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Rogamus autem Vos Fratres, 

ut noveritis eos, qui laborant in

ter vo s, &  prsefunt vobis in Do- 

mino, &  monent V o s , ut habea- 

tis illos ąbundantius in charitate 

propter opus illorum, &  pacem 

habete cum eis.

S. Paulus i. Thejfal. 5,
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ROZDZIAŁ I.
O fałfzyw ych przcfcj.dach względem 

jbuchoicieńjlwa Polfkiego,

‘-Ozeznawać fałfz od pfa- 
Ewdy, z miłości famey 

® prawdy, fgdzić o rzeczy, 
iak iefl w fobie, bezftron* 

nie, i bez uprzedzenia, a dopiero mó
wić, i utrzymywać; iefl to prawidło my
ślenia, i mówienia dla każdego, kto 
chce w przyjęciu iakiego zdania uchro-
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nić fig Mgdow, Ten to ieft probierflu 
kamień, który doświadcza ceny krufz- 
cu; ta fprawiedliwa fzala, która pokaźnie 
ważne i nieważne rzeczy, ta to ieft po
chodnia, która oświeca nayikrytfze cie
mności, odkrywa cnotę, i niecnotę, 
zdziera nawet mafkę utaioney obłudzie. 
Tyfięc przykładów, tyfiąc ieft świadków 
potrzeby tego prawidła.

Widziemy iednak z zawftydzeniem 
wieku ofiemnaftego, który chlubi fię, 
źe i myśli dobrze, i przenika wfzyftko 
gruntownie, iak częflokroć ludzie, czy
li przez zbyteczne zaufanie w nowych 
zdaniach, czyii przez uprzedzenie, czy
li przez nierozmyślność, zbaczaią od 
tey wfzyftkich wieków, i narodow pro- 
ftey drogi, opieraj fię zuchwale prowa- 
dzącey ich roftropności, idą ślepo, i 
niewolniczo za uroionemi przefąaami 
iwemi-

Doświadcza aż nazbyt tey prawdy na 
fobie Duchowieiiftwo Polfkie, które 
tych naybardziey niefzczgśliwych czafow 
iiało fię celem powfzechnym albo niena
wiści, albo zazdrości. Inie dziw; Du-
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chowieńfiwo ieft Stróżem Religii, a gdy 
fluga Panu wiernym bydz chce, wfpol- 
czeiadee iego częftokroć nie miłym fię 
ftaie* Nic pofpolitfzego w naycelniey- 
fzych pofiedzeniach, prywatnych do
mach, zakętnych nawet fchadzkach nie 
uflyfzeć nad to: Duchowni Rzeczypof- 
politey nie użyteczni; Duchowni boga- 
ci; Duchowni niepotrzebni; &c: T o  
echo nieiprawiedliwe w tyfi§cznych od- 
żywa fię uftach; i od naypierwlzych o- 
bywatelow, * do oftatniego czafem rze
mieślnika, iedng powtarzaia piofnkę. 
Czyli to nazwać teraźniey fz  ̂modę, czy 
li epidemiczną iaką choroby? nie wiemy; 
tp tylko wiemy, że ci wizyfcy błądzę.

Kto zimn§ krwią zaftanawia fig nad 
rzeczg, kto ią pilnie roziłrzgfa, kto bierze 
wfzyftko pod krydkę, ofądzi, że ieft famo 
uprzedzenie w tych zdaniach, w tych gło- 
fach, w tym narzekaniu. Wielu zazdroś. 
jiym nader okiem patrzy na dockody Du
chownych przez fzkła Fizyczne, które 
albo powiękfzaię, albo rozmnażają rze
czy; a tak z much tworzy wielbłądy, i ie- 
den widoktyfigezneim inaluie podobień«
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ftwa. Częftokroc nienawiść ftanutego 
umacnia ich w uroionym mniemaniu, a 
nayczęściey, i prawie zawfze głęboko 
wkorzenione, i dziedziczne uprzedze
nie z niepewności, ftanowi wyrok, z 
błędu prawdę* T o  wfzyftko dofyćiefl:, 
aby nazwać Duchownych bogatemi, i 
oraz nieużytecznemi kraiowi, a nadgra* 
dzaiąc niby taki ufzcźerbek, walić na 
ich barki, choćby też naywiękfze cię
żary?

Ńa takich zaś fundamentach zafadzo* 
ne mowy ludzkie, mogąż bydż mocne 
i gruutowne? czyliż z fałfzywch począ* 
tkow, i zrzodeł, będą wypływały czy- 
fte i prawdziwe wnioiki? T o  ieil nad 
czym zaiianowić fię dobrze myślącemu 
potrzeba^ itoieft, co nam Duchownym 
odkryć przynależy. Czuiemy w.fobie 
powinność wraz z ftaneni na nas zlaną, 
bronić ilebie (amych; nie chcemy iey 
zdradzać. Milczeć albowiem, gdy wie
lu przeciwnie pełną mówią gębą, było 
byto niewczefnę Ikromnością, a rzetel- 
niey mówiąc fekretnym nie iako mnie- 
maney prawdy wyznaniem.
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Ani przeto pifmu nafzemu wagi 
zmnieyfzyć powinno, że łami za fob§ 
mowiemy. Ten  farka, kogo boli, tca 
figka, kto ciężar dźwiga, ten fig fkarzy, 
kto żąda folgi, fzuka politowania. Nic 
domagamy fig iednak, aby nam wierzyć 
dla tego, że mowiemy, ale że prawdę 
mowiemy.

W  podobnych okolicznościach zwykł 
Stan Duchowny czerpać dowody z tych 
zrzodeł* na których wfpiera fig Religia 
Nafza. My niechcąc odrażać myślą
cych po Filozofiku, i niezbyt ciekawych 
W takiey rzeczy, iaka ieftta za Ducho- 
wieńftwem, poydziemy za famym rozu
mu światłem, i nauką doświadczenia^ 
przy tey pochodni pokażemy potrzebę 
Duchowieńitwa w Polfzczej pożytki z 
niego wypływaiące na Rzeczpofpolitą, 
otworzymy mniemane bogadwa nafze- 
go ilanu. &c: Zgoła chcemy wfzyflko 
wyłuizczyć, i owfzyftkim mowie, nieia- 
ko Duchowni, ale iako Politycy. Bo
lesna ieft nam w prawdzie odfuwaę fig 
od tych zftrony nafzey wywodow, któ
re nam we wfayftkich wiekach właściwe
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były; ikładać tę tarczę, którą BOG w 
rozporządzeniu wfzyftkich ftanow w 
dziele fwoim nam zoftawit, i ktorey 
moc i trwałość gruntuie fię na pośi-fe* 
dnićtwie między Bogiem i Ludem, kto-» 
rym nas- przez powołanie fwoie obda* 
rzyć raczył* W dobroć tylko fprawy 
nafzey, i w moc na przyrodzonych do
wodach zafadzon$> ufamy. Szczęśliwi 
będziemy! ieżełi dopniemy celu, który 
zamierzyliśmy fobie w tym piśmie. Tym

rzemv w rękę pioro z tą miłością Brater- 
Iką; ktorę zwyciężaliśmy zawfze przy* 
kre loiy nafze.

p O d  iakąkolwiek formą zebrane fąfpo- 
ieczności ludzkie na świecie, mufzą 

mieć fworą Religię. Doświadczenie 
wfzyftkich wieków* i wfzyftkich Kraiow

więcey zaś fobie podchlebiamy, źebie-



tego nam iaśnie dowiodło, i po dziśdzien 
dowodzi. Chociaż zaś niektóre naro
dy nie mai? zdrowych wiadomości o Re
ligii, myśli fałlzywewyfkwiłyim na to- 
miaftbałwochwalikie ołtarze, chc§c tym 
fpofobem ubeśpieczyć rz§d* dobro 
wlpolne, i uizćzfśliwienie krain. Tak 
Fo w Chinach, w Indyach Brania, Ami* 
da w Japonii, Manitu w dziczyznie A* 
merykańikiey, celem f$ bałamućlwa im 
potrzebnego. W rzeczy Fainey zachce 
wanie praw, miłość względem Ludzi» 
uizanowame Rodzicow, były wfzędzie 
naypierwfzemi fprężynami Religii. Tak 
to człowiek potrzebował zawfze tego ha* 
mulca! Sami dzifieyfi Filozofowie uzna
li iey potrzebę. „  Taka ieft flabość 
„  (m owi ieden z nich) narodu ludz» 
„  kiego, i taka iego przewrotność* 
ry żelepiey mu ieft bez wątpienia wpaść 
„  w wfzelki rodzay bałwochwalftwa, ni- 
„  żeli zyć bez zadney Religii. „  (a) * 

Jeżeli zaś fałfzywe wiary uftanowio 
ne od ludzi ślepych, i zepfutych, ftały
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iig węgielnym kamieniem wielu rządów, 
ogniwem zgromadzenia ludzkiego, co i  
nie czyni nafza czyfta i prawdziwa? Nic 
mafz żadnego Prawodawcy, któryby 
chcąc uftanowić Rzeczpoipolitą naypo- 
rzgdnieyfzę, i ufzczęśliwie naród Ludzki, 
mógł wybrać prawa pożytecznieyfze do
bru pofpolrtemu, zgodnieyfze dla do
bra prywatnego, nadprawa religii Chrze- 
ściańikiey, które fą failiym czyftym ro
zumem. One czynią w towarzyilwie 
ludzkim przedziwny porządek; one ro
zkazuj nam zginać poiłufzne kolano 
przed wfzelk§ zwierzchnością, fzano- 
wać Krolow, wypłacać wiernie podatki, 
podlegać prawom Kroleflw; wypełniać 
obowiązki nie z powodu boiaźni, ale 
fumirenia famego. (b )  Nie znaydzie- 
my w iiifzey Religii prawideł tak mą- 
drych, i tak zdolnych do utrzymania ie- 
dności, lpokóyności, i bezpieczeńftwa.

Niech fię zatapiaj. iak chc§ dzifieyfi 
Politycy w głębokościach wyiokiey Me*

to PRAWDZIWY STAN*

(b) Mowil Tertulian; gdy my ezyniemy do
trze, czyniemy to z boiaźni Boga, aniezboia* 
zni Prokonfubu Apolog. Cap: 4 5.



fafizyki, fzukaięc: iak poznać powinności 
człowieka, iako człowieka, i iak o obywa* 
tela niech pifzg prawa tigruntowne na fa- 
mey uczciwości obyczaiow, i pożytku fa« 
megoż człowieka; nigdy one niebęd§ tak 
mocne, iak ten krotki opis praw Chrze- 
sciańikich, który i to wfzyftko w lobie za- 
ifayka, i coś więcey nad to. Naymniey- 
fza kfi§żeczka nauki Chrześcianikiey, 
ktor^ każdy rzemieślnik, i nayproilfzy 
kmiotek na palcach umieć może, zawie* 
ra w fobie treść powinności ludzkich-, 
daleko iaśnieyfzg i bardzieyfpoion?, niż 
Tgm y Metafizyczne nayflfawnieyfzych 
Autorow, ktorzjr pifz^ o nauce obyczay- 
ney. IntereiTa nafze rzadko zgadzai§ 
fię z intereifem drugiego, bez tych praw 
świętobliwych. I widziemy że ci nau
czyciele, nie wiele źe fzkoły fwoiey wy
dali cnotliwych uczniów* Gdy albo
wiem od publicznego dobra oddzieli fię 
prywafny każdego pożytek, gdy miłość 
włafna z natury pochodzgee ieft zbytecz
na, każdy rozumie, iż dla fiebie tylko 
żyie, a drugiemu w niczym nie ieft o- 
bowi§zany. Ten rozum lamprawoda-
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wca, i fam fobie podległy, poty tylko 
myślić dobrze, i czynić będzie, poki 
przeciwne paflye nie podniofg buntu, i 
ręk nie rozwigź?. „  Odmiana nadlpa- 
„  dziewana obmierzłych obyczaiow 
,, ( moui Loch, }  które wyrzucali pier
zy Chrześcianie Rzymowi, i Grecyi, 
„  przypifać fię powinna Ewangelii, a 
„  nie rozumowi; Religii, nie Filozo-
99 fi** 9* (C)

A ieżeli pozwolemy,im że i takie prawi
dła bydź mog? wędzidłem wyuzdanych, 
i rozhukanych namiętności, mufz? nam 
radzi nie radzi przyznać, że dwa wędzi
dła razem ipoicwiie, będą zawize mocniey- 
fze od iednego, i to drugie daleko bar- 
dziey zmoenr tamto pierwfze. Prezy« 
dent Parlamentu Burdegalfkiego P.Mon* 
tefquieti> zbiiaiąc fałfzywe zdanie o Wie
rze nafzey P. Bayla, mówi: żenaybar- 
dziey fprzyia Religia Chrześciańika du
chowi obywatelikiemu. „  S§ obywatele 
„  nad zamiar w fwych oświeceni powin- 
9r nościaefc, i mai§ wielkg nader w ich wy"

s* PRAWDZIWY STAN
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„  konywaniu gorliwość; poznaj onidor 
,,, brze, i bardzo doikonale prawo obro* 
„  ny przyrodzoney, ira więcey winnemi 
„  fię bydź Wierze czu j, tym więcey i 
„  Oyczyznie. Prawidła Religii Chrze- 
„  ściaufkiey głęboko wyryte na fercu, fy 
,, nieikończenie mocnieyfze, niżeli ow 
„  fałfzywy honor w rządach famowła« 
„  dnych, owe cnoty ludzkie, w Rzeczach 

pofpolitych, owa boiazn niewolnicza, 
„  w Parillwach wolnowładnych, czyli 
„  defpotycznyzh (d).

Prawa Kroleftw, i Rzeczypofpolitych 
rozkazuj niezabiiać; Prawa Religii 
Chrześciańfkiey przepifu j ,  żeby fię ani 
gniewać,- Prawa Kroleftw zabraniaj cu- 
dzotoztwa, Prawa Religii zakazuj na
wet weyzrzen ia niebefpiecznego; tamte 
potępiają złośliwe uczynki; te karzą nad 
to obmowy, tamte medopufzczaią krzy
wdy czynić bliźniemu, te nie pozwalaj 
oddawać nawet złym za złe. Pierwfze 
wflrzymu j  rękę tylko od zbrodni; tę 
mow j  do fcrca, i uśmierza j  go wgwał-
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townych namiętnościach. Prawa Kro- 
łefiw i Rzeczypofpolitych rozciggai^ fig 
tyiko do wyitępkow publicznych; pota
jemne niecnoty ukrywaię fię przed ich 
czułością i nieiprawiedliwość, kiedy ieft 
filna, nie lęka fię ich furowości. Religia 
nafza wftrzymuie tych podobnych cło 
Lwa, (źe użyiemy wyrazów wfpomnjone* 
go P, Montef¿fuien ) ,, Którzy kochają 
„  Religia, iiey fię Igkaig, powolni i^tcy 
„  ręce, która ich gfaizcze, i glofowi, na 

który wlwoiey ufpakaiai^ fig zaia ilo* 
„  ści; którzy fig boą Religii, a oraz nie* 
„  nawidz^, fg na wzór owych dzikich 
,, bertyi, które gryzg łańcuch, a to dla 
„  tego, ¿e im ieft na prz<ifzkodie do 
,, rzucenia fig na przechodzących; ci za.á 
„  którzy z gruntu nte mai§ Religii,
„  ftrafznymi okrutnymLwem,ktory fig 
„  nie ukoi, i nielicznie fwoiey wolności, 
„  aż dopiero w ten czas, kiedy rozdziera, 

i pozera,, (e). Więżę więc ona te za 
jadłe Lwy; a nie tylko nbeipiecza powie* 
rzehowne czynności, ale dofięga nawet
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ńayfekrctnieyfzey zbrodni, fzpera aż do 
gruntu fercn, idzie do zamkniętey myśli, 
potępia fanie nawet żądze ludzkie. Sło
wem Religia nafza ieit naylepfzą rękoy- 

. mię obyczaiow, i podcziwości ludzkiey.
Gdyby innego na to nie było dowodu, 

to famo dofyć ieft, ie  nowi Filozofowie, 
którzy nie chcąc o tym wiedzieć, żeiako 
zmyffy w Filozofii powinny uitąpić ro
zumowi, tak rozum w matcryi Religii u- 
ftąpić powinien Wierze, ( f) . Ząoiłrza- 
ią piorą na obalenieołtarza; a tym famym 
podkopuią fundamenta Tronow, i wfzel- 
kiey zwierzchności, wylewaią żółć fwoi§ 
w rozrzuconych piimach na Wiarę nafżą, 
i walczą wbrew przeciw iey Taiemni- 
com; nieśmieią iednakwieść oczywiftego 
fporu zftrony nauki obyczayności. A co 
więkfza, znayduią fię tacy, którzy piękne 
nawet pifali pochwały tych prawd zam*
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mkaiętych w Ewangelii* (g) Świade
ctwo tym mocnieyfze, żeod iedney z nay- 
głownieyfzych nieprzyiacioł, ręki napi- 
fenc.

Na koniec Religia Chrześciańika fzczę- 
śliwemi czyni prywatne nawet ofoby, u- 
trzymuie nadzieię, tę iedyną pociechę 
wfzyftkich ludzi^ ociera łzy w utrapieniu, 
i niezmierny napawa iłodycz? uciśnione 
ierca. Ow mizerny kmiotek, ktoryw 
krwawym pocie czoła wlecze uprzykzo- 
ne dni fwoie, owafrafobliwa matka, kto* 
*ey dały Nieba ferce czułe, i kochane 
dzieci, a chleba niedały do zafilenia onych 
ow Mocarz, ktorego upadek tym ieii w 
więkfzym podziwieniu przed światem, 
im wywyżfzenie iego było głośnieyize; 
ow chory przykuty do łóżka, który mię
dzy boleści?, i przykrością lekarflw, cze
ka, iak prędko (łanie fię łupem śmierci 
lakomey; ow  niefzczęśliwy człowiek, 
który wfzyftko utracił, niczego iuż nie- 
fpodziewa fię; wfzyfcy ci odbieraię cic- 
fz?ce pofiłki od nadziei, córki Religii, a
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Matki wczefnego iuż ufzczęśliwienia: za
pewne niedowiarftwo dzifieyfzych Filo- 
zofow tego fkutku nieiprawi, które gdy 
nadwątlić flodk? ufiłuie nadzieię, zni- 
fzczyć iednak nicpotrafizewfzyftkimpo* 
zoftałey okrutney boiaźni. Bez Religii 
Chrześciańfkiey, pofpolftwo zabobonne, 
tyrannia rz$dow* obywatel zuchwały, 
prawa niefkuteczne* żadnego niemafz 
hamulca dla namiętności; żadńey boia
źni dla winowaycow; żadney ńadgrody 
dla cnotliwych; źadney pociechy dianie* 
fzczęsliwych.

T ato ie ft  Religią ktor| od ośtfiiufet 
iedeńaftu lat zaizczepiło Duchowień- 
ftwo w tym prawowiernym Kroleftwie; 
to przyniefione światło za Mieczylława, 
rozpędziło grube, i okropne ciemności 
pogańftwa, w których fiedzieli Przod
kowie nafi; i od tego czafu, iak Religia 
wft§piła na Tron wraz z Królami nalze- 
ltii, aawfze ieft paniii^ca. Religia zaś 
mufi mieć koniecznie Twoich Kapłanów. 
Jey potrzeba, przeświadczą każdego o 
potrzebie Duchowieńftwa. Jako bowriem

B
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żadne Pańftwoflać nie może bez Religii, 
tak Religia bez Kapłanów utrzymywać 
fię niezdoła. Mai? Chinczykowie Two
ich Bonzo\Vi Jndyanie fwoich Bramino\v, 
Tatarowie wielcy fwoich Lamo\», mie
li Polacy, kiedy czcili iefzcze Bożyfzcza: 
Pogody Pogwizd, Marzane &c. fał [ży
wych Kapłanów iwoich. Prawdziwa wia
ra Cbrześciańfka nie będzież miała fwo* 
ich Xięży? Ośm wieków powinny by iuż 
dawno o tey prawdzie przekonać wfzyft- 
kich, a te Swiątnice, które obokiloi? 
z domami wafzemi, codziennie potrze
bę ich przypominać. Sę Kapłani Policy 
ftrożami, fą tłumaczami Religii. Jm  iefk 
powierzony ten drogi ikład. Oni wypeł
n ia j publiczne obowiązki Świętych o- 
brzędow: a nie tylko to fprawuig, ale też 
oświecaif pożytecznemi naukami; oni 
wykładai? powinności tak względem 
Boga, iako też względem ludzi, i fiei? 
że tak rzekę, cnoty. Oni Króla ęzynig 
dobrym, poddanego wiernym, Sędziego 
Iprawiedliwym, i nieflkażytelnym, Pana 
laikawym, lingę poczciwym, Męża do*
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chowuiącym wiary * żonę czyft§ * Oyca 
kochai^cym, fyna poflnfznym. Słowem: 
iako cnota i poczciwość ieft dufzą ka* 
żdey Rzeczypofpolitey, oni przyipofabia- 
ią cnotliwych obywatciow Rzeczypofpo
litey, poczciwych ludzi fpołeczności. 
Serca czułe! ferca dobre! fame tylko go
dne tego nazwiika, powiedzcie^ reżeii nie* 
doświadczacie potrzeby wwrieku naizym 
tych pięknych, i arcyużytecznych nauk ?

Nie ieden człowiek, który o niczym 
nie wie, winien fwoy honor, fwoy maię- 
tek, fwoie nawet życie iednemu Xiędzu, 
do ktorego czafem iaki zbrodzień, cza
fem lpilkowy udał iie winowayca z na
tchnienia oftatkow lcfzcze Rengii; i pe
wny fekretu zwierzył mufię fzkaradnych 
zamyflow fwoich. Nie ieden ftuga okra- 
dłfzy Panafwego, ktorego flyfzał zcie* 
kawości§, izgorfzeniem nieraz mowigce- 
go ii ftołu o wolności fumnienia, za 11- 
czynieniem Izkrupułu, wrócił bogatg 
kradzież, P. Wolter fam wyznaie, ("który 
czafem na fłronę Religii pifze, kiedy na
miętność, niewiada piórem,:) że można

B i j
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poczytać ipowiedź Religii Chrzescianfldey 
za naywiękfzy hamulec fekretnych zbro 
dni. (h)

Aczkolwiek te nauki nafze nie ̂ awfze, 
i  nie wizyftkieh ludzi wftrzymuią od złe
go, przynaymniey wielkiey liczbie wi?z§ 
ręce. Opieranie fig zaś małey cząftki 
nie ieft ikutkiem prawidła, ale przewro
tności ludzkiey. Wfzakże nie można 
ikarżyć fię na Słonce, że nieświeci, kiedy 
kto powiekę zamknoł, i na mego patrzyć 
niechce.

Ledwiebyśmy nie zgadli, co nieprzy
jazne umyfły zarzucić nam w tey mierze 
uilłuią; którym tkwi? zawfze w świeżey 
pamięci zagraniczne niektórych Ducho
wnych poftępki. Owa czarna fprawka 
Jakuba Klemenfa z Henrykiem III. któ
ry był pierwey Polfkim po Zygmuncie 
Auguście, a potym Francuikim Królem. 
Jnne nawet zmyślone, iako to: ipifek 
nazwany Proeho\»y w Anglii &c. Lecz 
dzięki Bogu wPolfzcze naizey tak okro
pnych nie obaczemy śladów; a rozu-

20 PRAWDZIWY STAN

( h j  VoIta.ire Eflais fur 1* Hift. Gen: deja Reli
g ią *



mierny, że nie zapomniano iefzcze, iak 
iian Duchowny użył wizyftkich pioru- 
uow wymowy, iuż to w okólnych liftach 
Paflerikich, iuż na Kazalnicach, przeciw 
potwornemu płodowi nocy Kroloboy- 
czey trzeciego Liftopada. W  innych na- 
wet Pańflwach już dawno między Ołta« 
rzem ,¡Tronem  odwalona ieft ta ściana, 
która była dziełem, ¡owocem nieoświe- 
cenia. T a  zapalczywość już ugafzona, 
ślepota uleczona, których nigdy Religia 
nafza, w zapafy chodząca równie z nic- 
dowiarftwem, iako też ¡fanatyzmem, 
nie pochwalała. Obydwie władzy zobo- 
polne maig fiebie ufzanowanie, iw ro *  
(kopnych utrzymuig flę granicach; a 
nam zoflała fię tylko wkfięgach gorżka 
pamięć tych niefzczęśtiwych fporow.

Ale gdyby nawet trafiły fig ¡akie u nas 
podobne niebefpieczeńftwa, czyliż prze
to Duchowni nie f$ potrzebni? Ze ogieii 
dom zapalić może, i w perzynę obrocie, 
czyjiż dla tego używać go nie będziemy? 
że z pokarmu lub napoiu kto umrze, czy
liż przeto nie potrzeba już ani ieść, ani
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pić? Poffuchaymy P. Montefquieur kto- 
iy  nie bardzo zwykł podchlebiać Ducho-* 
wnym; ftolitiemy to do fiebie, co on 
powiedział o Religii: „  Jeft to nader zły 
,, fpofob fydzema o Religii, gdy kto ob- 
,, fzernie w wiełkiey Kfigdz-c wylicza 
,, wfzyftkie złe ikutki, które ona fprawi- 

ła,ieżeli nie kładzie oraz dobrych, kto- 
„  re iey winniśmy. Gdybym chciał 
„  przywodzić wfzyftkie nicfzczęsliwości, 
„  których ftały fię przyczyn? na sowiecie 

Prawa Narodowe, PańfWa Samowła- 
„  dne, lub Rz?dy Rzecźypołpolitych, o* 
,, powiedziałbym zaifte rzeczy ilrafzne,i 
„  okropne, (i)

J  doświadczenie więc, i rozum woła i? 
na w&yftkich, że ieft potrzebne Ducho- 
wieńftwo w Polfzcze. Kto przekonany 
ieft o potrzebie Religii, muii oraz uznać 
potrzebę tych, którzy fprawui? cześć pra
wdziwemu Bogu. Kto k^cha Oyczyznę* 
i człowieka, wniefie, że f? potrzebni ci, 
którzy for mu i? ferca ludzkie, aby były 
użyteczne i Oyczyznie , i fpołeczności.

O) L ’ Efprit d^w)ix Livr XXIV. Ch. II.



DUCH OW IEŃSTW A W  ’PO LSZC ZĘ as 

Stan Duchowieńftwa Połikiego będzie 
zawfze Barometrem flanu Religii w Pol- 
fzcze; Religia zaś będzie żywiołem 
politycznego rzędu. Są to bliźnięta Hip- 
pokratefa, ktorc razem żyią, razem umie- 
raią.

— » ■■ ęfcy  .........

ROZDZIAŁ III.
0  pożytkach wogolnosci % Ducho
wnego Stanu /pływających na Rzecz- 

jpofpolitą.

J^Ażdy człowiek żyiący pod rządem, 
powinien fię zwać obywatelem, ponie

waż iefl; uczeftnikiem korzyści obywatel- 
iłwa, i  ma obowiązek przykładać fię z 
ilrony fwoiey do tych że famyeh poży- 
tkow, z których korzyfta. Boieżeliieden 
.tylko zechce bydź od tego wolnym, aby 
nie pracował na dobro poipolite, zatru
dniając fię wlafnym tylko pożytkiem, i 
famemu fobie dogadzaiąc, ieżeli zechce



wyłamywać fię zpowfzechney powinno
ści przeto, ¿e ofoba prywatna mato co 
wpływa do czynności wfzyflkich ofob, 
inni wzaicmnie uchylić fię mogą od przy
krych obowiązkow. W  ten ezas gdy ka
żdy za fwoim włafnym poydzie interef- 
fem z pogardę publicznego, zgromadze
nie opuizczone od członków fwoich, na 
wzor owych, które bunt podniofły prze
ciw żołądkowi, aby go umorzyć, fk), 
więeey już niebędzie zgromadzeniem, 
flan obalony zoftanie, i fprowadzi upa
dek famychże obywatelow.

Poznawał zawfze tę prawdę od nay- 
pierwfzych zawiążkow fwoich w tym Kro* 
leftwie, i dotąd poznawać nieprzeftaie 
ilan Duchowny Polikij przeświadczony 
on ieft o tym zupełnie, że winien zaży
wanie wfzyftkich darów, moc fwoi§,fwo- 
ie nawet życie politycznemu ciału Rze- 
czypoipolitcy, ktorego ieft członkiem, 
iw ie dobrze, iż żadna część tego domu
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obalić fię nic m oże, aby on nie zoftat 
pod tym gruzem. A iako z gruntu zna 
fwoic obowiązki, tak ie świętobliwie wy
konywa.

Gruby ieft błąd, czcze, i próżne głofy 
dzifieyfzych Poiitykow powtarzaiących 
Puffenhrjfa zdanie,że ftan nafzDuchowny 
iełi to Status in Statu, a zatym nie przy- 
nofz§cy żadney korzyści Rzeczypofpoii- 
tey. Nie trudno nam pokazać iak na dło
ni, że niemniey użyteczni iefteśmy Oy- 
czyznię, iako też fpołeczności ludzkiey. 
Odmiana fukni nie wygafiła w fercach 
nafzych miłości ku niey. N iebo, pod 
którym urodziliśmy fię, Rodzice, krewni, 
przyiaciele: fąto razem ifłodkie imiona, 
i mocne dla nas obowiązki; tak dalece, 
iż możemy śmiele z flawnym owym Fe* 
nelonem, Arcy.Riiktipem Kameraceiifkim 
(1J to publiczne uczynić wyznanie; ze 
kochamy bar dzicy nafzych krewnych, niit* 
li fiebie famych; kochamy bar dżiny Oty* 
czyznę\ nit krewnych nafzych.

Rożne fą drogi do wypełnienia obo-
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wigzkow względem Oyczyzny, ifpołecz* 
iiości ludzkiey; kmiotek wygrzebuie ziar
no z ziemi, aby nim karmił obywatelaj 
rzemieślnik fwoim rękodziełem doga
dza potrzebie zebranych w fpołeczność 
ludzi; żołnierz zaftawia fwemi pierfiami* 
i brom Oyczyzny; Sędzia roztrzyga wę
zły kłótni, i fporow ,* Kapłan fprawuie 
obrządki Religii. A iako pożyteczne f§ 
w cielenafzvm, oko, gdy widziemy, ręka, 
|*dy czego fię dotykamy, nogi, gdy cho- 
dziemy, tak te ftopnie powinności w zgro
madzeniu ludzkim, i te iłany na kfztałt 
wielorakich kanałów, zlewai§ obfite po
żytki na cały Rzeczpofpolitę. Nafzymlo- 
fem, iudziałem ieft: Oyczyznie ftużyć w 
lianie Duchownym. Oyczyzna nam dała 
\yfzyflk05 a my iey winni icilcśmy pomoc 
Puchownę , ufławiczne modły nafze fą 
dla niey, błagalne ofiary dlaniey.

Jftotny to ieił wprawdzie* i naycelniey 
fzy nafz obowiązek; ale podobno taki 
niezdaie fię bydź tym, którzy innych do
m a g a j fię od flanu nafzego korzyści; 
którzy nie tak gorliwością zdięci o do
bro publiczne, iako raczey tym pięknym
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płafzczykiem chcąc pokryć fwoy prywa* 
tny intcreif: że fami niepofiadaią tego, 
co widzą w ręku Duchownych; że utra
cili przez fwoy zbytek, i iwy wolą, czego 
Duchowni dla cznłey zawfze zwierzchno
ści utracić nie mogli, chyba mimo chęć 
fwoią, albo też nalepfzą zamianę; co ich 
mywięcey bodzie; mówią: iż ręce naizc 
fą martwe dla Rzeczypofpolitey, że na- 
kfztałt ognia, lub przepaści iakiey wfzy* 
fłko pożarły, ¡pochłonęły. O baczmy, 
czyli te ręce fą martwe? czyli żywe?albo 
raczey ieżeli które od nich znayd^ fię źy* 
wfze dla dobra Oyczyzny.

Kiedy obrona potoczna w Polfzcze o» 
brociła fię w Pobory j  namieyfce pofpolite- 
gorufzenia nafląpiły podatki za Zygmun
ta I, Duchowni mimo nadane fobie da
wne wolności, i fwobody, przyieli na fie
bie polubowny ciężar odkładania cząftki 
iwoiey dla Rzeczypofpolitey. Od tego 
czafu nie przerwanie płacą podatki ze 
wfzyitkiemi wfpołnie obywatel&mi. Płaci 
teraz lian Świecki Podymnc:; płacą Du
chowni: płaci itan Świecki Czopotee, p fe

DUCHOWIEŃSTWA W POLSZCZĘ *y



cy Duchowni: nic piąci ilan Świecki łafka- 
wego ratunku, czyli fnbjidium charitati- 
vum\ płacy go Duchowni. Błgdliwa icft 
więc, utrzymywać: że Duchowny bierze, 
a niedaie; owfzem fprawiedłiwie przy
znać należy: że mało bierze, a wiele daie. 
Bo pczwolmy na czas, żeby nic nawet z 
fundufzowych wfiow, poi, &c. niewro* 
ciło fig do ryk świeckich; czego nikt u- 
trzymywać śmiele nie może, a świeże 
przykłady zamykaiy ufla; pożytki iednak 
z nich zawfze wracaiy fig do Rzeczypo- 
fpolitey: iak wody biegny do morza, z 
ktorego po wigkfzey czyści wyfzły. 
Wfzakże ona niezgruntu zwierzchnego 
korzyfta, ale z pożytkow ziemi. Jiedno 
to ieft dla niey, czyli zprawey, czyli z 
lewey odbierać ręki Podymne, Czope\ve, i 
inne podatki.

Polityk z pierwfzego weyzrzenia ode« 
zwie fig: że nie równie wigkfze miałaby 
pożytki Rzeczpofpolita, gdyby Ducho
wne dobra zoilawały w rgku świeckich. 
M y  ich wcale niewidziemy; owfzem 
przeglydamy z świeżego nawet doświad
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czenia, że nierównie bardzieyby fig 
zmnieyfzyty. Pożyczamy tu flow od Poli
tyka Angielikiego P. Huma, których nie- 
śmielibyśmy fami wyrazić dla delikatno
ści rzeczy. Mowi on w iedney z fwoich 
mow politycznych „  Gdyby wieś, która 
„  należy do Klafztoru, oddana byk 
„  Szlachcicowi, rozprofzyłby zniey do- 

chód na pfy, konie, mafztalerzow, lo* 
„  kaiow , kucharzów, & c. a iego Dom 
„  nie przyczyniłby więcey obywatelow 
„  Oyczyznie, iak Klafztor. (in j Wfzak 
to nie mowi ani S. Auęuftyn, ani Chry- 
zoftomi mowi Anglik poważany od fa- 
myehże dzifieyfzych Filozofow.

Przyftąptny bliżey do rzeczy; żeby zaś 
wziąść wfzyilko nafzalę, położmy na- 
przykład tyfiąc ofob Duchownych, które 
maią rocznego dochodu ftotyfięcy zło* 
tych. Wfzakże fami nietrawia tych pie
niędzy; ale albo razem z Familią, albo 
ze flagami fwemi. Do każdego Ducho
wnego przydaymy dziefigc głow fłnżą-
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cych; fą albowiem Xięża, którzy żadne
go niechowaię; %  którzy maię dwóch* 
trzech: (ą inni, iako to Kanonicy, Plebani, 
Klaiztory, którzy trzym aj dziefięcin ta- 
kich* między ktoremi znaydzie fię ieden, 
i drugi fluga ma jc y  żonę , dzieci. Ci 
wfzyfcy utrzym uj iię z zapłaty wziętey 
od Duchowuych. Jnni wyżizego po- 
rządku Duchowni chow aj iło flug, inni 
dwieście, inni trżyrta. Przypadnie więc na 
każdg głowę Duchowny, pomiefzawfzy 
jednych zdrugiemi, karmić zdochodow 
fwoich dziefięćgłow świeckich. Azatym 
dżiefięć tyfięcy ofob świeckich iedz§, i 
piią z owych ftotyfięcy złotych, a ieden 
tylko ty fjc  ofob Duchownych*

Pytamy fię daley,zczego fięutrzymu* 
ie ftan Mieyfki? to iefl: tyle Kupców* ty* 
le Rzemieślników? czyli fami tylko 
świeccy Panowie go w fpieraj? Ducho«* 
wni nie ku p u j fukni, korzenia, naczy« 
nia wfzelkiego gatunku* narzędzia do u- 
prawiania rolit ozdoby Kościołow, Ołta» 
rzow, Pałaców, Domów, malowidła, 
rzeźby ? kmiotek zaś z k§d żyie, ieżeli
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nic ztcy ziemi, ktotg mu Duchowna wy
dzieliła ręka na gruncie fwoim ? alboż 
niepotrzebuie i ten pomocney ręki rze
mieślnika, nie kupuie dłuta, i lemiefza w 
mieście? Prócz tego iako Duchowny u- 
trzymuie kmiotka, tak obydwa razem z 
gruntów fwoich żywi? innych obywate- 
low. Garbarz flcurą żyć nie m oże; idzie 
więc dofzewca, i za nią pienigdze bierce; 
z tym wfzyftkim choćby naypełnieyfze 
miał worki, łaknąć, iieść muiij udaie 
fię przetopowtore do piekarza pochleb; 
piekarz wzioł naii ziarno albo od Du
chownego Pana, albo od rolnika iego. 
Toż famo mowie o innych można.

Jeżeli położyliśmy dziefięć tyfięcy 
głow flużgcych na ieden tyfigc Ducho
wnych, możemy śmiele położyć dru
gie dziefięć tyfięcy obywatelow, których 
ta mała garftka wraz z fwemi rolnikami 
utrzymuie. Przydaymy do tego dziefięć 
tyfięcy lamych rolnikow, których ma na 
gruncie fwoim, tak dalece, że Sprawie
dliwie z tego wfzyiłkiego wnieść można, 
iż owe tyfigc ofob Duchownych żywi
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tFzydźieści tyfigcy gąb świeckich. Rzecz 
ieft z fiebie iafna, pewna , i nic wątpli
wa. Dowody tego każdy znaydzie w 
wiafnym doświadczeniu. Bo albo ftan 
świtcki przyzna lig równic do tychże fa
jnych korzyści, albo nie przy zna* ieżeli 
fig przyzna, nie może nam przeczyć rze- 
czoney prawdy: gdyż z iednakowych 
przyczyn iednakowe wypływają ikutki* 
Jeżeli zaś nieprzyzna, nic na tym nie tra- 
ciemy; zawfze iednak dowodziemy tego, 
że iefteśmy poftawieni na rowney iza- 
li, co fig tycze powfzechnych z nim poży- 
tkow.

Są wiec dobra Duchowne iedney tinne* 
mi dobrami natury; a chociaż ta ieft ich 
różnica od świeckich , że nadane fą za- 
iniaft zapłaty każdemu pracownikowi 
ęowinney; nicpod żadnym pozorem la
lki, ani tak, iak Rzeczpofpolita nadawała 
przed tym Szlacheckiemu ftanowi wło* 
«ci; ale tym fpofobem, iak żołnierz ro
czny fwoy odbiera żołd, przecież z niey 
oddaie cz§ftkg Rzeczypofpolitey; kto- 
rey nie oddaie ¿ołnierz, ktorey nie

wra.
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wraca płatny urzędnik; cz§(lkę daie tym, 
którzy flużg Kościołowi; cząftkf dzie
li między iług fwoich, bez których o- 
bcyść fif nie może, fam zaś na nay- 
mnieyfzey przeftawać muli; i ieft tylko 
uczciwym itrożem, i fzafarzem fwoich 
zaftużonych dochodow. Coż mówić o 
innych pożytkach, które czynią Ducho
wni Rzeczypofpolitey, a nie czynią ie 
Świeccy? Ale o tym w liaftgpuigtym ro
zdziale*
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ROZDZIAŁ IV.
0  'pożytkach w  fzczegulności z  Du
chownego Stanu fptywaiącyeh nut 

Rzeczpospolitą.

U ’ T o  nie iefl gościem w dzieiach na- 
* Izych, a ieft przyjacielem prawdy, 
nie może nieprzyznać, iak wiele winna 
Pollka Duchownemu Startowi. Doiyć 
ieft przypomnieć fobie owe żelazne wie-
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ki, wieki grube, i nieumiejętne; w któ
rych ieżeli po innych więcey oświeco- 3 
nych kraiach darowano życiem czytać 
umieifcych dla rzadkości przymiotu, 
gd yzaiak i wyftępek na śmierć ikazani 
byli: u nas zapewne żaden pod ten czas 
z takich nie znalazł Hę uczonych ludzi. 1  
Pierwfi Xięża, iako fnmi tylko czytać, 1 
i pifać umieijcy, wraz z światłem W>ary 
przynieśli światło nauk, prawda, źe zbyt 
iefzcze blade, i co tylko błyfzczące fig 
W owych ciemnościach dzicfjtego wie
ku; im iednak początki, im tę ifkierkę 
przypifać należy. Grecy uznali tak wiel- * 
ki pożytek przyniefionego z Azyi połu- ! 
dniowey winogradu, ze tego który ie 
pierwfzy zafadził, policzyli między Bo
gi. Czego wdzięczność nie powinnaby 
czynić tym, którzy ożywili, że tak rzekę, 
obwmarłe ciała Polikie? Wfzakże nieu- 
mieiętność zdaniem Aryftotekfa żywym 
ieft obrazem śmierci.

Naflępnych czaiowim więcey Ducho
wni fami przegadali, tym więcey otwie
rali oezy drugim. A iako Karzeł pofta* 
wiony na górze odkryć może okoliczne
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równiny, tak oni przy pomocy lat, i na
uk wiążących fię lzczcgulniey z tym fta- 
nem , zaczęli doświadczać wzroku lwe* 
go, Im winniśmy wfzyitkie prawie pa
miątki ftarożytnośei w d/ieiach, w Prawie, 
w wymowie. Onipierwii nieśli oświeca
jącą pochodnię w owey nocy kilku wie
ków. Począwfzy cd Kadłubka  ̂ Bonu* 

fata* &c: ( 1 1 )  aż do Jędrztia Cbryzo- 
jloma Załujkiego, dzieie Polfkie pifała rg*. 
ka Duchowna, i zachowała nam drogie 
oflatki światła o rzeczach przefzłych 
Prawda, ze pierwfzy z nich ma fwoi§ 
krytykę, ale też pamiętać należy, że 
pierwfzy* T a  to była iutrzenka* która

C ij
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fn )  Dzieiopifowie Policy z Duchownych byli: 
W incenty Kadłubek, Bifkup Krakowfki; Boąufat 
Biikup Poznańiki; Bafzko, Kuftofz Poznańfki, 
§an  Archidiakon Gnieznieńrtci: Jan Długofz 
Nominat Arcy-Biikup Lwbwflu, Maciey Miecho- 
wita, Kanonik Krakowfki, Bernard lV(ipou’fki9 
Kantor Krakowfki, Stryth>iv]ki, Kartonik Zmudz- 
ki, StaniiTaw Orzechoufki, Dziekan Przemyfki. 
Marcin Kromer. Bifkup Warinińikij Paw ełPia~ 
fecki, Biikup Prze niylki, Wiiuk Koialotvicz Soc, 
§efu, Łubieinfki, Bifkup Płocki, Ruda w/h i Kano
nik W arfzaufki, Andrzey Chryzoftom Zaiujki, 
Bifkup Płocki.



znać dawała o dniu nadchodzącym. £**- 
/ki ( o )  pierwfzy zebrał prawa zaczęte od 
Kazimierza Wielkiego. Duchowni Pifa- 
rzami nawet bywali w fgdach świeckich; 
ię iefzcze tego ślady; czytamy ie po 
Grodach, i Ziemflwach.

Jeżeli zaś które, te dwa wieki Zyg* 
tnunta Augujla, i Stanisła\va Augujła, iak 
niegdyś Augujla Ce/arza za dawnych 
Rzymian; poźniey Leona X. i Kozma 
Medyccufzo\v we Włofzech; Franci fika I  
\LudXvikaXlV, we Francyi; fzczęśliwedla 
nauk Polikieh wieki, bfdę świadkami po
tomności, źe przy tych dwóch mędrych 
Królach, iak przy dobroczynnym flońcu 
ogrzewai^cym ziemię Polfk§ dobrym 
powietrzem fwoim, i przy pomocy Du
chownych , na wzor rolnika uprawia- 
ięcego, lub ogrodnika fzczepjcego mło
de latorośli, zmartwychwitały, i zakwi- 
tneły nauki w Polfzcze. Kromer, (p  )  

opernik. ( q )  Orzechowiki, ( r )S a r -
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(oJ  Arcy-Biikup Gnieznieńiki,
(p )  Biikup Warmińiki,
Cq) Kanonik Warmińflei,
( r j  Dziekan Katedralny Przemyteu



biewiki, ( s )  &c: wielką Narodu Pol- 
ikiego roznieśli flawę po cudzych Pań- 
itwach, tak dalece: że pierwfzy z nich L i- 
lviujzem Polilum ieit mianowany; drugi 
itał fię modelem uczonemu światu 
wprzyięciu zdania o obrocie ziemi; trze
ciego nazywaią cudzoziemfcy Filologowie 
Ihmojłtnefem Polfkim, czwarty Horacy- 
ufz Poliki, był piescidłem Urbana VIII.

Niech powie Akademia Krako\vJka, o- 
wa Matka wielkich niegdyś Mężów, 
we wfzyftkich naukach biegłych, w ięzy- 
kach uczonych, Greckim, Hebrayfkim, 
&c. dolkonałych, iak wiele wydała z ło 
iła fwego Duchownych pożytecznych 
Oyczyznie? owych Dłuęofzoty, owych 
Hoziufzo\v (t) owych 1'iajeckicb, owych 
StaroXt>olJkich fu )& c? Niepotrzeba wam 
wyliczać dziś żyjących Duchownych w  
czonych, z niemi uftawicznie obcuiecie 
ich pifma czytacie. ,

Młódź zas Pollka, te iiodkie nadzieie
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( s j  Zakonu Societatis gfefu.
(t)  Biikup Warmińiki, był Prezydentem na 

Zborze Trydent/kim,
(u)  Kauouik Krakowiki, i Kantor Tarnowfki#



Rzeczypofpolitey, fzczepy, dałby Bog! 
cnotliwych, i dobrych obywatelow, ko- 
irniż ieft powierzona, ieżeli nie Ducho
wnym ?Procz Akademii z iamegoDucho* 
wieńftwa złożonych, Ofoby zgafzonego 
wielkiego Lakonii Jezuickiego, wezwane 
od mądrego Króla, i Prześwietney Kom- 
milTyi Edukacyiney, iak owi niegdyś 
uczeni Grecy unofząęy życie fwoieprzy* 
zburzeniu Citroęrodu, od Medyceu(zo\v 
Florenckich, iedni w Akademii Wilen« 
fkiey, drudzy po Woiewodzkich Szko
łach dla dobrą publicznego pracuig (w). 
Zakon XX. Piaro\v, który zafzczycił 
wiekopomney flawy ow Staniftate Ko*

“ *'.!'.■=*!--*-----—-------------- ----- ---------

Cw J Pożyteczne, zawfze byle to Zgromadze
nie naukom, iuź to dla wielości ^auczycielow, 
iu i dla małego kofztu Rzeczy Pofpolitey przy 
innych obowiązkach, Kardynał Richelieu który 
m iat dar myślenia nad innych ludzi, mawiał; źe 
to Zgromadzenie nayfpofobnieyfze było do utrzy
mania emutacyi w naukach , z innemi podo- 
negoź rzemiofta. która kiedy w roftropnych ftoi 
granicach, i nie od podfey prowadzona ieft za
zdrości, bodźcem ieft, i piękną zapala chęć w 
drugich do ubiegania fię o pierwfzeńftwo w na» 
ukaęh wfzel kiego rodzaju.
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narjki, (x)poprawiciel nauk w Polfzcze, 
głęboki polityk , obywatel gorliwy, któ
ry zoftawił w tym zacnym gronie nafie- 
nie dobrego obywatelflwa, i godnych 
fwoich naśladowcow; Zakon oświecony 
XX. Bazylianów w Województwach Ru- 
fkich: to dwa zgromadzenia, które 
prócz obowi^zkow Zakonnych, uczyniły 
ofiarę zdrowia fwego flużyć Rzeczypo- 
fpolitey w uformowaniu rozumu, i ierca 
Narodowey młodzi; tym pozyteczniey- 
fzei i pewnieyfze zrzodła dla Oyczyzny, 
że przez utrzymywanie uczonego ple
mienia , niewyczerpane A co naywiękfzy 
czyni pożytek, żeprzy fundufzach Ko
ścielnych dofyc fzczupłych, bez żadne
go Rzeczypofpolitey kofztu we wfzyft- 
kich prawie mieyfcach dźwigaj ten flo- 
dki ciężar. J  gdzieby świecki nauczy
ciel, na dwóch, lub trzech niechcial 
przeftać tyfięcach, oni mufz§ ulegać 
czaiem iłu, czafem kilkudziefigt na ofo*
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(x j  Świadkiem ieft tego medał ztoty, którym 
zafzczycony zoftat od Nayiaśnieyfzego Słanijla•  
wa dugujła, miłośnika nauk, z tym napifem; /«• 
yere a u f o.



b§ złotym, (y) Tak to ślub Zakonny 
mocny ieft, żc opierwfzym aż nad to 
pamiętać, o tym zaś drugim zapominać 
im wcale każe!

Do dopełuienia zaś tych wfzyflkich 
pożytkow dla nauk zdał ii$ Duchowny 
Stan wyfilić w tym dziele, na które pa
trzy z zadumieniem wiek nafz, Biblio
teka nieśmiertelney pamięci Jozefa Za- 
iujkitgo (z) Bifkupa Kiiowikiego, nie* 
zazd i ofzcząca Watykańjkiey r Kazmatml* 
Jkiey, &c. z wielkim kofztem od niego 
zebrana, zniemnieyfzą pr?.c§ ułożona, 
dobru publicznemu Rzeczypofpolitey o- 
liarowajia, będzie wieczną pamiątką, iak 
Duchowni byli pożyteczni naukom.
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f y j  Jeżeli Akademia KrakowJkay córka fia- 
wney Matki, Akademii Panjxkieij nie ielt wkwi» 
tnącym ftante, ia k byta niegdyś , przypifać to 
między innemj przyczynami nalepy bardzo fzczu- 
płemu dochodowi, który odbieraią Nauczyciele; 
ci zeby byli Nauczycielam i, mufzą bydź oraz 
Pleban -¿mi.

(z) Zaczoł to dzieło Andrzey Zalujhi, X ią ie  
Bifltup Krakowiki, które dokończył Jozef Zalu* 
fti*  nieofzczędną ręką wyfypawfzy» cokolwiek 
*Hogł mieć z dochodow Duchownych w wPolfeczef 
i we Francyi,



Nie trwóżcie ilę iuż wigcey nauki Pol- 
ikie, abyście kiedy upaść miały dofzczg* 
tu; ta &iięgarnia zarfcza wain bezpie* 
czeńftwo; i która dziś ieft otwartym 
ikarbcm dla la izi chcących brać światło, 
Hanie fię dla was w naygorfzych cza- 
fach , iakto zwyczayny ieft los rzeczy 
wlzyftkich na świecie, powftawać, i upa
dać, pewnć| ucieczkę^ dochowa lepfzym,te 
drogie powierzone fobie Ikłady modrości* 

Podzmy od nauk do innych pozy* 
tkow, które Rzeczpoipolita odbiera z r^k 
Duchownych. Wolności, i Iwobody fta* 
nu Świeckiego, gdy nafz kwitnoł, nay* 
pierwfzy początek wzięły od Stanu Du
chownego. Siódmy w porządku Płockich 
Biikupow Stefan wymógł dowodami, i 
powag? fwoig, aby prócz Biikupow (ia* 
ko świadczy Łttbicńjki Bifkup Płocki:) 
PanowicŃjoż świeccy w Senacie zafiadali; 
Zbignit\o' Oleśnicki Kardynał, i Biikup 
Krakowfki, kupił odWacłatoa Xąięóa  
C iefzynikiego, Xieftwo $iety&evfkie\ 
tym fpofobera przyczynił Oyczyznie 
kraiu,atym  famymi pożytku, (aj
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(&) Cromerus Lib. 21. P. 324.



O iak wiele! zfzczerey chęci, i miło
ści ku Oyczyźnie wyfypał Stan nafz na 
obronę ley. Zeniewfpomniemy fzcze- 
gulnych ofob, powtarzane częilokroć&i- 
bfidia charitatwa, frebra poświęcone 
Bogu, tyle razy oddał na zapłatę żołnie- 
rzowi. Oftatnie za Jana Kazimierz¿t ał- 
boż fię nicprźydały iuż iuż tonijcey Oy- 
czyznie? kiedy zęwfzgd otoczona od Łn 
komey ręki, tylu nieprzyiacioł, ile f§fia- 
dow, przy tey pomocy,, a iak Bog ieft 
wfzechmocny, i fzczęście odmieniać fig 
zwykło, powrociła da pierwfzych granic 
fwoicłu

Stan Szlachecki powiękfzey części u- 
bożfzy, i potrzebujący podpory, iak win
ne grono potrzebnie tyki, nie zaprze fię 
tego, iak wiele winien krewnym Ducho
wnym, którzy upadłe fwe Domy z nę
dzy podnieśli, i podnof^. Prawda iefl; 
źe nie którzy zapomniawfzy o tym , iż 
maiątki Duchowne fgto dzfedzidwau. 
bogich, i nie bacząc naprzepify Zboru 
Trydentjkiego, fb) w tey mierze, wylali
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( b j  Concilium Tridentinum Sefl>XXV. Deer. 
de Reform. C. i ,  „em niuo veroeis ^Praelatis) in-



ilę ze wfzyflkim na wzbogacenie Familii 
bogatych; na rachowalibyśmy wielu Pio
tr o\v MyfzkoXvJkich ( c ) r z tym wfzyft- 
kim, czyli Duchowni udzielai? świeckim 
iako bogatym, i zle czyni? , czyli ubo« 
gim, iwypełniai? fwoie obowiązki, wo* 
bydwoch tych razach zawfze ftan świe
cki korzyilać bedzie.

Pra wa Alexandra, (d) i Zygmunta L
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,, terdicit, ne ex reditibus EccleliGe, confangvi- 
,, neos f*miliaresve fuós augere ftndeaut; cum &  
t, Apoftolortim Canones prohibeant, Ue res Ec- 
„  clefiafticas, quae Dei funt, con.fan.gvineis do- 
„  nent, fed iipauperes fint, iis utpauperibus dU 
,, ilribuant eas, autem non djftrahant, nec dif* 
„  fipent »Horum caufa; imoquam maxime poteft, 
,, eos Sanfta Synodus, monet,, ut onnnemhuma* 
,, num hunc, erga Fratres, Nepotes, propinquofq; 
„  c'irnis affe&um * un4e multorum malorum in 
„  Ecclefiam Seminarium, extat, penitus deponant.

(c )  Starovolfcius in vitfs Epifcoporum Craco- 
vienfium „  Petrus a Mirów M yfzkowiki... ita 
,, Familiam fuam coemptis bonis, &  opibusauxit, 
„  ut deinćeps illius ex Fratre nepotes inter Piin* 
,, cipes Połonise em nerent,

(d j  Conftitutiones Regni Poloniae Vol. 1. in 
Comitiis Radomienfibus Anno 1505. „  adEc- 
„  clefias Cathedrales in Regno noilro nonfufci* 
u piantur in Epifcopos, Praelatos, &  Canonicos*



(e) Krolow iaśnie dowodzą: iak ftan Du
chowny ftał fię prawie dziedzidwerii 
flanu Szlacheckiego. Opiewaj one: że 
iako Kościoły Kroleftwa Polfkiego fi| po 
wielkiey części z Dobr Ziemfkich, i Szla
checkich nadane, tak tez w rozrodzeniu,
i zubożeniu fynowie Familii Szlacheckich 
maig mieć pierwfzy przyftęp do chicha 
Kościelnego. Jakoż wfźyftkie Kapituły 
otwarte fg prawie tylko il ii nowi Szla
checkiemu, wyiąwfzy niektóre Prelatu- 
ry, i Kanonie, iako ie nazywamy Dokto* 

Poznawał dobrze z t§d wypływa
jący pożytek na ilan Szlachecki, M^ciey
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,, nifi Nobiles ex utroque párente, &  more No- 
„  bilium educati, utque plebeorum cerfcus fit 
„  numerus circa eafdem Ecdefias &e.

( e )  Vol. i. Gracoyise Anno 1532. „  Cum 
„  magna pars Reipublic«e noftrae in Ordine &  
„  &  (tatú Ecctefiaftico confiftat, Ecclefíoeque Re- 
t> gni noftri , per Antecefíbres noftrcs fintampli« 

ter dotatae, cumad Divinum cultum per agen* 
9Jt dum, &  manutenendum , tum etiam adviros 
„  literatos , &  idoneos, máxime vero nobiles 
3f promovendos, quorum pauci eílent, quibus 
„  vel animus, vel facultas eíTet literis incumben* 
«, di, nifi bona Eccleíiaftica, nonfolum faculta- 
•• tem vivendi, fed etiam opem multis, fe &  fuos 
•» fublevandi. praeftarent, &c.



Smogukcki, Starofta Bydgojki, ktorego 
tu kładziemy flowa: v,OyciecbyleSyno~ 
„  wilada Kanoniikg wyprawił, choćkil- 
„  ku nad u lat do Prajłitnonium dofyć ii* 
„  chego nie przyjdzie, tego iuż między 
„  Dziedzice nie kładzie. Zaraz fkoro 
„  futannę wewlecze, iakoby cxhares(\if 
„  iłał, chce, aby chlcb Duchowcy a  
„  ćwiczeniu w naukach zawiadywał. 
„  Zaczym obiezawfzy *żkoły, pobiega- 
„  wfzy cudze kraie, dopiero poiłopniach 
„  przychodzi iię pi§ć pomału do Bene- 
v  fido\v; obracaig go po Pofelftwach, 
„  KommiJJyach, i infzych uflugach Rze* 
„  czypofpolitey, a zdrapawfzy zdrowie, 
„  iłrawiwfzy lata, wyciągnąwfzy powiu* 
„  ne, przez Pifarftwa, Referendarye, 
„  chwała Bogu, ieżeli Bifkupiłw&doflij- 
„  pi ( f ). T o  pifał za czafow fwoich 
Smogulecki, tego dziś doświadcza {łan 
Duchowny, i zawfze doświadczac będzie; 
ten iłan, kfory iako za życia nie tylko 
nie przydaie ciężaru krewnym, ale go 
wicie uymuie, tak po śmierci nawet uży-
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( f )  Macieia Smoguleckieg« o Exorbitancyach»



tecżnym dla nich fłaie fig. A chociaż 
Xigża Świeccy Szlacjieckiey krwi, i O- 
paci Zakonni x obowiązku fwegożyig w 
bezżetinosci, tak pewnych im icdnak bez 
cftatniey woli fwoiey fchodz^cym z te- 
go świata Rżeczpófpolita dała Dziedzi
ców, iak oyciec fyna, wnuka, lub kogo 
innego zblifkich nieiuoze mieć pewniey- 
fzych (g). Nieinowiemy tego* czyli to
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( g j  Konftitucye Seymu Extraord naryinego 
R . t76 j ,  zaczętego, a z  Limity w R. 1 768- za 
kończonego Pag. 350. onieoddataniu Dobr 
,, Ziemfkich ze do tąd Ofob Szlacheckich w 
„  ilanie Duchownym fcmieraiących * wfzyftkie 
s, pozoftale mobili a y i fummy ad dippojitionem\o- 
j, ci Qrdinariorumpojl intejlatos należały, i częfto 
,, krewni zmarłego oddaleni bywali u participa- 
„  tlone fiikceflyi* jprzeto temu zapobiegając fta- 
*, tiowiemy; aby pojt intefłatos Kbbites, tak Sp in - 
a  tu&les Ecc/efiaJIicos iako i po Opatach Kiau* 
„  ftralnych, addere\ih„ po nich tnobilia, inventa- 
„  ria^fumnms parałaś, fttcceffores fangvinis nale- 
i, ie li tym fpofobem: to ieft po Opatach Klafztor- 

nych maiąfię trzy części zbiorow ich wfzyft- 
,, kich fukceflorcm, a czwarta Klafztorowi dofta* 
i, wad. ¿4pofł Ecclefiafticos Spirituales ufpoko- 
J; iwfzy defervitam niercedeni>\ długi, demptaque 
i, fnńebrali, &  in fuffragimn a ni mcc proportiona- 

liter expenfa, oraz jeżeliby fiç deceiTw inwenta. 
u rzu Kościelnym ,z przyczyny zmarłego pokazać



ieft z pożytkiem dla Kościołow, dofyć że 
ieft z korzyścią dla ftanu świeckiego.

Lecz nie tak podobno iuż bii$ w oczy 
Xięża Świeccy, iak te nie wiele Klafzto- 
row, na które patrzę, iak na gniazda pró
żnowania; gdzie ro zu m iej że wytucze- 
ni Zakonnicy ehlebem Rzeczypofpolitey 
nic nie czyni? dobrego, tylko dla iiebie. 
Mowi§ to, bo ich nie znai§, równie iako 
i Kościołow, a podobno ani tego, któ
remu fęwyftawione. T ak to iedna poło
wa ludźi zwykła fądzić o drugiey poło
wie, że nie ieft użyteczna! Poeta gada 
na Filozofa, żełańiie bez poiytku głowę, 
mozg wyfufza nad K\v&draturą, F ilo
zof przygania Poecie zmysłami ugania
jącemu iię pod niebiofy, które tyle przy- 
nofz? korzyści, ile dźwięk ftodko- 
ferzmiący muzyki ffuchai^cemu. Ci zaś 
obydwa h ą  Prawnika, że podnieca kłó
tnie; każdy fig z nich f§dzi bydź uży-

DUCHOWIEŃSTWA W POLSZCZĘ. 4?

„  fubfeąutnda bonijicatUne, Jedna część tn graff~ 
„  łudinemmieyfca, &  Ecelefice, tarquatn fponfat 
„  Duchownego, a trzy części dla fukceflorow i«0 
»  go cedtre powinny. ,



teeznym Oyczyznie, prócz fiebie zaś ni- f
kogo.

Jnześmy wyżey rzekli, żcRzeczpofpo- 
lita tyle ma z Dobr Klafztornych, ile ze 
świeckich. Oprócz tego trzynaście O* ; 
paćłw fh j maiętnieyfzych ffnżą za pod
porę Bifkupom^i Prałatom, ci zaś fij na 
uflugach Oyczyzny, fij pomocy Familii 
bez żadnego na to kofztu Rzeczypoipo* 
litey. Opaci fprawowali czgilokroć za
graniczne Poielftwa; iam tylko ftan Szla
checki do wfzyilkich Opaćtw Zakon

nych
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fh') Mocą ugody zafztey między Kletoenfem 
X I /. i Augnfhm I l i ,  K solem P® tik im, którą z a* 
czętą w Warfzawię. dokończyli w lVfchot*\e d. 
30, Lipca Roku JX. Pauluci Nun
ciufz, i Sfatt Tarłę , Woiewoda Sendomiriki, 
fą Opaftwa w Komendę pozwoione: Tyniec

kie* Łubinjkie, Płeckte, Zakonu XX. Benedy
ktynów; Wąchockie, Mogilfkie, Sftleiowjk\e, tVą~ 
growieikit, ąjfędrzeiowfkie, Parady/kit Zakonu 
XX. Cyfterfow. Czerw itijkie Trzentefzynjkie Za
konu XX. Kanon; ko w Regularnych Lateraneń- 
ikieb, Proboftwo Miechów/kie, XX. Kanonikow 
Regularnych Stroźow Grobu Bożego. Opadwo 
Kebdowjkie, Zakonu XX# Norbertanow* V- Cen* 
car dat a Regni Pohniee§



nych ma otwart§ fobie furtę. (1)  Aie« 
żeli mniey wiadomi rzeczy mowig, źe 
Opaci nie czynią dofyć Prawu: ochotoa- 
nin dzieci Szlacheckich; nicch fię zaflano- 
wią nad tym, w iakich okolicznościami, i 
pod ktoremi warunkami uchwalone by
ło  za Zygmunta Angujta. Za powitaniem 
burzy, i nawałności pamiętney dobrze 
wieku fzefnaftego, gdy z Niemiec Zakon
ników do Klafztorow Polikich nie przy
bywało, poczęły nifzczeć* i upadać,

D
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(IJV 0 I.I . A. 1538* Petricovioe Sigifmundus I ,
1, Frequentibus magnifque petitionibus, atque 
,, clamofibus fubditorum noftrorum permoti— - 
j, ftatuimus, utdeinceps futuris perpetuis tempo- 
„  ribus nemo in Abbatem cujufcumque Monaft«- 
„  rii in Regno noftro aut etiatn in Proepofitum 

eligi debeat, aut poilit, nifi qui lit natione Po- 
H lonus, haC cautione adiefta* ut fi in eodem 
,i Monafterio* aliquis ex nobili genere procrea- 
,, tus, &  idoneus Monachus reperiatur, in Ab* 
it batem ante alios eligi &  recipi debeat, atque 
„  per nos loci Ordinario prsefentari &cś

Jtem Vol. II. R . 1 5 5 0 Piotrkowie > Źygmunt 
Augujh „  Aby nadania Klafztorne zachowane 

łatwiey bydź mogły, ponawiając ftatut 1538* 
„  uftawiamy; aby żaden Opatem niebył obran, 

ieno Polfkiego Szlacheckiego z Oyca, z Matki 
t9 Narodu* a godny człowiek &c.



Rzeczpofpolita zabiegaigc dalfzym złym 
ikutkom, i żeby Fundufze w niwecz fię 
nie obracały, poftano wiła była to prawo:
,, A ponieważ nie ieft takowy poczet 
„  Zakonnikow w Klatztorach, iako by- 
„  wał przed tym, winni będ$ Opaci 
„  pewny poczet Szlacheckich dzieci w 
„  Klafztorach chować, a one tamże lu- 

dziom godnym nauk wyzwolonych 
,, uczyć dać,, (k). Dziś opatrzone fg,i 
napełnione Zakonnikami Klafztory; o* 
koliczności fig odmieniły, a więc iw a- , 
runko we upadło prawo. Mimo tego 
iednak wiemy dobrze, co czynię Opaci 
za życia, i czego od nich dom agaj fię 
krewni po śmierci, zapowodem nieda
wnego Prawa. X. Opat Trzcmefzyńjkt 
nowy uczynił fundufz przed trzema la
ty na danie w naukach ćwiczenia dwu- 
liaftu Młodzi Szlachetney.

Wfzyftkie Zakony Ig; iak owe wielo
rakie drzewka, które pracowity zaizczc- : 
pia ogrodnik, aby każdey pory rożne 
zbierał owoce w ogrodzie fwoim. Je-
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(k ) Vol. II. w Piotrkowi® R , 155°«



diii z nich uczę, drudzy uczyniwfzv o* 
fiarę młodości fwoiey, aczęltckroć wy- 
iokiego urodzenia, dla miłości bliźnie
go, wfzpitalach ftuż$ nędzy ludzkiey;in
ni wykupmy niefzczę4liwych ieńcow z 
okrutnych rgk pogań(iwa,cikażępoMia- 
ftach,i wfiach;owi utrzymtiię nabożeńflwa 
Religii; wfzyfcy wezwani od nas Xięży 
świeckich, i fprowadzeni po wielkiey czę
ści z lafow do pomocy nalzey. A ieźeli 
1'ześć Klafztorow Katnaldulfoicb, i dwa 
Kartuzkich oddaty fię glębokiey, i odlu- 
dney ofobności, ifamym tylko zabawia- 
ią Hę BrcXoiarzem, i Bogomyślnościg, cze* 
muz ich potępiać? czemu nie potępia
my tych  ̂ którzy w domach fwoich, iak 
krety zagrzebani, i zażycia iefzcze u- 
marli, tak bezczynni, że na nic fię Oy- 
czyznie nie przydadzą? tamci przynay- 
mniey modlę fig za ni$ (1). O iak wiele 
na swiecie Patronów bez fpraw! leka- 
rzow bez chorych! żołnierzy bez woyny! 
Dla tych przynaymniey Zakonów, których
________ ___________  P i j

( l j  „  Maximi civitatis euftodes funt viri reli- 
,» gioii, & probi „  Pluto Lib. x. de Repubi;
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fami widziemy oczywifte pożytki, nić 
powinnibyśmy krzywym okiem patrzyć 
na drugiei Chociaż one zdaią fig bydź 
nie którym mniey potrzebne, fą iednak 
użyteczne. Są to kołka nie wielkie, ale 
potrzebne do machiny, których nie zna 
tylko rzemieślnika oko,

A do tego, ktoż to fą ci Zakonnicy ? 
czyli to fą obcy Amerykanie, lub Jro -  
k\x>eyczyko\vie ? albo przynaymniey, czyli 
to f§ W to fi, Francuzi, Hifzpani, Niemcy, 
których otwartym fercem przyieła była 
Pollka w początkach fwoich? Wfzakże 
to fą Bracia wafi , wafi Stryiowie, waii 
krewni, koić z kości wafzych; ci z któ
rych iedni albo mało, albo nic nie ma- 
iąc, znaleźli uczciwe w Zakonnym domu 
fchronienie, i ofzczędzili ubogim Rodzi* 
com trofkliwey myśli o przykrym dzieci 
ftaaie, drudzy wam zoftawili maiątki na 
ilebie fpadłe, dali tyfiące, a zapłaciwlży 
ten nieiako iowify \oexel, przeftaią na 
tym, co iżczodrobliwa od kilku wieków u- 
dzicliła rgka, albo wyżebrana pozwala
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dzienna iałmużna. (mj Gdyby niebyło 
nawet tych Zgromadzeń pobożnych, 
zdaię f ię , że fama polityka by ie zało- 
żyła. P* Htrnc Anglik wchodzi w myśl
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(m j Po zapadłym Prawie na Seymie Kónwo- 
hacyinym R. 1764. o Ml o dzr Szlacheckiej do Za-* 
konu wftępuiąeey gdyby nawet które ofoby wftą- 
piwfzy do Zakonu w czaiie fobie pozwolonym 
domagały fię fpadaiącey na iiebie Fcrtuny, na 
dziefiątey tylko części przeitać mufzą •• A  
„  ze Młodzi Szlacheckiey fftowa fą uftawyO 
„  znaczna część do rożnych Zakonow wftępuie, 
„  w których podług praw, i zwyczaiow Zakon- 
„  nych wkrótce & inmediate po zakończonym 
„  Nowieyacie, w drugim i dalfzym a i  przeciągu 
„  lat Zakonnych ProfelTye czynić zwykli, a 
„  przed uczynioną Prof* flyą częftokroć równe» 
„  go dziatu fubftancyi Oyczyftey, i Macierzyftey 
„  uzurpują fobie, i te części nafiebie fpadłe p f  

libitu fui fprzedaią, icne dyfponu-ią, przez co 
„  fortun Szlacheckich fzczupli fię, i zamienia 
„  iftność, ażeby taki k a id y , który iuź wftąpił# 
„  iwftępować będzie, po /kończonym Nowi- 
.. eyacie zaraz wyrok przed Aktami Grodzkiemi,  
„  czyli Ziemikiemi ktoremikolwiek, fubftancyi 
„  Oyczyftey, czyli Macierzyftey i wfzelakiey tn 

rem fuluejforow fwoich czynili; intrat wybie- 
i) rać i onemi dyfponować z fubftancyi pozmar- 
>, łych dziedzicach pozoftałey, ani fię tąfubftancyą 
py opiekować, choćby byl nutu major , albo unu 
t, chs fuccejjor, ani tez części na fubie ju rt  na*



nafz$. Mówi on: „  ze Rodzice zamyka* 
„  ią córki fwoie po Klafztorach, zwy- 
„  czaytia przyczyna ielł, aby niebyli ob- 
„  ćijieni bardzo liczn5 Familig„ (n).
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„  tum  fpadaiącey między infzemi konfukceflo« 
, t rami pretendować, uzurpować, przywłafzczać 
>y fobie niewftzyli fiç» ale dziefiątą częścią z czę« 
,, ści jure naturœ c&ncernenti wynikającą kon- 
», tentowali fię, mocą teraznieyfzego Seymu 
„  na zawfze «Umawiamy

Prawo poźnieyfze naSeym ie Extraordynxryi- 
nym R. 176-7. pod tytułem; o nieoddalciniu Dob’r 
Żiemfkick cd Stanu Świeckiego, więcey iefzcze 

,przydała, co iię tycze Panien Zakonnych ..... 
,, chcąc przytym ub>fpieczyć wfzyftkich obywa
ją teliw  w nîezmnieyfzaniu fię m iątko.w SzUche-

ckich,. częftokroć publicznym Rzeczypofpoli- 
,* tey potrzebom użytecznych, ftanowiemy; aby 
9% abhinc wftępuiących do Klafztoru Mnifzek to

tylko byîo domowey fubftancyi ucześniftwo* 
,, które iluż y Stanami Duchownemu Zakonne- 
%y mu wedïug uftawy konwokacyiney 176^, dla 
,ft męzkiey ptci, z tym, iednak oftrzeźeniem, i i  
,, Mnifztk expeditià tnuliebris do Klafztorow nie* 
„  ma bydz dawana inparatis. lecz comparatif 
,, fupeileUilibus, a portia fubftantiœ Mnifzkom 
„  tylko ufui tfid vitce tempera ma ii użyć z wra- 
„  caniem fię potym adfuccejfores fangvinis.

( n j  D fcours Politiques de M. Hume Tom«
II. Difiaurs X. de la population des nations 
anciennes.



W rzeczy faniey patrzemy na to , iako 
,Oycieć niebogaty, który ma pięciu fy- 
now, fześć córek, nie mogge ani dobrze 
podzielić tamtych, ani wypofażyć te, 
fzuka fpofobu, iakby upuścić cokolwiek 
tey krwi zdomu fwego, i zaprowadza ie 
GoZakonney furty. (o). Dałby tylko 
Rog! żeby ci fynowie , i te córki byli o* 
fiarę włainey woli, a nie ofiarę cudzey 
potrzeby, albo brzydkiego łakomftwa. 
Mowie o tym wiele nie potrzeba, fkutek 
to fam pokaźnie.

Nie mniey iednak dowcipni, iak pło
dni w obrotne zarzuty dzifieyfi Polity
cy, udaię fię do oftatniey broni * bii§ 
wręcz na bezżeńftwo (tanu Duchowne
go, wyrzucaią niektóre wadyofob, na
gan iaj zbytki, dowodząc: iak przez to 
ubliża fię pożytkowi Rzeczypofpolitey. 
Przez iednych inowi podfzyta gorliwość, 
niby to na ftronę Religii, przez dru
gich otwarta złość przeciw Religii; a ci
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Co) Swieźo uftanowione w Polfzcze Kommen» 
derye Kawalerów Maltańfkich, iaśnie dowodzą, 
ze Familie znaydnią wielkie wfparcie w na- 
danyih tych od trzeciey ręki fundtifzach.



wfzyfcy do iednego zm ierzaj celu, ie« 
żeli nie obalię, przynaym.niey zachwiać 
ferca fprzyiajce Duchownym*

Leczpokiż będziemy fzukali zrzodla 
nieludności w Zakonach, i innych bezżen- 
nych Duchownych ? zamiaft tego, żebyś
my mieli go fzukac w tylu dobrowol
nych, lub przymufzonych wdowieńił- 
wach? w tylu Malżenftwach albo zbyt 
węzefnych, albo zbyt nierychłych? w ty
lu innych Małżenltwach kilkodniowych- 
albo kilkomięfięcznych ? w tylu rozwo* 
dach nayb.ardziey zagęfzczonych w Kro- 
lefłwie Polflum, i prożnu jcych  ? w tylu 
podziałach niefzczęśliwych.z kąd rodzifię z 
iedney ftrony zbytek bogaćlw, i zbytek 
rozpufty,zdrugiey niedoftatek m ajtku* 
i niedoftatek poftanowienia*

Miłości bięka jc e  fię, i niepewne czy* 
liż nie fą daleko bardziey fzkodliwfze 
Oyczyznie, niż bezżeiiftwa cnotliwe Ka* 
płanow ? Potrzebaby prawa, iak niegdyś 
za Augufla Ofarza Xp Rzymie przeciw 
takowym rozpalanym, którzy niechcj§ fię 
obciążać flodkiemi więzami Małźeńiłwa.
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Wolno tylu świeckim żyć w bezżeiiftwie 
z włafnego upodobania, a nie wolno bę
dzie czyniącym śluby, i obowiązanym 
Kapłanllwem ? Tyle żołnierzy, tyle fiugv 
którzy na obfzernych falach, czynią nie* 
iako widok żywych fzpalerow, gnuśnie* 
ie w bezżennym (łanie! Rzeknie kto, że 
ich iłan tego wyciąga, aby wolni byli; 
odpowiadamy na to krotko, że Religia 
domaga fię daleko bardziey, aby iey flu- 
dzy wolnemi zoiławali. Arcy-Biikup 
Kdntiuryijki w Anglii chociaż z politycz
nych tylko powodow ieft bezżennjr 
(p). Są nawet po innych mieyfcach, 
gdzie Religia fprzeciwiaiąca fię bezżen- 
ftwu panuie , dla płci Riałogłowiktey od 
Polityki wyftawione niby iakie Klafztory*
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f p )  Elżbieta Krolowa A ngelika tifpokaiaiąc 
wfzczęte pretenfye o Prymafoftwo między Arcy- 
Biikupem Kantunryijkim (de Cant rbery), i  £b*~ 
f'ace/'/kim, f d ’ jo rck j, przyznała ie Arcy-Biiku* 
powi Kantuarifi/kiem7*, pod tym obow ązkiem; 
ażeby Arcy Bi/kuni Kantuaryifcy żyli w bezź*ń- 
ftwie, V . L'abbè Nicole de la Croix Géographie 
moderne Tom. I i .  pag. 8*



(q). Nakoniec położenie kraiu, śm iej- 
ca fig Fortuna, te dopomagaj naywięcey 
do zaludnienia tak upragnionego w wie
ku nafzym; darmo go fzukać będziemy 
winnych niepłodnych przyczynach. Po
łudniowe kraie w Azyi chociaż także li
czę wielu bezżennych Fakireto, ( r )  I 
zawfze f?, i będę płodne.

Co fię tycze innych zarzutów; któryż 
to ieft unas fían tak dolkonały, żeby 
wfzyfcy w nim powinności fwe pełnili? 
kto chce źdźbło z oka cudzego w y je , 
trzeba pierwćy w fwym włafnym balki 
popatrzyć. Ci którzy zafiada j  Sędzio- |  
w fkieław y, ma j ż  wfzyfcy naukę p o -, 
trzebnę, światło, delikatność lumnienia* 
i flałość umyiłu? czyli wfzyfcy żołnie" 
rze nofzę ferca Bohatyrikie, i nadiławia* |  
ię czoła ? czyli wfzyfcy Obywatele ko* 
cha j  Oyczyzng fwo j  ? Podobno ci bg*
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f q )  W  Opaftwie Kwedeltnburjkim (Quedeliti- 
boarg j, które leży w Xieftwie d’Anhalt, Xieni, a 
oraz udzielna Xięźna w Rzefzy Niemieckiey, i 
cale zgrmadzenie ieft Religii DyJJydentfkiey.

(r) Są  to nakfztałt Zakonnikow Chrzaściań* 
ikich.



clę naycnotliwfi, i naylcpfi, w których 
naymaiey doyzrzemy niedoskonałości» 

Pozwalamy że wofobach Duchow
nych znaydg fig wady; wolemy fami 
prawdę wyznać, aby fnać ig zataiwlzy* 
(iakm ow i flawny Dziciop s Kościelny 
Fleury)  (s) o innych prawdach wgtpić 
nie chciano, j byłby to nafz naypier- 
wiz/ błgd, utrzymywać; że Duchowni f$ 
bez błfdow. Roftropny człowiek, i Fi
lozof oświecony nie będzie lig temu 
dziwił, owfzcm dziwowałby fig, gdyby 
ich niebyło. Duchowni ią ludzie, aza- 
tyin fg podlegli wadom. Z tym wfzyft» 
kiin, i mniey takich znaydziemy, i po* 
źniey od innych upadaig, a prgdzey po- 
wftaig. Naywigkfza iednak część ludzi 
nienaylepfzych, i owfzem gorfzych czg- 
ftokroć od tych, których pelnemi żółci 
cbmawiaig ufty, iak patrzę przez żółte 
fzkło, tak wfzyfiko im żółte wydaie fig. 
Tacy to złe rzeczy, ieżeliiig iakie w ofo
bach Duchownych znayduig, nie tylko
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(s) Difcours fur V  Iiiftoire Eaclefiaftiąue.



nic pokrywaią z Konfi anty rum Wielkim, 
ale ie rozci^gaię bez miary, wętpliwe u- 
daię zapewne, fałfzywc zmyślaię, dobre 
zaś nicuię; fam iw tym  tylko fzczęśiiwfi, 
źe w złości fwoiey bardziey uta- 
icni. Gdyby oni na tym famym poba
wieni byli itopniu, na który teraz obro- 
ciii byftre oko fwoie, widzielibyśmy, ezy 
lepfzemi, czygorfzemi ilaliby fię. jeżeli 
zaś patrzemy na Duchownych z tey Aro
ny, z ktorey wydaię fię bydź ziemi,ktor§ 
Filozof, fwobodnik, świat, i R&ligia ra
zem wfzyfcy potępiaj; czemuż zamyka
my oczy na drug§ fłrong, z ktorey lę do»* 
brzy ?

Kiedy Duchownym zadaię zbytki, (ie- 
żeli tylko można nazwać zbytkiem , co 
dla niektórych ofob na urzędzie będą
cych fiało fig iuż prawie potrzebę ) py- 
tam yfię, komn tym fzkodzę? NieRze- 
czypofpolitey ? me obywatelom ? chyba 
tylko famym fobie, i zawiilnemu oku. 
Dobrze powiedział jeden z zagranicznych 
Bifkupow- ta tych sług niepotrzebni£, ule 
cni mnig potrzcbuią. Lcez ta iefk niedo
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la Duchowieńftwa, źe czyli iedzę, fzko* 
dzg; czyli nie iedzę, fzkodzę, czyli cho- 
waię pieniądze, izkodzę; czyli rozprafza- 
ię, fzkodzę; to wiele, kiedy łykaięc po
wietrze, nie fzkodzę.

Niechcemy iednak bydź Apoftołami, 
i obrońcami zbytku; niezgadzaioby fig 
to zpowinnościę nafzego ftanu. J  iako 
Duchownym, i iako obywatelom Poiikiot 
fprzeciwiać fię tey chorobie kraiowey na
leży. Jeżeli zbytek politykom zagra* 
nicznym zdaie fię bydź potrzebny, i ozy- 
wiaięcy Pańftwa , nam Polakom niemo- 
żebydź, tylko ftodkę truciznę. (  t ) Jeft 
on w nafzym kraiu, gdzie fwoy obywa
tel nic korzyfta, ale zagraniczny wfzyft- 
ko bierze, a nic nie oddaie, na wzor 
gwałtowney powodzi, która wizyftko 
rwie, i znofi, przecież nie Iprawuie ży- 
znieyfzey ziemi.

Teraz więc niech mówię Politycy 
krotkiego wzroku, Filozofofie bez Logi
ki, że nie fę użyteczni Duchowni Rze* 
czypofpolitey. Nie fę użyteczni Ducho-

DUCHOWIEŃSTWA W POLSZCZĘ 61

(t) Magnis opibus exitiofa res eft, Iuxus* Cic* 
Ep, 7«.



wni Rzeczypofpolitey ? wfzakże oni 
wznofz? błagalne ręce o icy błogofla- 
wieriflwo. Nie fę użyteczni Duchowni 
Rzeczypofpolitey ? a Duchowni wypła
c a j  wfzyftkie kraiowe daniny, i nie tyl
ko to czynię , ale wfpiera j  częfiokroć 
pofiłkowym ratunkiem. Nie fą użytecz
ni Duchowni Rzeczypofpolitey ? którzy 
zachowali oftatki światła nauk, idotęd 
cświeca ią? którzy tyle żywię ofob, tyle 
udzielają jałmużny ? Nie fę użyteczni 
Duchowni Rzeczypofpolitey ? którzy 
wfpieraię Domy fwoie, tworzę dobrych 
obywatelow, i pożytecznemi ich czy

nię Oyczyznie?

O ! gdyby wfzyfcy równie przykładali 
ile do publicznego dobra Oyczyzny, 
iakfie przykłada flan nafz Duchowny. 
Gdyby Wolność Pol(ka nie na tym pofpo- 
łicie zafadzała fię, aby czynić , co ktov 
ch ce, ale co chcieć powinien; gdyby 
świętobliwe Prawa ftały w klubach fwo- 
ich, iczułey mocy; gdyby zwierzchność, 
ten Obraz Boiki na ziemi, była czczona,
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3 fzanowana; gdyby obywatel nie fzedl 
za włafnym intereiTem, i nie mierzył 
publicznego tylko po kiefzeń; (iak mowi 
wielki polityk Pol (ki, Fredro Kafztelan 
Vx>oWjb\\ gdyby ftabfzy użyty za podły 
inftrument nie flużył wynioffosci rno- 
cnieylzego, a mocnieyfzy nie uciemię
żał flabfzego; gdyby domowe kłótnie 
nie uzbraiały iednycb przeciwko drugim, 
gdyby zbytek nie zatapiał umyfly w paf 
iyi do rozrywek, do bagatcł, nieuiypial 
w letargu, i nieczułości ku temu wizyft- 
kiemu, co ieft pożytecznego, w oboię- 
tnosci ku dobru powfzechnem-u, w po
gardzie ku cnocie, tak potrzebney w ka- 
żdey Rzeczypofpolitey; Oyczyzna nafza 
byłaby fzcześliwfza, niżeli ią widziemy. 
Darmo zwalamy winy iedni na drugich, 
czyńmy wfzyfcy właściwe ftanowi iwe- 
mu obowiązki, a dopiero lepiey poży
tki iłami Duchownego znać będziemy.
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ROZDZIAŁ V.
O mniemanych ho^afówach Eitcho- 

wieńftwa Polfkugo.

T/Iedy wyliczaliśmy długim fzeregiem 
pożytki fpływaigee z Duchownego ffe- 

nu na Rzeczpolpolit^, rozumiałby kto, 
że umyślnie to poprzedzenie /lało ii§, 
aby takim przynaymniey fpofobem za- 
ftonić liczne bog^cflwa nafze, które na 
kfztałt białku promienia floneeżnego raż§ 
zbyt delikatne oko , a razem chciwe, i 
zazdrosne. Jakoż takby fig fpodziewać 
należało, ze ten flan , który tyle razem 
pełni obowięzkow, ile mu obfzerne na- 
iłręcza pole, mufi bydź wnadgrodę prac 
fwoich ozłocony, Jnaczey fig rzecz ma; 
ftoi§ pożytki z ledney itrony, lecznie- 
widać boga&w z drugiey. S5 one, mo
żna mowie śmiele, ale tylko w imagi• 
nacyi, czyli uroieniu ludzkim. Pofpolita 
to ieft malować w myśli fwoiey wielkie

obrazy



obrazy rzeczy wfzyftkich, a tym bardziey 
pgdzlen? nienawiści, który umie cienia 11- 
igć, przyfadzić farby, według potrzeby.

Mówią: że Duchowieńftwo Polikie 
pofiada wielkie miliiony, tak, iak mowig 
na fam tylko traf: że ieft w WarfzaXvie 
mieizkańcow fto tyfięcy,* albo iak mówię 
patrzący na woyiko przechodzące: że 
tyle, i tyle maoilwa. Wielka ieft flabość 
wfzyftkićmu zaraz uwierzyć, iak nie 
mnieyfza ieft zuchwałość wfzyftkieinu 
zaraz przeczyć. Roftropność migdzy tg 
dwoiaką porywczy przywarę ízale trzy
mać powinna. Człowiek oświecony, 
wynieGony nad gminne, i poziome zda
nia, fam waży, roztrząfa* apotymfądzi.

Otoczeni iefteśmy świadedwy domo* 
mowych rzeczy, podźmy do famego 
zrźodła. Kroleftwo Poljkit ogołem wzię
te, zdaniem oświeconych, nie może ce
nić flę ża bogate. Od tey epoefcy, iak od
kryta zoftda Ameryka, odmieniły poftać 
fwoi§ wlzyftkie Europeyjkie Mocarftwa. 
Które nie ieft Panem Peru , i Mexyht, 
które nie dziedziczy w Jndyacb wfchod-

E
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nich, lub zachodnich, albo nie prowadzi 
pożytecznego z niemi handlu, niewiele 

• liczy w (karbie fwoim. Poljka nafza tych 
wizyftkich niezna kanałów. Jeden tyl
ko , i ten częftokroć zamulony , lubo 
zdaie fig bydź naypewnieyfzy handel 
zboża tak potrzebnego ludziom, fpro- 
wadza nam zagraniczne złoto, i zafila 
głodne pieniędzy Kroleftwo. Krufzec 
Olkujki f to ftarożytne Polakow zrzo* 
dło, więceyby dziś przyniofł wydatku, 
ju&zyiku. Jnne żyły handlowne , iak 
nitfą  powfzechne, tak nie wiele znaczg. 
Chociaż zaś ten ieden Kanał tylko fpo- 
rzędziła dawna gofpodarna ufilność, po
trzeba, i zbytek wykopały fobie na to 
miaft innych dziefięć, ktoremi wzięte 
w racaj fię zagranice przychody 5 i co 
prawa zyfkała ręka, to lewa z gor§ od- 
daie.

Jeżeli więe całe Kroleflwo Polikie ieft 
ubogie, iak wnofić można, że Ducho
wni, którzy fą bardzo mał§ cz§ilk§iego, 
opływai? w bogaćtwa i  Było by to iedno, 
iak chcieć utrzymywać, ze w ciele ludz*
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kiai nie maiącym dobiego krwi toku, 
znayduie fię iedcn zdrowy członek, gdy 
drugie od iłabości mdlci^. Ani nawet 
w względach wziętych, i przyfiofowaniu 
iednego Stanu do drugiego, Duchowny 
nazwać fię moz® bogatym. Jeżeli- 
byśmy brać chcieli miarę z opifu nali
czonych kominow w Koronie, znaleźli
byśmy dziewięćkroć fto tyfięcy do świe
ckich , a dziewięćdziefiąt Kilka tyfięcy 
należących do Duchowieńftwa, a zatyin 
dsiefiątą ledwie część od niego pofiada- 
ną. (u ). W co wchodzą nawet owe li
czne po Klafztorach ftoiącc kominy, 
których więcey będzieczafem na iednyrn 
dachu, niżeli 11 drugiego wewfu

Maiątki Duchowieńftwa Polikiego 
ildadaią fię polpolicie, albo z udzielone
go kawału ziemi, i wfiow, albo z dziefię- 
cin , maldrato\v, nufznego  ̂ albo zpro\vi- 
2yi i \vydcrkaffoX» J pierwlze nie wielkie, 
drugie niepewne, trzecie zmnieyfzone; 
kto niewic, iak wiele włości powrociła

E  i j

(u J  Kładziemy tę liczbę według TaryfFy Roku 
y  rzefzłego wyprowacUoney od Prześwietney xCom • 
Eiiffyi Skarbowey Koron ney, w którą Taryffę 
policzono nawet kominy Szpitalow*



6% p r a w d z i w y  s t a n

do Domow z rąk Duchownych? iak wie
le u nas w Polfzcze praw , i fundufzow 
ogniem fpłoneło ? iak wicie innemi fpo- 
fobami zatłumionych ? Fundatoro\vie po
bożni! gdybyście powitali z głuchych 
grobow wafzych, obaczylibyście przeię- 
Gi żalem, zoftawione od was funduizc, 
iedne wydarte, drugie rozerwane, inten- 
ęyt wafze zawiedzione! Dawno to niż 
powiedział Strabo: „  że z wielką tru* 
„  dnościę uchować można bogadwa, 
„  chociażby poświęcone były , a to dla 
„ v tego, że rodz^ zazdrość (w),

Dofyć ieft rzucić okiem pocałeyPol* 
fzcze, iwfzyftkich Duchownych wikroś 
przetrząfnąć, a poznamy że mało znay- 
dzie iię takich, ktorzyby chleba z gębę 
mieli, żadnych, ktorzyby go zażywali aż 
do zbytku: Liczemy teraz pozoilałych 
Biikupflw obrż§dku Łacińikiego w całey 
Polfzcze z Arcy-Bifkupftwem Gniezniai- 

Jkim  trzynaście, fx )  Biikupftw obrż§-

fw )  Geogr. Lib VIII.
Cxj Przed niefzczęśliwym podziałem liczyła 

Pclika dwóch Arcy-Bifkupow* i Biíkupow pie»



dku Greckiego z Metropolią fześć; z tych 
wfzyftkich ledwie iiedem ieft niezłe na
iwnych, oftatek wy fami lepiey wiecie, 
J  pierwfze nawet po ufzczuplonych gra
nicach Polikich, iak f§ znacznie nafzczer- 
bione, weźmy miarg z Biikupftwa Kra•
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tnaftu w obrządku Łacińikim, Arcy-Bifkup Gnie- 
znienjki fundowany od Mieczyflawa I . R . 965. 
Arcy-Biikup Lwowfki przez Kazimierza IV  R . 
136 t. według Kromera. Kraknwfki przez Mieczij- 

ftawa R. 9Ó5, Kuiawjkiy który naprzód nazywał 
fię Krn/zwickim, a potym Włocławjhim Bilkupem, 
od Mieczyflawa R. 965. Poznanfki od Mieczyfla
wa, R, 965. Wilzu[ki od Władijflawa Jagiełły  R. 
1387. Płocki R. 965. od Mieczyflawa. War mień fhi 
zrazu zwany Heilzberfkim od ftarey Katedry 
R  \2Ąi.Łucki od Boteflawa Wjlydliwego,przedtym 
zwał fię Włodzimier ¡kim. R. 1264. Przemy (ki R. 1 375« 
od Ludwika. Zmudzki dawniey Miednicki R. 
14 17 . od Wittolda Brata Stryiecznego gfagiełło- 
«'*£0. ChelmiĄfki od Mieczyflawa Roku 965. 
Kromer zaś pifze, iakoby Xiąźe Mazowiecki 
miał bydź Fundatorem U 1226 pifze fię ęr*z 
Pomeza fifkim. Chełmjhi. od Wtadyflatva Jagiełły  R« 
14 17 . Katedra przedtym była w Chełmie, potym 
w Rnbiefzowie, ztamtąd za zezwoleniem Jagiel
lończyka do Krafnegoftawu przeniefiona. Kiiowjki 
mniemaniem niektórych fundowany od Bcietfawa 
Chrobrego R. 1021, Kromer iednak świadczy; 
źe od Władyflawa gfagtełły około R, 1 4 17 - 1 pi
fze fię i Czerniechowfkim. Kamieniecki, fundowany 
w ten czas, kiedy z Halicza przeniefiona ieftAr-



ko\»fkitgo, ktorc było przed tym iak bry
lant między innemi, dziś ledwie czte- 
rechkroe flo tyfięcy dofięga. Rzecz- 
polpolita poznała iuż dawno tenniedo- 
ftatek w Bifknpftwach, kiedy podfycała 
icy i podfyca do tąd Opa&wami, aby 
Bifkup, i Senator w iedney ofobie umie* 
fzczeni* fwośą utrzymać godność mogli. 
J  to f? bogaćttoa? (y).

Kapituły azaliż niełatwo policzyć? 
naylepiza oderwana, mierne zoftały. S f 
niektóre podobne do owych \oolunta- 
ryufzo\v, czyli ochotnikow woiennych, 
którzy żołdem fwoim żołnierkę flużą. 
Są Prałact, i Kanonicy po innych, że gdy
by Rmtficia, częftokroć podwoione, co
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dii-Katedra do Lwowa, okoto 1414. za Władyftai 
wa dagiełły. inflancki R. 1169. potym wikrze- 
fzony R. 1677* gdy Rzeczpofpolita od całych 
fwych tfnflant poftanowiia Biikupa, Woiewodę, 
Kafztelana. Jnni poftanowienie tego Bifkupftwa 
za odzyfkaniem od Mofkwtj ¿¡inflanty przypifuią 
Stefanowi Batoremu. Smolenfki fundowany od 
Zygmunta I I I , R 16 13 . Starówslfki zaś Biiku- 
pftwa tego fundacyą przypifuie tPład?jfławowi 
IV , Synowi Jego; iakoi on dokończył zaczętą 
ftindacyą Oycowfką.

( y) Na Seymie Extraordinaryinym R. 176/.



znakiem ieft fzczupłości dochodow,ich 
niewfpierały, nic mogliby ani piaflować 
godności lwoiey, ani bronić praw Ko
ścielnych; właściwie to powiedzieć o nich 
można, co czytamy w Kochano\vJkim $ 
Spylku, Kafztelanic Krakowfkim: ie  co 
fobie Spytek nagotuier to Pan Krako\vJki 
zie. Przecież te to fame m ajtki flużyć 
mufzą iak Biikupowi zafiadaiacemu w 
Kadzie Nieuftaiącey, tak Prałatowi, lub 
Kanonikowi lodzącemu po Trybunałach, 
bez żadney od Rzeczypofpolitey na to 
wyznaczoney płacy. J  co fą bogaćlwa ?

O Plebanach zaś nic mafz co wlp o mi
nąć, rzadkież to fenoMenaz ProboftWO 
Trockiey i Międzyrzyckiel Ztiaydujfię i 
inne pobożnym nadaniem dofyć upofa-

—  ■■■■.! ......Eg - .... . » — «■' ■
świeże zapadło Prawo ,, Gdy Bifkupftw nic 

których zbyt fzczupłe fą dochody, a Senatorłka 
,, z Biikupią złączona godność doftateczniey- 
i, fzego potrzebuie ftindufzu, więc w ufności, źe 
t> Stolica Apojlolfka uznać raczy fprawiedliwą 
9, przyczynę podania in Commtndatn Opaftw 
», wfzyftkich, których intraty na podział in 
j, menfam Co m m en data riam, & Claitflralem wy* 4 
99 ftarczą, ztąź Stolicą Apoitoliką traktować o to 
99 będziemy „
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żone, lecz czyliż z tych kilku, kilkuna* 
ilu, lub kilkudziefigt wnieść można, żę 
wfzyilkie f$, niemowiemy, bogate, ale 
nawet dożycia wyftarczai§ce? Ze nie
którzy obywatele wKroleftwie nafzyin 
f§ bogaci, czyliż ztęd wnofić będziemy, 
źe i inni maig ten los udzielony fobie?
O iak wieleby Kośęiołow zamknąć po- 
trzeba! które, gorąca zrazu, oftygno- 
wfzy powoli pobożność a czgiłokroć m- 
terejfotoana, porzuciła miłości bliźnie
go. Potrzebaby iakie^o bogatego Fun
datora, aby liczne fzpitale n&tych to nie 
nieiołgżnych, ale ubogich Xigży powy- 
iławiał. Ztjcf wynika, że Plebani Polfcy 
powigkfzęy części nie fą tak oświeceni, 
iak naprzykład we Francyir i innych cu
dzych Panftwach, którzy bez kfiażekf 
bez ćwieczeniit fię, bez uczciwego życia, 
na wielu mieyfcach zharib§ ftanu, z 
krzywdy Religii, gnuśnieć mu.fzę; kto- 
rych nędza, i uboßwo nie rożni od pra
cowitego, kmiotka. Alboż nie widziemy 
na Ruß Duchownych obrzędkn Greckie• 

go, a w niektórych mieyfcach nawet i
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Łacinjkicgo, że częflokroć poświęcone 
ich ręce, wolne od ofiary uprawiać mu- 
fzą rolę, i z przykrą biedzić fię mize- 
ryą ? Mowiemy to w Polfzcze, wftydzi- 
libyśmy fię fałfz barwić pozorem* Jto  
lą bogaćtwa ?

Jeżeli poydziemy do Opaćtw, i in
nych Klafztorow, tych i nie wiele świeci 
fię w Polfzcze, i niebogate, (z) Są takie 
Woiewodzwa, ktorc nie widziały nigdy
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( z )  Liczemy dwadzieścia, cztery Zakonow 
płci Męzkiey rożnemi czafy wprowadzonych do 
Polfki. I. Zakon S: Benedykta wprowadzony 
ieft do Polfki od Boteflawa Chrobrego około R , 
1006; pierwfzy Klafztor założony ieft siałyfey go* 
rze w Woiewodztw e S*ndomirik<m; II,, Za tegoż 
Króla R. 10 10 , 0 0 . Kamedułow wprowadzony 
ieft do Pcliki Z ako :\ III. Zakon S. Norberta, 
nazwany Prccmonftratenjium wprowadzony ieft 
do Kroleftwa Polikiego od Piotra Dunina. Roku 
112 4 . pierwfzy Klafztor fundowany ieft w Wro
cławiu iefzcze na owczas do Paliki należącym. 
IV . Zakon S. Bernarda nazwany Cijłercienfium 
wprowadzili do Polfki dway Bracia zFam ili Gryf- 
foWy ćfaniftaw i  Klemens R, 1 140; pierwfzy Kia* 
fztor fundowany ieft w ffędrzeioivie, V. R. 1 14 9 , 
Zakon S. Augufttpia Can*nicorum Rtgularium 
Cuftodum S. Sepulchri fundował w Miechowie 
3faxa Rycerz Polfki Herbu Gryff, V I R . 118 6



Benedyktyna, i Cyfłcrfa, tyra bardziey 
Norbert ma, a co ż mówić o Karne dutacb 
i  Kartuzach} T e  kilkannscie Opadw w 
Obrządku Łaciiifkmi, z których trzy na« 
ścic fluż^ za podporę Bifkupom, i Prafa- 
łatom; ośm w Obrządku Greckim nic
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Zakon 0 0 ; Karmelitów antiquoe obferuantice w 
prowadzony do Poliki od SobieJIawa Xiąźęcia 
Pcmorfkiego. V II. Drugi Zakon S. Augujłyna na* 
zwany Hofpitalariorum, a inaczey Ordo S. Spi~ 
ritus de Saxia naypierwey fundowany w Krako
wie o&3 wona Bjíkupa Krakowjkiego R. 12 2 1 ,
V III, Tenże Biikup Krakowfki wprowadził do 
Poliki Zakon Kaznodzieyíkf S. Dominika R. 1222
IX . Boltftaw IVflydliwy Kroi Poliki fprowadził z 
Pragi do Pol/ki Z akon S. Francifzka Conventua- 
tium R. 1240. fprzeciwia fię temu Starowolfki 
f in  vitis Epifcoporum Cracovienfium) twierdząc; 
i i  pomieniony Zakon wprowadzony ieft w K, 
1 1 8 7 ,  od Fulkona Biflcupa Krakowíkiego. X . 
Trzeci Zakon Reguły S. Augujłyna Kanonikow 
nazwanych de Pcenitent im, czyli S, Maria; de 
M  ttro wprowadzony do Krakowa od Boleftaw* 
Wftydtiweg» R. 1 257. X I. Tegoż S. Patryarchy 
inney Reguły, Zakon nazwany Eremitarum 
wprowadzony do Warfzawy R. 1352- od Ziemo- 
wita, I Eufemii Xiąźąt Mazowieckich. X II . 
Między rokiem 1380, i 1390. za Radlickiego B i- 
fkupa Krakowfkiego Władyflaw X iąźe OpotfkU 
Zakonnikow Reguły S. Pawła L  Puftelnika do 
Częjhchowy* wprowadził. X III. R . 1454» Kar-



nad to niemaię. Zeby zaś bydź boga
tym, potrzeba nic tylko obfitować w to 
wfzyftko, co należy do utrzymania ży.
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dynał Zbigniew Oleinicki, Bifkup Krakowfki w- 
prowadził do Polfki Zakonników Reguty S» 
Francifzka de Obfervantia, a że ci Za Konnicy 
mieli pierwfzy Kcścioł pod tytułem S Bernardy* 
na na Stradomiu, ztąd w Polfzcze nazywają iię 
ßernardynt X IV , Zakon Kartuzów. XV. Rokit 
^ 6 5 . Stanifiaw Hoziufz Kardynał Bifkup War- 
tnińfkt wprowadził Zakon Towarzyftwa gfezufo* 
u/ego do Brunzbergu, X V I. R. 1600. wprowa
dzony ieft do Polfki Zakon ftrittioris Obfervantia* 
czyli 0 0 . Reformatow. X V II. R. 1605. 0 0 . 
Karmelici Boß wprowadzeni fą do Polfki ad Zy» 
gmunta I I I . X V III, R. 1609. Zakon S. £fana 
Boiego nazwany Bonifratrow wprowadzony do 
Krakowa od Piotra Tylickiego, Bifkupa Krak o- 
wfltisgo, X IX  R 1642. Z*kon X X . Sekolarum 
Piarum  za Władyftawa IV . wprowadzony ieft 
do Warfzawy. XX. R, 16 5 1. Congregaiio M:f- 
ßonis Prefbyterorum Sccwtarium wprowadzona 
ieft do Polfki, a naprzód do Warfzawy od Krolo* 
w y Kazimirzoweij Maryi Ludwiki Gonzagi z 
X ią ią t Mantuanfkich. X X I. R, 1657 Zakon S . 
Bazylego który z dawnych cz°fow był na Rufi, 
wprowadzony ieft do Polfki, X X II. R, 1685.
III, Kroi Polfki wprowadził do Lwowa Zakon 
nazwany SSntcc Trinitatis de Redemptione Ca* 
ptivorum. X X III, R, 1694, Tenże Kroi* Zba
wiciel Wiednia wprowadził do Polfki Zakon na**



cia, i innych nieuchronnych potrzeb,* 
ale też fchować do kiefzeni, i znaczn® 
zbierać pieniądze. Bo ten naprzykład 
który ma dziefięć tyfięcy dochodu , a 
wyda ie wfzyiłkiez potrzeby, nic niema. 
Opaćtwa i inne Klafztory lożą albo na 
ozdobę Kościołow, i tego wymaga Re* 
ligia, albo na utrzymywanie kilkudzie- 
iiąt Zakonnikow, i tego wyciąga potrze- 
ba, albo na wfpomożenie ubogich, i te
go żąda miłość bliźniego. Mury zaś 
nielecą ? Kościoły ilę nie walę? dachy 
niegniią ?

Wielka część Klafztorow innych ieże- 
linieuboltwo, tedy niePaiiftwo. Gdyby
śmy odkryli dachy, izayzrzeli wewnątrz 
po wielu micyfcach, obaczyl;bvśmy 
tam nędzę zamkniętą w okropnych mit
rach, owe wybladłe ofiary ffużąxe Bogu, 
które to, co niedofłatek ubliżył, nadgra-
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dzać mufzą albo leniw? iałmużn?, albo 
przykry ołzczędnościę. J  to fą boga&wa? 
Skurczona teraz ręka dla Kościołow, i 
Duchowieńftwa; i ten Fundator, który 
nieodbierze. Nieobaczemy tych wieków 
drugiego Piotra Dunina, który fwoun 
kofztem ficdemdziefigt fiedem Kościo- 
Ioxv wybawionych ofiarował Bogu; o- 
wego Marcina LubrańJkiegO, który ro
żnych Szpitalow* Klafztorow, i Kościo- 
łow wyftawił piędziefigt fiedem, owego 
Leona Sapiehę, Woiewodę Wilerijkiego, 
który fześćdziefięt, Ftrleia który dwa
dzieścia wybudował. Niezubożyła, ni
gdy żadnego Pańftwa fżczodrobliwość 
na Swiątnice Pańikie > poyzrzeymy po 
Chrześciańfkićh Kroleiłwach, w których 
Duchowieńftwo ieft naybogatfze, te nay. 
bardziey kwitnące Znaydziemy, i w ffa* 
wie przed infzemi przodkui^ce.

Ale nie potrzeba nam fzukae mocniey* 
fzych, i wifkfzych świadećtw, że Ducho- 
wieńftwo Polikic nie ieft bogate nad to, 
które nam dai$ wykonane po Dyecczy* 
ach ścifle5 i aż do narażenia fię opify do«
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chodow, te fame za nami mowie bfdą. 
Gdyby nas .nieprzyiacielfka trzgffa ręka, 
niewchodziłaby we wfzyilko z taką pilno
ścią, ziaką mufieliśmy fig wywngtrzyć \ 
fami przed fobąrZakonnik przed świeckim 
Xigdzem, świecki przed Zakonnikiem, 
obydwa zapewne niefolguiący fobie, 
gdzie idzie o każdego, aby fprawiedliwic 
podzielić ten ciężar, który Rzcczpofpoli- 
ta włożyła na barki Duchowieńflwa Pol- ] 
ikiego. Z tych dowodow iig pokaźnie, 
iak owe mniemane milliony fpadły na 
tyfiące, z tyilącow poczyniły fig fta , fta 
pofzły na dżiefiątki, z dziefiątkow uro
dziło fig fzczerc nic; iak na wielu miey- 
fcach wedwoynafob wigccy odkryło fig 
wydatku, niżeli dochodow. Zdaie fig 
zrazu rzecz trudna do uwierzenia, ale 
nic niemaiz pewnieyfzego nad to. Fun- 
dufze owe dawne były przyftofowane 
do czafow, poki złoto utrzymywało fig 
w wylokiey cenie, a wlzyftkie fztczy \ 
prawie fzły iak darmo, można było 
przeftać Kapłanowi natych kilku kopach 
groiky; teraz kiedy po odkryciu Amc>
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ryki złota pofzło nadoł, a żywność, i in
ne potrzeby wybiły fię w gorę, niedziw* 
¿e Kapłani żyiący tych czafow nic mog§ 
utrzymywać fię z dawnych dochodow, 
Przydaymy i to, ze co na początku wic» 
ku. tego było zbytkiem, przy końcu fta*
lo fię prawie nie odbitą potrzeby Wy 
miar zaś tey potrzeby czy liż niema tyle- 
rożnie/, ile ieft ftopniow w Duchownym 
Stanie ? i coby dofyć było dla raiżlzcgo 
porządku Xiędza, wyftarczyć zapewne 
nie może temu, który ieft na czele, T a  
wfzyftko, co mowiemy wipierafię na do
wodach (iak mówią Prawnicy) uczyn
kowych; takie zaś dowody nie tylko za 
prawdą świadczą, ale iaśnie, iak dwa a 
dw a, fą cztery}, pokazuią, bylebyśmy 
chcieli weyzrzeć zdrowym, i nie zaprufzo* 
uym okiem.

Jedna ieft iefzcze rzecz, która znak 
nie iako, i cechę dała bogaćtwom Ducho- 
wieiiftwa Polikiego, te trochę złota, i 
frebra*, które świecą fię po Ołtarzach; 
ale nic \vfzyftko złoto, cofię ł\»icei, uczy 
nas Star.o*Pplikic przyflowie. Jużbyśmy
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powinni bydź dot§d z błędu wyprowa
dzeni, ofobliwie po owych frebrach z 
Kościołow zmefionego ¡Łakomi Jezuic
kiego zabranych; każdy wie, iak ten Za
kon naywięcey fię ftarał o ozdobę Do- 
mow Bożych, ale oraz każdy wie, co te 
liczne na pozor frebra Rzeczypofpolitey 
przynioffy. Otarło fię, i teraz świeżo O 
ufzy nafze, źe chciałaby niektórych żę- 
dza nie fyta ze frebra Kościelnego zro
bić Olkujkie gory; radziby wfźyilko ra- 
£em opariować, i zabić ow§ baieczna ku
rę, która noiiła czafami złote iaia*

Srebra Kościelne* iniefę wielkie, i fą 
przebrane; podobno Kredetifa pod kto- 
remi ftękaię * i uginaię fię fioły Pańikic, 
zazdrościć im nie będ§; Anglia, 
cya, nauczyły iuż nas przykładem fwo- 
i in , na go  im wyfzły zabrane, pod czas 
owey na Kościoł burzy, liczne frebra. 
W olny Anglik, mimo tego itał fię nie
wolnikiem długów* które wynofz| na 
dwakroć fto tyiigcy millionow Funtów-

fzterlin-
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fzteilingow. (a) Zimny Sztoęd ieunym 
źe fpoiobem, co i przed tym dźwiga na 
plecach Twoich miedziane blachy, wyra- 
żaięce pieniądze kraiowe.

Na koniec, żebyśmy bardżiey iclicze 
przekonali o prawdzie tego, co utrzy- 
muiemy, uczyniemy tu krótkie poró
wnanie bogaćtw Duchowieńfłwa Pol- 
fkiego, z boga&wami Duchownego Sta* 
nu innych, i dawnieyfżych, i teraźniey« 
fzych Pańftw. Lepiey fię wyda cień przy- 
iłoricu. Potrzebaby wprawdzie dłuż- 
fzego na to Pifma, niżeli to zamierzy
liśmy fobie  ̂ aby przytoczyć famę tylko
o nich świade&wa w rożnych Kiięgach 
zamkniętej (b) ticzyniemy przynay- 
inniey tak, iak owi Malarze, którzy nay- 
tyiękfze obrazy w matey* i bardzo fzczu- 
płey miefzczg miniaturze.

A że zaczniemy od pracowitego Egi- 
pianina, pamiątki tego ludu hoyności
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dla śmiefznych Bogow fwoich, Których 
wieśniak naiz ma aż nad to w zaiianych 
ogrodach, nad wfzyiłkie dzieiopifma, 
wymownieyfze, podziśdzień zoiiały iię 
owe gmachy od trzech tyłięcy lat, i wie- 
ccy ftoi?ce, których wfpaniałość, fztu- 
ka, trwałość, ludzk? wiarę prztwyżfzai$. 
Jedne z nich części? od Rzymtkiey, czę* 
ści? od Arubjkiry, części? od Turecki y  
gwałtowney ręki, w przeciągu dwóch ty- 
lięey lat ledwie mogły bydż obalone, 
drugie do tych czas trwałe crekawego 
iefzcze do Affryki fprowadzaia Europey- 
czyha. Nie icil tu mieyice, obfzerne 
czynić onych opiły. Kto będzie czytał 
Herodota przed dwoma tyfiącaiiii lat po* 
ważnego Pilarza, dowie fię o wieikosci 
rzeczy. '

Uczona Grecy a iak wiele, i iak boga
tych nie miała Kościołow w Atentch, Ko
ryncie j Delfach &c ? Ow Dianie poświę 
eony w Efezie między fiedem cudów 
świata policzony, na ktorego ozdobę, 
całey Azy i, i  Europy kunfzty, i rękodzie
ła przez lat dwieście pracowały; Ko-

t i  PRAWDZIWY STAN



vciol Olimpiyjki, Panteon \v Atenach, 
Kościoł Junony U> Mi cenach, Efhulapiufza 
to Epidaurzt, Apollina \v Delfach fc j. 
Kolofs ow Rodyijki, ieden z iiedmiu cu
dów, który acz niebył Kościołem, miał 
iednak cały świat naznaczony lobie za 
Kościoł, fę dowodem wylaney az do 
zbytku ręki Greckiey. Alexander Wielki 
zebrawfzy bogate łupy z /i2^/, dziefięć 
millionow poflał do Grecyi na wyfta- 
wienie Bogom wfpaniałych Kościołom 
Coż mowie o owych połogach , których 
iia pięćkroć i\o tyiifcy liczono? kto wi
dział Włochy, dziwił li$ zapewne tym 
oilatkom wyrwanym z gruzów upadłey 
Grecyi; Wertera nazwana MedyceufzoW 
w wfpaniałey Galcryi Florenekiey, w 
ktorey ciekawe gubi fię oko* Apollin lr> 
Belwederze Watykan/kim, dai$ do tych 
czas zadziwiające świadećłwo, iak Grecy 
niefk§pi byli dla fałfzywych Bogow 
fwoich.

Rzym ow ftarożytny, zwycięzca wizy* 
ftkich innych Kraiow, ktorego obywa*
_________ _________  f  n----------- ----- -— —— ^
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te le , tey to wielkiey Rzeczypofpolitey, 
rozkazywali tylu Krolom , niezliczony 
moc liczył bogatych Kościołow. T c fa . 
mc oftatki, które ufzły mściwey ręki 
Goto\v, od tylu poźarow nagabane, tyl§ 
piorunami uderzone, przez tyle ziemi 
trzęfienia wzrufzone, tylu łupiefiwy o- 
darte, rozwaliny Kościoła Pokoiu, Pan
teon ocalony z Krużgankiem Agryppy, 
ślady f§ ich wfpaniałości. W  famym 
Jó\vifza Kapłtoijkieęo Kościele na pozło
tę łożył Domicyan Ccfarz dwanaście 
millionow TaIento\v frebra, to ieft czter
dzieści ośm millionow złotych*

W  Turczech trzecia część gruntu w 
tak obfzernym Pańftwie, Duchowieńilwu 
ieft oddana według zdania P. Ricaut, 
Sekretarza Pofelftwa Angielikiego. Ko- 
ścioł S. Zofii, kiedy Turcy opanowali 
Carogrod, nie tylko niebyt złupiony z 
fwoich ozdob, i bogaćtw, ale nad to z fa
jnego Carogrodu pomnożony zoflał do- 
cbod iego do ftu tyfięcy czerwonych 
złotych. Sam Sułtan obowi^załfię co
dziennie temu Kościołowi wypłacać ty-
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fi^c, i ieden AfprO\v za plac, który przed- 
tym bvł części? ogrodu S. Zofii. A co 
naywiękiza , trzeci? część dochodow z 
Egiptu, toieft trzy milliony oddal nao- 
zdobę Kościoła w Mecce, gdzie Stolicf 
fwoi? założył naypierwfzy Kapłan Wia
ry Macbometanjkiey, Szeck nazwany, 
Nieikonczona byłaby rzecz, gdybyśmy 
chcieli z ofobna wfzyfikie wyliczać Pań- 
ilwa,ftawiać przed oczy Chinjkie, Jndyi- 
Jkie Pagody. W  famych PcYuXvii Ame- 
rykariilciey Kościołach, taka moc, złota,
i frebra znaydowafa fię, źe co kolwiek 
tego krufzcu ztamt?d do Europy prze« 
wieziono, wporownaniu owych bogaćtw, 
ieftiak kropla z wielkiego upufzczona 
naczynia.
Przewieść tego na fobie nie możemy, aby
śmy opuścili bogaftwa flawnego niegdyś 
na cały świat Kościoła w Narodzie Z y  
dowikim, który flał fię pniem wfzcie- 
pioney Religii nafzey Chrześciańikiey. 
Da\vid zoftawił był Salomsnotoi na wy- 
ftawienic iego ftotyfięcy Talentów zło
ta, a frebra tyfi$c tyfięcy Talentów; co
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wynofi nadwatyfiącc ezteryfta millio* 
now czerwonych złotych. Nikt nam nie- 
odmalował żywfzego tego Kościoła wi
zerunku, nad Jozefa Zydv\vina w Kfię- 
gach ofmey, i dziewi§tey o Starożytno
ściach Zydotefkich) Owe wielkie ftoły 
złote, owe czary, i tace fzczerozłote, 
których liczono na dwadzieścia tyfięcy; 
Lichtarzy dziefięć tyfięcy; dzbanów oim- 
dziefićjt tyfięcy, kubków złotych tyfięcy 
dziefięć, frcbrnych tyle drugie; mis także 
złotych oimdziefigt tyfięcy, frebrnych 
we dwoynafob; puharow złotyeh, fześć* 
dziefiąt tyfięcy frebrnych zaś we dwo
je tyle. <3cc <5tc. Lewitowie, owe poko
lenie Kapłanów Zydowikich ze Au pięć* 
dziefiąt Miafl: należących do całego Na
rodu, pofiadałi czterdzieści ośm; chociaż 
wfzyAkiego ludu w początkach przviścia 
z Egiptu doowey ziemi, było, rachuięc 
od dwudzieftu lat każdego, fzes-ćkroć 
fio  tyfięcy, a le\vit$)v tylko około dwu«» 
dzieftu tyfięcy.
Przebiegamy to wizy ftko olbrzymim kro
kiem, nieehege mordowaćoboiętney cieką
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wości w tcy ofchiey dla niektórych ofob 
rzeczy, wikazuieiny niektóre tylko bo
gactwa Kośaołow,i Kapłanów po wzmian
kowanych Pariftwach, (bo iedno dowo
dzi drugiego) iak z daleka pogl?daiący 
na wielkie, i obfzernc miafto,przedniey- 
fze tylko widzi gmachy, i wieże. Zailano- 
wićfię nam iednak nad tym przynależy, 
co wipomniony P. Ric*ut Anęiik, po wy
liczeniu doitatkow Mnjftego,Jmano\D,i 
DcrXvifzo\v Tureckich rozfijdnie wnofi„ 
,, że zhańbg, i wftydem to dzieie fig 
,, tychy którzy Chrze,ścianami nazywać 
,, fie chc^, a przecież kiedy izczupłym 
„  datkiem do utrzymywania Kapłanów 
„  Bożvch przykladaig iię, zdaie im fię, 
„  iakoby milliony łypali

Ale na co nam grzebać w oddaloncy,
i ciemney ftarożytności, na iaki koniec 
yebrać świade&wa od kraiow Pogań- 
ikich? czyliż domowe,i dzifieyfze w Re 
ligii nafzey nie będ$ mocnieyfze od 
tamtych? Niemożna fądzić, aby ci, 
którzy zagraniczne odprawiaią podrożę, 
którzy dzieie świata, kraiopifma , i inne
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nmieij na palcach nauki, wiadomi nie 
byli tego, iakie znayduię fię bogadwa 
Diichówieńftwa HifzpMifkieęo, Francuz■» 
kiego, Niemieckiej§ ? We Francyi, kto* 
ra liczy famych Arcy-Biikupftw ofiemna- 
ście, Bifkupftw flo iedenaście* Opa&w 
pięćfet czterdzieści, Duęhowieriftwo we
dług iędnych pigtę część, według innych 
trzecią wKroleftwie tak bogatyir\ pofia- 
da. W  Hifzpanii część tylko oderwana 
od Arcy-Bifkupftwa Tolctmfkiego fluźyła 
na oprawę Jnfanto\vi Króla Hifzpań- 
fkiego. 'JYzy Elektorflwa. Duchowne 
w Niemczech, Arcy Bilkupflwo Saltzbur- 
Jkie, Bifkupflwo Leodyijkie (deLiegeJ, 
Bamkerjkie'r Opaćtwo, a; teraz iuz wy- 
niefione do godn.oi.ci Bjfkupftwa, Ful- 
denjkier i inne niezliczone, czyliż nie ob
fitu j w bogaćtwa ? We Włofzech owe 
wfpaniałe Kościoły od złota, frebra, dro
gich marmurów, Pyramid EjripJkick 
które delikatny pędzel Raffała z Urbi* 
nu, i dłuto flawnego Michel» Angtlo , i  
Bertiiniego przedziwnie ozdobiły. Sam 
Kościoł S. Piotra w Rzymie, to nayofo-
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bliwfzc dzieło ręki ludzkiey tych ofta- 
tnich wieków, kofztuiące czterdzieści 
fiedem millionow Szkudow, (d) gdzie 
fztuka budownicza, malowidło, i rzeźba 
na przepych wyfiliłyfię, wraża każde* 
mu choćby kto nayniewiadomfzy byi 
rzeczy, że miifzą bydź bogaci na tąm« 
tym mieyfcu Duchowni, Wfzak drze* 
wo naylepiey poznać można zowocow.

T e  wfzyftkie bogaćtwa, gdy wyftawie- 
my fobie w myśli; nafzey, gdy zniefiemy 
ie z bogaćlwy Duchowieńfłwa Poliluego, 
nafze zapewne znikną z oczow tak, iak 
cień ginie przedflońcem, iak kropla gu
bi fię w głębokościach wody. Będziemy 
na nic pogadać, iak bogaty Holender 
patrzy na owych nędznych Wyfpiarzow, 
którzy nie maigc krufzcow drogich, fko- 
rupv,imiifzle morikie ocenili;i wnieiiemy 
fprawiodliwie z tych wfżyftkich powo* 
dow, źcDuchowienftwo Polflcie i w po* 
równaniu wziętym z innemi kraiami, i 
w pryzyfłofowaniu do fwego włafnego 
nczynionym, nie tylko nie ieft bogate, 
ale bardzo ubogie zoftaie.
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ROZDZIAŁ VI.
0  nicpiwnych, i zmnieyfzonych do
chodach niektórych, Pol/kiego L u - 

chowitńjlwa*

YTTIdzieliśmy boga<itwa mniemane, czy
li raczey głodny hoyność, i fyogatf 

nędzę po więkfzey części oglądaliśmy 
Polikiego Duchowieńftwa; obaczmy,iak
1 te nawet, jakiekolwiek zoftaiy, albo 
nic pewne, albo zmnieyfzone. S taw aj 
pierwfee w oczach nafzych Dziefięcinjry 
to iabłko niezgody między Stanem, i 
Stanem, ktorey znayduiemy ślady iefzcze 
za Bolcfta\va Chrobrego. Pifze albowiem 
Długofz: fe )  że gdy niektórzy Szla
checkiego Stanu Polacy, fądzęc bydź u- 
dęźliwościę, oddawać Dzieiięciny Ka  ̂
planowi * chcieli zfiebie zrzucić to iar- 
żmo Chrześciań&ic, i do dawnych ob-
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rzydliwości, w których wychowani byli* 
powrocie; Kroi naygorliwfzy Wiaryr i 
Kapłanów obrońca przytłumił ten ogień 
wpicrwfzcy iwoiey ifkiercc. T a prze« 
ciwność czafami fię ocucała , płomień 
ten,który pod popiołem tlał ukryty, za 
Jada wiatrem częftokroć wybuchał. Od 
Zygmunt a Augufta azdo Władyjła)va IV, 
cięgn^ł iię nieizczęśiiwy łańcuch 
zobopolnych lporow , przeplatany 
czafem ugodami, ale nigdy ofłatecznego 
niemaięceini końca. Ut bun dopiero VIIL 
przychylaigc fig do żądania Rzeczypofpo 
litey wofobie Pofla Jerzego Ofolwjkit« 
go przeciął dalfze ogniwa, pozwolił u* 
miarkowaniu Bifkupow zoftawioną ugo
dę, czyli iak nazywatę Kompozycją pie
niężni, dziefięcin podpadających iakiey 
kłótni, i to tylko z gruntów Szlachec* 
kich, lub tych, które dawniey iuź wy
płacane bywały pieniędzmi; inne zaś 
wfzyftkie długim używaniem, wyrokami 
£|dow wfparte, i wzmocnione, mimo 
proźbę zaniefionę, w dawnych zoftawit
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©brgbacfe. ( f ) Z tey Urbana Taiki uro
dziła fię uftawa Seymu Warfzawikiego* 
za Władyflawa IV. (g) mufki fig Ka
ptan iednać iako o rzecz wgtpliwg« K ia 
kiedy ffyfzał, aby pożyczalnik z dłużni
kiem fwoim przyraufzońy był godzić 
fig o to, co mu on winien?a przecież u- 
czynif to Kapłan z powolności?, i flkłon- 
ności? ftanowi fwemu wrodzony 

Po tey chmurze naft§piła wprawdzie 
cifza, lecz niemożemy iig chełpić, aby zu
pełnie fpokcyna, i z tą tylko rożnie^ od 
przefzłych czafow, żc co tam w powfzech-
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( {) Pauli Piafeccii Chronica geftortim in Euro
pu fingulariam A. 16 35 . pag. 571.

C gJ Vol. III. R. 1638. Kempozycya o Dziefię- 
ciny „  Ufpokaiaiac różnicę, która między ftanem 
„  Szlachecki m , a Duchownym o Dziefięciny Dobr 
, ,  Szlacheckich do tych czafow nie ieft (kończona.* 
„A ź e  generalna po wfzyftkichDyecezyach kempo- 
„zycya propter in ccquaUtatem fundo rum, & agr o- 
„rum  bydź nie może, poftanawiamy za wyraźnym 
„Stolicy S. Apoftolikiey pozwoleniem, aby każdy 
„B iiku p  wDyecezyi fwciey (w kterey dziefięci- 
„n y  idą )  compofiłiones d» confenfu reftorunt fa&as, 

faciendas, dawne kontrakty, i kwity approbeni 
„czafy witcznemi &c#



nosci, to teraz niektórzy w fzczegul- 
liosci zatrzym uj dziefięciny. Nic po- 
fpolitfzego,iako widzieć Plebana biegają
cego po Grodach, i  Trybunatach, aby 
prawnie to odzyfkat, co mu fię prawnie 
należy; i ledwie rok ieden, lub drugi u« 
czyni tg woienng przerwę, powracać zno
wu do dawnego rmafi obżaiowania* 
Ba dać fię nie potrzeba, wiele z tego ko- 
rzyikł ?. nic, bo wfzyftko (tracił na pra
wo, czasftrawił, zdrowie nadwerężyi, 

powinności opoźnił. A co nayżaloiniey. 
fza! nieik§po o takich nawet temi cza«
iv , którzy zupełnie odi§ć ufiłui§ dzśe- 
fięciny Kościołom, żywność Kapłanom, 
ozdobę ołtarzom, famemu Bogu ofiarę. 
Niektórzy 2 nich chociaż ani źdźbła ni« 
dadz§ Xiędzu, przecićż fami z podda* 
nych lwoich do oilatniego kłoia fowifcj 
wvtykai§ dziefięcinę. Oczaiy! o oby*
czaie!

Przefzlibysmy granice pifmu temu za* 
łożone, gdybyśmy ie chcieli rozciągać,
i napychać dowodami z Prawa Bożego* 
Duchownego, i Koronnego obfzerms* i
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dzielnie mowiącemi za Kapłanem. Nie 
bierzemy tu na fiebie poftaci fpor wio* 
dącego Prawnika, ani chcemy odgrze- 
wać te potrawy, które az nad to fi§ przy. 
iadły* Odwołuiemy fię tylko do Prawa 
na lercach ludzkich napilanego, do zwv- 
czaiu ftatecznego, i dawnego używania. 
Prawo natury wypigtnowało na wfzyft- 
kich umyflach ludzkich tg nieilarty ni
gdy prawdę: że ci, którzy dia nas pra- 
cui§, powinni mieć iwoig nadgrode; i 
tak fluga ma fwoią zapłatę, tak żołnierz *j 
odbiera fwoy żołd. Jcii to umowa nie 
iako zawarta, między dwiema dobami, ,
2 których iedna włożyła na fiebie do
browolny ciężar, i uczyniła ofiarę zcz§. 
ftki lił fwoich, pod tym warunkiem, aby 
druga dała iey przyzwoite wfparcie; co 1  
nieieft żadnąłaiką, ale iprawiedliwościg, 
fprawiedliwość wciąga na Pana dług, z 
długu rodzi iię obowiązek zapłaty. Tę- I 
go fpołeczność ludzka, tego flę dopomi- I 
na właihe dobro nafze. Bogdybyśmy ) 
iię uchylili od uifzczenia iię w tey po 
winaoćci, człowiek nie miałby tyle po- \
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mocy, ile doznaie dziśieden od drugie
go; niepłaciłby obywatel żołnierzowi, 
ale też żołnierz mezaflaniałby go od rę
ki nieprzyiacielfkiey; uchyliłby Pan za
płaty ffudzc, ale by też fluga niebyt aa 
naypierwfze zawołanie.

Taki dług, i obowiązek przyieli na 
fiebie ci wfzylcy, którzy pobudowali w 
Miaitach, i Wiłach fwoich Kościoły. 
Prawda to fzczera, i na Prawie Ducho- 
wayrn zaiadzona, że Biflcup poświęcać 
Kościoła nie może, aż pokazany pierwey 
będzie fundnfz, z czegoby Pleban żyć 
miał, z czego oprawa Kościoła, z czego 
wino, z czego światło <3ce. ? Pofpolicie 
Fundator dawał Plebanowi twemu dzie- 
iięciny z Mialła , lub w fi, których bvt 
dziedzicem. Zwyczay dawno przyięty, 
ludziom wygodny, Kroleftwu w obfzer* 
nych polach leżącemu przyzwoity, to 
radził. Świadcz % Dłuęofz  ̂ (h) i Kromer,
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(h) DlngoiTus L . a, A. 997. „  Nullatenug 
„  pafius eft Decimarum manipularium pro E c- 
, ,  clefiis, &  Miniftris Dei in uniyerfis principati- 
,, bus fu o imperio fubjettis foiutiouem, aut va*



że od czafu przyigcia powfzechney Wia
ry Chrześciańikiey, Micczyftako Kościoły 
Katedralne buduiąc, dziefięciny po wfzy- 
ftkich gruntach Korony Polfkiey Biiku- 
pom wiecznym oddal prawem* T o ż  
potym i drudzy Królowie, Bokfta)», Kar 
zmierz Wietki, Wfaitysła)» JajritttOyiJc* 
go Potomkowie nie tylko świgtobliwie 
potwierdzili, ale choynie, i fzczodrobli- 
wie tego ćhleba Kościołom przyczynili* 

Pełno tych Praw, i Przywileiow w 
Kfięgach Koronnych, po Metrykach Ko
ścielnych, które swigtobliwic, zgodnie, 
fwym prźyftoynym porządkiem, czaiow 
fluiznych poftano wionę. Swiadcźf Kfig* 
gi Beneficyalne iiapifafte ż przyfięglcgo 
upewnienia całey Parafii. Wfzakie z 
Kiiąg Luflratorjkich dowody f§ ważne,

a nawet
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, ,  rietate aliqua diminuí alit iii clubium aliquate- 
ñus revocari; fed decrevit, &  mandavit illam 

99 efíV perpetuad!, &  perennem &c. „
L e x  Cafimiri Jagellonidae Anno 1458. Vol. I . 

99 Quod quicunq; Princeps# Capitaneus,Baro, aut 
i>Nobilis Decimas rapuerit, invaferit, aut illicite 
*,dętinuerit, aut id mandaverit, feu ratum ha* 
*#buerit poenjs &  cenfuris fubiacere debet.



a nawet i z Kupieckich, iako o tym ma 
Statut Kazimierza Wielkiego, i Zygmunta, 
/. Krolow. Prawo nawet pożnieyfze za 
Władysława IV. nie uwłacza nam tey o- 
brony, które opiewa w fobie „  Librts 
M benefuiorum dowodzić na dobra Szła- 
,, checkie niebęd§ Duchowni, krom 
,, famych Poświętnych, Dziefięcln,, (i t̂

Moglibyśmy 2aiite to powiedzieć, co 
niegdyś Francifztk L Kroi Francuilu 
rzekł do wielkich dwóch mężów KaftcU 
Ima, iBudeuj'2ay Kiedy ci wpadli byli 
w rozmowę, o początkach, i frzodkach, 
ktoremi Kościoł nabył fwoićh bogaćłw: 
Kroi dat fię flyfzeć z temi flowy. oto 
„  % piękne prawa, ktoremi Piotr pofia- 
„  da dobra fwoie; choćbyśmy wfzyflkie 

„  dowody , które butwiei§ w Ikarbie 
„  moim zamknięte, i wfzyflkie Prawa 
„  naywiękfzych Monarchom wlkroś 
,7 przetrzęśli, ledwiebyiię które znała- 
„  zły tak dawne, i tak uroczyfte. Mai§ 
„  albowiem tamte za grunt darowizny

G
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„  ftarożytne, i hoyność Cefarzow, Kro- 
„  Iow, Xi3Żgt, te zaś f§ nabytki przez 
„  wóyiif wydarte, i gwałtowne przy- 
,, włafzczenia Przodkow nafzych,, (k)

Ale gdyby nawet które pargaminy ó• 
gniem przez woyny, lub inną niefzczę- 
śłiwościg czafow pogineły, prawo nafze 
©ftabione by przeto bydź niemogło* 
Nie iefteśmy obovVigzani popilywać fig 
z Przywileiem, poki kto przeciwnego 
nie pokaże. Wfzak ani Szlachcic nie- 
powinien w indzie ukazować dawnego 
Przywileiu na niaietność dan$ fobie od 
K ró la, poki przeciw niemu z drugim 
kto nieftanie. Sam ftateczny zwycząy, i 
ofiemfetletnie używanie, ieft naygrunto* 
wnieyfzym prawem, nad które niewie
rny, ieżeli kto dawnieyfze na włości 
fwoie pokazać odważy fię. Według 
Prawa Polfkiego trzyletne rzeczy pofia- 
danie ieft doilateczne, aby bydź iey Pa
nem; tym bardziey kilkanaście lat, tym 
bardziey, kilkadziefi^t,.tym bardziey kil* 
kafet.
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Od tey nawet Epochy, iak zaczęli pi- 
fać Duchowni dzieie Poljkie, iuż upły
nęło niemało lat. Daiemy im wiarę w 
tym wfzyiłkim, cokolwiek nam przefla- 
li o podziałanych rzeczach w Narodzie 
nafzym, o Przywileiach, i wolności Sta« 
nu Szlacheckiego; a na coż w wątpliwość 
podawać chcemy, co pifzg o dziejięcinai 
pociągać będziemy ich na świadećtwo, 
kiedy nam fmąkuig? a odrzucać, kiedy 
nam nie wedle myśli godzg? Byłoby to 
dać na fiebie fąmych bicz igfiadom na- 
fzym, którzy czytaigc Pifma Polflrie do
wodzące z tychże Dzieicpifow iafnośc, 
i pewność Praw Polakow do odpadłych 
części w owym niefzczęśliwym dla nas po
dziale,mogliby krotko nam odpowiedzieć, 
że ci Autorowie u nich wiary mieć nie- 
mogg, którzy niemaię ufwpkh włafnych 
rodakow. Bo kiedy prawda, ta cnota 
Dzieiopifow naypierwlza, raz złamała 
nogę, niemożna fpodziewać iię roflro- 
pnie, aby lię częściey, i w wielu micy- 
fcach niepotknęła. Jdzie tu o dobro 
włafne każdego, ale oraz idzie o dobro 
powizechne. G i j
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Prócz Duchownych iednak Dzieiopi- 
fow , nic braknie nam na świadećtwach, 
ktorc fami świeccy Przytujki, i Modrzejki 
dai§. Pierw fzy znich mowi: „  ponie- 
,,  waż Kapłanom należy fię żywność z 
„  przepifu Pa\vła, lepiey ieft utrzymywać 

ich z dziefięcin, niżeli inney daniny,* 
,, nie tylko że fię to zgadza z Prawem 
„  Bożym, ale też że ten zwyczay i po* 
„  wfzechny ieit, inafzemu ludowi, la- 
„  memu nawet Kroleftwu przyzwoity. 
(Ij Drugi toż famo potwierdza: ,, ofoh 
,, Duchownych dziefięciny dawnieyfze 
,, f§, niżeli Szlacheckie Przywileie; a nie 
„  tylko Prawem Boikim, ale też pra- 
„  wem, i zwyczaiem narodowym te o* 
„  boftrzone Przywileiami dary im fą na* 

dane,, Kto wie, co był Jakub Przyłu- 
/M, co Fryc Modrzt\»Jki, niewyfzpera 
iiaymnieyfzeg© cienia podchlebftwa w 
tych Iłowach. (m) Dofyć oni iaśnie mo* 
wi§, aby tłumaczyć ich myśli.

(I)  Lib. I. Cap. I. A rt I.
imj Obydwa byli Religii Dyfiydentikiey.
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Daremne zaś byłyby naciągania wol
ności, i fwobod od LudWkd Króla Sta
nowi Szlacheckiemu nadanych, owe u* 
wleczenia, czyli prejkrypcye nie*>ddawa* 
nia dzieiigcin Kapłanom po wielu miey- 
fcach. Ofwobodził Ludfoik Stan Szla
checki od płacenia podatkow, iKroIew- 
ildcy daniny, zgadzamy fię na to; uwol
nił od dawania dziefięcin, temu przccze- 
my. Wfzakże uczynił to był Kroi, c# 
m ógł, iYjemogł zaś odiąć Kapłanom 
dziefięciny,. przyrodzonym prawem na- 
lezytey, a zatym tego nie uczynił. Ani 
by iuż Pan przeto niepowiniea nigdy 
płacić fludze, ani dłużnik krwi Szlache- 
ckiey oddawać pożyczalnikowi , ikła- 
daiąc fig danym fobie tym Lud\vika Przy- 
wileiem. Lecz śladu nawet żadnego tey 
mniemaney nieznayduiemy wolności. 
A nie tylko Kroi naymnieyfzey nieuczy- 
nił wzmianki o ubliżeniu dziefigcin, ale 
nawet dawnych fwoich Przodkow pra
wa w tey mierze potwierdził w Mieście 
Budzie.

Nikt arazr uwiec niemoie Kapłanowi



powinney dziefięciny, J  to uwleczenię, 
czyli prejkrypcya, leżeli iię kiedy trafiła, 
mozeż nadwątlać prawo trzeciego ? kto 
zna prawo, da świadectwo, ze ten co chce 
dawnosei§ cudz? rzecz mieć za fwoi§, 
powinien trzema zaffoniony bydź warun
kami, niby iakiemi mocnemi wałami; 
potrzeba, aby ią trzymał fumnifiiiem 
dobrym, aby ią pofiadał nieprzerwanie,' 
aby była rzecz tey natury, ktorey do- 
pufzcza prawo dawnosci§ otrzymywać. 
Niewchodziemy głębiey w rzecz, iuż 
tym lamym uwleczcnie dzitficcin zwa
lone*

Na koniec dalą Królowie dziefięciny z 
Dobr Stołowych, daię ie Biikupi, da- 
ią Opaci, daie ftan Szlachecki, oni iedni 
wyłamywać fię będ§ z tych wrodzonych 
cbowi^zkow? Są dziefięciny wianem, i 
oprawg Kościoła, azatym powinne ią 
Kościołowi; ią włafnym, i iilotnym dzie
dzictwem Kapłanów, a przeto oddav(‘ać 
ie należy Kapłanom. Godzien ieft robo
tnik Iłrawy fwoiey; żaden żołnierz o 
fwoim żołdzie nie wiedzie woyny. Z te*
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go Kapłan daic podatki, z tego ikłada 
łafkawe ratunki Jeżeli przyidzic Po• 
bor ca, i rzeknie; odday co ieft Cefarjkie- 
go, Ccfarzo\v,\ a zaliż niemogłby śmiele 
odmowie Kapłan, gdy nieoddai^ Bogu, 
co ieft Bofkiego?

O! gdyby takowi prawem filnieyfz*- 
go wydzieraigey chleb Kapłanom, zai|a- 
liowili fię nad tym, iak,wiele drugiemu 
przez to izkodzg, fobie zas bardzo mało, 
albo nic nieprzyezyniaig. Dobrze to 
poznawał za czafow fwoich ow Sokoło\v* 
Jk i, który mowi: „  Co o naizych Przo* 
„  dkach rzeknę? nic byli oni wprawdzie 
„  w ogromne opłyttaięcy bogaćtwa, a(e 
„  maiętni dofyć; ci dziefięciny rękami 
„  włafnemi do Domow Bożych noflli; 
„  Kościoły, Kiafztory, obfzerne fzpitaie, 
„  fzkoły budowali, wfpaniałc nadania 
„  czynili. W tenże fam czas iednak 
,, długie woyny znayflrafznieyfzemi wie- 
„  dli nieprzyiacioły; ziemie fęiredzkie 
„  podbiiali; domy ku wygodzie publicz« 
„  ney wyfławiali; dzieciom ćwiczenie 
„  dawali; dziedzictwa ftałe, i nieobcia-
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,, żonepotorpkomfwoim zoftawiali; ani 
„  potrzebowali cudzego łupieflwa, ni x) 
5, świętokradztwa, ni kradzieży pienią 
„  dzy Rzeczy-Pofpolitey, ni lichwy, kto- 
,, rych pełno ieft wfzędżie w tych op^>
„  kanych czafach; niezoftawiali pofobk 
„  Synów błąkaigcych fig, i włóczęgów, " i
v  zadłużonych, żebraków , wywołaiv | 
„  cow v  (n) Rzeczy przefzłe fą wiernym 
zawfze zwierciadłem przyfzłości. Prze- 
zrzcymy iię w nich, a obaczemy iak wiele 
ci mai§, którzy oddawać włafnosci Ko
ściołom ni©chcę, iak ci na puchlinę cho
m i c y .....  ale rozwodząc fię nieco nad *
to mvś'?, zapomnieliśmy o tym', że 
folgować pizyitoi czafowi; przelzłe 
rzeczy obojętnie flę fluchaia, terazniey- 
fzc w niefmak idą. T o  famo dowodzi, 
i dowodzić zawfze będzie, niepewności 
dochodow nafzych, kiedy wiele ofob, 
od których fię narn należg, przekony
wać, i częfto, i bezfkutecznie przycho
dzi. Dałby Bog, żebyśmy iuż kiedyż 
tedy, o tym i mówić, i pifać przefiali;
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(n ) Stan: Sokołoyius pro dote Ecclefiae



r żeby fprawiedliwość, i pokoy wzaiemnie 
pocałowały fię; fą to miłe towarzyfzki, 
lec z podobno iedney chcemy, adrugiey 
nieczyniemy. Nie raafz nikogo, który
by niechciał pokoiu, ale nie wizyicy chc? 
fię przyczyniać do lprawiedliwości.

Co iię mowiło o dziefięcinach , toż 
iamo mówić można o Pro\vizyaćhy i\vy* 
derkajfach. Jak pierwfzc , tak i drugie 
nic fę p êwne. O iak trudno Kapłanowi 
wyżebrać te kilkadziefięt złotych! Nie 
które Prołoizye itiż fię zrównały z gło- 
wnemi Sumrmmi, poitaremu Duchowni 
tyle z nich maię, ile ow Tantalus, który 
pośrzod wod ufychać mufiał. Jeżeli zaś 
niektóre tylko dziefigciny pofzły na ugo
dę, i zmnieyfzyły dochod Kościelny; 
fro\vizye wfzyiikie zniżone przez poło
wę uięły dofyć iuź przedtym mafey za
płaty Kapłanowi (o). Jefzcze Prawo do- 
brze nieofchło , 'ktorego wyrokow inż 
przykre kofztuiemy owoce. Niewcho- 
dziemy w to , czyli takowe pro\vizye

?(o) Konftytucya Seymu R . 1775. mocą kto*» 
rey uftanowiona ieft Prowizya Duchownych po 
pulczwarta od fta. P. 68#
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zgadzaią fię z Stanem Kroleftwa nafze- 
go, które z pieniędzy ieft odarte, i ftiało 
liczy po rękach biegającego krufzcu. W 
cudzych Pańftwach nie wielka wprawdzie 
iey naznaczona ielt cena, ale za to ob
fitość pieniędzy więkfza, Ztymwfzyft- 
kim* i u poftronnych nawet Narodow, na 
wzor barometru, który czafami idzie w 
gorę, czafami fpada na doi, podnofzone' 
bywai? częitokroć według potrzeby. O 
tym rozprawę nam czynić nienależy, 
natrącamy tylko; lecz minąć nie może
my, co właściwie tvka Stan Duchowny, 
iak wiele Fundufzolo przez zniżenie 
pro\vizyi cierpi! iak wicie gaśnie na 
kfztałt lampy, gdy w 11 iey oliwy niefta- 
nie! Lat kilka nie minie, a Religia do* 
zna ztąd nayprzykrzeyfzych fkutków; 
liczba potrzebnych pracowników w 
Winnicy Chryftufowey zmnieylzyć iię 
muii, albo też to powołanie ftanie fię* 
ciężarem chcącemu utrzymać życie. 
Zaręczyły nam dawne Prawa, a miano
wicie Roku 163^. Pro\vizye, i \vyderkdf- 
fy>iako pewny czynfz doroczny po ficdcm



od fta. (\>) T o  było pochopem ‘ wfzyft- 
kim Bilkupom po całey Polfzcze, że 
według tey ceny przyjmowali wszyftkie 
fundufze; to Zakonom, że mierzyły fiły 
fwoie do przyięcia ciężaru, ktorego od 
nich ftarożytna żądała pobożność. Je
dni, i drudzy gdyby przewidzieli byli, 
ze kiedyś naftąpi odmiana w wypłaca
niu ProXvizyi, byliby zamiaft dziecięciu 
tyfięcy, naprzykład, domagali fię dwu* 
dzieftu. Teraz zapłata fię zninieyfzyła, 
albo zewfzyftkim upadła, a fame zofta- 
ły ciężary. Wiara publiczna nie pozwa
lała im tey myśli, aby warunkowe przyj
mować zapify, i owfzem rękoymia im 
nieiako bydź zdawała fig, że choćby fta- 
neło za czafem iakie w tey mierze pra
wo, to dla przyfzłości, nie zaś dawnych 
zapifow flużyć będzie; wfakże prawa 
wftecz fię nieogl^dai?, ale przed fob^ 
patrzy.

A do tego owe Summy, niebyły po 
więkfzey części rękodayne, ale pozo^ałe 
na gruncie, i liczbę ich papier tylko, a
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( p j  Vol. III. Pag. 856. O wyderkafifach, 
$



10* PRAWDZIWY STAN:

PrQ\vizyq. ręka Duchownych rachowała, 
tak dalece; że fprawiedjiwiey nazwać fię 
powinny były foaduizami, niżeli Prowi- 
zyami,które tyle ieno podobieńftwa ma- 
ią ze świeckiemi, że od całkowitey fum- 
iny równie iak i te odciągane; w tym 
zai bardzicy upośledzione, że nazwifkiem 
Duchowne; bo za ten fam tytuł m ity  
pułtora krokiem chodzić muizę.

Niech to nie będzie w podziwieniu ni
komu, że zdaiemy fię ikłaniać nieiako^ 
ku lichwie, od famey Religii nafzey, od 
Stanu Duchownego zawfze naganioney. 
Mowiemy tylko o lundufzowych pro- 
wizyach, nie zaś tych, na które daic 
kto gotowizny, aby od pieniędzy wy
ciągał pieniężne zarobki. Jeżeli zaś 
mieyfcami .iamo Duchowicnftwo Polfkie 
poczyniło było dawnicy ugody o Protó« 
zye od fu mm Kościelnych, na pułczwar- 
ta od fta; zapewne fię to ftało, zdwoy- 
ga złego obieraigcmnieyfze, i iak dawne 
w Polfzcze niefie przyffowie: odbierało 
fle\vy od złego d ł u ż n i k nigdy iednak 
tak nieprzyiazne fobie, i Kościołowi



I

bydź nie m ogło , aby z włafney chęci 
przekładało trzy i puł, nad fiedem.

Takie to fą dochody Stanu Duchowne
go i nfzczuplone, i niepewne. Kościel
ne fundufze małe, dziefięciiiy mnieyfze, 
Prowizye naymnieyfze, przychody nie
pewne, wydatki pewne, i nieuchronne! 
Niewfp omiuamy,iak odftrychniono ftan 
nafz od wielu Przywileiow ; miiamy to, 
iak ubliżone mu wolności względem 
kupowania Dobr Ziemjkich. (ij) opu- 
fzczajny, iak fą zatkane ztwfząd zrzo- 
dła do poratowania upaciai^cych mai^«
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(q) Koftytucye Seymu Extraordynaryinego 
Roku 1767, „  o ni9 oddalaniu Dobr Ziemjkich od 
„  Stanu świekiego. Konftytucye 1635, 1669,

L »  1726 , w/ględem nieoddalania Dobr Ziemfkich 
,, favore Communitatum Stanu Duchownago reaf- 
„  fumutemy , i od teraznieyfzey Konftytucył fint 

I „  confenfu Rzeczy-pofpoliley, Fundacyi nowych, 
,, i zapifow fttb nullitate ichźe czynić zakazuie-
j, m y----co iię tycze tejłamentow, wolność wfzy-

,, ftkim dyfponowawia rebus nmbilibus wedtug 
ę ,, prawa dawnieyfzego, favore ofob świeckich 

,, in omni zachowujemy; awfzelkich Legatów,
I „  i zapifow przez tez Teftament* a decumbentU' 

, ,, businletfo agritudinis inrem  Stanu Ducho- 
wnego, i Kościoiow czynić, omntno pod ni«wa- 

»  źnością cnych zabraniamy,,



tkow, pokrywamy milczeniem, iak fpra- 
wiedliwość, taiedyna ucieczka wfzyft&ch 
uciemiężonych Obywatelow, częftokroć 
aibo leniwa, albo wcale odmowiona; 
iak domy Duchownych nie f§ ubefpie- 
czone od ftanowiik żołnierza; długoby 
nad tym rozwodzić ilę potrzeba było: 
czas ieft , abyśmy iuż przylepili do tey 
rzeczy, która ieżeli nie celem, tedy nie- 
naypoślednieyfz| ieff przyczyny pifma 
tego. _

no PRAWDZIWY STAN

ROZDZIAŁ VII.
Głajkawym  ratunku, czyli fubfidi- 
um charitathmm Duchowienjtwa 

Pol/kiego.

r *O we Francyi iefl dar łafkawy, czyli 
donum gratuitum, to u nas w Polfzcze 

Subjidium charitativum Duchowienfłwa, 
zpewnemi iednak , i wi.etki.emi. różnica
mi pierwfzego od drugiego. Autor ie-



dney wiadomey dobrze kfi^żki, (r) u- 
trzymnie, że toimie, i ten przywiley da- 
xu łaikawego we Francyi, zoflaly fię ni
by ślady nie iakie dawnego zwyczaiu, 
który mieli wfzyfcy Panowie lennym 
prawem pofiadaiijcy dobra, ofiarować da
ry Kralom w potrzebie Stanu; Biiknpi, 
i Opaci będ§c oraz Panami Lennemi, 
woienne czynili wyprawy w czafie M o
żno -rzgdow Lennych; kiedy wfzyfłko fię 
odmieniło potym, Duchowieńfłwo ża- 
dney wtey mierze niedoznało odmiany,- 
zachowuie do tych czas zwyczay pofit- 
kowania Krolefiwa darami łafkawemi. 
Czyli ten ieil rzeczywifiy, albo inny po
czątek daru Duchowienftwa Francufkie- 

,-go, nie ieft nafza w to teraz wchodzić, 
(V) domowych fzukamy rzeczy. Nie- 
tayno będzie nikomu, że dawne przywi-
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(r) Le Siecle de Louis X IV .
(s) Crotw Kfiąiecce, w ktprey opifat eta, i da- 

ninyKroleftwa FrJmcuikiego.utrzymuie to:źe Kro- 
lowie Francufcy częftokrać w potrzebie publik 
czney wybierali dziefięciny od wfzyftkichStanow; 
te powtarzane byty naywięcey za Filipa Piękne* 
gtf; Duchowni potym wefzJi w ugodę z Franci/z-



leie Krolow Polikich, i Xążąt> uwolniły 
były Stan Duchowny zupełnie .od wfzel- 
kiey dani, tak dalece: że nie tylko on 
fam , ale nawet poddani iego, dopłace
nia' iey żadnym prawem pociągani, i 
przyciikani nie byli, Wtadysła\v Pobożny, 
( t) Bohstd\o ]l'ftydliXvy. ( u )  Przemy*

sta\v

i i ł  PRAWDZIWY STAN .

kietn I. i obowiązali mu fię zamiaił oweydziefię« 
ciny, płacić corok fummę nazwaną Latcixt P*[+ 
qualiru\ gdy zaś widzieli, ze i tafnmma częfto- 
kroć podwoiona bydź mufiafa w zachodzących 
potrzebach, znaleźli fpofob odmienienia Zupeł
nie owey dziefięciny na ofiarę roczną don?gra* 
tuiłi: i na ten koniec ftanela ugoda w Poiffy Roku 
15 6 1 . za maloletności Karola X I. którą roźnemi 
rzafy odnawiali, i teraz flatecznie dochowuią.

( t )  Anno „  Ecclefias vero in omnibus
„  finibas illis conftitutas, ineo, quid quid obti- 
„  nuerunt ex antiqua confuetudine, vellibertaie 
, ,  concefla á Fratre meo Duce Lefcone praemor* 
„  tuo, illibatas confervare volo „

O O  Anno 12 52 . &  12 5 8 .. . .  ,, a quibufvis 0*. 
,,  mnibws folutionibus, judiciis, Clerum U n iver
se fum, abom ni expeditione bellica p e rfe , vei 
n  p era liu m  fufcipienda lib«rat perpetuo,,

(



$ła\v, (to?) Kazimierz Wielki, (x) Ziemo- 
łp/f, Xigże Mazowiecki, (y) WładysłaXo 
Jagiełło, (z) Kazimierz I I I  i (a) obfy- 
pali Duchowieriftwo temi laikami fwe» 
rni. Sam Zygmunt Siary, który pierw 
fzy raz włożył na Duchownych wfpolne 
z innemi podatki, zaświadcza:,, a ponie- 

waż Duchowni we wfzyftkieh Woie* 
„  wodztWach* i Powiatach, mai§ fwoic

U
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t w j  Anno 1284 ••• » Praedecefforum noftroruni 
píos aftus, prout pofíumus, imitantes, impri- 

,, mis libertates ab eis conceíTas Eccleíise Gne- 
,, fnenfiapprobando, jure perpetuo confirmámus. 
„  Omnes íncolas ipíius Eccleíiae ab ómnibus ai*- 
„  gariis, &  prseangariis abfolvendo, videlicet ab 

omni folutione, exattione, fervitute, ac jurist 
„  diftione, feu dominio totaliter liberantes^ 

(x^) Anno 13^ 7 .... Abfolvimus gratiofe ab 
omnibus folutionibus, exa&ionibus 
( y )  Atino 13 6 1... .  „L iberam us ab omnibus 
exaftionibus, feU Poradlne, ab expeditionbus* 
quibusübet inlra &  extra terram **
(z ) Jn Privilegio de Stationibus ante Oppidüm 

Zahroczynty quo teftatur Archiepifcopum Gnef- 
nenfem, &Epifcopum Cracoviertfem,Unum Ba- 
niecum feu vexillum expedivifíe, non ex  debito, 
fed amore Patriae.

(a) Caíimirus Vladislai Pílius a Clero Provin« 
cise Gneíheníis ex mera liberalitate fubfidium cha- 
ritativum adverfus Cruciferos conceífum fuiífe 
fctibiti &c.



f , dobra, czyli grunta Kościelne; które 
5> chociaż nigdy przed tym niepodle* 
,, gały ciężarowi flużby woienney , ife 

że od Nayiaśnieyfzyeh Przodkow na« 
„  izych, Polikich Krolow, i X i ^ t ,  fą od 
v,, początku fundufzow Kościelnych na 
„  potrzeby tylko, i ciężary Kościołow 
„  nadane, iednakże w teraznieyfzey Kro« 
„  lertwa potrzebie, i wielkim niebelpie- 
„  czeńftwie,chcgc fami Panowie Ducho- 
„  wni fobie, i Kościołom fwoim łafkę 
„  nafz§ Krolewfkę ziednać, Braciom 
,, zaś fwoim, Panom Świeckim uczynić 
„  przyflugę, i Rzeczypofpolitey (za kto- 
„  rev pomyślny Stan modlić fię powili- 
„  ni) dać pomoc, pozwolili chętnie, aby 
,, dobra ich Kościelne do t$d zawfze 
„  wolne, wipolnie z innemi, które do 
,, obrony obowiązane %  teraz ocenić, 
,, równie iak dobra Panów Świeckich 
„  ocenione będ? ,, [b j. Przypomina-

PRAWDZIWY STAN

Cb) V oU I. Anno 1527. P. 481. Taxatio Fun- 
dorum, „  Et quoniam in omnibus Paiatinatibus 

»  & c. „  Jefzcze pod ow czas Prawa, czyli Statu- 
ia  po łacinie pifane b y ły , które dopiero za Pa
nowania Zygmunt* Augufla zaczęto pifać Pol* 
fkim językiem.



my fobie nafze dawne Przywileie, iak 
ow, który wfzyilko utracił, aw fam e 
tylko bogaty zoftał ftare Pargaminy«, 
Przegląda on ie czafami, ale mu na nic 
niefłuż^, tylko aby odżywiły fauitnę pa
mięć ikaconey* i niepowetowaney rze
czy!

W ten czas, kiedy Duchowni fzczycili 
fię iefzcze wolnościami, i fwobodami 
wyimuigcemi ieh odnaymnieyfzey dani, 
poilłkowali wzdarzai§cych iię potrze
bach Oyczyznę łafkawym, i dobrowol
nym ratunkiem; dzieliliilę z Rzeczy* po- 
fpolitę tym chlebem, którym ich pobo
żna, to Krolow* to prywatnych olob ob
darzyła ręka. Wzór był wzięty z owe
go daru , od Duchowieńftwa nafzego 
Klemmfotoi III . poflanego na ow§ fla- 
wną Woynę Saladyńjką. (c) T o  było 
pierwfze ogniwo zaczynające ow poli
tyczny łaiicuch, który ciągnie fię aż do 
czafow nafzych, i ktorego czuiemy cię-

H  i j ;
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Epitome Conciiiorum tarn Generalium, 
quam Provincialium Simonis Starevelscii* Conci
lium Lamcicieni'e Anno 1181.



żar tym więkfzy, że go nofiemy wefpof, 
czego przedtygi nie było, z innemi cię- 
żarami.

Łaikawy ratunek, czyli fubfidium chart* 
tatwum dofyć iafuetofę iłowa, tłumaczyć 
ichniepotrzeba; ale też fame iłowa zdai§ 
ile czę-ftokroć fprzeciwiać ifłocie rzeczy, i 
nie zawfze fkutek odpowiada tak pię
knemu, i na pozor podchlebnemu imie- 
niowi. Jeżeli zaś kiedy, temi naybar- 
dziey czafy go doświadczamy, zbyt iła• 
bi, abyśmy oprzeć fię mogli wyźfzey 
mocy, iak trudpo pięciu głofom zagłii* 
fzyć dwieście’,. gdzie więkfzośc flanowi 
wfzyftko; zbyt mocni w Przywileie, a- 
byśmy niedomagali fię fprawiedliwych 
względów. Los nafz prawdziwie zdaie 
fig bydź nicfzczęśliwfzy z tey miary od 
narodu źydowikiegfc, który zwyżfzego 
przeznaczenia nofi piętno zhańbienia 
fwego, idaie fmutne świadedwo licz
nym po świecie kraiom, dawnego uka
rania. Nieufiłuiemy iednak temi iło
wy walić nań ciężar ten , ktorego fami 
dźwigać nie możemy. Prawo natury,

1x6 PRAWDZIWY STAN



ktorvm każdy przy świetle rozumu rzą
dzić fię zwykł, przypomina nam tę od wje- 
kow wyryfowanę na fercach ludzkich 
prawdę, aby drugiemu tego meczynić, 
czego fobie fami nieżyczemy. Bo iako 
nic łatwięyfzego nad to, aby ztnrugnić 
fię wfzyflkim na iednego, tak nic nie- 
fprawiedliwfzego w fpołeczuości ludz- 
kiey znaleść fię nie może.

Subfidium Churitatwum naStan D u
chowny niezbyt dawno włożone, ucią
żliwe ieft ze wfzech miar: że inne oraz 
dźwiga podatki; że zbyt ieft wielkie, że 
nie na ¡eden- tylko raz*aie na dłużfzy 
przeciąg ukowane. Już wfpomnieliśmy 
wyżey, że w ten czas Duchowieńfiwo w 
Polfzcze otworzyło fię było z ochotą , i 
f$rccm fwoim. flużyć Oyczyznie wielo
rakim poiiłkowaniem , kiedy pod cie
niem Przywileiow, i fwobod, kofzto- 
Urało iefzcze ffodkich owocow, i żadnych 
nicznało czynfzow. Teraz obarczyły 
go podatki, nofiie wfpolnie ze wfzyftkie- 
mi, a przecież toż, co 1 pierwey zoftało 
fig Subjidium Cbaritativum; a tak łaika
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zamieniła fię w nową powinnośćr dobra 
wola w przymus, miła niegdyś ochota 
w ciężar. Duchowieńftwo Francuzkic 
wypłaca wprawdzie co lat kilka daru ła- 
fkawego pewną fummę, ale za to wol
ne ieit zupełnie od tey dani, którą inna 
Stany we Francy i fkładnć zwykły; a i tym 
nawet Ipofobcm zaciągać wielkie muli 
długi.

Niepodobna ieft, aby ieden Stan miał 
zaftępować wfzyftkie; łatwiey wfzyftkira 
iednego, niżeli ieduemu wlzyftkich Ij 
wzbogacić. Rząd wewnętrzny nie ieft 
nayiepizy ten, który czyni część obywa- 4 
telow izcz^śliwą, ale który udziela wfzy- 
wkim rodnie fzczęśliwości kraiowey, 
Jeżeli potrzeba Rzeczypofpohtey wycią
ga pofiłkować ię, czemuż wizyfcy do 
iey ratunku przykładać fię nic mamy? 
Pozwolmy ucha Andrzeit\vi fryce\oi 
Modrzę\vJkiemu, i uważmy, co mówił w 
tey mierze za czafow Twoich; „  Ofoby 
,, Duchowne, którym Przywileie, pra- 
„  w am i, i zwyczaiem nalzyrn nadane 
„  fą, gdy tego potrzeba, pofiłki dai§«
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„  Coż więc czynić przyftoi ludziom 
świeckim, którym obrona Rzeczy- 

„  polpoiitey ieilwłaściwa? Którzy dobr 
,4 Iwoich, pewnych mai$ dziedziców? 
„  którzy rozliczuemi przywileiami ob- 
,, dai żeni f$ od Rzeczypofpoliiey? Za* 
„  ifte, kiedy iedna część fig przykłada, 

rzecz ieft niegodziwa, żeby w ten czas 
inne chełpiły fię z fwoich wolności, 

„  wfzyfcy płyniemy niby wiednym o- 
„  kręcie Rzeczy-poipolitey, gdy ieden 
„  członek ciała będzie bolał, innym ży* 
„  cie miłe bydź nie może,, (d j. Jakoż 
mamy przykłady za Krolow Michała, 
(e) i Jana I I I . (f) że Subfidium gene
ralne uilanowione bvło od wizyltkich 
Sanów. Duchowieńilwro, Senatorowie, 
wielcy Hetmani z Woyikiem Koron
nym, Urzędnicy Koronni, Dwor Kro-
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CA) De ordinanda Republica.
(e} VoL V. naSeym ie Warfzawikim R. 1673.

Subfidium Reipublicce Generatis Contribntionis 
pag* 341.

( f )  Vol. V. na Seymie W arfzawikim R . 167$» 
Subfidium generalne Rzeczypofpolitey•



Iowy Jm ci, Urzędnicy Ziemfcy, Urzę
dnicy skarbowi, Panie nawet, ipłeeżeń- 
íka, miaña, i miaiteczka, kmiecie, i iii«* 
ni poddani, wfzyfcy razem czynili pofił* 
kową fkładkę. Czytamy w owey ufła- 
wię Mkhúla ten warunek; „  ieżeliby 
,,  Stan Duchowhy tego podatktt wydać 
„  niemiał, tedy i Stan Szlachecki od te- 
,, go ma bydź wolen „  tak to na ow 
czas wfpolni Oyczyzny Synowie, rodze
ni Bracia, nieoddzieini Polacy, którzy 
równe zbierali pożytki z Rzeczy-pofpo-* 
litey, równe dla niey d?wigaę chcięU 
ciężary {

Nie tylko zaś Suhjidiun} Charitativum 
iefl: uciążliwością na Duchownych 
przeto, że do innych podatkow przy
dane, ale, że zbyt wielkie , i przewyż- 
fzaiące fiły ich flabe. Prźeyzrzeymy 
wfzyftkie od Stanu Duchownego dawa
ne Rzeezy-pofpolitey Subjidia, nieznay- 
dziemy żadnego, ktoreby wynofiło fześć* 
kroć iłotyfięcy. Rzecz-poipolita w ten 
czas rozpościerała fzeroko granice fwo- 
ic. Dwieście mil wzdłuż, a fto ośm*
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dziefigtwfzerfz, krain fwego miała; teraz 
z oderwanemi częściami odpadły: całe 
Arcy^Biiluipflwo L\vó\vjkie , całe Bifknp- 
ilwo Przemyjkic, całe Warminjkie  ̂
Chriminf&ie oprocz miaita Torunia* 
Część Arcy-Bifkupiłwa Gnieźnieńskiego, 
wielka część Bifkupftwa Krako\vJkiego$ 
od Biikupftwa Kuia\vfkiego odcięte całe 
Pom&rjkie prócz Gdaujka, i nad to dwa 
Dekanaty, część Dyecezyi Poznaujkiey, 
część Wilen/kity, część Ptockiey, część 
Łuckie) , Chałmjkiey, Kamjenieckiey , i  
Jnflanckiey, Smoleńjkiego Bifkupa imię 
tylko zoftało. jednym połowa, drugim 
trzecia część zdochodow odpadła. Lee£ 
i te nawet, które iefzcze zoftały były, 
nie dochodzg iuż wfzyftkie rąk Duchow
nych. ZdAo» Jezuicki po Opaćtwach 
w Polfzcze naylepiey upofażony, (koro 
tylko zgalzoiiy zoftaf, wizyitkie docho
dy iego na tychmiaft przefzfy do rgk 
świeckich. Jeżeli million miał roczne
go przychodu w Koronie, i Litwie, 
wnieść można, iaki zt§d ufzczerbek po
nieśli Duchowni, ikładaiący Subfidiuml
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Dodaymy i to, iak wiele Duchowieńftwo 
Polikię traci w tych nawet częściach, 
ktorc nad ugodę Peteizburjką fą za
brane?

Spoyzrzeymy na koniec wiakimkraiu 
miefzkamy, ieżeli tylko. fuchyn> okiem 
patrzyć możemy, gdzie wizy-ftkie niefz- 
częśliwości nas zalały, mi a (ta , i wiie 
częścią lpuftofzone, częścią fpalone, nie
które zdaią fię iefzcze z pod popiołow 
iwoich kurzyć, ziemia odłogiem leżąca, 
obywatel odarty, kmiotek zniizczony! 
Niedawno co zaczęliśmy oddechać, i wi
dzieć iafne Niebo po tey ftrafzney bu
rzy. Zal przewyfżlza moc wyrazów, 
iak wielu Duchownych w czafic tego 
ciężkiego wybierania Sub/idii CharitatU 
vt\ prze fy la li do KongrefSu Duchownego 
na ten koniec w Warfia'me zebranego* 
naydoikliwfzym fpofobem odmalowaną 
nędzę fwoią. Wy fami Obywatele day* 
cic naru ćwiade&wo, nie widzieliżeście 
Kapłana niofącego poświęcone Bogu 
naczynia na zaftaw, aby powfzechney 
Rzeezy-pofpolitey dogodził potrzebie ?



Jeżeli ieden z Politykow rzekł,, żele-* 
n piey ieft umnieyfzyć groiz ieden poda- 
„  tku, niżeli naby^ kraiu mil dwieście,, 
nam fprawiedliwiey by wnieść teraz na
leżało, że kiedy okropny los pozbawił 
PoJako\p znaczney cz$śći krain, przynay-. 
mniey ciężar zmnieyizonyby hydź pon 
winien, atymbardejey niepowigkfzany. 
Już dofyć mówiliśmy obfzernie oiiauie 
bogaćtw mniemanych Diichowieuftwa, 
iak wiele oderwanych, niemało zmnfey*- 
fzonych dochodów, aby poznać fłabe, i 

nadwątlone fiły nafze. Z z ieden, dwóch, 
lub trzech Riikupow, i Opatów znaydzic 
fig maiętnieyfzzch względem innych, 
czyliż z tych kilku układać można bo* 
gate Subfidium? ani ieden niepowinisn 
płacić zawizyftkich,dla tego, że bogatfzy, 
ani wfzyfcy nie mogą znofić nie przy- 
zwoitego ciężaru, przeto, że ieden bo
gaty. Więcey kto ma, wifceydaie Rze- 
czy-pofpolitey; zapewne ubogi Pleban, 
kilko, albo kilkonailo złotemi niewiele 
przyczyni do fześciu kroć ftotyfigcy* Bo*
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gatfzy więcey, ubożfzy mniey przykła
da iię; Biłjkup, i Opat dać muizć} nay- 
więcey.

Co zaś naybardziey czyni uciężliwg 
tego łafkawego ratunku wielkość, ieit to; 
że Duchowni z włafney oddać go kiefze-
11 i niufzg. Jnne podatki wybierane po 
więkfzey części bywaię z ręki pracowite^ 
go kmiotka, która fama żywi wfzyilkie 
Stany. Szlachcic, Żołnierz*, Kapłan, 
ci nawet, którzy nic w Rzeczypofpolitey 
nie pracuię, żyi$ z niey, i nie fluz-ę Oy* 
czyznie, tylko wtenczas, kiędy od rol
nika fą płatni. Niepodobna albowiem 
aby Duchowni z tego, który potem wła- 
fhym fkrapia ziemię, wyciikał oftatni^ 
krew, iłży. Jm iłość bliźniego, i dobry 
rząd nicpozwala, aby poddany Kapłana 
bardziey był uciemiężony od innych, po 
dobrach świeckich miefzkai^cych. 
Ciężar nie tak iednak zdaic fię bydź wiel
ki, kiedy przez krotki czas dźwigany,prze
ciwnie zaś i naymnieyfzy ftaie fię wiel
kim, gdy barków długo nadfiawiać po
trzeba; coż dopiero kiedy ieft uciążliwy
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w rzeczy famey? Niemamy tak dobre
go wzroku,abyśmy doyzrzeli końca u- 
ftanowionego ratunku, ale podobno 
długo ten żyć będzie* który doczeka fię, 
aby Rzecz-polpolita w potrzebach Two
ich ze wizy fi kim ufpokoioną była. Ten 
raz iedeu ftał fię arcytrudnym Ducho- 
wićńftwu, tak dalece, żc żadn? miarę, 
mimo uciążliwy fpofob, iaki ieft Pody* 
mne, Summy fzesćiu kroć ilo tyfięcy w 
koronie ufianowioney , złożyć nie mo
gła. Czegośmy fię fpodziewali to f ig  

ilało; i Rzecz-pofpolita całości fwoiey 
zupełney nie miała, i Kapłan folguiący 
iey potrzebie fam dłużnikiem zoftał. 
Zt^d to Duchowieńftwo Polfkie zawfzc 
mierzyło przed tym granice czafowi o- 
fiarowanych ratunków fwoich* Lud\oi- 
ko\vi Krolowi gotuigeenra fig na wyprą* 
Wg woiennę przeciwko Xi3Żęciti Lite U;- 
jkiemu , i Betjkiemu, odmowili byli Bi- 
ikupi Snbfidiutn, obawiaięć fię, aby ta 
łaika nie zamieniła fię w powinność ufta- 
wicznę. (g) jle razy przycifkała potrze-
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( g) Crotnerus Anno 1378. Pag. 224. Qtfo* 
»> niam mitem LudoyiCHs e^curfionibus Lithy*»



ba Oyczyznę pod czas krwawych woien 
% Krzyżakami i lub Turczynem * zawfze 
fkładane bywały Synody, nn których u- 
JVanawiano i wielość pieniężnego ratun
ku, iczafu zamiar był wytknięty. Świad
czy Synody odprawione; Piotrko\vJki, 
Kali f t Łęczyckipod Janem Spro\vJkim} 
Łęczycki pod Janem G\ufzczynjkim\ 
Pictrko\vfki pod Zbigniewem Oleśnickim$ 
PiotrkoXvfki pod Xigżgciem Fryderykiem 
Kardynałem, Bratem Króla Albrycbta., 
Łęczycki pod Andrzdsm Herbu z
BoryfzeXvic, Arcy-Biikupami Gnieinien- 
Jkiemi &c. na których ten warunek za- 
wfze był pifany, źe na ieden tvlko raz 
fpro hac fola vice) łafka Duchownych 
fi użyć miała, (h) Poźnieyfzych czafow
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„  norum in Poloniam, &  Betzeniium Ducisde- 
,, feftione motus, bellum contra eos parabat datis 

Demarato ex Ungaria revertenti mand^tis, ad 
ty Epifcopos, &  univerfam Ördinem Ecclefiafti- 
3, cum totius Poloniae, fubiidium ab eis & ab  e- 
3, orum agricolis adpium bellum contra barba- 
9t ros heiles petivit. Negatum eft, veriti« Epi- 

fcopis, ne munificentia illa fua in moirem, &  
„  mox inde in legem abiret. „

( h j  Epitome Conciliorum Simonis Starovolfcii, 
Primicerii Tarnovienfis,



Nuncmfzowie Policy odbierali pozwole
nia z Rzymu z podobnemiz warunkami, 
na umiarkowanie Subjidium po całey 
Polfzcze, iakie były dane Zygmuntowi
I I I . Władysła\vo\vi IV* &c* idot§dteż 
lame czynić fif zwzkły (i).

Kiedy na Seymie Pacijicationis za Au• 
gu/ła lik Roku 17 17 . Stan Duchowny 
ofiarował Summę trzykroć, fzesćdziefiąt 
fzesć tyfięcy, fześćfet,fześćdziefięt,ifześc 
złotych, i grofzy dwadzieścia dwa pod 
tytułem Hibsrny (k), która ciągnęła fię, 
az do tydi ollatnich lat, nie było to 
ikutkiem prawa, które na dwa roki ie- 
110 wypłacenie takowe opifało , ale (ku-
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f i )  BuIIarium Privilegiorum, ac Diplomatutst 
ftomanorum i ’ontificum T om . V. &  V I. Carol i  
Coquelinez.

Ck) Vol. VI. Pag. 2S4. Tit. Dyfpozycy* Hiber* 
»> ny- „StanDuchowny &c- doprzyfzłego dofzie- 

go Seyitiu, prcreavendo fobie> aby ta świadczo- 
,, Ha aquanimitas inoblig*tionem, & fequelam 
„  niepofzła, i żeby Dobra Duchowne eoprcetex- 
it tu Tub onus kotifijfleticyt zimowych , i innych 
»> aggrawacyi ¿«łnierfkich według tak wielu 
»> Konftytucyi ofobliwie anno 1676, pociaeaue 
„  n iebyiy „
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tkiem choroby Seymoweył f ktor? zara
ził iefecze za Jana Kazimierza ow Sin- 
cinjki, YofelUpitJku Nie tayno ieft ni
komu, iak niefzczgsliwie Seymy dla Oy- 
czyzny* i obywatclow, którzy co dwa 
lata ocucali fig* ido dawnego zawfze po*» 
wracali letargu, przez długi cżafu prze
ciąg zrywane bywały; Duchowni żamiaft 
owych dwóch, dźwigać mufieli ten dg- 
¿ar przez lat piedzieiigt fiedm. |  kiedy 
iuż pewną karmili fig nadziei^ Iwo bo* 
dy, zq odetchnąć mieli, we dtfoynafob 
lyigkfźy lian zwalono*

Nie ieft Stan Duchowny * iak owa 
gąbka* którą można wyciinąć, aby po* 
tym, gdy nabiefze*do niey powrocie; ieil 
on raczey podobny do ciała,z ktorego wy
toczona krew czyni go Wyfchłym ko
ściotrupem; ieił iak owe drzewo* które 
poty owoce daie ogrodnikowi, poki w 
fobie itia wilgoć* i czerftwość ożywiaią- 
cą. Przyjdzie ten czas, że i Duchowni 
ogołoceni nic pofiadać nie bgdą, i Rzecz* 
poipolita, która w gwałtownych razach

źnay-
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znaydowała pewną ucieczkę fwoia, po
zbawiona zoiUnie potrzebnych pofiłkow. 
Tak to rzeczy, które w początkach fą 
nayzbawiennieyfze, obracaią fię częfto* 
kroć potym w fzkodliwe, podobne do 
nayzdrowfzych potraw, których mier
ność zafila, zbytek gubi człowieka.!

ROZDZIAŁ VIII.
Zamknienie Pifma.

f ) t o  ieft prawda odarta zprzefądow, 
zarzuty rozwiązane, o to gruby błąd 

odkryty. Jak wielka różnica między 
tym obrazem, który fzczera prawda fta- 
wia przed oczy, i owym, który czarna 
potwarz, zfiniała zazdrość, i pałaiąca nie- 

, nawisie odmalowały w uiłach fwoich. 
Już one. tym famym dały na fiebie wyrok 
pohańbienia. Mówiliśmy w tym całym 
Piimie iak Politycy, coż gdybyśmy we- 
izh byli w rzecz iak Duchowni ?  złoży-

I



liśmy nafłronę tę bron, która tym icft 
lilnieyfza, im ieft wyżfza, i doświadczo
na- Obftawiliśmy ftare dęby trzcinę; 
porzuciliśmy z Pifina Bożego, Oycow 
SS. i z ftarożytnego w Chrześciariftwie 
zwyczaju wypływające dowody, atoie- 
dynie ftofui^c fię do fmaku, i fpofobu 
myślenia teraźuieyizego wieku.

Dowiedliśmy jaśnie, i bez żadney 
przyfady, ze Duchowieriftwo Polikie u- 
trzymuie Religig, która ieft naymocniey- 
Izym filarem cnoty, naygruntownieyfz§ 
zafadę Kroleftw, zrzodłem iprawiedli- 
wosci, która uczy, iak wfzyfcy obywate
le wypełniać powinni Stanu fwoiegoo- 
bowiązki, iak mai? bydź cnotliwemi, 
ludzkiemi, dobroczynnemi, i zawfze 
mieć przed oczyma korzyść powfzech- 
n§; zgoła która tworzy dobrych dla 
Rzeczy-pofpolitey Obywatelow, dla fpo- 
łeczności dobrych ludzi.

Duchowieńftwo Polikie nieufiannie 
pofyła do Boga błagalne ofiary o fzczę-
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śliwę pomyślność Oyczyzny, o dobra 
wfzyftkich Wfpołziomkow lwoich , ieft 
pofrzedmkiem między Bogiem, i całym 
narodem; wypłaca podatki do fzeląga, 
wfpiera częftokroć łaikawym ratunkiem 
Rzecz-pofpolitę, oświeca naukami 
Mtodź Narodowy Familie upadłe pod- 
nofi. Duchowieńftwo Polikie , które 
tak wielkie pełni obowiązki, przecież na 
fzcznpłych przeitawać mufi dochodach. 
Dawne Fundufze iedne upadły, drugie 
odcięte wnaywifklzych częściach. Dzie* 
fięciny, albo niepewne, aibo zmnieyfzo- 
ne,* inne naftąpiły czafy, wydatki fię po- 
więkfzyły, przychody zmnieyfzyły*

Kiedy więc Duchowni Polfcy flużą Re
ligii, i dopomagaię do ufzczęśliwienia 
kraiu, kiedy „i dań płacę, i tyle razem 
dzwigaię ciążarow, kiedy nie tylko nic 
opływaię w bogaćtwa, ale po więkfzey 
części w przykrym ftękaię uboftwie; znay- 
dąż fię iefzcze takowi, którzy mówić bę
dę, że Duchowni fę niepotrzebni, D u 
chowni nieużyteczni kraiowi, Duchowni

I i j
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bogaci? Kiedy zaś przeciwnie z tylu po
przedzonych dowodow, tak iafnycłui 
tak oczywiftych domowych przykładów, 
i ilj potrzebni, i użyteczni, i nie bogaci, 

możnaz domagać fię od nich wypłacania 
Subftdium Charitativum'>. które nie tylko 
do innych ciężarów,nowym ftato iię przy
danym ciężarem, ale też nazbyt wielkim; 
a nie tylko wielkim, ale na długi czaili 
przeciąg zamierzonym. Krolcftwo Pol
ikie w Twoich granicach scifnęły okro
pne czaTy, a tym Tamym i Duchowien* 
ilwo w Twoich dochodach; Dobra Po- 
Jezuickie wyizły z rąk Duchownych, i 
wzięły na iiebie poftać Świeckich, nie- 
znai?cych, co to ieft Subftdium Cburita* 
tivum: Prowizye zniżone, podatki po
mnożone, kray ziibużony, te Tame źa 
nami głośno mówią.

Jeżeli włożony ieft na barki nafze cię
żar dla tego, że rozumiano ie bydź fil- 
ne, i zdolne do dźwigania; że mniema
no błgdliwie, iż Duchowni, iak T§ nieuży
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teczni, tak bogaci zoftaią: wiec przeci
wnie zdięty bydż z nich powinien dla 
tego, że żadną miarą fproftać mu nie- 
mogą. Budowniczy odmienia plantę 
budynku, kiedy widzi, że worek niepo* 
temu. Każdy roftropny piędzią fię mie
rzy, i tyle wyciąga, ilewyftarcza. Pia* 
wda ieft, ze Prawo fkładania Subfidium 
itr/, zapadło; które rozkazuie , i w żadnę 
nie wchodzi rozprawę; lecz każde prawo, 
ieft łafkawą wolności Matką, ieft dobro
tliwą opiekunką,które odmienia nayfuro- 
wlze wyroki według potrzeby, ktorc 
pifze, lub maże ftofuiąc fię do ćzafu, do 
mieyfca, do fpofobności, i rządzi fię fa* 
mą tylko fprawiedliwością , i łaii$WG- 
kią .

Potrzeba tego wyciąga, aby Dticho* 
wieńftwo dało fwe pofiłk i: przeięte do 
żywego taką uwagą, ¡przyuczone do po
wolności, chętnie by nioflo ofiarę z cz§- 
iłek fwoich dla ufzczęśliwienia Rzeczy- 
poipolitey; ale niemożność wiąże mu rę
ce, która mocnieyfza ieft daleko od po
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trzeby. Właściwie nam teraz mówić 
należy, co niegdyś rzeki Płiniufzi „ źe 
5, iako ufzczgśliwieniem ieft każdego 
, ,  człowieka, modz tyle, ile chcc; takro* 
„  ftropnościg bydź powinno, tyle chcieć, 
„  ile m oże , t Naylepiey znamy Sta« 
n afz, czuiemy flabe liły, patrzemy na 
ciężar, ktorego wielkości ten raz iuż do
świadczyliśmy; z tych miar poznaiemy 
oczywiftę, nie płonny, i prawdziwy nie 
fpofobność nafzg* Udać fię więc przy
chodzi nam do publicznego obwie
szczenia* a iako wiclkę pokładamy 
nfność Stanach Rzeczy-pofpolitey, tak 
te czyfle myśli nafze otwieramy.

O to Stan Duchowny Poliki, naym niey  
fzy co do liczby, naypotrzebnieyfzy, co 
do dobra Rzeczypofpolitey; naypoży- 
tecznieyfzy, co doobowi?zkow, iuflug 
fwoich; nayuboźfzy, co do m aiątkow , 
naybogatfzy co do Przywileiow, Aa- 
wa obciążony przed T ron em  Tw oim  
K a y ia sn ie\:szy 1'ANifi, i z naygłębfzym
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lifzanowżniem pokorne ikłada prożby! 
Cały Naród zna to dobrze, że W asza 
K r ó le w ska  M osc nofifz na fobie, zdo* 
bi^ce naybardziey wfzyftkich Krolow 
imię D o breg o  K r ó l a ; czule, i dotkli
we m afzlerce; niedopuścifz więc,nby 
ten Stan, którego Przywilejów, i Swobod 
naypierwfzym ieilęs Obrońcę , dłużey 
ftękał pod ciężarem Subjidii Cbaritativu 
Mafz w rękach Twoich K rólu  ferca ca
łego Duchofricriilwa Poifkiego, z nich 
czytafz, iak źyćzy Cinaydłużfzego Pano
wania, lepfzych Lofow, których godziea 
ieftes, azawifne do t§d niepozwoliło Ci 
fzczęście. T o  ieft celem wfzyftkich O- 
fiar, i Modlitw Kapłanów Kroleftwa 
Twego, to iedyniezabawia myśl naywier* 
nieyfzych Poddanych Twoich,

DoW aś P r z e ś w i e t n e  S t a n y , które 
przy tarte, i przytępione rządu fprężyny 
naprawiać macie, odzywa fię ten Stan, 
który ma honor bydź z Wami częścią 
Rzeczy-pofpolitey. Jeżeli głos Kapła* 
now ieil Saby, glos Gbywatelow powi *
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nien bydi mocnieyfzy. Odzywsig fię 
Bracia do Braci fwoich, Wfpołziomko- 
wie do Ziomkow, Polacy do Polakow. 
C zek a j od Was flodfzych lofow, i nic* 
trac§ ferca, źe wnidziccie wlprawiedli- 
we ich żale, zwalicie ten ciężar, który, 
wielkość, przeciąg czalu, nieznośnym u- 
czyniły. J  dacie potomności bezbron
nie o rzeczach fgdz^cey to swiadećiwo, 
że fprawiedliwość, i ludzkość zdobiły 
piękne Dufze Wafze. Wypełnicie z 
chwał? Narodu, i Was famych, ow§ Kra- 
fomowcy Rzym/niego przeftrogę: „  kto- 
„  rzy fę na czele Rzeczy-poipoiitey, 
„  niech zachowaj Prawidła Platona. 
„  Pierwfze: aby tak priedrzegali dobra 
,, wfzyitkich Obywatelow, żeby wfzy- 
„  flko to, cokolwiek czynię, ku niemu 
„  kierowali, zapomniawfzy o włalnym 
,, intereffie. Drugie: aby o całym ciele 
„  Rzeczy-pofpolitey mieli ftaranie, żeby; 
,, gdy iedney części bronią, innych nie- 
„  opufzczali „  (!)•
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A iako Stan Duchowny Poliki zna fig 
bydź drugg czgścig Politycznego Ciała 
Rzeczy-pofpolitey, i w iednym zewfzyft- 
kiemi Obywatelami płynie okręcie; tak 
równie z Wami każdy Los ulubioney 
Oyczyzny gO dotyka. Poględa on zżą
łem na te fzkopuły, o któreśmy fig wfzy- 
fcy rozbili; patrzy na ten obraz niefzczg- 
sliwych przyczyn, które zaprowadziły 

( Kroleflwo nafze do tak okropnego ilo- 
pnia. Siać on, i zafzczepiać bgdżie wefpol 
z Wami dla lepfzych czafow , i tey po
tomności, ktorę każdy dobry Obywatel 

- fzczęrze zatrudniać fig powinien, iia 
wzorHawnego Rzeczy-pofpolitey Rzym- 
ikiey Obywatela, ktorego były haflem 
te fłowa: „  Ja zaś równic myślg o tym, 
5, iaka Rzecz-pofpoiita ma bydź po 

śmierci moiey, iak w którym ftanie 
,, teraz i$ widzg „  (m)* Karmi fig oraz 
tą ciefząc^ nadzieię , że albo my fam i, 
albo Potomkowie tiafi, wfparci lepfzcmi

K
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okolicznościami, będziemy kiedyś fzczę- 
śliwfi. O ten pożądany dar, równie iako
i o pomyślność naftępuigcych Obrad, 
błagać Boga, naypierwfzą będzie Stanu 
Duchownego powinnościij.
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0Z.ytalem Pifmo pod Tytułem Pra
to dzüvy Stan Ducho\vitnfi\va IvPolfzcze: 

Dzieło to z Argumentu fwego poważne, 
iw  ięzyku nafzym prawie pierwfze, z 
zamierzenia Autora wyftawui§cego na 
oko prawdę oczyfzczoną od przcf^dow, 
zbawienne, w dowodach gruntowne, i 
iafne; zdatne bydź fądzę przynieść u- 
myflom uprzedzonym światio, Ducho
wnym korzyść, czytaigcemu każdemu 
pożytek, Autorowi izacunek, gdy będzie 
do Druku podanś. Dań w Warfzawie 
Dnia 2. Lipca Roku 1776.

X  Jakub Dzie\vano\vfki Kun. Warjzl 
Ord. Xiqg Cm Jor nipp*
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J M P R I M A T U R  

Die gva Julii 1776. Joan: Aloy: Vitoldus 

A L E X A N D R O W I C Z

Epifcopus Coadjutor Heimenfis, Officia- 
lis Generalis Varfaviens.






