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DO N/lYff/lSN1E)rSZEGO PANA

ST ANISLA W.A AUGUSTA
K ROLA
WiELKIEGO

POLSKIEG'O,

KSIĄZĘC1A

LITEWSKIEGO

(je. (je. '

"-

2/1rriiątkę fio-letnią; wiekami 'jławnego,
poo IJlie'Jniel1L zwycięflwa przez ff /IN/lIII.
Poprzeonika !ł1K.JIIIści ooniejionego, uro- c-zyście; z woli Prześ: ](omifyi Eoukacyi
Narooowey ~v roku prze/złym przez Szkolp Główna lr,X L. obclzoozonav taż Szkola /lawiprzeo Troną7n W. K. Mści, w tym
przeSwiaoc:teniu ', iż nżemoże 'teJj pamiątki
(Jo naflępI1JJch"wżekow, ku jawie Naroou i
prz!J Hlloowi potomności, -jkuteczniey przeflac, jako obc1w() oney zafzczycaiqc ffmie7liem tego JIIlonarc!zy, poo którego naJJla- ./kawJzym pano/Uaniem byl czyniony- .
I

,~

I

Skutku zamżaru fivego tjpn pewnieyfza
iejt, im jaJlliey wiozi lU O/obie 117.K.JY1. nie-

,t}jlko po fANIE 111. pierw[zego :tpośr:to().
k~ naro()u na Tron wJjbranego Naflępcę,
, aleteź Dzieo~ic(L wyjoklch,.przymiotów, cno,ty i chwal}! tego jła~V1lego Krola Polaka.
Nie-o?ozieli potonmofć takiego Najlępcę Tronu "i C'noty 00 tak 'chwalebnego Przoaka, a oochoa nirztey(zy jtoletnżey
- pamiiftki ff.li.N.Ii. 111. pojłuży za jakżkol.
' wiek moiJel obclwou lzaJjc7uualebnieJjjzJjch
ozie! STANISŁA \V A A UG UST A.
1fl c:tym pewme -nieubliźy ,fiuey powinności ta Szkoła,, ktora jako,
, jefl aziełem
fJ,obrotliwego i mą/(Jrego panowania
,K. Miei, tak l~ieimiertelne cZ!JnJj tego i
pr~ez jiebie i LU pótomne czafy przez fwych
najlępćow wielbić, wJj)ławilić i Jloakq, onych
pamifć z wie..ku ao wieku poaiuuać, nieprzeJlanie. LO naJjurocz}jJciefj imieniem teJjźe
Szkol}} GlowneJj przyrzeka.
'
W. K. Mści, PANA Miłościwego.

n:-

Wierny

Sługa

i pocHJany

MARCIN POCZOBUT.
RektQf s'r&koły Główney W. X. Lit.
ł

I '

KAZ·ANIE
NA OBCHIJD STOLETNIEJ! PAMr4TKT ZWrCIĘSrrf/A
KROLA CJANA Jll. i POLAKOW NAD TURKAR!I,
•
.w OBRONIE WIEDNIA i CHRZESC1ANSJ'WA
CAŁEGO w ROKU 16.83·

Z

USl'AWY

PRZEŚWIETNE:Y KOM~t!SSYI

EOUKACYYNEY OSOY<lA.

NAROOOW CZYNIONY -

Miane lU !{okiele s.:J(~na, lU Ak'aqemii 117ilel~fkie/f'
prz~,; X. Michała Kal'powic:t.a S. T. Dokto!-a i Te~
logu DOtJmat: tu S:t.koLe .CTlowney FV.X.tlt. Pubtt,, cznego P1-~ofifsora
w

ROKU

J783

~---------------------------'-~

Dilatavit gloriam Populo ruo, Protegebat caltra gladio ~110, Re«
pulli Jl1l1t inimicl Fr~ timore eills, & direEła elt falus 10 manil
eJus, & iUjfXCU!1I1il memoria ejus in benediEłione. l. iWach. 3.

Ro::f?:erzz;t chwCllę Narodu jlliego, OcflrCll1iCl<Ob'~I! nziuzellljw,a11';, Odpęduni!q niepn:!}jacie!e tJogrolltem Jego" Zrządzone J8ft
wY, bawienie
w l'ęk~t ,',tro
i w Wiek, C''l'IClIfj;ątka Jego W B/ogaj/a~
Q
I
ł/JiIJJijlwie.

+

_

. ,

C to lat pamiątkę z dzięTcczyl~iellieJ}1
~BO(TU
obchodzim dziuay, kitXly NaD
rOll nafz był Rawny, i pefen

chwnJ'y, kiedy , Oyczy~na Ilnfza
byla W powll.dze
I .

i ufzanowaniu całey Eurol'Y I IdeA
_-

/

dy Króle1t:wft nafzego przymierza żądane by ty r~
fiedżkim Pallfi:wom i Monarchiom, kiedy Bohatyr
Zwyciężca niezwyciężony Król narz .Jan III. obronił If/ieocń, ratował ginące Niemieckie Cefal', 1h...-o, ocalit m~:t.ną ręką fwoią i fzabII! -Rodal,ów
nafzych Polaków, całe prawie Ch:·ześci'lilftwo od
jarzma, i miecza nieprzyjaciół Wiary Chryfi:ufa.
To cnotliwy Obywatel kiedy ter.,z wfp.omina, czyliż nic doznaje w dufzy fwey owego
miłe
go uczucia, i rozp!ynienia niejako ferca, z pociecha; radościa polaczonego, ze to Przodkowie Hali
niedawni tak 1,vielkich, i chwalebnych rzeczy dokazowali, że' tó Oycowie Oyców n:1.fzych, zycif'rn
fwym, i krwią flYoi~ Chrześciaóftwu wybawienie,
a Narodowi nieśmiertc1n~ ch watę zyflali, i zofruwili; że to Król Pol!lk rodowity, z pośzrzód l aro du wolnie obrany, którego Domy, Io,\'ią z nJm zll!!;czone r.ienvfzych Xiq,żf!t 1,. .- !~it\"ie, dobld :Z.Y\\'~ i
:lłodb pamiatl':1 (?<TD
poh.e "licl fhva fil'1ciefza,
1itó~
;"
rego dopiero jefzcze przed 95 laty, to fi:oreczne
Miafto /f/Uno w N[nrach fwych, z l1aywit'kC:bl: 110ciech~ witalo, j przyymow".'\lo ?
'"

"i,..

'-'

T

"

lo

,,""

Te.n ·to'NI oll~cha , rozizerzył lm świat caTy fiawę

Narodu nalzcr;o : DilaCauit gloriall2 populo fuo.
On to z mężnym Rycerftwem Polf1{ill1, zachował
• I

oJłatJ.:i

Ccfarlbch Obozów; Protegebat caltra gla,)io fiuj,

On to trzykroć'!l:o,tyfi!?cy Woyfk,a Tur}{ow I i Ta~

tarow rozgroruił , i rO'2egnał od JPietJnie. pogrot,nern
fzabIi fwego Narodu: Repuiji fU'1t inimici pr~ timore ejlls. On to z Namdelh nafzym, Zbawicielem, JJ7ie'dnia, i ObTOllCą Chl~.ceścia{iJłw~ od 'cnlego
prawie znajomego świata zofta! ·. nazwany: Di1"eCla

dl falus in manu ({jus. O! z jakąż radością fęrca
cnotliwe Obywatelów, i we [to lat nawet, pamią
tkę jego fiawną d.liś obchoclz:t! Et ~nf!e.:;utl.l.rn rn~
moria ejLts in beneIJitliolle!
Patrzą pierwfze Oyczyzny

\

Dórny, 'na ten fam

wfpaniaty z okazałością obchod, i z radością przyidzie kaldelUl1 na myśl: jakże to cnotliwi i [:lezę
śliwi P1"Zodłcowie

ich byli, którzy z

ochotą

dh fia-

wy Narodu życie, i krew fwoię na tych woynlich
ofiarowali, pod tak walecznym ze krwi ich Królem!
Dilatauit gloriam Papulo fuo.- Patrzą Rycerftwo
nafze, i Zulnierze na te znaki tryumfow fwoiclI
Przodków Polaków, i wzdychając do 'Rawy podo~
bncy, oczy na dM dla wftydu ledwie nie ze

łzami

fpufzczaią·

Gdzid 1. Jo 1ława Woylka \lafzego podziara! gdzież" to te lJ1S'ftw~ i w,tlecznośc, ktcira
:lł:otyJiączne \~ oy{l,:a rozprafLai'ąc fZftblą t:w~, Niemieckie od zguby ochranfata ol,lozy: Pr'?tegebat ca-

s7ra gladio fuo.

Patrzy z

radością

i

ciekawośt'ią

na tę wfpaniałości wojenney wyftawę młodzież Kra~
jowa-, i zapalona j

l!c(!Ś wewnątrz pociechą,

i. wzru-

(:teniem , zauziwia lig porównywaiąc to, co oN 11.rodzie twym flyf"y, z tym na co teraz...w Narodzie ·
A~

patrzy: Gdziez jeft ta.

ręka, ~tórey

f.'lmego zama· _

chu poftrach rozprafzał potężne Niepl zyjaciół W oyna, n wybawienie całemu Chrześciańftwu przyno~
fząc, Oyczyźnie fławę, li. zwyci~;;;com llieśll1iel'tel~

nI! wiekami pamięć w Błogołławieńftwie zylkiwał!
IJireila esc Jalus in 1nallU ejus, & in JCCCUlL~I1l, memoria ejus in bene2żttione.
Sl'yfzą dziś

o tym fto-Ietniey pal1li~!tki Zwycię
ffwa Wiede{dkiego obchodzie, Szlachta, Obywatele, i famo PtJfpólfrwo; patrzą na znal,i Wojenne,
które ju); tylko cUa parao/ł fię chowaią; patrzą na
oręż, zb{oje ,. armaty, namioty, i nie jeden a); do
łez rozrze\vnionym Gę czuie, jakie dzieła uczyniła
\Vfzechmocna' r~ka Bolka w Narodzie przed llie~
dawne mi czary! Gdzieżeście Dufze wfpaniałe!
gdzieżeście waleczni Męże! gdzie ów Duch narodowy bitlly, i nie cicrpią.cy cienia niewoli! gdzież
jeft· ów Patriot!J>::m w mil'ey ofierze dla Oyczyzny
t11łLlg, życia, krwi, i muiątlm, jakim zawfze 11 nas
tchneły pierwfze Oyczyzny Domy! gdzie); fą owe
nafze arfiiwły , Zbrojownie, orę);, Pancerze, i
zbHlje ftotyG:1CZllCgO Woyflw, które jefzczc przed
lat 96 na Seym.ie fpifane i z[uftrowane z Korony,
i Litwy na Woynę Turecką i TaŁarlką pohzuie
fię· (a)
(a) Znajome Nt/rodowi "l/mm z l,'cmM, i wiadol/lo;ci "ucz!f lo
~tJ/'e

Krajowi

Gazetę IVa'Jzawjką wdJ'lIku

/poJobie 6pt/alo ob$H.od ley

pamiątki CZ?/lIioll!!

podaje;

o.tywiaią miłość {ławy

Narodu, orze·żwiaią Rabą chęć w Obywatelach do lłuzenia O y czyźnie, zagrzewaią ferca Rodaków do miłości Oyczy~
zny, .i przywiązania Gę cnotliwego do Dobra fwoje~
'OpU~&it; nie moi,.4, ablj tak

J'ft1rown8 !}I/mo w Jmmy tylko zojla/o

Gazecie, CI pruz Nay1'o'ltio:1l;e!l/u rozdwkoWC/łiia, nie Jzlo /m po.
tOIlI/lOści. Doś.' jeJl lo pifmo gnIlItowIle , a w Dudm C/wtliwego O.
bljwate!jlwa tlc'J',cme zebrane i I<:o~ol'e, przeczyta,,',

li kn:d!! zal'a~
i

wyz/la'; będ'lie .m!fial, że G~zeta IVnr/,.;;wjka, lJ<lfdzielj lYf)t'''-ą

/i,jlrukc?!ą, llii jamą dla cid~C1woścr'lClbawq, od P rzezaC/lego Au~

tom. JwPgo, ttlo:i:ollq zojla/e. P, zypndkiem jakmz.(ci to fię Jlalo, ie
~d fljck ja1l1ycń /lów po''Z/jl1a fię 'Km:aJlie' ttli{~l1e w Wilnie, od kt,;.

,.ych w tym jr/l/lljlJl czajie dHlkou'lwa Gdzeta', o tyllJ~e obchodzie,
PO"zy"a Jię w Warfzawie. Oloi: cala, /la pot01łJnott /tiech przy tym

Kaza/drt zojlanie:

Z Warrzawy dnia' 15. Pazdziel"ni1clI.'
Slo lat te mIt, jak LEOPOLD CeJarz., widząc w?jlatl/im prawie

odjilllelj pod twczas Tllrl>ckiey Potęgi Itiebifpiec'Uł/jlwiejw5!f Kpa?!
; [wą Wtcdeidką Sto!/L'ę, w!ffia/ do uajulf Rzuzypofpoliley Polfkiey
u' Poje/Jjwie .Karota Ferd!!1II1llda F/lab'ę de Walclet(łe:n, Kaw,~/era
Złotego Runił, aklualnrgo JWlgo AOIIJ,,/ian.a i SzambelalIII

Dworu

Eleonory Cpja/ ZOWf,!f WdowIj naij7.l.J!f:jze.go n:ąf{zcę " dodtlwjlY IIIU
elewa Krzyjztofa Bapona Zicrowlkiego,jwego KO/1l1flia;zl1, i flU6~
go od daul/Icgo czaJu w polrztze Ablegata;. daJąc im Ro/w r 683.
d/lla z. Stljcz/Ua pel/lolllomą fiJladzq, ablj zapl'ajz ati Ruczpo, jJoli.

ft PoIthą do zwią~ku z CeJ..u·um przeeiwko Turczynowi, i Tmktal
;miP/liem rejmjkilll podpif?'i.
Sto lat tell/U, jak Ruczpojpo!ifa Pollka., za p (!IIowallia \Vidkie-

go

--------~----------------------------pióro,

Te uwagi

So~ielkiego

Jana III. na ,','ey1n1e \Varfzawlkim zgromadzol/o, mi·

1110 wie/tt ,'ię!zlicH. trl/d/loht, chętme l)omowl Au(łrxackiemu. Ul

11Jtljln

trudII!!'" tak le i ojlatII idz prawie oko/iczllościadl pod':w ,za!; zofIa.

że

;qcemu, tę kl'wuw'ł)1l'zljjlugę tlCzy,m' pojlallowita, za Lajkl Rafa-

w lVaI/zawie;

opzI1cU

.

/a

·'

r

czyli Cnotliwym Pat~'iot!Jx,rwh, Który Jeb ma uror~
mować na użytecznych, <?notliwych, a zatym fzczę
śliwych Obywatelow.

~o Kraju, a ferca Itrąjowey 11l1odzieŻY napełniaiąc
wyo.brnżeniem męftwa, cn'oty, fławy, j zwycięlłw,
chwalebnych ich Przodków, prowadzą do napel'nia, nia fiS' Juchell1, Obywatelfkim, duchem 0yczyftym,

-

/

la Leruzyfllltiego Cńon!~ego Korolln/go

COljca

Ten to jeR: zamiar Prześwietney Kommiffyi Edu-

StalliJława Lefz-

IIzil flli/;ola(/ Sieniaw.!ki Hef1naH PoliIII Kol': lfrojtwUrJa Wofyiilld

czyMIiiego Krvla PO'!/Iłl Polikiego i Xiqięcia Lotaryńikiego) Ńturr,

%

Pojlowi CeJ:!rfoi#IllU. z(J(Hrcaiąc8I11u Slall Rycerfoi Poliki do obro-

' JabroJl':)Wui Human II/'. K. rrojtUloda Rutki. Sprif'l:~(f Kr,:/ FJ~ec

IIY C~jarza p";zeciwfto Turkom, odpowiad(l~qc jako SeylllOWIj lIJa1'.
jzalek

Cjr<yMem

LaciiJiklm) oświadcz'ljl chęć

R1j(erlZOW

,ziedo/!r:prre nawet mieyjea. /{ay t uIltlUJiczffe dochodz;t:r

PolJkich

110 winy ,

do obYol!y Familii Auftryackiey, ale tsJ: warowaljobie odt.y.ż, Familii Aul1:l'yackiey

wiQCZIl'l

ą lada dzioI 'w 1'ęku mid będą.

rza

31. '.Hfarca, pomżmiolly przeciwko Turkom Traktat z LEOPOL.

to jej! Kal'dglZat Pio ż Kardynał Barbel'ini, imie"żelll'julf/ctJ f,[o_

Sto lalImIlI, gdy
%

.'

% ambOlIZj'

d"

Jan liL Król portki, dctrzymuiąc zawarteglJ

Cejaium P"zg1J1iena, 1ftjzylja", wofobi, jwoieg Rofm 1683,

Ul

Ilzi,'; Wlljebo\Vzi~cia .Matki BoJkiey i "torego kilką dniami poprą.
azil

••

d/ł

u.

!6G;eczki

C!uuqgiew (;'ttf.
Z

drogiN/Ji

ofFz!Jmal.

nit, zlJkomi, <f/mi. Z 1'3/\ W I.

it'ludj<:lj,

do Bazljliki, jam K,'v/

Kazllodfieitl, :::'lIlo7~'wlz!l

Im

wżtat

texl Z

lego

Zwycięi:i:ę

Ewcmge!ii; FQit

h omo mJfflls a Deo, cui nomen etat JOt l TNES; to ipfr; BJ tl\Il\i
poRany od Boga, ktoi'emu ilUui bylo

od "ich odjlqpi/: Pr<>etenfio_

nes adS3lis-fodioas Vieliceofes-, integre remittit in perpetullm, &

.,

podzięhoult1:/ie Bogu za ~fVljcięjlt.I.JO wiei i~t:ll, po-

Te Deum LalldalJ1u; illto,jowllt; po czym

lIJiano~icie zaś,

al1uibill\t.

IVi~lkq Mahometa6iką

wjzecflllemi \ViedęńJkirb Obljwatel:w

\V)eliczki jolngch (' z okazlj; woi/"!! Szwedzkiey) U1'ojz,"zolle

rli~8d1f p"et m!!!e ~ u'iec:::/lie umorzy! i

liCi

CIELA V,TIEDN lĄ

j!t.ill daw11e G1'tlnice Aull:ryackie i PolJltie, nienarz.j'l:O'" lla zawjze

OWI

V

potyln do Rzymu pojlal) Zwycięfoą ręki] ,.tlUIII

go Ko".iola

mocno obwa1'owa1l1ji'f1 Traktacie, wyraża/lO b'flo, ii ta L.iga, wj~!I_

C,jlrz LĘOPOLD, imimiem jWlp", i jw,!c" Sukce.ffoTów,

,n,'

flar{JtllJli zab,..;,,. a gd:; Ila:caiutJ'z do Katedra111ego \Viedeń/kie

narcMw, tell~.
, Tmkttlf :t.apl'z,yjiądz obowiązani byti. IV tymi. laŃ,

Zup

•

nieprzyiaciol przZjmuji!,
1f!

fcturego 1'ę"'~, KIlTdytla!i Protektorowie Cejaijki i Pol-

illis robur addlt & p rae ll:a t :

I

U,aI'OUla'lo) 11ayftl?r{Uj I!fIa caly111 U/OZjJ~le11l Jto.<lImrr.{, a,Ola

li/.v:r,ia R. ,683. uderz'ijt na liczlly Oboz T recki,

DEM Cejarzem do/mit i podpijany 'Zoflal ; a to pod GwaTancyq za~
cŃtcaiqcego do tey Ligi INNOCENTEGO XI. Papieia i jego Na.

zoft4f~i: PerpetulI~l

PrZ/juywj:t:lJ zali/lU pod oblę

Spn'ljfi1ierZDllcmi, o;'az obiąufzlj (jak bltlo w Traktacie Pi'zymie.

Sto:ta! temu, jak !ta tymie Se'ljntie \Varfzawikim Roku 1683, dnia

' ru,

d10du

iOlz?! jui' WiedefJ , ' i zlącz?!wjuJ fię z Ce/ar/kicmi i z i:memi

filarjza/ka Se!Jlilowego) Fu!urorum fpe plenus.

IQ

Ul

il: Turcy , WfZ!fjł!;id ,MiaJla i Wji; okol, Wicullia le.

żqce, ogl/iem i mleczem puj/ojzq, i. jamę tę AI1!lryad_ą Stoli.

w c~as pl'zyjz!y dla PoliIliey wd~ięC7:.

110#:'Futurorutn (jloJ<la ją pomieniol1ego RaJal(l Lelzczyil1kiego

flrpcuw;

CI;~ŚCU!: IVoyfta; a d"ugą czę1t prlJwadzil za K#'ć!em Stallijl.7w

JAr;,

Sto lat naojlate,ł fenm, iak '!I''' ZW!fcię;Twe/Jl, tak ji',wIP, ia.fo

I

i fW:1j Polti;,'i Narod, wjlawiwfuj Widki SobieJki, wdz. 'ęcz"ie od
MOlla;'cliow 'Ch' :ufdflJ1jliich powlllf~owm,;a potljlll odbiP/'a/. Go.
dZlen fU iejl

wjpo1;1111i!1l1,~ t

uwagi, Lift SICl!WCIj OW"!! Kl'yfl-yny

Kr"towelj. Szwedzkiey dwa ,z.a. PlIia_irlJ':tika, po tym uwo!mtlliu

,

/

kacyi Narodowey,-w nakazaniu dzilicyrzey Uroczyftości,

p.by zgromadzenia Szkolne z jak naywięl<fzą

oblza~ości'1, ilawną

Paliliątkę tę obchodziły, ahy
Waleczności,

i Cnot Obywatelfl:ich przykład w Janie III. Polaku, i Królu Mlo~
-dzieży S'zkolney jak nayżywiey w Mowach by!
przerożony , aby tym Przykładem ~uyśli Oyczyfłe,
czylt . Duch Patriotizmu wp~a6 w ferca Synow Oyczyzny, którzy fą jedyną nadzieją przywrócenia 1ławy upodlonego długim nierządem Na~
rodu! aby IV Przykładach nidmiertelnych czyno\v,
na Tronie, i w Obywatelfi"je tego Zwyciężcy Walecznego, Bohatera, Polaka i Króla, pokazać, co
czynito na ten czas Polakow ilawnellli, i potężnellli,
a co teraz uczyniło jch niefzczęŚJiwemi. Tym to
ten lInyzllakomitfzy

Duchem Cnotli wego Obywatelftwa, czyli Patr/lo-

t)jozmu, tifHilje przez wrzyftkie fporoby Pr:tdwietna
1{ommifJia fetea

Młodzieży napełnić,

tego po Szko.

hch fwych żąda } tego ~auczać na fundamencie
Wiary Bolkiey, i Religij każe; kie"dy więc dziś przytym nayuroczyftfzym Dziękczynieniu " Bogu, w ob·
chodzie Stoletniey pamiątki Zwycięftwa Polakow pod Wiedniem, o Duchu Cnotliwego Obywatelftwa.
mówić poftanowiłem, rozumiem, że i zamiar nRyfzlachetnieyfzy, Prl:.eświefne/ł Kommiji!fi rozkazu zofta..

nie wykon!my, i że nad Obraz Wieaeń:fkil!go Bohaten\ Króla.Jana .III. jaśniey wyrazić nie można, cb
to j eft Cnotliwy Duch Obywatelftwa czyli prawdziwy PatrJjot!f:l.m"
Duch kR~dego Narodu z Iftoty rządu, i KaraJjnalnJjch praw jego utworzolly, tkłada moc i fił~

jego

rzetelną·

Wiednia, ao tego?: Wybawiciela z Rzymu pifany,- gd"6 (wie.

Duch ten Narodu, jeft to chęć powfzechna Oby-

fzc-zy/lt niby dllcHem) tak ",';wi; " Nieza-zdyoJu ..ę IVaJuy KI'c1-

watelow wfzyftkich ogutem, ofiarować fwe maiątki,

" !ewf/riey 1I10ści, alli Kr6leflwa, ani Skarbow, mzi bogatljcA Lu-

zdrowie, gdy potrzeba i życie ku Jzczęśliwości [pól..

" pow, Mc1re Bóg da! ON"z/jluat.

Zazdl"ojzczę za,', zat;aroj<cz{!

" tyttl!Z$ \Vybawiciela Chrześciallfl:wa,- zazayo/zcz{! telf L!1fl'/, dla
" klc1rey możecie jię l/aujtIJat dawcq ?:!Jcia ; wolności tak. Pn.!JiaII

ciolol1l1ako i Nieprzyiaciołom; iak ied,,!!ck a/~owie/JI, tak iaru.

" Ch", '-!fele i wol"o.<t tłbe/pieczy/_ś. Non invideo Regnum, nec
" Thefauros & Spolia, qllre acquirere datum eCl: a Deo. Invicieo
., !\1aieltati VeP'rre incommoditates & peric111aj invideo titl11Uln

ney Narodu.
Jm więcey kray jaki ma Ofob Duchem tym tchną
eych, tym mocnieyfzy jeft we~nątrz przez Sprawiedliwość,

i Praw zachowanie, i zewnątrz przez
moc, i fily zjednoczone; i mógłżeby , którykol-

" Liberatoris Chrill:j~ulitatis; nec non Gratiam, quo d pojfet di.

wiek Narod być lliefzczęśliwym, gdyby takim Du-

" ci 'd ator Vita! et Libertatis Amicorum aoqne ac lnimico. um;

chem rządzony, wolność, .Prawa, całość i powagę

"

li tri

f'l ue enim Yitam & Libertatem in tuto lucavit

,.

11

rwą utrzymywał?

"JJ "

Tak Jelt PP. Praw ~a..-odowycb 1nlłośc , i zneho-wilnie, czyni Obywatelow Cnotliwych, ą Cnoty ich,
i ObyczlIle, czynią narod mocnym, i zupełnie fzcz,'Śliwym.

zachowanIa w nl\rodzie próżna mil(lść
Oyczyzny, a pewny jey upadek. Bez obycz'.\iow
dobrych w Obywatelach, pró~lle f $l wlzyiłkie
J>r:l.WR , fi pewne ich pogardzenie : Howcm mó·
:więc,.: Bez ducha PatriotJpmu w Obywatelach pew·
ny narodu upadek. Uwaga I'ierwjita.
. Bez

prąw

, Bez ,Cil toty i obye~niow,
trlJo tJJz!n. Uwaga JJruga.

,pl'ói~ly

w nnrouzie

Pa~

'Ciwilnn. wprawdzie jeft ta materiał wfzakże oba_czym ją tak do Wiary, i Zbawienia wiecznego przy, ftofowaną, że iko1'o ferea nafze przy Wierze i Religij, tym Duchem Cnotliwego Obywatelftwa napełnione zó.fl:aną, wi~kfza z tąd chwała YoIka, za
Przyczyną N. J.\IL Parmy, i wj~kfza Zbawienia nafzego pewność wyniknie.
Czy l11og~ż w którey mówienia materyi, śmieley
o błogołławieMhvo Twoie Pa.fl:erfl,ie JO, Mci
Xiąże. (lO) j~ko w tey o cnotliwym Obywatelftwie,
~tórego od pienvfzych Domu fwoiego Przodlcow,
prouć

(") Cel.browa! w Koteille .Alurdrmickim na tę llroCl:lfflIlN. w
./lf'l./lelteyż Bifl:upuw, P,'alatów, ea/elf Kapituly fwoielf, i caltgo
Dut'ńowin1jlwa tey Stoli,~ Litewjkiey,
JJiflujJ Wi~"{foi.

J. O. Xi,\ie

Jm~ć

.MlUfaliki

nieuftal'l.nie ZaWrZe jefte$ 1\arodowi miłym. Przykłl\~
dem? PatriDtlJ~m Cnotliwy by-t zawfze dziedzićł:we~
tego Jmienia i Domu: Obywate1ftwo praw dziwę;
jen fzczegulnYI11 W. X:zcey Mos ci upodobaniem, 1\
nawet, gdy i fRm Bohatyr dzifieyfzy niezwycięzoo
ny Jan III, Sobiefki Król Pol.lki, jeft , złączony ~
Jmieniem i Domem jego, przez naypó:inieyfzG.
związki z Domem Xiąząt Rad~iwiłłow, a za wzor,
nayślicznieyfzy Cnotliwego Patrlloty't.mu jeit nam
dziUay podany, tym śmieley wi~c o błogolławie{l~
frwo W. Xiąięcey Mości PaiterzlL 111CgO uprafzalll,
im milrzą tę materią dla niego być rozumiell1. Ncn
lu~Jttus te Pas10rcm fdquCllS.

CZĘSC

PIERWSZA.

Gdybym mówił do Mi~fzkańców it~rzego Kraju, nie _
tey Oyczyzny, w którey moc, 1 władza Obywatelów Prawodawcza, obrała Religią ś'wię~ą, i prawdziwą, ~.fl:anowita prawa zbawienne, i tlzyteczne,
:zachowała w całq~ci llayfzacowoleyfzy w nRturzę
ludzkie)" dar, WotT/;OŚĆ, , zr21ódło cnot, i fzczęśliwo,,"
ŚCL; z trudnością zapewne przyfzłoby mi wytłuma,
czyc im, co to je.fl: Patri(f)~!Jzln. ,i jak pez niego p e.. _
wny jefl: Narodu, i Prawa upadek.

Nie znaią PatriotJ)xtnutattr, gdzie każdego za...
pracowany maiątek, jefl: w mocy, i ręku Tyrana;
wladnąqego życ~em upodlonychniewolllików pOdhlg
dziwacznych upQdobap, f~yclt l1ami~tnoś~i.
Nie znaią hun Pat,-iot!;:~mtt, gdlZ:ie ltiemafz Oby·
:B~

.

watelów, tylko niewolnicy, gdzie niemafz Prawa,
tylko gwałt, i wola DeJPota, gdzie nietnafz cnoty,
tylko przymus, i zniewolenie THrana.
. Nie tno~e tam kochać żaden Oyczyzny, bo jeynie
ma. Nie może kochać praw fwego Narodu, bo Oll z
nich jeR: wyzuty, ajeśli mówi źe kocha fwe wlafile
knydąny, nie jeR: znać wart wolności przez tak nikczemną podJość fwego umy11u i fercą.
W narodzie tedy wolnym, i rządzie Republikań,.
./kim kiedy wfpomnę to 11owo: Patriotlf%m, feroR cnQtliwe czuią w nim Rodycz niejakąś i ferca zaś podłe,
i znikczemnione, zażywać iłowa tego poczeły niby
na wzgardę cnot~iwych, a podchlebftwo zuchwałych, . i w równości ObywatelR:wa fobie przykrzą
cych. Patriotyzm, czyli DllCh Narodowy, Du.ch
Obywatelftwa, tyle jeR: w umysle, i fercu poczciwego Obywatela znaczący, :ie w nim z;layduie mi.
łość tey wiary i Religij, któnl:śmy wzieli od nafzych
frzodkó w , miłość praw Narodu, które l1as rządzą
W fwobodzie, miłość na koniec wol~ości, która zrzó, <Hem jeR: cnoty, i ufzczęśliwiaiącego rZ~tdll, a zatYIJl jako bez wiary, bez praw, bez wolności, pewny j ell: upadek Narodu, tak bez Ducha Patriotyzmu
p.evvny jell: upadek Narodu. Roztrząśniymy to nie co
obfzerniey.
- 1. Przodlwwie Narodu przyieli ,światlo prawdziwey wiary, dali jey mieyfcenaypierwfze w fwych I;Zą
dach l l'adach 1 i zjazdach, Prawidla jey przenieśli

do llrormotvania fwey młodzi, do umocnienia fwego Rycerftwa, do upoważnienia fwojey zwierzchnoJci, do wfparcia fwojey władzy, do ugruntowania..
Da koniec Tronu fwego i Majeftatll ..
Religia owa Staro-polik a w powadze, w ufz:uiowaniu. we czci, czyniła za~fze Narod fzczęśIiwym,
cnotliwym", zwyci~zkim, panuiącym.
Szczęśliwy~ to Patriotllzm w umyśle cnotliwego

Obywatela, miłość Wiary S. która Przodkow nafzych
fzcz~śliweD1i uczyniwfzy, do nas światło rwe,

i

"bawienie pomlmeła.

'Ta to miłość wiary, nayprzód fi~ w oświeconym
l'atriotllzmie zawiera, Ot jak~e fzczęśliwa, przy
()bycz~ach niefkażonych bywała młodziez Knljow!'!.
,Póki ten Patriotyzm" czyli Duch Oyczyzny. był
zafzczytem i Regułą Obywatelow.
Patrzmy na tlgrun"towanego od dziecińftwa w Religij, Pobożności, i bojaźni Bolkiey!Jana Sobidkiego, Króla niezwyciężonego Pollkiego ; był w Akademij Kralcowlkiey, tam fię u~zył Religij, ćwiczył
fię w cnotach, naukach, i zagranicznych języka'ch,
tam jeR: pewne podanie, iż będąc w Retoryce, gdy
upadły Profelfora fwego Xa DąbrolljkiegoAka.oemi
ka Biret, .jan Sobięfki, Kafztelanic Krrl:owiki, ży
Wo pierwfzy polkoczył, i z ziemi pokornie podał,
nRyfzał Rowa tego pobożnego Kapłana: Nie Um1"ę.

a:<l koronę /{rólewJką na głowie twojeJł ohac~~. A los
( to
f2;cz~śljwy uiśGit.
I

'

Był w ltaryiu I tam /i~ uczy t WoJenney rzt~~i. I byt-

Religij! tyle

Oyc7:yfJ:ym zwyczajom przygl\ny, i 'P0~

uę uczył poznawać tę potęgę, kt'ó:~

gardy. a talc: mało do ulług OyczyzQY zdatności, i

I'ą miał' poty 111 zwyciężaa: o1łabiły?t te podroży je./.
go Religią I i pobożność ku Bogu ? łzy Vi octach {\a..
j9; czytaiłtc , jako Królem j~z b~dąc przed batalią

ipofobnościl Oto potl'~ęba ..PatriotJł~mu ~by nąwet

w Stambulel tam

miłośc Czczera wiRry prawdziwey Oyc~yfte'y,
mQUR była

utl'ZY-

w młodzieży. .

WiedeńlK~ Sakramentami Nayświętf:.:eml fię opa:;.

Znał powinnośc tę -2" nayświętfż,! ~'w młodzie M

trow.ał, jako po zwycięftwie , fam w Kościele W ie:

n'ec M\! zennik MacńabeJ).fki, który mówił z boha-

deńfkil11 na ziemi krzyżem leż~c I ofiary Mfzy S. tłu

terfldm pr~wdziwie 1~ęftwe1n, do Antiocha: iż śmiere
mu- milfza I ł1.i~ Oy.ezyItY'ch prnw przeft~pienie. ·

chał; jako przed niewazięcznym

LeopolCJem zyw~
fi~ oświadczył, i~ jeCJlJnie ala honol'u Ch7'!fs1ufa , ~
Wim'lJ jego na t~ w0!ln~.fl~ oj'arował: Jnlco tem\l~
niewdzi gqznikowi Z w~)nni a!oli c i tJ: powied z iał: ma-

lit to 1J1'~!ljluga .mól/ JJJ:acie} którqln CJla ciebie uc~!fnit, tak pl':4//fta{o na J('r óla Katolickiego «bil
I

Chl'ż'eŚciańs1wo l'atocuał.

Oto fzcz~ś1iwy Pałrio• fJj,"tAn. Jak ,te Jtodko jeft . w~(mmicć , kiedy mu idą
(lemu do Kościoła -w Warfzawie przed wyprawą
Wriedetłlką, qo .npg U(l !co!ana upadł Pofeł CefarlKi,
wołaiąc:; 10#u 'Katu]j
Wieania. A ~ul1cil1fz Pa~
p,ielki .ta~lż.e k~C4ąC, rę.ce p.od.n.iólł, i wołał; ](,-e5-

tl,,/-

rat~}1 całq~,~ : ChrXtękialj.ftlf,l,~.

Parati Jumus mOl'i :l'.otitls ,Iqu1lł.in J'atrias leges P"(&- '
f/aricart.

1l1~częn~lik Brat jego, gdy ł LWoil11"
fwych 'Imieniem' , i Ilufzę rwą, i cido pod
lHdłem Religu na obronę Praw Oyczyftych poświę
cił: Ego, (:I F,'atres met corpus Ci anima.Jn meam
traao pl'O Patrijs Legibus. Taki PatriotJjz,) przy Retigij od Przodków cnotliwy.ch nam zo~wiony fprawił powfzechny 'Naliodowi 'przed światem całym za..
Znano tlrpgi

i Braci

fzczyt, ił K ról~fl:wo PoHkie przedinurzem, i tarcz~
Chrześciańftwa całego, była powfzechnie nazwane. ·
Nobile hoc regnum,. CA,-is1ianźtatis es? Ilnte11Jura~,

OO1'6Ćm,-'Z' .oczy tetaz na,· rozfzerzoną rofpuftę w
l,11ł~dżieży, obac'z'my zl1ie\vieścial'ych owych w kwie"
'tiie młodości Rycerzow, owych piefzczonych, .i
rozwiązłością znikcZ'emnionych Bohatyrów, owych
to zagraniożnych modnych w fWbim Kraju StatJjs1ów:

czyftym zawiera il~ miłość praw ~1lrodo'Wych, kt6- '
remi fię rządzim w fwobodzię.

,:znałźe

rodu, nie narzutem

U1ed:Y' N~ród w tn;łodzieży tyle nierządu, a

rak, małol,ul.bąaeńftwaI tyle pfochego , o rzeczach
nierozumianych re~onowanid, 3'. tak n~ało cnóty ,

W patriotyzmie jefzcze, czyli w duc'bu tym

II, Prawa Narodowe u nas fą ibiełem farnego
Ż'adnyl11 obcey przemocy.

OyNa- '

Prawa Narodowe 11 nas, fą dowodem nayw' i.fzey
"Władzy. którą ~achowała fpołec~n,,# ł p.j~OJl'

dzi nie

podleSła,

_ni

podl1ąną,

Z lu-

Ten to zafzczyt fprawował w Rzymfldey młodzie

',~y aWf!: umylłu wfpaniałość, i chwalebną wyfokość,
ze nad RZ/lmianina lmie, niechciano w życiu <rod.
;:,
nleyfzego nazwifIca. To fprawowało w Rzymianach,
że. gdzie fzło o powagę Prawa, tam ani przyiaźli,
am poftrach, ani zy1k, ani inte res, ani ftrata nie.odmieniły nigdy ich ftałości, i wfpaniałego pofi:anowienia. Y przez cóż fiawne były te czary w nafzym
Narodzie, których iloletni,!: pamiątkę obchodzim te. raz , lub 1,tóre, wyżey pod dawnieyfzemi Królami
przypomina nam Hiftoria? znał każdy pl'awa, kochał jej i fzacował, i ten to fzacunek Praw Narodowych, tyiu tworzył zwycię~ców, i bohatyrów.
Byty zawf:.r:€ zatargi, i kłótnje między wielkiem.i
Domami, ale gdzie fzto o Narodu fiawę, wfzyfcy
fię ' łączyli, i jednoczyli.
Wiemy co ucierpieli, i jalde rozterki mieli owi
Wielcy Hetmani, j WojoWl'licy, Zamo/lJcy., Zotkiewfty., C,hodkiewiczowie, Czame,ccl}, Radziwiłło
wi~, /(ol'eccy: Sapiehowie,SieniawJcff, Wijżniowiecc!l.

Pacowie ,.!fabłonowfcy, i iuni. Ale kiedy przychodziło

do bitwy', gdzie fzło o dobro Narodu, tam Prawo Krajowe nad ~fzelki interes górę trzymało.
Lecz na c6ż dawnieyfzych przykładów fzukać ~
Pamięta to Miafto, Wilno; jako w tY'!l:t:e Kościele,
Dwóch .fi:arożytney cnoty Hetmanów, maiących z
fobą jakieś

niezgody, dla dobra Oyczyzny , przed

Obliczem Boga żywego, ze łzami wzajem mile Gę
1.l.cilkali, kr~wdy

rwe fo~ie wzajem dla Praw Naco..

dll dan.liąc ż zbudowllniem
rozr!l!:ewnieni e m PRłf'
go Iuąu . Był to Xiąże Mi-chat RaiJxiwiU, Hetman
W. Lit: z Micha-tem z Xi l!żąt ,Ru/kich MaflalJkiln .
Hetmanem Pol.

11a

ten czas.

Sam ] ;mBopierki będl!c lVIarfzatkiem i Hetrnanelll

W. Koronnym, ów

zwycięzca

bitny, pod Zbo1-owe,n.,

pod Beres1ecxkiem" pod p oa!wfJcami, p od Chocimem,
był

on przeciei od nieprzyjaciół spotwarzony, na
wygRanie sądzony, życie Jego by ło ocenione. Miał
«in przywiązane ku sobie Woytko, mi at po sobie frJl- '

masa, i wielu Senatoró,w, .radzono mu aby fię pomścił nad osobiftem:i ni-eprzyjaciółmi;

ale on, prawa

Narodu nad fwoję ~zczęśliwość przekład~~cy, przy· fięgę wierności Woytka, obrócił na zmazanie l11~nie~
bnego Nllfodowi T1'aktatu ' BUdziackiego" i na karki
Turków, i Tatar. Ząrętwiał Raby Król Michał:, kie l
dy Qbaczył w Senacie, że ,gobidki Hetman łzami za..
lany, wzbudza Narod C'tldną wymową , d~ Iterwanla
Traktatu, który kaydany Tureckie w1f,ład~ł na kark~
Polaków, wzbudził ferca, zebrał ,W oyf]ra ~ zawfty""
dził bojaźliwych, znjoil 'l).\rkóW pod .Clwcim,em : ~
miłość Praw Narodu kierowałll zwyc;j~zc~1 ,O! drogie,

łzy M~ża Wielkiegp, jakoże~cie potężne

Qa

.'

~fl1i~k:

czenie serc, w których cnota j PQcz,"iwoś~) mjwo 91
poru namiętności, zagruntowR~.a~, .tRkie łzy BphlitYJ:j
(kie dwa razy wżycill fwym,jan Sobięfki
wyle.Wał ,
,
'
raz gdy TraJ~tat .Bu,dzżacki .był podpifany, ~rugi raz~
...

.

,.

".

I

&dy, Ukr:,ąinf za !,lieprem i Xięftwo Srnoleńfkie, tra~

a.
1i;tIJ-f

k~tttem G..:zymu,łto.wl1chu, dla ~ofkwX .l;l1ufiał QftąpiÓ.
,.

C

I

'

A../,,-!/il" 1~,IrALni/c f, ~

filpP6th;"''' ·ii-l!j-Iv.!ńMlJt-

n1'rM

,

O! gdyby Młodzież w Krnju znac cbciata tf fZ(':r;ę
śJiwość , co to jeR: być prawodawcą Obywatelem,

gdyby to wzięła za hońor, co jey rzetelną jefł Hawą,
g9yby umiała cenić godność Obywatelftwa! PatrJlot!l~m, więc czyli ~uch Narodowy, prowadziłby ich da
dZlet pełnych użyteczności Oyczyźnie. do dzieł
w!hzefzających Rawę Narodowego imienia, do dzieł
cZyniących honor Nacyi, i ufzczę,śliwi.enie imie samym.

.Cóż b~wiem dobrego- w Narodzie być }ciedykol. I' l.
wIek moze, bez miłości Praw , każdego obo WląZC~
powinności regulujących? wzburzenie nal11iętnoki
Osob partykularnych ,. zechce zrywać, ów łańcuch
fzczęśliwie jednoczący wfpołeczność" i jeżeli PatrjJotJjcx.na praw miłość, nie połozy tamy zuchwaI. ~lVU namiętności nie-rządnych,. pewny upadek fianu"
l zguba. niezawodJla. Nru'odll'..
:ram ~ołnierz. bez praw karności fzlcodliwlZym bę
dZIe Pauftwu,. nad f"mego nieprzyjaciela, tam Sędzia
bez fp.l'awiedliwoś.ci, llciemięży Ohywatelów harziey,
, .
nad zuchwałość TuranCł , tamSellatbezJn'~
l..,OSCł praw,

•

o(~ft~pi publicznego dobra" dla: ofobiftego WyglHowanm, ta~ Mini.fte'l' nie muj-ą.C' Ducha. Patriotyzl,1lu
dogodzel1Je po~Uym zamiarom fwego Pana, a zamierzonym wlasney wyniolłości fwey celom, przenielie
nad powagę, caJość i: Dobro powfzechne Oyczyzlly.
Tam Duchowny nje znając Ducha Wiary, ani Obywatelftwa, da łatwo górę zmyślney czułości, ft. nieczułość ku Oyczyźnie, i jey dobru, zdawać mu Ji~ b~-

\~

. 1.

t\ .

dzie powinno~cią ftanu od Cyw~lności odłączoneyo,
tam Kupiec bez wiary, kredytu, i rzetelności, więcey
ufzkodzi Obywatelom, niż gdyby rzeczywiście ich
dobra, i m~ątki wydzierał, zgola ftany wfzyftkie,
bez miłości praw Patriotycxney, ftraciwfzy upodobanie w fwych obowil);zlcach, uczYllią dziki nierzą~
przyśpiefzający zgubę i upadek 0yczY:Zl1Y.
O!

biadaż

Narodowi, w1ctory1U l'atriof:uzllt prawy
w fercach 'O bywatc!ó w, w którymDuch Oyczyfty Narodowy wyl{C?rzeniony, a miłośC Praw i }(arność zatłumiona, wzburza jednych na zgubę drugich,
aby tym łatwiey powfzechność przywieść do upadku i zguby . .f7~ genti infurgenticontr.a .g~nusJuU1n.
wygafły

Prawa;, to 'f"ą naliona fzcz,ęsliwosci powfzechney..-,
na niczym fię barziey 'nie,gruntuie Pańft\v, i famy ch- że Obywatelów ufzczęśliwienie, jak na do~onałym
Praw zachowaniu, a zachowanież to, czyliż być może, bez tey Patriot.Jfczney. w .c notliwym fercu Praw.
i ~ządu Oyczyftego miłości? Tam bowiem Pat,-żo
tyxm cnotliwy i oświecony, zamyka w fobie, nie
tylko miłość Wiary S. od'Przodków nam zoftawioney, nie tylko miłość praw narodu, któremi fię rz'!dzim w fwobodzie, ale i miłość wolności, która jeft
zrzódłem cnót·, i prawdziwego w ciwilności urzcz~
sliwienia.
II~. Wolność,

Rodkie Imie w Republikań/kim rz~
dzie; jen: to fwoboda pod prawem od famegoż na'Jodu, uftanowionym, jeft ~o zupełna moc i władza,
Ca

P tOdl

czynić to wfzyftlro, cokolwiek

1.11\

)lfzczęsłiwienie

. ~o.

b!\.talij · zawfll'e fzc~ęsljwycb odptawiJ, inni W
Woynach /VIofki/!,I,,!fkich, Szwe{jzki~łJ;.. JFbł~fkich-.

wtafne, i fpoleczności, czynić dozwala prawo.
Wolność jeft to Panem bydź _fwey Ofob-y, [wego

Tatarfkich'" TLo-eckich,

maiątku, (W9tcll zylków, fwych wynalazków, rwo.
je!:. zalninrów, fwaich bogactw, dóhr, fortun i caf~go liehie. w Q,b/rębie praw cd fa\11ego fiebie • wraz '

z fpołeczności.ą_ 1JftauowionJ\ch~ \Volność cnotli wa
dalekajeft od rozwi:tzlości, i fwywoli WOUI0~Ć Q.

lJyw~teHka, ąa eh od pogal-dy in)1ych, i llcierni~że
ni"a, wolność cnotliwa daje dufzę Rod1ut; mnyił ła.
gocfny zacho\Vanie Gę z ionemi miłe , tam tylko gdzie
o cafoś,ć iqzie Oyczyzny" ni el,ftrafzonym fercem.
'i niewzrufzonym u'ielie- ży-cie, i krr.w fwą Obywatel,
tą. wo1n?ścią, ~o obroJlY fwohalI [woich wzbudzony,
O'! ił6d'kie w1bomnienie wolności, jakichże eu.

dów Bohaterftwa dok'lzywać llOliefz, kiedy W iftocie lw'ey cnotliwey, ferce_ Obywatelfkie napełni!lfz!
. O dutce n.omen. libertatis mówi. Ci.ceto ..

_ 'Ta ~o worności FOzumncymitość, tworzyła owych
~~?ha~yrów w Narodzie nafzym, którzy krwią fwą
zLeli O,lCZy}Ily granice, a Rawą fwą nal1elnili Kro,.
nik.i. zqftaw.u i~c llodką pami~ć, wzbudzaL'}cą do m~i
,ftwa, do 'yaleczno ~ ci, f prawdziwego Patrwt!f,zll1U,
Cóż tych.Bohltt:eró~1 zna.yduiem w Domu Potockich.

Ź k~órych jeden młodziuchny pod Wiedniem, piet'wfzy złąlllal' Turkow z Chorągwi!! H,I.l,ffartklk j he,..
fwą przelał w oczach K róJa Jana, na tym llawnyrn
zwysięftwie, w Damie Raoziwiłłow. I I, było Hetmanów

W. Lit: a jed~ll z ni~h Xiąże Jerzy Radziwiłł

życie

i

maiątki

fwe , nie:di'..

czone ofiaro,wali, ! "rDOllłU $apiehow Rycerftwo •'-'i

,nlęftwo bywał:

ta1!;'dziedziczne" łe oj dń;Y1l1 ~niGh
Janie j Sapiezie Ja", III.) Król nie~wy<;iężony powia,.

dał:

\

dziel IWoeTjkich Il'tial w~ailęmoś€i,
to w;:.ioł oo..!fan(l Sa}Jieh!i~ Tuftkiewic,!- Janufz Wojewod-i J ijo\..,.fki, pod Cekol;ą p()~zel~ny, pos} C-hCf!'
ii

cokolwi~l"

.cimem przeG·ież w,łafnym lcolztem ~ Chorąg.wje pr(j.,
wadził

z Chodkiewicze~, a z 1folliecfK?lJkim
HetnimI

.

-

Jlem

KOf011-llym" zbił,

l)a głowę, ogrumnę Woy~.

tTu.l'ków ~ ł T~'9\\t pod ~mi&iH;em Podollkwl. Mo:fi

faljki Alex,:a\l~Ięr WojeW9da MińfJci ,.Qd dzieciń1tw2Ij
.:w oczach MTiclkj~h H~tm~Ul6w ~ i ' Woj~wników.
,

ChosllciewicZfl, ' Czameckiego, i Zó-4k~ , 1ki~g()łfz.u
ał fła)V:y, ~

4C\?bra N~·odu. a kofztem I~ okryte

, Chorągwie na ob~OJ~ę ukoch~ne'y Qyq~yZtly ftawił,

e c'Z.'fi m<>żeż byc czas wyliczania. qziel Pa.trioMw
~a.J~d}l .. których tworzy.ła )il1iło~ć \ Oycz'yzny?' Co
pc)cazowali Pac z Sobiifkim pod Ghocimem, GtJilłł<
JeJf, WoUowic;óowie. l!olubtńfcy ~ • RtewuftJf pocł
l/(ieCJniemnawet,i S'trHgoniemCudaprawie ll1~fl:wa,i
waleczności dokazowali. Lubomirfty.; Poniatowftll J
(:;r,q,rtot"lIftll,sieniawJc/I, Wieluż' B.Q.hatyróW' J),a 0fi\ar~
Oyczyzny z życiem. krwią i maiątkiem wyhmych;
znayduią W Oycżyftey j Europe'y'fkiey Hiftoryi ~
Gdziezeście duchy m~Znet i (ecca śmięr~,ią· dla 01·
c~)/;n}'" łłieuĄr~~on~! , $w,J?,ogawfti- z L~J,fow{zczy"
/

kami, Ferdynanda Cefarza l)rzy W ęgracn utrzymał,
a WiedeńodRakocego oblężenia uwolnił. Ow Rufino-

wjki, lctóry ~~. Chorągwi Fryderyka Palatyna Reni, a
~8.Chorągwi Węgrów na woynie wziętych, Cefal'~o
wi do Wiednia na tryumf poRał, a falU mężnie pod
Chocilllem życie położy t. Ow Iaecxkowjki Wielki

Molkwie, w Turczech W Węgrzech i Niemczech
Wojownik, dla Oyczyzny ufługi krew rwą w poty.
czce wylał. Ow St1·oJjn0l1!./ki waleczny który jazd~
CzelJoą wycioł, Graffa de Thurn zbił, Ren przerzedł,
i LeopoldaAufłryackiego Arcy-Xiąźęoia ratowaŁ.
i przy Węgrzech utrzymał. Ow Zietińjki młodziuch
ny Towarzyfz który.Jana trxeciego pod Chocimem
pierfia~i fwemi zafłonił, i W tym momencie fza.
bla Turecka życie mu odeLrata, ów Kofiakowjki
Mikołay, który z tyfiącelll fwego pocztu Oboz
Chodkiewicza pod Cbocimem, w naywiękfzym lli~
befpieczeńfłwie ratował. a żywność WOyfkUjllZ pra.
wie ginącemu, yardem krwi fwey i życia p.rzyfta.
wić ufiłował. 6w Samuel KofiakoUf.fki który odfiecz
Turecką z Kamieńca pod Chocim idącą zbiwfzy i
~wyciężywfzy, uRal Janowi trzeciemu drogę do Ha.
wnego wzięcia Za.mktt Chocimlkiego. Ow Matcx!lri]ki, który wyniefioną już nad famą gtową Jana trzeciego, Turecką fzablę pod Parkanami, odwagą fWIl,
i ofiarą życia utrzymał, i z pomocą Cerkaja Litew.
fldego fzlachcica, zemdlonego Króla na mieyfce bezpieczne uprowadził. Ow Ruóinkowjki fi:arzec 95. lat
maiący, który pod. Wiedniem na pi~cwfzym ogniu z,
W

I

Chorągwią

U 1'arfk ą, raniony, pod Strygoniem znowu

mę:luie fię potykając patrzył

na dwóch fynow fwo-

jch, życie i krew mę:i n ie dla Oyczyz~'y wyle\vaią
cych, a fam w tak fędziwym wieku miał powfzech. ną chwałę, że on pierwfzy na lwn!u, i oftatni z pola
dapiero z konia z liadał. Takie tyfiączue Patriotów

przykłady, czyliż ferca dobrych nienapełnill.ią rad~
ścią? Takim Patriot)ptmem cnotliwym miłość ro.
2umney wolności, za cel maiącym, nie jeftźe nay$cisleyfza powinność napełniać mile fwe ferca hi.
dllmu Obywatelowi. .
Tale jeft zapewne, bez ducha Patriot!fxmu zawie.rającego w fobie miłość wiary S. od Przod),ów razęl11
Z. wolnością

nam zoftawioney, miłość Praw, i miłość

Narodu. bez tego ducha w llmy~le , i fercu Obywa.
łęlów zafzczepionego pewny Narodu upadek. ale też
zriowu. bez cnoty, i obyczaiów w narodzie, próine fą prawa i Patriotyzm, kró.tkiey cierpliwości prorz~ na t~ Uwag~' drugą.·

CZĘSC

DRUGA.

SzJcoaa to jefł, ze Imie to: Politllka zofi:a.ło tak zle od '
wielu wytłórnaczone, żePolitukf, i fztuK~ zdrady,
podeyścia, nie(zczerości, chytrości, ofzukania w Ci9
wilnośc·i. biorą za jedno.

Polityka bowiem, jeft to fztukll rządze'nia ludźmi,
1m iell ufzczęśHwieniu, jefi: to umieiętność zażycia
farnych namiętności ludzl!ich, ku i~h dobru i ku ich
:lzcz~śliwoścj l jefi: to naulol kierowania ferc, i 1.l1l1y.

lł.ów lltsfzkich, rządowi jakiemu poddanych, tak aby

mimo ich przefądów, i uprzedzell, mimo ich Oporów,

i zaciętości, mimo ich prze'ciwieńfl: va, i ni e wdzię
czności, mimo ich grubiańftwa , i ni e znajom o ści ;
przecież uczynić ich fzczęśliwemi, i ftatą t rwale ,
ułożyć przy prawach dla nich fzczęśliwoŚć.
"

Oto je.ft PolitlJka. Y cóż nad naukę .taką może być
godn-ieyfzego, fzlachetnieyfzego, uźyteczni eyfze
go i Durzy cnotliwey milfzego?

Tą polityką tIrządzone Narody, obyczaje dobre ,
'i cnoty, zawrze IdadIi fundamentem praw, i fzczę-) .
śliwości Oyczyzny. Cnotę poczytywali gruntem ,

) i obroną fwobod, i krajowey wolnoŚci , a zatym ,
jeżeli ani praw zachowania, anr wolnoś6"i utrzyma.
rua, bez cnoty, i ObYCZRjOW dobrych, by~ nie nwźe
w Oyczyźnie, wnieść potrzeba i tę prawdę og~ln~ "
ze bez cnoty, i obyczajów' w Obywatelach próżne
fą prawa, i Patr'iotyZJ11.
I. Cnota, rządów wolnych dufzą, jef1: tak il'ro-

Nie prawami chocby nj\.yzbawiennieytzemi, ale ich
zachowaniem, i pilnym ftrzeżcniem, kwitną Narody,

i Kl'óleftwa.
Te fume były Prawa Rzymllcie, za SylIi, i za Ce:zara, które

były

za

naypiękllieyfzego

Rzeczypofpo-

litey ftanu, przecież tam kwitnoł Nal'Od, a tu jęczał

w obrzydłey niewoli, 01 jakźe próźno . myś1im, o
nowey Legislacy.i, niby na ufzczęśliwienie Narodu!
ferca i obyczaje odmieńmy, a przy ftarych Prawach,
wfpomniymy, jak Narod był fzcz~śliwy, fwobodny,
zwyci ęz ki.
Próżno

i Rawy pełny!

/

nieuiyteczne ,rozmnażać Praw PolU/nina,

ficoro cnota

~

obyczaje, nam nie

zaręczają

ich zacho-

wania. C01-rupłijJima ReJPubtica, ubi plUl-ima t'eges.
Próżno farkać na zwietrzatość Praw. dawności\!

Nat'odu już zależutych. kiedy przeft~pftwa farnych
. Zwierzchników. więcey maią mocy do oRabieni\\
PC<lwa I niżeli prawo do po{lcromienia wyftępków.

tnie,. że od jey utraty nierozdzielny jeft wolnego

Rozwięzłość

Narodu upadek. Jeźeli qOlViern . Eoukar:/Ja od pier-

tllych do Magiflrat0ll!, od tych do

i zepfowanie, rozchodzi

fię

od prgwa.-

rządu, na konieo

wiaftków nieukaże i nie przekona, o potrzebie po- ,

wkrada lię nierząd ze wfzyftkich naygorfzy, iż fię

miarkowania fwych namiętności, o fkutkach niefzcze~

nie czyni

śli wych, i o~ropnych, z rofpufty,

aby z więkfzym befpieczeMtwem były gwałcone.

i

rozwiązłości .;,./

Kraj ach wynikłych. Jeżeli nie ułoży obyczajów przy:'
zwoicie w podd<tllości Prawu, z przekonaniem o u-

pofłufzeilftwo

Prawom, tylko na pozor ,

Ubi leges non tenent Imperium, nulla dl Refpublica.
y cóż wfrzód takiego zepfucia poradżić może Pa.~

zytecznoŚ'ci tychże praw, 1.ło.ro zachowanell1i bed9

triota cnotliwy? łzy będzie wylewał nad upadkiem

"
jakież prawa choć-by naylepfze' ~fzcz~śljwia'Ć będ~

Oyczyzny ,który mufi przeglądać, płakać będzie,

Oyczyznę?

nad ruiną fwego NlU'odu, którą w perfpektgwie rO-

-'

I

D

•

.

ezynićb,_

chwałyeh, i fzarpiąeych nu fąliad~ ROrp~eZllć ie ju!

dzie • co tylko cnota ~u każe. byle tylko nie on Oyezyznt!. aleI jego Oyczyzna przeżyła, aby oczyma
fwemi na zgub~ narodu fwego nie patrzył.

potdeba, czyli fi~ puścić bezczynnie za pędem gwał
towności loru, póki uderzym o hak fatalny aż do
zguby Imienia nawet fwegoNarodu? Dobrze to jeft
W oftatnim lofie zawołac,jes1 Bóg i jego Opatrznolć;
ale wfpomniawfzy w jakiey wzgardzie u nas były jego Prawa i Religia, czegoż fi~ można fpodziewać ,
od łalk wzgardzonych, i od zdeptanych Dobrodzieyftw? Dobrze to jeft w czafie oftatniey kl~iki
aawołać, gińmy ra!l:em, kicali ginie OJjcxJjxna! al.
weyrzawfzy na zepfute ferc.a , i obyczaje, na lIpadłą cnotę, i m~fi:wo, na zgnuśniałą w rofpuscie mło
dzież. co obiecywać za odpowiedź' wzywanych do
,atunku Rycerzów? Znąydziemyż teraz owych
Wielkich Leftcz!fńjkich, Karl-denieckich, Ta1'Ttowjkżch.
Granowjkich. owych Xiążąt Zbarajkich, Zajławjkich,
Cm,.og/kich, Gieorogciti'w, Lubeckich, Owych Pociej ow, Pu%gnow, Oflolififkich, T~xlJ~'flr.ich, Farensb""
r ,hOLU, którzy w twardey Staropolfkiey cnocie, i ży
wey pobożności ku Bogu, ftrawiwfzy W Kraju, i za
granicą młodośc, życiem fwym, krwią, i majątkiem
na woynach mężnie i ochotnie ratowali Oyczyznę!

nmlley konteen\ .. idzi "fft6wic jednak, i

Zepfucie obyczajów w Obywatelach wprowadza
konieczną rewoluciq w fi:anach, chęt wyniefienia fi!
Ofob partykularnych, chęć zbogacenia fię ofob pod1ych, zatopienie Gę w roIkofzy ofob nikczemnych,
i zniewieściałych, uchyla Praw powagę, lekce waży ich ob9wiązek, poświęea fwey nami~tności dobro
powfzechne,

/

Ol bezboźności nayokrutnieyfza! możeż być olropnieyfzy w całey naturz~, i moralności wyfi:ępek,
jako zdradzać, i gubić, ukochan, Oyczyznę, dla podłey fwey namiętności. i interefu? Czegoż fię więc
ma Oyczyzna fpodziewać, obe'yrzawfzy fię na okoli~zności wfzyfi:kie, fchykmego ku konieczney zgubie Narodu, Co za nadzieje powziąć ma narod, wi..
~ząc wfzyfi:kie rządu wn~trznego, oRabione fprężyny, ledwie do naprawy podobne? ani rady jedno.
mysJney, ani zgody wzajem Gę poijJj,uiącey, ani za·
ufania w tkJznaney mądrości i dobroczynności kocha.
iącego Narod fwóy Króla, ani zawierzenia gruntownego jego Oycowlkim ftaraniom i oświadczeniom
,
'
anl wfpółpracowania 1kutec~nego z zamy1łami jeao
zbawiennemi na ratunek ~arodu, ani obronyO z

ufzczuplonego Woy1ka, ani pomocy z wynifzczone..
go lkarbu, ani wfparcia z zaniedbanego handlu, aui
litości z wyn~dziiionego.. .rolnictwa l ani nadziei z Z1I-

'

Z naydziemyz teraz owych nieporównanych wojowników Sangufzkow, ŁukomJkich, Cxetwert!fńJkich,
J ajlowieck ic/", Malachowjkich, owych Chlebowi-C%ow . OJkierkow , Biattozoro/U, Opalirijkich, Brzo.
s10'1!/kich, Branickich, owych Zborowjkich, ..Juo!J" '
,kich, Zienowiczow, ZawiJzow, T//z,enhauzow, którym Woyna za Króla, Oyczyznę I i ~arod była nay-

\

D~

\

fzlachetnieyfzą zabaw~, .a U1tlierać ZI\ Oyczyznę to~

porządku porownywaląc

żywfzy dla niey życie i maiątek było

oazbyt , Przodków nafzych latami?

naymi1fzą

jłodycz~.

Obywatelftwo

Znaydziemyz w roulącey młodzieży Narodu, o.
"'ych to Walecznych, Ka,~an0t1!fkźch, Ralinow}kich,
Konie'Cpoljkich, owych NOWOJWOljkich, Platerow,

miłość

wiek narz • z niedawnerni

wiłowiech

, Patrioty.'X.m w mowie,

Narodu w nikczemney chlubie, a chęc zylku,

ambicyi / ,rolkofzy, lubieżności, nienaw'iśc;' zayścia,

Narujzewiczow, Dzialuńjkich, BoratJJ1~fkich, owych

rózterek, łakoll1ftwa, kłót)li , opanowały i mnyłły i
fel'ca. CllOtliwych zaś fzczupła- liczba Patriotow

Hilzenow ,Strufi;w, SzeJnbekow. Dęnho1!ow I Wt!fł

zoftaje fama ' w fobie / to zdt'adzona, to opufzczona.

herozu. Którym cnota i miJ'osć ukochaney Oyczyzny,

to

Rodką i wdzi~czną śmierć

ł!hwalebna, i w

hwi fwey wylaniu

ll!t

woynach

I

w obfitym

znieważona,

j miłości

ukazoW ała?

Wfzyftkich ty;cłi Domów Przodkowie:tycie rwe ło
żyli na woyn ach p od ]{ircholmem . pod li.'luzynem,

y

to pokrzywdzona, zawfze jednak
dufzy fwey fzcz~śliwa, bo cnoty fi~

Oyczyzny U"zymaiąca.

cóż wi~c

- łach,

bez cnoty i obyczajow w Obywa te·
nlo:le cnotliwy Patriotyzm dokazać? gdy bez

Mox.ayjkieln., Mf!fkwq , Wżelkiemi Lukami, pod Smo-

cnot i obyczajow, ani Prawa zach_o,w ane, ani wol·

Id':Jkiem, Połockiem, Rygl!: , Diamentem, pod Ch o ci~

ilOŚĆ

m em, WieJniem • StrIJgoniem, ]{alllidLcem, Zba1"a%em., Bel'es7ec':/:kiem, pod Lwowem, Cho}jllicami, Łu
koml,!. Hwnanic:.m, Soczawq, Bukowmq ale I J{tó~
reż fą granIce', któreby Icrwią obfitą, c,notliwych PoJ

lakow i Litwinow zlane w ttyumfach

ni e były ?

O wielkie Durze r któz was wyliczyć, ale kto was;
godnie zdoła wyiławić?' wieki 'fzczęśliwe Zygmun-

tow. IrlaJJJjławow, Batol"J}ch, wieJe:ieście tych
Bohatyrów ku ufzczęś/iwieniu Oyczyzny włafhey
widzieli! Wieku.Jana III. jakżeś odmienny jeft teraz dla nas! Gdzież fą owe zabytki ftarożytney pracowitości, męftwa, odwagi, i wfpaniałości! Cóż za

c'dł,niana jeft przebog! w 1I1.oral/lJjl1l, i Fizl/c:myl1ł

II.

utrzymana być zadną miarą niemoze.
Wolność

telach •

bez obyczajów i cnoty

W

Obywate.

łatwo wierzyć, że fi~

wolą. Wolność

ftanie W pr~dce fwybowiem, jeft na zachowaniu Praw

łicilłym, na \ltrzymal1il~ P~wa~i / i mocy ftawiGnego '
od fiebie prawa, na chęci

miłey uiługi dl~

dobra po-

wfzechnego, nl1; ulitowaniu, aby pozytecznym być
-wfpół Obywatelom, aby pozylkać ich fzacunek, mi_o
łość,

uprzeymość ,

być J

w fwobodnym
pod prawalni narodzie, trzeba mieć umyfł wfpaniały bez wynioiłości, ferce mężne bez ' zuchwalftwa
Dufzę dobroczynną. i 'łłodką bez uprzedz~nia, Te '
. zaś cnoty. jako fą zepfutym obyczajom 'przeciwne
i

Wolnym

tak bez nicll wolność zalllielliaiąc

fil{

w rofpl1lł~ ,

/

w pr~dce i Patriofll%m wygładzi, i ibn O ruint przyprawi.

O! j:1kieyźe cnotliwi Republi kall ci niezażywali
pilności, aby w młodzież Krajową w l ać naygruntowniey cnotę, wftrzemi ężliwość, miłość równości I
miłość" Narodu, miłość prawa oyczyltego, czy ftość
obyczajów, grunt bojaini Bolkiey, i Religij, bo zawfze to pewną i niewzrufzoną by to maxyllJ I} , że
bez cnoty, i d~brych obyczaiów, upadać muli wolność, i fwoboda Narodu. Nato nawetw Rzeczachpofpolitych były. rurowe, i twarde w Szkotach z
młodzieżą poft~pO'wll!l i a, na to l1ftanowione nawet
bywały przeftępnym c hłolty, "i przykre tmktowa~
nia, ażeby fzkoly lkOl'lCZyW lzy, umieli tym barziey
narocLową fzacować . w:olność, im przyJuzeyfza im,
,choć ftkolna tylko bydź fię zdawała niewola. Infza
też była tam mło dzież. znała ona duch Obywatelfłwa, i prawdziwego Patl'iot/f%mu. znała prawa
Krajowe, i z upodobaniem ich fię uczyła. a to znała
ea, ,nie omylną maxymę, że wolność bez cnoty j eli
zgubą Narodu; Hae e~t fola lihertas, qua p1'Uaen.tid 1'egitul', Regetn eolit, tY.Legi paret.
W olność 'bez roftropności światła, i cnoty, wieleż
to krwi ludzkiey W okropnych zamiefzaniach wylała. wieleż to. Prowincyi i Krółeftw, dzika rzeź, i
okrucieńftwo uczyniło puftynią, wieleż Pańftw krwilt
Obywatellk~ zalawfzy w oftatnią ' obróciła ruin~.
Cnoty. więc i obyczajow potrzeba równie do zac ho.
.
/
wama praW;'jak do utczyml}nia wolno$ci' .3 zatYDł

jako bez ducha Patriołllffmu pewny je! Nal'odu \1.
padek, tak bez cnoty, i obyczajów próżne w Nl\~
rodzie fą Prawa, i Patriotyzm,

Po tych Uwagach ocnotliwymPafl'iotb';mie, przy• .
tym rozpamiftywaniu, jaki to był narod narz przed
ftem lat, przy tym dzi~kczynieniu Bogu jak nay.
uroczyftfzym za zwycięfł:wa ~ak fławn, Jlafzych
Przodkow Aad naypotęznieyfzemi nieprzyjaciołmi;
koniecznie prawie ta mysI wpada każdemu w roz·
f'ldney bez uprzedzenia uwadze: gdzie:/; jeft teraz
ten Narod, który był tak refpektowany w Europie'ł
którego przyiaźni, i pomocy, fzuhli Monarchowie
świata, Cef.'U'ze, Królowie, i Xiążęta Niemieccy,
Tureccy, Molkiewfcy, Perfcy, W~gierfcy, Duńfcy,
i Szwedcy. Któremu wprzód jefzcze hołdowało tyle Narodów, gdzież jeft ten Narod? bez woyny publiczney, z którąby fię można pochlubić, bez powietrza i zarazy. któraby lu d jego wygubiła, bez
RewoluclJi ofobliwfzey, któraby iftotę rzeczy znioRa, i odmięniła. Jedno lat kilkadzfefi~t, w zbytkach,
w' miękkości, w rofpuście, w kłótniach, w przepychu,
w chciwości, i w pogardzie bojaźni Bo.łkiey i jego
Religij, tak nas odmieniło zupełnie, ż~ ledwo śmia
ło przyznać fię można, iż nafz to Narod dawał, i
koronował tu w Wilnie Hanow Tatarlkim narodom,
~e nafz to narod dawał Monarchow Pańfł:wom Mol
fklewlkim, ze narz to narod utrzymał od zguby. i
upadku Pańftwo Niemieckie, że narz to narod ratował J i na tronach ELlfopy utrzymy wał Domu Auft.yp -

I

Niech fobie polityka fzuka

zrzódeł

tey

od-

ruiany, i naylkutecznieyfzych niech upatruie fpolobów podżwignienia i naprawy tego. co je1ł
zeprutym.

Ja

zaś

z

obowiązkuftanu

z mieyfca

Religią poświęcone~o mówiąc znayduię te Przed-

wieczne wyroki, i z

,

famą

nawet Potitykq zgadzruące fię: że zep~ucie obyczajó\"" odfi:ąpienie Boga, pogarda Religij, a zatym [wawola, niekarność,
i zniewieściatość zgubę nafzę fprawity, przyfpiefzyly~

i wykonywaią, Corderet Dominus .!eeles1os, tY peccatores .fimul, tY qui aerdiquerunt DominU/n, eonfumentur! Z tym wfzyftkilli oto nadzieje nam fzczęśliwe

niefie Prześwi~tna Edukacyi Narodow.ey Korniffya, maiąc na czele miJośrfika prawego, ' narodu
iOyca Oyczyzny N,P,N. Min STANISŁAWA
A U G U S T AKROLA! Który cat~ fwą ufilność

"

W

dwudziefta~letl1im Panowaniu fwoim na to obraca.
aby utworzył młodzież Krajową na wzór nayużyte.
cznieyfzego Obywatelftwa. Wzbudza te nadzieje z
upewnielliem żądanych owoców. ta trofldiwość Oyc::owfka Mona"rchy, przez wf~yftkie fpofoby wfkrzefzenia
cnotliwego Patriotyzmu W całym Narodzie.
I

----------- - - -- ----

.'aby przywrócony zo.A:ał kiedyzkol wiek ów_Wiek

(* ~,) LiJl

~ fzczęś1i~y, gdzie Pollka była fwobodna, kwitnąca

'i ufzczęśliwiona. Zoftanie

świadkiem

nw

LiIi: oRoJńy do
Zgromadzeil fzkolnych dzifieyfzą Ur'Oezyftośó nakazujący, którego Autor jako w tey- Magiltraturze
Prezyduiący naten cza,s: wyhtflę zdał naycllotliwfzą ,
rwą Dufzę, ąby wzbudził ufploną ndrodu chwałę, cnotę, męftwo, ~ zatym fzczęSliw'ość, i fwob odę C'''') Ta
zbawienna uftawa, kiedy fię dziś ' tak gorliwie odpra,
wuie i wykonywa; poweźmjymy~ uadzieję . :te ta
\ tllrodzfez, która teraz rozfądll.i~' u ~aźa I mi ę dzy ftanem Nal'odu przefz1'ym i terażllleyfzym " 0ld~alrui ąc
pJ;zeftępftwa Oyców, chwycić fię zechCe cnoty i
waleczności fwych Dziadów. Wdzięczność prawdziwa należy od narodu tey Prześwietney Komiffyi •
że tak mocnym, i nił czułość ludzką liInym fp orobom,
wzbt{dza cl1otliu,y Patrj'o tyzm ,aby wfla:z e fić ftaroiytne cnoty w młodzieży,' i Jławę Narodu p od m ą
drylU Królem Pola·kiem podnie.ść, pa mi ątfo} dz ieł
walecznych Krola niezwyc!ęzonegO' P oJzlm. .o.!dabiafz i otJadzafz J. O. Mości Xiąze , tę Uroc zy ft oś ć
fwym przyHadem, jaJco Prezydent Komiffy i , Pierwfzy mysI na tym zafl:anawiaiąc, gdzie jeft t e n N arod? do którego llawy i D::części,., Przodko wie Do.
mu, i krwi W, Xi ąz9cey Mści, życiem , k n1 i<!,i majątkiem fwych fortun, tak obficie f.ię przy/d'aclali.
W dzięczna pewnie b~c1zie powfzechn'ość, i fnm.a
Prześwietna KomiJfya Tobie Wielm ożny. Szk oły
:ftaran Przeiwietney Komitryi,

t'lckiego panowani~, nie mysląc prawie nigdy. af>y
przeto gotował fobie upodlenie na czas przyfzfy i
zgubę, naypięknieyfzych Prowincyi, i Ikarbów nayfzacownieyfzych.

[ell

okol...y godzim jeJllf./Jlj dl,? wie,;z lIel/ iJl1li.' ętl tła

"tl~,dct!/~ą potomNo.ić "fil pl'uflan!f, zlIC/y.fuie lh: /lI! ""'I' " t fgO EH
•
zall/il wyd/ ukowtl/1!1 o.fob/lo.

na potomność

A

'" l/dlA ;k~ IHAł')JIf,.JJb 41tfJf)<~'.')} ;t'E'
. .Illil~
,

GłóW'l1ey

,

W. X. Lit.

Rektórze., i Senaci'e Akademi-

czny, za tak dolkonale '!' wfpaniał?ścią wykonany ten
jey zamiar, że fama okaz.ałość pam!ątki do zadzi~
wienia i do łez pobudza fęrca Obywatelów, iż nie~
mafz tey flawy teraz w Oyczyźnie, jaka kwitneła
niedawno przedtym w narodzie! Zofi:awmyż te myśli
w fwych fercach, zofi:awmy je w (ercach Obywate~
łów, Rycerfi:wa, Zołnierzy, j Młodzieży Krajowey
naybarziey, a wielbiąc Boga zafi:ępów za Zwycię
:fłwa dane Narodowi nafzemu, z wieku na wiek zo~
Ihtwuymy tę chwał" niezwyciężonemu Królowi PoJakowi, Sobiefkiemu Janowi III..że on rozfzerzył
'Chwałę narodu fwego, że 011 z 11ar~dem fwym Cefarftwo Niemieckie utrzymał, i niewdzięcznością

LI ST
PrześwietneJj

KommijsJji EaukacJji OboJjga Naro-

aów nakazujący UroczJjsCJj Obch'oa Stóletniey Pa~

miqtki zWIJcigs1wa

III

J A N A

I

KRO L A,

•

y

NARODU POLSKIEGO
W obronie Wiednia i

no

ca.łego Chrześcialllhva,

,

ZGROM.!lDZEN SZJ(OLNYCH~
~----,..,;~--_._~

był

nagrodzony, że on z narodem Pol/kim, Dom Auod upadlm ratował .j podniólł, z,e on Chrzeiiciańftwo całe od jarzma Machometa , ratował, a

:fłryacld

Dy w roc:mym biegu

zatym z wieku na wiek, niech pami"ć jego b~dzie
błogolławiona. Dilatauit gloriam populo fuo , protegl!bat c:asCra glaażo fuo, repulji .fltnt inimici P1"(f!
timore ejus, aireCta eR Jalus in ma.nLt ejus, ($ m

faculum memoria ejus in Beneiż[tiolle. Amen,

m·

narań

okoro eduka-

cyi narodowey.' Kolledzy moi. oddalająe
fię

od

Stolicy dla weyrzenia I \'t' do.

mowe intere!Ta, łall,a\vie zwykli

pod

rnwowanie dozoru edukacyinego, i utatwier.:a zdarzeń w tym przeciągu wypaść mogących: petniąc ten na
mnie włożony obowiązek, między innemi czyna i fądzę przyzwoitą nader rzeczą, przypomnieć ~m. Przełożeni fzkóT, i mIo-

dzi dozorowi wafzemll pornczoney rzczegulną okoliczność

ym

roku przypadająq, kt6ra !las Polakow zall:anowić powinna. Oko-

licznoŚĆ chwafy tey krwi, kt6ra w nas płynie. :i ta jen pami ątt.
ka zamykająca ftoletni okręg w dziejach odnielionego zwydę
flwa pod Wiedniem przez Jana III. nad mocą Oltoma{ll1'ą. dnia
12.

-

Września, roku 1683. Tym barziey do obchodzenia QroC2~y-

E

ście

tey pllm;ątki z nchęcać na:s /113/lly,

im mocni ef{z e w niey do

o tym chętnie z rytla~ll i fwel11i !la tę lIrDćzy11:o~ć .lławat b~.

d.ą. Kaźde

Kom,d barziey tnk chwalebne' i oyczyne myśli wp2ja! powimli-

wybierze. z pOl'iJlęrlzy {iebie nayz,Jatnieyfzeg\l do przygotowani~

';my, jeżeli llie .fzkt>lney mlod-zi, je.ieH- n'e fyuom' oyczy.my, z

aużącey nR· ten akt mo

kt6remi te wZI':llłac powinny. Bliżli 1J:1ll:ępcy walpo:nych Przod-

pnyfz!e. Materyą do mówienia bętlą dotknięte wy,żey o~emlJi&

zgromadzenie f:koł za tym. bwiefzczeniem zaraz

'y, pO' kt6rym każdy fwoję du KemilTyl

ków carzy~h podanego fobie od nich zafzC'zyl!l PoJf1.:ego, mę

ma){ymy obj.'watelll<ie, które li ę ,ukaią .. wlanie Sobieikim, i przez

ftwem i CJlOi ą .labytego"piall owa ć

1{t6re ten fi.al fię wielldm w Oyczy inie, i lwiel\opomney pamięci

j

docholVlI': ni ellmioLij bo bio-

rąc ten ' zafzczyt W dziedz'U'hvie, nie' fzli w śla,ly te:; 'ź Im~nwa 'j

go dnym. Od kwiatu mTodości prowadzony przez fwych Rodzi.

Zofl:iI v;li liebie i !Jarod .ł\lrowi. Spad/D na-

ców w zapatrywaniu fię nil wy.f1:awionych mn wielkich Męf.ów i

cuoty. wych oycow '.

ftępn i e dokonal1e na

J1a's

J1iefzczę~c'ie.

Pofrrzegall'lY nę, gdy

wfzelkie odj~te fą nam śrzodki ratowania oyczyzny. \Vfzakźe.
j e.ielr

teraz,w:llldzł~iey ,lie jelł

n)'ch ożywi ć, tedy prlyuamui

inocy

d~\I'llym d orem

li t '{Jflab1o-

powinno nyć n afz ą tlliłllo~cią W

l'?t'olllkach hafzych zofhwić.Oyc.zyz l1i e b t:,.. 11 rO'ZlI 111 li; którĄ przez

Obywatelfką i ba0zIlą młodzi edlł~('<Icyą pr~ygotować ' na!(~ży: ' tey
zaś , prawdziwym gruntem jelł ,zachowanie praw Bo!kich i kujo.
wey. zwierzc!lIiości, mitość 'oyczyzny, wierność Panującemu, kar-

JlOŚĆ, fpraw iedłiwość, chęć pracy, i męllwo. Z'tych CIlot obrolla
i wfzelkie pomyślności ptyną dla Oyczyzny. Czczy punkt honó-

•

)li

podnielielJia nas do'podoblley cl1waly zaiilenie' znale~ć możemy.

fU,

którym fię przez Il ó w ny n~tog dl(;lpi~ zWykli 'my, jelł t pa •

ra ćrńiąca prawdziwe mqfłwo . Mol-.1enryż ZIl&kOlnltfzy przykład'

waiecżllo ści i cnpt Ohywateltklch wyflawić młodzi PoHkiey, jak
przypominając wi~lk ie dziel" Króla · Polaka Jana III; jak wylla-

wuj'ąc

nieśmiertelności W 'obywatell1:\\'le i nR '
Tronie czyny Jego? t ty~ końcem iąd źi(!my W<i'ln, Pl'zełożeni
f:clIO!, i Jlauc~ciele. uczyni{ ;::a le(el1i e. ,( kt6re, że będzie d łll \.'IIS
na W;:Ól' zortaw iOlle

naymilf:żc, pewni je lł{'ś'r'n 1'J a:.ieiJy~cie, rp olnie z młodzią rzkoh~ą
na' Jroczyll-fzym dzję!~czynieniem Bogu,

bchodzifi tę fioletnill

palT.iątkę zwycię~wa Wi~tMk jegd, które uWJeflC'zając imie
Króla Ja. na , nay znnkollli tfz_1 jefl "cech'!, dawney (hwały PoJikiey.
Ponieważ ta p a miątJ(il przypada' w o:alie wak:\cyyll)'m, więc lię .
odkład a na dziell 12. Pazdziel'l1ika, gdy jui:1cllIll m!odź do fzkol
zgromadzona będzie. Niewą/ piemy, że i olly)Va tele uwiadomi._

Bohatyrów PoHkich, brał wychowanie w cnocie i n auC(', {" fporob-iHię dO-\llę!1:wa. Chwata zemfzczenia fi~ Dziada fwego Zolkie\v-

:/kiego pod ciężarem licznych fwych zwycięllw nad Turkami, przy
ocale niu Oyczyzny poległe go, zol1:awiana · była JaMwi .sobielkie-

mu. Gdy z· Bratem fwoim Markiem, oba

•

znaczne

począt

fwych fp6ł.obywatelów, po(!ani byli do ·Francyj, b iorąc tam
pożyteczne nauki, dolkonalili, fw6y rozum,

ce. na gruncie rzuconey już

W

a razem układali fer-

nich oyczyneyedllkacyi, od które,

df.brzy Obywatele prowadzenie fwych dzieci zaczynać powinni.
Pamiętni obaprzeftrogi Oyca fwego, tWJj fz.ę·we . wjz1jjlkim doflo .

na/iti, pr6cz ta~tf6w, kt6rljch

fi,

UfZ1jt mieli z Tatarami; unikali.

pr.zeciw.zwyczajowi dzilieyfzemu, modnych i wymyślnych naśla
dowań, ..miękk.ością fll l'ce, próżnością umyflllapawającydl, kt6re

gminne i ciemne tylko oko uderzać \)logą. Jako.;i Jan, daleki od
marnowania czafu i majątku, naypierwfzą zaczął chwał~ od Iłuż

lt popr.zedRiczey mu do bohatyrllwa w gronie Mllfzkieterów Lu-

y

, -

.

dwika XlII. Zwiedziwfzy Francyą, udał hę z 'Bratem fwolm do
Stambułu dla poznania tey potęgi, z .którą tyle razy przychodziło Polfzcze uporny los""%wyci ęftwa z niebefpieczeńftwem łama~

Zapalona.roku 1648 woyna Kozacka przez Chmielnickiego zie-

dnoćzonego z Tatarami, przyfpiefzyła powr6t Sobielkich do kra-

JU. ~ZaftajĄ po zmarłym . Oycu niezgajłe męftwo w Matce. w .te ,
łłQwa ich IpQtyl,ającey: Pdd~de, %emśCf/ifi.e ·fię nad Talara/nt; nu~

E:z

•

, I

mający

ki. nauk w kraju wtaf"nym , wiadałność praw jego i pO:tnanie

'.

\

•

znam lyaS za /tJizJll/, jqftj 6ędz:iecie podobni l!flll, !etJnlj pienc'zaJi
pod PilawcalJli. Wkrótce Marek SobielIci

ci, 1liee"

wpadłfzy z wyborem

111/1 i"jlanę na G'ZSI,

cey. liczby Tatar6w, fi'aje fię okrutną za oyczyznę ofiarą . Jan

wielki Kondeufz w zadum ienin zoCł'at. Wkrótce po Janie Kazi·

pozofłaly na czele mę.lnyd1 ochotników,. jal; w wie/n potyczkach

mierZli,. za Króla Micllar~, gdy cil Tatarowie pałający zemną o

fię fzemrzący,

nieprzyjaciel pokonany·, zachowane Królelłwo, <1

odwalny, ~ak niemniey fi'aje fię fzczęśliwy w nakłQnieniu wy-

tyle fwych

mow!! fwoj!! nieportu fznego woyillaCzarneckiemu, z kt6rym złą

de fię była poddała, licznie wkraczaja{ w Ukrainę; r6wnie i

czony przyczynia fię do klęiJd . fil Tatarlkich. W nadgrod ę za-

tym razie nderzeni

Idęfek,

i niofący pomoc Kozakom, IH6rych część Por·
orężem

Sobieikieg-o, wraz: z

buntującą fię

IV

re- .

Rug uczyniony Chorąlym Koronnym, znay dllje fię nI! czele Ka.

fztą

waleryi przy walecznych Hetmanach, pod Janem Kazimierzem.

,Podkanclerzy Olfzowlki .. pr:tlj11IUJzaJz,' ż; ci zau'uno1t Jama pruJ'

prz<lclwko , trzemkroć fio tyfięcy. woyfka Tatar.Dliego i Kozackie-

21la.j' d

go O:awającym, li na upo r ney bitwie' przy fwym Kr6lu zwycię

am~icya lub chciwość zwyczaynie korzyl1:ać zwykfy, niefpokoy.

Kozakow pierzcllać murzą . Pifze' w' tenczaS' do zwycięzcy
Galośl' Oyc:qz/Z'i.

Ile umy!ły,

Gdy w

nierządzie

domowym, z kt6regG .

zamiall: fp6lnie radzić o Oyczyznie;' czynią związki

przeciw KroIowi, Jan fobiefki prześladowaniem ofobiCłym tknię

czypofpQ litey, wial'Olomnoś.c Kozak6 1v, chciwuść Tatar6w, nie-

ty, łączy z nimi fwóy kredyt: Woy1Ko ofobie fwego Hetmana
'

chęć Moikiewilw, zem(ła Szwedów, duma Rakocego wywarły

przyfięga wierność j nieodllępną obronę: lecz, gdy Mahomet

moc fwoję na rozerwanie. Królelłwa,~. Sobiefki z. innemi Bohaty_

korzyllając z rozdwojenia Polaków, we ll:o fześćdziefiąt tylięcy

rami Polfkiemi wfzędy

potęgi fwojey podbija Kamieniec, i Lwow opanować ufiIuje,

WJ

mętney obrąnie dzieli nieśmiertellll\

chwałę. Widząc Jan·. Kazimierz tyle dowodów wielkiey duCzy So-

tyfięcy

bieikiego dla Oyczyzny i Kr6Ia, .oddaje mu wielką lalkę Koron-

toż

W

filuję waJzę PJ'zYJięgę, ale ohrtfG11I?j ją na ohronf mi/elf Oljczljzny_

gIość w ~ztnce wojenney, męlłwo, fzacunek w N:trodzie i u Kró.

Niemogąc zaś we trzydzieści fześć tyfięcy woy1l1a uderzyć na

la, Niefzedł do ty,h llopni6w }lowabem Fodłych zyfl(ow, lecz celem

rych ciężko poraziwfzy, wyrywa z rąk idl na' kilkanaście tyfię.

jątku miley Oy'czyznie' i. Królowi. J~koż pełny miłości dla nich,..

ey niewolnikow Po)!kich: tym czafem 1ianiebny pol",y mimo wia-

g-dy fio tyfięcy, Talaro.w Podole" Wolyli, i Ruś. plondruJe, zaciąga

odp,ierający wycieczkami Tatarow,. gdy ffyfzy fzem.
rzące fwe woyiko o niebefpie.czelilłwo:. nie trzymam t/jc/"· ( rzeue im J;w) RIr/Y;!! niemajq [erea walcz!/rJ., z

•

I~m tir/me!f śmie)'.'

li-

czne My OttomallJkie"ob'raca je na plondrujących Tatarow, kt6-

mu by.Ja uJhlga. Bubl/czlla, chę': Iłoświęcania [wych talentow i ma.

fiu tyJięcy. woyfl<iem ił'awa przeciw nieprzyjacielowi. Oblężony

Tatarow z rozkazu jego w innych ll:ronach..Polikę.. puO:o.

{zac wrpaniafe ferca :powinnQ; ' rzecze do' fwego Rycerftwa: Pr1;lji.

nioRy Sobiefl<iego fzczeg6.lne przy;mioty, Iviado01ość rządu, bie-

W okopach,

a11:0

fen, kt6rą powfzechila krzy.wda' cierpiących fpoł.obYwatelów wzru.

na!l:ępującym, buławę wielk!! po . zmarłym Potockim. Wy.

dłngi na dobra [wole lIa żołd żołhierzom, i z· zebranym do dwudzie.

lV.

fzą; Sobiefki wy.żr'zY'umyf{em nacr.oforl'{rr~Curaię-:·. t ..~'tylIto pe- '.

ną, w' rok- BO ~mierci ' walecz.nego CzarnecItiego buławę polną,

.

fY$!t.,którzlj Oyczyzllę / Krula koclltljq. Zawllydzi.

li

iV.vo odnofzącym, raniony zoCłaje. Gdy za Jana Kazimierza zda-

.

C"WIZ/tj, obiefając Ta/R1'Z/p/CI więzy; co do

trzech fet inllycll fzlacnetllych Młodzianów w moc pl'zewyirzają

ło fię niefzcz~';cie z p.otęgą· f.1fiedzką fprzytiąGz na"z gnbę Rze-

Ij~

uj/qpią hez

-

d'omości

Bohatyra zonał zawarty z Portą. Tlejące domowe zw iąz

ki coraz !ię bardziey wzmagają, Sobiefki znowu z woyf1tiem fw6y
obOli rozkra~a. Błąd, jelł to ceclla Illdzlla, od kt6rey i dufze wielkie nie fą zawfze wolne, lecz baczne ich cofnienie lię z błędu,
znoli im plamę. Przejęty Jan zellywością pokoju Tureckiego
Iklada lliktzenlJl'l prYwatę, Ci oddajl\t hołd Kl'ólowi innych do

~gody, jl':d\lp.c~y: odkrywając !:~Ś &al1<ll\l rAny Oyczyzny, tak w'f~

innych poprzedliiflwem chwały' przy~wiec8h'~,ch mu PolakOWi

mową rwoją,wCzyCtkich zapala, te powruchnie okrzylqlionezer.

wanie p.okllju.
,

.

Rychło

ściągniolle

W1ly.f1\a

lławają

llby,~cie dokładhie wyiufzczyli, że lubo Przodkowie nali' w ' fźko

nieda-

ł~'ch

leko Lw()wa, : a g~y Haga l'ure~ki' przyuywą po haracz do Króla który. w tenczas we Lwowie dogor}\wd•. tym czarem S obiefki

l'ozkrzewić ' ufii'l'je (bo wiek wieJ,ówi, cz~cwjek czł~wiekowi świa

nad l potę~lI: " Ottoma6~,ąpod Chocimem znpetne z kofztown,1\

lłd podaje); atoli

zdobyczą Odl~oli zw,ycięlhvo z zadumit:niem fameguż nieprzyjao

j

ciela. Nigdy wi~c<ry oieubiegano lię do Korony {'oUkiey, jak po

czeniem i

śmier~j Michała; lecz czyjeż ferca mogły fię oprzeć Obrońcy Oy-

'ble w bojaźni Boż ey i obywatelllwie; jedni "przez Todzrc6w obra-

tym nas oni przewyZfzaH, 'iż wyfzedłfzy ze fzkoł

edllkacyL z "f!abfżemi w[Jraw<lzie
d~brym

prz'yldadem

początkami,

do~onaleni,

lerz· ciągłym cwi-

utwierdzali fami fiil-

czyzny? JednoO:aynemi prawie gto~y oh"rzykniony Jan Kr6lem: ,li

cani na mltTgi . rządu. drudzy do woytka, inni 'do zaDaw gonnych

jefzcze nięuwieńc~y-r Koroną gtow.y fwojey, ,grly muli ciągnąc lIa

człowieka

wO:rzymani,e ll{taw,~i.e wkraczajll:Ce~ potę~i Tureckiey, z Tata. '

cnieyfzemi Pańftw kolllmnami~ C6ż teraz po dofkollalfzey

rami i Kozakami fprzyliężoney lla znifzczenie Poltki. Gdy pele!,

fżych wiek6w 'ednkacyi; kiedy mIodzież, (hociaŻ' chwaiebne wzi"J

. chwały powraca z tey wyprawy zwyciężcą, odbiera Pofdfiwo od

w gofpodarfiwie. rolnifrwi'e, 'i handlu, j{t6re fą naymo-

na-

wCzy od. niery prawidłlt świętey . Re!i~ii,cnoty,' maJtym 'obywatel-

PerCów ,z pO,Winfzowaniem wCzędy .fiynących fwycb .zwyc.ięll:w.

ikich, pllrz~zóna potyn1 \la wolnośĆ,

Lecz możnaż wylil;zy.ć wfzy~ki.e laury, które/Tli berło lego była

p1' ói\l0~'valJja, llieMz3nowania rodŹlc6W , 'i kr.lwhJch, miękkości,

ozdobione? DoJyć na u.wielbi.enie Jana i Poliki wfpomnieć zachoe
..:wanie Stolicy Cefarfkiey od jarzma Ottoma6lkiego, którego żadna
zawifność przytłumić Iliepotrafi. Nierozfzerzam t,u ofobifrych
/'

tak wydoikollaloney jefzcze mieć plemógli edllkac'yi, ,iakll

terRZ Kómiffya 'Edul,aryiIT3, za przewoduićłwem Mądrego Króla

przymiotów Sobi6Ikie~o.
wiel'l)oścLw Ręlidi,
dok!adńośdw
oby.
r
_
~

\

j

'w idok zlych' 'przykład6w

fwyw'oli, wytworności, ' mód rożmaitych, nierzetelności"płochegol
tanu, w '" te'ż fame zdrożności ślepo wpada; kiedy tliraz,' zatli/aft '
dawnego 'h~fia cnoty i rnęfiwa Polaków,"brzmłą tylko

W

'uśdech

fiowa wymyślne, 1nb "naykpfze'opacZhlinlllDlac'Zol'\oe, i naihołd; fa

ctajach, biegłości w n.auknch i językach, fzacul1ku dla uczollycll,

m:e'y tylko lekkornyślll'o~d bdd'ane? Dawni !rodzii:e 'n iefracili fe~.

przezorności , w,polityce, wCpaniałości W

c:.a dzieciom 'fWoiro do 'of'ob j rzeczy mniey wziętości w ludzkim'

darowaniu krzywd wla-

fnych. Nie idzie tu bowiem ,o wy!icl!:anie~czynów J3ną Sobielkie-

m'niemaniu, letz 'więcey częllol<roć obyczajów; nAukI, ' gulłu, po~

go, z których znarzllieyrze, dla dania wam wzoru wyftawihśmy;

żytku w '~ydl1~ i illotnego 'dla' kl'ajli' dobra zawieraj-ących::"lubo · j

r~ecz wafza na tym za'leżeć będzie fzczególnie, abyście w mowacp

te'rllz' w innych J'aflfiwa~h ręl(odziełn. kl)'nfżta i piękne rztl~ki ob-

wafzych umiejętHie ukazali dawną Plllą!ców edu4acyą, pr2e~ kt6-

fzerniey jak przed tym' wyd<rik~nalo;le. czynią 'onyinże zaficiyt j

ca. przodkowie Ilali l)kładali /ię na dobry.:h Obywatel6w, i wojo-

pomnażaj~' bogilEhV~J atoli u nas fą' jefzczlj niechętni krytycy,

wnikow, ko~ających fzczer:z.e.ReJigią. Oyczyznę. Kr6la, dochowlIjących przyjaź'ni, d~lekicb od obłudy. pryWIlly', i zbytku.

a frawali

powfłaj~cy

mi'

UliłOWąll'ia Kommi[fy'i i innJch 'd~brze ' myślących,

kt6rzy zachęcają mtodi obyw a tel1hą do' brania znajomości r6~

fię w fwye,h do~ach rzą~nemi i pracowitemi: aby~cie potrafili

żnych 'fztu'k i ·wYJlal:\zMw, aby ,pozilawfzY"·ich 'użytecinÓść. u.

wfzyfrko to ftofQwac do uczącey fię teraz młodzi, rzucają na fel'-

mieli rozfzeriać i wpro,vadzaC

ca icb naliollft ~ot podQ.bny(h i .męfiwa, j~kie Jana Sobie1kiego
prowadziły przez wf,zy!lkie ftll}ll!ie

40 .Koron~.

,jłl.kle ,\I tworzyły

do

kraju- te dary przemylłu ludz-

kiego; mn'iey nważni ' Cądzl1 hadto 'być upodle1lierb fzlachetności
tę tak potrzebną Obywatelowi wiad\llllo.ś6, gdy

tym tzarem-prze.&

wyryIanie plenlf2dzy u granice !la fpNWadzenie robot r6źnych,
kray fię uboży. Y poldż nieczuli będziemy oa tak fmutne /kuto
ki tylu przefąd6w narzych ? Wfzylłkie te rzucone wam w niniey.
rzym obwiefzczeniu uwagi nafze, wybrany mówca dokładnie bę
dzie fra rał lię wyłożyć, będzie ufiłowa! umiejętnie znolić obycza'
czaje wiek6w, {( wielbią~ czyny Króla Polaka Jana III. lIayfzcze.
gulniey te, kt6reśmy wam wymienili, wy!lawi za przykład mło.
dzi fzlacbetn&y, więcey na frofunku, niżeli na wyliczaniu onych

zabawiając fi'ę. Na was też, Przerożeni fzko! i. Nauczy,ciele, kt6.
rzy najecie lię godną czą!tką Obywate litwa, kt6ryd! powołanie
ścilłe

obow'iązki

bierze na liebie

(bo

obowiązki

tworzenia ryn6w

obywateiik!ch) naywięcey zależ)7, gdy, przychodząc do dzieła edukacyi z fzlaohetll~ durzą, przejęci święto~cią wafzego obowiązlw,
nieść będziecie lilny rozum, obeymujący człowieka i obywatela,

fzczegl1lny przymiot do wladania mlodemi umyfłami, I;lliarkowa.
nia w nich JlHonności, wyrwania rozumow ich z władzy zmyfł6w;
f1:owem, gdy (niodym i innym

uprzedzonym

prawdę

drością.

Dal! w Warrzawie duia 7. Lipca t783. Roku.

MICHAL

i

cnotę,

przerąclami

potraficie

Xże

wyldadać

których po!iadanie jen prawdziwą

m~·

.-

~

:In memo1"iam viCl01"ice (Je Turcis a(J Viennam
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MOJibUJ aflti~uiJ res }lat Romana ł'i,j!~ue.
Quem quidem Ennius v.E'rrUI11 vel brevitate, vel veritate, tanquam ex Ol acuto mihi quod.lm elfe f:tra/lIs videtul'. Nan! Ileque
viri, nifi ira mllrRtA clvitas flli Ife t, oeque mores, nifi hi viri praafuilfent, aut fundare, aut tam diu tenere potuilfent taotam, &:
Jtsljue ante nofiraru Ole. ł

tam longe imperantem rempubjicam.

nloriam & mos ipfe patrius proofiantes viros adhlbebat, & vete.
rum morem, RC majorlllll infiituta retinebant excellentes viri.

Cicero /Je Repuh/ica li6;

r.

"

Viaoriam ex l1l1 111 an i fsim o ae teterrin o Chrifiiani 110minis hofie,
omnis honell:re vitre, bOlUlrtlm
artiulll ae fcientiarul11, homlI
num denique pefie, Mahometo ejlls nominis' quarto, Fotentiffimi Regis l1oll:ri JOANNIS
III. uućl:u, imperio &; aufpieiis, Polol1orum militum
auxi1io & fortitudine reportatam ae conftittltam;
Viellnall1 feqel11 ae robur Romani Jmperii, firl11iffinlUm religionis propugnaeuIum a prreferttiffil11a clireptiolle, flammis ae exeidio vindieatal)1; Au'firiam
denique Gcrtmmial11, Jtal~am, Hungariam, Poloniam,
ae Europam univerfam terrore, perieuIo, vafiitate ae
servitute liberatam, anno poll: exaB:o eentefimo, nobis' memoriam redueentes, cum pro Majorul11 noftrorum gloria, hlm pro nofira etiam utilitate, cohortati.one ac exemplo, lreti 'ovantesque publica celebritate profequimur. Princeps Ce1:fi/lime PraJu: tes. (:I, SenatQres Ampl[/limi, ReEtor l/llagnifu;e, St!I

A~
. \

ł/(/,tHS Ih':l~emi-ce. ca:tcrisqu~

vel'fl'is titulis ornatis- .

jimi Auaitol'eS, .

lugam conjecit. &: quos non opprE'fsit armis •.lI'luis no
Dstnubij 'Vorticibus fllbulerfit nc f{'p,eIivit.
I

Qllid cnim ad eommcl1,dationell gcntis nofhre vel
dici. vd eogitnri potl'ft i I!ufł:ril' S ,'llHtnHl nod invictiffimi
I~egis

nolhi prl1dcntia, virtute, & auxi'liaribus copiis,

Chriftianorul11 in occidente Jmperium, e manibllS erudeli ffimi ae [pe olnl,ia de"'orantis Turearum Tyrallni,
DC

apertior ei ad cretera EurGpre regna pateret-aditus,

ei-eptum ae extcrtul11 fit; qui anrpliffimulll eorundem
toto orienh:) ditionem, ducentos

ante

et alllplius

allnos, 11er feelns ae latrpciniulU . in fuum redegit poteftatelll? Jam enim Vic lwa , ~que ae olim Confhtntinopolis, ftabat nudata

propugnaculis, defl:itllta .

propugnatoriblls, hoitiulD irrup.tioni, . & tacito per
J,

cuniculos) & aperto per tOrll1enta marte con"1ulfa,
fuisque prene fedilms cmota, undique late patebat .
.r'\.tque nihil quidqualll uni~ls inter ae alterius Jlllper~i fortem interfllit, nifi qllód Conftantino Palcologo
per. difeordial11 alJt ignftviam Chriftianol'ul11 Regum ,
defuerat; Leopoldo vero C re fari cum frederatis Priu- .
cipibus opportuniHiq1lls . adfuerit Heros . .
Adfllit enimvel'O JOANNES III.

Polonire Rex,

Ol11nillmqlle eopiarulll Dux ae Jmperator renuntiatus, Turearllm exereitllm ex AGa, Afriea ae Euro- .

Tale ae tanttll11 p( toni Ilomiilis, virtuti.s. ae glori"3!! '
monumentulll.• tam Hld1:re · declls, tam 11J(,l11orabile
facinu8, e!ljusnam aniJ11uI1l vel filo Iplendore, vel '
magnitlldine. in adl1liratior~el'l1 non rap.iat? quemad
imitationem fuorum Ml'ljOrtl111 nO;l erigat, ae ad iunovalldam illam veterem gliJrlam ilOn. provocet? FuiIlUlS quondum barbarOl"1l11l domitores, regnorUI11 ae
fOcloru\I1 defenfores, .reIigionis Chriftianre villdiees,
COlln1llmjs in Europa. libertatis ae fecuritatis aIfet:- ·,
tOfes; hi. i.tnqlle· tam prreclari tituIi, hree fplendidiffima
n.ol1:Uoa, . 11 re e antiqure Ialldis infignia, . impreifaque '
Majorulll veftigia) vos' ad redintegrandas vires, priftiuU1UqUe. robur refumendull1.. non. incendent? non
inflanullabunt1 EfIet hoc 'p,rofećl:o.alienum: a genere,
nomioe ae dignitate· veftra, qui claóffimorum.lVIajorum vos elfe fangllinel11' -ae progeniem cogitatis.
Non fillit certe. gravitas. ae animi , veftri , magnitudo,
_Don fert ingelliu1l1. nec exeelfa. indoles veftra, quin,
ampliffimam . hrereditatem,. opulentiffimumque gIorire patrjjl10nillll1 augere as: amplificare, quanto ma- ·
gis retinere ae confervare, aIlaboretis. ,
Equidem de veftra ' excerIenti vir'tute

lU

fpem

pa aeeitis eopus innumerubilem, reeenti Venetorum

maximam, et ut eOllficlo, veriflimam addufrus, ni-

ad

hil ad voluntatem ae propofitul11 inftjtutioni publi-

ad Cretam infuJam clade fe,roeientem, altero

V ienn~m, ad Strygonium aIte ro, u troque diffieili ae

cre

gloL'10fo ee~tHll1ille partim erecidit, partim in turpem

fo.leml1ils nihil a ll~e proferri polfe.. convenientius,

,

Pl'lefećl:orum

accomodatil1S, his vero fa:euIaribul

nrbitror; qunl11 cmn J.'lrOx:il11tl111 & compoll 1 r' ;1
H l", quo pl 110 grndupoft v\!fti{t,in MnjoL'UlIl iJ C tIntis;
lmjllsqu • itil'l ri Dm; 11), qui & Iluthoritnt<' illcitl't, &
juvot xcmlll0, JOANNhM l1imiru1l1 SOBIESCWM
Regem ql.lOncGm velhum , dcHgIHIVC1'O.

dOI'f'1ll ft'lIe

:){t\11it, (\xordinl': Fepctllln paulo altius

antiqum Polo"Oofum virtuti~ incunabula, quibus &
hujus fortiffimi eivis, & O!1l1liUI11 olim Optilllatulll
. anill1i ad glori<-lm alebantu r; atque animos vcftros
ad mcmol:iam privatre ae domcfticre vitre, quam ilIi,

Jta cum de limdibus hujus CJariffimi Regis hod~

lIt omnis o~'1ieij magifrram, eoluerant, revoeabo,

erno die differere inlhtuo, Hwere n,on poHum, quin

Eorum inprimis in regenda domo, ae achninifhanda

firnuI ad memoriam virtutull1, quiblls PoIonorum antiquiffimi flo~·uerint; quofque JOANNES III. in fe

re fnmiliari prlldEmtia, ill'duftria; ae 'vigilantia magna
l11ihi fi admirabilis fcmper, eft vjfa', Jliam I ego, en.

diligentiffima imitatione exprofTerit, animos veftros
cxcitem atql1e revocem; ut faciHimę, q ua ratione
bic ftreUl1US Maj o rUll1 remuIllS nomen fULll1l immor-

tatem plurillllim eonferunt, effcaricem, altrieem, &;

talitati ;ommendaverit, iUi quibus artibus hoc Re-

tur familiarulll

gnlllll ampliffimul11 ae potentiffimum effecerint, co.
gnofeatil),
Non injueundum fore opinor, integerrimos veterum mores, inftituta, fenfa atque vitam recordari;
tum quales illi dorni ae militire, in focios &: in ho:ltes, in Regern &: in DEUM fuerillt, r,ecogitare.
Quall10brem fiperandl1lll 1l1a CT is lIe veftra fino-ulari
,

'"

t>

hUinanitate, quam eillagitandum l11ihi elfe v!deo, ut
me de Patrire veftrre prrefictiis, cOl11l11odis ac orna-

mentis; firnuIque de pr'reftantiffimi Ci vis, fortiffi1l11'
Regis, clariffimi Rerois laudibus

dilferentem, eo

audiatis animo, . quo foletis eos, quos rebus vefrris
bene ae fahltariter vel1e intelligitis.
Atque
, ut ah ilIis primre adolefeentire u.dminiculis ,
q1łibu~ fubnixa Soeiefcij virtus ad fumlmlm fpl'en-

mm virtutull1, ql1re ad domefrieam ae publicam utili-

con:fervatricem ftiiffe ftatuo. Quemadmoclulll igi' ReipubEore

fociet~s

& conjunaio, principium dl;

ac~ femiuariul1l;

ita; opinor,

rećl:am,

qUll'

fingulis in domibus vigebat, difcJplihRR1' comlllunis
in hoc ,Regno felicitatis exftitiJfe fundamentum ,
Providus enim q'llis'lUe" five rlominus, feu M::trit~ls,
five 1?arens, five, ut uno nomine;· ilt quo illa tria eontinentm:, eompleaar, Paterfamilias hoc primum fibi
proponebat, ,in hoc vel maxillle defl1dabat; ut non
modo i:pfe; fe'd uxor; liberi, ae fe·rvi .etiam, hoe eft,
tota ejlls.fal11iIia a;limofUm ae operull1 conjunćl:ione
fiIlma, opibus (a) locuples, virtute h.9nefła fit, ' Q!.l~
procuratio,

eo valebat ac fpefrabat;ut eX'privata uni.

useujusque domus profpcótate publica demum ere:ucttlr ae exiItcret fe1icit.1S, Rempublićalll enim quis:-

---- --......._-------------(a) Crome,'us de jitu, popu/is, moribus,

R'gni PolonIIl: tib:

1.

ma~iflrallbus 0' Republ/CG

,

que, quod uniuscujusque ac univerforul11 col1jul1ćl:a,
aut potius eadem effet utilitas, pro una ampliffima
familia; & unl\mquamque fami1iam pro parva quidem, fed bem'! ordinata rep'ublica habebat; in qua
nimirum Regis locum teneret Paterfamilias, Regime
vice s, obiret uxor, liberi, in numero ci"ium duceren tur, L'lll1uli atque coloni, mUitum RC artificull1 agerent officia. Ad hune modum difpofitre Re defcripbe ' civitatis,' rećłor, prreterquam quod fubfidia &
adjul11enta, quibus cOl11mode ac honefte vita fuorum
tradueeretur, profpiciebat; Ch) ilIam prreterea antiquiffimam habebat curam,quó eximius ipfe honefti euItor ae magifter ad Ollll1e officij I11UI111S eosdem affvefaceret Re fillgeret. Pnefcribere igitur officia
fingulis, iU'referiptis ue qui deeffent, invigilare; fingulo rum pariter eurare comll1oda; atque, ut fingl,lli' pro fuo ae cOll1murii 'bono hborarent, exeubare.
Jta defides ad laborem, ,difeordes ac violenti ad pa-

tern e:quitntemque, pervjcaces ae tumulhlOfi ad obfequium obedientiamque eompofiti, ah injuriis ad
ben~ficentiam,

ab il1folentia at<Jue luxu ad temp entntialll frugalitatel11que traducebantur.
Porro, prifca iUa retate, Cc) hoc ineornlptum difeiplil!re genus, hree gravis & conftans inftitutio, hrec
affidua ae nunqmtrn fere intenniffa vigilantia, quo
domus qureque gene~e c1arior, opibllS amplior, holloribus eminebat illufrrior; eo colebatur iIla fanćl:i
us, diligentius ae ftrićCius obfervabatur, acriusqu~
ac vehementius urgebatur. Ex hac religiofe obfervata eonfvetudine, fi non omnia, eerte m!lxima. huie
ReipubIicre bona evenitre exiftirno. Ut enirn, ait
Tullius, Cd) nobilium ac potentwn homillum uitii$
,B

------------~-------------------~
(c) Cromuus ihioem: Starol/olf,ius C1e emeno: mOfum.,

Cd)

Senatorius ordo ellteris fpecimen ejlo. Quod fi

ea,

tenenlUS

emnia. Ut enim cllpiditatibus principl1l11 infiei folet t.ota civitas,

O)

Msjores nonri comparandis divitiis non magnopere incubuere,

1atis habentes fine magna cura & labore, uude in dielll propelllOdurnI fi non laute, non dure 'łuidem der te, nec parce ~um fuis viverent.

Jtaque tUllquilliores tunc res domi era nt . Minus appe-

tebatu/' alienllm. Minus. erat litlllm. Minus jurgioruru atque ,.ed ' um.
Major antem fratrulll, aguatorum, cCfgnatorum affioiumque ioter
ipfos concordia & .,benevolentia. Major non modo parentum, fed etiam quorumvis natu grllndiorum reverentia. Si gaid nlla de re exor.
/

tum erot controveriire, quoi- ipfi in ter fe vicini tranfigere famjliariter

Jl.quivilfent, cognatorulll aut natll majOIUJll interventu & illterceffi.
on. componsbatu,r. Cromeru! ihioem. .'

fic emendari & corrigi continentia. Vir magnlls, & nobis omnlbu$
amicus L. LllCll!lUS, ferebatur quam commodifsime refpondHI'e, CUIll
ei elf,t objeaa magnificentia villal Tu[culanal, duo fe habere yici.
1105:

fllperiorem, equitem ROn!anulll; inferioreru libertinum: quo-

rum cum elfent magnific31 villal, concedi fibi oporter., quod iis, qui

iDferio~iJ ordinis ~lfeDt, liceret. Non vid.s, Lucull., a te, id ipfum
. . tum quod il1i cuperent? qllibus id, fi tu Don f.cerN, non lic.ree.
ilłos,

cum videret eorum villas lignis lk tabulis refertas, partim publi cis, part im .tian! fseris &; religiofis? quis Doa

Quis eDim ferret

i'ran::.ret łOJ'lllń libidinu, niii illi ip~, qui .as frID!.:,r. d.b.flllt,

I

iJ!fici Iolc( tota duifas; fic t!menom-i (':1 cot'rig; COlltillentia. EOl'wn vila viilltque lIlu{-ato 1I1utari ciuitatw.n mores, f2.tin paf/cos atq'le

uomO{)u/11

pau-

cos honore & gloria ampl{Fcatos tJ~l cQl'l'umpel'e
llWl'eS ciuitatis, vel c01"J'igere
/

pc:pe.

QLlOLHi t.:ivita-

ue eorum jngel1i~l11. fie domeltica vlh era t, fbol'l1m
formare Rudia atque voluntates, eorUOlque allimos
omnt \'irtutu01 Apparo.tu eXOrll:lre.
At vero

vićl:us,

clIltus, ac totius rei famiIiari$

magno t'ti"IUl nl1ll1 ero , ulOdo fi

cura, tanto erat aplld eos pQfterior; quanto animuś

non excellenti, mediocri fttftem virtnte prrediti {jnt,

corpori haberetur prmftantior . Nec tamen irlcirco

au

Ieyis aut contemnellda [uifl'e in ijs agri colendi,

tis p:-incipes

nOll

re liqnos fllos populnres

fu i, id eIl, honeftatis nor-

mam, effingere POffil)t, qHanto , p.lus., bon.i a{Jprebat .

confcrvandi peeoris, redific:lndi, ratioti(1andi, ac uni-

~l1ic Reipublicre,) illuIlr!u111 exell;lp~Orl11n , qni.!jns fin-

verfre demulll l'uIlicationis

gula fere famili,arlll1J capita olim prrelucebant, in-

Cujus rei non dubiuUl, vel ex eo

finita capia, v!\rietas, ac excelIcntia? prrefertim cum

haberi poteft; (e) quod olim Polonorom f11ercatura

. in fing111is fere domibns, ant eerte nobilioribus, quo-

hine ad pantu111 Euxinum iude ad Gerl1lanicum &.

, tidiana, ,11t dix.i"bene ag.t;lltb. ae integre yjYendi eon-

ufque Baltieum mare pertineret. Jn lloIlros eni.m po~.

fv etudo; ae

affiduus ufus accederet.

Qlla in re

Majorum no!horllm fapientiam JHmqnam fatis demi- .

documentlllll

tus, qui in Pomerania, Sal11ogitia, Curonia, Livol1i~,
magna l1aVimll frequentia celebrabanttir, externrnll1_

rari poITlll11: qhi non tam, .more Phi!ofoP!lOrnm, gra-

ge.ntfuID mercatores

vi bus

fru ges ae prmftantifl}mos

dićl:\s,. qu~rn .vita p!reclare g.e~a atq~le f.l(ł:iSj

Icientia putallcla eit.

invehebantur, ubetrimasque
hlljUS

terl-re fretus ~ut co·

B~

non tam prrecep.tis" l:am nllnql;am interrupto eoftmdem ufu ae ex.erciti.o; QOll tam. longa. dią)'atatione,

qua11l contil11Ja prflXi, &

aćł:ione ad omnia privatre,

ee) Magna nUl1C fuut, fi uOEJuam alias, PolonIi variarum re.

bant; qui ad landem, ae honefhtem -iJi{'veti , potiLls.

ligo, tnticul1l, nordeum; avenR, coria, sebl1111 &c. CerevIsia qlloque

qllam enlditi;. f, ai qmun"doćti; exereitati ąuam in.
' ftrućł:i; non eam· didieiffe
a~ imbibifie viderentnr.

& accepiffe; red hąuGffe

SiC' erallt quondam Poloni,

CUlU

& permagna verVeClll11, boum & eqllorlll1l copia non modo finitimis, verum etiam remotioribus poplllis fuppeditatur, Harulll renuu
commercia marrtima funt Po!ollis cum Dallis, Hollandis, Gallis,' Li.
voniblIs, Mofchis, SveoJ1lbllS, Anglis, Hifpanis Luli'tanis. ' Jtem per
J?ontum

.e.jsdelll tenerentur. Ci'HO ~e legihus li": IJI. c~p:
,J{J.t;.

x/n.' (j

cap:

creteris gentibus conmiercia.

Exportant'llr autem fi-

lid Ilwlta publicre. vitre.munia fuos familiares imbue-

rum

Eu~illum CUIlI

gentibus

commcrcia cum Germanis,

TUJ'cis. C, omen/s ibidem.

Turcic~

&itioJlis.

Terręl!ri~'

UllgJl~is, łtalis, , I'do~dayis,

vero

ArmeJ,lis . ac

emebant, aut fuis Ulercibus eOlnmutabant. Quaraquarn
difsimulare non poffum. omnes i!las qll:eftuofifs imas
artes, quarum ope ac beneficio, vel e patrio folo
f-duttis ae in ufus aptatis, aut aliunde advećl:is ffUw
imur opibl1s, ab antiquis etfi non neglettas, pro eo
!amen ae debuiffent, non flliffe exeultas ae perpolit,as; tum qllod in armi:ł ocenpatos ej) fola pene
militaris gloria & vir;tus, five nec,effitate, five admiratione, eos ad fe totos, q~od honeftior ac,illuftrior videre tur, raperet; feu quod temperantifsimi illi homines,
ex eo, quantum quifque fatis, id eft,. opw? haberet,
l11etirentur divitiarum modum, atque ad id facultates .
aeeom'm.o darent fnas; quas l1oll .magnitlldine cenfus,
verum .Vićl:ll atque cultu. termin arent ; " Unde rane
" inter eos Cg) '~rant lites, judex . rąrus, cauGdicus
fe re ińauditus. Quid ita? q~lia nihil .lllagis ad fe pertinere putabaht, qm'lIn bella Ch) & triumphos, viIlas v!,!ro fuas .ac poffef.c;iones rudibus pafsim colonis
derelinquebant. Pluris enill1 illi reftimabant fortisfil~lOrull1 militum, qualll peeunial um , aut quafcunque
teir:~ _cop.ias, . Lretior iijis videbattu teIorum' ferrea,

.

•
(I) C1'ome1'uJ ihi'Jem: ..
(g) O~'ecboyi!IJ in Orotiom !J(lbita a'J ElJuitlS Potonos ~e bella a1

,e.rJUJ TurGtJS JuJcipien'iJo.

•
(b) CromlfUS iJe orźgine at reóuI geftis Palono rum lil)' Itr. a~ 'Ił:
/

IQ/S.) r.1 Lib; y,odlln; 1139. Bielfcius lIiJ On; 1.09'1' oc ŹlI GtiiI mul.
,j~J

tom.

. ~ virorum cJyp('~tll, quam adult-a & arifl:ig gravid" i
rehes, Jn quo fi quiequam a -Majoribu5. pecclltum
eIt, fane non illoruJlI, fed communium temporum id
vitio, aut fato ' q,llodalll huie Reipublicz accidilfe .
cenfeo ..
Recogitanti enin~ mihi. ae ab ultima antiquitate
memoria clarifsimos Polonire Reges repetenti non
venit in mentern vel unius Brincipis. qui militari hujus gentis feveritate mitigata, eam continuis bellis
iHfvetam; ad eas confećl:andas ac expoliendas. artes,
quibus vivitur, beatiusi melius , ac fplendidius, & ad
rem OEcollomicam, . fine ·cujllS prrefidió nequit ullłl
ftare, nedum fl.orere eivitas, animaret, concitaretque,
JObtigit tandem .halc iIlufti'is p,rovineia ST AN1SLAO
AUGUSTO Domino ) l1ofti'o. CJementifsimo, qui, &:
veterUlll inJhmrandre . g~orire,', & .. novis huic Patrire
conciliandis ornamentiś natus Prineeps, pra;:terqwun
fltlod, toto fui ;' optatifsimi : regiminis telppore, pa;is ae juftitire ftudio nos 'reereare, fapie\1tifsimis Jegibus, ae miIit~ri e'tiam dif\:iplina comnnmire, omniumque fcientiarml1 prrefidio firmare, omni ope aC
contentione allaboravit; illam prreterea fure incre·
dibilis atque onmium linguis ac literis teftatre Sapientire i~cem, in Ol11nes hujus regni partes diffudit ac
propagavit; quo perfUfi lumine omnes jam prreter
eos, quibus adhuc crecutire libet, vident ac pIane
fentiunt: fure Reipublicre vires, opes~ ~e potelltiam.

non magis robore militu~}; qual~ll opel'a, f"dore, ac

,

nnmero ąratorum,

[olertia

artifieum ae peritia.,

lllereatofUU1 copiis:te illdqfi:ria, fufi:entari ae .augeri.
Quąmobrell1 regiis ille impeufis plurimas artes me~
chanicas, & ad nfum aptas, & ad ornatum decoras,
tum prrefi:antifsiU1!l, qure ignorabant veteres, opifi-

cia huc

invećl:a Itabilivit,

!lC fundavit, eorumque

~ultis locis eolendorum authClr exftitit ac hortator.

Jlle ad eliciendos

e

term' fru&us magnis propo-

litis, majoribus erogatis prremiis, amplifsimisque con~itiollibus oJllnillln excivit fi:udia ac vehementer in;flalllmavit. Jaćł.:isejufinodipubliere utilitatis ab Opti'110

hujus Patri:;eParente fundal11e11tis, fpero plura vos

;pofterofqlle veftros in Rc:pub.lica bona eife vifllros.
- Sed, ut eo redeam, 111lde l10nnihil digreffus fum:
prudentifsimos iUos fal11iliarum rećl:ores, Ilon tam rei
dOl11efi:ic:;e, quall1 fami/ire, ac potifsimum libero rum,
coquebat ae verfabat cur-a. Quos ut per quam 0ptime infi:ituerent, omnes nervos intendebant, 0Il111en1
vim eonsilij ae indnfi:ri:;e

exerebant.

fenio"jlms, d:l4.o flllc1ientcs effe; ore,

v t pCUlltliam"l11oJeftiulll , ingenuitatem prrefeferl'e:
n.JLnei,s, fllCO, fnmdiblls abfti.lere; firnplices, aperti,
vcritatis cu:tOrt'S eHe eonfl1eCcebunt. Ut vero pu' criti::e teneritatt'm robur adolcfcentire exceperit,
prattlbC1":tutes'{ fi ' quil in. Lis arbuCculis fuccrefc~rent
vitiofi ftlrCuli, prmciddJ<inhlr;:fulUma vero 'diligf'llti}l,
ar."iduR vigilantia prrecavebant- pa:rentes, ne hre recentcs teJtre, grnvi aliqllo, ac diu fervando iJllbuel'entlll' odor.('; - ne hre ' lllluuJilsimJ:e tabulre pjusl1loc\i
colQrib.Lls, quos lluHtis pofteaprreceptol'ull1 l'1hor, nul.
la il!du{hia c\eJere ac exfrlllpere poffet, indqceren.
tUL''' Qu_ar:e_ npn. eos ita fa!Pce, ae llo{j:ra ::etate fieri
'rolet prava aJiorul11' exelllphi,. .a viitutis trumite dł~.

torquebant . Non domi aJeąrum ludos, non ::eri~ ali.
eni mngnitndinem, non. di.v.urtia •. 11Cl1l patrimonjoHUU

deeoćł.:ores,·
non feditiol1lun ' COllcitatores videbant.
,
'
.Audiebant vero qnotidie laudari induftriam, probari
Inlg~litatem; C0l111l1l1lle bOllllll1 Ck}&.

Quarę nbi

jam liberi firll1ilts incedere, & articulatius łoqu~ creperint, mox ,eorum anilllUs ad informanda111, qllamvis
rudem adhllc, Dei 110tiol1em, pećl:us ad eoncipien'dum ejuS' tiI'llorem, vox ac lingua ad ejus laudel11 for!.
inabattU' (i). Jam tunc illi reveteri parentes, afIhrger~
\

fronte '

OC111 i 5.

Ileros ad f,holas

& I11l1gillros mittunt.

lnem, &: damn<? .

Jtaqlle Ile in medio quidelll '

Latla reperiat quis, t81l1 nJultos lulgo, cum qlllbus latine tal1lcn

-loqu; pofsit. ,Uonelllltis

ma~na

fcmper iI nobilitate rhtia rllbit-a

·ell. Frauclem facerl',' p,oludr"m fa II e. e; p.tje-ra.re,

men~- rj,

fum & i~r.lUe [elllper h abltU)ll ell,' ~tque et.31l1 nnoc

a

prQbro.
tener:s

", hebetlIr; hQną/ł"que . hnbplllr h1l!c jl.lventut.s equeflns educandll! ra·

(i) Literi, Be piefate teneram retatulam imbl1ere omlJ'bus pau' ptl'bus juxta Re div.tibus, nobilitati ac plebi, oppid81J:le praerer.

'tiĄl, lIudHl1u efi. , ruuJ'~I'J~:le~agog'ós dóhri altin t-. -TIlIU itl'ar~$ li-

ti~

requabil.tatem qllallrlaul

fileTUJ

lh{Jem, '

etlaJU

inter illl2qt,ales contmens. Crl)~

-

(k) In lI(tate jllvenili IIcriblis adllIDQrelll PItri-g) urgebu ftimulis,

pri1'ato pr~rerri; non o!entationi., non popularis
glorioIle, fed Tefle ae folid:;e laudii ftudium commendari; libertatis non vocem, fed fenfum prredicarL
Omnes prretlirea voluptates omnemque moIlitiem,
qure teneram retatem corrumperet,
ac effleminaret,
,
~

roł;lur

animi infringeret,' aciem ingenij retunderet'

longifsime amovebant.

Opero fam diem (i) nox

excipiebat, faciłes ac frugales crenre lon gam famem
produeebant non dxplebant, fomni tempóra neeefsitas Ilon voluptas eil'cumferibebat; lećl:um durities,
.veftem non pretium, fed ni tor ae mUlldities comUlendabat.
Atque hujulimodi tam filiorum, quam fiIiarum,

L

dicitia, de vitando ll1tl1111i mnliebris luxu crehros
/

cum iis fennones conferre,

11011

~tra atqll e fcrenas, Ilon ad lafcivas chcreas dn : e re,

fed curis domef1:icis occupnre, Ck) inha proprios lares filias cOlltinere loJebat. At vcro Il.doJcleenfUI11
virtus

1I0n

intm pal'ietcs, nec in umbra, !<d in fole '

ac pulverc exercebatllf. Eorum enim, qui agilior.
qui dexteriol', qui fitis & fa'mis, arrloris & frigoris
putientior; is llobilior, is fortior habcbatur. Qui Ilunc
equum Ct) moderari ue fl ećl:ere; nune eurfu effusisfimo vaftam planitiem tranfvolare, ue filllul metalłT
fagitta eontingerc; IlUlle addućco freno curfuJl1 abrUlllpere, ex equo in equum tranfilire, ae demul11

iiI

quantum qui dem in eos conveniehat, communis erat

1atus procl1rrere, recedere infveverit; (In) is militire

infi:itutio; fed filiarum cura ad matrem potifsimum

ftatim atque ealłris deftinabatllr, ereteri ve.ro officioIi

pertinebat. Jlla de fide ae obfervantia conjugis er-

qllidem, red timic1uli, aut rei domefticre, aut aliis publieis 'łl1uniis eonformabantur.

ga maritum, de amore matris in liheros, de offieiis
di1igentjfsimle matris familia's , flepe coram iis di:trerere; iIla de otU ae defidile fuga, de fećl:anfja pu-

De Spartanorul11 forte aut Romanorum difeiplina
C

---------------.-----------------------quibus atavorUDl ranguis me in dies lingulos concitabat. Eorul1l
n~emplis

didici: gloriaru non in jllćłatione verborum red in pra'!c[a.

Ck) Pllella! quoql1e nobiles & urbanro vel domi vel in mona11:eriis
vernaclIla imo la.tina lingua legere & feribere difcunt. Adultiores

riffiruis facinoribus elfe collocandaru. A tuenda Jibertate, quam

puellae qu idem rei familiari, culinarire prrefert im, exceptis illuari".

f.tria mihi concrediait, nec. privato lucro nec rpe infinita, nec

ribus & Senatoriis, & pecuarire curanllre, ląnificioque fw jinificio

mort_, nec ingratorum, quibus excrucior, aculeis, me unqualll

potius, atque textrime & aeu ping~l1di arti lllanus admovent. Cforne •

-

,

• "elli patiu. ,OJ\NNES JlI. Re" Polonii, In O,ali'one Grodnll

lita in ComitilS 1681.
(i) "1 1'!!c;/IS ub; 6. "I:

iI,.

fUS

ibiiJem •
( l) F,anc: Marin. iJe Jeopo Reipublica: Palona: cap:,.

II.

(m) Rry/ujcius /ib: 6.
f·

I

ad pcriculnf.,1 the-

COj:

11 l iJe ExpeiJitione aiJ hel/11m.

.

hree

n me

dićl:a effe. nrbitralllilli ? Non efr it-a A O. hi '

hlln generis, nec divitiarul11 modo atlt

erant mores, hree infrituta ae exerc itia M aj-n'ull1 110- fl;rorUI11; hac illiindufrria & cllltura in allimisjuvenulll

:\mplitudine, fed multo magis antiqua virtute ~ iir'~
domi, foris militari gloria, ae promeritis in p" 1 'liII
clarifsimis, recepto Hpud Polonos more, ednc,~ Lu s <Je
inftitlltus efr, Nolite hic ame exfpećl:al'e A. O.

omnis virtlltis ae honefl;atis ,fem ina inferebant, alebant, fovebantque, ql,lre bonarUI11 artilll11 ac fcientiarUJ)) adminienlo, ufl'is ac experientire, fubfidio. fefe

annis Sobiefc ij aut 'parentull1, ejlls, 'qu'ibus in .l'ita

p,ofrmodlllll eWerebant. excrefcebant, ae patrire &

dOl11efrica excellu e'ran t, laudes & encomia . Ex hi s

pflrentibu;s di.gl:os_exrp,c;ćł:ationą frllćl:ll~ , adferebullt.
.Ex hac ilIi paIref1ra & cives optimos, & milites frre-

enim, gure nu~er de vcteri fal11iliarum p rocuratione cOl11lDemoravi, omnia ad hos, tenacif.5imos filOrtllll Majorum feć'ł:atores; ne prius dićba de integro

l1l1ifsimos, & SenatOl'es legun1, patrire, fil0ruU1que
Principulll , al1lantifsimos edu ecbant. Facile enim
q li i fqll C ful? hq.e )Wlg,ifterio edifcebat, ,& Regem

repetere cogar, teferri volo. JIllld unic e, quod ill

'pril11~va Sobiefcii educatione vide tur mihi fillgUln-

J

p atris loto pOJ1~re, &; pa.trialll PFo, eomnnmi domo
JJ,a bere, & leges , tan ql,la lll.

jllffil

re, de prreclarifsima ejus matre fubiicial11; qnre he-

parcntl.lJ)l,,revereri,

roicos fui patris Zolkievii induta il1iritus identidelll
fuos filios ad bellicre laudis itndiulU vehementei.'
ftimulaba't .

& fuos cives intel' ullius mątris.,liberos nUlllerare.
;i

.lgnit'1fl1l11

ł{alll qt1~ pr ima & fuavif,sim'l titillJttione fenfus
puerorum occllpant, ae, in, iJ>fis ftat.im principiis in-

'Hane igitur hrereditariam ex titroque paren'te

ole fellnt; ,ea p!=nitul:\ adhrel:efGere, ,neql}e minus in
viris, quam iń fenibiJą ,.infidere ae inveterare folent; .

fortitudinem in fuos pofrmodu111 Joannes Sobiefcius

ita ex primo ae tenero honefratis amore inducitur

transfudit filios, cujus, ipfe in Gallia fub Ludovieo

confvetuclo, ex confvetudin€ erumpit faeilitas &na- ~

XIII. vić'ł:oriis clarifsimo Rege, prima pofuit rudi-

tura.: , Tnlllfeunt enim in nos, qure nobifcul11 cum ,

menta. Quamvis enim Cmcovire & ab Eloquentia,

retatc . creVerl,lllt, , imo, in .fe ram ufq~e ::etatem reti-nentur.

& a Philofophia & ab Hiftoria fatis infrrućl:us elfet;

Non alia pro fećl:o domeftfea infrifuta, non alias, ' .
ill fuis regendis flll11iliis, eonfuetudines eolebat adhuc ac retinebat bona Polonorum pars, cum JoanUf/S S,9biefcins a .fuis p arentib,Us, Ilon fplendore tan-

tamen voluntate parentUI11, Parifiis, in celeberril110

•

iłlo fcientiarul11 emporio, in iisdem ac creteri; difei-

plinis fe fe perfu:iebnt ac confirmabat . Videtis credo A. O. qui mihi Ilune ad dicen~L1~n campus aperiatur, in quo latifsime poffem excrlrrere, & qure in
Sobiefcio eruditionis copia ae profunditas, quam

C.'.l

1nu[tarum lingpar~lI11 ae fcientiarum eognitio, qUl
fuit in Iitcl'as ae literatos amor & Jiberalitas, prredicare. Probarcll1 'vobis faeile,

eUlll

non modo ex

antiqnioribns Polonire, fed ex omnibllS fure retatis
Reciiblls fuilIe doć!:(Csimul1l ae cruditifsimum Principem. Sed me ab hae !aucie revoeat egregia Sobiefcil qua

fortifsill1i eivis in patriam pietfls, &

qua obfequentif.simi fubdih erga suos Reges fid~s
ae ob[ervantia. Utraque.enim laude.. afsidl.lus hic
mąjorum fuocum imitator ae· remullls adec. exeel-

luit, ut fuos eivcs, quorum 11011 panci antiquis Patrum inftitutis jam defLlefccrc creperant, a,d officilllu
vetercmqlle difc.ip!inam rcvocare contenderit, arque .
~l'I c o

1I1

plIblieis conventibus turbulentos, Regibus

prloCfnlć!:os, ll1ilitire jllgUIn cxcntienres lcgitima im-

peria pati atque fequi, oll1nique poteftati, 'in quo
vel maxime nitit~r falus eiv'itatis .. libenter parere,
condoeuerit.. Non ego., vobis igitur A, O. viros ex
omni antiquitaL-e eJarifsimos, q1fi hane Rempnblicam
egreg,ie aut eonfjjio, aut opibllS, aut fortitudine ad-

jllV ilrcnt, quique fllOS Princjpes eultu ae obfequio

i~figl1itcr

eoluiIfent, inprre[ens enumerabo. Pr,ifca

€ni111 illa :Etate non tam inl1LllUeri, qnam omnes fere non [01U111 eIfe ejusmodi cives, fed vitleri eham
cupiebant . Q.!1amobrem nnl1U1 ego hae in parte Sobiefcil1111, tanqltam' [uoru111 Patrulll abfoIntam imagi- .
nem exhibebo. Faeile exinde perfpieietis, quematlmodl1l11 Polo.!lornm antiquifsil11i [uis R,egibus obfe-

quiqfi, fU15 uucibus obcdientes, in publicis confiliis,

eOl1ventibusque pl'ovidi. quieti, cOllcordes, ae fumtnre
i~ Republica potcftatis, qpre hifee tribus rebus vel
maxilll€ eontinetur, obfervantifsimi, atque
clari, potentes, formidabilesque extitecunt.

idci~co

Peragrata iUe Ga1lia, Germania, Italia ats,ue Tracia fhanUll pofl:ea palmarum regione feraeifsima domum!& [Jre familire, & Patcire peropportunus revocatm. Illcidit en im ejus reditl1s in filud calamitofl1111
ae difficiJe Reipublicre' tempu's, cum, labante alltiquiori difcip.1l11a, qure bellorul11 impetu proftratajaceballt, excitallda; ql1re clihlprU 'vetuftate difluxerunt,
vineienda eIfellt ac cOllftringenda., lam en im 11onńl1Ui Polol1orum perniciofll'sima quidel1l, red qure
:\ multis l1llnis invaluerat; confietudine fnonull Regum non raro

detreć!:abant

iluperia,

j ~mque

non

\:l-

nius modo, qui olil11. omnibus imp.erabat, principatum exeulrerant;' fed. authoritatem 1 quoqne Sel1atus, qui Reg.mm poteftatendifmabat & cocreebat,
nobilium vero feroces anil110s certo Iegum adftringebat jl1go, 'defpicere ac vilipendere audebant. Ex
quo

il1ud eonfequebatur,

ut in

confilio

ullillS

Eql1itis VO • famoful11 illud nempe liberum veto, plllSqllam Regia Majclłas, 'ql1am - Senatu,; authoritas,
quam omnium bol1orl111l confenfus

valer~t;

ut miri-

tes tLUllu[tuantes ftationes relil1quere, Ducul1l imperia negligere, tunnatim

calłra

deferere, inita eon-

jurati;ne ftipendia vel ex Regijs vel ex Eeclefiafticis bonis prreripere folerent . Jnter maximas tandem

ac improvifas, quibus rub Joanne Cafimiro Reg e
hrec Refpublica

cDnflićł:abatur, calamitates,

illud

.faItem percolUlUoch!! aecidit, qUDd ci v es multis partibus pIure s cDntra CDfacDrum pcdidiam, Scytharum rapacitatem, 1\1of<: ho1'UI11 odium, SvecDTum ,vindićł:am, Racocij ambitionem cum fuo Principe, fi
nDn fDrtunatifsimD, će rte' patrire amantifsimD fllas

vires, fortunas ae vDIuntates cDnfociaveriJJt. Ad
bane al1imorum conjunćl:ioncm cum .fuo exemplo
reliquis prreiverint: Potocius, S zelliauius, Czamecius, Kalinouius,PifniouieCŻLts,Lubomil:fcius,Corec ius,
mllltique alij tam ex Senatorio, quam Eque!hi ordine ' c1arif.~imi viri; tUlll inter' creteros gravif.simos
Optilllates , at9.ąe 'D. u c es, non minus gloria militari,
' quam egregia in 'Regem 'fide :ae obfer.vantia JO~lll
nes Sobiefcius eminebat; qui tot .tantifque authoritatibus ac exe~'plis confirmatU1> ,perantiquam PolonorU111 in honDrandis Tuis 'Regibus landem ad priftinum vigorem -ac Tplendorem revocare enitebafur,
Perfpieiebat enilH vir Tapiel1tifsimus fnbditorul11 erga Reges fide ae obfeqtiio imperia ftabiliri, ae perpetuari, Nam cum fubditi Prillcipibus, & Prineipes

fub~itis conjllnćl:i fint, tum non laborum moleftia,
non perictJlortlm metu, 110n ipfillS denique difpen,dio vitre, quam fuo Prineipi faeiIe eonfecrant, dividuntur, Jntelligebat etiam ex civilll11 erga fuos
Prineipes cultu, & MagiftratlJtlln vigilantiam, & legu.n integrit~tem vel ullice vel potifsimt'ull pendere ac derivQri, Noverat enil11, leges, qtJod muta:

fint ac inermes , f",ciU~ fi pervicacibu s & contemni,
& ' vioIari, quodfi vero enrum tlltores in hOllOre
\

fint ae vencratiol1e, fi eri non polfa, quin obferventur;' ac 'publica cxinde ' eonfequatuF profperitas.
Jlxe' Sobicfc jj cralJt fenfa', hrec vero' prreclarifsima
ejufJem faeinora , Qui cum in muItis aliis tum in
illo ,difficillil11o ' ad Berefteez prreliO; accepto gravif..
filllo ' vumere: p,rrefe'nti. ' ae.· trimnphanti Regi probavit luculenter, fe pro il1ius fahite ae di'gnitate f.'luguinem ae vitam pL"ofundere, flliJfe paratifsimum, Hanc
prrefl:aotem in ' fe Sobiefcij vohlntatel11 ' perfpexit '
Rex , vel in iUa aeerbifsima fl1re forttJllre iniq nitate, ; cum.l inl1entibus , Svecorulll ' cDpii~, a flio cxercitu, ingenti ' ac pericuI6f.i conflata ' fe'ditióne, deI

•

ftitutus, & idcirco' temppris 'proceIIal11" declinare, ac
in' Siie1iam fe reeipere ' coaćl:us, hiljtJS fortifsimi viri ,
prudentia, d e;xieritate _& feditiofos:. l1lotiJs ~ eompoftlel"it, & de imlUttnifsil11is hoftillus triumphi'lVerit, His \
igittll" experimentis probatum, tanttfque c1arum ob- '
fequij.g Sobiefeimn requifsimus Princeps, poft multos
fi

fe eolIatos, .ah: eo hiudibiłit'er geftos honores, ih-

premul11 ' ExerciHls' Dllcem renunt.iavit, " quo fi:mul ejlls in pfltrial1l'prometita remnneraret; fimulqu e
incitato ad , gloriam curfui latifsimul11 campul11 aperiret , Nec diu exfpećl:anda erat Sobiefcio & in Re.
gem tefrandre fidel, & fure illufttandre fortitudinis
occafio, Scytharum infaua moles huie fat calamitofo incubuit regno, JErariul11 publicum, eon.til1l1is

beliis exhaultum. Exercih,ls, Qllod, in alias credo,

"partes'diftraćl:us etret, his, fi non profligandis, faltem

propulfandis latronlll11 copiis, deerat. J nftabant, u1'- ,
gebant, late ac impune gralfabrrnturfpoliorlll11 avidif-

fi 111 i prredatores, gravifsil1111mque & Regi & regno
imminebat periclll1l111. Trępidantiblls cllllćl:is, f01us
Joannes Sobiefcius, regire falutis aC.fuorum civiul11
fiudiofus, ' fortl1l1arum vero ac vitre, pro comnluni
bOllo prodigus, partim oppignoratis bonis, partilll
contraćl:o rere alieno, duodecil11 ferc miJlja mili tUlU
~onfcribit. Jngruentium barbarorum furori, quanto inferior fuorum Ilumero, tanto fuperior animi robore intrepi.dus fe fe obijcit. Subito circUll1datur UI1dique & rrb hoftibus il11l11anitate barbaris, l1Ul11ero
infinitis obfidetur. Magnitudo pericnli r~ptim coHećhun militem ingenti percellit timore, cohtinuo
cOllcurfationes, murmur , querelre, imprecationes,
' voaes feditioforulll, clalllores tumuItuantium per cafira voli'tare . Nec periculo territu~, nec fed~tioIle
COll1l1~otus Jmperator, qui in ejufmodi tumultibllS
fub Duce Czarnecio cÓI1~p1'imendis jam erat exercitatus, indićl:a cou.cione faćl:oque filentio, Non ego
, vos, aifi, moror, qui mortem per decus cbitam ill1mortalitatis inftar non putrttis, qui vitam per dedecHs
retentafl1 quavis mor te turpiorem Ilon arbitramini .
Abfcedite eaftris
meticulofi, deferite veftrum Jmpe,
ratorem &: Regis veftri &: pat1'ire diglutatem ac [alutem p1'oditote. :Ego vero cum reliquis fortifsimis
\

viris pro Rege cariłsimo, civiumque laribus atque
focis impavidus cum hofte congrediar. Obrigllere

J

ad hrec pudore fllffusi milites, tum fupplices &: ve-

r a exprobrari .fatentes, orant: puninH noxios, ignofceret lapfis, &: in hoftem ducecc t. Nec mora: cnncmtilms fignis, exarscre anim is, unoqlle imI etu perrnptulll haftem ft e rnun t, fugant, dils ipant, ae tet-? r1'ima crudelitatis, libidinis, rapacitatis monftra in [uas
latebras impellnnt. R e ducem cum triu,mpho Sobiefcium, quo VllltU atque an imo Joannes ' Cafi;11 irus Rex
exceperit, quas ei gratia's retulerit, quod !ibi atque
labanti r~gno opibus ac virtute fuccllrrcrit; comprelfalllle exercitus licentia, difciplinam militarem in
antiquum fl:atull1 reftituerit; facilius id profe ćl:o Vefira conj e ćl:ura, ae ego verbis expdmere polfem,
alfequemini. JLlnd vero l1lentibus veftris alte dcfi::Kum elfe velim, Sobiefcio fua patria nihil unquam
carius, pai'iter etialll Regla autho1'itate nihil ęidem
fuiffe fanćl:ius. Amor 'enim erga fuum Regem illfpirabat ei' epmmtmis 'patrire caritatem" pietas vero
ill pat1'iam fovebat erga fuum Principem ac patrire
Parentem ft;Udiulll & ob~ervantialll. Qua ille fortitucline huic regno tuebatur atque fervabat Regel11,
eadem virtute fuum Regi tutciebat regnum. Non
vereor A. O. ne vobis in collaudanda Sobief cij erga Regem veneratione longjor' efTe videar, qui llUI
jus p1'reftantifsimre virtutis efficiential11 ac fu 111 111 alll
in noftra Republica llecefsitatem p~1'fpećl:al11 cognitarnque habetis.
Ecquis eninl veftruin .110n intelligit, felicem il~
D

I

lam effe RCl11pnblieam, in qna ah otl1nibus honore--

difcreparint, Rege1l1 a filO propofito non gravate re-

tur is, qni oll111ium fuffragio traćl:fll1dis

imperii

ceffiffe. Sed tRl11en diHiteri nequeo, fuitfc Sobie-

gllbernaenlis maximc idoneus judicatus ae comper-

Lium alieno tum ab Rege animo', ('um a TlIl'cis

tus ut? Ubi cllJJćl:i eum, qui in altiffima eollocatus

iniqmts ille pacis conditiones,

fpecul~, ut Omnłllll1 nolhrm com moda partim folus, "

mini Polono inufferunt ignominia'm, ad Buczacz aeee-

partim juvantibus llobis, provideret, amore atque

pilfe t, Qlis enim iIla tempeftate non doluiffe~, non

(:Ultll profequerelltur; ubi

011111es

nes, velllt llnius eorporis me1l1bra,

ReiplIblielE ordi-

a fuo

nmes ićl;us, 0111nes petitioues" etial'u.

CUlE

ad

modo PodolilE atque Cłmeneci jaćl::uram, red multo
magis libertatis ac nomfnis no[tri occafull1 & iate-

ftlO, fum-

ritlllll? Quis Ilon ingemuilfet trifłi Uli llUllCio, quo in:
crebuit) invićl:iffimos Polonos, Turcarum C quod cti-

rępril110 ac in re llotiffillla, expJi,canda" ne veftra ab-.
Ullt1lll.

turpiffimam no-

CaP.i.t:e o-

IDo periclllo, averterellt ae prop~ufarent _ Multis ,
ego exemplis, qUlE etial1111tul1 mihi in mentem ve- nitjnt, probare , vobis poffem, hos Hntiqlliffimorum
PFltrulll noftrorum fcnfus, hos fl1ifTe 1110res; fed me
utar patientia,

gUle

in prlEfens SobiefciuOl, qni

11~C falllbcrrimfl fllorum Majorum inftituta, fua

fęnfa atcJl~e v itam confQxl11,a bat, tallql!atu exp~e:!fam

flJ orUtl1 Patnull efl1:gięlTI,.. "Teftt:::e.lEl1l11 tatiQn\. propono.
Hie fortaffe ftatim obiiciet Illihl quifpiam,Sobiefcio cum
R-.ege lVIiclu'l(H~ non fatis ruiquando conveni1fe. Clli
ego, ita breviffime oceurram , ut inprimis negem, a,
Spbiefcio quicquam in , hUlle Reg~m aut hoftile aut
.ttJI1l111tuofull1 erfe machinatum aut fufceptulll, Nec .

all111Um

aniu1l1s mel11iniffe horret) fafros effe tri-

butarios ? Enil11vero hoc PatrilE dedecl1s, eo acerbius
effodit Sobiefcij pećl::us,

quo

majore virtute ae

felicitate, cum iisdelll hoftibus, tribus prreliis vićl:or
depugnf\vit: quofql.le propulfandi, aut repril11endi
, fpe ac defiderio inflaul1l1abatur, eos l1o!ł:ris ved:igalibus ditefcere, po1feffionibus communiri, 'ctTl1l videret, potuitne tanta injuria non c01llmoveri? tal1ta
contumelia non perUl"i? Atque hane offenfionem qui
Regi lVIichitcHi inique advel'fabantur, fubodoi'ati,
Soblefciull1 illico fl~arllm e:!fe paf'.fium dićl:itabant',
fuoqlle fceleri hujLls Clariffimi Viri authoritatelll',
tanquam JlOneftiffimul11 velum obtelldebant, fuall1-

enim in decreto cQntra hujus Regni Primatem ae
c~tcros Regis , Mich'Aelis adverfarios ad Gołem

que fa&lOl1em hoc graviffimo nomine cohoneftare

biov lato, Sobiefci1.1S ullquam norninatlls, ac in focietatem conjur:\tionts vocatlls effe legitm, Dein

aliquod Sóbicfcij crimeu,

contcndo, utrumql1e animo, cal'itate, frudio in Pa-

bii.am femper confenfilre; at fi ' aliqualldo fentcntiis

ae firmare de indu!ł:ria fatagebant, J~quo fi eft

quod pmtim comnumi.

partim privato dolori nOJł fatis temperaVel'lt, quodque iniquiffilllas de fe opiniones, feu fraudibus cirD~

Ctl!nvcntus, [eu amicitijs implioitus, fjve eOlltiml;S

ta :l h, bmque inufitata, ac pene Divina vil'tus l11ira. ~

b cHis diItentus, non cum ol11ni circumfpeairme evi-

bil s fui umores in anlmo Michaelis Principis exci- ,

tave rit, certe & ampliffimo, proximis regni com;tiis, .

tuvit

ejus virtuti reddito te{l:i'monio, &: pUDlica Regis lVIi-

Tlll'cis paćl:ione Rex inglorilIs, & publica civiul11·la-

chae1is fententla, " ctC! aliqua fortaJre· · culpa erT9 rish llll1ani. ten~retl1~', a fcel.ere tml1.erdibcratus efr . .
uare aut, f1ullum. e fi; Sobiefeii in ftllllll Reo-em
n
eri- .
~
v

bol''';; s in.vidia, honorificentiHlma ad
ftrućl:a

men, aut fi aliqllR ejlls inCedit fliCpiciQ, illri profeao ,

fu os & comn1Unes hoftes ab eo, cujus virtuti ae be-

vęl... ampliffimi s huj\\S in Rcgem·ac l)atriam promeri-

. nc,'olentire pluriunuu' fell1p~r conhfllS eft, auxiliUI11
ac prresi diul11, in feql~cntibl1s ' Regni :comitiis profpi-

.

J

tis leva~a, vel Regis in SobicfcJL1111 al11on~· ac benefi-eent1a , expnrgata . ue. cIeleta cfr. Vidit enim aIl- .
quando ::eqniffirl)lls Princeps lVficlulCI Sobicfeij ad- v~l'ft1s Joanncm Calimirum

I

intęmcratam !idem

a~

·influl11lllavit. Quare, & 1ll1pel' confhta cum
Sobiefl~il1m ill~

legatione, fi 111 ul recentiffime tres de Scythis

relatHs viaorias ei gratulatt:ls ell, (o) fil11ulque contra

ciendl11TI, imploravit. Atql~e hic : Sobiefeij tertius,
isque' nobiliffil11l1s . vitre 'civilis fu'erat aaus, qui, ut-

&.:

pote diligens veteris difcip!inre.exaćł:or,Regla poteIta-

conllantem volu)1tatem •. ViditJlIllllJ Eal-iter regnum ,

te . corroborata"militari' i-Inperio -conul1Unito, comi-

atque . fWU11 di::;nitatem ilIins .,Cortitndinc ac perieu-

tiórum authoritatem' illftaurare "ndnixus, tribus gra- ·

lis,'qaod in publico Regni 'COl1vcntl1 folemni aćl:io

viffimis, quibus tum hrec' Respublica"propemodum

ne gratiarnm & cOl1gratulatione teftatlll11 eft, haae-

exąnimabatur, ', vlllneribus_-mediciJ1am . attulit

nus Itctiffe incoh:lmem.

VJClit deI1Jque ruagnum

rem - . Varfaviam enim· cives· " aft. c.o.mmune qui dem

ac exeelfum Sobiefcij animum, qui, cum totius Po-

confilium, col1eaos, fed routuis odiis !lC fimultatibus

lani . exercitlls Belem jnramento fibi haberet obfrri-

in varias faćl:iones diftraaos, ' contra fum11 RTgem a -

a ,am, atqne hinc ab irruentibus

multis amlis tUl11ulhHwtes, querelis, interceffionibus

Tllicarum copiis

falnta-

fum patrire vehell1enter metlleret; inde a conjunćl:is

infvetos, a perp~tuis diffidiis. ad concordiam Jhbilem, .

& . regno prof'criptis civibus d,ies Iloćl:efque contra

a feditionibus ad obfeqllitim ruo Regi defei'endul11,

fuul11 Regcm follicitaretur, privata! oblitus iJljurire,

ab injuri.is· privatis ad publi Cll refarcienda daI1lJla~ ,

commlmis tantum memor r~riculi, omnes fuo Regi

delendamqlle turpi cum Turcis fredere iJlllftam macu-

in fenfiffimos, ac ad bel1um . ci vile _fpeaantes, ad fui

lam qua erat eloquentia & authoritate rovocavit (p).

frincipis dignitate.m tuendum, ad patri~ fatutem
cęn tra COlllllllllH.' S

li ł!.-lQt,

hofl:cs propllglandam pertinaees

; reftitalltes jmplllit, alaeres illcitavit. Hrec

'.

-

(o) M;g~ot in hrjorifJ TUfCał'Um

•

(P) Hec accepto Iluntio Clemens X.

infłitnit

Roma! JLlpplic!1tio.

Geritur communi conCilio indifrUI11 bellum, 'gel1e~
re fuo necelfarium, magnitudine periculofum. Rex
coHefrum ex Lithvania ac Polonia militern ducit ad

pare

·potuiŁ.

Peni, uiai, feCJ DEUS lIicit . QllO e ..

nim exitu. mCll1ora~ili iIlo cum Tureis, dućl:lI Chod~
kievicij, gelto pndio, Cl1jllS I11cmoriam pl.lbllca (illOt~

regni fines, morbo impeditus Leopoli fubGR:ere co~

annis religione profeqllinmr, duobllS, & quinquaginta

gitur. Prremittitur ad

Chocimum cum exercitu

annis ante depugnutmu eR:; eodem Sobiefs:ius fuc-

defignatus Jmperator Sobiefcius, qui non exfpećl:a~

eeJfu, cadem in acie, cadem virillm inrequalitatE', de

to fui Regis advcntu (ts enim jam pridie de vita

ijsdcm... hoR:ibus, eodem, fine' dubio, opjtulante

deceJferat) opportuniffimo tempo re cum hoIl:e con~

mille, triLUllphuvit . . Neque id euipium! Polonorum
incredib ile. fIliJre vifl1m.arbitrGl.",· quibus creleR:ia in
bellis allxilia, ' non ad Choci!TIum modo, fed ad Polo-

greditur. Atque, ut elegauter celebris Poeta hujus
belli evelltUIll heroico eannine profeeutus eH:. (q)

Nl1~

ciam & ad SJllolenfcul11 muJtisque aliis in loeis, ,a-

Fit l/rogu Turcarum ingem: miltJgue, ducefrlu6
caiJunt jimili, nec quiJguam óhji.Jlere contra

d eo innotueraut, ut Supre~1l1s bellorum Ai"biter~
qllemadmodul1l olim Jfraelitamm, ita'-ab ijs, exercitu-

SOl'te

jam potis e.Jl. alldelre: i/a jtx~it acinace crudo
J)uflor, agens turma! 'dex t-ra lawaque fugtrC~I:

um PolononlIn' DEUS. & diCel"etur , & baberetlu.

Et, quon miraol1e dićl:u efr, 't).uinque (I") folum mi11ibus
ex fuo exercitu aefideratis, fexaginta at'nplius Tur~
carum miIlia delet, profligatque, Chociml1lnque va~
lidifsinU\ll1 areem hujus Reipublicre -ditioni adjungit .
Hic ellimvero fortunatifsimus 110lter Jmperator iI~

lud pervuIgatulll Caro Ii V. C refati s jure merito ufur~

Atque : .id quidellL Sobiefc'ius, quo " magis fuortun
lVfajoruc"1f. pietati, qua in DEUM ferebantur, attribllehat; . eo diligentius ipfe hujufmodi de '. Crelo fub.
fidia, tamin propl1gnando~ qt}am in adminiltrando Re- .
gnoJ cui; in maxil11f1 .lieet Candidat'Orum ~requ.entifl,
fuml110 tamen omnium confenfl1, admotlls dł, fil1gu~
lari fua in Religionem Cathollcam obferV'flutia de-

nem ]lro felid hlljllS belli fucce1fu, ac in la udem Polono/um, qui

merebatur. Ml1lta mihi . nt1l1c l ueceffario Joannis HL.

Lucchefino LuceoJi li Soc: Jefu. Jdem author fcripfit Parrenefim ad

encomia ,prretermittcmb funt, llt pofsi.m·ae illis prrefidiis, fine qllibus; h:.:ec Refpubliea nec ftmdari , necte~

Po!onos, ut idem belIum l1rgeant cootra Turca~.

neri potuiffet, p1eue-ac luculenter differere~ Nihilita~
.

negarunt }IRcclII / Turcis, dićl:ulll

en' publice

carmen Al

(q) Ex; Hero/co Po.mate P. joarmis P'erigaut S.
j)e TurC;J !lT. jd; Noremb,; Anno 1673.
tam, conJcripto.

(I') JiJiilll)~ In bijari" :rurta'fllł,

CI

1.

Lallreotio

,

po.Jl fiEforial1J

joanne SghieJcio rela-

que dicam de Regiis flc..prrefrantifsimjs ejus virtuti~l1s,
nihil de fillguJari in deligendis belli & pacis ndl11ini~
:ftns, in componendis ae ad exitlll11 perdueendis
gravifsimi.s )legotiis prlldentw nihil d.e ~m.mv

talU

-

,

.

in profpera, quam in adverfa fortu ha· moderatione ,

ret? (s).atllpłiiSilllis donis t_empta ae sacerdotia

nihil de temperallt~a, liberalitate, majefłati adjunć!:a

nlU.Iaret? ut onmrbps religionis officiis Divinam IlUie

CtT\

c?mitate; pietatclll illim in DE UM, fanć!:ifsil11re religi-

re'gno proV'identiam, gure in fummo til1lore eOl1fi-

onis; qua unaą.ureqlle civitns firmills , quam mreniulls
tacitus mdło modo prreter'i re po{fum. Sic enim ftatuo,

11ll111, in perienIa pr~sidinlU, in extr€ll1a ealamitate
virc!i ac robur fuppeditaret, eOl1ciliare, obnixe eon"
llitel'etllr? Satius profcfro, pro nlajori noftra utiłi~

fic mihi perfvadeo, ex pietate, reliquas virtutes,

tate, ae excmpló, quibus,qnafi flabelLis, hos pietatis

qllibllS Joannes III. excelluerat, tanquamex pllrisfil110

ignicułos in fuo l'ercore excitabat · ao fovebat, vobis

uc uben:imo quoaam.fonte elllanalTe, fl1umque vigo}'em ae pulchritudinem deriv~ftre. Q!.Hlnto enim

A. O. in pr::efens indieabo. Non ignorabat enim il~
la, gentem Polonorulll ex quo rmpin Jbperfritione

fanć!:ills Supremulll rerum onmiul11 authorell1 & ipfe

·lJtll'gata, veram ae inbaminatam €hrifti dbć!:'rinfllll

coIeret, & venerationem ejus pr01l1overet; quantó

amplexata efr; ab ea nea novil:atill fl:l1dio, nec ex'-

cingitur & 1l1unitur, tuendre ac propaga-ndre fl:udiulU

"

feć!:arum . ille~ebris

,

ftudiofius Iegul11 illius, quibus, .non 'futurre tantum

terarUJ'll gentium exelTIplis, nec

fed prrefentis etiam felicitatis mtio eonf:inetur, obfer-

pl'opofita 'feilicet 'iufihita illa fentientłi · ae viven'dli

vantiam, Ilon

a fe

ruimis, quam ab aliis exigereti

tanto diligentius, ut fuum ,cuique tribueretur, in~

;licentia, dnquam eife " nb<hlćpńm-aut averf;an1'.' No1Veratl PO!0110S> ę;nóbos oHml fEiroc:ifSilllil; g~n.tib:ll's
$

vigilare; tanto fe reqtiiorem in man(landis honoribus ,
irrogandisque prenis pnebere, tan to I11fłjO,,-i eonfl:antia Magiftratuum Iicentire obsifl:ere, ealamitoforulll

(s}' Jn vexillum Jniper:tto11S Tnrcarnnl a Joanrte Sobielcio, p~ft

inopjre, oppreJrorum iniuriis fubvenire, nec fuorum

vidoria1l1 Cbo.~lmenfem., CJ1fIllen6iiiX, R"omatn ttlii:!rrililfl~h~ ~ja!lńJ

modo eivitU~, fed totius humanre foeietatis eonjun-

ell puWicecai·melł.l

lttionem magnifice tueri, adnitebatur. Q!.ull1quam,
quid ego hrec, ·atque aIia Chrifl:ianre pietatis documenta, qure folis luce cIariOl'a funt, eOllll11el110rem? Q!.lid pluribu~ verbis eOhlme)1dem, ut ftatis tel1lporiblls, non raro pronus in terram ,

D.EO fuppliearet? .. ut faera myfl:eria . fUll11110 animi

ardore

partieiparet?

ut

confeć!:is

b elli !;

eidem .~ićtoriarum datori rite ae pie gratias age-

$

LIWreatio Lacche!ittoIS. J.!

1.,ldilllI tfiolt's ' p,~rfentw At/no'
Auro /;#,harico te:ttotjue imhlila flłjiJł~gdlJ , ,-l
YlinciJ jo 'S pJ)i,jlce! ,'ola: de. culmrne..tana~j1J ·
JJq'r- Eli T.hr/Jcts -"JlJl11liant ;mmania,1'Ptll .
f',ef/JrJis c ausi fim;s t(ntare Polonqf
Et cer"i in1!:ltare leullió,u ~ - QUfrlfe/rf

Idem AuthOf fc.ipfit )oaRnJ

m.

Pólll-Jli'll Rę.iiEpiinłcjllttl Ul vi.

tŁorj~ ,de Turci~ r.e!af~~ anpQ 167.~ ,
\ ..

~

~

..

-

partim ab' EecIelire commul1ione diffociatls, partim
Rpertis Chriftiui1i nominis hoftibus, non tam ardenter
pro fuo, quam pro Chrifti pro.ferendo imperio decertafTe ue feliciter depllgnarre. Noverat fuorum
Majonul1 non modo perpetuam in l'etinenda vera .
Ieligione conftantiam, in eadenl propaganda ardorem;
verllm in tuenda & ab oDlni errorllm labe, feve·
rifsimis etil'lm contra nefandal'um opi nionu m archited:os & falltores latis legibus, feJ'vanda, vigilanti·
am ae circumfpećl:ionem? Viderat anti qliorum pie·
tatem .in· exornando Supremi Numinis euJtu, templorum nitorem magnificumqlle appt'lratum, Eec1efiafti.
ci ordin ;s hominum al1thoritatem juftis femper ' ho- · ,
noribus, l'etl itibus; ae. iinmllni t~tibus. fl.lffultam . Qure '
om nia · dum oculis· atą,l;le animo. p,erluftr~et, fe· Lum que, qu id fui Mąj?res in religionis ornamentum
contulerin t, recoleret; ; magna..priml.'lDl in eo erga
illius adnjjniftros, ae divinre v'Oluntatis interpretes,
;ncendebatur velleratioj . tum vitam fuam atque mo·
r esad ejus prreferipta conformalHF inflammabatur fru.
dio, totus denique iUius propngnandre ardebat ae reftu·
abat deficlerio. Senfit profećl:o & .collaudavit hUlle Re·
ligiofifsimi Princip!~lno{hi in religionem animUln Pon·
tifex Maximus,Jnnocentius XI qui fub initiulD anni.
quo Vienna in fummum periculum addućta eft, eum ar
djfsimo cum Leopoldo Crefare, edntra infenfifsimos .
Ghriftiano. nomini Tureas fredere devinxerit, ae jura.
mentum de erlolvenda fi(lo,Romre,per legatos utriufq:
Priucipis, ex,eeperit: Perfpexernnt ae probanmt hane .
4

;

Regis pietatem Pontifieis ac Creraris, mifsi in Polo.
-nialh, Legati, cum eorum uterque fupplex ad regia
genua advolutus, jam jam imminentibus barbaro·
l"lUl1 90piis, illius prrefentiam ae auxilium imploraret . Non enim alia interpolita mora, niii qul'l opus
habebat, ut equitationi, quod corpore gravis' erret,
intermiffre denuo confvefceret; eollećl:o validif.,imo
excreitu, adfeitoque in focieŁatem Iaboris ae pericu·
li Jaeobo filio, qu illdecim dienull intervallo, equa
većl:us Viennam aceurrit, ae totius Chriftiani exercitus, fummo Bavarire ae Saxonire Prineipul11 confenfu, Jmperator ex folenni fredere r enuntiatur. Con~
dićl:us in confilio dies prrelij . Prrefiniti tum Gen11a·
1l0rul11, tum Polollorum eopiis fui Ioei atque ftatio4
nes . Pridie Jdus Septembres Rex fummo mal1e rem
facram peragenti, extentis perintervaIla braehiis, in·
fervit Saeerdoti. Tum luftratis hoftiummunitiorubus,
fua inftrućl:a acie ae figno dato .• Sed quid ego cli·
utius immorer? in re prreftantifsimorum Hiftot:ieorum monulUentis, Poetnrum ingeniis,Oratorum en·
comiis celebratifsima, ipfa fuperftes ufque Vienna
ac enormes b~rbaror11ll1 tU111uli trans01ittunt fane
poIl:eritati hujus c1arif.'iimre ~ićl:orire menloriam. I
Dato, inquam figno fortifsinlUS noIl:er Jmperat or
il11pulit fuas turmas in hoftes, neque prius Ol'·
dines hoftiles, laxare, turbare, retroagere, acies
perfringere ac fternere deftitit', quam fusos, fu·
iatos, ciftrisque ex,utos docuit barbaros, vićl:oriE~

am tfon

In

l1lultihiditle exereirus, fed ill ' caufre

quam deplllert1l1t. Jlli fllorum belIorum ' flleceffu

bonitate ae celefri auxilio effc:; colloeandam , Depo~

ant foli ~Dt cum paucis l:ctabantl1t, hujus yićl:orire .'

. fąit enim DEąS ią munibus ejlls eauf«!11 fuam. cre-

fama" , frnćl:us, ae fen[us ol11nes Chriltianas regi'Ones ,

di,c1it ei fui gl'egts e1:lfl:odial11, fui populi libertflteD1~

o.1lllles oras ae in[Lilas perV''afit, ae toto q11a 'Ja.M pa~.

fure Eecleu:c fe euritatem; Induit eum Divinfl Providcntia admirabiJi conui,io & fortitudine, ut has lu-

ł

I

tet m"be perfonavit , Hae
/

vićł:oria

non . modo Roma--

num impel'ium, fed Jtalia, Hungaria, Gerńla,tńa, ' Po-

dentes il'~ ex!;urnifieandis hominibllS fl/rias pel'ime-

lonia a..metll' ae prrofCJ1ti pel'ieulo refpirarunt. Suc-.

ret ae eontel'eret·, HUjllS fórtifsjmi Herois dextera

eifo ellllll . trunco, minahatur Viiirius ', ae radicitus

draeo ille domeftica tyrannide ae regnorum inglu,

eVlllfa ftil pc, faeilius poftea ' 1'a11105 ac palmites fe
refeeatun1m ae concifurl1m, id efr: capta, Jmperii-

ne fcroeifsil1l11S jam toto · eorpore laniatus"

.(ede, ,Vienna, derep.ente olDllia Chrifrianofllll1 .regna

Hane dexteram barbarortll11 domitrieem, orbis Chri-

fe invattirUll1 ae o CClll1ah1fum : Harc -vićl:oria &
C hri fi: li s ftetit Eu,rop<v, &. Europa ltetit Chrifto.

ftiani liberatrieem, vi,aoria:! eonfećl:rieel11 exofcllla~ ,

Halle _vićł:oriam R~gi,. nofrro ,illVidit Leopoldus Cre-

ti commilitones Prineipcs, eunćł:us- cxereiflls, effllr;'l ,

far, gratnlatus eft Pontifex; ,a c pro tranfmiffo Ma-

cru enfavit

/;

eampos, fTiwiós

auxit ae

tcp.efe'eit ..

" in occurfum Vienna fó1'tunatif.<;im:1m ae il1vic1ifsi~

mam conclUt)larullt , ~lid eg.o llune lmie triulJJpho,
cOlJfelam :mtiq 1.1os PolonQrul11 triumphos? Hrec e'nim fola JQal)Uis )I1. vit'l:oria , oJ11J1i , cxfpećł:atione
majo,r , ' alf omni ' 1'eeordati.one l11emor(lbilis, i11a reta-

hOll)eti vexilio' runplifsimj. }l11uneribllS erećł:is Romlę.
afCl.lbus,jm~inibus,

,mllltis.que'aliis mÓl1l1mentis co-,

hone:lhivit. lH1U1C Joannis III.' t.riumphiull

cunćl:i

Chriftiani, Principes, qua legatioJ.libus, qua honorifi..,
€,entifsimis literis,. condecodn1lJt, eor'u m ali]! VienServatorem, alij Orbis

Chri1łiani. liberatorem, a-~

te lmnqLHUll audita omnes Majorul11 noi!:rorlll11. vi~

UlE

ćl:OI;ifS, & magnitm,linc &lJtiJitate & flllcnuore [l1pera~

Jij publiere in ,Europa libertatis pacis ae fecuritatis

re videtllr, Jlli enim pro [ui Reg ni integritate multa

affertorem, alij denique bumani generis propugnn"

.fnfeepernnt bella, pro llm[;tarum fil1lul g E:! nti'u 111 ae

torem atque PaueOl prredid\,runt '
Th.Jlee, Credo. ae oeeoru!n' eft~ A. O, hlljlls li~ef "

regno1'UJn &: pro Jli1perij Romani [alu te, (F!antull1 mih'i
memoria:! eft, 1l111him. Fortite r iUt' iHatas fibi i njLlria~

perantiql1re noftrre glorIa; ae

prllpntfarunt, lcd ab - omniull1 ChriH:ianortlm e~rvi

fe

cibus non ft:tvltu tcm, Ilon vineula,

,/

nOll

martem un~

r

anrpłitmlillis

meminis-

Jueundum eR: ilIos dics, folis Ince clariares, ilIa

felicifsi..l11H tempora, reeogitare . Sed tamen fi ,:cta-

, Ij

. tes retatibus, homines hominibus, prrefentia pr~teritis,
illum fratum nofrris temporibu~ eonditioni eonferamus;
vereor A. O. gl"aVe quidem dićł:u efr, fed dieendum
tamen, vereor, inquam, ne hodierna eelehritas, non
modo lretitire, fed eujusdem etiam v~reeundire nobis prreheat argumentum, ue prreelarif.c,ima Maj oru lll
noftrorum memoria, ae iHufrria eorundelll r.,rtitudi- .
nis exempl~ nofrrre nos imbeeilIitatis admoneant.
Jntra hos enim centum abhine elapfos annos, mifera
rerum noftrarum eonverfio, ealamitofa noftri fta.
tus immutatio fubfeeuta eft. Abiit, proh dolor! jam
illud vittoriarum tempus, prreteriit fertilifsil11l\ He1
roum ~as I effiuxerunt illa aurea neeula. Contieu.cfe laudes, fi1uerunt 9vationes ae triumphi, exarueliunt palmre, emareuerunt laud. Heu! quantum a
prreclarifsimis. Veterum infritutis ae moribus difeef. fi~l1us, quantum ah iIla pe!remli & eonteftata Polon~rum fortitudine defeivimus, longius II1UIto ab ęis
vlrtute, quam annorum intereapedine fejunćł:i! Nos
hodie imbeciHes, illi olim ftrenuifsimi, nos infirmi
ae tenues, illi potentifsimi: nos finitimos ae većł:iga'Ies
quondam 110ftros metuentes,iIli remotifsimis etiam na..
tionibus metuendi; fuos illi intra fines eontineri nolebant, nos antiquifsimre Regum fedis parietes, alienis
eife limitibus pafsi fumus eonfines. Eeeur ita A. O.
eceur hie ignavus torpor, hic altifsimus fon1l1us meJltes noftras oceupavit ~e opprefsit? Dicam quod res
eft, & quod frepe meć~m reputans fentio. MajoI'es nolhi a teneris annis labori, ind~rire_ frusaIi-

,

tati, temperantire; nos otio, luxu i a9 voluptatibus de-~
diti. JW communi bono, nos privato duntaxat lu.·'
ero ·o cellpati. Domi ae militire iUi coneordes, 110S
tam in privatis quam publicis conventibl1s difcor.
des. Vitam illi ae fangvinem, quanto facilills reditus ae peelmias pro patria profundebant, nos com.
rouni.um rerum fpoliis res omamu s privatas. J11i ambitionis ardores,~ libidinis- ae avaritire flam mas infufis fuo pećł:ori fanttifsil11re religionis prreeeptii reftil1gvebant.nos quia in ealldel11 religionem,non eodem
fortaffis ac im, flagramlls !łmore, refrualltiblls nofi:ris
eupiditatibllS fómenta etiam faces atqll'e ignem admovetnl.ls. Jlli Magifti'atllum, legum ae fuorum Prineipun~ obfe'rvantifsimi; nos & leges eondere & enfdem
impune vio.Jare,. propJ:iullll . nofrrre libertatis noftne
privilegium effe'. ducinms:; 'nos ' Regnm elećł:ores, eorundem . eenfores effe ac' jlldices, Regibusque im..
perare ambil11us . . Jm: pa cis ' etiam. tel11pOl'e milita.
ria exercitm' nOJ}! intermiHebant; .noftra beIli inftru.
menta exedit nlbigo, nos -arma hi vomeres ae li.
gones conflavimlls. Non eft igitur cur mirenmr, nos
Majoribus noftris vita ae inftitl1tis difsimiles, glo- ·
tia &: fortuna non effe' pares:. !tc non jam hoftibus,
red nobifmet ipfis magis' formid:tbiles &: ob inteftina odia exitiales, non vićł:ores gentium, fed vićł:is
non abfimiles, non fociorum defenfores, fed fub fi·
nitimorum tute1a clientes, .non vaeare ab hoftibus,.
red viribus ae nervis beHi defi:itui .

Ju taLU perturb~to rerum noftrarum ftatu, nuIlum

,

nerbis aliud eonliliuru magis expedire arbitro~, quum
'iJ.lod fapientifsimi hujus Rei.{mblicre Optimates, Prreelarifsimi Regire voluntatis illterpretes, JlIuftri[sill1 i

ram ae intaminatam Chrifti ReJigionem antiqllitate
vene'r andam, propagatione ampli f'si malll, (]. f I I:one '

inftitutionis public~ Prrefećł:i fin gtd i s , per omnes

firmifsimam omn~, quo par eft, ftudio p ro fequi;

feholas, oratoribus hodie exponendum cJemandarunt

riffimi Regis lloftri, dies lloćl:esque de com mmi falute eorritantis,
hbbres & eomltus fide, eOl1cortlia,
b
'
,

et), \lt ad MajOrtlnl tmitationem ftmtia noftra re-

fene, nosfJ.ue ir~ yeterem d!gnitaterl1 Villdicare, ve-

Ct) Non agi tur llic ellul1leratio Sobie[ciij facinorul1l, e quibus

HI ull'ri a
, In

ad fiatuenda eX:empIa, propoCuilllllS.

Tota res vertetur

ae obfequio relevare; neqlle folum belli; fed pacii;
etiam artes, quibus ' finitimas ' gentes illulhari, dita~ ri ae corroborari cernimus, OTrUli ope ae e ontelltione '
excolere . ae propagare a-dnitamur,-,

'eo, ut lit 'or3tioni~Us vilflris 'luculeQter expticetls, alltiquam Po-

lól1~rUIll educat'ionem, ' cujus adminiculO' Majores uofiri & cives Op4

tirui, & bellatores firenui, ,& neLig'l)hls, pntrire, ,!boTuruql1e Regum
.amantiilirQl, in fide ac amicitj'a diabilfl$, Elb Oluni· fuca &"oIhmta.tionf1, privatp ~o.lllpend,io, ,~ux\l IC\ugi1fJ,me rentQli J

g\lAVi

ae indu-

cia'

Sed, ut uncle ' erepta- e.ft, in ' eo' ~tjam ncftl:a terminetur oratio; fufp,cite qurefo hoc illufl:re invićl:if- '_
fimo Regi Joanni , III. P9fitUlu,monumentutn, fin,guJa hrec ornamentu tril1mphR~ia ocuIis , atque animo

pei' varios digrritatumgrarl:ls, in regale, a'fcendit ' folium; qu ibl1s

perluftrate '. Conternp~cmini oris ae , vultllS Regij
decus atque majeftatem; qui fenfus'- erat nrmofllm
ejus? qlIre mens?, OClIli? ' wanus?, -ardor "animi? quid

l!rij patres familias

eva~e\l,ant; pt c9~te,ndati~, aljlil11is juvenum

inijcere femina ea[Um v irtl1tum, quarum o.,pe J~annes Sobie[ciu~
etiam exorriati móW Jlolonorum ad 'llI'ori'am eiClem pr1l:iverantj lIt

ille ci~inm, q~id fociorum, quid reJigionis 'c au f" eupie- ,

'I!nndeate eX'pollatis, defui!fe qnidem v~te~ibus, eam doC1:rinie rafio';

bat? quid pro fuiimpęrij gloria? quid pro Chrifl:j~n04

-nem, -qu~ nem: ex IpnB[cripto inliitllt/oni public~ l'rretea:oTUm

l'um , falute ae llbertate agebat acoptR.bat, recogitate. ,Q!.lid fibi velint.!hree , eapti v,orum Tmcarum

8ut'hore & lIufpice Sapienti:ffiruo Reg e in r'Ch{)Iis\trAdjtlł~ iJlo.s tli.

ńlell

nohis fuperiores-in en ' fu i!ftl, qllO(!: e~

[ch"rlliłita palleftr,ay'rd..

dl!Ulltes, mediocri Iicet eruąit~ne in!41)tli, red nQn ~nter!llp~b eJ(e~
citio, ae optimis exempl,is ądjuti in piet~te erga DEUiY1, & alllo~e
...

.

.J

•

(.

......-'

in Patriam [e[e cOllfirmabant; a fuis ,parentibus ,alij militire, al~

portenta? hree ho:ftium ' ca:ftra~, , ha;e.' ba~barorur~l i~lfi4 nita fp,?lia? qU,id viCtoris ,exercltl1S Polon I' allguftlfslma
l ""a'2
.... , hre pall11~
.
' aevićł:ric'es lauriqll.id defigncnt
t ropI

qu~

nc,in 'memoriam rev cent,expęndite,mentibus deillde

-runt cujusvis divitatiS pr!2cipna !lrmnn~~llt;, ad[cNptii cfc. Y/Jeall!u;
:Principir -l'OtTilllovij Epiflopl Ploceńjis. "PrlZfiJis ' Colt/gi} pUbllclZ 1njli_
tutioni PrlZfce{forum littrk, ulJcfjJitnprb'YihciałJJ ~iiltt; gUIYJus' pubiiill
rJlflfa, ,~rati~Turi11ro y,&e1lfl,t(1.Si 'jlitfjrilł i7);;~,eh~~rl,

ve(l:ris alte infigite; nIm pro recuperanda gentis ve-

civilihus muniis, nOlll1u1Ji rei' lE~o~olllic:e ac nlercatwre
I

'

,

ftrre dignitate; qni~t ueincep~ vobis agendUIll {it, me:
jam tacente, etiam at<J.ue etiam conliderate.
,
,
....r2'~
'~€ 1'J~~"'-~~~
,
t/~.·:> - - . .....q ,
#

~;lt

'

'-,"Ij~f

. ....~ ,. ~....

'

·0 PISA NI'E
ObcllOOU jloletniey pamiqtki zwycięjlwa
ff.dN A III. nao T(trkami poo lYieonient.

Szleoła Główna W,

X. L .. frofując fię do rozporz~dzł!l1ia Prześwietney Kommilfyi Edul.::acyi
Narodowey w OkolnYIl1 Liście fobie przepifanego.
obchodziła z przyzwoitą wfpaniałością lłoletnł ą uroczyftośc pa.miątki zwycięfrwa JANA ' III. Króla
Pollkiego nad Turkami pod Wiedniem, w naftę
Pllją'CY fporob: Naprzód Dnia

nika folenne

I l.

Miefiąca Paździer

w Kościele Akademickill; otrprawity fię

Exe~(wie, już to za tych Pohików, którzy dla ob.r o-

ny catego Chrześc1ańfłwa walecznie potykając ' fię
pod Wiedu.iem na placu polegli, już to 'za owych.
l:t~rzy zoftawfzy zwyciężca1l1i na ufłudze Oyczyżny potym pomarli, Na ten Iconiec l" pośrzód
Kościoła poftawiony hyI Kolos na pA
t~· ,

/

ftop wyfokim. a 18, w lnvadrat fzerokim, n",. J(fztałt
Piramidy niby z ciofów kamiennych ułożoney, na ,
którey wietzchołku fiat pofąg Minerwy, z ,przy2woitemi jey znamionami, trzymąjącey Portret walecznego Król:l JANA III U hóg jey, z 'jedney
firony był Lew oznaczający męfrwo Polaków, z drugiey, Turczyn w pęta(.h; \1iżey troche w przepafce ,Architektonlczney' był ten napis: ..jOANNI

III. Regi Polonia ..JnuiCl:iJ1imo, Juifque commźlito
'nibus, ~ui pr;o ftrvaniJa ..J11Jperij Romani je()c, ac

Jaluł.;

/

uniur-Jfa .Chri:/tiana; Reipublica; capita j'ua
aeuou':i'r- aa f/iennam Auśfrice 'anno '.1683, Cała wy-

ludu. Po godżirrie

fokość tey Pirmnic1y fięgając , niemal iklep!enia Ko-

J. X. Zienkowic:::.a Ex - Sekretarza Litewfkiego,

tr

naft:wiła Mfza wie11m przez

ścielnego p~ęl~nl); z całym Kościołem czynita Eu-

DziekanaICatedralnego Wilel1fkiego Bilkupill1 obrz~d

rytm1'll;: z przodu.przed po1l:l1mentem piramidy pod- .

kieUl fpiewana, w przy tom Ilości 1. O. Xiążęcia

niefiona była na 4· itopy wy foka, a na 18 na wfzyft)cie cztery 1l:rony fzeroka baterya, na ni~ zatoczo- _

J/[c!ftaijkżego Binmpa lVile/Ukiego, Prezydenta [{om-

mi1fyi Edukacyi Narodowey, i J. X. ](orsakownci~o'o
.')"
.fil b

no 4· fpiźowe z lawetami annaty~ przy 1ctórych

Bilkupa ,jnjlanffkiego,

fl:ał() 8· Kanonierów, i 2: Untel'-Officycl'ów od Ar- .

łatów, i cal'ęy Prześwietney Kapituły, oraz naydy-

tyleryi 2 , bronią,

poś.t:zoclkiI tey Bah~ryi 'między

ftyngwo"ańfzych gości, a mia]lOWicie T!JJzkicU'ic;;o-

na w fpaniałYIl1 poftl1łllenC~ ftała. ofoBa

wey W ()je wodziney Smole/i/heli, . NiiftolouJkielf

fll1utna, wyrażnj\:);ca pI'aczącą Oyczyznę nad 1l:ratą
walecznych. fWQich fynów, z napif'el11: J}uomo()o

Wojewodziney No w ognJo:dciey , i Xiężny Szefowey

~rl11atall1i

c(cżoerunt

forles

Y;"

lri

J/1Jc!ftaljkielf·

prcelz'.Q! Lib: 3. Regl1tn cap: r.

Obok/ tcy ofoby przy p ofhnn CJ1C ie ftaf G~niufz

Naząjutrz'w 'ty111że 'KoścIele ukazarfię wfpanialY

_w dół obrócol1f!, mI'.! całą zaś bater}'1f rozpięty był
l, l1:lmi'o t,
niby w zdobycz] Turkom ,zabmny, które-

Kolos z wczorayfzey piramidy w tryumfalną kol:,tlll1nę
zal11i~llioney, ' z rozmaitemi ozdobami do okoliczno-

ści zwycięfkich ,tryumfów :flofo\Vaneuii; ofobliwie

I

jednak

menc.ie przy rogach bateryi ftały dwie piramidy z

rozpiętemi

dzieć

czuł

fig
Przed tą Rycerlką mogiłą odII.

Pl~Y )icinych Mf~ach SS. i niezllliemy!'n tłumie

fponach

l1awilonal11i nakf'ztaŁt baldekintl utrzy~

llHljąCy, pod którym na wfpaniałey kolumnie

}(Ów 'nartych nieśmiertelne czyny, nie zapl'akał, al.

prawiaty fi~ wigilie od g"bdziny 6. ranney aż do

aw

fwoich z bllJlczukiem namiot, niby Wezyrownci, z

brze to wf"yfl:ko do żałosney pompy frofowano było, że led" ie j(to,' był, któryby, uważając Przod~

być wzrufzonym.

ciekawe znbawiał oko 'Orzeł Poliki pod

fklepieniem na powietrzu wiizący,

i chorągwi.ułożone. Tilk ?aś do-

bo przynanmiey ofi)llliwym fpofobem nie

Senat Akademicki w żatobnym ubie-

ftował temu N aboże{lftwu w. pośrzód Kościoła.

jenny w iinutney pofiaci, g§;fzący fwą pochodnią,

:fl~llt, pall.cerzów,

SllfI'raganó w, Pra-

_ rze, otoczony oq Szkol' wyżfzych i 'niżfzych a1fy-

Wo- ,

go 4. pednie{ione pa\vilony utrzymywali Jliewolnicy Tureccy do arm}\ty pr~T/rucj, na fat'nym pawi-

n. xx.

było pofąg

wi-

Marfa, na ldórego tarczy byt

portret JANA II~. zwycięlkim laurem' uwiellczonego, u nóg zaś jellcy Tureccy w 1mydanach. Po)

ftument kolumny I,z. :flop wyfoki,

a

18. na wfzy-

ftkie :flrony fzerolii, otaczały bagnptYIJ nakfztałt

fztakie tów uftawjon,~, na którym po rogach ftalo

4.' Grenadiefów z Pólku fz6ftego. Na kolumnie
był ten napis; jUSSU PRJEFECTORUM, eoucCJtini publicce. Me)r~01'ia victOl"ice oe Turcis partce ab ilillitlijJimo. Rcge' Polonice .J0LlNNE .lII. ao J7ien12fl/J"/' Au{lriCf!- anno .t68'5' Na, dole zaś: Commw2i ·
cQllfilio oecr,everunt, nullo mooo, aiem. iRwn absqf.J.e celębri{ale prceterire. ~. M:whab: cap: '15. Batęryą ota9za!y czterdziefro - funtowe :;:elązne kule
po brzegach kfi:tałtnie utoźope. Przez cały pora- -

l1~k Kościoł,

.a cz tak , wielki,. niezmiernym jednak
I
ludem byl zaw.C!\e napetniony. Po gotlzin:c ' 10. za
zcbr~niem fi~ całego Pańftlra tu przytomnego Xią- .

że

.lm' G P,lRerz na fz przy

11lOŚĆ XX.

BiikllPÓIV,

liczney alTyfi:l'l1cyi Jch-

Prałatów, Kanoników, catego

. Duchowiel'lfbva, i Senatu Akadcmiokiego ot(lc~onG
g'o wy:lf2;cmi i Iliżfzemi Szkołami w

paradzie

ftoj~ceI11j;

"l1liat M[zlj;

Z

IryczaynE;y \

oraz pay wdzifczney muzyce

wielką

Bifkupim

obrządkiem, po~t

czas

którey 1. X. Karpowicz DoIctor i aktualny S. TeQlQ;;ii, w Akademij tuteyfzey ProfelTor, Kanonik Kol-

legia~y Po~naóOdey,

Pl'obQfacz PreMki, i

GraźyH,i

z niezmierną. .raty5fakcy~ miai: Ka.zanie o Duchu
Oyczyfi:yrn, czyli o cnotliwym Patryotyzffil,e w naftrpująccy oftwwie: że

Praw naroooll/ych miio.{ć i
-Z[J.cnowallie ~z!.fni OhyllJCltc.lólU , cllotliwJjch, a cnoty
ich i ob!J~zaje cZ!Jni,/: Nll1"oa mocny i fzczęJ'tiw!} :
c~!Jli, .ze bez o/!cNt Palr.ljot!JXJ71L~ pewl1!) Naroou u:'
pa(}ek, ,t bez cnoty
i obyczajów pl"óżnJj
w. N(ll'oozźe
I
.

.

Patrlf° t!fzm . Wftęp do Kazania uczynił ' z owych
iłów Fifma S. W Kfi.ęgaoh Machabcyfkich; Dilatabit glo,-żam, poputo [uo. protegebat caf1m glaoio
fuo, repuffi.funt inimiciprct til/wre ~jus, & ażreCta '
eH J(llus in manu ejus, & in SJ!!.cULUM memol'ia
ejus in beneoiCtźone. Roif:;;erz!Jl chwałę tuou [wego.
ochraniał oboz!} mieczem JU/oiln, oOPflo.<:eni Jq. nieprzyjaciele pog1'omelnjego, zrzqoiwhejes1 U7!fbatvie~ '
nie UJ 1'~kLt jego, i w If7IEK pamięć jego w blo-·
g o./lawietiśfwie.

Po 1\1fzy Xiąże Jmć Paft~rz nafz na

podziękowanie

BOGU zaftępów.za dane c zwycięftwo
"Polakom nad Tud ami intonował Te DEUM la udamLts.

o godzinie 4 ..Z południa w tymże Kośyiele wprzytomności

Xcia Jmci Pafterza nafzego,

Jchmość

'

XX.-

Koflakauijkiego Bifkllpa Jnflantlkiego, Lopacilifkiego .'
Sułfragal1aZmud~kiego

i caley Prześwietney Kapituły, aniu Senatu Akademickiego ze wfzyfi:kiemi Szko-

łami, i in'nych dyfryngwawanyeh gości, i lioznie zgro:
Euadzonego ludu lX. Mackiewicz Naukwyzwolonych ilnlózafii Doktor, Vice-PrbfelTor w Akademii WileM:

aw Kollegium Moralnym Sekret: miaŁ wyb-otną Mowę
w Łacil1!kim j<i;zyku do tey tak wielkiey uroczy. fto ści fl:ofowaną. w którey wylicz/PlI[zy zt"?!óala, i zaJa.oy aa'wnelf Polaków }ławy, naprzóo, z rzq.(}u, karno}ci, i Ekonom,ii oom,owe!); powtóre z uftanowania \
Zwierzchności

i wlaoz!.f Sqpnowelf. ]{rólew./kiey i
HroJjjkowCYi potrzecie zf~acunku, i obro/lY Religii;

przytomności

naos1atek z 111 t slwa, i biegłości w.j"ztuce Rf/wjkiCJf,
wJjnikające,lj:

ukazaw[zy przytJjtn jako.5a/~ III. g orliw/! [w/Ich Przoolców naślaaówca s7alfię potomnJj m
"
,
Polakom jako 30br)! Obywatel, jlawny ]{1 'ól i dzielny Bohat;p' dO pomienionych cnot pn:ewoanikiem,
jak na/!L~fi lniey zachęcallwych jll}chacz ów ao ll!fkrz efzenia Staro · PoljkźeJj cnoty, męśtwa ijlawy. Przez
te dwa dni Pólk Szófty Xiążąt Ma{lilllkich z Artyllery,! Lite.wlką w pj~ k ney p aradzie, w śl'zód Ko ścio
~a llfzykowany. powiękfz.ai wfpal1iałość tego feftynu. Kolos tryumfalny i.Piramida ze wfzyftkiemi ozdobami w pięknym i . wfpaniałym guście AchiteHonicznym ułoźpne, dziełem były J. P. Kapita la Knakfusa Architekta J..K. Mci . .Tym [porobem za1coliczyła
fię ta ftoletnia . ~Jroc~yftość z niezmierną w fzyftkich
satysfakcyą, którą powfzechnie widać było w oświad.
czeniach Szkole GłÓwney. od wfzyftkich dyftyngwo~
wanych Osob czynionych, ofobliwfzy zaś dał oney
dowod J. X. ](oflakowJki BifImp Jl1flaqtlki ofiarując
pub-licżnie w Kościele , przed mową Łacililką , tey~'~
Glówney Szkole Medal złoty od go. czerwonych
złotych, bitylUl Koronacyą JANA III. Jd?remu Akademia naprzód przez Wielmożnego Rektora fwojego, potym przez uczynioną z pomiędzy licbie deputacyą za tak drogi prezent w nayżywfzych wyrazach
złożyła p·odziękowame.

Na trzeci dzień z..a zgromadzeniem Gę do Sali Akalicznych Gości w
demickiey wfzyftkich Szkoł

H. XX. ](oflakowJkiego BifIcupa In- .

flantfki~go, Lopacińjkiego

Suffragana Zmudzkiego, ,
BohuJza Prałata Koadjntora Kanto,ra Wilehfkiego.
J. X. S~aleLUic;~ Nauk wyzwolonych i Filozofii..Doktor w Szkołach Pod.W ydziałowych· wymowy ProfefTor wyborną miał w Po!fi(im języ.ku Mow~ do tey I
Uroczy!tości ftofowaną ..
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