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W\305\202a\305\233niew latach 1957-1960 wspominamy 300 rocznic\304\231

Traktatu zwanego Hadziackim. Ugoda ta, przygotowywana

w r. 1657-8 a ratyfikowana przez sejm w Warszawie w

1659, maj\304\205ca na celu uregulowanie stosunk\303\263w polsko-

ukrai\305\204skich, by\305\202anaj szersz\304\205 koncepcj\304\205, jak\304\205 znamy w

historii, u\305\202o\305\274eniawzajemnego stosunku tych dw\303\263ch naro-

d\303\263w.Stwarza\305\202a ona pa\305\204stwo ukrai\305\204skie w ramach wsp\303\263l-

noty polsko-litewskiej: mia\305\202o ono zapewni\304\207 \305\274ywio\305\202owi

ruskiemu - jak w\303\263wczas nazywa\305\202 si\304\231on w przeciwie\305\204stwie

do moskiewskiego - jego j\304\231zykowi i kulturze swobodny
byt pa\305\204stwowy na rozleg\305\202ym terytorium. Koncepcja ta,

gdyby si\304\231mog\305\202aby\305\202autrwali\304\207, by\305\202a'by zmieni\305\202a losy Europy

Wschodniej, zatrzymuj\304\205c ekspansj\304\231 Rosji zar\303\263wno w stron\304\231

Morza Czarnego jak Ba\305\202tyku; nie dochodz\304\205c do Dniepru,

nigdy by Rosja nie dotar\305\202a do Wis\305\202y. Koncepcja Ugody

Hadziackiej, pocz\304\231ta w\305\233r\303\263drzezi i nienawi\305\233Q, by\305\202azwy-

ci\304\231stwem poczucia braterstwa polsko-ukrai\305\204skiego pod

wzgl\304\231dem rasowym i kulturalnym oraz zwi\304\205zku z kultur\304\205

Zachodu. Unicestwiona zosta\305\202a przez Moskw\304\231. Ale wojska
moskiewskie w znacznym stopniu zawdzi\304\231cza\305\202yswoje suk-

cesy \303\263wczesnej s\305\202abo\305\233cimilitarnej Polski jak i anarchicznej
niesforno\305\233ci Ukrainy wobec w\305\202asnej w\305\202adzy, kt\303\263r\304\205repre-

zentowa\305\202 hetman Iwan Wyhowski.
W rokowaniach z Polsk\304\205 wyst\304\231puje Wyho\037ski jako

rzecznik Ugody, jednak\305\274e rzeczywistym autorem tej kon-

cepcji, kt\303\263ry j\304\205rozwija, motywuje, przeprowadza, jest
Jerzy Niemirycz. Dzi\304\231ki badaniom historyk\303\263w

1
znamy

l. J6zef Lukaszewicz w Bibl. Warsz. 1860. III 355-370.
Orest Lewickij Socynianstwo W Polsze i /ugozapadnoj Rusi, Kijew-

slcaja Starina 1882, j sb6t z opuszczeniem ust.;p6w dzi\305\233pnesta-

rza\305\202ychpt. Socynianie na Rusi w Reformacji W Pouce 1922, II)
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dzia\305\202alno\305\233\304\207polityczn\304\205 tej nie zwyk\305\202ej osobisto\305\233ci, ale nie

do\305\233\304\207jest znana jego posta\304\207 duchowa, charakter, umys\305\202o-

wo\305\233\304\207,pogl\304\205dy. Szkic niniejszy pragnie przypomnie\304\207 histo-

ryczn\304\205 rol\304\231tej postaci w dziejach stosunk\303\263w polsko-

ukrai\305\204skich, nie zamierzaj\304\205c ujmowa\304\207 ca\305\202o\305\233cizagadnienia

lTgody Hadziackiej2.

Pochodz\304\205cy z szlachty ukrai\305\204skiej, z Polesia kijow-

skiego, dzi\304\231ki swojemu wychowaniu, studiom i podr\303\263\305\274om

by\305\202on na wskro\305\233 zwi\304\205zany z kultur\304\205 polsk\304\205 i z Zachodem.

Pod wzgl\304\231dem wyznaniowym jak najdalej odszed\305\202 od

tradycji swej ziemi i swego rodu \037 jest to najwybitniejszy
arianin nad Dnieprem, przedstawiciel kierunku racjonalis-

tycznego, ale g\305\202\304\231bokoreligijnego r\303\263wnocze\305\233nie. W polityce
- magnat polski, przeciwstawiaj\304\205cy si\304\231ruchom buntowni-

czym masy ukrai\305\204skiej, ale szukaj\304\205cy zgody i pojednania,)
-

204-234. Tego\305\274 Lewickiego zbi6r dokument6w w Archiw Jugo-

zepaJ. Rossiji Kij6w 1883, VI 1.
Wac\305\202aw .Lipi\305\204ski: ArjamJcij SojmiJc W Kiselinie 1638 w Za-

I!ysltach Tow. SzewczenJca 1910, t. 96; Z Jziej6w U\037r(finy, Ksi\304\231ga

PamiqtJcowa Kij6w (Krak\303\263w) 1912; Uluaina na pere'omi 1637-1659,
Wiede\305\204 1920. Wasyl Harasymczuk, Wyhowszczyna i HaJia\304\207kij

TraJctat, Zapyski Tow. Szewcz. 1909, t. 87-89.
Koneksje rodzinne Niemirycz6w opieraj\304\205 si.; na Herbanu Nie-

sieckiego, oraz na danych z archiw6w rodu Niemirycz6w zu\305\274ytkowa-

nych przez E. Heleniusza (Iwanowski) , W spomnienia lat minionych
I, Krak6w 1876, tudzie\305\274 Dra Antoniego J. (Rolle) OpowiaJania

hutoryczne, III 2, IV 2, Warszawa 1882 i 1884.
2. Rzecz znamienna. \305\274ehistorycj' sowieccy, moskiewscy i ki

l

.ow-

scy, kt6rzy sporo pisali o Ugodzie Perejas\305\202awskiej przed kilku aty,
w obecn\304\205rocznic.; dziwnie zamilkli.

W \037ydawnictwie Instytutu Historii P.A.N. PouJca woluesie

Drugiej Wojny P6'nocnej 1655-1660 (Warszawa 1957) znajduj, si.;
ujemne oceny t\037o traktatu jako dzie\305\202a magnaterii polskiej, nie
chc,cej odda\304\207 Rosji la!yfundi6w ukrai\305\204skich np. w rozprawie
Zdzis\305\202awa W6jcika pt. PouJca i Rosja wobec wsp61nego niebez-
piecze.utwa szweJz\037iego lub B. Baranowskiego Tatarszczyzna wobec

wojn!L polsJco-szweJzlciej.
P. Janusz T azbir (Nietolerancja wyznaniowa i wygnanie Arian

str. 276) bez skrupu\305\202u charakteryzuje Niemirycza jako \"wielokrot-
nego zdrajc.; kierowanego przez wzgl.;dy klasowe a nie wyznaniowe\".

W tym\305\274etomie zamie\305\233ci\305\202prof. W\305\202adys\305\202awCza'pli\305\204ski dwa

cenne studia (Rola magnaterii i szlachty W pierwszych latach wojny
szweJzJciej oraz Pr6by reform P amtWa W czasie najazJu szweJzlcie,o),
oparte na obfitej korespondencji magnat6w z owych lat, ujawniaj\304\205
one szczeg6\305\202y nies\305\202ychanie skomplikowanej sytuacji 6wczesnej i jej
trudn\037ci, w kt6rych wnikni.;cie musi zahamowa\304\207 od lekkomy'lnego
szafowania pi.;tnem zdrady w czambu\305\202 ludzi owej epoki.)
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obmy\305\233laj\304\205cy nowoczesne formy wsp\303\263\305\202\305\274yciaUkrainy z

Polsk\304\205, tw\303\263rca intelektualny Ugody Hadziackiej, kanclerz

stworzonego przez ni\304\205autonomicznego Wielkiego Ksi\304\231stwa

Ruskiego, po\305\233wi\304\231caj\304\205cydla tej idei nawet sw\304\205dotychczaso-

w\304\205wiar\304\231i padaj\304\205cy nagle jako ofiara wrogo\305\233ci Moskwy do

pokojowego, braterskiego uregulowania \037sp\303\263\305\202\305\274yciapolsko-

ukrai\305\204skiego .)

POCHODZENIE)

Pr\304\205d antytrynitarski, kt\303\263ry skupia\305\202 si\304\231w Polsce w

sta\305\202eformy organizacyjne od r. 1563, dotar\305\202w nast\304\231pnym

pokoleniu na Ru\305\233, promieniuj\304\205c z wo\305\202y\305\204skiegoOstroga,

z otoczenia ks. Konstantego Ostrogskiego. Przylgn\304\231\305\202ydo\305\204

wybitne rody wo\305\202y\305\204skieHoyskich, Czaplic\303\263w, Wojnarow-

skich, Sieniut\303\263w. Niemirycz\303\263w, osiad\305\202ych mi\304\231dzy 2yto-

mierzem a Owruczem przyci\304\205gn\304\231\305\202akobieta, \305\274onaAndrzeja

Niemirycza z Czerniachowa, Chrepto\037icz\303\263wna z domu.

Bracia Andrzeja, z linii Olewskiej, pozostali przy kulturze

wschodniej, synowie Matwieja poszli na Ni\305\274w \305\274yciekozac-

kie, a jeden zosta\305\202 \305\233ci\304\231tyza najazdy i zbrodnie (1619).
Andrzej, s\304\231dzia ziemi kijowskiej, mia\305\202syna Stefana,

kt\303\263ry
- podobnie jak m\305\202odzi Hoyscy i Wojnarowscy -

wyje\305\274d\305\274ana Zach\303\263d po wiedz\304\231 i og\305\202ad\304\231.W styczniu 1604
wpisany razem z Romanem Hoyskim w Altdorfie, zacisz-
nej, ale wysoko posta wionej akademii miasta N orym bergi,
o kierunku liberalnym jakkolwiek opartym o konfesj\304\231

helweck\304\205, z pocz\304\205tku dopuszcza si\304\231r\303\263\305\274nychdrobnych

wybryk\303\263w, przyniesionych z dalekich step\303\263w, za co \037ci\304\205ga

na siebie areszt domowy a nast\304\231pnie relegacj\304\2313. Obaj przy-

jaciele przenosz\304\205 si\304\231w r. 1605 do uniwersytetu w Bazylei,

gdzie ju\305\274si\304\231oddaj\304\205 regularnym studiom. Po powrocie
do oj\304\207zyzny Stefan Niemirycz \305\274enisi\304\231z Mart\304\205 Wojna-

rowsk\304\205 z rodziny wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263wi staje si\304\231filarem aria\305\204-

st\037a, zak\305\202adaj\304\205czb\303\263ri szko\305\202\304\231w Czemiachowie pod kie-
rownictwem Piotra Stoi\305\204skiego. Uczestniczy regularnie w

\305\274yciu swego ko\037cio\305\202a,czego dowodz\304\205 podr\303\263\305\274edo Rakowa)

3. Wszystkie zapisy, w Lejdzie, Bazylei, Altdorf.ie, Frank-

furcie nad Odr\" Padwie, Orleanie, oparte s\304\205na tamtejszych metry-
kach uniwersyteckich.)
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na synody np. w maju 1618, razem z Janem i Stefanem
Wojnarowskimi, Jerzym i Marcinem Czaplicami

- kiedy
to wpisa\305\202 si\304\231pi\304\231knym j\304\231zykiem polskim, w cz\037i wier-
szem, do albumu patriarchy zboru, s\304\231dziwego Andrzeja
Lu bienieckiego

4 .

Przytaczamy wpis ten jako znamienny dla religijno\305\233ci

Stefana Niemirycza:)

CORONA VICTORI)

Fortior est qui se quam qui fortiuima vincit moenia.
Pobo\305\274no\305\233\304\207na wszytko po\305\274yteczna, zap\305\202at.;maj\304\205ca i w tym w
przysz\305\202ym wieku

(David) By\305\202emdzieci.;ciem. ju\305\274emteraz siwy.
Nie widzia\305\202em. aby by\305\202sprawiedliwy

Opuszczony albo \305\274ebypotomstwu jego potrzeba
Kiedy \305\274ebra\304\207chleba.

To na znak uprzejmej ch\037ci, mi\305\202o\305\233cij \305\274yczliwo\305\233ciswej ku Jego M.
Panu Andrzejowi z Lubie\305\204ca Lubienieckiemu... zostawi\305\202 l.;

pami\304\205tk\304\231i signum Verae amicitiae Stefan Niemirycz, kt6rej i poste-
ritali quam Jiu superste, erit, cale dotrzyma\304\207 chce by\304\207obli,atus.
Zdan Bo\305\274e,aby\305\233mywszyscy obdaneni byli takiemi qualitatibus et
Jotibus animi i zwyci\304\231zcami zostali \305\233wiata,cia\305\202ai po\305\274\304\205dliwo\305\233cina-

szych. a za tym... chwalebne pnysz\305\202e Pana naszego ogl\304\205dali. Amen.)

Otrzymawszy od kr\303\263la starost\037o owruckie, dochodzi
Stefan Niemirycz do najwy\305\274szej godno\305\233ci autonomicznej

w wojew\303\263dztwie, zostaj\304\205c podkomorzym kijowskim. C\303\263rki

wychodz\304\205 za gorliwYGh arian: Katarzyna za Paw\305\202a Krzysz-

tofa Sieniut\304\231 (powt\303\263rnie wysz\305\202a za Andrzeja Leszczy\305\204-

skiego, wojewod\304\231 derptskiego), Helena za Miko\305\202aja Lubie-

nieckiego. Najstarszego syna, Jerzego, wyprawia do s\305\202awnej

ju\305\274szko\305\202y w Rakowie. Zmar\305\202 w r. 1630, za nim posz\305\202a

\305\274ona1632 r.)

STUDIA I PODR\303\2232E)

Jerzy Niemirycz urodzi\305\202 si\304\231prawdopodobnie w r. 1612,
bracia W\305\202adys\305\202awi Stefan s\304\205ode\305\204znaGznie m\305\202odsi. Wszech-

stronne wykszta\305\202cenie, do jakiego doszed\305\202, zawdzi\304\231cza\305\202i

4. Album Andrzeja Lubienieckiego. rkps Muzeum Czartoryskich
w Krakowie. Nr 1403.)
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wielkim zdo]no\305\233ciom i szcz\304\231\305\233liwiepozyskanemu wycho-

wawcy i nauczycielowi domowemu, Andrzejowi Rutko-

wicowi.

Kiedy z pocz\304\205tkiem wieku \305\233ci\304\205galizewsz\304\205d do Rakowa

zwolennicy nowej wiary, aby si\304\231tam osiedli\304\207, pracowa\304\207,

rozstrz\304\205sa\304\207 zagadnienia religijne j realizowa\304\207 w \305\274yciu

zasady surowej moralno\305\233ci, przeni\303\263s\305\202si\304\231tak\305\274e z Olkusza

cyrulik Jakub Rutkowic z \305\274on\304\205i synem, zakupi\305\202 domek

w rynku z ogrodem od Walentego Radka (Radecke) w

1605, przenosz\304\205c si\304\231w 1616 do maj\304\231tno\037ci pod miastem

zakupionej od Jana Morskowskiego
5 . Jakub Rutkowic \"chi-

rurg\" te\305\274si\304\231wpisa\305\202 do albumu Lubienieckiego w r. 1618,
a r\303\263wnocze\305\233niewpisa\305\202 si\304\231tam po \305\202acinie i syn jego Andrzej,
kt\303\263ry w 1621, roku \305\233mierci ojca, podejmuje si\304\231opieki

nad dwoma m\305\202odzie\305\204cami z rodziny aria\305\204skiej, Gr\304\205dzkimi,

na wsp\303\263lnych studiach w uniwersytecie w Frankfurcie nad-
odrza\305\204skim. Mia\305\202sk\305\202onno\305\233\304\207do filozofii naturalnej, jak
\305\233wiadczy jego teza u prof. Jana Michaelis, Disquisitio phy-
siea de trribus rerum naturalium prineipiis (3 lipca 1622);
kszta\305\202ci\305\202si\304\231w r\303\263\305\274nychkierunkach, i w naukach politycz-
nych i \305\233ladem ojca w medycynie, kt\303\263rej z latami osi\304\205gnie

doktorat. Zdolnych m\305\202odzie\305\204c\303\263wkierownictwo zboru zale-
ca\305\202ojako pedagog\303\263w wybitniejszym uczniom szko\305\202y ra-

kowskiej np. m\305\202odym wojewodzicom Tar\305\202om - Andrzeja
Wiszowatego, Niemiryczowi

- Rutkowica.

Jerzy Niemirycz zaznaczy\305\202 si\304\231swymi zdolno\305\233ciami w

Akademii rakowskiej. Wybitny matematyk Joachim Steg-

man, drukuj\304\205c w r. 1630 sw\303\263jniezwyk\305\202y na owe czasy,
ujmuj\304\205cy naj\305\233wie\305\274sze zdobycze wiedzy matematycznej,
podr\304\231cznik (Institutionum Mathematiearum), po\305\233wi\304\231ci\305\202w

nim Geometri\304\231 m\305\202odemu Jerzemu, zach\304\231caj\304\205cgo do grun-
towniejszych studi\303\263w w tym przedmiocie: \"grunta, lasy,
miasta, b\305\202otaposiadasz

-
przekonywa\305\202 m\305\202odzie\305\204caSteg-

man. Wszak bywasz przy ich podziale spadkowym, przy

odgraniczaniu. Wszak jest to jeden z obowi\304\205zk\303\263ws\305\202awnego

rodzica twego. Ot\303\263\305\274masz pole do zastosowania geometrii,
bez kt\303\263rej r\303\263wnie trudno b\304\231dzie Gi si\304\231oby\304\207, jak bez wody
i ognia'

, . Dalej poucza\305\202 go profesor, \305\274egeometria jest
konieczna do wszystkich zaj\304\231\304\207,z jakimi si\304\231w \305\274yciurycer-)

5. Acta /uJicis Racovien,is 1604-1619, w Archiwum G\305\2026wnym

w Warszawie.)

II)))



skim jerzy musi spotka\304\207, jak mapy, fortyfikacje, zamki,
obozy, szyki bojowe, wie\305\274ei mury obronne, miny i dzia\305\202a

itp.8. Stegman chwali\305\202 jerzego, ale go upomina, abyodpo-
wiedzia\305\202 \305\274yczeniom zacnego swojego ojca, wzorowi, jaki
stawia przed jego oczyma spowinowacony z nim Adam

Gos\305\202awski (wybitny pisarz i dzia\305\202acz Braci Polskich),
\\vreszcie trudom nauczycieli, aby sobie, Rzplitej i Ko\305\233cio-

\305\202owiby\305\202po\305\274yteczny.

Dla zdobycia wy\305\274szego wykszta\305\202cenia wyjecha\305\202 jerzy

Niemirycz zagranic\304\231 pod opiek\304\205 Andrzeja Rutkowica. Naj-
pierw spotykamy ich w Holandii w g\305\202o\037nym pod\303\263wczas

uniwersytecie w Lejdzie (24 wrze\305\233nia 1630). Widocznie

jednak zamierza\305\202 szy'bko stamt\304\205d jecha\304\207 do Pary\305\274a, je\305\274eli

by\305\202yrektor akademii rakowskiej, Marcin Ruarus, uprzedza

wielkiego Hugona Grotiusa: \"Mo\305\274e <;:i\304\231odwiedzi tej zimy
jerzy Niemirycz i jego opiekun Andrzej Rutkowic, obaj
nie zwyk\305\202ych zdolno\305\233ci i jak na ich wiek ka\305\274dy wyposa\305\274ony

nieprzeci\304\231tn\304\205 wiedz\304\205, a pierwszy ponadto z s\305\202awnej rodzi-

ny... Niemirycza zechciej czasami zaprosi\304\207 na rozmowy
i przy sposobno\305\233ci poucz twoimi radami, jak ma post\304\231-

powa\304\207 w cnocie i nauce drog\304\205, na kt\303\263r\304\205szcz\304\231\305\233liwiewszed\305\202,

i czy\305\204 to tym gorliwiej, i\305\274zamierza si\304\231on po\305\233wi\304\231ci\304\207

sprawom pa\305\204stwowym, a takich ludzi przez zdrowe wska-

z\303\263wki przygotowywa\304\207 do kierownictwa sprawami publicz-
nymi jest czynno\037ci\304\205 nie tylko po\305\274yteczn\304\205ale i pobo\305\274n\304\205\"

(20 Hstopada 1631). Grotius odpowiedzia\305\202 szybko (19 stycz-
nia 1632): \"je\305\233li zobacz\304\231 tych, kt\303\263rych zalecasz, postaram

si\304\231,aby si\304\231przekonali, w jak wysokiej u mnie jest cenie

i zdanie twoje i jak szacuj\304\231 nar\303\263d polski\"\".

Nie wiemy, o ile Niemirycz skorzysta\305\202 z osobistej

konwersacji z wielkim m\304\231\305\274em.Zetkn\304\205\304\207si\304\231z nim m\303\263g\305\202

tylko kr\303\263tko, w\305\202a\305\233niewtedy bowiem Grotius opu\305\233ci\305\202Pary\305\274,

aby si\304\231uda\304\207do Holandii, ale pobyt w ojczy\305\272nie z po\037odu

sytuacji wewn\304\231trznej by\305\202dla niego tak utrudniony, \305\274e)

6. 1nstitutionum Mathematicarum liber secunJus quo lnitia G eo-
metriae pro incipientibus JiluciJe expllcantur et aJ praxin varie

flccomoJantur. /usm mperiorum, in umm Scholae Racovianae
conscriptus. T ypis Sternacianis. 1630. Por. H. Merczyng PoJr\304\231czni\037

matematyczny szlc\303\263'polsJcich za Zygmunta 111 w Rozprawach wydze
matem. Ak. Um. 1908 t. 47 s. 199-217.

7. Martini Ruari nec non Hugonis Grotii... aJ ipsum Epistolarum
selectarum Centuria. Amsterdam 1677 str. 162.)
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prawie si\304\231kry\305\202przez kilka miesi\304\231cy, aby w ko\305\204cu prze-
nie\305\233\304\207si\304\231do Hamburga.

W ci\304\205gupierwszych dwu lat odby\305\202Niemirycz podr\303\263\305\274

do Anglii i Francji, zawieraj\304\205c znajomo\305\233ci, poznaj\304\205c sto-

sunki i zdobywaj\304\205c wykszta\305\202cenie. By\305\202to szlak w\304\231dr\303\263wek

k1asyczny arian polskich w dobie wojny 30-letniej. Niemi-

rycz rozszerzy\305\202 go jeszcze na W\305\202ochy; 17-go czerwca 1632
wpisa\305\202 si\304\231do ksi\304\231gi Nacji Polskiej w Padwie. Nie wiemy,
w. jakich miastach zatrzyma\305\202 si\304\231d\305\202u\305\274ejna studia, nie

wiemy te\305\274,w kt\303\263rym uniwersytecie po drodze Rutkowic
uzyska\305\202 doktorat medycyny, ale spotykamy ich w listopa-
dzie 1632 w uniwersytecie w Bazylei, gdzie obok jerzego
do metryki wpisuje si\304\231Rutkowic jako dr filozofii i medy-
cyny, a 5 lipca 1633 znowu\305\274 w holenderskiej Lejdzie
odnajdujemy ich przy ponownej immatrykulacji

8 z poda-
niem lat Niemirycza - 21, Rutkowica - 30.

Przebieg wypadk\303\263w wojny 30-letniej podczas czterech
lat podr\303\263\305\274yjerzego Niemirycza sprzyja\305\202 jak najbardziej

zdobywaniu tej wiedzy i tych wiadomo\305\233ci, do kt\303\263rych m\305\202o-

dzieniec mia\305\202 przyrodzone zainteresowanie. mianowicie

wszechstronnej znajomo\305\233ci spraw politycznych, ekonomicz-

nych. wojennych, z szczeg\303\263lnym zg\305\202\304\231bieniemstosunk\303\263w

mi\304\231dzynarodowych. Kiedy po 20 latach Rutkowic og\305\202asza\305\202

w Amsterdamie u Elzewira Cteticae id est De Modis acqui-

1'endi Libri duo (1650), przypisuj\304\205c je jerzemu Niemiry-
czowi, \"ongi\305\233 mojemu mecenasowi\", a w owym czasie

ju\305\274wielkiej postaci W \305\274yciuswojej ojczyzny, przypomina\305\202

mu: \"Wszystko w Europie opiera si\304\231na pieni\304\205dzu i wojna
i zabiegi o pok\303\263j. Ty\305\233mi doradzi\305\202 zbiera\304\207 materia\305\202 do tej

ksi\304\205\305\274eczki.Poszed\305\202e\305\233za swoimi przodkami w dzia\305\202alno\305\233ci

tak obywatelskiej jak wojennej\". , ,Po przyjrzeniu si\304\231

uzdolnieniom narod\303\263w obcych. w\305\233r\303\263dkt\303\263rych podejmowa\305\202e\305\233

studia jedynie dla dobra ojczyzny, wszystko czego\305\233 si\304\231

\037 studiach uczy\305\202, od pierwszych lat obr\303\263ci\305\202e\305\233na po\305\274ytek

ojczyzny. Kiedy\305\233 by\305\202we Francji, wybuch\305\202a wojna z Mos-

kw\304\205. Ani w Pary\305\274u nie by\305\202e\305\233oboj\304\231tny wobec wysi\305\202k\303\263w

Ojczyzny i tam og\305\202osi\305\202e\305\233Mow\304\231 o wojnie z Moskw\304\205\".)

8. Dane z powt6rnej immatrykulacji uwa\305\274am za \305\233cis\305\202e;pierwsza

poda\305\202alata Niemirycza na 16, a jego nazwano Borusso-Polonus-
wpis ten w albumie dokonany by\304\207musia\305\202wed\305\202ug \305\272leodczytanej
notatki.)
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MOWA O WOJNIE Z MOSKW\304\204)

Georgij Niemirycz Discursus De Bello Moscovitico

Anno 1632. Parisiis. Ex TypograPhia Pet\" De\037Hayes.

Anno 1632 (4-0 k. 29), unikat zacho\037any w Bibliotheque
Nationale paryskiej, nie by\305\202nigdy przedmiotem bada\305\204,

a jest to utwor niezmiernie ciekawy dla umys\305\202owo\037

autora. Bo jakkolwiek Jerzy Niemirycz jest w\303\263wczas za-

ledwie 20-1etnim m\305\202odzie\305\204cemi chocia\305\274by materia\305\202u szcze-

g\303\263\305\202owegodo jego Mowy mogli mu dostarcza\304\207 i jego profe-
sorowie i Rutkowic, to jednak g\305\202\303\263wnaidea utworu i jego
podstawowe elementy wydaj\304\205 si\304\231niew\304\205tpliw\304\205 w\305\202asno\305\233ci\304\205

bystrego autora i wi\304\205\305\274\304\205si\304\231naj\305\233ci\305\233lejz r\303\263\305\274nymidzia\305\202aniami

jego w przysz\305\202o\305\233ci,w \037i\304\205guca\305\202ego\305\274ycia. W zal\304\205\305\274ku,w tej
Mowie ju\305\274mie\305\233Gi si\304\231przysz\305\202y autor Ugody Hadziackiej.

Pod wzgl\304\231dem formy jest to Mowa, skierowana do

wuja-wsp\303\263\305\202wyznawcy, Romana Hoyskiego, starosty w\305\202o-

dzimierskiego i kasztelana kijowskiego, ale w istocie nie

ma tam popis\303\263w retorycznych. Jest to rodzaj rozprawy,
traktatu politycznego, broszury politycznej, wywo\305\202anej

wiadomo\305\233ci\304\205o wojnie z Moskw\304\205, kt\303\263ra wybuch\305\202a natych-

miast po obiorze kr\303\263laW\305\202adys\305\202awaIV -go.
Od samego pocz\304\205tku autor przyznaje si\304\231,\305\274eprzede

\\\\Tszystkim interesuje go spos\303\263b przygotowywania si\304\231do

wojny. Moskal przygotowywa\305\202 si\304\231od dawna do tej wojny,
a nasza ojczyzna po wojnie wo\305\202oskiej, z Osmanem i pru-
skiej z Gustawem i corocznych wpadaGh band rozbojniczych
tak\305\274e musia\305\202a gromadzi\304\207 bro\305\204 i \305\274o\305\202nierze.\"Z powodu

mego wieku i nieobecno\305\233ci w kraju nie mog\304\231 tyle da\304\207

z siebie Ojczy\305\272nie, ile pragn\304\231\". Zatem przyst\304\231puje do

publicznego rozwa\305\274enia, czego do wojny potrzebuje dzielny
duch narodu, aby j\304\205wygra\304\207: pieni\304\231dzy, dostaw \305\274ywno\305\233ci,

uzbrojenia, \305\274o\305\202nierza.Najpierw rozwa\305\274a, jakie skarb ma

dochody na cele wojenne i jakie mo\305\274e zastosowa\304\207 rodzaje

op\305\202at. Nast\304\231pnie wymienia dostawy zbo\305\274a, uwzgl\304\231dniaj\304\205c,

ile go za darmo dostarcza\305\202o Podole i ziemie s\304\205siednie,

w obecnej wojnie tocz\304\205cej si\304\231na kresach Litwy, w Kijow-
szczy\305\272nie i w Brac\305\202a\037skim, tam trzeba zwozi\304\207 do miast na

brzegach Dniepru zbo\305\274e, bro\305\204, dzia\305\202a itd. Co do \305\274o\305\202nierzy

liczy\304\207 si\304\231z tym, \305\274eSarmaci-Rusini dobrze walcz\304\205 konno

a nie pieszo, sk\304\205dwiele ujemnych stron. S\305\202usznie krytykuj\304\205)

14)))



zaci\304\231\305\274n\304\205piechot\304\231 cudzoziemsk\304\205, z W\304\231gr\303\263wi Niemc\303\263w:

nie dotrzymuj\304\205 wiary, dopuszczaj\304\205 si\304\231samowoli i grabie\305\274y

tak maj\304\231tno\305\233ciszlacheckiej, jak bezbronnego posp\303\263lstwa.

A jednak krajowy \305\274o\305\202nierzjest m\304\231\305\274ny,silny, wytrzyma\305\202y,

nale\305\274y d\304\205\305\274y\304\207do w\305\202asnej piechoty. Dostarcz\304\205 jej t\305\202umy

wa\305\202\304\231saj\304\205cychsi\304\231naok\303\263\305\202Dniepru i Bohu. szukaj\304\205cych

rabunku. Dostarcz\304\205 jej Kozacy, trzeba ich poosadza\304\207 na

za\305\202ogach, to uspokoi Tatar\303\263w, na to warto wyznaczy\304\207

jaki\305\233\305\274o\305\202d.Jednak niepopularna u nas jest taka organizacja

wojskowa, jaka jest w Holandii, Francji i Niemczech,

u nas nie da si\304\231zastosowa\304\207 tak surowej dyscypliny. Brak
nam te\305\274dostatecznego aparatu geometr\303\263w, mistrz\303\263w sztuki

strzelniczej i innych specjalist\303\263w, przydatnych wojsku.

Nast\304\231pnie idzie ocena si\305\202Moskwy: charakter kraju,
warowno\305\233\304\207, \305\274o\305\202nierz(ogromna jego przewaga liczebna)
i uzbrojenie. \"Moskwici wyhodowali w sobie usposobienie
s\305\202u\305\274alcze,sk\305\202onne do zbytk\303\263w i rozpusty ciele\305\233nej, okrutne,

chytre\". \"Ustr\303\263j rz\304\205du podobny do tureckiego, absolutny
i despotyczny, w kt\303\263rym jednak nie zachodzi obawa buntu.
W\305\202adza, pe\305\202napychy, tak podtrzymuje zabobonno\305\233\304\207kraju,

\305\274eani do wolno\305\233ci nie d\304\205\305\274\304\205,ani niewoli nie odczuwaj\304\205,

ani od niej nie uciekaj\304\205, uwa\305\274aj\304\205c,\305\274ejest ona zrz\304\205dzeniem

Boga i w\305\202adcy\". Popieraj\304\205 to t\305\202umni mnisi, przez Ksi\304\231cia

ogromnie honorowani.- \"Co do m\305\202odzie\305\274y,ta nie oddaje
si\304\231wolnym studiom, uczona tylko pochwa\305\202 i pochlebstw

ksi\304\231ciom, z wiekiem nawyk\305\202a do niewoli\". Rozwa\305\274a autor,

ile zwyci\304\231skiej wojnie pomaga klimat i przestrzenie W. Ks.
Moskiewskiego, i omawia dochody z miast-domen ksi\304\205\305\274\304\231-

cych, z ce\305\202na rzekach, oraz zabezpieczenie skarbca, roz-

mieszczonego w r\303\263\305\274nychstronach, zw\305\202aszcza w schronisku

Bia\305\202ojeziorskim. S\305\202ab\304\205stron\304\231 odnajduje W nienawi\305\233ci prze-

ciw W. Ksi\304\231ciu, kt\303\263r\304\205wzbudzaj\304\205 konfiskaty maj\304\205tk\303\263w,

okmcie\305\204stwa wobec faworyt\303\263w, surowo\305\233\304\207rz\304\205d\303\263w,zamie-

nienie poddanych w niewolnik\303\263w, niech\304\231\304\207do wojny.

Dymitr, niedawno przez samych Moskwicin\303\263w okrutnie

zamordowany, w\305\202asnym przyk\305\202adem poucza, \305\274etak samo

uderzy\304\207 mo\305\274na w jego nast\304\231pc\303\263w.

Mo\305\274na bra\304\207w rachub\304\231 ciemn\304\205 stron\304\231wojsk najemnych.

Niemcy nie wytrzymuj\304\205 tak zimna jak upa\305\202ui \305\202ami\304\205wiar\304\231,

je\305\233li\305\274o\305\202dnie dojdzie regularnie, Anglicy nie wytrzymuj\304\205

niedostatku jad\305\202a, a wszyscy dopuszczaj\304\205 si\304\231grabie\305\274y

i sk\305\202onni s\304\205do bunt\303\263w.)
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W. Ksi\304\205\305\274\304\231zabezpieczy\305\202 si\304\231przymierzem z Szwedem

i Holendrami. Trzeba iGh przeci\304\205gn\304\205\304\207do nas i rozbi\304\207

przymierza. To zagadnienie szczeg\303\263lnie przejmuje Niemi-

rycza, gdy widzia\305\202, ile prze\037ot\303\263w w wojnie w Niemczech

wywo\305\202uj\304\205coraz to nowe sojusze lub rozlu\305\272nienie dawnych.

\"Nader trudno\" -
wywodzi

- \"narodowi, bez sojusz\303\263w

i bez pomocy sprzymierze\305\204c\303\263w opieraj\304\205\037mu si\304\231dzielnie

o w\305\202asnych si\305\202ach, ponad wszystkich mniemanie, najwalecz-
niejszym wrogom \305\233wiata chrze\305\233cija\305\204skiego, odnosz\304\205cemu

tyle zwyci\304\231stw, tyle triumf\303\263w, z wieczn\304\205 s\305\202aw\304\205swego

imienia - szuka\304\207 przymierzy i posi\305\202k\303\263w\".Ale to radzi

i do\305\233wiadczenie historyczne i sytuacja dzisiejsza. Szukajmy
oparcia u Holendr\303\263w, wszak im dostarczamy tyle zbo\305\274a,

gdy dzi\305\233zabroni\305\202a wywozu Francja i gdy go nie maj\304\205

dosy\304\207 dla siebie Anglia, Dania, Szwecja. Zamkni\304\231cie

port\303\263w pruskich skierowa\305\202o Holendr\303\263w do Moskwy, ale
tam ani tak dobre zbo\305\274ejak u nas ani podr\303\263\305\274\305\202atwa: tam

tylko dwa razy w roku, gdy do nas czterokrotnie, przyjad\304\205

i odjad\304\205. Przymierze z nimi wstrzyma\305\202oby dostaw\304\231 broni,

kt\303\263rej dostarczali Szwedom i kt\303\263rej nie b\304\231d\304\205mogli odm\303\263wi\304\207

naleganiom Moskwy.
Moskwa ma nadziej\304\231 na Szwed\303\263w, ci dawniej nie

dopuszczali broni przez Finlandi\304\231, ale teraz sojusz ich
zbli\305\274y\305\202.Je\305\233lisi\304\231Szwedzi nie cofn\304\205, to z naszej strony
musi si\304\231,w miar\304\231 mo\305\274li\037o\305\233ci,popiera\304\207 wojn\304\231, kt\303\263r\304\205p\305\202onie

Rzesza Niemiecka. Szuka\304\207 przyja\305\272ni z s\304\205siadami wrogimi
Moskwie. Wobec tego, \305\274eHolendrzy i Szwedzi zaj\304\231ci

wojn\304\205 w Niemczech, a Holendrzy pieni\304\205dzem i \305\274o\305\202nierzem

wspieraj\304\205 wojn\304\231 przeciwko Hiszpanom, trzeba zwr\303\263ci\304\207oczy
na po\305\202udnie. Tatarzy perekopscy, odwieczni wrogowie
Moskwy, napadliby na ni\304\205,gdyby im \\rytlumaczy\304\207 wsp\303\263lne

niebezpiecze\305\204stwo. Mo\305\274e'by si\304\231da\305\202ouzyska\304\207, aby Persowie

nie dostarczali Moskwie \305\233rodk\303\263wi aby Turcy zaprzestali
nam grozi\304\207 swoimi wyprawami.

Dba\304\207 o nale\305\274yte zorganizowanie wywiadu w kraju
nieprzyjaciela, o wybadanie jego zamiar\303\263w, teren\303\263w, pla-

n\303\263w; robi\304\207 to przez obcych, naj\305\202atwiej znajduj\304\205 dost\304\231p

ci, kt\303\263rzy s\304\205zbiegami z s\305\202usznej przyczyny. Nie czeka\304\207

na wtargni\304\231cie nieprzyjaciela, tam ci\304\205gn\304\205\304\207i wojn\304\231 na jego
ziemi prowadzi\304\207. Moskw\304\231 tylko w Moskwie mo\305\274na zwy-

ci\304\231\305\274y\304\207.Liczy\304\207 si\304\231z tym, jakie tam konieczne sposoby

wojny, o ile w otwartym polu, o ile przez obl\304\231\305\274enia,do)
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jednego i drugiego nale\305\274y si\304\231r\303\263wnomiernie przygotowywa\304\207.

Zaj\304\205\304\207si\304\231winno te miejsca, kt\303\263re wrogowi g\305\202\303\263wniedo

wojny pomagaj\304\205: jak\305\274e\305\274przez zablokowanie port\303\263w pru-

skich cierpia\305\202 nie tylko Gda\305\204sk ale i Polska, obfituj\304\205ca we

w\305\202asne i zasoby i kopalnie, ale pozbawiona dochod6w.

Ponad wszystko zajmowa\304\207 miasta jako punkty kluczowe
dla gromadzenia wojsk: rozkwit\305\202a w naszym wieku sztuka

pyrotechniki (dzia\305\202 ogniowych) wymy\305\233li\305\202amn\303\263stwo \305\233rod-

k\303\263wzdobywania miast i mur\303\263w.

Ale nie mo\305\274na w\305\202asnego kraju ca\305\202kowicie ogo\305\202oci\304\207

z obrony, Moskwa mog\305\202aby to zaraz wyzyska\304\207, miasta bli\305\274-

sze granicy musz\304\205 by\304\207zaopatrzone w za\305\202ogi,bro\305\204,\305\274ywno\305\233\304\207.

Przede wszystkim w dorzeczu Desny i Dniepru, po kt\303\263rych

musz\304\205 kr\304\205\305\274y\304\207zbrojne barki, aby nie dopu\305\233ci\304\207\305\202a\037egodos-

t\304\231puwroga; \305\233ci\304\205gn\304\205\304\207wi\304\231ctrzeba \305\202odziekozackie i handlowe
i nale\305\274ycie uzbroi\304\207; zbudowa\304\207 zameczki pomi\304\231dzy odleg\305\202ymi

miastami, aby pomaga\304\207 tym, co dzia\305\202aj\304\205na rzekach.

\"l\\lasz, przezacny Hoyski, skromny przyznaj\304\231, ale

odpowiedni do chwili i talentu, objaw mi\305\202o\305\233cimojej do

Ojczyzny, wolnego g\305\202osui cho\304\207m\305\202odego wieku, ale wolnej
my\305\233lidzie\305\202o\".

Autor Mowy korzysta obficie z lektury, prawie wy-
\305\202\304\205czniez historyk\303\263w staro\305\274ytnych: Liwiusza, Xenofonta,
Herodota, Tucydydesa, Polybiusa, najwi\304\231cej z Tacyta. Z

wsp\303\263\305\202czesnych tylko z Botera i Barclay'a leon animol'um.
Ale szuka w nich wy\305\202\304\205czniewskaz\303\263wek praktycznych,

opartych na do\305\233wiadczeniu. Co do charakterystyki stosun-
k\303\263ww Moskwie s\304\205pewne \305\233ladyznajomo\305\233ci \305\233wie\305\274owydanego

zbioru Respubliea Moseoviae et Ul'bes (Lejda 1630), \037

kt\303\263rym M. Boxhorn zamie\305\233ci\305\202relacje i ust\304\231py z r\303\263\305\274nych

autor\303\263w np. szczeg\303\263\305\202o skarbcu Bia\305\202ojeziorskim, ale na og\303\263\305\202

opiera si\304\231ona o znajomo\305\233\304\207s\304\205siada, powszechn\304\205 u rodzin

pogranicznych. W ka\305\274dym zdaniu Mowa dowodzi wielkiego
zmys\305\202u praktycznego i wszechstronno\305\233ci obserwacji historii

tak militarnej jak politycznej 30-letniej wojny. Z tego przy-
gotowania skorzysta w dalszym \305\274yciu sam autor, gdy
go wypadki w ojczy\305\272nie skieruj\304\205 do obrony wojennej, do
obrad sejmowych, do spraw gospodarczych, do szukania

nowych rozwi\304\205za\305\204w obliczu wielkich przewrot\303\263w, a zw\305\202a-

szcza do szukania nowych sojusz\303\263w w ci\304\205gle zmieniaj\304\205cej

si\304\231,pe\305\202nejniebezpiecze\305\204stw sytuacji.)
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PRZYW\303\223DCA I OBRO\037CA ARIAN)

Wr\303\263ciwszy do ojczyzny, jerzy Niemirycz natychmiast
zebra\305\202 chor\304\205giew jazdy i piechoty i ci\304\205gn\304\205\305\202z ni\304\205pod

Smole\305\204sk, gdy list kr\303\263lewski skierowa\305\202 go ku granicy wo\305\202o-

skiej przeciw Turkom; w rok potem do Prus przeciw Szwe-
dom.

Przypominaj\304\205c to w r. 1650, Rutkowic dodaje: \"Wsz\304\231-

dzie by\305\202e\305\233dow\303\263dc\304\205na froncie z chwa\305\202\304\205.Potem sta\305\202e\305\233

z za\305\202og\304\205na Podolu i nad Dnieprem, zawsze z broni\304\205 w

r\304\231ku. Nigdy ci\304\231nie brak\305\202o w naradach Rzplitej o pokoju,
o wolno\305\233ci, w materiach skarbu. Twej wierno\305\233ci zlecono

rz\304\205dy pogranicza, kr\303\263lci nada\305\202godno\305\233\304\207najwy\305\274sz\304\205w sze-

regach szlachty, za poparciem pierwszYGh senator\303\263w\". Tak

na wojnach i obradach sejmowych, trybunalskich itp.

up\305\202yn\304\231\305\202o25 lat \305\274ycia jerzego Niemirycza, w kt\303\263rych

wybija\305\202 si\304\231dzi\304\231ki przyrodzonym zdolno\305\233ciom i znakomi-

temu przygotowaniu w m\305\202odo\305\233ci.Za \305\274on\304\231poj\304\205\305\202El\305\274biet\304\231

Izabel\304\231 S\305\202upeck\304\205,kasztelank\304\231 lubelsk\304\205, z rodziny kal-

wi\305\204skiej9, znanej z wysokiej kultury umys\305\202owej, przez

matk\304\231 \305\274ony, Barbar\304\231 Leszczy\305\204sk\304\205, wszed\305\202 W najbli\305\274sz\304\205

za\305\274y\305\202o\305\233\304\207z rodem Leszczy\305\204skich, kt\303\263ry w\303\263wczas piastowa\305\202

najwy\305\274sze urz\304\231dy w pa\305\204stwie.

ju\305\274min\304\205\305\202ten okres, w kt\303\263rym Bracia Polscy \305\274ywili

w\304\205tpliwo\305\233ciGO do uczestnictwa w wojnie i posiadania wiel-

kich maj\304\231tno\305\233ci.Potrzeby \305\274yciapublicznego doprowadzi\305\202y

ich, mimo wszelkich skrupu\305\202\303\263w,do kompromisu z rzeczy-
wisto\305\233ci\304\205:pod kr\303\263lem tolerancyjnym nie wypada\305\202o uchyla\304\207

si\304\231od obrony Ojczyzny przed najazdami zaborczych s\304\205sia-

d\303\263w,prze\305\233ladowanie za\305\233BraGi przez zaciek\305\202o\305\233\304\207fanatyk\303\263w

okazywa\305\202o, \305\274eobrona nie mo\305\274e by\304\207skuteczna bez ofiar-

nych osobisto\305\233ci, mo\305\274nych i \037owych, tote\305\274rych\305\202o si\304\231

skupiaj\304\205 oko\305\202oJerzego Niemirycza, kt\303\263ry nie szcz\304\231dzi \305\274ad-

nego wysi\305\202ku i \305\274adnej ofiary w obronie wsp6\305\202-wyznawc\303\263w.

Widzieli oni w nim m\304\231\305\274ag\305\202\304\231bokiejwiary i czystych inten-

cyj, nie chciwca ani karierowicza. Dzia\305\202a\305\202on jako u\305\233wia-

domiony i gor\304\205cy wyznawca swego ko\305\233cio\305\202a,odpieraj\304\205c)

9. S. Kot, Slupeccy w ruchu reformacyjnym, oraz Hugo Grotius

wobec Socynianizmu w Reformacji w Polsce IV, 1926. Slub uczci\305\202

\305\202aci\305\204skimwierszem arjanin \305\233l\304\205ski,Szymon Pistorius.)
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ataki na ich zbory i szko\305\202y i \037y\305\202\304\205czanieich od ochrony
prawnej, zapewnionej Konfederacj\304\205 Warszawsk\304\205. Wyp\304\231-

dzanych i zagro\305\274onych banicj\304\205 teolog\303\263w i ministr\303\263w zboru,

Stoi\305\204skich, Wiszowatych, Przypkowskich, Arciszewskich,

\305\233ci\304\205gado siebie, zatrudnia ich w swoich w\305\202o\037iach ukrai\305\204-

skich, gdzie pragnie wyznaniu, t\304\231pionemu w Ma\305\202opolsce,

zapewni\304\207 opiek\304\231 a nawet rozkwit. Staje na czele zaprzyja\305\272-

nionych i spokrewnionych z sob\304\205rod\303\263w Wo\305\202ynia i Kijow-

szczyzny: Czaplic\303\263w, Hu1ewicz\303\263w, Hoyskich, Wojnarow-
skich, Sieniut\303\263w, Babi\305\204skich, Iwanickich, Rohozi\305\204skich

i zdobywa poparcie wi\304\231kszo\305\233cisejmik\303\263w i zjazd\303\263w szla-

checkich dla obrony swej wiary. Miar\304\205ruchliwo\305\233ci i wp\305\202ywu

arian jest, \305\274ena sejmikach kijowskich obiera si\304\231marsza\305\202-

kiem Samuela Przypkowskiego, przybysza spod Krakowa,
ju\305\274cenionego pisarza teologicznego i politycznego.

W r. 1636 Jerzy Niemirycz zostaje wybrany deputa-
tem na Trybuna\305\202 Lubelski, gdzie broni swoich wsp\303\263\305\202wyz-

nawc\303\263w, a przy sposobno\305\233ci doprowadza do publicznej
dysputy z Jezuitami ministr\303\263w aria\305\204skich, wygnanych

sprzed 10 laty z Lublina. W wynik\305\202ej z tej dysputy ko-

respondencji uderza pe\305\202neszacunku odzywanie si\304\231wybit-

nego jezuity Kaspra Dru\305\274bickiego o Niemiryczu
1o .

W roku 1638 prze\305\274ywaj\304\205Bracia Polscy najwi\304\231ksz\304\205

katastrof\304\231: wygnanie z Rakowa i zamkni\304\231cie tamtejszego

zboru i akademii z zakazem odbywania nabo\305\274e\305\204stwa.

Niemirycz wybrany pos\305\202em na sejm warszawski, wnosi

protest formalny przeciwko okrutnemu dekreto\\\\j sejmo-
wemu jako pogwa\305\202ceniu Konfederacji Warszawskiej. Spra-
w\304\231przegra\305\202, gdy\305\274pos\305\202owie i senatorowie protestanccy nie

odwa\305\274yli si\304\231udzieli\304\207 jej poparcia. Zaraz wi\304\231cpo sejmie

jedzie na zjazd szlachty aria\305\204skiej w Kisielinie, na kt\303\263rym

omawia drog\304\231 ratunku, tam uk\305\202adaj\304\205pismo do hetmana

Krzysztofa Radziwi\305\202\305\202a,z podpisem Niemirycza na czele.
2al\304\205 si\304\231przed przyw\303\263dc\304\205protestant\303\263w: \"i\305\274e\305\233myznowu

\305\233wie\305\274\304\205ran\304\231 i niezwyczajn\304\205 w Narodzie naszym opresj\304\205

na przesz\305\202ym sejmie odnie\305\233li\", i ostrzegaj\304\205, \305\274ejest to

wst\304\231p do ograniczenia tolerancji wszystkich ewangelik\303\263w:

\"Widziemy\304\207 my to, \305\274eper latus nostl'um inszy JMPP)

10. H. Ba rycz , Dok.umenty i faJcty z dziej6w Reformacji w
Reformacji w P ouce 1956, XII 241-5.)
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Dissidentes petuntu'f i kiedy si\304\231to antemu'fale w nas pada\304\207

pocznie, tym szkodliwym i niepohamowanym malevolo'fum
zap\304\231dom o same mury inszych JMPP Dissid. oprze\304\207 si\304\231

przyjdzie' '11.

Popularno\305\233\304\207 i powaga Niemirycza ro\305\233nie w oczach

wszystkich tak, \305\274eprzy wakansie godno\305\233ci szlachta wysuwa

go na podkomorstwo kijowskie, mimo \305\274eby\305\202ato dla obozu

katolickiego kandydatura prowokacyjna. ,,12 wrze\305\233nia -

pisze w swym pami\304\231tniku naj gorliwszy katolik Albry cht
Stanis\305\202aw Radziwill 12 - Niemirycz cho\304\207arianin, ale zacny
m\304\205\305\274wojenny, obrany na podkomorstwo kijowskie razem
z Axakiem, za promocj\304\205 kasztelana krakowskiego utrzyma\305\202

si\304\231przy urz\304\231dzie przeciwko Axakiemu, kt\303\263rego utrzyma\304\207

chcia\305\202a Kr\303\263lowa\". Kr\303\263lowa Cecylia Austriaczka z dw\303\263ch

proponowanych kandydat\303\263w popiera\305\202a Axaka, ale g\305\202\303\263w:.

nym protegowanym wielkiego hetmana Koniecpolskiego,
na kt\303\263rego oczach Niemirycz zdobywa\305\202 laury wojenne, by\305\202

w\305\202a\305\233nieten arianin. Nie obesz\305\202o si\304\231bez protest\303\263w i po-

gr\303\263\305\274ekze strony katolickiej szlachty wojew\303\263dztwa kijow-

skiego.

\"Widzieli\305\233my nie tak dawno -
\037spomina zapiska

arianina Andrzeja Lubienieckiego
13 - jak szlachetny i

wielki kr61 W\305\202adys\305\202awIV za s\305\202uszn\304\205rad\304\205 senator\303\263w,

ch\304\231tnie pierwsze miejsce w\305\233r\303\263dszlachty powierzy\305\202 Jerzemu

Niemiryczowi, znakomitemu obywatelowi, wyznawcy wiary

czystej i starodawnej, za jego \037ybitne dla Rzplitej zas\305\202ugi.

Znale\305\272li si\304\231tak w\305\233r\303\263dpolityk\303\263w jak duchowie\305\204stwa tacy,
kt\303\263rzy godno\305\233\304\207t\304\231,powierzon\304\205 wybitnemu obywatelowi,
usi\305\202owali odebra\304\207, \305\233ci\304\205gn\304\205wszy

kilka tysi\304\231cy zbrojnych, ale

bezskutecznie\" .

Kiedy sk\305\202ada\305\202przysi\304\231g\304\231w 1641 r. w 2ytomierzu na
posiedzeniu s\304\205du ziemskiego kijo\037skiego, Niemirycz mia\305\202

jakoby dopu\305\233ci\304\207si\304\231blu\305\272nierstwa: zapytany, czy mo\305\274e

sk\305\202ada\304\207przysi\304\231g\304\231wed\305\202ug formu\305\202y w imi\304\231\305\233w.Tr\303\263jcy, rze-

komo odpowiedzia\305\202, \305\274egot\303\263w jest przysi\304\231ga\304\207nie tylko na

tr\303\263jk\304\231ale i na czw\303\263rk\304\231.Wr\303\263g jego Janusz Tyszkiewicz
zaskar\305\274y\305\202go o to przed Trybuna\305\202em Lubelskim i za\305\202\304\205czy\305\202)

11. W. .Lipinskli., Arjanslcij SojmiJc.
1

12. Pami\304\231tniJci, Pozna\305\2041839, II 42.
13. Siloa rerum Andrzeja (m\305\202odszego) Lubienieckiego w Bibl.

Remonstrant6w w Rotterdamie Nr 527, str. 448.)
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jako ut:w\303\263r NiemiryGza , ,skrypt blu\305\272nierstwa straszliwego

przeciwko Panu Bogu pe\305\202ny\".

Pozbierano te\305\274jakie\305\233 rzekome krzywdy, kt\303\263re Niemi-

rycz mia\305\202wyrz\304\205dzi\304\207duchowie\305\204stwu rzymsko-katolickiemu
w Kijowszczy\305\272nie

14.

Trybuna\305\202 Koronny, najwy\305\274sza instancja s\304\205dowa

Rzplitej, kt\303\263rej cz\305\202onk\303\263wwybiera\305\202y sejmiki szlacheckie,
nie cieszy\305\202 si\304\231w owych latach opini\304\205 bezstronnej spra-
wiedliwo\305\233ci. Przede wszystkim wp\305\202ywa\305\202ana to nietolerancja
religijna, szerz\304\205\037 si\304\231\037\303\263wczas w spo\305\202ecze\305\204stwie szlachec-

kim 15
, praktykowana wobec dyssydent\303\263w, a u\305\202atwiona

przez poddanie oskar\305\274e\305\204pod decyzj\304\231 deputacji (komisji),
w kt\303\263rej w istocie s\304\231dziowie duchownego stanu mieli

przewag\304\231. 2e tendencyjno\305\233\304\207 wp\305\202ywa\305\202ana skrzywienie wy-
miaru sprawiedliwo\305\233ci i w innych dziedzinach, skargi by\305\202y

g\305\202o\305\233ne.\"Gdyby czasem nie Lutrzy oparli si\304\231sami, snad\305\272by

wszystek Trybuna\305\202 wzg\303\263r\304\231sta\305\202nogami\"
- \305\274ali\305\202si\304\231w\305\202a\305\233-

nie w tych latach poeta Samuel Twardowski, gor\304\205cy

katolik.

W tych warunkach wyrok w sprawie Niemirycza

musia\305\202by opiewa\304\207 co najmniej na banicj\304\231 po\305\202\304\205czon\304\205z kon-

fiskat\304\205 mienia. Ale proces ten, odbywaj\304\205cy si\304\231w 1645 r.,
nie sta\305\202si\304\231ur\304\205gowiskiem sprawiedliwo\305\233ci, rzecz znamienna,

w\305\202a\305\233niedzi\304\231ki wyst\304\205pieniu biskupa kijowskiego Aleksandra

Soko\305\202owskego, ex-jezuity; przeprowadziwszy szczeg\303\263\305\202owe

badania w\305\233r\303\263dswojego kleru, stwierdzi\305\202 on, \305\274ewszystkie

pretensje lokalne do Niemirycza by\305\202yprzeze\305\204 zaspokojone

i \305\274einne efektowne zarzuty r\303\263wnie\305\274nie maj\304\205uzasadnienia

w \305\233wietle \305\233wiadk\303\263wi tekst\303\263w. Tak te\305\274zezna\305\202biskup wobec

trybuna\305\202u i na pi\305\233mie i ustnie, \305\274e\"Pan Podkomorzy nie

winien, czegom doszed\305\202 diligenti inquisitione,. co dobrym
sumieniem przyznawam\" . Wywo\305\202a\305\202oto furi\304\231 wojewody

Tyszkiewicza, wybucha\305\202 przeciwko biskupowi i na trybu-
nale i wobec innych biskup\303\263w, zarzucaj\304\205c jakoby Soko\305\202ow-

ski da\305\202si\304\231do fa\305\202szywych zezna\305\204 nak\305\202oni\304\207przez mo\305\274nych

krewnych Niemirycza, to jest g\305\202\303\263wnieLeszczy\305\204skich.)

14. Archiw jugozap. Rossiji, Kij\303\263w 1883, VI 3, s. 782.

15. Rozw\303\263j jej i objawy \305\233ledziMarek Wajsblum w swym
gruntownym studium Ex Regestro Arianismi. Szkice z dziej\303\263wupad1eu

protestantyzmu W Malopolsce w Reformacji W Polsce VII - X,
1936-39.)
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Biskup Soko\305\202owski otwarcie napi\304\231tnowa\305\202tego rodzaju

post\304\231powanie i to w li\305\233ciedo samego Niemirycza z czerwca
1645, kt\303\263ry oskar\305\274ony z\305\202o\305\274y\305\202do akt s\304\205dowych

18
.)

Wielmo\305\274ny Mo\305\233ciPanie Podkomorzy Kijowski a m6j wielce

mi\305\202o\305\233ciwyPanie i przyjacielu I

Wzi\305\202\037\037z'ywiadomo\305\233\304\207od kap\305\202an6w moich, \305\274emi si\304\231dosy\304\207

sta\305\202ood WMci mego MP we wszystkich pretensjach moich; jakom
pned tym da\305\202by\305\202kwit r\304\231\037.!1\037,tak i teraz daj\304\231kwit, stan\304\205wszy do

akt Warszawskich. A to WM\304\207 racz wiedzie\304\207, \305\274emnie do tego
ani intercesje ludzi wielkich ani dobre s,siedztwo i te zwj\304\205z\037i,

kt6re mam z domem IMPan6w Leszczy\305\204skich, nie pnywiod\305\202o, ale

sama satisfactia j demissia, kt6r\304\205ja za znak pewny bior\304\231,\305\274eza

natchnieniem Ducha \305\233w.,kt6rego to jest samego dzie\305\202o,b\304\231dziesz

w owczarni Chrystusowej i w tej te\305\274,nad kt6r\304\205mi\304\231B6g wszech-

mog\304\205cyniegodnym postanowi\305\202 pasterzem.
Co

si\037 tycze tych m6w przeciwko wierze naszej, jakom temu
nie wierzy\305\202, tak i teraz pogotowiu nie wierz\304\231, wzi\304\205wszy testimonia

jura ta tych, od kt6rych to wyni\305\233\304\207mia\305\202o,\305\274etego nie m6wili i nie
udawali, i s\304\205to raczej mere zmy\305\233lone rzeczy i rozumiem, \305\274eta

inkwizycja, pnez .ich Mo\305\233ciPan6w Trybunalist6w nakazana, szkodzi\304\207

W ci nie mo\305\274e.

Skryptem te\305\274jakim\305\233jM\304\207Pan Wojewoda grozi, kt6ry W.M\304\207

mia\305\202napisa\304\207 in contemptum fidei nostrae. Alem ja tak zawsze
rozumia\305\202, \305\274e\305\233to WM\304\207pisa\305\202non in contemptum, ale raczej chc\304\205c

doceri. czym takowe b\305\202\304\231dyzbijaj\304\205 katolicy. Bo kiedy bym ja

widzia\305\202, \305\274e\305\233to WM\304\207pisa\305\202mala intentione et in opprobrium fidel

nostrae, .i sam bym si\304\231o to uj\304\205\305\202,bo i sami poganie za krzywd\304\231

i kontempt bog\303\263wswoich umierali.
\305\271lemi to zadaje jMPan W-da Kijowski, abym ja mia\305\202na per-

swazj\304\205 ludzi zacnych Boga i T w6rc\304\231mego odst\304\205pi\304\207,bom i ja
got6w podstana\305\202\304\205krew moj\304\205zaw\305\274dy wyla\304\207do ostatniej kropelki
dla Boga i T w6rce mojego, i ci Ichmo\305\233ci, kt6rzy to mi\304\231dzynami

moderowali, katolickie dusze maj\304\205a podobno m\304\231drsze i (niech mi

odpu\305\233ci JMP. Woj.) ochotniejsze na o\305\233wiadczenie mi\305\202o\305\233cicia\305\202em

i krwi\304\205w\305\202asn\304\205przeciwko Bogu swojemu. Ale\304\207ja nie chc\304\231takich

furyj wywiera\304\207 na IMP W -<1\302\253(.,_jakie 1M. wywiera\305\202 pneciwko
mnie i po Trybunale i do IchM X. Bp6w braci moich, l\305\274\304\205ci szczy-

pi\304\205cs\305\202aw\304\231i reputacj\304\231 moj\304\231,raczej to oddawam P. Bogu mojemu,
On judicet et retribuat.

A inszej nie chc\304\231retribucji, tylko \305\274ebynatchn\304\205\305\202Duchem Swoim
\305\233w.Waszmo\305\233\304\207i poda\305\202mnie, niegodnemu s\305\202udzeswemu, do owczarni
swojej, aby w Woj. Kij. za czas6w moich py\305\202aunum ooile et unus
pastor. O co sercem pokornym j. Boskiego Majestatu prosz\304\205c, \305\202asce

si\304\231WMMgo odda wam z s\305\202u\305\274bamimemi jako napilniej.)

16. List bpa Soko\305\202owskiego og\305\202oszony w Archio /ugozapadnoj
Rossii, VI 3, str. 782: AJcty o cerkowno-religioznych otnoszenjach

W /ugozapadnoj Rusi 1322-1648, Kij6w 1883.)
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Po takim zeznaniu biskupa kijowskiej diecezji musia\305\202

Trybuna\305\202 oddali\304\207 oskar\305\274enie Tyszkiewicza i jego k\305\202amli-

wych \305\233wiadk\303\263w.

Wojewoda Tyszkiewicz nie dawa\305\202 za wygran\304\205 i przy

ka\305\274dej sposobno\305\233\037i utrudnia\305\202 Niemiryczowi w terenie wy-
konanie czynno\305\233ci podkomorzego. By\305\202to fanatyk pe\305\202en

rozmachu sannackiego, dzia\305\202aj\304\205cydemagogicznie na szlach-

t\304\231.Powo\305\202ywa\305\202si\304\231wci\304\205\305\274na jakie\305\233, nie przytaczane, dawne

prawo wojew\303\263dztwa kijowskiego, wed\305\202ug kt\303\263rego tylko ka-

tolicy i pra\037os\305\202awni mogli \":I\305\202nim sprawowa\304\207 urz\304\231dy.

Zdobywa\305\202 sobie popularno\305\233\304\207szlachty przez pijackie frater-
nizowanie. M\305\202ody szlachcic-arianin z pogranicza .Branden-

burgii, Konrad Sack-Glesi\305\204ski, kt\303\263ry towarzyszy\305\202 Niemiry-

czowi w 1641 nad Dniepr, a potem na sejm do Warszawy,
opowiada jak go przez kilka dni go\305\233\037i\305\202Tyszkiewicz, ale

nie by\305\202z niego zadowolony, bo m\305\202ody cz\305\202owiek za s\305\202abo

pi\305\202.\"Panie bracie -
powiedzia\305\202 mu Tyszkiewicz - nie

tak nas Galateusz nauczy\305\202 pi\304\207,trzeba ca\305\202ykielich wychy-
la\304\207\".Pan \303\263wby\305\202takim pijanic\304\205, a pija\305\202stoj\304\205co (opowiada

Glesi\305\204ski), \305\274egdy ju\305\274nie m\303\263g\305\202utrzyma\304\207 si\304\231na nogach,
kaza\305\202si\304\231podtrzymywa\304\207 dwom dworzanom i o ich ramiona
wsparty pi\305\202,dop\303\263ki m\303\263g\305\202wlewa\304\207 w usta 17 .

Jaka\305\274 r\303\263\305\274nicami\304\231dzy biskupem Soko\305\202owskim, kt\303\263ry

szanuj\304\205c wielk\304\205 kultur\304\231, wiedz\304\231 i szlachetno\305\233\304\207Niemirycza,

przyczynia\305\202 si\304\231do \305\202agodzenia przeciwie\305\204stw :wyznaniowych,
a owym magnatem \305\233wieckim, kt\303\263ryorganizuje zbrojne bur-

dy i jeszcze w 1648 na sejmie elekcyjnym z za\305\274art\304\205nami\304\231t-

no\305\233ci\304\205domaga si\304\231wyj\304\231cia Niemirycza spod przywileju
tolerancji religijnej. Jezuici usi\305\202owali wp\305\202yn\304\205\304\207na Niemi-

rycza - co prawda bezskutecznie -
przybywaj\304\205c do

niego na dysputacje religijne z teologami Braci Polskich

np. w Horoszkach lub w Czemiachowie.
Fanatyk\303\263w podnieca\305\202a przeciw Niemiryczowi \305\233wiado-

mo\305\233\304\207,\305\274eon w\305\202a\305\233niejest najgorliwszym i najwp\305\202ywowszym

obro\305\204c\304\205Bra\037i Polskich, rozbitych w Ma\305\202opolsce, \305\274eon

zabiega o schronienie i dalsz\304\205 dzia\305\202alno\305\233\304\207na ziemiach

ukrai\305\204skich, ministr\303\263w aria\305\204skich skazanych na banicj\304\231.

Zaprzyja\305\272nieni z Niemiryczem wsp\303\263\305\202wyznawcy na Wo\305\202y-)

17. S. Kot, Anglo-Polonica, Warszawa 1935, str. 125. W6w-
czas Glesi\305\204ski poduczy\305\202 si\304\231tam cyrylicy i przy pomocy wywiezionej

stamt\304\205d Biblii rozbudza\305\202 w Anglii zainteresowanie do slawistyki.)
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niu przyjmuj\304\205 ich u siebie, w Kisielinie Jerzy i Aleksander

Czaplicowie, w Beresku synowie Marcina Czapli\037, w La-

chowcach Sieniutowie, w Hoszczy prawos\305\202awny, ale zwo-

lennik tolerancji Adam Kisiep8. U siebie umieszcza Niemi-

rycz naj\\\\7ybitniejszych i najbardziej zagro\305\274onych. Daje

go\305\233cin\304\231trzem banitom z Krakowa, ministrom-teologom
i pisarzom Stoje\305\204skim, Janowi, Krzysztofowi i Piotrowi.
Dla rozszerzenia za Dnieprem ko\305\233cio\305\202aBraci Polskich

sprowadza najwybitniejszego z nich, wnuka Socyna,

Andrzeja Wiszowatego. Kiedy si\304\231razem w 1643 przepra-
wiali przez Dniepr do Or\305\202a, zach\304\231\037\305\202go tymi s\305\202owy:

, ,Swi\304\231ty Andrzej aposto\305\202, kt\303\263rego masz imi\304\231, mia\305\202g\305\202osi\304\207

ewangeli\304\231 Scytom i s\304\205siednim ludom. Ty chod\305\272 ze mn\304\205

w te same kraje, aby czyni\304\207 to\305\274samo\"19.

Ta dzia\305\202alno\305\233\304\207organizatorska, \305\233ci\304\205gn\304\231\305\202ana Niemirycza
liczne procesy i wyroki. Na sejmach 1645, 16 46, 1647
\305\274\304\205daj\304\205nieliczni pos\305\202owie arianie, wybierani ju\305\274tylko w

wojew\303\263dztwie wo\305\202y\305\204skimi kijowskim, skasowania stronni-

czych wyrok\303\263w s\304\205dowych. W 1646 Niemirycz, przeciw kt6-
remu ju\305\274w 1643 wniesiono skarg\304\231 o przechowywanie Sto-

je\305\204skich
- Krzysztofowi darowa\305\202 wie\305\233Minijki

- skazany
zosta\305\202na zamkni\304\231cie zbor\303\263w i 10.000 z\305\202.grzywny, o kt6r\304\205

to krzywd\304\231 u\305\274alasi\304\231na sejmie 164720.)

18. Roman Hoyski, z czasem kasztelan kijowski, \305\274onatyby\305\202

z Aleksandr\304\205 siostr\304\205Stefana Njemirycza, r\303\263wnie\305\274gor\304\205c\304\205ariank\304\205.

Sam on nie zerwa\305\202formalnie z ko\037cio\305\202emprawos\305\202awnym, ale \037zwoli\305\202
w swej Hoszczy otworzy\304\207 zb6r j szko\305\202\304\231dla wygnanych z Rakowa
Braci Polskich. Po jego zgonie prawos\305\202awni p\037_ej\304\231litamtejszy
ko\305\233ci6\305\202i wyjednali w Trybunale usuni\304\231cie arian. Wdowa musia\305\202a

upowa\305\274ni\304\207swych siostrze\305\204c\303\263w,Jerzego j braci, do przej\304\231cia po niej
spadku, je\305\274eliw r. 1640 Jerzy przy pomoc!.. wysna\305\204c6w arian zaj\304\205\305\202

pozosta\305\202e po niej zbiory i ruchomo\305\233ci. Ze skarg, przeciw nim

wyst\304\205pi\305\202asiostra ich Zof.ia T yszkiewiczowa, \305\274onaStanis\305\202awa, cze\305\233nika

kijowskiego, prawos\305\202awnego, roszcz\304\205csob,ie wraz z m\304\231\305\274empretensje
do pozosta\305\202o\305\233cipo ciotce. Skarga jej zosta\305\202aniedawno og\305\202oszona

przez Akad. Nauk Ukr. R. S. R.: Ulvaina pereJ wyzwolnoju wijnoju
1648-1654. Zbirka Jok.umentow 1639-1648 (Kiew 1946). Skarga

nie uzyska\305\202a sukcesu, widocznie Niemirycze mieli dostateczn\304\205 pod-

staw\304\231prawn\304\205.
19. Epislola Je vila A. Wissovatii, Sandius Bibl. Antilr. 1684

s 236.
20. Tu nale\305\274y sprostowa\304\207 twierdzenie Wac\305\202awa .Lipi\305\204skiego

(Ukraina na perelomi, s. 221), powt6rzone przez innych, jakoby Nie-

mirycz, aby si\304\231uchyli\304\207od pne\305\233ladowa\305\204,wyjecha\305\202 w 1646 zagranic\304\231

na dwa lata. \305\271r\303\263d\305\202emomy\305\202kiby\305\202Diariusz Andrzeja Moskorzewskiego)
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Niemirycz opiekowa\305\202 si\304\231nie tylko Bra\304\207mi na Wscho-

dzie, ale stara\305\202si\304\231u\305\202atwia\304\207im egzystencj \304\231i. na zachodzie
Polski. Kiedy rektor ongi\305\233rakowski Marcin Ruarus, pocho-
dz\304\205cy z Holsztyna, osiad\305\202y w Gda\305\204sku i stamt\304\205d prowa-

dz\304\205cy propagand\304\231 Bra\037i Polskich na kraje Europy Za-
chodniej, zagro\305\274ony zosta\305\202przez protestancki zarz\304\205d miasta

wygnaniem a nawet uwi\304\231zieniem, Niemirycz wyjedna\305\202

dla\305\204 pot\304\231\305\274n\304\205protekcj\304\231 pierwszego magnata w Rzplitej,
hetmana W.K. i kasztelana krakowskiego Stanis\305\202awa

Koniecpolskiego, pod kt\303\263rego dow\303\263dztwem \037alczy\305\202i prze-
ciw Tatarom i przeciw Szwedom W Prusiech; Koniecpolski

wzi\304\205\305\202Ruara w swoj\304\205 slu\305\274'b\304\231,powierzy\305\202 mu prowadzenie

swych interes\303\263w handlowych w Gda\305\204sku i od r. 1639 nacie-
ra\305\202na Gda\305\204szczan listami o zostawienie Ruarowi swobody
mieszkania i pracy. Po kampanii przeciw tatarskiej w 1644
pod Ochmatowem, z inicjatywy oczywi\305\233cie Niemirycza, Rua-

nlS przyst\304\205pi\305\202do opracowania historii tej\305\274ekampanii, kt\303\263rej

r\304\231kopis niestety nie dochowa\305\202 si\304\23121.Ruarus spe\305\202nia\305\202czyn-

no\305\233ciministra dla grupy Braci Polskich, kt\303\263ra si\304\231osiedli\305\202a

na terenie Gda\305\204ska w wiosce Straszyn, nabytej przez
krewniaka Niemirycza Paw\305\202a Iwanickiego

22
; szykany i za-

kazy wzgl\304\231dem zboru antytrynitarskiego w Straszynie, by\305\202y

r\303\263wnie\305\274przedmiotem interwencji Niemirycza, bardzo utrud-
nionej, gdy\305\274jednakow\304\205 wrogo\305\233ci\304\205wobec nich odznacza\305\202

si\304\231protestancki zarz\304\205d Gda\305\204ska jak rzymski biskup Lesz-

czy\305\204ski. .\304\204byochroni\304\207 Ruara, uzyskano u toleracyjnego)

(rkps Muzeum Czart. nr 1372, s. 82-87); spotykany pneze\305\204 zagranic()

Niemirycz to by\305\202Stefan, brat Jenego. W tym to czasie Pawe\305\202

Bogus\305\202aw Orzechowski z kalwin\303\263w w ziemi che\305\202mskiej, zapnyja\305\272-

nionych z arianami, dedykowa\305\202 Jenemu N iemiryczow i Manuale

funJamentorum /uris Civilis ac Poloni (Breda 1647), por. S. Kot

Polen in Breda w De Oranjeboom, Breda 1954, VII 101.
21. M. Ruari Epist., s. 326; L. Chmaj, Marcin Ruarus,

Krak\303\263w 1921, s. 21. Stanis\305\202awa Olwi\304\231cima Dyaryusz 1643-1651

(Wyd. W. Czermak, Krak\303\263w 1907, s. 47) wymienia poczty Je\037ego
i W\305\202adys\305\202awaNiemirycz\303\263w, tak samo ich poczty w r. 1651

(str. 286-8).
22. Pawe\305\202Iwanicki podczas swych studi6w w Holandii z zami-

\305\202owaniem studiowa\305\202 Tacyta i opracowa\305\202 jego pogl\304\205dy polityczne
oraz wskaz6wki n\304\205dzenia pa\305\204stwem w dzie\305\202ku / nstitutio politica
Tacili verbis expressa, Leyda 1641. Dzie\305\202koto sta\305\202osi\304\231niezwykle

poczytne, mia\305\202oponowne wydania w Leydzie 1648, w Hamburgu
1665, w Utrechcie 1728 i w Polsce w Supra\305\233lu u Bazylian 1746,
nadto wydanie francuskie Maximes politiques w Bruxeli 1757.)
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kr\303\263laW\305\202adys\305\202awaIV, i\305\274go przyj\304\205\305\202w poczet s\305\202ug,co go

wyj\304\231\305\202ospod jurysdykcji Gda\305\204ska.

W tych\305\274e latach sprowadzi\305\202 Niemirycz do siebie na
Polesie kijowskie antytrynitariusza-anabaptyst\304\231, doktora

medycyny Daniela Zwi\037kera, kt\303\263rego pobyt w rodzinnym
Gda\305\204sku te\305\274by\305\202zagro\305\274ony, i wyzyska\305\202 jego wszechstronne

uzdolnienie, powierzaj\304\205c mu wykonanie \037 terenie mapy
Polesia. Zwicker wykona\305\202 to zadanie i tak w r. 1650

ukaza\305\202a si\304\231ona z przywilejem kr\303\263lewskim w Gda\305\204sku

u rytownika Hondiusa pt. Nova et nunc primum etlita

Paludum Polesiae Tabula, qua eas (secus ac GeograPho-
,um vulgus sentit) satis habitatas, cultas et pervias esse
ostenditM\" auto,e Daniele Zwickero Med. D., Cu,ato,e
Guilielmo Hondio S.R. M-tis Pol. etc. ChalcograPho.

Geaani A-o 1650. - Autor wraz z rytownikiem przypisali
j\304\205\"patronom swoim i opiekunom\", braciom Jerzemu,
W\305\202adys\305\202awowi staro\305\233cie owruckiemu i Stefanowi Niemiry-
czom, kt\303\263rzy zapewne wsp\303\263lnie ponie\305\233li koszta edycji

23 .

Przy osobie Niemirycza dzia\305\202a\305\202jako minister zboru

opr\303\263cz Krzysztofa Stoi\305\204skiego Jakub Ryniewicz, kt\303\263ry

broni\305\202doktryny aria\305\204skiej w licznych dysputacjach z kalwi-
nami (z wojewod\304\205 derptskim Andrzejem Leszczy\305\204skim,

o\305\274enionym z siostr\304\205 Niemirycza El\305\274biet\304\205,w Czartorysku) ,

z prawos\305\202awnymi (wojewodzicem brzeskim Antonim Tysz-
kiewiczem, w Czerniechowie), z jezuitami w g\305\202\303\263wnejsie-

dzibie Niemirycza w Horoszkach. Temu Ryniewiczowi

zawdzi\304\231czamy ogromny zbi\303\263rpoezji autor\303\263w z grona Braci

Polskich, przechowany pod nowym jego nazwiskiem, kt\303\263re

musia\305\202 przybra\304\207 dla ocalenia si\304\231,Jan Jakub Trembecki,
a og\305\202oszony w 1910 przez prof. Aleksandra Briicknera:M.

Potrzebuj\304\205c terenu dla umieszczenia braci wygna\305\204-

c\303\263w,poczyni\305\202 Niemirycz W r. 1643 rozleg\305\202e nabytki ziemskie

daleko za Dnieprem, nad Worskl\304\205 i Orel\304\205 (w p\303\263\305\272ne

gubemii Po\305\202tawskiej), staj\304\205c si\304\231po Jeremim Wi\305\233niowiec-

kim najwi\304\231kszym latyfundyst\304\205 na Zadnieprzu - Wi\305\233nio-

wiecki posiada\305\202 7.603 \"dworzyszcz\", Jerzy Niemirycz)

23. E. Rastawiecki. Mappogra/ia dziej\303\263w PouJci, Warszawa
1846, s. 155.

24. jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz jJoetyc\037i wyd.
A. BrUckner, Lw6w 1911; S. Kot, Dysputacyj Braci PouJcich \037atalog

A. Lubienieckiego w Reformacji w Polsce 1939 s. 464.)
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4.9<>7, po nim dopiero id\304\205Lubomirski, Za s\305\202awski itd...

Kupno to poci\304\205gn\304\231\305\202owiele k\305\202opot\303\263\037i proces\303\263w: podczaszy

kijowski Stanis\305\202aw G\303\263rski sprzeda\305\202 obszary Niemiryczowi,

gdy tymczasem poprzedni ich w\305\202a\305\233cicielOmelan Iwanowicz

par\304\231 lat wcze\305\233niej sprzeda\305\202 je Potockiemu i ten pocz\304\205\305\202

n\304\231ka\304\207Niem.irycza najazdami i procesami (1647-1648);
jeden z dzier\305\274awc\303\263w, Olbracht Ar\037iszewski, zosta\305\202 zn\303\263w

wyrzucony przez pu\305\202kownika kozackiego Kryczewskiego.

Wybuch powstania kozackiego spory te na lat kilka uczyni\305\202

nieaktualnymi.)

PODCZAS BURZY KOZACKIEJ)

Obrona przed nietolerancj\304\205 religijn\304\205 zbli\305\274y\305\202aNiemiry-

cza z Radziwi\305\202\305\202ami, najpierw z hetmanem Krzysztofem, po

jego \305\233mierci z Januszem. Wsp\303\263lnie uk\305\202adaj\304\205plany poli-

tyczne co do obsadzenia tronu polskiego po przewidywanym

zgonie kr\303\263laW\305\202adys\305\202awa.Nadzieje ich skupiaj\304\205 si\304\231oko\305\202o

kandydatury ksi\304\231cia Siedmiogrodu Rakoczego; pami\304\231\304\207Ste-

fana Batorego nasuwa mo\305\274liwo\305\233\304\207pozyskania kr\303\263lawojow-

niczego i zdolnego odwr\303\263ci\304\207niebezpiecze\305\204stwo tureckie, a
zarazem zapewniaj\304\205cego tolerancj\304\231 religijn\304\205. Ju\305\274po 1646

janusz Radziwi\305\202\305\202odwiedza ksi\304\231cia jerzego I, namawia

go do przygotowania swej kandydatury na tron polski
i przez szczeg\303\263\305\202ow\304\205analiz\304\231 polityki religijnej Stefana

Batorego rozwija przed nim konieczno\305\233\304\207rz\304\205d\303\263w,realizu-

j\304\205cych w Polsce pe\305\202n\304\205tolerancj\304\231 religij n\304\2052fJ, ale r\303\263wno-

cze\305\233nie podkre\305\233laj\304\205c, \305\274em\305\202ody ksi\304\205\305\274eZygmunt Rakoczy,

kalwin, musia\305\202by przej\305\233\304\207na katolicyzm, gdy\305\274Polska mo\305\274e

mie\304\207na tronie tylko katolika.

Powstanie kozackie zasta\305\202o Niemirycza nad Dnie-

prem. Nie chc\304\205c stan\304\205\304\207po stronie buntu, musia\305\202 ucieka\304\207

na zach\303\263d; brat jego stryjeczny Aleksander zosta\305\202 zamor-

dowany w Olewsku. Czer\305\204 prawos\305\202awna rzuci\305\202a si\304\231na)

25. Iwan Kripiakiewycz, Bohdan ChmelniclcYj, Kij6w 1954,
s. 18, Ak. Nauk Ub. SRR.

26. Samuel Grondski, Historia Belli Cosacco-Polonici, Pest,

1789, s. 351.)
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znienawidzonych heretyk\303\263w na Ukrainie, morduj\304\205c ich

okrutnie, m.in. rodziny BraGi Polskich, kt\303\263re si\304\231schro-

ni\305\202yw Starokonstantynowie. Zali si\304\231Niemirycz w li\305\233cie

do prymasa (z 7 wrze\305\233nia 1648), \"jako mi\304\231t.ata od Dnie-

pru a\305\274na Wis\305\202\304\231zagna\305\202y\", i p\303\263\305\272niej:\"Raczcie wiedzie\304\207,

\305\274eci\304\231\305\274karzecz jest \305\274ywot w ub\303\263stwie i poniewierce\".
A W li\305\233ciedo wojewody Stanis\305\202awa Lubomirskiego: \"Sam
charissima pignora ku Wi\305\233lew p\303\263\305\202drogi wyprowadziwszy,
znowu powracam, zdrowie swoje nios\304\205c za Ojczyzn\304\231\".

2;\304\205da\305\202,a\305\274eby dla uchod\305\272c\303\263wze Wschodu wyznaczono
jakie\305\233 miejsca, \"k\304\231dyby cara pignora (tj. dzieci s\037oje)

coUoca,e mogli\". Skar\305\274y\305\202si\304\231,\305\274enie bratersko z nimi

post\304\205pili
27 .

Na sejmie konwokacyjnym domaga\305\202 si\304\231Niemirycz

ochrony przed grabie\305\274\304\205,ale r\303\263wnocze\305\233niewraz z wojewod\304\205

Kisielem, amnestii dla Kozak\303\263w. Gdy wybierano deputacj\304\231

dla ustalenia punkt\303\263w konfederacji i wspomniano trady-
cyjny punkt o zabezpieczenie pokoju r\303\263\305\274nowierc\303\263w,wi\304\231k-

szo\305\233\304\207odm\303\263wi\305\202awyboru do deputacji Niemirycza argu-
mentem: \"kt\303\263rzy Tr\303\263jcy \305\233w.nie wyznawaj\304\205, prawa im

nie s\305\202u\305\274\304\205ani powinni z nami zasiada\304\207 ani my z nimi
konwersowa\304\207, lecz powinni\305\233my ich wystrzega\304\207 si\304\231jako

zarazy powietrznej\". Niemirycz odpowiedzia\305\202: \"Nie jest

tutaj koncylium (sob\303\263r), lecz konwokacja\" (23 lipca)28.

Na sejmie elekcyjnym Niemirycz jest przeciwny kan-

dydaturze Jana Kazimierza, pracuje dla obioru Rakocze-

go; zabiegi te zreszt\304\205 sta\305\202ysi\304\231nieaktualne z powodu \305\233mierci

ks. Jerzego J. Wojewoda Tyszkiewicz wni\303\263s\305\202pod obrady

sejmu o odebranie Niemiryczowi urz\304\231du podkomorzego

kijowskiego, powo\305\202uj\304\205csi\304\231i na to, \305\274er\303\263wnie\305\274sejmik pruski
nie dopu\037ci\305\202 Braci Polskich do \305\274adnych praw i nakaza\305\202

wyprzeda\305\274 ich d\303\263bri wydalenie.

W\305\233r\303\263dkrzywd o kt\303\263reW imieniu dyssydent\303\263w skar\305\274yli

si\304\231na sejmie Janusz i Bogus\305\202aw Radziwi\305\202\305\202owie, Gerard

Denhof, wojewoda pomorski, J\304\231drzej Leszczy\305\204ski derptski,

Zbigniew Gorayski, kasztelan che\305\202mski \"ujmowali si\304\231o

krzywd\304\231 Niemirycza, \305\274ego do podkomorstwa kijowskie-)

27. Jakuba Michalowskiego Ksi\304\231gaPami\304\231tnicza, Krak6w 1864.
s. 352.

28. Pami\304\231tniki Radziwi\305\202\305\202aII 304, 653.)
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go nie dopuszczaj\304\205, ods\304\205dzonego dekretami Trybuna\305\202u

kor.
\"

G\305\202\303\263wnyoskar\305\274y\037iel Tyszkiewicz wyrzuca\305\202 dyssyden-

tom:)

\"Za c\303\263\305\274Ateist\303\263w, Manist\303\263w, K wab\303\263w .i Arian6w do siebie
przyjmuj\304\205. kt\303\263rych na Synodzie Toru\305\204skim odst\304\205pili .i od\305\202\304\205czylj.

albowiem niegodni ci by\304\207w spo\305\202eczno\305\233cii jedno\305\233ci. kt\303\263rzyr6\305\274nice

czyni\304\205w B\303\263stwie, jako jMPan Niemirycz podkomorzy kijowski

zacnego urodzenia, ale z\305\202ejwiary i z\305\202egorozumienia, .i przeciwko

Rzplitej wyra\305\272nemu prawu grzeszy, wiedz\304\205c dobrze, \305\274ewojew6dz-
two kijowskie nikogo nie przyjmuje do urz\304\231d\303\263w,tylo Katolik6w i

B\305\202ahoczestywych. Arian\303\263w za\305\233ani wspomnie\304\207 ka\305\274e,onych od fortun,
honor\303\263w i spo\305\202eczno\305\233cimieszkania ruguj\304\205c

- niech rewokuje, wyz-
nanie \305\233w.Atanazego wiary uczyni, zaraz z namj za brat b\304\231dzie\".

..Na co Niemirycz odpowiedzia\305\202, \305\274emtu nie na dysput\304\231 przy-

by\305\202,ale na obieranie Kr61a: Odpowiedziano mu, niemasz WMPan
wolnego g\305\202osuobiera\304\207Kr\303\263laani z nami sp\303\263\305\202kowa\304\207,i Panowie dyssy-
denci niech raz na Zawsze nam dadz\304\205deklaracj\304\205, je\305\274eliArian\303\263w

d.) siebie przyjmuj,. Odpowiedzili, \305\274emy nie tych, co o wiar\304\231czyni\304\205

r6\305\274nice,ale tych kto w wierze jednej maj\304\205r6\305\274neopinie, za swych
przyjmujemy \037280.)

Niemirycz o\305\233wiadczy\305\202publicznie, \305\274ejest chrze\305\233cija-

ninem i wyznaje t\304\231sam\304\205wiar\304\231, co i inni dyssydenci. Na to
nowy biskup kijowski Kalinowski jako pasterz jego diecezji

wezwa\305\202 Niemirycza, aby przyj\304\205\305\202chrzest, kt\303\263rym to \305\274artem

spraw\304\231 w \305\233miech obr\303\263ci\305\202.

Na sejm koronacyjny do Krakowa jecha\305\202 Niemirycz

poprzez Toru\305\204 i tutaj w obecno\305\233ci wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263w,Sa-

muela Przypkowskiego, Aleksandra Gos\305\202awskiego, Stani-

s\305\202awaWilkowskiego, przeprowadzi\305\202 dzia\305\202maj\304\205tkowy z bra\304\207-

mi 29. Jako najstarszy dot\304\205d opiekowa\305\202 si\304\231nimi i zarz\304\205dza\305\202

ca\305\202\304\205spu\305\233cizn\304\205po ojcu, kt\303\263ra wynosi\305\202a 12 miasteczek i 75
wiosek. Bra\037i \305\202\304\205czy\305\202awzajemna mi\305\202o\305\233\304\207,ale podzia\305\202 d\303\263br

uwa\305\274ano za konieczno\305\233\304\207 wo'bec ich spustoszenia przez
ruchy kozackie, aby ka\305\274dy z w\305\202a\305\233cicielim\303\263g\305\202zaci\304\205gn\304\205\304\207

cudzoziemc\303\263w, osadzaj\304\205c ich w swoich maj\304\231tno\305\233ciach,

przede wszystkim dla obrony. Jerzy zatrzyma\305\202 dla siebie

Horoszki i tam odt\304\205djego jest rezydencja. W\305\202adys\305\202awobj\304\205\305\202

Nory\305\204sk z dobrami na Wo\305\202yniu. Stefan - Czerniech\303\263w

i s\304\205siednie do bra.)

28\302\260.Pami\304\231tnilci do panowania ZJlg\037unta 1//, Wladyslawa /V
i Jana Kazimierza z r\304\231kopisuwydal K.W. Wojcieki. T. II. War-

szawa 1846, s. 22-23.
29. WI. Budka w Reformacji W Pouce IV 66.)
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Tu wypada wspomnie\304\207 o ty\037h braciach. W\305\202adys\305\202awa

w r. 1639 wys\305\202a\305\202Jerzy \305\233ladem w\305\202asnym do Lejdy, gdzie
zn\303\263w skupi\305\202o si\304\231grono m\305\202odzie\305\274yaria\305\204skiej: Aleksander

Czaplic z Janem Szlichtyngiem, Gabriel Lubieniecki, Sta-

nis\305\202aw i Tobiasz Morsztynowie. Z Holandii wybra\305\202 si\304\231

W\305\202adys\305\202awNiemirycz na studia do Orleanu w 1640, gdzie

by\305\202J onas Szlichtyng i spokrewnieni z Niemiryczami
kalwini: Pawe\305\202 Orzechowski i Krzysztof Wy\305\202am. Niemi-

rycza spotka\305\202o tam wyr\303\263\305\274nienie: Nacja Germa\305\204ska, do

kt\303\263rej przynale\305\274eli wszyscy studenci zza Renu i kt\303\263rej

przywileje pozwala\305\202y na wpisywanie m\305\202odzie\305\274yr\303\263\305\274nych

wyzna\305\204, obra\305\202a \\\\1Jadys\305\202awa swoim , ,kr\303\263lem\". By\305\202a to

godno\305\233\304\207honorowa Nacji. Niemirycz jednak jej odm\303\263wi\305\202,

nie chc\304\205c dla jej uroczystego przyj\304\231cia wej\305\233\304\207do ko\305\233cio\305\202a

katolickiego, czego tradycja wymaga\305\202a. Po po\037ocie do

kraju o\305\274eni\305\202si\304\231z Teofi1\304\205 Czetwerty\305\204sk\304\205 i dosta\305\202 starostwo

owruckie. Zawi\303\263d\305\202nadzieje swoich wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263w:

sprowadziwszy na ministra z dalekiej krainy jednego z

najwybitniejszych teolog\303\263w, wnuka Socyna, Andrzeja Wi-

szowatego, odes\305\202a\305\202go, gdy mu ten wyrzuca\305\202 \"jego oby-

czaje niezgodne z duchem chrze\305\233cijanina\". Nie wybi\305\202 si\304\231

na arenie publicznej, wy\305\274ywa\305\202si\304\231w zajazdach i k\305\202\303\263tniach

z stryjem z Olewska30.

Umar\305\202 m\305\202odo w r. 1653, przyjmuj\304\205c na \305\202o\305\274u\305\233mierci,

jak zapewniali jezuici, katolicyzm. Wybiegaj\304\205c nieco w

przysz\305\202o\305\233\304\207,zanotujemy sensacyjn\304\205, a dla \303\263wczesnej wyo-

bra\305\272ni tak znamienn\304\205 okoliczno\305\233\304\207,jaka towarzyszy\304\207 mia\305\202a

jego nawr\303\263ceniu si\304\231w chwili zgonu. Wyspowiada\305\202 go

O. Micha\305\202 Kisarzewski i zaopatrzy\305\202 wiatykiem. Niemirycz

si\304\231zaniepokoi\305\202, i\305\274to nie jest komunia pod dwiema posta-
ciami, w\303\263wczas spowiednik wystawi\305\202 mu na pi\305\233mie aseku-

racj\304\231, \305\274eto jest prawdziwa droga do zbawienia i z ni\304\205

w\305\202o\305\274onocia\305\202odo trumny. Gdy po kilku dniach trumn\304\231

otwarto, znaleziono na piersiach zmar\305\202ego pisemne jego

o\305\233wiadczenie, datowane z Doliny Pokuty, zwalniaj\304\205ce Ojca

spowiednika z asekuracji, gdy\305\274 si\304\231sprawdzi\305\202a. Rektor)

30. O W\305\202adys\305\202awieNiemiry\037zu w Orleanie por. S. Kot Polacy
na studiach W Orleanie W XVI i XVII W., Sprawozd. Akad.
Um., maj 1920. O jego rozej\305\233ciusi\304\231z Wiszowatym por. list Wiszo-
watego do Samuela Sorbiere w Pary\305\274u, pisany w Szerszniach 14

marca 1644, w rkpsie Bibl. Nat., Lat. 10352, t. I 64.)
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kollegium Orda oblatowa\305\202 oba pisma w. grodzie lubelskim,
a O. Kasper Niesiecki og\305\202osi\305\202obydwa teksty w swoim
Herbarzu 31 .

Najm\305\202odszy, Stefan, wyjecha\305\202 na studia w r. 1646
do Francji, gdzie sp\304\231dzi\305\202lat kilka, najpierw w Orleanie,
a potem w Pary\305\274u pod kierownictwem Stanis\305\202awa Lubie-

nieckiego, g\305\202o\305\233negoz czasem teologa, astronoma, historyka
i poety. Po powrocie, ju\305\274podczas burzy kozackiej, staje
przy boku brata, osiada w Czerniechow.ie jako dow\303\263dca

milicji obywatelskiej.
Po koronacji wraca Jerzy Niemirycz wraz z gronem

wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263wna Wo\305\202y\305\204,tutaj w \305\201ucku odbyty sejmik

szlachty kijowskiej postanawia zaci\304\205gwojsk przeciw Chmiel-
nickiemu i Niemirycza wybiera pu\305\202kownikiem generalnym,
z tym zaci\304\205giem staje on pod Zborowem. Ze nie by\305\202pewny

przysz\305\202o\305\233ci,\305\274ezdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z wrogiego do siebie
stosunku Jana Kazimierza i jego poplecznik\303\263w i \305\274e,wyzuty

ze swych d\303\263br, nie liczy\305\202na \305\274adne wzgl\304\231dy znik\304\205d, \305\233wiad-

czy w jego imieniu pisany list przez W\305\202adys\305\202awaLubie-

nieckiego, wys\305\202annika Janusza Radziwi\305\202\305\202ado Siedmiogro-
du, skierowany do ks. Rakoczego (w czerwcu 1649): Wobec

nadchodz\304\205cej ostateczno\305\233ci prosi ksi\304\231cia o wyznaczenie mu

jakich\305\233 d\303\263br, z kt\303\263rych m\303\263g\305\202bysi\304\231utrzyma\304\207 z rodzin\304\205

i o pozwolenie wys\305\202ania do Siedmiogrodu syn\303\263w
32 .

Jak \\\\rysoko ceniona by\305\202abezinteresowno\305\233\304\207 Niemirycza,

czysto\305\233\304\207jego intencji i godno\305\233\304\207w post\304\231powaniu, gdy
przez zaburzenia polityczne wyzuty zosta\305\202 z maj\304\231tno\305\233ci,

\305\233wiadczy dawny jego nauczyciel Rutkowic w przedmowie
s,vej Cteticae 1650:)

\"Kr61 da\305\202ci godno\305\233\304\207najwy\305\274sz\304\205w szeregach szlachty, chocia\305\274

ty nie cenisz zbyt wysoko takiego szcz\304\231'cia, jako cz\305\202owiek, kt6ry
umie gardzi\304\207'wiatem, nie \037ardzit nikim, gardzit sob\304\205.gardzit wresz-

cie, je\305\233litobj pogardzaj\304\205.. \"Zrzuciwszy jarzmo 'wiata, stale' li\304\231

cz\305\202owiekiem Boga, cze\305\233\304\207jego wyznajesz i bronisz jej duchem nieu-

straszonym, jako obro\305\204ca i stra\305\274nik praw i wolno'ci sumienia, od

wieku za\305\274ywanej j przysi\304\231g\304\205umocnionej. Czy\305\274nie do\305\233\304\207jest boha-
terem, kto umie po m\304\231skupodepta\304\207 czcz\304\205chwa\305\202\304\231z\305\202udnego 'wiata)

31. Niesiecki. Herbarz Pou\037i VI (1841), str. 552-3. Aseku-

racja o. Kisanewskiego z dnia 11 kwietnia 1653, list za\305\233Niemirycza
zza grobu datowany ju\305\27416 kwietnia in Valle poenitentiae.

32. A. SzilaRyi Trarusyloania et Bellum Boreo-Orientale,
Budapest 1890. I 45.)
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i o sobie skromnie i my\305\233le\304\207i m\303\263wi\304\207...Nadejdzie czas, kt6ry bez-

stronnie oceni ciebie j tobie podobnych i odda ci ho\305\202d,oraz jako wz\303\263r

postawi twoje m\037stwo i sta\305\202o\305\233\304\207,od kt6rej odwie\305\233\304\207ci\304\231nie zdo\305\202a\305\202y

ani rady przyjaci\303\263\305\202ani nienawi'\304\207 pneciwnik6w ani wrogo\305\233\304\207najwy\305\274.

szych dygnitany ani wyroki trybuna\305\2026w ani utrata swob6d imaj\304\231t...

no\305\233ciani odmowa dost\037pu do zaszczyt6w. Ju\305\274teraz \305\233wiatmusi

zmieni\304\207 sw\303\263jpogl\304\205dna ciebie, widz\304\205c, jak utrat\037 wielkich d6bl
dziedzicznych znosisz bez wzruszenia. podobnie jak tak d\305\202ugoopie-
ra\305\202e\305\233si\304\231heroicznie jch rozrostowi... Nadejdzie godzina, w kt6rej
s\037dzia \305\274ywych i umar\305\202ych wyr6\305\273Di tych, kt6ny cierpi\304\205 dla jego
imienia i zamiast przelotnego \305\233wiatapowo\305\202aich do \305\274yciawieczne,o,
zamiast korony doczesnej, powo\305\202ado uczestnictwa wiecznej sprawle-

dliwo'ci i chwa\305\202yw Kr61estwie Niebieskim\".)

Po ugodzie zborowskiej wraca Niemirycz na Ukrain\304\231

i usi\305\202uje odbudowa\304\207 w swych rodzinnych w\305\202o\305\233ciachdawne

\305\274ycie, wracaj\304\205 i jego wsp\303\263\305\202wyznawcy. Kierownictwo zboru

w Uszomirze obejmuje zn\303\263wJakub Ryniewicz. Ale wszczy-
naj\304\205ce si\304\231ponownie ruchy kozackie zmuszaj\304\205 Niemirycza

do podj\304\231cia si\304\231,na jednomy\305\233ln\304\205 wol\304\231 sejmiku, obrony
Polesia kijowskiego. Organizacja tej obrony poci\304\205ga\305\202adla\305\204

wielkie k\305\202opoty i wydatki: dwie chor\304\205gwie szlacheckie,

jakie zebra\305\202, nie otrzymuj\304\205c tzw. chle'ba, rujnuj\304\205 folwarki

okoliczne, przede wszystkim posiad\305\202o\305\233cisamego Niemirycza;

aby mie\304\207sta\305\202ypunkt obronny, obwarowa\305\202 on swoje Ho-

roszki, tymczasem pod jego nieobecno\305\233\304\207skozaczeni miesz-

czanie obrabowali mu zamek. Sejmik kijowski, stwierdziw-

szy, ile ofiar ponosi\305\202 z w\305\202asnej kieszeni, zaleci\305\202 go w 1651

gor\304\205co do nagrody sejmowi, na kt\303\263ry, jak i na coroczne

nast\304\231pne wybra\305\202 go pos\305\202em. Na sejmach popiera najgor\304\231cej

konieczno\305\233\304\207obrony, zaci\304\205g\303\263wi podatk\303\263w, ale r\303\263wnocze\305\233-

nie jako zwolennik pojednania z kozakami wybierany jest

do rozm\303\263w z wojskiem zaporoskim.

Zachowa\305\202y si\304\231szczeg\303\263\305\202owsze dane 33 o jego wyst\304\205pie-

niach na sejmie warszawskim w lipcu 1652. Surowo kry-

tykowa\305\202 niedomagania administracji pa\305\204stwowej i skarbo-

wej, w\304\205tpi\305\202o skuteczno\305\233ci proponowanych \305\233rodk\303\263wobrony

i domaga\305\202 si\304\231uchwa\305\202y pospolitego ruszenia, zakrzyczano

go, nie pozwolono mu m\303\263wi\304\207i \" grozili na szablach go
roznie\305\233\304\207,je\305\233liby o pospolite ruszenie m\303\263wi\305\202\".Wyst\304\205pi\305\202

tam tak\305\274e Niemirycz energicznie przeciwko pr\303\263bom zry-)

33. W. Czapli6ski, Dwa sejmy w roJcu 1652. Wroclaw 1955,
str. 23, 148, 160, 176.)
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wania sejmu przez jednostk\304\231. 2ywo mieli wszyscy w pami\304\231ci

po raz pierwszy w historii dokonane zerwanie sejmu w

styczniu tego\305\274 roku przez Sici\305\204skiego. Na ten precedens
powo\305\202ywa\305\202si\304\231g\305\202\303\263wnyopozycjonista, pose\305\202kaliski, \305\201ukasz

OrzeIski, odmawiaj\304\205c zgody na skr\303\263cenie obrad i wsp\303\263lne

zej\305\233cie si\304\231pos\305\202\303\263wz senatorami dla szybkiego przeprowa-
dzenia rachunk\303\263w i wyboru deputacji, gdy ju\305\274grozi\305\202o zam-

kni\304\231cie obrad sejmowych. Niemirycz naj ostrzej pot\304\231pi\305\202

pr\303\263b\304\231zastosowania po raz drugi liberum veto: \"Pisarzowi

kaliskiemu chodzi o to, by go okrzykni\304\231to jako specjal-

nego zelanta liberae vocis et iuris. Spodziewam si\304\231,\305\274e

wystarczy mu to, \305\274ewiedz\304\205 to nie tylko obecni, ale \305\274eprze-

ka\305\274\304\205to potomno\305\233ci i nieobecnym. By\305\202by ju\305\274czas zrezy-

gnowa\304\207 z kontradykcji i nie wmawia\304\207 w siebie, \305\274ewidzi

si\304\231dalej ni\305\274\037\305\202aRzplita\".

Kiedy jeszcze \305\274ywa by\305\202apami\304\231\304\207Jerzego Niemirycza,

bibliografowie zapisali, \305\274eby\305\202on autorem modlitw i pie\305\233ni

nabo\305\274nych w j\304\231zyku polskim z roku 1653. Istotnie w spu-

\305\233ci\305\272nier\304\231kopi\305\233miennej Braci Polskich znalaz\305\202 si\304\231i poemat

religijny i dwie modlitwy jego uk\305\202adu. Og\305\202aszamy je w

Dodatku. S\304\205one \305\233wiadectwem kultury religijnej tego nie-

zwyk\305\202ego \305\233rodowiska, w kt\303\263rym g\305\202o\305\233nym\304\205\305\274stanu, b\304\231d\304\205cy

w wirze walk politycznych, posiadacz ogromnych d\303\263br,

doceniaj\304\205cy wysoko sprawy pieni\304\205dza, skarbu i gospodarki,
a przy tym rycerz i dow\303\263dca w tylu wojnach do\305\233wiadczony,

umia\305\202 si\304\231skupi\304\207 i przej\304\205\304\207si\304\231tak g\305\202\304\231bokopouczeniami

Chrystusowymi, \305\274euk\305\202ada\305\202korne modlitwy rycerza chrze-

\305\233cija\305\204skiego. Fragment ich zachowa\305\202 nam w\305\233r\303\263dodpis\303\263w

ciekawszych \305\233wiadectw \305\274ycia kulturalnego i religijnego
Andrzej IJubieniecki 34

jako utw\303\263r Jerzego Zmiceryna. Pod

tym to pseudonimem, z\305\202o\305\274onymz liter w\305\202asnego nazwiska,

skry\305\202si\304\231Niemirycz. PanoPlia to jest Zupe\305\202na Zbroja Cz\305\202o-

wieka Chrystia\305\204skiego jest to poemat religijny, licz\304\205cy 60

wierszy, o tre\305\233cipouczaj\304\205cej rycerza \037hrze\305\233\037ija\305\204skiego.Po

nim idzie periPhrasis i Pat'aPhrasis Zbroje tej, i Rycerza
Pana Chrystusowego, napisana i w Modlitwie zawarta od
Jerzego Zmiceryna.

Sk\304\205d pochodzi pozornie dziwaczny, nieco barokowy
tytu\305\202, poznajemy, otwieraj\304\205c w Nowym Testamencie, prze-)

34. R\304\231kopis Ko\305\233cio\305\202aRemonstrant\303\263w w Rotterdamie. nr. 527.)

33
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\305\202o\305\274onymprzez Braci Polskich, list \305\233w.Paw\305\202a do Efez\303\263w,

VI 11-17:)

. .Zmacniajcie s.i\304\231w Panu j w mocy si\305\202yjego. Pnyobleczcie
zupe\305\202n\304\205zbroj\304\231Bo\305\274\304\205.aby\305\233ciemogli sta\304\207pneciwko zasadzkom dia-
belskim. Albowiem nie mamy walki pneciwko krwi i cia\305\202u.ale

pneciwko ksi\304\231stwom, pneciwko zwienchno\305\233ciam, przeciwko moca-
rzom \305\233wiata,ciemno\305\233ci wieku tego, pneciwko duchownym z\305\202o\305\233ciom

na niebiesiech. A pneto\305\274 we\305\272micie zupe\305\202n\304\205zbroj\304\231Bo\305\274\304\205,aby\305\233cie

mogli zastawi\304\207 si\304\231w on dzie\305\204z\305\202yi wszytko sprawiwszy stan\304\205\304\207.

St\303\263jcie tedy pnepasawszy biodra wasze prawd\304\205. a pnr.oblokszy
pleszek sprawiedliwo\305\233ci. I obuwszy nogi w gotowo\305\233\304\207Ewanielii

pokoju. Nadewszystko wzi\304\205wszy tarcz wiary, kt6r\304\205by\305\233ciemogli
wszystkie strza\305\202yonego z\305\202egoogniste zagasi\304\207. I przy\305\202bic\304\231zbawienia

przyjmicie i on miecz ducha. kt6ry jest s\305\202owoBo\305\274e.'.)

Poemat jest rozwini\304\231ciem powy\305\274szych werset\303\263w, o zu-

pe\305\202nej tj. ca\305\202kowitej, kompletnej, zbroi chrze\305\233cijanina,

kt\303\263raw greckim tek\305\233cie \305\233w.Paw\305\202anazywa si\304\231PANOPLIA.

Na motywach szczeg\303\263\305\202owych opisu tej zbroi i jej cz\304\231\305\233ci

osnu\305\202Niemirycz dwie modlitwy, s\305\202usznie nazywaj\304\205c utw\303\263r

sw\303\263jperyfraz\304\205 i parafraz\304\205 tej zbroi tj. rozwini\304\231ciem i om\303\263-

wieniem element\303\263\\v, zawartych u \305\233w.Paw\305\202a35 . Pierwsza

modlitwa jest dzi\304\231kowaniem Bogu przy rannym \037stawaniu

chrze\305\233cijanina Panu Bogu za to, \305\274eu\305\274yczy\305\202mu ze zbro-

jowni niebieskiej (z \"cekhauzu\") zbroi, dzi\304\231kikt\303\263rej szatan

nie podbi\305\202 \305\233pi\304\205cegoale zosta\305\202 odparty. Druga modlitwa

jest podzi\304\231kowaniem Bogu, i\305\274chrze\305\233cijanin m\303\263g\305\202sp\304\231dzi\304\207

dzie\305\204, skutecznie walcz\304\205\037z szatanem, pro\305\233b\304\205o uleczenie

ran w tej walce otrzymanych i poleceniem si\304\231do odpoczyn-
ku nocnego. Ton modlitw niezwykle podnios\305\202y. Ze autor

wybra\305\202 dla siebie posta\304\207 Rycerza chrze\305\233cija\305\204skiego, \305\274eten

w\305\202a\305\233niemotyw podj\304\205\305\202z \305\233w.Paw\305\202a, jest to niew\304\205tpliwie w

zwi\304\205zku z jego w\305\202asn\304\205s\305\202u\305\274b\304\205i zbroj\304\205 rycersk\304\205 w ci\304\205gu

tylu lat jego \305\274ycia. Modlitwy, pomimo \305\274eniekt\303\263re w nich

zdania s\304\205d\305\202ugimi okresami, odznaczaj\304\205 si\304\231wielk\304\205 si\305\202\304\205,

zwarto\305\233ci\304\205,doborem wyra\305\274e\305\204,napi\304\231ciem uczucia i powag\304\205

wewn\304\231trzn\304\205,dalek\304\205 od zdawkowo\305\233ci. Jak motyw ten walki

rycerza chrze\305\233cija\305\204skiego z szatanem by\305\202w\303\263wczas popu-

larny w\305\233r6darian, \305\233wiadczy nieco p\303\263\305\272niejpowsta\305\202y poemat)

35 . Tekst Panoplia opiera si\304\231na przek\305\202adzie Listu \305\233w.Paw\305\202a

w N. Test., wydanym w Rakowie 1606, por. Nowy Testament,

Amsterdam 1686 s. 552. Pnek\305\202ad rakowski powy\305\274szego wersetu

opiera\305\202si\304\231na t\305\202umaczeniu Biblii Brzeskiej z 1563.)
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Wac\305\202awa Potockiego Pojedynek \"ycerza chrze\305\233cija\305\204skiego

wierszem oPisanYI r\303\263wnie\305\274nat\037hniony przez to samo miej-
sce \305\233w.Paw\305\202a36 .)

Z\305\201UDNE NADZIEJE NA SZWEDA)

Na obron\304\231 Litwy \037obec inwazji moskiewskiej 1654
wyprawi\305\202 Niemirycz pu\305\202ktysi\304\205\037apiechoty cudzoziemskiej

w\305\202asnym nak\305\202adem 37 .

Poddanie Kozaczyzny przez Chmielnickiego w uk\305\202adzie

perejas\305\202awskim 1654 r. pod protektorat Moskwy spowo-

dowa\305\202o Niemirycza do zacie\305\233nienia przyja\305\272ni z m\305\202odym

Jerzym II Rakoczym; i ze strony kr\303\263lewskiej usi\305\202owano

w\303\263wczas pozyska\304\207 Rakoczego obietnic\304\205 nast\304\231pstwa na tro-

nie polskim.
W kilka tygodni p\303\263\305\272niejdokonywa si\304\231wpad Szwed\303\263w

do Polski i Niemirycz (7 listopada) sk\305\202ada przysi\304\231g\304\231Karo-

lowi Gustawowi, u kt\303\263rego od razu zyskuje pe\305\202nezaufanie

i wielk\304\205 pozycj\304\231, oraz otrzymuje dow\303\263dztwo znacznego

oddzia\305\202u. Przy Szwedzie stan\304\231\305\202apierwsza ca\305\202aWielkopol-

ska, wielka cz\304\231\305\233\304\207Ma\305\202opolski, wi\304\231kszo\305\233\304\207Litwy. Zdobycie

wielkiego pa\305\204stwa tak nag\305\202e wydawa\305\202o si\304\231\303\263wczesnym

nie rezultatem zdrady ze strony obywateli Rzplitej, ale

dzie\305\202em zrz\304\205dzenia Opatrzno\305\233ci. Straci\305\202 wszystko i uciek\305\202

kr\303\263lniepopularny z dynastii szwedzkiej, sukces piorunu-
j\304\205cyodni\303\263s\305\202kr\303\263lszwedzki, imponuj\304\205cy energi\304\205, m\304\231stwem

i szcz\304\231\305\233ciem.R\303\263\305\274nychr\303\263\305\274nemotywy przykuwa\305\202y do jego

zwyci\304\231skiego rydwanu. Dla rycerstwa z ziem wschodnich
otwiera\305\202a si\304\231szansa i wprowadzenia tward\304\205 r\304\231k\304\205porz\304\205dku

na Zaporo\305\274u i w potrzebie odparcia Moskwy od ziem

kozackich.)

36. Wzmianka u bibliograf\303\263w, jakoby Niemirycz pisa\305\202jaki\305\233
komentan do Listu do Efez6w, oczywi\305\233cie ma sw6j pocz\304\205tek w

tym fakcie. \305\274ePanoplia jest parafraz\304\205 werset6w z tego\305\274Listu.

37. Echo tego spotykamy na sejmie: \"Asekuracja zas\305\202ugjerzemu

Niemiryczowi si\304\231to z rachunk6w skarbowych pokaza\305\202o, \305\274e...na

regiment )000 piechoty cudzoziemskiej 1654 dawniejszych, a potem

nowych od 9 sierpnia 1655 zas\305\202ug... winno jeszcze zosta\305\202oz\305\202otych

76.800\" (V olumina Legum. IV 2 s. 677).)
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Niemirycz, jak wiadomo, od po\037z\304\205tku by\305\202niezadowo-

lony z polityki Jana Kazimierza, ale w pierwszym rz\304\231dzie

kierowa\305\202a nim gory\037z z powodu nietoleran\037ji religijnej,

jak\304\205by\305\202\305\233cigany on sam i jego wsp\303\263\305\202wyznawcy.

Wybieraj\304\205c si\304\231na pos\305\202uchanie u Karola Gustawa, przy-
gotowa\305\202 wraz z Janem Moskorzewskim projekt dekretu,
zape\037iaj\304\205cego pe\305\202ne swobody religijne tak dla arian,
jak dla prawos\305\202awnych, kalwin\303\263w i luteran; nie tylko
w dobrach szlacheckich ale i w kr\303\263lewskich ma by\304\207po
dawnemu swoboda zak\305\202adania zbor\303\263w, szk\303\263\305\202i szpitali,
oraz wyznawcom tych religii ma by\304\207wolny dost\304\231p do

urz\304\231d\303\263wi dygnitarstw
38 . Karol Gustaw nie zgodzi\305\202 si\304\231na

og\305\202oszenie takiego dekretu, by nie zrazi\304\207 sobie katolickiej

wi\304\231kszo\305\233ciPolak\303\263w. Niemirycz nadal o to nalega\305\202.

\"Albo B\303\263g
- pisze 25 marca 1656 do Suchodolskiego

-
dawszy Kr\303\263lowi J.M. szwedzkiemu victoriamI oswobo-

dzimy afflictos dissidentes l albo nigdy innej okazji mie\304\207

nie b\304\231dziemy ad excutiendum seroitutis iugum papie\305\274ni-

k\303\263w\". Zaden ex dissidentibus nie mo\305\274e by\304\207bezpieczen
zdrowia swego i fortun swoich od zajad\305\202ego i skonfedero-

wanego papiestwa... od papie\305\273Dik\303\263w, kt\303\263rzy i teraz \305\233wie\305\274o

konfederacj\304\205 uczyniwszy, \037ale nas zapomnieli... ink1uduj\304\205c

nas ze Szwedami za swoje nieprzyjacio\305\202y\". Zaufany Niemi-

rycza, W\305\202adys\305\202awLubienie\037ki odmalowa\305\202 Rakoczemu roz-

paczliw\304\205 sytuacj\304\231: \"Je\305\233li nasi (Polacy) zwyci\304\231\305\274\304\205,postano-

wili dyssydent\303\263:w z wszystkiego ograbi\304\207, ich mordowa\304\207,

dobra ich rozda\304\207 na \305\274o\305\202d\305\274o\305\202nierzom,twierdz\304\205c, \305\274eto oni

winni wszystkich nieszcz\304\231\305\233\304\207.Tak my n\304\231dzni jeste\305\233my

mi\304\231dzy m\305\202otem a kowad\305\202em. Polecamy si\304\231Bogu, kt\303\263ry

nie pozwoli w\305\202osuspa\305\233\304\207z g\305\202owy naszej wbrew Jego woli,
jako naj pewniejszemu obro\305\204cy niewinno\305\233ci\"38

0
.

Nadzieja odepchni\304\231cia Moskwy z ziem ukrai\305\204skich

i przywr\303\263cenia na nich \305\202adu,szybko si\304\231rozwia\305\202a, gdy Karol

Gustaw odrzuci\305\202 my\305\233lwojny i z Kozakami i z Moskw\304\205)

38. Zob. janusz T azbir. Nietolerancja wyznaniowa i wY.R.\037anie

Arian w wydawnictwie zbiorowym PolsJca W
o1uesi\037 drugiej \037ojny

P\303\263lnocnej 1655-1660. tom I str. 260. na podstawie odnalezionego
w Archiwum Radziw. Diariusza drogi /uakowsJciej Stanis\305\202awa

Lubienieckiego.
38 0 . Urywki l list6w Niemirycza z r\304\231kopis6w Czartor.Yskich

przytaczam za W. Lipi\305\204skim. oraz L. Chmajem. Samuel Przyp-

kowski, Krak6w 1927, s. 49, 52-53.)
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i zawar\305\202 z nimi \305\233wie\305\274esojusze. Votum lwowskie Jana
Kazimierza, ponowione pod Warszaw\304\205, wyt\304\231pienia dyssy-

dent\303\263w, a zw\305\202aszcza arian, czemu towarzyszy\305\202o odgra\305\274anie

si\304\231dyssydentom grabie\305\274\304\205ich maj\304\231tno\305\233ci,trzyma\305\202o Niemi-

rycza przy Karolu Gustawie, kiedy ju\305\274inni polscy dow\303\263dcy

go opuszczali. Kiedy m\305\202ody Rakoczy wkroczy\305\202 do Polski,

Niemirycz jest przy nim.
Ale ju\305\274w pocz\304\205tku \037657 r. oczy jego zwracaj\304\205 si\304\231

na Wsch\303\263d: od Karola Gustawa i od Rakoczego bierze

rekomendacje do Chmielnickiego i jedzie do niego do

Czehrynia; kr\304\205\305\274ypog\305\202oska, \305\274ew planach jego jest ode-
granie wielkiej roli w\305\233r\303\263dkozak\303\263w, do kt\303\263rej dojdzie je\305\233li

po\305\233lubi wdow\304\231 po Tymoszeju Chmie1ni\037kim, c\303\263rk\304\231woje-

wody mo\305\202dawskiego Lupula. Inne pog\305\202oski t\305\202umacz\304\205jego

wypra w\304\231ch\304\231ci\304\205uzyskania od Chmielnickiego z\037otu swoich

d\303\263br. Jest to chwila, w kt\303\263rej Chmielnicki, zra\305\274ony do

Moskwy, przyjmuje ch\304\231tnie wys\305\202annika kr\303\263lewskiego, kasz-

telana Bieniewskiego. Po bitwie pod Go\305\202\304\231biem
-

wed\305\202ug

pami\304\231tnika Jemio\305\202owskiego
- Niemirycz \"abszyt wzi\304\205\305\202od

Kr\303\263la pod Warszaw\304\205 i przyjacielsko si\304\231z nim rozjechaw-
szy, gdy Wyhowski wezwa\305\202 Kozak\303\263w, by rzucili Rako-

czego, Polakom szk\303\263d nie czynili a z Ukrain\304\205 przeciwko

nast\304\231puj\304\205cej Moskwie jako naj pr\304\231dzej powracali\". W\303\263w-

czas Koza\037y z p\305\202k.Antonem Wis\305\202\304\231pod Zawichostem prze-
kroczyli i Niemirycz z nimi si\304\231po\305\202\304\205czy\305\202.

\"Niemirycz, poniek\304\205d \305\202ask\304\205kr\303\263lewsk\304\205upewniony\"
- podaje Miko\305\202aj Jemio\305\202owski, towarzysz lekkiej chor\304\205-

gwi w swym Pami\304\231tniku
39 - \"z Wyhowskim hetmanem

swoj\304\231wzi\304\205\305\202konjunkcj\304\205 i z nim si\304\231znosz\304\205c, nowe rzeczy,

anihilowawszy pakta Bieniewskiego z Wyhowskim posta-

nowione, wymy\305\233la\304\207by\305\202pocz\304\205\305\202,wsadzaj\304\205c na to Wyhow-

skiego i Kozak\303\263w, aby si\304\231koniecznie Zborowskich pakt
u Rzplitej upominali\". Kr\303\263lnie odmawia\305\202, ale do sejmu
odk\305\202ada\305\202,\"Niemiryczowi \305\202ask\304\231sw\304\205u Rz pli tej ofiaruj\304\205c\".

Niemirycz, przybywszy do gasn\304\205cego ju\305\274hetmana

kozackiego na trzy tygodnie przed jego zgonem, jeszcze
ode\305\204uzyska\305\202 przyj\304\231cie do wojska zaporoskiego i obietnic\304\231

zwrotu d\303\263brza Dnieprem. Smier\304\207 Chmielnickiego wysun\304\231\305\202a

na hetma\305\204stwo Jana Wyhowskiego, z drobnej szlachty pow.)

39. Pami\304\231tniJc MiJcolaja /emiolows/tie,o, lw6w 1850. Itr.
130. 141.)
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Owrucz na Wo\305\202yniu, w kt\303\263rego oczach Niemirycz, pan
znakomitego urodzenia, wielkich w\305\202o\305\233cii wysokiego wy-
kszta\305\202cenia, by\305\202postaci\304\205 imponuj\304\205c\304\205i szcz\304\231\305\233liwiezdarzo-

nym nabytkiem dla prowadzenia polityki i dyplomacji
\305\233wiata kozackiego. Obaj skazani byli na stosowanie prze-

bieg\305\202ej taktyki wobec cara, kt\303\263ry przyznany mu w akcie
Perejas\305\202awskim protektorat realizowa\305\202 jako ca\305\202kowite pod-
danie Kozaczyzny pod swoj\304\205 w\305\202adz\304\231i niszczy\305\202 przywileje
i swobody kozackie. Obaj wychowani byli w swobodach,

jakie zapewnia\305\202a Rzplita i obyd\037om po cichu przy\305\233wieca\305\202

idea\305\202- mimo tragicznych powik\305\202a\305\204ostatnich lat dziesi\304\231ciu

-
doj\305\233\304\207z ni\304\205do porozumienia. Ale ta Rzplita sama tkwi\305\202a

w chaosie i jeszcze nie by\305\202ojasne, czy si\304\231zd\304\205\305\274yuwolni\304\207

od najazdu szwedzkiego
40 .

Na razie trzeba by\305\202owobe\037 jednej i drugiej strony
nmocni\304\207 prestige i samodzielno\305\233\304\207 ksi\304\231stwa kozackiego a za-
razem skonsolidowa\304\207 go na wewn\304\205trz, wzmacniaj\304\205c pozycj\304\231

nowego hetmana, kt\303\263rego niekt\303\263rzy dow\303\263dcy kozaccy nie

chcieli uznawa\304\207 i przeciw kt\303\263remu Moskwa \305\274ywi\305\202auzasad-

nione podejrzenia. Dla tych cel\303\263ww Korsuniu, rezydencji
Wyhowskiego, Niemirycz, zawsze, od m\305\202odo\305\233ciuwa\305\274aj\304\205cy

poszukiwanie naturalnych sojusz\303\263w za wybitny element

polityki, doprowadza po\305\233piesznie do zawar\037ia sojuszu Ko-
zak\303\263w z Szwedami (6 pa\305\272dziernika \037657), o charakterze

zaczepnym, maj\304\205cy na celu utrwalenie egzystencji pa\305\204stwa

zaporoskiego, oczywi\305\233cie przede wszystkim przeciwko Rzpli-
tej, ale w dalszym planie i przeciwko Moskwie pomimo
fral\037s\303\263w uspokajaj\304\205cych podejrzliwo\305\233\304\207 cara. S\305\202abn\304\205capo-

zycja Karola Gustawa w Polsce rych\305\202o uczyni\305\202a ten sojusz

nierealnymf1.

Wyhowski z Niemiryczem coraz ch\304\231tniej przyjmuj\304\205

po\305\233rednik\303\263wkr\303\263lewskich. Moskwa podejrzewa w tym obro-

cie rzeczy r\304\231k\304\231Niemirycza
- \305\233ledzi czujnie ka\305\274dy jego

krok. Nominacja jego na pu\305\202kownika kozackiego, aby m\303\263g\305\202

wej\305\233\304\207formalnie do starszyzny kierowniczej, oraz zwrot jego

d\303\263brza Dnieprem, kt\303\263re le\305\274a\305\202yw protektoracie Moskwy,
wywo\305\202uje jedn\304\205 za drug\304\205 instrukcj\304\231 z Moskwy nacisku
na Wyhowskiego, aby wyrzuci\304\207 tego \"lutra\", \"jeretyka\",)

40. Chmaj. S. Przypkowslcl, s. 52; Karol Marcinkowski. Stefan
CzarniecIci W dobie szweJzlciego

fj

otopu, s. 202.
411

. Szilagyi. T ranssylvania I 54.)
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\"lacha\", to zn\303\263w \"niemczynu, lutra, jewreja\" Niemi-

rycza42 . Kiedy Niemirycz pos\305\202a\305\202do \" ataman\303\263w, w\303\263jt\303\263w,

sotnik\303\263w i wszystkich poddanych moich miast ukrain-
nych\", pismo, \037 niezwykle ludzkim i uprzejmym, jak na
\303\263wczesn\304\205epok\304\231, tonie u\305\202o\305\274one,z wezwaniem o przestrze-
ganie porz\304\205dku i hamowanie bunt\303\263w, oraz przygotowanie
\"chleba\" dla \305\274o\305\202nierzy

- pismo to przez wrogich Wy-
howskiemu przyw\303\263dc\303\263wkozackich zadenuncjowane zosta\305\202o

do cara jako dow\303\263d gn\304\231bienia przez Niemirycza posp\303\263lstwa

kozackiego, w istocie za\305\233obra\305\274a\305\202oMoskw\304\231, \305\274eWyhowski

pr\303\263buje rz\304\205dzi\304\207si\304\231samodzielnie na terenie podporz\304\205dko-

wanym carskiemu protektoratowi. Sledztwa carskich wy-
s\305\202annik\303\263wz powodu Niemirycza \037i\304\205gn\304\205si\304\231d\305\202ugiemiesi\304\205ce,

podsycane przez donoszenia pu\305\202kownika Puszkara, kt\303\263ry

przygotowuje zbrojny bunt przeciw Wyhowskiemu.
Pos\305\202owie Wyhowskiego w Mosk\037ie spotkali si\304\231z za-

pytaniem: \"Kto u nich w wojsku luter Niemirycz i dla-

czego hetman mu da\305\202miasta Kremanczuk, Perewo\305\202oczno,

Kiszenk\304\231, Kobielsk, Bieliki, San\305\274arow, i jak dawno jemu
hetman te miasta da\305\202i dlaczego lutr\303\263w przy wojsku trzy-
ma... Hetmanowi tego lutra w wojsku nie trzyma\304\207 i m\303\263wi\304\207,

by on go z \037ojska wygna\305\202\".

Ju\305\274w 1657 r. w ko\305\202ach politycznych Rzplitej wie-

dziano, \305\274eWyhowski uk\305\202ada si\304\231z pe\305\202nomocnikiem kr\303\263-

lewskim o rozwi\304\205zanie sprawy kozackiej na nowych i sze-
rokich podstawach i \305\274eautorem tych nowych koncepcyj
jest Niemirycz. Niemirycz by\305\202 zdania, \305\274epoprzednie

ugody polsko-kozackie, zborowska z 1649 i bia\305\202ocerkiewska

1651, mimo wielkich ust\304\231pstw, zreszt\304\205 niezrealizo\037anych,

jak zniesienie Unii, by\305\202yniewystarczaj\304\205ce. Rozwin\304\205\305\202on

\305\233mia\305\202\304\205koncepcj\304\231 stworzenia autonomicznego W. Ksi\304\231stwa

Ruskiego i u\305\202o\305\274eniejego stosunk\303\263w do Rzplitej na zasa-
dzie federacji, jako cz\305\202on trzeci obok Korony i Litwy.
Nawet najbardziej z nim zaprzyja\305\272nieni i naj rozumniejsi
m\304\231\305\274owiestanu w Koronie uwa\305\274ali t\304\231koncepcj\304\231 za prze-

sadzon\304\205, nawet fantastyczn\304\205. Najt\304\231\305\274szag\305\202owa polityczna,

\037ojewoda pozna\305\204ski Jan Leszczy\305\204ski, u\305\274ywany do naj-

trudniejszych zada\305\204 dyplomatycznych (wkr\303\263tce i do uk\305\202a-)

42. AJcty otnosiaszczyjesia \037' lstorii !u\305\274noji Zapadnoj Rossii
sobrannyje i izdannyje Archigeograliczes\037oju Kommusju, VII (S. Ptg,
1869). str. 204.205; XV (1892). str. 31,43.54.64,81.90.)
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d\303\263wz Szwedami w Oliwie), kt\303\263ry zapewnia\305\202 Wyhowskiego,

\305\274eNiemirycza mi\305\202uje jako krewnego a wysoko ceni jako

bieg\305\202ego polityka, pisa\305\202 z niepokojem do podskarbiego
Bogus\305\202awa Leszczy\305\204skiego (z Berlina 3.2.1658) o Niemi-

ryczu: \"Nie ma on acutum ingenium l ale inventionem.
Gard\305\202o moje w tem, \305\274eto jego koncept Tatar\303\263w jedna\304\207. Bo

to jego koncept, \305\274eKozakom perswaduje by\304\207jako Holen-

drowie albo Szwajcarowie i nie subjectionem ale societatem
traktowa\304\207\"tS. Aluzja do tego, \305\274ekoncep\037ji Niemirycza

przy\305\233wieca\305\202ywzory Holandii i Szwajcarii, z kt\303\263rych fede-

racyjnym ustrojem zapozna\305\202 si\304\231podczas swoich studi\303\263w

w tych krajach.
W niejednym punkcie projektu ugody, nazwanej

wkr\303\263tce Hadziack\304\205, odczuwa si\304\231wp\305\202yw Niemirycza, zw\305\202a-

szcza przy zagadnieniach Ko\305\233cio\305\202alub Akademii, ale
tak\305\274e - poza oczywi\305\233cie politycznymi

- w punktach
wojskowych. Przez kasztelana Bieniewskiego, prowadz\304\205cego

uk\305\202ady ze strony polskiej, wiedziano o stanowisku Niemi-

rycza w tych problemach, nawet go pos\304\205dzano, \305\274eniekt\303\263re

postulaty stawia bez wiedzy Wyhowskiego. ,,1 tu uwagi

godne -
pisze Bieniewski w czerwcu 1658 - i tu wymys\305\202y

heretyckie Niemirycza zbite, \305\274ebez wiedzy Wyhowskiego
w g\305\202owie jego si\304\231urodzi\305\202y\".

W szczeg\303\263lno\305\233cizagadkowo przedstawia\305\202o si\304\231\305\274\304\205danie,

przez Niemirycza podtrzymywane, pozostawienia Kozakom
swobody werbowania w Pols\037e zaci\304\231\305\274nychoddzia\305\202\303\263wnie-

mieckich. Z tego powodu Jan Leszczy\305\204ski pisa\305\202do kr\303\263la

(Warszawa 5 wrze\305\233nia): \"Ta wiadomo\305\233\304\207nie bardzo mi si\304\231

podoba, \305\274eWyhowski znowu se01'sivum statum potrzebuje
jako w Litwie... I drugi punkt jest: wolne w Polsce zaci\304\205gi

niemieckie, czego Litwa nie ma -
aby per se chcieli by\304\207

independentes raczej socii ni\305\274cives co,poris unius Reipu-
blicae. Sk\304\205dte koncepty? Snadnie si\304\231domy\305\233li\304\207,\305\274eto tam

kto\305\233chce by\304\207hetmanem nad lud\305\272mi tego nowego zaci\304\205gu

(Niemirycz). 2ycz\304\231 tedy i suplikuj\304\231 uni\305\274enie, aby\305\233Wasza

Kr\303\263lewska Mo\305\233\304\207kaza\305\202panu wo\305\202y\305\204skiemu (Bieniewskiemu)

ofiarowa\304\207 (Niemiryczowi) nietylko pardon, ale i \305\202ask\304\231

pal'ticula,em W.K.M. Wiem ja, \305\274epan wo\305\202y\305\204skinie jest
dobrze afekt (Niemiryczowi), ale in publicis negotiis passio-

43. L. Kubala, Wojny Ju\305\204sJciei polc6j Oliws\037i, Lw6w 1932.
s. 242-4. 481. 532. 543.)
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nes animi trzeba supe,.sede,e... 2ycz\304\231 pana Niemirycza
ukontentowa\304\207 ofiarowaniem mu \305\202askiW.K.M., dignitate

Wielkiego Xi\304\231stwa... kiedy by ju\305\274, ut praefe,t, zosta\305\202

Rusinem, alias boj\304\231 si\304\231,by ta rzecz causam nie da\305\202a

ad novas tu,bas\".

Niemirycz, kt\303\263ry doskonale by\305\202\305\233wiadom wewn\304\231trz-

nych zatarg\303\263w w\305\233r\303\263dKozak\303\263w i przewidywa\305\202 bunty pu\305\202-

kownik\303\263w, chcia\305\202 istotnie zabezpie\037zy\304\207 hetmana i siebie

przed nimi przy pomocy 10 tysi\304\231cy zaci\304\231\305\274negowojska,

kt\303\263re by pozostawa\305\202o pod jego osobistym dow\303\263dztwem.

I ten nie zrozumia\305\202y dla og\303\263\305\202upostulat przeprowadzi\305\202.

W\305\202a\305\233niepodczas uk\305\202ad\303\263wwybu\037h\305\202przeciwko Wyhowskie-
mu bunt Puszkara, kt\303\263ry zosta\305\202pobity.

10 lipca sejm da\305\202pe\305\202nomocnictwa do przeprowadzenia
uk\305\202ad\303\263wfonnalnych z Wyhowskim, 16 wrze\305\233nia podpisano

w Hadziaczu Umow\304\231. Carski agent Kikin raportowa\305\202 do

Moskwy o roli Niemirycza W uk\305\202adach. Wyhowski zwr\303\263ci\305\202

si\304\231do kanclerza kor. o nadanie Niemiryczowi wielkiej\"

piecz\304\231ci W.X Ruskiego, a p\303\263\305\272nieji wprost do kr\303\263la.

Zapewne podejrzliwo\305\233\304\207 Moskwy wobec \"lutra\" wywo-
\305\202a\305\202ai w\305\233r\303\263dKozak\303\263w trudno\305\233ci dla akcji Niemirycza
i wp\305\202yn\304\231\305\202ana powr\303\263t jego do wiary prawos\305\202awnej. Wa-

runek postawiony przez Kozak\303\263w, aby dygnitarstwa w

wojew\303\263dztwie kijowskim by\305\202yprzyznawane tylko osobom

religii prawos\305\202awnej, zmusza\305\202 i jego, przewidzianego na
kanclerza Ksi\304\231stwa Ruskiego, do zastosowania si\304\231do tej

zasady. Ale wsp\303\263\305\202dzia\305\202a\305\202yprzy tej jego de\037yzji i inne

okoliczno\305\233ci. Wygnanie arian z Rzplitej przez sejm 1658
roku i nakaz tym, kt\303\263rzy nie chc\304\205opu\305\233ci\304\207ojczyzny, rodzin

i mienia, przej\305\233cia na katolicyzm, stawia\305\202o go w sytuacji
bez wyj\305\233cia. Na tym samym sejmie ostatni pose\305\202arianin,

Iwanicki 45
, znany nam ju\305\274,zosta\305\202z sejmu usuni\304\231ty. Zapy-

tywany przez innych pos\305\202\303\263wo dogmat Tr\303\263jcy, odpar\305\202, \305\274e

na takie pytania z katechizmu odpowie tylko kr\303\263lowi sa-

memu. Podchodz\304\205c do poca\305\202owania r\304\231kikr\303\263lewskiej, za-

wo\305\202a\305\202:\"wierz\304\231 w \305\233w..Tr\303\263jc\304\231l\"Na pytanie: \"C,edis estiam
Filium Dei consubstantionalem esse Patri?\" - \"Nie wiem,

co znaczy consubstantionalis i nie pot\304\231piam nikogo'
,

.)

44. Piecz\037ci byto dwie: wielka i ma\305\202a.z wizerunk.iem \305\233w.

Jerze80 i tytu\305\202ami b61a polskiego. w\037isanymi cyryliCl\305\202.

45. Adrian Krzy\305\274anowski Dawna Pols\037a, II. 322.)
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I nie zosta\305\202 dopuszczony do uca\305\202owania r\304\231kikr\303\263lewskiej.
A kiedy domaga\305\202 si\304\231tego tradycyjnego przywileju pos\305\202\303\263w,

odpowiedziano mu, \305\274ego kr\303\263lnie dopu\305\233ci przed swoje
oblicze, je\305\274elisi\304\231nie nawr\303\263ci do katolicyzmu

48 .

Po tym zaj\305\233ciu, zapad\305\202a decyzja, \305\274eodt\304\205d \305\274aden

arianin nie mo\305\274ezasiada\304\207 w Izbie poselskiej.
Nie mo\305\274na jednak kroku Niemirycza t\305\202umaczy\304\207tylko

wzgl\304\231dami oportunistycznymi. Ju\305\274 od pe\037ego czasu

umys\305\202 jego zaprz\304\205ta\305\202aw\304\205tpliwo\305\233\304\207,czy jego zb\303\263r,wzbudza-

j\304\205cypowszechn\304\205 przeciwko sobie nienawi\305\233\304\207,by\305\202na dobrej

drodze, czy zarzuty przeciwko dawnemu Ko\305\233cio\305\202owi,w

jakich si\304\231od m\305\202odo\305\233ciwychowa\305\202, s\304\205s\305\202uszne - pod tym
k\304\205tem widzenia podj\304\205\305\202lektur\304\231 pisarzy teologicznych i Ojc\303\263w

Ko\305\233cio\305\202a,a tak\305\274e rozmowy z teologami prawos\305\202awnymi.

Z tych studi\303\263w i refleksyj wynik\305\202 obszerny traktat, w kt\303\263-

rym uzasadnia powa\305\274nymi argumentami sw\303\263jprze\305\202om reli-

gijny. Nie by\305\202on przeznaczony do druku, ale uj\304\231ty jako

memoria\305\202 dla dotychczasowych wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263wi napi-

sany po polsku, skoro polemik\304\231 z nim przeprowadzono w

j\304\231zyku polskim. Nie dochowa\305\202 si\304\231on niestety, ale wywody
jego znamy z Odpowiedzi na Sk'ypt Jerzego Niemi'ycza,
jak\304\205opracowa\305\202 po polsku wieloletni jego przyjaciel i wsp\303\263\305\202-

pracownik, wielki teolog i my\305\233liciel Braci Polskich, Samuel

Przypkowski. Co z tej Odpowiedzi dowiadujemy si\304\231o tre\305\233ci

Sk,yptu Niemirycza, zob. w Dodatku.
Przej\305\233cie Niemirycza do wiary greckiej ujawni\305\202o si\304\231

w r. 1658 i przyj\304\231te zosta\305\202o z uznaniem przez \305\233wiatkato-

licki. Krewny jego, wojewoda pozna\305\204ski Jan Leszczy\305\204ski

listem z 5 wrze\305\233nia winszuje mu \"Boskiego o\305\233wiecenia\".

Ugoda wprowadza\305\202a do Rzplitej, b\304\231d\304\205cejfederacj\304\205

Polski i Litwy, trzecie pa\305\204stwo: Wielkie Ksi\304\231stwo Ruskie.

Zjednoczenie dokona\304\207 si\304\231mia\305\202o W granicach i swobodach

przedwojennych: \"jedno cia\305\202o jednej i nierozdzie1nej
Rzplitej, nie czyni\304\205c mi\304\231dzy sob\304\205r\303\263\305\274nicyo wiary\".

Ca\305\202o\305\233\304\207reprezentuje kr\303\263li wsp\303\263lny sejm, przy czym w
senacie zasiadaj\304\205 ruscy dygnitarze \305\233wieccy i ko\305\233cielni. Na

czele W. X. Ruskiego stoi hetman, b\304\231d\304\205cyzarazem pierw-

szym senatorem 3 wojew\303\263dztw ruskich, mianowany przez
kr\303\263laspo\305\233r\303\263dcztere<;h kandydat\303\263w, przedstawionych przez

stany ruskie. W.X. Ruskie posiada w\305\202asne wojsko, admi-)

46. Szcz.;sny Morawski. Aryanie poucy, Lw6w 1900, s. 497.)
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nistracj\304\231, skarbowo\305\233\304\207, trybuna\305\202 i szkolnictwo, w\305\202asn\304\205

mennic\304\231 i podatki. Jego naczelni dygnitarze \305\233wieccy: mar-

sza\305\202ek, piecz\304\231tarz (kanclerz), podskarbi, wchodz\304\205 do senatu.

Hetmanowi podlega wojsko z 30.000 Kozak\303\263w rejestrowych

i 10.000 wojska zaci\304\231\305\274nego.Kozacy podlegaj\304\205 tylko s\304\205dow-

nictwu hetmana, wolni s\304\205od ce\305\202,myt, podatk\303\263w. Religia

grecka otrzymuje stanowisko panuj\304\205ce, rzymska w 3 woje-
w\303\263dztwach tylko tolerancj\304\231. Do kanclerza nale\305\274y piecz\304\231to-

,vanie wszystkich nada\305\204 duchownych i \305\233wieckich; wszyscy

wracaj\304\205 do swoich d\303\263br, jakie przed przewrotem posiadali,
tak\305\274ei duchowni katoliccy. Do senatu wchodzi metropolita

kijowski z 3-ma ,v\305\202adykami (biskupami prawos\305\202awnymi).
Szko\305\202a kijo\037ska podniesiona do rz\304\231du Akademii z wszy-
stkimi przywilejami, jakie posiada Akademia Krakowska,

b\304\231d\304\205te\305\274one udzielone i drugiej akademii przewidywanej.

Kozacy podniesieni do stanu szlacheckiego, na razie po 100

na pu\305\202k. Gdyby Moskwa nie chcia\305\202a zwr\303\263ci\304\207zabranych

prowincyj, prowadzi\304\207 si\304\231b\304\231dzie wojn\304\231 wsp\303\263ln\304\205wszystkimi

si\305\202ami. PoJityk\304\231 i wojn\304\231prowadzi si\304\231wsp\303\263ln\304\205rad\304\205i \037sp\303\263l-

nymi si\305\202ami, nowe pa\305\204stwo nie przyjmuje \305\274adnych legacyj

postronnych. Amnestia za udzia\305\202 w wojna\037h dziesi\304\231ciolecia

jak naj szczeg\303\263\305\202owiejopisana, kasuje si\304\231wszelkie procesy
o swawol\304\231.

Program ten, \305\233mia\305\202yi szeroki, sprawiedliwy i rozum-

ny, m\303\263g\305\202by\305\202stanowi\304\207 podstaw\304\231 uregulowania wsp\303\263\305\202\305\274ycia

Polski z Ukrai n\304\20547, gdyby po obydwu stronach istnia\305\202y

warunki sprzyjaj\304\205ce i si\305\202ypotrzebne dla jego wykonania,
wprowadzenia w \305\274ycie. Niestety, cho\304\207w m\304\205drych g\305\202owach

pocz\304\231ty, zjawia\305\202 si\304\231on w momencie, kiedy po obu stro-

nach nie zdo\305\202a\305\202asi\304\231jeszcze roz\305\202adowa\304\207nagromadzona wro-

go\305\233\304\207i nieufno\305\233\304\207i kiedy obie uk\305\202adaj\304\205cesi\304\231strony nie

mia\305\202y r\304\205kwolnych do jego realizacji. Polska mia\305\202awci\304\205\305\274

w kraju wojska szwedzkie, Ukraina -
wojska moskiewskie,

a po\305\202owa Kozactwa ogarni\304\231ta buntem.

By\305\202ooczywiste dla wszystkich, przede wszystkim dla

Kozak\303\263w samych, \305\274ester polityczny nowego tworu pa\305\204-

stwoweg o musi le\305\274e\304\207w r\304\231kum\304\231\305\274astanu o szerokich hory-

47. Wybitna pisarka Maria D,browska og\305\202osi\305\202aw r. 1939
w Warszawje Geniulz sierocy, dramat wysnl!ty z XVII w. Od\037ywa

li\037 on na sejmach 1646 i 1648. Jerzy Niemirycz wyst\037puJe w

pnedostatniej scenie w dramatycznej rozmowie z wojewod, Kisielem

jak r6\305\274nowierca i polityk, chc\304\205cypopnez Ru\305\233pnetwony\304\207 Rzplit\304\205.)
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zontach, wysokim wykszta\305\202ceniu i znajomo\305\233ci stosunk\303\263w

mi\304\231dzynarodowych, a nikt ani W przybli\305\274eniu nie m\303\263g\305\202pod

tym wzgl\304\231dem r\303\263wna\304\207si\304\231z Niemiryczem.

Niemirycz w pe\305\202ni by\305\202\305\233wiadom wielkich niebezpie-

cze\305\204stw, jakie gro\305\274\304\205organizuj\304\205\037emu si\304\231pa\305\204stwu tak od

Moskwy, jak od anarchicznej samowoli dow\303\263dc\303\263wkoza-

ckich, wra\305\274liwych na obietnice i ruble carskie. , ,Ci\304\231\305\274sze

jarzmo na\305\202o\305\274ylina nas Moskwiczanie -
pisa\305\202Niemirycz

do ks. Palatyna Adolfa Jana, brata kr\303\263la szwedzkiego

(11.X.1658 z obozu nad Bohaczk\304\205)
- ani\305\274eli by\305\202oto,

kt\303\263re ongi\305\233zrzucili Kozacy, walcz\304\205c z Polakami o religi\304\231

i wolno\305\233\304\207.Ju\305\274zacz\304\231li\305\233myz nimi wojn\304\231 dla koniecznej

obrony\"..Wzywa wi\304\231cNiemirycz kr\303\263lasz\037edzkiego \"jako

naszego sprzymierze\305\204ca do wsp\303\263lnej akcji zbrojnej: niech

si\304\231pogodzi z Polakami albo przynajmniej zawrze rozejm,

aby\305\233my mogli si\304\231zmierzy\304\207 z wsp\303\263lnym wrogiem, tego

wymaga s\305\202uszna sprawa, to dyktuje racja wojny\".
Punkty Ugody, przygotowane w Hadziaczu, czeka\305\202a

wielka pr\303\263ba: zatwierdzenie przez sejm zwo\305\202any do War-

szawy na koniec marca 1659. Niemirycz, prawie z placu
boju, z delegacj\304\205 kozack\304\205 mia\305\202jecha\304\207 na sejm jako or\304\231-

downik Ugody. Szlachta kijowska uchwali\305\202a instrukcj\304\231 na

sejm, gor\304\205co popieraj\304\205c Niemirycza. Do najtrudniejszych
punkt\303\263w nale\305\274a\305\202asprawa ko\305\233cielna. Kozacy \305\274\304\205daliusuni\304\231-

cia z ziem ukrai\305\204skich ko\305\233cio\305\202auniackiego, zwrotu zabra-

nych przeze\305\204 cerkwi i wy\305\202\304\205czno\305\233ciprawos\305\202awia, jak daleko

si\304\231ga mowa ukrai\305\204skiego narodu, pozostawiaj\304\205c r\303\263wno-

uprawnienie Ko\305\233cio\305\202owirzymskiemu. Wyra\305\274a\305\202osi\304\231to m.in.

w przyznaniu prawos\305\202awnym przywileju na dwie Akademie

(jedn\304\205 w Kijowie, drug\304\205 w nieoznaczonym mie\305\233cie, a my-
\305\233lanoo Zadnieprzu), z wykluczeniem spo\305\233r\303\263dprofesor\303\263w

i student\303\263w arian, kalwin\303\263w, luteran. Dla hierarchii prawo-
s\305\202awnej \305\274\304\205danomiejsc w senacie przy boku biskup\303\263w

rzymskich. Nie zapowiada\305\202a ch\304\231cido takich ust\304\231pstw bo-

jowa pozycja obozu katolickiego, wyra\305\274aj\304\205ca si\304\231np. w

zaostrzeniu zesz\305\202orocznej uchwa\305\202y wygnania arian, skraca-

j\304\205co rok tennin opuszczenia Polski.
Wzbudzono te\305\274pos\304\205dzenie, \305\274eUgoda jest chytrym

wymys\305\202em Niemirycza, kt\303\263ry zamierza dla wygnanych
z Polski arian da\304\207schronienie w nowym pa\305\204stwie, gdzie

48. A,chiw ]ugozapaJnoj Rossiji, III 6 (1908) s. 361.)
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b\304\231dzie wielkim kanclerzem. \"A teraz to Pan B\303\263gwie, je\305\233li

nie z podniety aria\305\204skiej jest, \305\274esi\304\231rzeczy nowych i dot\304\205d

nies\305\202ychanych Wojsko napiera zaporoskie\" -
podsuwa\305\202

w Pog,omie diab\305\202a aria\305\204skiego jezuita Miko\305\202aj Cichovius,

naj zaci\304\231tszy polemista, kt\303\263ry si\304\231wyprawia\305\202 spod Krakowa

na Ukrain\304\231, aby tam wy\305\233ledzi\304\207i zdemaskowa\304\207 kryj\303\263wki

Braci Polskich. Przeciwko Niemiryczowi rozp\304\231tano, zw\305\202a-

szcza w\305\233r\303\263dpos\305\202\303\263wz Litwy, tak nami\304\231tn\304\205agitacj\304\231, \305\274e

odgra\305\274ali si\304\231na jego \305\274ycie. \"Racz WM\304\207- zwr\303\263ci\305\202si\304\231

Niemirycz z pro\305\233b\304\205do wojewody Zamoyskiego - wnie\305\233\304\207

powag\304\205 swoj\304\205 do Kr\303\263lestwa ]Mci, do hetmana WXL
i do kanclerza litewskiego, aby IchMci autoritate sua
comprime,e conspi,atas IchM\304\207 Pan\303\263w Pos\305\202\303\263wniekt\303\263rych

ziemski\037h na krew moj\304\205voces a mnie supe,stitem Ojczy\305\272nie,

Kr\303\263lestwu JMci i WMPanom conseroa,e raczyli\".
Odwa\305\274nie stawiaj\304\205c czo\305\202otakiej atmosferze, wyg\305\202osi\305\202

Niemirycz w sejmie 23 kwietnia wielk\304\205 mow\304\23149, w kt\303\263rej

uzasadnia\305\202 historyczn\304\205 donios\305\202o\305\233\304\207ugody dla przysz\305\202o\305\233ci

Polski i Ukrainy.
Mowa Niemirycza by\305\202awielkim wydarzeniem dnia.

Kr\303\263l, a zw\305\202aszcza kr\303\263lowa pragn\304\205ca w Kozakach przygo-
towa\304\207 podpor\304\231 dla swoich plan\303\263w sukcesji tronu, nadali

jej rozg\305\202os mi\304\231dzynarodowySG. W obradach nad projektem)

49. Mowa Niemirycza kr\304\205\305\274y\305\202ajako ulotny druk oraz w odpisach,

by\305\202yw\305\233r\303\263dnich pewne r6\305\274nice tekstu, kt6re zauwa\305\274amy w jej
brzmieniu w wydawnictwach zbiorowych, jak tekst polski w Swadzie
Polskiej Ostrowskiego-Danejkowicza I 140-1, tekst \305\202aci\305\204skiw

w. Kochowskiego Annalium Poloniae Climacter, 1688, II oraz
J. Chr. Luenig, Orationes Procerum Europae, Lipsk 1713. II 134-
165. ZamieszczajQc Mow\304\231 niniejszym, opieramy si\304\231na Swadzie
p oL.kiej, dodajQc pewne w niej opuszczenia i prostuj\304\205c mniej po..
prawne zwroty wed\305\202ug\305\202aci\305\204skichpublikacji.

50. Orationes oder Reden derer eine von dem He\"n Niem i-

ryczen Kijowischen Podkomorzy aL. Abgesandten der Zaporowuchen
Kosaken und Gross/iirstenthumbs Russland den 23 April, Die andere

Von dessen H. Brader Steffen Niemiryczen Obr. ilber die Reitern,

Commendanten des Schlosses KraJcau und Abgesandten Von den

na ch ausliindischer Art dinenden polnischen Krle,sheer auf diesem

ltzo wehrenden Reichsta
f

e Vor lhre Kgl. Maj. und gantzen Senat
,ehalten worden. Anno 659. 4e.

Puncta des Vertrags zwischen Seiner K,J. Ma1Jl.
etc. und der

Cron Polen, wie auch denen Saporowischen Kossa8\037en... 1659 4.
Puncta des Vergleichs zwischen lhrer Kgl. Majestl1t und den

Kossagkischen F eldhe\"en J ohann Wyhowsl(y in seinem und der
Reussischen N ation (Namen). \305\202659. \302\245.)

45)))



hadziackim dokonano pewnych zmian m.in. \305\202agodz\304\205cbez-

wzgl\304\231dn\304\205wrogo\305\233\304\207wobe\037 unii, a po sejmie, po prote\305\233cie

nuncjusza papieskiego odrzucaj\304\205c dopuszczenie hierarchii

prawos\305\202awnej do senatu. \"Fa\305\202szyw\304\205gorliwo\305\233ci\304\205\" nazwa\305\202

konserwatywny i katolicki historyk Micha\305\202 Bobrzy\305\204ski ten

op\303\263r'biskup\303\263w rzymskich, przeciwko kompromisowi le\305\274\304\205-

cemu W interesie spokoju i przysz\305\202o\305\233ciRzplitej.

Ostatecznie skorygowany tekst Ugody zaprzysi\304\205g\305\202kr\303\263l

i przedstawiciele obu izb (12 maja), po czym odby\305\202o si\304\231

zaprzysi\304\231\305\274enie go przez Kozak\303\263w. Przysi\304\231gali 'na sw\303\263j

krzy\305\274 prawos\305\202awny, kl\304\231cz\304\205cnaoko\305\202o o\305\202tarza. \"Tylko Nie-

mirycz, chocia\305\274 przyj\304\205\305\202ich wiar\304\231, uczyni\305\202 si\304\231chorym
-

pisa\305\202Pierre Desnoyers, sekretarz kr\303\263lowej
- nie chc\304\205c

uznawa\304\207 Tr\303\263jcy \305\233w.,w kt\303\263rej imieniu przysi\304\231gano, bo

dusza jego pozosta\305\202a socynia\305\204sk\304\205. Kozacy wysy\305\202aj\304\205go do

Rzymu w poselstwie celem po\305\202\304\205czeniasi\304\231z religi\304\205 kato-

lick\304\205. Ma wiele dowcipu i bieg\305\202y w j\304\231zykach europejskich,

ale w\304\205tpi\304\231czy go Rzym nawr\303\263ci, chyba kapeluszem kar-

dynalskim; jest wdowcem i ma 200 tysi\304\231cy liwr\303\263w dochodu\"

(28 maja)51. Ostatnie te przypuszczenia co do misji rzym-
skiej by\305\202yzwyczajn\304\205 plotk\304\205, \305\233wiadcz\304\205c\304\205tylko jakie kom-

binacje szerzono na temat koncepcji i obrotno\305\233ci Niemi-

rycza. Zapewne 'by\305\202oto w zwi\304\205zku z ograniczeniem Unii
w trzech wojew\303\263dztwach ukrai\305\204skich: przypuszczano, \305\274e

Niemirycz zdolny by\305\202by przekona\304\207 Watykan.

Przeciwnicy jego spo\305\233r\303\263dPolak\303\263w podsuwali Kozakom,

\305\274eNiemirycz \"wstydzi\305\202 si\304\231z Kozakami przysi\304\231ga\304\207... \305\274e

nieszczerym Rusinem jest, kiedy si\304\231wzbrania przysi\304\231ga\304\207

Bogu w Tr\303\263jcy \305\233w.jedynemu, czego arianie nie znaj\304\205,

za czym Kozacy sami nalegali, a\305\274eby przysi\304\231ga\305\202te\305\274in

publico\" . 24 maja rano w senacie \" przysi\304\205g\305\202Jerzy Nie-

mirycz Pf\305\202,blice kl\304\231kn\304\205wszy, na Ewangelii Ruskiej palce
po\305\202o\305\274ywszy,pod\305\202ug roty jako i insi Kozacy przysi\304\231gali,

tylko mu jeszcze przydano, \305\274esi\304\231wyrzeka wszelkiej pro-
tekcji, osobliwie Moskali i kr\303\263la szwedzkiego. Po przysi\304\231-

dze ca\305\202owa\305\202chrest Ruski i \305\274egna\305\202si\304\231po rusku\".

Niech\304\231\304\207w\305\233r\303\263dwielu Polak\303\263w do ju\305\274postanowionej

Ugod y 52, oraz niepewno\305\233\304\207,czy Polska, sama jeszcze bory-)

51. Letlres de Pie\"e Des NOy\"'ers (Berlin, 1859), s. 519.
52. Documenta PonliJicum Romanorum Historiam Ucrainae

lllustrantia (voI. I, 1075-1700, M.,P. Athanasius G. Welykyj, Roma)
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kaj\304\205ca si\304\231z najazdem szwedzkim znajdzie si\305\202yi obronienia

siebie i udzielenia pomocy zbrojnej Kozakom dla obrony
przeciw Moskwie, by\305\202yprzyczyn\304\205, \305\274eNiemirycz, pe\305\202en

niepokoju, nerwowo rozgl\304\205da\305\202si\304\231\":N poszuki\037aniu jakiej\305\233

podpory na wypadek niepowodzenia swojej inicjatywy.
Przed opuszczeniem Warszawy odwiedzi\305\202 cesarskiego pos\305\202a

Franciszka De Lisola, kt\303\263ry wys\305\202a\305\202do cesarza nast\304\231puj\304\205cy

z tej rozmowy raport (8 czerwca, szyfrem):)

\"M\304\205\305\274to multarum artium et partium, znany mi dobrze... T re\305\233c.i\304\205

jego rozmowy by\305\202o,\305\274eca\305\202kowicie pra\037ie wraz z Kozakami bwa\304\207

w sta\305\202ejwierno\305\233ci wobec Polak\303\263w. Ale patrz\304\205c na obecny stan
rzeczy i spos6b post\304\231powania Pol ak6w , obawia si\304\231,aby po\305\202o\305\274enie

Polski si\304\231nie za\305\202ama\305\202oi Kr61estwo nie uleg\305\202opodzia\305\202owi, i ostro\305\274-

no\305\233\304\207nakazuje, a\305\274ebyKozacy na taki wypadek zabezpieczyl i sobie
na przysz\305\202o\305\233\304\207jak\304\205\305\233solidn\304\205opiek\304\231. W poprzednich latach zwracali

swe oczy ku Tatarom, nast\304\231pnie do samej Porty Ottoma\305\204skiej, ale

stamt\304\205d do\305\233wiadczywszy wielu szk6d, obr\303\263cili si\304\231do Moskwicina
i w ten spos\303\263bpopadli w twardsze jarzmo ani\305\274elito, kt6re chcieli
zrzuci\304\207j ju\305\274istotnie przewa\305\274nie zrzucili. Przeto obecnie nie pozostaje
im .inna nadzieja jak w protekcji Cesarza\".)

On sam -
zapewnia\305\202

-
got\303\263wdzia\305\202a\304\207w tym kierunku,

aby w sprawie przysz\305\202ej sukcesji tronu w Polsce czy innych
sprawach i\305\233\304\207w du\037hu zamiar\303\263w cesarskich. De Lisola da\305\202

odpowied\305\272 wymijaj\304\205c\304\205
- jak si\304\231t\305\202umaczy

-
boj\304\205c si\304\231,

\305\274eNiemirycz przez Polak\303\263w do tej propozycji zosta\305\202 na-

m\303\263wiony63 .)

1953, str. 506-574) zawieraj\304\205 wiele list\303\263wpapie\305\274a Aleksandra VII
z r. 1658 do Kr61a i Kr\303\263lowej, dostojnik\303\263w \305\233wieckich i ko\305\233ciel-

nych, zobowi\304\205zuj\304\205cychich do interwencji na sejmie na korzy\305\233\304\207

Ko\305\233cio\305\202aUniackiego, kt\303\263rego likwidacji, jak zapewnia, Moskwa
natarczywie \305\274\304\205da.Uderza w tych dokumentach brak aluzji do uk\305\202a-

d\303\263wpolsko-kozackich, chocia\305\274porusza si\304\231niebe_ZJ!iecze\305\204stwo gro\305\274\304\205ce

na przysz\305\202ym sejmie. W sprawozdaniach z Warszawy nUl!.shlsza

Pietro V idoni z lat 1658-1659 (zachowanych w Archiwum Waty-
ka\305\204skim) jest wiele wzmianek nie\305\274yczliwych o jerzym Niemiryczu,
jego charakterze .i jego dzia\305\202alno\305\233ci,co \305\233wiadczy o zainteresowaniu,
z jakim nuncjusz \305\233ledzi\305\202wszystkie etapy uk\305\202ad\303\263wpolsko-kozackich,

aby ostrzega\304\207 Kuri\304\231o niebezpiecze\305\204stwach gro\305\274\304\205cychKo\305\233cio\305\202owi

Uniackiemu w Polsce. R6wnie\305\274 biskupi uniccy, bawi\304\205cy w War-
szawie z powodu rozpraw o Ugodzie, a przede wszystkim ich

metropolita Gabriel Kolenda, s\305\202alido Rzymu b\305\202aganiao interwencj\304\231

przeciwko podst\304\231pnej Ugodzie (Epistolae Metropolitarum Kioviae
siVe Catholicorum 1637-1673, colI. P.A.G. Welykyj, Rome 1956).

53. F.A. Pribram, Die Berichte F. Von Lisola, Wiede\305\204 1887,
s. 519.)
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Spieszy\305\202 si\037 Niemirycz i pos\305\202owie kozaccy do powrotu

gdy\305\274znaczne si\305\202ymoskiewskie wyruszy\305\202y przeciwko woj-
sku zaporoskiemu pod hetmanem Wyhowskim. Przysz\305\202o do

bitwy nad Sosn\303\263wk\304\205pod Konotopem, w kt\303\263rej bra\305\202udzia\305\202

i Niemirycz. 28 czerwca Wyhowski z pomoc\304\205 polsk\304\205 roz-

gromi\305\202 30 tysi\304\231cy Moskali i wodz\303\263w wzi\304\205\305\202do niewoli. Ale

w odpowiedzi na to Moskwa doprowadzi\305\202a do roz\305\202amu

w\305\233r\303\263dsamych Kozak\303\263w, przeciwko Wyhowskiemu i Ugo-
dzie hadziackiej, pod wodz\304\205 pu\305\233kownik6w Sirko i Cie\037iura,

kt\303\263rzy opanowali ca\305\202eprawie Zadnieprze. Z pomoc\304\205

Moskwy rozbito oddzia\305\202y Wyhowskiego i wymordowano
jego zwolennik\303\263w w Perejas\305\202awiu, Nie\305\274ynie i Czernichowie

i \":I\305\202innych miastach. Niemirycz -
jak opisuje Jemio\305\202owski

- \"kilka tysi\304\231cy ludzi polskich swoim kosztem zaci\304\205gn\304\205\305\202

by\305\202i po spo\305\202uz Wyhowskim i z Hulanickim gdziekolwiek
mogli (naje\305\272d\305\272c\303\263w)wyp\304\231dzali\". Na to Kozacy Jurasia
Chmielnickiego zapraszaj\304\205 posi\305\202ki moskiewskie, i najpier-

wej na Niemirycza, z lud\305\272mi swymi na Zadnieprzu b\304\231d\304\205-

cego, z Moskw\304\205 \"po spo\305\202u uderzyli i samego okrutnie

kijami zabiwszy, ludzi jego w ma\305\202ej kupie tyra\305\204sko mor-

dowali i prawie do szcz\304\231tu znie\305\233li\".

Carski wojewoda kijowski Szeremetjew raportowa\305\202 ca-

rowi 10 sierpnia: \"Z Ni\305\274ynia i z Czerni chowa pu\305\202kownicy

- tu chodzi o Zo\305\202otarenk\304\231
-

pisali do nas poddanych
twoich, \305\274eoni wybili wszystkich \305\201ach\303\263wi Niemc\303\263w zdrajcy

Iwaszka Wyhowskiego, i \305\274enajwi\304\231kszego z\305\202odzieja i here-

tyka Niemirycza pod Bykowem Gh\305\202opi zamordowaIl\"M.

\"Ch\305\202opi (mu\305\274iki)\" to oczywi\305\233cie Koza<;y z oddzia\305\202\303\263wpu\305\202-

kownika Cieciury i Zo\305\202otarenki, kt6rzy wybili oko\305\202o3 ty-

si\304\205ce zwolennik6w Wyhowskiego, cz\304\231\305\233\304\207w walce, cz\304\231\305\233\304\207

rozbieg\305\202ych; do tych, zamordowanych w. nocy mi\304\231dzy

Koby\305\274cz\304\205i Switelniewem, nale\305\274a\305\202Niemirycz, kt\303\263ry si\304\231

ratowa\305\202 z ma\305\202\304\205garsk\304\205 zaci\304\231\305\274nych.Jakie\305\274 bystre by\305\202ojego

przewidywanie, kiedy w punktach Ugody zastrzega\305\202 zorga-
nizowanie wojska zaci\304\231\305\274nego,kt\303\263rego p\304\231dz\304\205cz Warszawy
na zagro\305\274one Zadnieprze zorganizowa\304\207 nie zd\304\205\305\274y\305\202.W prze-

ci\304\205gu kilku nast\304\231pnych tygodni Wyhowski zmuszony zo-
sta\305\202do z\305\202o\305\274eniabu\305\202awy hetma\305\204skiej a wzi\304\205\305\202j\304\205m\305\202ody

Jurko Chmielnicki, przyjmuj\304\205\037 wszystkie warunki cara,
zaprzysi\304\231gaj\304\205c mu podda\305\204stwo (17 pa\305\272dziernika).)

54. Orest Lewickyj w Reformacji W Polsce II 232.)
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Ugoda Hadziacka leg\305\202aw gruzach wraz z jej tw\303\263rc\304\205.

Szlachta ziemi kijowskiej przechowywa\305\202a posta\304\207 Niemiry-

cza \\\\\037wysokiej czci, pomna, \305\274e\"za ca\305\202o\305\233\304\207tej\305\274eOjczyzny

w\305\202asn\304\205krwi\304\205 zap\305\202aci\305\202,b\304\231d\304\205cprzez rebeliant\303\263w immolatus

pro RepublicalI (na sejmiku w 2ytomierzu 19 lutego 1675,
i nieraz p\303\263\305\272niej)55. Nawet niech\304\231tny mu z powodu stosunku
do Szweda kronikarz Joachim Jerlicz, patrz\304\205cy na wypadki
z Kijowa, zapisa\305\202 w swoim Latopisu: , ,Pana Niemirycza
cz\305\202owieka godnego, uczonego i potrzebnego Rzplitej, przez

kt\303\263rego to pok\303\263j by\305\202sklecon z tymi zb\303\263jcami, zabili\",

wskazuj\304\205c wyra\305\272nie jako sprawc\303\263w Kozak\303\263wM. \"Tego\305\274

roku 1659 -
zapisuje J.F. Drobysz-Tuszy\305\204ski - pan

Niemirycz podkomorzy kijowski sta\305\202za Dnieprem z pe-
wn\304\205 cz\304\231\305\233ci\304\205wojska w kilkunastu chor\304\205gwi po r\303\263\305\274nych

miastach, kt\303\263rego jednego dnia jednej godziny Kozacy
zm\303\263wiwszy si\304\231znie\305\233li i na g\305\202ow\304\231naszych wybili\".

Gor\304\205cy katolik Wespazjan Ko\037howski, cho\304\207\305\272lepa-

trzy\305\202na przej\305\233cie Niemirycza do prawos\305\202awia i trzymanie

si\304\231przedtem Szweda, podnosi\305\202 jego wielki umys\305\202, przypisa\305\202

jego zamordowanie narz\304\231dziu Moskwy, Cieciurze: \"Cie-
ciura, cz\305\202owiek g\305\202upii warcho\305\202, z dzik\304\205 zaciek\305\202o\305\233ci\304\205Mos-

kwie oddany, Jerzego Niemirycza, celowo wysuwaj\304\205c pewne

za targi, zamordowa\305\202 r\304\231koma swoich wsp\303\263lnik\303\263wzbrodni\"...

Mord ten uszed\305\202 zbrodniarzowi bezkarnie, tak\305\274e i dlatego,
\305\274eMoskwa temu sprzyja\305\202a...&'1. Nagroda zosta\305\202a szybko

wyp\305\202acona: Ukaz carski poleci\305\202 Szeremetjewowi wyda\304\207

Cieciurze soboli na 500 f.S. i 500 z\305\202.&8.

Tak szybka katastrofa Ugody Hadziackiej przyczyni\305\202a

si\304\231do krytycznej jej oceny u niekt\303\263rych wsp\303\263\305\202czesnych

\305\233wiadk\303\263wnp. ambasadora De Lisola, jak u p\303\263\305\272niejszych

historyk\303\263w. Niech\304\231tnie j\304\205ocenili z polskich historyk\303\263w

J\303\263zef Lukaszewicz, Ludwik Kubala, z ukrai\305\204skich Kosto-

marow, M. Hruszewski. Natomiast, donios\305\202o\305\233\304\207jej podkre\305\233lali

z Ukrai\305\204c\303\263wOrest Lewickij (program to narodowy dla

Ukrai\305\204c\303\263wna wieki), M. Dragomanow, W. Antonowicz,)

55. Volumina Legom.
56. Jerlicz, Letopisiec, Warszawa 1853, II 31. Dwa Pami\304\231l-

niJci z XVII w. wyda\305\202A. Przybo\305\233, Wroc\305\202aw 1954, I. 84.
57. W. Kochowski, Annalium Poloniae Climacier, 1688. II 456.
58. AJcty otnosiaszczyjesia \037 islorii ]u\305\274noji Zapadnoj Roui;i,

VII 316.)
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Wac\305\202aw Lipi\305\204ski, W. Harasymczuk, S. Nari\305\274nys, z Po-

lak\303\263w naj wydatniej Aleksander Jab\305\202onowski i W\305\202adys\305\202aw

Konopczy\305\204ski.

Oko\305\202o postaci Niemirycza nagromadzi\305\202y si\304\231podejrze-

nia j pot\304\231pienia: podyktowane pewn\304\205 tendencj\304\205. W oczach

polskiego historyka J\303\263zefa \305\201ukaszewicza Niemirycz to

odszczepieniec, cz\305\202owiek przebieg\305\202y, kt\303\263ry sprzysi\304\205g\305\202si\304\231z

wrogami na zgub\304\231 w\305\202asnej Ojczyzny, spodziewaj\304\205c si\304\231za

ich pomoc\304\205 nasyci\304\207 w\305\202asn\304\205dum\304\231 wyniesieniem si\304\231na

najwy\305\274sze stopnie godno\305\233ci w kraju, poda\305\202 imi\304\231swoje

i pami\304\231\304\207w ohyd\304\231 u potomnych. Na dnie tego os\304\205du le\305\274y

zupe\305\202ne niezrozumienie pozycji narodowo\305\233cio\037ej Niemi-

rycza. Z rodu, tradycji, siedziby, otoczenia i warunk\303\263w

dzia\305\202ania nie by\305\202on Polakiem, ale Rusinem-Ukrai\305\204cem.

Je\305\233lisam W podr\303\263\305\274achzagranicznych podpisywa\305\202 si\304\231Polo-

nusI to jako szlachcic obywatel Rzplitej Polskiej, jako
gente Ruthenus. natione PolonusI co oznacza\305\202o uczestnika

swob\303\263d, praw, przywilej\303\263w i obowi\304\205zk\303\263w szlachty, bez

wzgl\304\231du na j\304\231zyk, pochodzenie i wiar\304\231, b\304\231d\304\205cejobywate-

lami tego sfederowanego pa\305\204stwa. Niemirycz ponadto by\305\202

spolszczony kulturalnie, jakkolwiek ani on ani jego przod-

kowie nigdy nie byli w ramach ko\305\233cio\305\202arzymskiego;

przechodz\304\205c z prawos\305\202awia do Braci Polskich-antytryni-
tarzy wi\304\205zali si\304\231i tym krokiem z kultur\304\205 polsk\304\205 i zachodni\304\205.

Ale gdy podczas wybuch\305\202ej burzy kierownictwo Rzplitej
nie umia\305\202o ani zapobiec katastrofie ani chroni\304\207 obywateli

miejscowych, kiedy sejm odmawia\305\202 pospolitego ruszenia

dla st\305\202umienia wojny domowej, szlachta ukrai\305\204ska u\037a\305\274a\305\202a

si\304\231w prawie my\305\233le\304\207samodzielnie o ocaleniu swoim i swojej
ziemi: nie solidaryzuj\304\205c si\304\231z posp\303\263lstwem, wroga despo-

tyzmowi Moskwy, obmy\305\233la\305\202apo\305\274\304\205danedla siebie zmiany
w kierownictwie Rzplitej, a gdy te zawodzi\305\202y, szuka\305\202a za-

bezpieczenia \037 r\303\263\305\274nychkombinacjach s\304\205siedzkich i sojusz-

niczych. Nikt z tego obozu nie uwa\305\274a\305\202siebie za zdrajc\304\231

czy odszczepie\305\204ca, ale za wiernych syn\303\263w swojej ziemi

ukrai\305\204skiej, przy zmieniaj\304\205cym si\304\231uk\305\202adzie si\305\202i stosun-

k\303\263wgotowych wr\303\263ci\304\207szczerze do wsp\303\263lnoty z Polsk\304\205 na

warunkach, odpowiadaj\304\205cych, jak s\304\205dzili, \303\263wczesnej rze-

czywisto\305\233ci.)

59. D. Doroszenko, Nar1Js IslorU Ultrainy, Warszawa 1933, II
67-68; por. A History of Ul(raine, New Haven 1948, I. 315.)
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Tak samo nies\305\202uszne by\305\202y pos\304\205dzenia Niemirycza

przez historyk\303\263w ukrai\305\204skich o \037hciwo\305\233\304\207i krz\037dzenie

poddanych. 2adne dokumenty archiwalne do tego nie

upowa\305\274niaj\304\205. Charakter Niemirycza, szlachetny i g\305\202\304\231boko

religijny, sprzeciwia si\037 tym pos\304\205dzeniom, kt\303\263resi\304\231cz\304\231\305\233cio.

wo opiera\305\202y na przypisywaniu mu przez nieprzyjaci\303\263\305\202mo...

tyw\303\263w materialnych W jego przej\305\233ciu do obozu kozackiego,
albo na stronniczej interpretacji raportu Zo\305\202otarenki

80 .)

DALSZE LOSY RODZINY NIEMIRYCZ\303\223W)

Obmy\305\233laj\304\205cgwarancje lojalno\305\233ci wojsk koza\037kich, uzy-
ska\305\202Niemirycz zgod\304\231na zamianowanie brata Stefana gene-
ra\305\202em artylerii Wielkiego Ksi\304\231s\037a Ruskiego. Stefan, o\305\274e-)

60. \"Zamordowali 80 w\305\202o\305\233cianiezadnieprscy. od dawna ju\305\274

za jego post\304\231powanie w maj\304\205tkach zadnieprza\305\204skich obuneni\" -
sugerowa\305\202 W. Lipi\305\204ski Z Dziej6w Ultrainy str. 612. Interpretacja

to niczym nieuzasadniona. Posiad\305\202o\305\233cizadniepna\305\204skie Niemirycza
nad Doln, W orskl, i Olei\" \305\233wie\305\274onabyte j ledwie pnej\305\233ciowo

w r\304\231kujego b\304\231d\304\205ce,le\305\274a\305\202ykilkaset mil na po\305\202udnie od okolicy
Ni\302\243\305\274yna,w kt\303\263rejzgin\304\205\305\202Niemirycz. Sejmik kijowski 1665 r. przy-

pomnia\305\202, \305\274eNiemirycz \"za ca\305\202o\305\233\304\207Ojczyzny proprlo sanguine confir-

maoit, b\304\231d\304\205cpnez rebelizant6w immolatus pro Republica\" . (Archiw
j.Z.R., 1888, II 2, s. 182).

R6wnie\305\274 pos\304\205dzenia Niemirycza o chciwo\305\233\304\207i napastliwo\305\233\304\207w

zatargu z Czudowskim o przyborsk, wysnute z u\305\202amkadokumentu

z r. 1632 (W. LiPi\305\204ski, General Artylerii W. Kn. RuS1coho w

Zapyslcach Tow. SzewczenJca 1909. t. 87. s. 37-38) s\304\205nieuzasad-

nione: Niemirycz w owym czasie by\305\202na studiach na Zachodzje
i sam swoich spraw maj\304\205tkowych nie prowadzi\305\202.

Wed\305\202ug historyk6w komunistycznych tylko \"nacjonali\305\233ci bur\305\274ua-

zyjni ukrai\305\204scy\" wychwalali Uiod\037, kt6rej celem by\305\202o:\"Nar6d
Ukrai\305\204ski ma wr6ci\304\207pod jarzmo polskiej szlachty i pod jej ucisk
narodowy i religijny\". Tote\305\274nar\303\263dna to

\037

WiedZial pnez rewolt\037.

popart, pnez cara, kt\303\263rywys\305\202a\305\202wojska dow6dztwem wojewody
Romodanowskiego. Por. Istorija Ultrain\305\202oi S.S.R., I 307 \037ij6w,

1956), wrdan.ie Akad. Nauk U.S.S.R. pod redakcj, A.K. Kasy-
menki. \"By\305\202to plan unicestwienia podstawowych zdobyczy narodu

ukrai\305\204skiego, zwr6cony przeciwko narodom
rosyjskiemu

i ukrai\305\204skie-

mu, wznowienie agresji feudalizmu polskiego...
\302\267- bnmi wyk\305\202ad

p\037. W.D. Koro I iuka , I.S. Millera. P.N. Tretjakowa. Istorija Pouzy,
Moskwa, Akad. Nauk S.S.5.R. 1954. I 261-2.

Ocen\305\202(Iformulowan'\305\202 pnez historyk\303\263w sowieckich powt6rzy\305\202

prof. Kazimierz Piwarski w oficjalnej publikacji nowej Akademii
Nauk. Historia Poul(i, Warszawa 1957, I 2, s. 685.)
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niony z Gryzeld\304\205 Wylam\303\263wn\304\205 z zamo\305\274nej rodziny kal-

wi\305\204skiej w ziemi sandomierskiej, po chwilowym poddaniu

si\304\231wraz z ca\305\202\304\205Ma\305\202opolsk\304\205Szwedowi, po uwolnieniu Kra-
kowa przeszed\305\202 na stron\304\231 kr\303\263la Jana Kazimierza i obj\304\205\305\202

dow\303\263dztwo za\305\202ogina zamku wawelskim 61
; za zas\305\202ugi wojen-

ne sejmik w Proszowicach 1658 zaleci\305\202go do nagrody kr\303\263-

lewskiej. Stefan r\303\263\305\274ni\305\202si\304\231od starszego bra ta tym, \305\274enie

podziela\305\202 jego sentymentu do ziemi rodzinnej i do Koza-

k\303\263w,ale jako dzielny rycerz i bieg\305\202y dow\303\263dca nie zawi\303\263d\305\202

zaufania brata i uczestniczy\305\202 w ca\305\202ejwojnie z Moskw\304\205

'II obronie Ugody za hetma\305\204stwa Wyhowskiego i po nim.

\"Jako Polak, ale z mi\305\202o\305\233ci\304\205ku Narodowi Ukrai\305\204skiemu

i jednej krwi\" -
pisa\305\202list do wojska zaporoskiego pod

Cudnowem, gdzie uczestniczy\305\202 w zwyci\304\231stwie nad armi\304\205

carsk\304\205.

Po zgonie Jerzego g\305\202ow\304\205rodziny zosta\305\202 Stefan Nie-

mirycz. Zwi\304\205zany \305\233ci\305\233leze zborem Braci Polskich, ura\305\274ony

wygnaniem ich z kraju, po pewnym wahaniu, chocia\305\274

przyj\304\205\305\202po bra\037ie urz\304\205dpodkomorzego kijowskiego, w. 166 3
z ca\305\202\304\205liczn\304\205rodzin\304\205 opu\305\233ci\305\202Ojczyzn\304\231, id\304\205cna dobrowolne

wygnanie. Z list\303\263wjego do Stanis\305\202awa Lubienieckiego, swe-

go ongi\305\233 mentora, okazuje si\304\231,\305\274epowiod\305\202o mu si\304\231ura-

towa\304\207 pewne fundusze i dzi\304\231ki nim szuka\305\202 mo\305\274no\305\233ciosie-

dlenia si\304\231w Szczecinie, w Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie

nad Odr\304\205, a\305\274wreszcie w 1664 Kurfirst pozwoli\305\202 mu naby\304\207

maj\304\231tno\305\233\304\207Neyendorf 3 mile od Kostrzyna, 4 od granicy

polskiej, i tu stworzy\305\202 ognisko dla swoich wsp\303\263\305\202wyznawc\303\263w.

Chowa\305\202 u siebie sieroty po braciach: Teodora, syna Je-

rzego i Mariann\304\231, c\303\263rk\304\231W\305\202adys\305\202awa
62 . Szlachta w kraju,

u kt\303\263rej cieszy\305\202 si\304\231popularno\305\233ci\304\205, zabiega\305\202a u kr\303\263lao u\305\202at-

wienie mu powrotu. Na zarzuty, \305\274ejest arianinem, odpo-)

61. Za inwazji szwedzkiej Stefan Niemirycz by\305\202komendantem

za\305\202o\037ina Wawelu i zyska\305\202sobie uznanie szlachty krakowskiej. Na

sejmiku proszowskim 21 czerwca 1658 zalecono pos\305\202omna s\037jm:

\"Godne powinnego zawdzi\304\231czenia merita j .M. .Pana Stefana Nie-

mirycza na Czemiechowie, cze\305\233nika kijowskiego a komendanta
preasiJii zamku krakowskiego, kt\303\263rego w tych wszystkich inkursji

nieprzyjacielskich okazyjach omnis campus strenuum viJil ciCem
w oczach i wodz6w Rzplitej i Majestatu Pa\305\204skiego, aby na 'wie\305\274ej

Kr\303\263laJ .M. by\305\202ypami\304\231ci do pierwszych regratyfikacyjU (Adam
Przybo\305\233, A Jcta sejmiJcowe wojew6dztwa Krakows/ciego 1649-1660,
Wroc\305\202aw 1955, II 642).

62. Rkps. Lubienieckiego w Rotterdamie. Nr 527.)
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wiedzia\305\202 kr\303\263lowi, \305\274ejest chrze\305\233cijaninem, \305\274e, ,nie do

niezgody, lecz do jedno\305\233Q w Ko\305\233ciele Bo\305\274ym wedle powin-
no\305\233cichrze\305\233cija\305\204skiej rzeczy prowadzi, a \037o wiedzie\304\207, je\305\233li

moje exilium nie przyda si\304\231do na\037\303\263cenia arian\303\263w,

wszak to w Bo\305\274ym r\304\231kui zwyk\305\202B\303\263gprzez tak pod\305\202eistoty,

jakem ja, moc swoj\304\205 pokazowa\304\207\". By\305\202nominalnie w

s\305\202u\305\274bieKurfirsta jako genera\305\202 artylerii, a potem dyploma-
tycznym agentem Polski. Dopiero po \305\233mier\037i\305\274ony, wr\303\263ci\305\202

z zach\304\231ty kr\303\263laJana Sobieskiego W 1680 do Polski, o\305\274eni\305\202

si\304\231z Teres\304\205 Opali\305\204sk\304\205,<;\303\263rk\304\205wojewody Krzysztofa, autora

Sa ty 1', otrzyma\305\202 kasztelani\304\231 a nast\304\231pnie wojew\303\263dztwo ki-

jowskie. Zmar\305\202 w 1683. Z oj\037em do kraju wr\303\263ci\305\202tylko

najm\305\202odszy syn W\305\202adys\305\202aw.Jerzy zgin\304\205\305\202\037 Holandii w

bitwie, naj starszy Konstanty zniemczy\305\202 si\304\231w s\305\202u\305\274bieelek-

tora brandenburskiego.
Nieznana nam jest posta\304\207 ani szczeg\303\263\305\202ybiograficzne

Krzysztofa, poza tym, \305\274eby\305\202\305\274onaty z O\305\274arowsk\304\205i wraz

z ni\304\205wiemy by\305\202zborowi Braci Polskich, a w\305\202a\305\233niepo nim

pozosta\305\202a pami\304\205tka, \037wiadcz\304\205ca o wysokiej kulturze umy-
s\305\202owej i z\305\274yciu si\304\231z literatur\304\205 narod\303\263w zachodnich. W

r. 1699 w Kro\305\233nie \305\232l\304\205skimna pograniczu Brandenburgii
wyda\305\202 on tomik pt. Bajki Aesopowe wie1'szem wolnym,.
dedykowane kr\303\263lewiczowi polskiemu (w przysz\305\202o\305\233cikr\303\263lowi

Augustowi III). Uczyni\305\202 to, aby mu nauk\304\231 j\304\231zyka polskiego

u\305\202atwi\304\207i uprzyjemni\304\207. Przy sposobno\305\233ci wyra\305\274a nadziej\304\231,

\305\274eojciec jego, \305\233wie\305\274oobrany kr\303\263lAugust II, przywr\303\263ci

Polsce wiek z\305\202otyi b\304\231dzie ona mog\305\202a swobodnie za\305\274ywa\304\207

chleba \"w ruskich \305\233wietlicach\". W Przedmowie zwierza

si\304\231,\305\274enie chce czytelnik\303\263w ludzi bez smaku, \305\274epostanowi\305\202

bajki przet\305\202umaczy\304\207 wierszem wolnym (tj. kr\303\263tkim i d\305\202u-

gim na przemian), kt\303\263rego jeszcze nikt po polsku nie za-
\305\274ywa\305\202,ale kto \"wiadom kraj\303\263w, sk\304\205dnauk zasi\304\231gamy\",

zna go dobrze. Dlaczego by\305\233my nie mieli mie\304\207tego, co maj\304\205

Francuzi, W\305\202osii Hiszpanie?83.

Krzysztof Niemirycz jest pierwszym w Polsce na\305\233la-

dowc\304\205 La Fontaine'a, z kt\303\263rego przej\304\205\305\20240 bajek, zar\303\263wno

jak jego swobod\304\231, lekko\305\233\304\207i gra\037j\304\231.Jest on jednym z pier-)

63. A. Briickner, Ezopy Pols\037ie, Krak6w 1902, str. 206-208
Por. nowe wydanie z wst\304\231pem j wyczerpuj\304\205cym komentanem M.S.
Funnanika w Bibliotece Narodowej nr 164, Wroc\305\202aw-Krak6w,

1957.)
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wszych w polskiej literaturze szerzycieli smaku francuskie-

go, dzie\305\202ko jego jednak ukazawszy si\304\231poza granicami Polski
i to W przeddzie\305\204 wieloletnich zamieszek wojennych, pozo-
sta\305\202od\305\202ugonieznane i bez wp\305\202ywu.

Bez obawy omy\305\202ki przypisujemy Krzysztofowi Nie-

miryczowi inne dzie\305\202o anonimowe, wydane w 1695 r. po
francusku, bez wymienienia miejsca druku ale, jak autor
zapisa\305\202, wydrukowane W ma\305\202ym miasteczku niemieckim,

gdzie drukarz ani korektor nie zna j\304\231zyka francuskiego.

Tytu\305\202dzie\305\202ka niezwyk\305\202y: La Verite et la Religion en visite

chez les Theologiens en y cherchant leu,s filIes, la Chante
et la Tolef'ance. Autor usi\305\202owa\305\202wykaza\304\207, \305\274ete dwie cnoty
chowaj\304\205 si\304\231w\305\202a\305\233nieu so\037ynian. U bibliograf\303\263w przekaza\305\202a

si\304\231tradycja, \305\274eautorem by\305\202jaki\305\233 bardzo wykszta\305\202cony

hrabia Niemirycz, \305\274arliwy focynianin (tak lutry nazywali
socynian), chocia\305\274 uczestniczy\305\202 w nabo\305\274e\305\204stwie reformowa-

nym\"M. Zgadza si\304\231to w\305\202a\305\233niez osobisto\305\233ci\304\205Krzysztofa
i jego warunkami Zycia.

Teodor by\305\202m\305\202odszym synem Jerzego Niemirycza;
starszy Tomasz, jako ucze\305\204 szko\305\202y w Kisielinie, podczas
gonitwy w polu , ,szyj\304\231 z\305\202ama\305\202\".Teodor wr\303\263ci\305\202do Polski

w 1665, odziedziczy\305\202 GO o\037ala\305\202oz maj\304\231tno\305\233ciojcowskich,
\305\233ladem ojca powr\303\263ci\305\202do prawos\305\202awia. Cieszy\305\202 si\304\231\305\274yczli-

wo\305\233ci\304\205kr\303\263la Jana Kazimierza i jego nast\304\231pc\303\263w;mia\305\202ty-

tu\305\202y:\305\202owczy kijowski, starosta tarnog\303\263rski, by\305\202w woje-
w\303\263dztwie kijowskim niezmiernie popularny i wp\305\202ywowy.

Budzi\305\202 te\305\274sensacj\304\231 dziwnym stosunkiem do swej stryjecz-
nej siostry, c\303\263rki W\305\202adys\305\202awa Niemirycza, pi\304\231knej ale

p\305\202ochej Marianny, kt\303\263ra razem z nim wr\303\263ci\305\202az Branden-

burgii na Wo\305\202y\305\204i podczas zatarg\303\263w z kolejnymi ma\305\202\305\274on-

kami, szuka\305\202a sGhronienia u Teodora, co z\305\202o\305\233liwej\304\231zyki,

pos\304\205dzaj\304\205coboje o aria\305\204stwo, komentowa\305\202y, \305\274e\"\304\207wicz\304\205

si\304\231w herezji\".

Mia\305\202Jerzy Niemirycz i c\303\263rk\304\231,Barbar\304\231. Nic o niej nie

wiemy, pr\303\263cztego, \305\274ewysz\305\202a za Hieronima Moskorzewskie-

go, a po jego zgonie za Marcjana Czaplica, podkomorzego
kijowskiego,

- obydwaj nale\305\274eli do wybitnych rodzin
aria\305\204skich.)

64. Vincentii Placcii Theatrum anonymorum et pseudonymorum
(Hamburg, 1708), s. 568.)
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Siostra Jerzego, Helena Lubieniecka, po wygnaniu

arian, aby nie i\305\233\304\207na tu\305\202aczk\304\231,przyj\304\231\305\202achrzest katolicki

w Lublinie u jezuit\303\263w 22 maja 1660.
Brat stryjeczny, J\303\263zef Karol, syn Aleksandra, z linii

Olewskiej, opu\305\233ci\305\202prawos\305\202awie i zosta\305\202 katolikiem; w tes-
tamencie 1679 r. zapisuj\304\205c jezuitom swoj\304\205 cz\304\231\305\233\304\207w pow.
Pi\305\204skim W Nowym Dworze, miejscu s\305\202yn\304\205cymcudami,

zastrzeg\305\202 jednak\305\274e utrzymanie cerkwi greckich w Olewsku.
Linia Olewska wygas\305\202a w 18 v.jeku.

R\303\263dNiemirycz\303\263w przetrwa\305\202 jedynie dzi\304\231ki licznemu

potomstwu W\305\202adys\305\202awa, kt\303\263ry z ojcem Stefanem wr\303\263ci\305\202

z Brandenburgii do Ojczyzny i tu z czasem otrzyma\305\202 kasz-

telani\304\231 po\305\202anieck\304\205;z jego syn\303\263w, Micha\305\202 by\305\202jezuit\304\205, Ka-

rol, obo\305\272ny W.X. Lit. by\305\202m\304\231\305\274emAntoniny z Je\305\202owickich,

poetki na\305\233laduj\304\205cejm.in. ody J .B. Rousseau (Lw\303\263w 1743),

t\305\202umacz\304\205cejz francuskiego: J. Prechac Le beau Polonais ,

P. P. (?) Rady dla mojej przyjaci\303\263\305\202ki
8lS oba w 1750 dru-

kowane.
Z linii Czerniechowskiej rozg\305\202os zdoby\305\202 adiutant Kr\303\263la

Stanis\305\202awa Augusta Henryk Niemirycz. Zgorszenie wywo\305\202a\305\202

jako libertyn: przyj\304\205wszy komuni\304\231, popisywa\305\202 si\304\231ni\304\205po-

tem wobec widz\303\263w przy stole, co wywo\305\202a\305\202oproces gro\305\274\304\205cy

infami\304\205. Uciek\305\202 przed wyrokiem do Holandii, gdzie s\305\202u\305\274y\305\202

w marynarce. Na staro\305\233\304\207wr\303\263ci\305\202na Wo\305\202y\305\204i tu \305\233wiat\305\202y

m\304\205\305\274stanu i uczony Tadeusz Czacki u\305\274yczy\305\202dziwakowi

go\305\233ciny do \305\233mierci.)

65. Dzie\305\202oto nie dochowa\305\202o si\304\231do dzisiaj. Bez w\304\205tpienia

by\305\202yto Conseiu a une amie, par Madame de P..., og\305\202oszone przez

pani\304\205de Puisieux, Pary\305\274 1749.)
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I. SAMUELA PRZYPKOWSKIEGO ODPOWIEDZ
NA SKRYPT NIEMIR\\:\"CZA)

Odpowied\305\272 Samuela Przypkowskiego dochowa\305\202a
88

si\304\231

tylko w t\305\202umaczeniu \305\202aci\305\204skim.Dzieli si\304\231ona na dwie

cz\304\231\305\233ci,pierwsza: \"O autorytecie Ko\305\233cio\305\202a\",druga: \"Czy
ci co si\037 r\303\263\305\274ni\304\205od Ko\305\233cio\305\202arzymskiego i greckiego mog\304\205

bez obrazy sumienia przyj\304\205\304\207dogmaty i obrz\304\205dki Ko\305\233-

cio\305\202aWschodniego?\".
W pierwszej cz\304\231\305\233cipodj\304\205\305\202Przypkowski, przeciwko

Niemiryczowi, obron\304\231 ca\305\202ej Reformacji. Niemirycz ubo-
lewa\305\202 nad rozbiciem chrze\305\233cija\305\204stwa. Szukaj\304\205c rozwi\304\205-

zania w\304\205tpliwo\305\233ci, gdzie jest prawdziwy Ko\305\233ci\303\263\305\202,pot\304\231pia

os\304\205dzanie nauki ca\305\202ego Ko\305\233cio\305\202aprzez ocen\304\231 subiektyw-

n\304\205i zasad\304\231 racjonalistyczn\304\205 (\"proprio ac privato iudicio\,
wbrew powadze Ko\305\233cio\305\202apowszechnego.

\"Swoboda kierowania si\304\231w\305\202asnym jednostkowym
rozumem\" jest w \305\274yciu religi jnym niebezpieczna, ona
\"rozwiewa i niweczy mi\305\202o\305\233\304\207bratersk\304\205\", gdy ka\305\274dy staje

si\304\231s\304\231dzi\304\205,kierownikiem, nikt nie chce ulega\304\207, powstaje
chaos. Kto sobie przyw\305\202aszcza swobod\304\231 tak\304\205, wysuwa

si\304\231ponad Ko\305\233ci\303\263\305\202jakby jakie\305\233 b\303\263stwo, za nic ma m\304\205-

dro\305\233\304\207doktor\303\263w i m\304\231czennik\303\263w przesz\305\202o\305\233ci,wy\305\274ej stawia

swoj\304\205 m\304\205dro\305\233\304\207,jakoby do Lutra, Kalwina, Socyna wszy-
stkie wieki tkwi\305\202y w oszustwie. Nieprawda, aby dopiero
od ISO lat zacz\304\205\305\202si\304\231odradza\304\207 Ko\305\233ci\303\263\305\202Bo\305\274y, byli i na
Wschodzie i na Zachodzie m\304\231\305\274owie,kt\303\263rzy swoim przy-
k\305\202adem pobudzali do bogobojno\305\233ci, walczyli o swobod\304\231

sumie\305\204 i przekona\305\204. Pot\304\231pia indywidualizm wprowadza-)

66. Cogitationes Sacrae... nec non T ractatuJ varii argumenti,
Eleutberopoli (Amsterdam) 1692, str. 533..587.)
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j\304\205cyw\305\202asn\304\205now\304\205 nauk\304\231, kt\303\263ra wobec niepotwierdzenia

jej przez cuda nie ma prawdziwej warto\305\233ci. A wyznawcy

jej sami dopuszczaj\304\205 si\304\231sprzeczno\305\233ci, bo na synodach
powoduj\304\205 uchwa\305\202y, kt\303\263rych nie mo\305\274e obali\304\207 sprzeciw

jednostek.
Kr\303\263tsze i d\305\202u\305\274szeprzytoczenia Przypkowskiego ze

Skryptu Niemirycza s\304\205tak liczne, \305\274emo\305\274na by z nich
zestawi\304\207 istotne wywody Niemirycza. Obracaj\304\205 si\304\231one

prawie wy\305\202\304\205czniew dziedzinie teologii i rekonstrukcj\304\231

Skryptu winien by zrobi\304\207 kto\305\233bieg\305\202y w nauce Ko\305\233cio\305\202a

greckiego. Tutaj dla okazania argumentacji Niemirycza

w dziedzinie spo\305\202eczno-moralnej przytaczam niekt\303\263re jego
ciekawsze wypowiedzi.

Toruj\304\205c drog\304\231 tezie, \305\274enauka wiary nale\305\274y do

duchownych, a wi\304\231cdo ca\305\202ego Ko\305\233cio\305\202a,zarzuca Niemi-

rycz sektom z\305\202udzenie, jakoby u nich ka\305\274dy wierzy\305\202 wed\305\202ug

oceny w\305\202asnego rozumu:

\"S,d w\305\202asnego rozumu u nich jest ponucony i u\305\274ywa\304\207go nie

pozwalaj,. Albowiem wyj\304\205wszy nieliczne nazwiska, prostacy nie
umiej, o w\305\202asnych si\305\202achbroni\304\207w\305\202asnego zdania. Kiedy zapytasz
c.z\305\202owleka nieuczonego, co my\305\233lio punlttach spornych religii, naj-

pierw odpowie nie z swego rozumu, lecz z te80 co si.; nauczy\305\202

z katechizmu lub od matki, i zaraz si\304\231usprawiedliwia, \305\274enie jest
teologiem, i skieruje ci\304\231-do bardziej uczonego. Spytasz go: czy kate-

chizm u\305\202o\305\274onowed\305\202u8twojego zdania \037Przenigdy -
odpowie, lecz

wed\305\202ugzdania i zgody starszyzny\".)

O sprzeczno\305\233ciach w zborze:

\"Niema \305\274adnejtakiej sekty, w kt6rejby kwit\305\202adoskona\305\202a mi\305\202o'\304\207,

prawdziwa oznaka uczni\303\263w Chrystusa. A pnynajmniej ja takiej nie
znam. Je\305\233litacy s\304\205,niech og\305\202osz\304\205swoj\304\205nazw.; i podejm\304\231 sprawy
Ko\305\233cio\305\202aChrystusowego.

\"Niema to znaczenia, je\305\233lis\304\205takie jednostki w Polsce, wobec

tego, \305\274esami mi\304\231dzysob\304\205nie zgadzaj\304\205 si.; w zdaniu o wojnie i \305\274e

nie mog\304\205utwony\304\207 w\305\202asnego bytu pa\305\204stwowego to jest osobnej, od
innych oddzielonej Rzplitej. St\304\205dte\305\274nie wida\304\207jasno, czy w ich

organizacji publicznej istnia\305\202aby doskona\305\202a mi\305\202o\305\233\304\207bli\305\272niego.

\"A poza__\037ym: \"je\305\274eliza cz\305\202onk6w tego samego Ko'cio\305\202a uznaj\304\205

\037,siad\303\263w\037a
W

\304\231\037echi w
Siedmi\037grodzi\037, kt\303\263nyponucili J>C?gl\304\205\037,

ze ChrystJanom nie wolno prowadzI\304\207 wOJny. to dlaczeg6\305\274 Ich nie
ekskomunikuj, \037

\"Zreszt, zbory ich zas\305\202uguj, raczej na miano stowarzysze\305\204 albo

wsp61noty zakonnej ani\305\274elina miano Ko'cio\305\202a\".)

Zmierzaj\304\205c do uzasadnienia racji zakon\303\263w w Ko\305\233ciele

greckim, wychodzi Niemirycz od krytyki moralno\305\233ci spo-
\305\202ecznej :)
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\"Ko\305\233ci\303\263\305\202Bo\305\274ype\305\202enjest z\305\202o\305\233cii rozwi\304\205z\305\202ego\305\274ycia. Od

Chrystusa mamy chrzest i nauk\304\231Ewangelji i Sanamenta i doktor6w
w Pi\305\233miei kap\305\202an\303\263w,a tymczasem: w czym si\304\231r6\305\274nimyod pogan
w naszych obyczajach} Przeciwnie. co najbole\305\233niejsze. poganie prze-
wy\305\274szaj\304\205nas w wielu cnotach i z nimi stan\304\205napneciw nas na

straszliwym S\304\205dzieChrystusowym.

\"Mi\305\202o\305\233cidoskona\305\202ej u nas ani \305\233laduniema. Ka\305\274dype\305\202enjest
chciwo\305\233ci, \305\274,dzacielesnych uciech jest praktyk\304\205 codzienn\304\205. Wygnana

jest sprawiedliwo\305\233\304\207,nie masz nikogo, ktoby si\304\231ba\305\2028J1iewu bo\305\274ego.

Pot\304\231\305\274niejszygn\304\231bini\305\274szego. Usta wszystkich pe\305\202nek\305\202amstwa. A co

najgorsza, rozlu\305\272nienie to panuje w Ko\305\233ciele od dawnych wiek\303\263w...

\"Kto si.; stosuje dzi\305\233do owego przepisu apostolskieso, aby si.;
od\305\202\304\205cza\304\207od ka\305\274dego brata prowadz\304\205cego si\037 nieporz\304\205dnie \037 Tylu

jest chne\305\233cian zepsutych, prze\305\274artych wszelkiemi grzechami, \305\274e

wszyscy prawie zas\305\202uguj\304\205na anatem\304\231 i ekskomunik.;.

\"I to jest podstaw\304\205 zgromadze\305\204 mniszych i zakonnych i \305\233wi\304\231tych

eremit6w, \305\274ewidz\304\205ctakie zepsucie chne\305\233cian j og6\305\202pogr\304\205\305\274onyw

grzechu, od\305\202\304\205czylisi\304\231od nich, jedni do pustelni, drudzy do klasztoru,
id\304\205cza upomnieniem i zleceniem apostolskiem, aby z tamtymi nie

spo\305\274ywa\304\207posi\305\202ku\".)

Aby odeprze\304\207 zarzut ba\305\202wochwalstwa wobec czci
obraz\303\263w, tak istotnej w Ko\305\233ciele wschodnim, tak za-
chodzi Niemirycz:)

\"I bez czci obraz6w dopuszczaj\304\205 si\304\231ba\305\202wochwalstwa, zw\305\202aszcza

ludzie chciwi, i ten rodzaj ba\305\202wochwalstwa panuje w ko\305\233cio\305\202ach.kt6re

si\304\231od\305\202\304\205czy\305\202yod nymskiego i greckiego. Ktoby zatem z nich wzywa\305\202

Ko\305\233ci\303\263\305\202wschodni o wyrzucenie z ko\305\233cio\305\202\303\263wobraz\303\263w jako kamienia

obrazy, aby nje dawa\304\207sposobno\305\233ci do ba\305\202wochwalstwa, temu mo\305\274na

odpowiedzie\304\207: wyrzu\304\207cie z serca
sta\305\202\037pobudk\304\231 do ba\305\202wochwalstwa,

cze\305\233\304\207mamony, i dobrowolnie podejmijcie ub\303\263stwo, tymbardziej gdy
Chrystus nazywa bogactwo przeszkod\304\205 do zbawienia\".)

o braku mi\305\202o\305\233cichrze\305\233cia\305\204skiej w\305\233r\303\263dzwalczaj\304\205cych

si\304\231Ko\305\233cio\305\202\303\263w,z czego Niemirycz nie wyjmuje sekt:)

\"Chne\305\233cianie w k\305\2026tnio dogmaty walcz\304\205ze sob\304\205tak zacjekle
i haniebnie, \305\274ewzajem ku sobie p\305\202on\304\205nienawi\305\233ci\304\205,wzajem obrzu-

caj\304\205si\304\231tylu przekle\305\204stwami .i pragn\304\205, aby ziemia po\305\202m\304\231\305\202awszy-

stkich. kt\303\263rzycho\304\207byminimalnie od nich si.; r6\305\274ni\304\205.St\304\205dtyle mor-

d6w, jadowite walki pi6rem. obelgi, wygnania, skazania, wi\304\231zienia

.i m\304\231cze\305\204stwa.Sk\304\205d\305\274eto rozgorzenie nienawi\305\233ci\037Dla swoich mnie-
ma\305\204lub ojcowskich depce si\304\231nakazy Chrystusowe i jego przepisy

o mi\305\202o\305\233cibraterskiej, o tolerancji wobec s\305\202abszych. A czy\305\274nie

jeste\305\233my wszyscy chne\305\233cianami \037...)

Ju\305\274z kilku argument\303\263w, wy\305\202uskanych z Odpowiedzi
Przypkowskiego, widzimy, jak niepowodzenia Braci i pe-)
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wne w ich doktrynie sprzeczno\305\233ci, oraz niemo\305\274no\305\233\304\207wp\305\202y-

wania praktycznie na przekszta\305\202cenie \305\274ycia, wywo\305\202a\305\202y

odej\305\233cie od nich Niemirycza i. powr\303\263t do
stare\037o

Ko\305\233cio\305\202a.

Nie przesz\305\202y po nim bez \305\233ladu ci\304\231\305\274kieprzezycia. Kiedy
jego wsp\303\263\305\202wyznawca Pawe\305\202 Iwanicki, opiekun zboru w
Straszynie pod Gda\305\204skiem, protestowa\305\202 przeciwko wyp\304\231..

dzeniu arian z Gda\305\204ska, biskup warmi\305\204ski Wac\305\202aw Lesz-

czy\305\204ski, krewny Niemirycza, o\305\233wiadczy\305\202w 1648 na sej-
miku malborskim: \"Poniewa\305\274 wasza sekta jest pow-
szechnie \305\272lewidziana, a prawa, kt\303\263rych si\304\231dopominacie,

s\304\205wam zaprzeczane, tedy nie udawaj si\304\231na sejmiki
i pro\305\233Boga o nawr\303\263cenie siebie. Kocham ci\304\231jako szlach-

cica, ale twoj\304\205 wiar\304\205 musz\304\231 si\304\231brzydzi\304\207, zreszt\304\205 jej

jawne obrz\304\205dki s\304\205zakazane w naszych pruskich zie-
miach... Panie bracie, daj\304\231ci t\304\231sam\304\205 rad\304\231, kt\303\263r\304\205da\305\202em

Niemiryczowi'
,

(?). W zwi\304\205zku z tym pogl\304\205dem by\305\202o

odmawianie Niemiryczowi podpisu na akcie Konfederacji

generalnej tego\305\274 roku po zgonie W\305\202adys\305\202awaIV: wolno\305\233\304\207

religijna obejmuje tylko tych co wierz\304\205 w Tr\303\263jc\304\231Swi\304\231t\304\205,

Niemirycz nie ma prawa k\305\202a\305\233\304\207podpisu na uchwa\305\202ach

narodu a zdanie jego jest antychrze\305\233cija\305\204skie.

Niemirycz, kt\303\263ry ju\305\274z ojca by\305\202cz\305\202onkiem zboru

antytrynitarskiego i pochodzi\305\202 z rodziny, kt\303\263ra nigdy
nie by\305\202aw Ko\305\233ciele rzymskim, otwarcie wezwa\305\202 Braci

Polskich do przej\305\233cia do Ko\305\233cio\305\202aWschodniego. Wyszed\305\202

z za\305\202o\305\274enia,\305\274ezarzuty, jakimi reformatorowie uzasadniali
swoj\304\205 walk\302\253; z Rzymem, nie mog\304\205 si\304\231odnosi\304\207 do Ko\305\233-

cio\305\202aWschodniego. \"Ko\305\233cio\305\202owiWschodniemu nikt nie
mo\305\274ezarzuci\304\207 tyranji, jak\304\205si\304\231zarzuca rzymskiemu i pa-
pie\305\274owi, nie pije on krwi m\304\231cze\305\204skiej(tj. nie karze \305\233mierci\304\205

inaczej wierz\304\205cych) i wszystkich do siebie ch\304\231tnie przyj-

muje\". W nim nie pojawi\305\202 si\304\231Antychryst.

Podkre\305\233laj\304\205c tolerancj\304\231 w Ko\305\233ciele Greckim, omawia

Niemirycz g\305\202\303\263wnepunkty, jakieby mog\305\202y ura\305\274a\304\207Braci

Polskich: spowied\305\272 na ucho, eucharystia, liturgia i msza,

cze\305\233\304\207obraz\303\263w, Tr\303\263jca, pogl\304\205d na stan po \305\233mierci, wzy-
wanie \305\233wi\304\231tych,klasztory i zakony, dodaj\304\205c do tego

l\305\274ejsze r\303\263\305\274nicew sprawach, jakie nazywa oboj\304\231tnymi

(\"adiaphora\:") posty, \305\233wi\304\231ta,wywieszanie krzy\305\274a, obrz\304\231-

dy przy chrzcie, ubi\303\263r duchowny, kropienie wod\304\205 i na-

mazanie olejami, sufit w ko\305\233ciele, ca\305\202owanie ewangelii,

przemiana chleba, u\305\274ywanie \305\233wiec, liczba stopni ko\305\233ciel-

nych. O te sprawy mo\305\274na si\304\231u\305\202o\305\274y\304\207,je\305\233lisi\304\231porozumie
co do pierwszych, wa\305\274niejszych. Co do ka\305\274dego z tych
punkt\303\263w Niemirycz przedstawi\305\202 swoje argumenty, czer-

pane przewa\305\274nie z Pisma \305\233w.Przypkowski odpowiada)
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kolejno na ka\305\274dy argument Niemirycza, a najobszerniej
w sprawie klasztor\303\263w i zakon\303\263w.

Znamienny rys OdPowiedzi Przypkowskiego: Mimo
\305\274ewywody Niemirycza podcina\305\202y ca\305\202eistnienie zboru Braci

Polskich, Przypkowski traktuje przeciwnika z wielk\304\205

kurtuazj\304\205 osobist\304\205, nie ma nigdzie \305\274adnych docink\303\263w oso-

bistych, szyderstwa ani ironii -
zna\304\207, \305\274eosoba i \305\274ycie

Niemirycza nie dostarcza\305\202y do tego pobudki ani materia\305\202u.

Uderza to zw\305\202aszcza przy odpowiadaniu na aluzje Nie-
mirycza do upadku mi\305\202o\305\233cichrze\305\233cija\305\204skiej w zborze,

zaniedbywaniu s\305\202abszych i ubo\305\274szych. Widocznie post\304\231-

powanie Niemirycza, dop\303\263ki by\305\202wielkim panem, i za-
chowanie si\304\231jego, gdy by\305\202wydziedziczonym wygna\305\204cem,
nie pozwoli\305\202o na iadne pod tym wzgl\304\231dem uw\305\202aczaj\304\205ce

czy cho\304\207by ironizuj\304\205ce zaczepki. Musia\305\202 to by\304\207 m\304\205\305\274

o takim poziomie moralnym, \305\274emu nie mo\305\274na by\305\202oodm\303\263-

wi\304\207prawa krytyki post\304\231powania cz\305\202onk\303\263wzboru w dzie-
dzinie moralno\305\233ci spo\305\202ecznej.)
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II. PANOPLIA

To Jest
ZUPE\305\201NA ZBROJA CZ\305\201OWIEKA

CH1R YSTIANSKIEGO)

Poniewa\305\274 Szatan zawsze n\304\231dznemu cz\305\202owieku

Nieprzyjacielem g\305\202\303\263wnymjest i by\305\202od wieku,
\305\273ejako lew rycz\304\205cy szuka po\305\274ywienia,

Tak Szatan kr\304\205\305\274yko\305\202oludzkiego zginienia,
Chc\304\205c go pozrze\304\207, abo te\305\274do grzechu przyprawi\304\207,

Potem go onych pociech niebieskich pozbawi\304\207.

A Cz\305\202owiek Chrystia\305\204ski nie z cia\305\202em wojuje
Ani ze krwi\304\205, lecz z diab\305\202em, grzechem, b\303\263jsprawuje,
Przeto Chrystianinie, nie s\304\205walki zbroje
Cielesne, ale mocne samym Bogiem twoje.
W t\304\231si\304\231ubierz zupe\305\202n\304\205zbroj\304\231 Bo\305\274\304\205strojnie
I walcz m\304\231\305\274niez Szatanem w tej duchowej wojnie,
\305\273eby\305\233jako zwyci\304\231zca i rycerz waleczny
M\303\263g\305\202si\304\231osta\304\207 w on dzie\305\204 z\305\202yi stan\304\205\304\207bezpieczny
I usie\305\233\304\207na stolicy swego Pana w niebie,
Zwyci\304\231stwo otrzymawszy, po m\304\231\305\274nejpotrzebie.

T\304\231zbroj\304\231, cny rycerzu, bierz Sprawiedliwo\305\233ci,

Przez prawe, lewe wojuj w m\304\231stwie stateczno\305\233ci.

I zmacniaj si\304\231w swym Panie, w mocy si\305\202yjego,
A on z nieba ratunku doda\304\207 Ducha swego.
We\305\272mi na g\305\202ow\304\231swoj\304\205 Przy\305\202bic\304\231Zbawienia.

Pleszek 1
Sprawiedliwo\305\233ci oblecz dla potknienia.

Biodra twoje niech b\304\231d\304\205Prawd\304\205 przepasane.

Wszyst kiego cia\305\202acz\305\202onki miej obwarowane.

l. P lesze\037
- kaftan.)
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Nogi w Ewangeliej Gotowo\305\233\304\207Pokoju

Obuj, \305\274ebyci\304\231Szatan nie m\303\263g\305\202po\305\274y\304\207w boju.
W lew\304\205r\304\231k\304\231Tarcz Wiary, a w praw\304\205 Miecz Ducha,

Kt\303\263ry jest S\305\202owo Bo\305\274e, bierz dla z\305\202ego Ducha.

Tarcz\304\205 Wiary ogniste strza\305\202y zgasi\304\207 mo\305\274esz

Wszytkie snadnie Z\305\202o\305\233nikaw potrzebie przemo\305\274esz

Mieczem S\305\202owaBo\305\274ego, na obiedwie stronie

Ostrym, rozetniesz jego chytro\305\233ci w obronie.

T\304\205zbroj\304\205, cny rycerzu, b\304\231d\304\205cuzbrojony,

Ju\305\274cierp z\305\202e.B\303\263jon dobry bojuj z ko\305\274dej strony.
Nie chciej si\304\231wi\304\231cej para\304\207 rzeczami ziemskimi,
Lecz kt\303\263re Pana twego, Jezu Chrystowymi.
Bo \305\274aden wojuj\304\205cy nie wikle si\304\231tego

Zywota zabawami, ale Pana swego
Kt\303\263ry Zo\305\202nierze przyj\304\205\305\202,stara si\304\231podoba\304\207,

Przystojnie w boju walczy\304\207 i m\304\231\305\274nie.wojowa\037.

Cho\304\207by si\304\231kto potyka\305\202, ale nieprzystojnie
Walczy\305\202, ten te\305\274Korony nie bierze na wojnie.
Czujnymi i trze\305\272wymi zawsze nam by\304\207trzeba,
Bo nie wiemy godziny, gdy Pan przydzie z nieba.
A poniewa\305\274 nic cz\305\202owiek sobie wzi\304\205\304\207nie mo\305\274e,

Je\305\233liz nieba nie b\304\231dzie wspomo\305\274enie Bo\305\274e,

I nierzk\304\205c by\305\233my mieli co dobrego sprawi\304\207

Sami z siebie, abo te\305\274czym lepszym si\304\231bawi\304\207,

Co my\305\233li\304\207sami z siebie, Nic w nas sposobno\305\233ci

Jakoby i z nas samych, do\305\233\304\207w nas nikczemno\305\233ci,

Ale sposobno\305\233\304\207nasza z Boga zawisn\304\231\305\202a

I z niego jako z morza Laska wyp\305\202yn\304\231\305\202a.

Przeto powinien ka\305\274dy Chrystia\305\204ski cz\305\202owiek

Stara\304\207 si\304\231pracowicie przez ten wszy tek sw\303\263j wiek

O rzeczy nale\305\274\304\205cezbawieniu wiecznemu,

Zeby si\304\231upodoba\305\202 Panu Bogu swemu,
Trwaj\304\205c w pro\305\233bach, w modlitwach, o pomoc wo\305\202aj\304\205c,

Do Pana na ka\305\274dy czas, w Duchu go wzywaj\304\205c.

A to\304\207jest Panoplia Rycerza M\304\231\305\274nego,

Kt\303\263r\304\205on przeciwnika porazi swojego.)
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III. PERIPHRASIS I PARAPHRASIS ZBROJE TEJ
I RYCERZA PANA CHYSTUSOWEGO

NAPISANA, I W MODLITWIE ZAWARTA

OD JERZEGO ZMICERYNA)

W \305\233wiat\305\202o\305\233cinieprzyst\304\231pnej mieszkaj\304\205cy Bo\305\274ei Oj-
cze, w Panu naszym Jezusie Chrystusie najmi\305\202osierniejszy !

Tobie Jedynemu, Wiecznemu, Mocnemu, Nieogarnione-

mu, Swi\304\231temu, Sprawiedliwemu, M\304\205dremu, Dobremu

nad Dobrymi, a surowemu nad grzesznymi, a przytem
doskonale szcz\304\231\305\233liwemu Bogu nad Bogi, chwa\305\202\304\231przyno-

simy i oddajemy, pok\305\202on cia\305\202em i sercem Majestatowi
'fwemu Boskiemu czynimy i jako Ojca naszego za nogi
ob\305\202apiamy, dzi\304\231kuj\304\205cci za t\304\231noc, kt\303\263r\304\205\305\233myna \305\202onietwym

Ojcowskim przespali, murem Opatrzno\305\233ci twej otoczeni
i stra\305\274\304\205Anio\305\202\303\263wtwoich osadzeni, kt\303\263rych lubo oko
nasze \305\233miertelne nie widzi, ale Duch nasz S\305\202owem

Twym \305\233wi\304\231tymwy\304\207wiczony wierzy, \305\274eby\305\233mysi\304\231przed

z\305\202o\305\233ci\304\205duch\303\263w przekl\304\231tych, moc na powietrzu maj\304\205cych,

silnych mocarz\303\263w a nam g\305\202\303\263wnychnieprzyjaci\303\263\305\202 i na

zginienie nasze ustawicznie czyhaj\304\205cych, osta\304\207 inaczej
nie mogli \305\274adn\304\205miar\304\205 bez twej obrony.

Je\305\233likt\303\263remu z nas z\305\202esumnienie odpoczynku nie
wczas jaki, i to z dopuszczenia twego i osobliwego poz-
wolenia twego na nas przychodzi, aby\305\233my pami\304\231tali, \305\274e\305\233my

s\304\205\305\233miertelni, a tak do lepszego stanu nie\305\233miertelno\305\233ci

t\304\205\305\274ylPi sami z sob\304\205rachunek czynili pilny, by\305\233my jedno
ciebie Pana Boga naszego albo uczynkiem albo mow\304\205

i my\305\233l\304\205jak\304\205nieprzystojn\304\205 nie obrazili i na ten tw\303\263jnie-

l. T q\305\274yli
- zmierzali, d,\305\274yli)
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wczas nie zarobili. Bo ty masz i w\305\202osynasze na g\305\202owach

policzone i o biednych wr\303\263bl\304\205tkach wiedz\304\205c, jako\305\274by\305\233nas

s\305\202ugtwoich zapomnia\305\202?

Je\305\233li kt\303\263remu z nas z\305\202esumienie odpoczynku nie

pozwoli\305\202o, nie na ci\304\231,Boga swego, ale na siebie niech
narzeka, dzi\304\231kuj\304\205c,\305\274e\305\233wn\304\231trznemu Str\303\263\305\274owijego usn\304\205\304\207

nie da\305\202,a tak \305\274ebysi\304\231nawr\303\263ci\305\202od z\305\202ejdrogi swej i prze-
prasza\305\202 Majestat tw\303\263jobra\305\274ony i kaja\305\202si\304\231grzech\303\263w.

Je\305\233li frasunek jaki, albo troski \305\274ywota doczesnego

miesza\305\202y odpoczynek nasz, je\305\233liboja\305\272\305\204jaka budzi\305\202a sen

nasz, rachujemy si\304\231i. winnymi dawamy tobie, o Bo\305\274e,

\305\274enam wiary nie dostawa, kt\303\263ra troski wszytkie na

ojcowsk\304\205 opiek\304\231 tw\304\205w\305\202o\305\274ywszy,bezpieczne jest i tob\304\205

si\304\231samym kontentuje, a ty dawasz ko\305\274demu hojnie

wszytkiego wedle miary \305\202askitwojej.

Teraz kiedy wstajem z odpoczynku naszego, a twoja
Boska r\304\231ka, lubo zawsze ku nam wyci\304\205gniona, puszcza

nas, aby\305\233my do wezwanej walki ko\305\274dodziennej powr\303\263t

czynili, nie czyni\304\205c r\303\263\305\274nicep\305\202cim\304\231skiej i niewie\305\233ciej,

prosimy ci\304\231,mocny Bo\305\274e, u\305\274ycz nam z cekauzu\037 nie-

bieskiego zupe\305\202nej zbroje twojej, \305\233wiat\305\202o\305\233ci\304\205niebiesk\304\205

polerowanej, \305\274ebysi\304\231i blasku samego duchowie ciemno\305\233ci

l\304\231kali. Wedle statury ko\305\274dego z nas, wedle ramion i si\305\202,

kt\303\263re dajesz mi\305\202osierny Ojcze, w\305\202\303\263\305\274na nas t\304\231zbroj\304\231,

aby\305\233my z ni\304\205nie tesknili 3
, Duchem Twoim Swi\304\231tym

zmocnieni, wiedz\304\205c, i\305\274ustawicznie bez przestanku kr\304\205\305\274y

on, lew rycz\304\205cy, szukaj\304\205c kogoby po\305\274ar\305\202,z pilno\305\233ci\304\205ko\305\274-

dego z nas upatruje, gdzieby m\303\263g\305\202wrazi\304\207 \305\233mierteln\304\205

strza\305\202\304\231swoj\304\205.

Oto stoimy przed obliczem twoim, Panie, a ty pro-

simy, przepasz biodra nasze prawd\304\205, aby\305\233my si\304\231w zna-

jomo\305\233ci wolej twej ustawicznie \304\207wiczyli, drogami twymi
post\304\231powali, s\305\202owatwego \305\233wi\304\231tegoradzi s\305\202uchali i czytali
i ono w sercu swym zachowywali, b\305\202\304\231d\303\263w,wymys\305\202\303\263w

i wynalazk\303\263w ludzkich pilnie si\304\231chronili, a na s\305\202owie

twoim prawdziwym cale przestawali, cokolwiek jest praw-

dziwego, cokolwiek po\304\207ciwego, cokolwiek sprawiedli-
wego, cokolwiek \305\233wi\304\231tego,cokolwiek przyjemnego, co-
kolwiek dobrej s\305\202awy, je\305\233likt\303\263ra cnota, je\305\233likt\303\263ra chwa\305\202a

karno\305\233ci, to obmy\305\233lawali.

Prosimy, oblecz nas w pancerz sprawiedliwo\305\233ci, aby\305\233-

my wszytkie powinno\305\233ci tobie, Bogu naszemu, i bli\305\272nim

naszym oddawali, a samych siebie zachowali bez zmazy)

2. Ce\037auz
- zblojownia.

3. Nie tesknili - nie m\304\231czylisi\304\231.)
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od \305\233wiata. A czego nam nie dostawa, w czym s\305\202abijeste\305\233-

mi dla cia\305\202a,i gdzie dziureczk\304\231 widzisz, Mi\305\202osierny Ojcze,

zakryj d\305\202oni\304\205mi\305\202osierdzia Twego i przyodziej nago\305\233\304\207

nasz\304\231.

Prosimy nogom naszym daj obuwie, Gotowo\305\233\304\207Ewa-

nieliej pokoju, \305\274eby\305\233mydla ciebie Bogu naszego i chwa\305\202y

twej i Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla zbawienia

dusz naszych, dla onego wiecznego pokoju, na wszelakie

prace, trudy, niewczasy, uciski, poha\305\204bienia, prze\305\233lado-

wania, zgub\304\231 s\305\202awy, maj\304\231tnostek naszych, przyjaci\303\263\305\202i

przyja\305\272ni ludzkiej, na wi\304\231zienia, wygna\305\204stwa, m\304\231kistrasz-

ne i na \305\233mier\304\207najzel\305\274ywsz\304\205 gotowymi byli i cierpliwie
a statecznie wszytko znosili, na mniej si\304\231tym nie

trwo\305\274\304\205c)ale s\305\202uchaj\304\205w tym wolej twojej, gdzie i kiedy
z jednego ucisku do drugiego przechodzi\304\207 si\304\231nam ka\305\274esz,

poniewa\305\274 na to jeste\305\233my postanowi\037ni.

Prosimy o Tarcz Wiary, bo to jest tw\303\263jDar Boski,

aby\305\233my mogli wszytkie strza\305\202y ogniste onego z\305\202ego po-

gasi\304\207. Niechaj wierzymy mocno i zawsze temu, \305\274ewszy-
tko wiesz i widzisz i sam wszytkim w\305\202adasz, Boie

nasz. Niech wierzymy temu, co\305\233nam obieca\305\202, \305\274eto nam

pewnie i nieomylnie zi\305\233cisz, tu w tej \305\233miertelno\305\233ci dajesz
nam pomoc Ducha twego Swi\304\231tego, za strat\304\231 rzeczy
ziemskich stokrotn\304\205 nagrod\304\231, za smutek-wesele dobrego
sumienia, a po \305\233mierci \305\274ywot wieczny i z tob\304\205szcz\304\231\305\233liwym

Bogiem szcz\304\231\305\233liwemieszkanie.

Prosimy o Przy\305\202bic\304\231Zbawienia, dla kt\303\263rego c\303\263\305\274

nam b\304\231dzie ci\304\231\305\274kiegoznosi\037 z woli twej, aby\305\233my ciebie

Dobrodzieja naszego ogl\304\205dali i Kr\303\263lestwa twego chwa\305\202y

dost\304\205pili.

Prosimy, daj nam Miecz Ducha, to jest S\305\202owo twoje,

aby\305\233my nim nie darmo szermowali, powietrze bij\304\205c,to jest
niepotrzebne spory i gadki czyni\304\205c, a chwa\305\202\304\231twoj\304\205

i Chrystusa twego i rozkaza\305\204 twoich i obietnic smak

trzymaj\304\205c w sercu swym, aby\305\233my wszytkie b\305\202\304\231dyi wy-

mys\305\202y czartowskie rozcinali. Prosimy, aby nas ju\305\274tak

od ciebie uzbrojonych, sen jaki nie zmorzy\305\202, ale daj,

Swi\304\231ty Panie, aby\305\233my zawsze czuli w ka\305\274dej modlitwie

i pro\305\233bie, modl\304\205c si\304\231na ka\305\274dy czas w Duchu.
N ama\305\274 oczy nasze olejkiem twoim, \305\274eby\305\233mypo-

trzegli ko\305\274dego niebezpiecze\305\204stwa dusze naszej i rzeczy
tak jako s\304\205widzieli, nie jako przez szk\305\202a pochlebne i

wzrok fa\305\202szuj\304\205ce,ale jako nam w\305\202a\305\233nietrzeba do dost\304\205-

pienia \305\202askitwej wiecznej. A czego sobie \305\274yczymy, tego
bli\305\272nim naszym, braciej i krewnym \305\274yczymy i ich potrze-
by z naszymi z\305\202\304\205czamy.Wys\305\202uchaj nas, Bo\305\274e, a Str\303\263\305\274a)
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Anio\305\202a przydaj nam na dzi\305\233i a\305\274do sko\305\204czenia naszego
i dost\304\205pienia \305\274ywota wiecznego. Amen.)

MODLITWA TEGO\305\273 RYCERZA PO TYM BOJU)

Chwa\305\202\304\231i uk\305\202on Boskiemu Majestatowi twemu odda-
wam, Ojcze Niebieski, dzi\304\231kuj\304\205cci, \305\274e\305\233nam da\305\202ten dzie\305\204

w \305\202ascetwej prze\305\274y\304\207.W kt\303\263ry je\305\233li\305\233mytak walczyli z

Szatanem, jako jest wola twoja \305\233wi\304\231ta,je\305\233li\305\233mysi\304\231

temu nieprzyjacielowi m\304\231\305\274niezastawowali, nie nasz, ale
tw\303\263j rozs\304\205dek, 8\"dy\305\274e\305\233

sam jest S\304\231dzia wszytkich naj-
sprawiedliwszy. Je\305\233li\305\233mysi\304\231potykaj\304\205c i sami potkn\304\231li,

wybacz s\305\202abo\305\233cinaszej. J e\305\233li\305\233mypostrza\305\202 jaki odnie\305\233li,

do ciebie najpewniejszego Lekarza dusz naszych uciekaj-

my si\304\231i do Krwie najdro\305\274szej Chrysta Pana Zbawiciela

naszego.
Ulecz Panie rany nasze, bo ich nikt pr\303\263cz ciebie ule-

czy\304\207nie mo\305\274e. Zawi\304\205\305\274rany nasze, aby\305\233my potem do

potkania s\305\202abszymi nie byli. Je\305\233li rany i razy nasze
skryte, i nam samym niepoj\304\231te, tym szkodliwszy nam

jest ten jad zatajony. Przy\305\202\303\263\305\274Panie korrozrw\037 sum-
nienia czu\305\202ego, aby\305\233my i znali defekta nasze, 1 onych si\304\231

lepiej napotern wystrzegali i za nie ciebie Boga naszego
przeprasza\037 umieli. Daj \305\274eby\305\233myZbroj\304\231 walki naszej,
zewsz\304\205d j\304\205obejrzawszy i sami z sob\304\205 porachowawszy
i sprawy dnia przesz\305\202ego dobrze przetrz\304\205sn\304\205wszy, w czym

poprawy potrzebujemy, po\305\202atali.

A Je\305\233li\305\233mydnia przesz\305\202ego tak Szatanowi, jako przy-
stoi na rycerz\303\263w Niebieskiego Pana si\037 zastawili, Tobie
za to chwa\305\202\304\231oddajemy Bogu naszemu, gdy\305\274zwyci\304\231stwo
nasze twoja chwa\305\202a. A z zginienia naszego co masz za

po\305\274ytek, mocny Bo\305\274e?

Lubo tedy zbroje naszej nie zew\305\202\303\263czymyprzy odpo-
czynku naszym, jednak i\305\274czu\304\207o sobie nic nie mo\305\274emy,

tobie si\304\231i Stra\305\274y twej Boskiej i tych, kt\303\263rych tobie w

my\305\233li naszej prezentujemy, oddawamy. Odp\304\205d\305\272\305\274eod nas
Szatana i z\305\202ychludzi i wszytkie \305\274a\305\202osneprzygody i przy-
padki, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.)

4. Ko\"ozywy - lekarstwo gryz\304\205ce.)
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IV. MOWA J. NIEMIRYCZA NA SEJMIE 1659 R.)

Najja\305\233niejszy Mi\305\202o\305\233ciwyKr\303\263lu Panie i Panie nasz
Mi\305\202o\305\233ciwy!

Czego Monarch\303\263w najpot\304\231\305\274niejszych mnogie wojska,
czego Bohatyr\303\263w najwaleczniejszych silna r\304\231ka, czego

M\304\231drc\303\263wnajs\305\202awniejszych subtelne dowcipy dokaza\304\207 nie

mog\305\202y, z tego g\305\202osludzki za wieku starego i teraz w
oczach wszytkiego \305\233wiata tryumfuje. Na g\305\202os ludzki

dwakro\304\207 stanie w biegu s\305\202oneczne ko\305\202o, rozumem a nie

moc\304\205 \305\274adnego stworzenia niepohamowane. Na g\305\202osi s\305\202o-

wa W.K. Mci niezmazanego Kr\303\263lewskiego kredytu, rzad-

kiej i
niezwyci\304\231\305\274onej klemencji, na s\305\202owo cnej Korony

P01skiej i jej starozytnej cnoty, insta\" mi\"aculi wielka

cz\304\231\305\233\304\207do W.K.M. Pa\305\204stwa i to\305\274obcemu ho\305\202duj\304\205caHet-

manowi, dzisiaj cu\"su ext\"aordinario et supematu\"ali do

\305\202askawego powraca nieba i w nim Serenissimum Solem

i prze\305\233wietne astra W.K.M.P .M.M. i Rzplitej veneratu,..
Ju\305\274e\305\233mybyli nie tak culPa nost\"a jako lato ReiPu-

blicae alieni, lat kilka zimnemu s\305\202u\305\274yli\305\233myMonarsze i

by\305\202oto co\305\233lat ale , \305\274e\305\233mywszyscy szukali lepszego bytu
i lepszych Pan\303\263w. A kiedy potopu tego opad\305\202y wody,
w ten czas si\304\231z tym popisujem, kto naprz\303\263d na g\303\263ry

wysiad\305\202, a kto p\303\263\305\272niejz Matk\304\205 si\304\231sw\304\205wita, z jednego
wypad\305\202szy Korabia. Boskie s\304\205to sprawy, tym uczynione
celem, \305\274ebysi\304\231jeden nad drugiego nie wynosi\305\202, ale dziwne
K\303\263\305\202Niebieskich obroty uwa\305\274ywszy, to co by\305\202oi co si\304\231

dzieje nie ludzkiemu ale Boskiemu przyczyta\304\207 rozrz\304\205dze-

niu, kt\303\263rego si\305\202aWszechmocna jako \305\233wiatwszy tek stwo-
rzy\305\202a, tak niepoj\304\231ta wola i nieogranic.zona w\305\202adza

wszytkim kieruje, rz\304\205dzi i dysponuje wedle upodobania
i wyroku Wszechmocnego Jego.)
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Stawia nas tu dnia dzisiejszego przed Majestat
W.K. Mci P.N .M. i Zjazd tej Rzeczypospolitej, Pos\305\202\303\263w

j.W. Hetmana z Wojskiem Zaporowskim, i z nim oraz

wszytkiego Narodu Ruskiego, aby\305\233my W.K.Mci, Wol-

nych Narod\303\263w p'ana, za Pana swego, Rzeczpospolit\304\205 za

Ojczyzn\304\231 i Matk\304\231 sw\304\205deklarowali wszytkiemu \305\233wiatu

i potomnym wiekom. Jedyny to jest we wszytkim \305\233wiecie

specja\305\202
- Pa\305\204stwo W.K. Mci s\305\202awne, Boskiemu podobne

Kr\303\263lowaniu, kt\303\263rejakby p\305\202omienistym Duchem pe\305\202rdivinas

et humanas I.Aeges libe\305\202roarbitrio bez nagany przez wszy\037

tkie wieki moderuje.

Niechaj si\304\231inne Pa\305\204stwa cieplejszym niebem, wynio-
s\305\202o\305\233ci\304\205dostatk\303\263w, z r\303\263\305\274nychdelicyj wynosz\304\205 bogactwy.

Niechaj si\304\231jako w pier\305\233cieniu z\305\202otym z drogiego kamienia

chlubi\304\205 zacno\305\233ci\304\205bez wolno\305\233ci prawdziwej. Przyzna\304\207 im

to mo\305\274emy, \305\274ew z\305\202otejsiedz\304\205c klatce, \305\274yj\304\205,lubo darowani

wolno\305\233ci\304\205,alieni a\305\202rbitrii niewolnicy. Kr\303\263lestwa Polskiego

jako \305\274adna niepor\303\263wnana cena, tak i nas samych ad
eandem Societatem tylko ta nieoszacowana przyci\304\205gn\304\231\305\202a

wolno\305\233\304\207,in Libertate nati sumus, in Libe\305\202rtate educati,

do tej\305\274ei teraz liben przyst\304\231pu jemy. Za co przy dosto-
je\305\204stwie Majestatu W.K. Mci PNM i ca\305\202o\305\233ciOjczyzny

sp\303\263lnej umiera\304\207 gotowi jeste\305\233my. To by\305\202omoti'Vum nasze,
ten grunt nierozerwany r\303\263\305\274no\305\233ci\304\205j\304\231zyk\303\263w,Religi\304\205 sam\304\205,

kt\303\263rej nietylko my, ale i posteritas nasza wiecznie strzedz

b\304\231dzie, gdy przy Wolno\305\233ci aequalitas w cale zostanie
zachowania jako mi\304\231dzy Braci\304\205. Poniewa\305\274 Regna. quibus
mediis fundantu\305\202r, eisdem et \305\202retinentu\305\202r.Mo\305\274eto W szech-
mocna r\304\231ka Boska uczyni\304\207, \305\274ei inne narody exemPlo
Nost\305\202rO przyjd\304\205 i pok\305\202oni\304\205si\304\231Majestatowi W.K.Mci

et eXC\305\202rescet ta Korona in Imperium magnum et ingens za

Boskim b\305\202ogos\305\202awie\305\204stwem, szcz\304\231\305\233ciemi rz\304\205dem do-

brym wszech Stan\303\263w.

Przynosim tu do Majestatu W.K.Mci P.N.M. pewne

deside\305\202ria nasze, w kt\303\263rych nie mogli\305\233my by\304\207od Ichmo-
\305\233ci\303\263wPP. Komisarz\303\263w W.K.Mci ukontentowani. Sam
w to W.K.M\304\207 potrafi\304\207 mo\305\274esz z Rzecz\304\205pospolit\304\205, aby\305\233

materie nam\303\263wione i postanowione skonfirmowa\305\202 i hojn\304\205

r\304\231k\304\205Pa\305\204sk\304\205przyci\304\205gn\304\205\305\202wiernych swoich jeszcze suspen-
sos ammos. Nie tusz\304\231, aby kto mia\305\202by\304\207tak male'Volus
w Rzeczypospolitej, aby si\304\231mia\305\202da\037 posi\305\202kowa\304\207w pro\305\274-

nej zazdro\305\233ci, tej pro\305\274ni s\304\205generosi, albo dla wstydu
kry\304\207si\304\231z ni\304\205zwykli.

Wraca si\304\231Syn zgubiony do Ojca swego, co za dziw,
\305\274ego osculo pacis uszanuje, \305\274edrogi pier\305\233cie\305\204w\305\202o\305\274yna)
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palec jego, \305\274ego szat\304\205 oblecze ozdobn\304\205, \305\274et\305\202ustych nie

po\305\274a\305\202ujebydl\304\205t i weseli\304\207 si\304\231b\304\231dzie usque ad invidiam?
Wraca si\304\231barziej ni\305\274eligrosz stracony frasobliwej Matce
Ojczy\305\272nie sp\303\263lnej, co za dziw, \305\274esi\304\231z niego raduje
niezmy\305\233lon\304\205 rado\305\233ci\304\205?W raca si\304\231op\305\202akana owieczka

czu\305\202emu Pasterzowi, kt\303\263r\304\205nalaz\305\202szy na sumnieniu swoim
niesie i weseli si\304\231weselem wielkim.

Zast\304\231py Niebieskie pe\305\202nes\304\205doskona\305\202ej szcz\304\231\305\233liwo\305\233ci

dla nawr\303\263cenia jednego cz\305\202owieka, nowego nabywaj\304\205c

wesela. Oto tu wi\304\231cej ni\305\274eli jeden, co m\303\263wi\304\231jeden, nie

tysi\304\205ce ale miliony dusz garn\304\205 si\304\231do podda\305\204stwa WK Mci

PNM, Najja\305\233niejszy Kr\303\263lu, PN,M. Ja za\305\233tym si\304\231szczyc\304\231

od przodk\303\263w moich, \305\274ePanu i Ojczy\305\272nie, nie fortunie

s\305\202u\305\274yli,kiedy sukcesorom swoim z tak wielkich urz\304\231..

d\303\263w niejedn\304\231 praeclare gesto1'um memoriam zostawili.
Kiedy ju\305\274tedy tak fatis destinatum, \305\274ebym si\304\231tym Orlim

bawi\305\202polem, wprzod stara\304\207 si\304\231o to b\037d\304\231,\305\274ebyten Ptak

m\303\263jdziczyzny swojej pozby\305\202 przez pracowite niespanych
nocy na us\305\202udze W.K.Mci trudy.

Nie ci\304\231\305\274kiemi b\304\231d\304\205,nie ci\304\231\305\274kie\305\274adne prace i fatygi
podj\304\231te dla Dostoje\305\204stwa WKMci, dla ca\305\202o\305\233ciRzplitej,
z ostatnim targaniem zdrowia i si\305\202moich. A kiedy sobie
Ptaka swego unosz\304\231, bawi\304\207 si\304\231b\304\231d\304\231ob\305\202owem, nie p1'aedas

agendo z ma\305\202ych ptasz\304\205t po powietrzu: ma\305\202yby to by\305\202

ob\305\202\303\263w,ma\305\202a obrada, ale za\305\202o\305\274\304\231Monarsze my\305\233listwo,

Iustitiam et ludicium Sectabo'T j Swi\304\231t\304\205Sprawiedliwo\305\233\304\207

goni\304\207 b\304\231d\304\231,ugania\304\207 b\304\231d\304\231ukrzywdzonym i utrapionym
\305\202askawe ucho WKMci, aby\305\233krwawe i Nieba przenikaj\304\205ce

supliki poddanych swoich mi\305\202o\305\233ciwies\305\202ucha\305\202,\305\202askawie

przyjmowa\304\207 raczy\305\202.

U\305\202\305\202ania\304\207b\304\231d\304\231szczodrobliw\304\205 r\304\231k\304\231W.K.Mci tym
wszytklm, kt\303\263rzy pace et bello merentu'T, kt\303\263rzy w pokoju
na dworze i w komorze Pa\305\204skiej dni swoje pracowite
sp\304\231dzili, ale mianowicie tym ten Ptak goni\304\207b\304\231dzie, kt\303\263rzy

zdrowia swoje, samych siebie consecrarunt Ojczy\305\272nie
in Campo Manio. Zo\305\202nierzom ten Ptak naj przedniej \305\202owi\304\207

b\304\231dzie, lubo zrazu s\305\202abob\304\231dzie ugania\304\207, jako to schorza\305\202y

i zbola\305\202y, kt\303\263remu w tym wieku pierzy\304\207 si\304\231fata des t y-
no wa\305\202yi pi\303\263ruroni\304\207. Ufam jednak mi\305\202osierdziu Boskiemu,

nie zasypie piasek oczu moich, \305\274eten zbola\305\202y Orze\305\202na r\304\231-

kach moich poro\305\233nie, a pozbierawszy rozp\304\231dzone do kupy
pi6ra, nie tylko w swym Ojczystym gnia\305\272dzie bezpiecznie

si\304\231rozci\304\205ga\304\207b\304\231dzie, ale i skrzyd\305\202ami swemi i nowe nabyte
okryje Monarchie - tak wr\303\263\305\274emy,tak \305\274yczemy.

Ciesz si\037 WKM z tylu powr\303\263conych prowincyj \305\274yz-

nego Egiptu Ruskiego, tej Ukrainy, ziemi obfituj\304\205cej)
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mlekiem i miodem, bogatych dostatk\303\263w, z\305\202otego jab\305\202ka,

walecznego, na morzu i l\304\205dzie od dawnych wiek\303\263w s\305\202aw-

nego Narodu Ruskiego, tak jako my si\304\231weselimy i wy-
krzykujemy z obfitego serca winszuj\304\205c: Vivat feliciter
Serenissimus ]oannes Casimirus Rex, Vivat Kr\303\263lestwo

Polskie a\305\274na wieki!)
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v. LIST)

I .)

Ja\305\233nie O\305\233wiecony M. Xi\304\205\305\274\304\231,Moy wielce Mi\305\202o\305\233ciwy

Panie y Dobrodzieiu,

Znaczne dobrodziejstwa, kt\303\263re pokazywa\305\202 S. Pa-

mi\304\231ci X.J.M. Pan Woiewoda Wile\305\204ski Hetman W.X.L.

Rodzonemu memu, tkwi\304\205 mi g\305\202\304\231bokow pami\304\231ci, zaczem

y ia d\305\202ugo my\305\233l\304\205cnie naiduie sobie inszego dobrodzieia
in meo (dla bezbo\305\274ney Constitucieyo rozwodzie napisaney)
exilio, tylko W.X.M. Dobrodzieia mego, upraszai\304\205c, aby\305\233

mi\304\231W.X.M. in Asylum \305\202askiswey przyi\304\205\304\207raczej, y lub
samemu (byle nie w Polszcze, bo mi si\304\231tam o Zon\304\231moi\304\231,

ktora si\304\231do wygnanych z Polski Christianow odzywa,

mieszka\304\207 nie godzi) sobie s\305\202u\305\274y\304\207kaza\305\202, lub te\305\274do Kur-
firszta lego M. Brandeburskiego promowowa\304\207, aby non
obstante Constitutione, kt\303\263r\304\205na tych\305\274e wygna\305\204cow ratione

status id exigente uczyni\305\202, przygarn\304\205\305\202mi\304\231do Pa\305\204stwa

swego, a mianowicie w Margrabstwie, gdziebym mog\305\202

spokoinie cicho z iako nailepsz\304\205 Kurfiszta I.Mci us\305\202ug\304\205

trawi\304\207.

lam nie Arian ani \305\274aden Sectarius, alem Christianus
Catholicus, od Chrystusa Pana y Boga mego, od Oyca
na Swiat pos\305\202anego, nazwisko wiary mey powszechney
k\305\202ad\304\205c,y dla tegom wyszed\305\202 z Oiczyzny wszytkiego ostra-
dawszy, \305\274ebym wierz\304\205c \\\\1 Boga Oyca y Syna y Ducha S.
nie dosy\304\207 mia\305\202na tern, \305\274ewierz\304\231, ale \305\274ebym te\305\274to z po-
moc\304\205 Bo\305\274\304\205czyni\305\202, co Syn Bo\305\274yna ziemi b\304\231d\304\205crozka-)
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zowa\305\202 czyni\304\207, nie ogl\304\205dai\304\205csi\304\231na \305\274adne postrachy y
powaby Swiata tego. Wierz\304\231 bowiem, \305\274eBog iest

odp\305\202ayc\304\205dobrych rzeczy a\305\274e z\305\202euczynki kara\304\207 b\304\231dzie.

Gdybym tego nie wierze\305\202, wola\305\202bym u\305\274ywa\304\207w pokoiu
dosy\304\207 amplas possessiones meas w Polszcze, zw\305\202aszcza

przy pokoiu iu\305\274od kilku lat w Ukrainie szcz\304\231\305\233ciem

K.j .M. otrzymanem. Ale\304\207 si\304\231z tern rozwodzi\304\207 nie

chc\304\231, prosz\304\205c o deklaraci\304\205 w tern moiem petitum woley
W.X.Mci, na kt\303\263r\304\205si\304\231cale zdai\304\231 samego siebie \305\202asce

\\\\\037.X.Mci, etc. Dan z Hamburgu, die 1 Mai 1664.

Ste\305\202phan na Cze.,niechowie Niemie.,ycs
Podkomorzy Kiiowski, Oberszter K.j .M.)

2.)

Mo\305\233ci Panie Konarski, M.M. Panie Bracie)

Us\305\202ugi me braterskie w \305\202ask\304\231W.M. wprzod oddaw-

szy, prosz\304\231, aby\305\233mi\304\231u X.j .M. Radziwi\305\202\305\202a,Dobrodzieia

mego Domu, wesprze\304\207 racze\305\202 pro\305\272b\304\205sw\304\205, aby o mnie

(ktorym dla niezbo\305\274ney o Rozwodzie przeciwko prawom
Bo\305\274em napisaney w Oiczy\305\272nie Konstituciey porzuciwszy
wszytk\304\231 moi\304\231substanci\304\205 wola\305\202raczey durum pati exilium,
ni\305\274eli si\304\231w brew zprzeciwi\304\207 Bogu)

radzi\304\207 iako Pan

Mi\305\202o\305\233ciwyracze\305\202. je\305\233lisi\304\231zda X.j .Mcl, \305\274ebym si\304\231za iego
promoci\304\205 uda\305\202do Kurfirszta j .M., sequar zdanie Pana

mego, tusz\304\205c, \305\274eKurfirszt j. M. ob certas Status rationes

nie pozwala liberum w Pa\305\204stwach swych Christianis

pulsis Cultum Dei, przynamniey connivebit et executio-
nem praw uczynionych przeciwko nim negabit z\305\202emlu-

dziom. Co o mnie ia protestor przed Bogiem y wszytkiem
Swiatem, \305\274emnie iest ani Papie\305\274nik ani Lutheran ani

Calvinista, ani Arian, ani Photinian, ani Socinian, ani
\305\274aden Sectarius. Ale od Christusa Pana y Boga mego
zaczynaj\304\205c y na nim\305\274e ko\305\204cz\304\205czbawienie duszy mey,
jestem y chc\304\231 byd.\305\272za iego pomoc\304\205 verus Christianus
Catholicus. Nie mowi\304\231 ia, \305\274ebySyn Bo\305\274ynie be\305\202przed-

wieczny, ale to mowi\304\231, \305\274esi\304\231z Ducha S. pocz\304\205\305\202y z

czystey Panny narodzi\305\202. Nie mowi\304\231, \305\274eby Duch S. nie
be\305\202trzeci\304\205 osob\304\205, ale to mowi\304\231, \305\274eiest Duch Bo\305\274y, dar

Bo\305\274y. Scrutari Syna Bo\305\274ego iednorodzonego naturam
et essentiam nie moia rzecz, bom cz\305\202owiek, humana)
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tantum cognoscere possum. Tak\305\274e o Duchu S., kt\303\263ry

zawsze be\305\202z Bogiem y nim Swiat stan\304\205\305\202,unasza\305\202 si\304\231

nad wodami, nie moia rzecz discurowa\304\207. Bo si\304\231boi\304\231obra-

zi\304\207nie tylko mow\304\205, ale y my\305\233l\304\205nieogarnionego Boga.
I rozunliem, \305\274etak ci grzesz\304\205, ktorzy Boga w Troicy
iedynego ludzkiemi chc\304\205philosophickiemi dosi\304\205c (y rozu-

mem swem b\305\202ahem) conceptami, iako y ci, ktorzy ich

refutui\304\205c y nad Pismo Swi\304\231te syllogismy o Synu Bo\305\274em

y o Duchu S. formui\304\205c, w ten\305\274e error wpadai\304\205, a m\304\205-

dro\305\233ci swei dufai\304\205c, w wielkie y niepoi\304\231te wywody ro-

dzai\303\263w, co Pawe\305\202 S. gani. Dosy\304\207 na nas Christian wie-
rzy\304\207ku zbawieniu, \305\274eBog tego Jezusa, ktorego 2ydzi
ukrzy\305\274owali, uczyni\305\202 Panem y Christusem y da\305\202mu

wszytk\304\231 moc na niebie, aby mu si\304\231uk\305\202oni\305\202owszelkie etc.

Dosy\304\207 na nas wierzy\304\207 wed\305\202ug Pisma S., \305\274eDuch Bo\305\274y

bywa dany od Oyca y Syna iako pocieszyciel wiernem

Bo\305\274em. A tak gdyby Chrze\305\233cijanie wszytcy wierz\304\205cy w

Boga Oyca, Syna y Ducha S., chcieli z sob\304\205in charitate

certare, nie be\305\202oby si\304\231o co swarzy\304\207. Ale do tego potrzeba,
aby wi\304\231tsz\304\205we wszytkich do chwa\305\202y Bo\305\274ey applicati\304\205

t. j. Diab\305\202u po g\304\231biedawszy, charitative non tyrannice do
Boga ludzi przywodzi\304\207. Zaczem poczynam temu wierzy\304\207,

\305\274ema\305\202oiest tych, co Pismu S. wierz\304\205, bo gdyby wierzyli,
inaczeiby post\304\231powali. To tak krotko de Fide mea. Ale

ni\305\274eli dni mych doko\305\204cz\304\231mizernych, \305\274ycz\304\231sobie mie\304\207

Patronem X.J.M.P. Koniuszego W.X.L., Dobrodzieia
mego, cho\304\207by sobie s\305\202u\305\274y\304\207kaza\305\202, byle nie wPolszcze,
gdzie si\304\231na mi\304\231gniewai\304\205, \305\274emich z\305\202\304\205Constituci\304\205 exilio

meo refutowa\305\202. Prosz\304\231 y powtore przy oddaniu listu mego
o dobre s\305\202owodo X.J.M., \305\201asce zatem W.M.M. Mi\305\202o\305\233ci-

wego Pana etc.)

T>. 1 Mai 1664.
Stephan na Czerniechowie Niemi1'Ycz

P. KiL, Ober. K.] .M.)))



'\305\202-EGOZ AUTORA PRACE HISTORYCZNE)

Andrzej Frycz z Modrzewa o wychowaniu i szkole. Na tle

6wczeanej literatury pedagogicznej. Lw6w 1910.
Szko\305\202aLewartowska. Z dziej\303\263w Izkolnictwa aria\305\204skiego w

Polsce. Lw6w 1910.

Wp\305\202yw staro\305\274ytno\305\233ciklasycznej na teorie polityczne Andrzeja

Frycza z Modnewa. Krak6w 1911.

Stan bada\305\204nad reformaej, polsk,. Lw6w 1912.
Szkolnictwo parafialne w Malopolsce XVI - XVIII w. Lw\303\263w

1912.

j6zef Lukasiewicz (\"Sto lat my\305\233lipolskiej\" VIII), W arsza-

wa 1913.

Wojciecha z Kalisza Szko\305\202a lewartowska, wyda\305\202... Kra-

k6w 1913.

Polska i Mazowsze Ewangelickie, Szczytno (Wanzawa), 1918.

And\037ej Frycz Modnewski. Studium z dziej6w kultury pol-
skiej w. XVI. Krak6w 1919: wyd. 2. Krak\303\263w 1922.

Stanis\305\202awa Onechowskiego Djaloli Polityczne, z obja\305\233nieniami

historycznymi... Krak\303\263w 1919.

Rzeczpospolita Polska w literatune politycznej Zachodu. Kra-
k6w 1919.

juliana Niemcewicza Powr6t Pos\305\202a,opracowa\305\202... Wydanie I
Krak\303\263w 1919. Biblioteka Narodowa. Wydanie VI, Krak6w 194ft

Pierwsza szko\305\202aprotestancka w Polsce. Z historii wp\305\202yw6w

francuskich na kultur, polsq. Krak6w 1921.
Micha\305\202 T war6i z 8ystnykowa i Jan Schilling, po\305\233rednicy

mi\304\231dzyruchem filozoficznxm _ paryskim a Krakowem (, ,Archiwum
historii filozofii w Polsce-). Krak6w 1921.

U \305\272r\303\263de\305\202polskiej my\305\233likrytycznej XVI w. Polacy w Bazylei.

Krak6w 1921: pnek\305\202ad niemiecki Polen in Basel, Bazylea 1941.)
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Ignacego Potockiego Rozprawa o wp\305\202ywie Reformacji na poli-
tyk.; i o\305\233wiat.;w Polsce. Krak6w 1922.

Adama Czartoryskiego i Ignacego Potockiego ,Projekty urz,-
dzenia wychowania publicznego. Lw6w 1923.

,La r\037forme de \305\202-insbuction publique en Europe au XVIII-
siecle et la Commission de I.Education Nationale en Polope.
Krak6w 1924.

Historia wychowania. Zarys podr\304\231cznikowy. Warszawa 1924.

Stanis\305\202awa Konarskiego Ul\305\202awy szkolne. wst\304\231pem poprzedzi\305\202...

Warszawa 1925.

Piotra Skargi Kazania sejmowe. wyda\305\202z wst\304\231pem j obja'nie-
niami... Krak6w 1925. Biblioteka Narodowa.

Hugo Grotius a Polska. W 3OO-lecie dzie\305\202ao Prawie wojny
i pokoju. Krak6w 1926.

Dz_i\037je wychowania. Podr\304\231cznik dla seminari6w nauczyciel-
skich. Warszawa 1926.

Humanizm .& Reformacja w Polsce. W
rb6r

ir6c\305\202eldla \304\207wicze\305\204

uniwersyteckich. Wydali Ignacy Chrzanowski i St. Kot. Lw6w 1927.

Stosunki Polak6w z uniwersytetem lowa\305\204skim. W 5OO-\304\205rocz-

nic\304\231otwarcia Uniwenytetu w Lowanium. Lw6w 1927: L .Universite
de Louvain et la Pologne. Adaptation fran\037jse par Henri

Gr\037goire. \"Le Flambeau\". - Bruxelles 1927.

Z dziej6w propagandy polskiej w w. XVI. Dyplomaci polscy
w Neapolu. Krak6w. 1928.

jana Kochanowskiego podr6\305\274e j studia zagraniczne. Krak6w
1928.

Pierwszy wiersz polski t\305\202oczony w Pary\305\274u. Krak6w 1928.

Svoboda a poroba \304\207echv polsk\037 literature politick\037 XVI sto-
leti. (\"Sbomik v\037novaDY jaroslavu Bidlovi

U
). Praga 1928.

Szymona Mariciusa z Pilzna Korespondencj\037 z lat 1551-1555.
Wyda\305\202... z wst.;pem pt. \"Humani'ci polscy XVI wieku mi\304\231dzy

sob\304\205... Krak6w 1929.

Helmstedt i Zamo\305\233\304\207.Z dziej6w kultury humanistycmej. Zamo'\304\207

1929.

Publikacja nowych uniwersytet6w w XVI w. Kr61ewiec i Za-

mo\305\233\304\207.Krak6w 1929.

Aron Aleksander Olizarowski. profesor prawa akademii wi-
le\305\204skiej. Wilno 1929.

L:r6dla do historii wychowania (wyb6r). Cz\304\231'\304\207I. Od staro\305\274\037e
\305\202

.

Grecji do ko\305\204caw. XVII: Cz. II: od pocz\304\205tku w. XVII
do pocz\304\205tku w. XX. Wyda\305\202i obja'ni\305\202... Album ilustracji do dzie-

j6w wychowania. Warszawa 1929-1930.

Odnosaji Matije Flacija IIlirika prema reformaciji u Polskoj.

Sisicev Zbornik -
(M\037langes Sisi\304\207).Zagrzeb 1929.)
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Adieu a la Pologne. Krak6w 1930.

Programme d.organisation d.une Cooperation Intemationale en

vue d.une publication du Corps \037pistoraire des humanistes des
XVe et XVIe siecies. (Extrait de la \"Pologne au Vle Congres

International des Sciences Historiques ..). Wanzawa 1930.

Ideologia polityczna i spo\305\202eczna Braci Polskich, zwanych Aria..
nami. Warszawa 1932.

.szymon Budny, O unt;dzie miecza u\305\274ywaj\304\205cym.Wyda\305\202... War..

szawa 1932.

Polska z\305\202otegowieku wobec kultury zachodniej (. ,Kultura Sta-
ropolska n). Krak6w 1932.

Podstawy historyczne wsp6\305\202czesnej organizacji szk6\305\202akademickich.

Warszawa 1933.

La culture polonaise a \305\202-\037poque de la Renaissance. Warszawa
1933.

Historia wychowania. Zarys podr\037cznikowy. Wydanie drugie,
zmienione i --\305\202K>wi.;bzone. Tom I: Od staro\305\274ytnej Grecji do po\305\202owI
w. XVIII. Tom II: Wychowanie nowoczesne (od po\305\202owyw. XVIII
do wsp6\305\202czesnej doby). Lw6w 1934.

Erazm Otwinowski. poeta-dworzanin i pisarz r6\305\274nowierczy. Kra..

k6w 1934.

Anglo-Polonica. Angielskie \305\272r6d\305\202a_.!\037kopi\305\233mienne do dziej6w
stosunk6w kulturalnych Polsk.i z Angli\304\205. Warszawa 1935.

Oddzia\305\202ywanie Braci Polskich. zwanych Socynianami. w Anglii.
Warszawa 1936.

Dysputacje arian polskich. Z r\304\231kopisukoloszwarskiego, do dru..
ku przygotowa\305\202... Warszawa 1936.

Zarys dziej6w wychowania jako funkcji spo\305\202ecznej. Warszawa

1936. Drugie wydanie Warszawa 1946.

Le Mouvement Antitrinitaire au XVIe et au XVIIe siecle.

Quatre Conferences donnees au College de France. Pary\305\2741937.

Urok wsi i \305\274yciaziemia\305\204skiego w poezji staropolskiej. War..
szawa 1937.

Polska rajem dla \305\273yd6w, J\037\037ek\305\202emdla ch\305\202op6w, niebem dla

szlachty. (\"Kultura i Nauka\.") Warszawa 1937.

Swiadomo\305\233\304\207narodowa w Polsce w. XV - XVIII. ,Lw6w 1938.

Gniewy o Uni\304\231(\"Studia Historyczne ku czci St. Kutrzeby\.
Krak6w 1938.

Kancjona\305\202 brzeski Jana Zar\304\231by z 1558 r. Warszawa 1939.
Five Centuries of Polish Learning. Three I...ecturea, delivered

in the University of Oxford. May 1941; 2..gie wyd. w 1944; w
Bombaju w 1944. Pnek\305\202ad na j\304\231zykchi\305\204ski,Czunking 1944.

The Cultural Background of Copemicus, Oxford 1943.

Stanis\305\202aw Estreicher na tle \305\274yciakulturalneao Krakowa, Glas..
gow 1945.)
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Polish Protestants and the Huguenots. London 1945.

Venezia vista dai Pol aech i nel COllO dei secoli. Wenecja 1947.

Le Relazioni Secolari delia Polonia eon Boloana. Bolonia 1949.

Basel and Polen, XV - XVII Jh. Zurich 1950.

Le Rayonnement de Straabourg en Pologne a I- epoque de rHu\037

manisme (\"Revue des Etudes Slaves,,), Pary\305\2741951.

L -Humanisme et la Renaissance en Pologne 1939 - 1952 (Bibl.
d -Humanisme et de Renaissance) _ Genewa 1952.

L -Influence de Michel Servet sur le Mouvement antitrinitarien
en Pologne et en Transyivanie. Haarlem 1953.

La Reforme daos le Grand Duch\037 de 'Lithuanie, facteur d-occi-

dentalisation Culturelle, Bruksela 1953.
I

()pposition to the Pope by the Poliah Bisbops 1557 -1 S60
(Oxfora Slavonic Pa pers IV), Oxford 1953.

Martyre et T olerance. Servet et Castellion (Bjbl. d-H. et R.)
Genewa 1954.

Old International Insults and Praises. The medieval period.

(Harvard Slavic Studies II), 1954.

Un Gesui\305\202a Boemo. patrocinatore delie lingue nazionali s'ave,
e la sua attivitA in Polonia e Lituania 1563-1572 (Ricerche Sla-
vistiche III). Rzym 1954.

Polen in B,eda in de 17- eeuw (De Oranjeboom VII), Breda

1954.

Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. Londyn 1955 (jutro Polski)

str. 579.

Nationum Proprietates (Oxford Slavonic Papers VI-VII), Oxford

1955-57.

Nationum Proprietates. Oxford Slavonic Papen. VI (1955),
VII (1957).

Szymon Budny. Der grOsste Hlretiker Litauen .im 16. jh.
(Wiener Archiv fur Geachichte des Slaventums und Oateuropas, II,
Festschrift fUr H.F. Schmid), 1956.

Nieznany_ poeta polski XVI wieku, (Zeibchrift fur Slavische

Philologie), Heidelberg 1956. Featachrift for M. Vasmer.

Polish Brethren and the Problem of Communism in the XVI
Century . Part. I. (T ransactions of the Unitarian Historical Society
in London, XI) 1956. Part II. The Earliest Anti-Communist T lact
in Europe. (T ransactions XII) 1958.

Socinianism in Poland. The Social and Political Ideas of the

Polish Antitrinitarians. T rans'ated from the Polish by Ear' Morse

Wilbur. Boston, Stan King Press. Beacon Hills 1957. str. XXVII
i 226.

Chylinski
-
s Lithuanian Bibie: Orig.in and Historical Background.- Geneza i t\305\202ohistoryczne Biblij Litewskiej Chyli\305\204skiego. (Biblia

Litewska Chyli\305\204skiego, Pozna\305\204skie Tow. Pnyj. Nauk.) 1958.)
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ReJse eines Schweizers in Polen im XVI Jh., ZUrich 1958,

&hweiz. Zeitschrift fur Geschichte.

Ausbruch und Niedergang des Taufertums in Wilno 1563..1566,
Freiburg i. B. 1958 (Archiv fur Reformationsgeschichte, Festschrift
fur G. Ritter).

Descriptiones gentium di poeti Polacchi dei secolo XVII. Roma
1959 (Ricerche Slavistiche).

Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959.

Georges Niemirycz et la lutte contre I-intolerance au 17e
siecle,

Haga 1960.)
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PARIS (XVIIIe).)

Depot 1el81 : 30 trim. 1960)))



\037.)

-J.)
'\\)

<)

--)

\

'-..
-,\037 .

.\037 /-)

/.) .../.)

\"\

to)

J)
j:)

$')

\037.)

.It)

-\305\202-)

-\

4..) \\)

i')

,)

..)

{)

..)

})

Ir .)

J)

\":)

\037-)

;...)

,)

:;.:)))


