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ROZMOWY
ZMARŁYCH.
ROZMOWA I.
Miedzy Solonem a) i Katonem Utyceńskim. b)
Prędzey tu, niżeliśmy się spodziewali, przysze-

Kato. A żałuię, żem się spóźnił; niebyłbym albowiem
świadkiem upadku Rzymu.
Solon. Któryś przyśpieszył.
Kato. Nie poznaię bynaymniey w takowym zarzucie So
lona.
Solon. I owszem z tego zarzutu poznaćbyś mnie powi
nien : przyśpieszyłeś albowiem upadek Rzymu rozpaczą
twoię.
Kato. Ze się móy postępek niepodoba Solonowi, który
Pizystrata niewolę ścierpiał, ia się temu niedziwuię; ale
żeby to, com ia uczynił, inni ganić mieli, temu nie wierzę.
Nie iest naganę, co Lukan obwieścił, iż zwycięztwo podo
bało się bogom , zwyciężeni Katonowi, c)
Solon. Znać, że twoia sprawa nienaylepsza, kiedy się
po świadectwo i wsparcie do poetów udai&z. Brzmiące
«) Solon prawodawca Rzeczypospolitej Ateńskiey, na schył
ku wieku swojego widział zniesione ustawy, które ludowi na
dał , i Pizystrata przywłaszczającego sobie naywyższą władzą.
bj Kato od mieysca śmierci Utyki, nazwany Utyceński, ile
mógł sprzeciwiał się zamysłom Juliusza Cezara, ustąpił nakoniec do Afryki, gdzie gdy przeciwne sobie woyska Juliusz zwy
ciężył, sam sobie śmierć zadał.
cj Victrix causa Diis placuit, scd victa Catoni.
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słowa Lukana nic nie znaczą, a zawieraią w sobie blużnierstwo, gdy śmie bogi nietylko z człowiekiem równać, ale mu
nieiakie nad niemi nadawać pierwszeństwo. Jeżeli zaś o to
idzie, aby brać tak, iak ty świadectwa od poetów, masz
waszego Wirgiliusza, który w podobney prawie okoliczno
ści, rzecz biorąc uważnie, inaczćy sobie postąpił, gdy opisuiąc w Eneidzie śmierć ze wszech miar prawego męża, któ
ry w kwiecie młodości zginął, rzeki: unaczey się bogom
podobało. < d) Zwyciężył współtowarzyszów twoich Juli
usz, e) tyś się ieszcze z wielu Rzymianami w Utyce obronnem mieście został, f) mogłeś się od K umidów i innych
przyjaznych Rzymcwi narodów spodziewać wsparcia. Je
żeli liczba twoich nie wyrównywała mocy Cezara , nie było
to przyczyną, iżby ręce opuszczać; wiesz, iż nie liczba ale
męztwo i przemysł nadawaią zwycięztwa , a tern bardziey
gdy boiu pobudka tak iest chwalebną i sprawiedliwą, iak
twoia wówczas była. SertoryuszgJ przed tobą w zakątach
Luzytanii, znalazł sposób z małą garstką swoich oprzeć się
całey Rzymskiey potędze, i gdyby nie zdrada, kto wie,
czyliby go był Pompeiusz zwyciężył. Pozwól mi więc, abym
powiedział, iżwtakowem, iak było twoie, działaniu, nie
poznaię Katona.
Kato. Alboż to nie męztwo i wspaniałość umysłu, życie
sobie dobrowolnie i z takim namysłem odebrać ? h)

dj Cadit et Ryphaeus justissimus unus,
Qui fuit in Teucris et servantissimus aequi,
Diis aliter visum.
ej Scypion i Juba Król Maurytanii złączyli byli woyska swoie
przeciw Juliuszowi Cezarowi; ten gdy opanował Egipt, szedł
przeciw nim i w bitwie pokonał niedaleko Utyki.
f) Utyka miasto w Afryce portowe i obronne, sławne śmier
cią Katona.
ej Sertoryusz wódz Rzymski, towarzysz niegdyś Maryusza,
Sylli się oparł, i namiestniki iego wielokrotnie pokonął: naostatek zdradą Perpenny namiestnika swoiego życie utracił.
Aj Śmierć Katona opisuiąc Plutarch, wyraża, iż wprzód dwakroć rozmowę Platona o nieśmiertelności duszy przeczytał, nim
■"»obie życie odiał.
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Solon. Przebacz, coć powiem. Kietylko odebranie so
bie życia męztwem nie iest, ale go mniemam bydź boiażnią.
Kato. Kato trwoźny!
Solon. Według Lukana zbyt odważny, gdy z bogi wal
czył ; według mnie, a raczey według wszystkich pozorami
nieuprzedzonych, zbyttrwożny i boiaźliwy, gdy losu prze
ciwnego wytrzymać nie mógł.
Kato. Więc aby wniść w poczet z) siedmiu mędrców ,
trzeba było ucałować rękę, która na mnie kaydany kładła ?
Solon. Żeby wniść w poczet mędrców, trzeba ciągle
rzecz prowadzić; nie czyni tego, kto zamiast odpowiedzi,
nową rzecz wszczyna. JNa zarzut odpowiadam, iż przy ży
ciu każdemu zostać należy, gdyż będąc cudzym udziałem,
naszemu rozrządzeniu nie podpada. Że więc kto sobie życia
nie odebrał, nie idzie zatem , iż całował rękę, która kay
dany kładła. Gdybyś był w boiu zginął, byłbyś naśladowcą
owego Spartanów króla Leonidy. który gdy szło o całość
Grecyi, z mnieyszą liczbą niż ty miałeś, nierównie większey
sile Persów, niż była Juliuszowa przeciw tobie, opieraiąc
się w Termopilach, legł z towarzyszmi i na nieśmiertelną
sławę zasłużył. Gdyby się byli wraz z nim w owey ciaśninie
Spartanie dobrowolnie z życia wyzuli, zasłużyliby naówczas
nie na sławę, ale na wzgardę i politowanie.
Kato. Takiaków, któryby tylko wierszami ojczyznę
bronił.
Solon. A który odpowiada, iż przymówka nie iest od
powiedzią.
Kato. Ja nikogo nie wymieniam.
Solon. I tern zjadley przymawiasz: chcesz mi dać uczuć
żem się niedość mężnie oparł tyranii Pi?ystrata, gdy on
zniósł prawa, którem ia był ustanowił, i władzę naywyż
szą posiadł. Gdybym wówczas tak , iak ty życie sobie ode
brał, możeby iaki Grecki Lukan uwielbił moię rozpacz, ale
ludzie baczni nie mięsżaiąc się w rozrządzenia boże, które
i) W liczbie onych zawołanych siedmiu mędrców świata umie
szczony byt Solon.
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losy ludzkiemi władną, powiedzieliby na ówczas, iż nie
uznaią wtem dziele Solona. Czyniłem, com mógł; bola*
łem na zawiedzione nadzieie: a żem rytmu do tego użył,
nie sądzę się bydź godnym naganienia.

ROZMOWA II.
Miedzy Macedonii królem Filipem, a Mar
kiem Aureliuszem cesarzem.
Marek Aureliusz. Cóż ci winni byli Grecy, żeś ich pra
wie zawoiował? k)
Filip. A tobie Markomany i Rady, żeś ich kraie znisz
czył? I)
Marek Aureliusz. Jam się tylko bronił, tyś naszedł.
Filip. Choćbyś brody nie zapuścił, i płaszcza rozłoży
stego nie miał, ze sposobu odpowiedzi twoiey poznałbym
żeś filozof, a raczey sofista.
Marek Aureliusz. Twóy wyraz nieprzyzwoity; a ieżli
rzecz lepiey wyłuszczyć mam, nieuważny i śmiały.
Filip. Filozofy nie obrażaią się lada wyrazem, a gdy
twierdzisz o moim, iż śmiały, mniemasz podobno, iż to
rzecz z królem Markomanów. Za moich czasów ledwo
o twoim Rzymie słychać było.
Marek Aureliusz. Dostatecznie się potem dowiedział
o nim twóy następca Perseusz. m )
Filip. Jak widzę, łączą niekiedy filozofy z gniewem i du
mą uszczypliwe wyrazy: ale ia się niemi nie obrażam, lubo
k) Filip król Macedonii szczupłe po oycu obiąwszy królestwo
walecznością ie i przemysłem powiększył; oycem byt Alexandra
W. wiódł woynę z Grekami i pierwszy ich znękał.
l) Markomany i Kady narody dawnych Niemiec, z któremi
woiował Marek Aureliusz: od Antonina cesarza, który mu cór
kę swą Faustynę dał w małżeństwo, następcą mianowany, z skro
mności życia i nauki zyskał nazwisko Filozofa.
mj Perseusz następca Filipa , ostatni król Macedonów, zwy
ciężony przez Pawła Emiliusza, i w tryumfie prowadzony w Rzy
mie , tamże życia dokonał.

z M
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mam honor zaszczycać się, choć bez płaszcza i brody, tern
wspanialem rzemiosłem.
Marek Aureliusz. Ty filozof Filipie?
Filip. Ja filozof, Marku Aureliuszu.
Marek Aureliusz. Mów i powtarzay wielokrotnie przedemną, coś teraz powiedział, przebacz iednak, iż ia tey
przemianie wierzyć nie mogę.
Filip. Wolno ci nie wierzyć, iednakże co powiedziałem,
powtarzam, iż nie przemieniłem się, gdyż byłem przedtem,
czem iestem teraz.
Marek Aureliusz. O wielu rzeczach dowiedziałem się
po śmierci, ale mnie ta naybardziey dziwi, ieżeli tylko nie
żartuiesz.
Filip. Bynaymniey. Wiesz o tern, iż za moich czasów
filozofia w nay wyższym była stopniu doskonałości u Greków,
miałem więc sposobność poznać ią tem bardziey, ile że naydoskonalszego z mędrców owych, miałem na moim dworze.
Marek Aureliusz. Uczynił zz) ci ten honor Arystoteles.
Filip. Nadto brzmiący, a zatem tchnący wzdęciem mędr
ków iest ten wyraz. Jeżeli mi uczynił honor Arystoteles, że
przybył na moie zawołanie , iam mu niemnieyszy uczynił,
żem go z pomiędzy ty lu innych wybrał, a mieysce było idostoyne i wygodne i fezem się Filozofy nie brzydzą) intratne.
Cokolwiek bądź, sprzyiałem uczonym.
Marek Aureliusz. Nie iestto dowód bydź Filozofem, kto
obcuie z Filozofy, i trzyma ich na swoim dworze.
Filip. Ale kto z ich posiedzenia korzysta, a tey korzyści
daie dowody.
Marek Aureliusz. Naówczas iest filozofem: takim ia
byłem.
Filip. A gdybym ci to zaprzeczył.
Marek Aureliusz. Śmiechubyś mnie nabawił.

n) Wkrótce po narodzeniu Alezandra W. pisat Filip do Ary
stotelesa, wzywaiąc go na mistrzostwo syna ; z tym dokładem,
iż równie się cieszył z potomka, iak z tego, iż się za czasów tak
wielkiego męża urodził.
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Filip. Filozofia nie sądzi bez poznania, ani się śmieie na
cl omysł.
Marek Aureliusz. Dość tych żartów Filipie, mówmy
o czem inszem, oto właśnie teraz....
Filip. Filozofia cierpliwąiest w wysłuchaniu, na zarzuty
odpowiada, a kiedy odpowiedzi nie ma, woli rzecz przy
znać , niż zwracać rozmowę.
Marek Aureliusz. Więc ty byłeś filozofem, a ia nim
nie byłem ?
Filip. Ściśle rzecz biorąc, bjliśmy i nie byliśmy obadwa :
każdy z nas brał ią swoim kształtem; czyy był lepszy, o to
rzecz idzie.
Marek Aureliusz. Demostenes w Filipikach obwieścił
tWoię filozofią, o)
Filip. W ustach nieprzyiaciela podejrzane świadectwo.
Marek Aureliusz. Jeżeli woyny, które ustawicznie pro
wadziłeś; p) twierdze, które zlotem zdobywać umiałeś, na
zywać można filozofią chętnie ustępuię pierwszego mieysca.
Filip. Otwartą i szczerą powinna bydź w działaniu swoiem filozofia, a to ustąpienie pierwszości nie iest>
Marek Aureliusz. Może i to nazywasz filozofią, żeś two
ię małżonkę.Olimpią, matkę Alexandra porzucił.
Filip. A twoia kazała r) Faustynę psuć i coraz gorszą czy
nić pobłażaniem, dlatego iaksam przyznałeś, iż ci w posagu
państwo przyniosła : a filozofia nie iest, albo przynaymniey
bydź nie powinna, łakomą i chciwą.
Marek Aureliusz. Lepiey znosić żony przywary, niż ią
z domu wypędzać.
Filip. Zwłaszcza, gdy idzie o posag : ale zwróciliśmy się
od zamierzonego celu. Odmawiamy sobie wzaiemnie zao) Demostenes mowy, które miat przeciw Filipowi, Filipikami nazwał, tam Sposób myślenia i działania iego obwieszcza.
pj Filip pospolicie zwykł był mawiać, iż nie miał takowe'y
twierdzy zaniedobytą, gdzieby mógł doyść muł złotem uiuczony
Olimpią małżonkę dla ie'y rozwiązłego życia Filip porzucił.
r) Faustynę, iedyną córkę swoię, dał Antonin w małżeństwo
Markowi Aureliuszowi, a z nią następstwo po sobie na państwo.
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szczyt Filozofii, i day mi to ( na co nie pozwolisz) żeśmy
go obadwa nie doszli: pozwolić mi iednak musisz , żem cię
w iednym iey zamiarze przeszedł.
Marek Aureliusz. Ciekawy iestem w iakim.
Filip. W istotnym; com raz powiedział, to powtarzam.
iż ia Filozofii na pismach zaciekłych, na chodzie poważnym,
płaszczu i brodzie nie zasadzam.
Marek Aureliusz. Obeszłoby się bez tey przemowy.
Powiedz więc i obiaw tę skrytą dla mnie , i przyznam się,
wcale niepoiętą taiemnicę.
Filip. Tyś był oycem Kommoda , s) iaAlexandra.
Marek Aureliusz. Alexandra ! a co na to powie Zj Jo
wisz ?
Filip. Nadto byto było honoru dla Olimpii: twoia Fau
styna (lak mówią ) była pokornieyszą; aleto są innego rodzaiu taicmnice. Jam dopełnił obowiązków filozofii, gdym
dobre dał synowi wychowanie ; twóy pieszczocli sławę oyca
skaził.
Marek Aureliusz. Widziałem i czułem, na co się zano
siło , a żem zniósł mężnie cios taki, naywiększym to było
filozofii dowodem.
Filip. Ale żeś temu nie zapobiegł, coś potem znosić musiał, to cię z liczby prawych filozofów wyłącza.
Marek Aureliusz. Nie mam na to odpowiedzi, i wyznaię winę moię.
Filip. A ia ci powiadam, iż to twoie wyznanie daie poznać,
iż godzien iesteś bydź w liczbie nayznamienitszych filozo
fów. Fałszywi, są dumni: prawdziwa filozofia iest skro
mną; zna, iż zbłądzić może, i gdy zbłądzi, niedoskonałość
swoię uznaie.
sj Kommodus syn i następca Marka Aureliusza, pieszczotami
matki, pobłażaniem oyca zepsuty, byt ieden znaygorszych cesarzów Rzymskich.
tj Alexander zwycigztwy swoiemi dumny, śmiał się zwać' sy
nem Jowiusza.
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ROZMOWA III.
Między Bolesławem Chrobrym, a Kazimie
rzem W. królami Polskiemi.
Bolesław. Nie spodziewałem się takow'ćy niewdzięczno
ści następców, iżby na moie wielkie dzieła nie mieli względu.
Kazimierz. I owszem szeroce ie opisuiąc przyznaią, żeś
granice państwa rozszerzył, narody sąsiedzkie ieclne u) pod
bił, drugie uskromił, sławę narodu polskiego wzniósł, i
pierw szy tytułem królewskim okrasił.
Bolesław. Wiem ia o tern, iż dość wiernie opisali dzie
ła moie: ale . . .
Kazimierz. Czegóż więcey do clnrały potrzeba? Sława
panowania twoiego szacowną iest następcom , tak iak i mnie
samemu była.
Bolesław. Jednak gdy szło o przydomek, o znamię i
oznaczenie szczególne, można mnie było nazwać lepiey i
właśeiwiey, niż Chrobrym.
Kazimierz. Bohatyra zwać krzepkim, mocnym, dziel
nym, zdaiemisię, iż iest sprawiedliwe oznaczenie.
Bolesław. Jednakże (czemu ia nie przeczę, boś godzien)
ciebie nazwano wielkim.
Kazimierz. 7. wdzięcznością to przyymuię, iż mnie go
dnym bydż sądzisz tego nazwiska.
Bolesław. Mnie się zdaie, iż ci tylko wielkiemi, albo
większemi nad wielkich innego rodzaiu zwanemi bydż po
winni, którzy dzielnością irycerskiemi czyny wznieśli sławę
narodu.
Kazimierz. Jabym zaś sąclzd, iż nie tak sprawca zwierz
chniego zaszczytu, iak działacz istotney zewnętrzney szczę
śliwości , godzien pierwszych względów.
Bolesław. Siedzieć cicho, i spokoynie rozkoszy tropu
używać, nie są to kroki ku wielkości.
Kazimierz. Zapewne, iż sama przez się spokoyność i ci
chość nie iest zaszczytem istotnym: ale kto w cichości rząuj Bolesław Chrobry podbił Rus’, Niemce i Slązaki, a Pomo
rzany poskromił.
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dem się wewnętrznym zatrudnia, rolnictwo pomnaża , han
del wznosi, nauki rozkrzewia, buduie; może bydź przenie
sionym nad tego, który z łoskotem obala i niszczy.
'Bolesław. Lepiey stawiać słupy w) wśród rzek na znak
zwycięztwa, i szczerbić mieczem drzwi dobytego miasta',
niż zamki stawiać, ‘bez których się naród waleczny obeyść
może.
Kazimierz. Gdybym był te slupy znalazł, przebacz, iż
kazałbym ie natychmiast z rzek wyiać, żeby nie przeszka
dzały spławom zboża i towarów : a gdybym miasto zdobył,
nie psułbym bram, ani szabli wyszczerbiał. x )
Bolestaw. Godneto oracza i kupca, nie króla wyrazy.
Kazimierz. Beż oraczów i kupców słupów stawiać nic
można.
Bolestaw. Jakoż zwano cię królem chłopków.
Kazimierz. I dla tegoto podobno, czego się woiownik
nie doczekał, spokoyny zyskał.
Bolestaw. Nie zawsze się do zdania potomnych odwo
ływać należy: częstokoć przesady uwodzą.
Kazimierz. Fałsz długo trwać nie może: prawdy świa
tło , choć zrazu przytłumione, przeciąg czasu odkrywa, a
wówczas im dłużey w utaieniu , tem iaśniey się ukazuie.
Bolestaw. I dla tey przyczyny, wielkości przydomkiem
późne wieki tych obdarzyły, którzy dzielnością wzmogli i
rozszerzyli państwa swoie: tacy byli Alesander, Konstan
tyn i Karol wielki.
Kazimierz. Wolno każdemu myśleć, iak chce: mnie się
to zdaie niepospolitą cliwalą narodu Polskiego, iż lubo miał
w rządcach swoich walecznych bohatyrów, a ciebie na cze
le , temu iednak przysądził wielkość, który sobie na miłość
zasłużył.
w) Bolestaw na znak zwycięztwa stupy wElbie, Odrze i Dnie
prze stawić rozkazał.
x) Zdobywszy Kilów, wchodząc w miasto ciął szablą wbramę
mieyską, skąd wyszczerbiona szczerbcem przezwaną byta : uży
wali iey przy koronacyi królowie Polscy.
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ROZMOWA IV.
Miedzy Demostenesem y) a Cyceronem 7).
Cycero. Na złe nam wyszły nasze Filipiki.
Demostenes. Że mnie na złe wyszły, mogę przynaymniey
powiedzieć, żem się tego nie spodziewał: ale ty maiąc móy
przykład przed oczami, żeś z niego nie korzystał, sam sobie
winę przypisać powinieneś.
Cycero. Miłość oyczyzny słodzi złę losy izmnieysza ich
okropność.
Demostenes. Śnięte to iest hasło: ale kiedy bez uszczerbk u oyczyzny, mógłby się zły los własny oszczędzić, niebaczności go naszey w ówczas przypisać należy. Cel nasz był
służyć oyczyżnie, ale czyśmy dla niey padliofiarę, czyli samiśmy sobie zgon przyśpieszyli, zostawiliśmy to potomności
do rozsądzenia: a iakem się dowiedział potem , następni niedość nam sprzyiaiące daią wyroki.
Cycero. Skutek to zazdrości: nie mogąc zrównać, zniżaią nas.
Demostenes. Znać , że zbytecznego zapału miłości własney i wody a ) Letheyskie w tobie nie ugasiły : aleia który
niniey tą namiętnością uięty byłem, przyznaię, iż wygnania
moiego, a co gorsza nieszczęścia Aten, to było przyczyną,
żem się w zapędzie osobistey nienawiści przeciw Filipowi
oycu Alexandra nie -wstrzymał; a tak gdy mnie szczególne
względy uwiodły, żarliwości drugie dopiero po niey dałem
mieysce.
Cycero. Nadto się upokarzasz ; ia cię stąd, z czego się
yj Demostenes nayslawnieyszy Aten i Grecyi Krasomówca.
Mowy żarliwe , ale uszczypliwe , przeciw Filipowi królowi Ma
cedonii, Filipikami nazwał: po śmierci Alexandra, prześlado
wany od Antypatra , uprzedził zemstę dobrowolną śmiercią.
zj Cycero mowy swoie przeciw Antoniuszowi, równie mocne
i żarliwe nazwał Filipikami, i gdy potem tryumwirat, między
OŁtawienem, Lepidem i Antoniuszem nastał, wskazany na
śmierć,życia dokonał.
aj Wody Lethe prowadzące do pól Elizeyskich odeymowaty
pamięć tego, co każdy wżyciu doznawał
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ganisz, naybardziey chwalę i wielbię, i w podobnych iak
ty względem Filipa,przeciw Antoniuszowizostaiąc okolicz
nościach, ażebym dal uznać potomności, że ciebie na przy
kład wziąłem, mowy moie przeciw niemu nazwałem Filipikami.
Demostenes. Co do wytworności są godne ciebie: iednakże coś ty o Katonie b ) wprzód był powiedział, iż tak
mówił, iakby zostawał wPiatonowey Rzeczypospolitey, a
niezepsutym Rzymie, a zatem bardziey szkodził, niż poma
gał; toż samo i o tobie potem powiedzieć było można.
Cycero. Zle przytaczasz moie słowa ; nie było innego spo
sobu ku obronie Rzymu.
Demostenes. Nad ten, iżby złorzeczyć i łaiać.
Cycero. Jamowy twoiey nie przerywam: dokończ, coś
clicial mówić.
Demostenes. Co innego iest łaiać, naygrawać się, zło
rzeczyć, a co innego bronić. Ja żem zdrożności Filipa od
krywał Ateńczykom, mogłem to słusznie uczynić, iako wzglę
dem monarchy obcego: ale ty powstaiąc na Antoniusza, któ rego wszyscy znali, nic nowego powiedzieć nie mogłeś nad
to, co każdy dowodnie, a może i lepiey od ciebie wiedział.
Alniey więc potrzebnie zabierałeś czas obrabom poświęco
ny , gdzie nie o swarach prywatnych i piiaństwie Antoniuszow em, ale o Rzymu obronie przeciw iego zamysłom wy
niosłym a zdradnym, myśleć należało.
Cycero. N ie przeszkodziły swary, iak ty ie zwiesz , obro
nie Rzymu, i gdyby nie śmierć Hircyusza i Pansy konsulów,
przeciw Antoniuszowi wysłanych, w bitwie zwycięzkiey na
stąpiła, równy los byłby spotkał Antoniusza, iak niegdyś
Katylinę.
Demostenes. Spodziewałem się ia tego, iż c ) Katylina
będzie na placu: bo i za życia umiałeś tak rzecz prowadzić i
b) Cycerona to było zdanie, o zbyt żarliwym, a mniey roz
tropnym Katonie, względem okoliczności, w których się on
znaydował.
cj Cycero w czasie Konsulatu swoiego Rzym od spisku Katyliny obronił, i przez Antoniusza kolegę w bitwie z życia go wyzuł.
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nakręcać, iż wszędzie i zawsze musiała bydź mowa o wy
zwoleniu Rzymu.
Cycero. Alboż miałem się tego wstydzić, co mi nieśmier
telną chwałę przyniosło? d).
Demostenes. Nie wstydzić się, ale innym zostawić po
chwałę ; osądziliby oni, co godne uwielbienia, i zapewne
nie wiedzielibyśmy z ich powieści o twoiey wyprawie w Cy licyi, w którey ześ dostał lepianki, żądałeś tryumfu.
Cycero. Alem przecięż z tarczą do domu powrócił, e)
Demostenes. 1 po śmierci; iak widzę, równie iak za ży
cia, przy mawiasz.
Cycero. A pocoś się z moim Cylicyyskim tryumfem
wyrwał?
Demostenes. Dość tych przymówek i żartów, a ieżelisię
ty sam winić nie chcesz, ia ci powiadam, żeś źle uczynił, gdyś
mnie w złem naśladował. N ie potrzebuie praw’dziwa wy
mowa iadowitych wyrazów: narzędzia to są słabości. Cel
krasomowstwa iest zbyt wzniesiony, iżby się miał podlić ob
mową: a choćby niekiedy i prawdę obwieszczał, nasz przy
kład uczyć następców powinien, iż i z prawdą roztropnie
poczynać należy.

ROZMOWA V.
Miedzy Horacyttszem a Boileau f) Satyry
kiem Francuzkim.
Boileau,. Powtórnego życia trafunkiem nayszacownieyszym dla siebie kładę, widzieć Horacyusza.
Horacyusz. A ia, źe mnie chwali ten , co wszystkich ga
nił. Doszła mnie była wieść twoie'y sławy, i dla tey przyd) Będący prokonsulem w Azyi, gdy dobył Pindenissy i w gó
rach Amanu pobił nieprzyjaciół, lauremtopory liktorów swoich
uwieńczył i żądał tryumfu.
e) Demostenes w bitwie przeciw Filipowi pod Cheroneą z pla
cu uciekł i tarczę zostawił na poboiowisku.
f) Boileau Despreaux sławny Satyryk za czasów Ludwika XIV.
króla Francuzkiego na wzór Horacyusza pisał satyry i sztukę rymotworską.
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czyny sam nie wiem, iak mam tłumaczyć, to co mi tak po
chlebnie na pierwszym wstępie rozmowy naszey powie
działeś.
Boileau. Rzecz iasna tłumaczenia nie potrzehuie. Czci
łem i czczę tego, którego starałem się bydż naśladowcą.
Horacy usz. W pochwałach, czy naganie ?
Boileau. Wielbiłeś Augusta, śmiałeś się z Mewiuszów. g)
Horacyusz. I żaluię tego, żem się śmiał, lubo z dość go
dnego śmiechu i nagany.
Boileau. Alboż August był godzien nagany ?
Horacy usz. Alówię oMewiuszu, i powtarzam, iż mi żal
tego, żem go wspomniał. Satyra zaostrza krytykę, ale po
winna mieć swoie granice, żeby na obmowę nie wyszła, a
gdy w mieyscu, gdzie teraz iesteśmy, ustaią względy, przyznaymy się obadwa, żeśmysię zbyt zaciekli.
Boileau. W satyrze.
Horacyusz. I w pochwałach.
Boileau. Prawda, iż ten kto powstał przeciw'oyczyźnie,
chwały niegodzien.
Horacyusz. Widzę, iż twoim żywiołem iest ziadliwość:
w rozmowie nawet potoczney obeyść się bez niey nie mo
żesz. Stosuiesz do Augusta, a raczey do mnie uszczypliwość,
gdy chwalonego ganiąc, chwalcę potępiasz; ale luhobym ci
na odwrót lepiey może przechwalonego od ciebie Ludwika
przystosował, wTstrzymuię się w tem, coby wam krzywdę
uczynić mogło.
Boileau. Tyś zaczął przymawiać chwalcom.
Horacyusz. Nie chwalcom, ale zley pochwale.
Boileau. W czemże ią bydż złą sądzisz?
Horacyusz. W tem, gdy zbyt natężona zdaie się bardziey
uwłoczyć i przymawiać chwalonemu, niżeli go wielbić:
stąd niektórzy wnoszą, iż twoie wielbienia były nieznaczną,
a tem ziadliwszą dumnego monarchy satyrą.
Boileau. Gdyby tak było, nie byłby mi tak dobrze pła-

gj Mewiusz Jadaiaki poeta, współczesny Horacyuszowi, któ
ry się z niego natrząsał.
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cii, i do tego stopnia maiątku przywiódł, żem miał pod Pa
ryżem folwarczek, tak iak ty w bliskości Rzymu.
Horacyusz. Nie za podłość kupiłem ia móy folwarczek.
skromność on raczey moię oznaczał.
Boileau. I iać nie byłem hardy, kiedym do moiego ogrodnika wiersze pisał.
Horacy usz. Nibyto one były pisane do niego, ale wrze
czy samey dla ciebie, iżby wiedziano, iż (co się rzadko
poetom zdarza ) miałeś ogród i ogrodnika.
Boileau. A to podobno wychodzi na uszczypliwość, któ
rąś mi zadał.
Horacyusz. Gdyby wszystkie twoie podobne do te'y by
ły, oszczędziłbyś wiele umartwienia, którego byłeś przy
czyną.
Boileau. Jam się śmiał z głupstwa nie z obyczaiów.
Horacyusz. Ale tak śmiać się należy, żeby nie ■wymie
niać wyśmianego , w czem obadwa powinniśmy się winnemi uznać.
Boileau. Jam z ciebie wziął przykład.
Horacyusz. Tern gorzey i dla ciebie i dla mnie; żałować
nam obudwóm i przykładu i naśladowania należy ; wszys
cy zaś po nas następni, niech to maią za prawidło , iż łepiey stracić własny koncept, niż targać się na cudzą sławę.

R 0 Z M O W A VI.
Miedzy li) Kuryttszem konsulem Rzymskim,
i Apicyuszem. i)
Apicyusz.

Musiala osobliwego bydż smaku ta rzepa,

hj M. Anniusz Kuryusz z przydomku Dentatus (zębaty) sta
wny wódz Rzymski, wielokrotne otrzymał zwycięztwa. Gdy mu
woyna z narodem Samnitów zlecona była , a wystani od nich po
słowie pieniędzmi i złoteini naczyniami przekupić go chcieli,
przyiąlich skrobiąc rzepę przed kominem , a gdy stąd oznaczyli
zadziwienie , rzeki: ,,Kto na rzepie przestaie , złota nie potrzebuie : wiedzcie zaś o te'm, iż wolę bogatym rozkazować, niż
bydź bogatym."
Apicyusz stawny żarłok , niezmierny maiątek stracił na bie
siadach , i gdy mu ieszczc dos'ć znaczne zbiory zostawały, mnie-
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którą przeniosłeś nad złoto, gdy ci ie posłowie Samnitów
ofiarowali.
Kuryusz. Dla czego mnie o to pytasz ?
Apicyusz. Boby się to zdało do moiey księgi.
Kuryusz. Nie spodziewałem się tego po twoiey spasło
ści i żywym rumieńcu, iżbyś się bawił uczonem rzemio
słem.
Apicyusz. Moia księga do tego służy.
Kuryusz. To nowy rodzay pisma bydź musi, bo choć i
i a i mnie podobni w pierwiastkach Rzymu nie zatrudniali
śmy się naukami, słyszałem iednak, iż one nie tuczą; tra
fiało mi się widzieć niekiedy filozofów, pospolicie byli wybladli i chudzi.
Apicyusz. Bo albo nie chcieli, albo (co się nayczęściey
filozofom trafia), nie mieli co ieść ; iam sam ziadl może tyle,
ile oni wszyscy.
Kuryusz. I książki piszesz ?
Apicyusz. A właśnie mi rozdziału o rzepie braku ie.
Kuryusz. Jeźli tak iest iak mówisz, wiedzże o tern, iż
się nic nowego odemnie nie dowiesz ; moia rzepa taką była,
iaką iest, i iaką będzie, póki tylko iey na świecie stanie.
Apicyusz. A cllaczegożeś ią nad złoto przeniósł ?
Kuryusz. Dla tego, żem na rzepie przestał.
Apicyusz. Więc może rzepa była zwyczayna , ale ty wy
nalazłeś przyprawę, która ią uczyniła tak szacowną.
Kuryusz. Móy kochany, iaciebie nie znam, i przyznam ci
się, iż nie rozumiem, czego ty odemnie clicesz. Powiedziałem
ci iuż, iż moia rzepa taka była,iakie są wszystkie inne; powia
dam ci teraz , iż nie miała żadney przyprawy. Położyłem ią
w popiele żarzystym, żeby się upiekła, i właśniem ią wy
garniał i strugał, kiedy mnie posłowie Samnitów zeszli.
Apicyusz. I ofiarow ali ci złoto ?
Kuryusz. Ofiarowali.
Apicyusz. I tyś gó nie przyiął ?
maiąc iednak, iż następnym zbytkom nie wystarczą, trucizną
życia dokonał. Napisał księgę de re Culinaria.

16

ROZMOWY

Kuryusz. Nie przyiąłem. A iakem im w ówczas powie
dział, żeby mi dali pokóy, tak i tobie teraz toż samo po
wiadam.
Apicyusz. Więc sposób pieczenia dawał owey rzepie
smak nadzwyczayny.
Kuryusz. Co tobie do tego wiedzieć, iak ia rzepę piekł.
Ja ciebie o to nie pytam, iakeś ty sam ieden mógł tyle zieść ,
ile wszyscy filozofowie, którzy tylko byli, są, a może, któ
rzy i potem będą.
Apicyusz. Jużem ci powiedział, że piszę księgę.
Kuryusz. A mnie co do tego, że ty księgę piszesz.
Apicyusz. Ze mi właśnie rozdziału o rzepie krakuie.
Kuryusz. Niech brakuie i o marchwi, mnie to bynaymniey nie obchodzi.
Apicyusz. Więc nie iesteś przyiacielem ludzkości.
Kuryusz. Rzepa do tego nie należy.
Apicyusz. Należy i wielce, kiedy ia tobie powiem, o
czem piszę.
Kuryusz. Mów co prędzey, bo nie mam czasu.
Apicyusz. Piszę księgę znamienitą, kunsztowną, do
wcipną.
Kuryusz. To niedobrze, kiedy się kto sam chwali.
Apicyusz. Nie siebie ia chwalę, ale kunszt, o którym
piszę.
Kuryusz. Jakiżto ten kunszt?
Apicyusz. Kuchenny, i onimmoia księga, którey ty
tul: Claudii Apicii de re Culinaria etc. W tey księdze
potrzebny rozdział o rzepie , na dopełnienie którego ciebie
ia, iako tego, który naylepiey o niey sądzić możesz, wy
brałem.
Kuryusz. Mości Panie Klaudyuszu Apicyuszu, autorze
xięgi dere Culinaria. na to czem mnie zagadłeś, to iest względem rzepnego rozdziału, tak odpowiadam: iż gdybyś był
żył za moich czasów, a śmiał się takowemi baśniami zaprzą
tać, i innych trudzić, skazanoby cię do kuchni ohozowey,
żebyś lepszym od ciebie rzepę strugał. To za przedmowę
do twoićy księgi de re Culinaria położywszy, do rozdziału
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mnie wyznaczonego tak się przykładam. Rzepa Kuryusza
droższą była nad złoto Samnitów, bo cnota Kuryuszowa
nie była na przedaż; Rzepa Kuryuszowa dla tego była sma
czna , iż ią poprzedzała praca, a towarzyszyła iey wstrzemię
źliwość; tych dwóch przyprawdo iadla kto używa, obeydzie
się bez księgi Apicyuszowey de re Culinaria. Bądź zdrów
a iak staniesz przed Minosem, który cię ma sądzić, tay, iak
możesz, rzemiosło twoię, żeby cię do kuchni Plutonowey nie
odesłał.

ROZMOWA VII.
Miedzy Alexandrem W. Juliuszem Cezarem,
i Dyogenesem.
Juliusz do Alexandra. Witam cię synu Jowisza X).
Alexander. Pozdrawiam wnuka Wcnery l).
Juliusz. Jesteśmy więc w dość ścisłem pokrewieństwie ,
przezacny wuiu.
Alexander. I miłe mi to powinowactwo, szacowny siestrzeńcze: ale podobno nie wiedziałeś jeszcze otey krwi związ
kach, gdyś płakał patrząc na móy posąg w Hiszpanii. w).
Julius~ Śmiałem się ia w duchu, tak iak i ty podobno,
gdy n „• z bogami krewnili pochlebcy; bądź więc o tern
pp" '.a, iż móy płacz nie pochodził z zazdrości rodu, ale
-ego iedynie , iż w tym wieku, w którym ty panem świata
będąc skończyłeś życie , ia dopiero iść w ślady twoię zaczy
nałem.
Alexander. Jakoż masz zaszczyt, iż cię Plutarch zbliżył
do mnie.
AJ Alesander podbiwszy Egipt, gdy odwiedzał w Libii kościół
Ammona, iego wyrokiem Jowisza synem był ogłoszony, i odtąd
tym się zaszczytem chlubił.
I) Familia Jułiuszów od Eneasza syna Wenery i Anchizesa
przez Jula wnuka iego, ród swóy wywodząc, zaszczycała się
bydź płodem Wenery.
mj Juliusz będąc niedaleko miasta Kadyz w Hiszpanii, zapła
kał widząc posąg Alexandra, z tego powodu , iż w równym iemu
wieku dopiero działania swoie zaczynał.
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Juliusz. Obok położył.
Alexander. Chciał osobliwością dać dziełu zaletę.
Juliusz. Byłaby, gdyby mnie był tylko do ciebie zbliżył.
Alexander. Kto za kim idzie nie idzie obok.
Juliusz. Go do czasu; ale co do chodu może wyścignąć
poprzednika.
Alezander. Nadziei tracić nieniależy, i owszem zapal
wspaniały, choć nie dostępnie tego, czego pragnął, godzien
szacunku, iż śmiał pragnąć.
Juliusz. A tern większego, gdy dokazał.
Alexander. Miłość własna powiększa rzeczy.
Juliusz. A zazdrość ie zmnieysza.
Dyogenes. A wzrok trzeciego nieuprzedzony , tak o nich
sądzi, iak są w istocie.
Alexauder do Juliusza. Któż to śmiał przerwać roz
mowę naszę ?
Juliusz (śmieiącsię). Pewnie iaki syn Neptuna, albo
wnuk Junony.
Dyogenes. Nie chciałem woyny na polach Elizeyskicli
iuż was była zaczęła uwodzić zapalczy wość o pierwszeństwo,
i dla tego nie z beczki, ale z pod niey wyszedłem.
Alexander. Jakcś ią tu znalazł.
Dyogenes. Bachus ią był nadpoczął, Sylen wypróżnił,
iam się schronił pod nię, żebym was słyszał rozmawiaiących,
i widzę, iż choćbyście ią pełną wody Letheyskie'y wypili,
ieszczeby wam z pamięci dawna wyniosłość wasza nie wyszła.
Alexander. I tobie, widzę, więcey ieszcze Letheyskiey
wody wypićby należało, żebyś złorzeczyć przestał.
Dyogenes. Alboż złorzeczy, kto prawdę mówi ?
Juliusz. Choć i prawda, iest przecięż złorzeczeniem, gdy
ią kto zjadliwie obwieszcza.
Jakże chcecie, abym wam prawdę powie
dział ?
Juliusz. Tak, iak ią opowiadać należy.
Dyogencs. Pytam się was naprzód, czyście bogi?
Alexander. A tobie co do tego ?
Dyogenes. I bardzo do tego; bo ieżeliście bogi, gdy wszys

zmarłych.

*9

tko wiecie, prawdy wam obwieszczać nie potrzeba: ieżeli
ludzie, tak was przeszła wasza wielkość omamiła, iż nie przyy miecie zapewne tego, co się wam nie podoba, a gdyby się
miało podobać, musiałoby bydż kłamstwem, którego ia
popełniać nie chcę.
Alexander. Mów, co ci się podoba, może nas rozśmie
szysz.
Dyogenes. Was, którzyście wszystkich smucili? nadtoby
to odemnie dla was było względów.
Juliusz. Mów śmiało, żebyś nam co nowego powiedział.
Dyogenes. Zapewne co nowego, gdy prawdę powiem,
którey wam nikt obwieścić nie śmiał.
Alexander. Jam szacował przestrogi.
Dyogenes. Znać to po nosie i uszach Kalistena. n)
Juliusz. Mnie chwalono z'dobroci.
Dyogenes. Jakoż płakałeś nad głową Pompeiusza, bę
dąc przyczyną iego śmierci, o)
Juliusz do Alexandra. Podżmy stąd, niech szczeka na
nne przychodnie, p)
4lexander. Dobrze mówisz, nie zna się na nas.
Dyogenes. Co to mruczycie pocichu, podobno się wam
prawda nie podoba.
Juliusz. Juzem ci rzekł, iak prawdę obwieszczać należy :
ieżeli zaś iesteś tak wielkim (iako mówisz) iey miłośnikiem ,
posłuchay tey, którą ci powiem. Gniewasz się po śmierci
naAlesandra za to, że cię za życia niedosyć uczcił. Wy
mawiasz nam wyniosłość ty, któryś był naydumnieyszym
złudzi. Co był świat Alexandrowi, to tobie twoia beczka ,
«) Kalistenes Filozof byt w towarzystwie Alexandra , a gdy
ten po zwycięztwie Daryusza, synem się bydż Jowisza mie
niąc, wyciągał i po Grekach czci bogom winne'y, oparł się
wręcz takowemu żądaniu Kalisten, i natychmiast za rozkazem
Alexandra po urżnięciu uszu i nosa wsadzony w klatkę, za woyskiem był wożony.
o) Juliusz, gdy mu zabitego Pompeiusza w Alexandryi gło
wę przyniesiono , odwrócił twarz i zapłakał.
p) Cyników, z których sekty był Dyogenes, pospolicie dla
ich bezczelnos'ci psami zwano.
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i ieżeli on z grzeczności może dla ciebie powiedział, iż gdyby
nie był Alexandrem, cbciałby bydź Dyogenesem ; ty z roz
paczy , żeś nie był Alexandrem, i iemu i mnie złorzeczysz.

ROZMOWA VIIL
Miedzy Alexandrem a Klitusem. q)
Klitus clo Alexandra. A czy cię tu kto na pola Elizeyskie tak nie przesłał, iak ty mnie ?
Alexander. Alboż to ieszcze wody niepamiętney nie pi
łeś, że o przeszłych rzeczach pamiętasz ?
Klitus. Są takie, które się zupełnie zapomnieć nie mogą.
Alexander. Uznaię teraz. Ale cię zaklinam na wszystkie
względy , zaprzestań wymówek , które mnie dręczą. A ie
żeli nie wiesz o tem, com ia po twoiey śmierci uczuł.. ..
Klitus. Wiem, iż płakałeś po niewczasie wyszumiawszy
się zwiną, ale iak widzisz łzy mnie twoię uie ożywiły. Może
płakałeś i po Parmenionie. r)
Alexander. Rozumiałem, iż z życiem się niesnaski koń
czą , ale widzę, iż i po śmierci trwa zemsta.
Klitus. Sam doznałeś iey wśród siebie za życia ieszcze,,
gdy i łzy pamięci zbrodni twoich nie starły.
Alexander. Aleby się teraz przynaymniey powinna uła
godzić.
Klitus. Nie mniemay mnie bydż mściwym, Alexandrze,
ale wybacz żem się dał uwieść słabemu uczuciu. Zleś zapła cił obrońcy życia.
.
Alexander. Znowu się wracasz do tego, co chcesz, abym
wybaczył. A niechbym też i ia co powiedział, zmnieyszaq) Klitus stawny woiownik, ieden z namiestników Alesandra
w bitwie przy Graniku życie mu ocalił, w dalszym czasie, gdy
Alezander w biesiadach niepomiarkowany i sam pit nad miarę
i innych poił; winem zagrzany wymawiał mu niewdzięczność
ku sobie i Slacedonom, czem go tak rozgniewał, iż porwawszy
oszczep wskroś go nim przeszył.
? ) Parmenion zawołany wódz ieszcze za czasów Filipa, z roz
kazu Alexandra zabitym został.
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łaby w oczach twoich niegodziwość moiego czynu. Pytam
się ciebie, kto z nas dał przyczynę do tego, co się stało ?
Klitus. Ty, boś na mnie dla tego powstał, żem ci wręcz
prawdę powiedział.
Alexauder. Daymy to, iż miałeś przyczynę do żalu, ale
bylże to czas i mieysce do wymówek?
Klitus. Alboż nie wiesz o przysłowiu, iż w winie prawda.
Alexandcr. A ty o drugim, iż z panami i ogniem ostro
żnie poczynać trzeba ?
Klitus. Jakoż dałeś tego dowód na moiey osobie. Zdzi
wisz się może nad tern, coć powiem.
Alexander. Mów.
Klitus. Oto i ty i ia, winniśmy wspólnie temu, co się
stało , a znowu i ty i ia nie winniśmy.
Alexander. Tłumacz się iaśniey.
Klitus. Tyś winien, żeś na wymówki zarobił; iam wi
nien , żem ci zbyt ostro wymawiał. Tyś winien, żeś piane
mu nie przebaczył, zwłaszcza żeś go upoił. Jam winien,
żem się upił. Kie winniśmy obadwa na koniec, ale wino,
które nam przytomność odebrało.
Alexander. Jam winien wszystkiemu przez rnoię niewstrzemiężliwość. Gdybym cię nie upoił, byłbyś mi nie zło
rzeczył ; gdybym się był sam trunkiem nie zalał, byłbym ci
złorzeczenie wybaczył.
Klitus. Prawdę mówisz Alexandrze: niech się z naszego
przykładu następni uczą, iak nad wszystkie inne przywary,
naygorsze iest piiańst wo , gdy rozum odbieraiąc, wszystkich
zbrodni może się stać przyczyną.

ROZMOWA IX.
Miedzy Likurgiem s) prawodawcą Lacedemonów, a Gwilhelmem Penn, t) założy
cielem Pensylwanii.
Likurg. A i ty, iak słyszę, skleciłeś Rzeczpospolitą ?
s) Likurg z krwi królów Sparty pochodzący, nowe tamtemu
kraiowi nadal prawa, przy wolności zachowuiąc królestwo.
t) Gwilhelm Penn syn Admirała Angielskiego, nowowszczy-
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Penn. Ja myśli nawet o tem nie miałem.
Likurg. Kray nazwałeś od imienia twoiego Pensylwanią,
a miasto stołeczne Filadelfia., na znak społeczeństwa towa
rzyszów i uczniów twroich.
Penn. Znać , iż iuż nie iesteśmy tamtego świata mieszkań
cami , kiedy tu, iak sądzę z powieści tivoich, wiadomości
fałszywe przychodzą. JN ie ia, ale inny przedemną towarzy
stwo , w którem byłem, ustanowił. «) Inni nadali nazwi
sko moie kraiowi, w którym założyłem osadę, a ten kray
nie był za mnie oddzielną przezemnie ustanowioną Rzeczy
pospolitą, bomia się nie wyłączył od wspólney oyczyzny, i
moiey i tych, co zemną przybyli do Ameryki.
Likurg. Gdyś kray zyskał w Ameryce, znać, iż byłeś
woiownikiem.
Penn. 1 owszem zakazałem swoim woiować.
Likurg. A gdyby cię byli i twoich w nowey osadzie sąsiedzi zbroyno zeszli ?
Penn. Nie zeszli, pókim żył, iniezeydą.
Likurg. Toś wieszczek.
Penn. Można nim bydż bezpiecznie w takowych, iakcm
był, okolicznościach. Kto zasadą swoiego zgromadzenia,
cnotę i miłość ludzkości położy, nieprzyiacioł obawiać się
nie powinien. Tak ia tey prawdzie zaufałem, iż nie tylko
zakazałem następnym po mnie woiować, alem nawet zabro ■
nil im imać się oręża.
Likurg. Nie znałeś ludzi, gdyś im tak nieuważnie zaufał.,
Nie byłbym ia moich Spartanów ku woynie sposobił, gdy
bym nie był u siebie przekonanym, iż iak zaczepiać innych
nie należy, tak przystoi bydż zawsze gotowym ku odparciu,
kiedy zaczepią.
Penn. Jeżeli o to idzie, kto z nas lepiey znał ludzi, mnie
liaiącey się w Anglii sekty Kwakrów byt nayżarłiwszym rozmnożycielem : chroniąc się prześladowania , w Ameryce pólnocney
założył osadę i tam ucznie zgromadził; po śmierci iego ta osa
da Pensylwanią nazwana była.
w) Pierwszym prawodawcą sekty Kwakrów był nieiaki Jerzy
Fox; umarł w roku 1681.
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się zdaie, iż temu pierwszość należy, który ich złem mnie
maniem nie oczerniał. Wiele iest zbrodni na świecie; wiele
fałszu, wiele zjacłłości; są ludzie źli; ale że są, rodzaiowi ca
łemu zdrożności przypisywać nie należy. Na tey ia zasadzie
stanowiłem nie prawodawstwo , ale szczere i czułe przepisy
i napominania moie. Gdym przybył do Ameryki, gdzie mnie
dla moiego sposobu myślenia prześladowanie zapędziło, zna
lazłem ludzi dzikich; tycbby nayprzyzwoiciey ziemi osądzić
było można, i byli wprawdzie; ale ich zły przykład z Euro
py przybyłych, choć wiadomszych i nierównie oświeceńszych, popsuł. Znaleźli oni w moiem postępowaniu otwar
tość i szczerość, i natychmiast wrócili się do dawnego sposo
bu działania swoiego; to iest do tego, czem przyrodzenie
chce mieć człowieka. Zgodziliśmy się przez sposób zamian
o ten kawał ziemi, gdziem wśród ich kraiu założył osadę;
pierwsza to podobno była w świecie , która się bez gwałtu
obeszła.
Liknrg. Trzeba, widzę, nowego świata szukać, żeby
ludzi poczciwych znaleźć.
Penn. Ze starego do dobrych przyszli dobrzy: spokoynośćto uczyniła, coby się może woiownictwu nie udało.
Liknrg. Więc , iak daiesz poznać i uczuć pokornie, lepsze
Kwakry, niż Spartany.
Penn. Daię uczuć i poznać, iż różnicy między ludźmi, a
dopieroż między narodami, czynić nie należy.
Liknrg. Usprawiedliwiła trwałość Sparty ustawy moie.
Penn. Moi, byleby się przepisów moich, a raczey przy
rodzenia trzymali, wieczyście trwać mogą.
Liknrg. Bez surowey ostrości ustaw, stałość zgromadze
nia utrzymać się nie może.
Penn. A na co się zda trwałość w ustawiczney przykrości,
cierpieniu i niewygodzie ? nadto dziką dałeś cnocie postać.
Liknrg. Pewnie dlatego, żem ią pracą i wstrzemięźliwo
ścią oszaricował, a przeto niezwyciężonych Sparcie nadał
obrońców.
Penn. INadarzyłeś woiowników, ale ci zbyt uięci miło
ścią sławy, zamiast obrońców własnego siedliska, stali się
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z czasem naiezdnikami cudzych. Chęć pierwszeństwa ska
ziła wstrzemięźliwość, a z iey utraceniem stracili sławę, a po
tem i owę trwałość, z którey się chlubisz.
Likurg. JN ie uwłaczam ia spokoyności, i iak mówisz ,
otwartey uprzej mości, ale nie idzie zatem, iżby waleczność
naganną była.
Penn. 1 lwy ią maią.
Likurg. Zowią ich też królami zwierząt.
Penn. Nie iestto na pochwałę królów, chyba twoich
w Lacedemonie.
Likurg. Usprawiedliwiasz takową powieścią przydomek
twoich, którjrch pospolicie drzącemi zwano.
Penn. Żeś w żart rzecz obrócił i zwięźle, uznawam w tern
Spartana; że się ia o to nie urażam, poznay Kwakra.
Likurg. Pokornego, który się chwali.
Penn. I to przj7cinek; ale odstąpiliśmy od rzeczy. Wiel
bili ciebie i słusznie , boś był cnotliwym; wielbili twoich, i
sprawiedliwie ze wstrzemięźliwości: ale kto wie, czy osobli
wość postępków waszych nie przyczyniła się do tego uwiel
bienia. Chcąc mieć pokóy ze wszystkiemi, z tobą, ile wy
mów nieyszym, w zatargę nie wchodzę. Nie iestem upartym
w zdaniu: pozwól mi iednak myśleć po moiemu, a przebacz,
gdy ci w prostocie powiem, iż wolę snopek zboża, niż wie
niec z lauru.

ROZMOWA X.
Miedzy Kalistenem Filozofem, w) a Suł
tanem Baiazetem. x)
Iialislen. Ktoby się tego mógł spodziewać, iżby między
nami było podobieństwo ?
Paiazet. Dwie rzeczy przeciwnie zgodziły bakałarza z woiownikiem.
w) Kalisten Filozof, za to iż czci na wzór Persów Alexandrowi oddawać nie chciał, pozbywszy uszu i nosa w klatce zam
kniętym został.
z) Baiazet II. Cesarz turecki zwyciężony i w niewolą wzięty
od Tamerlana (iak wieść niesie), w klatce życia dokonał.
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Kali sten. Poznawać się daiesz po twoiey grzeczności.
Baiazet. Tak iak ty po zuchwalstwie.
Kalisten. Niech i tak będzie, iednakże to prawda, com
powiedział.
Baiazet. W czemżeśmy do siebie podobni?
Kalisten. Oto wtem, żeśmy obadwa siedzieli w klatce.
Baiazet. Al aszszczęście, że cię tu móy pałasz dosiądź nie
może, inaczeybym cię zuchwalcze rozplatał.
Kalist m. Alboś nie siedział w klatce u Tamerlana ?
Baiazet. A tobie co do tego?
Kalisten. Oto do tego, żeśmy stąd do siebie podobni
bom i ia w klatce s:edział.
Baiazet. Pewnie za zuchwałość.
Kalisten. I ty nie za pokorę. Jam za to siedział, żem pra
wdę mówił, i nie chciałem na wzór Persów bić czołem Alexandrowi.
Baiazet. Dobrze uczynił, że cię tak osadził: nauczyłbym
i ia ciebie , iakto monarchów szanować należy.
Kalisten. Bo też miałeś dobrego nauczyciela w Tamerlanie.
Baiazet. Los szczęśliwy dał mu zwycięztwo, a mnie
przeciwnym zwrotem i tron i wolność odebrał.
Kalisten. Zwyczayna zwyciężonych na los skarga, gdy
częstokroć sami nieszczęścia swoiego bywaią przyczyną.
Baiazet. Jeżeliś tak był gadatliwym i zjadłym zażycia,
zamiast tego, że ci nos i uszy oberznięto, lepiey było na
kłódkę usta zamknąć.
Kalisten. Znać, iż nie wiesz, co toiest filozof.
Baiazet. Cóżto za Zwierzę?
Kalisten. W zględem nich inni są zwierzętami, a oni tyl
ko sami godną postać człowieka noszą; z pozoru i przyro
dzenia takiemi są iak drudzy, z dowcipu, nauki i wzniosło
ści umysłu, przewyższaią i przewyższać będą wszystkich.
Baiazet. To i Tamerlan musiał bydż filozofem, kiedy
mnie zwyciężaiąc przewyższył wszystkich współczesnych.
Kalisten. Nie na sile i zwycięztwach postronnych zasaTom KII.
5
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dza się mądrości wzniesienie i wspaniałość: filozof z sobą
walczy i siebie zwycięża.
Baiazet. Takie mi rzeczy prawisz, iż domyślam się, dla
czegoś w klatce siedział. Aloia rada wróć się do niey, póki
cię znowu nie wsadzą.
Kalisten. Wsadzić teraz nikt nie może, i klatki tu nie
masz. A zatem i ty bądź bezpieczen. Jam siedział w niey za
życia, i chlubię się z tego, żem w niey siedział.
Baiazet. Znać, iż wy filozofowie przywykliście do chlu
by, kiedy się nawet i z klatki chlubicie. Wróć się doswoiey, a moiey day pokóy.
Kalisten. Masz przyczynę nie cierpieć wspomnienia o
twoiey: ale ia , gdy w niey dla cnoty osadzony zostałem ,
przenoszę ią nad tron Tamerlana.
Baiazet. Wie śpieszysz się iednak do niey, choć cię za
praszam.
Kalisten. .Tuzem ci powiedział, że ie'y tu nie masz ; po
wiedz mi iednak proszę, coś czuł, coś myślał, gdyś w two
iey siedział?
Baiazet. Czułem, co monarcha i woiownik w takim
stanie czuć może. Mniemałem, iż nie było większego udrę
czenia, nadto, któregom doznawał: teraz wiem, iż mi ieszcze iednego naówczas nie dostawało.
Kalisten. Jakiego?
Baiazet. Słuchać twoich baiek. Ba.dź zdrów: a gdy ci
chełpliwa wielomówność własne twToie uszy odięła, naucz
się cudze oszczędzać.

ROZMOWA XI.
Miedzy Arystofanem y) i Molierem, z)
Arystofanes. Wierzyć temu nie mogę, co mi powiada
ją św ieżo tu z tamtego świata przybywaiący, iż kunszt tearalny za moich czasów' w Grecyi poważany, z póżnieyszym
wiekiem do tego stopnia poniżenia przyszedł, iż piszącym
yj Arystofanes sławny pisarz komedyy w Atenach.
z) Moliere nayslawnieyszy pisarz komedyy umarł w Paryżu
roku 1673.
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niewiele nadaie szacunku, a zaś tym, którzy są na teatrach
obelgą iest i upodleniem.
Moliere. JMógł ci Terencyusz z Plautem dostateczną dać
wiadomość o Rzymianach, iż iuż i u nich ten kunszt stra
cił był szacunek i wziętość : zaś aktorowie tak byli zniewa
żeni, iż się Rzym dziwił temu, gdy raczył Cyceron bronić
u sądu Roscyusza. a).
Arystofanes. Więc się nie macie przyczyny na Greków
o to gniewać, iż wszystkie inne narody barbarzyńcami
zwali.
Moliere. Jeżeli to stąd przypisywali, że nie szacowali
teatralnych w idowisk i aktorów , nie maią się o co gniewać
mniemani barbarzyńcy.
Arystofanes. I autor i aktor razem, przeciwko sobie
mówisz.
Moliere. I za sobą, gdy się uprzedzeniem nie uwodzę.
Trzebaby wniść w przyczyny, dla czego u późnieyszych
dzieła dramatyczne straciły swóy szacunek, a dopiero ie
wtenczas równie iak i aktorów winować, ieżeli się znaydą
te przyczyny bydź sprawiedliwe, ku obw inieniu i naganie.
Arystofanes. Jakaż mniemasz, mogła bydź przyczyna
takowego sposobu myślenia i działania ?
Moliere. Powiedziałbym, ale mnie dzikim w ówczas
nazwiesz.
Arystofanes. Ciebie? sambym był dzikim, gdybym to
powiedział. Ale uspokóy ciekawość, mów śmiało.
Moliere. Twóy własny przykład.
Arystofanes. A ie dosyć namienić, trzeba rzecz wesprzeć
dowodami, iżby przynaymniey miała podobieństwo do
Moliere. Ta bacznych nie obraża.
Arystofanes. Gdy iest w istocie.
Moliere. Jużem czekał wyroku dzikości, gdybyś się był
nie zatrzymał.
aj Roscyusz nayznakomitszy aktor teatru Rzymskiego; iest
między dzielini Cycerona mowa, którą miał naiego obronę.
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Arystofanes. Nie trzeba się śpieszyć z wyrokami.
Moliere. Wzniosłeś, przyznać to każdy musi, kunszt
twóy wiadomością rzeczy, dowcipem nieporównanym, pra
cą — ale —
Arystofanes. Cóż za ale ?
Moliere. A i to ale, że nie dasz dokończyć.
Arystofanes. Jak widzę, z moiey niecierpliwości czy
niąc sobie igrzysko, może ci się marzy nowa scena do two
ich natrętów, b)
Moliere. Wzniosłeś twóy kunst, iakom iuż powiedział
wiadomością, dowcipem i nauką ale odraziłeś od niego.
Arystofanes. Czem?
Moliere. Mógłbym przestać mówić na takową niecier
pliwość.
Arystofanes. Wybacz. Ale mnie to zbyt obchodzi, co
mam usłyszeć: powiedz więc, czem od kunsztu moiego od
raziłem ?
Moliere, Nieuczciwością wyrazów i obmową.
Arystofanes. Za moich czasów mówiono otwarcie , i iak
u was potem przysłowie urosło : nie ohwiiano prawdy w ba
wełnę.
Moliere, Ale że naga, iakeście ią sami oznaczyli, dawa
no iey takie, iakiego niekiedy potrzebowała, nakrycie.
Arystofanes. Z rąbku może, co na wskroś widać.
Moliere. Od tego roztropność, kiedy rąbek, a kiedy
płótno, lub inna gęścieysza odzież.
Arystofanes. Czy rąbek, czy płótno, czy inne obwinię
cie , wszystko to oznaczało podły, bo trwożliwy i wahaiący
się sposób myślenia. Zacieśnia on umysł, a w kunszcie tea
tralnym tłumi śmiałość wyrazów dzielnych. Jest w takow y m sposobie czynienia, iakie u nas było, nieiaka przy
wara: ale większą uznaię w trwoźliwey podłości, nieśmieiącey prawdę iawnie obwieścić.
Moliere. A gdy to obwieszczenie może się stać bez uymy
oby czajności i szkody cudzey?
b) Jedna z pierwszych komedyy Moliera iest o natrętach.
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Arystofanes. Szczególne złe ustąpić powinno powszech
nemu dobru.
Moliere. Ale gdy powszechne dobro bez szczególnego
złego obeyść się może, ustaie przyczyna byclź złego dzia
łaczem.
Arystofanes. Miano ci iednak za złe, żeś się śmiał z na
bożnych. c)
Moliere. 7j źle nabożnych śmiałem się, a tacy«są bczbożnemi: i lubo miałem w tey mierze wyśmiewania ciebie po
przednikiem , żadnegom iednak na koszu wśród teatru nie
zawiesił, d)
Arystofanes. Przymawiasz mi o Sokratesa, ale to był
móy nieprzyiaciel.
Moliere. Jeżeli dla tego mniemałeś go bydź twoim nieprzyiacielem, żeś z obmową w komedyach swoich nieuczci
wość umieszczał; czynił on naówczas powinność prawego
męża: twoią było odmienić sposób pisania, i wielbić tego,
który dla cnoty narażał się natwoie szyderstwa.
Arystofanes. A tyT widzę sokratyzuiesz ?
Moliere. A ty może mnie chcesz także na koszu zawieszać?
Arystofanes. Alboż mamy tu widowiska? A choćbyśmy
i mieli, swóy swoiemu szkody nie uczyni.
Moliere, Zaszczyt to dla mnie, że mnie przyswaiasz: to
mnie iednak obchodzi, iż nie iesteś o tem przeświadczony,
iż komedya szkołą obycżayności bydż powiną.
Arystofaues. Już tam nie komedya, gdzie słuchacz
ziewa.
Moliere. A gorzey ieszcze, gdzie obrażony płacze, a mło
dzież złego się uczy.
Arystofanes. Jakże można połączyć wesołość z tak ścisłą,
iak ty o niey trzymasz, obyczaynością?
Moliere. Dał tego dowody godny twóy następca Menancj Moliere napisał komedyą przeciw hipokrytom pod nazwi
skiem Tartuffa.
dj Arystofanes , w komedyi, którey dał tytuł obłoków,
szydzaiąc Sokratesa, zawiesił go na koszu.
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der, e) a po nim Terencyusz, choć nie Grek, a zatem we
dług Was barharzyniec. Nie śmiem się kłaść w ich liczbie,
bom i ia niekiedy wykroczył, nie idąc za tem właściwem komedyy prawidłem, iż śmieiąc się, nie gorszyć i obrażać; lecz
ile możności, poprawiać obyczaie należy.

ROZMOWA XII.
Miedzy Kamiliem f) a Koryolanem. g)
Koryolan. Kochaliśmy oyczyznę, i daliśmy krwią naszą
tey miłości dowody; iakież były skutki ty lu prac, starań ,
zabiegów i niebezpieczeństw? nauczyło nas smutne doświad
czenie, iż pracowaliśmy dla niewdzięcznych.
Kamili. Alboż cię to nagroda do pracy wiodła?
Koryolan. Jest ona sprawiedliwą korzyścią, i nanieysię
zawiodłem.
Kamili. Sam twóy przydomek oznacza czułą wdzięczność
oyczyzny twoiey, gdy ci go nadała za wzięcie miasta .Koryolów.
Koryolan. Mało to było za moie zasługi.
Kamili. Wiele, gdyś ty pierwszy tak pochlebną nagrodę
zyskał: gdy zaś iest sprawiedliwą, słodkie uczucie sprawo
wać powinna. Wymagać więcey , oznacza albo zbyteczną
chciwość, albo wyniosłość nieograniczoną.
ej Menander kwitnął po Arystofanie, i komedye iego lubo
przez Terencyusza na łaciński ięzyk przełożone , do wiadomości
następnych wieków nie doszły; ścisłym iego naśladowcą był
Terencyusz , którego dzieła stały się następcom w tym rodzaiu
pisania prawidłem.
fj Kamili sławny wódz Rzymski, mimo zasługi swoie , podeyściem przeciwnych skazany na wygnanie , gdy pote'm Gal
lowie Rzym opanowawszy, Kapitolium obiegli, i iuż im opłatę
za odstąpienie liczono, przybył na pomoc oyczyźnie i Gallów
pokonał.
Koryolan wielokrotnemi dowodami męztwa wsławiony, gdy
ustąpić musiał, udał się do Wolsków , i na czele ich
wo
ly Rzym obiegł, ubłagany prośbami matki i żony zwróyfk\, wkrótce od Wolsków zżycia wyzuty.
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Koryolan. Popsuły cię, iak widzę, tuteysze mędrki, któ
re iak zaczną przesadzać w wykwintney mądrości swoiey , i
ich nikt, i podobno oni sami siebie nie rozumieią.
Kamili. Nie potrzeba się udawać do filozofii i filozofów
w rzeczy prostey, którą każdy poiąć może.
Koryolan. Więc ia Kamillu, prościeyszy nad prostych,
bo tego co mówisz, nie rozumiem.
Kamili. Mówraczey, iż rozumieć niechcesz; więc lubo
wiem, iż rozumieiącemu mówię, czynię iednak. iak gdybyś
nie rozumiał ,i tak rzecz tłumaczę. Służyć oyczyźnie, nie iest
to frymarczyć, a zatem w nagrodzie szukać zarobku: działa
nie to, samo przez się sercom poczciwym naysłodszą iest
korzyścią, i oyczyzna daiąc nagrodę, nie wypłaca się z dłu
gu ; ale pełniącemu powinność oznacza czułość śwoię.
Koryolan. Dobrze to wszystko, co mówisz, ale przyznay
ty sam, iż nie było ci to do smaku, gdy cię z Rzy mu wy
gnano.
Kamili. Porzucać własne siedlisko przykrem iest uczu
ciem; bolałem niezmiernie, gdym Rzym, oyczyznę moię
rzucać musiał: ale uskramiaiąc w sobie czułość , zostawiłem
czasowi odkrycie prawdy, a zatem niewinności moiey; przy
szła nakoniec ta pora, i byłem tak szczęśliwym, żem oyczyznę od zguby uratował.
Koryolan. Srożey się ze mną Rzym obszedł, i żałował
potem tego, co zdziałał.
Kamili. Może się Koryolan ucieszył zemstą; ale mueiała
boleć Rzymianina.
Koryolan. Prawiłeś powiedział: ale cóż było czynić,
kiedy się iuż krok pierwszy uczynił ?
Kamili. Przymusić Rzym, aby cię kochał. Byłeś skrzyw
dzonym , bolałeś słusznie, ale zbyt dałeś się uwieść poryw
czości uczucia twoiego.
Koryolan. Taż sama porywczość, która mnie niegdyś
zdatnym w dziełach woiennych czyniła Rzymowi, taż sama
(przyznać muszę ), ledwo go nie przywiodła do zguby. Są
skłonności wrodzone, który cli przezwyciężyć nie możemy:

32

ROZMOWY

moie gwałtowne, a trwałe, w dalszym ciągu i w Rzymie i
na wygnaniu stały się nieszczęścia przyczyną.
Kamili. Nie może bydź większe, iak targnąć się na eyczyznę.
Koryolan. A kiedy niewdzięczna ?
Kamili. Obywatele bydź mogą; powszechność choć w po
ry wczości uymie, z czasem przywróci. Uczułem ia to Koryolanie , gdym wśród czci i uwielbienia na iey łonie życia
dokonał.
Koryolan. Nie uczułem ia tey słodyczy, gdy mnie wy
bawiciela swego po śmierci przynaymniey Rzym nie uczcił,
a iednakże dla niego straciłem życie.
Kamili. Matce, żonie i dzieciom twoim winien Rzym
wybawienie, i uczcił ie wdzięcznością. Ty życie tracąc, sameś się skarał; i ieżeli tak wielkie, iakie popełniłeś św iętokradztwo, usprawiedliwienie iakieżkolwiek znaleźć może,
zmnieyszyleś życia ofiarą wielkość błędu tw’oiego.

ROZMOWA XIII.
Miedzy Darytiszem królem Persów a Piastem.
Daryusz (patrząc na Piasta zbliżaiącego się). Z odzieży
miarkuiąc, musiał to bydź człowiek pospolity.
Do Piasta. Wybacz staruszku, iż cię spytam, czem by
łeś za życia.
Piast. Chłopem.
Daryusz. I w tym stanie życia dokonałeś?
Piast. Królem.
Daryusz. Chłopem, królem! Zwięzła odpowiedź, toś
pewnie ze Sparty.
Piast. Z Kruświcy.
Daryusz. Byłeś więc chłopem i królem?
Piast. Chłopem i królem.
y
Daryusz. Razem?
Piast. I razem i nie razem.
Daryusz. Staruszku! te żarty wieku twego nie zdobią.
Piast. Choć iestem stary, mam słuch dobry: usłyszą-
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łem więc, coś za picrwszem na mnie wejrzeniem sam do
siebie szeptał. Z pozoru odzieży osądziłeś, iż iestem człowiek
pospolity, a trafiłeś na króla; ten był królem i chłopem.
Że zaś był razem i nie razem, abyś nie rozumiał, iż się udaię
do żartów, które i wiekowi moiemu, i miejscu temu nie są
przyzwoite, tak rzecz obwieszczam. Byłem chłopem, bom
się w tym stanie urodził; byłem udzielnym, bo mnie na ten
naywyźszy stopień ziomkowie moi wynieśli. Przeciąg więc
czasu przed wyniesieniem i po wyniesieniu uczynił, iż nie
byłem razem królem i chłopem; żem zaś po wyniesieniu
skromność pierwszego stanu zachował, byłem razem królem
i chłopem.
Daryusz. Przyznaię, iż mnie powierzchowność uw iodła,
ale się temu dziwować nie powinieneś, wiedząc iaka była
wspaniałość Persów’.
Piast. A ia ci się przyznaię, iż za życia nie wiedziałem
naw et o Persach.
Daryusz. Jakto bydź mogło ?
Piast. Mogło, bom ksiąg nie miał, a choćbym ic miał,
na nieby mi się były nie zdały.
Daryusz. Dla iakieyżeto przyczyny ?
Piast. Bom czytać nie umiał.
Daryusz. I byłeś królem ?
Piast. Alboż to kto czytać nie umie, królem bydź nie
może ? umysł rozsądny poprzedził pismo, i dobrze się działo
za moich czasów.
Daryusz. Cóż cię na tron wyniosło ?
Piast. Miód.
Daryusz. Miód? to bydź nie może.
Piast. Jeżeli cię królem Persów (iakemsię tu dowiedział)
mógł zrobić koń, a czemużby napóy smaczny i zdrowy, nie
miał mi uczynić tey przysługi ?
Daryusz. Więc po piianu zostałeś królem.
Piast. IXie piiaństwo, ale wdzięczność zdarzyła mi pano
wanie. Naród dawny Sarmatów', w prostocie swoiey szacowney, przy innych cnotach wstrzemięźliwość zachowywał.
Persów’ piiaństwo było przywarą, i od nich go zwycięzca
Alesander przciął.
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Dary usz. Jednakowo lepiey bydż królem nie z miodu,
lecz i konia: zwierz ten dzielny -woięwników oznacza.
Piast. L\ie schodziło na męztwie północnym narodom , i
o tem wiesz, A) z doświadczenia. j\ie dla miodu wynieśli
mnie na tron ziomkowie moi, i) ale uważyli w hoynym napoiu, rozdań acza ludzkość i przemysł złączony z pracą.
Mnóstwo przybyłych do Kreświcy na obranie ZJ kióla,
sprawiło głód: zapas moiego gospodarstwa wystarczy ł na
wszystkich wyżywienie. Postrzegł i poznał naówczas lud
prosty, ale cnotliwy, iż temu, który i zbierać bacznie i da
wać roztropnie umie, nayprzyzwoiciey drugiemi rządzić
należy.

ROZMOWA XIV.
Miedzy Krassitsem 1) a Kratesem m)
filozofem.
Krassus. Jakiś się tu widzę fdozof do mnie zbliża ; poznaię go po minie i odzieży: z takich ludzi mała pociecha,
a zarobku na nich prawie żadnego nie masz. Miałem ich
między moiemi niewolnikami czterech, i wiele mnie koszto
wali, a gdym ich naymowal, aby uczyli filozofii, nie przy
szło liii z nich i dwa procentu: z taneczników zaś i kucha
rzów miewałem czasem piętnaście od sta.
hj Daryusz król Perski wyprawiwszy się przeciw Scytom
z wielką silą, nie tylko ich pokonać nie mógł, ale ledwo, utra
ciwszy wiele ludzi, do kraiów swoich wrócić zdołaf.
i) Kroniki dawne powszechnie to przyświadczają, iż gdy
w czasie głodu w Kruświcy Piast tamteyszy obywatel hoynie
zgromadzonym posiłku użjczal, iednostaynemi glosy władzę
naywyższą otrzymał.
kj Lubo według pisarzów narodowych pierwszy Bolesław
Chrobry królem się zwać począł, tu się to nazwisko względem
Piasta, iako oznaczające iedynowladcę, używa.
I) Krassus najbogatszy z Kzymian, skrzętnością, oszczędno
ścią i handlem do niezmiernych bogactw przyszedł; uwiedziony
chęcią nie tak sławy , iak zdobyczy , podiął się woyny przeciw
Partom i na nie'y zginął.
mj Krates Fiłizof zbiory dobrowolnie w morze wrzucił, iżby
przeszkód do nauki nie miał.
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Krates (przybliżaiąc się z powag ). Witani cię for
tuny czcicielu!
■
Krassus. A ty kto iesteś?
Krates. Ten co nią gardzę.
Krassus- Tein gorzej’ dla ciebie niebożę; znać z płaszcza
długiego, który się za tobą wlecze, żeś filozof: ale że ten
i dziurawy i wytarty, móy bracie, twoia filozofia niedobre
go gatunku: bo mów co chcesz, bez pieniędzy i dobrego
płaszcza źle na tym świecie.
Krates. Moia filozofia każę gardzić wygodą.
Krassus. 1 zębami kłapać na mrozie.
Krates. Alboż się do zimna przyzwyczaić nie można?
Krassus. Juźci i do ran i do sińców i do guzów; ale rta
co się przy zwyczaiać, kiedy się można ustrzedz?
Krates. A gdy przyjdzie cierpieć, lepiej’ przygotowane
mu, niż takowemu, który tego nie zna.
Krassus. Móy kochany, a czemuż się codzień umyślnie
niedawisz, żeby ci nie było przykro na ówczas, gdyby cię
wieszać miano ?
Krates. Złodzieiów tylko wieszaią ; moia rada day pokóy
szubienicy.
Krassus. Co ty mianuiesz złodzieystwem ?
Krates. Posiadanie tego, co nie nasze ; posiadanie tego
co naszem bydź nie powinno, posiadanie zbyteczne. W ża
dnym z tych ródzaiów złodziejstwa Kratesa nie znajdziesz,
a w trzecim Krates znayduie ciebie.
Krassus. U ciebie więc bydź bogatym, iestto bydź zlodzieiem.
Krates. Kto ma nadto, a nie użycza, kradnie.
Krassus. A ty się w idzę przymawiasz o iałmużnę , panie
filozofie!
Krates. A tj’ zapomniałeś o tem panie bogaczu . iź po
śmierci bogatych i ubogich nie masz: z czegobyś dal iałmu
żnę, kiedy ostatni grosz dałeś za przewóz Charonowi ' n)

» nj Według powieści Mitologii, dusze po wyjściu z ciała
przychodziły nad rzekę Stysu , przez którą ie z rąk Merkuryusza prowadziciela odebrawszy, przewoził wyznaczony od Plu
tona bożka piekła przewoźnik; taż sama mitologiczna powieść
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Krassus. A mógłby był przewieźć za dwa szelągi.
Krates. A cóżbyś był z trzecim zrobił tu, gdzie pieniądze
wartości nie maią?
Krassus. Zdadzą się one zawsze.
Krates. A co na to powiesz, gdy ia za życia ieszcze wszys- j
tkie co miałem, wrzuciłem w morze ?
Krassus (z zadziwieniem). W morze!
Krates. Tak iest, w morze.
Krassus. A w głębią, czy u brzegu?
Krates. Pewniebyś ie chciał stamtąd wydobydź ?
Krassus. Ale też poco pieniądze rzucać w morze? Uczy- 1
niłeś szkodę powszechną kraiowi, szczególną krewnym lub
przyiaciołom, żeś ich między nich nie rozdał. Mogłeś ie
obrócić na pomoc oyczyzny, na ozdobę miasta, zgoła na
cokolwiekby ci się podobało. Wierz mi, bardzoś źle uczy- /
nił, żeś wrzucił pieniądze w morze: ale podobno żartuiesz.
Krates. Nie żartuię, i możesz na to od współczesny ch
pisarzów tu z nami będących, zasięgnąć świadectwa.
Krassus. Można było komużkolwiek dobrze uczynić,
tyle iest zawsze potrzebnych ludzi.
Krates. Rzecz zła nie powinna się użyczać.
Krassus. Powiedz mi tylko a szczerze, iak się zwało to
mieysce, gdzieś wrzucił pieniądze w morze T
Krates. Choćbyś i wiedział, iuż tam nie doydziesz.
Wstanie, w którym iesteśmy, ubóstwo i bogactwa ani pomódz, ani szkodzić nie mogą. W stanie, w którym byliśmy,
że bogactwa a raczey chęć niepomiarkowana ich nabycia
zkodzi; i życie twoię niespokoyne i śmierć nieszczęśliwa na ywiększym dowodem.

ROZMOWA XV.
Miedzy Horacyuszem a Sarbiewikim.
Horacyusz do Sarbiewskiego. Stronisz widzę odemnie,
a ia cię szukam; iaka bydź może przyczyna (powiedz) tako
wego wstrętu?
twierdziła, iż trzeba było płacie od przewozu Charonowi, i dla
tego zmarłym w usta kładli pieniądz na takow? opłatę.
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Sarbiewski. Nie przystało uczniowi poufalić się z mi
strzem ; czekałem twoiego wezwania.
Horacyusz. Rzadkim przykładem łączysz skromność
z rymotworstwem.
Sarbiewski. Ten mi go dał, który śmiał rozpaczać, iż
Pindara nie doydzie o). Jeżeli w równym, a może przewyższaiącym mogło bydż takowe przeświadczenie, cóż dopiero
w takim iak ia, którego celem to tylko bydż mogło, iżbym
był uznanym iakimkolwiek przynaymniey naśladowcą Horacyusza.
Horacyusz. Zbyt się uniżasz, a i w chwalebnemu działa
niu potrzeba miarę zachować. Coni powiedział o moim
poprzedniku greckim, nie było z moiey strony fałszywą skro
mnością : ta czasem umyślnie się podli, żeby była wznie
sioną. Zapał porywczy Pindara tak dalece zda się wycho
dzić z granic określonych, choć wzniesionego umysłu; iż
słusznie przypiąłem Ikarowe /j) skrzydła zbyt śmiałym
w locie iego naśladowcom.
Sarbiewski. Niebyły potrzebne tobie, któryś innym
i mnie stał się przykładem.
Horacyusz. Grzeczny wyraz nie iest dowodem: nie fał
szuy moich; ściągały się one do powszechności naśladowców,
a iam się z ich liczby nie wyłączał. Doszły nas dzieła twoie
sprawiedliwie zyskałeś wziętość i sławę.
Sarbiewski. Wszakto twóy wyrok, iż grzeczny wyraz
nie iest dowodem.
oj Horacyusz w pieśni II. księgi IV. Rytmów swoich, do Anoniusza Julego taki o naśladowcach Pindara zostawił wyrok :
Pindarum quisquie studet aemulari,
Jule , ceratis ope Daedalea
Sititur pennit, oitreo dalurus
Komina ponto.
p) Ikar syn Dedala kunsztem oyca maiąc przyprawione skrzy
dła, gdy wydobyty wraz z nim z Kreteńskiego labiryntu zbyt
się wzniósł w górę ; wosk, którym były pióra skleione, od upału
słonecznego stopniał, on w morzu zginął, które odtąd imię
iego nosiło.
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Horacyusz. Powtarzani, com szczerze obwieścił, iź za
szyłeś sprawiedliwie na chwałę, którey tak u swoich, iako
i u cudzych używasz. Możesz bezpiecznie wierzyć temu, co
powiadam; gdy albowiem w równym kunszcie ieden dru
giego chwali, im bardziey się od zwyczaynego sposobu my
ślenia i działania oddala, tem bezpieczniey mu wierzyć
można.
Sarbiewski. Wybaczali q) Anacharsysowi Grecy usilność iego.
Horacyusz. Przyzwyczaiłeś się widzę do pochlebnych
wyrazów: twóy Urban r) lubił kadzidło.
Sarbiewski, JXie było przykre i Augustowi.
Horacyusz. A my kadzący znaliśmy dobrze naszych ka
dzonych, dlatego też może przesadziliśmy w kadzeniu; ale
iak oni mieli zdrożności swoie, tak też i nam bez nich się nie
obeszło ; zwyczaynie to ludzkości piętno.
Sarbiewski. Masz mi za złe, iż się zniżam, a sam się pokorzysz ? Nie zniżam ia się gdy mówię, iż zuchwały był za
pęd , chcieć wstępować w twoie ślady.
Horacyusz. Sposób takowego myślenia zdaie mi się bydź
zdrożnym. Nie potrzeba bydź zuchwałym, ale gdy się kto
czuie na siłach, źle czyni kiedy rozpacza; gdybym się i ia był
zbytnie tą myślą zaprzątnął, ustałbym w zapędzie, i nie zy
skał podobnych tobie naśladowców'. Nie przeczę , żeś tru
dną rzecz przedsięwziął, cudzym pisać ięzykiem: chociaż
więc ledwo można doyść zamierzonego celu, iednabże tak
rzecz zdziałać, iak tylko w takowey okoliczności naylepiey
można, działaiącemu niemałą to przynosi sławę. Miałeś
ieszcze drugą dość wielką przeszkodę w pisaniu twoiem.
Sarbiewski. Jaką?
q) Anacharsys Scyta żył za czasów nayzawołańszych mędrców
Grecj i: w naukach tyle postąpił, iż w icli liczbie policzonym
został.
rj Urban VIII. Papież sam rymotwórca, wielce szacował Sarbiewskiego: ten pochwałami iego dzieła swoie zagęścił.
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Horacyusz. Twóy stan, s)
Sarbiewski. I owszem zclaie mi się, ii stan móy zakonny
od wszelkich świeckich zahaw i prac daleki, dawał mi spoobność do prac uczonych.
Horacyusz. N ie o tern ia mówię.
Sarbiewski. Nie dorozumiewam się, coby to miała bydź
za przeszkoda.
Horacyusz. Czytałeś pieśni moie o Gracyach, t) Nim
fach, Wenerze ? sam cel pisania dodawał wdzięku.
Sarbiewski. Używały późnieysze wieki waszey Mitologii,
i ia niekiedy szedłem ich torem, a stan móy temu nie prze
czył : ale że i w naśladowaniu miarę zachować należy, choć
by mi stanu moiego obowiązki nie były tego broniły, iżbym
się za wdziękami wyrazów zapędzał, sama myśl o skutkach,
któreby z czytania dzieł moich nastąpić mogły, wstrzymaćby powinna zapęd zbyt uniesionego pióra.
Horacyusz. Więc od Nimf stronisz? Gracyom nie
sprzyiasz?
Sarbiewski. Jeżeli Platon uczniom i miłośnikom Filozofii
kazał Gracyom czynić ofiary, czemużby od nich stronić
mieli rymotworcy ?
Horacyusz. Jednakże ich wzywanie szkodliwem bydź
mienisz.
Sarbiewski. Bynaymniey: sameś im przyznał ich zaszczyt
właściwy, iż są przystojne: Gratiae decentcs. W tym
więc zamiarze, iż z wdziękiem , skromną wstydliwość łączą,
ofiary im od wszystkich należą.
sj Horacyusz kładzie za przeszkodę do rozpostarcia się w rymotwórstwie Sarbiewskiemu, stan iego zakonny : w tym bowiem
życie wiodąc, w dość młodym wieku umarł w Warszawie , bę
dąc kaznodziei? Władysława IV.
tj Gracye , boginie wdzięków: Mitologia czyniła ie towarzy
szkami Wenery. Trzy ich było: Aglae, Eufrozyna, Talia.
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ROZMOWA XVI.
Miedzy Katonem u) a Lukullem- w)
Kato Pewnie myślisz mnie zapraszać na wieczerzą w sali
Apollina. x)
Lukullus. Alboż uprzykrzyło ci się przebywać na polach
Elizeyskich, i chcesz wrócić do Rzymu?
Kato. Nie pola Elizejskie przykrzą mi się, ale wcale nie
spodziewani towarzysze, których zastałem, i którzy tu co
raz przychodzą.
Lukullus. A od sądu Minosa y) trudno powoływać do
Wy ższych, tak zj iak ty w Rzymie do ostatniey zgrzybiałości
czyniłeś.
Kato. Gdybyś w nim był za moich czasów, pewmiebym
cię tam nie ścierpiał.
Lukullus. Przynaymniey ci na ochocie nie zbywa: łago
dniejsze są bogi, którzy mnie i ciebie cierpią.
Kato. Ze mnie, to sprawiedliwość; że ciebie, to zbytek
dobroci, ktorego ia poiąć nie mogę.
Lukullus. A choć byłeś wielce pojętnym tam, gdzie szko
dzić mogłeś.
uJ Kato starszy naypierwsze godnos'ci piastował w Rzymie,
ścisły dawnych zwyczaiów czciciel, sprzeciwiał się wszystkim
nowościom ; zbytnią zdań ostrością odrażał od siebie współobywatelów, zwłaszcza, iż był, lubo przy cnocie, dzikim i
nieużytym.
wj Lukullus, równie nauką, iak dziełami woiennemi znamie
nity, widząc na co się zanosiło w oyczyźnie przez zbytnią przemożność, a zatem ambicyą obywatelów, uchylił się od spraw
publicznych, i w spokoyności, wśród iednak zbytków życia
dokonał.
xj Sale, gdzie dawał uczty, a było ich wiele, każda osobne
miała nazwisko: z tych wApollinowey każda uczta dochodziła
wydatku 3o,ooo złotych.
yj Minos Król Krety, prawodawstwem sławny, po śmierci
swoiey, według Mitologii, sędzią byl dusz, gdy ie Charon na
drugą stronę Acherontu przewoził.
•z) Kato, dziką lubo cnotliwą zapalczywością uwiedziony,
w ustawicznych byt zatargach ze współobywatelami swoiemi.
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Kato. Wymawiasz mi to, z czego się ia przy moiey nienadwerężoney cnocie, iak za życia chlubiłem, tak i po śmierci
chlubię. Nienawiść zbrodni naywiększą iest poczciwego czło
wieka zaletą.
Lukullus. Ale nie wiem, czy iest właściwym cnoty przy
miotem, żeby przez swoię nieużytość i dzikość ściągała na
siebie powszechną nienawiść. Maią od niey zbrodnie odrazę:
ale gdy iest taką, iak bydż powinna, ludzką, słodką, cier
pliwą , i iak tylko bydź może, ulegaiącą, łagodzi umysły i
odrazę ku sobie zmnieysza.
Kato. Nauczyłeś się podobno tych pięknych maxym od
twoich stołowych filozofów, którzy naiadlszy się i opiwszy
na twoich biesiadach, gdyś po sutey wieczerzy usypiał i
drzymał, prawili ci te bayki.
Lukullus. Byłem w stanie słuchać ich i po wieczerzy:
tobie, iak mówią, nie często się to zdarzało, a)
Kato. Albożto sobie podochocić nie wolno?
Lukullus. Niewolno, osobliwie temu, który zbyt ostro,
wszystkie inne podochocenia gani: wolno sobie niekiedy
podochocić, lecz w mierze.
Kato. Aleto podobno nie w mierze, gdy kto traci pie
niądze na zbytki?
Lukullus. Gdy kto traci maiątek na zbytki, ale gdy kto
część intrat dostatnich obraca na uczciwe użycie, miara się
zacho wywa.
Kato. Zawsze źle, kto nadto wydaie.
Lukullus. Gorzey, gdy daie w lichwę, ó)
Kato. Jakeś mógł znieść owę Pompeiusza odpowiedź,
gdy choremu ieść kwiczoły radzono , wtenczas gdy ich do
stać nie było można , i tyś ie tylko tuczone chował, a on
brzydząc się zbytkiem twoim, rzeki, iż wstydziłby się
uzdrowienia, gdyby ie z twoiego marnotrawstwa zyskał.
aj Inne cnoty Katona kazita niewstrzemięźliwość w napoiu,
od które'y się i w ostatnie'y staros'ci nie powściągnął.
bj Między innemi zarzutami starszemu Katonowi, o którym
ta wzmianka, ten naybardziey sławie iego uyniuie, iż uwie
dziony łakomstwem z lichwy szukał zarobków.
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Lukullus- Przebaczyłem choremu.
Kato. Jednakże rzecz niepodobna, abyś się naówczas nie
zawstydził.
Lukullus. Każdy ma zdrożności swoie, iednak gdyby
się byli, tak iak ia drozdami lub kwiczołami, Juliusz z Pompeiuszem zatrudniali, nie byłaby w olność rzymska zginęła.
Kato. Ale byłby Rzym zniewieściał.
Lukullus. Bronić złego nie mogę: mnieysze iednak nad
większe podobno i ty przenosisz.
Kato. Żadnego cierpieć nie mogę.
Lukullus. Znać, że się do żadnego nie poczuwasz; a to
iest naygorszem.

ROZMOWA XVII.
Miedzy Juliuszem Cezarem a Przewo
źnikiem. c)
Juliusz do przewoźnika. Czemu ty się śmieiesz ?
Przewoźnik. Bo mi się śmiać podoba; ia ciebie nie py
tam o to, dlaczego siedzisz smutny na tem czółnie i wzdy
chasz.
Juliusz. Po tak śmiałey twoiey odpowiedzi, domyślam
się, iż mnie nie znasz.
Przewoźnik. Albożcinasz sternik Charon nfe powiedział,
iż masz prawo pierwsze mieysce zasiąść za to, żeś mu tyle
nieboszczyków przesłał ?
Juliusz. Nie mianował mnie iednak po nazwisku.
Przewoźnik. Prawda, ale gdy powiedział, iż tyś naywdęcey mu dusz posłał do przewozu, tem samem ciebie
mianował.
cj Gdy się Juliusz doczekać nie mógł okrętów, które mu.
na przeprawę woysk z Brunduzyum przyyść miały, mimo wzbu
rzone morze, ile wśród zimy ; wsiadł na łódź i puścił się w przed
sięwziętą podróż, a gdy przewoźnik widząc coraz wzmagaiące
się wiatry, do brzegu zawiiać cliciat, powstał z mieysca i da
wszy się poznać przestraszonemu rzeki: płyń śmiało, Cezara
wieziesz i iego losy: Caesarem vehis Caesariyue jortunam. Plutarch w życiu Juliusza Cezara.

ZMARŁYCH.

4?

Juliusz. Czemźe mnie bydź sądzisz?
Przewoźnik. Tem, czem byłeś, naysławnieyszym za
twoich czasów krwi ludzkiey rozlewcą.
Juliusz. Było tylu innych.
Przewoźnik. Przeszedłeś ich Juliuszu.
Juliusz. Więc moia sława i ciebie doszła, zdaiesz mi się
albowdem bydź człowiekiem z gminu.
Przewoźnik. Alboż cię i tacy nie znali; gdyś ich kraie
pustoszył! Tyś teraz z gminu, gdy cię ta łódka trwoży, a
ia w niey z twoiem podziwieniem spokoynie siedzę. Nie rozumiey iednak, że się z ciebie natrząsam , bo to byłoby nieludzkością; muszę ci się iednak przyznać, iż przyczyną śmie
chu moiego to było, żem cię poznał.
Juliusz. Alboś mnie kiedy widział za mego życia ?
Przewoźnik. Pewnie twarzy moiey nie przypominasz
sobie , lio wy panowie z góry tylko na nas rzucaiąc okiem ,
nie mogliście, ani możecie zatrzymać nas w pamięci; my
przeciwnym sposobem ciekawie patrzaliśmy na rzadkie dla
nas widoki, a dopieroż gdy straszne, iakim ty byłeś i tobie
podobni.
Juliusz. Mnie chwalili z dobroci.
Przewoźnik. Z tego może, żeś mniey był strasznym : by
łeś nim iednak. Chwalili cię z dobroci, ci co się ciebie bali,
ci co chcieli cię oszukać. Ale ty coś nie tylko był panem,
ale miałeś rozum, alboś im wierzył ?
Juliusz. A ty choć z gminu i niby prostak, nie źle widzę
i myślisz i mówisz.
Przewoźnik. Jeżeliś mniemał, iż w gminie niemożna
dobrze, ani myśleć, ani mówić , iak się to z twego zagadnie
nia wydaie, ia ci choć gminny i prostak w ręcz powiem , iź
wy niegminni umieliście mówić, ale nie myśleć.
Juliusz. Obeszłoby się bez tych uwag; pow iedz gdzieś
mnie widział.
Przewoźnik. Pamiętasz, kiedy nie mogąc si’ okrętów
twoich doczekać, puściłeś się sam ieden w łódce na morze
z Epiru do Brunduzyum ?
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Juliusz. Któżby o takieni dziele zapomniał ? pokazała się
w niem moia odwaga i stałość umysłu.
Przewoźnik. Może inni tak myśleli: iam cię w owey łódce
przewoził.
Juliusz. Więc miałeś zaszczyt bydź uczestnikiem wiel
kiego dzieła.
Przewoźnik. Bynaymniey ia sobie tego zaszczytu nie
przywłaszczam , boś mnie przymusił puszczać się na morze,
kiedy się puszczać nie należało. Wybacz, coć powiem: gdy
bym był to dobrowolnie uczynił, co z musu czynić musiałem, nie brałbym stąd dla siebie zaszczytu.
Juliusz. Znać, żeś z gminu, gdy nie czuiesz , iakiem to
było dla ciebie szczęściem wieźć Cezara i losy iego.
Przewoźnik. Pamiętam, żeś to powiedział, gdy się mo
rze burzyło, i rozumiałeś, iż tak się ciebie zlęknie, iak Gal
lowie i Hiszpani; ale, iak na złość, burza coraz się wzmaga
ła , i gdyby nie ia...
Juliusz. Śmiesz sobie moie ocalenie przypisywać?
Przewoźnik. Zapewne, żeś go winien moiemu wiosłu,
aieżeli los iednego z nas miał zmiękczyć bogi, nie wiem kto
bardziey zasłużył na takie względy: czy ten co ludzi gnębił,
czy ten co się w stanie swoim poczciwie sprawiał. Na inney
teraz płyniemy lodzi; Charon nas wiezie i losy nasze: ia
się śmieię, a ty wzdychasz.

ROZMOWA XVIII.
Miedzy Dyonizyuszem d ) młodszym, Tyra
nem Syrakuzy, a Auzoniuszem e) konsulem.
Auzoniusz. Nie spodziewałem się tego, iżbym Tyrana
na polach Elizeyskich zastał.
dj Dyonizyusz młodszy syn i następca Tyrana Syrakuzy te
goż nazwiska, dla złych rządów i rozpusty dwukrotnie z Syra
kuzy usta jć musiał; po powtórnem wygnaniu osiadł w Koryn
cie , i tam ucząc szkół życia dokonał.
ej Auzoniusz ( Decius Magnus ) mistrz Grammatyki i Retoryki
w szkołach Burdygaleńskich , miał zaszczyt bydź nauczycielem
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Dyouizyusz. Tak iak się Rzymianie nie spodziewali, aby
bakałarz konsulem został.
Auzoniusz. Jakżeśtu trafił ?
Dyouizyusz. Tem trafiłem, iż umiałem znieść nieszczę
ście moie , tak iak teraz twoie niewczsne i grubiiańskie py
tanie znoszę. Żebym cię iednak przeświadczył o tem, iak
nie trzeba sądzić o rzeczach z nazwiska i pozoru, wiedzże o
tem , mistrzu krasomówrstwa , iż nazwisko Tyranów w Grecyi nie oznaczało okrucieństwa i dzikości, tak iak u was,
gdyście nim uczcili Ty bery usza, Kaligulę, i Nerona. Gelon
i Hieron poprzednikowie moi w Syrakuzie, więcey nierów
nie byli warci nad Gracyana wychowańca twoiego, który
gdyby od ciebie przechwalonym nie był, ledwoby o nim
wiedziano.
duzoniusz. Tak, iak o tobie, gdyby cię był Platon nawiedzinami swoiemi nie uczcił.
Dyouizyusz. Obszedłbym się był bez tey grzecności.
s4uzouiusz. Wszakżeś go sam do siebie zaprosił.
Dyouizyusz. Bom się tego nie spodziewał, na co mi te
nieszczęsne nawiedziny potem wyszły.
Auzoniusz. I owszem, iakem iuż wspomniał, bez Plato
na ledwoby kto o tobie wiedział.
l)yonz'z/M,sz. Wołałbym, iżby o mnie nie wiedziano,
byłbym albowiem spokoynie na oj cowskim tronie życia do
konał. Ale moiego nieszczęścia i upadku ten sam, o którym
mówisz, że mnie wsławił, stał się przyczyną.
śluzo ni usz. To bydź nie może, wszak Platon był nayznamienitszym z filozofów.
Dyouizyusz. Tem też mnie podszedł. Uięty miłością
nauk sprowadziłem go, uczył on niby, a tymczasem wzbuGracyana syna Walentyniana cesarza. Wdzięczny mistrzowi
wychowzniec, wyniósł go, wstąpiwszy na tron, na godność
znamienitą Konsulatu. Dzieła iego prozą i wierszem pokilkakrotnie z druku wyszły. Do niego był przystosowany ów wiersz:
Sifortuna rolet, fes de Rhetore Consul,
Si rolet haec eadem, fes de Consule R/ietor.
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dzał przeciw mnie Dyona, f) także swoiego ucznia, i na
tem się skończyła nasza filozofia , iż ia tron , on życie stracił.
Auzoniusz. Mówisz to przez żalu twoiego i zemsty uprze
dzenie: i owszem za to żeś rad Platanowych słuchać nie
chciał, oburzyłeś przeciw sobie lud Syrakuzy.
Dyonizyusz. Już przygotowany od Platona i filozoficz
nych uczniów iego na oburzenie.
Auzoniusz. Gdy się nie znaleźli takowi, którzyby przy
tobie obstawali, toż samo iest dowodem, żeś rad Platano
wych nie słuchał.
Z*yonzzyusz. Dayże mi z nim pokóy, znać żeś sam nie
wiedział, co to iest za rodzay te filozofy. Napatrzyłem się
ia ich dosyć na moiem wygnaniu: a gdyosiadlem w Ko
ryncie , przypatrzyłem się z bliska owym mniemanym mędr
com, którzy czczemi słowy innych łudząc śmieią się pocichu
z ułudzonych, zwłaszcza gdy sami korzystaią z obłudy.
Auzoniusz. Jest wieść, iż w Koryncie otworzyłeś szkołę?
Dyonizyusz. A ta wieść znosi, co o mnie twierdzą, iakobym w rozpuście i podłości ostatek życia moiego prze
pędził. Otworzyłem szkołę, bom z nauki miał do tego spo
sobność.
Auzoniusz. Osobliwem losu igrzyskiem, od czegom ia
zaczął, tyś na te'm skończył; rozmawiamy więc z sobą, ia
z bakałarza konsul, ty z króla bakałarz.
Dyonizyusz. A w tych odmianach naukę obadwa wiel
bić powinniśmy: bo ieżeli cię ta wyniosła , wstrzymała pe
wnie od dumney zuchwałości, tak iak mnie od upodlenia i
ostatniey rozpaczy.
f) Dyon obywatel Syrakuzy miał poślubioną sobie córkę Dyonizyusza pierwszego, a zatem siostrę następnego po nim Syra
kuzy jedynowładcy: ścisłą powziąwszy z Platonem przyiaźń, gdy
rozpoczynał bunty, z Syrakuzy wygnanym został: powrócił
z wygnania z zaciężnym z Koryntu ludem, i Dyonizyusza do
ustąpienia przymusił, wkrótce iednak potem od współobywateli
zabitym został.
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XIX.

Miedzy Ptolomeuszem g) królem Egiptu,
a Omarem h) Kalifem.
Ptolemeusz. Znać z powierzchowności twoiey ostróy i
surowey, iż byłeś Muz nieprzyia zielem.
Omar. Dopierom się po śmierci o Muzach i) dowiedział
Ptolomeusz. Lepieyby było dla nauk i kunsztów, gdy
byś ie był czcił za życia.
Omar. Próżniaków to było rzemiosło: choćbym i za ży
cia miał o nich wiadomość, nie zyskałyby odemnie ka
dzidła.
Ptolomeusz. Gdybyś był proch znał, tenby cię podobno
zapach nayrozkoszniey zasilał.
Omar. Bo właściwy rycerzom: tego mi w tak szacownym
wynalazku żal, iż go Derwisz k ) wymyślił.
Ptolomeusz. Przypadek go nadarzył, i gdyby ten, któ
remu się przytrafił, mógł był przewidzieć, iak wielu nie
szczęść będzie przyczyną, nie byłby użyczył innym swoiego
wynalazku, w którymby szkodę ludzkości uznał.
Omar. Mnieyszaoto, gdy idzie o zwycięztwo.
Ptolomeusz. Znać po wyrazie, iż nie byłeś nauką oświ^
conym.
Omar. Wiem do czego zmierzasz, żal ci twoie'y bibliote
ki , com ią spalić kazał. Ale mi też za to strażniki i opalacze
Ptolomeusz Philadelfus drugi z Greków król Egiptu, za
łożycielem byt sławne'y biblioteki Alexandryyskie'y.
hj Omar Kalif, albo namiestnik Mahometa, trzeci po nim pa
nował: ten woiownik gdy posiadał Alexandryą, stawu? wniey
bibliotekę spalić rozkazał.
i) Muzy nauk bóstwa , towarzyszki Apollina, było ich 9, Klio
Euterpe, Thalia, Melpomena, Terpsychora, Erato, Polimnia,
Grania i Kalliopa.
kj Marcin Szwartz Franciszkan trafunkiem był wynalazcą
prochu wXV. wieku: że był zakonnikiem, dla tego Omar, na
wzór mahometańskich, derwiszem go nazywa.
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łazien Alesandryyskich dziękowali, żem im przez kilka mie
sięcy wydatku na drzewo oszczędził. Z)
Ptolemeusz. Godny żart dzieła.
Omar. Według ciebie niegodziwego, s'więtokradzkiego;
ale odmienisz zdanie , gdy ci powiem, żem to czynił z na
bożeństwa.
Ptolomeusz. Nie do Muz zapewne.
Omar. Musialeś mieć do nich osobliwsze przywiązanie,
kiedy ci z myśli nie wychodzą.
Ptolomeusz. To co ich cześć oznaczało, było moim ce
lem , iak bydż powinno każdego uczciwego człowieka, tem
bardziey monarchy.
Omar. Żeby był bakałarzem.
Ptolomeusz. Mniey iest ten, niż bakałarzem, kto będąc
w błędzie, nie daie się oświecić.
Omar. Nie śmiałbyś tak mówić za mego życia , byłbyś
albowiem pewnie tam poszedł, gdzie twoię książki.
Ptolomeusz. Ale i ty naówczas nie byłbyś moich książek
dostał. Nie cierpiano zbóyców za moich czasów.
Omar. A cierpiano Alexandra, od którego się twóy oyciec w tem rzemieśle ćwiczył.
Ptolomeusz. Szanuy wielkich ludzi, a przynaymniey nie
gaday o tych, na których się nie znasz.
Omar. Na czciciela Muz, to niegrzecznie. Mnie się zda
wało ; że one uczyły, iak to z równemi, a tem bardziey
iak z wyższemi mówić należy. Co było twoiem królestwem,
stało się potem małą cząstką państwa moiego.
Ptolomeusz. Nie był Egipt Egiptem, kiedyś ty nim
rządził.
Omar. Pewnie dla tego, iż książek nie miał ?
Ptolomeusz. Niechcący prawdeś powiedział.
Omar. Chcący ią powtarzam: według ciebie stracił Egipt
wartość swoię spaleniem książek : według mnie zyskał po•

tj Według powieści pisarzów, biblioteka Alexandryyska,
kilkakroć stotysięcy zawierała w sobie manuskryptów : temi
przez kilka miesięcy z rozkazu Omara opalano łaźnie w Alezaudryi.
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znaniem Alkoranu, i to było pobudką dla mnie do zburzenia
biblioteki Alexandryyskiey, gdym rzeki: albo są przeciw Alkoranowi, albo za nim? ieźliprzeciw , warte stosu; ieźli za
nim , on wsparcia cudzego nie potrzebuie.
Ptolomeusz. Powiadali nam tu przychodnie z tamtego
świata, o tym twoim dzikim w yroku.
Omar. Nie iest on tak dzikim, iak ty mniemasz. Cóż
wam księgi nadały ?
Ptolomensz. Wszystko,
Omar. Dobre, czy złe?
Ptolomeusz. Dobre.
Omar. Móy Greku, posłuchay Saracena, może się on
nie tak dzikim ukaże, iak ty rozumiesz. Twoim składem ksią 
żek opalały się Alexandryi łaźnie przez trzy miesiące, i miało
ich bydź kilkakroć stotysięcy.
Ptolomensz. Sam zważ, iakieto były skarby.
Omar. Dobre księgi są rzadkie: mniemać, żeby między
kilkakroć stotysięcy, kilkadziesiąt, kilka tysięcy, a wreszcie
kilkaset było dobrych, i to ieszcze ledwo niezuchwałe mnie
manie. Między złemi są iedne głupie, otemnieysza; drugie
złe ze swoiey istoty. Między temi, które dobremi zowią, są
iedne, ze stylu dobre, z rzeczy złe, drugie dobre z rzeczy,
ze stylu ladaco; są nakoniec, a takich naywięce'y, co iedna
drugą powtarza. Żem więc oszczędził nudności, albo zgor
szenia , dziękować mi za to należy.
Ptolomeusz. IN ie źle bronisz złe'y sprawy. Byleby iedna
w tey całey liczbie spalonych była dobra, iużbyś był win
nym.
Omar. A kto wie, czyby ta iedna nie powiedziała, iź się
bez książek obeyść można.

Tom VII.
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ROZ M O W A XIX.
Miedzy Antoninem cesarzem Rzymskim, m)
a Jłieronem n) Tyranem Syraknzy.
Hieron. Nic mnie tak nie bawi na tych tu polach Elizeyskich. iak gdy rozmawiam z przybywaiącemi, i wypytuję
się ich, co się dzieic na świecie, i co o nas nasi następ cy mówią.
Antonin. Masz przyczynę miłego zabawienia, gdy coraz
odbierasz trwałe dowody uszanowania i sławy, na którą
zasłużyłeś.
Hieron. Zawstydzasz mnie pochwałą twoią, nierównie
godnieyszy iey odemnie.
Antonin. Nadto się pokorzysz, a mnie pochlebiaszHieron. Nie zyskałbym twoiego szacunku, gdybym był
pochlebcą. Żem małym kraiem iakożkolwick zarządzać umiał. przyniosło mi to dość dobre imię; ale gdy się zapatru ię na ciebie, który na czele Rzymskiego mocarstwa osadzo
ny, wszystkich, którym rozkazywać mogłeś, tak słodko
uiąłeś, iż powszechnym nieograniczonego państwa odgło
sem, zostałeś uwielbionym: widok takowy zbyt upokarza,
iżby kto z tobą śmiał iść w porówhanie.
Antonin. Nie obszerność kraiu, ale sposób rządzenia
czyni zaszczyt i chwałę rządzących ; tak w ięc szczupłość Syrakuzy, iak obszerność Rzymskiego państwa , mogły rów
ną i tobie i mnie uczynić wziętość.
Hieron. Jeżeli mię więc przymuszasz do uznania iakiey
kolwiek wartości moiey, co powiesz na to, gdy tak o to
my Antoninus Pius, cesarz Rzymski, pochodzący z Gałlii, urodzit się wmieście Włoskiem Lanuvium roku 86 po narodzeniu
Chrystusa: wielkiemi przymiotami ozdobiony, będąc wprzód
prokonsulem wAzyi i Włoszech, przybranym został za następcę
cd Adryana cesarza. Panowanie iego spokoyne , sprawiedliwe ,
rozsądne , uczyniło go przykładem monarchów ; rządził Rzymem
lat aa.
n) Hieron drugi dobrowolnie od współziomków na tronie osa
dzony, przez lat w pokoiu rządził państwem, i ta pora nayszczęśliwszą była dla Syrakuzanów.
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bic , iak i o mnie ledwo uczynili wzmiankę kronikarze, ob
szerni iednak aż nadto w opisie panowania innych, niego
dnych czasem i wspomnienia.
Antonin. Temu się ia nie dziwiuę, i ty dziwować nie
powinieneś. Piszący dzieie narodów, naylepsze wymowy i
dzielności stylu znayduią żniwo w czynach okazałych, iakien.i są po większey części woyny, a zatem dziełach boiiatyrów ; te gdy i rozmaitością zdarzeń i wielkością straty,
lub korzyści dziwią czytaiącycli, czytanym nadawaią chęć
do powiększenia ieszcze dziwu : nie tak więc o prawdę, iak
o własny szacunek starowni i skrętni, gdy się im widzi, iż
rzecz nie dosyć wydatna, nadaią ze swego. Stąd owe przewlokłe opisania, zdobycia miast, bitew srogich , znękania
narodów', tak dokładne , iak gdyby ów, co pisał, był przy
tomnym temu co się działo: stąd owe mowy w odzów do żoł
nierzy, iak gdyby prawiący myślał naówczas o krasomówstw ie, który zatrudniony i swoią własną sławą i usługą kraiową, ani miał czasu, ani sposobności do prawienia oracyi,
zwłaszcza wśród wrzawy i tumultu, który bitwy poprze
dza. Komużby on prawił owe przewlekle perory? gmin
albowiem woyskowy wówczas ocaleniem własnem, nagro
dą i miłością krain iedynie zaięty, aniby znał dla sw oiey
prostoty szacunku przesadzoney okrasy, aniby iey mógł sły
szeć dla wrzasku i oddalenia.
Hieron. Jeszczebym ia to wybaczył pisarzom, gdy się
dla okazania stylu naddzielmi woiennemi zastanaw iaią: ale
możnasz ich w ielomowność usprawiedliwić, gdy się nad okazaniem i wyliczeniem zbrodni, Kaligulów, Tyberyuszów,
Neronów, Domicyanów, niegodnych poprzedników twoich,
takszeroce, iak gdyby z upodobaniem rozpościeraią ?
Antonin. \\ iedz o tem cnotliwy Hieronie, iż równie a
może w ięcey, pomaga ku dobremu rozcia.gły opis bezpra
wia i zbrodni, iak cnoty wyobrażenie: ta sama sobie będąc
zaletą, pomocniczey usługi nie potrzebuie; zbyt zaś wielki
iest powab ku złemu w każdym człow ieku, izby samo przez
siebie dzielnie odrażać mogło; trzeba się więc nad szkara-
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dnością skutków onego niekiedy szeroce zastanowić, iżby
tem mocniey wpoić i wkorzenić ku niemu odrazę.
Hieron. Jednakże choć cnota sama sobie wystarcza, cno
tliwym potrzeba zasilenia, a to wsławię naśtępney znayduią.
Antonin I nie mylą się w nadziei swoiey: choć niekiedy
są pokrzywclzonemi od współczesnych, lub następnych;
z przykładu iednakże tych, którzy ie poprzedzili, których
wieść doszła, a których potomność dla ich cnot i zasług
wielbi. mogą brać zasilenie.
Hieron. O tobie naycnotliwszym z rządców’Rzymu tak
mała u dzieiopisów tw'oich wzmianka , iż ledwo cię poznać
można.
Antonin. Toż samo się i tobie zdarzyło, i nam podo
bnym wydarzy: ale te małe tak o nich, iak o nas wzmianki
więcey nierównie w’arte, niż to wszystko, co o drugich nam
niepodobnych powiedziano, i powJadać będą.
Hieron. W czemże?
Antonin. Oto w tem, gdy pod tobą Syrakuzy, pod moim
rządem Rzym był szczęśliwy.
Hieron. Mogliby byli rzecz wyszczególnić.
Antonin. Byliby raż wraz iedno powtarzali. Nie wiedli
śmy ciągłych woien, nie sprawowaliśmy kosztownych igrzysk,
nie wycieńczaliśmy skarbu przepysznemi gmachy ; nie mie
liśmy faworytów i faworytek; oddawaliśmy ciągle co komu
należało : nie daliśmy więc i pisarzom przyczyny do okaza
nia stylu, i czytelnikom sposobności do zabawy. Uspokóy
się w ięc w troskliwości tw oiey: a ieżeli chcesz zasiągnąć skąd
inądpowodów do tem większego i trwalszego uspokojenia,
przebież wszystkich krain dzieie, a poznasz, iż pod temi rządcy
nayszczęśliwsze były narody, których tak iak twoię i moie
panowanie, w kilku kartach opisać było można.
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ROZMOWA XX.
Miedzy Szwartzem o) wynalazcą prochu, a
Faustem p) wynalazcą drukarni.
Faust. Jak ty się tu możesz mieścić? a gdyś iuż nie wiem
iak, zaszedł; iak śmiesz usprawiedliwiać wynalazek, który
cię naysroższym i najniebezpieczniejszym winowacyą uczy
nił ? Zbrodniatwoia wynalezienia prochu, tyle klęsk naro
dowi ludzkiemu przyniosła , iż nie masz kary takowey, na
którąbyś nie zasłużył; i choć iey za życia twoiego nie od
niosłeś, pewien iestem, iż sama postać nieszczęść, które
przewidzieć musialeś, najokropniejszą była dla ciebie męzcarnią.
Szwartz. Na tak żwawe powstanie, nim odpowiem, od
tego zaczynam, iż chwalę żarliwość twoię, zbyt dobrze albo
wiem o tobie sącFzę, iżbym mniemał, iż cię zazdrość unosi.
Faust. Mnie? ten wyraz niby grzeczny7 źle pokrywa iadowitość twoię; wstydzić się iey powinieneś, tak iak i two
iego niegodziwego wynalazku, zwłaszcza, iż byłeś zakon
nikiem.
Szwartz. Nic się przeciw zakonności nie działo, gdym
czas, który mi zbywał od moich obowiązków, łożył na nau
kę i fizyczne doświadczenia.
Faust. Piękne doświadczenie, iak łudzi gubić!
Szwartz. O tem nie myślałem ; znać z twoich wyrazów,
iż fałszywe powieści daią ci pochop do chwalebnego wpraw
dzie z powodu, lecz zdrożnego dla nierozmyślności zapa
łu twoiego. Wiedzże o tem, iż móy wynalazek był skut-

oj Bertold Szwartz , zakonu świętego Franciszka, rodem z mia
sta Niemieckiego Fryburga , czyniąc Chimiczne doświadczenia
gdy ttukt w moździerzu saletrę , a stąd ogień wybuchnął, doszedt sposobu robienia prochu. Pierwszy raz w woynie był uży
tym od Wenecyanów roku i38o.
p) Jan Faust obywatel Moguncyi, wraz z towarzyszem swoim
Janem Guttembergiem, pierwsi księgi drukować zaczęli ; liter
iednak służących do ułożenia drukarskiego, a przeto odlewa
nych , lub rzniętych miał bydź wynalazcą Scheller służący u
Fausta.
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kiem przypadku, ii zrobiwszy proch nie myślałem o prochu,
tak dalekim byłem od przewidzenia, co stąd wyniknąć mia
ło , iż ledwom wynalazku moiego życiem nie przypłacił.
Faust. Zachowały cię przeciwne rodzaiowi ludzkiemu
losy: gdybyś albowiem życie stracił, zginąłby wraz z tobą
twóy nieszczęsny wynalazek.
Szwartz. Nie poludzku bronisz ludzkości, żarliwy iey
obrońco. Zdziwię cię może powieścią moią; przekonany
iednak iestem u siebie, iż szkodowalaby raczey na tem ludz
kość , gdyby był móy wynalazek wraz ze mną zginął.
Faust. Ciekawy iestem dowiedzieć się o tey taiemnicy,
a raczey słyszeć, iakich zażyiesz sposobów do usprawiedli
wienia rzeczy, która z pierwszego zaraz weyrzenia tem ,
czem iest, to iest nayszkaradnieyszą się obwieszcza.
Szwartz. Nie rozumiey, iżbym na uspraw iedliwienie
moie używał kunsztownych i dowcipnych wzyrazów, na wzór
owych pisarzów, którzy muchy, osła, choroby i głupstwa q)
pisali pochwały: żartem było ich przedsięwzięcie; ia z prze
konania, to co o moim wynalazku sądzę, opowiem. Już
wiesz, iż był skutkiem przypadku; z iednego więc, iako i
twóy, źrzódla pochodzi.
Faust. Nie przyymuię tego porównania, móy był sku
tkiem przemysłu i uwagi.
Szwartz. Naprzódby się i nad tem zastanowić należało,
czy był twoim: wielorakie są o tem powieści.
Faust. Zazdrość ie stworzyła i rozniosła: lepieyby było
dla ciebie, gdyby twóy wynalazek do ciebie nie należał;
ale znać że zły, gdy się do niego nikt przyznać nie chciał.
Szwartz. Chińczykom go niektórzy przedemną ieszcze
przypisuią. Cokolwiek bądź, wracam się do moie'y powie
ści, którąś przerwał. Doświadczenia fizyczne zaprow adziły
do poznania mocy prochu: użyli go potem do woyny, i
wówczas gdy się zupełnie iey sposób odmienił, rozsławił się
qj Erazm z Rotterdamu pisał pochwałę głupstwa: Flogium
Moriae , dzieło to dowcipną iest satyrą.
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móy wynalazek, nie tak sprosny, obelżywy, bezbożny, iak
go ty mienisz.
Faust. Więc chlubisz się z skutków iego?
Szwartz. Chluba poziomych umysłów iest właściwym
przymiotem: nie chlubię się, ale ciebie z uprzedzenia wy
prowadzić usiłuię.
Faust. Rzecz ciężką, a prawie niepodobną przedsię
wziąłeś.
Szwartz. Może uporu nie przeprę, iednak pozwól mi
dokończyć, com zaczął.
Faust. Słucham ciekawie.
Szwartz. Mimo powszechne mniemanie, to co się naywięcey miało przyłożyć do straty ludzi, stało się poniekąd
ich ocaleniem. Dawny sposób woiowania orężem, nieró
wnie więcey ludzi tracił, i liczba zabitych i rannych w bi
twach nierównie większa przedtem była, niż iest teraz.
Przepatrz się w kronikarzach, znaydziesz iawne dowody,
zwłaszcza gdy będziesz porównywał to , co nam świeższe historye o woynach i bitwach w nich zdarzonych obwieszczają.
Sposobu woiowania, który taktyką zowią, odmiana przez
prochu użycie, zdarzyła to ulepszenie. W terażnieyszych
nawet czasach z świadectwa powszechnego, wspartego do
świadczeniem , takowe bitwy naysroższe, gdzie w zamie
szaniu do oręża przychodzi.
Faust. Jednakże tak proch zabiia, iak i żelazo.
Szwartz. Ale raniey zabiia od żelaza. Mnieyszezłe, lep
sze iest od większego.
Faust. A że mnieysze złe, nie iest dobrem; nie masz się
z czego wynosić.
Szwartz. Upokarzałbym się, gdybym woynę wynalazł,
ale ta wraz z ludźmi zeszła : zmnieyszać iey srogość dobrem
iest dziełem.
Faust. Mów, co chcesz, naywięcey dokażesz, gdy zmnieyszysz odrazę. O chlubie nie myśl: dobrego dzieła sprawcom
ona przystoi.
Szwartz. Własna nie przystoi nikomu, innym to zosta
wić należy.
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Faust. Jakoż powszechnym okrzykiem uwielbiony zosta
łem, i dotąd iestem, żem wynalazkiem druku uwiecznił, i
to co nam starożytność do wiadomości podała, i co następnie
ku oświeceniu, a zatem uszczęśliwieniu rodzaiu ludzkiego
służy.
Szwartz. Prawda, iż wiele dobrego wynalazkowi druku
świat winien: ale pozwól, iż ci powiem, że i on gorszy cza
sem od prochu.
Faust. To powieść śmiała.
Szwartz. Niemniej iednak prawdziwa. Nie rozszerzam
się z dowodami na poparcie zdania moiego , dość to powie
dzieć, iż iak ia złe zmniejszyłem, tyś dobro nadto rozpo
starł: uwieczniając prawdy, toż samo nadałeś błędom, a
wów czas więcey podobno złego narobił druk, niż w oyna,
zwłaszcza, iż on iey po większey części dotąd bywa i iest
przyczyną.

ROZMOWA XXI.
Miedzy Fabiuszem r) wodzem Rzymskim,
a Czarnieckim, s)
Fabiusz [widząc zblizaiąceg^się ku sobie Czarnie
ckiego.) Musiał to bydź sławny iakiś bohatyr : znać po cho
dzie i w ejrzeniu.
Do Czarnieckiego. Jeżeli mnie powierzchowność nie
zwodzi, widzę w osobie twoiey znamienitego rycerza, a za
tem pozwól, iż się zapytam o twoie nazwisko.
r) Fabiusz z przydomku Mai.imus , nazwany byt potem Cunclator, zwloczny, dlatego, iż zwłoką zatrzymując niezwycię
żoną dotąd popędliwość Annibala , przyczyną byt, iż ten sła
wny bohatyr z zwycięztw swoich korzystać nie mogąc , z Włoch
nakoniec ustąpić musiał.
V Stefau Czarniecki hetman polny, woiewoda Kiiowski, gdy
a przemagaiące'm szczęściem Karola Gustawa króla Szwedzkie
go, wszyscy prawie Jana Kazimierza króla odstąpili, on ieden
z matą garstką swoich oparł się powszechnemu nieprzyjacielo
wi, i do wyyścia z krain przymusił.
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Czarniecki. Mnie iuż o tem uwiadomiono, iż iesteś ów
Fabiusz, któremu Rzym był winien ocalenie swoie. Jestem
Czarniecki.
Fabiusz. I ia, gdyś mi nazw isko twoię obwieścił, czczę
w szacowney osobie obrońcę własnego kraiu.
Czarniecki. Wykonaliśmy powinność naszę.
Fabiusz. Tem dla nas pochlebniey, iż równie z biegłym
a walecznym mieliśmy do czynienia nieprzyiacielem: ty wstę
pnym boiem z Polski oddalaiąc Karola Gustawa , ia wstrzymuiąc zapęd niepohamowany Annibala.
Czarniecki. Czemużeś go także wstępnym boiem nie wy
pędził?
Fabiusz. Poznaię tę, o którey mi powiadano, żartką popędliwość twoię: dobra ona w rycerzu, ale wodzom niekiedy
szkodzi przepatrz się w dziełach , tak dawnych, iak poślednieyszych, co pewnie uczyniłeś.
Czarniecki. Ja? przyznam ci się, żem niewiele czytał,
bom też i czasu do tego nie miał; szabla była moią książką.
Fabiusz. 1 dobrą, gdyś nią co chciał dokazał. Jednakże
co iednemu przypadkiem czasem się nada, drudzy to za
przykład dla siebie brać nie powinni. Czego inni wodzowie
Rzymscy zbytecąpą popędliwością nie zdziałali, wytrzyma
łością i statecznem w niey wytrwaniem iam dokazał.
Czarniecki. A możebyś rzecz i prędzey i lepiey skończył,
gdybyś był szedł po moiemu.
Fabiusz. Słyszałeś o Marcellu, t)
Czarniecki. Jakżem nie miał słyszeć ? On ci mnie tu pier
wszy przywitał; poznał swóy swego.
Fabiusz. Więc ci pow iedział, co się z nim stało.
Czarniecki. A może i więcey, niżbyś ty chciał, iżbym ia
wiedział.
Fabiusz. Stratą swoią Rzym zasmucił.

t) Marcellus zdobyciem Syrakuzy i innemi woiennemi dzietmi
sławny, wyprawiony przeciw Annibalowi, odmienił sposób
zwłoczny woiowania Fabiuszowego , kilkakrotnie pokonał Anni
bala , nakoniec nieuważnie narażaiąc się, wpadl w zasadzki
przemyślnego nieprzyiaciela, i mężnie się potykaięc zginęl.
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Czarniecki. Ale może nie wszystkich Rzymu obywatelów:
inaczey myśleliście, i wiem żeś go nie nadto żałował. Wy
bacz śmiałym wyrazom, ale szczerym: ia tak byłem za życia.
Fabiusz. Wiem i owę odpowiedź, wyrzucającemu pier
wsze w twoim rodzie wzniesienie, u)
Czarniecki. Prawda: ale po co on niby pan zaczepiał
mnie, równy równego ? u nas tylko prawo by lo panem, król
oycem, a my bracią.
Fabiusz. I nasi obywatele, choć z innych miar znamie
nici, tak byli ludźmi iak i inni; ieżeli ich więc niekiedy mo
gła unieść szczególność iakowa, umieli czynić ofiarę wzglę
dów prywatnych publicznemu dobru. Szczerze więc żało
wałem Marcella, lubo w zdaniu przeciwnym iemu byłem:
upatrowałem wiego śmierci, iakera ci iuż powiedział, stratą
kraiu.
Czarniecki. Któreybyś może mógł byłzabieżeć, tak iak
owey porażce namiestnika niegdyś twego, a potem kolegi
Minucyusza, któremu wtenczas dopiero przybyłeś na po
moc, kiedy go iuż był Annibal znękał.
Fabiusz. Gdyby nienawiść miała tu mieysce, mniemał
bym, iż cię naszey historyi Marccllus wyuczył.
Czarniecki. Jam się za życia nie uczył, ty chcesz żebym
po śmierci był żakiem. Nie od Marcella ia to wiem, i ow
szem on cię chwali; bo wy Rzymianie w tem przechodziliście
innych, a nas naybardziey, iż choć wadziliście się z sobą, tak
iak i drudzy, gdy iednak szło o dobro oyczyzny, ani znać
wówczas było, iżby się kto z kim wadził; szło też u was wszy
stko lepiey, niż u nas.
Fabiusz. Gdzie miłości dobra publicznego nie masz, tam
państwo trwać nie może: cnotą bardziey , niż orężem Rzym
świat pokonał. Godzieneś szacunku Rzymianina, ty, który
prawie sam zostałeś, gdy się współziomkowie twoi oyczyzny
u) Przymawiaiącemu sobie familiantowi, iż pierwszy z lodu
powstał, rzeki: ia nie z soli, ani z roli, a'e z tego, co boli,
urosłem.
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własney wyrzekli. Stałby twóy posąg u nas obok z Kamilleni. w)
Czarniecki. Blisko ciebie, bliźey iednak Marcella.
Fabiusz. Nie urażam się szacowną otwartością twoią , za
cny mężu. Zazdroszczę Marcellowi.
Czarniecki. A iednak ganisz, iż był odważnym.
Fabiusz. Złe użycie odwagi ganię: uwaga ią poprzedzać
powinna, uwaga iey towarzyszyć.
Czarniecki. Już tam nie czas medytować, gdzie się bić
trzeba; gdyby Annibaluważał i przed bitwą, i W’bitwie, i
po bitwie, nie byłby was pobił pięć razy w iednym roku.
Fabiusz. Przcciwnemi chorobie lekarstwy zdrowieią cho
rzy.
Czarniecki. Ale nic’nierobieniem chorzeią zdrowi. Da
liście się zagnieździć Annibalowi, kiedy gwałt gw ałtem od
pierać było trzeba. Gdybym ia tam był z Marcellem, nie
byłbyś ty przewlekaniem ratował Rzymu. Ostatniato rzecz
w oynę kończyć, kiedy się iuź bić oboiey stronie uprzykrzy.
Fabiusz. Toż samo mi wyrzucali w Rzymie nieprzyjaciele
moi, iednakże iam trwał nieprzełamanie w molem przed
sięwzięciu.
Czarniecki. A któż upór starego przeprze i Jął się moie
go sposobu Scypion, i luboś ty się sprzeciwiał, on szedł
przecięż żywo i raźno, Annibala zwyciężył, i Kartagii ę
znękał.
Fabiusz. Czasem się w woynie popędliwość udaie.
Czarniecki. Zwłoka, oprocz ciebie , prawie nigdy.
w) Furyusz Kamillus , stawny wódz Rzymski, będący na wy
gnaniu, gdy się dowiedział, iż Gallowie Rzym spaliwszy, obie
gli twierdzę iego Kapitolium, zebrawszy co mógł ludzi naprędce,
szedł na obronę niewdzięcznych ziomków, i zwyciężywszy Gal
lów , Rzym od ostatniey zguby wybawił.
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ROZMOWA XXI,II.
Miedzy Tfrespazyanem x) a Markiem AuręHaszem y), cesarzami Rzymskimi.
Marek Aureliusz. 7. slodkiem uczuciem zapatruię się na
ciebie, któryś pierwszy dal poznać Rzymowi, po stracie
dawney swobody, szacunek prawego monarchy.
Wespazyan. Starałem się, ile możności, czynić to, co
do mnie należało i nie tak może moie usiłowanie, iak odraza
od poprzedników zjednała mi Rzymu szacunek.
M. Aureliusz. 1 skromność, którey teraz daiesz tak iak
i przedtem dawałeś dowTody. Szczęśliwszym ia byłem w po
przednikach, gdym po Antoninie nastąpił, i łatwiey mi było
naśladować świeży przykład, niż tobie wprowadzać nową
postać rzeczy.
Wespazyan. Jak więc mnie odraza, tobie przykład był
zdatnym do nabycia sławy, z którey sprawiedliwie korzy
stasz, gdy cię kładą w liczbie nayznakomitszych rządców
rzymskiego państwa.
M. Aureliusz. Tybyś był pierwszym, gdyby...
Wespazyan. Wiem, co mi masz wyrzucić, w czem mi
i za życia przymawiano.
M. Aureliusz. 1 przyznać musisz, iż nie bez przyczyny.
Pierwey było dobrze rzecz roztrząsnąć i poznać, niż się śpie
szyć z takowym wyrokiem, który dotąd gorszy potomność.
Wespazyan. Pozwól, iż się usprawiedliwię. Wyrok*
moie bj’ły koniecznie potrzebne; nazywano skąpstwem oszczę
dność, ale tak kazały okoliczności, gdyż skarb publiczny
niedozorem Klaudyusza, marnotrawstwem Nerona, woyną
domową zniszczony, zasilenia potrzebował.
x) Wespazyan cesarz Rzymski był naówczas rządcą Azyi, i
wiódł woynę w Judei, gdy go własne iego woysko ogłosiło cesa
rzem ; zwyciężywszy przeznamiestników Witeliusza obiąi rządy,
i z powszechnem uwielbieniem czule i rozsądnie one sprawował;
panował lat 10.
y) Marek Aureliusz, wstąpił na tron po Antoninie, którego <
córkę Faustynę poiął. Rzym był szczęśliwy pod slodkiem iego
panowaniem, które trwało lat 19.
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AL Aureliusz. Nie widzę ia w tem przyczyny odrazy
twoiey tak wielkiey od filozofów.
Wespazyan. Aniia, żebyś tu ich wtrącał.
Al. Aureliusz. Jam się szczyciłbydź wieli liczbie.
Wespazyan. Wolno ci było tak myśleć: ia iednakże, lu
bo ich szanuię, nie stąd szacunek twóy stanowię, żeś był
w ich liczbie.
Al. Aureliusz. Kto wypędzał, nie szanował.
Wespazyan. Kto zbyt szanował, pogorszył.
Al. Aureliusz. Więc gdyś ich nie gorszył, pocoś ich wy
pędzał?
Wespazyan. Dlategom ich wypędzał, iż się szanować nie
umieli, iż nie szanowali filozofii, a śmieli się zwać filozofami:
bo iż iest szacowna sama przez się, przeświadczonym o tem
byłem zupełnie.
AL Aureliusz. Więc byłeś filozofem?
Wespazyan. Należy bydź każdemu rządcy panem na
miętności swoich, ścisłym sprawiedliwości wykonywaczem,
nagrodzicielem cnoty, mścicielem bezprawia. Wykona to,
gdy się w 'tych, któremi rządzi, bezwzględnie a uważnie
rozpatrzy, a kto umie tak poznać ludzi iak ich znać należy,
t ?n u mnie prawdziwym iest filozofem. Ze więc, ile w pode
szłym wieku, i ciągiem doświadczeniem i pilną uwagą nau
czyłem się ludzi poznawać, uznałem, iż potrzeba było wy
pędzić z Rzymu filozofów, araczey tych, którzy się za filo
zofów udawali, z)
AL Aureliusz. Będąc więc tylko z ciągłego doświadcze
nia poznawaczem ludzi, a nie maiąc skąd inąd nabytey nau
ki, iakeś mógł poznać, iż Rzym nie miał prawdziwych
filozofów ?
Wespazyan. Zapewne, żem i niemi nie dysputował; bo
się na tem brzmieniu nie zasadzałem; a oni w ten towar
obfici. Nie zastanowiła mnie niby pokorna, a w istocie
naywyniośleysza powierzchowność: dziwactwo chodu, wyz) Wkrótce po wyniesieniu swoiem dat wyrok, aby filozofo
wie, albo sofistowie z Rzymu byli wypędzeni: w liczbie gromadney niepi a vych znalazł się szacowny Epiktet,
Tom LII.
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ra:ów, odmiennego od innych sposobu postępowania, usta
wiczne gadania o cnocie, obowiązkach, ludzkości: IN a ko
niec owe sławne oznaki, płaszcz, kiy, i długa broda.
M. Aureliusz. Zdaicsz się przymawiać. ale ia znoszę.
Wespazyan. I chwalisz się z tego, że znosisz. Cóźkolwiek
bądź, poniew aż dla brody, kiia i płaszcza przerwałeś mi
mowę , obwieszczam ci, iakie były przyczyny wyroku mo
iego przeciw7 filozofom. Wypędziłem ich z Rzymu, bo zbyt
wolnemi a żuchwałemi zdaniami zarażali młodzież, która
chciwa nowości, zbiegała się do nich , iak na dziwowisko.
1 okazał się skutek nauki, gdy zbyt poiętni uczniowie zaczęli
powstawać przeciw zwyczaiom, obrządkom, ustawom sta
rożytnym : gdy przybrawszy na siebie dzikie postaci, zaczy
nali iuż szydzić z tego, co nasi oycowie szanowali; zwierzch
ność zwali niewolą, a prawa dziwactwem; zgoła obawiać się
iuż sprawiedliwie należało, iżby ta zaraza w stolicy wszczęta,
iadu swoiego po calem państwie nie rozpostarła; a wówczas
czego Cymbry , Gallowie i Kartagińcy pod Annibalem nie
dokazali, Rzymby upadkiem starożytney cnoty swoiey zaginął.

ROZMOWA XXIV.
Miedzy Homerem a Wirgiliuszem.
Wirgiliusz. Należyci się od wszystkich rymotwórców
naypierwsza cześć i uwielbienie.
Homer. Twoia mnie powieść zadziwia.
Wirgiliusz. Dla czego?
Homer. Bo albo się z prawdą nie zgadza, albo się świat
odmienił.
Wirgiliusz. Nie rozumiem twoiego zagadnienia.
Homer. Aniia, dlaczego mnie nie rozumiesz.
Wirgiliusz. Racz się iaśniey wytłumaczyć.
Homer. Powiadasz, iż mnie wielbią i pierwszą cześć oddaią
mnie, którym za życia nędzy tylko i wzgardy doznał; albo
w ięc ty prawdy nie mówisz, albo iąsi teraz ludzie , niż przed
tem bywali.
Wirgiliusz. Insi wprawdzie co do sposobu myślenia.
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Gardzą temi, którzy śmieli tobą gardzić, i ubolewają uad
tem, iż umysł tak wzniesiony, iak był twóy, nie zyskał, u
współczesnych należytego sobie szacunku. Oddali ci go so
wicie następcy. Siedm miast było w sporze, które z nich
było twoią oyczyzną.
Homer. Dlaczegóż mnie przenosicie nad innych.
Wirgiliusz. Dla dzieł twoich nieśmiertelnych.
Homer. I za moich czasów zdawało mi się, iż gdym śpie
wał na ulicy, zastanawiali się przechodzący i otaczali mnie,
ale też miałem głos donośny.
Wirgiliusz. Głos mało tam się przyczyniał, gdzie rzecz
sama przez się uymowała serca i umysły.
Homer. A iednak mówisz, iż się na mnie nie znali: gdy
bym był umysły i serca uymował, mieliby byli wzgląd na
móy stan nędzny.
Wirgiliusz. Albożeś sam nie czuł wielkości twoiey ?
Homer. Zdawało mi się , iż iak na zwyczayne pieśni było
to nie źle.
Wirgiliusz. Nie tak myśleli następcy twoi: <z' zbyt nie
kiedy zaufani bywali w wartości tego, co pisali, a choć rzecz
była wytworną, źle brzmi pochwała w własnych uściech:
a) Owidyusz kończy dzieło Przemian swoich tym sposobem:
Jamque opus e<regi9 quod nec Joris ira, nec ignes9
Nec poterit ferrum; nec edax abolere retustas ;
Cum rolet illa dies 9 quae nil nisi corporis liuius
Jus Kabel incerli * spatium mihi finiat aeti.
Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar : nomenque erit indelebil* nostrum.
Juzem robotę skończył, które'y i obraza
Jowiszowa i ogień i twardość żelaza ,
Nie będzie mogła kształtem niiakim zawadzić,
Ani dawność trawiąca wszystkie rzeczy zgładzić.
Niech przyydzie, kiedykolwiek będzie musie zdało,
On dzień, który ma tylko prawo na to ciało,
I sprawi, że się wieku mego czasy zmnieyszą.
Jednak ia przecie wieczny częścią mą przednieyszą.
Będę po gwiazd wysokicli gromadach noszony ,
I nie będę na sławie mógł bydź uszkodzony.
Olwinowsfci Przemian Owid,
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równie i to zdróżnością nazwać można, gdy się kto zbytnie
pokorząc, sam sobie tak , iak ty teraz, krzywdę czyni.
Homer. Jak ia widzę, ludzie zawsze są ludźmi, i wniczem
miary utrzymać nie mogą. Za życia ledwo mnie uznawali
człowiekiem, po śmierci ledwo nie uchodzę za bóstwo.
Wirgiliusz. Ubóstw iły cię w oczach potomności nadzwyczayne przymioty twoię, i ia ieżelim sławę zyskał, winienem ią twoiemu naśladowaniu.
Homer. Tem gorzey: byłbyś sław nieyszym, gdybyś był
nie był naśladowcą.
Wirgiliusz. Każdy cię w pisaniu poematów naśladować
powdnien, ponieważ ty pierwszy stosowne do tego rodzaiu
rytmów nadałeś prawidła.
Homer. Gdym ia moie pieśni składał, wierzay mi, żem
ani o poemacie, ani o prawidłach nie myślał.
Wirgiliusz. To bydź nie może.
Homer. Jużci może, kiedy było ; i żebym ci dowiódł, że
było, proszę cię, abyś mi powiedział, co to iest poema, i
iakie są iego prawidła ?
Wirgiliusz. Żartuiesz ze mnie.
Homer. Bynaymniey.
Wirgiliusz. Żebym więc dogodził tey, którey poiąć nie
mogę niewiadomości, wiedz o tem , iż poema iest to, coś
w Iliadzie i Odyssei ułożył: prawidła, sposób iakiego uży
łeś , gdyś te dwa wiekopomne dzieła zostaw ił potomności.
Homer. Jestem więc, oczem nie wiedziałem, prawo
dawcą i przykładem rymotwórstwa.
Wirgiliusz. 1 każdy im się bardziey do ciebie zbliży,
tem się znakomitszym rymotwórcą okaże.
Homer. Musi wiięc bydź iakowyś wyrok, który zabronił
ludziom lepiey myśleć, czuć i układać rzeczy, niż ia.
Wirgiliusz. Doświadczenie go obwieściło , gdy cię nikt
nie doszedł.
Homer. A iednak ieden z waszych rymotwórców i tobie
znaiomy, powiedział. l>) iż ia niekiedy drzymię; drzymię
IJ Horacyusz.
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wprawdzie, ale wy bardziey, gdyście w tem uprzedzeniu,
iż mnie nie tylko przeyść, ale się i zrównać ze mną nie mo
żna. IX ie tak ia iestem o tem, co się po mnie działo, mniey
wiadomym, iakem ci się z razu wydawał: ale chciałem
z twoiey własney powieści wziąć wstęp i pochop do wypro
wadzenia i ciebie i następców moich z grubego błędu. Ubó
stwienie , lubo pochlebne, nie przydało wartości moiey, ale
waszey wiele uięło. Zdanie powszechne, fałszywe może ,
iż mnie nikt nie doszedł, tem iest fałszywsze, iż w twoich
ustach.
Wirgiliusz. Grzeczny wyraz przyymuię z wdzięcznością.
Homer. Prawdziwy on iest, mimo grzeczność, którą mu
przypisuiesz. Ze cię więc poważam , bolesno mi to iest, żeś
mnie naśladował.
Wirgiliusz. Jam stąd brał chwałę.
Homer. Raczey fałszywe przeświadczenie twoie : gmino
wi ie wybaczam, tak wzniosłemu umysłowi, iak był twóy,
nie mogę. Wiedz o tem i bądź rzetelnem wyznaniem moiem
upewniony, iż nigdy ten tak, iakby mógł, wznieść się nie
może , czyy się umysł zniża do naśladow ania. Szczęśliwa
była dla mnie pora, iż naśladować nikogo nie mogłem;
miałem więc otwarte pole i sposobność do obiawienia myśli
i uksztalcenia wyrazów. Mówisz, żem dał praw a rymotwórcom : iedynem moiem było przyrodzenie; iego postać sta
wiały mi codzienne widoki; działanie, zastanawianie się cią
głe , a czułe nad niemi. Wierz mi, iż praw idla są to wdęzy,
naśladowanie ciemiężliwą zwierzchnością. Upodla się umysł
widokiem niewoli, trwoży się musem ; swobodny buia , i
sam sobie to stwarza, co mniey sposobnym, lub mniey
bacznym stawaiąc się prawidłem, podlącem piętnem ich
dzieła szpeci.
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ROZMOWA XXV.
Miedzy Nestorem c) a Hippoliratem. d)
Hippokrat. Przeżyć trzy ludzkie pokolenia, przywiley
iest nayosobliwszy, i w tey mierze chyba do cudów udawać
się należy.
Nestor. Jednak ani z bogów pochodził, ani cudu nie by
ło. Podziwienie więc twoię tem bardziey zwiększać się po
winno.
Hippokrat. Gdy mi to samo o sobie powiadasz, zwięk
szasz podziwienie i ciekawość moię.
Nestor. W czemże ?
Hippokrat. W te'm, iżbym mógł bydź od ciebie uwia
domionym o niektórych okolicznościach życia twoiego.
Nestor. JNim ci ie opowiem, od tego zaczynam , iż się
wielce temu dziwuię , że mąż tak biegły, tak poważny, tak
uczony, iak ty iesteś, okazuie się bydź lekkowiernym.
Hippokrat. Tak iak ty mnie, ia ciebie zagadywani na
odwrót: w czem sądzisz mnie bydź lekkowiernym ?
Nestor. Skąd powziąłeś wiadomość o przewlekłey trwa •
łości życia moiego ?
Hippokrat. Z Homera.
Nestor. I uwierzyłeś poecie ? ■
Hippokrat. Niekiedy oni uymuią, lub zwiększaią, ale że
by kłamstwo ich było rzemiosłem, o tem przeświadczony
nie iestem.
Nestor. Możesz bydź na moie słowo. Homer, który
wiek móy do trzech pokoleń rozciągnął, twierdząc , iż by
łem naywymownieyszym i nayroztropnieyszym z Greków;
na wstępie zaraz do swoiego dzieła, czyniąc mnie iednaczem
wadzących się z sobą wodzów, te słowa w usta mi kładzie :
c) Według powieści Nestor król Pilów trzy pokolenia ludzkie
oglądał, był w liczbie wodzów ^dobywających Troję.
d) Hippokrat nayslawnieyszy z lekarzów, by l rodem z wyspy
Chios.
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e) »Posluchaycie mnie, którym znal dawnych rycerzów,
daleko lepszych niż wy iesteście.< Gdyby był wprzód nie
ostrzegł o moiey wartości, każdyby mnie z takowych wyra
zów osądził, nie tylko nie za wymownego, ale za naygłup
szego ze starców. Bierzże stąd miarę o rzetelności Homera
i podobnych iemu.
Hippokrat. Jednakże musiał mieć z ciągłego podania
wiadomość o twoiey długoletności. A że wdek człowieczy,
dość ściśle rzecz biorąc, więcey iak do lat sześćdziesiąt po
spolicie zwykł się rozciągać, musiałeś mieć za twoiem przy
byciem pod Troię przeszło 180 lat; bawiłeś tam przez lat
dziesięć; a zaś pokaztue się zOdyssei,iż cięTelemak, syn
Ulissa iuż dorosły, czerstwego ieszcze oglądał; naymniey
więc w ówczas 200 lat daćby ci należało, a ieszcze o tem nie
wiemy, iak długo żyłeś po odwiedzinach Telemakowych.
Nestor. Rocłzay w tey mierze kłamstw a Homerowego
iest przyczyniaiący; chyba że rozciągał ludzkiego pokolenia
trwałość tylko do lat czterdziestu, naówczas nie wjele się
z prawdą pomylił.
Hippokrat. Więc doszedłeś lat 120.
Nestor. I przeszło.
Hippokrat. Musieli bydź sławni lekarze w twoiem pań
stwie, nim do Troi przybyłeś: tam zaś miałeś Macbaona i
Podalira. f)

e) Homer na wstępie do dzieła swego opisuie spór miedzy
Agamemnonem a Achillesem , z przyczyny oddania Chryzeydy
córki kapłana Appoliinowego, która się była w zdobycz dostała
Agamemnonowi. Rzecz w tey mierze Nestora tak w przełożeniu
Iliady obwieścił Dmochowski:
Lecz starca głos niech w młodszych winną baczność wzbudzi,
Bom ia większych przed laty widział od was ludzi,
A lekce moiey rady nie ważyli przecię.

f) Machaon i Podalir bracia , lekarze sławni, według wieści
mitologiczney , Eskulapiusza synowie , znaydowali się w obo
zie greckim podczas oblężenia Troi.
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Nestor. Tak iak wszędzie, byli tez i u mnie lekarze
byli i pod Troią w obozie: ia żem ani chorował, ani był
rannym, iakom u siebie bez nich się obszedł, tak i w obo
zie bez Machaona i Podalira.
Hippokrat. Są lekarstwa ratniące w chorobie, są które
od chorób strzegą, i te nazywamy prezerwatywami.
Nestor. Nazywaycie iakcbcecie, iam ich nie brał.
Hippokrat. Boś miał swoie własne, i tych zapewne uży
wałeś : racz mi zatem powierzyć tak szacownych wynalazk ów. Doyść albowiem do tak sędziwego wieku, w stu leciecli znosić rzezko woienne trudy, rzecz zdaie się bydź nad
zwyczayny obrót i dzielność przyrodzenia.
Nestor. Spodziewasz się więc odemnie recepty ?
Hippokrat. Nie tak mnie, iak ludzkości dogodzisz.
Nestor. Nie dogodzę, bo się na żadną z takowych recept
zdobydź nie mogę, gdyż żadnego lekarstwa, ani w proszku,
ani w kroplach nie wynalazłem. Miałem ia będąc królem
tyle zatrudnienia, iż choćbym chciał, nie wystarczyłoby
czasu na apteczne preparacya. Lekarstwem na dlugoletność
to może bydź , co moiem było, iż żyłem więcey niż drudzy.
Pracowałem wiele, strzegłem się zbytków, iadłem nie wy
kwintnie , piłem miernie, myśli troskliwych nie przypusz
czałem , a do tego pomogła nay więcey krew dobra, bom
się z poczciwych rodziców urodził. Te były za dawnych
czasów' i lekarstwa i prezerwatywy; o innych się nie dowiesz.
Hippokrat. Luboś lekarstw nie zażywał, były iednakźe:
inaczeyby lekarzów nie było.
Nestor. Albożto lekarz bez lekarstwa hydź nie może?
Hippokrat. Rzecz oczywista.
Nestor. Co ty nazywasz lekarstwem?
Hippokrat. T. ziół, kruszców i soli rozmaitemi sposobami
preparowane extrakty.
Nestor. A iakeś Ateny od zarazy uwolnił?
Hippokrat. Kazałem las przyległy wyciąć, który wolne
mu przej ściu powietrza przeszkadzał.
Nestor. Więc bez ziół, kruszców i soli uleczyłeś całe
miasto.
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Hippokrat. Można uleczyć bez ziół, kruszców i soli; ale
nie idzie zatem, iżby zioła, kruszce i sole nie były potrzebne.
Nestor. Tak mówisz, boś lekarz: ia którym się bez was ,
a więc bez lekarstw obszedł, inaczey myślę.
Hippokrat. W olno każdemu myśleć , iak się podoba ;
jednakże złyby to był wniosek , iżby dlatego, żeś się bez le
karstwa obszedł, innym lekarstwo nie było potrzebne.
Gdybyśmy byli razem żyli, a tyś odemnie co do zdrowia
rady żądał, wiesz, iakąbym ci dal?
Nestor. Jaką?
Hippokrat. Oto, żebyś lekarstw nie zażywał.
Nestor. Znać żeś nieboszczyk, bobyś był tego za życia
nie powiedział.
Hippokrat. I owszem ta rada byłaby dla ciebie naylepszem lekarstwem ; potrzebnym użyczyłbym go tyle , ileby
ich stan wyciągał.
Nestor. Jednakże ia tak trzymam i sądzę, iż się bez le
karstw obeyść można, i zdrowie choćby nadwerężone ocalić.
Hippokrat. Jakimżeto sposobem?
Nestor. Spuścić się na przyrodzenie, to samo uleczy.
Hippokrat. Niekiedy dopomódz mu trzeba.
Nestor. Więc koniecznie chcesz lekarstw ?
Hippokrat. Wtenczas , gdy ich chcieć należy.
Nestor. A ia ich nie chcę.
Hippokrat. Wcżmy środek. Ja przestanę na tem, iż
w ielość lekarstw szkodzi: ty mi pozwól, iż niekiedy zdatne
i potrzebne. Więc są lekarstw em zioła, sole i kruszce; ale
są ieszcze potrzebnieysze rzeczy, bez których choćby z naywiększą nauką, i zioła i sole, i kruszce na nic się nie zdadzą.
Nestor. A iakie są te rzeczy ?
Hippokrat. Czułość, pilność i roztropność.
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R O Z M O W A XXVI.
Miedzy Hektorem g) wodzem Troian, i[Ale.randreni li) wielkim.
Hektor. Odwiedziłeś ledwo ittż okazujące się wówczas
siady nieszczęśliwcy moiey oyczyzny.
Alexander. 7j żalem patrzyłem na iey ostatki.
Hektor. Jednak uczciłeś burzyciela.
Alexander. Po śmierci dopiero Achillesa zburzono Troię.
Hektor. Ale on się naywięcey do iey zburzenia przyczynił.
Alexander. Odeymuiąc iey obrońcę w osobie twoiey.
Hektor. Teraz mi wzgląd okazuiesz.
Alexander. Ubolewałem i nad zniszczeniem Troi i nad
twoiąstratą, zwłaszcza, żeś w porze młodego wieku zginął.
Hektor. Równie iak i Achilles, ten któregoś ty uroczystemi obrządki u grobu iego sprawionemi uwielbił.
Alexander. Wymawiasz mi szacunek wielkiego bohatyraalbożto i po śmierci trw a ieszcze nienawiść i zemsta ?
Hektor. Jam się i za życia na niego nie gniewał: on trzymaiąc nas w oblężeniu, czynił powinność wodza ; Troianie
broniąc się mężnie, prawych obywatelów.
Alexauder. Jeżeli Achilles czynił powinność swoię , cze
muż mi wymawiasz obchód uroczysty, którym zwłoki iego
uczciłem ?
Hektor. Nie wymawiam ludzkości i względów twoich,
aleś pamięci moiey uczynił krzywdę.
Alexander. Winną cześć oddałem waleczności, gdym
czcił Achillesa.
gj Hektor syn Pryama króla Troi i Hekuby, małżonek Anclromachy, oyciec Astyanasa, walecznie stawał przeciw Grekom:
a gdy Patrokła przyjaciela Achillowego z życia wyzuł, od niego
pokonanym został. Zwłoki iego Achilles za wozem swoim wlo
kąc, Troię kilkakrotnie obiechai.
hj Alexander w wyprawie przeciw Persom, gdy Troi ostatki
zwiedzał, na cześć Achillesa sprawił igrzyska, zazdroszcząc
temu bohatyrowi, iż Homera na obwieszczenie dzieł swoich
zyskał.
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Hektor. Szczęśliwego uczciłeś.
Alezander. Wielce ten musiał bydź walecznym, który
Hektora pokonał.
Hektor. Na iego stronę poszły niezmienne losu szale.
Alezander. Sprzeciwiałyby się sobie uwielbienia i ob
rządki , gdybym ie był równie Achillesowi i tobie sprawiał.
Hektor. Upokorzyłbyś mnie naówczas porównaniem.
Alezander. Więc byłeś walecznieyszym od Achillesa ?
Hektor. Lepiey walecznym. Waleczność sama przez się
wspólnym iest człowieka z drapieżnemi zwierzęty przymio
tem, kiedy zaś czułości nie uwłacza, roztropnością iest umiar
kowana, z granic właściwych nie wychodzi, naówczas wła
snością iest prawdziwego rycerza.
Alezander. Zapał woienny zimną uwagą wstrzymany,
całą moc swoię i zdatność traci.
Hektor. W żołnierzu: w wodzu zbytni zapał częstokroć
zdrożnym bywa.
Alezander. Wódz przykład dawać z siebie powinien.
Hektor. Gdy tego konieczna potrzeba wyciąga, a to się
rzadko trafia: gdy się zaś bez potrzeby naraża, daie poznać,
iż iest mniey czułym na los żołnierzy, który od osoby iego
ocalenia, zwłaszcza gdy iest monarchą, zawisł.
Alezander. Gdybym był w Graniki) pierwszy nie wsko
czył, nie byłbym Persów zwyciężył, a to pierwsze zwycięztwo usłało drogę do następnych.
Hektor. 1 o tem ieszcze możnaby co mówić: daymy ie
dnak , iż naówczas waleczność dobrze była użytą; ale gdyś
<7 Gdy przebył w wyprawie swoiey przeciw Persom ciaśninę
morza Hellespont Alezander W. , w krotce zaszto mu drogę
broniące dalszego przeys'cia liczne woysko, i w szyku ie zastat
nad bystrą rzeką Granikiem. Widząc iż się nie przeprawia nieprzyiaciel, niecierpliwy zwłoki Alezander, wskoczył pierwszy
w wodę, i przebywszy z wielką ciężkością wpław rzekę, Persów
na brzegu stojących zwyciężył.
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wśród miasta nieprzyiacielskiego z murów sam ieden sko
czył, kj co o tem sądzić?
Alexander. Trzeba się tez niekiedy i na los spuścić : móy
lepiey mi sprzyiał, iak twóy tobie.
Hektor. I dla tey podobno przyczyny czciłeś Ac hillesa.
Alexander. Przyznaię, iż pochlebiało miłości moie y własney bydź mu podobnym.
Hektor. Jakoż doznał tego Betys. I)
Alexander. Ale, bo też zuchwały był od pór iego.
Hektor. Poczciwy.
Alexander. I w poczciwości roztropność nie zawadzi.
Hektor. Taka, któraby nadwerężała cnotę, bezprawiem
iest: wstydzić się powinieneś tego, co iak sam wyznaiesz
pochlebiało miłości twoiey własney. Jużem ci powiedział,
na czem waleczność prawdziwa zawisła, a śladu iey w Achil
lesie nie znaydziesz. JNie rozumiey, abym dlatego mówił,
iż się urażam o pierwszość: wartość moia od twoiego ‘sądu
nie zawisła, ale ubolewam nad twoią i podobnych tobie śle
potą, iż was blask nadzwyczajności uymuie i od trwałego
cnoty światła zwracacie oczy.
Alexander. Alboż nie był czułym Achilles, gdy płakał
nad grobem Patrokla? m)
k) W wyprawie do Indyi obiegł byt Alexander stolicę narodu
Axadrachów i mężny w nie'y .'znalazł odpór; gdy przystawiono
drabiny, a on pierwszy stanął na muracb , sam ieden wskoczył
wśród nieprzyjaciół: ranny szkodliwie byłby zapewne zginał,
gdyby Macedończykowie nie wyłamali bramy, i zdobywszy mia
sto, do obozu go nie zanieśli, gdzie ledwo do zdrowia przyszedł.
Z) WódzDaryusza Betys dlatego iż. mężnie bronił przeciw Alexandrowi twierdzy Gazy, którey był rządcą, po wzięciu one'y
szturmem, z rozkazu AIexandra do woza przywiązany, tak iak
niegdyś Hektor od Achillesa wokoło zdobytego miasta wleczony
był. (Kurcyusz w życiu Alexandra.)
m) Patrokl przyiaciel Achillesa zabity od Hektora, z niezmier
nym żalem obrządki pogrzebowe odebrał.
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Hektor. Tak iak ty nadEfestyona: n) uczciłeś okrucień
stwem na wzór Achilla, przyiaciela twoiego, a chcąc ieszcze
przewyższyć syna Tetydy w zacności urodzenia , o) uczciłeś
się synostwem Jowisza,
4lexander. Służyło to do uskutecznienia wielkich zamy
słów moich.
Hektor. Fałsz prawym mężom służyć nie powinien; mów
co chcesz, próżne będą usprawiedliwienia twoie. Zaślepiło
cię szczęście, gdyś panował, a przed panowaniem ieszcze
przez pochlebstw o dworak Arystoteles poiętność twoię ubó
stwiał: podły młodości twoiey strażnik, Filipa zwał Peleuszem, q) aby ciebie mógł zwać Achillesem, i to było przyczj ną tu oiey chęci naśladowania, która cię źle równaiąc,
naj większy uszczerbek sławie twoiey przyniosła.
nj Efestyon , naypoufalszy przyjaciel Alexandra , gdy za po
wrotem z wyprawy lndyyskie'y wieku dokonał, nieutulonym ża
lem przeraził Alexandra. Obchód iego pogrzebowy z wielką byt
wspaniałością odprawiony, a iak Achilles niewolników Trojań
skich na ofiarę Patroklowi zabijać kazał, tak Alexander na cześć
Efestyona cały naród ieden w pień wyciął.
o) Według baieczney mitologii, Achilles był synem Peleusza
i morskie'y bogini Tetydy.
pj Alesander wielki po zawoiowaniu Egiptu udał się do Libii,
odwiedzaiąc tam sławną świątynią Jowisza Ammona : namówieni
mieysca tamtego kapłani dali wyrok ogłaszający go synem Jo
wiszowym, iakoż odtąd cześć boską sobie oddawać kazał.
<lJ Plutarch w życiu Alexandra twierdzi, iż pierwszy mistrz
iego brał nazw isko Fenixa nauczyciela Achillesowego, aby ucznia
swego tym przydomkiem uczcił.
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ROZ Al OWA XXVII.
Miedzy Epiktetem r) i Seneka. s)
Seneka. Z nayżywszą czułością oglądam w osobie twoiey
jednego z nayzacnieyszych filozofów.
Epiktet. A iednakże, lubośmy i razem i w iednem mie
ście przebywali, nie miałeś tey ciekawości. Nadtoby się był
zniżył nauczyciel Nerona, przestaiąc z niewolnikiem i sługą
Epafrodyta.
Seneka. Zaluię wielce, iż nie miałem tey sposobności, i
zapewne gdybym cię był poznał, nie byłbyś w tak podłym
stanie.
Epiktet. Możebyś mię pozbawił szczęścia, które miałem
w pożądaney spokoyności, zwłaszcza, gdy zyskałem względy
luoiego pana.
Seneka. Wśród siebie miałeś szczęśliwość, gdyś był filo
zofem.
Epiktet. Nie zazdrościłem wzniesionym nademnie.
Seneka. Tem bardziey, gdy cię tak mówiącego słyszę,
żałuię, żem z twoiego towarzystwa nie korzystał.
Epiktet. Dworak Klaudyusza, ścisły przyjaciel Agryppiny, Neronowi poufały, nadto był zatrudnionym.
Seneka. Mów raczey upośledzonym.
Epiktet. J eżli ten wyraz do mnie się ściąga, uznaię grze
czność: ieżeli przenosisz szacunek prawey prostoty’ nad dwor
skie fałsze, wielbię twóy sposób myślenia.
Seneka. Był takowym w skrytości serca moiego; ale inary Epiktet, sławny filozof, niewolnikiem był Epafrodyta wy
zwoleńca Neronowego : żadnych pism po nim nie zostało, oprócz
mazym niektórych , które zebrał Arryan uczeń iego.
sj Anneus Seneka za panowania Augusta cesarza urodził się
w Kordubie mies'cie Hiszpanii : dla intry g dworskich skazany m
był na wygnanie do Korsyki, skąd powróciwszy, tyle ze wzglę
dów Agryppiny matki Nerona, a żony Klaudyusza cesarza, ko
rzystał, iż wielkie bogactwa zebrał. Jemu w ćwiczenie był dany
Neron, który po śmierci Klaudyusza wstąpiwszy na'tron, zrazu
go wielą dobrodzieystwy obdarzył, w dalszym czasie na śmierć
skaza! we dwunastym loku panowania swego.
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czey musiałem czynić, niż myślałem, i to było moiem nie
szczęściem.
Epiktet. Oznaczaią księgi twoię sposób myślenia wzniosły.
Seneka. Miłe mi są takowe pochwały: ty ieden mogłeś
bydź prawdziwym i dokładnym zdań dobrych szacownikiem;
innych wielbienia mniey mi były pochlebne.
Epiktet. Więc wspólfilozofom nie dawałeś wiary?
Seneka. Było ich aż nadto za moich czasów.
Epiktet. Piszących księgi?
Seneka, ł liczne.
Epiktet. A nie czyniących co pisali.
Seneka. Bynaymniey.
Epiktet. "Więc im dla tego nie wierzyłeś?
Seneka. Bez wątpienia.
Epiktet. Ile żeś przeciwnie myślał, niż oni?
Seneka. Zapewne.
Epiktet. I czynił?
Seneka. Jtiżci, iedno idzie za drugim.
Epiktet. A przecięż u nich iedno za drugie'm nie szło, myśleli dobrze, czynili źle.
Seneka. Znać ze zwięzłości zagadnień twoich, żeś wziął
sobie za wzór Sokratesa, t)
Epiktet. Który czynił, a nie pisał.
Seneka. Lepiey iednakże byłoby, gdybyście się nie na sa
mem tylko mówieniu zastanawiali, «)
Epiktet. Prawidła obyczayności tak są iawne a proste,
iż im ksiąg nie potrzeba, a gdyby ie i pisać przyszło, nie
wieleby zabrały mieysca.
Seneka. Więc mi przy ganiasz, iż dość obszernie pisałem?
tj Nie pisa! żadnych ksiąg Sokrates, rozmowy iednak iego ze
brane przez uczniów, okazuią sposób mówienia iego nader
dzielny a zwięzły. Naywięce'y pytaniami powtórzonemi przy
wodzi! do uznania prawdy , którą obwieszczał, a to z odpowie
dzi zagadnionego.
u) Jak się iuż wyraziło, ani Sokrates, ani Epiktet pism po
sobie nie zostawili.
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Epiktet. Moie zdanie obwieszczani. Każdemu mieć wła
sne wolno.
Seneka. Jednakże niepospolita to iest następcom przy
sługa , zostawić po sobie w księgach nauki.
Epiktet. Większy przykład. Sam to w pismach swoich
obwieściłeś, a zatem własne doświadczenie do tego cię
wiodło.
Seneka. Jednakże miałem nieprzyiaciół, którzy mi uwła
czali.
Epiktet. W czemże?
Seneka. Jakoby nie zgadzała się z życiem nauka moia.
Epiktet. Rzeczby to nie była rzadka, zw Jaszcza w oso
bie filozofa dworaka.
Seneka. Zdawałem się nim bydź: umysł móy iednak
nie był tem podłem rzemiosłem zaprzgtniony.
Epiktet. Jednakże (iak nieprzyjaciele twoi mówili) dla
intryg dworskich, poszedłeś do Korsyki na wygnanie, i bar
dzo ci tam nie milo było siedzieć.
Seneka. I tyś był z Rzymu wygnanym.
Epiktet. I1 czyniono mi ten honor, iakbym był filozofem.
Seneka. Alboż nim nie byłeś ?
Epiktet. Wieleby o tem mówić można; policzony byłem
zapewne przez omyłkę między temi, którzy nibyto filozofii
nauczali. Cokolwiek bądź, zniosłem wygnanie, bo każdy
kray był moia. oyczyzną; niewygodę, bom był do niey
przywykł: o ubóstwie nie mówię, bom nic nie miał, i w tem
podobno praw dziwszym byłem filozofem od owych, których
w wygnaniu byłem towarzyszem, a może i od tych, którzy
mnie poprzedzili.
Seneka. I mnie Korsyka była Rzymem.
Epiktet. Inaczey o te'm mówiono; a ów, który podłem
dw orskiem rzemiosłem gardził, przywołany z wygnania
znow’u się do dworu wrócił.
Seneka. I dobrze uczynił, gdy w sprawiedliwym zamiarze.
Epiktet. Pewnie, iżby dworaków nawracał, iak chciał
Plato Dyonizyusza.
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Seneka. Chęci takowey, choćby i nieskuteczną była, ga
nić nie można; móy zamiar był ćwiczenie w obyczayności
i nauce młodego N erona.
Epiktet. Jakoż okazały się skutki.
Seneka. Alboż winien nauczyciel, gdy zła skłonność prze
może ?
Epiktet. Winien, gdy iey dla względów szczególnych
ulega: okazał się też wdzięczen i obficie uczeń pobłażaiącemu nauczycielowi.
Seneka. Jam o dary nie prosił.
Epiktet. Ale ie brał.
Seneka. Pieniędzmi gardził.
Epiktet. I dawał na lichwę.
Seneka. Trzeba, iżbyśmy mieli bt>gactw’a, nie one nas
Epiktet. Masyma godna stylu twoiego.
Seneka. Roztropność, na wzór pszczółki, każę na dalszy
czas odkładać, coby nam potem służyło.
Epiktet. Pszczółki na iednę tylko zimę odkładają poży
wienie: zbieracze chciwość zowiąc roztropnością, tak się na
nieprzewidziane potrzeby opatruią, iżby ich zbiory nie tylko
im , ale kraiom całym niekiedy wystarczyć mogły. W tey
liczbie mieścili ciebie; ale to może nieprzyiaciele twoi.
Seneka. Jednakże iam te bogactwa oddawał Neronowi.
Epiktet. Kiedyś się go bać zaczął, chciałeś darem okupić
życie.
Seneka. Skończyłem ie tak, iż śmierć usprawiedliwiła
sposób myślenia moiego.
Epiktet. Jednak była skutkiem spisku przeciw wychowańcowi i dobroczyńcy twoiemu. w)
w) W pierwiastkach panowania swoiego, póki ieszcze żyta
matka iego Agryppina, Neron ieżeli nie wewnętrznie był prze
konanym , udawał przynaymniey cnotliwość: gdy zaś przemo
gły złe skłonności, pozbywszy się matki, wkrótce i nauczy
ciela na śmierć skazał, ile że ten wszedł był przeciw niemu
w spisek Pizona, a razem z nim rymotworca Łukan synowiec
iego , który także życiem zamysł swóy przypłacił.
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ROZMOWA XXVIII.
Miedzy Romnlnsem x) i Konstantynem, y)
Konstantyn. Nie spodziewałeś się zapewne tego, iż Rzym
od ciebie założony, stanie się z czasem stolicą świata.
Romulus. Anity, aby twóy Konstantynopol, który miał
Rzymowi wyrównać, stał się potem dziczy siedliskiem.
Konstantyn. Zwykłeto rzeczy przemiany: iednakże wię
kszy zaszczyt i założyciela i miasta, iż od tego się wszczęło,
na czem twóy Rzym przestał.
Romulus. Sława ta nie miasta, ani założyciela, ale mo
żności, któreybyś nie miał, gdybyś był Rzymu moiego nie
posiadł. Jeżeli więc o pierwszeństwo między założycielami
dzie, temu się należy, który nie maiąc prawie żadnych do
uskutecznienia dzieła sposobów, przemysłem własnym rzecz
działał.
Konstantyn. A czy Remus w ten przemysł nie wcho
dził? z)
Ronndus. Wówczas przemyślnieyszym byłby odemnie,
kto żonę , syna, teścia i szwagra zahił. a)
Konstantyn. Był sprawiedliwym, kto bez względu karał
przestępstwo.
Romulus. Nayciężey błąd, zwłaszcza wzniosłym, popeł
nić; usprawiedliwienie na pogotowiu, a nawet i chwalcy
się znaydą: mógłbym i ia bratobóystwo karą nazwać, albo
go złożyć na wieku młodego porywczość, ale choćbym dru
gich złudził, siebie nie przekonam.
xj Romulus, założyciel i pierwszy król Rzymu — iak baieczna
wieść niosła, chowany wraz z bratem od wilczycy — założył
rzymską osadę i państwo, które potem stało się nayogromnieysze'm w dzierżeniu i mocy.
yj Konstantyn, syn Konstancyusza Chlora , osiadł całe pań stwo rzymskie i stolicę do miasta, od siebie założonego, przeniósł.
z) Remus, brat Romulusa, wkrótce po założeniu Rzymu od
niego zabitym został.
a> Małżonkę swoię Faustę Konstantyn właśni udusić kazał,
i Kryspa syna z pierwszego małżeństwa za sprawą te'yże Fausty
na śmierć skazał; teyże oyca Maxyma , uprzedzaiąc bunt, któ
ry przeciw niemu knował, śmiercią ukarał; na końcu Licyniusza
towarzysza w panowaniu , któremu byt dał siostrę w małżeństwo.
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Konstantyn. Pobudką założenia Rzymu była boiaźń, a
tey życie zbóycze założyciela i pomagaczów.
Romulus. A iak nazwać tego, który wspólnikom wła
dzy, nie tylko panowanie ale i życie odbiera ?
Konstantyn. Nazwiskiem zboiectwa podlisz woynę.
Romulus. Napastney a okrutney inaczey zwać nie nale
ży. Nie maiący przytulenia starałem się go znaleźć wmoiey
osadzie i gdym się w niey cokolwiek ubezpieczył, nie szu*
kałem inney korzyści, nad ustanowienie dobrego rządu. Ty
maiąc Rzym uwieczniony tryumfy; dla dogodzenia dumie
twoiey, przedsięwziąłeś zniszczyć dawne państwa siedlisko.
Konstantyn. Zmierziłem sobie tamteyszych mieszkań
ców.
Romulus. A przecięż ci bramę tryumfalną postawili.
Konstantyn. Ciebie zrobili bogiem, a iednakżeś od nich
zginął. b~)
Romulus. Lud zawsze ludem.
Konstantyn. W stolicach naygorszy.
Romulus. Pocożeś do dawney nową przydał ?
Konstantyn. Miło bydź sprawcą wielkiego dzieła.
Romulus. Mów raczey osobliwego: ia w twoiem wielko
ści nie widzę.
Konstantyn. Bo cię obraża.
Romulus. Pominąwszy sprawiedliwą, którą sam uznaiesz, czułość, pobudki założenia , i skutki potępiaią twóy za
mysł. Chciałeś zatrzeć pamięć dawnego Rzymu , cliciałeś
zemsty nad Rzymianami, i upodliłeś tą myślą zamysł twóy.
Uszkodziłeś dawny Rzym , nowy go iednak nie doszedł.
Konstantyn. Gdybym miał wolą dawny zniszczyć, nie
byłbym mu dodał ozdoby; gdybym chciał zemsty, w moiey
było mocy nie zostawić i śladu.
bj W porze wieku Romulus życia dokonał; śmierć zaś iego,
lubo’gwałtowna, tak była przed ludem utaioną, iż łatwo baieczney powieści uwierzył, iakoby wsfąpuiąc do niebios na ubó
stwienie, z oczu zgromadzonego ludu, wśród burzy, gromu i łyskawic zniknął.
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Romulus. Latwiey się to mówi, niż czyni. Złem użyciem
władza ginie.
Konstantyn. A nieużyciem władaiący. Rzym stary był
buntów siedliskiem: doznali tego poprzednicy moi, ledwo
się z nich, który w tym tłoku zuchwałym na tronie usiedział.
Romulus. Dobrzy się buntów nie bali.
Konstantyn. Dłużeybyś był panował, gdybyś był ostro
żnym.
Romulus. Losu swego nikt uniknąć nie może: twóy był
szczęśliwszy.
Konstantyn. Uprzedzony źle tłumaczysz pobudki prze
niesienia moiego. Kiedy się panowanie Rzymian w samym
tylko okręgu państw Włoskich zawierało, nayzdatnieyszą
wówczas był Rzym stolicą; gdy z czasem możność Rzymska
do wszystkich części świata doszła, w środku tak iak nale
żało , ustanowiłem rządców siedlisko.
Romulus. Z czasem przyniosło rozdwoienie i tem paritwo upadło. c)
Konstantyn. Kres to zwyczayny dzieł ludzkich, i ta iest
tylko między niemi różnica, iż iedne poźniey, drugie prędzey niszczeią i nikną.
Romulus. Mów co chcesz : nowości osobliwie w rzeczach
ważnych wprowadzać nie trzeba: w częściach niekiedy mo
że bydź zdatną, w zadawniałey całkowitości niebezpieczna,
ledwo niezawsze na złe wychodzi.
c) Sam Konstantyn umieraiąc dał przykład podziału szkodli
wego, między trzech synów dzieląc państwo. To po Teodozyuszu,
na dwie części podzielone nie długo na zachodzie trwało. Wscho
dnie na Konstantynie Paleolosu zakończyło sie.
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R O Z M O W A XXIX.
Miedzy Pawdem 'Emiliuszem d) a Janem
Zamoyskim, e)
Paweł Emiliusz. Szacowne byłoby Rzymianom, gdy
byś był za ich czasów żył, dzieło twoię o Rzymskim Sena
cie ; zwłaszcza żeś ie dokładnie i ozdobnie naszym językiem
pisał.
Zamoyski. Wiadomość języka waszego stała się następ
com potrzebą, zwłaszcza nam Polakom, swobodą wam
podobnym: i choć przemoc, którąście mieli nad innemi na
rodami ustała , pisma któreście po sobie zostawili, staiącsię
prawidłami nauk i stylu, wkładaią obowiązek, uczyć się ię
zyka , z którego się to wydobywa.
Paweł Emiliusz. Więc nie przemożność, ale nauka uwiecznia pamięć naszę.
Zamoyski. IXie przeszkadza iedna drugićy: słodsze iest
iednak i szacownieysze uwiecznienie z tego, co wzmaga i cie
szy, niż z waszych tryumfów', które następnych dziwią,
wwspółczesnym były przyczyną boleści i płaczu.
Pawet Emiliusz. Tak mówisz, iakhyś sam nie był wo
jownikiem.
Zamoyski. A ty tak za woiownikami obstawasz, iakbyś
nie był nayuczeńszym z Rzymian.
Paweł Emiliusz. Nadto mnie wznosisz; byłem czcicie
lem nauki, i ieżeli mnie w poczet uczonych mieścisz, stąd
tylko ten zaszczyt mieć mogę; iż dzieciom moim dałem do
bre wychowanie, a nie spuszczaiącsię namistrze, choć nay*
lepszych dobierałem, sam byłem dozorcą ich ćwiczenia;
d) Paweł Emiliusz mąż równie uczony, iak w sprawowaniu rzą
dów zamieniły, Perseusza ostatniego Macedonów króla zwycię
żył , i wkrótce potem życia dokonał.
ej Jan Zamoyski hetman i kanclerz , równie i w woiownictwie
i naukach biegły, w iele przysług kraiowi uczynił. Woyny szczę
śliwie wiódł, wiele kraiów na Moskwie zdobył, będąc namiest
nikiem Stefana Batorego króla: mąż ten nieśmiertelnej pamięci
godzien, umarł w roku i6o5 maiąc lat 64*
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i nie żałowałem tego w czasie , gdyżem się cieszył ze skut
ków pożądanych czułey usilności moiey.
Zamoyski. Nie dal mi los tey pociechy, zbyt młodego
syna zostawiłem: w dobrych iednak ręku z mego starania
będąc , stał się szacownym obywatelem.
Paweł Emiliusz. Przesadził w wyrazie Cyceron, gdy
w zapale miłości własney przeniósł księgę nad oręż; oba te
narzędzia maią właściwy swóy szacunek: iednakże nie był
by Rzym Rzymem, gdyby równe iemu mieli inni obywatele
uprzedzenie.
'Zamoyski. Orężem się sława mądrości nie nabywa; bez
księgi trudno bydż wojownikiem.
Paweł Emiliusz. Nie byli czytelnikami przodkowie nasi,
a podbiiali narody.
Zamoyski. Może nie tak pilnemi, iak następcy, iednakże
z własnych waszych dziciów iest wieść: iż za Numy f)
ucznia Pitagory, następcy zaś Romulusa, była nauka; sam
Romulus zbyt był oświeconym, iżby go kłaść w liczbie nieu
ków. Podbiiały niekiedy dzikie narody sąsiady swoie, ale
tey zwierzęcey przemocy woiow nictwem zwać nie należy.
Z ciebie samego biorę przykład; czego poprzednicy twroi
w naukach nie ćwiczeni w woynie z Perseuszem nie dokazali;
dioć byli w porze wieku ; ty iuż podeszły, z biblioteki ustro
nia pod namiot przesadzony, do skutku przywiodłeś; a
zwycięzca oznaczyłeś, iak przenosisz księgę nad oręż, gdyś
z niezmiernych zwyciężonego dostatków, same tylko biblio
tekę iego sobie przywłaszczył i dzieciom oddał.
Paweł Emiliusz. Jeżeli mnie ze skromności chwalisz ,
uwłaczasz moim wyborem księgom szacunku.
Zamoyski. Raczey cię w tey mierze z zyskownego wybo
ru chwalę. Biblioteka albowiem następców Alexandra,
większym była skarbem nad zbiory Perseusza. Sam oney
fj Nurca Pompiliusz drugi król Rzymski byt z narodu Sabi
nów, a iak wieść niesie, uczeń Pitagory. Rządy iego były spo
koyne, wiele praw użytecznych ustanowił, a między innemi»
iak obrządki na cześć bóstwa miały bydź odprawiane. Panował
Jat 43, umarł w 80 roku wieku swoiego.
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założyciel dał to poznać, gdy w nayszacownieyszey Daryusza skrzynce dzieła Homerowe zaniknął, g)
Paweł Emiliusz. Że księgi najszacowniejszym są skar
bem, zaprzeczyć ci tego nie mogę: mówię zaś tem śmieley,
ile że nas stary Katon h) nie słyszy; on był albowiem głó
wnym nauk nieprzyiacielem.
Zamoyski. A sam księgi pisał, i) Kie przekonaniu iego,
ale osobliwości takowy wstręt przypisać należy.
Paweł Emiliusz. Zgadzam się , iak widzisz z tobą, iż
nauki są szacowne i potrzebne: zdaie mi się iednak, żeś się
nadto zaciekł, gdy mówisz, iż bez księgi wojownikiem bydź
trudno. Byłeś nim prawda, i szczęsne zdarzenie zbliżyło nas
w tey mierze podobieństwem; zwłaszcza żeśmy mieli rzad
ko trafiaiącą się woiow nikóm zdobycz.
Zamoyski. Pochlebne mi to porównanie; starałem się ,
ile możności, ulżyć przykrość więźniowi moiemu. k~)
Paweł Emiliusz. Ja daiącmego na widok, nayozdobnieyszą tryumfowi moiemu przysporzyłem ozdobę.
Zamoyski. I mówi to ksiąg miłośnik ?
Paweł Emiliusz. Alboż się to ich szacunkowi sprze
ciwia ?
gj Pisarze życia Alexandra twierdzą, iż gdy po zwyciężonym
Daryuszu, obóz i niezmierne, które w nim byty bogactwa
dostały mu się, znalazła się między niemi puszka złota drogiomi kamieńmi osadzona: w tey on dzieła Homerowe złożyć ka
zał, i zawsze ią miał przy sobie.
Plutarch. Kurcyusz.
h) Stary Katon , którego od piastowania urzędu tego Cenzorem
zwano , sprzeciwiał się wszystkim nowościom , mieniąc ie byda
zgubą kraiu. Stąd gdy wysłani z Gręcyi posłowie, w których to
warzystwie byli filozowie do Rzymu przybyli, a młodzież się do
nich ubiegała, radził, aby posly iak nayrychley odprawić.
ij Wiele pism Katona do wiadomości wieków następnych nie
doszło; pisał prawidła obyczayności. Cyceron zaś o iego księdze
de Originibiis, gdzie pierwiastki osad Włoskich opisywał, tako
we daie świadectwo : Jam vero Origines ejus egiem florem , aut
quod lumen eloquentiae non habent'!
kj Zamoyski zwyciężywszy pod Byczyną Masimiliana arcyxfttżęcia Austryackiego, i wziąwszy go w niewolą, na zamku Krasno
stawskim osadził i tam z wielkim dostatkiem podejmował.
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Zamoyski. I wielce, gdy ludzkość zraża, a dumę wznosi.
Paweł Emiliusz. Sam sobie winien był Perseusz: alboż
nie dałem mu poznać, że dobrowolną śmiercią mógł sobie
zniewagi i upodlenie oszczędzić. Z)
Zamoyski. Dałeś mu poznać, iż poddawaiąc się rozpa
czy, w własnem zabóystwie miał szukać wyzwolenia, iakby
samobóystwo było rzeczą godziwą.
Paweł Emiliusz. Każdy wiek i naród miał swóy sposób
myślenia: co ty sądzisz bezprawiem, u nas było wspaniało
ścią umysłu. Nie zatrzymując się więc nad tem, pozwól,
iżbym się nad poprzedniczą odpowiedzią twoią zastanowił.
Mniemasz bydż tryumf diuną, a tyś go pierwszy u twoich
wznowił, m)
Zamoyski. Było to tylko wyobrażeniem waszych ; nie
Mars go wiódł, ale Wenera.
Paweł Emiliusz. A przecięż to obchodu weselnego niby
foremne igrzysko, było w istocie tryumfem, i ieżeli w nim
nie było widać spętanych więźniów, były znamiona zwycięztw i twierdz zdobytych, były rzucane w bitych pienią
dzach wyobrażenia zwyciężonego narodu, był nawet naśmiewacz z przyiaciela. Nieludzkość iest, mówisz, dać z zwy
ciężonego widowisko. Zwyciężonemu wyrządzać cześć, oka
zy wać w usługiwaniu niby podległość, iest mu tem srożey
podobno dać uczuć zwierzchność i przemoc naszę: a-to czyli
się ludzkością nazwać moie, zostawuię tobie do rozsądzenia.
Zamoyski. Bez nauki i czytania tak czule, a dowcipnie
odpowiedzieć, i razem przymówić, nie można. Że więc ze
wszech miar potrzebna, ty iesteś dowodem; że w woynie
istotnie służy, nasz przykład uczyć powinien.
Ij Przywiedziony do Rzymu Perseusz, gdy usilnie o to dopraszał
się Pawia Emiliusza, iżby w tryumfie iego wiedzionym niebyt,
kazał mu ten odpowiedzieć, iż w mocy iego było oszczędzić so
bie takowey zniewagi.
m) Bielski i Gwagnin szeroce opisuiąc wspaniałość wesela Za
moyskiego zGryzeldą Batorowną, synowicą Stefana króla, try
umf, który naówczas w rynku Krakowa był wiedziony , podaią
do wiadomości.
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ROZMOWA XXX.
Miedzy Platonem n) a Konfucywszem, o)
Platon. Wicie kraiów zwiedziłem szukaiąc ludzi oświe
conych , abym od nich nabierał wiadomości; wydżiwić się
temu nie mogę, iak wasz, w którym nauki nie tylko za mo
ich czasów kwitnęły, ale od naydawnieyszey starożytności
były zaszczepione, nie był i mnie i innym u których byłem ,
znaiomy.
Konfucyusz. I dla tego też w nim ciągle nauki kwitły.
Platon. Alboź to ie ukrycie wzmaga ?
Konfucyusz. Pewnie: im się bardziey rzecz w sobie za
sklepia , tem lepszą się staie.
Platon. Takowe w sobie zasklepienie może bydź wśród
tłoku, a więc może się zgodzić z podróżą.
Konfucyusz. Do siebie rzecz stosuiesz.
Platon. K choćby i tak było; ieżeli ganisz podróże,
cel dla którego moie były podięte, naganie podlegać nie
może,
Konfucyusz. Zwłaszcza gdy szło o ustanowienie nowey
Rzeczypospolitey.
Platon. Albożto doszła była do was moia księga o Rze
czypospolitey ?
Konfucyusz. Na nasze szczęście nie doszła. Nie dlatego
ia to mówię, iżbym twoich przymiotów’ nie szacował.
Platon. Komuższacunek oznaczasz?
Konfucyusz. Przymiotom.
Platon. A czemu nie księdze ?
Konfucyusz. 1 tey, ieżeli o sposób pisania idzie.
Platon. Na tem ia się nie zasadzałem.
nj Platon uczeń Sokratesa, mistrz szkoły filozoficznej- Aka
demików, zwiedził Azy?, Egipt, a nawet do Indyi zmierzał, chc?c
tam odwiedzić Gymnozofistów.
oj Konfucyusz mistrz nauki i obyczayności Chińskiey , łył z.a
czasów Platona , piastował naywyższe w kraiu urzędy: iego zaś
ucznie stwierdzili i rozszerzyli te wiadomości ,któremisię dot?d
państwo Chińskie zaszczyca.
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Konfucjusz. A w tem innych przechodzisz.
Platon. Czynisz mi krzywdę takową pochwałą.
Konfucjusz. Czyniłbym, gdybyś nie był iey godnym.
Platon. Zniżasz filozofa, czcząc w nim krasomówcę: ale
nie zastanawiaiąc się nadtem pozwolisz, iż cię zapytam,
w czem ty znayduiesz szczęście dla kraiu twoiego , iż do nie
go księga moia o Rzeczypospolitey nie doszła.
Konfucjusz. W tem samem, w czem ty twoie'y Rzeczy
pospolitey, gdyś dzieła rymotwórców zakazał.
Platon. Zakazałem ich czytania, bo się zbyt zaciekłym
niekiedy lotem unoszą, a zatem mogłyby nadto, osobliwie
w młodzieży, wznosić umysły. Drugi powód moiego zaka
zania ten był, iż się obyczayności częstokroć sprzeciwiaią ,
zwłaszcza w komedyach.
Konfucjusz. Coś o rymotwórstwie powiedział, to księ
dze twoiey właściwie służy; a zatem szczęściem było dla Chin,
iż lam nic doszła. Nadto wzrusza umysły osobliwie młodo
ści, nowość zwłaszcza stosowana do rządu. Śmiałość twoia
zaraziła i zaraża niespokoyne głowy, a tycli naybardzie'y, któ
rzy ludzi z książek, nie z doświadczenia znaią. Drugi zarzut
równie ważny....
Platon. W czemże mniemasz, iż obraziłem obyczaynośĆ?
Konfucjusz. W nayszacownieyszey iey zasadzie, mał
żeńskich związkach, p)
Platon. Stosowałem rzecz do dobra powszechnego: pierwey należymy do zgromadzenia, niż do rodziców.
Konfucjusz. Jakby rodzice i dzieci nie byli częściami
zgromadzenia. Zwierzęcym trybem chciałeś mieć ludzi, a
rwąc święte krwi związki, gdyś chcial wznieść szczyt budo
wli, wzruszałeś podwalinę.
Platon. Poziomych to umysłów działanie, owczym spo
sobem trzymać się ciągle dawnych przesądów; tacy nienawidząc nowości, wydoskonalenia spodziewać się nie mogą.
pj Zraża wspólność żon , która się w owey Rzeczypospolitey ob
wieszcza, umysły trzymające sig cnoty prawideł.
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Konfucjusz. Ostatnie to wydoskonalenie, gdyzuymą
cnoty: skutek dał poznać między nami różnicę. My i przed
tobą, i za ciebie i po tobie dotąd czem byliśmy, iesteśmy;
o waszey Grecyi, ledwo teraz słychać, a twoia Rzeczpospo
lita , iak była snem, tak na iawie trwać nie mogła. q)
Za czasów G alliena cesarza, Plotyn filozof wielbiciel Plato
na, będąc w łasce u monarchy, otrzymał pozwolenie, spustoszałe
miasto zaludnić i wznowić w niem Rzeczpospolitą Platonową ;
ale mimo iego usilnos'ć, rzecz do skutku przyyść nie mogła.
KONIEC ROZMÓW ZMARŁYCH.

L U C Y A N.
ŻYCIE LUCYANA.
^)ława na którą sprawiedliwie zasłużył sobie Lucyan, spra

wiła to, iż dzieła iego prawie wszystkie nas doszły, i na roz
maite ięzyki przełożone zostały. Troiakiego rodzaiu pisma
zostawił; z tych pierwsze mieysce trzymaią dyalogi, albo
rozmowy, a i te podzielone są na niektóre dość obszerne i
ciągłe, iako Tymon, Prometeusz, Nigrinus, Menip, Karon
i inne; w drugim rodzaiu mieszczą się rozmowy bogów,
gdzie się z baiek Mitologii natrząsa. Trzecie są rozmowy
zmarłych, rozmowy niewieście. Drugi rodzay pism Lucyana zawiera w sobie opisy życia i zdań rozmaitych osób, iako
to: Anacharsys, Śmierć Peregrina, o sposobie pisania historyi, powieść historyczna. W trzecim rodzaiu sąkrasomówskie dzieła w różnych okolicznościach od niego pisane , gdy
szkoły uczył, lub w obecności zgromadzonego ludu mówił.
Zostały po nim także niektóre rytmy ze wszech miar szacun
ku godne; zgoła ten znamienity mąż, sprawiedliwie na sła
wę zktórey dotąd korzysta, zasłużył: największą mu iednak
przyniosły dyalogi albo rozmowy, w których wielką rzeczy
wiadomość, styl wyborny z najdowcipniejszą, a razem
naydoskonalszą krytyką umieścił.
Urodził się, iak sam o sobie twierdzi, w Samosacie mie
ście położonem nad brzegiem Eufratu w Komagenie prowincyi Syryi. Rodzice iego nie byli maiętni, sposobili go
więc do rzemiosła, a że brat matki iego był snycerzem, iemu był oddany na ćwiczenie. Nie powiodło mu się w tey
szkole na pierwszym wstępie: iak bowiem o sobie twierdzi
w osobnem piśmie, gdy go w uy do domu swoiego zaprowa-
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dził, ciał mu w rękę młotek, przykazuiąc, iżby nim z lek
ka sztukę tamże marmuru okrzesywał. Jął się natychmiast
narzędzia, ale tak niezgrabnie, iż po kilku razach tęgie
go uderzenia prysł marmur.
Przeięty tak znaczną stra
tą wuy zapalczywy, porwawszy bicz iak na nieszczęście le
żący tam na pogotowiu, tak go dobrze nim ochłostał, iż
natychmiast spłakany uciekl do domu rodziców, z mocnem
przedsięwzięciem niepowrócenia się, ani do domu, ani do
kunsztu wuia swego. Ta okoliczność dala mu pochóp w dal
szym czasie, do opisania snu niby swoiego, gdzie dowcipnie
w yraźa spór snycerstwa z nauką, którey się odtąd zupełnie
oddal.
Nie zawiódł się na swoiey nadziei, poświęcaiąc się iedynie nauce, gdyż taki postępek w filozofii, umiejętności pra
wa, a osobliwie w krasomówstwie uczynił, iż w krótkim
czasie wziętość wielką zyskał. Udał się zatem do Antyochii,
miasta stołecznego Syryi, i tam na wzór innych krasomów
ców , stawał u sądu w rozmaitych sprawach, które mu poruczone bywały. Nie doszły wieków naszych mowy iego
w tym rodzaiu krasomówstwa. Że go zaś wsławiły i wznio
sły nad innych w tym kunszcie naówczas biegłych, wnieść
stąd można , iż były w rodzaiu swoim znamienite; te które
się pozostały, nie maią szczególnego celu, ale się iedynie
ściągaią do obyczayności. Przez czas nieiaki zabawiwszy
w Antyochii, zwiedził pobliższe Azyatyckie krainy, udał się
nakoniec do Aten, gdzie przez czas długi mieszkał, aby
w tem źródle naówczas nauk, czerpał prawidła naydokladnieysze nie tylko krasomówstwa , ale u dzięku i doWcipu,
w łaściwego tamteyszym obywatelom, w nay wyższym stopniu
posiadającym wytworność ięzyka Greckiego. Chęć coraz
większego postępku; a oraz ciekawość zwiedzenia rozmai
tych kraiów, przywiodła go do Gallii, gdzie krasomówstwo
wówczas kwitnęło; i szkoły tamteysze ze wszystkich krain pobliższych sprowadzały uczniów. Przez lat kilka tam bawił,
i wezwany do mistrzostwa, sprawował w szkołach tamteyszych urząd ten ze sławą i niemniey z pożytkiem; iak albo-wiem wyznaie, wielce się tam uczeniem szkół zbogacił.
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W życiu Nigry na mówi osobie, iż zwiedzi! także Wło
chy, i był w Rzymie; nie musiał iednak tam długo bawić,
gdyż się przyznaie, iż w łacińskim ięzyku nie był biegłym i
dla tey przyczyny iest iego iedno dzieło napisane, gdzie usprawiedliwia niewiadomością błąd, który był popełnił;
mówiąc ięzykiem łacińskim w posiedzeniu.
Powracaiąe z Gallii i Włoch zwiedził Macedonią właśnie
naówczas, gdy się był lud tamteyszy zebrał na obrady pu
bliczne. Korzystając z okoliczności takowey , dał się im sły
szeć, i usprawiedliwił sławę i wziętość, która go była po
przedziła. Osiadł nakoniec w kraiu swoim i używał spokoynie dobrego mienia, które zyskał, i był wielce od współ
ziomków szacowanym. (Jmieiący cenić prace i talenta M.
Aureliusz cesarz, chcąc mu dadź dowód szacunku i wzglę
dów swoicli, mianował go namiestnikiem Pretora w Egip
cie: tam więc osiadł, i iak iest podobieństwo, w podeszłym
wieku życia dokonał.
Sposób pisania Lucyanowego wniósł nowy rodzay dyalogów, iak sam o tem namienił w piśmie swoiem o Prome
teuszu , gdy się usprawiedliwiał przed Ateńczykami z zarzu
tu, iakby wielokrotnie odmieniał sposób pisania sw'oiego.
Dawne dyalogi, używane przez Platona, były poważne, i
zastanawiały się nad wyłuszczeniem rzeczy zawiłych, tru
dnych do poięcia, nauk i obyczajności, lub prawodaw
stwa iedynie tyczących się: wziął on za cel równie obyczayność z nauką, ale chcąc tem dzielniej’ zachęcić i przywabić
czytelników, zmięszał z pow agą i zwięzłością wymowy, żar
tobliwą satyrę, takowym sobie tylko właściwym kształtem,
iż środek trzymaiąc między pomierną rozmową, ziadłą przymówką, a zbyt wolną w wyrazach komedyą, co w ziął Arystofanowi, przydał do Platona. Uspraw iedliw ił skutek chwa
lebny zamiar iego. Rozmowy Lucyana, są i będą zawsze
wzorem tego rodzaiu pisma, i żaden go ieszcze w tey mie
rze z naśladowców nie przeszedł. Z tych najznamienitsi
w późniejszych czasiech: Julian cesarz, gdy o poprzedni
kach swoich satyrę napisał: Erazm z Roterdamu powstałącj na współczesne bezprawia: Fenelon naydokladniey lubo
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nie w uszczypliwości do sposobu Lucyana zbliżający się: naypoźniey Fontenelle przesadzający niekiedy dowcipem.
N amieniło się w powszechności o rozmaitych rodzaiach
pism Lucyanowych. Każde w szczególności do czego zmie
rza , co zawiera w sobie, dla tem lepszego sposobu pozna
nia wytworności tego pisarza, według następstwa tu się
kładą.
Pierwsze mieysce między dziełmi krasomówskiemi trzyma
Sen, w którym wyraża, iak oddany do snycerstwa , rze
miosło to porzucił, i mimo usilność i namawianie do tego
kunsztu, który w bóstwo przeistacza, oddal się nauce na
iey dzielniejsze (równie także przeistoczonej ) namowy. —
Drugie dzieło krasomów skie, o którem także iuż była
wzmianka Prometeusz-. Trzecie o Herodocie: Czwarte
Zeuxys o malarstwie: Harmonides-. o AnacharsysieScycie powieść: Bachus o Bursztynie, Dypsady, Herkules
w Gallii. Te powieści krasomówskie na pochwałę krain,
w którym naówczas przebywał, złożył.
Rozmowy zmarłych na polach Elizejskich, zawieraiz
w sobie naj dokładniejsze przepisy obyczajności: krótkie
są, ale we zwięzłości swoiey, wiele rzeczy użytecznych za
wierają. Osoby między któremi stanowi rozmowę na polach
Elizejskich są po większey części świeżo przybyłe, niektóre
świeżo wysiadle z lodzi Charona, które na wyrok Minosa
czekaią; wchodzi i on częstokroć w te rozmowy’ i sąd sw óy
obwieszcza.
Rozmowy niewieście. Cel ich zdaie się bydź zbawien
ny, ukazuiąc chytry przemysł tych . które oddawszy się roz
puście , młodzież nieuważną łudzą ; z tem wszystkiem iednak
zbyt wolne niektóre wyrazy obwiniaią pisarza.
Rozmowy bogów lądowych i morskich wyszydzając roz
plenione naówczas bałwochwalstwo, obrażał żarliwych pogan,
i pisarz za bezbożnego dla zuchwaley śmiałości od nich osą*
dzonym został, a stąd wieść o śmierci iego, iakoby go psy roz
szarpały. Przeciwnym sposobem dobrze myślący, chociaż
ieszcze nieoświeceni prawą religią, radzi byli temu, iż użył
najdzielniejszego w satyrze sposobu , do wykorzenienia ba-

gl

1 U C Y A N.

/

śni Mitologii, które nadawaiąc bogom żądze nieprawe, zda
wały się usprawiedliwiać, i owszem poświęcać nayszkaradnieysze w ludziach przestępstwa.
Inszej, ucyana rozmowy, nierównie od innych rozciągleysze są następuiące: Okręt. Rozmawiaią w nim będący, o
różnych okolicznościach: pismo to okazuie próżność żądań
ludzkich. Cynik , tey Sekty filozofów krytyka. Sen albo
Kogut, dziwacznego sposobu i zuchwałości Sofistów naganienie. Tymon , w sławnym tym odludku zdrożności Aten
obwinia. Nigrynus-, pochwała tego mędrca, a razem na
gana obyczayności Rzymian. Filozofy na tandecie, sekt
wielorakich wyszydzanie. Filozofowie zmartwychwstali,
usprawiedliwienie tego, co na mniemanych pisał. Herrnotimus, o rodzaiach zbyt rozplenionych mniemanych mędr
ków. Parasyta , cudzych przysmaków ziadacz. Uczta
filozofów. Zbiegi.
Inne iego pisma są następuiące: O śmierci Peregryna, o
tych którzy się przy panach bawią. Toxarys, Pochwala Demostenesa: przeciw obmowcóm. Charydemus , syn wydzie
dziczony. Tyrannicyda, Falaris, Posągi, Oyczyzna, Opis
domu, tazien, Pochwała muchy, Neron, Demostenes, o
astrologii, o Bogini Syryyskiey, Niewierny, Alexander, Podwóyne oskarżenie, Saturnalia, albo dni zapustne. O spo
sobie pisania historyi, historya prawdziwa, Anacharsys, o
Tańcu, Osie! przeistoczony, Powieść o Astrologii, Rytmy
rozmaite.

Sen Lucyana.
Jużem dzieckiem bydź przestał i szkoły skończyłem, gdy
oyciec móy zgromadził do siebie przyiacioły i powinowate,
chcąc się z niemi naradzić, coby daley ze mną czynić miaŁ
W szyscy na tem przestali, iż do nauk maiątku potrzeba, a że
nasz był szczupły, radzili dla mnie rzemiosło. Szło więc o to,
do iakiego mnie sposobić, a że w tem posiedzeniu był brat
matki moiey snycerz, obracaiąc się do niego oyciec rzekł,
twoia przytomność nastręcza mi rzemiosło, weź to dziecię do
siebie, miey go za swoie , i uczyń go podobnem sobie ; ma
iak wiesz, wielką do wszystkiego sposobnos:ć, i byleby co
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obaczył, gotów się iąć do tego, i czasem nieźle mu się, ile
na iego wiek, udaie.
Zaprowadził mnie natychmiast wTuy do siebie, i dawszy
w rękę młotek, a pokazując na sztukę marmuru, rzekł: daley moie dziecię okrzesuy tym młotkiem , ale zlekka; r) kto
raz zaczął, iuż zrobił połowę. Jakem wziął machać, skru
szyłem marmur, a móy mistrz uięty szkodą, porwawszy
bicza, który iak na nieszczęście był na dorędziu, tak mi dał
uczuć sprawność ręki swoiey, iż com zaczął ochotnie skoń
czyłem z płaczem i uciekłem do domu. Rozrzewnił móy wi
dok matkę, osobliwie gdy sińce postrzegła; a gdy przyszło
do spoczynku, rozżarzona dziwną przygodą imaginacya, na
darzyła mi sen, który był takowy, s) Zdało mi się widzieć
przed sobą dwie niewiasty, z których każda ciągnęła mnie
do siebie gwałtem. Wadziły się z sobą, a każda z nich mó
wiła : nie będzie on twoim , ia go do siebie wezmę, więcey
on u mnie zyska, niż u ciebie. Jedna z nich miała postać
bardziey męzką, ręce pracą stwardniałe, zakasane suknie,
nierozczesane włosy, zgoła okryta pyłem i okurzona taką
miała postać , iaką wuy móy przy warsztacie. Druga przy
jemna , wspaniała, łączyła w ubiorze z przystoy nością w dzięk
osobliwy. Po długich rozterkach, zgodziły się na to, iżby
się zdać na moie wybranie, a wówczas pierwsza z nich, tak
do mnie mówić zaczęła.
Kochane dziecię, widzisz przed sobą snycerstwo , do
którego cię wczoray oddano: znaiomem tobie bydź powin
no, gdyż i dziad i dway twoi wuiowie, byli w tym kunszcie
i zasłużyli sobie na sławę. Jeżeli porzucisz próżne sprzeczrj Przysłowie to bardzo dawne znayduie się w wielu pisarzach
łacińskich i greckich ; Horacyusz ie wyraża: Dimidiumfacli, qui
benecotpit, habet,a Owidyusz:/"ac tantum incipias sponte disertus eris.
sj Naśladowaniem to iest Prodyka, który w iedne'y ze swoich
mów , wystawia iakoby cnota i rozkosz pod postacią niewiast
ukazały się Herkulesowi, staraiąc się każda przyciągnąć go do
siebie. Lecz ten bohatyr przekonany przez cnotę , wzgardził
rozkoszą, tak iak tuLucyan, przeniósłszy naukę, uczynił roz
brat z snycerstwem.
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niczki moiey baśnie, stałą pracą, pożytek, sławę i zdrowie
zyskasz; usuniesz się zazdrości, nie szukaiąc tułaniem się
po świecie wziętości, w domu ią znajdziesz. Niech cię po
wierzchowna niezgrahność odzieży moiey nie odstręcza ; taki
był pozor Fidyasza, t) który ubóstwionego dłutem swoiem Jowisza ukazał światu, Polikleta , u) co boginią nie
bios, w własnym iey kształcie ustanowił; Myrona w) po
wszechnym uwielbionego odgłosem; Praxytela x) które
go dzieła patrzących dziwią, i tylu innych wraz uwielbio
nych z bogami, których wydawali posągi. Imay się dzielnie
a w wielkim kunszcie możesz nie tylko dostąpić podobney
sławy, ale i przewyższyć tych, których ci za przykład sta
wiam : -Takie było snycerstwa mówienie, ale odrażała su
rowa postać, gwałtowne zwierzchne wzruszenie i wdzięk
głosu niemiły.
Gdy snycerstwo skończyło rzecz, tak mówić zaczęła nau
ka : »Synu móy! znasz mnie, chociaż nie uczułeś ieszcze do
statecznie słodyczy moiego towarzystwa. Możesz sądzić z tetj Fidyasz, stawny w Atenach snycerz , żył około pierwszego
roku 83 Olimpiady , 448 lat przed Chrystusem. W te'm wszystkiem, cokolwiek mieć mogło związek z iego sztuką, szczegół-,
niey w Optyce był biegłym. Dzieła iego znane są : Minerwy
dwie, z których pierwszą zrobił ubiegając się o pierwszeństwo
z współcześnie z nim żyiącym w Atenach snycerzem Alkamenem, drugą ze złota i sloniowey kości, umieszczone pote'in
w kościele stawnym nazwanym Pantheon , nadewszystko zaś Jo
wisza posąg w Olimpii, który zawsze uważany był za naywyższe
wysilenie sztuki.
Poliklet snycerz żyiący w Sycyonie mieście Peloponesu na
lat 4ooprzed Chrystusem; on przyprowadził snycerstwo donaywiększe'y doskonałości.
wj Myron snycerz Grecki żył na 442 lat przed Chrystusem,
sławny przez naybliższe naśladowanie natury. W zbiorze da
wnych Epigrammatów, można znaleźć wzmiankę o urobioney
przez niego krowie z miedzi tak dokładnie , że żyiące oszukiwały
się na iey podobieństwie.
Praxyteles snycerz Grecki żył na 546 lat przed Chrystusem,
sławny z wdzięków, których pod iego dłotem nabierała ta sztu
ka. Dzieła iego znane są, dwóch Kupidynów, dwie statuy We
nery i iedua piękney Fryny.
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go co ci powiedziano, iakie zyski za sobą snycerstwo wie
dzie. Ale pomniy na to, iż ie maiąc, będziesz w rzemieśie
zwierzchnich tylko postaci działaczem. Umysł się twóy spo
dli samą tylko rąk pracą, a w tym stanie wzbić się gdzieby
był mógł, nie zdoła. Choćbyś podołał Fidyaszowi, albo
był w równi z Prazytelem , będą chwalić rzemieślnika ,
ale żaden rzemiosła nie pozazdrości.*
Jeżeli więc udasz się do kunsztu, z tego cotn wyrzekła ,
wiesz co cię czeka. Jeżeli zaś udaiesz się za mną, staniesz się
uczestnikiem nieśmiertelności tych mężów, którychem wznio
sła. Wieść starożytności, na wzór światła, oświecać będzie
kroki i wszystkie działania twoie; dowiesz się ze mnie wszyst
kiego , co tylko umysł zasięgnąć i posieść może; wzmogę cię
i przyozdobię chwalebnemi przymioty, bez których praw •
dziwey, a więc trwałey chwały pozyskać nie można. —
Wstrzemięźliwość, skromność, dobroć, roztropność, męz two, miłość dobrego będą ci towarzyszyć. Wyprowadzą
cię z upodlonego stanu, w którym zostaiesz, i naówczas ci,
których wzniósł ślepy przypadek, zamiast wzgardy zazdrościć
ci będą. Rozniesie sława pomiędzy narody imię twoie i znaiomy wszystkim odwiedzać ie będziesz. Co za słodycz słyszeć
z tłumu, który cię otaczać będzie: oto ten iest, a nieinny,
któregośmy wiedzieć chcieli; wskazywać będą na ciebie
palcami i ubiegać się, kto cię lepiey obaczy. Wielbiony
w życiu, trwałą pamięć po śmierci zyskasz i naymilszem pi
sma twoie znaiącym się na nich zostaną towarzystwem.
Patrz i zważay do iakiego stanu wzniosłam Demostenesa,
który był kowala synem; Eschines miał matkę śpiew aczkę,
Sokrates y) od snycerstwa do mnie się udał. Nieczuły
więc na takie pow^aby, ieżeli imiesz się młotków i dłuta,
znać iż umysł twóy podły, wznosić się wyżey nie mógł.
y) Sokrates syn snycerza, urodził się w Atenach roku 471
przed Chrystusem, w początkach udał się do professyi oyca swo
jego. Historya nawet wzmiankę czyni o trzech przez niego zro
bionych statuach , wystawiających Gracye. Ale Kryton poznaw
szy w nim dowcip, odwiódł go od.warsztatu , i poświęcił się po
tem Filozofii.
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Chciała więcey mówić, alcmtak został tem, com usły
szał poruszony, iż porzuciwszy iey przeciwniczkę, rzuciłem
się na iey łono. Skamieniało na taki widok, iak Niobe, sny
cerstwo ; a bóstwo nauk okazuiąc wóz świetny, gdy nań
wstąpiło, siaday obok mnie, rzekło: porwany na powietrze,
świat pod sobą ujrzałem, a gdzieśmy się tylko ponad mia
sta i kraie unosili, oświeceni i nasyceni dzielnie mieszkańcy
wielbili prowadzonego i prowadzicielkę. Taki był móy sen.
Ale może kto rzecze : czyż się godzi prawić takie bayki i tak
długo ? W zimie sip działo , gdzie nocy długie, a ieżeli Xenofon mógł świeże sny opowiadać, a czemużbj’ się innym toż
samo czynić nie godziło ? widział on, iż to czynić może z użytkiem ; i móy się może zdać na co.

Juk historyą pisać należy.
Za czasów króla Lizymaeha, miało się zdarzyć, iż oby
watele miasta Abdery podlegli byli gorączkom bardzo gwał
townym, które krw i ujściem, lub rzęsistemi kończyły się po
tami ; ale w tey chorobie, to było rzeczą nayosobliwszą, iż
choruiący ustawicznie tragedye prawili, a osobliwie Andromachę Eurypidesa: czynili to zaś głosem smutnopoważnym,
tak dalece, iż pełne było miasto komedyantów, którzy wybledli i schorzali powtarzali raz wraz z Perseuszem: 0 miło
ści ! Tyranie bogów i ludzi....... Trwało to zaś aż do zi
my ; mróz przerwał szaleństwo. Stąd zaś to miało poyść.
AV największe upały lata, sławny komedyant Archelaus
grał wyżej’ wspomnioną tragedyą: po owem graniu, cho
roby zaraźliwe nastąpiły w Abderze, tak zaś mocne było
poprzedzające uczucie w chorych tego, co przed chorobą
na igrzysku teatralnem słyszeli i widzieli; iż w marzeniach
gorączki, powtarzali ustawicznie to, co ich było wprzód
mocno uięło.
Coś podobnego zdarza się naszym pisarzom po wziętey
Armenii i woiownych barbarzyńcach: nie iuż tragedye pra
wią , coby znośniey było, gdyżby przynaymniey dobre
rzeczy powtarzali, ale udali się do pisania dzieiów i pełno
mamy Herodotów , Tucydydów, Xenofontów. Sprawdza
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się więc owa stara powieść, iż woyna wszystkiego iest ro
dzicielką, ponieważ nawet i historyków płodzi. Jak więc
Dyogenes widząc przed przyyściem Filipa zaprzątnione Koryntyany naprawieniem twierdzy, przygotowaniem broni,
i on też, żeby nie był uznany za próżniaka, beczkę w którey
siedział raz wraz toczył; biorę też i ia pióro w’ rękę, abym
iak mogę, grał igrzysko, i nie był przynaymniey niemym ,
gdy drudzy wymowni.
Nie iestem tak zuchwałym, iżbym przedsięwziął historyą
pisać, bałbym się rozbicia słabey łódki na skrytych pod
wodą skalach. Luboć pisarze nasi terażnieysi nmiemaią, iż
swoie rzemiosło doskonale posiedli, i że to iest dosyć rzecz
składnie wyrazić, aby bydź dzieiopisem ; icdnakże dam ia
im niektóre przestrogi.
V\ iesz to dobrze Filonie, iż nie masz nic cięższego według
wyrazu Tucydyda, iak pracować na wieczność. Wiem ia
o tem, iż się nie spodobam przez to tym, którzy dzieła swoie
wydali z zwyczaynemi., iak to bywa, okrzykami; ale może
im się to zda, gdy daley pisać będą. Któż państwo rzym
skie w tym stanie, w którym iest teraz, będzie śmiał zacze
pić? Jeżeli o dziełach piszący przestróg moich słuchać nie
zechcą, ia o to niedbam: niech szaleią, kiedy chcą Abderyci; lekarz się będzie śmiał. Ze więc nauki do tego zmierzaią, co czynić , czego się strzedz; od tey ostatniey rzeczy
zacznę: nie zastanawiaiąc się nad tem w powszechności, co
się tycze porządku myśli i sposobu wyrażenia, do tego celu,
który przedsięwziąłem, iedynie zmierzać będę.
A naprzód błądto iest naszych pisarzów, gdy zamiast te
go, iżby wyłuszczali rzecz, zastanawiaią się nad chwałą, lub
naganą rządzących , i zamiast historyi daią nam panegiryk
albo satyrę; tak to dalekie iedno od drugiego, iak niebo od
ziemi. Ten, który chwali, chce ucieszyć, choć z uszczerb
kiem prawdy, a kłamstwo przeistacza treść historyi, i czyni
z prawdy baykę. Nie zgadza się historyą z rymotworstwem
skutkiem rozżarzoney imaginacyi piszącego; uczciwą, wstrzymałą, wstydliwą ona iest, i tak sięwzdryga od ozdób nie
przyzwoitych, iak uczciwa niewiasta od tego, co nieprzjTom VII.
9
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stoynie przymila i wdzięczy. Nic potrzeba iey pomocy baiek, ani owych wzruszeń kunsztem zdziałanych, które zwy
kły uymować. Kształcąc rzecz i pstrząc zbytkiem ozdoby,
uczynimy ią podobną Herkulesowi, w stroili Omfali, co iest
ostatnim stopniem niebaczności i głupstwa.
IN ie idzie zatem, iżby nie miała historya używać pochwał,
ale w nich powinna bydź wstrzemięźliwą; maiąc to w usta
wicznem baczeniu, iż iey cel nie tak podobać się, iak uczyć,
i że nie dla spólczesnych pracuie, ale dla potomności. Mylą
się więc ci, którzy na dwie części historyą dzielą, chcąc
wdzięk z pożytkiem razem umieszczać, a przeto napełniaią ią
pochlebstwem. Pisarza dzieiów, iedynym bydź powinna
celem użyteczność, z rzetelnego opisu rzeczy wynikająca.
Jeżeli niekiedy przyda powieści swoiey wdzięku i ozdoby,
takowy przydatek nie ćmić prawdę, ale sposobić do iey
przyięcia powinien. To co tchnie pochlebstwem, odstręcza
człowieka prawego, a dla ludzi prawych rzecz się dziać ma,
reszta względu nie warta. Choćby się albowiem niektórym
rzecz takowa i podobała, śmieliby się przecięż z tego ludzie
baczni: wiedzą albowiem, iż doskonałość każdey rzeczy
zasadzona iest na iey istocie, a gdy ią kto od niey odrywa,
zamiast cudu, czyni dziwoląg.
Nie zastanawiam się nad tem, iż pochwały tym tylko lube,
do których zmierzają, i tu ieszcze potrzeba, iżby były nader
dobrze przyprawne, żeby się czułym podobać mogły; nie
znośne są, gdy przesadzone, zarażone albowiem na ówczas
podłym dusz nikczemnych kunsztem pochlebstwa. Są iecłnak
takowi, co nie znaiąc się na przywarach, rzeczy częstokroć
do wiary niepodobne, rzucaią iak w stos: ale byleby chwa
lony miał coś czoła, odegnać, zelżyć powinien bezwsty
dnych czcicielów.
Właśnie do rzeczy przychodzi, co piszą o Alexandrze.
Arystobulus, który iego dzieła pismem podawać przedsię
wziął, gdy przyszło do walki zPorusem, rzecz naywiększemi pochlebstwy nadział. Słysząc czytającego płynący naów
czas po Hydaspie Alexander, wydarł mu z rąk pismo i w rze
kę rzucił, mówiąc, iż iak pismo. tak i pisarz godzien bydź
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w rzece, gdy miał śmiałość tam mieszać kłamstwo, gdzie
dość było na prawdzie. Sprawiedliwy nader bylto gniew
wielkiego męża, który w innym czasie odpędził pochlebcę
Architekta, co chciał górę Athos uczynić iego posagiem, i
tak to zdziałać, iżby ów posąg na iedney ręce trzymał mia
sto , a drugą rzekę ku morzu wpuszczał.
Cóż bowiem za ukontentow anie bydź może w słuchaniu
fałszywych pochwał? Chybaby kto był podobien do nie
wiast, które piękniey chcą bydż w ymalowanemi, niż są;
iakby to miało naprawić to , czego im braknie; albo iakby
zdrowszcmi przeto zostały, gdy im farba rumieńca przyda.
Podpadaią iednak po większey części tym przy warom wieku
naszego dzieiopisowie, i zdaią się niedbać na potomność,
którey przeto dzieła swoię podeyrzanemi czynią. Jeżeli więc
ma się rzecz przy wdzięcząc i zdobić, niechże przynaymniey
takie będą ozdoby i wdzięki, które prawda znieść może; a
nie owe obłudne i czcze powaby, które, iako iuż namieniłem, wydaiąsię w teraźnieyszych naszych pisarzach. Gdy
rzecz wyłuszczę, że nader śmiechu godna, niech tego nikt
nie ma za iakow ą z moiey strony przysadę: to co powiadam,
stwierdziłbym przysięgą, gdyby było przystoy nie w książce
przysięgać.
Zaczyna ieden z owych, których teraz mamy pisarzów
rzecz swoię od wezwania Muz na pomoc, i ażeby iak zaczął,
tak też i skończył; przyrównywa cesarza do Achillesa, a króla
Perskiego do Tersyla, nie bacząc na to, iżby nierównie
więcey czci wyrządził cesarzowi, gdyby przeciwnika iego
zrównał z Hektorem. Przyłącza ku ternu pochwałę swoię i
kraiu sw oiego, a to, iżby dał uczuć, że godzien bydź dzieiopisem, i daie poznać niby od niechcenia, iż gdyby to był
Homer uczynił, wieleby oszczędził w tey mierze pracy grammatykom, którzy dotąd o iego oyczyznie są w sprzeczce.
Kończy wstęp do dzieła oświadczeniem, iż przeciwników
będzie upodlał, a naszy ch podwyższy ; tak więc zaczyna
powieść swoię: »Ten nędzarz Wologezes woynę wszczął
przeciw cesarzowi dla następuiących przyczyn.*
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Drugi wielki naśladownik, a przeto następca Tucydyda,
na wzór iego tak rzecz zaczyna: »Kreperyus Kalpurnianus,
obywatel miasta Pompei, opisał woynę Rzymian zPartami,
biorąc rzecz od początku.* Po tak pięknym wstępie o reszcie
łatwo domyśleć się można. Tysiąc daley głupstw kładzie
w usta iakiegoś krasomówcy zKorcyry, i uracza powietrzem
mieszkańców miasta ł^izyby za to, iż z nami nie trzymali;
a to wszystko, ile możności kradnąc z Tucydyda, oprócz
rozciągłych murów, w których wtedy zapowietrzeni Ateńczykowie mieszkali. I dzie zatem z Etyopii do Egiptu, a stam
tąd do Partów, gdzie sprawia pogrzeb Atericzykom w Nizybie, gdzie i ia go zostawiam, domyślając się, co ma
dale'y nastąpić po takowym wstępie. Jakoż, dobryto sposób
naśladować Tucydyda, kiedy kto z niego kradnie rzecz do
tego, o czem pisze, wcale nieprzyzwoitą. Nie dosyć na tem;
nasz pisarz wyrazy greckie na łacińskie przeistacza, iakby się
na to uwaązł, aby i uszy obrażał.
Inny opisuiąc woynę uracza potomność dziennikiem każde
go żołnierza, nawet i przekupniów obozowych; iużci ten
mniey wykracza, boć to przynaymniey może się zdać na co,
ale tytuł nadto wspaniały na rzecz lichą: >Historya Partów
pisana przez K alimorfa, lekarza Hastaryuszów szóstego pól
ku.* Przedmowa tey książki godna dzieła; utrzymuie w niey
autor, iż sami tylko lekarze powinni historyą pisać, ponie
waż Eskulapiusz sy nem iest Apollina, a ten iest oycem nauk
i Muz protektorem.
Trzeba też tu i o filozofach coś namienić. Jeden z nich,
którego nazw iska przez uszanow anie nie obiawiam, wszys
tkich innych w tey mierze pisarzów w głupstwie przechodzi.
Zaczyna on rzecz swoię od tego, iż tylko mądrzy (to iest tacy,
iak on) maią pisać historyą; i więc chcąc niby rzecz dowieść
głupim argumentem, tłoczy głupszy po nim następuiący ar
gument, mieszaiąc z rzeczami godnemi śmiechu, podłość
czołgaiącego się pochlebstwa. Co naynieznośnieysza w tem
głupstwie, to owo niby przepow iadanie, iż cesarz tem przeydzie wszystkich starożytności monarchów, iż filozofy dzieła
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iego pisać będą; lepiey rzeczy takie dać skromnie uczuć, niż
dumnie obiawiać.
I tego z pisarzów przeponmieć nie należy , który wiedząc,
iak w opisaniu dzieiów poprzedniki iego chcieli się przeisto
czyć w Tucydydy, on też cliciał zostać Herodotem, i zaczy
na niby to poważnie z prosta: >Będę mówił o Persach i Rzy
mianach; tamtym musiało coś złego przypaść.’ I zaraz podaie do wiadomości, iż Osroes iest ten, którego Grecy w
brzmieniu swoiego ięzyka nazywaią Oxiroes, a zatem inne
podobne głupstwa.
Znayduie się i taki, nibyto sławny krasomowstwem wiel
ki Tucydy da naśladowca (ieżeligo ty lko nieprzechodzi), któ
remu się podobało opisywać miasta, pola, rzeki, góry, a
to dlatego, iak on rozumie, ażeby rzecz iaśniey obiawił i
wyłuszczył. Ale iego opisy zimnieysze są nad śnieg gór Kaspiyskich i wszystkie lody północne. Caley mu na to potrze
ba księgi, żeby opisał puklerz cesarza, w którego środku
wydaiesię ostro patrząca Gorgona, z świstaiącemi iado wi
cie na łbie wężami. Przepasanie monarchy przyrównywa do
tęczy. A dopieroż iak wpadnie w opis odzieży Wologesa,
w ędzideł iego konia , buiaiących powianiem wiatrów w ło
sów Ozroesa, gdy przez Tygr płynął, i schronił się potem
w nadbrzeżnych pieczarach, osłonionych mirtami, ćo mi
łym cienieni czyniły słodkie schronienie od zbytcczności sło
necznych promieni, a przy nich ieszcze i bluszcze i laury ;
zaprawdę takowe okoliczności są nader zdatne do rzeczy.
Stąd ta zdrożność, zda mi się, ma swóy początek, iż takóV i gryzmoliciele, nie wiedząc co podać milczeniu, a co obiawić, nie są zgodni do tego, aby co zdatne obiawdć co uży
teczne opisywać; staią się oni naówczas podobnemi do owych
czeladników, którzy po śmierci mistrza zyskawszy puściznę,
niewiedzą iak włożyć płaszcz, nie dla siebie sporządzony, i
tak się obiadaią rosołem, iż potem inszych potraw ieść nie
mogą. Więc ieden z nich, iak to widzimy, zastanawia się
nad opisem ran zadanych i zgonów strasznych. W piętę
cięty umiera nagle, a na wrzaskliwy odgłos zwycięzkiego
wodza, ośmiu ludzi bez duszy padło.
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Co się tycze liczby pobitych nieprzyiaciół, to przechodzi
wszelkie podobieństwo do prawdy : zginęło (prawi) 370,236
nieprzyiaciół; z naszey strony dwóch zabitych i dziewięciu
rannych. Są i tacy, którzy wyrazy rymotwrorskie w opis
dziel kładą, iakby razem grali i tragedyą i komedyą. Nadymaią się drudzy przy pierwszym wstępie, iakby mieli coś
wielkiego i osobliwego powiedzieć, a kończy się rzecz na błahem nikczemnych okoliczności wyrażeniu. Jestto coś, ile pa
miętać mogę, podobnego do owych obrazów, gdzie Kupidyn nosi maskę Herkulesa, albo iak mówi przysłowie, góra
rodzi, a płód mysz. Trzeba w opisie iedność, całkowitość
istoty zachować; nie mieszać gałganów z purpurą, ani na
karle'y postaci kłaść głowę olbrzyma.
Czynią niektórzy wopisach dzieiów ciało bez głowy, nibyto upoważnieni przykładem Xenofonta, tak zaczynaiącego
powieść odwodu 10,000 Greków. >.Daryusz i Paryzatys mieli
dwóch synów.* Ale nie wiedzą, iż są powieści, które mogą
zastąpić wstęp rzeczy, i o tem niżey się powie. Można prze
baczyć ieszcze przywarom wyrazu, lecz dzieiopis, który
myli się na odległości nie mil, ale całodziennych podróż i
przechodów, niewart względu; iak ten naprzyklad, który
oyczyste moie miasto Samosatę, i z wieżami i murami prze
niósł nad Eufrat i Tygrys, a ia iużci przecięż ani Pers, ani
Mezopotarićzyk, wiem, iż koło niey ani Tygrys, ani Eufrates niepłynie: i dodaie pote'm, iż iakiś wódz rzymskiego pólku
Afranius Sylo, pow iedziawszy tam iakowąś płaczliwą prze
mowę, dobył miecza i nim się przebił. Gdyby złych mówców
godziło się zabiiać, kto inszy miałby był ten obowiązek wy
pełnić ; mowa ta albowiem śmiechu tylko godna.
Są tacy, którzy nie zastanawiając się na rzeczach istotnych,
łudzą fraszkami i szczególnościami niepotrzebnemi, tak wła
śnie,iak gdyby kto opisuiąc posąg Jowisza w Olimpii, od obu
wia zaczynał, albo też przestał na samym postumencie. Ten
także pisarz godzien śmiechu, który nie postaw szy wSyryi,ani
w Armenii, namienia, iż wiernieysze i pewnieysze oczy niżel1
uszy; niemówi więc o tem, co słyszał, ale na co patrzał; pisze,
iż niezmierne żmiie rodzą się u Partów, i na proporce ie kła-
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tla: co, iak można sobie imaginować, bardzo straszy, a dopieroż kiedy ie z proporców spuszczą, naówczas z niezmier
ną zjadłością padaią na nieprzyjaciół, zabiiaią i duszą. Pa
trzał on na to, ale z wierzchołka drzewa, i dobrze się sta
ło, że z wierzchołka drzewa patrzał; gdyby go albowiem
tak, iak innych żmiie ziadły , nie wiedzielibyśmy o tem, że
Party noszą żmiie na proporcach.
Był taki, co wieszczą historyą udziałał, wziął w niewolą
króla Wologesa, zabił Osroesa, zwyciężonych w tryum
fie prowadził. Wystawił miasto w Mezopotamii, ale nie
lada miasto. .Miasto, które wystawił, nie umiał iak nazwać,
był albowiem w niepewności i troskliwem zatrudnieniu;
czyli miało się zwaćlrene, czyNicea, na znak pokoiu, lub
zwycięztwa. Przez Indus rzekę przepławił naszę trzecią legią,
a przy niey Gallów i Maurytanów pod komendą Kassyusza. Lecz iak się tam naszym powiedzie, i iak się z słoniami
spotkaią, to ieszcze niepewna; trzeba więc czekać na nowiny
z królestwa Muzuris, lub rzeczypospolitey Oxydraków.
Jużem ia tych głupich rzeczy dosyć w moiey powieści na
sadził : nie czynię tego dla żartu, ale żeby służyło do nauki.
Ale może się kto odezwie, uprawiłeś pole, chwast zniosłeś,
rzuć też ziarno. Żeby więc w rzecz weyść; mówię, iż ten,
który historyą pisać chce, musi mieć naprzód łatwość przy
rodzoną do obiawienia tego, co myśli, i do uznania różnicy
między prawdą, a fałszem; te przymioty nie nabywaią się
kunsztem, darem są bożym ; luboć w prawdzie kunszt wy
razu może się wydoskonalić pilnością i czytaniem pism da
wny cli.
Nie potrzeba do tego, com powiedział, prawideł; nie
można nadać rozumu temu, który go nie ma. Byłaby to rzecz,
gdyby ią wynaleźć można, szacownieysza nad kunszt prze
mienienia kruszców w złoto , co się kamieniem filozoficznym
nazywać zwykło. Nie daie więc nauka tego, czego nie
mamy, ale naddaie do tego. co w nas znachodzi; i móy
umysł wtem piśmie nie iest, zrobić wszystkich dzieiopisami,
ale nad tem zastanawia się, iżby nie czynili błędów ci, któ
rzy się tą drogą udaią. Nie dość mieć poiętność, iżby się

104

L U C Y A X.

obeyść bez kunsztu i prawideł; nie dosyć śpiewakowi mieć
głos piękny, ieżeli go udziałaniem muzyki wdzięcznieyszym
ieszcze nie uczyni.
Trzeba oprócz tego pisarzowi dzieł, mieć znaiomość oko
liczności świata i cywilnych i woiennych : kto nie był z pier
wiastków między ludźmi celnemi kraiu , i sam w tey sposo
bności nie patrzał, z cudzych powieści rzecz nie czyni, lecz
ztlacza. Pisarz dzieiów nie powinien mieć względów ku swo
im czasom. JXa bok prawy, malował ślepego na lewe oko
pana malarz nadworny. Przywiązanie do oyczyzny święte,
ale kłamać się nie godzi Powiadajmy, gdzieśmy pobili:
powiadajmy, gdzie nas pobito. I clzieiopis i komedyant nie
iest winowaycą tego, co oznacza. Powinnością dzieiopisa
iest, powiadać o rzeczach tak, iak się stały; co dość ciężko,
gdzie piszący z iedney się strony boi, a z drugiey się spo
dziewa. Powinien on mieć za cel potomność, ieźli się do te
go celu wznieść może: inaczey nie iest dzieiopisem, ale czołgaczem płatnym wieki go nazwą.
Służy do tego, co powiadaią o Alexandrze. Rozmawiaiąc
z Onesykrj tem rzeki: iżby rad po swoiey śmierci na iaki czas
przyyść na świat, aby mógł się dopiero wtenczas dowiedzieć,
co o nim myślą i o iego dziełach. Nie dziwuię się temu, rzekł
daley, iż mnie chwalą; iedni, którzy mnie się boią, drudzy,
którzy by clicieli zyskać. 1 stądcito podobno iest, iż wierzy
my, że Achilles był wielce mężnym, bo dość nierychlo po
śmierci Achillesa pisał Homer o iego męztwie; niech więc
dzieiopis iedynie lubi prawdę i nie ma przyczyny, żeby ią
taił. Niech ofiar nie czyni boiaźni, nadziei, przyiażni i nie
nawiści. Niech będzie bezkraynym, hezwspółecznym, gdy
pisze, i rzeczy po własnem nazwisku niech mieni. Tak czy
nił Tucydydes, chociaż widział w takiey wziętości Herodota,
iż księgom iego nazwiska Muz były nadane ; mówił on albo
wiem, wolę ia się nie podobać mówiąc prawdę, niż przy
milne podaiąc bayki.
Sposób pisania dzieiopisa ma bydź iasny, pospolity, a nie
podły ; iako albowiem prawidłami iego ma bydź wolność i
prawda, tak też w' pisaniu wiadomość i iasność. Wykwin-
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tności zbytniey strzedz się powinien w wyrazach, i chyba
wówczas krasoniowstwa użyć, kiedy Jego rzecz koniecznie
wyciąga, naprzyklad, gdy opis czyni bitwy walney, lub
mowy zacnych osób do w iadomości podaie.
Wszystko iednak i naówczas powinno bydź w przyzwoitey mierze; wystrzegać się ma przysady ; zbytek albowiem
i kłamstwo naywiększem są w pisarzu dzieiów przewinie
niem. Jeżeli się chce wznieść, niech to w zniesienie raczey
będzie w rzeczach, niż w wyrazach. Peryody nic maią bydź
nadto przewlekłe, styl niewykwintny, ani też nadto prosty,
tak, iżby na podłość zarywał. Co do myśli, potrzeba, iżby
miały więcey istoty, niż blasku, i miały piętno roztropney
bardziey polityki, niżeli konceptów przesadzonego kraso
mowstwa. Maxymy niepowinny bydź mnogie, ani od rzeczy,
ale właściwie do tego, o czem rzecz.
Co się tycze dzieiów, które się do wiadomości podaią, nie
trzeba ie na hazard tłoczyć, ale ze staraniem i pilnością na
stępnie obiawiać, a w tey mierze radzić się takowych łudzi,
którzy albo w nie, albo w podobne im w chodzili; ieżeliby
tego brakło, iść za takowemi przynaymniey powieściami,
które się zdaią bydź naysprawiedliwsze, od uprzedzenia da
lekie. Wiele na tem zależy dzieiopisowi, żeby umiał czynić
roztropną różnicę, i mieysc i osób, aby lekkowiernością nie
zgrzeszył, a roztrząsał przyczyny, dla których prawda się
obiaw ia, lub tai. Gdy będzie miał matcryały gotowe, do
piero niecił się zabiera do ułożenia rzeczy, co czynić ma
gruntów nie i kształtnie. Tak zaś ma sobie postępow ać, iak
Jowisz u Homera, który raz rzucił okiem na Greki, drugi
raz na Troiany. Opisując działania stron przeciwnych , nie
będzie iłh mieszał, chyba w samey bitwie.
Dzieła szczególnych osób wtenczas obiawiane potomności
bydź maią, kiedy godne są wiekopomności. Niech więc
istotne rzeczy, w powieść swoię kładzie, a o resztę nie dba.
W wroynie wodzów zabiegi, rozrządzenia, szyki woysk,
niech wyraża, i ile możności daie przyczyny każdey rzeczyGdy przyydzie do bitwy, niech zważa i daie poznać, co się
z obu stron dzieie , a zbyt zaprzątniony zwyciężcą, niecił też
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o zwyciężonym nie zapomina. Chcąc wiele a razem powie
dzieć , po większey części źle się powiada: niech więc mier
ność we wszystkich okolicznościach i w tey będzie. N iech się
dzieiopis ani zbyt gniewa , ani zbyt łagodzi; tem się to albo
wiem za zwyczay kończy, iż znudzi czy telnika. Może czasem
rzecz iaką opuścić, gdy trzeba przyśpieszyć powieść, ale
niech wróci się potem do tego, co opuścił, a trzyma się ile
możności, następstwa chwil i czasów. Powieść dzieiopisa
ma bydź tak, iak zwierciadło ; wiernie to oddawać, co przyymuie. IXiedość dla niego powiedzieć; trzeba, żeby wiedział,
iak powiedzieć, iak rzetelnie pow iedzieć, iak się powziętych
wiadomości trzymać. Snycerz nie robi złota i kości słoniowey, ale daie postać temu, co rznie i topi. Uczynił więc
pisarz zadosyć powinności swoiey, gdy czytelnik mniema,
że na to patrzy, co czyta.
Może dzieiopis zacząć rzecz bez wstępu , lub przedmowy,
gdy się iedynie na tem zasadzi, co ma obwieścić, i naówczas
wyłoży zwięźle na początku, o czem ma mówić. Lecz ieżeli
chce użyć wstępu rozwlekleyszego, niech ma wzgląd na dwie
okoliczności: niech się stara uczynić czytelnika czułym i po
wolnym, nie pochlebiaiąc mu przeto, iżby względy iego po
zyskał. Doydzie tego zamiaru objawiając, iż pisze o rzeczach
dostoynych, ważnych i osobliwszym sposobem stosowanych
do tych, którzy ie czytać będą. Tak uczynił Herodot, gdy
mówi, iź pisze przeto, aby się wzmocniła i uwieczniła u Gre
ków pamięć zwycięztw, które odnieśli nad dzikiemi narody ;
albo Tucydyd, który na wstępie ostrzega, iż przedsięwziął
opisać woynę naywiększą z tych, które pamięć ludzka zasię
gnąć może.
Służy wiele do obiaśnienia i wyłuszczenia rzeczy, gdy się
przyczyny obiawiaią. Zstąpi zatem pisarz do opowiadania
nieznacznie, i naówczas będzie się starał to zachować', co
krasomowstwo przykazuie, a iego przykazy, iasność , zw ię
złość , łatwość , iednostayność ; bo na to zawsze pamiętać
trzeba, iż historyą iest długą powieścią. I na to trzeba mieć
baczność , iżby ta powieść nie była złożona z rozmaitych in
nych powieści, iakby to przyłatanych: ta rzecz ma się spa-
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iać a nie latać; niedość to, żeby się stykały , trzeba, iżby
się trzymały wzaiem. A to niech się tak czyni, iżby się ziedney strony wdzięk wydawał, a z drugiey kunszt ukrywał.
Co się tycze zwięzłości, użyteczna iest wielce tam, osobli
wie gdzie się wiele rzeczy opowiadać maią, i nie tylko ma
bydź w słowach, ale i w rzeczach. Są rzeczy w dzieiach
wspomnienia niewarte: naymnieysze okoliczności w rzeczach
dzielnych , znamienitych , ostrzą ciekawość czytaiącego , i
w tey mierze iak naydokladniey trzeba im dogadzać: w po
tocznych choćby się i zwięźle namieniło, to namienienie nu
dzi. Trzeba w tey mierze tak czynić, iak się zwyklo na do
brze zrządzonym bankiecie: wybieraią tam smaczne tylko
dla stolowników potrawy. Historyą na to iest, iżby rzeczy
tylko godne wiedzenia podawała ku wiadomości.
Trzeba także, iżby dzieiopis w opisaniach swoich był
umiarkowany: nie chęć pokazania dowcipu, ale obiaśnienie i ukształcenie rzeczy, piórem iego władać powinno.
W tey mierze Homer, choć rymotworca. może bydź pra
widłem: gdy opisuie wystąpienie Ulissesa do piekieł, nie za
stanawia się nad wyobrażeniem szczególnych męczarni po
tępionych, nad czemby się nieprawy dzieiopis obszernie
rozwlekł, zbliżaiąc wody ku ustom Tantala, i obracaiąc
rozmaicie kolo lxiona. Tucydyd w tey mierze nader baczny
i wstrzemięźliwy. Kiedy on opisuie oblężenie, albo oboz ,
albo machinę w oicnną, krótkim to wyrazem pełni: toż samo
w nim znaydziem, gdy opisuie miasta . albo port Syrakuzy.
Jeźli rozwleka powieść o zarazie pow ietrzney, postrzedz ła
two można, kto pilnie w rzecz weyrzy, iż go wielość rzeczy
zastanawia, a kwapi się, ile możności.
Jeźli dzieiopis mówiącego stawia, niech mu daie to mó
wić, co się przygadza i okoliczności i osobie mówiącego;
i chociażby można w tey mierze użyć kunsztu krasomówstwa,
niech to się iednak dzieie iaśnie, z rozsądkiem i bez przysady.
Co się tycze pochwał, lub nagany; pisarzu dzieiów tak czyń,
iżby dzieło twoię nie było panegirykiem, ani satyrą, iak naprzyklad Teopcmpa. Ganić, lub chwalić w dziełach poto-
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cznie należy; a pamiętać na to, iż opis dzieł wielkich ludzi
im tylko iest właściwy, innym nie przystoi.
Gdy się zdarzy co w opisaniu niepodobnego do wierzenia,
można o tem namienić, ale bayki nie utwierdzać; niech ka
żdy sądzi, iak mu się podoba. Nakoniec, iak iuż wyżey namieniłem, niech pisarz dzieiów o tem przeświadczonym bę
dzie, iż pisze dla potomności, i czyni to, co uczynił ów ar
chitekt, co zbudował przy porcie Alexandryyskim wieżę
Faros. Skończywszy on dzieło , które cudem świata nazwa
no , wyrył imię swoię na kamieniu, i przykrył go wapnem,
a na wapnie położył nazwisko monarchy, który naówczas
panował. Wiedział on, iż wapno spadnie, a kamień zostanie.
Otóż te są prawidła, które mi się zdały przydatne do do
brego dzieiów pisania. Jeżli ie kto zachowa, iam daremnie
czasu nie strawił, gdym ie pisał; ieźlinie, próżnombeczkę
obracał.

ROZMOWA I.
Dyogenes i Pollu.r.
Dyogenes. Ponieważ iutro na ciebie przychodzikoley oży
wienia, móy miły Polluxie , proszę cię racz odwiedzić Alenippa z) gdy przyydziesz na ziemię, znaydziesz go pewnie
w Koryntskim Kraneum a), albo ieżeli iest w Atenach,
w Liceyskim ó) ogrodzie, żartującego z mędrków, i ich nie
potrzebnego wielomówstwa; i powiesz odemnie, iż ieźli się
dość naśmiał z głupstw ludzkich, niech ziemię opuści, a do
zj Menippus niewolnikiem był w Fenicyi, odzyskał wolność
i wTebach osiadł. Zrazu chwycił się był lichwiarstwa, został fi
lozofem sekty Cyników , pisał satyry, a nayw’ięce'y przeciw filo
zofom , i dla tego nayczęście’y iego osoby w rozmowach swoich
Lucyan używa.
aj Kraneum, gay cyprysowy przy Koryncie, gdzie bywały
igrzyska , i częstokroć schadzki uczone filozofów.
bj Liceyski ogród na przedmieściu ateńskim, równie iak pier
wszy w Koryncie zgromadzał filozofy. Tam Arystoteles otworzył
szkołę swoię: a że przechadzaiąc się dawał nauki; z greckiego
Perypatetykami, to iest przechodz^cemi się , nazwani byli ucz
niowie iego.
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nas przyjdzie, ieszcze albowiem więcej’ znajdzie przyczyn
do śmiechu. Niepodobnaiest rzecz dobrze o żywych sądzić,
bo podlegli są odmianie, ale po śmierci, gdy się tem każdy
stale wydaie, czem był za życia, można się naśnńać do woli.
Panowie i słudzy, rządcę i poddani, wszyscy tu są razem
bez żadney różnicy, a każdy z nich żałuie tego, z czego żyiąc
korzystał.
Pollux. Wypełnię zlecenie twoie wiernie, ale powiedz
mi, iaka iego iest postać, abym go te'in łatwiey poznał ?
Dyogenes. Stary iest, łysy, płaszcz ma wytarty, dziu
rawy, śmieie się ustawicznie i naywiększe ma w tem upodo
banie, iżby upokarzał natrząsaniem swoiem uszczypliwem
hardość filozofów.
Pollux. Po takowem wyobrażeniu łatwo go będzie poznać.
Dyogenes. Ale, ale, kiedy się tu o filozofach czyni wzmian
ka , czy podjąłbyś się odemnie do nich poselstwa?
Pollux. Czemu nie ? ta mnie rzecz, iak sądzę, nie zatrudni.
Dyogenes. Powiedzże im, iżby zaprzestali i siebie i dru
gich bałamucić, i glupiemi sylogizniami swemi zawracać
głowę młodzieży.
Pollux. Ale, iak ia im to powiem, powstaną na mnie
i osądzą za nieuka i głupiego.
Dyogenes. Natenczas powiesz im, iż to masz z mego zle
cenia: na odgłos Dyogenesa umilkną.
Pollux. U czynić tego nie omieszkam.
Dyogenes. Uczyń mi ieszcze iednę łaskę. Powiedz boga
tym odemnie: Głupi! na co zbieracie skarby ? dlaczego tra
cicie na lichwiarstwie i troskach dni wasze ? Co za przy
czyna i co za korzyść tych zbiorów, z których oprócz iednego pieniążka, dla opłaty Charonowi, nic wam wigeey zostać
nie może.
Pollnx. Uczynię to.
Dyogenes. Powiedz ieszcze Megillpwi w Koryncie, co
się tak zucłrwale z urody swoiey wynosi, i sławnemu mię
dzy zapaśnikami Damoxenowi, iż tu u nas, ani rumieniec,
ani białość, ani włos piękny, zgoła nic z tego, co oni tak
szacuią, nie popłaca. A nakomec, proszę cię, powiedz uboTorn T'11.
10
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gim, narzekającym na swóy los, iżby się nie martwili zby
tecznie, a znosili skromnie przykrości stanu swego. Powiedz
im, iż po skończonem na świecie życiu zupełna tu równość,
ci którym zazdroszczą, w gorszym tu są stanie niż oni: a swo
im Spartanom możesz powiedzieć, iż odrodzili się od przod
ków swoich.
Pollux. Tego zlecenia , względem moich współziomków
nie podeymuię się, ani im powiem, co ty o nich sądzisz.
Dyogenes. Kiedy cię to moie ostatnie żądanie obchodzi,
przestaię na twoim wstręcie, ale cię proszę, iżbyś to, coś
pierwey przyrzekł, wypełnił.

R O Z M O W A II.
Pluton, Krezus, c) Mitłas, d) Sardana
pal , e) Menip.
Krezus. Jedynowładco podziemnego państwa ! oddal od
nas tego szczekacza Menippa; niepodobna iest rzecz wy
trwać w iego towarzystwie. Każ mu ustąpić, albo my gdzie
indziey obierzemy siedlisko nasze.
Pluton. Co on wam złego uczynić może ? Wszakto tylko
tak , iak i wy, cień marny.
Krezus. Wówczas, gdy my narzekamy i plączemy nad
przeszłćm niezwrotnie szczęściem naszem, kiedy Micłas żałuie
złota, Sardanapal rożkoszy, ia zbiorów; on nas wyszydza,
c> Krezus Król Lidyi, niezmiernych bogactw posiadacz, mnie
mał, iż był nayszczęśliwszym złudzi i wzgardził Solonem za to,
iż się w te'y mierze zdaniu iego sprzeciwił. Doznał wkrótce po
tem odmiany losu , gdy zwyciężony od Cyrusa państwo stracił,
i życia ledwo nie postradał.
d) Midas Król Frygii, nienasyconego łakomstwa przykład,
prosił Jowisza, aby wszystko , czego sie dotknie, w złoto się
obracało ; gdy chciał brać pokarm , kruszce znalazł, i z głodu
umarł.
ej Sardanapal Król Assyryyski, cały się rozkoszy oddał; gdy
wśród nałożnic przebranego za niewiastę, Arbaces rządca Medyi
obaczył, podniósł bunt przeciw niemu i zwyciężywszy w bitwie,
obiegł w stolicy. Król nie maiąc obrony, ani nadziei ocalenia
się, na stosie skarbów spalił się wraz z nałożnicami swoiemi.
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śmieie się z nieszczęścia naszego, i śmie nas zwać naywzgardzeńszemi z ludzi. Czasem gdy my płaczem, on iakby na
złość głuszy nas niewczesnem śpiewaniem swoiem ; zgoła,
wy trwać z nim nie możemy.
Pluton do Menipa. Słyszysz, co tu oni o tobie mówią?
l\tenip. Prawdę: poprzysiągłem nieprzyiaźń wieczną po
dłym i zbrodniom; nie dość im na tem, iż nieprawie żyli,
chcą ieszcze i po śmierci zachować przyw iązanie do tego, co
ich w życiu łudziło. Największa tumoia j ociecha, gdy mo
gę ich ustawicznie prześladować.
Pluton. Ale to nie iest dobrze: wiele stracili, i przynay
mniey im wybaczyć można, iż żałuią swoiey straty.
Menip. Cóżto ia słyszę ? Pluton im pobłaża.
Pluton. Nie pobłażam, ale nie obciąłbym, -żebyściesię
ustawicznie swarzyli.
Menip. Niech będzie co chce, ia wam mówię i powta
rzam nayniegodnieysi z Lidyyczyków, Frygów i Assyryanów’; nigdy was prześladow ać nie przestanę, moia przyto
mność będzie waszem ustawicznem udręczeniem.
Krezus. Nie iestżeto ostatni sposób zuchwałości?Menip. Nie iest dla w as, podle dusze! dlawTas, którzy
ście za żywota chcieli się za bogów udawać, czyniąc z wa
szych poddanych, wam miłe, im nieznośne igrzysko ; iak
gdybyście tak , iak i oni niebyli podlegli śmierci, po którey
dopiero czuiecie zgryzoty w asze. Płaczcie nędzni postrada
nych rozkoszy , i tych baśni, które was rozkosznie pieściły
i utrzymywały w ślepocie waszey.
Krezus. Ach ! gdzież są teraz rozległe państwa moie !
Midas. Kto mi złoto moie pow róci ?
Sardanapal. Mila rozkoszy! iakżeś prędko znikła.
Menip. Nie ustawaycie w narzekaniu, płaczcie do woli:
ia wam raz wraz powtarzaiąc to przysłów ie, iż każdy znać
się na sobie powinien, będę łączył glos móy z narzekaniem
waszem.
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R O Z M O W A III.
Charon, Merkuryusz, Dusze, Menip, Charmolaus, Lampichius, Damasyasz, Kraton,
Filozof, Krasomówca.
Charon. Patrzcie, na iakie się narażacie niebezpieczeń
stwo, łódź niewielka, a wy się na nię tak ciśniecie, iż byle
by się na iakąkolwiek stronę przeważyła, w padnięcie w wodę.
Dusze. Jakże mamy czynić, aby uyść niebezpieczeństwa?
Charon. Oto porzućcie to, co każdy z was z sobą niesie,
tak i łódce się ulży, i wam lepiey będzie siedzieć. Merkuryuszu, siądźno przy końcu, a tych tylko puszczay, którzy
nic przy sobie nie będą mieli.
Merkuriusz- Dobrze: ktoś ty iest, który się tu ciśniesz?
Menip. Jestem Menip, mam kiy w ręku i torbę na ple
cach , i wrzucam ie w wodę : miałem i płaszcz , alem go
zostawił.
Merkuriusz. Wsiaday na czołno, masz mieysce koło
sternika, a że wysoko będziesz siedział, możesz widzieć wszys
tkich, którzy po tobie wniydą. A ty młodzieńcze, kto iesteś?
Charmolaus. Jestem ów modny i kształtny obywatel Mcgary, o którego spoyrzenie ubiegały się nayurodziwsze nie
wiasty.
Merkuriusz. Nieboże, trzeba ci się będzie pożegnać z pię
knością twoią. Zostaw na brzegu rumieniec, białość i wdzię
ki, wniydź teraz. Ktoś się widzę przybliża w purpurowym
płaszczu, Jak się zowiesz?
Lampichius. Lampichius, iedynowladca Gelów.
Merkuriusz. A ten płaszcz poco ?
Lampichius. Mamże wniyść nago, ia który byłem królem?
Merkuriusz. Jesteś teraz umarłym, iedynowładztwo
przeszło, zrzuć i płaszcz i co masz pod nim.
Lampichius. Są to moie zbiory.
Merkuriusz. Rzucay, a z niemi dumę, zuchwałość,
wzgardę innych, nieczułość i okrucieństwo.
Lampichius. Pozwól przynaymniey płaszcz zatrzymać.
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Merkury usz. Nie pozwolę: możebyś pod nim ukrył zdrożności twoię. Teraz gdyś iuż lekki, siaday z drugienii. A ty
Kratonie złóż twoię bogactwa, rozkoszy i gnuśność; na nic
ci się tu nie'zdadzą, ani przodków zasługi, ani wspaniały
nagrobek, który ci stawiaią.
Kraton. Muszę czynić, co każesz ; iednakowo źal czynić,
co muszę.
Merkury usz. Wierzę: cóżto za wspaniałość, co za chód
poważny , iakie spoyrzenie i iaka broda!
Menip. Pewnie filozof: każ mu płaszcz zrzucić; obaczysz,
co się tam pod nim ukrywa.
Merkuryusz. Zrzuć płaszcz. Cóżto ia widzę ! a wżdy to
zbiór zuchwałości, próżney chwały i głupstwa! zawiłości
pełno niezrozumianych, prawideł dostatkiem, dziwacznych
myśli niezmierne stosy, czczość pozorna, zdradliwe podyie
ścia, iad w słodyczy, sny na iawie, a istota pełna niecnoty.
M ierz mi i bądź o tem pewien , iż nadaremne są wysilenia
twoię , abyś się tu inaczey wydawał, niżeli iesteś. Nie ukryiesz przedemną chciwości, bezczelności i rozwiozłych obyczaiów, ani zbyt w ielkiego o sobie mniemania, którem uięty
rozumiesz, iż iesteś naypierwszym z ludzi.
Filozof. Kiedy każesz, a inaczey bydź nie może, muszę
bydź posłusznym.
Menip. Jeszcze on coś zatrzy mał.
Merkuryusz. Co takiego?
Menip. Oto pochlebstwo, które mu dość zysku przynio
sło. Rodzay bowiem mędrców, iak dumny względem ty ch,
od których się niczego spodziewać nie może, tak podły tam,
gdzie może zyskać.
Filozof. A ty wielomówco: mógłby ś także pozbyć się bełczelney śmiałości twoiey, przymówek, żartów niewczesnych
i nieprzyzwoitey wesołości. Czyżto tylko Cynikom po śmierci
śmiać się wolno?
Merkuryusz. Nie uważay na to Menipie; twoię żarty
łódce nie ciężą. Teraz, kiedy na ciebie kolcy krasomówco,
trzeba złożyć niepotrzebne czczych słów stosy , któremi słu
chaczów omamiasz i głuszysz; trzeba się zrzec przysady w mó10 '
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wieniu; zgoła tego, na czem fałszywie zasadzałeś istotę kun
szt twoiego.
Krasomówca. Czynię to, co każesz.
Merkuryusz. Nam lżey teraz. Charonie, odbiiay od
brzegu i rozpuść żagle.

ROZMOWA IV.
Minosy Alezander, Annibal, Scypion.
Alezander. Przewyższam cię Kartagiriczyku, i powinie
neś mi pierwszego mieysca ustąpić.
Annibal. Nie ustąpię, nmie się należy.
Alezander. Spuszczam się na wyrok Minosa, niecił on
nas rozsądzi.
Minos. Kto wy iesteście?
Alezander. Alesander i Annibal.
Annibal. Annibal i Alexander.
Minos. To są obadwa wielcy ludzie: o co między wami
sprzeczka?
Alezander. O to, komu z nas należy pierwszeństwo.
Mniema on, iż był znakomitszym niżli ia wodzem: a ia utrzyrouię, tak iak wszyscy mniemaią, iż nietylko iego , ale wszys
tkich innych, którzy byli przedemną, bohatyrów przewyż
szam.
Minos. Obaczę, iakie są powody wasze. Ty Annibalu
zaczynay.
Annibal. Sędzio umarłych! przyznać powinieneś, iż ten,
który sam sobie wszystko winien, i nie maiąc żadnego wspar
cia , wzniósł się sam o swoiey mocy na naywyższy stopień
wziętości i sławy, ten naywiększego szacunku i uwielbienia
godzien. Śmiałość, z którąm się na pierwszym moim w stę
pie w Hiszpanii wsławił, będąc tylko namiestnikiem brata
moiego, dała poznać, czem bydź miałem, gdy się na czele
W’oyska obaczę. Podbiłem Gallów, zwyciężyłem Celtyberyą,
przeszedłszy nieprzebyte dotąd góry, zwycięzko rozpostar
łem się nad Ery danem; uległy Włochy pod mocą oręża mo
iego, a Rzym dumny pod swoiemi mnie murami obaczył.
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W dniu Jednym tylu Rzymian, pod zwycięzkim orężem mo
im legio, iż zdięte z pobitych pierścienie napełniały beczki,
a ich trupy stały się woysku moiemu pomostem. Nie czyni
łem się, na zdziałanie tego, synem Jowisza, ażebym przelę
knionych nieprzyiaciół baykami omamiał i straszył; i nie
wstydząc się tego , iż byłem człowiekiem , wzniosłem dziełmi moienii rodzay człowieczy. Ci, z któremi walczyłem,
nayznamenitsi byli żołnierze i wodze. Nie z Medami i Persy
z niewieściałemi miałem sprawę, ażebym łatwe zwycięztwo*
nad podłymi nieprzyiaciolmi zyskał; takiak Alexander, któ
ry po znamienitym oycu dostawszy wziętość i woysko bitne,
miał nadto ieszcze nayszczęśliwsze zdarzenia, do pozyskania
tey wziętości i sławy, z którey się, iakby iego tylko była
dziełem, wynosi. Zwycięzca zniewieścialego Daryusza, na
polach Issu i Arbelli uwiedziony szczęściem, odrodził się od
oyca swoiego, przeiął ubiór i obyczaie zwyciężonych, i do
tego stopnia zapamiętałości przyszedł, iż wstydząc się bydź
człowiekiem, chciał wmówić w lud zadziwiony, iż był sy
nem Jowisza. Zabił w1 piiaństwie przyiaciela i obrońcę życia
swego Klitusa, i okrucieństwem nagrodził zasługi wodzów,
którym po większey części winien był wielkość swoię. Ró
wnie dzielny, tak iak on między Greki, posłuszny byłem
oyczyźnie moiey, gdy mnie rozkaz współziomków z pośrodka zwycięztw moich do własnego kraiu posłał. Przywykły
do rządu szedłem za rozkazem, gdy szło o całość Kartagi
ny i ziomków moich. Niesłusznie potępiony, mężnie wytrzy
małem niewdzięczność oyczyzny moiey. To zdziałał, iak
Grecy nas zowią, dziki człowiek, barbarzyniec, który się
w icli naukach i kunsztach nie ćwiczył: nie czytał, iak móy
przecńrnik, Homera, ani miał mistrzem Arystotelesa.
Przyrodzeniu winienem wszystko: to mnie nad Alexandra
wznosi. Jeżeli tem sobie wyższość przywłaszcza, iż nosił ko
rony , to da zaszczyt u iego poddanych, ale nie da pier
wszeństwa nad woiownikiem, którego dzieła nie były szczęsnem losu zrządzeniem, ale skutkiem roztropności, odwagi
i pracy.
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Minos. Przyznać muszę, iż choć Afrykańczyk, dobrze
rzecz swoię okazał. Co na to powie Alesander ?
Alexander. IN ie rzecz moię będę obwieszczał, ale się za
stanowię nad zuchwałą powieścią iego. Potomność dała po
znać różnicę, iaką położyła między takim monarchą, iakim
ia byłem, a dziełmi naiezdnika. Jeżeli iednakzniżyć się mam
ku porównaniu, racz się nad tem zastanowić, sędzio zmar
łych , iakie są dowody pierwszeństwa moiego. Na tron
w młodym wieku w dość trudnych okolicznościach wstąpi
łem, nie maiąc potrzebnego ku rządom doświadczenia. Takem się sprawił w pierwiastkach działania moiego, iż uka
rałem zabóycó w oyca , i zburzeniem Teb, zastrzaszyłem Gre
ki. Ogłoszony naywyższym wodzem sprzymierzonych naro
dów, powziąłem myśl zawiadować światem. Z małem woyskiem szedłem w oiować Azyą, i opanowawszy kraie , aż do
ustępów Issu, znalazłem Daryusza, który mnie czekał na
częle woysk swoich nieprzeliczonych. N ie wystarczyła w ówczas łódź Charonowi do przewozu , i na tratw ach pobitych
pławił. Miiam zwycięztwa Tyru i Arbclli: oparłem się o
łndye, i rozciągnąłem do Oceanu granice państwa moiego.
Słonie Porusa try umfu moiego były ozdobą, a gdym się
po za Dunay ku północnym narodom wyprawił, dotąd nie
zwyciężonych Scytów pokonałem. Umiałem gnębić nieprzyiażnych , ale mnie w nagrodzie przyiaciół nikt nie przeszedł.
Jeżeli zdziw ieni dziełmi moiemi, przyznali mi ludzie bóstw’O,
nadzwyczayność cudom podobna przywieźć ie mogła do
tego błędu. Na tronie śmierć mnie zaszła, a ten dziki z wła
snego kraiu wyw ołaniec na dworze Pruzyasza, godnym
dzieł swoich zgonem, wieku dokonał. Wyprawa iego do
Włoch nie tylko chwały i względów, ale i zastanowienia
megodna. To co tam zdziałał, winien podstępom i okru
cieństwu swoiemu; śmiał mi wymawiać niewstrzemięźliwość, iakby sam nie dał iey dowodów, gdy w Kapuy mie
szkał; nie traciłem ia na biesiadach czasu, gdyszłoozwycięztwo, on skutek swoich wśród niewiast stracił. Gar
dziłem ia zdobyczą, na którą on czuwał; i gdybym był ku
zachodnim kraiom zwyciężki oręż zwrócił, nietylkobym miał
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hołduiące sobie Włoskie kraie, oparłbym się o slupy Her
kulesa. Ale grube te i dzikie wówczas narody, niegodne
były takowego zwycięzcy. Mógłbym nierównie więcey dać
przyczyn, dlaczego mi pierwszeństwa należy, przestaię ie
dnak na tem, com ci obwieścił, i pewnego dla siebie cze
kam wyroku.
Scypion. Racz się nieco zatrzymać i posłuchać mnie
Minosie.
Minos. A ty kto iestes', co się śmiesz tu stawić przedemną.
Scypion. Jestem Scypion, zwycięzca Annibala.
Minos. Czego chcesz ?
Scypion. Ustępuię pierwszeństwa Alexandrowi; Anni
bal mi swego, żyiąc ieszcze , ustąpić musiał.
Annibal. Gdyby ci był los wówczas tak iak mnie, stał
się przeciwnym, nie tylko iść o pierwszeństwo, ale i równać
się zemną obadwa nie śmielibyście.

ROZMOWA V.
Czarnowieztwo, albo powrót Menipa.
MENIP I FILONIDES.

Menip. Powracaiącym z otchłań ciemnego' siedliska f)
O iak są miłe, wdzięczne, ziemi widowiska!
Filonides. A to podobno Menip filozof sekty Cyników :
czy mnie wzrok myli ? czylito kto do niego podobny ? ale
im bardziey się przypatruię, tem dowmdniey widzę , iż to on
sam w osobie swoiey. Lecz co znaczy ubiór iego? w ręku ma
muzyczny instrument, a lwią skórą iest przyodziany. Dobry
dzień Menipie, skąd powracasz, od dawnego cię czasu nie
widziałem.
Menip. Powracam z tey otchłani i z pieczar cienistych ,
Gdzie umarli mieszkają w ciemnościach wieczystych. gj

Filonides. Więc byłeś umarłym, i teraz zmartwychwstaiesz?
fj Wiersz z Eurypidesa tragedyi o Herkulesie.
g) Z teyże tragedyi.
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Menip. Zawsze w liczbie żyiących tak iak teraz , byłem ,
I żywy zmarłych dzikie mieszkania zwiedziłem, hj

Filonides. Dziwisz mnie wielce powieścią twoią; racz po 
wiedzieć, co było podróży takowey przyczyną.
Menip. Zapal chęci zbyt żywych i wspaniała śmiałość,
Tym winienem zwiedzenia moiego zuchwałość, ij

Filonides. Mówno poprostu, i powiedz naprzód, dla
czego tak iesteś przybrany, i co była za przyczyna podróży
twoiey na tamten świat: nie iest on tak powabny, iżby się
tam śpieszyć.
Menip. Tyrezyasza k) wieszczby dowiedzieć się cbcialem ;
Com przedsięwziął odważnie, śmiało wykonałem.

Filonides. Czyś oszalał, czyż się uwziął na to, abyś tyl
ko wierszami gadał.
Menip. IN ie dziw się temu, iż gadam rytmem; dopiero
z towarzystwa Homera i Eurypidesa wychodzę: pełną mam
głowę wierszów, które mi nagadali, i rad nieradie powta
rzam ; tak mnie omamili baśniami swoiemi. Proszę cię teraz,
powiedz mi, co się na świecie dzieie, i co robią w tem
mieście.
Filonides. To, co i za twoich czasów; kradną, złorze
czą , daią na lichwę.
Menip. Ślepi ludzie! iak mi was żal, nie wiecie, iaki padł
wyrok na bogatych ; w yrok; którego się ustrzedz nie mogą.
Filonides. Jakiżtobył len wyrok?
Menip. Nie godzi się powracaiącym wyiawić co widzieli
i słyszeli. Gdybym był doniesionym do Radamanta, na żle
by mi wyszło takowe obwieszczenie.
h) Z tegoż Eurypidesa.
i) 'L tegoż Eurypidesa.
kj Tyrezyasz sławny wieszczbiarz w Tekach : postrzegłszy on
razu jednego na górze Cj teronie dwa węże, gdy samicę zabił,
w niewiastę był przemieniony; znowu wężów w lat siedm uyrzawszy, gdy zabił samca, pleć pierwszą odzyskał. W sprzeczce Ju~
nony z Jowiszem, który stan dogodnieyszy obrany sędzią dał
wyrok za męzkim. Jowisz natychmiast, obdarzy Igo wiadomo
ścią przyszłych rzeczy. Juno zaś rozgniewana , iż nie podług iey
woli osądził wzrok mu odebrała.
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Filonides. Nie masz się bać odemnie zdrady, a racz na
sycić ciekawość przyiaciela twego: wszak wiesz, iż iestem
wtaiemnicach Eleuzyny. I)
Menip. Wiele odemnie wymagasz, ale prawdziwa przyiaźń odmówić nie umie. Jest więc ustanowiono na tamtym
świecie..........
Filonides. Nim mi wyrok obwieścisz, racz powiedzieć
kochany Menipie, dla iakiey przyczyny odwiedziłeś pie
kieł otchłanie, i kto był twoim przewodnikiem. Potem mi
dopiero opowiesz: coś tam widział i słyszał. Od dawności znam, iak iesteś ciekawym, i pewien iestem, żeś wszyst
ko dokładnie oglądał.
Menip. Gwałt mi czynisz Filonidzie, ale nie sposób oprzeć się żądaniu twoiemu. Powody śmiałey podróży były
takowe. W młodości moie'y słysząc i czytaiąc tak w Home
rze , iako i w Hezyodzie, iż iak na ziemi, tak i w Olimpie
łotrostwa pełno ; iż pomiędzy bogi dzieci powstawały na ro
dzice ; bracia siostry za żony brali; zdało mi się, iż kiedy się
to na górze godzi, na dole było chwalebne i dobre; a zatem
rzecz była do naśladowania. Ale gdym pzzyszedł do męzkiego wieku, poznałem iż nie zgadzała się obyczayność z rymotwórstwem. Prawo zakazywało cudzołóstwa , kradzieży,
podstępów; buntów, zdrady, podeyścia ; taka więc przeci
wność rzeczy wprowadziła mnie w takowy odmęt i zawikłanie , iż nie wiedziałem, czego się trzymać. I znaiąc, oo
się ludziom nie godzi, nie mogłem przewieść na sobie, aby
to bogom było wolno. W takowey niepewności zostaiąc,
udałem się do filozofów. Prosiłem ich, aby mnie naprowadzili na dobrą drogę, abym wiedział, czego się mam
trzymać.
Cóż się stało ? oto, znalazłem w ich sposobie myślenia
istotne bałamuctwa, a zatem wTięcey rozsądku w prostocie,
niżeli korzyści w wykwintnem ich przesadzeniu. Jakoż zal) Taiemne te obrządki Cerery byty w bliskos'ci Aten: dopu
szczeni do tego towarzystwa , ściśle zachowywali milczenie, gdyż
ich obiawienie nayr. iększem byto świętokradztwem.
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stanów się wraz zemną nad tem, co oni prawią. Jedni z nic h
obwieszczaią, iź treść szczęścia w rozkoszy, drudzy iż usta
wicznie pracować i naysurowiey się z sobą obchodzić nale
ży, a przez głód , ubóstwo i wytrzymałość pozyskać szczęście.
Jedni mówią, iż gardzić bogactwy potrzeba , drudzy iż bez
dobrego mienia obeyść się nie można. Obwieszczając niby
istotę rzeczy, takich używaią wyrazów, iż ich poiąć nie
można; a może i sami siebie nie rozumieią. Co naygorsza ,
do poparcia zdań swoich używaią powodów, tak pozornych,
tak kształtnie obwieszczonych, iż łatwo ułudzie mogą. Je
den z nich twierdzi, iż to iest zimno, o czem drugi zaświad
cza, iż stopnia gorącości iego wytrzymać niemożna: i cho
ciaż każdy wie, iż ciepło z zimnem zgodzić się nie może; tak
z obiey strony umieią rzecz udać, iż nakoniec nie wiedzą
czego się trzymać, ci którzy ich słuchaią.
Nie wiedząc czego się iąć miałem, podobien byłem do
tego, który snem uięty drzymie, i raz na iednę, drugi raz
na drugą stronę głową się schyla. Przypatruiąc się nakoniec pilnie i z bliska sposobow i życia nauczycielów moich, po
znałem dowodnie , iż się ich życie z nauką, którą obwiesz
czali, nie zgadzało zupełnie. Gardziciele bogactw naywiększemi byli lichwiarzami, a na to tylko czuw ali, iakim spo
sobem pieniędzy dostać; pod pozorem względu na przyszłość,
ukrywali gwałtowną chciwość. Niedbaiący o sławę, na to
tylko rsysilali się, aby zyskali wziętość , a zatem poszanowa
nie. Wstrzemięźliwi na pozór, przechodzili w istocie nay'sprośnieyszych lubieżników. Zaw iedziony zatem w mniema
niu, oszukany powierzchownością, gdym nie wiedział, co
daley mam czynić, ledwom się nie uwiódł rozpaczą; to mnie
iednak pocieszyło nieiako i wsparło, iż móy błąd z drugiemi dzielę, którzy równie, iak i ia zawiedli się szukaiąc
prawdy.
Przyszedł mi zatem na myśl ów sławny wieszczbiarz Tyrezyasz, abym się go poradził, iaki sposób myślenia i działa
nia iest naylepszy. Ze zaś on w polach Elizejskich przebywa,
a tam się dostać żyiącym trudno, pomyślałem, ieźlibytego
czarodzieystwem dokazać nie można; a zatem udałem się do
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Babilonu, gdziem najznamienitszego z czarnosiężników za
stał Mytrobarzana. Postać iego była wspaniała , włos siwy,
broda zarosła, chód poważny: gdym mu myśl moię prze
łożył, z początku nie dał się użyć; zmiękczony iednak na
końcu usilnenii prośbami, obiecał uskutecznić żądania moie.
Codzień zatem prowadził mię równo ze wschodem słońca,
przez cały miesiąc na brzeg Eufratu: tam obrócony na wschód
gdym się w wodzie rzeczney zanurzał, on mruczał po cichu,
i gdym niekiedy co usłyszał , były dla mnie w cale niezro
zumiane wyrazy. Znać iednak było, iż wzywał duchów pie
kielnych. Gdyśmy powracali, wówczas niewolno mi było
patrzeć na nikogo. Żywiliśmy się przez ten cały czas żołędzią , napoiem było mleko , miód, albo woda z rzeki Chaoaspu. Spaliśmy zawsze pod niebem bez żadnego okrycia.
Gdy po wyszłym miesiącu uznał mnie bydź przygotowanym,
zaprowadził mnie nad brzeg rzeki Tygru, i tam mi się myć
kazał: okurzał zatem dymem zapaloney pochodni i różnemi zioly, obracał się i okrążał mnie pokilkakrotnie, iakoweś czarnoxięzkie niezrozumiane powtarzaiąc słowa. Gdy
śmy wracli do domu, kazał mi iść wstecz: resztę nocy stra
wiliśmy gotuiąc się doprzyszłey, którą zapowiedział, po
dróży. Wziął zatem długą szatę, nawzórMedów, a mnie
tak, iak widzisz przyodział, okrył lwią skórą, dał w ręcę
lirę, i rzekł: iak cię będą pytać o nazwisko, nie mów, iż
iesteś Menip, ale Herkules, Ulisses, albo Orfeusz.
Filonides. Nic rozumiem, dlaczego kazał odmieniać i
stróy i nazwisko.
Menip. Poznasz iaśnie przyczynę. Jako bowiem ci bohatyrowie za żywota wstąpili do piekieł, móy przewodnik
przewidywał, iż maiąc postać takową iak oni, łatwo zwiodę
strażników, i dostanę się bez przeszkody i zatrzymania do
pól Elizej skich, gdzie było iść trzeba. Nastał dzień, a gdy
śmy przyszli do rzeki, zastaliśmy czołn, który był Mytroi
barzanes przygotował. Złożyliśmy weń to, co do ofiar po
trzebne było, a wsiadłszy płynęliśmy czas nieiaki za wody
uyściem; przepłynęliśmy potem iezioro, w które Eufrat
wpada; znaleźliśmy się nakoniec w mieszkalney ziemi, i tam
Tom Fil.
ii
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wysiedliśmy z Mytrobarzanem ; szedł on pierw ey, a gdy się
zastanowił, wykopaliśmy dół w ziemi dość znaczny, zarżnę
liśmy bydlęta na ofiarę, tam ich krew wsiąkła. W czasie
ofiarniczych obrządków maiąc w ręku zapaloną pochodnią,
Mytrobarzanes wzywał piekielnych bóstw, a na ówczas zie
mia trząść się poczęła, otworzyła się nakoniec, i usłyszeli
śmy z przepaścistego dna otchłani głos przeraźliwego Ga 
bera ; płomieniste ieziora ukazały się, i gmachy ogromnostraszliwe Plutona. Weszliśmy w otchłań; a sędzia zmar
łych Radamant zadrżał za naszem przyyściem. Uiadał Cer
ber wściekle , ale go dźwięk muzycznego instrumentu uła
skawił.
Gdyśmy przyszli do przewozu, zastaliśmy iuż łódź pełną,
ale Charon nmiemaiąc ze skóry lwiey, iź byłem Herkule
sem przyiął nas z ochotą, i w czasie przeprawy, opowie
dział drogę, którąśmy daley iść mieli do pół Elizejskich,
Ciemność była wielka w dalszey podróży, trzymałem się
więc sukni przewodcy moiego, i tym sposobem doszliśmy;
miejsc widoczniejszych, gdzie wśród niezliczonego mnór
Stwa unoszących się duchów, Minos sprawiał urzędowanie
swoie. Na wzniesionem mieyscu siedział, w towarzystwie
furyy, duchów katowicznych, a ćmy szkodliwe mięszały się
na około. Pędzono ku niemu winowayców tłumy, każdy
z nich niósł wyobrażone w postaci nies]x>koyney, trwożney,
i upokorzoney przestępstwo i karę swoię. Tych o których
słyszałem, iż w naywiększey byli niegdyś wziętości, tam
widziałem w tłumie. Urzędy nic nie znaczyły, a i naywyższe
stopnie, nie dawały się poznać w powszechnem zamiesza
niu. Coś to było podobnego do komedyantów; ten co na
teatrze był królem, po skończoney sztuce odstąpiony od
dworzan , zrzuca płaszcz , koronę składa, i piechotą powra
ca do domu.
Filonides. Ale ci, którym wystawiono wspaniałe na
grobki , muszą przecięż mieć różnicę od innych?
Menip. Różnicę ? owszem z tych się też nagrobków śmieią,
a oni niebożęta nie maiąc co odpowiedzieć , złorzeczą wyStawiaczom, zwłaszcza gdj’ tego niegodni. Nie rozumiey
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albowiem, aby nie miał bydź miły mieszkańcom szczęśliwym
Elizeu wzgląd, który oddano ich cnocie. Ale ów Mauzol,
któremu nie iego zdatność, ale miłość, a może duma żony,
nayspanialszy, i między cuda świata policzony gmach posta
wiła , widziałem go na ustroniu i znać było, iż się wstydził
nie zasłużoney nagrody. Xerxes ów niezliczonych woysk na
zgnębienie Greków przewodziciel, wymiatał śmiecie z gma
chów Plutona. Filip naprawia! obuwia. Alexander oganiał
muchy nad śpiącym Dyogenesem.
Filonides. Gdybyś nie był świadkiem tego, co mówisz,
wierzyćby temu nie można< Powiedz mi teraz, czyś widział
Sokratesa ?
Menip. Zatrzymał on i tam, gdzie iest teraz , swóy spo
sób mówienia, głęboki, dowcipny, i uszczypliwy: iest zaś
po większey części w towarzystwie nayznamienitszych du 
chów, między któremi znaydował się Ulisses, Nestor, Palamedes; z rozkoszników, łakomców, podstępnych naśmie
wa się.
Filonides. Racz teraz powiedzieć, iaki to był wyrok prze
ciw bogaczom, o którym przy początku rozmowy naszey
Wspomniałeś.
Menip. Jak mogę pamiętać, gdy zdaleka go słyszałem ,
był takowy: >Ponieważ posiadacze bogactw, zdradą, po
dejściem, gwałtem, pospolicie nabywać ich zwykli, a bę
dąc w ich dzierżeniu gardzą ubogiemi, i do coraz ich więk
szego ubóstwa zdzierstwem przywodzą; stanowimy, iż sko
ro z nich, który tu do nas przyydzie, rzucony będzie na
ziemię, a dusze takowych, woły, konie, osły, będą ożywiać,
aby pracuiąc dla tych, których zdarli, wypłacali się z kra
dzieży swoiey.
Zostawało mi ieszcze dla rady odwiedzić Tyrezyasza. A
że dla tey przyczyny iecłynie odważyłem się na tak zuchwałą
i niebezpieczną podróż, znalazłem go nakoniec; a gdym
mu żądanie moie przełożył, rzekł: >Niespokojność twoia
pochodzi stąd, iż z rozmaitych zdań mistrzów twoich ten
zysk odniosłeś, że nie wiesz sam teraz, czego się masz trzy
mać.* Wziął mnie zatem za rękę i odprowadziwszy na stro-
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nę, to mi poszcpnął do ucha: >nie baday zbytnie; używay
skromnie ; a nie wierz filozofom.«

R O Z M O W A VI.
Ikaro — Menip, albo wędrownik powietrzny.
Menip. 1 tak tedy od ziemi do xiężyca 3o,ooo mil, gdziem
się nieco zatrzymał. Stamtąd do słońca nierównie daley;
z słońca do Empireum, gdzie Jowisz mieszka, i orły nie
zmierzą.
Przyiaciel. Menipie! cóż cię to tak zatrudnia? od go
dziny cię ścigam; słyszę, źe sam z sobą rozmawiasz, a z tęgo
co słyszę, nic poiąć nie mogę: raz wraz powtarzasz o słońcu
i xiężycu, o odległości, o milach, o locie orłów: racz po
ić iedzieć, co się to znaczy ?
Menip. Nie dziw się przyiacielu, że o rzecach zbyt wy
niosłych sam z sobą rozmawiam : przypominam sobie po
dróż, którąm odprawił.
Przyiaciel. Możeś o gwiazdach myślał; co zwroty swoietni Fenicyanóm ułatwiaią żeglugę.
Menip. Mylisz zię, móy lot był pomiędzy gwiazdy.
Przyiaciel. Więcto był sen?
Menip. Co będziesz o mnie myślał, gdy ci powiem , iż
to było na iawie, i że pow racam od Jowisza.
Przyiaciel. Od Jowisza? i Menip z przysionków boga
bogów pow raca!
Menip. Powraca. Widziałem i słyszałem rzeczy niewy
mowne. Cieszę się z twoiey niew ierności, bo czuię, iż moia
szczęśliw ość umysł ludzki przechodzi.
Przyiaciel. I mówisz to szczerze? Nie dziwi się temu
mdły ziemi mieszaniec, iż wzbił się mędrzec nad obłoki, i
iak mówi Homer, przypuszczonym został do bóstw a. Racz
iednak mieszkańcze Olimpu powiedzieć, iakeś się Łam do
stał. Orzeł cię tam nie zaniósł podobno, iak Granimeda.
Menip. Żartuy bracie, iak ci się podoba. Nie mam ci za
zle , iż mniemasz mnie baiarzem. Cokolwiek bądź, własnemi skrzydly tam zaleciałem.
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Przyiaciel. Toś się pewnie przemienił w sokoła: było
by to coś więcey, niż kunszt Dedala. m)
Menip. Ledwoś nie zgadł : iego kunsztu użyłem.
Przyiaciel. 1 nie bałeś się spadku [kara ?
Menip. Bynaymniey : iego pióra wosk trzymał, iam moie utwierdził lepiey.
Przyiaciel. Jakim sposobem? bo iak widzę, przyydziesz może do tego, iż ia uwierzę.
Menip. Dwam skrzydła dostał, iedno było orle, a dru
gie sępa: ieżeli zaś chcesz , abym ci wszystko dostatecznie
opowiedział, potrzeba będzie z góry rzeczy zacząć.
Przyiaciel. Słucham : proszę cię i zaklinam Menipie:
uspokóy moię niecierpliwość.
Menip. Po wielu uwagach nad istotą rzeczy przyrodzo
nych , uznałem , iż były czcze i godne wzgardy. Lekce więc
ważąc bogactwa, władzę i te wszystkie fałszywe powaby,
które nas od rzeczy prawdziwie potrzebnych odciągaią; po
stanowiłem wznieść się nad gmin, i wtem wygórowaniu,
dopiero rzucić okiem na to w czem byłem. Niepewność i
powątpiewanie towarzyszyły krokom moim, gdym chcial
to poznać, co filozofowie zowią światem. Nie mogłem z sie
bie poiąć, kto i poco go zdziałał; iaki był iego początek, i i'aki będzie koniec. Gorzey było , gdym go chciał w szczegól
ności roztrząsać. Zdało mi się zrazu wszystko przypadkiem ;
ale się ten z porządkiem nie zgadza. Blask świateł gór
nych, łoskot grzmotu, deszczu wilgotność, nawalnośćgra
dów, białość śniegu; wszystko to dla mnie było niedocieczoną taiemnicą. Chcąc ią obiaśnić, udałem się do filozo
fów ; a iakem się nie miał udać, patrząc na długość bród,

mj Baieczne Mitologii wieści twierdzą o Dedalu , iż tak wy
bornym byt rzemieślnikiem, iż ruszały się i chodzić mogły
zdziałane przez niego posągi. Zabiwszy przez zazdrość, aby go
w kunszcie nie przeszedł, własnego synowca, schronił się do
Krety, gdzie wystawił ów sławny gmach Labiryntu, w którym
go Minos potem, wraz z Ikarem synem iego zamknąć kazał: wy
dobyli się z niego zrobionemi przez Dedala skrzydly: ale gdy
Ikar zbyt się wzbił wysoko stopniał wosk , w którym osadzone
byty pióra, i wpadt w morze odtąd Ikaryyskiem zwane.
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i bladość twarzy? Przyięli ucznia, ale nie darmo: rozum
drogi, i móy worek to uczuł. Ale ieżeli grzmot, śnieg,
deszcz, zdziwił mnie, bardziey ieszcze oni. Zamiast wzmoc
nienia wzroku, zostałem ślepym. Za rzecz dali te słowa : Po
czątek rzeczy, koniec rzeczy, atomy, ciąg, pociąg, odciąg, pró
żność, pełność, kształt, ciało, płynność : a co gorsza, każ
dy co inszego prawił, a ieden drugiemu nie kazał wierzyć.
Przyiaciel. A iak to między mędrcami bydż mogło ?
Menip. Było, a więc mogło: śmiałbyś się, gdybyś był
Widział, iak się wzaiemnie srożyli i dęli; tacy oni są iak i dru
dzy , ani chodem , ani się wzrokiem od innych nie różnią.
G dyby im iednak dać wiarę, wzrokiem przenikaią obłoki, mie rzą xiężyc, gwiazdy i słońce, i gdy ledwo wiedzą, iak daleko
z Aten do Megary, śmieią upewniać, iakowa xiężyca od zie
mi , gwiazd od xiężyca , od gwiazd do słońca odległość:
mierzyciele nieba nie znaią się na ziemi, a nie wątpiąc, albo
raczey udaiąc, iż o niczem nie wątpią, tem iawniey obwieszczaią niewiadomość swoię. Sprzeciwienia nie lubią ; gdy
przeplzeć dowodu nie mogą, gotowi zaprzysiądz to, o czem
hie Wiedzą. Rzućmy okiem na rozmaite, które zdziałali systemata; taka, iak ziemi od nieba, znayduie się w porów
naniu odległość i różność. Jedni mówią, iż świat iest wiecz
ny , a zatem iak nie miał początku, nie będzie miał końca.
Drudzy go w granicach czasu okreśłaią i mieszczą, i iak gdy
by byli przytomni, gdy brał pierwszą na siebie postać , le
dwo nam nie obwieszczaią, iak się zdziaływał, icomyślał
WÓWczasten, który był iego sprawcą.
Pfzyiaciel. Nie wiem, czemu się bardziey, czy głup
stwu, czy zuchwałości dziwować.
Menip. Bardzieybyś się zdziwił, gdybyś słyszał, iak oni
ha domysł o rzeczach pod zmysły niepodpadaiących mówią;
rozszerzaią i ścieśniaią, według upodobania, granice stwo
rzenia. Są którzy mu daią nieograniczoność. Zamiast Je
dnego świata, stwarzaią światów 1000, i potępiaią tych,
którzy po staremu na iednym przestaią. Naywyższa istność,
Bóg nawet sam, pod ich zuchwałe mniemania idzie. We
dług iednych iest liczbą; przydaią mu drudzy nie tylko
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człowieczą, ale i zwierząt postać. Jedni mnożą go w liczne
podziały , tak dalece, iż każda część rzeczy ma swoie bóstwo;
drudzy czyszczą zbyt zaludniony Olimp, i iednego przyznaią Boga. Zatrudniaią niebian iedni rządami ziemi i wzglę
dną dla ludzi czułością, drugim zdaie się to bydż rzeczą
mniey godną bóstwa. Idzie więc świat na oślep, a bogi
próżniackie dobrych czasów używaią; a ieżełi kiedy rzucą
okiem na dół, to maią w korzyści, iż ich nasze głupstwo
bawi. Są tacy ( bo gdzież się głupstwo nie znaydzie ) któ
rzy chcąc wszystko ułatwić, wszystko niszczą: więc według
nich rzecz iest, a nie masz tego, ktoby ią zdziałał. To więc
co iest, samo się urodziło, samo się opatruie, samosie
trzyma.
Zastraszony wyrokami nowych, w postaci wspaniało-brodatey Jowiszów, nie mogłem się zdobywać na odpowiedź,
przeląkłem się i w zadziwieniu milczałem. Wzmogłem się
nakoniec i postanowiłem u siebie dociekać, ile mi nieudol
ność moia pozwolić mogła, do którego się z tych mędrców
udać, aby bydź przeciężiakoźkolwiek utwierdzonym w tem,
co miałem nadal sądzić, i czego się trzymać. Nic takowego
nie znalazłszy na ziemi, myśl mnie więc wzięła wznieść się
ku niebu. Zuchwałość była w żądzy, ale pragnienie nad
zwyczajne zmnieyszylo niepodobieństwo zbyt śmiałego
przedsięwzięcia. Widok skrzydeł, co ptaki wznoszą, wzbu
dził chęć do lotu: orle, sępie przymierzałem do ciężaru mo
iego ciała, i zdało mi się, iż ie wznieść i w przedłużonym
locie utrzymać potrafią.
Dostałem więc naywiększych z rodzaiu swego skrzydeł
orła i sępa; złączyłem ie mocno, a przywiązawszy tęgo do
ramion, naprzód użyłem ich wchodzie, i wzniosły mnie
dość sporo, iżby niby, lubo bliski ziemi, podlatywałem.
Wszedłem daley na górę, i spuściłem się z niey, za pomo
cą przyprawionych skrzydeł; daley z Hymetu bliskiey Aten
góry , iednym ciągiem zaleciałem do portu Pyreum; przy
szło do tego nakoniec, iż maiąc pod sobą Grecyą, z Taygieckich skał przeleciałem aż do Koryntu. Ośmielony po
myślnym nad moie mniemanie lotem, odważyłem się wię-
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cey nad Dedala, i mało maiąc na hulaniu ponad ziemią,
umyśliłem się wzbić nad obłoki. Olimp wybrałem mieyscem wyprawy. A że podróż nad świat mniemałem długą,
ośmieliłem się zwiększyć ciężar skrzydłom, biorąc z sobą,
czembym się żywić mógł w podróży. XV zbiłem się więc z Olimpu ku obłokom. Zrazu omroczyła mnie niezmierna, któ
rą pod sobą uyrzalem odległość , niebezpieczeństwo spadku
zastraszyło: przemogłem iednak strach i odrazę, a wzbuiały wlocie, iuż dostrzegałem xiężyc blisko; ale mnie cię
żar skrzydeł wstrzymywał i słabił: wzmogłem iednak tak
dzielnie ostatnie siły, żem wpadł nakoniec w rzecz wstrzy
mają , w ten bladawoiasny względem nas okra.g, który
zwiemy xiężycem. Odetchnienie pierwszym było spocznienia
moiego celem, spuściłem oczy, i ów świat, który mnie tak
troskliwie zatrudniał, obaczyłcm pod nogami.
Przyiaciel. Miałeś widok iedyny ; wznieca on we mnie
nienasyconą ciekawość; racz ią uspokoić. Powiedz, coś wi
dział, coś uczul?
Menip. Sprawiedliwie się badasz , wchodzę w twroię usilność; staw się w myśli towarzyszem moiey podróży, i że
byś łepiey uczuł, co ci powiem, patrz na świat z góry.
Z tey niezmierney wysokości mnieyszym się wydaie, niż
od nas księżyc. Oczy moie zdziwione szukały, gór owych,
które poeci niebotycznemi zowią. Plamkito były wśród
słońca promieni, które ziemię, tak iak księżyc, oświecaią.
Ocean w oczach naszych niezmierny, znikomą okręgu ma
łego był cząstką, śklnił się blaskiem użyczonym, i stąd go
w szczupłości samey tylko poznać można było. W tym tak
osobliwym widoku, naybardziey mnie zastanawiały rozmai
te, człowieczego życia odmiany i zwroty. Nie tylko w7 ogronmości swoiey narody i miasta, ale szczególne rodzaiu ludz
kiego stany, podpadały pod bystrą ciekawość moiego
wzroku.
Przyiaciel. W te'm coś teraz pow iedział Menipie, daiesz
pochop ku niedowiarstwu. Wyżey namieniłeś, iż góry i Ocean
niknęły w oczach twoich, a teraz o szczególnych, któreś po
strzegł, czynach i zwrotach rodzaiu ludzkiego namicniasz.
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Menip. Zarzut twóy sprawiedliwy: ustanie iednak niedo
wiarstwo : gdy ci iednę okoliczność podróży moiey opowiem.
Dostawszy się do xiężyca, za zwrotem oczu na ziemię, nic
w tey małości rozeznać nie mogąc, gdy frasowałem się wiel
ce , stanął przedemną filozof Empedokles. zz) Znać ieszcze
było z oporzelizny, iż się był z pożaru Etny, w którą wsko
czył, nie wygoił. Przestraszyłem się na takowy widok, a on
tak do mnie mówić począł: Jakem skoczył w Etnę, dym po
żarów wzniósł mnie w górę , i tak był dzielny, żem się za
iego pomiotem w xięźycu obaczył. Jestem teraz iego miesz
kańcem , i rosą się pasę. W idzę, iż się nad tem troszczesz,
że tak, iakbyś chciał, ziemi którąś opuścił, przypatrzyć się
stąd nie możesz. Wielką mi łaskę uczynisz, rzeklem, ieżeli
mi podasz sposób, iżbym mógł dostrzedz, co na ziemi każdy
w szczególności działa. Jak się nazad powrócę, będę cię
czcił, iak bożka. Obeydę się bez tey czci, rzeki Empedo
kles, i w tem co czynię, iedynie tego pragnę, abym żąda
niu twoiemu dogodził. Politowanie mnie do ciebie przywio
dło , żebym ci dał poznać, iż masz sposób, którym wzrok
twóy natężyć możesz. Nie wiem o tem, rzekłem; ty chyba
rozpędzić potrafisz ciemność, która mnie otacza. Gdyś tu
leciał, rzeki, miałeś iedno skrzydło orle. Miałem wpraw
dzie , ale cóż to do wzroku służy ? I wielce, rzeki Empedo
kles : ten rodzay ptaków nad wszystkie inne ma wzrok naybystrzeyszy; otrzey nim oczy i trzymay go silnie prawą ręką,
iak będziesz leciał; a wszystko tak, iakchcesz, obaczysz.
Uczyniłem tak, i wzbiwszy się lotem w górę, skorom oczy
nadół spuścił, znikła niezmierna odległość, i tak mi się wy
dała ziemia, iak gdybym po nad nią samą przelatywał. U ka
zały się natychmiast miasta, domy, mieszkance, nawet po
stać ich rozeznać mogłem. Postrzegłem, iak Antygon nie po
oycowsku z synową sobie postępował; iak Agatokles na ży
cie oyca własnego czuwał; iak Alexandra Tyrana Tesalskien) Empedokles filozof rodem byt z Agrygentu, miasta Sycy
lii; mówią o nim, iż. w zgrzybiałey będąc starości, dobrowolnie
wskoczył w otchłań Etny , i tak życia dokonał.
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go zdradziła żona, i nakoniec o śmierć przyprawiła. Pałace
królów znalazłem zbrodni siedliskiem; szkoły mędrców du
my stolicą; ratusze, gdzie lud miał sprawiedliwość zyskać,
mieyscem przekupstwa, łakomstwa, zemsty i zdrady.
Przyiaciel. Musiały cię niezmiernie dziwić te niespo
dziewane widoki?
Menip. Mnogość ich podobna była do owego, który Ho
mer opisał, Achillesowego puklerza, gdzie w szczupłych
udziałacli tyle rzeczy umieścił. U Getów była woyna: Scy
towie błąkali się na wozach, po własney dziczyznie: Egipcyanie przemyślnem zatrudniali się wśród Nilowych powo
dzi rolnictwem: Fenicyanie ku rozpostarciu handlu swego
ładowali towarami okręty: Cylicyanie przygotowali się na
rozboie: w Sparcie hartowano młodzież; brzmiały ogromne
w Atenach przysionki, niespracowanych odgłosem kraso
mówców. A że się to wszystko razem w iednymże czasie
działo, słysząc zostawałem iak w zamęcie. Staw się myślą
w pośród tłumu muzykantów, z którychby każdy grał co
innego, a w tenczas dopiero poznać będziesz mógł, w iakim
naówczas zostawałem stanie.
Przyiaciel. Snadno poymuię, co się z tobą naówczas
działo: a iak brzęk niezgodny choć biegłych muzykantów,
przykry; tak uczucie twoie było pewnie niemiłe i niedo
godne.
Menip. Takie było wprawdzie, iak mówisz: wrzawa ta
oznacza życia ludzkiego działania i obroty. Dźwięk głosów,
sposób czynienia, myślenia, odzieże, postacie, zwyczaie,
prawa, wszystko się to iedno z drugiem w powrszechnem
brzmieniu nie zgadza, i trwa dopóty , póki iak mistrz muzy
czny, przedw ieczny wyrok każdemu w szczególności naka
zawszy milczenie, z liczby żywych nie wyłączy , i w tenczas
dopiero są zgodni, gdy im śmierć milczenie nakaże.
Cokolwiek pod oczy moie podpadało, godne było śmie
chu: w ledwo dojrzanym z xiężyca okręgu, ledwo doj
rzane, choć iuż wzrok miałem bystry , pokazywały się czą
stki , a tych cząstek dzierżyciele hardzi byli z tego, iż ie po
siadali , zazdrościli równie szczupłym sąsiadom swoim, i na
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tńm się ich cały przemysł zasadzał, iak zwiększyć małość
swoię. Co było śmiechem względem szczególnych, polito
waniem stało się i wzgardą względem narodu. Przelewała
się krew o pomknięcie granic Aten, Lacedemonii, Grecyi.
Cóż to w porównaniu z okręgiem świata ? A ten widziany
z góry ledwo był Epikura atomem. Zgoła, lepszego ci w tem
wszystkiem podobieństwa uczynić nie mogę, iak coś w' mro
wisku znalazł. Pracuią mrówki, znoszą, biegaią, wracaią,
gromadzą się, rozstępuią, a te starania, biegi, zawody,
o źdźbła i ziarna.
Nasyciwszy ciekawość moię do woli, wzbiłem lot w górę,
ale mnie w pierwszym zapędzie glos ogromny zatrzymał,
bylto xiężyca, i tom usłyszał: Powiedz twoim współbraciom,
iż się nad moią istotą niepotrzebnie w dziwaczney usilności
swoiey zastanawiają: niech raczey siebie patrzą, a pomniąc,
iż noc bladym moim blaskiem oświecam, niech mi oszczę
dzają szkaradnych widoków, których bywam z odrazą świad
kiem , gdy mniemaią, iż ciemność ich wyuzdane'y rozpuście
służy.
Gdym coraz lot brał wyniosły, równie iak ziemia, zmniey6zył się xiężyc, nakońcu ledwom go dojrzał.
Minąłem słońce, i przeprawiwszy się przez gwiazdy u drzwi
niebios stanąłem. Skrzydlasty mniemałem, iż zyskam Jowi
szowego ptaka przywiley: ale natychmiast strach mnie opano
wał , gdyby drugie sępie skrzydło niebianie postrzegli. Nie
śmieiąc więc wlatywać wprzysionki, stanąłem u drzwi, i zlekka wnie kołatać zacząłem. Wyszedł Merkury usz, i spytaw
szy o nazwisko doniósł Jowiszowi. Wkrótce otworzyły się
drzwi, i odpowiedział Merkuryusz, iż wniyśćmogę. Prze
lękły drżąc szedłem za nim i wprowadzon zostałem wśród
zgroma dzonych bogów. Każdy z nich z zadziwieniem na mnie
patrzał, i znać było, iż niebardzo się im podobało moie przy
bycie. Wte'm Jowisz groźnem na mnie rzuciwszy okiem, piorunuiącym zawołał głosem:
Zuchwalcze! ktoś iest? skądeś? i pocoś tu przyszedł? Na
tak straszliwy odgłos zmartwiałem wszystek, zmógłszy się
iednak nieco, w naywiększem upokorzeniu zacząłem opowia-
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dać, co mnie do przedsięwzięcia tak śmiałey podróży przy
wiodło. Wyznałem chęć niewymowną poznania rzeczy; iakem się w tey mierze na filozofach zawiódł; namieniałem
o skrzydłach, które mnie wzniosły, i o czem dowiedziałem
się wxięźycu. Odmienił postać surową natychmiast, i łago
dnie się uśmiecłiaiac, rzeki do bóstw, które go otaczały: dzi
wiliśmy się zuchwałości olbrzymów, a oto ten nikczemny,
czego oni nie mogli zdziałać, dokazał. Obróciwszy się za
tem do mnie, rzeki: iak się ułatwię, dam ci odprawę, i na
świat powrócisz.
Szedł zatem na mieysce, skąd odgłosy ziemne niebios do
chodzą ; idąc zadawał mi niektóre pytania : na te, gdym
według przemożenia dał odpowiedź, rzekł: Alenipie! po
wiedz mi szczerze, co o mnie ludzie myślą. Oycze bogów,
odpowiedziałem, w szystkich myśli i żądania ku temu iedynie
są natężone, aby cię czcić i uwielbiać. Wie iest tak, iak ty
mówisz, rzekł: wiem ia otem lepiey, niż ty, który mi po
chlebiasz. Był czas, w którym cześć odbierałem, iako wie
szczek i iako lekarz, i słuchano wyroków moich, posągi
moie czczono , i dym ustawiczny kadzideł wzbiial się ponad
obłoki. Ale iak się zjawił w Delfach Apollo, Dyana w Efezie,
Eskulap iak założy ł aptekę w Pergamie; wszyscy tam w za
wody biegną, a tymczasem na moich ołtarzach trawa rośnie.
Przyszliśmy zatem do mieysca, skąd Jowisz ludzi słucha:
byłyto niby studnie przykryte zasuwami. Skoro iednę z nich
odsunął, zbliżył tam ucho, a natychmiast dały się słyszeć
odgłosy: Jowiszu! day mi królestwo ; Jowiszu! niech moie
cebule rosną; Jowiszu! a kiedyż móy oyciec umrze! Jowi
szu! niech ia po śmierci żony moiey dziedziczę; Jowiszu !
niech się to nie wy da, żem brata zabił; Jowiszu! day spra
wę wygrać ; Jowiszu ! ulecz podagrę. Niezliczone odgłosy
żądały razem deszczu, suszy, wiatru, pogody; rolnicy
prosili o słońce, młynarze o deszcz; rzemieślnicy o zbytki;
ubodzy o taniość ; zgoła w całey tey wrzawie nic zgodnego
słychać niebyło. Wysłuchiwał, odrzucał Jowisz , i iakein
mógł miarkować po następnych odgłosach, lubo wielom
dogodził, same tylko narzekania wzbiialy się do niego.
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Nastąpił czas uczty; ambrozyą i nektarem zasilały się bogi,
mnie właściwy dano pokarm, i iak się każdy domyśleć może,
lepiey niż przedtem na drogę , na powrót zasilony zostałem.
Zwołał nazaiutrz bogi Jowisz, i zasiadlszy pierwsze mjeysce w zgromadzeniu, tak mówił: dawno miałem w myśli
weyrzeć w działania filozofów, teraz przybycie z ziemi Menipa daie mi pochop do obiawienia wam myśli moich. Nie
prawi mędrcy przybrali na siebie postać prawdziwych filo
zofów. Podzieleni na rozmaite zgromadzenia dali sobie na
zwiska dziwaczne, aby tem łatwiey omamiać ludzi. Powierz
chowność ich oznacza cnotę, wewnątrz są wszystkich zbro
dni i niegodziwości składem. Nie maiąc nic wewnątrz, z czegobysię wynosić mogli, śmieią drugiemi, których nic zwie
dli, pogardzać, a łudząc młodzież łatwą i nieostrożną, zarażaią tę początkową życia ludzkiego porę, i w źródle samem
iacl się ich umieszcza. Gardziciele bogactw pozorni, iedynie
pragną zysku, a postać ich niby pokorna i wstrzemięźliwa,
ukrywa naywyższą w natężeniu swoiem wyniosłość. Prześla
dowcy w ostatnim stopniu, o samem znoszeniu i przebacze
niu śmieią mówić; a gdy się im kto sprzeciwia, przed zem
sty ich zapalczyw’ością schronienie takowemu znaleźć niepo
dobna. Takie są te dzikie potwory, których postać człowie
cza kryie, targaiąsię iuż i na nas, a zrazu nieznaczny pod
niósłszy rokosz, iuż teraz widoczną i iawną wydali nam woynę.
Powstał natychmiast powszechny bóstw odgłos; zniszcz,
spal, skrusz, w ielowładnemi pioruny świętokradców ; niech
z Tytanami w bezdenności legną. Przyydzie ten czas, rzekł
Jowisz, a obracaiąc się do Merkuryusza, odeymiy, rzekł,
skrzydła Menipowi, i zanieś go na ziemię. Rozeszły się bogi,
a Merkuryusz wziąwszy mnie za prawe ucho , w oka mgnie
niu prawie wśród Aten, niedaleko Ceramika postawił. Nie
dziwuy się więc przyiacielu, żem sam z sobą po tak dziwnych
obrotach rozmawiał: póydę teraz do filozofów, i powiem
im, com widział i słyszał.
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ROZ M OWA VII.
Okręt, albo zadania.
LYCYNCS, TYMOLAUS, SAMIP I ADYMANT.

Lycynus. Oto się nam właśnie nadarza naywiększy ba
dacz z rodzaiu ludzkiego: on gotów od rana do wieczora
bieżeć w zawody, byle tylko ciekawość swoię nasycił. Cóż
tam słychać Tymolausie?
Tymolaus. Od nieiakiego czasu o niczem innem nie mó
wiono, tylko że miał przybydź do portu naszego i,eden z tych
wielkich okrętów rzymskich, które z Egiptu do Włoch zboże
przywożą; miał się u portu naszego zatrzymać, a więc cliciałem go w idzieć; a zapewnie i wy dla tego tam idziecie.
Lycynus. Zgadłeś, mieliśmy w towarzystwie Adymanta
z Mirrhyny, p) ale w’tłoku gdzieś się nam podział; był ie
dnak z nami na okręcie.
Samip. Widok piękney osoby, którą obaczył, tak go
zniewolił, iż nas opuścił oglądaiących skład, kształtność, i
inne ciekawości. Mamyż w powrocie czekać na naszego
zbiega ?
Tymolaus. Bynayniniey, dogoni on nas, nasyciwszy
ciekawość swoię.
Lycynus. Ale to niegrzecznie, iść z kim razem, a potem
go zostawić.
Samip. Ale i to niegrzecznie opuścić towarzysze, i iakby
kazać się czekać. Czy iednak nadeydzie, czyli nie., zasta
nówmy się nad tem, cośmy widzieli. Jaki okręt', iaka iego
niezmiemość! iaki kształt! iaki maszt! iakic żagle! Wszys
tko cokolwiek się stawia ku widokowi, zadziw ia. A i to nie
poślednie, iż tem wszystkiem zarządza i włada Heron, któ
rego mi pokazano, staruszek nikczemny, zgrzybiały, skur
czony ; który iednak przy sterze siedząc, gmach ten niezmier
ny iak tylko chce, z naywiększą łatw ością wzrusza i obraca.
Tymolaus. Sławnym on iest od dawnych czasów w kun
szcie swoim. J\ie wiem, czy wiesz ial^ tu przyszedł, i iak
prawie cudem ci, co byli na okręcie, zachowanemi zostali.
pj Mirrhyna, miasteczko w Attyce.
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Lycynus. Nic mam w tey mierze żadney wiadomości,
racz nam to opowiedzieć.
Tyniolaus. Wiem o wszystkich przypadkach i osobli
wościach tey żeglugi; wyszli z portu Alexandryi od sław nego
półwyspu Pharos. ./J Burza nagła przypędziła ich do Sydo
nu. rj Zagnała potem aż do skalistych brzegów s) Chelidońskich; pomimo które nie bez wielkiego niebezpieczeństwa
gdy przeszli, w okrutney burzy spostrzegli wieszaięce się
u masztu światła, które Kastor z Pollusem względne na żeglarzów bóstwa, iako znak wybawienia niekiedy skazować
zwykli. Przez 77 dni błąkaięc się po morzu , dnia wczorayszego tu przecięż zawinęli na spoczynek i wzmożenie, po tak
niebezpieezney żegludze.
Lycynus. Dał wprawdzie dowód rzadkiey w kunszcie
swoim biegłości lieron w doprowadzeniu okrętu swoiego,
ale w idzę do nas się Adymant zbliża. Cóż ci się stało, żeś
tak ponury?
Adymant. Jestem zamyślony, bo mam do tego przy
czynę.
Lycynus. Czy nie możnaby się o niey dowiedzieć ?
Adymant. Nie śmiem mówić, żartowalibyście albowiem
ze mnie, gdybyśeie się o niey dowiedzieli.
Lycynus. Mów śmiało.
Adymant. Oto gdyśmy na okręt weszli, mierzyłem wła
śnie wielkość kotwicy. Wtenczas gdyście się oddalili, pyta
łem maytków : wiele ten okręt właścicielowi na rok uczynić
może ? rzekł: iż pospolicie 12,000 talarów. Jakbym ia był
szczęśliwym, pomyślałem sobie, gdyby on był moim. Raz
albowiem sam wyprawiałbym się na mm, niekiedy naymowałbym go drugim, albobym na nim ludzi moich posyłał.
ęy Pharos, Wyspa portu Alexandryi, zliczona sypaną i pod
murowaną groblą z tem miastem; na niey była sławna owa wie
ża, na którey szczycie w latarniach byt. ogień dla oświecenia
okrętów w żegludze. Gmach ten liczono między cuda świata.
rj Sydon miasto stawne i port Fenicyi niedaleko Palestyny i
gór Libanu.
sj Trzy skaty nadbrzeżne zakryte w morzu, brzeg ten czy
niły wielce niebezpiecznym.
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Gdym był w tych myślach zatopiony, zdało mi się, żem dom
oyczysty przedal, a z zarobku inszy nierównie wspanialszy
wystawił. Sprawiałem sobie suknie rozmaite, kształtne i ko
sztowne ; nakupowałem niewolników: posprzągał konie, spo
rządzał siodła, i właśnie wyprawuiąc się wr dalekie kraie,
siadłem na móy okręt, gdyście ciąg tak miłego marzenia
przcrywaiąc, okręt móy do szczętu zgru chotali, a z nim i to,
co miałem , i co mieć mogłem, przepadło.
Lycynus. Wyznaię winę moię, powinienbyś mnie do
sądu pozwać, iak zbóycę. Ale nie trwóż sobą. Sowicie com
w ziął nagrodzę , gdy ci daię pięć okrętów nierównie i więk
szych i ksztaltnieyszych, i ładownieyszych, niż ten , któryśmy oglądali. Żaden z nich rozbić się nie będzie mógł, a pięć
razy do roku przywozić ci będą obfite korzyści. Płyńże teraz
szczęsny żeglarzu, a my siedząc u portu, wypytywać się będzicm przybywających, gdzie się obracasz i co poczynasz.
Adymant. Wszak zgadłem, iż przyydę na pośmiewisko.
Bądźcie zdrowi, wolę ia z moiemi majtkami przestawać,
którzy mnie szanuią, niż z wami, cosięzemnie śmieiecie.
Lycynus. Nie opuszczay nas przyiacielu! pozwól wniyść
na twóy okręt!
Adymant. Każę odbić od lądu, żebyście nie weszli.
Ąrą/zias. "Wpław cię dogonimy.
Adymant. Siadajcież więc, kiedy się was, iak widzę ,
pozbyć nie można.
Lycynus. Kiedy nas niechętnie przyymuiesz, wolimy zo
stać. Bóy się iednak kary za twoię nieludzkość: kiedy w ięc
nas nie chcesz, przywieź nam za powrotem ciekawości iakowe z kraiów, które odwiedzać będziesz.
Tymolaus. Nażartowaliśmy się do woli. Czas do domu
powracać; aże podróż daleka, podzielemy ią na cztery czę
ści takowym sposobem. Jest nas czterech, niech każdy w prze
ciągu wyznaczonego na część swoię chodu, opowiada nam
żądania swoie, iakie mu się zamarzą. Nie kładźmy granic
żądaniom i przekonaymy się , iż każde z nich uiszczonem zo
stanie. Powieść takowa będzie nam snem wdzięcznym na ia-
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wie, i czyli w opowiedzeniu, czyli w słuchaniu, podróży
przykrość osłodzi się i skróci.
Adymant. Kto z nas ma zacząć ?
Lycynus. Ty, co nas zagadnąłeś; po tobie Samip; po
nim Tymolaus; ia naymnieyszą część podróży na siebie
biorę, bo moie żądania są skromne.
Adymant. A ia nie wychodząc z okrętu moiego, przydam
tylko ieszcze cokolwiek do tego , com był iuż marzyć zaczął.
Merkuryuszu! bóstwo handlu, potwierdź czego żądam ! żą
dam bydź panem okrętu, okrętów , i tego wszystkiego, co
się tylko na nim, albo na nich znaydować może, i to tylko
dodaię do żądań moich, aby każde źdźbło żyta, pszenicy,
ięczmienia, zgoła każdego rodzaiu ziarna zbożowego, które
się na moim statku znaydować będzie, przemieniło się w zlo
ty pieniądz.
Lycynus. Co mówisz ! a wżdyć pod tak nieznośnym cię
żarem okręt zatonie.
Adymant. Ale ia chcę, żeby utonąć nie mógł. A tobie
przestrzegaczu powiadam, iż kiedy ia mam wolność chcie ć
co mi się podoba, ty przeciwko moiemu przywileiowi nie
powstaway. Wolno tobie mieć będzie góry złote, kiedy
będzie twoia koley, ale teraz przeciw moim ziarnom nic nie
mów.
Lycynus. Przepraszam, ieżelim cię uraził: boiąc się
o twóy okręt, przerwałem powieść, a gdyś nam pozwolił
żeglować z tobą, szło o nas, żebyśmy dla zbytniego ciężaru
nie utonęli.
Adymant. Próżny był twóy strach, miałem ia na pogo
towiu Delfinów, którebyinas, i skarby nasze uniosły, gdy
by mimo chcenie moie, okręt mógł bydź wiakiemkolwiek
niebezpieczeństwie.
Lycynus. A nie lcpie'ybyto było znaleść wór złota, i uży
wać bez pracy dobrych czasów ?
Adymant. Jakto wór złota? korcami go będę mierzył,
a naówczas kupować'będę nie wsie, ale miasta i powiaty;
pałace i gmachy takie stawiać, o iakich przedtem nie sły
szano. A że srebro niedość szacowny kruszec, pod złotem
12"
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bęclg się gięły stoły moie, a każdy kubek przynaymniey bę
dzie ważył pięćdziesiąt grzywien.
Lycynus. Taką rzeczą olbrzyma mieć będziesz za podcza
szego , bo któż czaszę złota o pięćdziesiąt grzywnach uniesie ?
Adymant. A ty widzę uwziąłeś się na to, abyś się sprze
ciwiał. Źle czynisz bracie gniewaiąc pany.
Lycynus. Dobrze, żeś mi to przypomniał; ale się iuż
twóy wydział kończy, a zatem i państwo , teraz koley na
Samipa.
Samip. Jak wiecie, iestem rodem z Mantynei w Arkadyi,
a -więc daleki od morza , nie pragnę okrętów , złota nie żą
dam : a gdy pewien z nas każdy według wspólney umowy,
iż to otrzyma, czego będzie żądał; ia chcę bydź królem, a
zatem iestem, ale nie takim iak to drudzy, co spadkiem po
rodzicach korony biorą; ia cnocie, pracy, i waleczności
moiey będę ią winien.
Lycynus. Dobrześ zaczął: iakoż gdy idzie wybrać, cze
mu nie bydź królem. Proszę więc waszey królewskiej' mości,
iżbyś nam wielkie swoie dzieła opowiedział.
Samip. Z początku byłem rozbóynikiem.
Ąy-e/wtzs. Kayiaśnieyszy panie, to niepięknie.
Samip. Tam się zaprawiwszy w odwagę, zostałem wo
dzem współtowarzyszów, pomału wzmagaliśmy się, nakoniec wstępnym boiem zawoiowałem państwo moie. A na
oznaczenie tobie względów moich pańskich , czynię cię prze
łożonym nad 5ooo iazdy woyska moiego.
Lycynus. Jam takiey łaski niegodzien, bo przyznać się
muszę ze wstydem, iż na koniu ieździć nie umiem.
Samip. To cię nad piechotą przełożę.
Chodzić nie lubię.
Samip. Powiedz prawdę, nie' masz serca. Zal mi cię
nieboże; nie będziesz miał u mnie mieysca. Słucha? więc ,
a nie przeryway moiey powieści. Urządziwszy wewnątrz
państwo, wpadam na Korynt, i posiadam go, płynę mo
rzem, i przybywszy do Azyi, podbiłem Syryą, Licyą, Panililią, Cyłicyą i t. d.

L U C Y A N.

i3g

Lycynus. fs nie chcialbyś mi powierzyć rządów iakiego
państwa ?
Samip. Juzem ci powiedział, iż mi się do niczego nie
zdasz, i teraz mimo móy zakaz , zatrzymałeś mię wśród zwycię ztwa. G dzieżeśmy byli ?
Lycynus. JNie powiem , kiedy mi nic dać nie cbcesz. •
Samit. Mało to na mnie, posiadać nadbrzeżne Azyi kraie,
idę wgląb i przebywszy Eufrat, pomykam się aż do Indów
i Garmantów. Co mi daley czynić radzisz Lycynusie.
Lycynus. Oto siąść przy drodze, bo słońce dopieka, a
mamy cień cień pod drzewem. Uszliśmy też prawie połowę
drogi do Aten.
Samip. Co ty nam prawisz o Atenach, wszakżeśmy pod
Babilonem.
Lycynus. Jam zapomniał, że my śpiemy; ale iednakowo trzeba odpocząć, iużeś się też dość nawoiował. Teraz koley na Tymolausa. Cóż też on nam nowego powie ?
Tymolaus. IX'ie pragnę ia, ani kubków o pięćdziesiąt
grzywnach, ani pieniędzy korcami, ani woyska i rozszerzo
nego po świecie panowania. W szystkie te rzeczy spokoyności wewnętrzney, a zatem prawdziwego szczęścia nie na daią. Powściągam więc żądania, i tego tylko chciąłbym, iżbym
miMerkuryusz użyczył kilka pierścieni, z którychby pierw
szy miał takową dzielność, iżbym zawsze był zdrowym i
czerstwym, i niepodległym żadnemu niebezpieczeństwu. —
Drugi, iżbym wszystko widział, a widzianym bydź nie mógł.
Trzeci, iżby mi moc takową nadał, iakiey żaden z ludzi nie
miał, i mieć nie może. Czwarty, aby każdego, którego •
bym tylko chciał tak usypiał, iżby do moiey woli obudzo
nym bydź nie mógł. Piąty, aby był taki, iżbym, skoro go
na palec włożę, każdemu się podobał. Mnie się zdaie, iż
to iest dosyć dla umiarkowanego w żądzach człowieka: te
raz na ciebie koley Lycynusie.
Lycynus. Nimzacznę, ostrzegam cię, żeś ieszcze o iednym pierścieniu zapomniał. Trzebaby ci takiego, któryby
ci te wszystkie niby umiarkowane żądze z głowy wybił. Już
się zbliżamy do bram miejskich: marzenia wasze mnie za
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bawiły, i żądam tylko dk siebie, abym się codzieti taknaśmiał, iak dziś z was mi się śmiać przychodzi.

ROZMOWA VIII.
Filozof sekty Cyników t) i Lycynus.
Lycynus. Cóżto za dziwactwo iest twoie ? brodę zapu
szczać , i nigdy iey nie rozczesywać! nie mieć sukni, ani
obuwiatułacze życie prowadzić, iak dzikie zwierzę, obcho
dzić się z sobą nielitościwie, spać na ziemi, i ażeby ieszcze
nieochędożnieyszem uczynić nagości okrycie , samemi pra
wie gałganami odziewać się, ledwo podobieństwo do odzie
ży maiącemi.
Cynik. Przyiacielu! mało mam potrzeb, lada czem się
obeydę i wszędzie znayduię to, czego pragnę. Ale powiedz
mi proszę, co ty sądzisz o zbytku, i czyli go zl„ .u bydż
mniemasz ?
Lycynus. Zapewne.
Cynik. A skromność w żądzach , czyli nie mienisz bydź
cnotą ?
Lycynus. Bez wątpienia.
Cynik. Czemuż mi wymawiasz skromność, a na tych nie
powstaiesz, którzy się nigdy nasycić nie mogą.
Lycynus. Alboż się może skromnością nazwać nędzny
sposób twroiego życia ? Nie widzę ia różnicy między tobą ,
a naynieszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
Cynik. Ponieważ mówimy o nędzy, chceszli, abyśmy
roztrząsnęli wzaiem, co iest prawdziwą potrzebą ?
Lycynus. Nie przeczę.
Cynik. Czyż nie przystaniesz zemną, iź ten ma dosyć,
który może dogodzić wszystkim żądaniom swoim ?
Lycynus. Prawda.
Cynik. Wszak nędza iestto niesposobność mienia tego,
bez czego się obeyść nie można.
Lycynus. Tak iest a nieinaczey.
t) Itodzay filozofów gardzących bogactwy i wygodami, żyiących bez żadnego starania: z te'y liczby byt Dyogenes, który
w beczce obrat sobie siedlisko.
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Cynik. Więciaiestem najszczęśliwszym złudzi, ponie
waż mam wszystko, czego tylko zapragnąć mogę.
Lycynus. A to iak ?
Cynik. Roztrząśniymy w szczególności każdą rzecz, którey nam potrzeba; na przykład, dom nie na toż iest spo
rządzony, aby nas chronił?
Lycynus. Prawda.
Cynik. Wszak sukni dla tego używamy, ażebyśmy nią
byli pokryci?
Lycynus. Bez wątpienia.
Cynik. Dlatego się zaś pokrywamy, iż to iest wygodnie.
Lycynus. Nieinaczey.
Cynik. Powiedz mi teraz, czyli moie nogi nie są lepsze ,
niż cudze.
Lycynus. Nie wiem.
Cynik. Więc ia cię nauczę, iaki iest nóg obowiązek.
Lycynus. Chodzić.
Cynik. A moie nie także dobrze chodzą, iak twoię?
Lycynus. Nie zdaie mi się.
Cynik. Czyż lepieyby mi służyły na ówczas, gdybym ie
kształtnem obuwiem przykrył?
Lycynus. Nie rozumiem.
Cynik. Więc w tey mierze nikt mię nie przechodzi.
Zycywus. Dość temu w ierzę.
Cynik. A moia powierzchowność , ciało , członki, sąż
w gorszym stanie, niż u drugich? Gdybym co cierpiał, postaćby to moia oznaczała. Moc zdarza rażność. Ja wydaież
ci się słabym i schorzałym?
Lycynus. Nie.
Cynik. Więc mi nie potrzeba sukien. Gdybym się bez
nich obeyść nie mógł, i ciało i nogi moie nie byłyby w właściwey sobie porze. Niedostatek potrzebnych rzeczy, złego
ma postać , bo iest ze szkodą: czyliż mniemasz, iż się źle
karmię dlatego , że co znaydę ku posileniu, tego bez wybo
ru używam?
Lycynus. Mniemam, bo rzecz iest oczywista.
Cynik. Ponieważ zły pokarm zdrowńu szkodzi, byłżebym
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tak czerstwym, gdybym nie używał pokarmów zdrowych ?
Lycynus. Zapewne nie.
Cynik. A dlaczegóż ganisz móy sposób życia, i mniemasz,
iż iestem nieszczęśliwym ?
Lycynus. Dlatego , iż bogowie przez dobroczynność swoięl, i przyrodzenie , które czynisz życiatwoiego prawidłem,
okrywaiąc ziemię niezliczonemi dary , szczodrobliwości swo
ie V celem uczyniły człowieka, w użyczeniu mu wrszystkiego,
cokolwiek nie tylko potrzebie, ale i ukontentowaniu iego
dostarczyć może. Nie iestże rzecz godna nagany, zabraniać
sobie takowego użycia, i podobne zwierzętom prowadzić
życie? Piicsz wodę , iak bydlę, na w’zór psów iesz, co znaydziesz, i śpisz, iak oni: twoia odzież i żebraka nie skusi.
Jeżeli mądrość od tak dziwaczney obiętości zawisła , nie
masz za co dziękować Stwórcy świata. Pocożby wełnę no
siły owce, albo pszczoły dodawały miodu, grona winne zda
rzały napóy, a oliwa sączyła dzielne soki swoie. Tak prze
dziwna rzeczy rozmaitość, czyliż nie powinna pobudzać nas
do wdzięczności? Więc nadaremnie sili się całe przyrodze
nie ku dogodzeniu żądaniom naszym: użyczaiąc bogactw,
zdobiąc mieszkania, karmiąc smaczno, zasilaiąc łagodnie.
Jeżeli gwałtowne tego postradanie iest nieszczęściem, iak
nie żałować takiego, któryby dobrowolnie z takowych da
rów korzystać niechciał? Według mego zdania, zarywa
to na szaleństwo*
Cynik. Pięknie mówisz; ale mnie też posłuchay. Stawmy
sobie widok człowieka bogatego i hoynego, który posta
nów i wszy dać wspaniałą ucztę, wielu na nię zaprasza, i
stawia rozmaitego kształtu potrawy, dogadzaiąc każdemu
w szczególności. Stolownicy zaś iedni są słabi, drudzy czer
stwi i mocni. Niechże ieden z ostatnich żarłocznie każdey
zarwie, tak dalece , iż się i tym dostanie, które dla słabych
przygotowano, a przesiedziawszy wszystkich, tyle sam zje
co i oni; cobyś sądził o takim człowieku? chwaliłbyś go?
Lycynus. Nie.
Cynik. Byłżeby on skromnym i wstrzemięźliwym?
Lycynus. Bynaymniey.
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Cynik. Niechże drugi do tego stołu przypuszczony nie
zważa na rozmaitość potraw i kształty, iednę z nich przed
sobą postawioną niech wybierze, i z tey tyle użyie , ile mu
do zasilenia potrzeba, na drugie nawet ani rzuci okiem; nie
hędzież on skromnieyszym i wstrzemięźliwszym od pierw
szego ?
Lycynus. Zapewne.
Cynik. Zrozumialżeś mnie ? czyli chcesz, żebym ci się iaśniey tłumaczył?
Lycynus. Żądam tego.
Cynik. Gospodarz możny, który sprawił wspaniałą ucz
tę , iestto Bóg, którego hoyna ręka dodaie wszystkiego na
to, iżby każdy z nas *haby, czyli zdrowy, mocny, czyli nie
dołężny, według stanu i przemożenia wybierał z owey ob
fitości, co potrzebie iego służy, i niepragnął nad możność ,
którą mu nadało przyrodzenie. Stołownik ów nienasycony,
wyto iesteście, którzy nie przestane na tem, co was otacza,
przenosicie rzeczy nadzwyczajne nad to, co macie u siebie,
i wkładacie haracz na wszystkie części świata, ażebyście
zbytkowi niszczącemu dogodzili. Morza i ziemię trzymacie
w usłudze, i to się wam tylko podoba, co z niezmiernym
wydatkiem sprowadzacie na wasze stoły. Znośnieybyto iesz
cze było , gdybyście takowym wydatkiem, nabywali zdro
wia; ale głupia rozrzutność zabiia was i niszczy. Kruszce,
które wam służą, przepych domów, co was wznosi, blask
odzienia , którym się nadstawiacie , iakąto się pracą, wielą
łzami i zaiszczeniem poslugaczów waszych opłaca? Giną
wam podobni, dlatego ażebyście korzystali ze zdobyczy , na
którą oni pracowali; pożera morze przewozicielów zbytku
waszego. Zdrady, walki, zabójstwa, starganie nay święt
szych związków, skutkami są nieumiarkowanych żądz wa
szych. Przepyszne odzieże sąż wygodnieyszemi, niż proste?
alboż lepiey zasłania dach złocony nad słomę ? iakiż sen
twardszy, czy na wspaniałem łóżku w próżniactwie, czy po
pracy na sienniku! Ucieka sen od rozkoszników, a owe pizysmaki i napoie drogie, sprawcami są chorób i dolegliwości
waszych. Każeciesię nosić podobnym sobie, wy, cobyście
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i koni oszczędzać powinni; a nie przestaiąc na te'm, iż macie
z ryb mięso, ich krwią dla blasku; i farby purpurowej,
zdartą z owiec zaprawiacie wełnę.
Lncynus. Jeżeli ta ryba razem i mięsa dla pokarmu, i
krwi ku farbierstwu użycza , czemuż nie mamy z tego ko
rzystać ?
Cynik. Takowym sposobem mówienia, możnaby i nayniegodziwsze występki usprawiedliwić. Któż zdoła wyli
czyć rodzaie zbytków, które wymyślili ludzie na swoie nie
szczęście? A ty chcesz powabnemi na pozór przyczjftami,
iżbym się stał onych uczestnikiem? Ja iestem ów skromny
i wstrzemięźliwy stołownik, który w obfitości przysmaków,
gardzę przesadzonemi, a na prostych przestaię. Żem pow’ściągnął żądzę, równasz mnie z bydlęty; równayże z niemi
i bogi, którzy potrzeb nie znaią. Abyś poznał w tey mierze
pierwszeństwo moie, pomniy na to, że im kto słabszy, te'm
więcey potrzebuie: więcey dzieci, niż dorośli; niewiasty
niż mężczyźni; chorzy niż zdrowi. A bogowie żaduey po
trzeby nie znaią. Im więc kto mniej potrzebuie, tem się on
bardziey ku bogom zbliża. Herkules naywiększy z bohatyrów, maj godny bóstwa, w których się liczbie nakoniec u*
mieścił, byłźe nieszczęśliwym przeto, iż się tylko lwią skórą
okrywał, a umysł iego nie znał tych żądz, któremi są wasze
uięte? Czyż możesz mieć tak bezczelną śmiałość, iżbyś do
broczyńcę ludzi nazwał nędznym , albo ubogim tego, które
go się dzielność po ziemi i morzu rozciągała ? Zwycięzcy
powszechnemu należało pierwszeństwo, i żaden mu go z żyiących, nie zaprzeczył. Na toż świat obiegał w ustawicznej
walce, aby zyskał odzież, którąby okrył nagość swoię? Nie
to było celem pracy iego; równie dzielny iak skromny, na
cnocie, waleczności swoiey stanowił zasady. Tezeusz, któ
ry w chwalebne iego ślady wstępował, ów syn Neptuna,
Aten dzierżyciel, nie na odzieży stanowił wartości, a dawni
go, lepsi od was, uwielbiali. W owe proste a szczęśliwe
czasy, odsyłano pieszczotę do niewiast, a waleczność była
mężczyzn okrasą. Te szacowne starożytności przykłady, są
moitm prawidłem, i nikt mnie do tego nie przywiedzie, ii-
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bym się miał spodlić naśladowaniem zniewieściałycli ludzi.
Niech się truią w rozkosznych biesiadach, niech kunsztem zadaią błąd przyrodzeniu; ia ieżelibym miał kiedy czego pra
gnąć, chciałbym mieć na wzór Chirona, w kopyta uzbroione nogi: a na wzór lwów stwardziałe ciało, iżbym i tey,
z którey szydzisz, odzieży nie potrzebował.
Szczęśliwemi byliby ludzie, gdyby na ścisłe'y przestawali
potrzebie. Niech żadne pragnienie, żadna żądza nieprzy
zwoita i płocha przystępu do mnie nie znaydzie: iedyną
moią nauką to zawsze będzie, abym umiał korzystać z sza
cownych pożytków mierności, ona to iest treścią obyczayności, i iedynem prawidłem moiem. Różnię się wprawdzie
od gminu; dziwić się zatem nie powinieneś, iż inaczey od
innych myśląc, nie tak, iak oni, żyię. Wolno komedyantom, muzykantom, śpiewakom, właściwe sobie nosić
odzieże ; a ty niechcesz, iżby prawy człowiek miał znamię,
któreby go od innych różniło ? Jeżeli na to przystaniesz, iż po
winien się różnić od inny cli ten, który nie tak iak inni żyie, cze
muż’ niema przywdziać na siebie takowey postaci, któraby
odstręczała zniewieściałych? Dla tey ia przyczyny chodzę bez
obuwia, brody nie muskam, i podlą, z którey się natrząsasz,
mam odzież. Tobie wolno przywdziać to, czem się bez
wstydne niewiasty szczycą, i owszem szydzącemu z broda
tych tak się kształcić należy; podobni życiem, nie powinni
ście się różnić od niewiast odzieżą.
Jak gdybyście stąpać nie mogli, albo rozkosznie spoczy
wacie na puchu, albo iak gdybyście nóg nie mieli, z mieysca na mieysce przewozicie się w świetnych powozach, albo
co gorzey ieszcze, podobni wam, a lepsi może od was ludzie,
noszą was; mnie moie nogi tę czynią usługę. Cierpliwość
uzbroiła przeciw gorącu i zimnu ciałomoie, a życie wstrze
mięźliwe nauczyło znosić bez mruczenia, co z woliBożey znosić
niekiedy przychodzi. Nałóg szczęścia i pieszczot znudził wam
nawet szczęście wasze. Sami sobie i wam nikt dogodzić nie
może. Nie pamiętacie na to, co przeszło, tego co iest, nie uważacie , a przyszłość was zasmuca i straszy. W lecie pra
gniecie zimna, a gdy to przyj dzie, źałuiecie, iż lato minęło.

Tom FU.
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1 chcialbyś, abj’mia podobny sposób życia obrał, a porzu
ciwszy móy, którego czuię szacunek, chwycił się tych mi
strzów , któremi gardzę ?
Podobni iesteście do owego, który wpadłszy w rzekę na
koniu, gdy go wraz z nim wart bystrey wody daleko-od
brzegu uniósł, a przechodzący pytał gdzie płynie ? odpo
wiedział: Pytay się konia, ho on mnie niesie: tak i wy nie
idziecie, gdzie wam iść należy, ale tam, dotąd was pierz
chliwe żądze pędzą. Prawda, iż postać moia niemiła , nieocbędożna, i iak mniemasz, obrzydliwa, patrzącym niepodoba się, i odstręcza od siebie ; ale ten sam wstręt nadarza
mi spokoyność. Uciekaią od moich gałganów i brody roztarganey pieszczone młokosy, a ia się cieszę na ich ucieczkę
patrząc: nie równie iednak bardziey, gdy widzę, iż się ku
mnie zbliżaią światli i poczciwi: ztemi ia przestawam z ocho
tą, bo moia dzikość iest tylko zwierzchnią, a sposób myśle
nia ludzki i serce czułe.
Nie zwrócisz mnie namową do towarzystwa zniewieściałycli: patrząc na ich wspaniałą a płochą wyniosłość, łączę
wzgardę z politowaniem. Obraża cię moia postać, żem pra
wie nagi. Rzuć okiem na bogów posągi; nieobwiiali ie w odzież naywytwornieysi snycerze, i sprawiedliwie, gdyż ta
kowe obwinięcia, potrzebę oznaczaią i boiaźń, którey nie
znaią bogi. G ań więc, ieżeli śmiesz ganić, i powierzchowność
i sposób myślenia moiego, a bierz przykład, iak się czczemi
pozory uwodzić nie należy.

B O Z M O W A IX.
S K A R G A.

Jowisz, Apollo.
Apollo. Powiadasz, że iakiś starzec m) dobrowolnie się
spalił w oczach zgromadzonego ludu na to widowisko.
Jowisz. Patrzałem na to. a dym z tego okropnego cało
palenia, ledwo mnie nie udusił.
uJ 1‘eregrynus, filozof, widząc, ze idzie w zapomnienie, dla
ściągnienia na siebie oczu, sam się spalił w przytomności liczne
go ludu.
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Apollo. Cóż go za rozpacz doftego przywiodła?
Jowisz. Taż sama co i Empedolda', co w Etnę skoczył,
chęć sławy. Ale cóżto za poważna osoba do nas się zbliża,
Poznaię filozofią, widzę, iż iest zmięszana, smutna, i łzy ma
w oczach. Cóż ci się przytrafili czy nie cierpisz prześla
dowania ? bo się, iak widzę, od śmierci Sokratesowey wszys
cy źli i głupi na ciebie sprzysięgli.
Filozifia. Jestem dość poważaną, i skarżyć się na prze
śladowanie nie mogę. Ale iest ieden rodzay ludzi, których
nie wiem iak nazwać: przywdziewaią oni na siebie nieprawie moię postać, i od tych nay większą cierpię obelgę.
Jowisz. Alboż to filozofowie przeciw tobie powstali, i
na nich narzekasz?
Filozofia. Bynaymniey, prawdziwi uczniowie moi tak
cierpią, iak i ia.
Jowisz. Któż cię więc znieważył?
Filozofia. Ten rodzay, na który się skarżę; maią oni po
stać, nie istotę filozofów. Powiadaią, iż są pod moiem przy
wództwem, iż mnie czczą, naśladuią; a tymczasem ich po
stępki są pełne podstępu i zbrodni; przez co i mnie, i pra
wym moim uczniom, czynią krzywdę nienagrodzoną.
Jowisz. Słuszną masz przyczynę do skargi: ale powiedz
dokładnie, i chciey to wyszczególnić; w czem iesteś ukrzyw
dzoną?
Filozofia. Uznasz oycze, skoro mnie wysłuchasz. Gdy
ludzie zostawali w dzikości, niewiadomość z niezgodą prze
wodziły na ziemi. Użaliwszy się nad tak nędznym stanem,
posłałeś mię, abym złemu zabiegła, wykorzeniaiąc niespra
wiedliwość i gwałty, któremi się ludzie na wzór zwierząt
trapili i wyniszczali wzaiemnie.
Jowisz. Powiedzże mi, iak cię przyięli?
Filozofia. Nie zaczęłam od Greków, łatwieysze tam są
dząc moie działania, gdyż iuż zaczynali zgromadzać się
w towarzystwa; udałem się więc do Indyanów, i tak mi
się tam poszczęściło, iż dotąd Brachmany stale się trzymaią
prawideł moich, równie iak i Gimnozofistowie. Odwiedzi
łam potem Egipt, gdzie kapłani z nauki moiey uczyniwszy
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ukrytą przed gminem taiemnicę, powierzyli ią następcom ,
w znakach sobie tylko wiadomych. AV Babilonie, i iey oko
licach uczyłam Magów i Chaldeyczyków.
Północne mnie
kraie ohaczyly, gdzifflnieuięte przedtem żadncmi względa
mi Scyty, przyięły mnie nad spodziew anie moie. W Tracyi nakoniec dobrałam sobie Eumolpa i Orfeusza w tow a
rzystwo. Posłałam ich do Grecyi. Pierwszy obiawił im ta
iemnicę moię , i obrządki na cześć bóstwa: drugi wdziękiem
muzyki i rymotwórstwa nieużyte umysły złagodził. Gdym za
niemi przyszła, nie postrzegłam, iżby się do mnie ubiegano :
nie zraziła mnie iednak takowa obojętność, i zyskałam sie
dmiu uczniów, a raczey przyiaciół, a daley trzech innych
z ocllegleyszych kraiów, co iąk widzisz, nie wielką liczbę
czyni.
Po nich z zadziw ieniem postrzegłam, iż się coraz rozmna
żała w ielka liczba Sofistów, którzy lubo nie odstępowali zu
pełnie od moich prawideł, przecięż nie szli za niemi tak,
iakby się należało. Jestto rodzay podobny Centaurom: iak
ci zarywaią na człowieka i konia, tak i oni zdaią się trzymać
środek między prawdą, a obłudą. Nie można im zadaćniewiadomości, ale nie są dość stałemi, iżby się imali tego, co
ia przykazuię. Zamiast istotnego widoku , cień im się tylko
moiey postaci, iak pod mgłą wydaie i marzy. Przeświadczonemi są iednakże, iż wszystko doskonale poznaią i wiedzą.
Stąd pochodzi ich zapał przesadzony, upór dumny, zarzuty
podstępne, odpowiedzi takowe, iż ie; iak kto chce, tłuma
czyć można. Kiedy się ktoiednemu z nich sprzeciwi, na
tychmiast zwoluią się na pospolite ruszenie, i gdy wstępnym
boiem nie mogą, na ówrczas zdradą i podeyściem wszyscy
razem, i każdy z osobna usiłuią szkodzić ; a gdy się dobra
pora nadarzy, pognębić przeciwniki sw7oie. Jużem miała
porzucić te potwory i wyrodki, ale mnie prawdziwi przyiaciele moi zatrzymali: mało ich liczyłam i liczę, a tych się
liczba coraz bardziey zmnieysza.
Jowisz. Mówisz dotąd powszechnie : chciałbym , iżbyś
ieszcze w szczególne okoliczności w eszła.
Filozofia. Uczynię woli twoiey zadosyć. Niezmierna iest

L
nawet zdatnych
w każdem zgrom;
i
dla
wyżywienia
swodo kunsztów i rzei
>sobność, tak iak druiego udawać mus
^icił, a przynaymniey
dzy, każdyby się
tak zapomóg!, aby mihł o czem zyćmczciwie. Lecz że iey
nie maią, rzucaią rzemiosła, a idą łjŚ filozofii. Te więc od
szewców, krawców, stolarzów, malarzów, snycerzów, roz
maitego rodzaiu kupców i rzemieślników zbiegi, nie wie
dząc nawet dla przeszłego zatrudnienia o moiem nazwisku,
gdy z czasem postrzegają w niedołężności swoiey sławę i
dobre mienie uczniów moich, zrazu im zazdroszczą, potem
nie zważaiąc na to, iak nabycie nauki trudne iest, i długie
go czasu potrzebuie, zarwawszy nieco z porywczego czyta
nia i rozmów wiadomości, mniemaią, iż wszystko posiedli;
a przywdziawszy zwyczayną głupim bezczelną śmiałość, bez
■względu na patrzących i słuchaiących, obwieszczaią swoię
wyroki: przywdziewają zatem na siebie wspaniałą postać,
iak ów osie!, co się lwią skórą przykrył. Nie masz nic łatwieyszego nad naśladowanie, nie wiele ono przemysłu i
kunsztu potrzebuie. Ze im na tem nie zbywa, omamiaią i
łudzą nieostrożnych. Udaią skromność, wstrzemięźliwość ,
wzgardę bogactw i dostoieństw , a są w istocie nayrozpustnieyszemi, naygwaltownieyszemi, naydumnieyszemi z lu
dzi. Równość i miłość narodu ludzkiego iest ustawicznie
w ich uściech, ale nie w sercu i myśli. Dlatego iżby nie mieli
równych, udaią się za filozofów, a co miłością narodu ludz
kiego zowią, iest miłość ich własna: resztą gardzą i maią
w nienawiści.
Jowisz. Widzę z powieści twoiey, iż wiele od złych na
śladowców cierpisz. Chcesz bym ie piorunem strzaskał ?
Filozofia. Bynaymniey; zostaw ich przy życiu oycze!
nie każ ich nawet prześladować, dość dla nich będzie kary,
gdy otworzysz oczy tych, co ich wielbią: skoro tylko bo
wiem istotnie poznanemi będą, tymże samym, których zwo
dząc łudzili, staną się widokiem wzgardy, śmiechu i polito
wania.

13*

Mnesyp. Powiedz*mi ,wylilo iest prawda, iź czynicie
ofiary Orestowi w) i Piladesowi, maiąc ie za bogi?
Toxarys. Czcimy ich nie iałłbogi, ale iak cnotliwych
ludzi.
Mnesyp. 2. iakich powodów przenosicie ich, nad wielu
innych, którym tey czci nie wyrządzacie, zwłaszcza, iż nie
byli z waszego rodu, a nawet byli waszemi nieprzyjaciółmi ?
Na brzeg wasz ■w yrzuceni, gdy mieli się stać ofiarą Dyany,
potargawszy więzy zabili waszego króla, ofiarnicę x) za
brali , a nawet posąg bóstwa , który był w ie'y straży, uwieźli na okręcie. Jeżeli ie dla tego uwielbiacie , zachęcacie
innych do naśladowania, które nie byłoby bez wasze'y
szkody.
Toxarys. Z tego samego, co mówisz, wnieść możesz,
iak godne są uwielbienia ich dzieła. Staw sobie w myśli
dwóch ludzi, którzy się odważaią, w tak odległą krainę za
puszczać , przebywać pierwsi po Argonautach, niezwiedzione dotąd od Greków morze, nie ustraszaią się okropnemi
powieściami o naszych odludnych i dzikich krainach; w nie
woli tak mężnie poczynają, nie tylko się z nie/wydobywaią,
ale mszczą się nad niewolącym; uwożą nakoniec bóstwo
kraiowe ; wszystko to iak zadziwia, tak wzruszać i wieśdź
ku uszanowaniu powinno walecznych ludzi.
wj Orestes syn Agamemnona króla Myceny, brat Ifigenii:
przyiaźń którą z Piladem powziął, dochował wraz z nim sta
tecznie, dawszy ie'y heroiczne dowody, iak dalsza powieść tey
rozmowy daie poznać.
x) Ofiarnicą Dyany była Ifigenia, Wyrokiem bogów dana na
ofiarę Dyanie, gdy Grecy płynęli do Troi, od teyże Dyany
ocalona i przeniesiona do Tayrydy, aby tam sprawiała iey
obrządki.
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Mnesyp. Jeżeli iclzies o podróż daleką , więcey niż oni
kraiu odwiedzaią Fenicyanie, y) a iednakże ich nie macie
za bogi.
ggL
™
Toxarys. Racz mnie tylko posłuchać, a uznasz, iż lepiey
od was luniemy sądzić o ludziach. Ani w Argos, ani w Micenach, pamiątki Pilada i Oresta nie znaydziesz; myśmy im
przybytek ku czci wystawili, bo im się słusznie należał.
Mianuiemy ich wielkiemi ludźmi, a nie uczyniło nam to
wstrętu, iż byli cudzoziemcami. Nie pytamy się, skąd są
cnotliwi ludzie, ani zazdrościmy cudzym krainom, iż ich
wydały, dość nam wiedzieć, że byli cnotliwemi, a wów
czas szacunkiem i uwielbieniem, przyswaiamy ich sobie, i
wielkie ich dzieła. W przykładzie tych znakomitych mężów
nayznamieniciey wydaie się przyiaźń; pokazali oni dowodnie
iak dzielić należy los z tym, do którego powzięliśmy przy
wiązanie. Wyryli na spiżu ich sprawy oycowie nasi, i naka
zali wdrażać ie w pamięć dalszych następców. Nie dość
maiąc na spiżu, w obrazach wyszczególnili każde ich dzieło
z osobna, i widzimy ie dotąd w przybytku na ich cześć po
stawionym.
Widzieć się daie naprzód Orestes z przyiacielem swoim do
nas przybywaiący; daley rozbicie na skałach ich okrętu;
stawienie ich na ofierze, Ifigenia iuż się gotuiąca na odięcie
im życia. W dalszem wyobrażeniu, zabiiaią Thoasa naszego
króla, siadaią na okręt i wraz z posągiem Dyany uwożą Ifigenią. W bitwie, która potem nastąpiła, wydał kunszt,
wzaiemną ich uprzeymość, iak bardziey, niż na swoie wła
sne, każdy z nich na przyiaciela swego niebezpieczeństwo
czuły i baczny : naraża się sam, iżby go wybawił. Te wzaiemne względy, prace, usiłowania, podział niebezpieczeń
stwa, przywiązanie nadzwyczayne, stałość niewzruszoną, za
nadprzyrodzone prawie uznaiąc, wielbimy w nich umysł,
y) Fenicyanie naypierwsi handel swóy rozpostarli po wszys
tkich krainach żeglugą. Od nich poszli w następnych czasach
Kartagincy, równie iak przodki, stawni żeglugą. Panowanie
i możność Fcpicyanów trwały do czasów Alexandra.
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wzniesiony nad pospolite Jnnych działania. Trzeba albo
wiem, abyś wiedział',’iż my Scytowie, nad wszystko przenosim przyiaźń. Cierpieć dla przyiaciela , iest u nas rozko
szą , zdradzić go nayostatnieyszym stopniem bezbożności.
Dlatego więc osobliwym sposobem czcimy Oresta i Pilada,
i nazwaliśmy icb strażnikami i opiekunami przyiażni.
Mnesyp. Nie tylko, widzę, w boiu iesteście znakomitemi; słysząc cię mówiącego, i krasomówstwa zaszczyt przy
znać wam należy. Przestaię więc na twoiem zdaniu, i wcho
dzę w słuszność przyczyn, dla których ubóstwiliście Oresta
z Piladem. Nie wiedziałem dotąd o tem, iżby związki przy
jaźni w tak wielkiem były u Scytów poważeniu, i owszem
mniemałem, iż naród prosty i dziki, tchnie tylko gwałto
wnością i woiennym zapałem, a nawet ku swoim nie miał
przywiązania. Uwiodły mnie baieczne powieści przycho
dniów i zostawałem w błędzie.
Toxarys. Nie wchodzę z innych miar w porównanie nas
Scytów, których dzikiemi zowiecie, z wami, ale łatwo do
wieść mogę, iż w przyiażni szacunku mamy pierwszeństwo.
Zaklinam cię i proszę, iżbyś się nie obrażał ze szczerości mo
iey , gdy to, com ci się odważył powiedzieć, przykładami
naszemi dowodzić będę. Wzywam bogów waszych na świa
dectwo , iż nie unosi mnie przesąd oyczysty , gdy ci to po
wiem, iż wy Grecy lepiey nad wszystkich innych mówicie
o przyiażni, ale dalecy iesteście od czynienia tak iak mówi
cie- Chwalicie ią, wielbicie iey przymioty, ale gdy idzie
o pełnienie iey obowiązków, nie zgadzaią się czyny z mówie
niem waszem. Powieści rymotworców zapalaią wasz umysł,
ale się rzecz kończy na zapale, i zapłakawszy w rozrzewnie
niu nad czułem działaniem prawdziwych przyiaciół; skoro
ten , którego zowiecie przyiaciclem, potrzebuie pomocy,
zapominacie, źeście płakali, a on zostaie bez ratunku i
wsparcia.
Nie tak się u nas dzicie: nie mamy my wprawdzie rymo
tworców, i nie iesteśmy skłonni do płaczu, ale kto u nas
znalazł przyiaciela, ten się zawodu nie lęka. Porzućmy da
wne czasy, którebyśmy przywieść mogli w tey mierze: ino-
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żebyście nas wieściami (bojch macie dostatkiem w pismach),
przewyższyli; zstąpmy do późnieyfczych, i których pamięć
nasza dosiądź może. Ten, który z nas dokładnieysze prawey
przyiaźni dowody w swoim narodzie okaże, chwalebne oyczyźnie swoiey nadarzy zwycięztwo.
Mnesyp- L ochotą przestaię na tem; nie liczba iednak,
ale istota rzeczy ma mieć przewagę. Niech więc każdy z nas
pięć przykładów wybierze; z opowiedzenia poznamy , któ
remu z narodów pierwszeństwo należy.
Tozarys. Mów ty pierwszy; ale zaprzysiąż prawdę mó
wienia twoiego; w takowey okoliczności, naymnieyszy iey
uczyniony uszczerbek byłby świętokradztwem.
Mnesyp. Przysięgniymy obydwa: ale iakich bogów chcesz
abyśmy wezwali na świadectwo ? Czy nie Jowisza, naydzielnieyszego przyiaźni sprawcę, opiekuna i obrońcę ?
Toxarys. Mech on będzie.
Mnesyp. Przysięgam na imię Jowisza, który przyiaźń ma
w swoiey obronie i pieczy, iż nie przydam do tego, co po
wiem, albo o czem wiem, lub sam przez się, łub zcudzey
powieści. Zaczynam więc od przykładu sławnego u Jończy
ków Agatokla z Dyniaszem.
Niedawnemi czasy żył na wyspie Samos Agatokles, nie
bogaty, i nie rodem, ale cnotą i statkiem w przyiaźni zna
mienity. Z młodych lat zabrał przyiaźń z Dyniaszem, synem
Lizyona z Efezu. Ten Dyniasz wielce był maiętnym, a zatem
iak łatwo domyślić się można, otoczony był tłumem pochleb
ców, stołowników, dogadzaczów. Niepodobny im znaydował się między niemi Agatokles, a widząc iak było szko
dliwe przyiacielowi takowe towarzystwo, przestrzegał go
i odwodził od podley zgrai. Sprzykrzyły się napominania,
i oddalonym został; a tymęzasem owi chytrzy otoczyciele,
wmówili w Dyniasza, iż Charyklea, małżonka Demonaxa ,
iednego z naypierwszych obywateli Efezu, uięta wdziękami
iego, powzięła ku niemu miłość. Uwierzjl niewiadomy mło
dzieniec, i wdawszy się w towarzystwo bezwstydney niewia
sty, tak dalece zdradnemi pieszczotami uiętym został, iż dogadzaiąc iey zbytkom i niepohamowaney chciwości, wkrót-
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kim czasie stracił bogactwa swoie: opuściła go natychmiast,
a z nią uczestnicy zdzierstwa, i z naj bogatszego stał się ubogim.
Zapatrywał się z niewymowną boleścią na zniszczenie Dy
niasza Agatokles, a chcąc go wspomodz, przedał comiał, i
przyniósł mu pieniądze swoie. Skoro się o tem dowiedziała
Cliaryklea, a z nią owa zgraia niszczycielów: miłość wzro
sła, przjiaciele się zwiększyli, ale tak dalece powzięty do
statek zmnieyszał, iż iuż dogorywał. Wtem zszedłszy mąż
Cliaryklei niemiłego w domu gościa, rzucił się do oręża ;
bronił się Dyniasz, a widząc umówioną męża z żoną na siebie
zdradę, uwiedziony rozpaczą, oboyga zabóystwem ochro
nił życie, ale przypozwany o dwoiakie zabóystwo, na wie
czne wygnanie skazanym został. Szedł za nim Agatokles, i
żywił go pracą rąk swoich, a gdy Dyniasz życia dokonał, nie
powrócił do oyczyzny, chcąc, iżby ich popioły spoczywały
razem, co zyskał: gdy go po śmierci obok przyiaciela po
chowano.
Toscarys. Wołałbym, żebyś był nie przysiągł, abym
mógł wątpić o tem, co mi o Greku powiadasz, tak te czyny
godne są sposobu naszego myślenia. Ale wątpię, żebyś mógł
znaleźć drugiego Agatokla.
Mnesyp. Wywiodę cię z tey wątpliwości, gdy obiawię
to, co mi niedawno pod przysięgą zeznał Symil, sternik
okrętu z Megary. Płynął on z Włoch do Aten, i między wielą
cudzoziemcami, których miał na okręcie, znaydowali się
dway obywatele Chalcydyi, Eutydyces i Damon. Równego
byli wieku, ale pierwszy z nich mocny i zdrowy, drugi sła
by , blady i wynędzniały. Żegluga dość była pomyślna aż do
Sycylii; ale gdy niebezpieczną ciaśninę Scylli i Charybdy
przebyli, powstała znagla burza; i gdy w pośród strasznych
blyskawdc i grzmotów pędziły ich w iatry kuZacyntowi, sko
łatany nawałnością Damon, a spoczywaiący na brzegu okrę
tu , wpadł w morze , i z oczu naszych zniknął. Słysząc wo
łanego o ratunek przyiaciela, natychmiast Eutydyces rzu
cił się w morze, i gdyśmj- obudwu mimo naywiększe stara
nia wydobyć, dla coraz większey burzy, nie zdołali, rzu
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caliśmy drzewa, sznury, wiosła, most nakoniec okrętowy,
ażeby się wyratować mogli.
Toocarys. Uspokóy niecierpliwość moię, powiedz, czy
zostali przy życiu?
Mnesyp. Zachowały ich łaskawe nieba, i źyią dotąd
w Atenach. Do tych dwóch przykładów dość znamienitych,
iak sądzę, trzeci niemniey czuły przydaię. Eudamidas w Ko
ryncie człowiek ubogi miał dwóch maiętnychprzyiaciół, Areteusza współziomka i Charysena z Sycyonu: umieraiąc uczy
nił testament, może godzien śmiechu niebacznych, ale pewnie
tkliwy i czuły tobie, który czcisz cnotę i znasz się na przyia
źni ; był zaś takowy: Daię i poruczam Areteuszowi matkę
moię, aby ią żywił i utrzymyw ał do śmierci wiey zgrzybia
łym wieku: Charyxenowi córkę moię, aby ią, iak tylko
może naylepiey uposażył: a ieżeliby który z nich umarł, na
tychmiast drugi ma go zastąpić. Skoro po śmierci Eudamida
znaleziony testament przeczytano, ci którzy o iego ubóstwie
wiedzieli, rozumieli, iż to był żart, i odeszli śmieiąc się z takowey płochości. Gdy iednak do wiadomości przyiaciół
zmarłego doszedł, przyięli go z ochotą ; aże wkrótce Charyxenes życia dokonał , Areteusz wziął do siebie matkę i cór
kę Eudamidową, a wydaiąc ią za mąż razem z swoią. mię
dzy nie podzielił maiętność własną. Cóż mówisz na to Tosarysie ?"
Tojcarys. Wielbię uczynność przyiacielską, a bardziey
ieszcze cnotliwre zaufanie poczciwego Eudamida: czuł on,
iżby toż samo, gdyby był mógł, uczynił.
Mnesyp. 1 ia iestem równego z tobą zdania. Czwarty nam
da przykład Zenotemis Marsylczyk syn Charmolausa. Gdy m
był w tamtych kraiach, ukazano mi go razem z małżonką.
A choć był urodziwy, a ona garbata, ślepa na iedno oko,
i ledwo się czolgaiąca dla paraliżu, którym ruszona była,
ztemwszystkiem (iłem mógł uznać), ukazywTał dla niey złą
czone z szacunkiem, przywiązanie. Zadziwiło mnie to niepomału; gdy w ięc pytałem się iedpego z kraiowych, coby
była za przyczyna tak nieprzyzwoitego zamęzcia? takową
dal mi odpowiedź: Zenotemis, o którego mnie pytasz, był
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przyjacielem Menekrata, oyca teraźnieysze'y żony swoiey,
obywatela znakomitego cnotą i dostatkami, sam tez równie
będąc maiętnym. Sądź) Marsylczyków za zle sprawowanie
się na urzędzie (iakudawano ) odsądził był Menekrata od
iego urzędowania, i nadto skarał tak wielkiemi grzywnami,
iź przyszedł do ubóstwa. IN aywięcey go to martwiło, iż ma
iąc dorosłą ale ułomną córkę , nie był w stanie dać posagu,
z którymby mogła znaleźć męża, lub przynayntniey mieć
sposobność do wyżywienia siebie.
Gdy więc zwierzył się Zenotemowi frasunku swoiego, bądź
spokoynymrzeki: na niczemci zbywać nie będzie, a córka
godnego siebie znajdzie męża. Zaprowadził go zatem wraz
z nią do swoiego domu, i sprawiwszy ucztę w spaniałą, gdy
się iuż kończyć miała, rzekł piiąc do Menekrata: bierz tę
czaszę z napoiem z rąk zięcia swoiego, ia clicę bydź córki
twoiey małżonkiem. Wzbraniał się z razu Menekrat, ale
widząc niewzruszony umysł stałego w przedsięwzięciu Zenotema, zezwolił z chęcią na pożądane a niespodziewane mał
żeństwo. Zenotem zaś nad wszystkich mniemanie stał się
wzorem mężów : i lubo upośledzoną od przyrodzenia, sza
cowną z przymiotów zyskał żonę. M a z niey syna przędziw ney
urody, i gdy Menekrat sądząc się bydź wyrokiem dawnieyszym ukrzywrdzonj*m, do wyższego się sądu odwołał, szedł
na ratusz w towarzystwie zięcia, a ten piastow ał ifa rękach
syna swoiego. Szczęsnem zdarzeniem dziecię, iakby żebrząc
litości podniosło rączki, czem uięci sędziów ie , gdy się do
ścisłego roztrząśnienia zapadłego dekretu udali, znaleźli go
uciążliwym, a cnotliw y Menekrat i urząd i maiątck odzyskał.
Ostatni przykład (gdyż iuż cztery inne opowiedziałem),
stawię ci w osobie Demetryusza Sunimczyka. Ten z przyiaz) W dawney Marsylczyków Rzeczypospolitej, która była
osadą grecką , 600 było w radzie, do których należało sprawo
wanie rządu i udział sprawiedliwości. Wyższa ieszcze była nad
niemi zwierzchność z piętnastu wybranych obywatelów złożona,
a nad temi ieszcze trzech było przełożonych, którzy odwołują
cym się od niższych urzędników, dawali iuż odwołać się nieniogące wyroki.
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cielem swoim Antyfilcm udał się był do Egiptu, chcąc się
tam obadwa ćwiczyć w naukach. Demetryusz przywiązał
sj£ dó sekty filozofskiey Cyników; i miał mistrzem sławnego
sofistę z Rodu Agatobula : Antyfil ćwiczył się w lekarskjey
nauce. Ciekawość oglądania piramid, posągu JWemnona,
i innych sławnych budowli Egiptu, powodem była Demetryuszowi do oddalenia się z Alexandryi.
Podczas niebylności iego, okradziono świątynią bogatą
Anubisa w Alexandryi: złapano świętokradców , i gdy ich
wzięto na męki wyznali, ii skład kradzieży swoiey zachowali
W’domu, gdzie Antyfil mieszkał. Wzięto go natychmiast
do więzienia, iako wspólnika kradzieży, i osadzonym był
w ciemnym lochu z innemi winowaycy; czekał na wyrok
śmierci, gdy tymczasem wrócił z podróży Demetryusz. Ten
dowiedziawszy się o losie nieszczęśliwym przyiaciela, biegł
natychmiast do więzienia, i ledwo uprosiwszy dla siebie
weyście, tak go zmienionego zastał, iż ledwo postrzedz
mógł iakicżkolwiek do tego, czem był przedtem, podo
bieństwo. Cieszył więc Antyfila i wzmagał, ile tnożności ,
a nie maiąc sposobu , iakby go ratować, stał się naiemnikiem u portu do dźwigania ciężarów, a co przez dzień wy
służył , kupował za to strawę dla więźnia, i obok niego spo
czywał. Zakazano mu trawić nocy w więzieniu; przede
drzwiami przeto na słomie i liściach sypiał, czekaiąc pory,
rychło wrota otworzą; a z pracy codzienney żywi! go iak i
przedtem.
Boiąc się zdrady zwierzchność, zakazała puszczać go do
więzienia. Gdy odięta była sposobność Demetryuszowi widze
nia przyiaciela, szedł do zwierzchności i wyznał, żebyłwspółłecznikiem kradzieży. Wzięty zatem w okowy złączył się z An
tyfilcm. Srogi los obuclwu miłym się stał w towarzystwie, i
w tym zostawali stanie, gdy iecłney nocy niektórzy z współ
więźniów stargawszy pęta i oswobodziwszy innych, rzucili
się na straż i pozabiiawszy ■wszystkich otworzyli drzwi wię
zienia, i z niego -wyszli. Nie chcieli ich naśladować Antyfil
z Demetryuszem, a ta ich wierność dala im uwolnienie.
Nie przyięli go iak łaskę, ale trwaiąc w więzach dowiedli
Tom Tli.
14
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niewinności swoiey. Zdziwieni lak wielkiey cnoty i stałości
przykładem sędziowie, nagrodzili im wszystkie szkody, i
20,000 drachm dali w nagrodę. Nie chciał z nich udziąłu
dla siebie Demetryusz, mieniąc, iż cierpiącemu niesłusznie
należały; on zaś nayczulszą w pełnieniu obowiązku przyiacielskiego zyskał nagrodę.
Tacy są Toxarze, rzekł Mnesyp, u Greków przyiaciele :
miałbym więcey przykładów, ale się w liczbie wyznaczoney
zawieram. Teraz twoia koley pokazać, czyli nas przewyż
szacie.
Toxctrys. Nasza przysięga przez miecz i strzały, a rękoymia poczciwe serce ; Sędzia ten co wszystko zdziałał. Zarę
czam prawdę; zaczynam
Dandamis i Amizokas przysięgli sobie przyjaźń, i krwią
(iak zwyczay u nas) oznaczyli iey trwałość. Wkrótce wszedł
w kray nasz nieprzyjaciel, aże przypadł z nienacka, nie mo
gliśmy się zdobydź na odpór i wielu uwiedli niewolników.
Przeprawili się przez rzekę nasi w malcy liczbie; a gdy po
strzegł Dendamis, iż Amizoka niebyło, wskoczył natych
miast w rzekę i sam ieden wpadł wpośród nieprzyiaciół, i
oświadczył się, iż chciał odkupić Amizoka. Gdy go przypro
wadzono do wodza Sarmatów’, rzekł: Jestem w twoich rę
ku , i gdy nic więcey nad siebie nie mam, daię siebie za Ami
zoka: czy ii ze mną co chcesz, by lebyś uwolnił przyiaciela
moiego« Day część siebie, rzeki wódz. Jaką, rzeki Danda
mis? Oczy. Gdy to wyrzekł Sarmata, natychmiast stawił
się ku oślepieniu, i gdy wzrok sfi-acil, uściskał z radością
przyprowadzonego do siebie Amizoka. Ten przerażony wi
dokiem : Nie przezwycięży sz mię! zawołał, i sam sobie oczy
wyłupił. Zdrętwieli na takowy widok przytomni, i w ielbiąc
ich odesłali do nas. Ży ią dotąd pospołu, a naród z uszano
waniem karmi ich i przy odziewa.
Brat stryieczny Amizoka, Belitta, drugim będzie przy
kładem. Ten gdy polował z Bastką przyjacielem swoim, a
postrzegł, iż niezmierney wielkości niedźwiedź roziuszony
postrzałem, zwlekłszy go z konia gryzł i szarpał, natych
miast skoczył, daiąc się na pożarcie, i póty ze zw ierzem wal-
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czyi, aż go nakoniec pokonał. Znaleziono wśród puszczy
obudwóch bez duszy i zwierza zabitego, a na wieczną pa
miątkę , na mieyscu poboiowiska usypano kopce.
Macent, Lonchates i Arsakomas , trzecim będą przykła
dem. Ostatni z nich wysłany.od narodu naszego w poselstwie
do Leukanora króla Bosforu, «) który naszym był hołdownikiem, zakochał się w córce iego Mazei. Sprawiwszy po
selstwo , zaproszonym był na ucztę od króla, a właśnie na
ówczas przyiechali byli z rozmaitych krain młodzieńcy, syno
wie królów pogranicznych, staraiący się o dożywotnią przy
iaźń królewny. Każdy z nich , według zwyczaiu kraiów owych, w biesiadzie żądanie swoię przy spełnianiu zdrowia
królewskiego oświadczył. Gdy przyszła koley na Arsakoma
rzeki: day mi córkę twoię w małżeństwo; przenoszę ia tych
wszystkich, którzy przedemną mówili, w wziętości i dobróin
mieniu. Leukanor widząc w ubóstwie Arsakoma, pytał go
wiele miał wozów, stad koni i owiec ? Kie mam żadnych,
odpowiedział, ale natomiast mam szczęście mieć dwóch
przyiaciół. Słysząc to śmieli się stolownicy, i Adyrmachus
ogłoszony był oblubieńcem królewny.
Powróciwszy do kraiu Arsakomas, zwierzył się przygody
swoiey przyiaciołom; przyrzekli mu usłużyć obadwa, i zem
ścić się wzgardy , która go potkała. Pierwszy z nich Macent
rzeki: ia króla, który tobą wzgardził, zabiię. Lonchates,
ia ci królewnę przyprowadzę. Zebrał zatem znaczny pułk
powinowatych i znaiomych Arsakomas. Przyiaciele zaś iego
sami udali się do kraiu Machlianów. Tam gdy przybył Lon
chates , szedł do króla, opowiadaiąc mu, iż był do niego
wysłanym od Scytów w poselstwie upominając się, iżby za
kazał ludowi swoiemu wkraczać w ich granice. Ostrzegł go,
iż Arsakomas wzgardzony gotuie się na zemstę, i w krótkim
czasie odwiedzi kray iego w poczcie uzbroionych przyiaciół
Bosphor Cymmeryy.ski tam był, gdzie teraz Krym, albo
dawny Chersoń Tanrycki, Siedliskiem był Scytów do czasu Mitrydata sławnego króla Pontu , który zwyciężonym od Rzymian
został. Byli ieszcze potem króle Bosforu hotdowniki rzymskiego
państwa.
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swoich. Słyszałem o tem, rzeki Leukanor, ale nie wiedzia
łem , iż się przeciw mnie gotuie. Ja cię obronię, rzekł Lon
chates , i przyniosę ci głowę iego, ieżeli mi drugą córkę
twoię dasz w małżeństwo. Bylebyś to uczynił, rzeki Król,
przysięgą stwierdzę obietnicę. Przestanę na niey, rzekł Lonchates; ale idźmy do kościoła , tam ią w obecności bogów
przy mnie uczynisz. Stało się tak, a gdy sami byli, dobyw
szy miecza uciął głowę królowi Lonchates, i wziąwszy ią
pod płaszcz wyszedł, mówiąc straży, iż się ieszcze tam nieco
Król do iego pow rotu zabawi. Sam zaś tymczasem dosiadł
szy na pogotowiu stoiącego konia, niepowściągnioąym pę
dem do swoich powrócił, a stanąwszy przed Arsakomem,
rzucił przed niego głowę Leukanora.
Dowiedziaw szy się o tem drugi przyiaciel Arsakoma Macent, szedł do Adyrmacha zięcia Leukanorowego, i przyrzeklszy mu swoię pomoc, namówił, aby szedł obiąć spadłe
na siebie królestwo, zostawuiąc straży iego małżonkę swoię.
Skoro sposobność obaczył, z naywiększem niebezpieczeń
stwem z pośrodka nieprzyiaznego sobie ludu uwiózł ią i przy
iacielowi oddał. Szedł z zbroynym ludem, postradaw szy żo
ny Adyrmachus, wziąwszy na pomoc Alanów i Sarmatów.
IXie odstąpili przyiaciele Arsakoma, i każdy z nich przywiódł
mu poczet dośw iadczonego ludu do boiu. Ten gdy się roz]>oczął, a Macent i Lonchates oskoczeni na około i ranni
w naywiększem zostawali niebezpieczeństwie, postrzegł to
Arsakomas; rzucił się wpośród nieprzyiaciół; i własną ręką
rozpłatawszy na pół Adyrmacha uwolnił przyiacioły, Alanów
zaś z Machlianami do ucieczki przymusił.
Mnesyp. Gdybyś nie przysiągł, nie byłbym uwierzył te
mu, co mówisz , tak się rzecz zdaie bydź niepodobna.
Toxarys- U Scytów w przyiaźni nic nie masz niepodo
bnego. Teraz ci powiem to, co się mnie samemu zdarzyło.
Wyprawiwszy się do Aten wraz z moim przyiacielem Sysynem, przypłynęliśmy do Amastry nadbrzeżnego miasta Pon
tu. Znalazłszy gospodę, szliśmy w miasto oglądać tamteysze
budowle, a po nieiakim czasie gdyśroy się wrócili, znaleźliś
my zlupione od łotrów stanowisko, tak dalece, iż nam się
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nic z tego, cośmy byli wzięli z sobą na drogę, nie zostało.
Wnaywiększey zostaiąc rozpaczy, byłbym sobie życie odiął,
gdyby mnie od takowey gwałtowności nie odwiódł przyia
ciel , wzmagaiąc i ciesząc. Spotkał wkrótce szermierzów, i
dowiedziawszy się , iż za dni kilka staną biiąc się wspólnie na
widowisku, do mnie przyszedłszy rzekł: iż niedługo będziem
zapomożeni. Szliśmy tam, gdzie się potykać mieli; i naprzód
puszczono psy na rozmaite zwierze: a gdy to przez nieiaki czas
trwało , weszli szermierze na bóy wzaiemny, i woźny ogło
sił, iż ktoby chciał się spotkać z osobna, dziesięć drachm
mieć będzie. Wstał natychmiast z mieysca Sysynes , a ode
brawszy pieniądze, oddał mi ie mówiąc: ieżeli zwyciężę,
w ystarczy nam pożywienie ; ieżeli zginę, miła mi śmierć dla
ciebie. Zapłakałem rzewno, a on wziąwszy broń, lubo z począ
tku ranny, pokonał przeciwnika, i trupem na placu poło,
żył. Ledwo go zrań zadanych wyleczyć było można , i do
tąd iest kaleką. Dałem mu siostrę w małżeństwo ; mam nie
wypowiedzianą pociechę oglądać go w towarzystwie moiem.
Żebym ci w przykładach wyrównał, ostatni położę Abaucha. Ten wraz z żoną, którą .wielce kochał, i z dwoygiem
dzieci, córką siedmioletnią i synem ieszcze u piersi zostaiącym, przyszedł do iedncgo miasta, leżącego nad rzeką Dnie
prem (którą wy Borystenem zowiecie) : miał w towarzystwie
przyiaciela Gindana , który ieszcze się był nie wyleczył z zadaney sobie rany od rozbóyników. Stali na ostatniem pię
trze domu pod dachem, gdy iedney nocy na dole wszczęty
pożar tak dalece dom opanował, iż nie było prawie sposobu
ratowania się tym, którzy na górze mieszkali. W tak okropney porze , mimo żonę i dzieci, które wsparcia iego żąda
ły, porwał na ramiona niedołężnego przyiaciela, i wyniósł
go z pośród ognia. Spłonęło w nim upuszczone od matki
dziecię iego, drugie ledwo wyratowane zostało ; a gdy mu
wyrzucano nieczulość, rzekł: mogę mieć inne dzieci, a te,
które mam, kto wie, iakie będą. Ale znaleźć takiego przy
jaciela, iakten, któregom wyratował, rzecz daleko cięższa.
Masz więc Mnesypie za twoię, moie przykłady : niech
nas teraz kto osądzi.
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Mnesyp. Nie wybraliśmy sędziego, nie podpadniemy
karze, ieźeliby kto z nas przegrał. Bądźmy więc nowym
sami przykładem, a tak zwyciężymy obadwa.
Toxarys. Godnyś Greku mieć Scytę przyiacielem.

ROZMOWA XI.
SEN.

Micyl i Kogut.
Micyl. Boday tego koguta Jowisz zgnębił, z iego bezecnym a przeraźliwym wrzaskiem: iak gdyby się uwziął na
moie nieszczęście, wśród snu naywdzięcznieyszego, gdym
w złoto i srebro opływał i naysmaczniey spoczywał, ten nie
wczesny budziciel pianiem mi swoiem odebrał wszystko. IN ie
będęż ia przynaymniey w nocy szczęśliwym, gdy mnie na
iawie los przeciwny tłoczy, i gorzey ieszcze nad głos koguta
tego męczy ? Północy ieszcze nie masz, wszystko koło mnie
w milczeniu spoczywa, a poprzedniczka Jutrzenki, świeże
go powietrza żywość , uczuć się ieszcze nie daie. Niegodzi
wy kogut, iak gdyby złote runo,
miał w straży, skoro
legnę, iuż ci się odzywa! ale poczekay tylko przemierzły
krzykaczu, ieżeli cię teraz kiiem namacać nie mogę, skoro
dzień przyjdzie, nauczę ia cię, iak to pana budzić nie
trzeba.
Kogut. Mniemałem, iż się przysłużę budząc cię rano,
abyś z dnia dłużey korzystał; choćbyś albowiem ieden trzew ik przededniem zrobił, iuźbyś miał czem się w reszcie
dnia wyżywić. Ale kiedy przenosisz nad pracę spoczynek,
nie będę przeszkadzał spaniu tw’oiemu. Strzeż się iednak
bj Gdy miat bydź w czasie powietrza Fryxus bogom dany na
błagalną ofiarę , wyszedł baran z obłoku , i wraz z sióstr? uniósł
go do Kolchów, tam go Fryxus Jowiszowi ofiarował w całopale
niu, a runo iego, które było złote na drzewie wgaiu Marsowi
poświęcoue'm zawiesił, dawszy go w straż smokowi, który chcą
cych zdobyć owo runo, pożerał. Jason uczyniwszy wyprawę
morską z Argonautami, za radą i pomocą Medei naówczas mał
żonki swoiey , smoka uśpiwszy zabił, i runo wziął w zdobyczy.
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tego, iżbyś we śnie będąc bogatym, na iawie z głodu nie
umarł.
Micyl. Przebóg' cóżto ia słyszę ? móy kogut gada ! broń
cie mnie nieba od iakowey przygody.
Kogut. Znać, że się czytaniem ksiąg nie bawisz, a więc
nie znasz Homera. Tambyś się dowiedział, iak koń Xantus
do wozu Achilla zaprzężony, nie tylko prozą tak iak ia, dle
w ierszami gadał, a co większa prorokował. Jednakże żaden
z przytomnych do cudu się nie odwołał, i nie prosił bogów,
żeby go od złey przygody strzegli. A cobyś na to powiedział,
gdybyś był usłyszał gadaiący okręt Argonautów? c) dęby
Dodoriskie daiące wieszczby, krzyczące na rożnie u ofiar ników pieczenie ? Cobyś rzekł, gdyby odarta z bydlęcia
skóra powstała razem i biegała przed tobą ? d) Ja który
iestem sowarzyszem nierozdzielnym Merkuryusza, bożka
mównyeh, a raczey plotkarzów; ia, który w domach ży
wiony wraz z ludźmi mieszkam, maszli bydź rzecz ku podziwieniu, iż się mówić nauczyłem? Coźkolwiek bądź, ie
żeli nudę nie wydasz , powiem ci, i kiedy i dlaczego dar wy
mowy zyskałem.
Mieyl. Nie iest to tylko sen: co ia widzę i słyszę ! i kto się
to do mnie, czy bożek, czy kogut odzywa ? Czyś więc bożek
czy kogut, powiedz, skąd twoia dla mnie względność. N ie
wydam cię zaręczam, poprzysięgam, a chociażbym i wyplótł
przed kim , co mi się na darzyło, któżby uwierzył twierdzą
cemu, iż kogut gadał?
Kogut. Mnieysza o to. Teraz ci powiadam , iż kogut co
z tobą gada, był człowiekiem : nie iest zbyt długi wieków
przeciąg, iak nim bydź przestał.
cj Okręt ten zwał się Argo i od niego płynący nazwani byli
Argonautami; pierwszy na morze wyszedł według powieści Mi
tologicznej, nazwisko wziął od budownika Argusa, który go
z drzew wieszczbiarskich z gaiu Dydony zbudował. Dla te'y więc
przyczyny duchem wieszczbiarskim obdarzony, przyszłe rze
czy opowiadał.
d) W księdze XII. Odyssei Homer obwieszcza , iako gdy po
święcone Apołłinowi woły towarzysze Ulissesa zarżnęli, stały się
natychmiast pomienione cuda.
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Micyl. Nie pierwszyś ty wprawdzie zamienił brodę za
pióra. Pamiętam, iż mi powiadano, iakoby młodzieniec
zwany Gallus, w wielkiey był lasce u Marsa. Ten wziął go
był z sobą, gdy szedł do Wenery ; kazał stać u drzwi i pil
nować , żeby się o tych iego nawiedzinacli nie dowiedział
Apollo, i nie dał znać Wulkanowi. Trzpiot młody stoiąc na
podsłuchu zasnął; Apollo zszedł Marsa z Wenerą, a Wul
kan w sieć ich ułowił. Skoro się z niey wydobył Mars , prze
mienił chłopca w kuguta. A że był naówczas w zbroi nakształt szyszaka, zostawił mu na łbie grzebień. Odtąd sko
ro w słońcu Apollo błyśnie , koguty wrzeszczą.
Kogut. Wiem ia o tem, ale to nie moia, lecz pierwszego
przodka naszego przygoda. Przypominaiąc więc sobie, owe
iego na podsłuchu zaspanie, wrzaskiem okazuiemy słońcu, żeśmy czuli na iego przybycie.
Micyl. Powiedz mi teraz, proszę cię, cokolwiek o two
ich własnych przygodach: ciekawy iestem wiedzieć ie.
Kogut. Słyszałeś o Pitagorze na wyspie Samos urodzo
nym?
Micyl. A któżby tego bałamuta nie znał, co mięsa i bobu
ieść bronił, chociaż to rzeczy i zdrowe i smaczne. On także
na łat pięć usta swoim uczniom zamykał.
Kogut. A wiesz o tem, iż nim był Pitagorem, był wprzód
Euforbem, e) i znaydował się pod Troią ?
Micyl. Wiem: powiadaią o tym Pitagorze, iż był i filut
i czarnoxiężnik.
Kogut. Wiedzże teraz o tem, iż ia iestem Pitagor, a więc
źle o nim nie mów, ani go potępiay, kiedy go dostatecznie
nie znasz.
Micyl. Ah ! iużcito, iak widzę , cud nad cudami! kogut
filozof. Teraz kiedy wiem, czem iesteś, a raczey czem by
łeś , racz mi powiedzieć, iakeś przeszedł z rodzaiu ludzkie
go do ptaków, ty, któryś się na wTyspie Samos, f) urodził
e) Euforbus miody Troiańczyk , zabitym byt w czasie oblęże
nia Troi, przez Menelaia.
fj Samos iedna z naywigkszych wysp morza Egeyskiego, na-
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i byłeś obywatelem Tanagry. g) Przyznać ci się albowiem
muszę , iż mi się to wszystko trudne do wiary zdaie. A na
przód i tego poiąć nie mogę, iż będąc Pitagorem, masz, ile
uważam, dwie rzeczy w sobie wcale niepitagoryczne.
Kogut. Jakież są?
Micyl. Jesteś nayszczebietliwszymzkrzykaczów,aPitagor
milczenie nakazywał. IN ie kazał Pitagor bobuieść, a kiedym
ci go dałwczoray na wieczerzą, ziadłeś wszystek do szczętu.
Musisz więc albo nie bydź, czem się bydź mienisz; albo ieźli iesteś, niepełnisz tego, coś przykazywał.
Kogut. Micylu! trzeba sądzić o rzeczach według oko
liczności. Gdym był Pitagorem nie iadłem bobu, kiedym
kogut, nic mi go ieść nie zabrania. Teraz ci opowiem, przez
iakie odmiany przeszedłem , nim zostałem te'm, czem mnie
widzisz.
Micyl. Słucham: musząto bydź rzeczy wcale ciekawe.
Staną mi za ów sen, coś mi go przerwał.
Kogut. Jeszcze ci się marzy; porzuć czcze i nic nieznaczące przewidzenia. Uszło twoie mniemane szczęście, i iuż
od ciebie daleko.
Micyl. Mów co chcesz, ale ia nie zapomnę tak słodkich
marzeń: ciężą mi do snu powieki, i ieszcze miło wspomnieć
o tem, co, iak mówisz, uszło, i iuż odemnie daleko.
Kogut. Musiał wprawdzie miły bydź ten sen, kiedy cię
i na iawie obchodzi: powiedz zatem, co ci się śniło.
Micyl. Powiem, bo mi to pociechę moię wróci, ale tyś
mi obiecał wprzód obwieścić, iakie były twoie przemiany.
Kogut. Dotrzymam słowa, ale w ten czas, gdy się zu
pełnie obudzisz, bo ty iak widzę, śpisz sobie ieszcze.
Micyl. Już nie śpię, zaczynam więc opowiadać, co mi
się śniło.
przeciw górom Mikalu w Jonii. Junona miała w nie'y okazałą
świątnicę, i z wielką wspaniałością odprawowały się tam na iey
cześć obrządki.
gj Tanagra miasto Beocyi nad rzeką zwaną Azopus, która
wpada w cieśninę morską Euryppu. Pliniusz twierdzi, iż ko
guty Tanagry naydzieluieyszemi do bitew były.
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Kogut. Nim przystąpisz do opowiadania snu twego,
chciałbym wiedzieć, czyli bramą zsłoniowey kości h) czyli
rogową ten sen do ciebie zawitał?
Micyl. Ani iedną, ani drugą.
Kogut. A Homer powiada, iż iedną z tych dwóch, każ
dy sen przychodzić musi.
Micyl. Homer bayki plecie, uczciwszy uszy; lnie znał
się na snach, i bram nie widział, bo był ślepy. Móy sen
przez złotą bramę do mnie przechodził, złoty był, i złotem
samem w oczach moich błyskał.
Kogut. Rozumiałby kto, żeśMidas; takeś się w zlocie
zanurzył, iakbyś wszystkie kruszcowe góry posiadał.
Micyl. O Pitagorze ! iakicmto ia skarby posiadał, iakio
to tam były złota, srebra, stosy! iakie kamienie drogie!
iaki blask ! Nie pamiętasz ty owey pieśni Pindara o zlocie?
Powiadaią, iż to naylepsza ze wszystkich, które on pisał.
Zaczął od tego , iż woda najlepszy żywioł, a na temskoń
czył , iż mu się złoto naybardziey podoba. Zapewne mu się
wtenczas toż samo w nocy było śniło , co i mnie. Teraz ci
więc zacznę powiadać cuda , które we śnie moim widziałem.
Wiesz naprzód , iż tego dnia nie iadlem n siebie. Spotka
łem na rynku Eukrata , który mnie na wieczerzą do siebie
zaprosił.
Kogut. Pamiętam ia to dobrze; bo musiałem cały dzień
pościć i czekać na ciebie do dziesiątey w noc: wtenczas do
piero uyrzałem cię powracającego , ale ci nogi wcale nie
statkowały ; rzuciłeś mi pięć ziarek bobu. Zważ, iakato by
ła wieczerza dla mnie, który, kiedy byłem człowiekiem,
na igrzyskach Ołimpiyskich Z) chodziłem w zapasy.
h) Homer w XIX. księdze Odyssei twierdzi, iż sny łudzące,
wychodzą na świat bramą z słoniowey kości; prawdziwe i rze
telne inną , która urządzona iest z rogu. Wirgiliusz toż samo
opowiada w Eneidzie pieśni czwartey.
ij W Olimpii co lat pięć na cześć Jowisza odprawowano
igrzyska, na których według świadectwa Dyogenesa I.aercyusza , znaydował się razu iednego Pitagor, i chodzi! w zapasy.

Micyl. Jakem cię nakarmił, poszedłem spać, i miałem
natychmiast sen niebieski, iak mówi Homer.
Kogut. Pow iedzno pierwey, coś robił u Eukrata : iak
snu, tak i uczty słodkie wspomnienie wróci pociechę.
Micyl. iS ie cliciałem ci przypominać zley twoiey wie
czerzy ; ale kiedy chcesz dowiedzieć się, co na tey uczcie
było, opowiem.
Nigdym ia ieszcze u bogaczów nie był na bankiecie,
pierwszy raz zdarzał mi to przypadek, gdym spotkał Enkrata. Lkłoniwszy się do samey ziemi, i nazwawszy mości dobrodzieiu, oddalałem się pomału , nieśmieiąc przed pańskiem obliczem z gałganami się uwfiiać, ale on obracaiąc
się ku mnie rzekł: Micylu ! dziś obchodzę urodziny moiey
córki, i wielu do siebie przyiaciół zaprosiłem. Jeden z nich
zachorował, i wątpię, żeby przyszedł: ieżeli odmówi, za
stąp ty mieysce iego. Skorom tak łaskawe wezwanie usły
szał , ukłoniłem się nisko, prosząc w duchu wszystkich bo
gów i bogiń, aby ten.chory nie wyzdrowiał; a"iak czas uczty
nadszedł, polatawszy galgany, otrząsłem suknie i biegłem do
Eukrata, i iuż u drżw’i zastałem ciżbę, a na moie nieszczę
ście i.owego chorego. Bylto starzec wynędzniały, i prowa
dzono go pod boki, a iakem się zaraz domyślił po brodzie,
filozof.
Lekarz Ąrchibiusz strofował go, iż w takowym stanie od
ważył się wychodzić z domu , ale on mu na to takową dał
odpowiedź: »Każdy, a dopiero filozof powinien dotrzymać
danego raz słowa, choćby go i w szystkie razem choroby
napadły. Gdybym nie przyszedł; rozumiałby nasz dobry
Eukrat, iż nim gardzę.«I owszem ( ozwałem się na to ) wo
łałby cię u siebie nie mieć, gdyż mu krztuszeniem ucztę zepsuiesz. Rzucił z góry na mnie okiem dumny mędrzec, a
wr tem ukazał się Eukrat, i rzekł do niego: cieszę się mistrzu,
iź cię oglądam , ale lepieybyś uczynił, gdybyś był folguiąc
zdrowiu w domu został, kazałbym ci wieczerzą zanieść.
Struchlały złą przygodą, iużem się do domu zabierał, gdy
spojrzawszy na mnie Eukrat rzekł: wnidź Micylu! znajdzie
się i dla ciebie mieysce.
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Gdy przyszło do stołu siadać, wzięli domownicy na ręce
starca, i posadzili za stołem na poduszkach. A ie nikt koło
niego siąść nie chciał, mni e dano tam mieysce. Okryto stół
srebrem i złotem. Potrawy były wyśmienite i liczne: odzy
wała się wyborna muzyka: śmieszyły błazny. Ale mnie móy
miły sąsiad tak nudził niewczesną, i dorzeczy i do czasu
rozmową, żem i czuć i korzystać z tego wszystkiego nie mógł.
Jam myślał o pieczeni, a on mi prawił o cyrkułach i kwa
dratach, czegom ia nie rozumiał, a kto wie, czy i on ?
Kogut. Zal mi cię nieboże , żeś takiego sąsiada dostał.
Micyl. Cóż miałem czynić. Udałem się dc cierpliwości,
gdy sobie inaczey poradzić nie można było. Ale iuż dosyć
tego: powiem ci teraz, iaki po owey uczcie sen nastąpił.
Przyszedłszy do domu, trochę. iak namienileś, podochocony, rzuciłem się na łóżko. Zdawało mi się, iż Eukrat
bezdzietny umierał; nim skonał, kazał mnie do siebie przy
wołać , i urzędownie przy świadkach, dziedzicem swoim
mianował. Ogarnąłem natychmiast niezmierne bogactwa, i
gdziem tylko okiem rzucił, widziałem się bydż dzierżycielem
i panem kosztownych sprzętów, wspaniałych gmachów i
wytwornych ogrodów; a srebra i złota zliczyć nie można
było. Zaprzężono za moim rozkazem naypięknieysze, iakie
tylko widzieć można było, konie do moiego złocistego po
wozu , i na nim osadzony , dałem się widzieć zdziwionym
tłumom nad moia wspaniałością. Szesnaście śklących się bla
skiem pierścieni włożyłem na palce, a pod ciężarem tkane'y
drogicmi kamieńmi odzieży, ledwom mógł stąpić. Dałem
potem bankiet, o iakim i nie słyszano. A gdy w czarach zło
tych niesiono rzęsisto najstarsze wina, tyś wrzasnął, i wszyst
ko przepadło. Sam teraz osądź, ieżeli nic miałem przyczy
ny kiiem cię postraszyć.
Kogut. I takżeto uięty chciwością iesteś, iż mniemasz , że
bez złota szczęśliwym bydź nie można ?
Micyl. Mów co chcesz, mniemam, iź nie ia sam tylko
iestem tego zdania. Ty sam kiedy byłeś Euforbem, stroiłeś
się bogato, i trefdeś włosy, wtenczas kiedy się potykać z nieprzyiacioły należało. Zaprzeć się nie możesz, bo to Homer
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powiedział. Jowisz naypierwszy z bogów, alboż nie szaco
wał złota, gdy się w nie przemienił, i Danay dostał! próżno
mi w ięc ten kruszec ohydzasz. On posiadaczom nadaie ro
zum, wziętość, powagę, a nawet wdzięki: On dzielniey niż
sława , wieńczy i wznosi, a gdzie błyśnie, wszystko oświeca.
Znasz mego sąsiada Szymona, szewcem był tak, iak i ia.
Kogut. A iak znać nie mam : dałeś mu ieść niedawno, a
on ci łyżkę ukradł.
Micyl. Co za niegodziwy człowiek! ale kiedyś to widział,
czemuś mnie nie przestrzegł.
Kogut. Albożem nie zaśpiewał? Gadać albowiem wten
czas ieszcze nie mogłem. Cożeś miał mówić o tym Szy
monie ?
Micyl. Oto ten Szymon miał bardzo bogatego stryia ,
który mu za życia i szeląga nie dał. Tak był albow iem ską
py, iż się swoich pieniędzy nawzet dotknąć nie śmiał. Jak
umarł, Szymon najbliższy z krewnych, wszystko po nim
odziedziczył. Na mieyrce więc galganów, przyszły złoto
głowy, i w szyscy mu się teraz kłaniaią. Spotkałem go osta
tnią rażą na ulicy, i nisko się pokłoniwszy rzeklem : dobry
dzień Szymonie ! Cóżto za łaydak! o Szymonie prawi, krzy
knął z gniewem, a obracaiąc się do sług, którzy go otaczali,
rzekł: Powiedźcie mu, że ia nie Szymon, ale Imć Pan Si
monides. Co najdziwniejsza, choć stary i garbaty, wszystkie
go niew iasty lubią, pieszczą, wdzięczą się do niego. Patrz
że teraz kogucie, co to złoto wyrabia: iakhy Wcnery pas
przyw dział, odmienił postać, i z brzydkie:y potwory stał się
Adonisem. Ale z czego się ty śmieiesz ?
Kogut. Z ciebie, gdy cię tak uprzedzonego ku złotu wi
dzę. Bądź pewien Micylti, iż ten mniemany Imć Pan Simo
nides gorsze od ciebie teraz życie prowadzi. Mogę ci to mó
wić bezpiecznie, ia co przez tyle odmian przechodząc , by
łem i bogatym i ubogim.
Micyl. Czas więc abyś dotrzymał słowa. Opowiedzże
nu proszę cię, wszystkie przemian twoich obroty, i coś
w każdym z nich uważał i zdziałał ?
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Kogut. Od tego zaczynam, iż szczęśliwego nad ciebie nie
widziałem.
Micyl. Nademnie! życzę ci mości kogucie równego szczę
ścia. Ale daymy temu pokóy: powiedz, iak z Euforba sta
łeś się Pitagorem ?
Kogut. Czem byłem przedtem, mówić mi się o tem nie
godzi; iakem zaś został Euforbem. . ..
Micyl. A ia czem byłem, nim zostałem Micylem?
Kogut. Mrówką wr Indy ach wśród kruszców złocistych.
Micyl. Jakżem ia był głupi, żem złota z sobą nie wziął,
gdy się przyszło odmieniać. A czem ia po Micylu będę ?
Kogut. O tem wiedzieć niemożna. Wracaiąe się do mo
iey powieści, będąc Euforbem, dowodziłem półk w oblęże
niu Troiańskim, i zabił mnie Menelaus.
Micyl. Kiedyś więc był pod Troią, powiedz, czy to
prawda, co o niey Homer plecie.
Kogut. Jak on miał o tem w iedzieć , kiedy wówczas był
wielbłądem. Ja, który patrzyłem na wszystko, mogę cię
zapewnić, iż tam nic nadzwyczajnego nie było. Aiax nie
był takim, iakim go mieć chcą: ani Helena zbytniey urody:
szyię osobliwie miała zbyt długą, i stądto podobno urosła
pow ieść, iż iey oycetn był łabędź : a i to dodać należy , iż
iuż była wówczas starą: porwał ią był albowiem pierwey
Tezeusz przed lat czterdziestą. ,
Micyl. A iestżeto prawdą, co Homer prawi o Achilesie?
Kogut. O tem doskonale nie wiem, bom w woysku prze
ciwnym służył. Towarzysza iednak iego Patrokla zwycięży
łem dość łatwo.
Micyl. Tak iak ciebie Menelaus. Wróćmy się teraz tło
Pitagora. Przyznayże mi się, iakiegoś ty w iego pOstąci był
rodzaiu człowiek ?
Kogut. Muszę ci się przyznać, ale nmie nie wyday. Pitagor był trochę szarlatan, albo iak to mówią poprostu, wietrznik; wlelki frant. W naukach, które od Egipcyan powziął,
dość biegły; wpadł wśród nieumieiętnycłf. umiał się nad
stawić, i ledwo nie uszedł za bożka.
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Micyl. Jakoż twierdzono, żeś miał złote udo. Proszę cię
teraz powiedz , dlaczegoś zakazywał ieść bobu i mięsa ?
Kogut. Nie gadajmy o tem.
Micyl. Dla czego ?
Kogut. Bo powiedziawszy prawdę, niemasz się z czego
chlubić.
Micyl. Mnieysza o to; ale obciąłbym wiedzieć o przy
czynie tego zakazu.
Kogut. Zakaz ten był dziwactwem. Chcialem uwielbie
nia , a że pospolite rzeczy go nie przynoszę, udałem się do
nadzwyczaynych. Trzeba było zdziwić, coś nowego powie
dzieć, nie przyszło co innego na myśl; więc bób i mięso sta
ły się przyczyną wyrocznego zakazu.
Micyl. A ty widzę panie kogucie żartuiesz ze mnie, tak
-iak niegdyś z Krotończyków. Jakoś przestał bydź Pitagorcm, czćm byłeś potem.
Kogut. Aspazyą, ową sławną z urody i przymiotów nie
wiastą, i urodziłem się w Milecie.
i Micyl. Jakto ? Filozof niewiastą został, z Peryklem miał
zachow anie i zawołanemu owemu rządcy i Aten i Greków
łeb zawracał ?
Kogut. Wszystko to było.
Micyl. A gdyś przestał bydź Aspazyą, czem bydź za
cząłeś i’
Kogut. Filozofem sekty szczekaczów, albo Cyników, i
zwałem się Kratesem. Byłem potem królem; po królu ko
niem, po koniu żebrakiem; po żebraku czayką, po czayce
senatorem, po senatorze stangretem, po stangrecie żabą;
i na tem się skończyło, żem teraz kogut. Ten mi się stan
podoba naybardziey: iakoż będąc iuż nieraz kogutem, znaydowałem się i u bogatych na folwarku, i nędznych w cha
łupie: z tobą teraz iestem, i zawsze mi się na śmiech zbiera ;
kiedy słyszę, iż na twóy los narzekaiąc zazdrościsz boga
czom , o których zgryzocie nie wiesz.
Micyl. Królu, koniu, żebraku, czayko, senatorze, stan
grecie , żabo, kogucie, kiedyś tyle rzeczy świadom, obiaw
dokładnie, iaki iest stan wewnętrzny bogatych i ubogich ,
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iżbym istotną między niemi czyniąc różnicę, poznał, czymi
lepiey tak bydź, iak iestem, czy pragnąć lepszego losu ? ;
Kogut. Wnidź w siebie Micylu, i słuchay: w czasie woyny gdy znać daią, iż się nieprzyiaciel zbliża, nie boisz się
niczego, bo któż ci ma zboże z pola zabrać, winnicę stło
czyć , dom spalić, kiedy ty roli, winnicy i domu nie masz ?
Kładą podatki, na maiętnycli ten ciężar pada , ciebie mo
że do .żołnierzy zagarną, ale i tam gdy nikt na żebraka nie pa
trzy, łatwiey się przygody ustrzedz. W przegranćy nie stra
cisz, w wygraney zarobić możesz. W pokoiu korzystasz
z tego, co zbytek możnych dla oka czyni, równie widok
okazałości ciebie, iak icliże samych cieszy. Nie boisz się po
zwu , bo nie masz, coby chciwość prawnych wzbudzało.
Siada obok z tobą do stołu ubóstwo , głód ci sprawia przy
smaki, a małość prostego iadla nadaie zdrowie. Za zbyt
kiem idą choroby, miiaią chałupkę twoię, bo w pałacach
ich siedlisko. Jak więc Ikar nadto się w górę wzbiiaiąc, stra
cił woskiem sklepione skrzydła, i zgubą stratę przypłacił,
Dedal zaś miernym lotem uchował życie; toż się względem
zdrowia z bogatemi i ubogieini dzieie. Pierwsi słabością
opłacaią niewstrzemięźliwość , drugim mierność zaręcza
zdrowie.
Mieyl. Ponieważ byłeś królem, powiedz mi, co myślisz
o tym stanie ? mnie się bydź zdaie ostatnim stopniem szczę
śliwości.
Kogut. Nieszczęścia; i co mówię, doznałem. Rządziłem
kraiem obszernym, ludnym, bogatym. Miałem liczne woyska, niezmierne skarby. Czcili mnie poddani, iakbożka, i
wszystkich oczy dziwiła moia wspaniałość. Ale wśród niey
gdy wszyscy zazdrościli pierwszeństwa , ia wszystkim niższe
go stanu. Królowie są, iak bogów u nas posągi; zewnątrz
icslto Jowisz, lub Neptun, śkloiący od drogich kamieni i
złota; wewnątrz wzdęty kunsztem chrapowaty kruszec,
gdzie prochu pełno, i paiąki się gnieżdżą. Boiaźń, chci
wość, i niespokoyne podeyrzenie osiadaią w umyśle wten
czas , gdy wymuszona spokoyność wydaie się na twarzy. Za
puśćmy się w dawne państw dzieie, rzućmy okiem na tych
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jedynowładców, których nayszczęśliwszemi zwano; znaydziem Agamemnona czuwaiącego, gdy Grecy byli w spo
czynku, Krezusa,boleiącego nad syna niemocą, Artaxerxesa walczącego z bratem, Dyonizego boiącego się Dyona , AleKandza niedowierzaiącego Parmenionowi. Zgoła ieżeli gdzie
to w królowaniu złego naywięcey znalazłem.
Micyl. Smutnyto ludzkości widok, zwróćmy z niego
oczy, wolę ia dratwę, niż berło. Ale, ale: Byłeś czajką,
iesteś kogutem, co też sądzisz o zwierzętach ?
Kogut. Szczęśliwsze od ludzi, bo się w raz nadaney trzymaią mierze. Nie masz lichwiarza u koni; u żab iurysty; pn
iaka między kogutami; filozofa wśród czaiek.
Micyl. Jednakowoż mnie się zdaie, iż lepiey bydź Simonidem, niż Szymonem.
Kogut. Podźże do niego i icmu podobnych, a dopiero
z widoku lepiey się nauczysz o rzeczach sądzić1.
Micyl. A iak się do niego dostaniem? teraz w nocy, a
osobliwie u bogaczów, drzwi na trzy klucze zamykaią; chy
ba się podkopiem.
Kogut. Obcy dzie się bez tego : urwiy mi lewe pióro z ogo
na , skoro się nieni zaniku dotkniesz, zaraz się otw7orzy. Idź
my, oto drzwi domu Szymona. Widzisz, iak za dotknięciem
moiego pióra drzwi się otw orzyły. Nie bóy się, iesteś przy
miotem właściwym piórowi memu, niewidzialnym. Patrzże,
iak wysechł, siedzi przy lampie, a rachuie pieniądze: sluchay teraz , co sam do siebie mówi.
Szymon. Zakopałem pod łóżkiem 72,644 złotych, gro
szy dwanaście. Chwała bogu, nikt tego nie dostrzegł, ale
mnie podobno wypatrzył zdrajca Sozyl, gdym zakopał
w stajni pod żłobem 16,000 złotych, i groszy pięć. Zape
wne wypatrzył, ustawicznie się coś koło tamtego miejsca
kręci. Kazał wczoray zgotować w ieczerzą; skąd iemu ta
w ieczerza ? Pewnie mnie okradł. Kupił onegday srebrne
zausznice dla żony: że mnie skradł, to rzecz oczywista. A
kredens co mi zastaw iono, gdzie go schować choćbym za
murował, albożto i mur pomoże? Gdzie się tylko człowiek,
obróci, wszyscy patrzą; pełno zazdrosnych, nieprzyjaciół;
i5»
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iak gdyby się wszyscy na mnie zmówili, a naybardziey, ów
móy sąsiad Micyl; iego się trzeba bardzo wystrzegać.
Micyl po cichu. A choćbym cię iskradł, by łaby to od
dana za moię łyżkę.
Kogut. Widzisz teraz Micylu, iak Szymon szczęśliwy;
pódźmy do innych.
Micyl. A czyie się to teraz drzwi otwieraią?
Kogut. Gnifona, takiegoż skąpca, iak Szymon. Patrz
iak raz wraz rachuie na palcach, pod nosem sobie coś mru
czy. Opuści on wkrótce zbiory rad nierad, i wszystko rai się
zdaie , iż się po śmierci stanie piiawką.
Micyl. Idźmy do Eukrata.
Kogut. A ieszcze się to tobie marzy ? patrz na niego, iak
spać nie może, a coraz pod łóżko zagląda, gdzie ma skrzy
nię z pieniędzmi. Zazdrościszźe mu iego szczęścia?
Micyl. Przysięgam, iż nie zazdroszczę; wołałbym umrzeć,
niż tak się męczyć. Bądźcie zdrowe bogactwa i uczty: lepszy
obiad za dwa grosze spokoyny, niż bankiet tysiącotry , kiedy
mu niespokoyność i boiaźń towarzyszy.
Kogut. Już świtać poczyna ; wróćmy do domu, resztę ci
potem opowiem.

ROZMOWA XII.
Miedzy Ale.ran tirem a D tjogenesem na polach
Elizeyshich.
Dyogenes. Cóżto widzę Alesandrzc, t ty praw u śmierci
podlegasz!
Alexander. Widzisz to dowodnie ; ale dlaczego mnie
masz, żebym ia miał bydź w tey mierze od innych wyłą
czony ?
Dyogenes. Więc zmyślał Jowisz, kiedy cię synem swoim
mianował, a Filip był twoim oycem.
Alexander. Był wprawdzie, inacze'y nie byłbym umarł.
Dyogenes. W ięc i to nie prawda, co matce twoiey Olimp ii pow iadano, iż ią zszedł Filip ze smokiem, i domyśli! się ,
iż będzie miał syna bożka ?
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Alexander. I mnicć to powiadano, a dopiero teraz uznaię, iż to były bayki.
Dyogenes. Ale ci się te bayki nie źle nadały; mniemaiąc
ci, z którcmiś woiowal, iż rzecz z bogiem, przeięci strachem
dali się pokonać, i ledwo nie połowy świata rząd zyskałeś.
Powiedz teraz, komu zdobycz twoię zostawiłeś ?
Alexander. Sam nie wiem. Nagle mnie śmierć zeszła.
Ale czemu ty się śmieiesz?
Dyogenes. Któżby się nie śmiał pomniąc na podłość Gre
ków względem ciebie! Ubóstwili cię, skoroś Persy poko
nał , i stawiali kościoły synowi smoka. Powiedz teraz bożku,
gdzie cię pochowano ?
Alexander. Jeszcze moie zwłoki są w Babilonie: Ptolomcusz ohiecał mi wystawić grób wspaniały wr Egipcie, i tam
między bogi osadzą.
Dyogenes. Jakże się tu ieszcze i z tego nowego głupstwa
nic śmiać! iesteś tu między nami, a chce ci się tego, czem,
iak nie byłeś, tak też bydź nie możesz. Porzuć te płonne my
śli , bo Minos surowy, a Cerber nie tylko szczeka, ale i kąsa.
P.acłbym teraz wiedział od ciebie, co czuiesz, gdy stan
twóy dawny sobie przypominasz. Owe warty, hufce, dworzany, Satrapy, wodze Babilonu, Baktrów, SuzyiEkbatany: wyniosłość, dostatek, moc iogromność, wszystko to
przeszło, został Alesander, a z nim żal tego, co stracił,
odzyskać nie może. Plączesz! alboż się nie nauczył od mitrza twego Arystotelesa, iż na płonnych fortuny darach
mąż prawy zasadzać się nie powinien.
Alexander. Ach! przyiacielu ! mędrzec ten mniemany
nay podleszym był z moich w ielbicielów; używał na złe zapału
moiego do nauk i sławy woienney. On pierwszy wysławiał
zręczność , piękność , i dzieła moie. W ielbił mężność, aby
z darów moich korzystał. Nie te'm był w istocie, czem się
na pozór wydar 1, i z iego winy ia na to, co przeszło, plą
czę;'co widzę, iz było czczem, a iednak wprzód nieoslrzcżony takem polubił, iż czuię teraz tem srożey stratę, im więk
sze uznaię _ niepodobieństwo , iżbym to, co stracone, od
zyskał.
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Dyogenes. Na tę chorobę nie masz tu lekarstwa ; ale u ilay
się do rzeki Lete, którey wody niepamięć rzeczy przeszłych
przynoszą; piy, ile możesz, ażeć owe Arystotelesa baśnie
z pamięci wypadną. Spiesz się, moia rada, bo widzę, iż
się Klitus z Kalistenem ku nam przybliżaią.
Skoro poznaią
mordercę swego, i śmierć cię od ich zemsty nie zasłoni.

R O Z M O W A XIII.
Miedzy Alexandrem i Filipem.
Filip. I będziesz się ieszcze tego zapierał, żeś moim sy
nem ? Sy n Jowisza nie umiera.
Alexander. Nigdym ia o twoiem oycowstwie nie wątpił,
ale mniemane bóstwo do zwycięztw mi pomogło.
Filip. I tyś rozumiał, że ludzi omamisz ? Śmieli się z two
iey dumy, i głupi chyba wieszczbom, któreś kupował, wie
rzył.
Alerander. Jakoż mi to u dzikich ludzi i prostych po
służyło. Zlękii się bożka, a iam ich zgnębił.
Filip. Jam narodów greckich był zwycięzcą, a bez bó
stwa się obeszło. Tych zwyciężyłem, których 10,000 pod
Klettrchem dali odpór Rledom, Persom i Chaldejczykom.
Alexander. Alemóyoycze, iam Scyty i Indyany poko
nał , a nie trzeba mi było do zwycięztw siać między nieprzy
jaciółmi niezgody, nie dotrzymywać obietnic i przysiąg; pie
niędzmi twierdze dobywać, i używać owego przysłow ia, iż
byle muł uiuczony złotem mógł doyść, tam mury naytward*
sze padną.
Filip. Z tych przymówek domyślam się, dlaczegoś wiel
biciela moiego Klita zabił. Ciężala ci ojcowska sław a, i wyrzekleś się nakoniec Macedonów, których męztwem zyska
łeś w ielkość. Zrzeklbym się ciebie, gdyby mnie twToia wspa
niałość i powściągliwość względem pozostałey familii DaryUsza nie wstrzymywała.
Alexander\ A o męztwie nie wspominasz, gdym sarn
wskoczył w śród miasta Oxy<lraków ?
Filip. Zuchwałości ia nie-chwalę. Powinien wódz bydż
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niężńym, i podać się, gdy lego trzeba, w niebezpieczeń
stwo ; ale się w nie dobrowolnie narażać, tak iakeś ty u Oxydraków uczynił, iest to skutek zapamiętałości. Podałeś na
śmiech bóstwo swoie, gdy cię krwią zbroczonego bez zmy
słów niesiono: wieszczbiarstwo wydałeś kłamstwem, a choć
byś się przy twoiem mniemanem bóstwie by ł utrzymał,
zmnieyszyłoby, zamiast wzniesienia, sławę twoię. Co albo
wiem na człowieka wiele, dla wyższey istności iest niczein.
Poznayże się na twoim nierozsądku; a gdyś za życia nie miał,
nriey przynaymniey rozum po śmierci.

ROZMOWA XIV.
Tymon, Dyalog.
Tymon. O'. Jowiszu ze wszystkicmi przydomkami, które
ci ludzie nadali, lub nadać ieszcze mogą rymotworcy, a wów
czas osobliwie, gdy im wiersz nie w skład idzie, ciebie to
albowiem, iak oni mniemaią, w ielce obchodzi; gdzież twóy
łoskot ? gdzież twóy grom ? gdzież twoię błyskawice? trzęsie
nia ziemi? zburzenie żywiołów ? Patrz, iak iuż Salmoneusz
zamyśla przeciw tobie piorunami trzaskać, gdy ty na to wszy
stko niebaczny wśród niebios zdaiesz się drzymać i zasypiać !
Gdyś był młodszym, drżały Szalbierze, oszusty i zdrąyce.
Grzmoty, grady, powodzie, oznaką były zapalczywości
twoiey, i ledwo iednego razu Deukalion tylko ocalał. Tcraz
świątynie puste, z ołtarzów7 się ani kurzy; kto wie, czy się
z tobą nie stanie, coś ty oycu wyrządził. Oto ieszcze nieda
wno odarli ci złotą brodę w Olimpii, a tyś z twoim pioru
nem siedział, iakby kogo innego golono.
A i zemną patrz co się dzieie! Tylem nędzarzów zapomogi,
ubogich zbogacilem, zgoła będąc dobroczynnym, wzglę
dnym , ludzkim, to zyskałem, iż iestem w nędzy, a nikt
o mnie nie pamięta. Ci co byli na zawołaniu, patrzyć teraz
na mnie nie chcą; ieżeli kogo spotkam, albo mnie miia,
albo skoro zdaleka spostrzeże, wraca się nazad, iakby węża
obaczył. Sciśniony nędzą, ucieklem w las, i za naiem ziemię
kopię: to mi tylko zostało w zysku, iż na niewdzięczników
nie patrzę.

178

L U C Y A N.

Powstań Jowiszu! rozpal w Etnie grot twóy dzielny, i day
poznać, co ten grot może: bo inaczey kto wie, czy nie uwie
rzą Kreteńczykom, co powiadaią, iż tam żyłeś z niemi i iako
żywo nie osiadleś, gdzie mówią. iż siedzisz.
Jowisz do Merkuri usza. Coto za oszarpaniec, co pod
górą Himetu ziemię kopie, a na nmie wrzeszczy?
Merkuriusz. Alboż nie znasz, oycze, Tymona Echękradczyka! Tento iest sam, co nam słał lioyne ofiary, i da
rami świątnice nasze obdarzał.
Jowisz. A czemuż w nędzy ? iakżc się odmieniłledwiem
go poznał.
Merkuriusz. Zbytnia go poczciwość i dobroć serca znisz
czyła: rozumiał, iż użyczał przyjaciołom, co lnjgdzy kruki
i wilki miotał. Ci obiadłszy go, skradli i poszli, bo iuż nie
było co icść i kraść. £ Musi więc, iak widzisz, ziemię kopać
dla kaw alka chleba, iżby z głodu nie umarł.
Jowisz. Zabiegę ia temu, i poradzę, żeby nie mówili
ludzie, żeśmy im podobni. Zatrudnienia inne nie dały czasu
zw rócić oczu ku niemu, zw Jaszcza teraz gdy męilrki zyskały
w ziętość ; odtąd taki wrzask w Atenach, iż prośby poczci
w ych ludzi ledwo usłyszeć można! Przy wolay Plutusa, i po
w iedz mu, izby się tu z tr zosępi siy ojin stawił, a potem niech
idzie do Tymona, i choćby go przyiąc nie chcial, niech nie
odchodzi. O niewdzięcznikach i zdraycach będę ia pamię
tał , skoro mi piorun naprawią, bo mi się strzaskał na Anaxagorze, co powiadał, iż bogowie o ludziach nie pamiętaią,
i o rzeczy ziemskie nie dbaią.
Merkuryusz. Jak widzę, nieźle to czasem i wrzaskiem
się naprzykrzyć, kiedy inaczey zyskać niemożna. Gdyby był
Tymon cicho siedział, kto wie, .iakby był ieszcze długo zie
mię kopał.
Piutus. Stawąm Jowiszu, na twóy rozkaz, ale do Ty
mona nie póydę.
Jowisz. Dlaczego? a zwłaszcza gdy ia każę?
Piutus. A pnei to nmie z domu swego wypchnął, mnie
który przodków iego, rodziców, nicrozdzielnym byłem to
warzyszem. Mamie się po to w rócić, abym pochlebców,
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oszustów, w yiadaczów pasł, iak mi się to iuż u niego zda
rzyło. Masz mnie Jota is?u posyłać na świat, tam mnie raczey
posylay, gdzie wiedzą, co komu, iak, i w iele dać należy.
Ale tacy, iak on, niech się o rydlu i o łopacie , z ubóstwem i
nędzą rozpoznaw aią. Dobry temu na dzień grosz, kto się
100,000 na rok obchodzić nie umiał.
Jowisz. JNie taki iuż teraz Tymon, iak był przedtem.
Nauczyła go nędza, iaklo trzeba bydź bogatym. Ale też i ty
Plutusie masz mu za złe, że cię na świat puścił, a skarżysz
się ustawicznie na tych, którzy iak cię raz złapią, nie daią ci
wyniść na świat. Duszą cię w skrzyniach, pleśnieiesz w skle
pie , a od ustawicznego rachowania, powiadasz, iż ci się
palce pokurczyły. . Przykrzą ci się, iak mówisz, twoi ustawiczni posługacze.
Plutiis. Jasię z tego nie usprawiedliwiam, co mi zarzu
casz. Nie z łaski swoiey Tymon mnie wolnością obdarzył;
iego nieczułośe i lenistwo otw orzyly mi wrota. Ci co mnik
zamykaią i strzegą, mniemaią, iż przeto wzmogę się i uro
snę, i zostaią w błędzie. Daremnie mnie albowiem w iężą,
gdy w krótce i rychle, albo zlodzjęy ’ a}bo co pcwniey dzie
dzic, nayczęściey marnotrawnik, przewietrza mnie i wy
puszcza. Ani więc chwalę tych, którzy mi daią wolność,
ani ganię, co zatrzymuią; ale tych szaeuię, którzy umierąc
się zemną obeyść, i w zatrzymaniu, i w wypuszczeniu roz
tropną miarą dzierżą : zgoła tak zemną trzeba poczynać , iak
i młodą żoną, która zby t strzeżpna, i nadto wolna, zawiedzie.
Jowisz. Darmo się z mową rozwodzisz, sami się oni karzą, gdy albo iak Tantal wśród wody pragną ; albo iak Fineasz muszą cierpieć, iż co przed niemi dla posiłku posta
wią, Harpiie zjedzą, a oni głodni: idź do Tymona.
Pliitus, Póydę , ale woru dziurawego nie napebam; ia
będę lał, a przez rzeszoto Danaid wody przeciekną.
Jowisz. Jak wór się napcha, znaydzie się na dnie rydel
ty zrób go bogatym. Ty zaś Merkuryuszu, zaprow adź go.
Merkuryusz. Idźmy Plutusie, Cóżto? widzę, kulawieiesz.
Plutus. Nie często ia cbramię. Kiedy mi Jowisz do kogo
każę
umyślnie się czynię chromym i kulawym, a czasem
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tak długo się wlokę, iż się drugi i nic doczeka, co na mnie
wyglądał; ale kiedy trzeba odchodzić, mam u nóg skrzydła,
i chyżey nad ptaki lecę.
AZer&ztryasz. Nie ze wszystkiem to prawda, co mówisz;
znałem takich, którzy nie maiąc za co kupić powrozu, żeby
się powiesili, nazaiutrz panowie, śmieli się z ubogich.
Plutus. Kiedy się to zdarza, wtenczas mnie Pluton po
syła ; i bywam u dziedziców, ci skoro nieboszczyka pochowaią i niby oplaczą, udaią się do mego więzienia. Dopieroż *
tam rozkosz, gdy mnie z łańcuchów i kłódek uwolnią, a ia
się cieszę, iż się śmieią z przeszłego moiego strażnika.
Merkuriusz. Powiedz mi teraz , iak umiesz tralić tam ,
gdzie cię posyłaią, kiedyś ślepy?
Plutus. Alboż ty rozumiesz, że ia tam idę, gdzie mnie
posyłaią ?
Merkuriusz. Już ci -nie inaczey, a iakżebyś woli Jowisza
zadość uczynił!
Plutus. Bynaymniey się tak nie dzieie: iak mnie gdzie
poślą, ia iak ślepy idę na domysł, i na kogo napadnę, tego
bogacę , a on rozumie, że do niego poselstw o, i ciebie czci,
iakbyśty bogactwa , ile bożek przemysłu sprow adził.
Merkuriusz. Więc się nie tak dzieie, iak Jowisz chce?
Plutus. A poco ślepego posłańca wybrał! że więc wiele
złych, a dobrych mało, niedziw, że ia tam idę, gdzie częściey trafiam.
Merkuriusz. A iak ty zdołasz wynieść się i z domu uciec,
gdzie gościsz, kiedyś ślepy?
Plutus. Wtenczas i wzrok się wraca, i nogi zdrowe.
Merkuriusz. Odpowiedz mi ieszcze na to, dla czogo
choć iesteś wynędzniały i nikczemny, chromy i ślepy, lak
cię kochaią i wielbią?
Plutus. Albo rozumiesz, że ia się im takim wydaię , iak
iestem ?
Merkuriusz. Chybaby byli ślepemi, żeby cię takim nie
widzieli, iakim iesteś.
Plutus. To, co mnie leczy, gdy uciekam, ich zaraża.
Gdy u nich siedzę, maią wtenczas na inne rzeczy wzrok by-
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try, ale gdy na mnie patrzą, inakszy ich wzrok, a ia też
przywdziewam na siebie inszą postać, i choć to czynię dość
niezgrabnie, oni są oszukani, bo chcą bydź oszukanemi.
Merkuriusz. A gdy maią dosyć, czy trwaią w błędzie ?
Piutus. A kiedyż chciwy ma dosyć! a choćby i tak było,
i na to ia mam na pogotowiu moie sposoby.
Merkuriusz. Jakież są?
Piutus. Oto skoro się przedemną domu, gdzie mam
wniść, drzwi otworzą, natychmiast wsuwaią się za mną,
duma , zuchwałość , chełpliwość, fałsz, potwarz, naśmie
wanie się z drugich, wielkie o sobie rozumienie, wzgarda
inszych , i inne liczne, a zwy czajne moie posługaczki. Te
iak tylko opadną gospodarza i z nim się oswoią; wielbi, czem
gardził: naśmiewa się z tego, co czcił: żąda, czego się strzegł,
i tem szacownieyszym stawam się względem niego, im mnie
większa sług moich gromada otacza.
Merkuriusz. Jednakże niestateczny iesteś ,. i iak węgorz
wiieśz się i wyślizgasz się z ręku tych, co cię trzymaią.
L bóstwo zaś iak chmiel trzyma się trwale, gdzie się raz imię ;
i choć mu nieradzi, zostawa przecię. Ale czas trawimy, a tu
trzeba iśdż z trzosem do Tymona.
Piutus. Nie frasuy się o to , gdzie ia, tam i trzos.
Merkuriusz. Zalecieliśmy iuż do Attyki, uymiy się me
go płaszcza, żebym cię do Tymona zaprowadził.
Piutus. Dobrze czynisz , gdy chcesz bydź moim przewo
dnikiem, możebym do iakiego lichwiarza, albo oszusta tra
fił : ale słyszę brzęk, iakby kto bił w kamień żelazem.
Merkuriusz. Tymon to grunt kamienisty wydobywa.
Nie sam, widzę; iest przy nim ubóstwo, a obok niego
praca, wstrzemięźliwość , roztropność , statek, a nawet
i męztwo.
Piutus. Kiedy tak, nie będą nam tu radzi, wróćmy się.
Merkuriusz. Jowisz kazał, trzeba słuchać.
Ubóstwo do Merkuriusza. A gdzie ty tego ślepego
wiedziesz ?
Merkuriusz do Titnona. Posyła nas Jowisz.
Tam Uli.
16
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Ubóstwo. I posyłaią go do Tymona wówczas, gdym go
oszukanego, wyniszczalego i wniwecz obróconego od rozko
szy i zbytków, do siebie przyięło, i odawszy w straż wstrze
mięźliwości i pracy , przeistoczyło go w prawego człowieka.
Nie macież dla mnie tyle przynaymniey względu, iźbyście
mi chcieli zabierać tego, któregom przecięż przyswoiło?
iźbyście go dali na łup i pośmiewisko dawnym iego panom,
i znowu przywiedli do nędzy, wzgardy i wyszydzenia?
Merkuryusz- Tak Jowisz chee.
Ubóstwo. Odchodzę. Idźcie za mną praco, nauko, i
cnoto
Merkuryusz do Plutusa. Już sam, przystępuymy.
Tymon. Ktoście wy, i pocoście tu przyszli ? nie trzeba
mnie naiemnikowi odwiedzin. W ynoście mi się zaraz,
precz, bo iak się zacznie między nami rozprawa, od mo
tyki; póydzie do rydla, a skończy się na kamieniu: rozu
miecie ?
Merkuryusz. Uśmierz się niebaczny: bogowie iesteśmy,
ia Merkuryusz, a to Plutus. Prośby twoie wysłuchane: Jo
wisz nas do ciebie przysyła: przynosimy obfitość i szczęście.
Tymon. Czy wy bogowie, czy ludzie, ia wam nierad;
daycie mi pokóy, bo ia nie żartuię, a com powiedział, do
trzymam.
Plutus do Merkuryusza. A to iakiś szaleniec: wyno
śmy się.
Merkuryusz do Tymona. Porzuć dzikość prostaczą, a
z darów Jowisza korzystny. Będziesz, byłeś chciał, nayszczęśliw7szym z ludzi.
Tymon. Daycie mi pokóy, obeydę się bez was , przy ry
dlu i motyce na niczem mi nie schodzi, bylebym był sam.
Merkuryusz.
Mamże ia to Jowiszowi powiedzieć?
Skrzywdzili cię ludzie , słusznie się gniewasz; ale gdy sprze
ciwiasz się dobroci bogów, iestźe rzecz przyzwoita ?
Tymon. Jowiszowi i tobie wielce dziękuię , ale Plutusa
nie chcę.
- Merkury usz. Dlaczego ?
Tymon. Bo on mi wszystko złe nadarzył. On mi po-
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chlebców w dom nasłał, on zdrajców , oszustów' sprowa
dził , a nakoniec sam uciekł, a za nim cała niegodziwa zgra
ła. Poczciwe zaś ubóstwo, wtenczas gdy byłem opuszczony,
samo do mnie przyszło, praca zanim: przestaiąć zemną
poufale i łagodnie, nauczyło tem gardzić, bez czego się
obejść można, a nadało czego potrzeba. Skarbu takiego
zdrayca nie pozbaw i, pochlebca nie wyłudzi, złodziey nie
ukradnie, tyran nie wj drze. Wróćcie się do Jowisza i po
wiedźcie, iż ieżeli chce mi dogodzić, niech skarżę filuty i
zdrayce.
Merkuryusz. Porzuć niewłaściwą stanowi twemu po
rywczość i pracę, a nie gardź tem, coć Jowisz daie.
Plutus do Tymona. Ty widzę, chcesz, abym się uspra
wiedliwił ?
Tymon. Mów , ale krótko , bo ia baiek nie lubię.
Plutus. Przyznay sam, czym ia źle uczynił, gdym ci dał
bogactwo, a zatem użycie. Zwiedli cię zdraycy, a pocoś im
wierzył ? na mnie się skarżysz ! Jabym na ciebie powinien
się skarżyć, żeś mnie szanować nie umiał, i potem z domu
wypchnął. I cożeś wskórał ? za purpurę łachmany, za roz
kosz pracę. Nierozumiey, żem ia do ciebie z przeprosinami
przyszedł; Jowisz mi kazał i muszę.
Merkuryusz. Kop ziemię Tymonie, a ty Plutusie, każ
przyyśdź bogactwu.
Tymon. A iużci widzę rad nierad , muszę bydź bogatym,
kiedy tak clicą bogowie. Ale sam zważ Merkuryuszu, na
iakie mnie ty trudy i niepokoie narażasz , mnie, który iuż
byłem na łonie ubóstwa odetchnął.
Merkuryusz. Znoś przykrość, ieźli to , co zyskasz,
przykrością iest, albo ci się tak zdawać będzie: ia gdzie mi
kazano, udać się muszę.
Plutus. Znać p o szeleście, iż Merkury odleciał. Do Ty
mona: Kop ziemię ; bogactwa przybywajcie, bądź zdrów.
Odchodzi.
Tymon. Daley móy rydlu! uderzay w ziemię, złoto cię
czeka. O Jowiszu, Merkuryuszu, Korybanty! wy wszyscy
niebios bogowie! co tu ia w idzę! iakie skarby? Coto tu zło
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ta? iaki blask? ale czyli mi się to tylko nieśni? a iak się
obudzę, zamiast brył złotych, węgle się ukaźą! ale dotykam,
ale piastuię w ręku: złoto widzę, nie węgle. Złoto, złoto
szczere, ważne się połyska. O iakżeto radosny widok! iaka
postać przyiemna i wdzięczna! złoto! skarbie! ty będziesz
odtąd moim wiernym, moim rozkosznym, moim iedynym
przyiaeielem, wspoleczuikiem, towarzyszem, radą, zgoła
wszystkiem, czem tylko bydź można. Zdaie mi się, iż widzę
Jowisza przemienionego w złoto; i iak się tu nie dziwować,
iż miłość dziewicy zyskał?
O Midasie! Krezusie: iakżeście teraz w porównaniu ze
mną ubodzy! za nic przeciw moim skarby monarchów Assyryyskich i Perskich. Rydlu i motyko, narzędzia szczęścia
moiego. Bogom was na ofiarę poświęcam, abyście były
wiecznym dowodem i pamiątką wdzięczności moiey!
Teraz od tego zaczynam. Kupię naprzód grunt ten, któ
ry naiąwszy, z tak wielką dotąd pracą uprawowałem. Wieżę potem na temźe mieyscu postawię z ciosu, z żelaznemi
kratami z głębokim okopem i zwodem, i tam w ogromnych
a głębokich sklepach złożę skarby moie; strzedz ich będę
przez całe życie, a iak umrę , tam mnie pochowaią.
To urządziwszy , takowe czynię ustanowienie i poprzysięgam, że go wiernie dotrzymam. Towarzystwa ludzkiego,
iakiekolwiek bądź, i iakim tylko mogłoby bydź sposobem,
wyrzekam się. Wszystkiemi ludźmi przeszłemi, teraźnieyszemi i przyszłemi, iacy tylko byli, są, i bydź mogą, gardzę,
brzydzę się, z nich się naśmiewam i będę naśmiewał. Ża■dnemi się względami, prośbami, obietnicami, darami, nadzieiami, wzruszyć nie dam. Żebrzącemu, łaknącemu, pra
gnącemu, plączącemu i tam daley odmówię. Zgoła, całemu
rodzaiowi ludzkiemu teraz, potem i na zawsze nieprzyiaźii
głoszę, i woynę wypowiadam.
Przybieram do dawnego nazwiska przydomek Mizantro
pa, odludka. Przywdziewam na siebie grubiaństwo, prostac
two , dzikość, nieludzkość. Niech na mnie doświadczą lu
dzie , czegom ia od nich doznał.
Trzeba teraz, iżby wiedzieli, że ia bogaty; ale ia się wi-
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dzę daremnie troskam Już wieść skarbu ich doszła; iużci
się gromadzą, i biegną do mnie , iakby ich kto pędził. Wstą
pię na wzgórek, lepiey stamtąd będzie kamieńmi na nich rzu
cać. Nay pierwszy przystępuie Gnatonides, ten właśnie,
który wczoray dał mi kawał powrozu, gdym go o chleb pro
sił, a ziadał naysmaczniey przedtem moię pieczenią.
Gnatonides. Sprawdziło się, com ia mówił, iż naycno
tliwszego z ludzi bogowie nie opuszczą. Witay Tymonie
naysłodszy i naymilszy, rozkosznych uczt i biesiad dawaczu
i sprawco!
Tymon. Witay Gnatonido! sławny pieczeniarzu, nayżarłocznieyszy z sępów, nayniepoczciwszy z filutów.
Gnatonides. A tyś kochanku nie przestał żartować! Po
wiedz proszę, gdzieś ucztę zgotować kazał. Przynoszę ci no
wą piękną piosneczkę.
Tymon pokazuiąc motykę. A ta cię śpiewać kochanku
nauczy. (Biie go').
Gnatonides krzycząc. Bratulu, śmiesz się na mnie po
rywać, idę na skargę do Areopagu.
Tymon. Biegay, a prędko, bo gorzey będzie [ucieka Gna
tonides). A to widzę Fiłiander, którego córce dałem był
posag za to, że móy głos chwalił. Schorzały i głodny przy
szedłem do niego, i kazał mnie obić.
Fiłiander. Teraz się widocznie umysł twóy wspaniały wydaie, Tymonie, gdyś bezczelnego natręta zuchwalstwo uka
rał. Witay mężu znamienity i celny, który gdy złych od
siebie oddalasz, daiesz poznać światu , iaka gołąbiąt od kru
ków drapieżnych różnica. Ludziom terażnieyszego sposobu
mvślenia wiesz, iż zaufać i wierzyć nie można. Stara cnota
iak złoto : to mnie z tobą łączyło i łączy. Gdybym się roz •
wodził z słowy, zdawałbym się dawać naukę temu, któregoby i Nestor rad słuchał.
Tymon. Bayki mi pleciesz, a których ta łopata, co ią
rzymam nie chce: na przywitanie zaś tey starey cnoty , iak
złoto, pozwól; (biie go i wypędza _).
Otże trzeci Demeasz Krassomówca, co się był ze mną
16’
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z łaski swoiey spowinowacił, i nazywał braciszkiem, a po
tem się mnie wyrzekl.
Demeasz trzymaiąc w ręku papier. Witam cię Tymo
nie, ozdobo pokolenia naszego, kolumno Aten , zaszczycie
Grecyi. Lud zgromadzony czeka na cię: oto wyrok, do
którego byłem przywódcą, tobie go niosę. (Czyta). >A po
nieważ Tymon Koliteńczyk z pokolenia Echratyda syn,
mąż nie tylko cnotą i przymiotami, ale i nauką znamienity,
wielkiemi dziełmi, wiele się do uszczęśliwienia Bzeczypospolitey przyłożył; w igrzyskach zwycięzcą został, w Olim
pii, zaś —
Tymon. Alcm ia na igrzyska zdaleka tylko patrzał, ą
w Olimpii nie byłem.
Demeasz. Będziesz, i służy to do wstępu. (Czyta daley).
»W Olimpii zaś uczczony wieńcem został; w roku prze
szłym mężnie się na woynie Peloponezu , przeciw Akarneńczykom stawił, gdzie 2,000 nieprzyiacielskiego ludu na
placu położył.«
Tymon. Ale iak to bydź mogło, kiedy ia nie maiąc o
czem iść na woynę, zostałem w domu ?
Demeasz. N adtoś skromnyTymonie;(czyta daley).»Nad
to i w innych czasach woyska prowadząc ku bitwie, tak na
lądzie , iako i na morzu; w pokoiu zaś pierwsze urzędy piastuiąc, przemysłem i radą, wsparł i wzniósł oyczyznę swoię.
Przeto więc my lud zgromadzony, dla tych tak sławnych ,
iawnych, dowodnych przyczyn, pochopów i pobudek sta
nów imy, i naywiększem urządzeniem i wolą naszą ogłaszamy,
wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć
będzie należało: iż podobało się nam kazać ulać ze złota
szczerego posąg, wzwyż wspomnionego Tymona , z piołu
nem w ręku i promieniami na głowie , i obok Minerwy po
stawić : tenże z siedmią ze złota lanemi koronami uwień
czyć , i na publicznych igrzyskach , ku widokowi i uczczeniu
wszystkich i swoich i przychodniów, wystawić. Wyrok ten
poda! ludowi, i przez niego przyięty i umocowany ogłosił
Demeasz krasomówca, tegoż Tymona powinowaty i uczeń.<
Tymon. .Iuż też to iiadto panie Demeaszu krasomów co,
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powinowaty i uczniu móy: idź mi z oczu z twoim wyrokiem
tak zuchwały m i głupim , iak i ty. (Biie go i wypycha).
Demeasz. I śmiesz złoczyńco na mnie się targać? tyś coś
ratusz podpalił.
Tymon. Kłamco ! ratusz nie zgorzał.
Demeasz. JNie zgorzał; aleś ty się pod niego podkopał,
i wykrądłeś to złoto, które u ciebie błyszczy.
Tymon. Fundamenta tam całe, ale tw óy grzbiet nie ta
kim iazrobię, ieśli mnie dłużey będziesz bałamucił. (Wy
pycha go biiąc).
Demeasz. Gwałtu obywatele ratuycie!
Tymon. Nie krzycz, bo motyka na pogotowiu: kiedym
potrafił 2,000 Akarneńczyków’ na placu położyć, skoro tyl
ko roi się spodoba, zgniotę cię, iak muchę. Idźże mi z oczu
precz, a naucz się szanować zwycięzcę w Olimpii na igrzy
skach o złotym posągu z piorunem i promieniami około
głowy. (Demeasz ucieka).
Przccięż pozbyłem się tego bezczelnika. Otóż nowy gość
do mnie przybywa Trazy kies filozof. A któżby go z daleka
nie pozna! po stąpaniu z góry, zadartym łbie, po brodzie
wydętey i brwiacli ponurych. Mruczy coś pod nosem. Istny
obraz Boreasza, bo i tak się odął. On to iest, coto odzieżą
prostotę , chodem skromność, płaszczem mądrość oznacza,
liano o cnocie gada , a w wieczór niecnoty broi; napawa
się przy obiedzie drobniuchno, a do poduszki kufle cedzi.
(Do Trazykia).
Takżeś się to spóźnił z odwiedzeniem mnie mistrzu Trazyklesie ?
Trazykles. Innych inne zamiary pędzą, miłośnika mą
drości, czcze ponęty nie baw ią. Jeżeli chcesz rady moiey
posłuchać, nie kop w ziemię złota, któreś zdarzeniem bo
gów wynalazł, tam go rzuć , gdzie ci wyznaczę. A ieżeli to
ci się uczynić, lub na mnie zdać rzucenia nie podoba, day
potrzebnym , temu szeląg, temu dwa, a choćby i półzłotego.
Jeźli ci się zdarzy filozof, naday go dostatnie nie dlatego, iż
by on pragnął, h‘h potrzebował, lecz iż miłośnik mądrości
naylepiey będzie wiedział, iak to ku cnocie i wzniesieniu
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umysłu wdrożyć, nadarzyć i użyć. Mnie (nie dla mnie, bo ia
to iak rzecz wzgardzoną innych przygodzie oddam ) porucz
w szafunek część tey znikomości.
Tymon. Znikomości! panie miłośniku! ona filozofii nie
godna : ale filozof, który żyda, wiesz czego godzien. (Wstrzą
sa motyką.')
Trazykles. O nieba! o bogi! co za śmiałość grozić filo
zofowi !
Tymon. Wara, żeby się filozofowi nie dostało. (Trazy
kles ucieka.) A ieszcze idą! iuż widzę i rydel i motyka nie
pomoże: trzeba się brać do kamieni. Chwałaż bądź bogom !...
Uciekli.

ROZMOWA XV.
Filozofy na przedaz.
Jowisz. Niech stołki postawiaiy, i mieysce, gdzie ma
bydź tandeta, oczyszczy, a tymczasem trzeba przystraiać
sekty filozofów . aby się lepiey wydawać mogły. Ty Merkuryuszu, weźmiesz na siebie postać i urzyd woźnego. Zwołay kupców, źebyśmy się tego towaru iak nayprędzey pozl.yli. Będziemy przedawać rozmaite sposoby życia. Kto
będzie ie chciał kupować, a nie będzie miał pieniędzy na
pogotowiu, poborguiemy i na rok, byleby dał za siebie rę koymią.
Merkuryusz. Kupców iak widzę dosyć iest, nie trzeba
ich wytrzymywać; a od czego zaczniemy?
Jowisz. Od sekty Włoskiey. JX iechno zeydzie ów starzec
poważny z zapuszczonemi włosami.
Merkuryusz. Przystąp Pitagoresie k) i obeydź mieysce
na. około, żeby cię wszyscy widzieć mogli.
Jowisz. Wolayże teraz.
k) Pitagoras wódz i prawodawca szkoły filozofów, którą wlo
ką liazywaią, urodził się na wyspie Samos : on pierwszy wpro
wadzi! z Azyi od Braclunanów i Gimnozofistów naukę przemia
ny dusz w rozmaite ciata.
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Merkuriusz. Oto sposób życia niebieski, Ij sposób życia,
jakim sami bogowie żyią; kto go chce kupić? Kto chcebydź
większym nad człeka? ni) Kto chce znać harmonię ji) świata
i żyć raz wraz ?
Kupiec. Obietnice’zaprawdę wielkie, i człowiek dobrze
wygląda, a co on umie ?
Merkuriusz. Arytmetykę, o) astronomię, muzykę, geo
metry^,/?) czarnoxięstwo, q) kunszt działania cudów, pro
rok nakoniec iest.
•
Kupiec. A można się go o co spytać ?
Merkuriusz. I owszem.
Kupiec. Skącleś?
Pitagoras. Z Samos.
Kupiec. Gdzieś się uczył ?
Pitagoras. W Egipcie, u mędrców tamtego kraiu.
Kupiec. Jeźli cię kupię, czego mnie nauczysz?
Pitagoras. N iczego cię nie nauczę , ale potrafię w to, iź
sobie przypomnisz, coś dawniey wiedział, r)
Ij Naypicrwsze, według zdania tego filozofa, każdego czło
wieka staranie bydź powinno, iżby się zbliża! ku bóstwu.
mj Zmierza ten wyraz do nauki przemian dusz w ciała prze
chodzących z istoty nieśmiertelney.
nj Na harmonii świata zasadzał cel stworzenia, mniemaięc ,
iż wszystko się tein ułożeniem sprawia, stanowi i wzaiern iednoczy.
oj Liczbie nayosobliwsze dawał przymioty Pitagoras, i stęd go
biegłym w arytmetyce mistrzem nazywa Lucyan.
pj W geometryi wielce był biegłym, i wynalazłszy slawuę
dotychczas hipotenuzy kwadratu demonstracy?, sto wołów dał
na ofiarę Jowiszowi.
qj Następna wieków powieść przypisywała temu mędrcowi
dar działania rzeczy nadzwyczaynych, i stęd to nazwany czarnosiężnikiem
rj Na fundamencie przemian dusz coraz w inne ciała prze
chodzących twierdził Pitagoras, iż pamięć nasza iest przypo
mnieniem tego, cośmy pierwey w dawnych ciałach naszych
działali.
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Kupiec. A to iak?
Pitagoras. Oczyszczane twoię duszę i wydobywając ią
z oszpecenia.
Kupiec. Daymy na to, iż iuż czysta, iak ią będziesz na
ówczas uczył?
Pitagoras. Milczeniem: przez lat pięć nie będziesz gadał.
Kupiec. Ucz ty syna Krezusowego, .vj ia chcę bydź czło
wiekiem, nie posągiem. A po tem pięcioletnićm milczeniu,
cobyś chciał daley zemrią czynić?
Pitagoras. Nauczę cię geometryi i muzyki.
Kupiec. Taką rzeczą trzeba bydź pierwey skrzypkiem;
niż filozofem. A potem, czegóż mnie będziesz uczył?
Pitagoras. Arytmetyki.
Kupiec. Ja ią umiem.
Pitagoras. Jakże rachujesz?
Kupiec, lłaz, dwa, trzy.
Pitagoras. Mylisz się: co ty rozumiesz, źe iest cztery,t)
iest dziesięć, troygran doskonały, i nasza przysięga.
Kupiec. Przebóg ! nic ieszcze nad to cudownieyszego nie
słyszałem.
Pitagoras. Dowiesz się potem, iż są cztery żywioły:
Ziemia, woda, powietrze i ogień. Dowiesz się, iakowa ich
postać , iakie przymioty , iakie wzruszenia.
Kupiec. Powietrze i ogień maiąż postać ?
s) Syn Krezusa byt niemym. Hcrodot twierdzi, iż. gdy po
wzięciu Sardów stołecznego miasta Lidyi, gdzie panował Krezus,
żołnierz w tumulcie iuż. miał miecz podniesiony do ciosu na te
go króla, syn iego niemy, przerwawszy więzy ięzyka zawołał:
żołnierzu ! nie podnoś ręki na Krezusa.
tj Zdanie swoię w tey mierze tak obwieszczał Pitagoras : licz
by 1, 2, 3,4, złączone razem czynią dziesięć. Skladaią troy
gran tym sposobem:

przysięga uczniów Pitagora , była przez liczbę czworaką.
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Pitagoras. Maią i nader widoczną. Gdyby albowiem
nie miały postaci, nie miałyby wzruszenia. Dowiesz się po
tem , iż naywyższa istność iest liczbą i dźwiękiem.
Kupiec. Dziwne ty widzę rzeczy prawisz.
Pitagoras. Co większa, ty czem innem iesteś, niż się
bydź zdaiesz, i w tobie iest wiele ludzi.
Kupiec. Jak to ? nie iestem ia ten , który z tobą rozma
wiam ?
Pitagoras. Jesteś teraz, ale przedtem byłeś inszy, i
znowu potem w inszych przeydziesz, a to przez ustawiczne
odmiany i obroty.
Kupiec. Tym sposobem będę raz wraz, ale dość iuz
o tem. Pytam się teraz ciebie , czem ty żyiesz ?
Pitagoras. Niczem, co żyie. Jem zatem wszystko, co
nie żyie, oprócz bobu.
Kupiec. A poco ty bobu nie iesz ?
Pitagoras. Ponieważ ma w sobie coś wyższego , podobien iest nieco do tego, co służy przyrodzeniu. Zgotowany,
a oświecony xiężycem, żary wa na krew; co zaś w nim nayuroczy stszego, używany bywa w Atenach, gdy lud urzę
dników obiera.
Kupiec. Wiele za niego ?
Merkuriusz. Trzysta grzywien.
Kupiec. Oto są.
Jowisz. Niechże go weźmie. Obwołay drugiego.
Merkuriusz. Dyogenesie u) przystąp. Oto sposób życia
męzki, odważny, wolny: kto go chce kupić ?
Kupiec. Zatrzymay się panie woźny ; ludzi wolnych nie
przedaią: a nie boisz się tego waszmość, iżby cię do Areopagu nie zapoznano, iako godnego śmierci winowaycę?
Merkuriusz. Ale on sam o to nie dba : w iakimkolwiek
bądź stanie , w) powiada, że wolnym iest i będzie.
u) Lucyan przystępnie teraz do sekty Cyników, z którey się
więcey ieszcze , niż z Pitagoryków naśmiewa. Dyogenes rodem
z Synopu miasta Pontu, nayznamienitszym był u Cyników.
wj Gdy miano przedawac' Dyogenesa w niewolą zabranego ,
zawołał: „Kto chce pana dla siebie kupić?" Spytany, coby

igi

Ł U C Y A

N.

Kupiec. To co innego, ale cóż począć z tą poczwarą?
On się chyba zda na to, aby był garbarzem, lub nosicielem
wody.
Merkuriusz. Lepiey stróżem. bo szczeka iak pies, i na
wet szczyci się tem nazwiskiem. x)
Kupiec. Skądże on iest, i co on też przecię umie?
Merkuriusz. Sam go się możesz spytać.
Kupiec. Boię się, żeby mnie nie ukąsił, zębami widzę
zgrzyta, i krzywo pogląda. Patrzno iak się zmarszczył, i
kiiem grozi.
Merkuriusz. Niebóysię, swoyski iest.
Kupiec. Skądeś przy iaciclu ?
Diogenes. Zewsząd.
Kupiec. A to iak ?
Diogenes. Jestem obywatel świata.
Kupiec. Jaki twóy cel.
Dyogenes. Naśladować Herkulesa.
Kupiec. Czemuż tak, iak on, lwią się skórą nie przyodziewasz, bo twóy kostur stanie za iego pałkę.
Diogenes. Płaszcz móy wytarty, iest lwią skórą: a iak
Herkules potworom, ia żądzom moim woynę wypowie
działem, abym z nich świat oswobodził.
Kupiec. Przedsięwzięcie zaprawdę cłrwalebne i wielkie:
iaki twóy kunszt?
Diogenes. Jestem lekarzem duszy, ogłosicielem prawdy
i swobody.
chciał działać, rzekł: rozkazywać ludziom. Gdy go nakoniec
kupił ieden zobywatelów Koryntu , z temi się do niego odezwał
słowy : iesteś teraz moim panem , ale gotuy się na to, abyś mi
był posłusznym, iak zwykli panowie lekarzom. Cbcieli go od
kupić przyiaciele, ale im na to odpowiedział: Lwy nie są tych
niewolnikami, którzy ie karmią, ale karmiciele służą Iwom.
Tak się dobrze sprawił u pana, iż poznawszy iego zdatność rząd
mu domu powierzył i syna wychowanie.
xj Szkoły Antystena ucznie zwali się Cynikami, co w gre
ckim ięzyku psa znaczy: życie też ich tułacze i bezwstydne,
ppliabihe było do zwierząt, których się nazwiskiem zaszczycali.
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Kupiec. Panie ogłosicielu! nicli cię ma Jowisz w swoiey
opiece; ieżeli ia ciebie kupię, powiedz, czego ty mnie nau
czysz ?
Dyogenes. Odcrwę cię od rozkoszy, a złączę cię z ubó
stwem. Będziesz podemną w pracach, w potach, w wysi
leniu. Twardo będziesz spał, ieść będziesz bez braku. Je
żeli będziesz miał pieniądze, wrzucisz ie w wodę. Krewnych
się zaprzesz, a co inni twierdzą bydż miłym związkiem, ty
naprzeciw niemu powstaniesz. Porzuciwszy dom oyczysty ,
osiądziesz w pustce, w pieczarze, w grobie, lub w beczce,
tak iak ia. Sakw y będą twoiem dobrem mieniem. Napeł
nisz ie ułomkami i gałganami, i będziesz się natrząsał z bo
gactw, a szczęścia twego i Jowiszowi nie ustąpisz. Jeżeli cię
zbiią lub zcsromocą, będziesz się z tego śmiał.
Kupiec. Trzeba naówczas mieć chyba takową skórę, iak
u ostrygi, albo u żółwia.
Dyogenes. Co mów ił Eurypides , wypełnisz: będziesz
cierpiał bez narzekania. Wreszcie oto treść moie'y nauki:
trzeba bydź śmiałym, bezczelnym, wszystkiemu przyganiać,
łaiać wszystkim, tym sposobem ludzi zdziwisz. Trzeba mieć
sposób i dzw ięk mówienia twardy, niezgrabny, dziki, czoło
zmarszczone, postać ponurą. Bydż bez uprzejmości, bez
wstydu, bez względu, tak się obchodzić wśród ludzi, iak na
ustroniu ; samym bydź w ciżbie. A ieżeli ci życie nudne, od
czego nóż i arszenik ? to iest uszczęśliwienie, którego ia ieStein ogłosicielem.
Kupiec. Odraźaiące, nieludzkie, dzikie.
Dyogenes. Ale łatwe: bez nauki, przepisów’ i ksiąg obeyść
się może , a sławy dochodzi. Dziw actwem wziętość zyskasz ,
i wzbiiesz się z naypodley,szego stanu.
Kupiec. Do tego co ty głosisz, nie trzeba mistrza. Gdy
byś obrał iaki kunszt, przystałoby ci bydź chyba przewoźni
kiem, albo przekupką; tam się przyzwyczaiaią i łaiać, i
cierpieć łaiania. Dam za niego dwa grosze.
Merkuryusz. Day: znudził nas ten szczekacz.
Jowisz. Wołay inszego.
Merkuryusz. Kogo chcesz, abym w’olał ?
Tom KU.
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Jowisz. Tego wytwornego gacha Arystyppa. j”).
Merkuriusz. Oto kąsek smaczny : kto go chce ? kto chce
prowadzić życie słodkie , nieczynne, w rozkoszy i użyciu,
niech go kupuie.
Kupiec. Niech się zbliży, niech powie , co umie: kupię,
ieżeli się na co przyda.
Merkuriusz. Nie nadto go wypytuy, bo piiany. Patrz iak
się iąka i chwieie.
Kupiec. A mnie co po takimhultaiu? piękne kupno! po
wiedzże ty przynaymniey, co on umie, i do czego iest zda
tnym?
Merkuriusz. Umie u stołu gospodarować, tańcować ,
gdy sobie podochoci; wie różnicę między przysmakami,
iednem słowem iest to mistrz rozkoszy. Strawił wiek w Ate
nach i u dworu królów Sycyliyskich . którzy go wielce czcili.
Kupiec. Jakaż iest treść iego nauki ?
Merkuriusz. O nic nie dbać, wszystkiego używać, i
rozkoszy we wszystkiem szukać.
Kupiec. Niech on sobie inszych szuka, nie mnie. Moia
kuchnia nie dość dla niego.
Merkuriusz do Jowisza. Obaczysz, że nam się ten to
war zostanie.
Jowisz. Każ mu poyść precz, a innego zawołay, albo
tych dwóch, tak sobie przeciwnych.
Merkuriusz. Przyydżcie tu Heraklicie z Demokrytem.
Oto zbiór mądrości i głupstwa świata tego.
Kupiec. Cóżto na różność! ieden płacze ustawicznie,
drugi się raz wraz śmieie. Z czego się ty śmieiesz móy przyiacielu ?
Demokrit.
tego, iż cokolwiek czynicie, zdaie mi się
bydź godnym śmiechu, i ty także.
Kupiec. To ty się śmieiesz, iako widzę, i z ludzi, i z ich
spraw?
yj Arystyp uczniem byt Sokratesa, mistrzem i prawodawcą
szkoły filozofów, którą Cyreneyską nazywano; rozkosz mnie
mał bydź naywiększem dobrem człowieka.
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Demokryt. Zgadłeś: cóż bowiem na świecie iest stałe
go? wszystko próżność. Człowiek iest zbiorem atomów,
igrzysko losu i szczęścia.
Kupiec. Ty sam głupi iesteś, i marzy ci się we łbie. Coto
za zuchwałość! a śmiele się raz wraz. Udam się teraz do dru
giego , zdaie się bydź roztropnieyszy. Powiedz nieboże, dla
czego ty plączesz?
Heraklit. Dlatego, iż stan człowieczy godzien płaczu.
Nic na świecie trwałego niemasz. Rozkosz boleścią iest, ro
zum głupstwem, wielkość podłością, a co mniemamy bydź
mocą, szczera iest niedołężność. Załuię czasu przeszłego;
nudzi mnie teraźnieyszy, przyszły straszy, to iest koniec świa
ta , który ogniem spłonie.
Kupiec. Co iest świat?
Heraklit. Dziecko, co się cackami bawi, fraszkami za
trudnia.
Kupiec. A ludzie co są ?
Heraklit. Są bogi śmiertelne.
Kupiec. A bogi ?
Heraklit. Ludzie nieśmiertelni.
Kupiec* Prawisz ty rzeczy trudne dopoięcia, coś naksztalt wyroków.
Heraklit. Bo też nie dbam o to, żeby mnie zrozumiano.
Kupiec. Nikt też o ciebie nie będzie dbał, nikt cię nie
kupi.
'
Heraklit. A ia wam wszystkim przykazuię, żebyście pła
kali, czy mnie kupicie, czy nie kupicie.
Kupiec. Jeden głupi, a wesoły, drugi głupi, a smutny.
Żadnego z nich nie clicę.
Merkuryusz do Jowisza. Tych podobno nie przedamy.
Jowisz. Zawolayno tego wymow nego Ateńczyka.
Merkuryusz. Zbliż się ku nam Sokratesie. Oto sposób
życia roztropny, umiarkowany. Kto go chce kupić?
Kupiec. Co ty umiesz?
Sokrates. Umiem kochać.
Kupiec. Niebardzo to pożyteczny kunszt.

Sokrates. Nie zmyślność, ale duszę ia kocham.
Kupiec. Ja temu nie bardzo wierzę.
Sokrates. Poprzysięgam przez psa i iawór.
Kupiec. Co to za bogi ?
Sokrates. Alboż pies nie bożyszcze ? czy nie wiesz, iż Cer
ber w piekle, a w Egipcie Anubis?
Kupiec. Prawda, zapomniałem. Jakaż twoia nauka?
Sokrates. Wymarzyłem sobie Rzeczpospolitą, i życie
według iey praw.
Kupiec. Jakież są te prawa ?
Sokrates. Naprzyklad, iż niewiasty są wspólne.
Kupiec. A w co póyclą ustawy przeciw cudzołoztwu?
Sokrates. To bayki.
Kupiec. Jakież są inne twoie maxymy?
Sokrates. Idee są prawidłami wiecznemi tego, co iest
na świecie. Wszystko to albowiem, co widzimy , iest ty lko
naśladowaniem rzeczy nie będących w przyrodzeniu.
Kupiec. A gdzież te rzeczy są ?
Sokrates. Nigdzie; bo żeby gdzie były, toby niebyły.
Kupiec. Ja tych rzeczy i prawideł wiecznych nie do
strzegam.
Sokrates. Bo nie patrzysz oczyma duszy. Ja widzę ie i
ciebie i mnie, obudwu niewidomych: iednem słowem, wi
dzę wszystko w dwóynasób.
Kupiec. Masz bystry wzrok, kupuię cię. Co za niego ?
Merkuryusz. Tysiąc talarów.
Kupiec. Zapłacę niezabawnie.
Merkuryusz. Jak się zowiesz?
Kupiec. Dyon z Syrakuzy.
Merkuryusz. Weźże go sobie.
Jowisz do Merkuryusza. Wołay.
Merkuryusz. Epikurze! zj na ciebie koley. Oto iest
z) Epikur tak, iak i Arystyp zasadzał szczęśliwość ludzką na
rozkoszy, z tą iednak różnicą, iż pierwszy kładł ią w lubieżności, on zaś w tem ukontentowaniu wewngtrznem, które wstrze
mięźliwość, i cnota nadarza. (Jwłoczy mu więcLucyan , gdy go
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uczeń owego śmieszka, coście go niedawno widzieli; owe
go rozpustnika, co się chwiał i iąkal piiany. Jeszcze rozpustnieyszy, ieszcze bczhożnieyszy niż iego mistrzowie, ale uprzeymy, towarzyski, rozkoszny.
Kupiec. Co za niego?
Merkuryusz. Pięćdziesiąt złotych.
Kupiec. Oto są: a co on lubi?
Merkuryusz. Rzeczy smakowite i słodkie.
Kupiec. Nakupię mu rozynków.
Merkuryusz. Tego mu też właśnie potrzeba.
Jowisz. Niechno przyydzie. ów Stoik , z długą brodą a
krótkiemi włosami.
Merkuryusz. Dawno też oczekują na niego kupcy. Chryzypie a) przystąp! Oto cnota istotna, doskonała, poprawiacz człowieczych spraw; oto ten, w którym wszystko.
Kupiec. A to iakim sposobem ?
Merkuryusz. Oto tym, iż on iest sam tylko mądry, wy
mowny, bogaty, kształtny, sprawiedliwy i t. d.
Kupiec. Taką rzeczą wszystkie nauki, kunszta i rzemio
sła posiada.
Merkuryusz. I mnie się tak zdaie.
Kupiec. Przyznay mi się, przyjacielu Chryzypie, a szcze
rze , wszak cię to dolega , iż musisz służyć ?
Chryzyp. Bynaymniey, bo to nie iest w naszey mocy, a
co nie iest w naszey mocy, iest oboiętne.
Kupiec. Ja ciebie nie rozumiem.
Chryzyp. Mc wieszże o tem, iż są iedne rzeczy większe ,
a drugie mnieysze ?
Kupiec. Cóż z tego?
Chryzyp. Przymiotu iak widzę poiętności nie nadto masz,
do Arystypa przyrównywa . w tein iednak nagany, iż sprzeciwiał
się powszechnemu innych zdaniu twierdząc , iż bogowie nie za
trudniali się rządem świata i ludzi.
a) Zenon był mistrzem i stanowicielem pierwszych szkoły
stoików; Chryzyp, o którym tu wzmianka, naycelnicyszym był
iego uczniem. Nie śmiał Lucyan, wyszydzać* Zenona, przez
wzgląd na żyiacego wówczas ieszcze Marka Aureliusza, który
byl tey szkoły uczniem.

*7*
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i do naszych wyrazów przyzwyczaiony nie iesteś: ale iak się
nauczysz filozofii, nie tylko te rzeczy, ale i to poymiesz, co
iest przypadek i przypadek z przypadku.
Kupiec. To, co ty gadasz, dziwi mnie: ale naucz, co to
znaczy, co ty gadasz ?
Chryzyp. Łatwo to poiąć możesz. Gdyby naprzykład
odniósł ranę w nodze człowiek, który na tęż sarnę nogę
przedtem chromał, pierwsza niedołężność byłaby przypad
kiem, a druga przypadkiem z przypadku.
Kupiec. To dowcipnie. A nie umiesz ty więcey czego
jeszcze ?
Chryzyp. Umiem robić sidła , w które się ludzie łapię.
Kupiec. Jakie one są ? i iak się zowią?
Chryzyp. Syllogizmy.
Kupiec. Musi to bydź coś osobliwego.
Chryzyp. Obaczysz. Masz ty syna?
Kupiec. A tobie co do tego ?
Chryzyp. Gdyby naprzykład Krokodyl go porwał i
obiecał go oddać, z tym dokladem, żeby zgadnąć, co on
miał z nim uczynić: cóżbyś ty na to odpowiedział?
Kupiec, la sam nie wiem, ale odpowiedz za mnie, żeby
mi tym czasem syna nie ziadł.
Chryzyp. Nie bóy się, ia cię ieszcze dowcipnieyszych rze
czy nauczę ; naprzykład o żeńcu, o panuięcym, o utaionym ,
o Elektrze.
Kupiec. Cóż to iest ta Elektra.
Chryzyp. Córka Agamemnona. Ta w iednymże czasie i
wieiednę rzecz i nie wie. Wie, iż Oresles iest iey brat: a
nie wie, że ten co przy niey, iest Orestes. Co się tycze uta
jonego , tego poiąć niepodobna. Znasz twego oyca ?
Kupiec. A kto o tem wąpić może ?
Chryzyp. Gdyby go ci pokazano z maską na twarzy, cobyś na to powiedział ?
Kupiec. Powiedziałbym, iż nie wiem, kto to iest.
Chryzyp. Znasz więc oyca, i nie znasz.
Kupiec. Tftałsz: niech mu maskę zdeymą, ia go poznam.
Ale cóż iest za cel tego wszystkiego, co ty lunie prawisz?
Gdy go doydziesz, iak będziesz żył?
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Chryzyp. Według przyrodzenia. Trzeba iednak pierwey wiele pracy użyć, wzrok osłabić czytaiąc stare szpargały,
wiele ksiąg przewartować, nauczyć się wyroków dzikich i
niewiadomych. Jednakże i tak doyść celu nie można, kto
mózgu przynaymniey trzy razy blekotem nie oczyści.
Kupiec. I to coś dziwnego : ale mówią o tobie, żeś lich
wiarz: a iak się to zgadza z mądrością, wybornemi senty
mentami z usiłowaniem człowieka, który dla osiągnienia
mądrości i na blekot się- odważa ?
Chryzyp. Czemu nie? któż lepiey nad mądrego z pie
niędzy korzystać może!
Kupiec. A to iakim sposobem?
Chryzyp. Oto takim: mądry naylepiey potrafi wnieść, co
zaczem idzie: Zarobek iest skutkiem kapitału. Z tego więc powodu, może brać lichwę z lichwy, iako rzecz która iedna za
drugą idzie; a to się dowodzi Syllogizmem hipotetycznym.
Jeżeli pierwsze iest iego, i drugie iemu służy, a że pierwsze
iest iego, ergo i drugie.
Kupiec. Toż samo rzec można i o’pieniądzach, które bierzesz za naukę. Korzysta mędrzec ze wszystkiego, nawet i
z cnoty.
Chryzyp. Wchodzisz w rzecz, ale ia nie tak to dla siebie
czynię, iak bardziey dla ucznia. Wszak lepiey dawać, niż
brać ? biorę więc dlatego, żeby móy uczeń był dawcą.
Kupiec. Nie tak się rzecz ma: mistrz iest dau^ą nauki, a
uczeń ią bierce.
Chryzyp. Żartuiesz widzę, ale miey się na ostrożności,
bo cię wskroś demonstracyą przeszyię.
Kupiec. I cóż stąd wyniknie ?
Chryzyp. Wyniknie'dla ciebie wstyd i hańba. Zamil
kniesz, bo ieżeli zechcę , obrócę cię w kamień.
Kupiec. W kamień? alboś ty Peaseusz?
Chryzyp. Obaczysz : Kamień iest rzeczą dotkliwą ?
Kupiec. Jest.
Chryzyp. Zwierzę iest rzeczą dotkliwą ?
Kupiec. Zapewne.
Chryzyp. Tyś iest zwierzę ?
Kupiec. Jestem.
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Chryzyp. Więc ty kamień?
Kupiec. Jako żywo; ale z temwszystkiem proszę cię, wróć
mi moię przeszłą postać.
Chryzyp. Wrócę: kamień nie iest zwierzęciem.
Kupiec. Prawda.
Chryzyp. Tyś zwierzę.
Kupiec. Tak iest.
Chryzyp. Więc ty nie kamień.
Kupiec. Dzięktiię; iuż mi było w nogi zimno, i balem się
osu Nioby, kupię cię za to. Jaki iego szacunek?
Merkuryusz. Sto cztery złote.
Kupiec. Zgoda.
Jowisz do Merkuryusza. Wolay.
Merkuryusz. Podźno sam Parypatetyku. Oto piękny,
bogaty, rozumny, łagodny, umiarkowany, iednem sło
wem sposób życia właściwy człowiekowi, a co większa
dwoisty.
Kupiec. Jak to bydź może?
Merkuryusz. Inakszym się pokaźnie, niż iest. Jeżeli go
więc kupisz, pamiętay na to, abyś umiał czynić różnicę
między zwicrzehnićm a wewnętrznem.
Kupiec. Jakie są iego zdania ?
Merkuryusz. Utrzynllue, iż iest troiakie dobro, ciała,
umysłu i losu.
Kupieckio przeciąż po ludzku; Wiele za niego?
Merkuryusz. Pięćset złotych.
Kupiec. Drogo.
Merkuryusz. Nie drogo: podobno on ma pieniądze
w zanadrzu, moia rada śpiesz się z kupnem, bo wielu go
będą chcieli nabydź. On wie wszystko, nauczy cię, iak
długo żyie motyl. Jak głęboko promienie słoneczne zacho
dzą w morze; iaką duszę maią ostrygi, i wicie ieszcze innych
rzeczy od niego się nauczysz.
Kupiec. Prawda, że bystry7.
Merkuryusz. ł tego się ieszcze nauczysz: iak się niemo
wlę w żywocie macierzyńskim wzmaga. Jak człowiek iest
zwierzę śmieiące się, a nie osieł, który nie umie się śmiać.
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Kupiec. Bierz pieniądze.
Jowisz do Merkuryusza. Jestże ieszcze co na przedaż?
Merkuryusz. Sceptycy : przystąp Pyrronie: a śpiesz się,
bo kupcy odchodzą. Kto go chce ?
Kupiec. Ja; ale powiedz, co umiesz ?
Pyrron. Nic-nie umiem.
Kupiec. Jakto nic ?
Pyrron. Ponieważ i tego nie wiem, ieźli co iest na świecie.
Kupiec. A ia nie icstemże na świecie ?
Pyrron. Kto to wie.
Kupiec. A ty?
Pyrron. Tem bardziey.
Kupiec. To śmieszna niepewność. Co znaczą te szale, co
w rękach trzymasz?
Pyrron. Ważę dowody z obu stron, a dokładnie zwa
żywszy wszystko, postrzegam , iż nic nie umiem.
Kupiec. Jesteś ty tak dziwaczny w życiu, iak w sposobie
myślenia ?
Pyrron. Wszystko , ile możności, porządnie czynię ,
oprócz tego, iż uciekaiącego nie ścigani.
Kupiec. A dlaczego nie ścigasz ?
Pyrron. Bo łapać i uiąć nie umiem.
Kupiec. Wierzę temu, boś tłusty. Cóż iest za cel twoiey
nauki ?
Pyrron. Ani wiedzieć, ani słyszeć, ani rozumieć.
Kupiec. To iest, bydż głuchym , ślepym i głupim.
Pyrron. I bydż tem, co robak.
Kupiec. Tyś wart, żeby cię kupiono za osobliwość. Co
za niego ?
Merkuryusz. Trżydzieści złotych.
Kupiec. Mówże teraz , czyś nie iest móy?
Pyrron. IX ie wiem.
Kupiec. Kupiłem cię iednak, i towar mi iest oddany.
Pyrron. Jam ieszcze na tem nie przestał, szala równo
waży.
Kupiec. Jednak trzeba iść za mną.
Pyrron. A kto to wie?
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Kupiec. Świadkowie i woźny.
Pyrron. Albo tu iest kto ?
Kupiec. Dowiesz się, te iest, a kiedy nie będziesz chciał
pracować, kiy cię nauczy;
Merkuryusz. Idź za nim, a nie mrucz. Mościpanowie,
iutro będzie na przedaż życie mieszczan, rzemieślników i in
nych, o których mało dbaią.

D E M O N A X.
Urodził się na wyspie Cypru, z rodziców zacnych i maję
tnych , gardząc iednak przypadkowemi losu darami, udawał
się iedynie do tey nauki, którą się mądrość prawa nabywa.
W sposobie życia wstrzemięźliwy, prawdy wielki miłośnik,
łącząc ustawnie przykład z nauką, przez cały ciąg życia swe
go prawdziwie był swobodnym. Ustawiczna praca zdarzyła
mu czerstwość ciała: wzgarda tego wszystkiego, co się zmy
słom podoba, w zniosła umysł, zgoła w ścisłym, który sam
sobie oznaczył obrębie, zyskał szczęśliwość.
Do żadney się sekty filozofów nie przy więzywał, ale ko
rzystał z tego , co w którey z nich dobrego znalazł; znać ie
dnak było, iż przenosił nad innych Sokratesa , w wstrzenuęźliwości zaś zdawał się Dyogenesa naśladować. Nie prze
sadzał iednak tak, iak Cynicy w niezgrabnem grubiiaństwie,
i zuchwalem zwyczaiów wzgardzeniu. Wystrzegał się więc
osobliwości, i stosował do sposobu życia drugich, nie szukaiąc ze zwierzchnicy postaci chluby, a zatem poważania.
W posiedzeniu był uprzeymy; lubo wielbiciel Sokratesa,
nie używał w mówieniu żartów i przymówek.
Sposób mówienia iego, tak był słodki i powabny, iż uymował serca słuchaczów: tak zaś łagodnie wiódł ku dobre
mu , iż przestrogi iego nie obrażały, i owszem choć w błę
dnych tkliwe sprawiały uczucie, nadawały nadzieię powsta
nia łatwiey, niźliby się spodziewać mogli; wychodzili zatem
od niego wzruszeni i pocieszeni. W ydawał się w dalszem ich
postępowaniu skutek przestróg i nauki, którą odbierali:
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ostrożnieyszemi zostawali, niż byli przedtem , na podeyścia
żądz, którym się dawali pow odować, i nabierali męztwa
do coraz większego postępku w obyczayności.
.Napomnienia iego nie były przykre; głosu na wzór innych
nie wznosił; sprzeciwiaiącym się łagodnie odpowiadał; nad
tem co mniemał, nie zastana wiał się uporczywie, owszem
sani pierwszy uznawał niekiedy sprawiedliwość odporu,
który mu czyniono. Gromił przestępstwo, ale miał polito
wanie nad przestępnym ; czynił zaś to, iak sam mów ił, na
irzór lekarzów, którzy lecząc choroby , ile możności ulegaią
chorym. Rzecz ludzka błądzić, powstać z błędu , to bóstwa
dzieło.
Sposób myślenia i działania iego wzniósł go nad potrze
by ; niczego więc nie żądał: dogadzał zaś, ile mógł, po
trzebom przyiaciół swoich ; to iednak dogodzenie jedynie
stosowało się do takich potrzeb, które prawą w nich korzyść
przynieść mogły. Gdy więc widział ich zbyt wzniosłych po
myślnością, przekładał nietrwałość i zmienne zwroty. Gdy
się na starość, niezdrowie, lub ubóstwo oskarżali, uśmiechaiąc się mówił: prędko to się skończy, a wolność nieokre
ślona zacznie. Godził niesforne stadła, braci i powinowa
tych niezgody i sprzeczki, a gdy iednego razu dla nowo na
łożonych podatków zbuntował się lud w Atenach, szedł
wśród tumultu, i wzniósłszy glos tak mówił dzielnie, iż
z ochotą przestali na tem, co dla dobra kraiow ego zwierz
chność rozkazała.
Przyiaźni szacownik , zwał ią naywiększćm człow ieka do
brem ; gdy więc który z przyiaciół iego chorobą był złożony,
wylewał się na iego usługi, nad stratą bolał niezmiernie.
Przeciwny zdaniom mędrków, w sobie się tylko zaskle
piających , kochał rodzay ludzki, a ta powszechna uprzeymość celem była działania iego.
Sposób takowy życia zjednał mu powszechną nie tylko
u Ateńczyków, ale i u cudzych wziętość, i czczonym był dla
cnoty, dobroci, nakształt bóstwa. Mówił śmiało, gdy tego
było potrzeba: i znaleźli się takowi, których otwartość iego
obraziła. Chcąc się więc zemścić, umyślili powtórzyć na
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nim przykład Sokratesa; donieśli go do zwierzchności, iż
bogom ofiar nie czyni, i nieclice bydź uczestnikiem taiemnic
Cerery w Eleuzynie. Stanął w czasie do sądu wyznaczonym
przed ludem zgromadzonym, i tak mówił: Ateńczykouie!
ieżelim ieszcze Minerwie ofiar nie czynił, dziwować się temu
nie macie, m niemałem albowiem, iź ofiar moich nie potrzebuie. Jeżlim się wstrzymał od uczestnictwa taiemnic Cere
ry , nie bez przyczyny tom uczynił; ieźli albowiem są zdro
żne , nie przemógłbym tego na sobie, iżbym zdrożności takowey nie obiawił; ieźli dobre, obiawiłbym ie dla dobra
powszechnego. Sposób usprawiedliwienia wyzwolił go od
kary, i ieszcze bardziey niż przedtem, przeciwnych serca
mu ziednal.
Pytano go się razu iednego, iakiey sekty był filozofem?
a kto wam powiedział, rzekł, żem filozof?
Sycloniusz sławny sofista chlubiąc się przed zgromadzo
nym ludem, takich używał wyrazów: niech mitu iakich kto
tylko zeclice filozofow nastręczy, co rzekną, uczynię. Zawoła
Arystoteles, póydę za nim do Lyceum: Plato, stawię się
w Akademii: Zeno, idę do Pecylu , gdzie iego szkoła: Pi
tagoras , umilknę. Słysząc to Demonax krzyknął: Sydoniuszu! Pitagoras cię woła.
Zapytany na czem szczęście zawisło ? rzeki: mieć wolność.
Gdy powiedziano, iż wolnych wiele, szczęśliwych mało;
ten wolnym iest, odpowiedział, który boiaźni i nadziei
nie zna. — Ale takiego nie masz. — Bydź może , byleby się
znał na wartości rzeczy ; poznałby albowiem na ów czas, iż
się bez nadziei i boiaźni obeyść można.
Widząc dwóch głupich w dyspucie, rzekł: ieden z nich
kozła doi, a drugi pod nim rzeszoto trzyma.
Agatokles sofista mówił o sobie , iam iest iedyny i pierw
szy z Perypatetyków ; rzekł na to Demonas: Jeźeliś pierwszy,
nie iesteś iedyny; ieźliś iedyny, iak pierwszym bydź możesz ?
Młodzianowi płochemu, który chcąc z niego zażartować,
p}tał, czy lubi miód? odpowiedział: albożto mniemasz,
że go tylko dla głupich pszczoły robią!
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Gdy chcieli Ateńczykowie ustanowić igrzyska szermierskie, stanął w obecności ludu i zawołał: Ateńczykowie!
nim to uczynicie, obalcie wprzód ołtarz, któryście miło
sierdziu wystawili.
Doszedł lat sto nie znawszy żaclney choroby, wszystkim
miły, przez cały ciąg wieku swego o nic nikogo nie prosząc.
Przez zazdrość miał czasem nieprzyjaciół: wszystkich zaś
słodyczy przyiażni i doznał, i dał dowody przyjaciołom
swoim. Tak był poważany i kochany, nie tylko od współ
ziomków, ale od wszystkich Greków, iż skoro się gdzie
ukazał, natychmiast powstawali wszyscy, i pełne czci mil
czenie nastawało.
•
Przy schyłku wieku czuiąc się do prac iuż niezdatnym,
dobrowolną śmiercią życie zakończył; obchód iego pogrze
bowy z powszechnym żalem, nakładem publicznym, był
uczyniony.
KONIEC ŁUCYĄNA,

Tont HI,
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PISMA RÓŻNE.
APOLLONIUSZ.
Sławny ten mąż od miejsca, gdzie się urodził, zwany Tya-

neński, kwitnął za cza sów Nerona, Wespazyana iTyta eesarzów ,<imarł pod Nerwą w sędziwym wieku.
Z dostatnich rodziców urodzony, spadłą na siebie po icli
śmierci maiętność oddał bratu : sam jedynie w naukach się
zatapiaiąc, obrał stan sobie bezźęnny, a przestawaiąc na
sposobie życia uczniom Pitagora właściwym, zaczął od pię
cioletniego milczenia, mięsa iadać przestał, trunków się
zrzekł, lnianey odzieży używał, liczbie dzielne przymioty
oznaczał, i uznawaiąc dusz wieczną trwałość, sądził, iż usta
wicznym przechodem inne coraz ciała ludzi, lub zwierząt
ożywiaią.
W przysionkach świątnic pospolicie przebywał, i trawi}
dni i nocy na obchodach religii poświęconych , na czytaniu
i rozmyślaniu : resztę czasu łożył na rozmowy, lub odpowia
dania tym, którzy się zewsząd do. niego schodzili.
IX a wzór Platona i wielu innych mędrców, przedsięwziął
zwiedzać rozmaite kraie, ażeby się rzeczom przypatrzył, i co
nierównie szacownieyszem iest, przysłuchał się rozmowom
ludzi uczonych, którycbby znalazł.
W takowem zostając przedsięwzięciu udał się na wschód,
i gdy się zbliżał do Babilonu, który naówczas w dzierżeniu
Partów zostawał, straż, która była przy bramie, kazała
pokłon, iak bożyszczu, oddawać posągowi królewskiemu.
Nie uczynię tego , rzeki Apolloniusz. Największa cześć króllwtaiest, gdy ich ludzie cnotliwi chwalą. Prowadzony
był zatem do wyższego urzędnika , który go się pytał: dla
iakiey przyczyny wzgardził królem ? iesjczem tego nie uczy-
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nil, "rzekł Apolloniusz, bo Igo nie znam. Albobyś to śmiał
uczynić, gdybyś go znał ? pytał urzędnik; uczyniłbym, rzekł,
gdybym go dobrym nie znalazł. Zawołany do króla, którego
Bardanem zwano t zastał go czyniącego ofiary. Pytany, czyli
chciałby ich bydź uczestnikiem? rzekł: ia zabóystwem bo
gów nie czczę, ziemi płód daię im na ofiarę; rzucił zatem
na ogień kadzidło, mówiąc: Istności naywyższa! użycz, co
tobie dadź, mnie odbierać przystoi: wiedź mnie, gdzie
wiesz, iż dążyć mam ; day mi poznać dobrych łudzi, a złych
niech ia nie znam i oni mnie.
Właśnie naówczas, gdy przebywał na dworze Bardana
Apolloniusz, przybyli posłowie Rzymscy, dopominaiąc się
dwóch wsi na pograniczu. Radził się natychmiast Apolloniusza, iąkąby miał dadź odpowiedź, zwłaszcza, iż te wsi
ustąpione były niegdyś od królów Syryi przodkom iego.
Kiedy mocny, mogąc wziąć, prosi, cnotę po swoiemu
oznacza, rzeki Apolloniusz : skłonić się więc na prośbę Rzy
mian należy, a tym sposobem małą szkodą oszczędzić
większey.
Sławne były w Indyach męcłrce, które Brachmanami
zwano , i do których Pitagoras sam niegdyś po naukę cho
dził; gdy się do nich wybierał Apolloniusz, mówił mu król,
cóż mi za powrotem stamtąd przywieziesz? to rzekł Apollo*
niusz, iż ieżeli znalazłszy, czego szukam, będę umiał z wy
nalazku korzystać, wiadomszym mnie i lepszym zobaczysz.
Udał się więc ku górom Kaukazu , i te przebywszy zbliżył
się ku rzece Indus, przez którą pozwolono mu się przepra
wić ; gdyż go iuż była wieść sławy iego poprzedziła; i do
wiedział się, iż go z niecierpliwością król Indów Fraort
oczekiwał. Stolicą iego było miasto Tasyla: tam gdy przy
był Apolloniusz, wskazał do niego król, iż go przyymie
z ochotą, iak wielce miłego gościa, i przez trzy dni u siebie
zatrzyma, gdyż dłużey kraiowe prawa cudzoziemców trzy
mać nie dozwalaią.
Wprowadzony napalać, zdziwił się och ędożney w praw
dzie, ale niewspanialey postaci iego: żadney straży nie miał,
domowników zaś bardzo mało. Gdy się więc zbliżał do
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króla, rzekł: cieszy mnie skromność domu twoiego: znać,
iż iesteś mądrości miłośnikiem ; a mnie to bardziey, rzekł
król, iż mnie tym bydź uznaiesz. Pytał daley króla, czyliby
takowa skromność była prawem nakazana: iest, rzekł król;
ale ią ściśley zachowuię , gdy maiąc więcey od innych , nie
dla siebie dostatki chowam, ale dla przyiaciół, a nawet
i dla nieprzyiaciół: odkupuię albowiem poddanych od na
paści złych sąsiadów. Porus, móy przodek, mocą ie wstrzy
mywał: ia wolę datkiem woynę opłacić, niż zyskać sławę
rozlaniem krw i poddanych moich.
JNie przestawał w badaniu Apolloniusz, a gdy chciał w ie
dzieć, iakimby sposobem nauka filozofii w tamtych stro
nach wiadoma była, na iego zagadnienie takową król dał
odpowiedź: U was Greków rzecz iest do podziwienia, gdy
postrzegacie wiadomość rzeczy w cudzoziemcach, iakby ro
zum do iedney tylko ziemi przywiązanym był; rozpościera
się on, i wzmaga rów nie w zimnie iak i w gorącu ; nie na
odzieży, brodzie i długim płaszczu zasadza się filozofia. A że
lubicie pozór, mniemanych mędrców u was pełno: takiemu
zaś nierządowi, prawa wasze poniekąd winne, które karzą
falszuiących monetę, a zostawuią w pokoiu tych, którzy.
udaiac filozofów, zdradnemi pozory lud omamiaią i łudzą.
Pożegnawszy króla, udał się do mieysca, gdzie przeby
wali Brachmani; wieść była w kraiu, iż ich siedlisko pod
osobliwą niebios strażą zostawało; i gdy się pokilkakrotnie
zbliżały ku niemu nieprzyjacielskie woyska, zastawały ie
mgłą nieprzebytą zasłonione, a gdy na nie następować ku
siły się , natychmiast raziły ie wypadaiące z obłoków gromy,
i przymuszały do odstąpienia.
Gdy iuż do siedliska zbliżał się, zastąpił mu drogę mło
dzieniec, i mianuiąc, lubo nicprzestrzeżony , własnem (iak
twierdzi Filostrat) nazwiskiem, zdziwił wielce towarzy
sze iego.
Aa wyniosley a skalistey górze mieszkali mędrcy, a otaczaiące ią zewsząd przepaści i skały przystęp czyniły trudny,
oprócz ścieszki, którą Apolloniusz był prowadzony. Zastał
na swoie przybycie czekaiących, a pierw szy z nich zwany
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Jarchas pytał go : coby o nich sądził ? Oznacza to moia po
dróż, rzekł Apolloniusz, a Jarchas tak daley mówił: uży
czać drugim, co mamy, obowiązkiem iest prawych miło
śników mądrbści. Wiedz naprzód o tem, iż wszystko wie
my, bo znamy siebie, i nikt tu inaczey nie wchodzi, póki się
w tem nie oświeci. Zbliżamy się do bogów, bo kochamy
cnotę; a kochaiąc ią tak, iak się należy, nie zastanaw iamy
się nad tem , iżby się strzedz złego; ale iżby ile możności
czynić iak naylepiey.
Przez cztery miesiące był w towarzystwie Bracbmanów
Apolloniusz, i w pow tórzonych rozmowach, ich nauki i wymdazków stawszy się uczestnikiem, z żalem się z niemi roz
stał.
Powróciwszy do oyczyzny, przyięty był z wielką czcią,
uczęszczał zatem iak pierwey do świątyń, i odpowiadał ze
wszech stron garnącym się do niego.
Gdy w Smyrnie przebywał, a proszono go, iżby wszczęte
m ędzy tamteyszemi obywatelami niezgody uśmierzył, takow ządaiącym dał odpowiedź. Stan wolny wyciąga niezgodney zgody, i tak daley ten wyraz tłumaczył. Białe z czarnem zgodzić się nie może, ale zgoda może bydż niezgodną,
i na tem się dobro każdey Rzeczypospolitey zasadza. I bie
ganie się albowiem wzaiemne do wziętości, chęć kto kogo
w usłudze przewyższy, kto lepiey na urzędzie się sprawi
kto zdanie użytecznieysze obwieści, kto się szczodrzey do
zapomożenia powszechnego przyłoży; wszystkie takowe
działania są utarczką, i to walczenie ma postać niezgody;
ale ią cel dobra kraiowego usprawiedliwia i szlachci. Tak
się w ięc sprzeczać i bydź sobie przeciwnym nie tylko się go
dzi, ale i należy; lecz skoro się w sprzeczkę osobistość wkra
dnie; a taka, która od prawego zamiaru oddala, natenczas
psuie się i kazi stan pierwiastkowy w naygruntownieyszey
zasadzie swoiey.
Gdy tp mówił, właśnie okręt z portu puszczał się na mo
nę; wskazuiąc więc nań, tak daley rzecz prowadził: Patrz
cie na tych , co teraz płyną, iedni biorą się do wioseł, dru
dzy podnoszą żagle; ci układaią towary, inni siedzą przy
i8‘
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sterze : różne są obroty, ale każdy do zachowania okrętu
zmierza. Toż samo rządnemu zgromadzeniu czynić należy,
a wówczas i w tem, czem iest, zachowa się, i nadal się,
czem ma bydż, ubezpieczy.
Pytany iednego czasu , która z gór Grecyi wszystkie inne
przewyższa? Ta , rzekł, (oznaczaiąc Termopyle) na którey
Spartany z Leonidą za oyczyznę polegli.
Wiele potem innych kraiów zwiedził Apolloniusz, i nie
oparł się aż u słupów Herkulesowych. Stamtąd gdy do Alexandryi popłynął, zastał Wespazyana. który cesarzem okrzykniony, wybierał się przeciw Wittelliuszowi; i dowiedziaw
szy się o Apolloniuszu, wezwał go do siebie. Gdy weszli
w rozmowę, tak mówił Wespazyan : boięsię, iżby mi tego
za złe nie poczytano, iż w sześćdziesiątym roku wieku mego
poważam się panować; chęć mię zysku nie uwiodła, piasto
wałem skromnie pierwsze urzędy, i nieprzyiaciel nowości.
Neronowi nawet zachowałem wierność. Ale gdy i śmierć
tego zbrodnia nie przyniosła ulgi, a rząd W itelliusza pań
stwo rzymskie upodla i niszczy, przedsięwziąłem sam obiąć
rządy, i proszę cię, abyś mi szczerze powiedział: czyli mi
trwać w przedsięwzięciu, czyli go zaniechać i porzucić na
leży ? Żądał nazaiutrz odpowiedzi Wespazyan , i gdy w wy
znaczonym czasie przyszedł do niego Apolloniusz, zastał
dwóch naówczas sławnych filozofów Eufrata i Dyona.
Wpuszczeni zatem byli do Wespazyana , i Dyon w obszerney mowie radził, aby zrzuciwszy z tronu niegodnego
władzy Witelliusza, wolność dawną Rzymowi przywrócił.
Eufrat: aby pokonaw szy tyrana, prawo obrania rządcy przy
Rzymianach zostawił, a tym sposobem prawnie obranym
będąc, ustrzegł się zarzutu gwałtowności. Apolloniusz od
dawszy winną przed nim radzącym sprawiedliwość, rzekł:
wolność naywiększym iest zgromadzenia zaszczytem i przywileiem: ale Rzym zbyt rozległy, możny, i w obyczaiach
skażony, tey, którą się niegdyś zaszczycał, swobędy, iuż
teraz znieść i utrzymać nie zdoła. Jeżeli więc ma mieć, tak
iak powinien, rządcę cnotliwego, Wespazyana mieć mu
przynależy.
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Szedł zatem do Etyopii szukać mędrców, których Gimnozofistami zwano; ale ich zastał uprzedzonych przeciw
sobie przez Ęufrata, który zazdroszcząc mu przyiaźni Wespazyanowey, oczernił go był przed niemi, mieniąc go czarnoxiężnikietji, zwodzącym uczniów i lud prosty. Wypro
wadził ich z błędu przyyściem i rozmową : A gdy do źró
deł Kilu, iako był ułożył, doyść nie mógł, wrócił do Alexandryi, gdzie dowiedziawszy się, iż Tytus syn Wespazyana, po zburzeniu Jerozolimy, ofiarowanych sobie zwycięzkich wieńców przyiąć nie chciał, takowy list do niego
napisał. Ponieważ wiesz i czuiesz iakie dzieła wieńca są
warte, ofiaruię go skromności twoiey. Wezwany zatem do
Tyta szedł do niego, i kilka dni w posiedzeniu z nim strawił:
na rozstaniu się proszony o radę, iak miał sobie w pano
waniu dalszem postępować, te słowa od Apolloniusza usły
szał: masz cnotę , miey trwałość.
Kie długo się Rzym Tylem cieszył. Domicyan brat iego
i następca srogie'm iarzmem państwo uciemiężał, a że mi:d
posądzenia na Apoloniusza , iż sprzyiał nieprzyjaciołom ie
go, w który ch liczbie kładł Kerwę, kazał mu się uspra
wiedliwić. Stawił się dobrowolnie w obecności iego Apol
loniusz, i tak go mężnością swroią zdziwił, iż nadspodzie
wanie wszystkich śmierci uszedł, i Kerwę od niey uwolnił.
Przypisuie ocalenie iego Fiłostrat cudom; ten zaiste w ska
żonym owym czasie przyznać mu należy, iż chcąc ochronić
przyiaciela swego, podał się sam w oczywiste życia niebez
pieczeństwo.

ATENODORUS.
Na schyłku iuż sławy Greckiey kwitnął filozof Atenodorus, w tenczas gdy te niegdyś wolne narody ięczaly pod
Rzymskiem iarzmem: w bliskości miasta Tarsu urodzony,
oyczyzną go swoią uznawał.
Za czasów Cycerona tak się iuż była sława tego znakomi
tego męża rozeszła , iż pisał do Possydoniusza nayznamienitszego haówczas z mędrców Greckich, iżby niektóre dzieła iego
raczył mu przesłać. Jest także i do Attyka list, w którym
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prosi, żeby się imieniem iego w niektórych rzeczach Atenodora radził.
Szkoły Apollonii, gdzie Oktawian, potem August, czas
nieiaki na nauce przebywał, zdarzyły porę tamże uczącemu
Atenodorowi tak znamienitego zyskać ucznia. Gdy ten dzie
dzicem Juliusza Cesara zostawszy, wybrał się do Rzymu ,
chciał go mieć towarzyszem podróży, i odtąd używał do ra
dy. Nie zawiódł się w mniemaniu swoiem, w pierwszych
zwłaszcza zbyt trudnych, zawiłych i niebezpiecznych oko
licznościach dla siebie , gdy walczyć musiał z temi wszystkiemi, których stan iego zbyt wzniesiony obrażał. Julian
w sławnym owem swoiem piśmie o cesarzach tak mówiące
go stawia Augusta: Szacowałem filozofią, cierpliwie znosi
łem nie tylko rady, ale i wymówki Atenodora. Mecenas zaś
daiący rady Augustowi, ażeby filozofom nie dowierzał, dodaie; bo nie są oni tacy, iaki był Atenodor, albo Areusz.
Przywodzi słowa iego Dyon K assyusz ? Neąue enim quia
Areum et Athenodorum bonos et honestos tdros expertus es, omnes alios idem studium praeseferentes similes eorum judicare debes.
Mimo częste przestrogi i napominania, niepowściągliwością i gwałty wykraczał August. Gdy więc razu iednego Ate
nodor odwiedzał senatora przyjaciela sw*ego, a postrzegłszy
niezmiernie pomięszanego pytał o przyczynę; rzeki mu ten ,
iż przysłał monarcha lektykę z rozkazem, aby małżonkę swo
ię do niego posłał. Siadł natychmiast w owrę lektykę Ate
nodor : stawiony przed Augustem, wypadł z orężem w ręku
mówiąc: Patrz cesarzu w iakie się podaiesz niebezpieczeń
stwo : a nie mógłżeby i mąż słusznym gniewem o honor swóy
uniesiony tymże, który w' ręku trzymam orężem, życia ci
odiąć ? Przestań obelżywey tronowa i osobie sw oiey gwałto
wności. Uskrom żądze, którcmi Rzym gorszysz, a siebie
w niebezpieczeństwo podaiesz. Przestraszony i upokorzony
August uznał błąd, i odtąd sposób życia poprawił. Nie bez
przyczyny w ięc Zozymus i Elianus dobroć, a zatem pomyśl
ność rządu i panowania Augusta Atenodorowi przypisują.
Seneka winuie go o to, iż się zbyt wcześnie ode dworu od-
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dalaiąć, uczynił krzywdę Augustowi, a przeto Rzymskiemu
państwu, gdy nie było po nim ani tak oświeconego , ani tak
śmiałego, któryby się wzmógł na sprzeciwienie woli iedynowładcy, gdy co nieprawnie poczynał, lub poczynać za
myślał.
O czasie, w którym się oddalił z Rzymu, pewności nie
masz; zDyona, iak się wyżey położyło, wnieść można, iź
wtenczas, gdy Mecenas odradzał Augustowi złożenie rzą
dów, iuż Atenodora u dworu nie było. Plutarch takową
czyni wzmiankę o rozstaniu się iego z Augustem. Gdy Atenodor dla wieku podeszłego i iuż niedołężney starości nale
gał u Augusta, iżby mu powrócić do oyczyzny pozwolił, nie
mógł mu tego odmówić August; prosił więc przynaymniey
o radę , iakby mu w dalszych okolicznościach postępować
należało. Kiedy się w gniewie poczuiesz, rzekł Atenodor,
zlicz pierwey pocichu wszystkie litery abecadła, nim co
wyrzekniesz, lub zdziałasz; ścisnął go za rękę August i wy
mógł, iż się ieszcze rok przy nim zabawił.
Przyszedł nakoniec bolesny czas na Augusta, iż się z Atenodorem rozstać musiał. Przybył on do oyczyzny, którą kre
dytem swoim wrzmógł i uszczęśliwił. Gdy w miłym spoczyn
ku korzyści się prac swoich i starania spodziewał, doznał
w nay wyższym stopniu niewdzięczności współziomków swo
ich. Zazdrość, nierozdzielna dusz podłycli towarzyszka,
wzburzyła wielu, na czele których stawił się niciaki Boethus.
Chciał Atenodorus ile możności, dobrocią i dobrodzieystwy ułagodzić zawziętość obywatelów Tarsu przeciw sobie
wzburzonych, ale nadaremna iego była usilność; do tego
stopnia nakoniec przyszła zuchwałość przeciwników , iż nocy
iedney błotem i gnoiem zbryzgali i prawie zarzucili dom ie
go. Musiał więc udać się do innych sposobów: na których ,
ile posiadaiącemu serce iedynowladcy, nie schodziło. Wy
pędzono z miasta hersztów i ich partyzantów; on zaś wspar
ty powagą rządu, cokolwiek było skażonego poprawił, pra
wa ustanowił, porządek wprowadził, zgoła do takiego sta
nu przyprowadził oyczyznę swoię, iż ieszcze w kilka wieków

ii4

PISMA

potem, dobrym rządem, ozdobą i dostatkami Tarstis
wszystkie inne tamteyszych kraiów miasta przechodził.
Umarł w 82 roku wieku swego: obywatele Tarsu i któ
rzy go za życia nie chcicli znać w spółziomkiem, po śmierci
uczynili bogiem.
Według świadectwa samegoż Cycerona uprzedził go Atenodor w pisaniu de Ofjiciis", w Senece znayduią się nie
które z pisma tego wyrazy, reszty śladu żadnego niemasz,.
oprócz wLukanie, gdzie wyięte zdzielą tego zdanie, na
stępującym rytmem obwieścił:
Nam quid imaginibus , guid anilis fulta triumphis
A tria, guid pleni numeroso c.onsule fasti
Profuerint 9 cui vilct labat! Perit omnisinillo
Nobilitas , cuins laus est in ori^ine sola,

Dyogenes Łaeriius twierdzi o dwóch iego pismach: iedno
było o wieszczbach , drugie o istocie i różnicach rozmaitych
przywar w człowieku.
Plutarch czyni wzmiankę o piśmie Atenodora, w którćm
cieszył Oktawią siostrę Augusta, i wzbudzał do męztwa i
cierpliwości, gdy icdynego syna Marcella utraciła.
Ateneusz wspomina dzieło Atenodora o pracy i odpo
czynku , ale tylko pamieniaiąc tytuł: Co w sobie zawierało
to pismo, nie obwieszcza.

MECENAS.
Jeżeli znamienite przymioty zdarzyły Mecenasowi nie
śmiertelność, równie się do tego przyłożyła wdzięczność uczo
nych, których szacować umiał. Imię iego stało się powszechnem znamieniem dobroczynnych czcicielów nauki i kunsztu.
Pochodził zszlachelney familii Cylniuszów, a iak wieść
powszechna niosła, iego przodkowie panowali w kraiu,
gdzie się urodził; ten był w Toskanii, a stołeczne miasto
iego zwało się Aretium, dotąd zwane Arezzo. Liwiusz
w księdze dziesiątey o familii Cylniuszów czyni wzmiankę,
iż w mieście Aretium mieli swoie siedlisko : Ubi Cylniitm
genus praepotens. Horacyusz zaś pisząc do Mecenasa od
tego zaczyna. Tyrrhena regum progeuies. — Etrusco de
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sanguine regum : Tyrreńskich królów potomku — z krwi
królów Helrurii.
Zclaie się to. przeczyć takowym dowodom urodzenia Me
cenasa, iż iego familia trwale w rycerskim stanie zostaiąc,
nie piastowała wyższych urzędów w Rzeczypospolitey, i
on sam nawet niemi zaszczycać się nie chcial; ale taż sama
wstrzemięźliwość i skromność nie każę wierzyć, iżby ścierpiał fałsz pochlebny, gdyby7 był o nim przekonany.
Przyiaźń, którą powziął ku Oktawiuszowi, iak twierdzą
niektórzy, od szkól ieszcze pochodziła, gdy na wzór inney
młodzieży do Grecyi posłani, pod zwolanenń mistrzami,
czerpali pierwiastki nauk w Apollonii. Tam gdy wieść o
Cezara śmierci, Oktaw insza, który iego był siostrzeńcem,
doszła, śpiesząc się na obięcie spadłego dziedzictwa, wziął
z sobą Mecenasa, i odtąd nierozdzielnym chcial mieć to
warzyszem. Nie zawiódł się w powzięiem mniemaniu, iako
’ twierdzi Propercyusz , gdy mów i, i w woynie, i w pokoiu
równie był wiernym.
Et sumptu et posita pace fidele caput.

Przebywszy Macedonią, gdy przybył do Włoch Oktawiusz, i powstawszy przeciw Antoniuszow i, obiegł go w Modonie , był przytomnym tey wyprawie Mecenas: w bitwie
zaś z Brutusem i Kassyuszem u Filippów7, dał znamienite
dowody waleczności swoiey.
Pulcere in Aemalhio fortem riderem Philippi ,
Quam tiunc ille tener, tam grapie hostie erat.

Tam gdzie Oktawiusz iuż wówczas zwany AugUstem zy
skał samowładztwo, zwyciężywszy pod Akcyum Antoniusza,
Mecenas zawiadowal flotą iego, i zbiegłą z bitwy ścigał Kleo
patrę.
Wysłany do Rzymu obiąl rządy miasta tego , i wszczęty
bunt przez syna Lepida uspokoił, iego zaś samego w wię
zach posłał do Augusta. W woynie przeciw młodemu Pompeiuszowi miał część woyska sobie poruczoną, i w bitwie
pod Taurominem wielce się do ow7ego zwycięztwa przyło
żył. Gdy iuż spokoyne Rzymu iedynowładztwo odzierżał
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August, te które iuż raz był sprawował, oddał powtórnie
rządy Rzymu Mecenasow i z takową władzą, iż wolno mu
było listy do Augusta pisane otwierać , i na nie dawać odpo
wiedzi , które takowey były wagi, iakby ie on sam czynił.
Nieokreślone takowe zaufanie zwłaszcza od zbyt podeyrzliwego, iakirn był August, zaszczyt niepospolity przynosi cha- ‘
rakterowi i cnocie Mecenasa. Jakoż nie zawiódł powziętey
o sobie opinii tak monarchy, iako i ludu Rzymskiego. Mi
ły, przystępny każdemu, umiał iednak zachować i powagę
urzędu, i iak nayściśleyszą miarę tak w nagrodach iako i
ukaraniu. Lubo zdał się bydź sprzyiaiący zbytkom i rozko
szy, co wzw yż wyrażony w iersz iego chwalcy zdaie się ozna- "
czać: Quam nunc Ule tener; gdy iednak wymagała urzę
du powinność, wylewał się cały na usługi publiczne, iak się
to wydaie z wyrazów Horacyuszowych, gdy iego usilnemu
czuwaniu przypisuie rząd i spokoyność Rzymu.
Dzieiopisowie Rzymscy czynią wzmiankę, iakoby August,
czyli z własnego przekonania, czyli udaiąc skromność w naywyższey władzy, zwołał na radę Agryppę i Mecenasa, i
zwierzył się im, iż chciał Rzymowi przywrócić wolność. —
Dyon Kassyusz nayobszerniey tę okoliczność życia Augustowego obwieścił, zwykłympisarzów osobliwie Liwiusza przy
kładem , obszernie wypisuiąc zdanie Agryppy, radzącego,
aby do skutku przywiódł, co zamyślał; Mecenasa sprzeciwiaiącego się i daiącego przyczynę, dlaczego ani iuż wów
czas wolność Rzymowi była użyteczna, ani Augustowi sa
memu nayw'yższey władzy złożenie. Przestał na pochlebnem
sobie zdaniu Augusta. Ale Mecenasa z tego powodu po
chlebcą nazwać nie można; ieżeli był przekonanym wewnętrz
nie , iż zachowuiąc rząd monarchiczny, dogodzi oyczyźnie
swoiey, zwłaszcza, gdy zbyt rozszerzone państwa Rzymskie
go granice , a przeto niezwykła w wolności obywatelów za
możność , sprzeciwiały się istotnym zasadom Rzeczypospolitey.
Skromność Mecenasowi przypisuią dzieiopisowie i rymotwórcy Rzymscy , iż nayznakomitszych urzędów posiadać nie
chciał. Nie wchodząc w wewnętrzne tego znakomitego męża
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uczucia, i sposoby myślenia, możnaby i to powiedzieć, ii
częstokroć pycha udaie pokorę.
Zostawił w Rzymie rządom swoim oddanym dowody czu
łości, i razem przezorności swoiey, gdy mieysca zwane Eskwilie, gdzie lud pospolity grzebano, a przeto bywały nie
raz zarazy przyczyną, przeistoczył w wspaniałe ogrody; ła
źnie Rzymowi ozdobne i dostateczne swoim przemysłem i
po większey części nakładem wystawił, i co przedtem w zimney się wodzie lud pospolicie obmywał i kąpał, obmyślił
cieple, które pospolicie poźnieyszemi czasy, łaźniami Mecenasowemi zwano.
Nie skory w karaniu oszczędzał krew obywatelską, i czę
stokroć uśmierzał w tey mierze ostry w zapalczywości umysł
Augusta ; stąd owa powieść, iż gdy raz do sądzącego Augu
sta przez tłok przecisnąć się nie mógł, a postrzegł go w gnie
wie, przesłał mu kartę z tym napisem: Wstań nakoniec
z mieysca swego oprawco. Surge tandem carnifex. Tgfskała poczciwa śmiałość względy, i tem bardziey go ieszcze
odtąd poważał, nieobrażony prawdą monarcha.
DzieliłzAgryppą względy Augusta: że iednak poufalszym
był mu Mecenas, pokazało się w tey okoliczności, gdy go
się radził, czy miał dać Agryppie córkę swoię iedyną Ju
lią w małżeństwo: Tyłeś iuż dla niego uczynił, rzekł Mece
nas , iż powinieneś albo go uczynić zięciem , albo mu życie
odebrać. Tantum Agryppam jam fecisti, ut uel gener
tuus fiat, vel occidatur, necesse sit: Poszedł za zda
niem przyiaciela swoiego August, i nie omylił się na wy
borze.
Względom, które miał na uczonych, winien, iak się wyiey położyło, po większey części sławę. Wznieśli ią pochwa
łami oddaiąc hołd przy sprawiedliwości dobrodzieystwom
iego. Jakoż Wirgiliusz iernu był winien odzyskanie własno
ści swoiey. Horacyusz lubo stawał przy Brutusie i Kassyuszu przeciw Cezarowi, pośrednictwu Mecenasa nie tylko
ocalenie, ale i stan pożądany był winien. Mieszkanie wspa
niale Mecenasa tak w Rzymie, iako i w okolicach iego, sie
dliskiem było nauk i kunsztów. Tam się zgromadzali wszysTom FIL
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cy, któremi się wiek płodny Augusta w dowcip i naukę za
szczycał. Jemu Sabinus przypisał dzieło o ogrodnictwie,
Wirgiliusz o ziemiaństwie; Horacyusz i Propercyusz zagę
ścili rytmy swoie pochwałami iego: sam August treść dzieiów swoich przez siebie ułożoną iemti ofiarował.
Nie tylko zaś był szacownikiem dzieł uczonych , ale i sam
godzien był znaydować się w ich liczbie. W krasomówstw ie
dość był biegłym, i w młodości swoiey staw ał u sądu, ale prze
niósł potem nad zaszczyt wymowywdzięk rymotwórstwa ;
dwie tragedye Oktawii i Prometeusza, które napisał, do
wiadomości czasów późnieyszch nie doszły: według świa
dectwa Pliniusza, pisał księgi fizyczne, a iak twierdzi Serwiusz, zostawił przez siebie zebrane dzieie Agusta.
Niektóre kawałki dziel iego znayduią-się w inszych pisa
rzach. Seneka przytacza wiersz Mecenasa: »i\ie dbam o
nagrobek; grzebie natura opuszczonych.
Nil tumulum euro , sepelit natura relictos.

I ten drugi:
Jpsa allitudo attonat summa:

»M zniosłość pioruny sprowadza.'
W yrzuca mu Seneka zniewieściałbść, ale według Velleia
Paterkula rzucał ią, gdy tego obowiązki urzędu wyciągały,
i trawił nocy bezsenne, gdy7 okoliczności tego wymagały:
pćr, ubi res idgiliam exigeret, sane exsomnis , profidus, atąue agendi sciens.
O czasie śmierci iego pewności nie masz, to niewątpliwa,
iż iego z Agryppa przeżył August; gdy bowiem przez nieo
strożną porywczość osławił się obwieszczeniem rozwiązłego
życia córki, żałuiąc tego postępku nieraz powtarzał, iak
twierdzi Seneka: Gdyby żył Agryppa, albo Mecenas, nie by
łoby to na nmie przypadło: Si Agryppa aut Mecenas
s>ixiisen. horum miki nihil accidisset. Sen. de benf.
cap. 32.

ERAZM ZROTERDAMU.
Sława iego sprawiedliwie nabyta zw iększa się, gdy bez
uprzedzenia iest poznanym. Mieysce urodzenia dało mu
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nazwisko , ojciec iego był Gerard, matka Małgorzata, cór
ka lekarza z miasta Zewenbeck. Zabronione rodzicom mał
żeńskie związki, uczyniły go płodem nieprawego łoża. Stan
ubogi nie dozwolił czynić przyzwoitego nakładu na iego
wychowanie: wrodzony dowcip stał mu się mistrzem, i
wzniósł nad innych. Zrazu zwany Gerardem, z Greckiego
tłumaczenia , Dezydery uszem pisać się począł. W czterna
stym roku osierociały, w siedmnastj m wstąpił do zakonu ka
noników regularnych, gdzie w roku 1
uczynił professyą,
a w lat cztery potem kapłanem został. Co mu zbywało czasu
w klasztorze od nauk i nabożeństwa, łożył go na malowanie;
iakoż ukazywano w Dylflcie obraz Pana Jezusa iego robo*ty z tym napisem:
Haec Desiderius, ne spernas, pinxil Erasmus ,
Olim in Hicineo , quando latebat agro.

Chęć postąpienia w nauce, oddaliła go od klasztoru, gdy
znalazł dobroczynne wsparcie w osobie Henryka de Bergoes
biskupaKameraceńskiego. Ten wysłał go do Paryża, gdzie
czas nieiaki strawił ćwicząc się w nauce prawa i teologii.
Naywiększem pragnieniem iego było zwiedzić Włochy;
uiścił ie w roku 15o6, i bawiąc się przez rok w Bononii otrzy
mał pozwolenie wyjścia ze zgromadzenia zakonnego, lekto
rem dotąd zostawał. Strawił w Wenecji czas niemały przy
sławnym na ówczas w kunszcie i nauce drukarzu Aldzie Manucyuszu, który dzieła iego niektóre wydał. W roku i5og
udał się do Anglii, wielkiemi obietnicami Henryka VII1 tam
tejszego króla przywabiony: te iak pospolicie dworskie nie
wzięły skutku, ale poznanie a zatem towarzystwo Tomasza
Morusa, kanclerza królestwa, sowicie mu ów zawód na
grodziło. W domu iego napisał: Elogium Moriae, Po
chwałę głupstwa, Satyrę dowcipną, ale w wyrazach zbyt
siniała.
Do rzeczy użytecznieyszych ściągnąwszy pióro , wiele ksiąg
z Greckiego ięzyka na “Łaciński przełożył: z ojców świętych,
Jana Chrjzostoma, Bazylego, i Orjgenesa; zaś z,świeckich
pisarzów: Arystotelesa, Plutarcha, Eurypidesa, i Lucjana.
Tłumaczenie nowego testamentu, które Leonowi X. pa
pieżowi przypisał, sprawiło mu wziętość i prześladowanie.

220

PISMA

Usprawiedliwień i odpowiedzi pełne są dzieła iego ; gdy
iednak temi sposobami nienawistnych ułagodzić nie mógł ,
udał się do pism satyrycznych ; między któremi niepoślednie
mieysce trzymaią : Rozmowy pisane w stylu Lucyana, niedochodzące iednak dowcipnych żartów pisarza , którego
naśladować pragnął. Przyłożył się nieco do innego, które
naówczas wyszło, satyrycznego dzieła, podtytułem: Epistolae yirorum obscurorum: W nich nibyto przez osoby
wymienione pisanych, okazuie się nieumieiętność w którey
zostawali naówczas szkół nauczyciele, prześladuiący Erazma,
iż powziął śmiałość wy prowadzać nauki z zadawnioney dzi
kości. Wiele w inien mu iest wiek iego za prace , które w pi
saniu uczonych dzieł swoich podiął: te, iak się iużnamieniło , poświęcone były tłumaczeniu pism dawnych: ściągały
się do naprawy stylu. Są także teologiczne przeciw kacerskim
błędom, a część nieiaką składaią pobożne z stylu i rzeczy wyłuszczenia znakomite i użyteczne.
Większą część życia strawił w podróżach niemaiący stałe
go siedliska, nakoniec pow róciw szy z trzcciey iuż podróży do
Anglii, gdzie przez czas nieiaki w Akademii Oxfordskiey ięzyka Greckiego był nauczycielem, osiadł w Bazylei, z tego
naybjrdziey powodu, iż miał w temże mieście sławną na
ówczas drukarnią Frobena, któremu odtąd pisma swoie ku
wydaw aniu powierzał , sam poprawuiąc drukarskie omyłki.
Te dzieła iak z pióra Erazmowego osobno wychodziły i by
wały drukowane, nakoniec po śmierci iego wszystkie razem
zebrane wyszły w dziewięciu tomach in folio roku i54o, i
ta iest dotąd nayrzetelnieysza i dla wytwórności druku nayszacownieysza edycya dzieł iego.
Wziętość, którą coraz w iększą zyskiwał pismami swoiemi, była pow'odem wielu monarchom wzywanfa go do kraiów swoich. Leon X papież chciał go mieć przy sobie. Pa
weł Tlł zamyśliwał umieścić w poczet kardynałów. Franci
szek I. Król Francuzki powoływał go do Paryża, ale wkrót
ce przedtem będąc uczyniony konsyliarzem stanu od Karola
V cesarza, i maiąc sobie wyznaczony roczny dochód, zo
stał się w kraiu; niedługo iednak cieszył się skutkami dobro
czynności monarchy swego. Zrazu płatny, daley, czyli dla
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innych skarbu zwłaszcza w czasie woyny wydatków, czyli
też za sprawą nieżyczliwych sobie, do roku tylko i5z6 ko
rzystał z tego, co mu było wyznaczono.
Gdy z przyczyny kacerstw wszczynaiących się , oburzać
się przeciw zwierzchności ustanowioney, pospólstwo Bazylei
poczynało, przeniósł się do Fryburga, skąd powróciwszy do
dawnego siedliska, tamże życia dokonał w roku 1536.
W manuskryptach Heilsbergskich znayduie się list do Ja
na Kochleusza, opisuiący śmierć Erazma w takowy sposób :
>Dominus Erasmus nuper dissenteriae morbo correptus
i2ma Julii vitam łinirit, agensjam annum 72. Quidquid
reliquit facultatum, illud omne partitn pauperum studiosorum commodis et usibus promovendislegavit, partim egenis innuptisque puellis honeste elocandis testamento consecravit. Sunt, qui illum circa 7,000 aureorum, non dicam
plus, reliquisse ferunt. Ex viventis adhuc ore me audivisse
commemini, prudentis et circumspecti viri esseparare ct reservare sibi, quo scilicet quamcunque fortunae injuriam molestiamque facilius ferre possit. Hinc nimirum et ipse sibi tot
magnorum heroum liberalitate adjutus compararat, quod
nunc post serelictum in sanctissimos usus erogandum statuit.
Thesaurum omnium librorum suorum, quorum mihi videndi
bis copia facta est, legarit praesuli cuipiam amplissin o,
cui id antę aliquot annos (ut mihi dixit Frobenius ) promiserat. Reliquit aureorum et argenteorum poculorum fere regium apparatum; adhaec numismatum aureorum , quorum
aliqui viginti, aliqui decem ducatos valent, non minimum
acervum. Totus erat jam vir doctissimus in restituendo Graeco Origene, cui sic erat jam morbi vi quam maxime urgente addictus, ut ab illo non citius discesserit, quam mors ipsa
a manibus scribentis calamum extorserit. Ultima verba, quibus iterum atque iterum repetitis, ac magnis suspiriis, ut
aniinum vere Christianum cognosceres, editis, terram reliquit: O Jesti filii Dei, miserere mei. Misericordias
domini et judicium cantabo ; liaec dicentem, mors iilico
oppressit. Funus lionorifica et magunifica sepultura curatum est in summi templi edito loco justa ritus cbristianae
>9’
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ecclesiae. Prodicrunt in funus singuli senatoriae dignitatis
ordines ac totius reipublicae Basileensis maximi quique proceres. Quidquid denique Basilea habuit literarum et virtutis sapientissimum et studiosissimum, illi omnes masimo dolore confecti, defuncto corpori hoc officio gratificati sunt.«

Domino Joanni Cochleo canonico Misnienti.
O księgach Erazmowych, co pisze, iż się dostały Praestili amplissimo, bylto Jan Łaski proboszcz Gnieźnieński,
który ie był od Erazma za życia iego kupił, zostawuiąc mu
do śmierci używanie onych: w życiu Erazma przez Pana
Burygni pisanem położone iest pismo przedaży z podpisem
Erazma i Łaskiego.
W tychże Heilsbergskicli manuskryptach iest list własną
ręką Erazma pisany, który, że się w zbiorze drukowanym nie
znayduie, tu się kładzie;

Erudito viro Hilario Bertulpho, in Aula Caesarea.
»S. P. Versipellis iste ad hoc praecipue venit isthuc, ut
me perderet, et suam ostenderet majestatem. Emisit libellum in Galliis, non minus furiosum, quam famosum', ple
num scurrilibus conviciis, ac manifestis mendaciis. Titulus
est: Julii Caesaris Scaligeri pro Cicerone contra Erasmum,
sed phrasim et ingenium non minus agnosco, quam hominis faciem. Accipe gestum: assecrit, me hoc egisse , ut
•extincta Ciceronis gloria ego pro Cicerone legerer. Apud
Aldum funclum officio servi hominis, id est lectoris, apud
eundem, nunquam surrexisse a mensa, nisi ebrium, cum
illic nihil apponeretur, quod posset inebriare, nec unquam
yacaret indulgere vino. Neque legisse Aristotelem, cum
nullum sit opus illius redolens ebrii aliquid. Orestes in ipso
paroxysmo diceret saniora. Sed dissimula etobserva. Vellcm te mutare gcnus vitae; dum assectaris aulam, nihil accrescit res, et decrescit aetas, quidquid interim ex te magni
pendet, illa consenescit. Si te Lugdunum conferres, aliquot
discipuli adirent te, et nonnihil emolumenti vcniret a typograpliis. Non omnibus cstfelix aula; hac de re serio tibi co-
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gitandym est. Bene vale charissime Hilari, praesentes pluribus non legas. Datum Friburgi 10 Xbris anno i52i.«

Erasmus Rolerodamus tuus mea manu.
De Epigrammatibus tuis edendis ipse statues. Vide tamen,
ut sint ostensibilia. Si vis in manibtts hominum versari, scribe
aliąuid, quod teratur manibus adolescentulorum, de eloquentia linguae T atinae, de praeceptis Retorices, aut ąuid
simile. Rursiun vale.

Erazma Roterdama nagrobek w Bazylei, gdzie zwłoki
iego złozone.
Christo Saluatori. S.
Desiderio Erasmo Roterodamo,
Viro omnibus modis maximo.
Cujus incomparabilem in omni disciplinarum genere
Eruditionem pari conjunctarn
Prudentia.posteri et admirabuntur etpraedicabunt.
Bonifacius Amerbachius, Hieronymus Frobenius,
Nicolaus Episcopius, haeredes et nuncupati
Supremae suae ooluntatis uindices , patrono optimo.
JVon memoriae, quam immortalem sibi
Editis lucubrationibus comparaait,
lis tantisper dum orbis terrarum stabit,
Superfuturo , ac eruditis ubique gentium
Collocuturo, sed corporis mortalis , quo
Reconditum sit ergo , hoc saxumposuere.
Mortuus est IV. Idus Julii
Jam Septuagenarius,
Anno a Christo nato
M.D. XXX. VI.

Exccrpta z listów Erazma, które do niektórych
Polaków pisat.
Do Jana Łaskiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
Roku i5a8 z Bazylei. Dzieła S. Ambrożego od siebie ze
brane, iemu przypisuie.

Do Andrzeia Krzyckiego, Arcybiskupa Gnieźnień
skiego.
Roku i5a5 z Bazylei. Donosi iako Hieronim Laski oddał
mu księgę przez niego pisaną, przeciw kacerstwu Lutra,
Brat zaś Hieronima tegoż pismo historyczne i wiersze, któ
rych wytworność chwali.
Roku i5a6 z Bazylei. Stąd wielbi naybardziey Krzyckiego, iż równie wierszem i prozą wybornie pisze, co się i Cy
ceronowi nie zdarzyło. Skarży się na prześladowanie do
nosząc, iż w samym Paryżu cztery księgi przeciw niemu pi
sane wyszły.
Roku 1527 z Bazylei. Chwaląc żarliwość Krzyckiego w pi
smach przeciw kacerzom, przy końcu wyraża, iż pomimo
wolą iego, malowany portret, Laski mu wiezie. Taką
w nim, dodaie, obaczysz postać, iaką pragną, abym miał
nieprzyiaciele moi.
Roku 1528 zBazylei, Donosi, iako w domu swoim umie
ścił posłanego na nauki siostrzeńca Krzyckiego, Zebrzydow
skiego Andrzeia, i że wszelkiego używać będzie starania,
aby młodzieniec korzystał z sposobności, którą miał do wy
doskonalenia.
Roku 029 z Fryburga. Żartuie z tych, którzy go usta
wicznie morzą: donosi, iż się przeniósł do'Fryburga.
Roku i52g. Donosi o wyieżdzie Zebrzydowskiego do
Paryża, o powrocie, i iako udał się do Padwy.
Roku 1531 z Fryburga. Dziękuie za przysłaną księgę,
którą napisał Krzycki de Sacrificio Missae, a razem pier
ścień rubinowy w zlocie, oprawny w serce. Stąd wstęp bierze do wylania swoiego na oświadczenie wdzięczności.
Roku i536 zBazylei. Winszuie godności arcybiskupiey,
ubolewa nad śmiercią Piotra Tomickiego, biskupa Kra
kowskiego.

Do Krzysztofa Szydłowieckiego , Kanclerza wiel
kiego koronnego.
Roku i526 z Bazylei. Wyraża wdzięczność za zegar złoty
z tegoż kruszcu łyżkę i widelce. Niegodnym się bydź wy-
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znaie tak kosztownego daru. Oznaymuie, iż księgi w łacinskini ięzyku, które mu przypisał, tak szczęśliwy miały od
byt, iż ie potrzykroć przedrukow ać musial Frobeniusz.
R. 1527 z Bazylei. Radzi, aby ile możności, wiódł Króla
Zygmunta I. do pokoiu. Zaleca Jana 'Laskiego proboszcza
Gnieźnieńskiego. Chorobą złożony przeprasza, iż słabą ręką
mniey może czytelnie pisać.
R. 1527. Powtarza prośby o utrzymanie pokoiu, i ufa
przyrzeczeniom sobie danym.
R. i53i. Za pamięć o sobie wyraża wdzięczność, ochotę
do posług oświadcza.

Do Piotra Tomickiego, Biskupa Krakowskiego,
Kanclerza W.
Roku 1527 z Bazylei. Zaleca Antonina lekarza, dziękuiąc
a względy iemu świadczone.
R. 1527. Donosi, iż u niego mieszkaiący Zebrzydowski zna
czny w ięzykach greckim i łacińskim czyni postępek.
R. i52g z Bazylei. Dziwnie się, iż ieszcze nie doszły rąk
Tomickiego dzieła Seneki, które iemu przypisał.
R. i53o z Fryburga. Wyczytawszy z listu Tomickiego, iż
Senekę odebrał, ale w slabem zdrowiu zostaie, umartwie
nie wyraża.
R. i536 z Bazylei. Usprawiedliwia pośpiech w pisaniu i wy
dawaniu ksiąg: o powrocie swoim do Bazylei donosi, iako
też iż miał myśl Paweł III- papież, uczynić go kardynałem,
albo opatrzyć dostatnie duchownym clilebem; dodaie zatem,
iż tego nie pragnie, ,i choćby miał ofiarowane sobie nie
przyymie.

Do Andrzeia Zebrzydowskiego.
Roku 1527 z Bazylei. Cieszy się z postępku w naukach pod
mistrzem znamienitym Leonardem Koxem.
R. i528 z Bazylei. Zasiedziałego w Paryżu wzywa do sie
bie , i prosi, aby imieniem iego Marcina Dąbrowskiego po
zdrowił.
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Do Jarosfatoa Łaskiego, Woiewody Sieradzkiego.
Roku i5a5 z Bazylei. Wychwala brata Jana proboszcza
Gnieźnieńskiego : nie radzi, aby mu konia , iak miał wolą ,
przysłał, dla ciężkich przepraw i kosztu.
R. i5a6 z Bazylei. Posyła księgę o stanie małżeńskim bezżenny żonatemu.

Do Jana Łaskiego Proboszcza Gnieźnieńskiego.
Roku 1526 z Bazylei. Żal wyraża po iego odieździe, i że
księgi, które do Polski posłał, oddane były przez Antonina
lekarza.
R. i527- Donosi o śmierci Hogstrata i innych prześladow
ców swoich, których miłosierdziu bożemu poleca.
R. 1527. Donosi o śmierci przyiaciela swego Frobena.

Do Jana Bonera.
Roku 153x. z Fryburga. Zachęca, aby nadziei rodziców
wysłany za granicę nie zawiódł.
R. 1532 z Fryburga. Janowi i Stanisławowi Bonerom
braci, dzieło od siebie wydane Tereneyusza, przypisuie.

O edukacyi do Xięźney Sapiezyny J. A. W. X. L.
W ostatniey rozmow ie, którąśmy mieli z sobą w Warsza
wie, uczyniłaś wzmiankę Wasza Xięcia Mość, iżbyś chciała
mieć odemnie przepisy względem wychowania młodego syna
swego. Z chęcią ten oblig na siebie biorę, a łącząc krwi
związek z szacunkiem, w krótkości słów zdanie moie w tey
mierze otworzę.
Wychowanie dzieci nayistotnieyszym iest rodziców obo
wiązkiem , i bydź powinno iedną z pierwszych usilności każ
dego kraiu. Żeby więc ściśley ze wszech miar powinności
dogodzić, tak wy chowanie młodzieży rozrządzać należy, aby
się stali i ośw ieconemi i cnotliwenii, a w tenczas i rodzice
pociechę, i kray w nich wsparcie i ozdobę swoię znaydzie.
Cel wychowania dzieci pierwszy, uczynić ie , ile możno
ści , naylepszemi, ale że powszechność tego celu na szcze
gólne w zględy podzielić należy, nie od rzeczy zda mi się,
nad każdym z nich uczynić zastanowienie.
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Wchodzą w naypierwszy podział przymioty duszy, po nich
przymioty ciała. Pierwsze nayszacownieysze, ałe i drugie
tak ścisły związek z picrwszemi maią, iż i nad niemi pieczo
łowitość rodzicielska powinna się zastanowić; nim więc do
celnieyszych przystąpimy, nad poślednieyszemi się nieco zatrzymaymy.
W przymiotach zmyślnych ciała zawiera się zdrow ie, moc
i układność. W obeyściu się z dziecięciem, co do zdrowia
dwoiaka powinna bydź uwaga; iak z slabem poczynać, że
by ie wzmocnić; iak z mocnem i czerstwem, żeby,go w tey
porze utrzymać. Obadwa te względy ieden powszechny
a prosty sposób skutecznie zastępuie, a ten iest, iżby piesz
czotą, lub zbyt wykwintnym sposobem działania nie grze
szyć. Troskliwość rodzicielska więcey czasem postrzega,
niż iest w istocie: stąd lekarstw7, prezerwatyw zbyt częste
używanie, słabiące siły dziecinne, i przyzwyczaiące nada
do zbytniey ochrony. Oycowie nasi nie zasadzali się na ta
kowych sposobach: nie ich prostocie, lecz roztropności
winniśmy moc i czerstw7ość naśzę: i widzimy dowodnie, iak
dzielnieysze bywało dawniey piwo z serem, niż teraźnieysze
herbaty i buliony. Żarłoczność w dziecięciu trzeba uskramiać; ale go też do zbytniey wstrzemięźliwości nie naglić,
i owszem tak mieniem używaniem do rozmaitości potraw
lub napoiów przyzwyczajać, iżby żadna rzecz w7 dalszym
wieku nie była mu nową, a przeto mogącą czynić odrazę,
lub uszkodzenie.
Powszechnym zaczyna bydź tonem, nie tak czynić, iak
dawniey czyniono. Poprawiać co było złego, iest rzeczą
chwalebną, ale dla osobliwości porzucać to, co było dobre,
oznacza płochość. Szacowna z wdzięku i mocy wyrazów, ale
nie z maxym księga, stawia nam teraz dość częste w idoki
Emilów. Pod pozorem zahartowania dzieci, widzimy smu
tne ofiary dziwactwa. Miarę we wszystkiem zachować na
leży : nie zdaie mi się , iżby zbyteczna wolność narażania się
na szwanki, zbyt późna rzeczy wiadomość, kiedyżkolwiek
na dobre wyyść mogły. Może grzeszę przywarą zastarzałego
przeświadczenia, czas skutki obwieści; życzyć należy, iżby
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były pomyślne : ile iednak miarkować mogę, ieszcze i po
dobieństwa do tego nie masz.
Zdaiesię z pierwszego weyrzenia, przymiot mocy ciał wła
snością tylko podleyszych stanów; że iednak z czerstwości
wynika, nie ma iśilź w zaniedbanie. Sławne owe greckie
i rzymskie Rzeczypospolite, czułe względem wychowania
młodzieży, zostawiwszy (iak się należy), pierwszeństwo
przymiotom duszy, nieopuszczały tego, co do wzmocnienia
ciał należało. Stąd owe igrzyska zapastników, szermierzów,
biegaiących w zawody, obrządki uroczyste i nagrody zwy
cięzcom.
Pora do wzmocnienia siły naylepsza przy rozrywce : na
ówczas dużania się wzaiemne, podnoszenie ciężarów, ubie
gania się na wyścigi, używane bydź powinny; z tą zawsze
ostrożnością, iżby właściwą młodemu wiekowi popędliwość
tak dalece uśmierzali starsi, iżby stąd nie było iakowey przy
czyny do szwanku, lub uszkodzenia.
Układność trzecim iest powierzchownym przymiotem, i
lubo co do zdrowia i mocy mniey potrzebna , zdatna iednak
z wielu miar. Rzadko w życiu z takowemi sprawa , którzy
gardząc powierzchownością, na tem się iedynie zastanawiaią, co wewnątrz. Iść wbrew ustanowionym zwyczaiom, nie
iest drogą właściwą do doyścia tego, czego pragniemy; by
leby więc uleganie innym w rzeczach potocznych nie było
lekkomyślne i podłe, lepiey zawsze tak czynić, iak drudzy ,
niż osobliwością postępowania obrażać tych, z któremi stan
nasz przestawać każę.
Postać przystoyna wchodzić powinna w przepisy wycho
wania młodzieży: z tego więc powodu uczenie się tańca
lubo z pierwszego weyrzenia zdaie się bydź plochością, stało
się potrzebą, nie do teatralnych skoków, (takowa podłość
zastanowienia nie warta), ale dla tego, iż mistrze tańców
sposobiąc ucznie swoię do przystoynego postaci utrzymywa
nia , nadaią wdzięk i składność wzruszeniom zwierzchnim,
a przeto zmnieyszaią odrazy, które niezgrabność za sobą
ciągnie. Nauki maneżu i fechtowania, oprócz innych zdatności, równie zmierzaią do tego celu. Nie bez przyczyny
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zalecał Plato uczniom swoim, aby Gracyom czynili ofiary;
ukrywał on pod tem zwierzchnego obrządku podobieństwem
prawdę istotną. Przekonany doświadczeniem, iż w ięcey
częstokroć działa pozor, niżeli istota, szedł za słabością
wieku swego-; wszystkie zaś następuiące aż do tego, w któ
rym żyiemy, a pewnie i te co po nas będą, równie tey przy
warze podlegle zostaną.
Co do przymiotów duszy, te tak w dziecięciu wzmagać
należy, iżby się stało człowiekiem prawym, obywatelem
zdatnym, cbrzcś.ianinem przykładnym.
W człow ieku prawy m zawieram rozmaitość stanów. Uro
dzenie i skutek urodzenia, możność, stawi młodego syna W.
X. JM ci w tey porze , iż będzie otoczony rozmaitego rodzaiu
sługami. Wprawiać go więc zawczasu do tego potrzeba,
izby był dobrym panem. Nie trzeba nadto wbiiać w młody
umysł przyszley możności; umie się wkradać miłość wła
sna i w dziecinne umysły, ale .trzeba będzie, gdy się pora
zdarzy, wznawiać rozmowy potoczne o obowiązkach pa
nów względem sług. Niech wie, że nie dość iest bydź pa
nem , ale trzeba bydź panem dobrym; niech wie, iż szcze
remu przypadkowi możność i zacne swoie urodzenie winien;
niech w ie i wchodzi w to zawczasu czułem baczeniem , iak
iest bolesna i uciążliwa strata wolności, a będzie umiał na
ten czas oszczędzać takową stratę tym, których los, a raczey
niedościgle przeznaczenie boże pod iego w ładzę i zwierz
chność podda.
Rodzicom i nauczycielom wypłacić się dosyć nie można.
Starato pow ieść i prawdziwa, trzeba więc wrpoić ią w umysł
młody; żeby w nim z wiekiem i wzrostem gruntowało się
należyte ku rodzicom i nauczycielom uszanowanie i wdzię
czność.
Obowiązki małżeńskiego stanu doyrzałsze'y porze zostaw ić
należy ; ta gdy przyydzie, niech bierze naukę z zapatrywa
nia się na okropne skutki małżeństw teraźniey szych mo
dnych.
Obowiązki przyiaźni znaleźć też tu mogą swoie mieysce.
Mało iest takich, którzy wiedzą co przyiaźń, mniey nieróTom Fil.
20
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Mnie, którzy to czynią, co Miedzą; a ie i przedtem nie
nadto prawdziwych przyiaciół w idzieć trafiało się, świad
czą rzadkie przykłady, które starożytność głosi i wielbi.
Nie trzeba iednak w tey mierze rospaczać : niech się stanie
godnym przyiażni, a przyjaciela znaydzie.
Obywatelstwo, osobliwie w krąiu wolnym, piętnem , że
tak rzekę, bydź powinno umysłów. Kto się w tym stanie
godnym człowieka urodził, istotną iest częścią oyczyzny
swoiey; na iey dobro powinien się wy wnętrzać, iey zysk
nad swóy przekładać, a choćby i ©stratę życia szło, chętnie
ie łożyć na tak świętą powinność. Niech bierze zasilenie
z dziel Greków i Rzymian; nie z tych iednak, gdzie przemoc
wyższych gnębiła słabych; nie z tych , gdzie dla wewnętrzney niezgody upodlili się pod iąrzmem, ale niech tam
ze słodyczą czerpa naukę obywatelstw a, gdy w szczęśliwey
swobodzie bardziey zadziwiali św'iat wspaniałością umysłu
i cnót, niżeli zwycięztwy.
Nayszacownieyszy tytuł ten iest, który nam łaska boża
pozwoliła nosić , zdarzaiąc miłościwie urodzenie i wycho
wanie w' w ierze świętey. Ale nie dość bydź chrześcianinem,
kto obowiązków istotnych chrześciaństw a nie pełni; nad tem
się więc naybardziey w wychowaniu młodzieży zastanawiać,
powinność iest rodziców, aby z młodych lat w paiali w umy
sły dzieci swoich św ięte obowiązki w iary , a stąd serce za
grzane słuchaniem i rozpamiętywaniem wyroków’ bożych,
ażeby w nich nakłaniało w dalszych cżasiech wolą do ocho ■
tnego ich pełnienia. Dwoiaka w tym świętym obowiązku
może się przytrafić zdrożność , i przeto wcześnie iey zapo
biegać należy. Dwoiakość tey zdrożności ta iest, naprzód
zbyteczne a nierozważne zasadzenie się nad niniey istotnemi
obowiązkami; powtóre zbyt wolny, a przeto zuchw ały spo
sób myślenia. Pierwsza z nich rodzi zabobonność; druga
sprawia niedowiarstwo. Nie należy w liczbę zabobonów
kłaść niektórych powierzchownych religii obrządków ; ich
cel szacowny i użyteczny dla tego, iż wzbudza ku gorliwey
pobożności; i lubo częstokroć nie iest obowiązkiem przy
kazanym , sposobi iednak do zachowania i wypełnienia te-
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go, co iest przykazane. Ściśle a istotnie wzięta zabobonność
ta iest, która pominąwszy to, co religia przykazuie, zasta
nawia się nad tem, co plochość mniey baczna wymyśliła;
takie są powieści ludzi prostych, uwagi i zastanowienia się
nad rzeczami maiey wagi, zgoła to wszystko, co ugrunto
wane na czczey powierzchowności, przekłada wymysł ludz
ki nad przepisy słowa bożego, i co zwierzchność namiestnicza kościoła oznacza, którey straż nieskazitelna wyroków
bożych do skończenia wieków iest poruczona-. Nie wstydzę
się Ewanielii, mówił Paweł święty, a te słowa, ieżeli kie
dy, w wieku naszym iak nayusilniey młodzieży wbiiać w pa
mięć potrzeba , ażeby się uzbraiali w stałość i męztwo prze
ciw zdaniom płochoporywczym, które tam, gdzie rozum
pod iarzmo wiary poddawać należy, śmią miałkością rozu
mu roztrząsać niedościgłość taiemnic bożych; blużnią to,
czego nie wiedzą, a biorąc nazwisko lilozofów, uwłaczaią
nauce szacow ney.
Określiwszy w krótkości słów to , co się przymiotów du
szy i ciała tycze, przystąpmy do nauk i sposobu uczenia.
Fałszywe to iest zdanie, i godne plochości wieku naszego,
iż dość iest człowiekowi dobrze urodzonemu mieć wiado
mość rzeczy ogólną. Nauka gruntowna żadnego stanu nie
szpeci, i owszem widzimy , że i tronów iest zaszczytem. Nie
podobna rzecz iest w każdym rodzaiu wiadomości by dź bie
głym, i dla tego młodzieniec uczący się , w niektórych niech
ma wiadomość ogólną: w7 tych , które stan iego przyszły ko
niecznie wyciąga, niech tak wyćwiczonym i umieiętnym
zostawa, ile tylko zdolność iego znieść będzie mogła. Za
siadać mieysce w7 senacie, zaszczytem iest dziedzicznym za
cnego domu ; ale zasiadać, nie maiąc przyzwoitych senato
rowi, lub ministrow i wiadomości. tem większa hańba, im
znamienitsi byli poprzednicy krwi i imienia iego, którzy też
same mieysca z chwałą swoią i pożytkiem kraiu osiadali.
Zaczyna się wychowanie młodzieży od reguł grammatyki
i uczenia ięzyków. Niech naprzód swóy w łasny dobrze umie,
inne, lubo się zdadzą, są przydatkowe. Żeby swóy ięzyk
dobrze umiał, niechay czyta dzieła dawnych pisarzów swo-

iego narodu: znaydzie w wspaniałey ich prostocie prawdzi
wą treść ięzyka rodowitego, a zatem, czyli wmówię, czyli
w piśmie nie będzie tworzył dziwacznych wyrazów , nie bę
dzie własności słów polskich naciągał do sposobu mówienia
obcych , a co nayw iększa szacuiąc dzieła rodaków, ustrzeże
się zby tniego uwielbienia cudzoziemczyzny ; to podobno naybardziey dopomogło do klęsk naszych.
Język łaciński ten gani, który go nie zna. Kto chce ze źró
deł czerpać wiadomość rzeczy, bez niego obeyść się nie bę
dzie mógł: inaczey zostanie gotowalnianym mędrcem, iakich teraz aź nadto. Francuzki dla wziętości powszechney,
angielski dla dzieł głębokich , włoski dla wdzięku, niemie
cki dla zclatności, potrzebne. Jednych w ięc używaniem
niech nabywa, iakie są włoski i niemiecki, francuzkiego
niech się uczy; gdy zaś lat doy rzalszych doydzie, naukę an
gielskiego własney iego woli zostawić można.
Kształtnie pisać nie iest rzecz istotna, dość żeby pisanie
było wyraźne i czytelne: że iednak to, co czynimy, iak naylepiey czynić mamy, i w tey mierze starania zaniedbywać
nie należy.
Zdrożność iest, a którey się nie dosyć dotąd zabiega , iż
nie przyzwyczaiaią mistrze uczniów swoich do czytania tak,
iak się należy; stąd bardzo rzadko znaleźć dobrego czytel
nika. Naprzód czytaiący powinien umieć się zastanowić
tam, gdzie się peryod kończy, zatrzymać nieco, gdzie myśl
zawieszona, zgoła umieć rozeznawać, i tak w czytaniu, iak
w pisaniu zachowywać to, co się czynić ma według przepi
sów ortografii. Powtóre trzeba, iżby czytaiąc wiedział iakim tonem głosu obwieszczać ma rzecz, którą czyta. Zna
miona podziwienia, pytania, i inne do tego są ustanowione.
Inaczey się roaią czytać wiersze, inaczey proza, a i w tych
według rodzaiu rzeczy powinny bydź różnice. Te pierwia
stkowe reguły służą daley do deklamacyi, to iest do obwiesz
czenia tego, cokolwiek się w rozmaitych rodzaiach krasomówstwa słuchaczom użycza, równie w rzeczach ducho
wnych , iako i św ieckich.
Nauczywszy się mówić, trzeba wiedzieć iak mówić, i co
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mówić. Krasomówstwo czyni wymownym, gdy ozdobą
powierzchowną kształci wyrazy, któremi się myśli nasze
obwieszczaią. Jeżeli gdzie w wolnym narodzie krasomów
stwo iest potrzebne ; stąd też naybardziey u Rzymian i Gre
ków kwitło. Czerpać tę naukę potrzeba naybardziey ze źró
deł starożytności. Arystoteles i Kwintylian dali reguły, Deniostenes z Cyceronem przykłady. Tenże sam Arystoteles,
który dawał rozmaitych nauk prawidła, pomieścił między
niemi rymotworstwo ; że iednak nie do pożytku, lecz iedynie ku zabawie służy, niech ma mieysce między przydatko
wymi , ieżeli uczeń mieć będzie do tego sposobność.
Radzą niektórzy pierw ey naukę filozofii niż krasomówstwa,
daiąc tego przyczynę , iż pierwey trzeba umieć myśleć, a do
piero potem uczyć się, iakim sposobem nayprzyzwoitszym
myśl swoię obwieszczać. Może w ięc przodkowa/: filozofia,
a przynaymniey pierwiastkow e iey części, nauce krasomowskiey. Wiadomość filozofii ze wszech miar iest użyteczna,
wprawia albowiem umysł do przyzwoitego sądzenia o rze
czach. Nad tą częścią naybardziey radziłbym się zastano
wić, do którey większą chęć, a zatem sposobność, uczący
się pokaże.
Nauka prawa powinna się zaczynać od pospolitego, a na
własnem kraiowem kończyć. Stosowana zawsze bydź ma do
historyi, a natychmiast odrazę właściw ą sobie utraci. Nie
dość iest wiedzieć i pamiętać, iakie były i są państw rozma
itych prawa , trzeba w to weyść, z iakich powodów' szły, i do
iakich skutków' zmierzały i zmierzaią, a naówczas i treść
prawdziwa , i duch przepisów prawnych łatwo się poymie.
Geografia wchodzi w liczbę wiadomości potrzebnych.
Historyą ieszcze zdatniejsza, byleby się nie zasadzać nad
samemi kresami czasów i rozmaitością dzieł; ale z przykła
dów brać naukę i oświecenie.
Trzeba czas oszczędzać; ile możności, ale nie wpadać
w zbytek przesadzania w nauce. Młode mędrki podobne są
owocom przez kunszt wcześnie wydanym: cłoyrzcw'aią pra
wda prędzey, nigdy iednak tego smaku i iędrności mieć nie
mogą, iaka iest w tych, co o właściwey porze dochodzą.

'2O'

Z

I

234

PISMA

Nadto się wiele rzeczy razem uczyć, iest to chcieć żadne'y
dobrze nie umieć. Niechay nauki iedna po drugiey idą cią
giem sobie właściwym; przypadkowe iednak niektóre z istotnemi można połączyć.
Żeby ninieyszy list właściwego zamiaru nie przeszedł, opuszczam mniey istotne rzeczy; życzę zaś, aby te moie uwagi
zdatne były i temu, dla którego są pisane , i tym którzy przy
łasce Eożey, po nim następować będą.
O pismach peryodycznych.
Zadosyć czyniąc żądaniu WMPana, to co wiedzieć mogę
o rozmaitych rodzaiach pism, które w Europie wychodzą
co miesiąc, co dni piętnaście, co tydzień, zgoła według
rozmiaru piszących ; w krótkości określam.
Pisma peryodyczne są, które w zamierzonym czasie ciągle
wychodzą, i obwieszczaią rzeczy służące ku nasyceniu cie
kawości i ku nauce. Gazety są w rodzaiu pierwszym', w dru
gim dzienniki uczone , które podarą wiadomości pisma no
wo wyszłe, wynalazki, tak w naukach, iako i w kunsztach.
Dawnieysze wieki nie zdobyły się na ten sposób pisania ;
znayduiemy iednak, iż przeczuwały iego dobroć i użytecz
ność. Nim więc o takowych pism zdatności, przepisach,
przywarach mówić będziem, zastanówmy się nieco nad ich
początkiem, następstwem, i stanem teraźnieyszym.
Aulus Gellius w dziele, któremu dał tytuł: Nocy Attycz
ne , uczynił zbiór wybranych rzeczy z ksiąg, które czytał:
zaś Focyusz Patryarcha Carogrodzki w księdze biblioteki
pisarzów bliżey ieszcze przystąpił do celu dzienników uczo
nych, opisuiąc dzieła dawnych pisarzów, i daiąc zdanie o
ich wartości. ,
Ostatniemu wskrzeszeniu nauk w Europie winniśmy pisma
peryodyczne, z których korzystamy.
Pśaypierwszy w roku 1665 Francuz Salo wszczął pamię
tnik czyli dziennik o uczonych (Journal des saoans} to dzie
ło następcy iego dotąd utrzymuią.
Denis także Francuz, w roku 1672 wszczął pamiętnik o
naukach i kunsztach i wschodził przez lat trzy.
Wiadomości o Rzeczypospolitey uczoney (les rtoiwelles
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de la Republique des lettres) wszczął sławny Bayle w ro
ku i684, i tem dziełem założył grunt wziętości i sławy swoiey. Daley Basnage wydawał historyą dzieł ludzi uczonych';
le Clerc Bibliotekę powszechną i historyczną: po niey tenże
wydawał Bibliotekę wybraną.
Merkuryusz Francuzki z różnemi przydomkami wycho
dzący trwa dotąd, lubo nie w tym gatunku, co przedtem.
Dziennik miasta Trevoux (Journal de Treuouse) , pisany
był ciągle od Jezuitów. Po ich zniesieniu, uczonych towa
rzystwo na nowo go przedsięwzięło.
Pierwszy dziennik Angielski wszczął się w roku 1690. Po
nim drugi: Censura .Tentportinr, daley; Bibliotheca cu
riosa, pamiętnik nauk. Z pism peryodycznych nayslawnieyszy u nich Spectator, modelus wszystkich następuiących, miał w następstwie Monitora i Gadatliwego.
Dziennik Włoski w roku 1668 pisany przez Nazatego,
-w Rzymie wychodził. W Parmie, Bobertego. WFerrarze, Torrego. We Florencyi Apostolo Zeno pisał go pod
tytułem: Galeria di Minerua.
W Lipsku, ięzykiem Łacińskim pisany wyszedł pierwszy
Niemieckich kraiów dziennik w roku 1G82 podtytułem:
Acta Eruditorum, i dotąd trwa.
W Parmie tą^żeŁaciński, Nooalitteraria- wNiirembergu roku 1703 Nora litteraria Germanicae'. w Szwaycarach Scheutzera Nora litieraria Helretiae.
Naysławniejsze temi czasy w’ięzyku Francuzkim są trzy
pisma peryodyczne: DziennikFrerona (Annee litteraire).
Dziennik Encyklopedyczny (Journal Encyclopedique) , i
roczne dzieie statystyczne, cywilne, i uczone Lingueta, (Auuales Politiqu.es, cioiles et litteraires)).
Dziennik Frerona zaczęty przez X. Desfontaines, konty
nuowany przez Frerona, teraz przez syna iego trzymany
iest w spółce wybornych, i co do nauki i co do stylu to
warzyszów. Szacunek tego dzieła stąd naywiększy iż sprze
ciwia się mocno a gruntownie niedowiarstwu, zepsutey
obyczayności, zgoła temu wszystkiemu, co wieku nasze
go płochość mniey przyzwoicie szacownym tytułem filo
zofii oznacza.
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Dziennik encyklopedyczny sprawiedliwie a roztropnie o
rzeczach sądzi, trzymaiąc miarę między pochlebstwem , a
zbyt ostrą krytyką.
Roczne dzieie Lingneta, osobliwością zdań, a śmiałym ,
zwięzłym, i dzielnym wyrazem są znamienite.
W Polsce pierwsze było pismo peryodyczne Monitor ,
na wzór spektatora Angielskiego: iakoż wiele w nim iest
dzieła pierwiastkowego tłumaczeń.
Zabawy przyiemne i pożyteczne, zawieraią w sobie i pro
zą i wierszem dzieła wybrane w różnych materyach , tak
oryginalne, iako też i tłumaczone.
Wychodziły w roku 1768. Uwagi tygodniowe Warszaw
skie : cel ich był chwalebny, pomnożenie ekonomii; dzieło
to nie długi ciąg miało.
Actalitteraria Regni Poloniae et M. D. Lithyaniae,
przez Wawrzyńca Mitzlera po dwóch leciech się skończyły.
Niemieckim ięzykiem wydał był także tenże Mitzler pa
miętnik: Bibliotheca Parsauieusis- — Vars: et Lipsiae
1755.
Francuzkim ięzykiem wyszedł był pisany dziennik Polski
przez Friese, Journal litteraire cle Pologne), ale pierw
szy tylko tom wydrukowany Był i drugi dziennik Francuzki
przez Tłusert, ale ten krótko trwał.
e
Pamiętnik i Magazyn Warszawski, dokładne względem
handlu i porządków wewnętrznych kraiu zawieraią w sobie
wiadomości. Przystępuje pamiętnik do dzieników uczonych,
obwieszczając nowowyszłe kraiowe dzieła, W’yluszczaiąc ich
treść, i daiąc zdanie swoie o ich wartości.
Zdatność pism peryodycznych w tem iest; naprzód iż ciągle
użyczaiąc wiadomości o pismach, naukach i kunsztach , daią
poznać ich wzrost, lub szwank i upadek. Użyczaią innym
kraiom tego, co się u nich dzieie, i tym sposobem ciekawo
ści publiczney stan w tey mierze całego świata stawiaią przed
oczy. Oszczędzaią kosztu kupowania ksiąg nowo wychodzą
cych, a natychmiast oznaczaią, które wartością swoią go
dne czytania, lub nabycia. Opisem krytycznym hamuią po
ryw czość pisarzów lekkomyślnych, a mało wiedzących ; po-
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chwałą zaś wzbudzają chęć do coraz doskonalszych i pism
i wynalazków.
Przywara pism peryodycznych w powszechności ta iest
teraz, iż ich nadto, a przeto po większey części iedne dru
gich są powtórzeniem. Druga przywara nierzetelność, kie
dy piszący nie tak rzeczy opowiadaią, iak są w istocie, czylito przez lenistwo, czyli przez niesposobność. Trzecia, wzglę
dy szczególne, czyli do pochwał, czyli do nagany.
Pisma peryodyczne powinny mieć , tak iak inne, które na
świat wychodzą, za cel pierwszy użyteczność. Takie więc
bydż maią, iżby nie zawodziły w obietnicach swoich, a
przeto nie nadto wiele obiecywały. Lepiey albowiem wię
cey dać, niż się obiecało, niżeli zawodzić datkiem nie we'dlug obietnicy.
Sądzą niektórzy, iżby naylepie’y było, gdyby pisarze dzien
ników uczonych przykładali tylko treść pism na świat wy
chodzących , zostawiąc czytelnikowi zdanie. Nie rozumiał
bym , iżby krytyki i pochwały, byleby sprawiedliwe i umiar
kowane , miały bydż zdrożnością. Wielkiey iednak do tego
potrzeba w piszącym i uwagi i rotzropności, żeby i znał się
na tem, o czem sądzi, i dał sobie czas do sądzenia, i umiał
tak sądzić, iżby i naganą i pochwalą nie obraził.

0 brodzie.
Jan Kochanowski dowcipnym wierszem pierwiastki bród
opisał; rzecz więc ta lubo nie wchodzi w’ istotnieysze zasta
nowienia, może służyć iednak ku nieiakiey i nauce i zaba
wie. Na tym fundamencie tak z powieści innych, iako też
z tego, co sam wyczerpnąć w tey mierze mogłem, postano
wiłem pisać o brodzie. Gdyby mnie raczyli naśladować, a
raczey poprzedzić pisarze wieku naszego, a zamiast zbyt
wolnych o wierze, zbyt rozwiozlych o obyczaiach zdań , za
stanowili się nad brodą, nmieyby było złego na świecie, niż
teraz iest, albo i potem będzie.
o
Oyciec nasz pierwszy Adam stw orzony w zupełney porze ,
a zatem kształcie człowieka , ile nie przechodząc przez nie'-
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mowlęctwo, ani przez stopień pierwszej’ młodości, ale bę
dąc postawionym wstanie męzkim, miał lice zarosłe.
Pismo święte oprócz te'y czci, którąśmy iemu winni, iakó
źródłu wiary, najstarszą iest księgą świata, a zatem i tym
ie sposobem hiorąc i w rzeczach wiary nie tykaiących się,
naydokladnieyszem staie się w k ażdey okoliczności oświece
niem i prawidłem. W tem więc zamierzeniu poważam się
od świadectw i wyrażeń iego rzecz zacząć.
W księgach Lewityku pierwsza iest wzmianka o brodzie,
a to gdy zakazane było kapłanom nie tylko iey golenie, ale
nawet strzyżenie w okrąg włosów: Nerpte in rotunduni
attondebitis comam , nec radetis barbam.
Gdy Dawid słał posły do króla Ammonitów, ten na
wzgardę kazał im połowę brody ogolić : dowiedziawszy się
o tem Dawid, dał rozkaz powracaiącym , aby się zatrzymali
w Jerychu; pókiby im brody nie odrosły. Manete in Jericho , donec crescat barba oestra. Rozdział 5, v. 2.
Tenże Dawid w Psalmach przyrównywa słodycz towa
rzystwa braterskiego do maści i balsamu woniciąćego, któ
ry spadał po brodzie Aaronow'ey: Sicut unguentum, ąttod
descendit in barbam, barbam Aaron. Psal. i33 , v. 2.
Brody ogolenie było oznaczeniem klęsk naywiększych:
stąd owre słowa w Izaiaszu: Ascendit domuś et Dibón ad
excelsa in planctum super Nabo et super Madaba, Moab
elutańt; in cunctis capitibus ejus calfitium , et otnnis
barba radetur. Iz. rożdz. 15, v. 2.
♦W rozdziale 4* w ierszu 5 opisuiąc śmierć Godoliasza,
Jeremiasz mówi, iż przyszło z Syllo i Samary i ośmdziesiąt
mężów7 w podłych i zdartych sukniach i z ogoloną brodą na
znak żalu: Fenefunt viri de Sichem, de Sylo et de Sama
ria octoginta, rasi barba et scisSts oestibus et squalićntes.
Jak w ięc broda była ozdobą i upow ażnieniem, tak iey odięcie gwałtowne naywiększą wzgardą; dobrowolne oznaczAiiem żalu i rozpaczy.
JN aydawnieyszy naród, o którym lubo niedostateczne ,
przecięż niektóre z starożytnych pisarzów mamy wieści, iest
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Egypcyan. Dyodor w księdze pierwszej’ rozdziale ośmdziesiątjm czwartym twierdzi, iż na znak żałoby golili nie tyl
ko brody, ale nawet i włosy: naywiększą zaś u nich była ża
łoba śmierć wolu Apisa, którego za boga czcili. Pliniusz
W’ księdze 8 rozdziale 46 tak mówi o śmierci wolu ubóstwio
nego : Non est fas eum certos vitae excedere aimos;
tnersumque in sacerdotum fonte enecant, quaesituri
ludu alium quem substituant, et donec inoenerint, moerent derasis etiam capitibus. Tenże Pliniusz twierdzi o
Etyopach, iz włosy i brody zapuszczali. Indyanie według
świadectwa Strabona w księdze 15 nie tylko zapuszczali bro
dy, ale ie i pstrzyli rozmaitemi farbami, co dotąd ieszcze
W niektórych częściach tych krain iest w używaniu.
U Assyryyczyków, według zaświadczenia Justyna w księ
dze drugiej- , Semiramis rozkazała poddanym golić brody,
i pierwszato iest w starożytności wzmianka, (ieżeli tylko nie
fałszywa), o odięciu tych właściwych płci męzkiey powierz
chowności. Nie dawno iednak wynaleziona w Rzymie sta
tua Sardanapala, (ponieważ nazwisko to na niey wyryte
teło) , okazuie monarchę tego z długą i trefioną brodą. Albo
więc odmieniono potem zwyczay od Semiramidy wszczęty,
albo też powieść Justyna nie prawdziw a.
Że dawni Persowie zapuszczali brody, świadczy Slrabo
w księdze szesnatey. Istotnieyszy tego dowód, trwaiąca do
tąd ruiny miasta Persepolis. Wydaią się tam na kamieniu
ryte posągi wielu osób, wszystkie zaś z zr.puszczonemi bro
dami, iako to w idzieć można w księdze peregrynacyi Szardyna (Chardin ) który te ruiny oglądaw szy, wyrysow ał na
miejscu, i na blasze wyrżnięte do dzieła sw'ego przyłączył.
Że tak Persowie, iak i inne narody wyżey wspomniane,’
urżnięciem włosów żal oświadczały, doczytać się można
w Kurcyuszu. Ten w rozdziale 5 księgi i o opisuiąc śmierć
Alexandra dodaie: Persae comis sito morę detonsis in
lugubri oeste cum conjugibus ac liberis, non ut oictorem et modo hoslem , sed ut gentis suae justissimum
Regem oero disiderio lugebant.
Grecy powszechnie, oprócz Lacedemończyków, brody
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zapuszczali, iak to widzieć można z posągów i rzniętych ka
mieni.
W księdze 24 Iliady Homera, Pryam oplakuiący śmierć
syna swego Hektora , sypał proch i popiół na włosy i brodę
swoię.
Mędrcy Greccy naieżali się obszerną i długą brodą, stąd
ów wyraz młodszego Pliniusza : Barba syluosa et pulchre
alita, quamvis res ipsa sit ezterior et fortuita, inter
hominis eruditi insignia recensetur.
Alexander przed bitwą pod Arbelami kazał żołnierzom
brody golić. Plutarch w życiu Tezeuszowem takową po
stępku tego daie przyczynę: Alcxander, prawi, przykazał
wodzom woyska swego, ażeby żołnierzom brodj- pogolono ,
dła tego, iżby nieprzyiaciele nie mieli za co ich uiąć. Sam
brody nie nosił, iako znać z posągów i monet iego; i lubo
wprawdzie dla wńeku w początkach panowania bezbrodnym był, przeszedłszy iednak lat trzydzieści, gdyby był
brodę zapuszczał, takby był w dalszych panowania czasiech
na stęplach monet ryty, i w posagach wydawany.
W irgiliusz o Mezencyuszu twierdzi: fusus promissam
inpectore barbarii — daley o Ebuzie królu {lutulów: olli
ingens barba reluscit.
(J Rzymian że w pierwiastkach broda była zapuszczona,
oznaczaią posągi Romulusa, i IN urny.
Liwiusz w księdze piątey opisuiąc wzięcie Rzymu przez
Gallów, a zatem morderstwo siedzących w rynku na krze
słach senatorów, stąd przyczynę ich śmierci wywodzi,
iż ieden z Gallów dotknąwszy się głaskaiąc obszerney i długiey brody Papiryusza, od niego laską uderzony by 1: adeo
haud secus quani fenerabundi (Galii) intuebantur in
cedium uestibulis sedentes uiros, praetor ornatum
habitumque humano augustiorem , majestate etiam,
quam oultus gravitasque oris praeseferebat, simillimos Diis. Ad eos uelut simulachra uersi quum starent, M. Papirius unus ex his dicitur Galio bar
bam suam, ut tum omnibus promissa erat, permulcenti, scipione eburneo in caput inctisso irarn mooisse,

RÓŻNE.

2/|I

iram mooisse, atque ab eoinitium caedis ort lim, caeteros in sedibus suis trucidatos.
Warro w księdze swoiey: de re rustica twierdzi, iż do
piero około rokit czterechsetnego, pięćdziesiątego czwartego
po założeniu Rzymu, ziawili się tam balwierze z Sycylii
przychodnie: Omnino tonsores in Italiam primupn venisse ex Sicilia dicuntur post annum 454 •' olim ton
sores non fuisse adsignificant antiquorum statuae,
quod pleraeque habent capillum et barbam magnam.
Potwierdza takową powieść Aulus Gellius w księdze trzeciey , rozdzielę czwartym , to dodaiąc , iż gdy zaczęli Rzy
mianie używać balwierzów, nie wprzód golili brody, aż po
leciech czterdziestu. Trwał zwyczay golenia bród u Rzy
mian aż do czasów Hadryana cesarza, to iest, do roku od
założenia Rzymu 870. Ten monarcha dla zakrycia przywar
twarzy zapuścił brodę, za przykładem pana poddani, iak
zwyczay, poszli. Do czasów Konstantyna wielkiego stalecz. nie brody zapuszczone bywały. W iego i synów iego wyo
brażeniach nie znayduią się.
Julian mniemaiąc, iż do filozofii broda istotna , zapuścił
ią na wzór sekty Cyników; stąd gdy się z niego lud Antyocheński naygrawał, niby usprawiedliwienie brody swoiey,
ale raczey satyrę na Antyocheńczyków napisał, która się
w dziełach iego znayduie pod tytułem: Misopogon.
Po śmierci Jidiana nie pokazuią się ani na stęplach pie
niężnych , ani w kamieniach rzniętych, ani w posągach ,
postaci cesarzów z brodą aż do Herakliusza, i odtąd wszys
cy ie cesarze Greccy, a zatem i ich poddani zapuszczali.
Ze północne dawne narody nie goliły bród, znać to z po
sągów Daków na kolumnie Traiana dotąd w Rzymie trwaiące'y. W poźnieyszych wiekach samo nazwisko zaszłych
w kraie Włoskie Longobardów to oznacza, stąd albowiem
wzięte: quasi longo-barbati.
W narodzie Żydowskim oprócz tego, co się wyżey namieniło , i w poźnieyszych wiekach ciągle trwał zwyczay za
puszczania bród. Opisuiąc kształt osób Piotra i Pawła Apo
stołów Nicefor, pisarz Grecki tak mówi: Petrus non crasTom PIL
21
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sa corporis statura fu.it, facie subpallida et alba admodum, capilli et capitis et barbae crispi et densi, sed
non admodum prominentes fuerunt. Paulus corpore
erat paruo et contracto, supercilia deorsuni uersus
uergebant. Nasus pulchre inflexus, ideoąue longior ,
barba densior et satis prolixa, eaąue non minus,
quam capitis coma canis erat respersa.
W pierwiastkach chrześciaństwa lubo broda tak, iak
uważane byclź powinny powierzchowności, za rzecz oboiętną miana była , przecięż zabiegając i w tey mierze zbytecznćy niektórych wykwintności, powstawali przeciw takowym
zbytkom pisarze i prawa duchowne. Święty Augustyn
w księdze de Serm. Dom. gani te zbytki: toż samo uczynił
Klemens Alexandryyski w księdze 3 rozdzielę 3. Święty Epifaniusz wyraźnie mówi: Atqui quo ad barbam attinet, in
Apostolorum constitutionibus dioino sermone ac dogmatepraescribitur neea corrumpatur; hoc est ne barbaponatur, neoe meretricis cultus et ornatus usurpetur.
Zbór Kartagiński, na którym dwieście czternaście bisku
pów zasiadało , między innemi wielu ten kanon ustanowił:
Clericus nec comam nutriat, nec barbam. Tożsamo
uczynił Zbór w Barcellonie, trzymany roku 54o.
Za czasów Ludwika cesarza syna Karola wielkiego, Zbór
Akwisgrański w wyrokach swoich głosi: Monachi in quadragesima nisi in Sabato Sancto , non radantur, alio
autem tempore semel per ąuindecim dies radantur et
in octaua Paschae.
Z tych i innych dowodów, które się tu nie przytyczaią,
pokazuie się, iż w zachodnim kościele pod czas owych wie
ków nie godziło się duchownym bród i włosów zapuszczać,
a przynaymniey zbytecznie one rozpościerać.
W posągach , obrazach, numismatach papieżów, w edług
używania wieków, w których żyli, widzimy zapuszczone,
zmnieyszone, lub ogolone brody. Trwały aź do Leona dzie
wiątego i Adryana szóstego. Po nich znowu nastały, a coraz
się zmnieyszaiąc doszły aż do Klemensa XI; odtąd żaden
iey nie zapuszczał.
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Kształty bród rozmaite bywały. Każda sekta.filozofów
miała swoię modę. W póżnieyszych wiekach przestrzyganie oney, podstrzyganie, zapuszczenie większe, lub mniey sze, rozmiar naksztalt miotły, naksztalt wachlarza, tak da
lece zatrudniał gustownoksztaltnych nosicielów, iak teraz
naywykwintnieysze dziwactwa w fryzowaniu włosów lub
peruk.
U nas w Polszczę, ile z nagrobków królów wnosić może
my, zwyczay zapuszczania bród dość statecznie trwał. Mo
że Kazimierz mnich, na znak dawnego stanu , przystrzygłszy
włosów, ieżeli nie zniósł, zmnieyszył tę okazałość. Kazimie
rza wielkiego broda długa była i trefiona, taka właśnie,
z iakową Romulusa posągi oznaczaią.
Zygmunt August ostatni był nasz monarcha z długą bro
dą. Stefan Polski ubiór przywdział i wąsy zatrzymawszy,
brodę przystrzygał zwyczaiem swego kraiu. Zygmunt trzeci
wniósł podgoloną brodę i wąsy, które od niego Szw?edzkiemi zwano. Władysław wąsy zupełnie zapuszczał, brodę
podstrzygał. Jan Kazimierz i brodę i wąsy. Jan trzeci zwy
czaiem na ów czas oyczystym wąs miał dostatni, goloną
brodę. Po nim Augustowie z stroiem Francuzkim golenie
zupełne i bród i wąsów wnieśli: a że nasz wiek mniey dba
ły o męzką, poważną zwierzchność i istotę, kształtnych się
tylko rzeczy, a zatem i postawy chwyta, nie masz nadziei,
aby się brody wróciły do dawnego przywileiu, a nawet i
wąsóm przy wzgardzie coraz większey rodowitego stroili,
na toż się samo zanosi, co się i brodom zdarzyło.

Herbarz Niesieckiego, do .. .
P od czas ostatniey bytności swoiey u mnie widząc Her
barz Niesieck iego na stoliku, winszowałeś mi Wmć Pan z urąganiem, iż stanę się sławnym genealogistą , i wskrzeszę gust
Heraldyki. Był natychmiast żart za żart. Ale teraz przedsię
wziąłem w oczach Wmć Pana , a z nim wielu uprzedzonych,
usprawiedliwić ten kunszt, i Niesieckiego. Gdyś go Wmć
Pan ganił, pytałem się czyś go czytał? usłyszałem, broń BoV! więc ganiłeś go z tytułu, albo z powieści innych, a ci
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inni może go także nie czytali. Wykroczyłeś więc przeciw
regułom krytyki, a względem iednego z naylepszych, a
w owe czasy podobno iedynego krytyka w narodzie naszym.
Kto o wartości herbarza Niesieckiego sądzić chce, trze
ba iżby się zastanowił nad niezmiennością dzieła, które ten
pracowity a uczony mąż przedsięwziął. Więc na zarzuty, iż
nie wszystkie familie i herby opisał, iż o wielu niedość do
kładnie wspomniał, ta naysprawiedliwsza odpowiedź, iż
pisał sam. Jeżeli go więc winować należy, od tego trzeba
zacząć, iż się podiął takowey pracy, którey zadość uczynić
bez pomocników nie było podobna.
Trzeba to dzieło dobrze roztrząsnąć, żeby poznać szacu
nek iego. Uważaiąc źródła, z których czerpał Niesiecki, za
dziwić się trzeba nad niezmiernością tey pracy. Nie dość mu
było na tern, iż nabierał od szczególnych obywatelów wia
domości, akta publiczne, archiwów składy brał na pomoc.
Co tylko w pisarzach narodowych, lub zagranicznych zna
leźć mógł, coby do iego przedsięwzięcia służyło, używał. Rękopisma, których mógł tylko dostać, przytacza, zgoła nic
takowego nie opuścił, coby mogło bydź tak wielkiemu dzie
łu dowodem, wsparciem, lub obiaśnieniem. Zbiór w pierw
szym tomie następstwa senatorów, ministrów, marszałków,
seymowych, trybunalskich, a w nim każde następstwo do
wodami wsparte, to samo przez się dzieło godne iest w ro
dzaiu swoim względów nayodlegleyszey potomności.
Opisuiąc uczonych ludzi dzieła wszystkie ich pisma na
świat wyszłe przytacza, a ten zbiór szacowny nieśmiertelną
iest przysługą naukom kraiowym.
Krytyk rozsądny a biegły, rzecz, iaka była w istocie,
wyluszcza i poprawia.
Styl iego właściwy rocłzaiowi, w którym pisał, tem iest
szacownieyszy, iż w takim czasie pisał, gdzie powszechna
iakowaś zaraza skaziła go była zupełnie.
Nawróćże się, móy przyiacielu, i szacuy dzieło, któremuś
uwłóczył, dla tego tylko, żeś go nie znał.
Znaycłuią się, nie przeczę ia temu, w tem dziele niektóre
przywary, iedne zdrożnością można nazwać czasów, w któ-
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rych pisał; drugie stanu, w którym był; trzecie własne oso
by iego.
Wzbiiał się niekiedy nad wiek, w którym żył, niekiedy
iednak przyznać należy, iż dał się uwieść powszechnym błę
dom. Lubo z innych miar krytyk przezorny, nie rozciągał
tego szacownego przymiotu, do niektórych przeświadczeń
starożytnością upoważnionych. Chcąc uszlachcić naród swóy,
postwarzał więcey bohatyrów, niżli ich było. Czytaiąc
w nim dzieła woiowników naszych, widzimy same tylko
zwycięztwa, a przecięż i nas zwyciężano. Nie iest to uwlóczeniem, kiedy pisarz dzieiów, zdróżności, lub niepomyślne
działania obiawi.
Był w zgromadzeniu zakonnem. Każde choćby nayświętsze z ludzi się składa, ma więc swoie wady i przeświadcze
nia. Wdzięczność względem fundatorów lub dobrodzieiów
zakonu, uczyniło go może zbyt rozciągłym w ich pochwałach:
szacunek współtowarzyszów podał ich życia nadto dokła
dnie.
Były i własne przywary, stąd i znaczne i osobliwe, iż ten
tak rozsądny i biegły w wielu rzeczach krytyk zasadzaiąc się
na płochych pismach lub powieściach , zapstrzył baykami
dzieło poważne. Ale któż bez zdrożności? a zatem któreź
dzieło człowiecze, bez przywary? Im mniey które ichnia,
tem szacownieysze: ale żeby żadney nie znaleźć, tego się po
niedolęźności ludzkie'y spodziewać nie można.

O tymże herbarzu.
Pisałem był dawniey o herbarzu familiy Polskich , i sza
cownym iego autorze Niesieckim. Sprawiedliwych on wzglę
dów i wdzięczności publiczney godzien, ale też z wielu miar
nie tak ostrey krytyki, iak roztropnego poprawienia. Lekkowierność iego, a bardziey wieku, w którym żył, zapstrzyła baykami dzieło, z innych miar znamienite. Na dowód
tey lekkowierności i naganney i szkodliwey, bo obrażaiącey
niekiedy sławę zacnych mężów, przychodzi mi tu położyć
wieść o Olszowskim prymasie.
21
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Pod literą 0. pisząc o nim Niesiecki, tem kończy: ‘Wkrót
ce po zeyściu swoiem widonńe się pokazał xiędzu Prątnickiemu swemu niegdy spowiednikowi, na ten czas kanoni
kowi Chełmińskiemu. Ten iednak przelękniony nie śmiał
się go o nic spytać, dopiero po odeyściu umarłego , fantazyi sobie dodawszy, wstał z łóżka, ognia skrzesać kazał, i
przy świecy zasiadł. Przychodzi powtórnie Olszowski, ale
i tu strach tak pomienionemu xiędzu odiął mowę, że do
niego nie mógł nic przemówić, aż sam prymas odchodząc
od niego, dwa razy te słowa powiedział: ach! cóż pomoże
człowiekowi! w tem zniknął.* To pod przysięgą zeznał ka
nonik , a Niesiecki przydaie zaraz źródło skąd to wyczerpnąl :
Litterae Patris Kostrzycki 1677.
Czytaiąc niedawno dzieło Epist. Famil. Załuskiego Andrzeia Chryzostoma biskupa Warmińskiego Vol. I. na kar
cie 695, te słowa znalazłem: <Notandum oero a canonico Culmensi Prątnicio (parco censurae quam meruit) , non leoiter famarn pie defuncti dictis laesam,
quaepostmodum.se inficiatus est esse locutum. Asseruisse autem ferebatur , sibi defunctum primatem per
somnum manifestum fuisse et illa protulisse oerba:
Quid homiliiprodest si unioersum mundum lucretur.'
Widoczna rzecz, iak uwodząc się autor dowierzaniem,
stal się współuczestnikiem owego baiarza Prątnickiego , któ
ry się potem baiarstwa swoiego zaparł, i owego iakiegoś
oyca K ostrzy ckiego, który niewart bydź iakąś ze świadec
twa powagą, baykę w listach swoich położywszy, ieszcze do
niey zaprzysiężenie przydał. Z tych i wielu innych powo
dów trzebaby przeczyszczoną tego szacownego dzieła nową
edycyą wydać.

Szachy.
Nie są rzeczą oboiętną i takie działania, które pospolicie
zowiemy fraszkami. Zapatrywanie się czułe , uwaga roz
myślna , z każdey rzeczy może mieć korzyść. W liczbie fra
szek łudzących nudności, są gry, w liczbie, tych pierwsze
mieysce i sprewiedliwie trzymaią Szachy,
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Kiedy się ta gra zaczęła ? kto iey wynalazcą ? rozmaite
w tey mierze są zdania ; a że, ile możność znosi, trzeba przecięż początków rzeczy dochodzić i dociekać, nie zclaie mi
się, iżby to miało bydź osądzone za fraszkę, co ia o fraszce,
a fraszce z pozoru pisać przedsięwziąłem.
Kiedy się rzecz o czem wszczyna, kładzie się, a przynay mniey kłaść się powinno opisanie i wyłuszczenie tego, o czem
się ma mówić. Ale że gra Szachów powszechnie wiadoma,
a iey wyłuszczenie nader byłody trudne do określenia , nie
zastanowię się nad tem czem one są, ale nad tem skąd źró
dło tey dowcipney zabawki, i iakie nam w tey mierze i sta
rożytność i wieki późnieysze, zostawiły znamiona i wiado
mości.
Naypierwsi, którzy o wynalazku te'y gry pisali, zasięgali
iey pierwiastków od Palamedesa wodza Greków pod Troią.
Naybliższy tych czasów pisarz, i bez którego dziwiących wie
ki następne dzieł możebyśmy wieści o tey woynie i oblęże
niu nie mieli, Homer wchodzący wielokroć w naymnieysze
okoliczności, o tey grze poznaki nie zostawił.
Gra Szachów w następnych w iekach wiadoma była Gre
kom i Rzymianom ; ale ten rodzay gry czy był takowy, iakim go teraz mamy ? rzecz bardzo trudna, a prawie niepo
dobna do uznania. Była gra u Rzymian coś na warcaby nasze
• zarywaiąca, którą zwano: Latrunculi; była inna mianowa
na : calculi scrupuli , ale gdy tych grów sposobu oznaczo
nego nie znayduiemy ,w żadnym wieków tamtych pisarzu,
nie można dać zdania, iżby to było tym kształtem i sposo
bem, którym są teraz Szachy.
W Persyi ta gra naypowszechnieyszą iest dotąd, ale przy
znawała Persowie, iż im z Indyi przyszła za panowania ich
wielkiego monarchy Kozroesa.
' Chińczykowie , którzy Szachy zowią grą słonia, i wniey
są wielce biegli, przyznaią także, iż ią z Indyi powzięli, a
z ich podania powzięcia tego starożytność znalazła się równa
z Persami , około naszego szóstego wieku.
Córka Alexego Komnena cesarza Greckiego w księgach
swoich Alexyados, pisanych w iedenastym wieku wyraża
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iż gra Szachów, którą zwie Zatrykion, od Persów do Gre
ków przeszła.
Po tych więc wszystkich ogólnych wiadomościach trzeba
się zastanowić nad tem, co w tey mierze wschodnich kraiów pisarze potomności podali. Z ich dzieł na nasze Euro
pejskie ięzyki przetłumaczonych, taka zostaie powieść: Ka
początku piątego wieku (iak my lata nasze rachuiemy ), za
siadał w Indyach na tronie państwa wielkiego monarcha
młody, pełen cnot, ale iakto zwyczay u dworów , psuły po
dli otaczacze otoczonego. Przyszło więc do tego, iż zepsuty
winą niegodnych otoczycielów młodzian, zapomniał o tem,
iż każdy monarcha iest oycem ludu, i miłość poddanych iest
wsparciem tronu; iż nakoniec te'y miłości zyskać inaczey nie
można, tylko staiąc się godnym kochania.
Przekładali mu niekiedy, gdy się pora do tego sposobna
zdarzyła, obowiązki iego, obowiązki istotne, cnotliwi pod
dani , rzadki rodzay przy złym rządzie ; i iak to się na nie
szczęście ludu zwyczaynie dzieie, sądzono przekładania z spo
sobu, iak były napisane, i że nie był grzeczny i kształtny,
śmiano się z nich. Wówczas Bramin ieden, chcąc na zabawki
tylko czułemu panu otworzyć oczy, wynalazł grę Szachów;
grę, w którey król iest istotą wszystkiego, a sam przez się
nic prawie nie znaczy. Podobała się gra i monarsze lubiące
mu fraszki, i dworakom, to tylko lubiącym, co pan lubi.
Ale młody monarcha miał czułość oświeconą, i ta czułość
sprawiła, iż poznał, że w fraszce nibyto płocliey , zamknięta
była nauka.
Wezwał więc do siebie wynalazcę gry szachów Bramina,
a gdy się przed nim stawił, tak mówił do niego : Wart na
grody szacowny ze wszech miar twóy wynalazek : zabawą
iest i nauką. Powiedz, iaką chcesz mieć nagrodę, i odbierzeszią. Miłościwy panie ! rzekł Bramin, iam z mego stanu
kontent; a ieźli za móy wynalazek mam mieć nagrodę , o ta
ką tylko proszę: Każ miłościwy panie, położyć na pier
wszym czworogranie szachownicy moiey szczególnie iedno
ziarnko zboża. Szachownica na sześćdziesiąt cztery podo
bnych części rozdzielona iest, niech więc od iednego ziarnka

na pierwszym czworogranie położonego, na każdy we dwóynasób ziarnek idzie. Zezwolił z chęcią monarcha , ale gdy
przyszło do rachunku, znalazło się przez coraz podwoione
powtórzenie, iż nagroda byłaby większa nad możność mo
narchy, i wartość państwa. Rachunek ścisły od iednego
ziarna sześćdziesiąt cztery razy podwroionego; przyniósł to,
iżby do opłaty potrzeba było szesnaście tysięcy, trzysta ośmdziesiąt i cztery miast; w każdem mieście miałoby bydż ty
siąc dwadzieścia cztery śpichlerzów; w każdym śpichlerzu
sto siedmdziesiąt i cztery tysiące, siedmset sześćdziesiąt dwa
korcy ; a w każdym korcu trzydzieści i dwa tysiące siedmset
sześćdziesiąt i ośm ziarn.
Po uczynionym takowym rachunku rzeczy z pierwszego
weyrzenia nibyto łatwey, przechodzącey iednak lubo w mo
narsze możność nadawaiącego; wziął pochop Bramin do
przełożenia panu swoiemu, iakto i możnym trzeba mieć
ostrożność, kiedy łaski świadczą.
Zdaie się próbować tey gry powzięcie od Indyanów, albo
od Persów, sposób dotrzymany powszechnie nazwiska pierwszey postaci króla, którego wszystkie inne bronią; nazywa
się on Szach, co w całey Azyi oznacza rządcę, monarchę.
Met albo Mat oznacza w tymże ięzyku zniszczenie, upadek,
wzięcie, i stąd koniec gry, dotąd zachowuiącey te wyrazy
od strouy wygrywaiącey: Szach mat, Szach met.
Gdy się ta gra do Europy przeniosła, co może się stało
w czasie krucyat, woien bożogrobskich ; Włosi, którzy ią
naypierwsi przeięli, nazwali ią od pierwiastkowego prze
zwiska Szach, Seacchi ; tak iak przedtem Grecy: Zatrykion.
JNay pierwsza sztuka w bitwie po królu królowa ; bo nasze
wieki grzeczne ku płci damskiey, tem nawet chciełi iey hołd
oddać. Ta sztuka walcząca w pierwszem wynaleztwie Sza
chów, zwała się wlndyach iPersyi, i dotąd się zowie Fertz:
co oznacza pierwszego po królu Radnika, albo Ministra.
Pisano księgi o tey grze miłey, dowcipney, zabawneyJan z Sałisbury pierwszy wydał ią w Anglii, Navarrus we
Włoszech; Kardynał Cajetanus w kommentaryuszach na
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dzieła świętego Tomasza z Akwinu. Hieronim Wida piękne
z Szachów w łacińskim ięzyku ułożył poema, które nasz Jan
Kochanowski na polski ięzyk przełożył.
Do G. K.

Takem ia tu przy moim kominku wykalkulował, iż ten list
zastanie WMćPana w Rzymie. W tem ia zaufaniu piszę,
winszuiąc, ciesząc się i zazdroszcząc. Winszuię podróży
piękney, szkoda że krótkiey. Cieszę się, iż ciekawe, wspa
niałe, użyteczne rzeczy oglądasz. Po dwóch iuż namienionych częściach zostaie trzecia , iż zazdroszczę. Kto raz Wio*
chy oglądał, a zapuścił myśl w to , czem niegdyś były, te
mu drobnieie wszystko , co potem widzi. Ja pragnę, iżby
wolnych narodów obywatele w wieku doyrzalszym czynili to
pielgrzymstwo , a z reszty ieszcze ułomków rzymskich zasycali swóy umysł.
Przez czas bytności moiey w Rzymie, nayulubieńszą prze
chadzką było to mieysce , które teraz zowią polem krów, a
było Forum Romanum, Wznosiło to, rozrzewniało umysł
móy, gdym deptał ziemię śladami Katonów upoważnioną.
Zdawało mi się widzieć owę mównicę przy Rostracli, z któ
rych dawały się słyszeć Grachy, Hortensyuszć, Cycerony.
Posiadaiących plac owe'y świątnicy Jowisza Kapitolskiego*
Bernardynów, rozżarzona imaginacya stawiała mi Augurami. Skała Tarpeyska , gdzie teraz ogród kapuściany, przy
pominała mi sławnych karą winowayców ; gęsi nawet zda
wały mi się bydź płodem onych, które krzykiem swoim
Gallów odegnały. Zgoła każde spojrzenie, gdy baczne,
każda myśl, gdy czuła, w stolicy świata wznosi umysł i
wzrusza.
Do X. S. P.

I za odpowiedź i za przysłane Toruńskie napisj’, wdzię
cznie dziękuię. Znać z samego nagrobku, iż Kopernik nie
tam, gdzie się urodził, pochowany. W katedrze Warmińskiey znayduie się dotąd iego grobowiec, i na nim dwie
sfery wyryte. Gassendy pisarz życia iego, wyraźnie mówi,
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iż przy katedrze Warmiriskiey umarł, i tamże pochowany.
Akta katedry starożytne, toż samo potwierdzają.
Napis w Toruniu pod obrazem Łukasza, Biskupa War
mińskiego, wraz z innemi przed i po nim tę katedrę osiadaiącemi, iest dziełem W ydżgi, Biskupa Warmiiiskiego.
Nie masz czego zazdrościć owemu ‘Łukaszowi, iż nu.nqu.am
risit. Jak ten głupi, który się zawsze śmieie, tak i ten nie
ardzo godzien naśladowania, który nigdy.
Do

Straciła Warszawa zacnego mieszkańca, naród szaco
wnego obywatela, X. Franciszka Bohomolca, niegdyś Je
zuitę. Mąż był roztropny, uprzejmy, bogobojny. Nie
była dziką cnota iego, użyczał się towarzystwu, i wielce
miły w posiedzeniu dobranych przyiaciół, umiał łączyć we
sołość żywą z przykładnością nienagannego życia. JNie na
dęty czczym pozorem mędrzec, ani gardził dobrem mie
niem, ani się o iego zbyteczność starał, i choć urodzenie,
przymioty i wziętość, dawały mu sposobność do wzniesie
nia się, obrał sobie mierność, i w niey trwał do śmierci.
Umieraiąc, małość zbioru swoiego poświęcił nieszczęśli
wym. Łzy słodkie wdzięczności uwielbiać będą pamięć iego.
'Utaionego w cnocie, nagrobku przychodzień nie obaczy:
ieśli przypadkiem rzuci okiem na to, co mu przyjacielskie
pióro określiło, uzna wczułem rozrzewnieniu, iakiego on
był szacunku godzień.
Do

.............

Dziwuiesz się W MPan, iż się ia na wsi nie nudzę; a ia się
dziwuię, iż się WMPan w mieście bawisz. Kto z nas dobrze
sądzi? podobno obadwa. Rzeczy idą od sposobu, którjTn
ie bierzemy: rozżarzenie uczucia zapraw ą iest wszystkiego.
Naynieszczęśliwszy iest stan tych, którzy ustawicznie pragną
tego, czego nie maią: choć albowiem i dostaną czego pra
gną, znowu znaydą, iż czegoś brakuie, i na nowo pragnąć
zaczną. Lepiey w tey mierze nie dowidzieć, niż mieć wzrok
nadto bystry.
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Ja staram się, ile możności, bydź w liczbie nie patrzaiących zbyt bystro na dal, a i na to, co mnie otacza, nie nadto
się patrzeć. Nie rozumiey, móy przyiacielu, z tych wyrażeń,
iżbym się poświęcił na odludka. Widzę i złe i dobre, które
się zdarza, zdarzało i zdarzać będzie. Powiadaią, iż dawne
wieki lepsze były od teraźnieyszych, iednakowoż tak iak my
na nasze, przodkowie nasi na swoie narzekali.
Ale wróćmy się do zamierzonego naszego celu o przemie
szkiwaniu w mieście lub na wsi. Niektórzy środek chcąc
utrzymać i założyć między wieśniactwem a dworszczyzną,
daią wsi lato , a miastu zimę. Zgoda i na to; kto się iednak
sam zabawić zdoła, obeydzie się bez tego podziału. Tak ia
trzymam o WMPanu, bo go znam gruntownie: tak spodzie
wam się, iż raczysz o mnie sądzić, wiadomy moiego sposo
bu myślenia; żebyśmy iednak przekonali niedowiarków,
przyiedź do moiey wsi na zimę, a ia cię gotów odwiedzić
wśród lata w mieście.
Do .............
Od sejmików aż do seymu politycyzm w Polsce panuie:
estto coś nakształt febry peryodyczney, która czy trzydnio
wa, czyli co czwarty dzień przypadaiąca , zostawia przedział
do odpoczynku, nim chorującego zaczepi. Następuie więc
ta dwuroczna crisis, i lekarzów wybrano. Idzie teraz o to,
żeby wiedzieć, czyli choruie, co ma bydź leczone. Przeszlyć wprawdzie gwałtowne wzruszenia, ale została się niedolężność. Lekarzów dosyć, ale choćby dobre recepty dali,
w złym stanie apteka. Może się więc nie znaydą lekarstwa
przepisane , albo choćby się znalazły, kto wie czy będą ta
kie , iakowych potrzeba. Prośmy więc Pana Boga, żeby to
nie otruło, coby miało uleczyć; a mieymy nadzieię, że ule
czy. N ie źle czasem sobie i pochlebić w nadziei: ta teź się
nam została. Jestem.
Do .............
Seym się zaczął, ciekawość się zwiększa, a może góra
rodzi. Nie wchodzę ia w skrytości gabinetów, a więc iakie
poiętność moia może obiąć , czynię wróżki.

n j
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Obywatele pobliźsi miasta zyskaią na iarzynie i oziminie ;
ęi co maią pałace, kamienice, dworki i karczmy, na nay •»
mie; ci, którzy przyiadą, ucieszą się na publice: ci, którzy
nie przyiadą, zyskaią na oszczędzeniu wydatkowi
Krasomówcy znaydą plac do obwieszczenia miodoplynności swoiey ; intryganci, ieżeli będą mogli co zyskać, zyskaią :
Filozofy znaydą materyą do uwagi; pobożni do medytacyj
pad marnościami świata, a ia na tem, że gazety będą cie
kawsze ; i tak ów seym, choćby nic nie zdziałał, zda się na
coś iednąkowo.
Do . ... .
Pierwsze słowo WMPana .do mnie, unoszące się nad li
stem, było według teraźnieyszego zwyczaiu po francuzku,
Cycerona i Pliniusza młodszego zostały nam odezwy listo
wne : a to co ie zaczynało: si oales, nie było napisane po
grecku.
Dobrze iest i wielce chwalebnie brać od cudzych, co nam
brakuie, ale nieprzyzwoicie brać od cudzych , bez czego się
obeyśdź można.
Wzięcie ięzyka francr.zkiego u nas, i u naszych sąsiadów
tak poszło, iak i greckiego u ■fcaćinników , poszło zaś z pism
znamienitych, z których iak z źródeł czerpali. Ale za podziwieniem nie szło bałwochwalstwo. Oddawano winną cześć
wynalazcom i kształcicielom wynalazków, ale patrzaiąc się
na cudzą wziętość, nie rozpaczano, iżby w wlasnem siedli
sku i wynalazek, i kształt nie mógł się znaleźć.
Tak la trzymam w moim szczególnym sposobie myślenia,
i lubo nie mam zuchwałości chcieć go dla innych czynić prze
pisem . nie zapędzaiąc się w nudne częstokroć wywody nad
to wielokrotnie próbować chcących, odpowiedź moię koń
czę, pisząc się nie z francuzka naypokornicyszym sługą, ale
iak wolnemu przystoi, szczerze życzliwym bratem.

Do .............
Z okoliczności teraźnieyszego papieża Piusa szóstego w li
ście
MPąna wyczy tuię to, z czego się śmieiesz, owe nie
gdyś płoche prześu sądczenie i bałamuctwo , mamek tylko
(11.
'
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i bab godne, iakby liczba sześć miała bydź zła wróżkę dla
rządzicielów Rzymu.
Ta wróżka tegoż gatunku, co proroctwa opata Joachimp,
Malachiasza, Nostradama, urosła zapewne po panowaniu
Alexandra szóstego Hiszpana, z domu 1'orgiów Wówczas
może sławny Paskwino ów wiersz niby prorocki wydał:
Sentpet' sub seartis perdita Borna fuit.

Niegodne są zastanowienia się takowe płochości: żeby' ie
dnak tem bardziey ich marność znieść, wyobrażam opis
tych papieżów, którzy liczbę szóstą z nazwiska mieli.
Pierwszy w rzędzie Jan szósty, Grek, wyniesiony na
stolicę apostolską w roku 701. dnia dwudziestego Paździer
nika. Rząd kościoła trzymał lat trzy, dwa miesiące i dwa
dni. Umarł dziesiątego Stycznia roku yo5. 0 nim ieden
z naydawnieyszych pisarzów Anastazyusz twierdzi, iż bunty
Rzy mu roztropnością uspokoił; Gizolfa xiążęcia Longobar
dów w Benewencie od pustoszenia Włoch namową, poda
runkami i sprawnością swoią odwiódł. Bazyliki rzymskie
wspanialemi ozdobami ukształcił.
Szczepan szósty obiął rządy kościoła w roku 897, był Rzy
mianin, trwał iego rząd lat cztery. Umarł w roku 900. O nim
tenże Anastazyusz wyżey wspomniony tak mówi: Jźrat córpore castus, aninio benewolus, aultii hilaris, eloątuo
prudens, opibus largus , ingenio facundus, maepentiuni consolator, pupilloruni et inopuni enutritor, et
lit generaliter comprehendam , omnium uirtutum floribus adornatus.
Leo szósty Rzymianin * rządził kościołem miesięcy siedm,
dni piętnaście. O nim Platyna takie zostawił świadectwo :
Leo sextus patria Romantis, legitimis suffragiispontifex creatus, nihil tyranniciim in pita praesetulit,
integre ac modeste aitam ducens , ac rei Diainae consulens^ ąuantnm Ula tempora in tam corruptis moribits patiebantur. Redoćare enirn cioes ad Concordia ni
coniponere res Italas , pacare e.rternum hostem , pro
pnlsare barbaros a ceri^ibus Italicis conatus est: qu-o
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certe nil melius aut laudabilius in tam breui magi
stratu. fie ri potuit.
Bonifacyusz szósty Toskańczyk, w roku 897 obrany,
w piętnaście dni po wyniesieniu swoiem życia dokonał.
Benedykt szósty Rzymianin, w naynieszc^ęśliwszych cza sachobrany, od Cyntyusza buntownika Rzymem wladaiącego, osadzony w zaniku świętego Anioła, tamże gwałto
wną śmiercią życia dokonał w roku 978, w rok i sześć mie
sięcy po swoiem obraniu.
Grzegorz szósty: sprzeciwiał się obraniu iego zwaśniony
z Rzymem Henryk drugi cesarz , i gwałtem potęgą swoią
wspartym Syndegera Baberskiego biskupa papieżem ogłosił,
pod imieniem K lemensa drugiego. O tym papieżu takie w Pla
tynie świadectwo: Gillibertus historiariun scriptor affer
mat , Gregorium de ecclesia Dei bene meritum esse,
ćum sedis Apostolicae dignitatem negligentia priorum
pontifecum labefactatam, sua authorilate et animi
•" gnitudine breui restituerit- Nam et ditionem eccleae recuperauit, et latrones circa urbem positos, quoram saeuitia peregrini ad urbem religionis causa accedentes necabantur , e medio s ust ulit, prius execratiońibus et interdictis admonitos, deinde vi et armis
domitos.
Klemens szósty Francuz mnich, potem arcybiskup Rotomageński, w Awenionie ńa stolicy kościelney osadzony zo
stał roku tysiąc trzechsetnego, czterdziestego drugiego ; o
nim Platyna tak mówi: Fuit autem uir multae doctrinae*
CUmpositaeque eloquentiae, liberalis in omnes: Conti.s
et perhumanus. Umarł w roku tysiącznym trzechsetnym
pięćdziesiątym drugim; w lat dziewięć, miesięcy sześć , dn
dwadzieścia ośm po swoiem obraniu.
Innocenty szósty Francuz, wstąpił na stolicę Apostolską
w Awenionie roku tysiąc trzechsetnego, pięćdziesiątego dru
giego. Wyżey odenmie wspomniony pisarz Platyna, takie
mu daie świadectwo: Fuit vir integerrimae uitae, magnaeque constantiae et seueritatis. Beneficia autem
ecclesiastica nonnisi probatissimis sacerdotibus, tum
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aita , tum doctrina dedit — Impensam domesticdnl i
tjuae magna erat, diminuit; nec domi volu.il , nisi
airos probatissimos. — Rządził kościołem lat dziewięć;
miesięcy ośm, dni dwadzieścia sześć. Umaił roku 1362 ,
linia trzynastego Października.
Urban szósty Neapolitańczyk. zwany pierw ey Bartlomiey
de Pregnanis, obrany był osmego Kwietnia , roku 13;8.
Siedemnastu było tylko kardynałów w konklawe, z tych
trzynastu Francuzów wAwenionie przemieszkujących. los
iednak szczęśliwem. dla Rzymu zdarzeniem padl na Wło
cha. Ale tą okoliczności} rozdrażnieni Francuzi wybrali
z pomiędzy siebie przez nową elekcyą Klemensa siódme
go. Stąd rozróżnienie poszło, a za nim nieszczęśliwe skutki
W' gwałtownościach utrzymuiących partyzantów tego, któ
remu sprzyiali. Przeciwnika Hi nieznośny i swoim dla zbytniey surowości niemiły, Urban szósty, umarł w iedenastyni
roku rządów swoich.
Alexander szósty Rodryk Borgia, ten liczbę szóstą ohydził. Jedenastego Sierpnia w roku i492 obrany; umarł ośmnastego Sierpnia w lat iedenaście, dni ośm, po swoiem obraniu.
Adryan szósty w Utrechcie urodzony, nauęzyciel Karola
piątego cesar.za, ucznia swoiego wsparciem dosiągł nay wyż
szego stopnia w hierarchii kościelnc:y. Dzieie duchowne iego
pochwały głoszą, ale nie pozwoliło zrządzenie Boże temu
świętemu mężowi to uczynić, co uczynić zamyślał. Obra
ny dziewiątego Stycznia roku 1522, umarł czternastego
Września w roku i 5a3, siecłziawTszy na stolicy Apostolskiey
rok ieden, miesięcy ośm i diii sześć.
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STYCZEŃ.
Dnia 1. Urodził się w Kozienicach Zygmunt I. Król Polski,
z oyca Kazimierza Jagiellono wieża króla, i z matki Elżbiety
Austryaczki, córki Albrychta cesarza, roku 14G7. Kronika Biel
skiego, Stryykowskiego.
Jan Albrycht maiąc 4.000 Polaków , potyka się pod Kaszowemze 14,000 Węgrów, i ledwie z życiem uchodzi, roku 1491.
Bielski.
2. Grzegorz IX. papież, w Witerbie potwierdził nadanie
ziemi Dobrzyńskiey Krzyżakom uczynione przez Konrada xiążęcia Mazowieckiego, który ich do Prus wezwał, r. 1235.
Codex Diplomat. regni Poloniae.
Władysław IV. królewic , potem Król Polski, odwiedzaiąc
cudze kraie, z Rzymu do Neapolu wyieżdża, r. 1625. Wasseniberg.
3. Zwycięztwo otrzymane nad Szwedami u Karkusa pod wo
dzem Wranglem przez Dębińskiego i Wincentego Woynę, r. 1601.
Kronika Gwaguina.
Nadzwyczayne się ciepło poczyna , i trwa aż do Maia, r. 1493*
Długosz.
4. Zwycięztwo Stefana Czarnieckiego nad woyskiem Zaporowskiem pod Staryninem, r. 1663. Climac.
Szuyski Moskal chce zdradą dobydź Smoleńska s ale nadare
mnie, r. 1582. Dyaryusz oblężenia.
5. Bychów od Moskwy zdobyty, przez Jana Kazimierza króla
odzyskany, r. 1G63. Kochowski.
6. Seym pierwszy Konwokacyi złożony w Warszawie w cza
sie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta, roku 1573.
Bielski. Yolumina Lcgum,
22
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Xięztwo Mazowieckie przez pakta do Polski wcielone, r. 1355.
Długosz.
7. Ziazd w Łucku Zygmunta cesarza , Władysława Jagiełły
króla, i Witolda xiązęcia Litewskiego, r. 1429. Bielski.
Tego dnia dwa Synody duchowne się odprawiły; ieden w Łę
czycy za Jakóba Św inki, roku 1285. Długosz. Drugi za Ja
rosława arcybiskupa w Unieiowie , r. 1375. Kromer.
8. Inwestytura i hołd Karola syna Augus ta III. króla Pol
skiego na xięztwo Kurlandzkie , roku 1759. Manuskrypt. Dzieie
królestwa Polskiego.
Sechin wódz Moskiewski , potyka się pod Smoleńskiem
z woyskiem Dolskiem pod dowództwem Władysława IV. r. 1634
Piasecki.
9. Przywileje i nadania Władysława Jagiełły króla w Jedlni
uczynione , spisane i potwierdzone w Krakowie , r. 1433. Kro
nika Kromera. Vol. Legum.
10. Na seymie w Piotrkowie ustanowienie appelacyi od
sądów xiązęcych Pruskich do króla, roku 1529. Vol. Legum,
Władysław IV. obiegł Smoleńsk z Moskalami, roku 1633.
Piasecki.
11. Seym w Piotrkowie, na którym zawarte i potwierdzone
przymierze z Turkami i Tatarami, r. 1501. Fol. Legum. Bielski.
Umarł Jan Przerębski prymas maiący lat wieku czterdzieści
trzy. Mąz wielkich przymiotów i nauki niepospolitey, r, 1562
'Starowolski in monum. Sarmat.
Chmielnicki wraz z Tatarami i Moskalami, których miał ku
pomocy, zwyciężony pod Ochmatowem przez Stanisława Lanckorońskiego hetmana Polnego koronnego i Stefana Czarnie
ckiego, r. 1655. Kochow-ski.
12. Hołd szlachty xięstw Oświęcimskiego i Zatorskiego
Władysławowi Jagielle królowi imieniem Wacława yiązęcia,
roku 1441. Codex Diplomaticus,
Zawisza, r. 1380. Radlicki, r. 1329 , biskupi Krakowscy,
umieraią, Starowolski.
13. W bezkrólewiu po Janie III. konfederacya woyska, i
daley nastąpiona kommissya we Lwowie, r. 1697. Volumina
Łegum9 Załuski Epistolae.
Władysław królewic Polski wyiezdza z Neapolu, r. 1625
Wassemberg.
14. Ziazd Jędrzejowski w czasie bezkrólewia po Henryku
Walezyuszu a i, 1576. Bielski. Manuskrypt.
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Sejm za Władysława Łokietka w Chęcinie, r. 1329. Długosz.
15. Konfederacya ieneralna stanów Rzeczypospolitej', po
śmierci Michała Wiśniowieckiego króla, 1673. Vol. Legum.
Stefan Batory pod Zapoloczem czyni pokóy z Moskalami
Inflanty bierze, r. 1582. Bielski.
16. Wiazd nowo obranego Augusta II. króla elektora Sa
skiego do Warszawy, r. 1698. Załuski Epistolae.
łan Kazimierz na koronacyą do Krakowa wieżdża, r. 1649.
Kochowski17. Koronacya w Krakowie Jana Kazimierza, roku 1649Vol. Legum.
Koronacya Augusta III.,r. 1734. Dzieie królestwa Polskiego.
Urodzenie Stanisława Augusta króla ,w Wołczynie, r. 1732.
18. Przymierze z Moskwą w Wilnie zawarte, przez które
zamki, niegdyś przez Glińskiego wraz z przyległem* krajami
Moskwie oddane, naówczas do innych naleźjtości xięztwa Li
tewskiego nazad wrócone zostały, r. 1509. Bielski.
19. Śmierć Bernarda Macieiowskiegc kardynała arcybiskupa
■'Gnieźnieńskiego i biskupa Krakowskiego w wieku lat sześć
dziesiąt, r. 1608. Starowolski in monuuientis Sannatorum.
Jan Kazimierz w Krakowie Koronowany, roku 1649. Ko
chowski.
20. Wiazd do Krakowa Zygmunta I. po wstąpieniu na
królestwo, r. 1507. Bielski.
Władysław Łokietek, pierwszy w Krakowie koronowany
r. 1320. Kromer.
21. Na seymie w Piotrkowie Statut Alexandra króla ułożony
i obwieszczony, r. 1504. fol. Legum.
Hołd królowi Władysławowi IV. i koronie oddany na
Kięztwo Pruskie przez Jerzego Wilhelma Kurfirszta Brandeburskiego, r. 1633. Piasecki.
22. Max!milian arcy-xiąźe Rakuski od Krakowa, gdy go
dobydź chciał, odpędzony, roku 1577. Piasecki.
Umarł w Rzymie Jerzy kardynał Radziwiłł biskup Krakowski,
r. 1600. Starowolski in monuuientis.
23. Potwierdzenie praw koronnych na seymie przez Jana
Kazimierza, r. 1649. l olumina Legum.
Swiatopelk xiążę Pomorski Dominikanów w Gdańsku zakłada,
r. 1227. Miechowita.
24. Zeznanie na Seymie Piotrkowskim Konrada xiąźęcia
Mazowieckiego, iako należne po holdownikach królowi Pol
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skiemu ziemię Warszawską, Zakroczymską, Wyszogrodzką
iemu dożywociem są nadane , r. 1496. Codea; DiplomaticusPotyczka między Szwedami i Polakami ziączonemi z Moska
lami i z Sasami pod Grodnem, r. 170G. Zycie króla Stanisława.
25. Zwycięztwo Jana Zamoyskiego pod Byczyną nad Maximilianem arcy- xiążęciem i iego przywodzcami , którego w nie
wolą bierze , r. 1588. Piasecki.
Mikolay Radziwiłł i Chodkiewicz , maiący 10,000 woyska
zwyciężaią pod Ułą Szujskiego wodza Moskiewskiego , gdzie
30,000 Moskałów legło na placu , r. 1610. Gwagnin.
26. Koronacj a Zygmunta I. króla następcy po Alexandrze,
r. 1507. Bielski.
Konstantyn Ostroróg w bliskości Kaniowa, potyka się ze
34,000 Tatarów , gdzie 24,000 trupem ściele , i 8,000 niewol
nika uwalnia, roku 1527. Koialowicz.
27. Pożar w żupie Wieliczki. Heroiczny podówczas postę
pek Andrzeia Kościeleckiego żupnika, i Seweryna Betmana
burmistrza Krakowskiego, którzy, z widocznera niebezpie
czeństwem życia, spuściwszy się w szybę solną, ogień ugasili,
roku 1510 Stryjkowski.
28. Konfederacja ieneralna Warszawska po śmierci osta
tniego z Jagiełłów Zygmunta Augusta, roku 1573. Kromer.
Wielisz miasto Moskiewskie Polacy powtórnie palą, r. 1568.
Gwagnin.
29. Nadanie na seymie w nagrodę zasług Janowi Zamoy
skiemu kanclerzowi i hetmanowi dzierżaw Krzeszewa i Zamchu
prawem dziedzicznym, r. 1588. Pol. Legum.
30. Zwycięztwo u Sinych-wód otrzymane przez Stanisława
Koniecpolskiego hetmana nad Tatarami, z. 1638. Piasecki.
Przymierze z Moskwą we wsi Andruszów , przez które Wo
jewództwa Polockie, Witebskie i luflanty Polsce powrócono,
r. 1667. Bielski.
31. Poselstwo Moskiewskie pod Smoleńskiem do Zygmun
ta III., zapraszające na tron Władysława IV. naówczas króewica , 1610. Piasecki.
Śmierć w Rzymie Bzowskiego Dominikana , pisarza dziejów
kościelnych, r. 1637 , żył lat 70. Monum. Sarmat.
Śmierć Jerzego Lubomirskiego marszałka i hetmana korounego w Wrocławiu, roku 1667. Manuskrypt.
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LUTY.
Dnia 1. Umarł w Warszawie August Ii. król Polski elektor
Saski w wieku lat 64, a panowania 36 roku niespełna, r. 1733.
Dokończenie Kroniki Bielskiego.
Seym i zakończenie konfederacyi Tarnogrodzkiey, oraz zwi
niecie woyska pod marszalkowstwem Lfeduchowśkitge, r. 1717.
J oZ. Le^um.
Sapieha Szwedów zwycięża, r. 1657. Koiałowicz.
2. Seym korortacyi Jana 111. króla w Krakowie , r. 1675
Zycie Jana Sobieskiego.
3. Leszek Czarny xiąże Polski u Goślic żwycięzyl Lw
xiążęcia Ruskiego i Tatarów, którzy się z nim byli złączyli
r. 1280. Kromer.
*
Leszek czarny Litwę i Jadzwingów zwycięża, 8000 trupem
zasiawszy, i 2000 wziąwszy w niewolą, n 1280. Miechowita.
4. Seym w Warszawie za powrotem do Polski, po wypę
dzeniu Szwedów, Augusta 11. króla, r. 1710. I ol. Legum.
Wiazd uroczysty do Krakowa Heleny , małżonki Alesandra
króla Polskiego, roku 1502. Kromer.
5- Na seymie koronacyi pomnożenie woyska do 58,000 ku
popieraniu woyny Tureckiey, roku 1675. Dokończenie kroniki
Bielskiego;
Władysław IV. na koronacyą do Krakowa wieżdża9 r. 1633'
Piasecki.
6. Seym w Krakowie końcem wniyscia w związek z ,pany
thrześciańskiemi przeciw Turkom. Ustanowienie podatku potadlnego, r. 1595. Piasecki.
Przemysław król Polski zabity zdradą przez Swiatopelka
xiązęcia Pomorskiego w Rogoźnie. Tfen monarcha od uyścia
Bolesława Śmiałego, nieużywany przez poprzedniki swoie tytuł
króla wznowił, i na pieczęci swoiey dal wyrjć ten napis:
Reddidit ipsc suis victricia signa Polonia. Panował miesięcy
śiedm , r. 1295. Kronika Dtugosza. •
7. Przysięga nowo obranego po Oyca Zygmuncie III. Wi«dySława IV. na Pada Conventa9 przysięga wierności iemu
od narodu uczyniona w Krakowie, r. 1633. Piasecki. Wassemberg.
8. Ster.?’ Batory x«ąże Siedmiogrodzki obrany na króle
stwo Po* e Puda Conrenta w Llegieżu w mieście xięztwa
swoiego zaprzysiągł, r. 1576 Codcx Diplomalicua. Puluuiert
Legum . Piasecki.
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9. Slul> Kazimierza Jagiełłowićza króla z Elżbietą Aitstryaczką. córką Alberta cesarza, r. 1434. Bielski.
Wiślica ze szczętem zrabowana, r. 1135. Miechowita.
10. Potwierdzenie naScymie dawniej nadanych przywilejów
szlachcie i obywatelom powiatu Piltyńskiego. Cudex Diylumalicus , 1010. ful. Legum.
Częstochowa gorzeje , r. 1564. Kordecki.
11. Wjazd Stefana Batorego króla do Grodna. Postanowie
nie tamże woyny przeciw Moskwie, i obmyślenie podatków na
nię , r. 1579. Stryjkowski. Manuskrypt.
Wyrok uczyniony Od posłów papieskich za Łokietkiem prze
ciwko Krzyżakom , r. 1321. Długosz.
12. Wjazd do Krakowa Władysława Jagiełły, r. 1386. Bielski.
Potyczka pbd Wschową między Sasami, Moskalami i Szwe
dami , r. 1706. Życie króla Stanisława.
13. Parnawa zdobyta ha Szwedach przez Jana Karola Chod
kiewicza, r. 1609. Zycie jego przez Naruszewicza.
Władysław królewic Polski, we Florencji się bawi,r. 1625Wassemberg.
14. Chrzest Władysława Jagiełły w Krakowie, r. 1386. Bielski.
15. Hołd Fryderyka Gwilhelma jtiążęcia Pruskiego, r. 1649.
Codex Diplomaticm.
16. Koronacya Władysława Jagiełły, r. 1386. Kromer.,
Koronacya Władysława IV. w Krakowie, r. 1633. Wassemberg.
Tatarzy do Krakowa przystępują, r 1241. Długosz.
17. Złączenie pierwsze i przysięga Litwy na wierność, r
1386. Bielski.
Tatarzy Ukrainę pustoszą, r. 1669.
18. Wjazd do Krakowa nówu obranego Henryka Walezyuśża, r. 1573. Bielski.
Stefan Batory 30,000 Turków Zwycięża, r. 1574. Gwagnin.
19. Urodzenie 2* Toruniu Mikołaja Kopernika kanonika
Warmińskiego , r. 1472. Manuskrypt.
Zygmunt III. w Upsalu na królestwo Szwedzkie koronowa
ny, r. 1594. Piasecki.
20. Przyłączenie xięstw Oświęcimskiego i Zatorskiego do
korony, r. 1494. Codex Diplomalicui. l'ol.
21. Koronacya Zygmunta Augusta, £. 1584.
Koronacya Henryka Walezyusza króla, r. 1575. Bielski.
1 22. Na seyraiku w Proszowicach pierwiastki w artykułach
uiże ułożonych rokoszu przeciw Zygmuntowi 111., na którego
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czele byl Mikołaj Zebrzydowski wojewoda Krakowski, r. 1608.
Piasecki. Manuskrypt Heilsberski.
W Glinicach kontrakt przedaży za pięćdziesiąt tysięcy kop
groszy Praskich xięztwa Oświęcimskiego, przez Janusza tamlejizego xiążęcia dziedzicznego Kazimierzowi Jagiellowiczowi
królowi, następcom, i królestwu Polskiemu, r. 1457. Codex
Dip lomalicu 8.
Władysław książę Opolski rejent król. Pol. Częstochowę za
kłada, r. 1382. Miechowita.
23.' Śmierć Stanisława Leszczyńskiego, książęcia Lotaryńskiego w 89 r. wieku, r. 176G.
Iwan Wasilewicz Polocka dobywszy , bierze 8,000 niewol
nika, r. 1563. Gwagnin.
24. Derpt w Inflanciech na Szwedach zdobyty przez Jana
Zamoyskiego, r. 1582. Heidenstein. Bielski.
25. Hołd Ferdynanda Kettlera ksiązęcia Kurlandzkiego, r.
1731. Codę# Diplomalicus.
W Kniażołuce umarł wieśniak 157 lat mający , r. 1762.
26. Na seyniie w Sieradzu Jadwiga córka Ludwika króla
Polskiego i Węgierskiego obrana królową Polską, 1383. Bielski.
Moskale u Jana Kazimierza z płaczem o pokoy proszą, r.
1654. Wassembergl
27. Pizymierze wspólney pomocy zawarte w Budzie mię
dzy Kazimiei zem wielkim, a Ludwikiem Węgierskim królem
siestrzeńcem i następcą Kazimierza, r. 1369. Cudex Diplomaticus.
Władysław Łokietek tryumfuje po otrzymanem zwycięztwie
nad Konradem xiążęciem Mazowieckim , r 1290 Kromer.
28. Śmierć Katarzyny Austryaczki małżonki Zygmunta Au
gusta , r. 1572. Bielski.'
Trzęsienie ziemi na różnych mieyscach w Polszczę , r. 1258.
Kromer.
29. Zjazd w Łowiczu po odjechaniu z Polski Henryka Walezjusza, względem wybrania następcy, r. 1576. Bielski.

MARZEC.
Dnia 1. Urodził się Kazimierzowi Jagiellowiczowi z Elżbiety
Auslryaczki pierwszy syn Władysław, który potem nad Wę
grami i Czechami panował, r. 1456. Bielski.
Moskale pod Wodzem Sechinein, składają broń pod nogi
Władysława LV., r. 1634. Kobierzycki.

tanowiony iikręślonys ę. 1678. Załuski. Epslolae.
8 Seyni w Korejynie za E leslawa wstydliwego, r. 1258. Długosz,
3. Na seyuiie Warszawskim ustanowienie głównego trybu
nału koronnego, za sprawą Jana Zamoyskiego kanclerza, r.
1 578. Bielskie
Seym elekcyi w Radomyślu, r. 1384. Miechowita.
4. Przypuszczenie do hołdu na Prusy Jochima elektora
Brandeburskiegc , r. 1563. Dzieje królestwa Polskiego.
Ślub i koronacya króla Stefana z Anną Jagiellonką, r. 1576.
Stryykowski.
Jana Kazimierza wesele z Ludwiką Gonzagą, r. 1619. Koehowski.
5. Przywrócenie Podlasia do Korony Polskiey w Lublinie,
naówczas, gdy ostatecznie uniia xięztwa Litewsk ego z Koroną
dokonaną została, r. 1569* Cudex Diplymattcus.
W Gdańsku kilka tysięcy domów gorzeje, r. 1494. Bicelinus
6. Hołd koronie i królowi Kazimierzowi Jagieilówiczo wi
xiążąt Opawskiego, Raciborskiego i Cieszyńskiego w Krakowie,
r. 1447. Codex Diplomaticut,
Tatarowie zwyciężeni u Skowrodek przez Sieniawskieg-o, i
Stanisława Lanckorońskiego, r. 1577. Bielski.
7. Obwołanie powszechne Mieczysława pierwszego c lirześcinnina xiążęcia Polskiego, znoszące bałwochwalstwo w Polsz
czę . r. 966. Długosz.
Polacy do wiary nawróceni , bałwany swoje pogańskie palą,
r. 967. Bielski.
8. Śmierć Wincentego Kadłubka pierwszego pisarza dziejów
P tskich w Jędrzejowie gdzie się był zamknął zostawszy mniciein Cystersem po zlo/euiu biskupstwa Krakowskiego, r. 1223.
Starowolski. Monum. Sarmat.
Statuta konfederacyi generalney na sey mie w Korczynie usta
nowione, r. 1438. VoE Le$um.
9. Parta Bendzyńskie zawarte, przez które Maxymilian
zrzekł się prawa do korony, a zatem z niewoli, w którey zo
stawał, wypuszczony został, r. 1579. Piasecki.
Gedymin xiąże Litewski do Prus wpada i ginie, r. 1307.
Długosz.
10. Śmierć Janusza ostatniego xią'zęcia Mazowieckiego, zaczemxięztwo Mazowieckie na Koronę przypad.o, r. 1529 Bielski.
Aibert ostatni mistrz Krzyżacki, staje się w Krakowie xiąkciem Pruskim, r. 1524. Bielski.
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11. Śmierć w Brodach Stanisława Koniecpolskiego, hetmana
wielkiego koronnego, r. 1046. Starowolski. Monum. Sarmat.
Stefan Batory stoi pod Rygą, mając wniść do miasta, r. 1582.
12. Śmierć Władysława Łokietka króla Polskiego. Trzykroć
z tronu wyzuty, trzykroć mań wstąpił, r. 1333. Bielski.
13. Zygmunt 111. prawa, które miał do Estonii, Rzeczypo
spolitą ustąpił, r. 1600. Codea: Diplomalicus.
Traktaty podpisane w Warszawie na woynę Turecką za Jana
III. r. 1683.
14. Zakończenie Seyma koronacyi Władysława IV. na któ
rym pozostali synowie Zygmunta wierność Rzeczypospolitey
zaprzysięgli, i w urzędach i prerogatywach swoich potwierdzonemi zostali, r. 1633. Volum. Legum.
Grudziński Seym zrywa, i staie się przyczyną .związku na
króla ,- r. 1585.
15. Przymierze w Lubowni zawarte między Władysławem
Jagiełłem Królem, a Zygmuntem cesarzem r. 1412. Codę#
Diplomaticus.
Smoleńsk zdradą przez Moskałów dobyty, r. 1514. Kojałowicz.
16. Jan król Czeski, prawa, które mniemał mieć do ziemi
Dobrzyńskiey , Krzyżakom ustąpił, r. 1329. Codea: Dtplom.
17. Śmierć w Borzęcinie Jakóba Zadzika kanclerza wielkiego,
a potem biskupa Krakowskiego, męża wielkiey ludzkości i bie
głości w traktowaniu spraw publicznych, r. 1642. Monum. Sarmat.
Henryk Brodaty xiąże na Szląsku umiera, r. 1238. Długosz.
18. Bitwd z Tatary pod Szydłowem za Bolesława Pudyka , w
którey naycelnieysi z obywatelów w powszechney klęsce życie
stracili, a kray na łup dziczy zwycięzkiey poszedł, r. 1240. Bielski.
19. Umarł Fryderyk kardynał arcybiskup Gnieźnieński, bi
skup Krakowski, syn Kazimierza Jagiełlowicza i Elżbiety Austryaczki, r. 1503. Monum. Sarmat.
W Lunewillu śmierć Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskićy,
małżonki Stanisława króla, 1744.
20. Smoleńsk uwolniony od oblężenia Moskiewskiego przez
Jana Karola Chodkiewicza hetmana Litewskiego , r. 1615. Ma
nuskrypt Heltzbergski.
21. Urodzenie Jana Kazimierza, klóry potem panował, syna
Zygmunta III. z powtórney żony Konstancyi Austryaczki, r
1609. Piasecki.
22. Szechin z pod Smoleńska z woyskiein Moskiewskiem
przez Władysława IV. odparty, r. 1633. Wassemberg.
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Wrzeszczowski Polak ze Szwedami, dobywa Częstochowy , r.
1656. Kordecki.
23. Śmierć Marcina Kromera biskupa Warmińskiego, pisa
rza dziejów Polskich, r. 1589., Żył Jat 77. Monum. Sarmat.
Trelter de Episc. Farm.
Maximilian cesarz, jedney części Polakom poprzysięga w
Wiedniu Pacia connenta r. 1576. Piasecki.
24. Zjazd w Presburgu Zygmunta I. Polskiego, i Włady
sława Węgierskiego i Czeskiego królów braci, na którym
spólne przymierze względem wzaiemney obrony z sobą zawarli.
Tamże małżeństwo córki Władysława z Ferdynandem synem ce
sarskim ustanowione, r. 1545. Bielski.
Śmierć Cecylii Renaty cesarza Ferdynanda córki, zony Wła
dysława IV, w Wilnie, r. 1644. Piasecki.
Seym konwokacyyny w Warszawie się poczyna r. 1676.
25. Hołd Fryderyka xiążęcia Kurlandzkiego , r. 1683. Codę#
Diplomaticus.
Bolesław’ xiąże Ruski, syn Troydena xięcia Mazowieckiego,
od swoich otruty, r. 1340. Bielski.
26. Przymierze wspólney obrony między Janem Kazimie
rzem , a Leopoldem cesarzem zawarte w Wiedniu, r. 1657.
Dipl. Kochowski.
Władysław syn . Kazimierza króla , na królestwo Czeskie obrany, r. 1471.
27. Toruń z oblężenia Szwedzkiego oswobodzony męztwem
Gierarda Dónhoffa, r. 1629. Kochowski. Niesiecki’Herbarz.
28. Uniwersał pod Kołem na konkluzyą rokoszu Jędrzejow
skiego, r. 1607. Piasecki. Manuskrypt.
Jerzy Rakocy xiąże Siedmiogrodzki , wjeżdżaiąc do Krakowa,
piorunem przestraszony, r. 1657. Kochowski.
29- Zwycięztwo nad Szwedami otrzymane pod Warką przez
Stefana Czarnieckiego/r. 165 6. Kochowski. Puffendorf.
Podpisany wyrok od Alexandra papieża na Bolesława śmia
łego , duchownych i świeckich więziącego, r. 1078. Długosz.
30. Seym elekcyi Jana III. w Warszawie; r. 1675. Zycie
Sobieskiego. Vol. Eegum.
31. Przymierze między Janem HI. a Leopoldem cesarzem
względem wspołeczeństwa woyny przeciwko Turkom, r. 1683.
Zycie Jana Sobieskiego.
W Krakowie sto Kamienic górze i e , r. 1475. Bielski.
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Dnia 1. Śmierć Zygmunta I. w Krakowie, r. 1548: Panował
lat czterdzieści ieden , żył lat ośindziesiąt ieden. Piasecki.
Śmierć Zbigniewa Oleśnickiego kardynała biskupa Krakow
skiego w Sandomirzu , r. 1455. Zyi lat 66., mąż wielkiey po
wagi i dzielności, oyczyzny prawy miłośnik. Długosz. Vita
ZJtyn. Starowolski in Monum. Sarmat.
Urodził się Zygmunt Kazimierz, syn Władysława IV. króla, i
Cecylii Renaty Austryaczki, r. 1640. Piasecki. Wassemberg.
Manuskrypt Albrychta Radziw.
2. Śmierć Andrzeia Leszczyńskiego arcybiskupa Gnieźnień
skiego prymasa, r. 1658. Monum. Sarmat.
W bliskości Gdańska dwa orły osobliwszym sposobem na
powietrzu się potykaią- Kochowski.
3. W7 Poznaniu śmierć Bolesława Chrobrego króla, r. 1025.
Zył lat pięćdziesiąt ośm, panował dwadzieścia sześć. Bielski.
Tatarowie Kraków palą, r. 1241. Długosz.
4. Śmierć Jakóba Uchańskiego arcybiskupa Gnieźnieńskiego
prymasa, r. 1581. Monum. Sarni.Śmierć Erlichhausen mistrza Krzyżaków, osłabia ich siły
przeciwko Polakom , r. 1467. Murinus.
5 Śmierć w Krakowie Kazimierza sprawiedliwego , r. 1191.
Panował lat siedmaście. Kronika Bielskiego.
Seym elekcyi w bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta
pod Warszawą we Wsi Kamieniu, r. 1573. Bielski.
Inwestytura Ernesta Birona na xięstwo Kurlandzkre, r. 1739.
Vol. Legum.
6. Założenie pierwsze Akademii Krakowskiey przez Kazi
mierza wielkiego, r. 1361. Bielski Manuskrypt.
Śmierć w Krakowie Barbary Radziwilowny , powtórney mał
żonki Zygmunta Augusta króla, r. 1551. Bielski. AIow. Sarm.
7. Przysięga na wierność miasta Rygi Stefanowi królowi 1
po iey zdobyciu, r. 1578. Bielski. Heydenstcin.
Elekcya Henryka Walezyusza poczyna się, r. 1574. Bielski
8. Powiaty Lawemburski i Bytomski po śmierci hołdownika
ostatniego xiążęcia Pomorskiego do korony polskiey przyłą
czone, r. 1637. Codę# Diplomaticus. Wassemberg, Lengnich.
9. Ustanowienie Alberta xiążęcia Brandeburskiego , niegdyś
mistrza krzyżackiego xiążęciem w Prusiech dziedzicznym, z obowiązkami hołdow nictwa, r. 1525. Cod. Diplom. Vol. Le^um.
Wielka klęska Polaków’, od Tatarów pod Lignicą poniesiona,
r. 1241. Długosz.
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10. Przymierze Stefana króla z Danią względem handlu i
uspólney pomocy, r. 1585. Codę# Diplom.
Przymierze Zygmunta III. z Matyaszem cesarzem względem
posiłków na wóynę Turecką, r. 1598. Codę# Diplom.
11. Śmierć Piotra Kmity na Wiśniczu woiewody Krakow
skiego, marszałka wielkiego koronnego, r. 1553. żył lat 76.
Orzechowski, Pita P. Kmilhae. Monumen. Sarmatarum.
Za zabicie świętego Stanisława pokutuiący w Klasztorze Bo
lesław śmiały, umiera, r. 1090. Bucelinus.
12. Potwierdzenie hołdu i przywileiów xięstw Kurlandzkiego i Semigalii, r. 1615. Pol. Legum. Cod. Diplom.
Malborg za 476,000 złotych kupiony przez Kazimierza IV. od
krzyżaków r. 1457. Bielski.
13. Śmierć w Warszawie Ludowiki Gonzagi królowey Pol
skiey, małżonki Władysława IV. a potem Jana Kazimierza
braci, r. 1667. żyła lat pięćdziesiąt sześć. Łubieński.
Zbuntowanym Gdańszczanom, zamek Grzebień odebrany, r.
1577. Gwagnin.
14. Rada senatu w Malborguprzy Auguście II. z przyczyny
wsczętey woyny Szwedzkiey, r. 1703. Załuski Epistolae.
15. Przyiazd do Polski i wiazd uroczysty do Krakowa Bony
Sforcyi xiężniczki Medyolańskiey, małżonki powtórney Zy
gmunta I., r. 1528. Kromer. Bielski. Manuskrypt.
Piorun w Poznaniu zrzuca z wieży statuy Przemysława i
Ryxy, r. 1371. Kromer.
16. Nadanie przywileiów szlachcie xięztwa Kurlandzkiego,
r. 1676. Codę# Diplom. Pol. Legum.
17. Zwycięztwo Stefana króla nad zbuntowanemi Gdań
szczanami , r. 1577. Lisicius de clade Gedan.
18. Wiazd uroczysty do Krakowa Stefana króla po elekcyi,
r. 1576. Bielski.
Wolność miastom nadaną, r. 1791. Pol Legum.
19. Koronacya w Krakowie Bony Sforcyi małżonki Zyg
munta I., r, 1528. Kromer.
20. Śmierć Jana Albrychta króla w Toruniu, r. 1501.
Bielski.
Poświęcenie kościoła katedralnego w Krakowie, r. 1118.
21. W Budzie Władysław syn Kazimierza Jagiellończyka
królom Węgierskiem obrany, r. 1450. Bielski. Hung, Chroń.
Wesele Zygmunta Augusta w Krakowie, r- 1545.
22. Ziazd rokoszanów przeciw Zygmuntowi III. w Stężycy,
r. 1607. Bielski. Manuskrypt.

rożne.

aGg

Sandomierz znacznie pogorzał, r. 1757.
23. Śmierć i męczeństwo świętego Woiciecha Porayczyka,
arcybiskupa Gnieźnieńskiego , w Fiszhauzie Pruskiej- osadzie,
nad Hasem odnogą morza Bałtyckiego, 997. Kadłubek.
Pierwsze wybranie na królestwo Polskie Władysława Ło
kietka w Poznaniu , r. 1296. Bielski.
24. Przywiley Grzegorza IX. papieża na biskupstwo w Rydze,
gdzie też naówczas zakon Norbertanów czyli Premonstratensów
wprowadzony, r. 1221. Codę# Dipl.
W Krakowie tysiąc domów i wiele ludzi gorzeie, r. 1528.
Bucelin.
25. Koronacya Kazimierza wielkiego w Krakowie przez
Janislawa arcybiskupa Gnieźnieńskiego, r. 1333. Długosz.
Kromer. Manuskrypt.
Konfederacja stanów koronnych w Korczynie przeciw gwał
cicielom praw i kacerzom, r. 1438. Vol. Legum.
20. Nadanie prawa Lenności na Bytom i Lawemburg od
Zygmunta I. w Gdańsku Jerzemu i Barnimowi xiążętom Po
morskim , r, 1520. Codę# Dipl.
Mniszkówna Polka, Dimitrowi xięciu Moskiewskiemu zaślu
biona, uroczyście do stolicy wprowadzona, r. 1000. Petrici.
27. Seym Konwokacyi w Warszawie po śmierci Augusta II.
r. 1733. FbZ. Legum.
Fryderyk królewic Polski rodzi się, r. 14G8. Bielski.
28. Hołd Jakóba Kettlera siążęcia Kurlandzkiego, r, 1077.
Jol. Legum.
Szydłowiecki pod Wiśniowcem znacznie zwycięża Tatarów
Perekopskich , r. 1512. Bielski.
29. Zwycięztwo nad Tatarami otrzymane pod Wiśniowcem
przez Mikołaia Kamienieckiego hetmana, r. 1512. Bielski.
Gwagnin.
W Moskwie uroczyste wesele Dymitra z Mniszkówną Polką,
r. 1006. Petrici.
30. Urodził się w miasteczku Kowalu na Kuiawach Kazi
mierz wielki Król Polski, z oyca Władysława Łokietka, z ma
tki Jadwigi, córki Bolesława xiążęcia Kaliskiego, r. 1310.1
Gwagnin, Bielski. Kromer. Manuskrypt.
Umarł w Warszawie Zygmunt III. Król Polski i Szwedzki,
r. 1632. żył lat sześćdziesiąt sześć, panował czterdzieści pięć
Piasecki. Manuskrypt- Alb. Radź.
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Dnia 1. Koronacya Anny ostatniey z domu Jagiellonów,
królowey Polskiey, małżonki Stefana Batorego, roku 1570.
Bielski.
W Guttstadzie umarł Andrzćy Chryzostom Załuski biskup
Warmiński, kanclerz wielki koronny, r. 1711. Manuskrypt.
2. Zawoiowanie państw Ruskich i wzięcie Kiiowa stolicy
ich przez Bolesława śmiałego króla, r. 1068. Gwagnin. Bielski.
3. Na Seymie Piotrkowskim przysięga wierności stanów
Pruskich Kazimierzowi Jagiełłowiczowi królowi, r. 1454. Bielski.
Zawarty traktat Oliwski, r. 1660. Lengnich. Kochowski.
Na seymie w Warszawie odmiana rządu , r. 1791. fol. Leg.
4. Statut Alexandra króla na seymie w Radomiu, r. 1505.
fol. Legum.
Kasper Miaskowski zrywa seym z wielką szkodą Polski, rokii
1666. Kochowski.
5. Umarł w Zamościu Szymon Szymonowicz (Simonides)
sekretarz Jana Zamoyskiego, sławny poeta, r. 1629. wieku
at siedemdziesiąt ieden. Starowolski in monum. Sarmat.
Znaczne trzęsienie ziemi w Polszce, r. 1200. Kromer.
6. Przymierze Jana 111. z Moskwą zawarte, r, 1686. na
seymie r. 1710 stwierdzone, fol. Legum.
7. Elekcya na królestwo Henryka Walezyusza xiązęcia
Andegaweńskiego, r. 1574. Pisecki.
Lublin znacznie gorzele, r. 1574.
8. Śmierć i męczeństwo świętego Stanisława Szczepanowskiego biskupa Krakowskiego na Skałce pod Krakowem ,
r. 1078. Długosz.
Zwycięztwo pod Polowcami nad Krzyżaki Władysława Ło
kietka, r. 1331.
Ustanowiony przez Stanisława Augusta króla order kawale
rów świętego Stanisława , r. 1765.
9. Na wyspie Czepiel pod Koninem potwierdzenie od Władsylawa Jagiełły króla praw i przyw ileiów , nadanych miastu
Krakowu przez Kazimierza wielkiego, r. 1434. Codex Diplom.
10. Śmierć Jana Długosza dzieiów Polskich pisarza, no
minowanego na arcybiskupstwo Lwowskie, r. 1480. Zycie
iego. Starowolski in monum. Sarmat.
Umarł Andrzey Krzycki arcybiskup Gnieźnieński, sławny
nauką, r. 1537. maiący lat wieku pięćdziesiąt cztery. Monum.
Sarmat. Manuskrypt.
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Ludwika Gonzaga królowa Polska umiera, r. 1067.
11. Nadanie dziedzicznem prawem Tykocina i Białegostoku
z przyleglościami Stefanowi Czarnieckiemu w nagrodę wielkich
zasług iego, r. 1601. Vol. Legum.
Związek woysk Polskich rozwiązany, r. 1697.
12. Śmierć Komana xiążęcia Sanguszka, hetmana polnego
Litewskiego, r. 1571. zył lat trzydzieści cztery. Mouumenta
Sarmat. Starowolski. Niesiecki.
August II. rodzi się r. 1670.
13. Między Władysławem Jagiełłem królem, a mistrzem
Krzyżackim ustanowienie .handlowne względem spławu wiśla
nego towarów Polskich, r. 1494. Codex Dipl.
Sposób odprawiania seymów ustanowiony, r. 1791. Volum.
Legum.
Posłowie Tureccy z Krakowa wyieżdżaią, r. 1493. Kromer.
14. Na fundamencie przymierza Karłowickiego, Kamieniec
Polsce oddany z przyległem! ziemiami zabranemi przedtem od
Podola, r. 1699. Lubiński. Vol. Legum. Manuskrypt.
Pierwsze zwycięztwo niedaleko Zborowa nad Kozakami i Ta
tarami otrzymane przez Jana III. naówczas regimentarza, roku
1672. Pastorius de bello Scythico-coeatieo.
Konfederacia Targowicka, r. 1792.
15. Seyai elekcyi w Warszawie po śmierci Jana UL, r. 1697
Vol. Legum.
Dymidecki półkownik w 1000 ludzi, z 20,000 Turków się
ściera, r. 1688. Zycie króla Jana.
16. Umarł w Wiewiórce dobrach swoich pod Tarnowem,
mąź przezacny w boiu i radzie łan Tarnowski kasztelan Kra
kowski pierwszy z dożywotnich,
hetman wielki koronny,
r. 1561. żył lat siedemdziesiąt trzy. Starowolski «« monum.
Sarmat. Paulus Jovius. Bielski.
17. Dymitr car w Moskwie zabity po weselu z Maryanną
Mniszchówną woiewodzanką Sandoinirską, r. 1612. Manu
skrypt Zbigniewa Ossolińskiego woiewody Sandomirskiego.
18. Jan Sobieski marszałek i hetman wielki koronny obrany
królem, r, 1674. Życie iego. Pol. Legum.
Ilkusz do szczętu gorzeie, r. 1554.
19. Umarł Jan Łaski arcybiskup Gnieźnieński, będąc kan
clerzem wielkim koronnym.
On pićrwszy ustawy publiczne
zebrał; i podał do druku, r. 1531. żył lat siedemdziesiąt pięćMonum. Sarmat.
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20. Umarł w Mereczu Władysław IV. król Polski i Szwedzki,
r. 1648. żył lat pięćdziesiąt trzy, panował szesnaście. Piasecki.
21. Stefan Batory xięciem Siedmiogrodzkim obrany, r. 1571.
Pi asecki.
22. Smoleńska oblężenie przez Zygmunta III. roku 1609.
Wassemberg.
Założenie kościoła świętćy Anny w Krakowie, r. 1689.
23. Bitwa pod żółtemi-wodami i klęska woysk Polskich, po
którey w Korsuniu reszta wraz z hetmanem Mikolaiem Poto
ckim po mężney obronie rozproszona, wodzowie w niewolą
zabrani przez Chmielnickiego z pomocą Tatarów: r. 1648
Kochowski1 Clim.
Pogrzeb w Krakowie Stefana Batorego . r. 1588. Piasecki.
24. Ustanowienie między Zygmuntem 1. królem, a kapitułą
Warmińską względem elekcyi biskupa , r. 1512. Manuskrypt.
Wieża na ratuszu w Krakowie od piorunu gorzeie, r. 1 680.
25. Władysław syn najstarszy Kazimierza Jagielłowicza
obrany królem Czeskim, r. 1471. Chroń. Bohem.
26. Przywrócenie xięztwa Wołyńskiego do Korony Polskićy;
r. 1569. Codex lłiplom.
27. Xięztwa Braclawskiego przyłączenie do Korony Polskiey,
na seymie w Lublinie przez Zygmunta Augusta, przy utwier
dzeniu ostatecznem unii z Litwą, r. 1569. Coile.r Biplom.
Polacy ze zdobyczą z Moskwy w’ychodzą roku 1568. Piasecki.
28. Moskwa zwyciężona wraz ze Szwedami posilkuiącemi
ią pod Torczycą przez Krysztofa Zborowskiego , roku 1609.
Wassemberg.
29. W Budzie przymierze wiecznego pokoiu między Zygmun
tem I. Polskim, a Władysławem Węgierskim i Czeskim kró
lem bracią, r. 1507. Codę# Diplóm.
Koronacya Anny Austryaczki Zygmunta III. żony, r. 1592.
Piasecki.
30. Koronacya w Krakowie Stefana Batorego, r. 1576.
Gwagnin.
31. Śmierć w Grodku Władysława Jagiełły króla, r. 1434.
Stryikowski. Bielski.

CZERWIEC.
Dnia 1. Podlasie do Korony Polskiey przyłączone po zwy
ciężonych Jadźwingach, r. 12G3. Długosz. Gwagnin.
Bruno mistrz Krzyżacki nad rzeką Kredyra Litwę zwycięża,
r. 1297. Długosz.
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2. Śmierć Mikołaia Kopernika kanonika Warmińskiego
w Frauenburgu przy Katedrze, gdzie pochowany z nagrobkiem,
r. 1543. Żył lat siedemdziesiąt trzy. Manuskrypt. Gassendi
Vita Cop.
Urodzi! się w Olesku Jan III. król Polski z oyca Jakóba
Sobieskiego kasztelana Krakowskiego, z matki Daniłowiczównćy,
r. 1624. Życie Jana III.
3. Śmierć wielkiego Jana Zamoyskiego w Zamościu, r. 1605.
żył lat sześćdziesiąt cztćry. Heydenstein. Starowolski. itfonumenta Sarmat.
4. Śmierć Władysława Hermana, r. 1102. żyl lat pięćdzie
siąt dziewięć, panował dwadzieścia ieden. Długosz. Bielski
Polacy Smoleńsk Moskwie biorą, r. 1611. Piasecki.
5. Przywrócenie xięztwa Kiiowskiego do Korony Polskiey
r. 1569. Codez Diplom.
6. Przymierze pod Rogoźnem zawarte między Władysławem
Jagiełlein, a mistrzem Krzyżackim Konradem de Junginge,
r. 1404. Codez Diplom.
Trzęsienie ziemi w Polszce, r. 1443.
7. Umarł Kazimierz Jagiełłowicz król Polski, roku 1492.
Bielski.
8. Śmierć Aldony pićrwszey małżonki Kazimierza wielkiego,
córki xiążęcia Litewskiego Gedymina, r. 1339. Gwagnin. Bielski.
Śmierć Stanisława Karnkowslflego arcybiskupa Gnieźnień
skiego prymasa, r. 1603. żył lat ośmdziesiąt trzy. Mon. SarmatZamek Krakowski gorzeie w r. 1505. Piasecki.
9. Urodził się Władysław IV. syn Zygmunta III. z Anny,
Austryaczki, r. 1595. Piasecki. Wassemberg.
10. Przywileie xięztwa Mazowieckiego zwane Ezcepta
potwierdzone na seymie w Toruniu, r. 1576. Vol. Legum.
Codęz Diplom.
Jan Kazimierz pod czas woyny Szwedzkiey do Częstochowy
ię dostaie, r. 1651. Kochowski.
11. Na seymie w Piotrkowie pierwszeństwo arcybiskupów
Gnieźnieńskich, i przywiley koronowania królów, utwierdzone,
r. 1451. Vol. Legum.
Stefan Batory do Warszawy wieźdźa, r. 1576. Bielski.
12. Śmierć Jakóba Sobieskiego KasztelaKrakowskiego, oyca
Jana III., r. 1646.w wieku lal piędziesiąt ośm. Mou. Sarmat.
Tryumf Jana Zamoyskiego w Krakowie, r. 1583. Gwagnin.
13. Zdobycie Smoleńska po dwuletniem oblężeniu przez
Zygmunta III., r. 1611. Manuskrypt.
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Na seymie konwokacyi „ Warszawie ustanowienie kommissyi
skarbowey, woyskowey, i rozrządzenie sądów assessoryi i
policyi, r. 1704. Vol. Legum.
Pokóy między Władysławem IV. i Moskalami uczyniony,
r. 1634. Wassemberg.
14. Ustawy Bodzanty biskups Krakowskiego względem dzie
sięcin, z przyzwoleniem Kazimierza wielkiego wniesione, przez
Władysław a Jagiełłę potwierdzone zostały, r. 1433. Volum.
Legum. Codex Diplom.
W bliskości Warszawy grad pada nadzwyczayney wielkości,
r. 1762.’
15. Śmierć Jadwigi królowćy, córki Ludwika króla Pol
skiego i Węgierskiego, małżonki Władysława Jagiełły, r. 1399.
Długosz. Bielski.
10. Śmierć Stanisława Lubomirskiego woiewody Krako
wskiego , y. 1049 żył lat 00. Monum. Sarmat.
Seym pacificationis sześcio-niedzielny w Warszawie, r-1009.
Vol. Legum.
17. Śmierć Jana 111. króla w Wilanowie pod Warszawą,
r. 169G. żył lat siedemdziesiąt dwa, panował dwadzieścia dwa.
Epist. Zat
Kommissya nowa policyi ustanowiona, r. 1791, Eol. Legum.
18. Henryk Walezyusz po śmierci brata swego Karola IX.
króla Francuzkiego z Krakowa potaiemuie uiechał, r. 1574.
Bielski.
Ilreliory Ościk, znakomity szlachcic za zdradę oyczyzny' ścięty
w Wilnie, 1580. Slryikowski.
19. Zwycięstwo znakomite pod Zawichostem nad Romanem
xiążęciem Ruskim, r. 1205. Bielski.
20. Śmierć w Modenie Jwona Odrowąża biskupa Krako
wskiego, r. 1229. Monu. Sarmat.
Urodził się Zygmunt III. Król z Jana króla Szwedzkiego , i
Katarzyny córki Zygmunta 1., r. 1566. Bielski.
21. Odnowienie przymierza między Zygmuntem I. i AHiertem xiążęciem Pruskim, r. 1529. Codex Diplom.
Krzyżaków klęska pod Włocławkiem. Długosz.
22. Hołd Skirgiella wielkiego xiążęcia Litewskiego Wła
dysławowi Jagielle królowi, r. 1387. Slryikowski. Bielski.
Bolesław wstydliwy Jadźwingów do szczętu znosi, r. 1204.
Długosz

23. Zwycięztwo nad Szwedami pod Kokenhauzem przez
Krzysztofa xiązęcia Radziwiłła hetmana wielkiego Litewskiego,
r. 1601. Piasecki.
24. Hołd xiąząt, rad i obywatelów xięztwa Pomorskiego,
r. 1394. Codę# Diplom. Kromer.
Urządzenie wewnętrzne miast ustanowione, r. 1791. Vot.
Legum.
Krzyżacy Nakielską okolicę pustoszą, r. 1330. Długosz.
25. Wstąpienie na tron Kazimierza Jagielłowicza, r. 1447.
Stryikowski. Bielski.
Seym pacificationis w Warszawie , r. 1736. Vol. Legum.
Znaczne zwycięztwo nad Turkami i Tatarami otrzymane,
r. 1576. Bielski.
26. Potwierdzenie na seymie traktatu Oliwskiego, r. 1660.
Kol. Legum. Manuskrypt.
Przemysława II. koronacya, 1295. Bielski.
27. Zwycięztwo nad wroyskiem Moskiewskiem pod Polonką
przez Pawła Sapiehę hetmąna wielkiego Litewskiego, r. 1660.
Manuskrypt.
28. Gdańsk zdobyty przez wojsko Moskiewskie, r. 1734.
Manuskrypt.
29. Wstąpił na tron Węgierski Władysław syn najstarszy
Kazimierza Jagielłowicza króla Polskiego, r. 1470. Chro.Hung.
30. Sławne pod Beresteczkiem zwycięztwo Jana Kazimierza
nad Chmielnickim i Tatarami, r. 1651. Kochowski. Pastorius.

LIPIEC.
Dnia 1. W Lublinie Unia Litwy z Koroną zawarta i stwier
dzona, r- 1569. Co<lex Diplom. Fol. Legum.
Polacy od Wołochów pod Połonnem, klęskę ponoszą, r. 1619.
2. Elekcya Michała Wiśnowieckiego na królestwo, r. 1669.
Fol. Legum.
Litwa pustoszy ziemię Sandomirską, r. 1350. Długosz.
3. Zwycięztwo pod Zborowem nad Kozakami i Tatarami
Jana Kazimierza, r. 1649. Kochowski.
Karol Król Szwedzki wysiada z okrętu na ląd: maiąc woiowac w Polsce, r. 1655. Kochowski.
4. Konrad xiąze Mazowiecki sprowadzonym Krzyżakom
nadaie Prusy , r. 1228. Codex Diplom. Lengni. li.
Stanisław Koniecpolski zwycięża Tatarów pod Sasowymgrodem, r. 1633. Piasecki.
5. Seym w Korczynie, na którym pierwszy raz ustano
wiony podatek z karczm i młynów, r. 1433. Fol. Legum.
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Brere Urbana VIII. papieża, stwierdzające przez Włady
sława IV. postanowione towarzystwo kawalerów Niepokalanego
poczęcia Maryi Panny, r 1634. Manuskrypt. Niesiecki.
Wielka powódź w Polszce osobliwie na Wiśle, r. 1593.
6. Bitwa pod Guzowem Zygmunta 111. z rokoszanami, roku
1607. Manusk. Zebrzydowskiego. Piasecki.
7. Umarł w Wilnie Lew Sapieha kanclerz i hetman Li
tewski, r. 1633. żył lat 77. Manuskrypt.
Lubart xiążę Litewski Kalisz^ pustoszy i pali, roku 1335.
Długosz.
8. Zwycięztwo pod Kluszynem , albo Kaluzinem nad woyskami Moskiewskiemi Stanisława Żółkiewskiego hetmana, roku
1610. Piasecki.
Kazimierz dla Ruskiey woyny Krzyżakom niektórych ziem
ustępuie, r. 1343. Długosz.
9. Pierwsza nominacya królewska na Opactwo Lubieńskie
przez Kazimierza Jagiełłowicza, r. 1460. Codex Diplom.
Krzyżacy zamek Nakło palą, r. 1330. Długosz.
10. Śmierć Konstancyi Austryaczki powtórney małżonki
Żygmunta III. r. 1631. Piasecki.
Zwycięztwo nad Tatarami pod Jazlowcem Michała Rzewu
skiego podskarbiego nadwornego, r. 1685. Niesiecki. Manuskrypt.
Kozacy od Polaków klęskę ponoszą nad rzeką Pleszawą,
r. 1551. Kochowski.
Uwolniony z oblężenia Zbaraż po zwycięztwie u Zborowa,
r. 1649. Kochowski.
Czarniecki Rakoczego zwycięża pod Magierowem, r. 1657.
Kochowski.
12. W Kole pierwsza Elekcya na królestwo Stanisława
Leszczyńskiego, r. 1704. Zycie Stanisława , Za?. Epislolae.
Jan ślepy król Czeski Kraków oblega r. 1345. Bielski.
13. Zwycięztwo Stanisława Paca nad Moskiewskiem woyskiem pod Jezierzyszczami. r. 1564. Gwagnin.
Kommissya w Królewcu pod prezydencyą Szymona Rudni
ckiego biskupa Warmińskiego ustanawiaiąca rządy w Prusiech,
r. 1612. Codę# Diplom. Manuskrypt.
Śmierć Piotra Tylickiego biskupa Krakowskiego, r. 1615.
Monum. Sarmat.
Bitwa pod Mątwami między Janem Kazimierzem królem, a
Jerzem Lubomirskim, r. 1660. Kochowski. Manuskrypt.
14. Zwycięztwo pod Orszą nad Moskalami Konstantyna
xięcia Ostrogskiego, r. 1508. Kromer. Gwagnin,
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15. Zwycięztwo sławne pod Grunwaldem nad Krzyżakami
otrzymane przez Władysława Jagiełłę, za przywodzeniem
Zyndrama Maszkowskiego miecznika Krakowskiego, r. 1410.
Bielski.
10. Konfederacya Warszawska po śmierci Zygmunta III. '
r. 1032. FoZ. Legum. Manuskrypt. Radź.
17. Koronacya na królewstwo Węgierskie Władysława Jagiełłowicza, r. 1400. Kronika Hung.
Moskwa Smoleńsk oblega, r. 1033. Wassemberg.
18. Ziazd w Wiedniu Zygmunta 1. Polskiego, Władysława
Węgierskiego i Czeskiego królów braci, z Maximylianem ce
sarzem, r. 1515. Bielski. Kromer.
Umarł w Knyszynie Zygmunt August król ostatni płci męzkióy potomek domu Jagiełłów, r. 1572. żył lat 52. Bielski.
Traktaty uczynione z Duńczykami w HaEnii przeciwko Szwe
dom, r. 1057. Kochowski.
19. Hołd Alberta wtorego xiążęcia w Prusiecli, roku 1509.
Vol. Legum. Bielski. Dzieie królestwa Polskiego.
Potyczka Polaków i Sassów ze Szwedami pod Klisowem,
czyli Pińczowem, r. 1702. Zycie króla Stanisł.
20. Przywileie nadane Gdańskowi od Zygmunta Augusta, r
1570. Codex Diplom. Manuskrypt.
Traktaty między Polską, Węgrami i Czechami uczynione,
r. 1515. Bielski.
21. Woyska Moskiewskie zwyciężone u Czaśnik przez Ro
mana siążęcia Sanguszka , r. 1507. Bielski. Gwagnin.
Iwo wielkie'y pobożności biskup Krakowski umiera, r. 1229.
22. Przymierze Kazimierza wielkiego z Krzyżakami w Ino
wrocławiu , r. 1342. Codex Diplom.
23. Sprawa Toruńska z przyczyny tamże wszczętych rozru
chów, r. 1724. Manuskrypt.
Jan Kamieniecki pod Woromową znacznie zwycięża Tatarów,
r. 1508. Bielski. Tegoż dnia nad Dzieszną rzeką Polacy
klęskę ponoszą, i Stefan Potocki w niewolą od Turków wzięty,
r. 1012.
.24. Śmierć w Sączu błogosł. Kunegundy małżonki Bolesła
wa Pudyka , r. 1292. Długosz.
25. Koronacya Władysława Jagiełiowicza na królestwo Pol_
skie, r. 1434. Gwagnin. Bielski.
Zygmunt III. po dobyciu Smoleńska do Wilna w.ieżdża,
r. 1011.
Tom VII.
24
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26. Na sejmie Piotrkowskim stwierdzenie praw koronnych
przez Zygmunta Augusta króla, r. 1550. Fol. Legum.
27. Elekcya Augusta II. elektora Saskiego na królestwo
Polskie, r. 1697. Załuski. Epiet.
Uroczyste przyięcic w Krakowie posła papieża Sixta IV. r.
1473. Miechowita.
28. Seym konwokacyi po śmierci Jana III. r. 1690. Fol.
Legum.
Maxymilian arcy xiążę Austryi z niewoli Polskićy wypu
szczony, r. 1589.
29. Ugoda między Janem Kazimierzem królem, a Jerzym
Lubomirskim i rokoszanami w obozie królewskim pod Łegonicami, r. 1666. Kochowski. Manuskrjpt.
Jan III. idąc pod Wiedeń znayduie się w Krakowie, r. 1683,
30. Smoleńsk zdobyty przez Witolda W. X. Litewskiego,
r. 1434. Stryikowski. Bielski.
Umarła Elżbieta Austryaczka małżonka Kazimierza Jagiełło
wicza, matka czterech królów Władysława Węgierskiego i Cze
skiego, Jana Alberta, Alexandra i Zygmunta I. Polskich, roku
1505. Monum. Sarmat. Manuskrypt.
31. Po śmierci Władysława IV. konfederacya ieneralna
w Warszawie, r. 1648. Fol. Legum.
Janusz Radziwiłł hetman zwyciężył Tatarów i Kozaków pod
wodzem Krzeczowskim, r. 1649. Piasecki. Kochowski.

SIERPIE

Ń.

Dnia 1. Urodził się Zygmunt August z Zygmunta I. i Bony
Sforcyi, r. 1520. Bielski.
2. Bitwa i klęska pod Sokalem z Tatarami , r. 1519. Kro
mer. Gwagnin. Stryikowski.
Konrad xiąże Mazowiecki od Leszka czarnego zwyciężony
pod Bogucicami , r. 1285. Długosz.
3. Śmierć lana Grota świątobliwością znakomitego biskupa
Krakowskiego w Wawrzeńczycach, r. 1347.
Starowolski.
Monum. Sarmat.
Wacław król Czeski chcąc się dobiiać o koronę polską
w Ołomuńcu zabity, r. 1306.
4. Hołd Gotharda Kettlera pierwszego xiążęcia Kurlandzkiego , r. 1589. Codex Diplom.
Krzyżacy Gdańska dobywszy krwi w nim wiele wylewaią,
r. 1310, Murinus.
5. Umarł w Kapranice pod Rzymem Stanisław Hozyusz
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kardynał biskup, sławny nauką, prezydent niegdyś Zboru
powszechnego w Trydencie, r. 1579. Rescius. Vita Hotii.
Alexander król rodzi się, r. 1401. Bielski.
6. Zwycięztwo nad Turkami otrzymane przez Michała Gliń
skiego marszałka Litewskiego, r. 1506. Stryikowski. Bielski’
Jan Albrycht czyni z Krakowa wycieczkę na nieprzyiaciói.
r. 1498. Miechowita.
7. Poselstwo i wiazd do Rzymu Michała xięcia Radziwiłła
podkomorzego Litewskiego, r. 1680. Manuskrypt.
Witold xiąże Litewski pod Ostrowem iedna się z Jagiełłą
królem, r. 1392. Długosz.
8. Woyska koronne wyprawione przeciw Osmanowi sta
nęły pod Chocimem , r. 1G21. Sobieski de bello Chot.
Felix Potocki hetman Tatarów pod Podhaycąmi zwyciężył,
r. 1658. Niesiecki. Manuskrypt.
9. Śmierć Zygmunta Kazimierza syna iedynego Władysła
wa IV. i Cecylii Renaty, r. 1647 żył lat ośm. Manuskrypt
Alb. Radź.
Umarł w Warszawie Jerzy Ossoliński kanclerz wielki ko
ronny , r. 1650. maiący lat 55. Zycie Ossolińskiego.
10. Zwycięztwo pod Nakłem nad Pomorzanami i Prusami
Bolesława Krzywoustego , r, 1113. Długosz. Bielski.
Polacy klęskę ponoszą od Szwedów pod Tyńcem, r. 1650.
Kochowski.
11. Potwierdzenie unii Litwy z Koroną na seymie Lubelsk im , r. 1569. Codez Diplom.
Przywiley szlachectwa nadany nauczycielom w akademii Krakowskiey, od Zygmunta króla.
12. Kontrakt ślubny Jerzego elektora z Barbarą córką Ka
zimierza Jagielłowicza króla, r. 1496. Codear Diplom.
Turcy Czecliryn miasto pustoszą, r. 1678.
13. Jeremi xiąże Wiśniowiecki woiewoda Ruski woyska
Zaporowskie zwyciężył pod Zwiahlem, r. 1648. Kochowski.
Stefan Batory Polock oblega, r. 1579.
14. Bitwa Witolda wielkiego xięcia Litewskiego z Tatarami,
r. 1398. Długosz. Piasecki.
Rachelinus Wioch zostaie biskupem Krakowskim, r. 1032.
Starowolski.
15. Wiazd Wacława Czeskiego króla do Krakowa, r. 1292
Gwagnin. Kromer. Bielski.
Stefan Batory woiewoda Multański, pod Kolomyą przysięga
na wierność Kazimierzowi, r. 1485. Bielski.
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16. Przy Rzece zwycięztwo Władysława Hermana nad Po
morzanami, r. 1091. Kromer. Długosz.
Jarosław miasto przez ogień ponosi szkody ną, 1,000,000 zło
tych , r, 1625. Piasecki.
17. Przymierze pod Zborowem z*Tatarami, i hołd Chmiel
nickiego, r. 1649. Kochowski.
18. Ziazd w Jędrzeiowie rokoszanów przeciw Zygmun
towi III., r. 1606. Manuskrypt.
Krzyżacy w Dobrzyniu okrutnie się z obywatelami obchodzą,
r, 1409, Bielski.
19. Śmierć Alexandra króla, r. 1506. zył lat 46 panował
cztery. Piasecku
Elekcya Michała króla, r. 1669.
20. Zaślubienie Maryi Józefy Austryaczki Augustowi III.
królowi, r. 1719. Manuskrypt.
Kamieniec Turcy biorą, r. 1672.
21. Zbaraż od oblężenia męztwem Jeremiego Wiśniowieckiego
i Firleia uwolniony, r. 1649. Piasecki. Kochowski. Pastorius.
Koronacya Władysława Polskiego i Węgierskiego króla,
r. 1435. Bielski.
22. Zwycięztwo nad woyskami Wołoskiemi i Mułtańskiemi
pod Obertyiiem przez Jana Tarnowskiego hetmana, r. 1531.
Bielski.
Umarł w Lublinie Jan Kochanowski naypierwszy z rynioworców Polskich, wieku lar 54, r. 1584. Starowolski.
Manuskrypt.
Śmierć wielkiego woiownika Jeremiego xiązęcia Wiśniowieckiego woiewody Ruskiego w Pawołoczy , r. 1651 zył lat 39.
Kochowski. Starowolski. Niesiecki.
23. Śmierć Macieia Drzewickiego prymasa, r. 1535. Mon.
Sarmat.
Polacy od Tatarów klęskę ponoszą pod Wiśniowcem, r. 1494.
Bielski.
24. Szwedzi zwyciężeni przez Stefana Czarnieckiego pod
Strzemesznem, r. 1656. Kochowski.
25. Zygmunt I. po zeszłych xiążętacli Mazowsze odzierżał,
i wiazd do Warszawy odpraw ii, r. 1526. Bielski. Kromer.
Gniezno i kościół w niein naydawnieyszy w Polsce pogorzał , r. 1 660.
26. Ryga z oblężenia Karola Suderniauczyka uwolniona
przez Jana Karola Chodkiewicza, 1601. Naruszewicz. Manuskrypt.
Powietrze szerzy się osobliwie w Krakowie, r. 1652. Kochow.
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27. Wstąpienie na tron Jana Alberta, r. 1492. Bielski.
Kromer.
W Warszawie seym elekcyi Stanisława Augusta, r. 1704
Fol. Legum.
28. Moskwa zwyciężona nad Berezyną przez Boratyńskiego,
r. 1514. Bielski.
29. Poselstwo i wiazd do Paryża wyznaczonych posłów
Adama Konarskiego biskupa Poznańskiego, i Jana Zamoy
skiego naówczas starosty Belzkiego; z wezwaniem Henryka
Walezyusza na tron Polski, r. 1572. Piasecki. Manuskrypt.
Życie Zamoyskiego.
llmarl w Gdańsku Andrzey Olszowski prymas, mąż czynny i
uczony, r. 1077. Załuski Epistolae.
30. Przymierze w Narwie zawarte między Augustem II. a
Piotrem I. na seymie utwierdzone , r, 1704. Vol. Legum.
31. Śmierć Leszka czarnego w Krakowie, r. 1289. Długosz.
Bielski.
Połock zdobyty przez Stefana Batorego króla, 1579. Pia
secki. Heydenstein.

WRZESIEŃ.
Dnia 1. Trembowla obroniona, po zwyciężonych Turkach i
Tatarach przez Jana III., r. 1674. Zycie Jana.
80,000 Turków i Tatarów wpada na Podolu d o Mikulinic,
Podhaiec, Tarnopola i t. d. r. 1670.
2. Pierwsze zwycięztwo pod Chocimem nad Osmanem suł
tanem Tureckim Jana Karola Chodkiewicza, r. 1621. Sobieski.
3. Jan Karol Chodkiewicz pod samą stolicą Moskałów zwy
ciężył, r. 1612. Piasecki. Naruszewicz. Manuskrypt.
4. Ziazd w Wiślicy przy królu Zygmuncie III. przeciw
rokoszanom , r. 1606. Manuskrypt.
Wiazd Jana Kazimierza do Krakowa po wypędzonych Szwe
dach r. 1656. Kochowski.
5. Ślub Maryi Leszczyńskiey z Ludwikiem XV. królem Fran
cuskim, r. 1725. Zycie Stanisława.
6. Pod Krasną zwycięztwo nad Wołoszanami otrzymane,
za przywództwem Odrowąża, Buczackiego i Koniecpolskiego,
r. 1450. Bielski.
Wielko-Łuki na Moskwie zdobyte przez Stefana króla, roku
1580. Piasecki. Heyd.
7. Stanisław August Poniatowski obrany królem, r. 1764.
Fol. Legum.
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Tatarzy okolice Kamieńca pustoszą, r. 1586. Piasecki.
8. Śmierć Macieia Miechowity kanonika Krakowskiego,'
pisarza dzieiów Polskich, r 1533. żył lat 60. Starowolski.
Mon. Sarmat.
Konstantyn O3trogski nad rzeką Kropiwną 42,OCO. Moskwy
trupem ściele, i wodzów w niewolą zabiera, roku 1514. Wapowski.
9. Śmierć ostatniey z domu Jagiełłów Anny królowey Polskiey
córki Zygmunta I. małżonki Stefana Batorego, r. 1596. Bielski.
Piasecki. Mon. Sarmat.
Polaków 4,000 pod Podhaycami, zwyciężaią Tatarów 50,000.
r. 1678.
10. Potwierdzenie praw i przywileiów prowincyi Pruskiey,
r. 1538. Kol. Legum.
Mielecki zamek Moskiewski, Sokół, pali, r. 1578. Bielski11. Drugie zwycięztwo nad Osmanem Jana Karola Chodkie
wicza, r. 1621. Sobieski.
Jerzy Jazłowiecki woiewoda Ruski, wielki woiownik umiera,
r. 1595.
12. Zwycięztwo pod Wiedniem Jana III. króla r. 1683,Zycie Jana. Załuski Epistolae.
Powtórna elekcja Stanisława Leszczyńskiego na królestwo
Polskie, r. 1733. Zycie Stanisława.
13. Śmierć Ludwika Polskiego i Węgierskiego króla w Bu
dzyniu, r. 1382. Kromer. Chroń, łlung.
14. Hołd Multan i Wołochów Kazimierzowi Jagiełłów i czowi, r. 1485. Codex Diplom.
15. Koronacya Augusta 11. elektora Saskiego roku 1697.
Kol. Legum.
16. Pakta Hadziackie z Wychowskim i kozaczyzna zawarte,
r. 1658. Kochowski. Manuskrypt.
Na seymie Warszawskim Abdykacja Jana Kazimierza, roku
1668. Kol. Legum.
Żółkiewski pod Cecora potyka się z Turkami i zwycięża,
r. 1620. Wassemberg.
17. W Raszowie przywileie i nadania Ludwika Polskiego i
Węgierskiego króla, r. 1374. Kol. Legum. Codex Diplom.
Zwycięztwo nad Moskwą Stanisława Potockiego hetmana
pod Cudnowem , r. 1660. Kochowski.
18. Ritwa z Krzyżaki pod Chojnicami, r. 1354. Długosz.
Powtórne zwycięztwo Żółkiewskiego , r. 1620. Piasecki.
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19. Pakta Welawskie z Fryderykiem Wilhelmem siążęciem
Pruskim, elektorem Brandeburskim zawarte, r. 1657. Vol.
Legum.
Klęska Żółkiewskiego i Polaków, r. 1620.
20. Śmierć Prandoty Bialaczowskiego biskupa Krakowskiego,
r. 1266. Mon. Sarmat.
Koronacya Jana Alberta króla, r. 1492. Kromer.
21. Śmierć Zofii siężniczki Ruskiey, matki Władysława
Jagieliowicza, i Kazimierza królów, r. 1421. Kromer. Bielski.
22. Konfederacya ieneralna Sandomirska, r. 1703. Vol.
Legum. Zal. Epistolae.
Turcy Kamieńca ustępuią przez Traktaty r. 1699.
23. Hołd Jerzego Gwilhelma xiążęcia Pruskiego, r. 1621.
Manuskrypt.
Bitwa pod Pilawcami z kozackiem woyskićm niepomyślna,
r. 1668. Kochowski.
24. Umarł mąż nieśmiertelney pamięci godny, obrońca oy
czyzny i chrześciaństwa w Chocimiu, Jan Karol Chodkiewicz
hetman wielki Litewski, woiewoda Wileński, r. 1621. Piasecki.
Sobieski. Naruszewicz.
Stefan Chmielecki 40,000 Tatarów zwzcięża r. 1626. Piasecki.
25. Na zamku carskim w Moskwie umarł waleczny wódz
Jan Sapieha starosta Uświatski, r. 1611. Życia Sapiehów.
Zygmunt elektor Brandeburski , Brześć Litewski oblega, r.
1383. Długosz.
26. Zwycięztwo nad Nuradynem i Tatarami Jana III., roku
1764. Życie Jana.
Zygmunt III. zwycięża Szwedów pod Trzcianną , r. 1629.
Piasecki.
27. Zwycięztwo u Połowców nad Krzyżakami Władysława
Łokietka króla, r. 1332. Bielski. Stryikowski.
Sławne pod Kircholmem zwycięztwo nad Szwedami otrzy
mane przez Jana Karola Chodkiewicza, r. 1605. Piasecki.
Naruszewicz.
Umarł w Krakowie Piotr Skarga Jezuitów zakonu kaznodzieia królewski, r. 1612. żył lat 76. Manuskrypt.
28. Nadanie herbu Jelitczykom, w osobie Saryusza rannego
pod Polowcami, r. 1334. Bielski.
Turcy po śmierci Chodkiewicza przez następcę iego Stanisła
wa Lubomirskiego ostatecznie odparci i zwyciężeni, r. 1621.
Jak. Sob.
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Korrektura trybunałów ustanowiona, r. 1726. Vol. Legum29. Koronacya Michała Wiśniowieckiego króla, r. 1669Załuski Epistolae. Kronika Bielskiego.
30. Przymierze Jana Kazimierza z Danią przeciw Szwedon
w Kopenhadze zawarte, r. 1658. Kochowski. Manuskrypt.
Zwycięztwo Jerzego Lubomirskiego nad woyskiem MoskieWskiem pod Słobodyszczą, r." 1660. Kochowski.

PAŹDZIERNIK.
Dnia 1. Zwyciężył Czechy u Mostów Krzywickich Bolesław
Krzywousty, 1110. Dubrawius. Długosz.
2. Śmierć Barbary Hrabianki Cyleyskiey, pierwszey mał
żonki Zygmunta I. , r. 1515. Kromer. Piasecki.
3. Zwycięztwo Jana Karola Chodkiewicza nad Mansfeldem
wodzem Szwedzkim, r. 1609. Piasecki.
Smoleńsk od Moskwy zdobyły, r. 1654. Kochowski.
4. Mikolay Kamieniecki Turków i Wołochów zwycięża
r. 1509. Bielski. Piasecki.
5. Przez Kazimierza wielkiego ustanowiony sąd i prawo
Teutońskie w mieście Krakowie, r. 1356. Długosz.
6. Elekcya Augusta III. roku 1733. Śmierć zaś czwartego
Października, r. 1763, Dzieie królestwa Polskiego.
Śmierć Samuela Macieiowskiego biskupa Krakowskiego i
kanclerza, r. 1550 w wieku życia lat 52. Starowolski in
Mon. Sarmat.
7. Klęska Cecor^ką zwana, gdzie Stanisław Żółkiewski
hetman wielki i kanclerz, w wieku lat 70 od Turków ginie,
a Koniecpolski hetman w niewolą idzie , r. 1620. Piasecki.
Monum. Sarmat.
Klęska Polaków pod Parkanami w Węgrzech, r. 1683.
8. Przyiazd do Oliwy ze Szwecyi nowo obranego Zygmun
ta III. i przysięga, r. 1587. Bielski,
9. Przymierze pod Chocimem zawarte z Osmanem, r. 1621.
Sobieski.
Gąsiewski hetman pod Prostkami Szwedów zwyciężył, r. 1656.
Kochowski.
10. Zwycięztwo Strygońskie Jana III, nad Turkami, r. 1683.
Zycie Jana.
Zwycięztwo nad Krzyżakami pod Koronowem, roku 1310.
Kromer.
Przymierze w Gratzu zawarte między Kazimierzem Jagiclłow iczem, a Fryderykiem cesarzem , r. 1470, CodeJr Diplom.
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Pokóy wieczny z Krzyżakami kończący woynę 150 letnią
za pośrzednictweni legata papieskiego, r. 1366. Stryik.
Klęska pamiętną pod Macieiowicaini, r. 1794.
11. Ziazd pod Gołębiem, i konfederacja przy Michale królu,
r. 1772. Zał. Epistolae.
Pogrzeb Alexandra króla w Wilnie, r. 1506. Bielski.
12. Drohobuz zdobyty na Moskwie przez Władysława IV.
naówczas królewica , r. 1617. Kobierzycki.
Stefan Batory pod Subinem nad 150,000 Turkami zwycięztwo
otrzymuie5 r. 1580. Bielski.
13. Jadźwingowie zwyciężeni przez Leszka Czarnego między
Narwą a Niemnem, r. 1282. Bielski.
14. Przymierze z Moskwą Jana Kazimierza, roku 1660.
Kochowski.
15. Powrót zwycięzki do oyczyzny po zwyciężonym u Cho
cimia Osmanie, i przymierzu zawartem, r. 1621. Sobieski.
Jabłonowski z Polakami ledwie uchodzi rąk Tureckich ,
r. 1686.
16. Jan Sobieski , naówczas hetman, Tatarów pod Kału
szem zwyciężył, r. 1672. ZjCieJana.
Silnicki pod Naiarowem Kozaków i Tatarów poraża, r. 1067.
Kochowski.
17. Koronacya królowey Jadwigi po iey wybraniu na tron
przez Bodzantę arcybiskupa Gnieźnieńskiego, r. 1384. Bielski.
Michał Król obiecuie Tatarom 22,00Q czerwonych złotych,
aby granic Polskich bronili, r. 1672.
18. Urodziła się Anna królowa Polska, małżonka Stefana
Batorego, r. 1523. Bielski.
Litwa Doihorukiego z Moskalami poraża. Kochowski.
19. W Toruniu przyłączenie Pruss do korony Polskiey,
r. 1454. Fol. Le^uui.
Potyczka Zamoyskiego z Tatarami pod Cecorą, 1595. Piasecki.
20. Ostatnia na xięztwo Litewskie Elekcya Zygmunta I.,
r. 1506. Stryikowski. Koiałowicz.
Urodził się we Lwowie Stanisław Leszczyński Król, z Ra
fała Leszczyńskiego podkanclerzego koronnego i Jabłonowskióy,
r. 1676. Zycie Stanisława.
Ludwik Król kupuie xięztwo Gniewkowskie, roku 1376.
Długosz.
21. Zwycięztwo pod Gawą Andrzeia Sapiehy nad Moska
lami, r. 1578. Bielski. Gwagnin.
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22. Pakta z Turkami i Tatarami między Zwańcem a Chocimem , r. 1672. Vol, Legum.
Zamoyski Tatarów z Multan wypędza, r. 1603. Piasecki.
Umarł Bolesław Kędzierzawy monarcha Polski, r. 1172. żył
lat 46 panował 25. Bielski.
24. Dynamund zdobyty na Szwedach przez Jana Karola
Chodkiewicza, r. 1609. Piasecki.
Stefan woiewoda Wołoski zwycięża Polaków, roku 1497.
Bucelinus.
25. Smoleńsk od oblężenia Moskiewskiego pod wodzem Szeremetem uwolniony przez Władysława IV., r. 1633. Wassemberg.
Obóz Polski staie w Bukowinie, r. 1497. Bielski.
26. Batalia pod Kaliszem między Augustem II. a Szwedami,
r. 1706. Zał. Epistolae.
Klęska Polaków w Bukowinie.* r. 1497. Kromer.
27. Xięztwo Płockie , ziemię Zakroczymską i Wizką Kazi
mierz Jagiełłowicz odzierżal. r. 1468. Codę# Diplom.
Polacy Granu w Węgrach za Jana III. dobywaią, r. 1683.
28. Statut Władysława Jagiełły na seymie w Warce ogło
szony , r. 1423.
Vol. Legum.
29. Urodził się syn pierwszy Władysławowi Jagielle Wła
dysław Warneński, król potem Polski i Węgierski, r. 1424.
Długosz. Kromer.
Umarł mąż znakomity Piotr Tomicki biskup Krakowski kanclerz,
r. 1536. wieku 71 lat maiąc. Starowolski. Mon. Sarm.
August II. pod Kaliszem poraża Szwedów, r. 1706.
30. Władysław Jagiełło potwierdził prawa i przywileie
dawne Wołyńskie, r. 1432. Codę# Diplom.
Zygmunt III. oblega Smoleńsk, r. 1609. Wassemberg.
31. Nadanie przez Władysława Jagiełłowicza Ormianom
w Polsce i Litwie osiadłym i osiadaiącym przywileiu prawa
Teutońskiego, r. 1432. Codę# Diplom.

LISTOPAD.
Dnia 1. Umarł Filip Kallimach, mąż uczony, nauczyciel
synów Kazimierza Jagiełłowicza, r. 1497. Mon. Sarm.
Krzyżacy od Polaków zwyciężeni, r. 1320. i znowu powtórnie
za Władysława Jagiełły, r. 1410. Bucelinus.
2. Hołd Wracislawa siążęcia ’ Pomorskiego, roku 1390.
Codę# Diplom.
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Kieysztut, Jagiełło i Witold pustoszą kray między Wisłą i
Sanem rzekami, r. 1376. Długosz.
3. Umarł w Krakowie Kazimierz wielki, r. 1370. żył lat60,
panował 37. Długosz. Bielski. Mniszech w życiu Kazimierza.
Elekcya Władysława IV. r. 1632.
4. Seym elekcyi po uierhaniu Henryka Walezyusza, roku
1576. Vol. Legum.
R. 1717. Potwierdzenie traktatów r. 1716. zawartych. Vol.
Legum.
Chmielnicki w 80,000 otacza twierdzę Zamość, r. 1648.
Kochowski.
Rzeź pamiętna na Pradze , r. 1794.
5. Konfederacya Warszawska po abdykacyi Jana Kazimierza,
r. 1668. Fol. Legum.
6. Potwierdzenie paktów Welawskich. Zastaw Bytowa i
Lawemburga, r. 1657. Fol. Legum.
Niezgody między stanem djchownym i świeckim za Kazi
mierza uspokoione , r. 1450. Długosz.
7. Koronacya Ludwika króla Węgierskiego i Polskiego, r.
1371. Bielski.
Zamoyski starosta Kałuski Chmielnickiego pod Zamościem
poraża, r. 1648. Kochowski.
8. Zygmunt cesarz zastawił Spiż Władysławowi Jagielle
w summie 37,000 groszy Praskich szerokich, r. 1412. Codę*
Diplom.
Pzymierze między Janem Albertem królem, a Baiazetem ce
sarzem Tureckim, r. 1500. Kromer. Codę# Diplom.
Korrektura praw i sposób sądownictwa poprawiony, roku
1726. Ko/. Legum.
Konfederacya partyą Sapieżyńską zwyciężaią pod Olkiennikami, r. 1700.
9. Jan III. hetman naówczas wielki koronny Turków pod
Chocimem zwyciężył r. 1674. Zycie Jana.
10. Klęska pod Warną, i śmierć Władysława Polskiego i
Węgierskiego króla, r. 1444. Długosz.
Umarł Michał Wiśniowiecki król we Lwowie, roku 1674.
Manuskrypt.
11. Leszek biały monarcha Polski zabity w Gąsowie, roku
1227. Bielski.
Seym w Korczynie, i pierwsze na nim powiatowe seymiki,
r. 1403- Fol. Legum.
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12. R. 1304. Leszek xiążę Kuiawski zastawił Krzyżakom
ziemi? Michałowską , którą późniey w r. 1317 od tegoż dziedzicznem prawem nabyli. Codę# Diplom
13. Koronacya Barbary Radziwilłownóy małżonki powtórney
Zygmunta A ugusta, r. 1550. Bielski.
14. IV Kolonii Karol V. cesarz przyiął pośrzednictwo wzglę
dem ugody między Zygmuntem I. a Krzyżakami , reku 1521.
Codę# Diplom.
15. Hołd Semowita i Kazimierza xiążąt Mazowieckich braci,
r. 1425. Kromer. Codę# Diplom.
Piekarski Czekanem rani Zygmunta III. r. 1620. Piasecki.
16. Hołd Jana Zygmunta na xięztwo Pruskie, roku 1611.
Kol. Le^um.
17. Elekcya na królestwo Jana Kazimierza, r. 1648. Kol.
Legism.
Śmierć Bony królowey Polskiey matki Zygmunta Augusta
w Barze, r. 1558. Piasecki.
Marya Józefa małżonka Augusta III. wielkićy pobożności
pani umiera, r. 1757.
18. Przymierze zawarte między Polską a Czechami, r. 1638.
Codę# Diplom.
Szwedzi Częstochowę oblegaią, r. 1665. Kochowski.
19. Stanisław Leszczyński król obiął rządy xięztwa I.otaryńskie go , r. 1738. Zycie Stanisława.
Pogrzeb Kazimierza W. r. 1370. Długosz.
20. Statut w Nieszawie Kazimierza Jagielłowicza r. 1454.
potwierdzony w r. 1496. Kol. Legum.
21. W Toruniu Colloquium Charilatiuum z Dyssydentami
pod prezydencyą Tyszkiewicza biskupa Zmudzkiego, i Jerzego
Ossolińskiego kanclerza, r. 1645. Hist. Coli. Manuskrypt.
Rozmowa między Szwedami i oblężonemi w Częstochowie,
r. 1655.
22. Śmierć Bernarda Wapowskiego kantora Krakowskiego,
pisarza dzieiów Polskich, r. 1535. Bielski. Mon. Sarm.
23. Ślub Dymitra cara Moskiewskiego z Maryą Mniszchó
wną woiewodzanką Sandomirską, r, 1609. Bielski. Manuskrypt.
24. Bitwa pod Olkienikami^ i śmierć po nićy Franciszka
Sapiehy koniuszego Litewskiego , r. 1700. Zał. Epistolae.
25. Maxymilian arcy xiążę pod Krakowem od Jana Za
moyskiego zwyciężony, cofnąć się musiał ku Szląskowi, roku
1587. Piasecki.
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Koronacya Stanisława Augusta, r. 1764. FbZ. Legum.
Elekcya Władysława Jagiełły, r. 1386. Długosz.
26. Rada w Toruniu z okoliczności woyny Szwedzkiey,
r. 1702. Zal. Epistolae.
27. Poselstwo i wiazd Jerzego Ossolińskiego podskarbiego
naówczas nadwornego koronnego do Rzymu, r. 1633. Zycie
Ossolińskiego.
Litwa porażona od Moskwy pod Wierzchowicami, r. 1655.
28. Przyłączenie Inflant do korony Polskióy, r. 1561. fol.
Legum. Codę* Diplom.
pogrzeb w Poznaniu Kazimierza 1., r. 1056. Bielski.
29. Zawarte przymierze z Prusami, w Toruniu, r. 1466
fol. Legum.
Jan Albert w Toruniu potwierdził przywileie ziem Pruskich
r. 1494. fol. Legum.
Alexander Król na koronacya do Krakowa wleżdża, r. 1501.
30. Ruś zwyciężona pod Morachwą przez Władysława Ja
giełłę, r. 1432. Bielski.

GRUDZIEŃ.
Dnia 1. Konfederacya ieneralna stanów koronnych w Ra
domsku po śmierci Ludwika króla, r. 1384. Fb7. Legum.
Kazanowski wpada z woyakiein wgłąb Moskwy, r. 1633.
2. Złączenie pićrwsze Litwy z koroną na seymie w Horodli,
r. 1413. fol. Legum.
3. Ustanowienie biskupstwa lnflantskiego, r. 1582. Codę*
Diplom. fol. Legum.
4. Prawa nadane Inflantom na seymie Warszawskim, roku
1582. fol. Legum.
Potyczka Polaków z Tatarami pod Zwańcem, r. 1653. Ko
chowski.
5. Akt kommissyi Kurlandzkićy, r. 1727. fot. Legum.
Ziazd elekcyyny pod Wiślicą, po śmierci Ludwika, r. 1384.
Długosz.
6. Hołd miasta Krakowa Władysławowi Jagielle, r. 1387.
Bielski.
7. Za wolą stanów naywyżaza władza nad woyskiem Koronnem i Litewskiem dana Janowi Karolowi Chodkiewiczowi,
r. 1605. fol. Legum. Zycie Chodkiewicza.
Tatarowie pod Międzyborzem od Polaków porażeni, r. 1516,
Bielski.
Tom flt.
23
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8. Wybranie na tron Zygmunta I. w Piotrkowie, r. 1507.
Bielski.
0. Śmierć Alikołaia Potockiego hetmana wielkiego Koron
nego, r. 1651. Monum. Sarm.
Kazimierz pod Zwańcem gromi Tatarów, r. 1653.
10. Fryderyk Gwilhelm xiążę Pruski zastawnem prawem
Drabim i Bytów wziął w swoię dzierżenie , r. 1657. Vol. Leg.
11. Koronowany Alexander Król przez brata swoiego Fryde
ryka kardynała arcybiskupa Gnieźnieńskiego, t. 1501. Bielski.
Polacy zamek Wielisz Moskwie biorą, r. 1567. Gwagnin.
12. Maxymilian cesarz królem Polskim ogłoszony, r. 1587.
Bielski.
13. Śmierć króla Stefana Batorego w Grodnie, r. 1586.
Piasecki.
14. Śmierć gwałtowna Ludgardy małżonki Przemysłaira
króla, r. 1283. Miechowita.
Kazimierz król Baryczkę kapłana topić każę, roku 1349.
Długosz.
15. Stefan Batory xiążę Siedmiogrodzki królem Polskim
obrany, r. 1576. Piasecki.
Urodził się w Krakowie Jerzy Ossoliński kanclerz wielki
Koronny, r. 1595; Zycie iego.
16. Stefan Czarniecki w Holsacyi przebywszy wpław
odnogę morską, Szwedów na wyspie Alsen zwyciężył, r. 1658.
Kochowski.
Jan Kazimierz panowania 21 r. a życia 63 bezpotomny i
domu Jagiellońskiego z żeńskićy płci w Polsce ostatni poto
mek, umarł w Niwernie, r. 1672. Dokończenie Kroniki
Bielskiego.
Zupy solne w Wieliczce goreią, r. 1642- Piasecki.
17. Śmierć Eleonory Austryaczki małżonki Michała króla,
r. 1697. Manuskrypt.
18. Zygmunt August za życia oyca Zygmunta I. obrany
'królem , r. 1539. Bielski.
Umarł Marcin Bielski, o czem wzmiankę uczynił Joachim
syn iego, który oycowską kronikę dokończył, r. 1575.
Powietrze się w Polsce szerzy , r. 1 360. Kromer.
19. Toruń na Szwedach zdobyty przez Jana Kazimierza, r.
1658. Kochowski.
20. Przymierze między Władysławem Łokietkiem, a Bo
lesławem xiążęciem Szląskim , r. 1332. Codex Diplom.
Litwa domową między sobą niezgodę uspokaia, r. 1698.
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21. Zwycięrtwo pod Gołdyngą w Holsacyi Stefana Czar
neckiego nad Szwedami, r. 1658. Kochowski.
Jadwiga małżonka Bolesława xiązęcia Lignickiego umiera,
r. 1259. Długosz.
22. Seym w Warszawie z przyczyny kłótni Litwy, i wszczę
te y woyny Szwedzkiey , r. 1701. Vol. Legum. Zał. Epist.
Henryk xiązę Opolski umiera, r. 1394. Długosz.
23. Kraków przez własnych obywatelów obroniony i uwol
niony z oblężenia Tatarów, r. 1286. Bielski.
Poselstwo od Kościołów w Polsce Ritus Graeci oświadcze
niem ziednoczenia się z kościołem Rzymskim u Klemensa VIII.
sprawowali ie Hipacy Pociey Włod. i Cyryl Terlecki Łucki
biskupi. Uczynili przy tein wyznanie wiary Katolickiey, oraz
ie swoiem i towarzyszów swoich imieniem podpisali, r» 1595.
Piasecki.
Łukomski Litwin seym zrywa, r. 1666. Kochowski.
24. Śmierć w Padwie Jana Alberta kardynała biskupa Kra
kowskiego syna Zygmunta III., r. 1634. Piasecki.
25. Śmierć Reinholda Heidensteina pisarza dzieiów Polskich
r. 1620. zyi lat 64. Mon. Oliv.
Tatarowie pod Włodzimierzem liczą zabranego niewolnika, i
inaią samych tylko panien 21,000, r. 1287. Długosz.
26. Nadanie Inflantom przywileiów i tytułu iięztwa, roku
1566. Codę# Diplom. Fol. Legum.
Muller Szwed wszelkich szuka sposobów dobycia Często
chowy, r. 1655. Kordecki.
27. Koronacya Zygmunta III. króla Szwedzkiego, r. 1587.
Piasecki.
Utwierdzenie Indygenatu w ziemiach Pruskich, roku 1647.
Fol. Legum.
Ziemowit xiąze Mazowiecki, przysięga w Kaliszu na wier
ność Kazimierzowi królowi, r. 1355. Długosz.
28. Śmierć Krzysztofa | Szydiowieckiego kasztelana Krako
wskiego i kanclerza , r. 1532. Mon. Sarm.
29. Konfederacya Tyszowiecka przy Janie Kazimierzu , r.
1655. Kochowski.
30. Potwierdzenie traktatów handlowych xięztwa kurlandzkiego, r. 1643. Code.v Diplom.
31. Pokóy w Brześciu zawarty z
Kromer. Codę# Diplom.
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