tak fą rożn~rch między 
fobą umyfłow: a nieprzyjacielowi niepomału 
ferce roście, gdy fobie tufzą, że ci łacno mo
gą być zwyciężeni, ktore już włafne ich bun
ty zwyciężyły. Trzeba fię tedy niezgody, y 
bun tow wyfirzegać: y o to fię trzeba ftarać, 
aby żołnierze co napowolnieyfzemi byli f wo
im Harfzym. Bo a coż jefi rnęHwo żołnier
flde, okrom poilufze{1fiwa , jedno u por 'ł kto
ry jako jefl: fzkodliwy dobrnm radom , przez 
wfzytek czas żywota, na woynach też, ja„ 
ko jelł niebef pieczuy, wiele przy kła do w te
go poświadcza. Bo żołnierzom nie tak da„ 
lece płacą za radę, jako za pracą. A prze· 

to 
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to żołnierz chocia niewie rady fiarfiych fwo
ich ( ktore częfi:okroć trzeba, aby tajemne 
były) ma być poilufzen: chocia mu każą w 
obozie zofl:ać, chocia fię z nieprzyjacielem 
potkać, chocia w przekop iś~, chocia na wał 
abo na mur ,leść, chocia też co infzego po
trzebnego czynić: a tak dalece, że chocia
by też o żywot fzło, nie ma fię żbraniać ro-
1kazania. Bo bez tego fadnym fpofobem 
zwycięftwo nie może być otrzymane, ktore 
famo jeft przyczyną woyny. A ktemu, iż 
po!łufzny żołnierz, jako w każdey powinno
ści łacniey może być zatrzyman, tak też y 
od buntow fnadniey może być odciągnion. 
Zaś żołnierz, aczkolwiek wielem rzeczy zfta
wa fię krnąbrny·, y na rofkazanie niedbały, 
wfzakże niemniey, gdy go nie karzą, a gdy 
o Przełożonych zle ro:mmie. Przeto wyfi:ę
pni mają być karani: a zadnego wyfrępku nie 
karanego nie opufzcza6, aby jeden wyCT:ęt1ek 

-drugiego za fobą nie ciągnął: co pof po licie 
zawżdy na świecie widamy : y przełoźeni 
mają fię o to fi:arać, aby cnotą y mądrością 
fwą jednali fobie dobre mnirnanie. O ktorych 
to rzecz fama potrzebuje, aby eh te~ nieco 
powiedział. 

ROZ-
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ROZDZIAŁ VI. 
W Przeloźonych nad rywjkiemi }prawami co 

naywitcey obaczać, abo na co naywiętfze ba„ 
czcnic mice trzeba. Tuż fiff te.i rnowi o f/79. 
jewodach, y o Hetmanił', y o infzycli Prze„ 
łożonych WOJennych-. 

T o też bez pochyby na Rzeczpof politą na-
- leży, aby męfiwa wojen_nego przednieyfzych 

mieyfc, abo zapłaty łakomftwo nie ubiegało: 
a iżby było przebieranie wedle godności ofo
by, bez ktorey. prożno fię kto ma fpodziewać, 
aby miał by~ w wadze u żołnicrzow. Lecz 
zkądże tę godność poznawać~ Pewnieć nie 
tak dalece z rodzaju, abo z boga[tw, jako z 
dowcipu, z biegłości w rzeczach rycerlkich , 
a z doświadczenia m~fiwa, y wielkiego ferca 
w bitwach. Zaden mając z kim czynić o 
gardło nie będzie przekładał konia dama uro
dzonego, a lękliwego nad Tu reckiego, abo 
zkądinąd przywiedzionego, mocnego y śmia
łego. Coż to tedy za fzaleńfiwo, gdzie idzie 
jakoby o zdrowie wfzytkiey oyczyzny, za ży
czliwością forytować trądy twoje, 2e fą do
mowi twoi y krewni: a przekładać je nad 
drugie dowcipne, pracowite, y mężne ludzi'? 
Łacno6 o to, że cię zwać będą, y witać Het ... 
manem, Wodzem, Rotmifirzem, Poruczni
kiem, Dziefiątnikiem, Chorążym, ale być 
tym, a temu, co należy dobrze czynić, to 

wi~c 
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więc barzo trudna. · Wiele ich jeft, ktorym 
takowe urzędy dawają tylko względem rodu, 
a bogaB:w ludziom niećwiczonym, nigdy mię
dzy nowotnymi żołnierzmi nie bywałym, a 
ledwie w żołnierfki rejefir wpifanym: ktorzy 
jako fię na urżędzie fwoitn zachowują, to y 
flepym, jako mowią, jawno. A poniewaz 
wedle nafaego zwyczaju Wojewodowie by
wają Wodzmi na woynie, każdy f we Powia ... 

· ty, tedyć trzeba, aby godnośCią wojenną wie
le infzych przechodziJi. Bo nie mafa nic fpro
fnieyfzego nad nieumie_iętnego Wodza, kto
remu nie dofława rady, mocy, y umiejętno· 
ści do f prawowania powinn~ści jego. Wo
jewodowie mają pod fobąSetniki, Dziefiątni
ki, y infze tym podobne : ktorym fię rady 
fw~jey zwierzają, ktore potrzeba, aby bar„ 
zo ta.iemne były. A ci, trzeba, aby byli prze· 
brani, a więcey w kaźdey wojenney potrze
bie , niżli drugie źołnierzow mno!hvo, ćwi
czeni. Bo tym fpofobem y żołnierze poflu„ 
fznieyfze, y do czynienia ka.żdey \'}owinno
ści prędfze, a odwtnieyfze mieć będą. Ale 
naywięc~y Hetman, ktorego fprawą ~fzytek 
fię poft.ępek wojenny toczy, ma być taki, 
ktoryby y wiele rzeczy naprzorl ubaczyć, y 
z prędka radę dobrą <la6, abo u fiebie naleść, 
y ~iela a wielkich rzeczy wiadomość mieć, 
a w famey wojenney fprawie przodek mieć 
mog.ł: kto ryby y znoy, y zimno, y prace, 
y wfzelakie w~jenne niewczafy więcey, niżli 

Ff s dru„ 
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drudzy, 2nofił: ktoryby woylko w powinno
ści jego zatrzymać umiał: ktoryby w ferca 
żołnierlkie prędkość y ochotę jakoby wlać 
mogł: ktory_by na rzecz pożytecżną namo„ 
wić fprofiał. A przeto na Hetmana należy~ 
umieć obierać dobre mieyfca do toczenia o· 
bozu, y okopania, a takźe do bitwy, ufi:a„ 
wować miarę y f po fob pufiofzenia, haRo da
wać rl/a rozeznawani~ ludu f we go, a nie przy• 
jacielfkiego, y infze znaki na woynie potrze„ 
bne da•J;ać, ilraż dzienną. zakazować, a no
cną kolt>ją rozdawać: mieyfc dobrze świado
myni być: umieć y toczyć, y rufzać oboz: 
rofkazować, a by był zachowa n porządek tak 
w iągnieniu, jako w odwrocie: żołnierze 
cz:J.fem ftrafzyć , czafl:'m f erca ich lr.rzepić. 
ror:.y y lekko, y ciężko ubrane mieć: urźędy 
rozdawać, jednym Setnilłwo, drugim Dzie
fiętn ichvo, inn ;: m Chorą:Wwo: a niektore 
te/. czelnieyfze przebrać , aby ci wlzytcy ' o~ 
koro nit:go bywali .zawżdy: ktemu też ma u-
11.lieć huffy wedle mieyfca y cza fu fzykować, 
a przeciwko nieprzyjc.cielowi abo na czoło, 
abo z tyłu, t.ibo z boku wy\vo<lzić: hufiy 
nieprzyjacielfkie abo mielzać, abo ofkoczyć: 
rady ich wyfzpiegować, a f woje utaić: żoł
nierzom fwym do bitwy ferce dobre czynić: 
a kiedy trzeba, na odwrot kazać trąbić. \Vi
działem ja fam Jeronima L~fkiego, Wojewo
dę Siradzkiego, wielce mądrego Pana, a wiel
kiey iła wy męża, y walecznika, gdy huffy 

fwe 
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fwe już (prawione objeżdżał: do mężnego je 
potykania napominał: część a zapłatę mę
żnym, a nikczemnym karanie y fromotę o
biecując; jako pogody do wfzytkiego fam pil
nował, a do każdego kąta woyfka dojeżdźał. 
Ktęmu też ma Hetman umieć fortyle, chy
trości y infze fztuki, ktoremiby nieprzyjacie· 
la podfzedł, a fiebie w oftrożności miał: ma 
też mieć w fobie pogotowiu wfzelaką ofiro
żno.5ć do woyny potrzebną. A nie już dla 
tego, że nieprzyjacielowi wiara ma być trzy
mana, trzeba wfzelakie fortele ganić. Tyl
ko ono trzeba zachować, aby woyna była 
fprawiedliwa, ktorą zacząwfzy, nic na tern, 
choć fortelem , choć też odkrycie z nieprzy
jacielem czynić będziefz. Co że y Jozua (b) 
ż rofkazania Bożego uczynił, świadczy Pi
fmo święte: y Poeta jeden napifal: 

•... Dolus, an virtzts, quis in lzofle. 'tequirat? 
To jeft: 

Jefii fortel, jefii moc, nie o tern pytają, 
Bywa w nieprzyjacielu, gdy więc wygrawają. 

Ma tedy Hetman y fortyle wojenne z Hi
łłoryi wiedzie~, y wfzelakie przefirogi do 
woyny potrzebne umieć. A aczkolwiekfię y 
ony częfiokroć przemieniają, a więcey cza
fem trzeba używać drogi do czego nagle z 
trefunku przypadłey , niżli nauki pewney : 

.wfzak-

(b) Jozue g. v~ 2. 
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wfzakże częftokroć przypadają takie czaf y, 
że z podobieńfi:wa rzeczy od lrngo infzego 
fprawionych w wielu potrzebach y my ftę o„ 
baczyć, abo ofirzec możemy. Aleć zapra„ 
wdę w każdey f prawie iż Hetman więcey ma 
być oftrożny, niżli śmiały, wiele Panow po„ 
kazało. Czafu też Niemieckiey woyny, kto
rą Karol piąty Cefarz roku 1547. wiodł, jaw
nje fię to okazało, bo on tam na ten czas, 
więcey on rozumu, niżli męfiwa w każdey 
fprawie używał. O obronie miafi:, y infzych 
mieyfc, o oblężeniu, y dobywaniu, y zburze„ 
niu : o ratowaniu w głodzie oblężonych , o 
kofzach, pawęzach, o działach y wfzelakiey 
takowey ftrzelbie abo do bronienia, abo też, 
jefli potrzeba do dobywania miafl: potrze„ 
bny ·:h: o podkopywaniu pod mur: o odegna„ 
niu nieprzyjacioł, jefli potajemnie na mur 
wlezli, abo o wygnaniu ,jefliby do miafl:a wtar„ 
gnęli: o przeprawowa·niu przez wielkie rze ... 
ki, o fioj ,1cych wodach, o gorach , o miey
fcach przykrych y przerwanych: o zachowa
niu przeciwko zwyciężonym y więźniom, y 
przeciwko zdraycom, abo miafi: wydawcom, 
y przeciwko tym, ktorzy fię dobrowolnie pod ... 
daw-ają, o wzięciu fiania z nieprzyjacietem, 
y o infzych tym podobnych rzeczach, trzeba 
czytać one, ktorzy o tern pi fali, jako Vege-
tius, .!Elianus, Frontinus, y infzych zacnych 
Piiarzow wiele. Bo aczkolwiek ferce wiel ... 
kością męfi:wa utwierdzone, famo fię pobu-

dia 



O PoPRAWIE RzEczVPoSP. 46x 

dza do podeymowania rzeczy trudnych : a 
wfzakże jefliże ono ktemu będzie tak wiel
kich rzeczy , miało nmie_iętność, a będzie f o
bie brało napriykł:ad Ht:tmany, ktorzy tt:Ż w 
tern bywąłi, bez pochyby więtfzą ufoóścią 
będzie fię garnęło bronić fwoich, a dawać 
odpor nieprzyjacielowi. Zaprawdę jefli kto· 
remu Przełożonemu w fprawach jego, tedy 
Hetmanowi w fprawie wojenney trzeba, ahy 
umi~ł rofli·azować, a żołnierze miał poflufzne. 
Niechże ted} ma żołnier7.e powinności wo
jennych .-;wiadome, ktorzyby z chęcią pra
cowali , a niebefpieczność podeymowali: 
ktouyby fię fromoty \ 1 yił ·.zegali, a w rze
czy fi1rofoey whyd znali. Bo t~1kowych fer„ 
ce łacno fię da pobudzi~ ku wypełnieniu rc
fkazania : jako zafię leniwj nieumi~jętni , 
nieuH:awicżni, a płochey my ni ludzie, ktorych 
żadna cześć do Hawy nie pobudza, nie mts.
gą być ochotni, ani pożyteczni, ani tak pil
ni do czynienia dofyć roikazaniu. A przeto 
ow obyczay ma być ganion, gdy żołnierze z 
leda ludzi zbierają, tylko dla wypełnienia Jicz„ 
by. Bo wiele ich , opuściwfzy żonę, dzieci, 
warfi:at, oraćł:wo y gofpodarfl:wo, idą na woy
nę, aby, ufzedłfzy roboty y prace domowey, 
f wowolnie źyli, łupili, a cudzych rzeczy po
żywali. A niewiern, by to nie było przyczy ... 
ną wielu woynom, że fię niefZczęfliwie wio· 
dły. Słyfzałem o tem, że na famy tylko o
krzyk Turkow przyciągających, niektore o„ 

bo-
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bozy były todbieżane, bitwy niefzczęfliwie 
fioczone, zamki y miafin pofiędzion e . Nie 
tmdno domacać fię pr~yczyn tak wiela złe
go: ktore trzeba było przypomni(!ć tu w tey 
fprawie o Hetmanie. Bo to jego rzecz j , ft, 
brakować żołnierzrd, a patrzyć jakiego fia
nu kto jeft, ktorym fię rzemioilem bawił, ja
ko fię przed woyną f prawował. Także też 
wiedzieć ich rozrywki, ferce y ćwiczenie: a. 
by wiedzfoł do czego każdego z nich ma u
żywać na woynie. Poży1:eczna rzecz jefl na 
Irnżdy dzień wywiedować fię, jako żołni erze 
żywą. Lecz nierządnic, y tych, co do ro
fkofzy przyczynę da wa ją, y infzych ludzi nie 
potrzebnych z obozu zbyć , jeft rzecz barzo 
pożyteczna : y nie tak fię wiele trzeba ftarać 
o mnofi:wo żołnierzow, jako o biegłość a go
dność ich. Sam tedy Hetman, ktorego rzecz 
jeft o to wfzytko fię ftarać, ma infze przecho
dzić, dobrą o fobie nadzieją, karnoścfr!, ra
dą, męfiwem, ftałością, y wfzelakiemi cno
tami, a naywięcey mafię bać Boa.A, a jemu 
farnemu ufać. Bo to jeił nie ludzka, ale Bo
ża fprawa, nie poniewolnym, ale y ehętliwym, 
y pofłnfznym, a powolnym rofkazować. A 
ktory te rzeczy, jakom pow1e<lział, w fobie 
będzie miał, ten nie tylko Rowy, ale y poy
rzeniem forca żołnierfkie pobudzi do fpraw 
wojennych, chocia też trudnych. 

ROZ-



ROZDZIAŁ VII. 
O o.znaymieniu wyp1·awy na woynę: a o ·wciq ... 

gnieniii woyjka zarazem w ziemif nieprzy
jacielfaq. 

T roimi lifty ( abo jako pofpolicie zową wi
ciami ) wedle nafzego zwyczaju, wojenna 
wyprawa bywa oznaymiona tym, ktorzy Rze
czypofpolitey od pofl:ronnego nieprzyjaciela 
bronić powinni. W pfrwfzych. y wtorych wi
ciach tylko to rofkazują, aby fobie . k.;1żdy go
tował, czego na woynę potrzeba. W trze· 
cich oznaymują czas, y mieyfce, na ktore fię 
wfzytcy zjeżdża( mają. A nie bez przyczy
nyby fię kto dziwował, czemu pirwfze , y 
wtore wici mało nie jednakiemi iłowy bywa
ją pifane, y jednę rzecz w fobie zamykają. 
Bo a co infaego fię w nich zamyka, jedno 
aby flachta zgotowała fobie wfzytkie potrze
by ·na woynę, a iżby byli gotowi w drogę! 
ponieważ trzeciemi wiciami cza5ł, y mieyfee 
iym bywa naznaczone'? jakoby nie dofyć by
ło tego jednemi wiciami oznaymić. Pożyte
cznieyby to tedy Rzeczypof politey było, aby 
pirwfzemi wiciami kazano fię gotow;;ić: wto
remi aby naznaczono dzień okazowania: trze ... 
cierni aby naznaczono dzief1 ciągnienia, y 
ruieyfce, na ktoreby fię wfzytcy ściągać mie
li. Bo to jeft rzecz wielce przemierzła u wie-

. la 
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la nafzycb, ktorzy ani konia, ani żadney rze„ 
czy na woynę potrzebney nie miewają: aż 
gdy naznaczą dzie11 ciągnienia, tedy dopiero 
rnyfią o koniech, dobreli; zleii, by ich jedno 
doftać: targają iię na majętnośó pro{ley chn„ 
dziny: świętych, y świetfkich rzeczy zie u„ 
żywają. Pi1wey niżli przyciągną na mieyf ce 
naznac.zone, nieprzyjaciel czafem nabrawizy 
ludzi, y bydła uchodzi nnzad. JeH: to tedy 
rzecz wielce Rzeczypofpolitey pożyteczna, 
aby przed wyciąganiem było okazowanie w 
każdem Powiecie; tym fpo\obem, ktory jefł 
opifany wyżfzey w Rozdziale 4. Hędzi2 mu* 
fiał każdy il:awić fię z końmi, zbroją, y wfzel„ 
kiem wojennym naczyniem, pirwey niżli po
ciągnie w drogę: a żadnego omiefzkania woy
nie nie uczyni. A jefli co, tedy y to jeft rzecz 
potrzebna, aby \Voyfko, fkoro fię ściągnie, 
zarazem było w ziemię nieprzyjacielfką pu
fzczone. Bo to jefł rzecz fprofna, w ziemi 
fwey czekać nieprzyjaciela. Co je<:]nak nie
ktorzy kilkakroć, jako wiemy, uczynili, kto• 
rzypragną woyny nie oney Hufzney, ktorąby 
zdrowie oyczyznie przyniefli, ale tey domo· 
wey, pod ktorey zailoną w fwey ziemi, b;lr
zo mało, abo nic nie dawfzy, wfzytko tra
wią : a wfzytko, co fię iym podoba, czynią 
z wielką f wowolnością. Nie tak czyniw"ili 
przodlww1e nafi, wieJcy a Hawn i mężo\vie , 
ktorzy opatrzywfay fię w potrzeby wfzytkie 
wojenne, chodzili przeciw nieprzyjacielowi , 

a 
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a w ziemię co naprędzey wchodzili: tam y 
miefzkali, y zimowali , y bitwy fiaczali : a 
nie drzewiey fię do domu wracali, aż woynę 
odprawili. A też to pańHwo męfl:wem ich 
jefi: tak rozfzerzone, iż fłufznie o to BoaA 
profić mamy, aby tak teraz było rządzone, 
y iachowane. 

R O Z DZIAŁ VIII. 
O poflanowieniu Urzfdit w Powieciech, ktory

by źolnierzow na woyrzę idqcych Jwowol
nośC hamował, a lupiejlwa nie dopufzc.zał: 
y o uflawie ciągnienia na woyuf : to jefl, ja
ka a przy · kim jachać. 

Jakom wyźfzey kro ce dotknął. trzeba aby 
urzędnicy na niektorych mieyfcach byli po
fianowieni, jakiemi u nas fą Kafatellani, abo 
Woyfcy: ktorzyby czafu ciągnienia ( to jefr, 
od dnia, ktorego wfzytcy wyciągać mają, a
bo jefzcze przed tern, aż do tego, ktorego
by fię na mieyfcu woynie naznaczonem fra· 
wić mieli) pokoju między ludźmi przefi:rze
gali, łupiefhva nie dopufaczali, krzywdy od„ 
ganiali, y za nie karali. Jan Krzciciel, (c) 
gdy go żołnierze pytali, coby czynić mieli, 
odpowiedział: aby nikogo nie rufzyli, ani po-

twa-

( c) Lucre 3. v. 14. 
Gg 
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. warzali, a na fwych · żołdziech przefiawali. 
Ktoremi fl'owy dał im uftawę o powściągli· 
wości, mierności, fprawiedliwości, y niewin
ności , a zabronił im łupiefiwa, wydzierania 
bydła, wfzelakiey krzywdj", y czynienia gwał
tu. A dziś widzimy, że wiele ich: tak woy
nę wiedzie, iż z pr.zegrazek, z niebeipieczno
ści drugim zadanych, z łupu, y krzywd ludz„ 
kich pożytek fobie czynią barzo wielki. Prze
to dobrze Przodkowie nafi poftanowili, aby 
każdego Powiatu fiachta zjeżdżała fię do 
f w ego Kafztellana, y z nim wefpolek ciągnę-
ła , a w ciągnieniu aby nie z!lępowali do ża
dnego domu dla odpoczynienia, abo przeno
cowania, ale przeó wfiami y mfafteczkami w 
namieciech z końmi, y wfzelakim fprzętem 
ftawa1i. A Kafztellan winien do Staroft, y 
obywatelow dać zna<;, na ktory dzień przy
ciągnie, żeby tam z infzych mieyfc blifkich 
wieziono potrzeby d)a koni' y Judzi' ktore
by Kafztellan między ofoby, tak jako czyja 
potrzeba niefie, rozdaw.'.łł, a zapłatę im we
dle prawa H:anowił. Jefliżeby żywności abo 
infzych potrzeb nie przywie2iono na on dzień 
naznaczony, niechby tylko farnemu Kafztel- ' 
Ianowi było wolno z niektoremi na to obra
nemi dojechać do miaft, y wfi brać potrzeby, 
a fzacować. Tym fpofobem Kafztellan znał-
by wfzytkę flach tę, lub żołnierze Powiatu 
fwego: o fkromności y obyczajach każdego 
przed Krolern, y przed .wfzytkimi mogłby 

pe-
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pewną wtadomość dać: niepowściągliwe wnet 
by karał: a na mieyf ce woynie naznaczone 
przyciągnąwfzy , Woje·vodzieby Powjat w 
ręce uddał. Bo u nas \Vojewodowie f ą \Vo- , 
dzowie na woynie: a Kafztellani zbierają Po
wiaty, y w drodze fprawują. Ten o )yczay 
wojennego ciągnienia ftarodawni Polacy fta
tecznie żachowywali, lecz dziś y cienia jego 
nie zachowujemy. Mało ich przy Kafztella
nie ciągnie, niemal wfzytcy rożno jeżdżą po 
wfiach, y po miafteczkach: barzo mało abo 
nic nie dawfzy, biorą, co fię im podoba: a 
nie lepfze znaki ciągnienia fwego zoftawują, 
jedno jakieby nieprzyjaciel, okrom tylko o• 
gnia, zoftawił. Gdy fię do dotnu wrocą, acz 
je pozywają o krzywdy, y fzkódy uczynionet 
ale cóż za koniec, abo kiedy będzie tych po
zwow ~ poftępki fądowe jakie 'I Bo wiele 
ich jeździ, odmieniwfzy fobie przezwifko, a 
włafnego przezwiika ich żaden flę pewnie do
wiedzi~ć nie moźe, chybaby iy kto przed 
tym z twarzy znając wyjawił. Trzeba tedy 
ufiawę około ciągnienia uczynić, abo radfzey 
dawno uczynioną wznowić. Trzeba urzędni-
ki pofianowić , ktorzyby wyftępne zarazem 
karali: a z onego mieyf ca; na ktoremby tym 
fpofobem Rzeczypof politey bronili, uie od ... 
jeżdżali, ażby widzieli już wfzytko być be
fpieczno od tych, ktorzy wyprawę wojenną 
na łupieftwo domowe obracają. A toby mia-

a g :i ła 
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ła by~ powinność K„dztellanow, abo Woy
fkich, abo ktorychkolwiek infzych urzędni
kow. 

ROZDZIAŁ IX. 
O zachowaniuźolnierzow w powinno/ci ich, pa

ki fit w obozie : a vtfw wielka rzecz jejl na 
wo_ynie }lawa, y dobre mnimanie. 

dy fię woyfko na jedno mieyfce ściągnie; 
fzkodliwa rzecz jeft, dopufzczać żołnierzom 
prożnowania. Bo jefii rzecz przykra, czło
wieka jednego prożnującego karmić: a wfzy
tek dom jefzcze przykrzeyfza: zaifłe nader 
dokuczna być mufi całe woyfko prożnujące 
chować. A przeto, gdy woy!ko od wielkich 
a fiatecznych fpraw wolny czas ma, aby żoł ... 
nierze nie nikczemnieli, a w zbytek, y w ro-
1kofzy fię nie wdali, niech im igry, abo goni
twy jakie wydawają, uHawiwfzy temu, kto 
wygra, zapłatę. Jako uczynił Eneafz, kto.;. 
ry prożnującemu woy1ku tym fpofobem igry 
wydał: (d) 

Prima citce Teucris panam certamina clajfls , 
Quique pMum curf u valet, f.1 qui viribus audax, 
Aut jaculo incedit meliof, levibusque fagittis, 
Seu crudo fidit pugnam committere ·cce fiu, 

Cun-

( d) Virg. lEneid. 5. 
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CunEti adJint, meritaque expeffent prcemia palm~. 
To jefł:: 

Pirwfze boje niech będą huffu porywczego, 
Każdy z T ewkrow ( e) niech znaki poda mę-

ftwa fwego. 
Kto prędki do zawodu, kto ofzczepem bije, 
Abo z łuku tęgiego kto fi:rzałami fzyje. 
Abo ciężkim kieścieniem kto umie fzermować, 
Wyfłąpcie: obiecuję, kto wygra, darować. 

Taki em i igr~mi żołnierze y od f prof n ego 
zbytku będą odwiedzieni, y chęcią fławy bę
dą pobudzeni do powinności cześć przyno
fzących : y takowym częfł:ym ćwiczeniem du
żość ciała zachowają, y gotowfzemi będą do 
fbteczney potrzeby, y mnimanie o fobie do
bre u nieprzyjaciela zjednają, ktore famo tył.:. 
ko częftokroć wielki ftrach zadawa nieprzy
jacie~owi : a zlfię zleniałość, ro.fkofzy, ob
żarfłwo czyni zołnierze niedbałemi, a Hraci
wfzy o . fobie dobre mnimanie, namniey nie 
f~ !hafiliwemi. Sławnajei1 rota Cefarza Tu
reckiego, ktorą Janiczary zową: a zaprawdę 
ci ludzie, dla ofobliwey karności y ćwiczenla 
rycerikiego, godni fą zalecania, Prze co też 
nie dawno dla famey tylko flawy ciągnienia 
ic1J. woyfka Chrześcia6fkie tak fię barzo po
lę~aty, y potrwożyły w \Vęgrzech, iż ~adney 

G g 3 bi-

( e) Teiec ·ri abo Tew krowie ciż fą, co Trajan i. Bo 
Troją zwano też Tewkrią od Krola, ktore
mu było imię Teucer lubo Tewker. 
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bitwy nie ftoczywfzy, kilkakroć uftępowa6 
rnufiały. Sami też Turcy niektorych Chrze
ścijanow kochaną piefzczotę, y ro1kofzy tak 
dobrze wiedzą , iż ilekroć z nimi bitwę fto
c:r ć myflą, powiedają, że fię z wiepr2;ami 
kar memi potykać mają. Tak wiele w fer
ca -- 1 Judzkich waży rnnimanie o męftwie, a
b nikczemności czyjey wzięte, a utwier
dzon„. Mają fię tedy o to pilnie ftarać żoł• 
nierze, aby fię jgrom y rozmaitemu ćwicze
niu zwyczaili , a radami dobremi przygoto„ 
~ali do trudnych a ciężkich Marfowych fpraw: 
prożnowania , obżarftwa , y wfzelkiego zby· 
tku, aby fię jako najadowitfzey zarazy wy
ftrzegali : a prace, trzeźwości, y mierności 
fię trzymali. Bo od tych jakoby źrzodeł ła
cno u ludzi, y u obcych narodow w iławę 
przyidą: a do wykonania dobrze powinności 
fwey, fzczęfiiwie przeciw nieprzyjacielowi 
pociągną. 

ROZDZIAŁ X. 
Zold na czas naznaczony ma być płacon: maj~ 

też być pojłanawione zapłaty_ dobrze zajłuzo
'lł!Jm : a nikczemnym y nieza]luźonym karanie. 

A iż męfiwu rycerfkiemu dofiojeńfiwa trze
ba dawać , tedyć yo to fięwinna fiarać, aby 
powinny żołd każdemu fłużebnemu na pew-

ny 
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ny czas był zapłacon. Bo więc omiefzkanie 
y przewłoka zapłaty barzo przykra jeft kaź
demu robotnikowi, ale ze wfZech naprzy
krzeyfze ono nayciężfze Marlowe brzemię no• 
fzącemu. Bo czyni żołnierza ociętnym, ro
ikazania Hetmańfkiego niepofl'.ufznym, za
czem y zamiefzanie czyni, y myfii, jakoby 
z oney fłużby wyfiać. Lecz jefliżeby fię tak 
trafiło, źeby Hetman na ten czas pieniędzy 
nie miał, tedy dobrotliwością, dobrą nadzie
ją, a obietnicami żołnierze mają być· w po
winności zatrzymani : ale za tem pilności 
trzeba przyłożyć, aby ci, ktorzy gardła f wo
je na każdy czas dla oyczyzny pokładają, w 
zapłacie zmowioney nie byli ofzukani. Zaś 
ktorzy przeciwko nieprzyjacielowi zacnie, a 
mężnie fobie poczęli , tym poczciwością, y 
zapłatą to niech będzie nagradzano. Bo to jell: 
fprofna rżecz, aby ci, ktorzy blizny y rany 
podjęli, ktorzy fię w niebefpieczność Śmier· 
ci dla oyczyzny wdali, nie mieli godney mę
fiwa f wego, y cnoty f wey zapłaty ocfoieść: 
a pochlebcy, lichwiarze, y ktorzy pieniądze 
zbiera~ umieją, wfzelakich pożytkow uży
wać mieli. Za dawnych czafow tak wielkie 
baczenie miano na ludzi mężne, krorzy bro
niąc oyczyzny. mężnie fobie poczynali, abo 
czego zacnego dokazali, iż :z niewolnikow 
wo1nemi, a z chłopów flachcicami je czynio
no, y infzemi dobrodzieyfiwy im nagradza
no : a gdzieby ilufzney zapłaty nie ftawało , 

ag 4 te-
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tedy im wżdy abo przezwifko jakie zacne, 
abo ozdoby jakie ofobliwe ku ich żacności 
przydawano. Ztądże były ony wieńce ( /) 
na.z vane od miafta, od muru, y od oblęze
nia: kto re dawano, gdy kto miefzczanina o
bronił, na mur dla odegnania nieprzyjaciela 
wfkoczył, abo z oblężenia fwoje wybawił. 
Z tądże ozdoba pierścieni, ktorych tyle nofić 
dozwalano , ile było potrzeb, w ktorych on 
bywał. Ztąd też one tytuły, Ociec oyczy
zny, Numidyfki, Afrykańfki. Ztądże pifz ... 
czkowie y lane świece: ktore dozwolono było 
jawnie miewać przed fobą Duelliufowi,(g)gdy 
od wieczerzey, abo w nocy z dworu fzedł, 
dla męftwa , k torego w bitwie przeciw Kar
triginenfom mężnie dokazował. Ztądże Pro
ceffye, tryumphy małe y wielkie, ktore y 
świadeftwem były jawnym męH:wa w wiel„ 
kich potrzebach dokazanego, y znakiem 
wdzięczności Rzeczypofpolitey przeciwko 
ludziom dobrze zafl'.użonym: a były jakoby 
pobudki pobudzające drugich ku brónieniu 
Rzeczypofpolitey. A przetoż y dzifieyfzych 
czafow ludzie mężni mają być darowani, y 
Rowy uczczeni : mieyfca czelnieyfze mają im 
być dawane, y urzędy, a nadzieją więtfzych 
nagrod mają być fiwierdzani: a ktorzy fi~ 
farni cnotą fwą y męftwem ofiachcili, her by 

fla„ 

( f) Coronre ciźicre, murales, obfidional(?s &c. 
( g) O tern Duelliufie pifze Val. Max. lib. 3, cap. 6. 
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flacheckiemi mają być zdobieni, y hełmy 
świeżym męfłwem zaRużonemi. Nie tak ja
ko dziś u wiela ich bywa, ktorzy gdy hełmu 
nigdy w żadney potrzebie na głowie f wey nie 
mieli, przedfię go na herbiech namalowaw
fzy nofić fię nie wilydzą. Niechayby im tez 
było wolno y ozdoby złote nofić, ktore abo 
z nieprzyjaciela zdarli ( co Manilius uczynił, 
jako Hiftorye Rzymfkie świadczą, ·gdy pora· 
ziwfzy nieprzyjaciela, a łańcuch złoty krwa
wy z niego zdjąwfzy, zarazem iy y z prze
zwifkiem Torquata ( h) na fię wziął ) abo go 
jakim infzym zacnym uczynkiem dofi:ali : a 
niechby je zdeymowali z tych, ktorzy nie 
mają tey wolności, aby je nofili. A gdy to 
wnidzie w obyczay, będą fię wftydać ci ni
kczemnicy popifować fię jawnie złotemi łań
cuchami. Aleć zaprawdę takim zailużonym 
żołnierzom godziłoby fię majętności jakie 
dawać: gdzieby y oni przyfzedłfzy do fiaro
ści fobie odpoczynęli , y drugim przykładem 
do zailugowania Rzeczypof politey, y do mę
żnych uczynkow byli. A jako dobrze zaflu
żonym ma być nagroda czyniona, tak zafię 
nikczemni, a zle za:fłużeni mają być fromotą 
a karaniem wedle fpofobu wyfiępku trapieni : 
aby fiachcicom fiachećtwo odjęto, a niefla„ 
chcice w niewolniki, obracano: aby im maję„ 

Gg 5 tno-

(h) Torquatus rozumie fię lańcuzny. Bo Lacinni-
.. cy łańcuch złoty zową Torques. 
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tno§ci brano, z urzędow 1kładano : ~bo też 
jefli wielki wyftępek, y na gardle je karano. 
W Rzymie ten bywał obyczay, iż jefli wiele ich 
w rycerlkiey po1ludze wyftępku fię jakiego 
dopuścili, tedy na kogo los padł, niektorych 
karano: aby na wfzytki przyfzedł ftrach, a 
na niektorych karanie. O ktorym obyczaju 
Cicero, czyni=1c rzecz za K.Iuentiufem, zmian
k~ czyni. 

ROZDZIAL~ XI. 
1. O doflawaniu pienitdzy na woynt potrze„ 

bnych. 2. Dwojakim fpofobem u nas bywtJ 
woyna: jeden, gdy fama f lachta pofpolitym 
ruf zeniem na woynf jedzie: drugi, gdy źol• 
merze za pieniqdże najfci woynę flu.f.ll:· 3. 
Szacowanie majftnofci, abo dochodow jedni 
Jciqgajq do tego, aby Ztf!d Żołnierzom jluź„ 
ht płacono: a drudzy do ter,o, aby każdy 
Jlachcic, ktory_ woynf fluźyc winien, na to 
mieyfae pewnq liczbt Żolnierzow przeciw nźe„ 
przyjacielowi pofy!ał. 4. O założeniu }kar
bu Rzeczypof poJitey, na kto re zaloźenie mia/
by każdy raz połowic[ dochodu f w ego dać, a 
potym na każdy rok po dwudziifley czpści: o 
p_oźytkach takiego ftarbu, o mieyfcu, yo Pod
Jkarbiech' abo f zuf arzach tego }karbu. 

A poniewa~ wfzytka moc woyny· nale!y w 
pieniądzach, przeto powiem nieco : jako ich 

k~ 
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O·'-Rawać: o czem częfto y wiele wfzytcyffa„ 
nowie Koronni na Seymiech rozmawiali. Y 
ta naprzednieyfza jeft przyczyna tak wiele co 
rok Seymow. Bo okrom woyny jakiey wie}„ 
kiey y ciężkiey od Turka , abo jakiego infze- -
go nieprzyjaciela, mamy Tatary pograniczne 
nieprzyjacioły, na wf zelaką pogodę woyny 
czyhające: ktorzy nie fleją, ani źną, uczci
wego nic nie robią, łupieftwem żywą: pra-

. wom u nich, ani wierze mieyf ca wielkiego 
11ie mafz. Ci ilekroć czują, że nafzych żoł· 
nierzow na ukrainie nie mafz , wnet przypa- . 
dają: a wtargnąwfzy w ziemię, wfzytko mie
czem y ogniem puftofzą: plony jako naywięt-

''fze mogą, y bydła, y koni, y ludzi zagania
ją. A ci f ą uftawiczni nafi nieprzyjaciele , 
ktorzy ani f weg_o fię upomniawfzy, ani Po
fia z odpowiedzią pofławfzy, woynę wfzczy
na ją, a radf zey ro2boy w ziemiach nafzych 
działają. Przeciwko tym trzeba ~ołnierzow, 
ktorzyby na ukrainie zawżdy czuli~· A tak 
dwojaki jeft u nasł f po fob woyny. Bo cza· 
fem na woynę idą ci, ktorzy to wedle praw 
y obyczajow winni: a każdy z tych f wo im 
kofztetń woynę łłużyć po~inien, gdyż y wol
ności wielkie mają, y majętności, z ktorych 
t<> Rżeczypofpolitey powinni. A BożE day, 
aby tacy przedfięwzięli czafu pokoju pohamo
wać fict od niepotrzebnych nakładow, aby 
iym c2afu woyny potrzebnych doftawało. Bo 
jefliże z maj~tn~ści f woich woyn~ dla Rze-

czy-
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czypofpolitey fłużyć winni, tedyć zaprawdę 
pożytki z nich wzięte nie na zbytek obracać, 
ale na potrzebę Rzeczypof politey chowaćby 
mieli. A teraz iź czafu pokoju wielkie na
kłady czynią na fzaty, na rofkofzne potrawy, 
na rozmaity 1_1bior, y niewiem, na co tyle : 
przeto bywa to, iż cza fu Rzeczypof politey 
natrudnieyfzego z trudnością powinności 
fwey dofyć czynić mogą. A to jeft jeden fpo
fob woyny: ktory zówą pofpolitym rufzeniem 
wfzytkich tych, co woynę Rzeczypofpolitey 
powinni. Bo też niekiedy nie ci woynę Ru
żą, co wedle praw pow i n ni, ale żołnierze 
za pieniądze najęci. A mało nie do tych cza
fow fldadano pieniądze na zapłatę żołnierzom 
z kmieci, wedle łanow: dla ktorych pienię
dzy fldadania, powfedziatem wyżfzey być 
feymy, ktore na każrly rok bywają. Ale ta• 
ki podatek wielu ludziom zdał fię być nie
fprawiedliwy: bo wybierając go , tylko łany 
liczono, a nie miano baczenia na iych wiel
kość, ani na dobroć ziemie. Są. role na nie
ktorych mieyfcach nie tak fprawą, jako z 
przyrodzenia barzo dobre y rodzayne: fą teź 
indzie, cho ci a by je dobrze f prawił, przedfię 
nic ro<lzayne. Nad to, fą niektore krainy, 
co miod rodzą, niektore co paf ze dobre ma
ją, drew, bydła, y infzych rzeczy dofiatek, 
z ktorych kmiecie wielki pożytek miewają. 
Indzie iefl: ziemia piaf zczyfta, jefli jey dżdże 
nie namoczą, barzo fkąpo chowa f w ego ora-

cza. 
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cza. Ktemu też łany niejednako fą fzerokie 
w każdem PQwiecie. Jakoż tedy pobor, kto„ 
ry wfZytcy jednako płacą, ma być f prawie
dli wy abo rowny, gdyż łany nierowne, a nie 
jednakie f ą, tak fa ero kością ziemię, jako u
rodzajem zboża, y infzemi pożytkami? , Prze
to f.zukano przefzłych lat infzych fporoLow 
brqnienia Rzeczypofpolitey. Wiele ich było, · 
ktorzy wielkie a ważne przyczyny po fobie 
mając, naydowali to, aby każdego w tey 
Rzeczypof politey miefzkającego wfzytek z 
majętności dochod fzacowano, a ofoby na 
to obrane aby objeżdżały, oględowały, y fpi
fowały majętności a dochocly ·wfzytkich: to 
jefi, wfzytkie pożytki doroczne, y z docho
du pieniężnego, y z gumna przychodzące. 
Bo chcieli, aby od ikładania takiego podatlm 
Rzeczypofpolitey niczyja majętność nie była 
wyłączona: rozumiejąc to być rzecz nieHu
fzną, aby ten miał być wolnym od brzemion 
Rzeczypofpolitey, ktory z niey po);ytki bie 
rze. A prze toż y Krolewfkicl y D uchow
nych majętności od tego podatku woluemi 
mieć nie chcieli. Lecz tych zdanie rrnzdwoiło . 
fię było. Bo jedni, ktorzy powiedali, żeru.,. 
faenie pofpolite okrom wielkich ludu nafzego 
fzkod, y nędze być nie może, to naydowa„ 
li, aby wedle przemożenia majętności wfzyt ... 
cy dawali, acz nie zawżdy, jednaką liczbę, 
a wfzakże za wżdy wedle dochodu każdego , 
jakoby potrzeba Rzeczypof p9litey ~azowa !a, 

aby 
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aby ztąd żołnierzom płacono. Drudzy kto
rzy tego mnimania byli,iż rofpuftno .~<- flachty 
na woynę idącey może być hamowana , y 
mogą być w przyftoyney powinności zatrzy
mani, powiedali, że nie trzeba żadnych pie
niędźy dawać : ale niechayby uftawiono, a· 
by każdy wedle majętności fwey, pewną licz
bę jezdnych abo piefzych na woyRę Hawił. . 
Ktorzy jezdni y pieli, aby albo wfzytcy we
f połek ,jefliby wielkiego odporu nieprzyjacie
lowi trzeba, fzli ku potrzebie : abo jefliby 
nie wielka była potrzeba (jako owe Tatarfkie 
co rok bywają) tedy jaka pewna Iic2ba tych 
jezdnych y piefzych niechayby fzła. A izby 
to tern fnadniey mogło być, niechayby wfzyt~ 
kie tych krain Powiaty na fiedm, abo na ośm 
części podzielono, dawfzy im takie przezwi-
1ka, aby każda część rok na woynę wypra„ 
wowała: a po wyiściu roku, aby drudzy na 
ich mieyfce nafiępowali: a tym fpofobem gdy
by jedni po drugich naftępowali, obefzłaby 
fi~ powinność ilużenia woyny po wfzytkicłl 
częściach wfzego pańftwa. A każdi.t z onych 
części miałaby Wojewodę f w ego jednego, a
bo y więceyj ktorzyby jey Wodzami byli : po
nieważ Wojewodowie wedle ftarodawnych u
ftaw fą Hetmany Powiatowymi na woynie. 
Ktory fpofob woyny, kiedyby do 1kutku był 
przywiedzion, y nie byłby barzo ciężki, y 
wielkie by pożytki Rzeczypof politey przynofił. 
Bo y młodzieńce czyniłby ćwiczeńftemi , y 

oy-
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oyce ich do gotow,ania zbroje, y broni wfzela
kiey, koni, wozow, y infzych wojennych po
trzeb pilnieyfzemi: a pokiby jedna c.zę.~ć zie„ 
mie woynę flużyła, drugaby doma odpoczy„ 
wała ; wfzytcyby zbytku zaniechali, a cze~ 
kając koleje fłużby i wey, pilnowaćby mufieli 
fpraw potrzebnych. Bo jedni mufieliby farni 
iść na woynę: jako ci , ktorych to jefi po
winność, to jeft, llachta. Drudzy aczkol
wiekby farni nie fzli , aleby ·miafto fiebie jez
dne y piefze wyprawowali: jako KroJ, y Du
chowieńfiwo. Bo Krol, wfzytkich części Rze
czypof politey pilnie doglądając, na długi czas 
od niey nie może odjeżdżać, za czem aż cża• 
fu pofpolitego rufzenia na woynę jeździ: a 
Kfięźa na ten czas wolni. Bo bawiąc fię Ko
ścielnemi fprawami, abo nabożeńftwem, fro. 
gą Marfową bronią bawić fię nie mogą. Czym 
pilnieyfze Ha ranie uczynićby mieli, aby takie 
na mieyfce fwe Rzeczypofpolitey namieftniki 
dawali, ktorzyby jey przeciwko nieprzyjaćie
lowi pożyteczną pofługę utzynić y mogli, y 
~hcieli. Jefliby ktory z onych namiefinikow 
nie taką poRugę w ten czas uczynił, jaką 
Rzeczypof politey powinien, niechay będzie 
mian za obrazr~ Rzeczypofpolitey, a wedle 
ufiawy niechay będzie karan. Tenci lpofob 
wiedzienia wayny przefzłych lat w radzie kil
kokroć rozbierano , ktory iż jeft przyftoyny , 
y barzo pożyteczny tey Rzec.zypofpolitey, 
nigdy od woyny nie odpoczywającey, dziw· 

na 
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na rzecz. dla czego odrzucon. Wfzakże co 
fię za winą bądź czaf u, bądź ludzi zfłało, mo
głoby fię pofpolit ~,1m wfzytkich ftanow ze
zwoleniem nagrodzić. O czem możnoby nie 
co podać między Poiły ziemfkie na Seymie. 
Bo każdy z tych, kt9rzy na Seym bywtłją 
pofyłani, mogłby liczbę jezdych y piefzyrh 
Powiatu f w ego powiedzieć. Do czego przy
fiąpił.yby zdania Wojewod, y Kafztellanow, 
y Staroftow, abo y infaych, l~torzyby byli 
wfzego w onem Powiecie świadomi, o kto
remby rzecz była : tak iżby fię w1elka omyf„ 
ka w takiey liczbie zH:ać nie mogła. Aleby 
fię daleko dowodniey ta rzecz fprawić mog·ła 
przez tych, ktorzyby byli na to obrani, aby 
jeździli do każdego majętności, oczyma f we
mi wfzytko oględowali' aeo fię też z powie
ści drugich dowiedowali, a to wfzytko f pifa
liby na rejefir, a potym na Seymie podali. 
Łacnyć też jeft y ten rachunek, ktorego Sta
roftowie nafi używają: gdy wedle wyroku 
pof yłają tego, co prawo wygrał, do majętno
ści tego, ktory prawo przegrał na w więzo
wanie tak, iż gdzie jefl: jedna grzywna czy{1-
fzu na rok, abo miafio q;yńfzu przychodzą 
z roley dwanaście korcy żyta. aby to fzaco
wano na dziefięć grzywien ha\/,ych. Tymże 
fpofobem niechay fzacują drugie dochody. 
Rozbierano też to mięrlzy fobą, wiele grzy
wien abo złotych w majętno.c~ci, mają wypra
wować jezdnego jednego, a piefze z czego-

by 
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by wyprawować możono. Wielu ludziom 
zda fię t<:> być za rzecz 1łufzną, aby ten, czyja 
majętność fzacowana być może za trzy ty„ 
iiące złotych , jednego konia na woynę go ... 
dnego unawicznie chował; y zbroję dobrą ' 
miał, aby fko1·0 potrzeba przypadnie, na 
woynę bez omiefakania jechał: dwa_, z kta
rych każdy ma majętno~ ci za put~ora tyfiąca 
złotych, niechby jednego honia fiawili: a tak 
każdy wedle przemożenia maję tno~ci fwey, 
niech2yby na woynę jechał. Ktorychby ma
jętność na mnieyfa'}. fUmmę fzacowana była, 

. ci niechayby piefzo woynę nużyli : tak aby .... 
pięć fet złotych jednego piefzego wyprawo ... 
wało. Pożytek też, ktoryby z czyfifzu fzedł~ 
jeft też zaprawdę taki; że go nie trzeba lek· 
ce ważyć, iż cbociaby go dawano pieniądz„ 
mi, choćby żołnierze ftaw'ono, nie leda ja· 
koby Rzeczpofpolitą w tern ofzukać możono. 
Jeft ten, ktory z majętności f wey powinien 
ftawić na woynę fto koni. Ten podobno 
wfzytek.. fwoy poczet zebr'łł z tych, z ktorych 
każdy z majętności fwey powinien konia fia.., 
wić. A wedle 11afzego obyczaju, wfzytek 
on poczet, to jefl: 1 dziewięćdziefiąr· y dzie„ 
więć jezdnych, nie winienby ofobno nakfa.
du na wyprawę wojenną c7.ynić, dla tego: 
bowimby każdy z nich już dwie ofobie na fa„ 
bie niofł: ponieważby razem y w poczcie o• 
nego, komu fluży, był: y powinności fwojey 
dotyćby czynił, ktorą z maj~tności fwey Rze ... 

Hh czr 
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czypof politey właśnie winien. Ale aza tym 
fpofobem Rzeczpofpolitą nieznacznie ofr. u
kawają: gdy mia Ho iła dziewiącidziefiąt y 
dziewiąci jezdnych, tylko fto na woynę idze? 
A kiedyby dochod czyńfzowy fzacowano, 
nie łacnoby fię liczba umnieyfzyła abo żoł
nierzow, abo pien2ędzy, ktoreby każdy z 
dochodow gruntu fwego Rzeczypofpolitey był 
powinien. To niechay będzie dofyć o czyń„ 
fzu, y o dwu fpofohiech wyprawy wojenney. 
Mowmy też o trzeciem. Bo był niektory Se„ 
nator, ktoremu fię zdało, .iehy w Rzeczy
pofpolitey by jednę zbo.żności gorę (i) zbu
dowano: tak on zwał one f polki, lub pienią- · 
dze, kto re by wfzytcy wedle możności f wey 
każdy raz zrzucili, a potymby iych co rok 
przyczyniali. Ale y ten fpofob, y infze, kto
rem powiedział, ilekroć bywały podawane , 
tylekroć też zarnzem y odrzucane. Dziwne 
bowiem fą mdzego narodu dowcipy: hżde 
nowe a nieflychane rady, hy niewiem jako u
czciwe y pożyteczne były, przedfię je zarzu
cają. Co rok fię prz€ to na Seymy zjeżdża
ją, z wie]kifmi je zjazdami wfzytkich fianow 
fprawują, ko/Zty wielkie na nich wiodą: wie-
le czafu na bietfadach trawią: a naoftatek na 
~m1ecie y na miefzczany podatek ufiawiają. 
To koniec, to kres wfzytkich rad,-ktory gdy 

przy i-

(i) ..M'ontenz pietatis albo gorą zbożności, co zwał 
I..-afki Arcybiikup, 
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przyidzie , już ani f ądzą , ani o popi;awieniu 
praw wiele myflą. A aczkolwiek jakom po„ 
wie-dział, trudno nafze ludzi na infzy f po fob 
nawieść, niźli ktorego do tego czafu używa
no: wfZakżę ponieważem już dwa fpofoby 
ukazał, wyłożę y ten trzeci, aza wżdy kie
dy abo czas, abo chęć nafza przywiedzie na's 
do tego, aby.~my fię ktorego z nich ch\\lycili. 
Pofpolity fkarb, (k) jakom ja Hyfzał, on ffa„ 
wny a mądry wielce człowiek JAN LASKI, bę· 
dąc y w naboż~ńfiwie, y w Rzeczypofpolitey 
nafzey przednieyfzy, na niektorem (eymie w 
Piotrkowie założyć tak radził: niektore fum"!' 
my zwał pirwfzemi, drugie wroremi, a nie„ 
ktore trzeci em i. Pirwfze f ummy rożumiał 
połowicę pożytkow: ktorą aby każdy raz od
dał , za to miał, żeby było dof yć: licząc za 
pożytki y czyńfze gotowe, y co fię z gumna 
przychodzi. Za wtore fummy liczył, żeby 
co rok dwudzicftą część tychże dochodow 
każdy dał. Trzecieby fummy przypadające 
były : o ktorych niżey powiemy, gdy o pir
wych y wtorych co poftanowimy. A aczkol
wiek ani pirwfze, ani wtore fum my nie mo
gą być poftanowione, jedno ofiacowawfzy 
dochod każdego : tak iż ledwie fię co moźe 
poftanowić na wieczność , aż uftawiwfzy pir„ 

Hh 2 wey 

(k) Inlzy fpofob do zebrania !karbu ziemfkiego 
mafz czytelniku opifany nizey u tegoż Fry
cza w przydatku do tych kfiąg. 
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wey podatek: ale iż pirwfza tylko -raz miciła 
być fkładana, przeto był tey nadzieje Laiki, 
że wfZytcy Rzeczypofpolitey miłownicy, by
llby tak na nię łafkawi, żeby ją chętnie, y 
fzczodrze złożyli, okrom dofiatecznego ma
jętno.4ci , abo dochodow fzacowaQia. A je
fliby fię to ciężko zdało, dla trudności o pie
niądze, pirw!zą !ummę wfzytkę zarazem zło· 
żyć: wfzakże tak rozumiał, że bez trudno
ści za dwie lecie, abo nadałey za trzy, mo
głaby być złożona y od Kro la, y od wfaytkich 
wieczną ófiadłość mających, a także też y 
od wfzytkich Duchownych ofob, ktorzy be-
neficia dożywotne mają. Bo tak rozumiał, 
że ci Duchowni mieli być od tego podatku 
\Volni, ktorzy tylko do roku co trzymają, a 
po tym wedle woley Harfzych mieyf ca odmie
niać mufzą. Ale ktorzy benefi_cia dożywotne 
mają, ci wedle przemożenia każdego benefi
cium, y wedle dochodu z gumien, y z czyń
fzow przychodzącego , żeby pirwfzą, y wto
rą fummę 1kładali. Toż fię y o świetfkich 
Paniech, y o flacbeckim flanie folwarki y in-· 
ne pożytki mającym, wedle jego zdania ro
zumieć miało. T oó było Lafkiego o fkarbie 
Rzeczypof politey zdanie. W ktorem ono , 
gdzie o pirwfzey fumrnie mowi , że .ją raz 
przez wfzytek żywot dać : zda fię, że tak 
trzeba rozumieć, iż ma dać każdy Duchow
ny, ktory imieniejakie dzierży, raz tylko przez 
wfzytek żywot: a kto po nim na jego miey-

fca 
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fee nafiąpi, także raz , także y trzeci, y da
ley &c. (!) Bo a ktoby nie rad dał, by też 
fnać y cały jednego roku dochod „ raz przez 
wfzytek czas żywota f w ego, aby go po tym 
do famey śmierci używał? A przetoż, kto
by na jaki duchowny chleb chciał wf1:ąpić, 
niech będzie pirwey na to obowiązan. A iż 
by jaka zdrada nie była w tern podatku, nie ... 
chayby wfzytkie bene.ficia na rej efir fpifano, 
a one abo na Synod Kościelny, abo na Seym 
<loniefiono: kto re bene.ft ci a niechayby f ami , 
ktorzy je dzierżą, pod fumnieniem fzacowa
li, y w rej efir pofpolity to dali, ~by potym 
wedle onego ofzacowania podatek dawano. 
A to prawo niechby uftawiono, iż na kogo
by fałfzywe ofzacow,mie przewiedziono, aby 
iy za krzywoprzyfiężcę miano, y bene.ficiwn 
aby inu odjęto. A iżby też na tey fzczodro
bliwości duchowni nie fzkodowali, każdy kto
by fię na rzecz ktorego duchownego targnął, 
niechby był frodze karan: a iż dam na przy
ktad, niechby za' pirwfzym przewinieniem, 
·w pięciornafob to nagrodził, co ufzkodził, 
za wtorem w dziefięcior, a za trzeciem, aby 
był wywołan z ziemie. Zaś z majętności 

Hh 3 WY-

(I) Konfl:ytncya 1607 ucz~r, Że podobne Prawa na 
Duchownych ftanowione wątpliwoścl podle
gaty, dla tego wzmianka w niey o fznkaniu 
pozwolenia od Stolicy Apofro1fkiey; bez kto
re~o uftawy takowe nigdy fkutku nie miary. 
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wywołanego niechby uczyniono nagrodę u
krzywdzonemu: a ofiatek niech będzie do 
pofpolitego lkarbu 'obrocono. Jefliby też ten, 
co krzywdę uczynit, nie miał tak wiele ma· 
jętności, aby z niey onę fzkodę nagrodzi6 
mogł: ,ten będąc do St~rofiy onego mieyf ca 
ofkarżon, niechby jego kofztem y pracą był 
nalezion, a- potym abo do więzienia wfadzon, 
abo w niewolą ukrzywdzonemu dan, abo 
jakim inf.zym karaniem fkaran. Starofia kto· 
ryby temu dofyć nie czynH, niechayby Staro„ 
fłwa zbył, a za wyftępcę przeciwko Rzeczy„ 
pofpolitey mian. Co jefliże Duchowne fta
ny, ktorem wolności wedle prawy obycza
jow nafzych dane fą, tak wielką fzczodrobH
wość przeciwko Rieczypof politey pokażą: a 
ro rozumiefz przyftoi czynić ludziom świet· 
fkim '? ktorym bronienie Rzeczypofpolitey 
właśnie należy, ktorzy majętności fwey pe
wne dziedzice mają, ktorzy wiele przywile
jow abo wolności od R.zeczypof politey uży
wają'? Zaprawdę gdy jedna część złoży ta
ki podatek, . nie Rufzna będzie mecz, aby fię 
drugie wolnościami jakierni w tern zaflaniać 
miały. Wfzytcy fię wieziemy jakoby w je
dney łodziRzeczypofpolitey. Gdy jeden czło
nek ciała trapienie jakie cierpi, drugim miły 
żywot nie może być. A czego BożE ucho
way, gdyby nieprzyjaciel burzył' w je~ney 
niebęfpieczności byłyby majętności wfzyt
kich, tak świetikich, jako y duchownych. 

·Tu· 

" 
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Tego niewiem, jefii w liczbie ten podatek 
1ktadających mają być policzeni miefzczanie: 
y owi, co fię w miafteczkach rolą żywią. Bo 
kmiecie ?da mi fię, że z~oła od tego mają 
być wolni: ponieważ y na każdy r9k dawa
ją czyńfze Panom fwoim, y na każdy dzień 
robią. A zaprawdę nie tylko,, że wielkie a 
uftawiczne z nich pożytki idą, ale też mało 
je nie za niewolniki, abo za beftye mają. Y 
rozum tedy , y przyftoyność radzi, aby ci , 
ktorzy ledwie kiedy wytchną od ciężkich 
brzemion, wytchnęli wżdy od takiego poda
tku. Ale o miefzczanach, ktorzy role ma
ją , co mam mowić? Nie tufzę, aby każde
go z nich miała być tak wielka majętność, 
żeby do fkladania pirwfaey fummy wiele po
moc mogli, z ktorey ledwie farni fiebie z cze
ladzią na rok wyżywić mogą. Ktemu, jaw
na to rzecz jeft, że częftokroć oni przeda
wają role fwoje, a drudzy też na infze maję
tno.~ci przychodzą. A nie widzę, kto by chciał 

1 pirwfzą fummę dać z roli, ktorą drugiego, 
abo trzeciego potym roku ma przedać. Mni
mam tedy, żeby dofyć na tern było, aby ó
fzacowano ziemię tych miefzczan, z ktorych 
każdy wedle przemożenia majętności, nie
cha yby na każdy rok do wtorey fummy da
wał dwudziefią część pożytkow dorocznych. 
Tożby fię niechay rozumiało o majętności 
flacheckiey·, w ktorey kmieci nie mafz. O 
kupcach, rzemiefinikach, y fzynkarzach; kto-

' ah 4 rzy 
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rzy żadney ~ziemie nie mają, ~le dowcipem 
fwym ~ywno:~ci fiukają, trudno co pewnego 
moze być ftarwwiono. y zda mi fię' żeby 
lepiey, aby to było poruczono urzędowi miey .... 
1kiemu, ktory mają.a przed oczyma majętność 
y rzemiofł~ mieizczanow fwoich , łacno na 
każdy rok u Ha wę im czynić może, jako wie„ 
le na Rzecżpof po li tą d:- wać mają, Widzi a ... 
łem, że fię tak w niek tory eh Rzecz~chpo ... 
fpolitych zachowuje, iż kupcy y rzemiefini ... 
cy, ktorzy za flara.niem fwym wielkie pożyt ... 
ki miewają, pod przyfięgą zeznawać mufzą, 
wi ~Je ktory zyfknł. Ktory obyczay niewiem, 
czemuby miał być ganion. Owfzem y ora
cze, jeOibY, tego było potrzeba, niewiem, 
czemuby też nie mieli pod przyfięgą zezna„ 
wać, wiele ziemie zafiewają. Ale~ kupcow 
y rzemieflnikow towar, abo fumma na towar 
nałożona nie może być okrom fzkody maję· 
tności ich umnieyfaona. Bo tak ma być o 
niey rozumiano, jako o grunciech abo rolach 
kmiecych: jako oracze nie farne role, alei po. 
żytki i; nich priychodzące, abo pieniądze 
miaH:o nich da wa ją; tak też towar -J abo 
fumma na towar nałożona cała być . ku„ 
pcowi zachowana. A tak po bor z zyflm, 
jak0 z pożytku( ktory pbd przyfięgą, jakom 
powiedział, zeznać mają ) na nie ma by~ 
wkładan. Szynkarze, abo karczmarze we 
wfiach, ni t wiem, komu by lepiey poruc:reni 
być mieli~ jako ich.ie Panom. Rzemieflnicy, 

kto· 
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ktorzy od mieyfca do mieyfca chodzą robiąc, 
a miefzkania pewnego nie mają: y owi też 
ubodzy kramarze, ktorzy fię ledwie fwoim 
kramikiem pożywić mogą, niechby byli od 
wfzelkich takich brzemion wolni. A com tu 
o miefaczanach, kupcach, rzemieflnikach, 
y karczn~arzach powiedział, to do onych pir„ 
wfzych dwu fpófobowwoyny może być wło• 
żono, jem fię ktory z nich fpbdoba. Bo 
wfzytka fumma od tych wfzytkich żłożona, 
abo na wojenną potrzebę, abo na Jaki infzy 
Rzeczypofpolitey pożytek ma być obrocona. 
Ktemu też wfzytkie pieniądźe ża winy wedle 
prawa y zwyczaju brane od tych, ktorzy w 
jakich wyftępkach przeświadczeni fą , nie
wiem , gdzieby lepiey ( wyjąwf zy te pienią
dze, ktore obrażonemu należą) obracane być 
miały, jedno do 1karbu Rzeczypofpolitey: 
zkądby y obrona mogła być, y infzeby po
fpolite potrzeby opatrzano. O założeniu fkar
bu Rzeczypofpolitey , mam za to, żem już 
dofyć powiedzi~ł: teraz powiem, co go za 
pożytek, gdzita mieyfce jego, a kto jego firo
żem ma być. Mieyfce tak wielkiego fkarbu 
niechby było ze wfzech namocnieyfze, a od 
granic nieprzyjadelfkicb co nadaley położo
ne, Ja nad Krakowfki zamek do tego lepfae~ 
go nie bacżę, bo jefi y mocny, y ludny. Chy
ba żebyśmy rozumieli ten Rzeczypofpolitey 
ikarb być warownieyfzym , gdyby na infzem 
mieyfcu był chowan, niż gdzie abo Krolew. 

Hh 5 1ki, 
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fki, abo Kościelny: bo mnieyby było (z ko
dy, jefiiby jeden z tych , niżli wfzytkie zara
zem na j~dnem mieyfcu będąc fchowane, w 
niebefpieczność jaką przyfzły. A jefliby fię 
ta rzecz podobała , tedy by nie nagorfzy był 
do tego zamek Piotrkowfki, kiedyby był lu
dnieyfzy: abo nawet fam Piotrkowiki Kościoł, 

· około ktorego Judzi jeft więcey. Lecz łacno
by mieyfce naleść, by też fnać y nowe zbu
dować, kiedyby fię pirwey wfzytcy o założe„ 
nie tego fkarbu zgodzili. Powiedziatem w 
Kfięgach wtorych o zbudowaniu Kościoła dla 
Sędziow. Podle tego Ko.ścioła niechayby 
było wielkie budowanie, ktore od fundamen· 
tu niechby miało gmachy murowane a zafkle
pione. W tych niechby chowano ten Rze
czypofpolitey fkarb, a w gmachach wierzch„ 
nych f prawo valiby Sędziowie fądy. A iżby 
ten fkarb byt w całości Rzeczypofpolitey do„ 
chowan, trzebaby tę uftawę uczynić, aby z 
niego nic nikomu nie dawano, jedno za f pol
nym wfzytkich fłanow na Seymie zezwole„ 
niem. Niechby byli trzey, horzyby tego 
1karbu ftrzegli, jeden z Wielkiey Poifki, dru
gi z małey, a trzeci od Kro] a na to po Hano„ 
wio ny. Między temi niechby jeden był Du„ 
chowna ofoba, a wfzytcy niechby byli przy
fięgą obowiązani. Przy odbieraniu pieniędzy 
do fkarbu, y przy fzafowaniu, dawaliby, y 
brali cyrografy. A liczbę z odbierania y wy
dawania czyniliby wfzytcy wef polek na każdy 

rok 
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rok ·na feymie, abo przed temi, ktorzyby od 
wfzytkich na to byli wyfadzeni. Leczby te
go trzeba pilnie przyfirzegać, aby żadnemu 
z nich, jednemu bez drugiego nie wo1no by
ło nic wziąć do 1karbu , ani też komu dawać 
21karbu, jedno wfaytkim wefpołek. Ci, kto
rzyby te pieniądze wybierali, a do fkarbu do 
onych trzech fiarlzych donofili, mogliby Po
borcami być zwani: a mieliby też być ludzie 
znaczni, y przyfięgą obowiązani. Ci brali
by kwity od .ftarfzych 1karbnych , a ftarfi za
fię od tych, dla okazania fpolney ich wier
ności Ra Seymie przed temi , ktorzyby byli 
na prze:Rm~h anie liczby od wf zytkich wyfadze
A i, źkądby fię okazała pewna wiadomość 
pieniędzy wziętych do fkarbu, y wydanych. 
A tym Slrnrbnym godziłoby fię mieć dom 
przy tern mieyfcu, w ktorernby fkarb chowa
no. Teraz zafi~ obaczmy, coby za pożytek 
fkarbu tego mogł być. Lecz byłby zapraw
dę barzo wielki: bo byłby jako jedna fpina, 
abo cięciwa woyny na każdego nieprzyjacie
la. Przeciwko Tatarom byłby ten fk~rb bez 
mała nigdy nieprzebrany: a przeciwko dru
_gim a boby go było dof yć, a boby jednak na 
barzo wielkiey pomocy był. Ano do każdey 
takiey fprawy jefl:rzecz wielce potrzebna mieć 
pieniądze w pokładzie : bo trudno ich dofia6 
kiecły potrzeba. A dla tegoż woyfka abo po
źniey, niżli trzeba, bywają zebrane, abo ry
chley rof pufzczane, y wiele fię czafem do do„ 

brey 
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brey, abo jakiey zacney fprawy drog upuście 
mufi. A ktemu, nie tak by fię barzo wfiyt
kich majętność wątliła, y ubożyła, gdyby 
połowicę pożytkow raz przez wfzytek żywot 
każdy dat, a potym na każdy rok po dwu„ 
dziefiey części, niźli gdyby, dla jakiey gwał
towney z nieprźyjacielem potrzeby, za jednym 
razem miała być wfzytka majętność wynifz
czona, a jakoby wywrocona. Z tegoż 1kar
bu onym Sędziom, o ktorych w Kfięgach 
wtorych powiedziałem, niechayby dawano 
na każdy - rok dwanaście fet złotych: a ftro
żom fkarbnym trzy fl:a złotych na potrzeby. 
O opatrzeniu infzych potrzeb tym Sędziom 
ku żywności należących, w tychże· Kfięgach 
wtorych powiedziałem. Takim też tego 1kar„ 
bu założeniem, y pofianowieniem wybawili
byśmy _ kmiecie nafze z tey ufiawiczney nie ... 
woli. Ktnrego pożytku nie Jed~ jako fobie 
zaifte ważyć mamy: ponieważ nade11, nie ... 
wiem, ktoryby mogł być więtfzy. Każdy 
baczyć może, że żywot kmiecy nie jeH: od 
niewolniczego rożny: do ziemie, a do pługa 
ufławi.cznie fą przywh!zani: na każdy dzień 
abo fobie, abo. Panu robią. 'Wiele ich jeft, 
co im chleba ledwie do pułrocza doCT-awa: a 
ofiatek roku w wielkiey nędzy wykonywają. 

· Ktorzy między nimi fą bo gat.fi, ci wiele krzywd 
odnofić mufzą ! ano zli Panowie rożne forte
le, jako je łupić, umieją. Bo kmieć niemo· 
że fię na f w ego Pana przed nikim fkarżyć, 

ani 
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ani go pozwać. Na każdy rok d~rnrnją y Pa-
norn, y Plebanom~ Jefli ktory rok od poda
tku jtił wolny, ( co fię za mego wieku kilko 
kroć trafiło) przedfię pod zaiłoną wojenney 
wyprawy mufzą fwoim Panom częfio dawać: 
a tak tylko imię podatku odmieniają, ale rze
czy nigdy. Niewiem jefii Egiptfka niewola 
była .nad tę kmiecą więtfza. A więc tego 
mnimania nie będziem, że to· rzecz wielce 
fłufzna , y miłofierdzia pełna, gcfyby wżdy 
od tego pod,atku byli wolni'? Z Rugami, kto
rzy fię na rok u nas naymują, tak fię zacho
wujem, że im y ftrawę, y odzienie, y pienią
dze da warny: a to ani nam,' ani Rzeczypo
f politey z tego nic nie da wa ją. A kmiecie co 
infzego fą, jedno wieczni niewolnicy z dzieć
mi, y z cieladziąfwą? azaż niedofyć na nie, 
że uftawicznie robią, na każdy rok y Panom 
czyMze, y Plebanom dziefięciny dawają '? 
Zaprawdę y bezprawie fię dzieje, y wielka 
fię nieludzkość okazuje, gdy y tę potrzebę 
bronienia Rzeczypof politey na nie wkładają. 
Bo a ktoż tego nie wie, że dawniey niż my 
pomnimy, tych wfzytkich ukrain oni fami 
bronić poczęli? Bo 3 coż na tern, choc fa ... 
mi bronią, choć tym płacą, ktorzy bronią? 
Ale choćby to płacić winni Rzeczypofpolitey, 
azaby już nie dofyć uczynili powinności fwey? 
azaby jefzcze nie czas na ich Hużhy rnieć ba
czenie? Toć należy na fiachecki flan, kto
rzy fię wefelą z tey wolności, że mogą urzę-

dy 
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dy dzierżeć, majętności mają w.ie.lkie , żeby 
abo fami Rżeczypof pobtey bronili, abo tym 
płacili r ktorzyby jey bronić mieli, a tym fpo
fobem nagradzaliRzeczypofpoli tey łafkę prze
ciwko fobie okazaną. Coby im jednak ni<~ 
trudno uczynić, kiedyby chcieli w zbytku ja
ką miarę zachować, abo .zamierzyć. Bo a 
kto to ofzacuje, jako wielkie pak łady bywa
ją na kofZtowne fzaty, na czci,- na łańcuchy 
złote? Temi rzeczami y łatkę fobie jedna
ją, y z wielmożnością fię fwoją u pofpoHhva 
popifują. BożE day, aby ci , ktorzy nowe 
podatki wymyflają, ftarn li fię też , aby j:-1 ką 
ufiawę około nakładow uczynili. Bo jefliby-
śmy fię od niepotrzebuych nakladow powścią
gnęli , będzie zkąd potrzebnych Rzeczypo
fpolitey nakładow dodawać. Ja mnimam, 
żeby więtfzy y trwalfzy pożytek Rzeczpof po
lita wzięła z obrony tym kfz tałtem pofhno
wioney, niż z kmiecych podatkow by też fnać 
y nawiętfzych. Pan Boa wtzechmogący u
czyniłby to, żeby czafu złey przygody fam 
był wybawidelem, y obrońcą. nafzym. Jako 
Dawid Krol y Prorok święty świadczy, mo
wiąc: (ni) Błogofła wiony to człowiek, kto
ry ma baczenie na ubogiego, a potrzebnego, 
czafu złey przygody wybawi iy Pan. Ktore
miż tedy obietnicami możemy być pobudze
ni ku uczynieniu miłofierdzia ubogim ~ a nę-

dznym 

{m) Pfal. 41. v . 1 . 
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dznym niedofiatecznym kmiotkom, jefli te· 
mi Bożemi nie będziemy pobudzeni, ktore
mi nam błogofławiefiftwo, y czafo z~ey przy
gody wybawienie obiecuje? A co wiedzieć, 
jefli na nie tak frogimi być nie przeitaniemy, 
nie przyidzieli na to, że miafio błogoflawiefi
ftwa przeklęćt:wo nad nami od BoGA będzie 
witiało . a czafu złey przygody nie naydzie
my żadnego mieyfca rniłofierdzia '? Wielki 
tedy pożytek rozurnieymy być fkarbu Rze
czy~of politey, o ktorem powiedziałem, jefli 
przczeli kmiecie nafze z tey niewoli wybawi-
my. Przydaymy y cz varty pożytek nłepo
flednieyfzy: iż jefliby Rzeczpofpolita na ten 
czas żadney obrony nie potrzebowała, abo
by fkarby wielkie miała , mogliby obywatele 
fwoi, ktoby chciał z tego fkarb.u tyle pienię
dzy pożyczać, Heby zaftawy abo rękojemftwa 
na to mogł mieć. A ten, kto by pożyczył, 
niechby był winien dochodu od tych pienię
dzy na każdy rok cztery, :ibo pięć złotych , 
abo mniey dawać: ktore pieniądze niechay-
by były do ikarbu przyłączone, a tr.zecią fum
mą zwane„ Aleby trzeba dobry waruntk na 
każdą fummę pożyczoną czynić : na ktory 
niechby pirwfze baczenie miano, niżli na o
we ludziom proitym uczynione, y pirwey je, 
niż li in fze długi , wyciągano : ponieważ rze
czy pofpolite mają być przekładane nad każ„ 
dego włafne. Niechby fię nie godziło r7.eczy 
jakiey Rzeczypof politey ~aftawioney prze da-

wać. 
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wać. J efliby ją kto kupił 1 z f wojąby fzkodą 
kupił. Bo każda fumma z zaftawy ma być 
nagradzana. A ten też, ktory pożycza, ma 
taki warunek, abo zapis ucżynić, iż na po„ 
trzebę Rzeczypofpolitey abo fummę wnet ma 
zapłacić, abo uiechayby fię godziło z rzeczy 
zaH:awnych jey wetować. A ponieważ ł1ie· 
ktorzy Poborce, co zwykłe podatki wybiera„ 
li, częfiokroć w wielkiem podeyrzeniu by ... 
wali abo z il:rony łak.omftwa , abo niewierno
ści, abo nieiłufznego wybierania: przeto na
dziewałbych fię, żeby takiemu podeyrzeniu 
mieyfca daley żadnego nie było , gdyby y ci 1 

coby przynofili pieniądze do fkarbu, y ci~ 
ktorzy je brali, zobopolnie fobie kwity pod 
pieczęciami dawali. Zaprawdę dla takiego 
podeyrzenia, trzebaby w każdem Powiecie 
mie·ć dwa przyfięgłe Poborce: ktorzyby fpol
ną ręką y pieniądze wybierali, y cyrografy 
podpifowali: tak aby jeden bez drugiego nic 
nie czynił: byliby pilnieyfi, y wiernieyby wfzy„ 
tko fprawowali, gdyby jednaką a fpolną mie„ 
li wiadomość rzeczy od fiebie wefpołek fpra
wion ych. T akowąż wierność, y pilność mie„ 
liby w fobie mie~ ftroże, o ktorych powie„ 
działem wyżfzey, 1karbu Rzeczypofpolitey: 
ktorzyby y fcarfzymi w fkarbie zwani być mo• 
gli; do ktorychby cyrografy wef połek z pie· 
ni~dzmi wybranemi Poborce Powiatowi od
nofi.ć mieli, y Poborcomby zafię fwoje cyro• 
&rafy dawali: aby, ~dyby do liczby przy!iło, 

obo-
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oboje cyrografy obojey ftronig byłyby świad
kami. A byłaby to barzo pożyteczna rzecz 
zachować ten obyczay przy każdem oddawa
niu y wybieraniu pieniędzy, a by y ten , co 
daje , y ten, co bierze, okazali świadectwo 
cyrografy f polnie z obu fi ro n danemi: ktore
by pod przyfięgą oboja firona do fkarbu kła
dła. Tym fpofobem nigdy, abo ledwie mo· 
głaby jaka zdrada być uczyniona około wy
bierania y oddawania pieniędzy. To niechay 
dofyć będzie o fkarbie, y o infzych fpofobach 
óbrony Rzecżypofpolitey, kto re, wiem do
brze, że kilkakroć na Seymie w radzie były 
podawane y rozbierane, ale że nigdy nie by
ły w używaniu , każdemu jeft jawno. 

ROZDZIAŁ XII. 
Pobor na potr:zebt Rzeczypofpolitey u.flawiony 

ma hyc dawan : ale zwierzchni Panowie bez 
pr.zyczyny nie mają; go ujlawiaćo 

Podatek, abo Po bot dla Rzecżypofpolitey 
ull:awiony każdy ma płacić, nie tylko dla bo
jazni karania od urzędu, aJe też~ jako po
wieda·Pawer, ~n) y dla fomnienia. Bo obro• 
na Rzeczypofpolitey nie może być okrom 
wielkich nakładow, y pomocy„ Przetoż Pa ... 

weł 

--------------------~--.......... ----------
(n) Rom • .13. v. S• 

li 
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weł y podatki dawać , y brzemiona pofpoli-. 
te znofić każe: a powinność poddaności po
ważnemi Howy ro.zfzerza, gdzie t(łk pifze, 
iż trzeba, żebyśmy byli poddani, nie tylko 
dla gniewu, ale też y dla fumnienia. Wfzyt
kie tedy fl:ufzne a f prawiedliwe powinności 
wojenne, ktore od zwierzchnego urzędu by
wają wkładane, poddani mają wykonywać, 
jefli obrażenia BoGA, y ciężkiego karania uść 
chcą. Ale też zwierzchny urząd ma tego 
doyrzeć, aby zle nie obrncał tego, co dla 
Rzeczypofpolitey dano. Bo Paweł powieda, 
że dla tego ma być dano, aby zwierzchni Pa
r!owie powinności f wey, ktorą winni Rzeczy
pofpolitey, dof yć czynili~ Ktorzy tedy takie 
podatki trawią, abo indzie, niżli trzeba, obra
cają, o tych mam rozumieć, że tak czynią, 
jakoby krew ludzką sfali: a ktorzy je bez 
przyczyny na ludzi wkładają, ci fię wyftęp
ldem łupiefiwa, y tyraf1ftwa plugawią. 

ROZDZIAŁ XIII. 
Wjzytkie krainy jednemu Panu poddane fedna„ 

kim obyczajem abo podatek niuh dajq , abo 
woyn[ Jluźq. 

P rzydaymy też tu y to, co fię na wielu Sey
rniech toczyło, żeby to z wielkim pożytkiem 
Rzeczypof politey było, gdyby nie tylko Po ... 

wia-
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wfatyPol!kie, ale też yinfzekrainy ku Koro
nie przyległe do jednakiego f po fobu, abo da
wania podatku' abo nużenia woyny przywie
_dzione były. (o) Łacnieybyśmy złączywfzy 
fię dali fpolnemu nafaemu nieprzyjacielowi 
odpor: niźli roztarxnr!wlzy fię, jedniby brze
miona nofili, a drudzyhy prożnując cudzey 
fię nędzy dziwowali. Wfzytcy fię wieziemy 
jako w jedaey łódzi Rzeczypzf politey: flu
fzna rzecż, abychmy jey fpolnemi fiłami prze
ciw lrnżdey nawałności bronili. Bo jefli w 
ten czas, gdy ty nic niedbafz, łodzi a przyi- , 
dzie w niebefpieczność , winien będziefz o
nego utonienia. A td chlubi(; fię wolno
ściami cza fu pofpolitey 'wfzytkim nędze' chy
trych to lud2i rzecz jefl:, a wfzytko nzt fwoy 
pożytek garnących: a podobno tacy y cudzey 
nędze radzi czekają. Odjechali byli Herku
lefa Argonautowie, gdy do Kolchu po złote 
runo z nimi jadąc, prac żeglarfkich pod za
fioną zacności y wolności z nimi podeymo
wać f polnie niechciał. Trzebaby y tych opu
ścić w ich niebef pieczno.~ciach , ktorzy pod 
zailoną wolności jakich nieuhcą fi ę fpolnie do 
obrony Rzeczypofpolitey przy lożyć, To też 
zależy na mądrego, mieć to na baczeniu, 
jefii te kraiiJy, w ktoryc.:h woyna ma być, fą 

Ii 2 tak 

( ") To dla tego FRicz pifae, Że j efzcze zjednocze
nia Xięftwą Littwfkiego z Koroną nie bylo. 
ktore ~Ż roku I569 dofzlo. 
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tak dalekie, iżby z więtfzym pożytkiem Rze
czypofpolitey był,o, pieniądze na nię złożyć, 
niżli Judzi fwe od fiebie przez tak dalekie zie
mie pofylać : ktorzy y w ciągnieniu czyniliby 
fzkody, y przyciągnąwfzy na mieyfce, będąc 
dalekością drogi fpracowani, nie tak by byli 
fpofobni do potrzeb wojennych. Ale o tem 
trudno rozumieć, aby miał dobrym obywa
telem, abo Rzeczypofpolitey cżłonkiem być, 
ktory widząc, że drudzy fą w wielkiey nie
befpieczności dla Rzeczypofpolitey, chocia
by mogł, niech ce ani woyny fłużyć, ani fi" 
na pof po litą potrzebę cz em przykładać. 

ROZDZIAŁ XIV. 
Co czynić, zwycit.ftwo otrzymawfzy. 

ZWycięftwo otrzymawfzy, jeflibyśmy, po
raziwfzy a pobiwfzy nieprzyjaciela, niechcieli 
ziemie jego pofiad:ać, tedy trzeba z nim o po
koju Hanówić, a takie fprzymierzenie czy
nić, aby nigdy nie mogł woyny wnofić. A 
jako Virgilius pczoły od bitwy, y niepotrze
bney gry każe odwodzić tym obyczajem:(p) 

· ••.• Tu regibus alas 
E'l'ipe , non illis qztifquam cunflantibus a/tum 
Ire iter, aut cajlris audebit vellere Jzgna. 

To 

(p) Virgil. Georg.lib.4. 
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To jeft: 
Gdy wię.c pczoły z buynośd po powietrzu 

gr Ją, 
O robotę, o ule, o miody nie dbają. 
Ob rwi Krolom fkrzydła: bo gdy ci ofiędą, 
Nie będą fi~ wyzywać, lecz rqbotne będą. 

Takci zwycięzca ma czynić, aby wfżyt
kim zwyciężonym, a naw1ęcey ich fprawc01n 
wfzytkę moc wznofzenia woyny odi.ął. A 
przetoż y nakłady wojenne na nich wyćią
gać, y ofoby jakie w zakładzie wziąć, y pie
niężną winę. na nie nałożyć, y pobory, a po
moc przeciw nieprzyjacielowi , j.eiliby do te
go przyfżło, trzeba rofkazać. Co jeiliby zie
mia iych mogła fię ofadzić, tedy trzeba w 
tern rady. fzukać, jakoby, abo komu ją po
ruczyć, kto by z· nami wieczną przyjaźnią był 
fpowinowacony, abo ją w mocy f wey mieć, 
y zachować. Prawdziwie Peeta (q) powie
dział: 

Non minor efl virtut, quam qur»rere, parta tueri. 
To jeft: 

Niemnieyfz.e męftwo rzeczy nabyte zachowa~, 
Niżli doftawając iyh z początku pracować. 

A przetoz jefiiżeby ta ziemia nie mogła 
być zachowana, okrom barzo wielkich tru
dności y nakładow, ktoreby fię z niey fnać 

Ii 3 ni-

(q) Ovidius de arte. 
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nigdy nagrodzić nie mogły, lepieyże ją abo 
farnym zwyciężonym, abo komu infzemu, 
ktoregoby ftateczność y pr7.yjaź(1 nam wia„ 
dorna była, pod pewnemi urno ami y kon
dycyami poruczyć. Ale jefliby to mogło być 
z pożytkiem Rzeczypofpolitey, żeby takowa 
ziem· a pod nafzym panowaniem być mogta: 
to jeft, żeby fitt y farna fwym nakładem bro„ 
nić mogła, y rlo nafzychby fię potrzeb pożyt
kami fwJih-ni. zgodziła : tedyby trzeba takiey 
rady fzukać, ~byśmy ją w pokoju , a oby
watele jf~y fobie' .fprzyja~ne mieć mogli, opa„ 
trzywfzy ją prav)y y obycźaymi dobremi: tak
że też o ubłaganiu y zachowaniu w powinno
ści obywatelow jey: nad ktorą ziemią nie„ 
chayby byli przełożeni ludzie f woi , ktorym
by fię mogło ufać, ktorzyby wfzytką ziemią 
władnęli. Lecz ·z niey nie odjeżdżać, aż zo
ftawifz żołnierze naize: ktorzyby tam tak dłu ... 
go byli, pokiby fię obawiać trzeba abo fprze
ciwieńftwa obywatelow, abo wtargnienia nie• 
przyjacioł, abo jakiego ludu pogranicznego. 
A ponieważ pof po licie źołnierze y wiele ko
fztują, y u ludzi niemwiśni dla niepowścią· 
gliwości żywota , y dla wfzeteczeńfl:wa by
wają: a tak, że żaden ich polłu~i nie używa, 
aż wwielkiey ni~befpieczności: ktemu w kra
inie, w ktorey pewnego miefakania nie ma
ją , tak żywą , jakoby jutro precz : .za czem 
zawżdy myflą o wyniefieniu tego , cźego na 
woynie dofi:ali : przeto aby ona kraina była 

od 
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od wiela złego wyzwolona' a obywatelomby 
fię też zagrodziła droga myflić co chytrze 
przeciwko nam: nie z drogiby było darować 
miefzkanie żołnierzom na onych mieyfcach, 
gdzie ich fłużby trzeba, naznaczywfzy im pe· 
wną część pola, aby tam y ożeniali fię, y 
czeladź domową chowali, y gof podarzmi byli. 
Nie byliby ani mierzieni, ani tak obciążli wi 
oney kraine, ktoreyby fię już obywatelmi 
zfiali, a codzień ją czyniliby fpokoynieyfzą 
fwoją przytomnością, fpolnym życiem, ukła
dnością, ludzkością, y innych cnot okazo
waniem. Aleby przedfię żołnierzom nie trze
ba nic dopufzczać, coby byto z krzywdą o
bywatelow. A to będzie mogło być, jefli im 
abo żony z majętnościami dadzą, abo im pu„ 
fic grunty, a mieyfca na budowanie naznaczą: 
abo jeiliby to nie mogto być, tedy do f wey 
ziemie obywatele onęy krainy przenieść ze 
wfzytkiem domofrwem, a domy y role im na„ 
znaczyć, a ich grunty, domy, y role dać tym, 
ktorzyby oney ziemie bronili, a pokoju y za
cności nafzey przefirzegali. A tym czaf em 
one przychodnie namawiać, aby za dobre 
przyjęli ,jefiiby fię co przykro widziało: prze„ 
kładając im to, że ona ich kraina takiey o
brony potrzebuje: a od poflronnych ludzi, 
ani buntownych a n1efpokoynych obywate
low Rzeczpof po lita inaczey broniona ~yć nie 
może, wfzakże gdy fię ona kraina będzie 
zdała być fpokoynieyfza, tedy one żołnie-

Ii 4 rze 
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rze żtamtąd wezmą. Ale aby fię wiele nie 
n owiło: jakom w pirwfzych Klięgach napi„ -
fał, ókoJ.o rządu twey Rzeczypof politey Kro
lu, tak w ziemi twey, jako rta u krainie, tak 
czafu pokoju, jako czaru woynjr, tak tezy w 
każdey krainie, ktoreybyś dofłał, pofiępo„ 
wa<.1 mafz. Obywatele niech dobrotliwość 
twoję Pa6fką poznają. Niech ćzują ciebie 
być oycem fwoim y Paiłyrzem tak w fądziech, 
jako w karaniu krzywd, y we wfzech fpra-
wach Rzeczypofpolitey potrzebnych. Prze„ 
łożeńftwy y urz darni je ku czci wydzwigay, 
do żołnierfkiey Hużby, gdy fię ich wierność 
pokaźe, przypufzczay: y inne urzędy, ktore 
befpiecznie możefz, na nie wkładay. Tym 
f pofobe.qi fere a ich fobie zniewolifz, y przy„ 
chylnymi uczynifz. To z tam tern i obywatel
mi czyfl. A z fąfiady pogranicznemi przy„ 
mierze bierz. Na wy~ olane, jem chcą po
korę uczynić, ull:awiay wedle wyfl:ępku winę 
pieniężną, a potym w fafkę przyimuy. Chy
baby fnać wyftępek ich taki był, żeby dla nie
go żadnym f po fobem do Rzeczypofpolitey 
przyjęci być nie mogli. Jefliże nie, tedy ma
ją być przyjęci. Tym fpofobem uczynifz fo;„ 
bie z nieprzyjacioł przyjacioły, y wiela ludzi 
przeciwko f <?bie chęć zjednafz. Czafu woy
ny ma tez być rniłofierdziu mieyfce, ile f ~o
fob woyny znofić może. A po otrzymaniu 
.zwycięftwa 1karawfzy tych, ktorzy byli przy
czyncami przeciw tab.ie woyny, drugim wfze-

la-
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laką łafkę, y ludzkość okazuy. Bo a ćo ( dla 
BoaA profzę) człowiekowi od człowieka o
krutnieyfzego fię zftać może , jedno gdy rze
czy jego odeymuje , w niewolą iy bierze, y 
gardło mu wydziera'? J efliże tedy zwycięż
ca odeymowaniem wolności, y gardła ludz„ 
kiego nie może prawdziwie urzędu fwego u-
. ~ywać, to jen, prawdziwym Panem, prawym 
Oycem, y Pa f1:yrzem być: dla cz~goż tedy 
ludzkości y wfzelakiey laiki nad zwyciężone
mi używać nie ma? to jefi:, nad braty fwoi
mi , ktorzy abo z omyłki, abo z nierozmyfi
ności, abo z pychy, abo z ktorey infzey wa
dy, przeciwko niemu wyftąpili? CHRYSTU
SA onego śmierci, y piekła zwyciężce iłowa 
to fą, kroremi nam rofkazują , abyśmy dru
gim odpufzczali, jako chcemy , żeby y nam 
odpufzczano. (r) Gdzież tedy jeft więtfze 
mieyfce odpufzczaniu, ludzkości , y ła1kawo„ 
ści 'ł zwłaf zeza, gdy ludu w wierności ich , a 
powinności długo zachować nie możefz, je
dno łafkawością. Bo jako powieda on Ora
tor, Philofoph, Senator, yHetman:(s) Zły 
jefi: trwałości ftroż bojaźń: a zafię dobrotli„ 
wa ku każdemu, y łafkawa ikłonność wier- · 
na jeft y do wieczności. 

(r) Math. 6. v. IS· 
(s) Cicerona rozumie we 2. Kfięg. O Jpowinno

ściach. 

Ii 5 ROZ~ 
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R ZDZIAL XV. 
Krotkie zebranie wy!efzey mowionych 'rzeczy, 

gdzie Jzę fprawiedliwey woyny rrzyczyny po
wtarzan : a przytym napominanie do poka-
jania z grzechow. 

Dotąd przekładaliśmy wfzytko , co fię zda 
być ku czynieniu potrzebnego y przed woy
ną, y czafu woyny, y po woyn-ie. To jefŁ, 
rady do obronienia pokoju, y zacności nale„ 
żące, abo wynaydujemy, abo od drugich po
dane oznaymujemy: a ile baczę, dofyć ucz
ciwe y chwalebne. Lecz aby fię fzczęfiiwie 
powiodły, onego naymożnicyfzego nieba y zie
mje Pana profzę, bez ktorego pomocy żadna 
moc by nawiętlza, żadna rada by nalepfza 
m m nie pomoże. A przetoż y o to fię trze
ba fiarać, abychmy wfzytkich rzeczy na woy
nę potrzebnych dofiawali, y gotowali je (ja„ 
ko widzimy, iż czyniwali oni fiarodawniświę
ci Mężowie, ktorzy też Rzeczypof polite rzą
dzili, y BoGA co napokorniey prośmy, aby 
dopomogł ufiłowaniu nafzemu. Przeto y Je
dnać fię nam z BoaIEM trzeba, y fprawie
dliwą przyczynę walczenia mieć. Njech nas 
nie podżegają do woyny chciwości, abo Ra
wy.,. abo rozfzerzania granic. Nafprawiedli
wfza to będzie przyczyna woyny, krzywdy 
nie dopufzczczać, a ludu nafzego od nieprzy-
jaciela bronić. Ale do tego niech przyftąpi 

ży-. 
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żywota y obyczajow nafzych polepfzenie: bez 
kt0rego, trudno y powiedzieć, jako fię pro
żno kto ma zwycięftwa fpodziewać. Za nie· 
wolą to czynię , iż tu na przykład dam w f ą
fiedztwie nam blilkie , a ztowarzyfzone Kro
IeHwo,.. Węgierfkie: ale ponieważ y wfzytkim 
znajome jeft, y fprawy, ktore fię w nim dzia
ły, nie daleko fą od nafzey pamięci, przeto 
mam tę nadzieję, że mi nikt nie będzie miał 
za złe, gdy krotko o niem nieco powiem. 
Było to Kroleflwo y ftarodawnością zacne, 
y f prawami wojennemi Hawne, y w złoto, a 
w frebro barzo bogate. Ktemu w bydło wfze
lakie, y w obfity urodzay wina, y wfzelakie„ 
go zboźa. A czegoż tedy temu Kroleftwu 
nie doftawało do fzczęiliwego na świecie ży. 
cia '? Miało Krola za nafzey pamięci, onego' 
prawie świętego Władzifł:awa, Krola nafzego, 
a twego Auguście Oyca Zygmunta brata ro
dzonego , tniało też potym Ludwika , twego 
firyjecznego brata. Oba woynę z Turki wie
dli, acz jako ja mnimam, dof yć fprawiedJi„ 
wą: bo fię y krzywd f wo ich mścić chcieli , 
y ludu f w ego, a Pańftw fwoich bronili. Ale 
iż grzechy W ęgier1kiey ziemie ( bo tak mufi 
mowić) barzo były z brzegow wylały, prze
to ją przemożono, a co naylepfząjey część 
nieprzyjaciel pofiadt Coż te.dy'? czyli mo
cą Turecką zwyciężona? Ja mnimam, · że tak 
jeft. Ale też y to śmiem twierdzić, że BoG 
Tureck~ moc na lud fwoy pobudził, on je 

dla 
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dla ikarania złości ludu f we go wyzwał: on y 
łuki ciągnął, y firzały wyoH:rzył: y kopyta 
kol}fkie jako krzemień, y koła jako nawał
ność burze, y ryczenie ich jako Iwie ftrafzfr„ 
we iyrrł uczynił. Bo a przeczby mi fię nie 
godził tak o tern mowić, jako Boc:t (przez 
Izaialza Proroka ) mowil: ( t) gdy na Zydy 
Nabuchodonozora puścić miał)~ Co jefliże 
BoG Nabuchodonozora 1lugą fwoim zowie, 
za ktorego fprawą Zydy poraził, aza nie bę
dzie ~wał Turka flugą f woim, przez ktorego 
Węgry fkarał '? O jako z wielką żałością ja 
o tern mowię ! Lecz Ruchaymy daley. Po 
zginieniu Kro la Ludwika, dwa Krolowie, 
( niech mi fię godzi profzę o tern y mowić, 
y zdane powiedzieć, coby nam y wfzem Mo
narchom na wzor było) dwa tedy, jako po
wiedam, Krolowfe poczęli fię fpierać y woy• 
nę wieść o Kroleftwo \Vęgierfkie: jeden l.ę
dąc od Panow Chrześciafrfkich opuf zczony, 
udał fię w opiekę , y w obronęl Cefarza Tu„ 
reckier.:o: ale ten Opiekun onego, co fię do 
niego uciekł, naprzad fię zwał przyjac· el em, 
towarzy{zem , bratem ,„ a potym Panem. 
Drugi Krol (u) woynę ź Turkiem w.iodł: wie ... 
le ludu y z Niemiec, y z infz.ych narodow do 

Wę· 

(t) Ifaire 5. v. 28. Jeremire 25. v. 9. Idem c. 27. 
v. 6. Idem c. 4+· v. ro. 

(u) Drugi Krol, to jeft, .Ferdynand, ktory potem 
· byt Cefarzem. 
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Węgier wywiodł: ale a coż na oftatek fpra
wH '? Woyfka jego częścią rozegnane, c~ę
ścią porażone : miafi:eczka, y miafta, y zam
kow nie mało, a nawet y famo ftołeczne mia
fto wzięto, pofiędziono, a obyczaymi y za
bobonami Tureckiemi zarażo.no. Coż tedy 
mnimamy być przyczyuą tego zwycięil:wa Tu
reckiego'? Aza nie · widzimy, że Turek jeft 
ten, przez ktorego BoG y karze , y karać 
będzie grzechy ludu fwego '? Ktorych jefli 
my karać nie będziemy , przyciągnie Turek 
Ruga BoGA żywego z końmi, wozmi , łuki, 
ftrzałami, y fzablami f wemi, nieinaczey (ach 
a.Z mię firach bierze o tern mowiąc ) karać 
nas , jedno jako Węgry fąfiady nafze fkarał. 
O tych rzeczach y w ufkarżaniu mojem na 
ka~ń za mężoboyfiwo doftatecznie, a tu kro
tko powiedziałern : abych tobie KroJu , y lu
dowi twemu do tego przyczynę dał, jako
byście o tern myflili ( bobym wam tego ży
czył ). Jeili tedy nieprzyjaciela tego o<l fzyi 
na zych odwrocić chcemy, fiaraymy fię, a
bychmy żywot nafz w lepfzy odmienili. Bo 
obycźaje nafze ikażone, wiara y powinność 
zaniedbana, '.żywot nie umiejący fię kaj~J Ć , 
wielką a barzo potężną mocą jefi: nieprzvia~ 
cielfką przeciwko nam. A zaś tak rozur:1; '-'f
my, że naprzednieyfza zbroja y l ·ofi Jafza 
w pokajaniu , a w modlitwie należy : l\tore~ 
mibychmy rzeczami Bo GA ubłagali , a ta lt 
wiel~ie nędze od nas odegRali. To gdy ucz~-

m"' 
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nimy, tedy przyczyna fprawiedliwa będzie 
nam na pomocy. Bo my nie podniefiemy 
woyny, ale jey odpor dawać będziemy : a 
nie dla łakomftwa, abo Hawy, ale o wiarę, 
y domy, o dziatki, y żony, naoftatek o Rzecz„ 
pofpolitą czynić będziem. Przełomione hę„ 
dą na on czas mocy Tureckie, y wfzytkich 
nieprzyjacioł. Nie pomoże iym biegłość w 
rzeczach walecznych, ani mnofi:wo ludzi. 
Bo gdy BoG za nami walczyć będzie, tedy 
wfzytcy nieprzyjaciele, y dyabli farni naoiła
tek cofać mufzą. A to o ipołecznem ludzi 
ztowarzyfzeniu, ktore doma obyczaymi, y 
prawem bywa rządzone, a na ukrainie bro„ 
nią od nieprzyjaciela bronione, niech będzie 
powiedziano: tera~ o Szkole mowić będziemy. 

llfttzg Andrzeja Frycza o poprawie 
Rzecżypofpolitey koniec. 
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ROZDZIAŁ I. 
Zalecanie, a wychwalanie Szkoły, y 

rozmaite jey poźytki. 

Stan)<b wny, a jefzcze od po· 
czątku wfzytkich rzeczy jeft 

obyczay, że o Szkołach ma 
, fi:aranie Rzecżpofpolita : w 

~aa :l u ktorych dobrem pofianowie 
ni u położone f ą wielk · e ży

wota Judzkiego, y nabożef1fiwa ozdoby : a. 
w zaniedbaniu ich wielkie ofzpecenie. Jako„ 
żem tego fam doznałrozczytając dawne dz1 .., 
je. Nie widzę żadnego narodu ani lmh::ł·o.,, 
ścią wypolerowanego, ani tak ... iubego, ktil· 
ryby nie miał ofobliwego fiarnnja o dobrem 
ćwiczeniu ~1łodych ludzi. rzeto też y miey„ 
fca ofob li ~'€ a to ofianawiali, do 'ktorych 
by fię dla na ki młodzi ludzie fchadzali : }' 
M"itrz ·zekfada1i, ·torzyb r dob e mrnki pr 

a. 
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dawali, a ten wiek barzo flifki, zdrowemi 
naukami do ludzkości, y do wfzelaki~go f po
fobu poczciwego zycia zaprawowali. Zna
mienity obyczay, a urząd wielkiey prace pe
łen. Y dla tego też, ktorzyby fię tym żywo
tem nauczycielfiwa bawili, te od vraw,ły ultaw, 
y od wfzelakich Rzeczypofpolitey powinności 
wolnemi y ofwobodzonemi mieć chcieli. Zkąd 
też y to imię Szkoła (a) dano , jakoby upro
żnienie: daje bowiem Szkoła tym , ktorzy 
jey Rużą, wolność od nakładowy źołnierfkich, 
y wfzytkich innych powinności. Lecz o Szko
łach dawnych wiele ludzi fzeroce płfali. Kto
rzy też wiełe dawnych w Grecyi Szkol licz~ 
tak uczniami, y miil:rzami, jako wfzelakich 
nauk wynalE:zieniem wielce zacny~h. A przed 
temi jefzcze w Egiptcie kwitnęły naukami 
gwiazdarlkiemi Szkoły, barzo flawne. Lecz 
ze wfzech za uadawnieyfae wfpominają E
breyfkie ~ ktore naprzod przy namiecie Moy
żefzowem, a potym przy Kościele Salomona· 
wem krzewiły fię. N a ktorych mieyfce na
ftąpiła Szkoła CHRYSTUSOWA: ktory y fam 
Miftrzem nazwa n , y ucznie miał wybrane, 
ktore przy fobie ofobliwie , nie między mno
fiwem ludzi, ćwiczył. Y o tern wątpić nie 
trzeba, iż każdy Apofloł miał fwoje ucznie: 
jako o Pa w le Pif mo powieda, że od niego Ti· 

tur 

\_a) Szkoła jeft flowo Greckie, oni mowią:Sthoti. 
Ro•umie iię prożnowa;lle, abo pilnowani~. 
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tus, y Timotheus, y Łukafz Antyocheńfki, o
fobliwi€ okrom zgromadzenia ludu ćwiczeni 
byli: aby y oni przykładem miftrza drugich 
~wiczyli, naukę nicbieiką zachowywali, Zbo
rom pod.iwa li, na pi.śmie zofiawowali, a po
tomnym ludziom na wfZytkie wie!d ro.zkrze
wiali. Na ktorych to Szkoł mieyfce taklJła
my rozumieć, Szkoty Chrześciafifkie naftą
piły: kto rem oneż rzeczy f ą poruczone, to 
jeft, aby w nich młodziel1ce . ćwiczono, ja
koby powinności y około religiey, y gromad 
ludzkich wypełniali. B0 a jakożby Kościoł 
Boży był uczon, jakożby zgronrndzenia ludz
kie były rządzone, kiedyby ludzie nie byli w 
fzkołach, ktorzyby podawali drogi przedniey
fzych nauk, praw, y naboże{1ftwa '? Bo acz 
niektorzy zacni ludzie famym tylko dowci
pem przyrodzonym, nie mając w fobie nauk, 
z wiell~ą Hawą rpądrze fobie w fprawach po
czynali.: wfzakże y to mulimy zeznać, iż 
żadne przyrodzenie nie jefl tak ofobne, kto
reby, będąc naukami wyćwiczone, nie miało 
być ofobnieylze y znamienitfze. Ono pewna, 
ze w rzeczach trudnych a wątpliwych do ni
kogo fię więcey nie uciekają, jako do ludzi 
fzkolnych: o ktorych zapewne wiedzą, że 
y głębfze nauki umieją, y ftatecznieyfzym a 
oftrzeyfzym rozfądkiem wfzytko rozbierają. 
U fłarych ludzi wid.zimy, że Filozofowie y 
prawa pifali, abo ftanowili , y wiele rzeczy 
ukazali, ktore ludzi przeż wfzytek czas ży-

K k wo-
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wota ich, y we wfzytkich fprawach .z wie la 
napomionać a przeftrzegać mogą: przeto Hu
fznie Soct'a.tes on wielce zacny Filozof powie ... 
da, że y Filozofowie, y Krolowie od Boaa 
fą: nie przeto żeby drudzy ludzie nie od Bo
GA, ktory jefł wfZytkich rzeczy przyczy ... 
ną y zrzodłem: ale Socrates dwoyrodzay 
Judzi złączył, ktory jako jeH na ziemi nay
przednieyfzy , y życiu ludzkiemu napotrze
bnieyf zy, tak żaden z nich w fwem urzędzie 
nie może fię dobrzt popifać, okrom ofobliwey 
pomocy Bożey. A przetoż tak mamy ·rozu
rnieć, że Filozofowie w Hzeczypofpolitey ja
kieś f woje ofobne kroleftwo mają, a na fłra
ry prawdy ' jakoby pof politego dobra' zafa
dzeni fą. Przeto jako na Krole należy mocą 
flę obchodzić z onemi, ktorzy z dobrey woli 
fwey niechcą być pofł'ofzni cnocie: tak Filo
zofowie czerfłwiey mocy ferdeczney używa„ 
ją ku przywodzeni u ludzi do wfzelakich rze
czy uczciwych. Niechże tedy Filozoflkie pa-
nowanie naprzod idzie przed Krolefiwem w 
RzeczypoftJołitey, a gdzieby .ono prze ludzką 
złość było zaniedbane, toż dopiero niech fię 
wynurzy Krolewfka władza. Ale o Krolach 
było infze mieyfce mowienia: teraz o Filozo
fiech a o f.zkolnych ludziach rnowimy' kto„ 
rzy jako na wf parze rzeczy wfzytkich Bo1kich 
y ludzkich zafiedli. Aczkolwiek lepak za to 
pof poJicie mają, że Kro Iowie y Bifkupowie 
wyżfzy w rzeczach ludzkich ftopień trzy~a-

]'1, 
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ją, .a świet110ścią żywota y bogattwv~ by pro· 
mieńmi, drugie flopnie zaćmbją y zafłania
ją: wfzakże jem chcemy w tey tnietze praw
dziwy rotfądek dać; fzkoJny fi:an zaflugami 
przeciw Rze~zypoipolitey f wemi o P?rowna. ... 
-nie z naywyżfżemi fi:an~r f por wieść .moze. 
Bo fzkoły naprzod otwierają zrzodła y przy
i:zyny wfzytkich cnott 11a ktorych zafięjako 
na fundamertciech pofł:anowione fą te prawa' 
ktoremi Rzeczpofpolita bywa t"ządzona. A 
pr.zetoż farni Filozofowie Plato, ./lrijl.otcles, 
y wielu infzych o Rzeczachpofpolitych, y o 
prawach wiele napifali. A przed temi jefzczę 
Solon y Lyc1u-gui tJ{fa.wce praw§ a coż inf ze~ 
go byli' jedno l.udiie fzkolnemi naukami wy
E__olerowanl? · Bo o Solonie napifa.uo ~ .ż.e ·w 
Egiptcie bawił fię nauką mądrości: a potyin 
'W liczbę fiedmi Greckich Mędrcow by1 poli· 
,tzon. A aczbym ja tego nie rzekł, Żeby o• 
ttym u tła Wcom praw nie było na wielkiey po
mocy doświadczenie wiele rzeczy do uftawia
Jiia praw: a wfzakie to pewna~ że prawy O· 
nych praw fok ze źrzodeł Filozofley wyczer• 
pnęH. Bo ktore ~rawa od onych żt~odeł od• 
łączone fą, te nte fą god.ne, aby Je prawy 
zwano: gdyż od priyczyny y baczności od.
fiąpiły, ktora, jakom indzie o tem ~owił, 
dufzą praw właśnie je!l rtazwarta. Wyz.rt~y
niyż to _ przeto~ Że rodzicielką nayle.pfzych 
praw jeft Szkola. Leczy z firony wiary jeft 
.Pewna rzecz 1 iż pirw.ey W fzkołach wfzytkie-

1'. k ~ -~O 
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go probują, niżli do ufzu ludzkich bywa do
niefiono. Bo nie może lię wfzytko tak do-

- wodr:iie na kazaniu powiedzieć, ktore do u
fau wfzego mnoflwa bywają przyftofowaue , 
jako na dyfputacyach fzkolnych w mnofłwie 
ludzi ul:zonych: gdzie wfzytkiego dowodnie 
jako na złotarfkiey ważce doświadczają. A 
tak fzkoły fą, ktore dawają godne Kaznodzie
je Kościołom, ktore fpofob nauczania prze
pifują, y do nich fię o radę w rzeczach wąt
pliwych uciekają. A cożbym miał ono wf po mi 
nać, co zaifłe nie między poflednieyfze rzeczy 
ma być liczono? Szkoła dawa nam mowce 
\Ą ymowne, da wa wielkim Panom Poradniki w 
mowie roftropne y wdzięczne: dawa Rzeczy
pofpolitey fprawce mą(fre. Nie będę do te
go brał przy kład o w nafzego wieku, ktorych 
zaifie jeft barzo wiele. Poyrzymy na daw
ne fzkolniki, ktorzy też w Rzeczypofpolitey 
kwitnęli. Wyzna wa Cicero, iż jakożkolwiek 
był wielki Orator, lub wymowca, tedy taki 
był z Akademiey: ( b) a cokolwiek do Rze
czypofpolitey przyniofl, to wfzytko od mm· 
czycielow y Mifirzow przyniofl. Tenże też 
powieda o Demofthenie, jako częfto Platona 

iłu-

(b) Akademia był las nie daleko Athęn, tam fi~ 
Plato urodził, y Filozofiey potym uczył! 
prze co też ucznie jego Abdemiki zwano. 
Ztądźe teraz każde takie mieyfce, gdzie Fi
lozofie uczą, Akademią zową. 
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Ruchał. Lecz ci wymowce, jako wielkiemi 
y zacnemi w Rzeczypofpolitey byli'? Sław
ne jeft ono fprzyfiężenie Katyliny w Rzymią, 
ktorego fprzyfiężenia on dłowiek z Akade
miey, będąc Konfulem Rzymfkim, <lofzedł, 
odkrył, y za tłumił: a onę Rzeczpof politą od 
tyrańftwa y znifzczenia wyzwolił: a to jaśnie 
okazał, iż c.zęftokroć rady więcey ważą prze
ciwko ludziom zarazliwym, niżli broń. Są 
też wiadomę y Demofl:henefowe rady barzo 
dobre, ktoremi Rzeczpofpolita Athenienfka 
była rżądzona. Lecz to w onych Rzeczach- · 
pofpolitych nie nowina, ktore nie tylko fię 
ludziom ze fzkoł rządzić dawały: ale też y 
tych, ktorzy w fzkołach uczyli, a żadney 
fię fprawy w Rzeczypofpolitey nie tykali, do 
fpraw używali. Jako o Karneadzie, Kroty
laufie y Dyogenefie; onych zacnych Filozo
fiech czytamy: ktorży Athenianie w fwych 
wielkich [prawach Poflami do Rzymu pofyła
li, a u Rzymfkich Panow wielce wdzięczny
mi byli. Ztąd fię nie pomału znaczy, że Rzy
mianie y Athenianie wiele o fzkolnych 'Mi· 
firzach trzymali, w ~torych fię towarzyfiwie 
kochali, a ich pofług! w wielkich fprawach 
używali. Wielką chwałę ma fzkoła, iź y na
ukę Wiary świętey, y Statutowe wyroki, y 
wfzytkie ludzkie f prawy nie proftych ludzi le· 
d3 jakimi fzalami wyważa, ale doftatecznie,
ile rozum ludzki f profl:a, przyczyny y źrzo
dła wfzytkich rzeczy wynaydować, pofiępek 

Kk 3 wfzy ... 
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wfzytkiego pifnie obacza~' y konie~ up~tro· 
wać może. Bo krom nauki wiela rze·c2y za~ 
wikłane przyczy~1y źadnym fpofobem odwi„ . 
kłane, a na jaśnią okazane być nie mogą. 
Dla tego też ilekroć abo wierze, abo w pra
wie jakie fpory : bywaJą, nikogo fię więcey 
pofpolicie nie radzą, jedno fzkoł: one maj~ 
władzą jawnie wfzytko rozf ędzać: one o 
wfzytkich rzeczach rozfądek da wa ją: wedle 
fch przepifania tY Kaznodzieje uczyć, y Sę· 
dziowie fędzić mają. Nad to, iż ten flan za 
czafu lud.ii fiarodawnych czę~okroć fię prze„ 
ciwil, y mocno zaftawował złey pożądli wo. 
ści Krolow, y tych, ktorzy Rzeczypofpolite 
rządzą, okazują to !Hiftorye ooych qrnfow, 
Bo iż Krolowie mają Dę za fzczęfiiwe , ie y 
nilrnmu nie {łużą, y wfzelakich rzeczy dofta. 
tek mają: pofi"wlicie to bywa' iż nie r8d.zi fi~ 
dawają domownikom, abo przyjaciołom f wym 
abo y wfzytkim, ktorzy około nich ufiawi+ 
cznie bywają. Co fię jednak częfiokroć tra• 
fia nie tak wiele winą Krolow, jako abo fa.„ 
komfiwem, abo boja~nią tych, ktorzy ftę 
uaywięcey około nich bawią: ktorzy iż abo 
urzędow pragną, abo fię Pana narufayć bo
ją, nie radzi co infzego mawiają, jedno to, 
co mu rozumieją być wdzięcznego. Przeto 
wiele na tern Ri.eczypof politey należy, aby 
byli niektorzy, cęby o urzędy nie Hali, coby 
fię około Panow nie bawili , a przeto fię tęż 
żądzom ich, flowy y pifaniem przeciwić, a 

. wo.lw 



o SZKOLE. 

wolnym ludziom (jako powiedają Diogmu 
SinopeuI mowił) rofkazować śmieli, jacy by
li u fiarych ludzi Filozofowie, y ci, co fię fako
łami bawili. Kwitnęło za fiarodawnych cza
fow w mowieniu rzeczy ćwiczenie w fzkołach, 
dla tego nawięcey poftanowione.., aby napo
tym, gdyby potrzeba ukazowała, gotowi byli 
wfzytkie fprawy żywota ludzkiego at,o chw• 
lić, jem z cnoty wyfzły: abo ganić, jefiiby 
wadę jaką w fobie miały. A to fię fzkolnym 
ludziom za f polnym wfzytkich ludzi zezwole• 
niem godziło. Tak wielka poczciwość nau
kom była wyrżą'dzana. Lecz zwrocił , nie
wiem, jako z placu y zawodu onych ftarych 
obyczay tych czafow: ktorych y fzkoły po
fpolicie lekce ważą, y ci, ktorzy fię nauka
mi bawią, mnimają, że im nic do tego, com 
powiedział. A tak trzebaby odnowić ftaro
dawny fzkolny zwyczay: a obyczaje dawne 
przywrocić: abyśmy też y my z nauk te po
iytki wzięli, ktore zaRużyli brać ci, co fię 
nimi bawią. A nie tylkoć ci ludzie uczeni 
pożyteczni fą Rzeczypof politey, ktorzy fię u 
dworu, abo fprawami Rzeczypofpolitcy ba
wią, ale też y ci, co w fzkołach, abo w Kol
legiach miefzkając, nauki wyzwolone roz
mnażają. Bo wiele ludzi uczą, y do wfze
Jakich fpraw barzo po~ytecznemi naukami za
prawują. Prz.eto też Hifl:orye świadczą, że 
wiele Hetmanow Filozofowie, y Oratorowie 
wyuczyli. Z lfokratefowey fzkoły,jako z Tro„ 

xk 4 jań„ 
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jańfldego konia, (c) wyfzło wiele zacnych 
Panow: z ktorych jedni czafu pokoju, a dru
dzy w bitwach byli Hawni. Także z Aryfłote
le!owey fzkoły, okrom infzych niezliczonych, 
W) faedł Alexander Krol Macedońfki, ktory y 
fam to fobie ku wielkiey czci miał, że był wy
chowańcem n(luki y karnościAryftotelefowey, 
y Ociec jego Filip, oznaymując przez 1Hl: A
ryfiotelefowi, że mu fię Syn urodził, przy
dały to, że fię radował nie tak dalece z te· 
go, Że mu fię f yn urodził, jako z tego, że 
fię za czafow Aryftotelefowych urodził: od 
ktorego będąc wyćwiczony, byłby godnym 
tak wielkiego pańftwa, ktore go czekało. Ale 
niezliczone f ą przykłady barzo ·zacnych mę
źow od Judzi fzkolnych wy6W'iczonych, kto
rzy Rzeczpofpolitą y dom a rządzili, y po ftro„ 
nach jey bronili. A iż ludzie uczeni nie tyl
ko żywi, ale też y umarli pif mem po fobie 
zofiawionym pożyteczni fą y-Rżeczompofpo
litem, y Wierze świętey, śwjadczą to ludzi 
uczonych roty: a owfzem, co jeft w więtfzem 

po„ 

( c) Grekowie gdy nie mogli za dzieflęć lat Tro
jey dobyć, tym fortelem pofzli. Uczynili 
konia drewnianego wielkiego, w ktorem fię 
ich \·dele zawarto: o ktorem puścili Rawę „ 
Żeby to za dar Palladzie zoftawili. Wzięli 
tego konia Trojanie w miafto, a Grekowie 
fię w noćy z ni€go wyf ypawfzy, drugim Tro„ 
ią ot ~orzyli, y t•k ją zburzyli. Yirg. lib. 
& • ./Eneid. 
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podziwieniu, nie pomału też pożyteczni f ą 
do wodzenia woyny , y otrzymania zwycię
ftwa. Jako Cicero o LukuUufie napifał, iż 
nie umiejąc nic w rycerfkich rzeczach jechał 
z I~zymu na woynę Mithrydatfką: a gdy wfzy
tkę drogę częścią pytając ludzi w tern bie
głych, częścią też Hiftorye czytając ftrawił , 
przyjechał do Azyey, zfiał fię z niego tak 
fprawny Hetman, iż fam Mithrydat Krol po 
Alexandrze naywiętfzy, wyznał, że go doznał 
być Jepfzym Hetmanem, niżli ktorego z tych, 
o ktorych czytał. Tak tedy rozumieymy, że 
fzkolny fl:an jeft nacudnieyfzy, y rzeczom 
ludzkim naypożytecznieyfzy, ktory nam tak 
wiele miftrzow dobrych nauk fpłodził: z kto· 
rego też tak wiele pożytkow wfzytcy drudzy 
fianowie brać zwykli. A to o jego zacności 
dla tego powiedam, abychmy tak rozumieli, 
że ten fian wfzelakim f po fobem ma być bro
ni on przeciwko przewrotności fądow, y ro„ 
fpufl:ności ludzi na{zego wieku, ktorzy nic in
fzego tak nie pragną, oprocz świetności ży„ 
wota, a mnofiwa bogaćtw y możności: kto
rych tylko rzeczy dziś wfzędy pilnu}ą, żaŚ 
nauki, y ten wfzytek uczenia fię , y naucza
nia warftat, ludziom podłym zoftawują. 

Kk 5 ROZ· 
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' ROZDZIAŁ Il. 
Ktorzy mah of zkolnych ofabach radzić, y zkqd 

je opatrować. Tuź też je.ft o imionach ](a„ 
ścielnych. 

A tak odprawiwfzy to, mowmy, jaką na· 
grodą y czcią tak Miflrzowie ,jako uczniowie 
w naukach mają być zatrzymani. Bo to na ... 
Jeźy na Biflrnpy, y na Sprawce rzeczy luda
kich, aby fianu fzkolnego ze wlzytkiey mo„ 
cy bronili, a w całości iy zachowali. Co im 
łacno będzie uczynić, jefii y ftudentom, nie 
m:1jącym na naukę nakładu, potrzeby, y na
uczycielom fłufzną zapłątę obmyflą. Widzi
my, że na każdy dzień barzo wielki kofat idzie 
na rozmaity fprzęt, na kofztowne budowa
nie, na wy dworne potrawy, y na infze r.ze„ 
czy niepotrzebne. Czemuż tedy nie może 
być nalezion jaki {pofab potrzebnych kofztow, 
ktore nie mogą być nigdzie indzie potrzebniey 
obrocone, jako na podpomaganie fzkoł. Bo 
jefli pożytku fzukać chcemy, zaifte niemafz 
nad ten więtfzego, · ktory z fzkoł przychodzi 
do Religiey, y do Rzeczypofpolitey. A jefii 
czemby to wykonać, to jeft, nakładu fzuka· 
my, zaprawdę ci to naylepiey uczynić mo
gą, ktorzy w hoyności y w bogaEtwa Kościel
ne obfitują. \Vieleby potrzeb fiudentow o· 
patrzyć możono z dochodow klafztornych: 
w ktorych gdyż częftokroć nie wiele Mnichow 

mie-
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miefzk'a, a dochody fą barzo wielkie, należy 
to ~a Rzeczpofpolitą ,_ ofZacowawfzy docho„ 
dy, pofianowlć, jako wiele każdy Klafztor 
ftudento\v ma chować. ·Ktorzy ftudenci abo1a 
by by!L -pofyłani do Akademii, aboby fię w 
tychże Klafztorzech uczyli u Mifirzow na to 
najętych. Mogliby też Pfalmy w Kościele na 
przemiany Jpiewać, abo inf ze powinności 
czynić. A ci i·ąfię na potym na potrzebę Ko 4 

ścielną, abo Rzeczypofpolitey poRugi f we o ... 
brocić mogą, Tożby też mogło być pofta
nowiono o tych , ktorzy mają wielkie <locho„ 
dy Kościelne, aby też y oni udzielali nieco 
ftudentom. Ale niewiem, ktoby lepiey mogł 
u nas potrzeby fłudentów opatrzyć, jako ci, 
ktorzy ro~dawanie duchowny1~h urzędow w 
fwey mocy mają. Ktorych ur.zędow <locho„ 

· dy, że dla Judzi naukami fię bawiących przod ... 
kawie nafi uftawili, łacno każdy obaczy~ 
może, kto pr2ezwifka beneficyi przy ich to„ 
miech u fiebie uważy. Bo je zową Prepofi„ 
tarni ( po profiu Probofzczami ) Szkola'ftyka„ 
mi, Kantormi, Kanonikami~ Ci wfzytcy we„ 
dle nafzego obyczaju od iłarania o dufze wol• ' 
ni fą. Coż tedy za urząd ich jen:, co za po
winność? Boć to Jlie podobna, aby ci, kto„ 
rzy te bene.fi_cia fundowali, mieli tak wiele 
dochodow ludziom prożnującym nadawać: 
abo te imiona Kliężey bez przyczyny zdziać : 
abo żeby te urzędy prożne za igry , a źa ffo„ 
wa n1ieli, Eo a coź to jeft, iwać kogo Szko-

ła- · 

„ 
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lafiykiem , ktory żadnego urzędu fzkolnego 
nie wykonywa? azaż to nie wfzytko za je
dno, jako kiedybyś też Murzyna białym: a 
flepego widzącym nazwał? Ktemu też ob
rzędy Kościelne obchodzić, y pewnych go
dzin modlitwy, ktore Canonicceprceces zową, 
mowić , nie może być właśnie Kanonikow a
bo Szkolafiykow urzędem nazw~no. Bo co 
je ft rzecz pof po lita, abo przyzwoita wfzyt
kiey Kfiężey, to tylko niektorym włafną być 
nie mo.Ze. Jakoż tedy one urzędy m:;iją byG 
nazwane? abo jakim fpofobem od infzych 
rzeczy mają być odtączone? Ja zaifi:e acz 
.żadney pewney o tern wiadomo.ści ż Hiftoryi 
ftarodawnych nie mam: wfzakż€ to , co mi 
fię na domyH zda, mam za to nie z drogi po ... 
wiem: wfzakże drudzy niech o tern rozfądek 
daw~ją. Bo y fame przezwifka podawają mi 
do tego drogę, abych Kanonikami zwał tych, 
ktorzyby fię w Kano niech, to jefi, w naukach 
Bibliey naywięcey ćwiczyli, a z nich y f por 
o wiarę wykładali, y HeretyEtwa hamowali. 
Bo ponieważ, jako jeft iłara Euripidowa po„ 
wieść, jeden człowiek nie może wfzytkiego 
obaczyć: a dofyć mają prace Plebanowie ma· 
jąc fiaranie o dufzach ludzkich , ucząc ludzi, 
Sakramentami Kościelnemi poRugując: prze
to za to mieli przodkowie nafi, żeby to z po„ 
żytkiemRz.eczypofpolitey, y z poczciwością 
Kościelną było, takiftan uftawić, ktoryby na ... 

1 

pilnieyfze fl:aranie miał, jakoby fi~ Pifrna św. 
uczył, 
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· uczył, wfzytkie fpory. rozeznawał y rozfą
dzał, a wiary pm wdziwey iłowem Bożym 
jako mieczem bronił. Ktemu, ponieważ Ko
ścioły miały przyłączone do fiebie fzkoty dla 
młodzieńcow, przeto chcieli do tego ftanu 
Kanoniczep;o przydać Szkolafiyki: ,nie ony, 
ktorzyby on lekki urząd, obierania fzkolnych 
miftrzow wykonawfzy, potymby dali pokoy, 
a-prace fię chronili ( bo a }, tożby y nanikcze
mnieyfzy tego nie uczynił ~ ) ale ktorzyby 
nauk ftudenfldch pewnych czafow farni doglą
dali: a miftrzom fzkolnym abo nauczaniem, 
abo dyfputowaniem, abo języka y pifina Ła
cińfkiego ćwiczeniem pomagali. Przydano 
też Kantory, ktorzyby młodzieńce w nauce 
Muzyki , y w infzych naukach Mathematyc
kich ćwiczyli; a Harali fię, aby czafu fpra
wowania świętych obrzędow, chwały BoGA 
nieśmiertelnego, y wielkich ludzi Hawne dziel
ności wyfpiewywano; a tak by głofow obra-
caniem ferca ludzkie jakoby ku nafladowaniu 
nadymano. Bo nam tak wiarę chcieli Przod
kowie zalecać: nie tylko flowy nauczających, 
ceremoniami y obrzędami zwierzchnemi, ale 
tez głofow nachylaniem, w ktoremby ufzy, 

. jakoby wielkich rzeczy :Ruchaniem fpracowa
ne odpoczywały. Archidyakonowurząd zna
mienity jelł, y aż do nafzych czafow jeH w 
uźywaniu: bo oni f ą dozorcami obyczajow, 
nauki, y wfZytkich obrzędow Kościelnych. 
A przetoż też prawem obwarowano, aby ża-

den 
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den tego urzędu nie trzymał, jedno ten , kto„ 
ryby od fzkoł jawne świade{two o nauce y 
cnocie miał. Ale tego trzeba pilnie patrzyć~ 
3~Y kto kupiwfz~ za .pienią.dze ty~uły, a nau
ki Żadney w fobie me maJąc, me łapał abo 
tego, abo ktorcgo infzego doflojeMłwa. Za ... 
prawdę niechby nikomu tego urzędu nie po
ruczano, jedno temu, ktoryby powagą, na
uką, doświadczeniem rzeczys y zwierzchtloto. 
ścią przed infzemi wiele miał. Dziekanowie 
( co widzę u nas w obyczaju jefł) f ą miafło 
Pafterzow, a w niektorych Ko.~cielęch maJą 
ftaranie o duf zach ludzkich. Probofzczowie 
mnimam, że byli fzafarze t a onych rzeczy 
fprawcy, ktoreby Kanoniki od nauk odrywać 
mogły. Kufi:ofzowie coby zacz byli, famo 
przezwHko ich okazuje, ktorzy Drnrby Kościel~ 
ne, to jeft, rzeczy na potrzeby ubogich, ab() 
Kfiężey, abo y drugich ofob Ko.~c.ielnych .na
znaczone chowali, a nimi fzafowati. Powie• 
działem już zdanie moje o dofi:ojeńHwach, a0 

bo urzędziech Kościelnych, a ile baczę, fnać 
niefprofne, ani też od rzecźy, y od farnych 
przezwifk rożne. Zaden mię zaifte na to nie 
namowi' aby przodkowie nan' ktorzy te do„ 
ftojeńftwa nadali, a ktorzy ten Han y zapła0 
tą , y czcią Wielką ozdobili, tak chcieli mieć, 
żeby ci, ktorzyby na tedoftojeńftwa byli wzię· 
ci; mieli prożnować a nic me robić : ale rad· · 
fzey, aby robili, a infze nauką y godnością 
przechodzili. Ponieważ tedy wfzytcy Kan~· 

111• 
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nicy y od teypowinnośd, ktora jefl: Plebanow 
włafna, to jefi:, od p1·ac o dufzacb ( wyj~w„ 
fży podobno Dziekany) wolni fą, y od dru
giey Kfiężey modlitwami zwyczaynemi, y of
fiarnmi nie fą namniey rożni, a nie godzi fię 
im pro~mować jakoby trądom, jakoż je tedy / 
inaczey wykładać będziemy? ktoryż będzie 
urząd ich. jefli nie ten, jakąm powicdzhł'? 
Kogoż tedy na te Duchowne <loftojeńftwa, 
świętemu Kościoła Bożego poxytkowi nazna
czone, radfzey obierM; mają, jedno ludzi. u
czone: ktorzyby y chcieli, y mogli on wfzy- ' 
tek urząd nauczania, rzeczy wątpliwe wy„ 
kładania, a odfzczepieńftw wykorzenienia na 
fobie przyftoynie nofić '? Byli niektorzyprze-
fzłego wieku 9 ktorzy co naprzednieyfze be
ne.ftcia famey fiachcie za prżyWileymi aż z 
Rzymu otrzymanemi przyfądzali. Byli też 
y ci, ktorzy u nas, to jeft, w pośrzodku Pól
fki Klafztory ludziom obcego narodu przy
włafzczali. Było też y to za nafzey pamię
ci, że bogate Opactwa w moc flacheckiego 
ftanu przychodziły. A tym czafem ktoby o 
ludziach uczonych ofobliwe ftaranie miał, nie 
był żaden. Byli, jefii fię nie mylę, Bifkupi 
nafi wedle praw powinni , aby do każdego 
takiego zgromadzenia Kflężey po dwa Do
ktory dawali. Zaś naleźli fię ci, ktorzy Sy
nod zebrawfzy uczynili Bifkupy od tey powin-. 
ności wolne: a miafto dwu Doktorow tylko 
jednego napifać kazali. O mrerzion~ f prawo ! 

za„ 
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żaden w tem zgromadzeniu nie fiedział, kto ... 
ryby' ludzi uczonych rzecz forytować, a tey 
fię u fr a wie zatlawić chciał. Cożeście w ten 
czas czynili kochankowie nauk, ktorzy ma
cie zwierzchność'? coś.cie za nagrodę czynili 
mifirzom wafzym, ktorym zacności uwłacza
no, gdy ona dwojaka liczba, ze wfzytkiey 
liczby namnieyfza wniwecz fię obracała '? 
Wyści~ milczeli. ano y między pofpolftwem 
naydują fię ci, ktorzy zacności nauk bronią: · 
y między niewolniki bywają' k torzy rozgnie
wanym Panom wolnie odmawi(iją. Czyli fnać 
na on czas takie czafy były , i:l wizytko na 
jednego wolą zdawać mufiano, przeciw kto
remu żaden be~ karania nie mogł mowić '? 
D0brzeć: już ci te czafy minęły. Nuż tedy 
wy, ktorzy fię naukami bawicie, ktorzy zwie
rzchność macie, _Qg_yrzycie farni na fię: radź
cie z Bifkupy o zacn'QŚci nauk: popraw cie 
oney ufławy: a iżby mi~fio jednego Doktora . 
juź nie dwa, ale całe ludzi uczonych groma
dy były przekładane , o to fię moc.nie zafia~ · 
wiayc1e. Co jefliby ktorzy byli, coby chcieli 
żeby tego nie rufzano, aby z odmiany nie 
uroiło jakie zamiefzanie: ci niechayby to u 
fiebie pilnie uważali, jefli fię tego więcey ma„ 
ją bać, czyli tego żałować, gdy wiela ludzi 
ofobne roz-umy z niejakiey rorpaczy, abo rad
fzey z niedofratku potrzeb nifzczeją. A kte
mu niechayby to u fiebie rozmyflah, iż w tak 
wielkiey liczbie ludzi beneficyami 1Kościelne-

mi 

/ 
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mi ozdobionych, żaden nie hył u nas, ktory
by chciał na Concilium ( d) być, gdy fię dla 
wiary świętey f prawy potrzeb, mało nie wfzy
tek świat nie dawno na nie zjeżdżał. A coż 
mnimamy być przyczyną tego? jedno to, iż 
jedni fię do tey f prawy nie godzili, drudzy u
rzędow, na ktorych fię prożnuje, używać wo
leli, niżli fię w fprawy pracowite wdawać? A 
kogo to nie boli, iż niektorych zacnych ludzi 
nauka, ktorą obdarzeni fą, dla tey prożnują-

- cey wołuości pożytkow fobie właśnie należą
cych nie bierze? Ta tedy rzecz, jefli kiedy, tedy 
naywięcey teraz zda fię być barzo potrzebna, 
aby y na ludzi uczone więt[ze baczenie mia
no, y beneficia aby już onym, ktorzyby iym 
zdołali, dawano. Nie boję fię. aby kto o mnie 
nie rozumiał, żebym fię abo w nowinach ko
chając, abo waśń na kogo mając to radził. 
Gdybym o rzeczach nieznacznych a wątpli
wych mowił, flufzniebym mogł być w ktorem 
z tych wyiłępkow podeyrzanym: ale iż orze
czach jawnych a każdemu wiadomych mo.
wię, dla czegożbv mię kto miat fztrofować 'I 
Złe obyczaje w Kościelne j<lwne przed oczy 
każdemu przekładam, y f po fob zwrocenia na 
drogę ukazuję. Ktora jefli fię komu nie po-

do-

( d) Mawi o Concilium Trydent!lirn, na ktorvm 
· prezydowar Hozyufz Polak, y na ortat11ich 

Seff yach wy1łani z ?olfki Able~aci znaydo
wali fię, znać. Że pierwey ta Kfięga wyda
na. nim Concilium Trydentikie zakończon4ł. 

LI 
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doba, dziwy będą, jefli fi(( mu ktora inna fpo„ 
doba. Ja zaprawdę anim fię fpodziewał, anim 
tego pragnął, żebych mogł lepfzą wymyflić. 
Znam niektore, co wdawfzy fię pilnie w mm
ki, ale gdy fię nalepiey rozbiegli, dali fię o
derwać do infZych fpraw, zkądby jaki poży
tek mieli. Ktorzy gdyby byli widzieli, że na 
dobre nauki jakie Hufzne a przyftoyne bacze
nie w Kościele mają: zaprawdę y zofialiby 
byli przy tern, na co fię byli udali, y mogliby 
byli jakiego w naukach fiopnia rlofiąpić. Ktoż 
tedy nie baczy tego, .że fama rzecz tego po
trzebuje, aey były wrocone Kościołom ozdo
by ich? Do(yć ci fię już tym prożnym a śmie
fznym bez famey rzeczy przezwifkom folgo
wało: dofyć Rzeczpof polita y Kościoł W po
śmiewi1ku byli. Czas już, aby wżd~r kiedy 
rzeczy przezwifkom fwojem były wrocone: 
niech bę<lą poprawione przefzłego . czafu o
myłki: doftojeńfłwa Kościelne niech będą da
wane tym, ktorzyby im byli ku poczciwości. 
Boć fię tak rzecz fama w fobie ma, tak praw
da, ktorey ja fobie, chociaby wfzytcy prze
ciwko niey mowili, wydrzeć nie dam: że wfzy
tkie one grunty y IDcljętności ludziom uczo
uym należą. Ktore jefli kto okrom nich po
fiędzie, niech wie, że rzecz cudzą nief pra
wiedliwie pofiada. W fiarodawnych Rzym-
1kich prawach napifano, iż ktoby rzecz świę
tą, abo Kościołowi należącą ukradły wydarł, 
niech będzie jako mężoboyca. Kradną a wy-

dzie-
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dzierają wfzytcy„ ktorźy na infzą drogę, niżli 
na drogę cnoty, abo nauki nafiąpiwfzy, na 
dobra Kościelne targają fię: ktorzy je na co 
infzego, niżli na święte potrzeby, obracają. 
Nię trzebać ludziom uczoL1ym na te ma.iętno
ści przywilej o w: ani zwierzchności Rzym
fkich. Urzędy y farne przezwifka takich be
neficyi, ktorych nikt dobrze okrom ludzi u
czonych fprawować nie może, ftoją za wfzy
tkie przywileje. Ktore tak ftę w te doftojeń
fiwa wlepiły, iż fkoro ktore doftojellfłwo po
mieniCz, wneteś już zarazem w Cercu czło
wieka myilącego wyrozumienie y z?ącze11ie 
jego wyraził. A dziwna jeft nieobaczność 
tych, ktorzy zgwakiwfzy takowe przywileje, 
dopuścili przezwifkom cało zoftać, zaifi:e abo 
im niefprawiedliwość ma być przyczytana , 
iż rzecz od przezwiika oderwali: abo przod
kom nafzym głupfiwo, iż l'zeczom ptzezwi
firn namniey nieprzyfłoyne dali. Ale byłci 
ten czas, kiedy y te przezwifka z rzeczą fię 
zgadzały, y te beneficia ludziom nczonym da
wano dla obchodzenia powinności. Potym 
nafiały czafy, gdy Bitkupowie, y d, ktorzy 
w f wey mocy beneficia mają, więcey fię po
częli kochać w tych, coby im ku .myfli mowi
li: coby z nimi fpolnie jadali, pijali, ig1·ali, co
by im zwodzili, a nierządney pożądliwości 
ich Hugami byli; ktorzyby umieli rozmnażać 
bogaftwa, y rozfzer2ać mo.bo.ść: ktorzyby 
im byli krewni, ktorzyby im abo w gamracy„ 

Ll 2 ach 
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ach, abo w czem infzyrn towarzyfzrni y Ru
gami byli. Y tym fię zH:ało, że z majętności 
ftarodawnych, a prawie j::ikoby dziedzicznych 
Judzie uczeni zrzuceni fą: a na miey l~e ich 
dano ludzi, jakom powiedział, Kościołowi 
nie pożyteczne, ale rzeczom ich y podawcom 
barzo pożyteczne. A j2ko {zarańcza na doy
rzałe zbo.:i.a przy lata, a ono, co ludziom na
gotowano, pożyra: takci też y ci wlecieli w 
zboża Kościelne, a te m:o1jętności, ktore we
dJe fłarodawnych ufiaw dla nauczania y uiłu- -
~owania wiary świętey było poświęcono, co 
oni pożądliwości w niewolą oddali. Lecz to 
niewolfhvo nie na wieki trwać będzie. Bo 
Jan Swięty, on tajemnić Bożych wykładacz , 
proroko·- · ał, (e) iż fzarn{1cza nic w!ęccy je
dno pięć miefięcy ( przez co abo jaki pewny 
cz~s, abo znaczną odmianę rozumie ) naro
dowi Judzkiemu fzkodzić miała. Trzeba tedy 
BoaA profić, aby on zmiłowawfzy fię nad 
Kościołem lwym , y nad rzeczami ludzkimi, 
kazał przeminąć tym piąci miefiącom: a on 
fzofiy, ktoregol>y krolefiwo fzarańcze zginę
ło, wfzytkim dobrym wielce pożądany z nie· 
ba fpuścić raczył: aby Bifkupom, y tym, kto
rzy Kościołow rząd w f wey mocy mają, dał 
.tę chęć, żeby ludziom uczonym do majętno-
ści ich prżychodzić dopufzczali, nie dwiema, 
jako ufiawili, aleby mogło być y wfzytkim 
ty~, k torzy nauką f wą, ludziom y Kościoła wi 

po-

(e) Apoc .. 9. v. S· & IO • 

. ·. 
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pożyteczni być mogą. Tym fpofobem fzkoły 
będą naprawione: rozumy młodych ludzi bę
dą pobudzone: każdyil:udent opuściwfzy cu
dze fprawy, będzie fię do prawdziwey z nau
ki chwały garnąć: a fiare prze.zwiika nową 
rzeczom obliczność przyniofą. Będą ci, kto
rzy około ćwiczenia młodzieńcov, około Hi
ftoryi pifania, praw poprawo wania,~ a mię
dzy nauki w wodzenia, wiary świętey ucze
nia y bronienia pracować zproft:ają, Y fpełni 
fię ono, czego fię Poeta dawno fpodzie
wał, gdzie tak śpiewa: Cf) 
Ultima Cummi venit jam carminis ceta;: 
.Magnur ab integro J eclorum nafcitu1· ordo, 
(>!am redit & virgo , redeunt Saturnia reg_na: 
(>ram nova progenie; calo demittitur alta. ·ro jefi: 
Ó{tatny wiek 1u2; przyfżedt, o ktorem pifała 
SybHla ona mądra Kumeyfka znać dała: 
\Vielki fięjuż porządek wiekow znowu rodzi, 
SaturnuJ f we Krolefiwa fpokoyne nam płodzi. 
Zja wiłta fię cna Panna, ktora fyna f we go 
Urodzi ta, jenż fpufzczon z nieba wyfokiego. 

Tylko wy, ktorzy fprawy'ludzkie rządzi
cie, życzcie aby ludzie uczeni w uczciwości 
by li : bądźcie życzliwi rozumowi y dowcipo
wi: to jeft, il'.awie Kościelney, y pożytkom 
R.wczypofpolitey. Wafzci to wtafny urząd, 
aby tak fzkoly 1były pofi:anowione, aby tak 
m lodzieńcy byli ćwiczeni, jakoby oni rodzi
cow y przyjaciął fwych żądzy, a Rzeczypo-

fpo-

( f ) Virgi!. Eclog. '4-· 
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fpolitey y Kościelnemu oczekawaniu dofiate
czniey y obficiey niekiedy dofyć uczynili. . Wy 
z tey powinności liczbę przed · nawyżfzym Sę
dzią dać macie, kar~rnie też, jefli w terr1 nie
tibale pofląpicie, flufzne odniefiecie. Macie 
tedy o to Haranie czynić, aby miH:rzom Hu
fzne zapłaty były naznaczone: tak żeby oni 
nie mufieli fobie pożywienia takiemi fpofoby 
fzuknć, ktoreby ich od nauk odrywały. Kte ... 
mu. też, aby y mifirzowie, y uczniowie jakiemi 
po'lytJ-ami do nauk byli przywabiani.. Bo to 
czafom byw'a, iż niektorzy jeniby abo pożyt
kow jakich nie mieli, abo fię też nadzieją na
grody, abo dofioyności jakiey nie ciefayli, 
rzadko do czego zacnego bywają pobudzeni. 
Trzeba fię te-dy o t0 Harać, aby od tego cza
fu urzędy Kościelne farnym tylko uczonym 
były dawane. Nigdy okrom ofobliwe~o gry
zienia na ten nieporządek patrzyć nie mogę, 
gdy widzę, ano miftrze fzko]ne prawie za nic 
mają: ktoreby jednak w tey uczciwości win
ni mieć, jako lekarze, prawniki, y infze Rze
czypofpolitey dobrze zafłużone. Nie mniey
fząć pracę ma nauczj ciel fzkolny, niżli ktory 
z tych: pożytek z nich rowny, albo więtfzy. 
A jefli bez tych Rzeczpofpolita nie może być, 
a jako bez onych będzie, ktorzy Haranie ma
ją o pomnażaniu nauk: z ktorych wiele bar
żo wielkich po.7-ytkow do Rzeczypofpolitey, 
y do Kościoła przychodzi? Wfzakże abx kto
rz,y mifirzowie nie domagali fię łakąmie urzę-

du 
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du tego, ktoremuby nie f pro fiali: przeto by
ła by to rzecz barzo pożyteczna, y do ofiroż
ności barzo potrzebna (jako :G'.yfzę zachowu
je fię w fzkołach Włofkich ) aby żadnemu u
rzędowi pewnego a wieczyfi:~go myta nie fta
nowiono: aby ten, kto by na onym urzędzie 
był, jakim takim będąc, oney wfzytkiey za
płaty nie brał: ale jako kto ucząc urzędowi 
fwemu dofy6 będzie czynił, tak mu teźmniey
fzą, abo więtfzą zapłatę niech dawają. Coby 
zaprawdę w każdem urzędzie tak świetikiem, 
jako y quchownem miało być zachowano. 

ROZDZlAL III. 
Spofob po.ftanowienia Szkol. 

o porządnem poftanowie~iu fzkoł wiele 
.zn a mienicie ludzie qczeni na pifmie podali: 
cżego mi tu fzeroce wypifować nie trzeba. 
N apirwfze fiaranie ma bye o nauczycielach, 
y o uczniach: aby oni za.f polnym wfzytkich 
zezwoleniem, do nauczania godni , y ci do 
przywykania fpofobni obierani byli: aby jefli
by fię ktorzy do tego oboyga zgodził.i, nie 
byli jako ofieł do lutnie przyfiawieni. (g) Co 
widamy, że fię przydawa tym, ktorzy niema
jąc przyrodzenia po temu, do fzkoł bywają 

L l 4 po-

( g) Łacińfka przypowieś~ Ajinus ad tyram, g;Jy fię 
kto prze nikczemnosć do rzeczy zacncy nie 
godzi. 
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pofyłani: zkącł potym rodzą fię, abo wych~ 
dzą oni iud.zie nikczemni, ktorzy potym zo- · 
fiawfzy duchownymi, bywają Kościołowi y 
~Iciążeniem, y zelżywością. Przebrawfzy ro· 
żumy do tego godne, niechby o tern było fia· 
ranie, aby fiudenći przećwiczywfzy fię w pir
wfzych trzech naukach Grammatyki, Dialekty
ki, y Retoryki, każdy wdał fię w tę naukę, 
ktoreyby fię naywięcey uczył, y w niey fi'& 
ćwiczył. Bo w fzkole y Filozofie~r', y infzych 
nauk trzeba uczyć, a napirwey językow, bez 
ktorych y nauki CHRYSTUSOWEY' y infzych 
nauk ludziom potrzebnych nie może fię żaden 
dobrze wyuczyć. Trzeba fię też ćwiczyć w 
pifaniu, dyfputacye y deklamacye [prawować, 
o ktorych rzeczach ludzie uczeni wiele nauk na 
piśmie podali. Nie dawno też Symon Mariciu; 
z Pilzna nafz Polak dofyć mądrze y ochędo
żnie o tem dwoje Kfięgi napifał: a wfzytek 
początek fzkoł, pofłanowienie, y fpofob z 
wielką pilnością wynalazł, y na pifmie polm
zał. Do drugiego ćwiczenia fzkolnego zda fi't 
że trzeba przyłączyć fądy: aby fię , też w f ą
dziecb ćwiczyli, o czyrneśmy nieco w Filale
cie ( ń) powiedzieli. A naywięcey o to fię 
trzeba fłarać, aby fprofne grubiańfłwo, a pi„ 
fma płotme y nikczemne, dyfputacye prożne 
y :nie pożyteczne były i fzkoł wyrzucone. 

Są 

(h) Phiialethes jakośmy y wyżey _przypifali, wy
kłada fię mifownik pr·awdy. Tak nafz FRYCZ 

nazw al f woję jednę Oracyą. 
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Są ci, ktorzy frafzkami a niepotrzebnemi fa„ 
paczkami wiele czafu ftrawili, więc fię też 
fpierają, chcąc aby tak młodź uczono: 

Vel quia nil reflum, ni.fi quod placuitfibi ducunt: 
Vel quia turpe putant parere rninoribus, & qutZ 
lmberbes didicere, Jeries perdenda fateri. to jeft: 
Abo że nic za dobrą rzecz nie policzają, 
Chyba ono, w czem farni fobie fię kochają: 
Abo że im wlłyd nie da , by młodfzych fłuchaJi, 
Co bez wąf a nawykli, aby precz miotali. 

Lecz fłufzna rzecz, aby tacy więtfze ba
czenie mieli na Rzeczpofpolitą„ niźli na fwą 
exifiimacyą. Widzimy, że mowa, ktorey w 
fzkołach używają, nie dawno była nieczyfia, 
y plugawa: a nie miała tey ozdoby, ktoraby 
fię do fpraw zgodzić mogła. Wiele też w 
u ich rzeczy takich uczono, ktore nie nam, ale 
k torey infzey nieznajomey krainie świata Ru
żyli. A ponieważ wiele ludzi mądrych ukazali 
drogi y fpofoby dobrego nauczania młodych 
ludzi, przetoby trzeba ich rady Ruchać: cze· 
go my teraz wyliczać zaniechamy. 

ROZDZIAŁ IV. 
Napominanie do ludzi fżkolnych, y do tych , 

ktorzy ludzkie rzeczy rzqazq. 

N afze zaifłe na ten czas przedfięwzięcie 
było, abychmy do przywrocenia tak zacney 

J.l s rze-
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rzeczy , ony ktorzy to w f wey mocy mają t 
J)amowili: a przytym też ludzi uczone prze
ftrzegli, aby tego fi:anu, ktorem fię bawią przy
fioynie, pilni byli, a pięknemi tytuły ludzi dla 
nabywania dofl:oyności nie ofzukawali. Stara 
ono między ludźmi przypowieść, że poczci„ 
wo~ć cł~owa nauki. (i) Co fię zda być o oby· 
czaj;1ch ludzkich rzeczono: ktorzy chcą w tych 
naukach przodek mieć, ktoremiby jakich do
floyności dofowić mogli. Ale dobry człowiek 
ten fobie kres ma zamierzyć: aby nauki fwo
jey używać mogł Im ilużbie l3ożey, y Iudzkiey. 
Lecz jcili ktorzy uczą fię nauk w ten f po fob, 
aby czci y zacności, abo urzędow jakich do-· 
fląpili: ci koniecznie fiarać fię o to mają, aby 
tycb urzędow godni byli, a iżby więcey chcieli 
być uczonymi, niżliby fię zdali. Bo żadna 
rzecz ubarwiona nie może być trwała. A dzi
wnie fię dawają ludziom w pośmiech, ktorzy 
by offowie (k) Kumańicy ( w~dle Harey baśni) 
gdy z nich cudzą fk:orę zedrą, w fwojey fię o
kazC1ć murzą. A tak byłoby to z pożytkiem 
Rzeczypofpolitey, aby żadnemu urzędow u
czonym należących nie dawano, jedno kto
rzyby jaki znak nauki fwey okazali, a fiebie y 
n"auki fwe ludziom uczonym zalecili: ktore 

iście 

<J) Cicero in Tufcul. qureftion. Honos alit arteg. 
(k) Ofiel n Kumanow uczynił fię byt Lwem. wlo • 

żywfay ikorę lwią na fię, ftrafzyt ludzi, aż 
go poznano po ufzu. Ztąd przeto ofl'em Ku
mańfkim onego zową. gdy fię kto gtupi za mą
drego pepifuje. Era/ni. in Chi!. 
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iśde trzeba obrać, aby byli jako Sędziowie y 
pofpolici ludzi uczonych dozorcy. Bo tym 
fpofobem y o1łowie Kumalifcy nie leda jako 
nas ofzuk<lją: y ludzie prawdziwie naukami 
fię bawiący w powinney czci nie będą ofzu„ 
kani. Ktorych czci, abo y urzędow, chociaby 
flę żadóemu nie doftało używać 1 wfzakże to 
przedfię prawdziwym cnoty miłownikom na
leży, nie wątleć, nie pfować fię dl61 złych c~a
fow, a więcey fię kochać w piękności cnoty, y 
w pracach, nWi w zapłatach: pamiętając tak
że na dawne a wielce Ha.wne ludzie', ktorzy fię 
Kościołowi y Rzeczypdfp. dobrze przy.tłu„ 
gować nie przeO:awali, chocia im za to urzę
dow żadnych nie dawano, y pof polfl:wo frodze 
niewdzięczne tego było, a na dobrodzieyftwo 
ich nie pamiętało. Znofili oni przedfię nie
wdzięcznego ludu niechęć, a przekładali nad 
nię miłość, ktorą oyczyznie winni byli. A tak 
miłownicy nauk, chociaby też żadnemi doHo
jefrftwy nie byli obdarzeni, niech wiedzą, że 
rzecz BoGu barzo wdzięczną czynią, gdy fię 
abo Religiey, abo zgromadzeniu ludzi dobrze 
przyflugują. Zadney rzeczy więcey nie ma. 
pragnąć człowiek Chrześciafiiki, jedno mieć 
onego, coby fię dziwował, abo przypatrzał 
jego f prawom, a chwalił je, ktory po tym za:
płatę fłufzną ina dać: a to, czego niewdzię„ 
cznoś<; ludzka zaniedba, obficie nagrodzić: co 
ma być więcey waźono, niż wfżytkie nagrody 
y doftojeńftwa, ktore jedno człowieka na świe-

cie 
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cie potkać mogą. A przedfię w tem czafie 
niech fobie rozmyfi:;jąBifkupi y infi.Przełoże
ni) że mają dać liczbę BoGu ze złego ducho
wnych doftoieńfrw rozrlawania. Bo rzeczy na 
święte potrzeby oddane na świetfkie potrze
by obrocili, a poddali je pod fwoje pożytki, 
y pod f woje żądze. Podatki, dyf pen fa eye, 
łatki, ligi, krewność y herby w dofłoyności 
duchowne wlazły: ktorzy nic nie radzą o wie
rze y potrzebach Kościelnych, ci przedniey
fże mieyfca zafiedli: zaś uczyciełowie god-
11ych y flufznych nagrod, a uczniowie żadnych 
nie mają. Przeto też nauki oziębły, rozumy 
ofobne, ktoreby ku czemu dobremu (jako 
mowią). pr2yiść mogły, zw~itpiwfzy o fobie, 
biorą fię źa te nauki, z ktorychby pożytek ja
ki mieć mogli: a ludzie nieumie_h:!CY pifma, 
trzymają urzę<ly luctziom uczonym należące, 
~jako trą<lowie nad cudzą pafa!.l prożnujący 
iiedzą. Ztą<lże to bywa, iż gdy naucżeni lu
dzie doll:ojeóftw fobie należących nie mają, a 
ci co dofiojeMl:wa mają, niedbają o to, aby byli 
uczonemi, tedy wiela, a bez mał·a przedniey
faych powinności, od oboyga ftanu ludzi, y 
Rzeczypofpolita, y Ko~cioł potrzebuje. Pra· 
wa na wielu mieyfcach poprawy potrzebują: 
ktore zaprawdę ku zacności fwey przywro
cone być nie mogą, jedno od tych ludzi, kto
rzy w nich biegłość mają, aby z rzeczy jefz
cze w naukę nie obroconych., naukę uczynić 
mogli. Bo co fiEt dotycze wiary, jefli kto mni-

ma, 
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llla, aby bez umiejętności wiela nauk mogła 
być obroniona, ten niech pewnie wie , że w 
wielkiem a fzkodliwem błęd~ie rnidzka, z 
ktorego jako łacno w rozmaite złości up<:iŚĆ, 
Wiele ich tego farni doznawfzy dobrze Wt~dz.ą. 

Zamknienie tych wjzytkic/z l(fitlg· 

Tośmy mieli, cobychmy o Szkole napifali, 
y owfztm o wfaytkiey l<zeczypofpolitvy, to 
jefi o f po lnem ludzkiem fłowarzyfzeniu: . kto
re, jako naywyżfi Filozofowie powiedąi~!„ 
naywięcey z przyjaźną chęcią bywa jedna
ne, pomnażane y w całości zachowane. Bo 
ta jeH: prawidłem a jakoby prawem, ktora złe 
chęci kiełzna: bo fię żaden nie gniewa na o
nego, ktoremu z f erca wfzytkiego dobrego 
życzy : ani idzie jego rzeczy wyd2ierae : y 
żadney fię rzeczy nieprnyftoyney przeciwko 
niemu nie dopufzcza. A fprzyjaźna chęć ~by 
była trwała y mocna, trzeba żeby fię opiera
ła o korzeń wiadomości y przyzwy~ajenia 
rzeczy uczciwych. Ch'11ieją fię bowiem wfzy
tkie rzeczy ludzkie, ktore na tych fundamen
ciech nie fą poftanowione. Ale iż tak wielka 
jeft przyrodzenia ludzkiego wątłość, iż onę 
prawdziwą f przyjaźność częltokroć dla eda 
przyczynki dopufzc1;amy fobie wydrzeć. abo 
2wątlić: przeto prawa na to fą uiławione, aby 
nimi niefpokoyn~ namiętności były hamowa
ne: a on~ fpqyjaźność, towarzyfiwa ludz-

kie--
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~iego zwiąfka była naprawowana: winni aby 
byli karani, a dobrży nagrodam1 pociefzani . 

. Z ludźmi teź poftronnymi, z ktoremi ·mi praw 
fpolnych nie mamy, ani Sędzio w, jeHi fię ina
czey pojednać nie możemy, tedy dla tego fą 
woyny uftawione: ktore nie mogą być fprn
wiedliwe, jefliby wprzod nie były przyHoyn :e 
przez upominanie fię fwego opowiedziane. A 
tak ponieważeśmy już te rzeczy przełożyli, 
ktore y do obyczajow, na wiadomo.ści y na 
ćwiczeniu w uczciwych rzeczach zafuf!zonych, 
y do praw wflelakich, y do fprawiedliwego 
walczenia należą: przeto ten wfzytek fpis koli
czemy. W ktorem jefli fię komu zdamy być 
abo przydłużfi, abo krotcy: ten niech wie, iż 
tak barzo ludzkie dowcipy fą rożne, że iym 
wfzytkim nie może jeden nigdy dofyć uczyni~. 
Sama tey rzeczy, o ktorejeśmy to pifali, wiel„ 
kość, a dowcipu nafzego mdłość, y ni ef pofo„ 
bne zdrow:e, ktemu też fl:arania y fprawy roz
maite, wielką chęci y pilności mey przyniofl'y 
trudność, żem wfzytko nie tak, jakoby trze
ba, wyprawił. Wfzakże'.jednak to wfzytko 
takeśmy wyprawowali, żeśmy w każdey rze„ 
czy do cnoty, aby na nię nawiętfzy wzgląd 
miano, ukazali. 'vV tem jeiliśmy ce wyH:ąpili, 
tedyśmy to z wielkiego na cnotę zapatrzania 
uczynili. Ktorey cnoty, wiem. żem nie tak ja
ko przyfioi, wyilawił: ale6 zaifte fama przez 
fi.ę taka jeft--; iż gdyby fię jey prawie przypa
trzono, a ona moc fwą okazała, dziwnieby 

fet-
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ferca ludzkie ku miłowaniu .liebie porufzyła: 
nie trzebaby praw, ani ufiaw, ani żadney pra„ 
ce około rofkazowania y zakazowania. · N1e 
było-by żadnego mieyfca zazdrości, waśni, b
koniftwu, niepowściągliwem poządliwościom 
ani łakomen~u łapaniu urzędow, ani nieukro
conem chęciom. Sama cnota, jako niejaki 
Duch Boży, miarkowałaby złe żądze, y wlzy
tkie fprawy obracałaby do panowani~t Hate
cznego rozumu: pożądliwościby fprofne ha ... 
mowała: nikomuby podeści a nie rnyfliła. : ni 
pod kim by dołow nie kopała: na fwemhy 
acz na male, przeftawała, nikomuby gwał
tu nie działała: krwiby człowieczey folgo· 
wata: ozdoby y ~yczliwościóy dobrym na
ukom fzukała: fla wy a podchlebftwaby od 
ludzi gardziła: rzeczyby pnnvdziwych, pro
fł:ych a otworzyfrych nailadowała: a zaś fał
fzywych, a ubarwionychby nie nayrzała: 
zacność, y pożytek by Rzeczypofpoljtey nad 
fwoję część , y pożytki przekładała: żal, 
wzgardę, y nieprzyjaźf1by znafzała: y famey
by fię śmierci dla .zdrowia RzeczypofpoUtey, 
a dla zacności Religiey, choćby ją ftrafzono, 
podjąćby fię tlie bała: a gdyby jąjuż zadawa
no mężnieby podjąć kazała. Tą cnotą blifko 
każdy do BoGA pr.zyfiępuje: ktory ją wyna
fazł, y jefł jey początkiem y pomnożycieiem. 
Niemo.Ze to być, aby on f prawca, jakoby fię 
kol wiek rzeczy ludzkie ' wiodły, ni€ miał tego 
chcieć, aby ta jego fprawa była wielce ważo-

na 
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ua, a wfzytkie infze rze~zy aby za nic były 
miane, jdliby z nią jaki f µor miały. Tey fpta~ 
wie Bożey ani Kroi, ani Senat, ani Ż<1de11 lud 
·nie może fię poczciwie fprzeciwić. Tey kto
by chcąc y wiedząc nie był poflufzen , ten by 
fprawce jey BoGA farnego poRufzen nie był: 
przyrodzenieby ludzkie z fiebie zewlokł, a 
frogieyL.t· fię złości dopuścił. Niechayże tedy 
będą ważne, ile chcą, bogaćtwa, zacność ro
du, dużość ciał~ y możność: ale gdzie przyi
dzie z cnotą na fztych, wfzytko to ma być i;a 
nic. Tego prawy rozum chce: tego y przyro
dzenie na wfzytkie ruczy rozdane ftateczne 
y wieczne: tego też chce lepfzy nad przyro
dzenie Boa, on naywyżfzy Miffrz, Hetman, 
mściciel, y nagrodzicie!. Ktorego dnia onego 
oftatniego ociekawamy: gdy trąby f wojey gł o
f em do Majefi:atu fwego fądowego wyzowie 
żywe y zmarłe, o Jbierać liczbę z fpraw od 
każdego, a przypominając rachunek opufz
czenia cnoty jego. (l) Nie będzie tam na po
mocy mnofl:wo flug, ani życzliwość ludu, :mi 
mowy przyjacielfkie na upodobanie wyrzeczo„ 
ne. On Sędzia, ktorego oczy wfzytko widzą, 
uczyni, nie mając żadnego baczenia na ofoby, 
wedle każdego uczynkow godny a fprawie
dliwy wyrok. Dobre, pobożne, ktorzy ~ywot 
f woy z cnotą zgodny wiedli, wefelnym nie
śmiertelnym obdarzy: a złe, ktorzy wfzytko 
wedle lubości fwey czynią, a złem chęci.om 

fię 

(I) Matt. z+ v. 31. :r. Thes. 4. v . .r6. 
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fię poddawają, ręką nie życzliwą udśnie, y 
do onego tarafu wrzuci, gdzie będzie płacz a 
zgrzytanie zębow. Pana BoGA tedy profzę, 
aby nas zapalił fprawiedłiwą miłością cnoty, 
a dodał nam mocy ku czynieniu tego, co~y 
było ku zacności RzeczypofpoJitey , y wiary 
świętey: a na potym aby nas żywctem wie
cznym przez JEZUSA CHRYSTA darował. 

Kfittg o Szkole, y o P oprawit Rzeczy-
pofpolitey koniec. . 

PRZYDATEK 
DO 

KS I Ą G 
O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEY. 

Andrzey }rycz 1Vlodrzewjki Kro!ewfki 
Sekretarz, Polfaiey ywfzytkiey Sarmacyey 

S!achciconi :.drowia życzy-: 

zynicie, jako wam przyfioi , 
Slacheckiego St;mu Panowie: 

i;;..;.:,,,~ gdy niechcecie, aby co w Rze
-~~~V czypofpo~itey Hanowiono, was 
:fię nie dołożywfzy. Na tern bowiem jefł ftan 
wafz, aby _nie jedno Rzeczypof politey od nie-

M m przy-
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przyjaciela bronił: ale aby też temu zabiegał, 
żeby ona abo w obyczajnch, abo w prawach 
fzkody jakjey dama nie cierpiata. A wfaakox 
iż żadnego mieyfca u fiebie dać niechcecie 
nowem a nieflychanem radóm, w temby nie 
bez przyczyny kto miary niejakiey w was po
trzebował. J efl: bowiem wiele rzeczy, acz 
nowych, y przedtem u nas nieużywanych: a 
wfzakże ·uczciwych y wielkich pożytkowpeł
nych. Ktorych nieco w KfJęgach o Poprawie 
Rzeczypofpolitey wyłożyłem. Co jefiijefzcze 
kto re przełożę, mam za to, że nic od powin
ności mey zdrożnego nie uczynię. Bo mam 
fię za obowiązanego Rzeczypofpolitey, jakom 
ikoro między Sekretarze Krolewfkie jeft poli
czan; nie tylko do utajenia tego, coby Rze
czypofpolitey fzkodzjło, ale też do objawie
nia tego, coby jey pożyteczna być mogło. 
Acz ja nie jeftem ten, ktorybym o fobie to ro
zumiał, żebym przed in n em i, y có poźytek 
czyni, y co wadzi, lepiey obaczył: ale iż lu
dzi wielkich a zacnych poważne o Rzeczypo
fpolitey zdanie częftokroć flyfzalem, drugich 
też podleyfzych fianow dyf putacye. abo fpol
ne o tern ńamowy wiadome mi były, przeto 
umyfliłem je ·wam \ rypifać: abyście, jefliby 
fię wam podobały, ftarali fię jakoby ku ikutko
wi były przywiedzione. Co jefii tę powinność 
moję wdzięczną \vam być obaczę, będę fię z 
tego wefelić o Panowie: a jefli nie, przedfię 
będę fię ciefzył tero, że w fobie dobrą chęć 

czu„ 
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cżuję: a u kaźdegó, ktory to czytać ~ędzie, 
to świadeftwo fobie zoll:awię, źem niczego 
więcey nie pragnął, jedno abych widział 
Rzeczpof poiitą. co naylepiey poitanowioną. · 
Teraz juz o rzeczy mowić pocznimy. 

ROZDZIAŁ I. 
O przyczynach feywow, ktore fq dwie: r, Czy

nienie Jrrawiedlźwoici mif;'dzy obyw1,ztelmi, a 
obrona od nieprzyjaciela. 2. Ktorct nadktorq 
rna być przekładana. 3. Oprzyczynachurzę
dow, a ktore rzeczy w fobie mid powinni. 
4. Nakoniec o powinności Sfdzio~v. 

D1a dwu przyczyn zwłafzcza feymy u nas 
na każdy rok bywają. N aprzod dla czynienia 
fprawiedliwo.5ci. Potym dla pofianowienia o· 
brony przeciwko poHronnemu nieprzyjacielo
wi. Bo od wfzytkich Sę<lziow Powiatowych 
bywają appellacyine na feym, tak iż barzo 
wiele fpraw tam przychodzi. Od nieprzyjacie
la też poitronnego mato nie na każdy rok zie
mie Sarmatilcie bywają trapione. A tak trze
ba tego, żeby Rzeczpofpolita abo ilużebnym 
ludem, abo pof po litem rufzenjem była bro
niona. A ponieważ ani fądy, ani obrona, o
krom gotowych pieniędzy nie może być na 
wieczność pofianowiona, przeto powiem 
zkądby ich dofiawać: :.\le pirwey o fądziech, 
y .o fprawiedliwości. 

lYI m 2 Po-



54S o POPRAWIE RźECZYPOSP. 

Ponieważ tedy k~żda RzeczpofpoJita w 
ziemi f wey f prawiedliwością bywa rządzona, 
a po ftronach od nieprzyjacioł poH:ronnych 
mieczem broniona: przeto Hufznie ta oboja 
rzecz ma być' wielce ważona. A wfzakoż je
flibyś ufiawiczności pożytku p'1trzył, daleko 

· więtfze y obfitfze pożytki przychodzą z fpra
wie<lliwości, njż}i z woyny. Bo y woyny nie 
może nikt dobrze po flronach wfzczynać, aż
by pirwey w ziemi wfzytkie rzeczy fprawie
dliwością dobrze po[tanowiorie były: a gdy 
tey nie b.ędzie, tedy woyna jeH fprofna y nie
uczciwa. A zaś fprawiedliwo.~ć okrom woy„ 
ny fama przez fię świeci, a je fr wfzytkich cnot 
przednieyf~ą. Okrom tey Zbory ludzkie złe 
bywają zbie'r.~ne, gorzty ftanowione, a nago
rzey zachowane: t'1k, iż nie bez przyczyny 
Augz!ftin napifał; że Rzeczpofpolita okrom 
fprawiedliwości, jefi: fzczyry rozboy. Bo a 
ktoż z cz:·owickiem niefprawiedliwym długo 
rniefzkać, kto z nim towarzyfiwo życia fpol .. 
nego mieć chce? Zaś z ludźmi fprawiedliwe· 
mi, ktorzy każdemu jego włafna rzecz z do
brey woli przywłafzczają, uciefzna je ft, życia, 
rzeczy, y wfzytkich f11raw fpołeczność. 

Lecz ponjeważ fprnwiedliwość częścią 
dla flepey nieumiejętności, częścią dla złych 
namiętności byw~ za tłumiona, przeto f:zuka
no w Rzecz.achpof politych ludzi do rządzenia 
godnych, mądrych, a namiętności barzo 
ikromne mających: ktorzyby umieli y chcieli 

fpra-
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fprawiedliwości uczyć, a tych, ktorzy ją gwał
cą, do ich powinności odzywać: a ci władz'! 
wielką miewali, iż mogli to czynić, coby 
chcieli. Tych trzech rzeczy złączenie, mowię, 
mądrości, obyczajow fkromności, y władno
ści przynofi zdrowie Rzeczypof politey, a ro
zerwanie zarażę, y 1kazę. Bo a co jeft nie
bef piecznieyfzego, jedno możność, kto raby 
fię mądrością a cnotą nie podpierała? A za
fię w' kim one trzy rzeczy fą, ten zwierzchno
ścią pofpolitą ozdobiony y ręce ludzkie chci
we powściągać, y krzywdy czynić niedopu
fzczać: a uczynioną karać: naoftatek Rzecz„ 
pofpolitą fzczęfliwą uczynić może. Lecz kto
rzy tak wielką władzą mają: ci w wielkich 
Rzeczachpof politych, a w nieikończonem 
mnolhvie fpraw, wfzytkich fpraw rządzeniu 
dofyć uczynić nie mogą. Dla .tego Urząd 
zwykli ufiawować, na ktory część powinno
ści fwey wkładają. A jedne czynią Sędziami, 
k torzy tylko f prawy fądzą, drugie czy nią S ta
rofłami zamkowy Powiatow, ktorzyby karali 
tych, co prawu poflu!Zai nie f ą : po tym te;t 
drugie urzędniki nad infz.emi fprawami prze
kładają. O ktorych rożno~ci w infzych Kfię·
gach dofi:atecznie wypifałem. 

Teraz fię rzecz nafza. będzie bawić około 
powinności Sędziow. Ktorzy ponieważ fą 
Hugami fprawiedliwości, a fprawiedliwość w 
prawie zamykać fię ma: teiyćby prożno y 
prawa fianowić, y ufi:awy o fprawiedliwości 

.Mm 3 . aa-
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dawać, gdyby wykonywania ich, mądremu 
jakiemu a dobremu człowiekowi, jakim ma 
być Sędzia, niezlecona. Za dobrym 1epak 
fprnwow ~i niem tądow przychodzi pokoy, zgo
da, y zdrowie pofpolite , y infze wielkie a ro· 
zmaite pożytki: zaś za zaniedbaniem y wy
wracaniem fądow przychodzi roftyrk, waśń 
pofpolita y każdego z ofobna włafna. Zkąd 
rofłą nienawiści, nieprzyj~.źni, f wary, rąk po
rywanie to oo ran, to do mordow, y do wie1a 
złego? Co potym Pan BoG karze, (łbo rzeczy 
firafZliwe z pofironnych krnjow przypuściw
fzy, abo zamiefzani.a a rofiyrld wn~trzne do
puściwfży, abo jakimi infZymi nędzami: kto
re od domowych y od poHronnych ludzi po
chodzą: abo plugawą woyną. y fzkodliwą. 
Lecz co o fądziech nafzych ziem mowić mam, 
tak rozumiem, że każdy z was u~ fiebie roz
myfla. Acz niechcę mowić o onych, ktore 
w każdem Powiecie fprawują. To powiem, 
że w tak widkiern rnnoftwie prawujących 
fię barze ich m~lo jefl, ktorzyby od powiato
wego Sędziego nir mieli Ha walny feym appel
lować. Co , jefli fię dzieje uporem Hron, abo 
Powiatowych Sędzio w winą, nj e trzeba otem 
teraz mowić. Ono pewna, że barzo wiele jeft 
fpraw: ktore począwfzy fię fądownie od dwu
dziefiu y daley lat, jefzcze nie fą 1kończone. 
Y to też jdł rzecz jawna, że codzień tak wie„ 
le a wielkich f praw przybywa, iż Kroi y z Pa
uy Radami będąc mnoilwem infzych wielkich 

/praw 
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(praw zabawiony, bdnym f pof obem temu 
fproH:ać nie może, aby je odfądził: chyba że
by fię feym na barzo długi czas przewlec 
miał. Co iż fię fnadnie ftać nie może, widzi
my, źe wielkie mnoftwo prawujących fię bar
zo wiele czafu prożno trawi, nakfady wielkie 
podeymuje: z ieymu nie fprawiwfzy nic od
jeżdżać , a zaś na drugie fię feymy wracać 
bez pożytku mufi. O czem jefli jakie ftaranie 
mieć chcemy, zaprawdę trzeba infz :-go fpo
fobu fzukać, jakoby tak wiele fpraw firn 'iczyć: 
a Sędzie poftawić, ktorzyby ten urząd fądze„ 
nia wykonywali. 

ROZDZIAŁ II. ~ 
O )karbie R.zeczypofpolitey, o Sfdziach, y o 

innych potrzebach Rzeczypofpolitey. 

A iż żaden żołnierfkiey f wo im na kła iem 
nie Huży: a godzienjefi: robotnik .zapłaty f wey: 
przeto Rzeczpof po lita powinna opatrować po
trzeby tych Sędziow. Co jednak nie może 
być bez pieniędzy w pokładzie leżących. A 
dla tegoż około fpofobu zbierania ich tu mu
fzę nieco powiedzieć. Są w Krolefl:wie na
fzem, y w infzych krainach kniemu przyłą· 
czonych barzó hoyne beneficia, ktore Bifkup
fl:wami zowiemy. Są też y drugie rozmaite, 
acz mnieyfze, ale gdy będą wefpołek złączo-

M m 4 ne, 
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iw, za wielkie mogą być poczytane. (a) Tych 
w~zyt ich beneficyi rejefir mogliby Rifkupi 
przyni "' ć na feym, a potymby niech te bene
ficia I od przyfięgą oni fzacowali, k torzy je 
trzymają: policwjąc w to tak <łziefięciny,jako 
inf ze CZ) ńf ze y dochody wfzelakie. Ten fzacu„ 
nek chocitby fię na feymie zfiał, chociaby tez 
od Syr1 du Biflmpiego na feym był przynie
fion, niechby był w rejefir wpifan. Aleby taki 
artykuł trzeba ufiawić, iż na kogoby to pew
rje przewie Jziono, iżby niefprawiedliwie f we
go ben ef cium dochod ofzarował, ten okrom 
te o , że był za krzywoprzyfiężcę rozumian, 
niechby ónego beneficium zbył, ktorego do ... 
hod wiedzący chcąc zle ofzacował. Gdyby 
ym f po fobem te docho<ly ofzacowane były, 

tedyby trzeba wfzytkiego duchowieńfiwa pro
ftć, naprzod aby dochod jednego roku daro
waliRzeczypofpoliteyraz,jako narychley mo
gą: jcfliby nie mogli za razem, tedyby niech 
jednego rok n jednę połowę dali, a drugiego 
drugą. Ktemu aby na każdy rok napotym 
pełną fummę, to jef ( da wam na przykład) 
dziefiątą część ofaaco anego dochodu da
wali . . 

Co jeflih·by t~go ut ·a1mieyfzych dzier
żawiec tych heneficyi nie uproizono, tedyby · 
łacno uprofić możono u tych, coby po nich 

na-

(a) Za do!ożeniem fię y zezwoleniem Rzymfuim 
przedfiębrać takowy projekt należałoby. 
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nafiępować mieli: bo ci, ktorzy to w fwey 
mocy mają, nie dawaliby nikomu żadnego 
beneficium, ażby fię pirwey na to obowjązał. 
Ktory obowiązek ściągałby fię potym y na 
ony, ktorzyby po nich na te beneficia abo po 
śmierci pirwfzego dzierżawce, abo jakim in
fzym prawem nafiąpili: a nikomuby tych be
neficii nie qawać, ażby fię obowiązał obycza
jem już po\viedzianym, ku zapłaceniu tak do
rocznego dochodu raz, jako tez dziefiątey 
aęści _na każdy rok onych potomnych lat. 

A gdyby fię to f prawiło, tedyby fię też o 
to pilnie ftarać trzeba, aby ludzie świetfkie
go fianu dali fię też na takie fkładanie namo
wić, żadnemi fię wolnościami nie wymawia
jąc f polnych brzemion nofić. Bo ponieważ 
duchownych ofob dziefięciny daw.nieyfZe, niż 
ktore wolności fiacheckie, fą: a nie tylko pra
wem Bożym , ale też obyczaymi y prawy oy
czyfiemi wolni fą! od wfzelakich powinności: 
tedyćby fię też to nie godziło, aby, gdy ci da· 
wają, drudzy wolnościami jakimi chlubi~ fię 
mieli. Bo gdyby nieprzyjaciel, czego Boh.: 
uchoway, wojował a nafae pofiadał, nie miał
by żadnego baczenia tak na ś wietfkie, jako 
n a duchowne. Ale świetfcy fianowie przyno
fzą pofpo1icie jakieś wymowki. N aprzod, iż 
nie tylko poddani ich fkładają fie na żołnie
rze: ale y farni, gdy potrzeba „ przypadnie, 
rnufzą na woynęjechać. Ktemu też y to przy-

. dawają, że dofiojeńftwa y urzędy Rzeczypo-
M m 5 fpo• 
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fpolitey, ktore im dawają, nie fą tak bogate, 
ani pożyteczne, jako dofiojeńfl:wa Bifkupow, 
Opatow, y infzych duchownych. Nad to, po-

- nieważ maj-ą żony y dzieci, mufzą dla nkh 
więtfzy na_kład czynić. Te prźyczyny jefiiby 
świetfkie ftany od tego podatku wyzwoliły: 
tedy przedfię duchownego Hanu profić , aby 
im dla Rzeczypofpolitey nie ciężko było dać. 
tak wiele, jakom powiedział. Do ćzego jefii
by nie mogli być przywiedzieni ci, co teraz 
fą, tedy fię łacno przywieś(- dadzą, co po 
nich nafławać będą. Bo a ktoż nie z chęcią 
da raz ten dochod , ~by na potym wfzytkie 
dochody brał? Zwłafzcza iż to wfzytko do 
Hrnrbu Rzeczypofpolitey ma być obrocono. 
, A nie trzebaby fię im tego obawiać, aby 

im z takiego dawa 1ia mi11no przypifoć łakom
fiwo, ktore Simonią zową. (b) Pamiętam 
ja, iż po śmierci Pawła trzeciego Papieża, 
Kardynałowie gdy o obraniu nowego Papie
:la radzili, (c) pofianowili _tę kondycyą, na 
nowotnego Papieża, ktobykolwiek nim był, 
aby nie jakie pewne imiona y wfi Kościelne, 
a podobno Parmeńikie, dopuścił być w mo· 
cy 2bo w dzierżeniu Farnezego: ktory je też 
za Pawła Papieźa trzymał. Oto Kardynało· 

wie 

(b) Simoniajefr, gdy kto święte rzeczy,:;ilbodu
chowne urzędy kupuje, abo przedaje, abo 
jakąkolwiek czyni umowę. 

( c) Przykład ten ftofować fię _ nie może do przed
fięwzięcia Autora. 
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wie rozumieli, że to może być okrom Simo· 
niey, ponieważ to z po.~ytkjem Rzeczypo
f politey był Ikładan, nie byłby policzon mJ(t
dzy wyfiępki Simoniey, ale między wielkie 
a wioczney pamiątki godne dobrodzieyftwa. 
Simonowi onemu Czarnokfiężnikowi ( od 
ktorego Simonia ma imię) gdy Apofiołom (d) 
pieniądze dawał, aby ten, na kogoby ręce 
włożył, Ducha Swiętego brał, on i ego uc_zy
nek za przeklęćtwo poczyta Pioti:. iż m··1iemał 
żeby _dar Boży za pieniądze mogł być kupion. 
Ale coż to ma do tego podatku, ktoryby dla 
Rzeczypofpolitey był pofiąpion? A iżby ta-

.- kowa fzc.zodrobliwość duchownych nie była 
bez fłufzney nagrody, miałby to uftawić Krol 
z Pany radami na feymie, aby żaden od one
go· cza{u, a nie czafn woyny, ani czafu po
koju nie śmiał żadnego gwałtu czynić maję
tnościom duchownych: uczyuiwfzy zakład 
f)Od frogim karnniem: aby ten, ktoby to pir
wey uczynił, oddał ( bo tu mowię na przy
kład) w pięciornafob więcey niż wziął: a kto 
po.wtore, aby w dziefięciornafob wrocił: a 
kto trzeci kroć, aby był z ziemie wywołan. 
Z majętności iego niechby była nagroda u
krzywdzonemu: a ofiatek do polpolitego 
fkarbu niechby obrocono. A jefli ci, ktorzy fię 
targnęli na majętność duchownych, abo ofia-· 
dłości nie mają, abo jefii mi1ją, tedy nie tak 
wielką, aby z onych one fzkody nagrodzone 

być 

( d) Alfo rum g. v. 19. 
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być mogły: ci Staroście onego mieyfca oznay
mieni, niechby jego ftaranier„1, µracą y na
ktdem byli fzulrnni~ imani, y do więzienia 
dawani: a potym abo w niewolą temu, kogo 
ufzkodzili, byli dawani: abo infzym karaniem 
karani, jako pofpolitey uchwały gwałtownicy. · 

~o ~no fp~aw~edliwy wy.rok: Kto nie m9że 
p1emądzm1, mech płaci ciałem. ( e) Starofl:a 
ktoryby tego nie uczynił, niechby Starofl:wa 
zbył: y za wyfiępnego przeciw Rzeczypofpo· 
litey mian. To niech będzie dofyć o pienią
dzach, ktore duchowni z beneficii <lawać ma
ją: yo k:mrniu tych, ktorzyby im potym gwałt 
uczynili. Lecz trzebaby pilnie profić Biiku
p·ow, y wfzytkiego fi:anu Duchownego: a pro
fić ich przez imię Rzeczypofpolitey, y tych 
\:vfzytkich rzeczy, kto re oni za naświętfze ma
ją: aby oni, użaliwfzy fię nędze oyczyzny11 , 

ktora je ubogaciła, żałożyli ten fundament 
pof po litego ikarbu: z ktoregoby Rzeczpofpo
lita od nich wieczne dobrodzieyfiwo miała: a 
obyw<1tele wfzytcy łafką a miłością ofobliwą 
byli · 1 1 wiecznie obowiązani. Co jem ci, kto
rzy teraz f.1, nie będą chcieć tego uczynić: 
tedy zaprawdę oni, ktorzy po ich śmierci na 
ich mieyfca będą nafi:awać, uczynią to. A te
raz niechby to każdy u fiebie rozmyflił, jako
by to była teraznieyfzym uczciwa rzecz, po
tomkom fię dać zwyciężyć fzczodrobliwością 
przeciw Rzeczypofpolitey. Ktora Rzeczpo-

fpo-

( e) Qui non po te fr rere , luat corpore. 
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fpolita to niewiem jefliby nie fl'.ufznie uczyni
ła, gdy9y na rnieyfce teraznieyfzych drugim 
naftę~p \vać dopuściła, gdyby była pewna, że 
te dob odzieyfiwa od nich otrzyma. Ale o ła
fce te aznieyfzych, ktorzy jefzcze z nami ży4 

wą, byśmy lepfzą nadzieję mieli, gdy infzych 
rz~zy wiele nam otuchę da wa, tedy niemniey 
za ne llowa onego wielkiego a zamego c.zło
wi ka, Mikołaja Dziergowfkicgo Arcyblikupa 
y , rimatu, ktory na przefzłem feymie, gdy 
iliu naprzod wotować zlecono, powiedział, 
źeby to Rzeczypofpolitey było potrzebno, a
by byl fi<:arb założon , z ktoregoby fzedł na
kład na woynę, y na infze Rzeczypofpolitey 
potrzeby. A te~ ikarb nazwał na imię: Man
tem pietatis, co fię wykłada: Gorn zbożności, 
lub miłofierdzia. A to rozumia~ o takiern zda
waniu, o jakiem Jan Laiki, fzofiy przed nim 
Arcybifkup wotował; y tak powiedają, że to 
był on wymyflił. Czypiwali niektorzy Pano
wie radni tey gory na drugich f'eymiech zmian~ 
kę. Bo tak fą wdzięczne wfzytkim dobrym a 
Rzeczpof politą miłującym dobre rady, iż cho
cia oni, ktorzy je zaczęli, z tego świata zni· 
dą, przedfię one żywą, a uciefznym fpomina
niem od potomkow bywają powtarzane. A 
ponieważ mnie, ktory Lafkich domowi od 
wielu lat rad .Rużę, nie ciężko było onę radę 
Laiki ego na piśmie zoftawić, niechcąc aby 
była zapamiętana: chciało mi fię y tę drugą 
od oney nie barzo. rożną do was ~y1:1ifać, a 

ro-
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rozmow ludzi wielce mądrych, a Rzeczpofpo„ 
litą miłujących ( między ktoremi ilekroc; fię 
trafi, rad przebywam ) wam udzielić. Wafza 
rzecz Panowie fiarać fię, jakobym tego~ co
kolwiek jeft, do was nie prożne donioH, aby 
wam napotym moje pifanie nie umilkło. 

ROZDZIAŁ III. 
W ktorem je ft krotkie przypomnienie nie ... 

ktorych wal R.zeczypofpolitey. 

A gdym to do was o fądziech, o obronie, y 
o 1karbie Rzeczypofpolitey pifoł, nie mogłem 
też przepomnieć drugich części Rzeczypo
f politey, o ktorey nie dawno wydałem troje 
kfięgi: a teraz umyiliłem wam niektore rze
czy przywieść na pa.mięć. Staraycie fię dla 
BoGA żywego, abyście nie tylko dla wolności 
wafzych zachowania, dla potrzeb z pofiron
nemi narody, y dla infzych wielkich f praw 
feymy ikładali: ale też y na mnieyfze Rzeczy
pof politey części baczenie mieycie: fiaraycie 
fię aby niektorych złych praw poprawiono, 
a na rofpufiność wfzędzie harcującą munfztuk 
włożono. Uikarża fię pofpo1f1:wo na Kapłany, 
że zaniedbawsj1 powinnośd f wey, abo ją nie 
tak dobrze, jako trzeba, odprawują: a podo
bno nie bez przyczyny. Ale też y ci fami, 
ktorzy fię uikarżają na cudze wyfłępki nazbyt 
przedarli oczy : a na_ fwe bynamuiey. Bo po·· 

fpo-
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fpo1icie mato nic wfzytcy tacy bywamy, iż na 
drugie przyczynę złego 1kładamy, a fobie po
bfażamy, jakobyśmy ni wczem winni nie byli. 
Ale nie błąd~my, nie małeć to fą winy: ktore 
na kim mają zofiać, wy fami r~„ dźcie. Przez 
wiele lat rozmaite fprawy toczą fię u fądu, 
ktore fię jefzcze nie fko6czyły. Morderfiwa 
na caty rok gęfto fię broją w tey Rzeczypo
fpoJitey. A ktoż fię fl:arał o to~ aby na tak złą 
niemoc fiateczne lekarfiwo przyłożono~ To 
jednak jefi dziwna rzecz, ~e po te lata nie 
dawno przefzłe PoRow ziemfkich barzo wiele 
na feymiech bywało, ktorzy o zgwałcenie te
ftamen tu Bożego , y o odnowienie prawa Bo
żego jawnie przy bytności wiela fianow mo
wili: a o pr~wie Bożym przeciwko mężoboy· 
com y Howka nie przerzekii. Jakoż mamy ro
zumieć, aby fię ci kochali w rzeczach Bo
żych, ktorz r z miłościffamych fiebie, a z nie
nawiści drugi€h dopufzczają na ziemi leżeć 
prawu Bożemu, ktore jefł fundamentem Rze· 
czypofpolitych? Jako wiele jeH przyczyn, 
jako wiele drog do krzywoprzyfię~wa wio· 
dącycl1 , tak w fądziech, jako też w okopy
waniu granic'? A nas to nic nie ruf za. Jako
by ono prawo nic do Chrześcianow nie nale
żało: Imienia Bożego daremnie nie bierz, ani 
fałfzywie używay. (f) A już tak doznano 
wiela l~dzi krzywoprzyfięftwa, iż rzadki, kto 
fię czuje być poczciwym człowiekiem, nay-

dzie 

(f) 2, Moyfis 20. V. 7. 
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dzie fię, coby chcia~ być między świadki ma
jące przyfięgać policzon. Częfi:okroć do tego 
fzukają ludzi, ktorzy okrom tytułu flachećhva 
nie mają fię czem popifać. O jako fię ich wie
le nadyma, a f wowolnie fobie poczyna dla 
tego jacy, że je fiachtą zową '?czego nie czy-. 
nią z byH:rości, ~bo zuchwalfiwa przyrodzo
nego, coby wżdy już jednak nie tak dziwno: 
ale tylko z oney dumy, że tak rozumieją, ja· 
koby każdy flachcic takie obyczaje mufiał w 
fobie mieć. A pod zailoną wolności w ofia„ 
dłości należącey, jakó wielce froga jelł fwo
wole{1fl:wa możność'? Chocia człowieka za
biją, chocia fię na cudzą majętność targną, 
chocia też co inf z ego złego zbroją, prżedfię 
ci zbrodniowie wfzędzie wolno fobie latają. 
Słyfzeliśmy że droga jednego człowieka, idą.
cego dla .zakładu otrzymania do Sędziego, od 
niecnoty przeciwnika krwią zmazana. Dofzło 
nas y to, że ściany tych, ktorzy na granice 
wyjeżdżali, krwią ludzką 1kropiono. Od wie„ 
la ludzi też to wiemy, że roki, niewiem kto„ 
rego Powiatu, dla frogiego morderfiwa fmę„ 
tne a żałoi'ne były. A tak fię to już z wafzych 
2wyczajow, abo radfzey dlugiey niekarności 
fpofpolitowało, że y fądy wafze nie fą bef pie
czne od rufzn~c, mieczow, y ofzczepow wa
fzych: ani granic żadnych ftanowić, ani przy„ 
jaini jakokolwiek narufzouey pojednać· umie
cie, okrom gwałtu, a fzyrmirfkiego naczynia. 
Jakoby to już taka była R1;eczpofpolita wa„ 

· fza\ 
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fza, że w niey nie prawem, ale gwałtem y 
mocą trzeba wfzytkiego dowieść: abo prawie 
jakobyścierozumo nie mieli> że nikt nic otrzy~ 
mać nie może, czegoby mocą nie mufiał do
Ha6. A na co mam wf pominać gwałtowne, a 
prawię fzalone wiela ludzi popędliwości? N a 
co najeżdżania fzalonemu podobne na gar
dło y na majętność cudzą? N a co \yyrzuca
nie okrutne z domow y z miefakania Haroda
wnego? Tak wiele fobie każdy dozwala, ile 
może przemoc. Teć te fą pożytki tey znamie
nitey wolności wafzey, Panowie CTachto. W 
niey z:ilmyka fię wizytko, cokolwiek fię po
doba tym, ktorzy fię z niey wefelą. Bo y ci, 
kt0rzy fię tego dopuścili, żywi fą; a ktorym 
ta ucieczka otworzona jeft, tych do każdego 
złego uczynku za naśmielfze mają. A nie bez 
przyczyny. Bo urzędowi nie godzi fię onych 
imać, ktorzy jaką ofJadłość111ają: ażby byli 
prawem przekonani. Lecz do tego przekona
nia, moy BożE, jako wiele przekaz~ Ale y 
przekonawfzy jako wiele przekazy do docho
dzenia tego, coś prawem wygrał'? Takci ta 
wolność tylko jefl: możnieyfzych. Ale na u
bożfze niefłufzne a ciężkie wkłada niewol
ftwo, yuciśnienie niezn.ośne. Wielećjefiwas 
ktorzy fię chlubią, że ta wolność jeft wafze.
go rodzaju włafna. Ale rzecz to fama ukazu
je, y wy to częftokroć na oko widzicie, że nie 
tak dalece jeH:.wafzego rodzaju ,jako wafzych 
bogaltw a śmiałości. Bo czem kt<i> bogatfzy, 

Nn a 
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a do odpierania y czynienia krzywdy potęź
nieyfzy a gotowfzy, tem jefi tą wolnością be-
f piecznieyfzy. A czem kto ubożfzy, a ~lbo 
do uwiarowania krzywdy mdleyfzy, albo do 
uczynienia nie- gotowfzy, tern barzieypod
legł pod razy y nabiegania tey woJności. 
Ale niechby już ta wolność wfzytkim wam za 
rowno fłuźyła: coż to tedy za wolność bę
dzie, ktora jf'fl: przeciwko /polnego rniefzka
nia fiowarzyrzeniu, przeciwko przyrodzeniu, 
y przeciwko mił ści Chrześdańikiey, y prze
ciwko Ewangeli<.:y ~ Ktore wfzytkie rzeczy 
ka.żą złoczy{1ce z ludzkiego zgromadżenia 
wyłączać : bijące mieczem, mieczem tracić: 
nie dopufzczają złocźyńcom w z.gromadzeniu 
ludzki em przebywać, aby towRrzyfzenjem, 
rozmową, a nawet farnym cieniem nie fzko
dziJi dobrym: niechcą żadnego takiego fla
chećt:wa mieć, ktoreby dawało komu fwowol-
110ść grzefzenia: ponieważ jeft świadkiem, a 
jakoby wyobrażeniem cnoty y męfiwa przod ... 
.kow nafzych, a nam by do cnoty miało być , 
pobudl\ą. To niech będzie dofyć o wolności„ 
abo rarlfzey o wielkiey a nieznośney rofpufi
ności. Podźmy do czego infzego. Ledwie fię 
ktora rzecz działa u nas tak zła a niefprawie
dliwa, ktoraby nie miała dofiać obro{1ce: a 
ktemu możnego y zacnego. Dofzło tego, iż 
niektorzy mieli ten obyczay, że wyfiępnego 
brali pod f wą obronę, y bronili go zewfząd. 
Za c2em fprawy d10cia też nie zawikłane by-

wa-
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wały w~dle woli tych obrońców prżewłacza~ 
ne: a firana ukrzywdzona mufiała abo f wą 
rzecz porzucić , abo z przeciwnikiem ugodę 
barzo nieRufzną czyni~: bo ona f prawa cią· 
gnąć fię mufiała wedle woli obrońcow, ż wiei~ 
ki em Rtecżypof politey złem. A zaż to je ft 
wielkim Panem by_ć? Azaż fię tak za Rzecz- · 
pof po litą biorą? W toby też trzeba pilnie wey
rzeć, jefliże bogatych a zacnych ludżi fyno
Wie ( bo też o tych mufzę nieco mowić, ) ~e
mi fię rzeczami bawią, abo o to fię ftarają, 
2eby napotym mogli być godn.emi Rzeczypo
fpolitey fl'ugarni. Małoć nie wfzytcy tacy po
fpolicie bywtają, że wolą być poczefzn_ieyfzy
mi, niźli mędrfzymi. A co jedt1ak jeft rzecz 
nielłufzna, mnimają, aby to bogaB:wu; a ila„ 
cheB:wu należało, nic nie umieć, a pif ma nie 
znać. Ktora rzecz i1onieważ. przynofi fzkodę 
Rzectypofpolitey, ktoż kiedy fiarał 11ę o to , 
aby z Rzeczypofpolitey . ten obyczay wyrzu
cono? Jako wielkie niedoftatki ludzi tibogicb 
codzień na feymiech widamy1 ktorzy !ywno
~ci od ludzi mijających prof tą'? Azaż niena
leży na Rzeczpof po litą; abo mleć brak W tych 
ofobach, a nie każdemu dopufzczać Żebrani• 
ną żyć: abo wfzytkich opattzyć, aby thieli 
gdzie miefzkać; czem fię żywić y ptzyodzie
wać? Mowi Boa do ludu ftatodawnegb: (g) 
Niech nie będzie między wami żebraka y nie
doitatecznego ; abyć Boa błogofławił na zie• 

N n ~ mi. 

(g) 5. Moyfis IS. T. 4. 



mi. Z tego błogoflawieńflwa aza fię niechce
cie wefelić Panowie Slachto '? Tak temu trzy 
lata jako wielka drogość .żywności była, co 
fię nie dla złego urodzaju trafilo: bo ten był, 
jefii nie nazbyt wleJki, tedy przedfię taki, że
by był mogł wfzytkie te kminy doftatecznie 
wychować: ale fię to było fiało częścią wy
pufzczeniem zboża z ziemie, a zęścią dla 
przekupniow : ktorzy zboża kupują, aby je 
zafię tylko oni fami jako chcąc ·przedawali. 
Tak wielkie jeft mnofiwo przekupniow ( a 
zwłafzcza w przekupowaniu dziefięcin ) iż 
pirwey niżli od Pana doydą do tych, co ich 
używać mają, przez czwore y pięciore ręce, 
kupujących y przedawający-ch przewiną fię„ 
Zkąd jaka cena każdey rzeczy roście'? Po o
ney wielkiey drogości , o ktorejeśmy teraz 
mowili, barzo tanie zboże. Bo teraz korzec 
żyta przedawają po dwanaście grofzy, a cza„ 
fu drogości pięć kroć drożey było: pfzenice 
korzec przedawają po 24. grofay, a pirwey 
przedawano po trzy złote. A jakąż f prnwie
dliwość zachowali piekarze y karczmarze w 
przedawaniu chleba y plwa? A fpufzczaniu 
rzekami ćo za miara u nas'? Jakie pohamo
wanie Arendarzow? Jako wiele pijanic, a pro
~~nujących hultajow po miaftach fię włoczy? 
Jako wielki zbytek w pokarmiech , w fzatach 
y we wfzelakirn fprzęcie? Jako wielka pro
żnośt w okazowaniu złota na fzyi wifzącego? 
a coż jeft za brakowanie o fob w tey mierze. 

• kto 
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. kto ma t~go używać'? Głupi mfodzieniafzko
wie , rufianowie, nierządne niewiail:y, ludzie 
ani Rzeczypofpolitey, ani ktorey pewney ofo
bie zaflużeni , chodzą świecąc fię od złota: 
w fzatach axamitnych nbo rzezanych, abo 
złotem przypiękrzonych. Mnogich rozchod 
przechodzi dochod. (h) Ztąd potem popafie-

- nie łąk gwałtowr.te: wydzieranie zboża y zwie
rząt tak czworonogich, jako też pływających. 
y infzych rzeczy: ktemt1 rozmaite forty le na
chodzić na cudze rzeczy, Niektorzy to czy
nią wilczem prawem: (jako nafi mawiają o 
tych, co wydzieraniem jakoby wiky żywi ) 
drudzy, co jefi: rzecz dziwnieyfza, pod zafJo„ 
ną nabożeńftwa, na wzor onych, ktorzy w 
N iemc.iech, targnęli Oę na Kościelne maję· 
tności,a drudzy tytułem niejakiey zwierzchno
ści: jako uczynili niektorzy, co wziąwfzy od 
Kro la imiona, pobrali Szołtyfom f wym maję
tność: powiedając że im to wedle Statutu o 
fzołtyfie niepożytecznem wolno. Ałe jefli to 
dobrze: tedyćby też y to było dobrze, y z 
wielkim pożytkiem Rzeczypofpolitey uczynić 
takowe pra\YO na inf ze urzędniki: jako na Bi
fkupy, 'vVojewody, y infze przełożone niepo
źyteczne: z ktorych więcey fzkody Rzeczy
JJOf politey odnofi, niż li z niepożytecznego 
Szołtyfa. Chybabyśmy tak rozumieli, że u
fiawce praw nie mają miec baczenia na Rzecz
pof po litą, ale na f woy pożytek, aby ma j~tność 

Nn 3 odey-

( h) Smptu1 fuperat cenfum. 



566 O Pol?llA WtE RzECZVPMlt. 

odeymowali, komuby chcieli. Ktemu też ja~ 
~-o wielka Jiczba jeft maruotrawcow: azaby 
też nie należało na Rzeczpof po litą, abo karać 
takowe, abo im takie dawać, coby nimi do 
czafu riądzili? Nadto jefzcze, jako okrutnie 
niektorz~ panują nad poddanymi fwemi, abo 
majętnosć icb nifzcząc, a wydzierając, abo 
roboty na nie nie inaczey jedno jakoby na wo· 
ły, abo otly wkładając? y ci azaby też od Rze
czypof por ey nie mieli być hamowani? A to 
aza fię czę cią nie dzieje ze złego wychowa
nia młodości. O ktorem a coż u nas pofta
nowiono~ 

ROZDZIAŁ IV. 
O karaniu mf Żoboyjlwa~ 

O Poprawie Statutowych artykułow cknie 
fię mowić, ponieważ artykuł o mężoboycach. 
o ktorrmem mało wyżey mowił , od farnego 
BoGA poftanowionem, barzo bardzie wzgar· 
dzamy. Zaifie trzeba flę tego obawiać, aby 
wkrotce nie przyfzedł czas, gdyby nas także 
wzajem fam Boa wzgardził, a karanie za do
mową krew f prawiedliwe a ci<iżkie przepu
ścił: ktore przed dawnemi czafy aczkolwiek 
na wielu mieyfcach pofhmowił, ale też y temi 
Rowy: (i) Biada miafiu krew ptzelewające
mu: kłamftwa, faarpaniny y łupieftwa pełne„ 

mu~ 
• 

-----~~----~--·~~..-------------
(i) Nahum.-3. v. 1. 2, & 3• 
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mu: fiyrzeć chluftanie bicza, kołat obracają· 
cego fię koła, y bieżącego konia, a fkacząc,e
go woza. Błyika fię podniefiony od jeznego 
miecz, świeci fię ofzczep, wiele ich jeft po
bitych, wielkie mnofłwG trupo w, y niezliczo 
nych ciał, tak iż fię o nie o trącać mufi. Ywie
le infzych takich mieyrc jeft w piśmiech Pro„ 
rockich: ktore ja nie jako Prorok prorokuję, 
ale jako czytelnik z Pifma ś . opowiedam. Ale 
coż po wielu iłow '? mufiałbych znowu wielkie 
kfięgi pifać, gdybym drvgie rzeczy do tego 
potrzebne miał wyliczać, abo przypominać. 
Lecz mogłby tu fnać kto przeciw memu zda
niu f por wieść, że to, com o kaźni mężoboy
ftwa y o inf zych rzeczach pifał, acz wfzytko 
nie złe rzeczy, ale nafzey R.zeczypoipolitey 
nie Huzą: w ktorey dla rożności iłanow, ro
żność karania być mufi~ Lecz ją com pifał , 
pokazałem mnoftwem dowodow, źem pif ał 
rzeczy przyrodzeniu ludzkiemu barzo zgod
ne: y okazałem to, że do nafzey Rzeczypo
fpolitey mogą być przeniefione. A t~ czyniąc 
nie mowiłerrt do krzemieniow, ani do dębow 
( bo z tych nie może być Rzeczpofpólita) 
alem do ludzi mowił. A pod tym przezwi ... 
fidem nie rozumiałem olbrzymow, ani ża
dnych dziwow ludziom podobnych: ale zwie
rzęta ludzkością ozdobione. rozumem włada
jące, a wfzytkich cnot nafienie w fobie ma
jące. Bo a czegoż uczy rozum? co przyka
zuje cnota? na co radzi ł.udzkość '? Aza nie 

NU 4 to, 
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to, aby w każdey r7eczy obaczano co dobrze, 
a co złe? namiętności ferdeczne hamować , 
na wfaytki, ktorych prżyrodzenie jednym 
prawem porodziło, jednakie baczenie mieć? 
Ktore przyrodzenie ldedyby mowiło, azaby 
tak nie rzekło, że na wfzytek ludzki narod 
jednako fię wylało: o wfzytki fię fyny jedna· 
ko ftara: wfzytkich żywot jefl mu namilfzy, 
a zabijanie naprzykrzeyfze: iż też żaden je
go rodu nie może być zaniedban, ani naru
fzon, okrom .zaniedbania y narufzenia jego'? 
Leczby fię tu kto z pośrzodku Poliki nagle 
wyrwawfzy rzekł: Nie mow tak przyrodze
nie w nafzey Rzeczypofpolitey: w ktorey od
fiąpiliśmy od twey powfzechności, y od fpol
nego wfzytkich nas pQd jedno prawo zam
knienia. Nie podobała fię nam ta twoja mie
fzanina :·w ktorejeśmy wfzytcy byli zamknie
ni. Uczyniliśmy rożność między flachtą, y 
między chłopy: między Pany, a między pod ... 
danemi. Tych żywot nie jednaką ceną fzacu
jemy: zabicie nie jednakim k~raniem karzemy. 
A nużby za fię na tę mowę przyrodzenie od
powiedziało, że· ani w ~ywocie, ani w zabija
niu, ani w panowaniu, ani w poddaności nie 
trzeba mieć baczenia na flachećtwo, y na chło
pfiwo: ka.żda rze<j~ ma fwą drogę. Ktemu 
też, że żadnego człowieka, też y nanędzniey
fzego żywot nie ma by ć nikomu poddany; 
faaty, role, domy od Panow mają mie~ pod
dani: ale żywot od nikogo , jedno od BoGA 

ka„ 
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każde~o przyrodzenia Oyca. Samego to Bo
GAjelł dar: ktory jednako <lawa wfzytkim:ży
wot. Ktoby przeto gwałcił ten dar, farnego 
BoaAjegopodawcę gwałci: ktoby mazał,..ten 
prawo wfzytkim fpolnego oyca maźe ~ plug~ 
wi y depce. Te my rozmowy między przym· 
dze·niem a flachtą wyfiuchawfzy, azabyśmy 
wątpili za przyrodzeniem wyrok uczynić 'ł 
zwyczaje nafze, prawa, y fiaątty, y uftawy 
na Hronę odłożyć, a trżymać fię przyrodze
nia, y farnego Oyca jego BoGA? My tedy przy
rodzenia, to jefi BoGA farnego trzymaymy fię. 
Puś6my teraz na ftronę one rożności Panow 
od poddanych' flachcicow od chłopow: boć 
to wymyfł'.y człowiecze. Przypatrzmy fię .przy
rodzeuiu ludzkiemu: to jeft, że wfzytcy lu
dzie na wyobrażenie y podobie{1fiwo Bo.że u
czynien_i tą, a do żywota nieśmiertelnego ftwo
rzeni. Z famemi ludźmi rozmawiaymy, a tak 
lmim mowmy; Chodźcie fam ludzie: a czego 
fię fama ludzkość domaga, obaczcie. Nie po
dobają fię wam gory y lafy, dzikiego zwierzu 
pel efy y ło.ży1ka. Pofłanowiliście fobie z gro„ 
madzenia y miafta. Kuczki leśne a f prof ne 
odzienia porzuciliście: domy chędogie y o
dzienia ozdobne wynalezliście. Miano onych 
dawnych ludzi proftey, a leda iakiey p~tra\Vy 
rofkofznie fioły wafze przyprawiacie: obija
cie ściany oponami y fzpalermi: kładziecie na 
konie piękne rzędy, radzi chodzicie upfirzyw
fay fi~ frebrem y złotem. N a każdy dzie11 fia„ 

Nn s ray-
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raycie fię, abyście obyczaje grube y wfzefa„ 
ką fprofnoś6 porzucali: a od pofironnych na„ 
rodow cokolwiek lepfzego fię wam zda około 
żywności, ubioru, y ochędofl:wa do tey Rze„ 
czypof politey wnoficie. Coż to tedy za fza„ 
leńftwo, iż tego wnieść njechcecie, coby do 
ozdc hienia obyczajowy praw ludzkich poży„ 
tecżno było? BoC: iście na tern mało, ubior 
człowieczy y kuchenne rzeczy zinąd przywo• 
zić, piwnice y fp iżarnie napojem y pokarmem 
pofironnym napełniać: a co do famey ludz
kości należy, to jefr, do wypolerowania ferca 
a do dobrego poilanowienia Rzeczypof~wlitey 
tego zaniedbać, br7.ydzić fię tem, a tę złość 
ftatutem Polfkim zaflaniać. Sokrates Atheni
anin cztowiek święty, gdy go pytano, zkąd· 
by był: nie powiedział fię z Athen, ale z świa
ta : rozumiejąc to być rzecz nieprzyfioyną, 
aby taki mędrzec cnotami fię ofobnemi ba
wiący, miał fię przywięzać do murow a oby
c~ajow jednego miafŁa. Amy do Statutu Pol
ikiego nagorfzego przywiązać fię mamy'? nie 
będziemy dbać o wfzytek świat'? wzgardzi
my fądy ludzkimi? zarzucimy prawo Stwo
rzyciela, y Rzędziciela świata? Wiecie, że 
człowiek ma w fobie część przyrodzeriiazwie
rzęcego, ktorego z bydłem używa: ma też 
część Bo1kiego, ktorym bli1kijeft Boa u. Prze„ 
to pr.zyftoi, aby ludzie do nieśmiertelności 
:fiwor.zeui tego więcey. pilnowali. Bo a coż 
czyni och~dożność cielefna y kuchnia, jedno 

iź 
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iż ciału ftuży, ktorym jefteśmy podóbni zwie
rzętom'? O jako trudno z takimi lud~mi mo
wić, ktorzy konie obierać umieją, ro1kofznych 
potraw radzi używają: ubiorowi świetnemu 
y fprzętowi dziwają fię: lecz aby fię rozumo- · 
wi przypatrnwaniu, przyródzenfa wybacza„ 
ni u, uHawom cudzym, fądow frogości, y .po
wadze obyczajow dali przywabić y przyzwać, 
żadną miarą ua to nie dadzą fię przywieść„ 
Coż tedy? abo nas Boa gorfaym prawem fiwo· 
rzył, niż infze ludzi, iż żadnj m f po fobem nie 
chcemy fię dać nakłonić na to, co fię jemu po„, 
doba'? aza to nie fą rzeczy godne ludzkości, 

· ktore nam przed oczy fą położone. Patrżaycie 
ludzie, jefli nie miłość wafza przeciw fobie, a 
waśń przeciw braciey wa.izey, zafiepiła was, 
a ferce wafze zatwardziła , iż ani nakłonieni, 
ani zmiękc?"eni być możecie. Jefliby tak było, 
prożnoby was daley zwać Iuaźmi, ktorzyście 
fię obowiązali pożądliwości Panow, dzikiemu 
a okrutnemu zwierzowi podobnych-: ktorzy 
wiedząc y chcąc wdaliście fię w dobrowolną 
flep o tę. Ale wolę to na lepfzą ftronę wy kła„ 
dać: a wymowkę przefzłego cżafu onę uczy„ · 
nić, ~e trudno zwykłe prawa ovuścić, a no
wych fię chwycić. A wfzakoż o ludzie, czas 
już potrzebuje , abyśmy wżdy kiedy praw~ 
ludzkość na fię oblekli: co rozum , co przyro-· 
dzenie, co BoG fam naoftatek po nas miec 
chce. U żalmy fię dla BoGA profzę, przyrodze
nia ludzkiego. Pami~taymy, żeśmy dla tągo 

· · ftali 
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fiali fię ludźmi, abyśmy fię ludzkiego przyro
dzenia trzymali: dla tego jefi:eśmy do uznania 
prawdziwego BoGA wezwani, abyśmy jego 
rofkazanie wykonywali: a wfzytkie rzeczy 

, jemu przeciwne na ftronę odrzucali. Z poko
f2! tedy mieymy w uczciwości Oyca nafzego 
BoGA. A iżby.5my to przeklęftwo z pośrzod-' 
ku fiebie wygładzili , do tego fię co napotęź
niey przyłożmy. Nie ciężfzeć ono było prze
klęćtwo za panowania Jozuego (k) nad Tzrael
ikim ludem, gdy Achanes fynZaryprzeciwko 
BożerP-u rofkazaniu tajemnie pobrał był nie
ktore rzeczy obywatelow Jericho{1fldch. Dla 
kto re go tak fię był Boa rozgniewał, iż dopu
ścił y pozabijać Izraelity, y woyfka ich od nie• 
przyjacioł porazić y rozg-romi6 : aż gdy z ro
fkazania Jozuego ukamionowano złodzieja, 
gniew Boży był ubłagan. Azaż to nie jefl: fiaro„ 
dawne ro{kazanie BoaA onego wfZytkich rze
czy Stworzyciela: Nie zabijay. (l) Ktoby za
bił, krew jego niech będzie przelana'? (n.i) Ile 
ich tedy jeft przeciw temu ro1kazaniu wyftę
pnych między nami, tyle jeft w pośrzodku 
nas przeklęB:w. Coż tedy za dziw, jefliby BoG 
na każdy dzief1 gniew fwoy na nas wylewał? 
W naradzeniu o czem barzo leniwi, a w wy„ 
kony~aniu barzo niefzczęfliwijefteśmy. Gdy 
nas przyjaciele o ratunek profzą, ledwfo po
magamy: a gdy nas nieprżyjaciele drażnią, le-

\ 

(k) Jozue 7. v. r. & 21. (I) z. Moyfis 20. v. 23. 
( m) z, Moyfis 8~ v. 6. 

dwie 
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dwie odeprzeć możewy... Jakipoczetjefi tych, 
ktorzy fkładając ręce, klękając, pokornie nas 
profzą ,· żebyśmy abo broniąc, abo mfzczą.c · 
fię oddalali krzywdę od nich; ktorą jedni od 
fwoich, drudzy orl pofirnnnych_ nieprzyjacioł 
wzięli'? ale ci nieboraczkowie nic u nas nie u„ 
profiwfzy odchodzą. A dla czegoż'? Przeldę
ćhva między nami fą o Polacy; nit::nawiść a 
wzgarda braciey zafl.epiła nas, że nie widzi
my: krew ludzka bezprawnie przelana zmaza
ła nas, t:1k iż Boa u wdzięczni być niemożemy. 
A to przelewanie krwie nie hamuje fię w doro-
1łem wieku: przychodzi już y do dzieci. Sły
fzeliście tak trzy Jata, iż chłopiec chłopca za
hił u Piotrkowa. Słyfzeliście też tego roku, iż 
podSędomierzem dwa chłopcy jednego chłop
ca okrutnie zabili, y na fztuki rozfiekali. O! 
l~wierze niepodobna okrutności; ktorey fię 
niewinny wiek uczy od ludzi winnych a barzo 
fzkodzących. Bo a czegoż fię infzego nauczyć 
mogą dzieci od ft arf zych mordęrzow , jedno 
morderftwa? Ztądżeć to bywa, iż BoaA na 
fię mamy rozgniewanego. Rozprafza on myfli 
y rady nafze chocia dobre, abyśmy tego , co 
chcemy, do flrntku nie przywiedli. Mief.ż·kamy 
w jafnem świet1e, jakoby w gęfiych ciemno
ściach: nie możemy wyciągać frogości prze
ciw fzkodnikom: a nie fłaramy fię, abyśmy 
powinną pochwałę dali dobrze czyniącym. Bo 
co przedtym Boa Izraelczykom mowił, to ro
zumieymy, .ie do nai teraz mowi. Nie będę 

przy 
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przy was Polacy,jefliże z pośrzodlm was prze
klęftwa nie wyrzucicie. Woła krew braciey· 
-wafzey z ziemie do mnie. (n) Wołają dufze 
zabitych, abych fię mścił krwie ich nad oby„ 
wateJmi ziemie. (o) A jako y to przeklęB:wo 
odciąć, y gniew Boży ubłagać mamy, uczy na~ 
tenże fam Boa mowią_c: Nie plugawcie ziemie 
na ktorey miefzkacie, na ktorey y ja rniefzkam. 
Przelaniem krwie plugawi fię ziemia: a nie 
może być krew na niey przelana, okrom krwie 
tego, kto ją przelał, oczyściona. (p) A to tak 
dalece BoG chciał mieć za twardą a gruntow· 
ną uftawę, iż chociaby też mężoboyce nie 
wiedziano, przedfię kazał zabić cielicę miafłu 
onemu, ktore było nabliżfae onego mieyfca „ 
na ktorem trupa naleziono, aby tak Boa był 
ubłagan. Coż tedy? ociągamy fię wierzyć flo· 
wom Bożem, kto re nigdy nie zginą, chociaby 
też niebo y ziemia żginąć miała'? A na pienią
dze za gardło człowiecze wzięte co mowi BoG? 
Nie bierzcie pieniędzy za gardło od mężoboy
ce, ktoryby fię głownego wyfiępku dopuścił: 
ale śmiercią niech będzie karan. Przeklęte 
tedy fą pieniądze przeciw prawu Bożemu wy
fiawione. Przeklęci poradnky y obrońce pra
wa f prof n ego, na wzgardę Bo GA nafzego ufta
wionego: na nienawiść a wzgardę braciey na· 
fzey wymyf1onego: na pomnożenie y fl:wier
dzenie wiela ludzi okrutności wynalezionego: 

(n) Jozue 7. v. i3. (o) z. Moyfis -1-· Apoc. 6. 
{p)4. Moyfis 35. v. 30. 

na 
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na hańbę Rzeczypofp. nafzey od nas przyjęte
go: na zgubę tego na,rodu aż dotąd zachowa
nego. Bo a coż infzego mowić w tak wielkiey 
ludzkiey przewrotno.ki? Wiele tych, u kto
rych to w ręku ftało fię twardfzymi za folgo wa„ 
niem Bożym: wfzytkę ludzkość z~1lekli z fie„ 
bie, żę im ludzie dziwnie cierpią; popili ~ę 
zbytnim piefzczeniem faczęścia. ( q) Za ich 
winą wfzytka Rzeczpof p. cierpi: jako wfzytko 
woy1ko za Jozuego dla wyfłępku jednego czło
wieka cierpiało. Ztądże co dawno o głupich 
Krofach Poeta powiedział, co fię do nafaych 
czafow przenieść może~ (r) Kro łowie broją, 
a poddani pokutują. · Bywa też y to, co u Joba 
napifano, ( s) iż dla grzech o w ludu obłudnicy 
panują, azt.ośnicy bywająprzednieyfzymi. Na 
koniec, prośmy Pana BoGA, aby w forca nafze 
prawdziwą fiebie y wfzech rzeczy znajomość 
wlepił: prawa fwego światłością oczy nafze 
otwouył: wzrufzenia ferdeczne złościwe ha
mowął: rzeczy wfzytkich miernie a umiejęthie 
używać u czyt: prawdziwym za grzech żalem 
nas dotknął: prz~klęftwa a kaźni za1łużone 
od nas oddalił: nas Cyny fwe włafnym brater
fiwem złączył, a f woje miłofierdzie y łatkę nam 
dać raczyl: Amen. Macie Krola Panowie, w 
ktorego ferce iż jefzcze z młodości jego zda
Jlie o karaniu mężoboycow wedle Prawa Bo„ 
żego, od BoGA wlepione jeH, w infzym mojem 

pi- . 

(q) Jozue 7. v. 5· (r) Horatius. Delyraut Re1'ei, 
pleć1:untur Achivi. ( 3) Jcw. 34. Y~ 30. 
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pifaniu okazałem. To zdanie iż w rarlzie n.ie- · 
ktorzy Panowie doiłarecznie pochwalali, fły
fzałem kilko kroć. Bywałem też przy wielu 
domowych rozmowach wiela ofob wafiego 
flanu ~ gdy też toż zdanie pochwalali y wy1ł'a
wiali, a tego wielce p1'agnęli, aby w Rzeczy ... 
pofpolitey mieyfce mi~ło. Lecz aby też· o tem 
w kole PofeHkiem jawnie mowiono, nie fłyfaa
łem nigdy. Czego iżeście i.m wy nigdy nie r~ 
ikazowaH, może fię to„ iż tak mam rzec, wiel
kiey nierozmyiluoścr wafzey przypifać. Bo 
.ztąd to idzie, i~ gdy wafz ftan mikzy, milczy 
prawo Boże wtey Koronie: a mufzą.krolować 
w niey zabijania, f wa wola, y infae złości ztąd 
pochodzące. Patrzcie tedy dla BoGA żywef~o, 
Panowie flachto, aby dla was Rzeczpofpolita 
wielkiey fzkody nie wzięła : a i~by to Krolę ... 
ftwo, jako w Piśmie ś. napifono; (t)nie było 
przeniefiono z 'narodu nąfiego do infZego, 
dla zabijania a wafzey niefprawiedliwości: 
a wy po tym, za fp ta wiedliwym f ą<iem Bo ... 
żym, abyście za tę złość nie pokutowali„ za ... 
tym bądźcie zdrowi, a upamiętaycie fię. Pi
fan w Krakowie oitatniego dnia Pazdzierni
ka: Roku 1553. 

(t) Daniel. z. v, ~u. 

Pr.zydatku do„ Kfiqg o Poprawie Rze-
1;zypojf.10litey koniec. · · 
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