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KAZANIE
NA

UROCZYSTOSC

IMIENIN

NAYJASNIEYSZEGO PANA NASZEGO MIŁ:

STANISŁAWA

AUGUSTA

I\ - ROl~A
y PAMIĄTKIi USTANOWIENfA ORDERU
TEGO

IMJEN1A.
MĘCZENl'.TJKA..

W DZIEN S. STANISLAWA BISKUPA y

-

DNIA 8. MAJA, ROKU

"7~6. IV

WiLNIE.

-------

Cognojc; Oves rmas, t1 COg71ofiltnt me metr, ~ Fiu mmm ovile,
C1 IIIms Paflor. Joan: 10.
'2-nam Owce moie, y one mit zna
y !łanie f~ iedna owczarnia
y. ieden Pancl'z> Z EWQllgelii Ja71fł. S. z,' RtJz: II');

i"

J. O. MOSer XLjZE PAS1ERZU!

G

(*J

fą

dzie Prawa Panem, K RÓL Praw Strozem'
y Oycem" Obywatele prawodawcami', y Prawu.
poddanemi, miłość Oyczyzny durzą Rzą9U, y

A

2

cof Cd;br~wał, yUro~yście TE DEi/M intonował J. O.
Xie Jinć Macralfki BifKUp Wileńfki, w acry Ilencyi Rifkupów,
Prałat,ów, Kanoników {wychJ ,v całr~o zgl'omad2.o~ego Duc:howleń!Łwa.
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I
pOblldli~!,

do cno\y, <cz.emui ta.m.rm.c.z nie moźna
z pocjechą, że y Pafterza znaią 'cnotJi\\'e Owce,
y OwM zna dobrze czuły PaTherz, y ' fzczęśli

wa.

jednnść

rzem,

Bwczarni z Jobą y z fwym Pl1itebefpieC'Zną ',czyni całey powfzechnośc i

fzczęśliwo~"'?

'F'iiJt ,unutn

.(!)vżle

&

-UIlUS

Pqftor?

.

Gdy zaś dziś wobchodzie Pamiąt1d Starożytney llawy Narodu, w UrQczyftości S. Billut..
'.I

pa Stanifława Patrona Po'li1dey Korony, Naród
obchodzi iednoJmyślnie z radością dzień Imienin

N AY J AŚNIEYSZEGO PANA STANlSLAW A lru GUy j~dno-myślnie ferca rwe przed Bogiem za Jego pomyślność w Modlitwie wylewa, gdy Pafterz Pierwfzy Bifkup w Narodzie

STA KRÓLA,

Litewfkim otoczony przezacnego gronem Dachowieńftwa, czyfi:e ręce ' wznofi w Niebo Złl
pomyślność fwoiego Króla.
Gdy Króleftwo y
wybór Mężów, cźci pamiątkę ufi:awy Orderu na
nadgrod~,

y na

pobudkę

cnót· Patr-yotycznych

poftanowionego. Kt6ż nie zaufa'? że to, co dow~
~em jen: miłości 1m Oyc.zyźnie, a gruntem fzcz~
sIiwości dra Oyczyzny, mi!osc, zgoda, y iednomyslłłOSĆ,

y Narodu z Kr6lem, y Obywatelów z
r
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foh:ą

,

)

na wzaiem, iel,l" w cn0ttiwyth każdego Obywate- ,l a f'ercu, naygruntowni-ey zafundowana? Uilum

Ouile 'tY

UilUS

Pc:ftor?

- Poznanie iftoty Narodowego Rządu, prz~ Jniknienie potrzeb y ofłabionych fprężyn tego
l"ządu, przełożenie NarodowI Jego fłabości, Jego
niebefpieczerlIŁw,

Jego chorob, Jego ratunku
fpofobów, obmyślenie Narodowi y Obywate-10m dl-Óg ,do naprawy fił pod~lpadłych, do 0iywienia umyfłów Patryotycznych, do )v{krzelIzenia zafzczytów y - fwobód .rzetelnych, de)
odnowienia -Jego fławy, do umocnienia Jego
befpieczności, Jego pokoiu, Jego maiątku, do
ubefpieczenia nakoniec Jego iakieykolwiek w
rzędzie Panuiących
zoftałey całości.

.dolkonale
winien

z

K~ólu,

mówić może

Narodu,

pociechą:

Poznanie naylepfzych
[wym

trwał<?ści,

y . po-

CoglloJco Oues. meas.
chęci

doświadczenie

dla Narodu, - w
tyloletnie, . Jego

~zczerości, dobroci, y prawdziwego ku

dowi fwoiemU'

y po-

Oto ieft to, co wykonawfzy

Rządca

śmiało

N at'odów

przywiąza\lia,

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

N aro-

zaufanie grunto-

,
wne Jego przeftrogóm, Jego radQm, Jego uMadoni, ku dobru Oyczyzny,
powolność

Jego

zawfzę zmierzaiącym,

żądaniom.,

o .honor, y

Rawę

N arodll -~~:~(ze trofkIiwym, pomoc u fkute.cznienia Jego· zamy1łów, od
znę

kochaiącyt:h

Oyczy-

y Króla fwego, cnotliwych ObywateJów.

Ot,o ieft to; co · iedyriym y naywyżfzym ieft
NAYJAŚNIEYSZEGO PA.N,A

y

żądaniem .y

ocze-

ki waniem, aby iftotl1ie
w gruncie cnotliwey.
.
dufzy fwey od Obywateló,w poznany,

rzec'

mógł z radości ą'; znaią ~ię Owce moie; Cogno!cunt me Oues meteo Mimo ,opacznych tłómaczeń;

mimo 'durz burzliwych zawichrzenia, mimo głów
niefpokoynych potwarzy y zmyśiania, znaią
,oświeceni Obywatele, zn~ią czyfto myślące du-

rze

znaią. cnotliwe i rozfą~ne PatryotóW umy-

'fiy: Ze chce (ł'obrze dla Narodll Król Patrynta" co tyrko nayleplzego w ' tych okohcznościach, 'rozumnie ~hcieć można Cognofc11nt me Qves

meteo Ze czyni dobI:ze dl'a

Nal;od'~l

Król Patryota,

co tylko Bohatyrfki umy1ł, mimo niezliczonych
przefzkód' y niewdzitczności czynić może dlil:
c,

( ,j

~

~
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Kraiu:

Cognoftunt me · Oues·

nieuftannie dla
Iłów,

zi'ednocz~nia

ułagodzenia

dla

Z e pracuie

mCIE.

rozerwanych umy-

wzburzonych

niechęcią

duchów, dla przywiedzenia wfzyftkich w jedno na Dobro Oyczyzny, y na podniefienie
upadłey

ią

Rawy y

fzczę,~liwości

Narodu. Pozna-

to cnotliwi Obywatele kiedyżkolwiek, y u11u- .

chaią

fkutecznie

głofu

fwego Kró1a y

f\~'ego

Pa-

Cog~oJcunt me Oves mea & vocem ffleClm

fterza.

audient: Z tąd zaś o!

co ,z a

f~częśljwa

wypada

konfekwencya: .że będzie iedna Owc.zarnia, bez
kłOtnj, bez zwad, bez rofterek. Fiet Ulzum Oviz:.
że będzie jedna

nienawiści

Owczarnia bez

wza-

jenmych , bez niezgód d.omowych, bez potwaoczernień złośliwy.ch.

rzy y
Ze'

będzie

rodeyrzeń,
czeń,

bez

FietzOlum Ovile.

jedna Owczarnia bez
bez

obłudy,

bez

•

bez

fałfzyw-y"ch tłóma

Fiet unum ouile. Ze będzie jedna ow~arnia

wynio!łości,

bez fzemra.n, bez buntów nie

ilawnych, bez rozerwania, bez
ta,

nieufności,

zgorfz~nia świa

bez wftydu KróJeftwa, bez zamiefzania

~raiu,

jedna Oyczyzna, jedna zgoda, jedna

cnota, jedna wolność, jedIlę Prawa, ieden Król,
.

,~
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.

,

a co

więkfza i~deh

Bó'g, iedna wiara, ieden ,

Kościół,

jedno zbawienie. Fiet U1lZan Ouile & unus

Pajłor.

Y

cóż

nad to milfzego fercom Obywa--

tel1kim w dziJieyfz.ey U roczy[tości N arodoweyJ
można

pomyśleć'?

kto ryż dar fzaco.wm:ieyf:zy;

,Oyczyźnie y Królowi
dać można,

W

dżień Jeg.o Imienin.

[erc, y umyfłów, zgodę,.
y jednomyślność Obywatel óW z fobą, y z Kró ...
lem, dla dobra Narodu, y dla miłości Oyczyzny..
nad

iednoś6

dzieło zaprawdę!

Bofl{ie to ieft

.J.

umyfłów,

nem [erc y

durz y rołumów.

Bo O"n Pa-

równie iako

światłem'

Wfzalde dla pociechy

y

nauki nafzey, obaczmy jak zgoda y '~dność
. '

'

Obywatelów, dla dobra fwego Narodu, obo-. _

wiązkiem

ieft każdego nayuroczyftfzym, naka..
- .
zanym od Boga, zaleconym od wiary, włożo-

nym od fUlTInienia, powinnym z ifto~y Dobra
Publicznego, ktokolwiek zna cnotę, fpra~iedli,

wość,

honor, y

"

miłość włarney

Oyczyzny.

Nie może ftać Rzeczporpo1ita~ bez miłości
Obywatel6w ku Oyczyźnie, ale miłość Oyczy..
zny. być żadną miarą nie może bez miłości
~

o
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Obywatelów, leu

l:ządowi

y ku fobie nawzajem.

Próżno dzielić Oyczyznę od Obyw~te1ów,
Obywatelbw od Króla, a Króla od Oyczyzny',
y od Obywa~elów.
Prawa, 'wdlność, Króf, y Obywate1e pod
Prawami, w tey ziemi, którą całą rząd obeyinuie;

Oto ieft Oyczyzna, jak

brać

1ię '

w

fwey iftocie powinna .
. ' Jednośc wię'c W Oyczyźnie ma być Naro-.
du z Królem, Kr?la z Prawem, Praw z ich
)Vyko~aniem, Pl:aw wykonania z, rozumną y
prawną , , W,olnQścią Obywatelów,
Obywa~elów z~ś ~ Ki'ólem y z fobą wzajem.
Nic
tu cudzego, nic gwałtownego, nic napaftnie zabranego, ale wfzyftlw zgodnie zmierzać ma do '
fzczęśliwości Narodu.
Moc N ~rodu y iego fwobodę, Król Patryota
zna mocą być fwoią, y fwoim ufzczęśliwie:
niem.
A powagę- Tronu [wo'iego, poczyta
być zafzczytem y Dóbrem fwego Narodu.
tB
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dziełem

'. 1{r61 ieft
pifem

rządu

fą

Narodu, Prawa
wolność

w Narodzie,

prze-

ieft fkarbem,

pod ftraż y doz6r Kr6la pod Prawami, zł~żo
nym, Obywatele
madzeni" a

fą

każdy

w

fzczeg6lności

rządowi

nym Prawu y

Naroda.

Republikantfkiego' Rządu,
fze,
ny,

mądremu
że złotem

ieft podda-

Obraz to ieft

Oświeconemu

na marmurach
Tak

Monar-

KRÓL,

potomność 1łowa

mówił STANISŁAIY

na Seymie -iednym: 'Omnia

dixi, de omnibus z:os monui.

Vobis meas uo/łrasqu8

To głos ieft famey cnoty, go-

Jortes comitto.

dney Tronu

zgro-

Królowi nafzemu tak ukocha-

Jego napifze.

A riG UST

f~

prawodawcami ile

W

wolnym Narodzie;

ale rząd

taki moież fię utrzymać bez iedności ferc y
zgody umyflów Obywatel1kich '?
fię

Zaftanówmy

nieco, nad tym punkt.ein tak ważnym. A

obaczmy,

że

zgoda y

iedność

Obywatel ów

w Narodzie ku J.ego Dohm, fama tylko ieft
prawdziwą miłością

tym u1Uag~ pierzoJzq.

Oyczyzny.

UCZyli my 1zad

Ze zgoda' y jedność 0-

bywatelów w Narodzie ku jego Dobru, fama
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tylko

być może prawdziwą fzczęśliwD.ścią

czyzny. N ad tym UczYJimy
Oycze

jedności,

ciechy, BOZE!
prawdy , za

Oy-

krótką uwagf drugq.

y Sprawco wfzelkiey po-

fpraw

fkutecznością

Twey

przyczyną

N. M. Panny, przy
BłogoRawieńl1wie Twoim J.
Mei Xiąże Pa-

O:

·fterzu! fpraw o! B O Z E. aby wfzyfcy w jedności

cnoty, tworzyli iedną Owczarnią, którey Ty iefteś Oycem, Panem y Pafterzem. Fiat
unum Ouile &' zmus Paflor.

CZĘSC

C

PIERWSZA.

Rzeczy - PofpoJitey, cywilnie ią bio, rąc, jeft rzeczą nayproftfzą, bo to ieft fama
miłość Rzeczy - pofpoJitey, na wnętrznym unota

czucia

W

gruntuiąca fię,

Obywatelu,

iak w

równie

Miłość

naymnieyl:?:ym

naywi~kfzym,

fzych y bohatyrfkich rzeczy
gąca.

W

naywięk

dokazować

mo-

Oyczyzny, czyli miłość Praw,

rządu,

uftaw, zwyczaiów, y całego fkładu rzą
dowego w [woim Narodzie, ieft udziałem Judzi wolnych, a zatym wfpaniałych, cnotliwych,
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obyczaynych, y całych fiebie nu uflugę _\vfpół
ObywateI6w;, gotowych zawfze p<?święcić. , Mi-)
łość Oyczyzny prowadziła zawfze z fiebie, do
cnoty y obyczai6w dobrych, do wftrzemięźli.
wości, mierności życia, miłości pracy; a cnoty te na wzaiem, wiodły do miłości Oyczyzny ~ak dalece ,
ftały fię

.wiek

miłość

ła

y

fiwro obyczaie gdzie kol-

zepfute ' w Narodzie,

gihęła

tam

Oyczyzny, w proporcyi upadku cnoty

y obyczaiów,
padku

±e

miłości

fzła

w

ginęła wolność,

Oyczyzny",

w proporcyi u-

ginęła

tyrannią domową,

Oyczyzna ca-

lub w

niewolą

fąfiedzką:' y nie mogli być z dobrych niewol nicy,
aż

wprz6d ftawfzy
temi Obywatelami.
zbytek,
(a)

fi rea y

fię złemi ludźmi,
Wyniofłość,

y zepfułakomftwo, y

Ca) to fą źrź6dła upadku cnoty wolnych

Wy,mm,. ptbJO proflory c1Iot!iwey y r1Jfldrey, tyle dot)'ka

prukolV'Wo "OZUrlJ1l, że .11; czaJfw daw7lOść, alIŻ wie.
ków odmiilllll i.)'wości y mocy icy 1Zieodmimia. Co Skarga wieI.
ki Ka'l.lIodzieza w Duelm Apoflol(kim y PatryDt,)'~z1I)'m mówil
prz 'd laty bli(ko dwoma fly, to iefl ftodlut i ściftrt lIollk'l. ' pthlf!
fIIOcy ,,, u ll kcyi prawdziwey. JVfjlo mi wite z Ka~a7i Jego uwagi te prz)'zocz.;'ć, !uóre k.źdmm kochai'lewm OyC'LyZlI[, pe,pnie "!dft mile, y ttpodobane
O BOZE móy, iakie zbytki w to /ii KróleOwo "miotły,
krOl;e milofierdzie w(zyllko wyp~dziły. Po('z~wfzy od ma'
łych ~i do widkieh, wfz} fey wierność świętą y proCle uiywa.
nie opuścili, y ouym Staro, Polfkim a iołnierfkim iyciem
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Narodów. Z tąd wzraftaiące namiętności nowe,
kiedy znieść nie mogą proftoty Praw ftarych,

z tąd umyfł-y zarażone fzukaniem roikofzy, y
rozrzutnością

na ich znalezienie potrzebną,
kiedy pieniądze zaczną cenić nad honor, nad
cnotę,

nad wolność, y nad Prawa Narodu;

już poprawa y ratunek ieft niepodobny,

iuż

wfzyftkie fpofoby ratowania wolności, fą nieużyteczne.
Naród zoftanie ten fam, ludzie ci
farni, Prawa te fame.

Are Naród z udzielne-

go franie fię niewolniczym, ludzie z cnotliwych
ftaną fię zniewieściali

dzone,

świadkami

którzy ftali
n"atę

fię

y podli, a Prawa wzgarbędą hrzydJdey niewoli tych,

niegodnemi

wolności,

cnoty y obyczaiów, a zatym

czy-z.ny.

Lecz

przyiść że

przez u-

miłości

Oy-

może

Na-

do tego

wzgardzili. Każdy chce wino pić, jui nietylko woda, na któ.
reieśmy pne (la~ali, ale y piWo niezd'rowe młodym y zdrO.
wym. Je dną na dzidi kw~rtą wina, do roku no złotych blill",
utraci. RZl1dki panoCia bez iedwabiów, bez pofzofinych koni,
bez kilkanascie .' achołków y barwy iedwabne)', bel kolebek y
firoynych obin'ch korczych ieidzić nie chcą, itJi {jodła tylo wofnicze zofhły. W woue koń za kilka {et złOtvch. Z iazdy
Szlacheckiey, fiali Ii~ wozownicy, podu(znicy, prerznicy. Z
łóżkami z pierzynkami iad~. Zbroyny y iezdny pachQłek
zginął, y fila męlka rolko[zami (truch lała B Iałogłowy tak W
ubiorach y nroiach (woich przebrały, ii końca ulratom niemarz· Na iedwabie, złoto· głowy, C.gOlłY, y [ewy y karety,
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rod, gdzie iedność, zgoda, y miłość wzaiemna
obywatelo\~,

będzie

tarczą

nieprzekonaną

,

rownie przeciw zepfuciu w Domu, jako przeciw napaści od złośliwych, a mocnych fąfiacf?
Ta jedność y zgoda Obywatelów fama tylko
j~ft prawdziwą miłością

muie

Oyczyzny; ona utrzy-

cnotę

y obyczaie w Obywatelach. A jakież obyczaie być mogą w kłótni, zwadach,
Ona prowadz i
niezgodach ', y zawiściach '?
wfpaniałe ferca do utług ' Y do ratunku Oyczyzny. A iakiż ratunek Oyczyzny być może przy kłótniach, niezgodach, y nienawiściach'? O gdyby czas pozwolił obfzerniey te
dwie prawdy roztrząfnąć, czyliż nie to źrzó
dło całey zguby nafzey y przedtym y teraz być uznalibyśmy, że miłością Oyczy:z.ny
utrat nieprzeliczyfz. Na półmi/ki y lic7.b~ nie7.wyczay n ł potraw, muli fiawać, byle liE pokazać, a marności, dei y {ławy
ludzkiey, która za nic nie fioi, nabywać.
A miłolierdzie zginęło y ku Rzeczy. pofpOlitey. Nikt w
t:lkim dofiatku Zamków y murów nie opatruie. W[zyfika
Rzecz. PQfpolita uboga, Domy tyIo poiedynkowe bogate.
Nie mafz czym przykryć y tego, co Oycowie dla obrony
pobudowali. Nie mafz picniEdzy na iółnierza, na rypanie wa·
łów, na działa y prochy, na opatrzenie twierdzy. Nierna[z
na Kościoły, na ubogie, y nEdzne poddane, y na inne potrzeby pobotne y zhawicnne.
Wfzyfiko na zbytkach y na fprofnych utratach ginie y w
http://sbc.wbp.kielce.pl

fię

chlubim, a zgody, y iedności, y miłości

domowey w Narodzie niepoftrzegamy'? co famą ieft tylko prawdziwą Oyczyzny miłoBcią·

I. Zgoda, iedność y iednomyśfności nie mo ...
że być

tylko w dllfzach wolnych od ambicyi
y wynioHości, wolnych od pychy, y od za--

. zdrości,

wolnych na koniec, od chciwości y
od łakomftwa. Te źrzódła niezgód domowych były zawrze w wornych Narod~ch,
te były przyqyną wfzyftkich fhat y zguby
w nafzym Narodzie.
To na koniec źrzódło
kłótni~
famo Pifmo Swiete naznacza: Uude bel-4
la '6...!) lites m vobis, lliji ex cOllclpifcentżis vef!ris. ~ Polkromić te namiętności, możnaż bez
~

Chlewach 'Zolłaie. Y tak (j~ na nas ui(zc2ą przyczyny zguby Sodomfkiey, o którey Prorok mówi: T. Dyla z/ofć Sodomfka: hardofć, 1laJjCC1lia ,blebll, y dofhmk y prór.llowallie: 4 iż
rEki do II[dzllłgo y ubogiego llick1qgll[li. O CproCn:t Sodoma oz
utratami y próinowaniem, y 7.h}'tkiem twoim, )' z okrucieiifiwem twoim na poddane y nieoiofłatcczne:. jako fi't rychło
zapaść y ogniem zginąć moie[z?
Nikt z (erca Rzeczy.PoCpolitcy nie miłuie. Taki 6~ PewlatUJ to ie{t kTlHh:ei Dóbr po(politych w tym Króle!łwic z.·
mnożyła: ii ludzie oto ledwie iakie (umnienie maią. Gdy
jen co wziąć 7. poborów y dochodów po(politych, ta nay.
linaczoieyfza kradzież J o którl} Ut y karania iadl1ego bać
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c.riO-ty :y oby'czaiów·'?
w'i~kfzą .1lawę

iey

zakłada

pomwślnośoi,

czyta

wolność

l\1iłość

za

Oyczyzny; nay':

na iey dobrym y na

?aywi~krże

bogaawa

po~

y Praw zachowanie w Narodzie,

naymilfzą

rollwfz być rozumie, porządek, fpo~
łwyność y befpieczeliftwo rządu, y rządzonych
Obywatelów.

Omnes onmium rerum eharitntes

Tak

imius pa tria:, amor jitperat.

mówlł fi:aro~

żytny PólaI, GaHieki.

Zmowa na rozruch w

Oyczyźnie,

nie

by~

ła

nigdy od cnotliwych Ofób nazWana zgodą
y iednością Obywatel ów , kiedy druga część
Narodu ftała ftatecznie przy Prawach fpokoy.
ności, y lVIajefi:acie.
Mogą fię zgodzie z fobą
cz~ft.okroe różnemi -namiętnościami

•

wzbudzo-

niepou·zeba. A gdy co dla dobrego pofpolirego uczynić: wnet
Ci[iko y trudno, y niema Cz.
Lecz. dla pompy y io!nierzów domowych, y hayduków, y
'pomfiy nieprzyiaciół, y dla okazałości y pychy: by y Wio.
Ikami przypłacić, tedy być muli. G-:ły Skarb poG'olity piafłu
ją, o BOZE iako r[ce (woie mai~: ii ledwie połowica z ubogich kmiotków y l\liefzczan na (opatrzenie poCpolite dochodzi. Takie niemiłolierne y niewfłydliwe Oyczyzny y Ma•
tki miłey obłupienie na{ll!piło. NiemaCz iako świadomi powiadai~, żadney tak nieCzczęśliwey Rzeczy Pofpofpolitey, któ.
aby mniey przyiaźni u Cwo'ich dzieci y Synów miała, jako

ta na[za. W

KaZQ1Iit/

jiodm)'m

S~ mow)'tn.
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ue dufze, na wykonanie zamierzonego ze fzkodą Obywatelftwa uldadu, ale to nie ieft ta zgo~

którą

miłość

com podaie.

Oyczyzny cnotliwym fer-

Będzi~

to zgoda y

i~dQOŚć,

jak?

Synów dakuba~ aby plozedać niewinnego dó-

.zefa,!

Ale tey zgodzie ani Bóg, ani rozum, a.ni .cnota potwierdzenia fwego nie dały. Bo
.przeciw ,miłości .y porządkowi, ztość y zazdrość ią ułożyła,

Będzie

to zgoda y

jedność,

.jako Wóyfk A~Jalo1Za .z Arclzitopelem, aby Dawida .z Tronu zepchnąwfzy,

życia pozbawić;

ta zgoda w .oczach B~fkich obrzydła,
zgu~ fwyro fprawcom, y ballb«; wiecznl! ich

ale

'jmieniowi przyniolla.
Będzie

to zgoda y

jedność:

jako

Zydami., .aby Syna Bofkiego o
bną przyprawić!

fobie
złość

noCząca,

ale ta zgoda

wiecznym ieft

Piłata, Z

śmierć

hanie-

potępienie

VI

świadećl:wem, C9

ludzka przeciw prawdzie

może dokazać.

Zgoda .zaś idąca z cnoty dla Dobra pow.f.zech,noś ci,

iako za grunt ma

cnotę y'pbf~zaie cną-

c

~BPk\
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..,

tliwe, tak za cel Dobro
ambicyi,

chciwości,

Wieleż

to

Narodl1~

gniewu y

bez prywaty,

złoś~i.

n:iefzezęśliwości ucierpiała

0.1-

czyzna nafża za powodem namiętności wJ gurowanych' przeciw

l:ządowi,

Pl'awu,. y

wam Rzeczy - Po(potitey'?' Te niezgody
fa~bowały

Obywatełfką,

ulła:

krwiąza

pola Kor'onne przez

domowe' woy~y, jako za Zygmunta III. było
pod Guzawem, przeciw Zebrzydowftiemu.

Te-

, niezg.ody, naypięknieyfże Prowincye Oyczyfte utraciły, Jako Efloniq., Finlandiq, y dalfze I1Z~
jlantlj, za czarów tegoź Zygmunta, y Wladyjlawa

IV.

Te ni'ezgod'y w Familiach y Domach.

cifnące fię

Trony

W rząd

muliły, pr~e:z ~~wne

PofJki,

utracić

przy-

bunty w W oyfku, a e-

mulacye y kłótnfe między Panami. Te niezgody, niefnafki, niedowierzania, Nayzacniey'fzych Królów nafzych utmpiły, y nayużytecz
Dieyfze ich prace, zamiary,
biły,

y żamyfJy

zhań

y wniwecz oóróciły, jako Stefana, Z!f.

gmunta, dana Kazilnielza, 'Wicha/a, y dana trzwie-

go, y Innych.
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,f

° ftaroftwlt

Ten () U r.z~d iż pO ominął, ÓW

iz

° nadzieie

mu ,nie dane, ten

iż

go minęły,

rządzenie farnym :Monarchą, że mu fi~

"ów o

n~e pOWQdow~ł,

in~y

Q

iż

rwe kreatury
.malką

nie wykiemwat i 'pokrywa

ioh

publicznego

.Dobra-, prywa't.ną namiętność .y zawziętość,
u~aie ftatyftyc.z.ne przyczyny., łudzi ferca nie"

winne, 'Wz~urza umy1ły pocźciwe .Y profte,
krew lei e , lud nifzczy, lVIajeftat
W'~ncye pu~ofzy?

rząd oba-la,

,

ny nifzczy _,

Pro-

Skarb publicz-

,

n i eprzyiaciół

hańbi,

Oyczyftych ciefzy,
O cóż to ta:'
t;lam kraiowa Hi-

y do zguby Narodowi pomaga.
,k ich

p.rzykłaqów, Jlrzyw~dzi

ftor!Ja~

Gdzież

:z-ny" która

tam

Matką

miłość

y

która

.oyczyzny, a
vobisł

kłótniach,

jeft

miłość

zwa-

cnoty, _

ieft pomocy y ratunku. dla

.iak?ż

ni.ft ex

,II. Wiele tylko

może

przy

rozwaśni~ni;\ch'?

Ulla.e

ratunek byc

.nie~godzi~, kłótniach

bella in

w

n~ezgodzie'? Gdzież

źrzódłem

Oyczy-

ieft .oby.czaiów, y cnoty; a

ja!tież .obycza~e być m0,gą,

d~ch,

.prawa

y

~()l1c:tFifcentiis vrjł,-is?
korzyśO<i
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y Dobra, .ob.ywą
C ~

tet ma 'Od Oyczyzny," tyle pobudek y nayściśleyfzych obowią.zków
.t~w..ał Oyczyzn~;

1łużył,

ieft, aby

iedność zaś

y ra-

y zgoda Oby-

watelów fama tylkó fkutecznym

uczynić

mo-

~e

ten obow iązek. (b) To haRo O!jczyzlla! co
dokazowało ~ Greków, u Rzymian, y u fa-

W oy~
Prawodawftwem, y całym N a-

rnych Polaków'? kiedy cnota
fu.iero,
rpdem.
~

być

y

rozmyślać

co to była

Obywatelem wolnym,

poważnym

w Europie, a

fw ob o:

użytaczuym

Domu .

W

.

.l\1iło czytać

rolkofz

dnym l
.

Skarbem~

urządzała

-

(b) W Kl2uwill d"ugim Seyl1v,W)'m . z rów/I,! gorliwofciq,y

"lJHChm>hrt y OIł,JwQte!fo.l, d. mii~fci Oya:yz,V'. lilie ZIl,&rStW4
,'lIIU/iTV)cb fłolak6w SkargI.
Ta.mił. Ma'k. p o dała wtm dot, woTnoK, ii Tynnom nic
$łuiyci e, iedno bogoboynym Pa nom y Krfllom, które fobie f••
obieracie. Którycb moc prawy oli rdłana , Udnegtt ...2111
hurrawia n.i~vni, tadnego ot! JHlficoonycb Panów, y IiId
fwo ich uciśnienia niecierpicie. Samiście tylo fobie tyranami,
~dy Pr ., n ł .,yłl1'nywade, I do fprawicdliwoki- faHzy".,
wolności, abo rarzey (wowolności9 przefzkody farni [obie
uyoicie T1Ireclłitg., y innycb PaJi{tw OlJrwatele ł parnćx
itkie uciśnienie y t}' ran i ą ('ierpi, Nie taka to Oyc-z.y7.na wa{Za: Matk, wam /efi, a nie Macoch, N. ",ku . . . rwoi~ Da.
fi, a krzywdy tadnq cierpieć nie dopl.lści Sami Czkochieic
{obie. y jeden nad dtugim tJnnif podncrRtił, Pnw nie uekwuiąe I moc Pal~fk, tam gdzie nic potrzeba króqc. Z firo-

Rli

*'I Ma.ki nit ~f7. nic, "c:&y.b,icjp Bt i.tlriat aa niE mieli, chyba Gtmi na. fit!.
•
.
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Te mi maxymami

'napełnione ' fą

Pirma o

wych nafzych 0yc4yftych Pi.farzów: Gór . .
jkiego~ Solikowjkiego, Sta",o1QofJkiego~ Goslickiego..
KOTycźlifkiegu ~ Kobierzyckiego., ModrzezuJkiego_
Warfocluickiego, y innych. Ani Homer, ani Li.
vius, ani P lutarch z frarożyttIości, nie podai:t
nam: więcey heroicznych z miłości Oyczyzny dzieł w Obywateffhvie, iak Hiftorya nafza o Przodkach pocżciwych, ftarych Polakach,
To zwi ązek tIayściśleyfzy y razem
podaie.
nay1łodfzy ieft', który mamy z Oyczyzną, inówi z nich ieden; MagnZl11S '!fi vinculum llnźmi HOJlri Patrźa.
..
- PlIncie do jakicJ. doilitków, y bogaEl w, y cufów, ł.
was Matka przywiodb, I rako was OzłOCiła y nadała: ;i pi..
ni'td-zy Inat'it cJofyc, dolUu~k ifwności, ('laty flik ko(Zrowne •
Rug '11,ie "romady koni, wozów, takie ko(tty , dochody pitDi~1ne wfztdzie pomnnżone.. Sami tyJka J',hrlk. m.łO' ma.
Fierwiey rzadki miał piwo w domu, a teraz winem piwnice wa.
lze woni.i, Pierwiey famo działki hoki n_rze pokrywały: a re.
tn ax_miry y iedwabie, Piecwiey I'rolle rydwany y rzadkit,
cz~fto fi odia midło poduCzek, • teraz złore kulbaki y kareły.
PiC't'wicy proftt potrawy, a rern praki y k.płony. Pierwi.y
iedna mitra w(Z) Ilklm, • teraz półmifk6w kilkathidiął.
O na} miJfza Marko, iui zh)'tkuii cłzj~cl twoie, ile tych doftark6w oiywli9, na grzechy nI ututy, na prÓfnrści. A i. co
winnI, mówi: mai, rozum, mog, tych dar6w Boiyeh oiywlc.
n.-Ko§·ioły, y chwalE Boi" M obrony
ZImki, f inne ni
zły nas gorowości, y do zbawienia pnyfłogi: i. niewinna
iŁem wdn'.niu Mark.: oni
mni, bo mi( nieRuchai,. a da-

koci moiey y darD!" BoIl_icll ilcui}wai,.
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Oyczyźnie życie,

życia,

y

Talenta, fpofób ich ucałych fiehie winni iefreśmy. Pa tria

omnia n?Jłra, nosque totos .Juo amore 0PFigno~

ratos habet. (c) Ni.e marz nikogo w Obywatelftwie, ktoby ie'y nużyć nie.był obowiązany.
.Mężny iefreś? zwyci~frwa twoie y Iily, Oyczyźnie winien~ś..

Patria confacrent.

ftko iefteś?
JIleś.

Qui q,rmis illcliti Junt, vźć{orias

Bogaty y doftatni we wfzy-

majątek twóy Oyczyźnie winie-

Qui dillitiis polBlttes funt, Fortunas Patrirz

confacrent.

Rozwnem, nauk,ą, wymową, czy

mądrością w1ławiony iefteś 1

Oyczyźnie TW,e

rady, y Twą po1ługę winieneś, Q ui ingenio '&
literis ee/chrcs, Patriam Conjilio .P.:J jcription.e illu-

flrent.

Równie 1łuży Oyczyźnie co młodzież

liCZy, iak ten co

woyną

y ,Pok,oiem

zarzą-

(cJ Rzadko kto &Z)'t4, to jłaroiyNlt dzido, Przez,crugo Skargi, Z)lcz)'ćby 'llllcża/Q Ilby l/owe coP'at. Ed)'cye tak fliyttc'uJ)'ch uWilg, 7lape/nillly K,"y, zllmillf/ t)ltl fl()fv) cb II ",/liry n>,}'P,'IlC(I.
1Vlllrych dz.ieJ, któremi.lit ZIIwalhue l)rllk4,.,';e:
Oyczyzna Na[z. Matka naymi,l(za, (m6wi Skarga) Dczyn iła
wam a.w~ u w(zyflkiego Cbrzcściaó(lwa y ]l Pogatlnw~, ii.
od zachodu y wfcbodu 7.acnc:mi PoCeUłwy uczczony KroI y
Pao warz, wielk, wam Q pollronnycb pow'~E Y Jł1niemanit

czyni.

~ói wam wi[Cey uczynić Jtlogła? czc?,ui iey fcrdec'ln,ie ~.
łować, y on! w całości za~ymywac, y ~ zdrOWia Icr

w&yftkicgo tracić, gdy tego ica potrzeba, ~ lJllCic? OnE
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"

dza: Non is Jo/um ·Reipublicm prodeft qui de Pace
belloque cen/et,

Jed

'6~ qui juuel1tutem exlzortatu,-.

Równie Ociec dobrym przykładem dla dz i e~
ci, Gofpodarz pilną Ekonomią około domu y
roli, uczony pilną pracą. około uprawy ferc y
rozumóW, 1łużyć winien powfzechności Oy~
czyzny, iako Hetman \Voylka wiodący, Urzę~
dnik Skarbem zawiaduiący, Minifter zatrudnien ia Dworu ułatwiaiący, tylko że ci z wyftawą
publicznośc;i, drudzy zaś w ucifzeniu, z pożytkiem
równym, dla N al'odu, y dla Oyczyzny, całych
fiebie poświęca i ą. Qui uirfzd e allimos ż,!!lruit, is
i 'J ptiuato publit:um negotium agit .

Gdzieźeście

czary fzczęśliwe'1 gdzie zgoda y Jedność Oby.
watelów, fama tylko była mianą' za prawdzi.
miłu i łc fami fiebie miłuycie, a nie Qrrtticie: oney nic ty.
ci~c y wiary nie dochowu i,c, Gmi {jebie zdradzacie.
Mi.
łuiecie poiytki (woie poiedynkowe, a poCpol ite burzycie, V
mniemacie, abyśc i e dobrze fobie czynili y i yezyJi. Kie rak
ie(Ł: aTe jako Pan rzekł; Kto zdrowie fo'oie miltllt, traci
Je. A kto ie tltr.ca, 7UIJduie je
Gdy okr~r t6nje, a wia.
try go pnewracai,. głupi rlómoczki y lkrzynkj (woie opatruie, y na nich lciy , a do (ibrony okr~tu nie idzie, y

Bo gdy
mn iema, ie: r~ fam miłu ie, a on Gr fam gubi.
okr~r obrony nie ma : 1 on ze wCzylłkim co ubrał, utUIl'C
mu{j A gdy (wemi fkrzynkami , y maittnosci" którą ma
w okr~cie, pogardzi, a z innemi fi~ do obrony okr~tu ud.,
{wego wfzyOkicgo zapumniawfzy: dopiero rwe w(zylłko po.
zy/kał, y ram zdrowie Cwoie zacho",.!. Ten naymirCzy o.
kr[t Oyczy:tny nłuey, wCzy!łkic:b nas niefie, w(zyClko w
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wą miłość

Oyczyzny, y do utrzymania obyczaiów w Narodzie, y do czynienia ugug y
l':Itunku

Oyczyźnie,

dziwey

fzczęśliwości

zgoda y

jedność

y do utwierdzenia prawOyczyzny.

Bo jako

fama ieft prawdziwą

miłością

Oyczyzny, tale fama tylko być może prawdziwą fzczęśliwoicią
ul11aga

Oyczyzny.

To bedzie

druga.

CZ Ę SC

DR YGA.

~

Czyli Prawa natury, czlIi Zakonu lafki
czyli .uftaw cywjJności ,
czyli przepifów
polityki, lłu.chać zechcemy, .z awfzeto )lie:
wzru1Zoną znaydziem być prawd"!, .że jednośF
zgoda y jednomyślność ObywateI6w W Narodzie, ku Dobru jego, fama tylko być moż_e

-

llim mamy co mamy.
Gdy fi~ z okrętem ile dzieie, gdy
dziur iego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylelJlamy:,
gdy łię o zatrzymanie ieito nie fiaramy, gdy dla beCpieczl1ości iego wCzyllkim co w domu iefi, nje pogardz:amy; zató.
nie, y w nim my Cami poginiemy.
W tym okręcie 'nacie Cyny, dzieci, iony, imieni., fkarby,
wCzyfłko w czym (j~ kochacie: w tym tnk wiele ielt duCz,
ile ich to Królew(łwo y P.ńftwa przyłączone maią: ni.e
darcie im rónąć, a zmiłuycie fię nad krwi, Cwoi" nad lu·
dem y hraci, (woi,. nie tyle maiętnoscią, ale y zdrowiem
im wła(nym ulłu'tuycie, wy którzyście ie pod rz,d (wóy y Q'Pic:kE wziEłi. W KaZił"iu Sf;}1IJOTPJ'm R".g~ o ",ilo;,i O) ct.flny
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prawdziwą fzczęśliwośeią' Oyczyzny.

JChry..

ftus ' fzczególnie to fundamentem położył fwey
Religii, raz

abyśmy fi~

chali, drugi raz
9I10Ść,

pomie.dzy

nam przyldad

wfpó1ni€ na wzaiem ko-

aqyśmy

robą .

utrzy.mow.:a1i.

miłością fwoią

dufzę rwą za nas położył,

O tym

pro ouibus meis.
niezawodną,

że każde

niezgodą, upadać

diuijum dejolabztur.
ściśleyfze

y

zgodę

pokoy,

.y ie,.

Tego

dał

że

ai

ku nam,

Animam -meam pono
dał

nam

przeftrogę

Króleftwo rozdzielone

ginąć

mufi.

Omne regnum

O tym Przykazanie nay.

y z natury, y z Prawa na nas ufta·

tiowH, pod karą ' śmierci y odrzucenia, abyśmy
I

EOGA jako Stwórcę, a bliźnich jako nas famych

kochałi.

.mufi być

tQ

Diliges proximum jicut te ipfi(m:

wi~c niewzrufzoną

y w Wierze, y w Polityce
da y

iedność

y w rozumie,

prawdą: że

zgo-

Obywatel ów w Narodzie, fama
I

tylko być może prawdziwą fzczęśliwością Oyczyzny.
Niezgody ruynuią wolność,

D
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oHabiaia.

~ba1aią, Zwierzchność,

Prawa,

wfzelkich ratowania

fi~

przefzkadzaią
cóż

fporobów; a

tam

za fzcz~śliwOŚG byc może w takiey Oyczy, ' . 'l
zme.

Niezgód'y
moc Prawom,
ftwo

od'eymtlią

Obywatelom

powagę Rządowi,

Urzędowi,

cóź

fiłę

fpokoyność

y

~

befpieczeń

fwobod~

Kra'-

1Zczęśliwość hyć może

w
takiey Oyczyź'nie '? Jedność więc Obywate ..·
lów z f?hą, jedność z fwym Królem: to prawdziwą Oyczyzny ieft 1Zczęśliwością~

jowi; a

tam za

I. W jednym domu potrzebna zgoda paw
między bracią,

w jedney familIi potrzebniey-

pomiędzy

wielu powinowatych, w je-

fza,
dnym

Mieście

różności

iefzcze pilniey potrzebna,

wielu

miefżkańców"

Króleftwie wolnym,
cznych w j.edno

ciało

cóż

mówić

dlą

VI

z tylu Narodów walezebranym;

Tam dopie-

ro naypotrze.bnieyfza ieft zgoda y

jedność

Obywatelów, bo to Matka ieft wfzelkiey fzczę
śliwości Narodu. .
Concordia Mater ejł omllis
felicżtatis

ReipublicCl, mawiał SO/iRQWfl.i Arcy-

•
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Bifkup Lwow{ki uczony. Cd) Czy nieprzyiażny
fomfiad .kr.zywdzić zechce Oyczyznę'? zgoda

:Y

jedność

Obywatelów, fama tylko dać może Oyczyźnie obronę. Concordia a jinibus hoftem depellit. Czy ubó.fŁwo z .przypadków za-cznie uciilmć O~ywatela '? zgoda, miłość, y
jedność ratować 1łabfzych potrafi.
Concordia
-auget opibus regnum. Czy niedoftatek oflabi fiły,
.y

ogołoci

mIłość

Kraio.we oz-doby ·'? zgoda,

wzaiemna,

jedność

y

przywrócić fzczęśliwość

lu<fu będzie umiała. Concordia Regnum omamen.tis il~uflrat, & praftdiis firmat.

D2
(d) W KIlZS"ill ,tyztCim Seymow>m: o Zgodzie domowcy • Cli

tJ,lko

może b:J' ć

ku wzlmau1Jirt jcrca y ofwitcelliTl rozumu,

X. Sharga. SZCZtgÓhliey
mówi:
Spólna Marka Oyczvzna miła, jnko was do zgody wi~ie y
zniew.ala? izali loi fię podzi~lić ni, możecie? iuli to nie
jey śmierr jen, gdy fi~ nil! d1.iełić y ro-z.rywac poczniecie?
obalenie rak wielkiego KrółcOwa , zguba wfzyfikich Praw y
·wolności wafzych, upadek wfzyfikich dofiatk6w wafzych, bra.
ci wafzey, y narodu wa(zcgo, ion y dziatek waCzych, jako
was do zgody nie przywodzi?
Obeyrzycie faę JVofzę, na te Cl.kody y utraty, które wam Z
niezgody urafiai,. Bo naprzód drogi fobie wrzyfil<ie prawie za·
grodzi, -do poratowania tak nachyloney do upadku Oyczy.
'lny [wey y Królefiwa tego. Bo jako o nim w niezgodzie y
wasniaeh radzić, jako fię z rozulT'ami wa(zemi y Cercy dobre.
mi znieść y Odadać :lo t~go możecie? gdyi niezgoda nic do
kupy nie niefie, ~le w(zyl1ko rO'lpra(ziI, y róincmi wiatry
roznoii.
O jako fzcztśliwy (O lud był o którym rupiiino
.Y z Wiary, y z l'olttylli, przj1vodzi
zaś
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·

NI.ałe

Narody przez

potężnieyfzycij

zgodę

y ' iedność, z nayłatwo fię

wydobyły, \vielkie Rze~zy-po[polite, przez 1dótnie
_domowe upadały y zaginęły. Trzy1la cnotJiwycl] a iedlJomyślnych Szwaycaró1lJ, całą potę
'~ę Tyranów fwych, potrafili obaljć~ aż do [tania
lię wolnym y udzielnym Narodem; bo zgoda,
jedność"

tyra,nów mocy,

ducha ich ożywiła. Ogromne
Narody lr~gró1O, Czechów, Slo1fJakó1lJ, y Grekó1U~
..dźwigaią iarzmo brzydkiey piewoli, bo ,duch
niezgody, kłótni, y zwady domowey-, ł)~zyni.ł
ich niegodnemi wolności, a zatym nie zdatI?-e~l.i
do iey obrony. Diuifum efl cor eorum, nunc i1Jy

mił~ć,

-IYftyfiy lit zebrali jakoby jeden t1lqi: y czlorviek je/le", z jednym [n'um, Zjed11't radq. Gdzie ferca róine: jako zgodna
C/lda ok oło Oyczyzny być ma?
Cóż będzie po waCzych Seymacb, które tylo famy na oddale.
nie y leczenie przygód y złrch razó,;' Rzeczy poCpolitey wam
zo(łały : jem z róinemi wiatry y niefiwornemi myślami na
nie {It z.iedziecie? Doznaliście tyle razy, co wam y Oyczyinie miłey pomogły. Y owfzem Seymy, które wam były le.
karfiwem na wfzyfikie Rzeczy poCpolitey choroby, w jad fiE
"Im obróciły. Bo na nich więcey niezgod y odraienia myiIi ieden od drugiego, y fianu nd (łanu przyczynienie. ~a
nich fię Llldobórftmo y Scąycye rodzą, z nich z więk[zym roz·
waśnieniem wyieidzacie. Y tak Seymy na ukrzepaenie zgody y miłości fpólney hraterlkiey uczynione: na zap.lenie
r07.terków Auill. Toć ich iui lepicy nie tkładać, jeśli takich
niefpokoynych [erc y lI1yśli niezłoiycie, a do świętey zgo·
dy nie przyftąpicie. A bez Seymów iako o fobie radzić macie, nie łlcno ftę domyślić, aiby z przykrt y nicbcfpicczDł
odmian, wCzyftki.ego.
http://sbc.wbp.kielce.pl

Grecy, Rzymi-anie" Kartagil1czycy #
przez niezgody domowe, tyla wieków pracą.
tyle krwi wylewem fundowaną, utracili wolność,
teJ<ibunf.

fwobodę.

y

Oyczyznę, y flawę·

Diuijum

tft

cur

eorum,tZunc interibullt. Czego nieprzyiaciel nayulO-

cnieyfzy nie dokazał, czego woyfka nayogro111nieyfze nie zrobHy, czego ani fIła, ani pof trach, ani chytmść, ani woyna, ani pienią
dze, ani zdrada, ani żaden przypadele dowieść
nie mógł, aby Rzym upadł, to woyny domowe y niezgody Obywatelów: (*) Sljllóul, lI'la-

ryujzów,Kafy!inÓllJ,CCZarów,P()l7lpeju.foótt1, Antoniu-

jzÓlO, dokazały z
11ZtnC

illteribulJt.

łatwością. Di1Jżjim~ ejł

O ~ przez Imie Jezu[a

cor cm'um,

Chry1łufa,

zaklinamie ,was, wołał fawet S. na Chrześcian
w Koryntcie: Bądźcież jednomyślnemi, .a mi.

fI

Bywały

zawrze: kłótnie y łmulacye pomi~dzy pie:rwrzcł{ze(urn . porpoJicyeh, w(z~he: póki cnota Re.
publikzńfka y miłość Oyczyzny była w Obywalc:lach, do jednosci y zgody 6~ powracały zawrze:, gdzie (zło o dobro Oy_
l·Zyzny. Staroiyrno~ć nam przywodzi Scif;io'la Ajr)kaiijJitg.
~ Grochem, Pompej/lf'Z/l z K1'aJJem, ArJfhppa z EJcbmfm. Naygłftwnieyfz} ch mi~dl.y rob, nieprzyiaciół, lecz gdze fzłCi o d,,_
hro publiczne, tam za wrpólo, umow, :zapommaw(zy krzywd
wzajemnych, Cpolnie w przyiaźni na}'więkrze:y ratowali Oyczy
znę. Rzecz podobn, (piCze naCz Sttl'CDTVolfld) u nas w Pol(zcze
UCZ} nił Fiotr Zboyowfti, Woie:woJa Sendomirlki: mlli,c wielkie zayście y nieprZYjaźni z Firltjcm Mar(załkie:m Koronnym,
y Wojewodą Krakowfkim, bacząc że (zło o całość Rzerzy_
dorpołitey, przy{ł~pił pu!Jlicznie do nie:go y rzekł: Mołei Pił-

Ini ofobami w
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łość, zgodę
między

wami

y jedność tak zachowaycie ~ aby
kłótni

nie

było.

ObjeGra !/os per

Nomen Damini Ncfłri iJeju Chrzfli, 'Ut non fint in vobis
Jchifmata.

,Abyście wfzyfcy jedno mów~li, je-

dno myśliIi , iedAo fądzili, gdzie tylko idzie o
Dobro Oyczyzny, Prawa Narodu, y Majeftatu. Objecro Vos, ut id ipjum dicatis omnes. Abyście ciężary jeden . drugiego znofrli wzaiem,
jedni drugim -p rzebaczali, jedni drugich ciefz:yli, jedni drugim ' pąmoeą byli. Obfecro Vos
jupportantes invicem, confolanter invicem, feruantes
'lmitatem in vinculo pacis. Aby jedność, zgoda y
miłość

Obywatel ów, y z

robą,

y z Królem

fwoim, ftać fię mogła fzczęśliwie podźwignie
niem kiedyzkolwiek, upadaiąceg.o y bezfiłnego
Narodu.
II. Całość Narodu z fwym Królem, fprawiedliwie fi~ ~rzyrównywa do porządnego jedne,lie Marfou/lm! Ty wiefo co mitdzy tli/mi, sle pouiewai t1I Ó
dobro p1/blicz71e idzit; iesliś bacz1J)', cd/óż tt 11ieprgiaź1i pry.
watt/Ił

'Ul czas, ii de rumma rerum agilUr.
Radźmy m 'az;.
o dobrll RzecZYP"IPolitey , a pO~}11l b(d'Giai wola . do ,Iicp,:zyjażl1; prywamycb powrócitmy. Y odtqd hyli rabie do śmler.
ci Przyj.ciołami, y Oyczyinie dobrze radzili. Niezgoda S~y.
my nieuiytecznemi czynić poc'Ł~ła, zerwawfzy Seym pler.
wfzy w Roku I n 6 y odtąd (mówi K"omer ) ,LQf!1PiJo, żt 11;t t.

flatlowionn tla Seymie, co JitliCz1Iieyfzym y z.~zlmyf?m Ztawa.:
mog/o, ale ietfy"ie co WielomowtV7n, krzykhw,}1Jl, mterejJow••

f!}'"', ~ "TlCbwaJ.}11I podobalo fit.
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go ciała 1 którego cała dobroć y pomyślność
zawi1ła od ochrony głowy,. chociaż inne człon
ki, wielce fą potrzebne y ~żyteczne do utrzymania jego całoś~i. (*) Nieufność Królom, zwyczayna była Rzeczy-porpolitych choroba, zwyczayna w Narodzie N afzym Królów dobrych
męczarnia, a do wfzyftkiego dobrego yt Oyczyźnie, nayfzkodliwfza przefzkoda " Przez co
( .. ) Ohieramy (obie! Królów (mówi Liwilljz, czy Tac)'t
naCz regowieezny, w HirŁ. '.Jana Chodkuwicza w Tom; l. w
Kfi~dze J.) a na obranych, zamialł poufania w nich, parrza.
my jako na (w(lbód na(zych nieprzyiaciół ~ ~ubo Ich powoli wyzuwaiąc: oz mocy jcdynowład1tw:l !bnowniczey. Icdv.ic
nie próżne Majelłatowi nJZwleko zo{lawiliśI1IY ..••
Frzemoc moinieyfzych, fzukai!JC pafiwy dta ambicyi, a 1hb.
C1.!!, choć ticznieyfzIJ cz~śc Na'rodu, pozorem Obyw3relllwa,
y utrzymania wolnosci Szlachecl~ieYI łudz,!c, ufiawicznie z
berłem w z.pafy cbodzi.
Co za fzkody Narodu! C(I za zglłba Oyczyzny! z tty nieufno.
sci? Doryć czytać Hlftoryą, aby o l) m być przekonanym. Znali
to wielcy owi M~iowie flaroiytnł Polacy, y pra\<dy le w kfi~
gach (W) "h lonawili. Fre,bo na{z m6wi: '.Jeżeli Aró{OTll :z.~"t u.
~łócz)ć brdzimry nie ro'(,uTlIiO"1;) ~),ltly1l111iey, Ilbjś,m ftrUlb · dl/f!
~OlllO(Ć
wil'~ ugruntowali, p~ lIiewQi; ZQ 1lmlliryjie,Jit m po~agi Nllj wyif-:.ego RzqJcy, m'li fir oraz twmi.jzać fl>'i.f,/rfd
Z-wierzcbllośĆ y PrIln'Q, tak da/eu, iż fi! wfo>flkn przn. roJplIfll dzillĆ ordzie.
Panowanie Jana Kn.mier"la ofohll~ r'ty
nam przykład, ucieka y utrapienia, dobrze IIl ~ ślącegu KI óla,
pozofhwiło. Szlachcic jeden zaC7.ł\\ f7y ort lOeVIT'u Kc rona.
cyi Tego Monarchy, wexować y ftrofowK Go (wemi mowl.
mi; iadnego S~ymu, y puhliczne~o zjazdu, pf"Le7 lar dwa.
dzieka nie opuścił, aby fi~ Królo\\ i nie (przt'ciwił y ahy
Go w fWJeh mowach, nie miał w Ilaydorkltwfl.yC'h {po{o.

vm

'1.

ba('h dogq ść; ani otiara Sraro{lw, ani obietnica bek , ani
upomnienia y pne(}ro&i Przyiaciół, nie nrogły go wfirzymae
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"Oyczyzna ginie'? (lVIówi flawn y Kaznodzieja
" NarodLT Skarga) tylko przez, to, iż poważność
;, moc, Y, władza U rzędu N aywyżlzego oHa·
;, biała, fałfzywym y Qieroftropnym wolności .
fzkodliwey rozfzerzaniem, ściśniona. Codzień
(powiada) władzy Królewfkiey ubywa, a
ludzlciey śmiałości y nadętości przybywa. Pedagogów na Urzędy pełno, a pofłllfzeJ'lftwa
,,1kąpo. Jakoż głowa mocna być ma'? iakoż
;,
"
"
"

" exekllcya praw pot~żną zoftanie'? By był nay"mędd'zy Salomon, gdy władzy y potężności
" do karania, y rządów y pieniędzy nie ma,
"żadney

przygodzie pofpolitey nie poradzi,

aby Króla fwego . nie martwił, tak dale'ce I że przy Ab4Jka.
C)'i [woie)' Ja1l Kazimim.. , kiedy l'ry'mas z cał}m Senatem,
y całym RycerO wem, na kolana z płaczem up~dł rzy zakli•
. nali Go y prufili, aby Korony nielkłaclał: odpow i edz i ał miE'
'd~y przyczynami in(zemi y to: te nieznośna mu idł ' li te· .
mu JegomoścI nigdy dogodzić nie może Rozd awanie StaroOw, fzafUnek laik, promocy~ du Unętlów , irzódła te za·
wrze hyły nienawiści, narzekania, Ikarg y buntów przeciw Królom wzniecanych. pod Z)'g1ll1t1lta"Ji, Stef41/ami, Wla.
d.Jfl4n,a7m, y tam daley. Gorliwy Jtepubllkant Kanvicld Pod.
komorz.y Sendomirlki w kfi~dze de CfJrrigmdis defi8iblls Rd.
Jub/ictZ mówi na.koniec: Q11a1/NmJ ad me, citiTls c/JtliJellirN/J ill
1It t1 re/iqua jl/ra Majejlatis mrfi/S RegilJ1Js ,·ej/itllllmtu.
f1 ex Repub/icII, bo1lt/m Reglllltn flrmemlJI, prolIt fi,b amiqtlir .

hoc,

Regibttr filit , quam Ut in hoc ma/e mixto Regio ~ Rfip1/biJc(§
flam, i,mr perpn114f e1lm M4Je/hue IIJEtllr, jl4ttl1ltn ditlidenti4S,
col/ifirmcs ilJtlYnaI, ftlifim pertal1Jf1S.
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"a gdy na
ki

~łowie zey~je"

cie

długo człou

uftaną.

Tak

mówił

SkargfJ, do Stanów zgromadzo-

nych na SeYI?ie, Owych walecznych y ftraZwyciężców

fznych na ten czas Polaków,

'nad Turkiem, Szwedami, Tataf'ami y MoJkwq .

.0 ktoby mi to

dał,

całe

abym

jego o tym

myśli,

y rozrzewnien!a Patryotyczne, z mieyfca prawdom Bofkim poświęconego, do N aro-

du mówione,

mógł przytoczyć'?

" Matka wafza

'" Oyczyzna (mówi ten śwjątobliwy Patryo" ta,)

wfzczepiła

wam y

dochowała

ftan y

?" Majeftat Królewnti, który iefr zatrzymaniem
.J.'

y

ozdobą

~ Iż

wfzyftl<ich Dóbr y Rawy wafzey.

Król po K.rólu do tego czafu nie

uftał, iż

" po dziś dzień patrzycie na Pany y Króle wafze, Pomąfzczer'tce Boie, y z ich Jię ozdoby
~, y możności uweielacie, Biada N~rodom któ-

.J)

J'

rym Pan Króle y Pan y

." ich

porozdzielał.

pobrał,

aby K.róleftwa

Które z Danielem

ł' mówią.c. Niema!;;: teraz KrOla,

płaczą

y Pana y Kaplana
" !I Proroka! y dla cze.gói iednego Pana y KróE
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" la macie-'? ieano dra mił-ości- y ~gody,- aby
,i

- ~n

iako-jedna.

głowa: ,

wlzyftkie pod, obronl!

"f,voią 1kupi\vfzy, w zgodzie was- y w jedno~,śc;:i ~aGhowat

,,/łoluy,

KrO!, mówi pifmo, ji.edzq,-c

TU;';

Sqflów J1tloich,. rozpraJza 1ojzyjtko ::;/e"

, "Jafll!Jm -we!fTzBlliem Jwoim~
Gdy PatlU"a do" ftoynośc y poważność mocna iefi:., wizy-

" fi:l{ie niezgody

uciekać

,,_fz~ Gdy i-eden

każ'e,

prować

y

jeden

fądz-i,

fię.

mu'-

jeden rO-

" . rozumem fwoiin y mą~r.ością., v,-fzyftkich

1'0-

,., zumienia mial'kuie. Przyczyna niezgód ien;,.
" re,k]{ie ważenie J{rólewIRiey od"Bog~ Z'vierz ..
"ehności.

Gdyoy ta powagę rwą miała, nie-,,. zgodaby mieyfća nie miał~1,. y ginąć mufiała',
'" Królo\'tie y Stadi mówią, jako mówił NIoy» źefż: -

"mu:!:
~

7Jlrżoloże,"

Braoia fobie iejłeicie, a cze'.

fikoay cZ!fnicie

1binowienia

r

wfzyfte]{ koniea po-

Krółewfl{iego

gubi, Kto mu roz-

,,. terl{ów W Rzeczy - porpolltey
',,.dopufżcza,

nie.

a" z owemi"zuchwat'emi y fwywor·"

,~ nemi mow i :- a kro
,~

ufpokaiać

clzil! nad nami,

CiU

pojłauJit Panem

Dla Roga

więc

y St'

od" dom<1-

',. wych niezgód y waśni uciekaycie, a ferea
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i' ·na brat y ·znwllsnłone.. .fkładaycie, póki do wi~ 

.;,

kfz~y

fury.i .nie przy.idzie!

N aftąpi poftroll-

" ny niepr~yjao~el, jąwfzy fię za wafze nie:" zgody, y powie'! Fozdzieliło fię rerc ich, te.H

raz

:pogm~.

Cze1<;a na to ren,

GO

wam

źle

." życzy, .y będzie mów'ił: euge, euge, teraz je
."

pożerayn~y.

Ta niezgoda przywiedzie na

." was niewolą,

W

:którey wolności warze utoną,

" y w śmiech fię obrócą, ;y będzie, jako mó." \Vi .PrQrok, fl.uga rÓllIno ~ Panem,

niewolni-

,,, .ca równ~ ;;; Pa/zit: filIoiq., 1j Kajdan z ludem,
~,y

~

bogaty

ubogim.

." fze wielkie,
.? , odpadną,

Ziemie y

któł'e ftę

y rozffwa{;

z

Xj~frwa

wa-

Koroną zicoooczyły,

fię

dla wafzey niezgo." dy mufzą..Przy ~{t~rych tet-az potężna być
"może ręka y moc wafza, odbiegną was jako
oJ, chałupki przy jabłkach, gdy owoce pozbie" . raią, którą .Iada wiatr ł"Ozwieie, .y będ&iecie
,., -ku pośmiechu y urąganiu . nieprzyiaciołom
"wafzym. Język fwóy y Naród fwóy pogu" bicie, a obcey mow.y llczyć fię mulicie, y -ofta" tki tego Narodu, tak ftarego, y po świecie

.t' fzeroko

roz~wił;nionego, potraoicie, y w ob·

E
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.li

" cy trę N'atód; 'k;tóry was niimawidzi, Obl'Ó"ClCle. !Będziecie riiety Iko bez Pana y Kró~
H la krwi i\voiey, y bez wybierania Jego, ale
" ,też' bez Oyczyzny y Króleftwa fwego, , wy" gnańcy wfzędzie nędzni, wzgardzeni, ubo"dzy, w1ócęgowie, l{tóre popychać nogami,
".tam gdzie was pierwiey ważono, będą. Do
"tych utrat .y przeklęftwa, pewnie was ta wa" fza niezgóda y rozterki domowe przypra\yią:,~
Tak mówi wielki Kaznodzieja Skarga, do tła
wnych y walecznych Polaków.
Dla :Boga Panowie przezacni! Czy nie w tym
.to my pol(oleniu jefteśmy, na którym te pogró~
źki wykonywaćfię maią. Ile że iuż widzim na
tylu naypięknieyfzyc h Prowincyach wykonaile aż nazbyt. Pr.zeftańmyż przebóg wzajem fię
.gryść y.kłócić, abyśmy fię wzaiem nie pogubili.
("") Quodfi inlJicem 11Wrdłltis? videte 1ze ab Ż!luicem
(e) Jak to grontO'l"nre zmIi Stuoiytni motliwi Pulacy, znać
moina z ich Pirm pn zufiałych . K, ower, ów :zacny natz
-1)t;lcjopi" patr't!C za C'l':!fów (wojch \13 po" lbi,ą -zbytl.
czną wolność , z nadwer~ienj-em powagi Krojów, IEka! (Ił [praw iedliwie, aby całe Królef!:wo o upadek nie przyfzło albo
,rzez A1mr,hbt y ll 'l!n.ęU, elbo przez DeJMtyr.m y Tyranifl.
Metrlelldll111 tfl n! jlJjilliill ii/li pott/lIl!) Y jll /icemi4m pro.-
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c01rJumami!1i: Prze'ft~ń"my Przebó3 L nieufności y

z robą y z Majeftatern, abyśmy ' y Oyczyzny y
':fronu nieobalili. Si in malitia perfeueraueritis, &'
vos, & "Rex urjler perzbitis. U gruntuymy nakoniec
tę prawdę w rozumach y ferc.ach nafzych: że jedność, zgoda, m~łość y jednomyślnoś~ Oby."

watelów w Narodzie dla dobra jego, y z Majeftatem y z robą wzaiem, iako fama ieft iftotną
~iłością Oyczyzny, tak fama też ieft prawdziwą fzczęśliwością Oyczyzny.

9. O.

,
lJ10SCI XL1,ZE.

Nikt gruntowniey o tych Patryotycznych
prawdach przekonany być, ani przekonać in,.
nych nie może, ja1w \V. X. M. będąc y Pierwfzym Senatorem Prowincyi Litewlkiey w
Obywatelftwie, y Pierwfzym Bifkupem, tegoż
Wielkiego Xięftwa w Kościele, y Pierwfzym
_

Nauczycielem, Wiary, w fwey Dyecezyi, y
przykładnym wzorem Patryotycznego "Obywatelftwa

W

Oyczyźnie.

.
f

1limpWS lrbernu, proftrata &' 'rlmfa RCf(ia Majtftate,. fiJ/ll2Ultm TJ...ipllblic~ &olifllfi'iIllt111, .f;' tXltiłllem Auard]illm Jlliqufłtł4
do parial, illit cene gravl ~ oco ba tiril/lllide jillifltllr. erom,

/Ib. 27.
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wziąłeś )niłość

Ze Icrwi twey
tom , z któremi y

1m Majefta-

powinowaćl:wem

\V

fwych

Przodkach, y poufałością, y przyiaźnią u.prz~y:.
mą, byłeś

y jefteś złączo?y. Dziedziczney to
moty widok czynifz y 'dzifiay Ob,YwateUlwu,
l{iedy otoczony gronem N~ygodnieyfzych, a
przywiązanych do Tronu Obywatelów, .o bcIwdzjfz

dziś

<-

radofny dzieJ] Imienin tego Monar-

chy, który
miłość

fzczegulną przyiaźń,

fzacunek, y

we wfzelkich zdarzeniach dla W. X.

Mci ku podziwieniu

-

wyśw~~dcza.

Winfzować fobie win'ienem, ze o jedności 1f

zgodzie damo/Dcy, y Narodu z Królem, y Oh!JllIatelóllI z Jobg., mówi~ przed tak Oświeconym
Pafterzem, iż jedno iego }łowo za ,temi pr~
wdami ~ rzeczone, zqolne
Obywatel ów , VI
wi, Y ku dobru

j~ft ,utr.zym~ć ferc~

pr,Zywiąz~niu ku lVIajeftato,
Narodu; a pohańbić wfzelki,e

potwarze y. nieRawne p.ifma, mogące r,óWl;lie
wzburzać umyHy" rwą .czarną złością, jak zadzi.
wiaią rWI! zuchwałością. Ze mówię przed tak
-iwiatłym

y cnotliwym

W całym
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Narodzie po·

,vaŻTIym "Patryotą,. iż

jedno jego Bowo przeci\"

uprze~zonym

duchom rzeczone, zdolne ieft Jch
ufpokoje, jedno- wfpaniałe odl'zul:en.i'e ro·z/iewanych niefnafek, .z.dolrre ieft je zniIcczemnić, jedno' zgromienie'
zdolne ieft ie

l'ozfzerzaiących fi~

umorzyć

y

niechęci,

zau'zeć ..

Znana jeft wielkość W. X. 1\1ei, y Narodowi, y

Kościoł'owi,

y EUfopie

całey, żnalie

i'eft

cnotliwe y ObywateHkie Jego lerce, przywią
zane do Dobra Narodu y Majeftat~ ..
Zawrze \Viel'cy Bilkll'pi P'ośrzednif{ami 1Jywałi miłośd, zgody, y jedności ł11lędzy N aro~
Aktorzy uńiefieni 1łaboŚGią byli zwiedzeni, nie naywiękfzą 1ław~ zottawita im na potomność lIijlorya ..

dem y Tronem.

Winfzowac fobie takźe' winienem, że o miłości

y zgodzie mowi~ w przytomności tak

zacne~", Patryoty ~ zatlużonego l1awą, cn<;>tq,
Vracą, y urodzeniem Senatora, J. W. A DAM A
CHMARY Wojewody Mjńfkiego~ ktorego w cywilności zaufanie y powaga, mocnieyfze tych
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prawu wfzędzie, m fz.czegoloie w obfzel'oości
przemożnego
wrażenie,

ny,' na

Wojew<ldztw'a

niżeli

uczyni

naygruntownieyfze przyczy-

to przywiedzione odemnie,

uczynić.

komu

fwego;

Dałeś

mogłyby

dowody, y Obywatel-

ftwa cnotliwego, y przywiązania nie intereffowanego do Tronu, w tych U rzędach. do których y

afłekta

życzenie

Obywatelów, y

N aro-

du, y wybór mądrego Króla, chciały' Cię mieć
C!bróconym J. W. Woje_wodo! Cenzorem obyczaiów, y Praw zachowania w narodzie, chce
D?ięć ,

Oyczyzna lnflygatordro fVielkil(h obóyga

Narodu ..
jąc fię

Dopełmłeś

to nayprzy kładniey,

fta~

fam cnotliwego Patry.otyzmu wzorem.

:ąa.dą roftropną

oświecenia pełną,

y

chce

mieć

Oyczyzna Korsfyliar:;ólO 'Nieuflaiqcey Rady. Dopełniłeś

to w fwym

.rodu, y M.onarchy

Urzędzie,

z

zupełną

fatysfakcyą.

Cnotliwych

'aflów na Seymy żąda Obywatelftwo:
t~ u1ług~

y Na-

odbyłeś

w cnorliwym zachowaniu fit;, fześć

-razy będąc PoRem obrany.
\,.ied1iwości

Dofkonał~y

pragnie w Narodzie
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fpra-

oświecony

.'

.M O~ARCH~,

:w~ór , rprawiedliwości dałeś, .będąc

~ryb.unału Ołł.
~w~e . ,

y

:Liu. MalJząłkiem, ·gdzie y zdro-

maiątek ;(wóy -czyniłeś , czyftą

dla. Oy\czyzny ~ ~fiarą. l'ych więc prawd Obywateliflcich, .0 zgodzie y je~noi~i Naro,du !I z Królsm y
z fob~ wzaienł:, barą~jey ppwagą rwą y przyldadem
·wrażenie fereor:n CllOtl~Wylp uczynifz, niżeli
,.w~mowa .w dowodach, może kogokolwiek
.
,
f

•

~

•

•

~

;przelwnać.

·Miło

mi ieft nak.o niec
•

i

mówić p

•

'tym, W
.,.

pośrzód tak

Obywatelów, Bi- '
. 'przezacnych
.
.
fk.upó~, Prałatow, ~ężów ucz.onych, ludzi Ry~erfkich, ludu oś\Viecon~go, Podda.nych Majeftatowi ~yczliwych, których światła y życ~li- •
,-wość .ku Oyczyź.nie, potrafią rozfze~zyć fzc~ę·
śliwie y fk.utecznie, te prawdy, aby żądane dla

'b! arp~u,

d~a NI~jeą:a~u, y dla Oyczyz~y . przy~
{lofily owoce.
Młodzież zacna. tey Szkoły główney, lato-

rośl ~ miła, . która jedyną i~.ft pociećb~ y fta-

raniem MONARC!łY, a Oyczyzny . nadzieją, po-
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trali 'zu'

pr2ewbdni"ć1:wem

oświ.ecol1 u'ch. , Nrl1.ł

G-zycielów, Pr;::cjla1lmey te!!. Szkoly Glóu;.ney Lite-

.1l,fkiey Al{udemii Nafzey ,ProJ1forów, potrafi.
temi prawdami ferca y umyfly l\v.oie użyte/

oznie ' napełoiać.

W tym

wj~t duchu, ~ieśmy ferca 'nafze przed

Oblicze Boga żywego, a }(icdy PaIterz nafz
podnofi czyfte ręce przy N ay świętIzych Ofiarach ku Bogu, za fzczęśliwe y pomyślne Pa:
now~pie NAYUŚNIEYSZEGO

PANA

NA. ZEGO

ŚGIWEGO KRÓLA, My Y ferca y

MILO-

dufze nafze

razem ku Niebu podnośmy, życząc a~y' jedność, .zgoda, y miłość, y. ,Narodu
kRón:\f;
y Objwafelóm z robą na wzajem, ~lczynify
jedną O~ : ćzarnią, ttrk ja!,ó jeden jeR;' Yafterż

z

jhz! UJll/m ouiie (;fi wiz/s PcftO)'.

,

Te

rą rzcz~re 2ądańia ' ludu

cnotliwego y

wiernego Tobie N AY JAŚ NIEYSZY P;.tr"'lE KRut;tl
MóY MUOŚCIWY, bo to Twoie ieft równie z

Żyćj~ni. miłe' Pta~ni~, aby'ś Phr6tf fway -wid~iar fttz~śłiWyrn.
Zyiźe Na rcdowi y Ojl
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czyznie w fercach cnotli\,;ych Obywatel ów ,
dokonywaj w c'ierplj\vo~ci,
..
. dzieła polepfzenia
lofów, fchyloney Oyczy~ny.
Zyi nam póty, póki nas fzczęśliwemi nie
uczynifz; a jeśli ' nie możefz nam być wie.
czno -trwałym, Boże! fpraw abyś nam był dłu
go - wiecznym: .fi ccternus llobis ~ffe non potes? eon&cdat Ca'hmz nobis Te diutuY/lum.
4

A 1VI E N.
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