


Z życia biskupa przemyskiego
(Aleksandra Trzebieńskiego).

(D okoń czen ie).

II.

Posîem a Acirada IV.

Do Turcyi wysyłano z Polski jako posłów wielkich nietylko 
zręcznych dyplomatów, bystrych rozumem, znawców języków zwła
szcza wschodnich, ale nadto prawych i odważnych kresowych ry
cerzy, o których wiedziano, że nie zadrżą nigdy przed okrutnym 
tyranem. Wiadomą było powszechnie rzeczą, że w Stambule sta
rali się Turcy groźbą i postrachami zastraszyć i do ustępstw na
kłonić legatów chrześcijańskich mocarstw, przyczem posiłkowali 
się nieraz okrucieństwem, obmyślanem przy pomocy prawdziwie 
wschodniej fantazyi.

Walczącemu z Moskwą pod Smoleńskiem królowi Władysła
wowi, zależało bardzo na zażegnaniu wojny z Turcyą, do której 
zachęcała sultana, będąca w opałach, Moskwa. W ysłał król naj
pierw gońca do Carogrodu, mającego zwiastować Porcie przyby
cie wielkiego posła. Niebawem też wysłano z ogromną świtą, liczącą 
trzystu ludzi, z bogatymi darami i upominkami, Trzebieńskiego. 
Dano mu instrukcyę w kierunku odnowienia starodawnych paktów 
Rzpltej z Portą.

Misya podkomorzego lwowskiego nie była łatwą, gdyż Rzplta 
była już z Portą w wojnie, wprawdzie oficyalnie nie wypowie
dzianej, niemniej jednak obficie już oblanej krwią, a co gorsza, wi
szącej jak groźna chmura nad Rzpltą. Moskwa bowiem pozyskała 
wpływowego Abazę baszę, pochodzącego z jeńców ruskich, który 
najpierw Tatarów wysłał na spustoszenie Podola, a gdy tych od
parto, sam z ogromnem wojskiem uderzył na Kamieniec. Odparty



Z ŻYCIA BISK UPA PRZEMYSKIEGO. 2 0 5

stąd ze stratą, lecz nie ścigany przez hetmana Koniecpolskiego, 
mającego zbyt szczupłe siły, zemścił się srogiem spustoszeniem 
powiatu studzienickiego i zupełnem zniesieniem miasteczka Stu- 
dzienicy nad Dniestrem. W  przesłanem do Carogrodu sprawozda
niu przedstawił Abaza Muradowi IV najazd swój, jako walne zwy
cięstwo, przesłał ze Studzienicy jeńców, których ogłosił za do
stojników polskich i jakąś niewiastę, którą przedstawił jako córkę 
hetmańską, jakkolwiek hetman córki nie posiadał; słowem, rozpo- 
cząwszy bez słusznego powodu nieudałą wojnę, a dyszący zemstą, 
parł do niej sułtana, już to chcąc siebie zasłonić, już też, ulega
jąc popieranym złotem namowom moskiewskim. W czasie, gdy 
podkomorzy zbliżał się do stanowisk naddunajskich Abazy, dono
sił dobrze informowany Adam Kazanowski nuncyuszowi de Tor
res *), że Moskwa ofiarowała Turcyi dwieście tysięcy dukatów 
i zwrot kosztów wojennych, oraz, że ujęty datkiem Abaza zbiera 
ogromne siły, aby zaraz z wiosną najechać Polskę. Gońca niedo- 
puścił Abaza do Carogrodu, a posła wielkiego zatrzymał w dro
dze, żądając aby przedłożył mu swą legacyą i oczekiwał na od
powiedź sułtana. Ale spotkał się tu Abaza z odwagą mądrego 
posła, który, wręcz odpowiedział, że ma poselstwo do sułtana a nie 
do baszy i że tylko sułtanowi je  przedłoży. Równocześnie przez 
emisaryusza dał znać do Porty o swem, wbrew prawom narodów, 
zatrzymaniu i zażądał fermanu, który też niebawem nadesłano 
z Carogrodu. Przesłał i do Polski podkomorzy wiadomość o swym 
losie i trudnej sytuacyi, że mianowicie Turek żąda sromotnej dani, 
a jeżeli dobrowolnie je j nie postąpimy, szablą ją  wyciśnie, że 
wreszcie sam sułtan zaraz po bairamie wyruszy z wojskami na 
Polskę 2). Oczywiście poseł podawał pogłoski i postrachy, szerzone 
przez Abazę, jawnie już dążącego do walki, tak, iż można było mó
wić o wiszącej w powietrzu wojnie.

Jaknajgorsze przyjęcie czekało posła u Dywanu. Przed sa
mem przybyciem — lub, jak inne źródła mówią — w oczach posła 
kazał sułtan ściąć stu jeńców polskich. Abaza, który przybywszy 
do Carogrodu snać przygotował tę dziką posłowi niespodziankę, 
polecił poprowadzić na ścięcie jeńców, w przystojne odzianych 
szaty, głosząc, że byli to panowie polscy. Usiłowano jaknajwi- 
doczniej rzucić postrach na posła. I najodważniejszy bowiem ry

■) R e la cy e  nuncyuszów  II, str. 186, list z 26 lu tego 1634 r.
2) W iadom ości te  są zaw arte w  orędziu hetm ana K oniecp olsk iego, da

tow anym  23 m arca 1634 r. (C astr. L eo p . 385. p. 2293); o treści przypuszczać 
można, że pochodzi z listu posła, p isanego do K oniecpolsk iego .
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cerz zadrżałby na samą wiadomość o straceniu tak wielkiej liczby 
jeńców rodaków. Trzebieński zaś pochodził ze stron, z których 
zawsze pokaźna liczba znamienitych jeńców zalegała więzienia 
siedmiu wież, wśród których liczył znajomych i przyjaciół, jeżeli 
nie krewnych. O wydanie jeńców miał się wszakże postarać 
u Porty i nie w innym celu miał z sobą ojca Dominikanina Mias- 
kowskiego, którego później pozostawił w Stambule, jak tylko, aby 
miał staranie o potrzebach ciała i duszy nieszczęśliwych więźniów 
rodaków. Sułtan był widocznie zawojowany przez ambitnego
i mściwego baszę, dążącego teraz do powetowania nieudanej wy
prawy i pomszczenia strat pod Kamieńcem, skoro zgodził się na 
szafunek krwi w celu zatrwożenia posła, skoro wreszcie celu tego 
dopiąć postanowił przy osobistem z nim zetknięciu się.

Przypuszczono wreszcie przed oblicze Murada podkomorzego 
lwowskiego. Zawiadamiając o objęciu rządów przez nowego króla 
Polski, poseł przedłożył odeń dary i żądanie odnowienia naruszo
nego przez Abazę pokoju, na podstawie dawnych traktatów. Suł
tan, rzucając dary o ziemię, przerwał z gniewem posłowi, że teraz 
nie może być mowy o przyjaźni Porty z królem, chyba gdyby 
tenże wraz z poddanymi przyjął wiarę muzułmańską, złożył haracz, 
zburzył twierdze nad Dniestrem i doszczętnie zniósł Kozaków.

— Dla narodu w wolności żyjącego są warunki te niemożli
we—odparł poseł — i jak długo mają Polacy szable i kopie, nigdy 
się na nie nie zgodzą. Mimo, że po pokój tu przybyłem — wolę 
wojnę, aniżeli przyjęcie warunków haniebnych.

Rozgniewany Murad sięgnął do szabli i w pół ją  dobywszy 
wołał: „Jakto! nie uznajesz mnie za monarchę, przed którego mie
czem drżą wszystkie na świecie narody?!

— Wielkiego w Tobie uznaję monarchę, ale pan, który mnie 
posłał, jest równym Tobie monarchą.

— Kiedy tak—przerwał Murad— wnet na czele moich niezli
czonych wojsk ogniem i mieczem spustoszę Polskę.

Poseł spokojnie odpowiedział: „W twojej jest mocy podjąć 
wojnę, zwycięstwo jest w mocy najpotężniejszego monarchy, Boga. 
Dobędzie i król Władysław zwycięskiej szabli, ufny w świętość 
swej sprawy i w szczęście, które go nie opuściło pod Chocimem.

Sułtan, zadziwiony szlachetną odpowiedzią nieustraszonego 
posła, zwróciwszy się do dworzan, rzekł: „Takimi powinniście być 
posłam i*).

')  U  W a sse n b e rg a  G estorům  V ladislai р. 1Ь4, s ło w a  M urada brzm iały:
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Po takiej odprawie, postanowił Trzebieński udać się do za
przyjaźnionego z dworem polskim posła cesarskiego, już to aby 
użalić się z powodu przyjęcia przed przedstawicielem potężnego 
Habsburga, już też żeby zasięgnąć rady jego i pośrednictwa. Po
słem cesarskim był hr. Puchheim, świeżo przybyły na to trudne 
stanowisko. Nowicyusz, nie mający nadto szczegółowej instrukcyi, 
obawiał się poseł cesarski zbytnio wdawać się w t polską sprawę. 
W  konferencyi z Murtezą baszą, 6 kwietnia, doradzał, że skoro ży
czenia posła polskiego nie mogą być ostatecznie na miejscu za
łatwione, należałoby wysłać pełnomocnika Porty z powracającym 
do Polski Trzebieńskim, w celu zasięgnięcia rezolucyi króla co 
do żądań sułtańskich. Rada posła cesarskiego ułatwiła Trzebień- 
skiemu bespieczny powrót, podczas gdy król Polski zyskiwał na 
czasie, mógł się ostatecznie załatwić z Moskwą i przygotować do 
nowej wojny.

W parę dni później poseł polski, który ani żadnych upomin
ków nie otrzymał, ani też pożegnalnej audyencyi, w towarzystwie 
Szehin-agi i pełnomocnika Porty odjeżdżał do Polski.

Sułtan atoli polecił wywiesić sztandar trzechbuńczuczny i sam 
udał się do Adryanopola, aby, stanąwszy na czoło wojsk, uderzyć 
na Polskę г).

tales d eb eretis  e sse  m inistri, zw ażyw szy atoli, że suitan staw ia tu za w zór 
T rz eb ień sk ieg o , i że w łaśnie godne sp ełn ien ie  p oselstw a ja k o  w zór zaleca, 
odpow iedniej będzie oddać w yraz m inistri przez: posłow ie.

*) P rz ek a z y  P iaseck ieg o  (C hronica 465) tudzież W a ssen b erg a  (G estorům  
Vladislai IV , 152 i nn.) o poselstw ie do M urada IV , op arte są najw id oczn iej 
na spraw ozdaniu posła Tr/ebieriskiego. W yp ływ a ten w niosek z przytoczen ia  
całego  dyalogu (p o sła  z iMuradem IV  u W a ssen b erg a) zgodnego z tre śc ią  
tegoż, podaną przez P iaseck ieg o . W iaro go d n o ść p rzekazów  podnosi zresztą  
relacy a  posła cesarsk ieg o , hr. Puchheim a, o tem  p rzy jęciu  p osła  polskiego, z a 
m ieszczona w K h ev en h illera : A nnales Ferdinand i X II. t. p. 1550, a oparta z a 
rów no na inform acyach  poselstw a, jak oteż  i na opow iadaniu posła polskiego, 
który w net po audyencyi, z pow odu z łego  p rzy jęcia , doznanego u sułtana, po
skarży ł się  przed p osłem  cesarskim  (Ib id em  p. 1420), że m ianow icie dary so 
b ie  złożon e Murad m iotał na ziem ię (praesenten in seinem  A ngesich te  v ersch la 
gen), że g ro '.ił mu szablą, że żądał n iem ożliw ych w arunków  pokoju , a pom ię
dzy innym i p rz y ję c ia  w iary  m ahom etańskiej, k tó ry  to w arunek, jak o  o b ra ż a 
ją c y  re lig iję  ch rześcijań sk ą , opuszcza P iaseck i I cytow ane p rzez H am m er 
Purgstalla , (G esch ichte  des O sm anischen R eich s III , 131), źródła, ja k  re lacy a  
rezydenta cesarsk iego , Sch m ida z 15 m aja  1634 r., ja k  w resz cie  dzieło hi- 
storyografa  tu reck ieg o , Naima, zaw iera ją  p otw ierdzen ie przekazu p o lsk ie 
go w zup ełności, d laczego też i Z inkeisen  (G esch . des O sm anischen R e ich es  
in E urop a IV , 507) nie cy tu jąc  naw et P ia se ck ie g o  lub W a ssen b erg a , ani ja k ic h 
kolw iek innych źró d e ł polskich, bez żadnych zastrzeżeń  m ów i o szczegółach
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Ale tymczasem, pod wpływem zwycięzkiej z Moskwą wojny, 
zawrzało w Polsce, zwłaszcza gdy otrzymano sprawozdanie o „nie- 
przystojnem“ przyjęciu posła w Carogrodzie. W  szczególności 
hetman koronny radził nie zaniedbywać dogodnej pory i po zwy
cięskiej wojnie z Moskwą uderzyć na Turków, by ich przynajmniej 
za Dunaj przepędzić !). Nuncyusz Honorat Visconti również po
pierał usiłowania hetmana, a sam król udał się do Lwowa, by tu
taj przygotować siły do nowych zapasów. Dnia 17 sierpnia, ogła
szając wici na pospolite ruszenie, doniósł, że „sułtan bez przystoj
nego responsu i pakt, po które był od nas posłany, odprawił po
sła i że wojnę przeciwko Koronie podniósł“...

Ta groźna postawa Polski, wzmocnionej pokojem polanow- 
skim i klęska wyzywającej do boju Moskwy, sprawiły, że chęci 
Murada ostygły, co więcej, że wysłał on powtórnie do Polski Sze- 
hina agę, żądając pokoju.

W  Październiku przybył Szehin aga z powrotem do Stam
bułu. Był z nim Trzebieński. Przedłożono Szehinowi siedm punktów 
jako podstawę zawarcia pokoju, w pośród których były i dotkliwe 
dla Porty, jak np. usunięcie Tatarów Kantemirowskich ze stepów 
Białogrodzkich, zwrot jeńców polskich, uznanie wojewodów: moł
dawskiego i wołoskiego na hospodarstwach. Stanął tedy pokój 
z Turcyą, korzystny dla Polski—mówi biskup kamieniecki w swej 
relacyi do nuncyusza de Torres, a dodaje: niechętnie podpisali 
go Polacy i tylko dlatego, że za rok upływa rozejm ze Szwecyą2). 
Abazę baszę kazał sułtan udusić, jako podżegacza do wojny.

Czy może jednak Trzebieński sprzyjał intencyom pokoju, który 
przy jego pomocy wchodził w życie? On, kresowy rycerz, który 
tylekroć narażał życie w otwartym z Turkami boju, który czuł 
okrutną potęgę, na niezgodzie chrześcian urosłej Porty, a najazdy

audyencyi i o szlaczetnej odpow iedzi n ieu straszon ego  T rz eb ień sk ieg o . I nic 
dziw nego, skoro  p o seł cesarsk i, w spom niany hr. P uchheim , takie posłow i
polskiem u św iadectw o w ystaw ia: D iese des polnischen G esandten hertzhafte,
u n ersch rock en e  und tanquam  ex abrupto gefaszte reso lu tion , kamm den T ü r- 
cken  gantz frem bd e und seltsam  für, und dass um so v ie l destom ehr, diew eil 
es  ihm gänzlich eingebild et, d er G esandte w ürde sich  bald e rsch reck en  lassen 
und gegen T ü rck en  gebärd e und w ort erblassen... Ja k  stąd w idoczna, przekazy 
P iaseck ieg o  i W assen b erg a . potw ierdzone przez w sp ó łczesn e  poselstw u re la- 
cye, są zup ełnie w iarogodne, a zarzu cić im tylko m ożna, że łagodzą zbyt 
b arb arzy ń sk ie  rysy p rz y ję c ia  p o sła  polsk iego, co tem bardziej upew nia nas, że 
pochodzą one w p rost ze spraw ozdania T rz eb ień sk ieg o .

■) K elacye N uncyuszów , I I ,  22b.
г) R e la cy e  Nuncyuszów, II, 187.
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i zagony bądź przez samych Turków, bądź przez zawisłych od 
nich Tatarów odczuwał nieraz boleśnie pod samymi murami 
Lwowa, i widział plony cywilizacyi polskiego miecza i pługa w ni
wecz obracane; on, który w szlachetnem oburzeniu odrzucił upo
karzające chrześcianina i Polaka warunki, jakie Murad IV narzu
cić usiłował! Taki mąż należał zapewne do liczby tych, o których 
wspomniał biskup późniejszy przemyski i historyk Piasecki, że 
z niechęcią podpisywali akt pokoju z mahometańskim samodzierżcą.

III. 

Biskop przemyski.

W  parę lat później, głośny już ze swego poselstwa podko
morzy, porzuca stan świecki, zostaje księdzem i w tym stanie pra
cując, osiąga mitrę i pastorał, zostaje biskupem przemyskim. Czy 
może spotkała go obojętność lub niewdzięczność ziomków czy króla, 
że porzucił stan świecki? Nic o tem nie wiadomo,, a raczej wiemy, 
że ziomkowie po odbytem poselstwie polecili posłom swym, na 
sejmiku w Wiszni obranym, by na sejmie podziękować podkomo
rzemu za odprawioną ze sławą ojczyzny legacyę Wiadomo rów
nież, że cieszył się on i nadal zaufaniem braci szlachty i łaską 
królewską, że nadal całe lata pracował w najtrudniejszych komi- 
syach. z sejmu wysadzanych, głównie przy zapłacie wojska, co — 
jak zaznaczono w yżej— pochłaniało jego siły, gdyż on był duszą
i najgorliwszym pracownikiem komisyi.

W 1436 r. spotkał podkomorzego cios rodzinny, umarła mu 
żona, ukochana przezeń Anna Ożdżanka. W net potem dobra kró
lewskie, dzierżone przezeń za przywilejem królewskim, odstąpił 
on swoim synom, tak mianowicie, że Grzędy z folwarkami dał 
synowi Piotrowi, a połowę Bobrki, Lany, Lanki i Piętniczany, sy
nowi Marcinowi. Córki dwie wyposażył: Reginę wydał za stol
nika lwowskiego, Stanisława Kowalskiego, a Zofię za Jakóba Po
tockiego, cześnika Podolskiego. Ponieważ akt działu z grudnia 
1636 r. podpisał jako kanonik krakowski i dziekan sandomierski, 
widoczne stąd, że już przed tym czasem opuścił był stan świecki; 
w styczniu następnego roku deleguje ks. kanonik pełnomocnika 
swego celem oddania ksiąg podkomorskich.

‘) Instrukcya se jm ik u  w iszeńskiego  z 26 cz erw ca  1634 r. w Castr. Leop . 
385, p. 433.

Przegląd H istoryczn y. T . V II , z. 2. 14
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Trudno zgodzić się z zapatrywaniem, aby cios rodzinny miał 
być przyczyną obrania przezeń stanu duchownego, jak to sądzili 
niektórzy badacze, oparci na mylnych przesłankach, jakoby zaraz 
po śmierci żony Trzebieński miał utracić obu synów. Mogła śmierć 
żony dać powód do wykonania zamiaru, ale przyczyny do jego 
spełnienia trzeba szukać głębiej. Byłoby jednak niewłaściwem są
dzić, aby ambicyą wiedziony dążyć miał przyszły biskup do wyso
kich dostojeństw i z tego powodu obrał stan duchowny; wszakże do
stojeństwa świeckie stały dla podkomorzego i posła stambulskiego 
otworem w czasach, kiedy zasługi otwierały szlachcie wstęp do se
natu. Opierając się na poznanych datach z życia podkomorzego, nie
można wątpić, że tylko głębsze i najszlachetniejsze powody były 
dlań miarodajne przy zmianie stanu. Mąż o wyższem wykształce
niu a silnej i żywej wiary, odważny tejże obrońca, przedstawia 
się oczom naszym jako ów Hipacy Pociej, który porzucił kaszte
lanię, aby ratować wiarę; opuścił senat, aby z lepszym skutkiem 
służyć Bogu i ojczyźnie, jako władyka. Pociej szuka wzmocnienia 
wiary i dobra ojczyzny w unii z Rzymem, a podkomorzy lwow
ski widział potrzebę obrony wiary od ataków różnowierczych—i on 
żyje w czasach, kiedy fundamenta unii zaczęto podkopywać. Może 
też przeczuwał wiszącą w powietrzu burzę, on, pochodzący z wo
jewództwa, w którem bardzo wcześnie odczuwano symptomaty 
nastąpić mającego buntu ukraińskiego. Może dostrzegł, jak wszyscy 
tracą głowę, jak wraz z królem okazują zbytnie chęci do ustępstw, 
jak przez to narażają powagę i interesa kościoła, jak się narażają 
na podejrzenia w oczach Rzymu i całego zachodu, gdzie poczęto 
pomawiać króla o poświęcenie katolicyzmu dla celów polityki. 
W  takiej chwili mąż duchowny, nieustraszonej odwagi, w radzie 
koronnej byłby bardzo pożądany. Chciałże nim zostać Trzebień
ski? Czyżby postanowił śmiało powstrzymać króla od jakiego fał
szywego kroku, mogącego burzę wywołać w Rzpltej, a z drugiej 
strony bronić tegoż króla od fałszywych pomówień i posądzeń 
nawet o zachwianą tegoż wiarę! Co do wpływu na króla, to już 
jako referendarz, a więcej jeszcze jako podkanclerzy, miał dość 
sposobności przestrzegania króla, a wiemy, że król polegał wielce 
na jego radzie i zaszczycał go swoim zaufaniem, powierzając mu
i nadal trudne poselstwa, jak  np. do Rakoczego, księcia Siedmio
grodu *). Nie można nawet wątpić, że podkanclerzy—biskup prze
myski —używał swego wpływu na króla w taki sposób, jak mu to

l) D yaryusz O św ięcim a, wyd. C zerm aka р. Ь8:
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wysokie jego dostojeństwo duchowne nakazywało. Że zaś z dru
giej strony bronił króla od przesadnych zarzutów, na to mamy do
wód w tem, że wraz z innymi biskupami i kilku senatorami świec
kimi podpisał prośbę do Urbana VIII o odwołanie nuncyusza Ma
riusza Filonardiego, który przedstawił w swych relacyach do Rzy
mu króla jako stronnika różnowierców Jest to jedyny fakt od
wagi cywilnej biskupa przemyskiego, który, dawszy swej kapitule 
takiego uczonego kanonika, jakim był Alembek, osierocił stolicę 
zaraz po rozpoczęciu rządów. O, jakże zabrakło odważnego bisku
pa w radzie koronnej wobec zbliżającego się" okresu ruiny—męża, 
o którym trafnie mówił Paweł Potocki: Trzebinium frustra requi- 
ret ætas nostra, posteritas æquabit гаго 2).

A N T O N I  P R O C H A S K A .

')  P ro śb a , datow ana 27 m arca 1646 r. w  W a rsz a w ie , w  R elacy ach  nun- 
cyuszów , tom ie II, 277 i nn.

*) Pauli P otock i opera; cen turia v irorum  p. 106.


