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MATERYALY.

Taniec i rozmowa o nim, w której się to zamyka, skąd po
szedł taniec, co są za owoce jego. A jeśliż się godzi czło
wiekowi krześcjańskiemu z białłemi głowami tańcować. 1563.

Grodzisko w 4-ce k. 4.
Erazm Glicner.
P r z e d m o w a .

Jednym  z najwybitniejszych przedstawicieli literatury luterskiej 
w  Polsce jest bez wątpienia Erazm Glicner. Miała ona sw e chwile św ie
tności w epoce działalności Vergeriusa, potem, w miarę zacieśnienia się 
jej duchowego horyzontu, bronił honoru najstarszego z wyznań różno- 
wierczych w Polsce, Glicner. Podtrzymywał zwłaszcza jego mocno za
grożoną polskość, nawiązując stosunki z innemi wyznaniami, walcząc 
z odstępstw am i od zboru, które mnożyły się w  końcu wieku XVI. nie
ustannie.

Zostawszy superintendentem, wywierał niemały wpływ na w spół
wyznawców. Przyczynił się nie mało do ustalenia ustawodawstwa zbo
rowego, które ukształtowało się na wzór pruskiego, dążył do porozumie
nia z kalwinami i prawosławnymi w interesie obrony przed katolicy
zmem. Szczyt znaczenia Glicnera przypada na czas zgody sandomier
skiej. Przebywał wtedy Glicner w Grodzisku Ostrorogów, by rozwijać 
ożywioną działalność pisarską. Znany już jako autor książki o wycho
waniu, w której stał na stanowisku humanistycznem, nie gardził Gli
cner nawet zajęciami ziemiańskiemi, skoro w osobnem dziełku uczył 
szlachcica rozróżniać zły rok od dobrego i chronić się przed zamachami 
natury.

Choć więc głów nie pośw ięcał się zagadnieniom teologicznym , by 
piętnować zm ienność polską, biadać nad nadużyciem rozumu, olśniewać 
erudycyą, w której nie ustępował wcale Hozyuszowi, zwracał uwagę 
także na obyczajność. Chciał ją mieć jak najbardziej blizką ideału ewan
gelicznego. Więc i w  traktacie o tańcu nawoływał do pokuty, gromił 
zbytki i rozpustę, pragnął surowości i powagi ducha w kierowanym  
przez siebie zborze.

Traktat o tańcu zachował się, o ile mi wiadomo, w jednym egzem
plarzu, który znajduje się w książnicy hr. Tyszkiewiczów w Czerwo
nym Dworze. Jego odpisu udzielił mi prof. dr. Stanisław Estreicher, za 
co mu na tem miejscu najgoręcej dziękuję. W bibliografii Jego ś. p.
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Ojca wym ieniony jest traktat Glicnera w tom ie XVII. bez podania miej
sca, które teraz należy uzupełnić w iadom ością wyżej wskazaną.

N a  k a r c i e  t y t u ł o w e j :

Tańiec. I rozmowa z nim | w kthory śie to zamyka | skąd po
szedł taniec | co są za owoce iego. A ieslisz sie godzi człowiekowi 
krześcianskiem u z białłemi głow am i tańcować. [W inieta]. Christus Pan 
V Łukasza Cap. 7. Graliśmy wam nâ piscałkach j â nie tańcowa
liście I narzekaliśmy wam à nie płakaliście. Drukowano W grodźisku 
w drukarni Jana Glitznerâ. Roku 1573 . w 4-ce, k. 4 nlb. (ost. strona biała).

Na odwrocie karty tytułowej rozpoczyna się :
W iernemu a prawemu Krzesćianinowi, Łaski y wszelaki św iętobli- 

w ośći od Pana Boga, Erasmus Glitzner sługa słowa Bożego uprzeymie 
życzy. Kristus pan gdy o obyczäiäch świata thego, ktoreby czasu osta
tn iego, prżyśćia iego być miały raczy mówić, Wierny a Krżeścianski 
człowiecze, to osobliw ie mowi słow y temi : Jako beły dni N oego,1) tak 
tez bedzie przyśćie Syna człowieczego. Dâiac znać iż ieslisz za Noego, 
było na św iecie między ludźmi w szystkiego złego pełno, grzechów spro
śnych, złości nieuiętych, obyczaiow sw ow olnych, tedy tesz niem ńi w te 
czasy prżyśćia Pańskiego ostateczne. lako tho iednak P aw eł S. w liście 
swym  wykłada temi słow y mówiąc : 2)  Wiedz to iż ostatecznych czasów  
nastaną chwile niebespieczne. Abowiem bedą ludzie sami siebie miłu- 
iący, łakom i, chlubni, pyszni, złorzeczący, rodzicom nie posłuszni, nie
wdzięczni, nie pobożni, bes m iłości nie spokoyni, potwarce, niepow 
ściągliw i, okrutni, dobrych nie miłuiący. Zdraycy, skwapliwi, nadeći, 
ślepi, roskoszy w iecey miłuiąc nisz Boga, maiąc iednak podobieństwo  
pobożności, wszakże sie iey m ocy zapieraiąc. Co iśćie czasy temi w które 
żywiem y, każdy oczymâ swem i widzi wszyszko, bo teras św iat iesth  
prâwie złością nieukaraną. A aczći iednak dar then sw oi wielki raczył 
Bóg dobrotliwy a m iłościwy nam y światu dać, szczere a zdrowe opo
wiadanie Ewangieliey sw y, iäko znak a upominek dnia ostatniego, za 
którym iâko w słow ie swym, tak y w życiu ludżi poprawy a polepsze
nia, potrzebuie. I woła także dziś prześ wierne sw oie sługi. Pokutuicie, 
Pokutuicie. Jeśli nie bedziecie pokutować w szyscy zarazem zginiecie: 
iednak ludzie thak śie uparli na złe życie sw oie, że żadney poprawey 
a polepszenia w nich niem asz. A iesth ći tych dosyć, kthorzy podo- 
bieństhw o pobożności z siebie okazuią, wszakże y ci gdy prżydźie Owoc 
pobożności czynić, iâko prawdziwie wybranym ä świętym , według słow  
A postolskich, zapieraią sie ich, to iest, niechcą sie uprzeymie do tego 
znâc, âby ie beli pow inni czynić. I tak stąd ta prawda idźie, że na 
tym św iecie niem asz spräwiedliwego äni iednego, niemäsz któryby sie 
miał o Bogu pytać, niem äsz któryby dobrze czynić miał, y iednego  
niemâsz. A nie m ówię tego o tych którzy są na stronie, którzy pod 
Antykrystem są, u których boiaśń Boża zgasnęłd, pobożność umâriâ,

*) Tu na marginesie : Mat. 24.
*) „ „ „ Timoth. cap. 3.
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obyczäie dobre zginęły, a naprawa y polepszenie mieyscä nie ma, bo 
iako raz umiełowali ciem ności täk w nich miestaia. Ale o tych, o tych  
m ówię, którzy słowo zbawienia poznali, w dom sie Krystusow dostali, 
iemu służic poślubieli, iego iäko nowego człeka na sie przyoblekli, 
a zewlekli starego ze wszystkim i pożądliwośćiami iego, ći ći są kthorzy 
iäko Aposthoł mowi podobieństhwo Pobożności maią ä Mocy äbo Owo
ców sie iey przą : tho iest niem asz poprawy, nie masz Pokuthy, w ńich  
żądny polepszenia niemäsz, także iäko inszy siebie miłuią, świat w ię- 
сеу y rozkoszy jego więcej nisz Boga. I ten też to iest rodzaj ludżi 
äbo równy onemu, na który o takie zapamiętanie Bog w ołał przez 
Proroka m ów iąc:3)

Ten iest naród który nie usłuchał głosu pana Bogä sw ego, ani przy- 
iął karności, zginęła wiara, y wypadła z ust ieych. Bo iednak to nie telko 
my którzy im służym słowem  bożym, ale y w szyscy przeciwnicy słowa  
tego, widżiemy na oko, że w nich iakom iusz powiedżiał, polepszenia  
nie masz w życiu, coszby kolwiek ieno rzec m ógł według świata y iego  
złych spraw, tho sie w nich znaydżie, dlä czego tedy z nich te zgor
szenia urastaią. Naprzód że to słowo boże, które przyięli, u wszech  
przeciwników w wielkim pochańbieńiu a posromoceniu iest, gdy n ie  
telko onego nieprżymuią, ale ie też szätänstwem zow ą ä kacerstwem. 
Druga iż ći, którzy żywą ä mieszkaią u nas : iako żydżi y inszy, ku 
żadnemu nawróceniu nie prżychodzą. Bo co czythają o Sodomskim  
sw ow oliństw ie, o pysze, o sytnośći chlebâ, o obfitości, o próżnowaniu, 
Sodomskich synów y córek, co także o m ieśie o garnkach, to iest 
o dostatku a rozkoszach Egipskich. Także o rospustach ä sw ow olien- 
stwäch, w których Kananeyczykowie y insze besbożne narody żęły, to 
wszystko na oko u nas widzą, na to patrzą y stąd sie gorszą, ä ró
w nie o nas iako o inszych sprośnych narodziech rozumieią. I iest tho 
w tych domownikach wiary, naszych, że iako których zapamiętałych 
ludżi, täk ich trudno barzo ku życiu świętobliwem u przywieść. Do iä- 
rżma Krystusowego by ie nie wiem iako ściągnął, iść żadnym obycza- 
iem nie chcą.4) Gdy ich wołamy zbraniaią śie, gdy ręce podawamy ża
den nie słucha, wszystkie rady nasze wzgardzaią y kdrnośćią sie brzy
dzą. Które iednak ich w tym żapamięthanie skądby było, łacwie może 
każdy uznać. Bo nie tylko iż natura żla ä cielesna, która nie rozumie 
ani czynić tego chce, co iest Ducha świętego w nich panuie. Nietylko 
Szatan sam który do grzechów żwykł zdradâmi swem i przywodźić. Nie- 
thelko świat, który iest na wszystkim  złem postanowiony, tego iest 
przyczyną, ale osobliw ie przyczyną są Kapłani â pasterze pirwszy ko
ścioła Rzymskiego, kthorzy maiąc lud ten pirwey we władzy ä w rzą
dzeniu swym , karności â pow ściągliw ości w żyćiu zaniechawali. Dopu
ścili iako chcieli według świata nic ich w tym niechamuiąc ani pow - 
śćiągśiąc. I owszem wszysthkich rżeczy im dopomagali złych, zrownä- 
waiąc sie z nimi we wszelaki sw ey woliey. W pijaństwie, w koster-

3) Tu na marginesie: Jeremias cap. 7.
4) Tu na marginesie: Prouerbia cap. 1.
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stwie, w bieśiadach, y  w tym szalieństw ie przeciw któremu to nasze 
pisanie iest, w tańcach, y w których kolwiek bądz rospustäch, tak iż 
iâko było zepsow ânie ludu y kapłanów zâ czasu Ieroboama, со y Przy
pow ieścią Prorok oznaym iał mówiąc lako lud tak y kapłan : tak takowe 
złe obyczdie bely, są y ludżi y tych ślepych wodzow w krześćianstwie. 
Których zaniedbânych w życiu św iętobliw em  ludżi, trudno barzo przy
w ieść do poprawy, temi czasy dzisieyszem i. Prżystępuie druga przyczy- 
nâ która urasta s sam ych nâszych pâsterzow którzy iako w Papiestwie 
będąc śie y sami sw ow olnie żyć, y złe żywących nie chamować, tak 
będąc w Kościele bożym przy słow ie ńie poprzestali. Bo będąc sam i 
naganionego żyćia, inszych od złości a rospust nie karzą, abo więc bo- 
iąc śie ięzykow ludzkich, abo nieprzyjaźńi iaki, przeglądają sw ow olien- 
stw a, tak iż zâ taką folgą, w iele sie złych rzeczy a ktemu gńiewu bo
żego namnaża w Kościele bożym, iako piękńie około tego mowi Origi
nes Doktor słow y temi. Ono peccante ira super omnem populum venit, 
floc  modo accidit, quando sacerdotes, qui populo 5) praesunt, ergo de- 
liquentes benigni volunt videri et verentes peccantium linguas, ne forte 
male de eis loquantur, sacerdotalis severitatis im memores volunt implere 
ut scriptum est. Peccantes coram om nibus arguo ut caeteri timorem  
habeant.

Jako u Ezechiela Proroka Bog ie raczy wymieniać, mówiąc. Zwie
dli lud moi, m ówiąc pokoi, pokoi, ä oni ią oblepiali glinę bez plew. 
To iest, toć m ów ią: o niewadżić to, możeć to być, niem aśći w tym  
grzechu, nie bedżieć Bog o to karał, muśić też być pod czas у to 
у owo. To to iest co mowi Prorok, mówią pokoi pokoi. I tak tą ścianą  
to  iest zgromadzenie wierne, należaiące do domu Bożego, kthorą Bog 
sam  sobie buduie, oni oblepiaią gliną bez plew, to iest niepewnem i, 
nie gruntow nem i у ow szem  oszukaiącemi naukami sprdwuią. Tak iż te 
ściana trudno napräwic. Iako sie tey wielki trudności ći pâsterze do- 
znawdią, którzy w karze krześćianski lud od Boga sobie zwierzony 
mieć a chowdć chcą. Miedzy któremi, ia, Wierny â krześćianski czło
w iecze iestem  ieden, äcz nie taką godnością nie taką pracą iako inszy, 
wszakże chucią tak w  tym w szędżie uprzeymy. Który maiąc cząstkę 
Owiec Krystusowych sobie zwierzonych, usiluiąć one w prawy pański 
Owczarni zadzierżeć. I ktemu widząc w szędzie w naszych Ewangielikâch 
rospusthy wielkie, m iedzy inszem sw ow olenstw em  które śie châmuie 
hamuiąc tance szalenstw â te, napisałem  pilnie Skript przeciw im.

Acz tho wiem że o tym pisaniu rożne rożnych rosądki będą. Bo 
iako trudno co dobrego mówić o trześwośći piiânemu, täk ludżiam sw iâ- 
towem  trudno zgańić tdńiec. A żwłdszczd żem też prâwie do żywego do- 
siekł ty rospusćie, nieprzepuszczaiąc ńic tanecznikom ktoremkolwiek bądz. 
Ktorem gdy mie będą w thym taiu szâcowac to odpowiadam słowi Au
gustina s . 6) Si tacuero mors mihi est, et si hoc predicavero non effu
giam linguas uestras. Audacter igitur praedicabo quia et nos publice

5) Tu na marginesie: Origines Со 1. pag. 34.
e) Tu na marg. : Augustinus in Sermo. pag. 26.
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operari non erubescitis. Emendate igitur uitam et emendabo uerba, 
quiescite agere perverse, et ego quiescam mala vestra vobis impro
perare.

A ty wierny ä krzesćianski czytelniku zdwzdżięczne przimi prdcą 
tę moią. Gdzieć tego życzę, âbi Bog to w tobie utwierdzał co zdcząć 
raczył ku chwale sw ey AMEN.

Wydał 
Tadeusz Grabowski.

Autograf „Posiania do braci wygnańców“.

Pisane w ostatnich miesiącach życia Brodzińskiego, Posłanie do
czekało się druku dopiero w kilka lat po śmierci poety, a miano
wicie po raz pierwszy w 1838  r., wydane bezimiennie pt.: Poselstwo 
z  ziemi ucisku do synów je j  w rozproszeniu', wydawca podpisany 
tylko pierwszemi literami, S(tefan) W (itw icki)1) ostrzegał sam w przed
mowie o pewnych zmianach oraz opuszczeniach, poczynionych w tekście 
z zasiągnięciem porady jednego z przyjaciół, „na którego sąd... samby 
autor chętnie się spuścił.“ 2)

Po raz drugi wydrukowany został powyższy utwór w r. 1850  
pt. Posłanie do braci wygnańców3) (wraz z Mową o narodowości 
Polaków) —  z wymienieniem autora, oraz wydawcy (J. B. Zaleskiego), 
który w przedmowie dał ogólną charakterystykę poety i utworu. Edycya 
ta Zaleskiego, zawierająca w porównaniu z pierwszą szereg poważnych  
zmian a zwłaszcza uzupełnień, stała się podstawą wszystkich później
szych, będących jej przedrukami, a więc z r. 1861 (w Paryżu), 
z 18 6 7  (w Paryżu —  jako nr. 3. Biblioteki ludowej polskiej, wydawa
nej przez p. Władysława Mickiewicza) oraz z r. 1879  (w e Lwowie — 
jako nr. 52 . Biblioteki Mrówki).4). Wydania opartego na autografie 
nikt już później nie podjął, edycye zbiorowe dzieł Brodzińskiego 
(10-tom ow e Chodźki, 8-tom ow e Kraszewskiego) utworu tego zgoła nie 
zamieściły.

W obec takiego stanu rzeczy pożądanem było dotrzeć do auto
grafu i porównać z nim owe dwa zasadnicze wydania (W itwickiego 
i Zaleskiego), różniące się między sobą tak znacznie, już od sam ego  
tytułu począwszy. Autograf, który Brodziński na krótko przed swym  
zgonem przesłał W itwickiemu, dostał się z kolei po śmierci tegoż wraz 
z innymi papierami J. B. Zaleskiemu i do dziś dnia znajduje się

!) B ib lio g ra fia  Estreichera  podaje mylnie jako wydawcę już tej 
pierwszej edycyi z 1888 r. Zaleskiego, a pomyłka ta powtarza się u kilku 
krytyków piszących o Brodzińskim.

2) Tj. Adama Mickiewicza.
3) W przedmowie zaś czytamy tytuł cokolwiek zmieniony: „Posła

nie do braci na wygnaniu“.
4) P. B ib lio g ra fia  Estreichera.


