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PRACA JEZUITÓW POLSKICH NAD LUDNOŚCIĄ WIEJSKĄ
W PIERW SZYM STULECIU OSIEDLENIA SIĘ ZAKONU
W RZECZYPOSPOLITEJ
Jezuici zostali sprowadzeni do Polski przede wszystkim w celu
prowadzenia szkół, które w kraju były wówczas w opłakanym
stanie. Istniała dotychczas Akademia w Krakowie. Po parafiach
miejskich, a czasem nawet i po wiejskich istniały trzyletnie szko
ły parafialne, „trywialnymi” zwane, gdzie pod nadzorem K o
ścioła uczyli bakalarze albo inni studenci Akademii Krakowskiej
czytania, pisania, rachunków, śpiewu kościelnego i początków ła
ciny. Przy niektórych kolegiatach i katedrach biskupich spoty
kamy szkoły wyższe, ,,quadrivium” zwane i przeznaczone dla mło
dzieży duchownej, w których uczył kanonik — scholastyk i dwaj
lub trzej inni kanonicy, albo ich zastępcy. Oprócz tego przy
opactwach i przy niektórych domach zakonnych istniały szkoły
klasztorne przeznaczone dla młodzieży zakonnej; Poznań miał
Akademię Lubrańskiego; we Lwowie, Elblągu, Toruniu i Gdań
sku były szkoły wyższe, gdzie uczyła się młodzież duchowna
i świecka1. Ale wszystkie te szkoły w połowie X V I w. przedsta
wiały smutny obraz. Akademia Krakowska niedostatecznie uposażona i odcinająca się od nowych prądów humanistycznych pa
nujących na Zachodzie nie spełniała już należycie swego zaszczyt
nego zadania przewodniczki w życiu kulturalnym narodu2. Na
uczyciele w innych szkołach byli często nieudolni, nie na pozio
mie i źle płatni. Inni w szkołach uczyli tylko przejściowo i głów
nym ich marzeniem było podnieść swe kwalifikacje i przenieść
się na intratniejsze stanowisko. Stąd zdolniejsza i zamożniejsza
młodzież szlachecka i mieszczańska uczyła się pod kierunkiem
prywatnych nauczycieli i z nimi udawała się na dalsze studia za
granicę, albo też tłumnie garnęła się do wzorowo prowadzonych
szkół innowierców.
Liczni bowiem panowie polscy, zmieniając swą wiarę, nie żaowali pieniędzy na propagandę nowego wyznania, ale organizui [ : Ł u t a » « w i c «, H istoria szkól, Poznań 1849 t. I s. 13— 25.
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jąc zbory innowiercze na terenie swoich posiadłości zakładali przy
nich szkoły i sprowadzali zdolnych ministrów, którzy uczyli licz
nie garnącą się do nich młodzież, tłumaczyli Pismo św., ogłaszali
postylle i kazania, pisali księgi propagujące nową wiarę i wzy
wali na dysputy duchowieństwo katolickie. Wymowa i erudycja
ministrów ściągała do zborów tłumy słuchaczy, a kościoły pu
stoszały, gdyż duchowni katoliccy niejednokrotnie ani nauką, ani
wymową nie dorównywali swoim przeciwnikom.
Chcąc złemu zaradzić, synod prowincjonalny pułtuski w 1542 r.
i łowicki w 1556 r. upominały biskupów, prałatów i proboszczów,
aby starali się o obyczajnych nauczycieli, a niegodnych oddalali,
i wzywały archidiakonów, aby przynajmniej raz w roku wizyto
wali w swym obwodzie szkoły. O reformę szkoły krakowskiej, po
znańskiej i pułtuskiej dopominał się również sejm w 1563 r.,
a król wezwał „księży biskupów i rektorów, aby się zajęli ich
reformą’” .
_
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Pierwszy wezwaniom tym odpowiedział biskup warmiński ^ tanisław Hozjusz fundując w 1564 r. w Braniewie kolegium je
zuitom.
Był to nowy zakon założony przez św. Ignacego Loyolę i po
twierdzony przez papieża Pawła III 2< września 1510 pod nazwą
„Societas Jesu” — „Towarzystwo Jezusowe’’, który nauczanie
młodzieży uważał za jedno z najprzedniejszych swoich zadań. Sw.
Ignacy chcąc członkom swego zakonu dać jak najgruntowmejsze
i najwszechstronniejsze wykształcenie, przepisał dla kleryków
obok ukończenie szkoły średniej trzyletni kurs filozofii i cztero
letni kurs teologii. Prócz tego polecał zdolniejszym i zamiłowa
nym w jakichś przedmiotach robić jeszcze specjalne studia, aby
potem mogli uczyć tych rzeczy w szkołach i pisać odpowiednie
dzieła. Dlatego też zakon jezuitów od początku miał wybitnych
uczonych we wszystkich prawie dziedzinach wiedzy. A Towarzystwo w pierwszych czasach swego istnienia szerzyło się przecie
wszystkim przez swoje zakłady naukowe czyli kolegia, o których
zakładanie ubiegali się liczni panujący i biskupi. W chwili śmierci
swego założyciela w 1556 r. zakon posiadał już w 12 prowincjach
100 domów, w tej liczbie było 29 kolegiów, z których 11 znaj
dowało się na terenie Włoch, 10 w Hiszpanii i Portugalii. 2 we
Francji, 1 w Belgii, 4 w Niemczech i 1 w Indiach Wschodnich .
Mimo że członkowie zakonu Towarzystwa Jezusowego po zło
żeniu ślubów nie mogą posiadać żadnej osobistej własności, prze
cież dla wszystkich zakładów naukowych, prowadzonych przez
zakon żądał ś w . Ignacy stanowczo i nieustępliwie w y s t a r c z a j ą c ; go
V ol. legum , t. III s. 7.
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uposażenia; a racją przyznania im tego prawa jest konieczność
posiadania przez kolegia pewnych dóbr doczesnych dla zabezpie
czenia bytu tych członków zakonu, którzy się dopiero przygoto
wują do zawodu kapłańskiego, albo też kształcą innych w naukach.
Inaczej troska o potrzeby codzienne udaremniłaby im ciężką
i wytężającą pracę umysłową.
Za przykładem Hozjusza wnet poszli niektórzy inni biskupi
i katoliccy magnaci polscy i dzięki ich fundacjom jezuici już
w XVI w. otwarli Akademię w Wilnie i kolegia w Pułtusku, Po
znaniu. Lublinie, Jarosławiu, we Lwowie i Nieświeżu, dokąd spie
szyła tłumnie młodzież z najdalszych nieraz zakątków Bzeczypospolitej ciesząc się i radując, że w kraju ma możność uczenia
się i wychowywania, czego dotychczas z takimi kosztami i tru
dami musiała szukać u obcych.
Jezuici bowiem od samego początku wszystkie swoje szkoły
prowadzili bez żadnego wynagrodzenia i tej zasady trzymali się
tak ściśle, że kiedy kongregacja polska zwróciła się z prośbą do
generała o pozwolenie na pobieranie od uczniów skromnych bo
daj opłat na opalanie sal w zimie, otrzymała odpowiedź odmowną.
Za to zakon z całą stanowczością domagał się od fundatorów
solidnego domu, odpowiedniego kościoła, zaopatrzonego w po
trzebne paramenty oraz uposażenia wystarczającego na utrzy
manie osób zajętych pracą w kolegium, co tak tłumaczył pro
wincjał Paweł Campano, królowi Stefanowi Batoremu, kiedy ten
projektował założenie kolegium w Grodnie: „W iele potrzeba —
najdostojniejszy królu — do doprowadzenia do doskonałości ko
legium. Dom musi być trwały i odpowiedni dla osób zakonnych
i nienarażony na pożar, aby nie mogło w jednej godzinie znisz
czeć wszystko zmuszając zakonników do opuszczenia kraju i za
niechania wszystkiego. Szkoły powinny być obszerne dla pomiesz
czenia licznej młodzieży i położone w spokojnym miejscu, świą
tynia odpowiednia do wykonywania czynności kapłańskich To
warzystwa, wystarczające paramenty kościelne i umeblowanie do
mowe, dochody odpowiednie do wyżywienia potrzebnej liczby
osób i zachowania wszystkiego w dobrym stanie oraz umożliwia
ją
odbywanie licznych podróży. Te zaś dochody winne bvć
oparte na dobrach pewnych i spokojnych, a nie spornych...” '
as>at niczo według ówczesnych zwyczajów wszystkie prawie funy^ark
jez,|ickich były oparte na ziemi, czyli na folINa tych folwarkach zakonnych podobnie jak we wszystkich
Jez’ ^ •°*c*ac^1 duchowieństwa i szlachty pracowali poddani chłopi.
UC1 oc samego początku traktowali ich z wielką, życzliwością
f. 80). P' ( a m t>a n o z Jarosławia do generała 4 X 1587 (AGSJ, Germ.. 163

i uważali ich niejako za członków swej rodziny, choć z drugiej
strony, aby nie narażać się szlachcie i duchowieństwu, nie mniej
sze od tamtych nakładali na nich ciężary i obowiązki. Ale już
ta okoliczność, że swoich włości i folwarków nie wypuszczali
w dzierżawę, lecz sami nimi zarządzali, a tych zarządców kontro
lowało czujne oko wyższej władzy zakonnej, chroniła poddanych
od wybryków, samowoli i bezlitosnego wyzysku, jaki panował
w owym czasie w całym kraju. Ubolewali bowiem nad tym stanem
przede wszystkim jezuici obcy, pracujący początkowo w kolegiach
polskich, i w swoich listach i memoriałach przestrzegali gene
rałów zakonu, aby nie dopuścili do podobnych nadużyć na fol
warkach jezuickich w Rzplitej Polskiej.
We wielkich kolegiach jezuickich w Polsce było czasem kilku
księży prokuratorów i tyluż braci pom ocników; na niniejszych
folwarkach gospodarował tylko jeden brat prokurator. Do po
mocy księża i bracia prokuratorzy przybierali sobie świeckich
oficjalistów, ekonomów, leśników i włodarzy za roczną opłatą
i „ordynacją . Byli do tego dobierani ludzie poważni i dobrych
obyczajów, a dla poddanych sprawiedliwi8.
Dla tych prokuratorów w lipcu 1591 r. wizytator Ludwik
Maselli wydał specjalną instrukcję w 14 punktach, z których
sześć (6— 13) odnosi się do poddanych kmieci:
„P rok u ra tor lub jeg o p om ocn ik — czytam y tam — niech się nie waży
uderzyć lub przezyw ać poddanego, ale niech umie p ołą czyć łagodność ze
sum iennością, gdy tego zajdzie potrzeba. N iecb nic zaprowadza żadnych
zmian ani now ości bez w iedzy rektora, do którego adm inistracja dóbr
kolegium z urzędu należy. N iech ma szczególną pieczę o zbawienie dusz
poddanych i dlatego niech się stara, aby kilka razy w roku jed en z na
szych ojców miał dla nich kazanie i katechezę oraz wysłuchał ich spo
w iedzi. Sądzić i karać poddanych nie w oln o ani jem u ani żadnem u z na
szych, lecz do tego niech będzie sędzia świecki. Kary zaś pieniężne mają
b yć ob rócon e na ubogich, alho rozdane między rodzinę ukaranego; gdzie
jest taki zw yczaj, w oln o ich użyć na zapłatę włodarza. K ilka razy do
roku rektor albo jego komisarz niech w izytuje wsie i folw arki i usunie,
co znajdzie w nich niew łaściwego. Niech się stara, by w łodarze św ieccy
byli ludźmi dobrym i, bogob ojn ego sumienia i nie dręczyli poddan ych ” 7.

Klaudiusz Aquaviva, generał zakonu w r. 1596 upomniał rek
torów w Polsce: „A by po ludzku obchodzono się z poddanymi".
A na zapytanie się kongregacji prowincjonalnej z r. 1603 odpo
wiada, „że poddanych naszych pokrzywdzonych lub obwinionych
o zbrodnie kryminalne przez obcych trzeba bronić w ten sposób,
jak to czynią inni duchowni i zakonnicy” 8.
6 Ks. St. Z a ł ę s k i, Jezuici w P olsce, Lw ów 1901 t. II s. 553.
7 Ordinationes et responsa generalium (AGSJ, P ol., t. X III f. 17).
8 Tam że, f. 481; ks. St. Z a ł ę s k i, ds. cyt., t. II s. 553.

W r. 1630 prowincjał polski, Kasper Drużbicki ułożył w tej
sprawie 28 reguł i celem nadania im większej powagi postarał się
o ich potwierdzenie przez generała i rozesłał je po wszystkich ko
legiach. Odtąd już stale powoływali się na nie późniejsi prowincja
łowie i wizytatorowie.
„K s. prokurator — czytam y tam — niech nigdy nie przebyw a na f o l
w arkach sam jeden, ale z bratem towarzyszem i razem z nim niech od 
prawia codziennie m edytację, rachunek sumienia i litanię do W szystkich
Świętych oraz niech będzie przykładnym zakonnikiem . N iech się stara, by
podw ładni w niedzielę i święta w olni byli od w szelkich rob ót, słuchali
Mszy św. i kazania. O b ch od zić się z nimi będzie uprzejm ie i łaskawie, nie
przezyw ając n ikogo, ani rolę dum nego pana odgryw ając; n ik ogo niech nie
uderzy; a jeśli ukarać w ypadnie, to czynić to trzeba przez św ieckiego czło 
wieka i umiarkowanie. Nie obciąży poddanych nadzw yczajnym i robotam i;
w niedostatku poratuje ich za zezw oleniem rektora. W ażniejsze kontrakty,
kupna, zamiany zawierać będzie za wiedzą i zezw oleniem rektora, tak
samo wszelkie zamiany gruntów i dom ów między poddanym i, gdyż on
jest tylko zarządcą a nie pełnom ocnikiem . Tylko orki, zasiewy, oraz
zbiórki itp. potoczn e gospodarskie sprawy należą do niego. Lasu nie
wytnie, procesu nie w ytoczy, od zw yczajnych pow inności nie uw olni raz
na zawsze poddanych, ani now ych umów z nimi nie zawrze bez wiedzy
i zezwolenia rektora. Nie p ozw oli także poddanym w ych odzić ze wsi ch oćby
na robotę, ani dziedziczącym dom ostw o kobietom w ych odzić za mąż do
ob cej wsi; zbiegłych km ieci też niech odszuka wszelkim godziw ym spo
sobem . Rachunki gospodarskie wszystkie przeglądnie raz w m iesiącu d o
kładnie i prow adzić będzie pięć ksiąg: pierwszą codzienn ych dochodów
i w ydatków ; drugą w ydatków m iesięcznych; trzecią w szelkich zbiorów
w ziarnie, jarzynach, ow ocach i co , gdzie i jak zostanie zużyte; czwartą
w kładów gospodarskich, zasługi dla czeladzi i innych wszystkich w ypłat;
piątą inwentarza budynków z dokładnym opisem wsi, je j granic, k opców ,
pól, łąk, ogrodów oraz lasów. O prócz tego w łodarz będzie prow adził osobną
księgę z dokładnym opisem tego, co ma w stodole, w spichlerzu itd. pow ie
rzone, a co komu wydał. Budynki folw arczne i dom y poddanych niech p o 
rządnie utrzym uje i naprawia; ale stawiać nowych nie m oże bez wiedzy
i pozw olenia rektora” 9.

A w r. 1631 tenże sam prowincjał Drużbicki polecał w osob
nym memoriale rektorom i superiorom: „N iech wiedzą wszyscy
przełożeni i podwładni, że nikomu z naszych nie wolno uderzyć
w twarz lub bić służących i poddanych i to pod surową karą 10.
W memoriale po wizytacji kolegium poznańskiego 12 grudnia
tegoż roku polecał rektorowi, „aby prokurator folwarków co
kwartał wypłacał zarobek, tak służbie w kolegium, jak i pracow
nikom na folwarkach, a sprawozdanie z tej wypłaty żeby zdawał
co miesiąc. Rektor zaś w żadnym wypadku nie podpisze mu tych
sprawozdań, jeżeli nie będzie przeświadczony o ich wykonaniu
9 O rdinationes generalium et provincialium (Archiw um P olsk iej P ro
w incji M ałopolskiej w K rakow ie (A P P M ) t. X III s. 241— 244).
10 Tam że, s. 271.
11 Mem oriale relictum P. R ectori post visitationem Collegii Posnaniensis
12 D ecem bris a. 1631 (B ibl. Jag., nr 5194 f. 60).

Do tej sprawy wrócił jeszcze Drużbicki za swego drugiego prowincjalstwa w r. 1653 pisząc w memoriale do wszystkich rekto
rów: „Chciałbym w wieczystych ordynacjach umieścić jeszcze i to,
aby przełożeni miejscowi co kwartał domagali się przedłożenia
i osobiście przeglądali sprawozdania prokuratorów z wypłat służ
bie z powodu ciężkich kłopotów powstających z tego zanie
dbania” 12.
W r. 1659 prowincjał Stanisław Jerzykowicz polecił rektorowi
kolegium gdańskiego dopilnować sporów, nieporozumień i sądów
podopiecznych we wsiach Giembicach i Cieplicach i innych pod
danych „gdyż często odbywają się z ich wielką stratą” 13. Tenże
prowincjał kładł na serce przełożonych troskę o pracowników
najemnych chorych i powracających do zdrowia, których nazywa
„duszą Towarzystwa” 14. A prowincjał Aleksander Lorencowicz
23 października 1668 r. polecił rektorowi i ministrowi tamtej
szego kolegium, „żeby długoletni służący kolegium Grzegorz San
tor nie był traktowany na równi z innymi służącymi, ale żeby
go otoczono specjalną opieką jako dobrze zasłużonego” 15.
Jezuici dbali nie tylko o sprawiedliwe i ludzkie traktowanie
swych poddanych na folwarkach, ale również od samego p o
czątku starali się otoczyć ich specjalną opieką duchowną. Już
w lipcu 1588 r. kongregacja jarosławska nakazała: „aby z wielką
starannością dbano o postęp duchowny naszych poddanych, z któ
rych potu i pracy żyjemy, i raczej trzeba myśleć o sposobie wysy
łania kogoś corocznie, który by ich pouczał i udzielał im sakra
mentów, aniżeli zastanawiać się, czy jesteśmy do tego obowiązani
na mocy sprawiedliwości czy miłości... i jeżeli innych wspoma
gamy i idziemy do nich daleko, to tym bardziej winniśmy dbać
o naszych domowników” 16.
W memoriale zostawionym 3 lutego 1600 r. przez prowincjała
po wizytacji kolegium poznańskiego czytamy: „Jeżeli ktokolwiek
z naszych przebywa na folwarku, czy to dla poratowania zdrowia,
czy też dla załatwienia jakichś spraw, niech w dni świąteczne
głosi nauki duchowne; i trzeba naszym poddanym udzielać rze
czy duchownych za materialne” 17. D. 19 grudnia 1633 r. prowin
cjał litewski Mikołaj Łęczycki w okólniku wydanym w Nieświeżu
wzywał przełożonych, „aby z wielką starannością dbali o dtiAPPM , rkps nr 234 s. 191.
M em oriale relictum P. R ectori post visitationem Collegii Gedanensis
8 Deceml>ris, a. 1659 (APPM , nr 431 s. 81).
14 Tam że, s. 77.
15 Tam że. 8. 83.
*® M em oriale datmn rectoribus in 5-ta congregatione provinciali Jaroslaviae mense Julio, anno 1588 celebratae... (AGSJ, Romana. Collegia, f. 225).
17 M em oriale relictum P. R eetorii Posnaniensi A. D. 1600, 3 Februarii
(rkps Bilil. Jag., nr 5194 t. II f. 60).

chowny i umysłowy stan swoich poddanych, studentów i podwład
nych, i żeby z większą hojnością opatrywali ich potrzeby do
czesne, a zwłaszcza starszych wiekiem lub słabszego zdrowia i cho
rych18...” A wizytator Fryderyk Banfi w memoriale 1 września
1643 r. pisał: „Polecam tak materialne jak i duchowe potrzeby
naszych wieśniaków i poddanych po wioskach, żeby nie byli
w gorszym położeni ci, nam bliżsi od innych, których dusz szu
kamy daleko” . Polecił więc postarać się u ordynariusza o insta
lację proboszcza w parafii, do której należy wieś jezuicka Sie
kierki, a w międzyczasie żeby proboszcz sąsiedni miał nad nimi
opiekę duchowną i udzielał im potrzebnych sakramentów. Polecił
dalej: „N ie pozwalać im pracować w dni świąteczne, a tym mniej,
żeby ich ktoś do tego' zmuszał, albo wysyłał ich z ciężarami do
miasta”
Nauczaniu katechizmu ludności wiejskiej oddawali się z wiel
kim zapałem księża i klerycy w czasie ferii świątecznych i let
nich. a zwłaszcza w czasie zarazy raz po raz nawiedzającej miasta
polskie w X V I i X V II w., kiedy to rozpuszczano szkoły i prze
noszono się na wieś, o czym tak pisał z polecenia rektora puł
tuskiego w r. 1570 ks. Jakub W u j e k :
..Posiada to kolegium trzy wsie czyli folw arki od miasta i między
sobą odległe o kilka mil, co uważam za szczególniejsze zrządzenie B oże,
bo poszczególne wsie należą do różnych proboszczów . Nasi zaś usilnie
o to się starają, aby ci w ieśniacy, a zwłaszcza nasi poddani pilnie byli
wyrabiani w znajom ości nauki chrześcijańskiej. Przeto k iedykolw iek ktoś
z naszych w jakiejś sprawie tam przebyw a, ma zlecone ja k o najważniejsze
staranie zw oływać wszystkich w ieśniaków, albo przynajm niej jednego
z każdego dom u i nauczać ich wiary k atolick iej i przepytyw ać. D zięki temu
nie ma żadnego chłopca ani prostego człow ieka, który by nie umiał p o d 
stawowych rozdziałów z katechizm u ...” 20 A w roku następnym dodaw ał:
.,Wysyłano również w poszczególne dni świąteczne po dw óch do sąsiednich
wsi. Zaś na naszych folw arkach uczono katechizm u ludność podzieloną
na trzy grupy: mężczyzn, kobiet i dzieci” 11.

Dokładniej jeszcze opisywał tę pracę Benedykt H e r 1) e s t
w liście w r. 1570:
..A toli to nasze rozprószenie spow odow ane przez zarazę, jak i p o 
przednie, przy łasce B ożej, nie b yło pozbaw ione sw oich ow oców . A lb o 
wiem nasi wieśniacy pilnie byli pouczani w nauce chrześcijańskiej.
Wszyscy w czasie Świąt B ożego Narodzenia kom unikow ali... Zapraw dę
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Memoriale relictum post visitationem Coli. Posn. 1 Sept., a. 1643 (rkps
'20

t |^

g ie ,,‘

llr

5194

*• 1 1

7 4 )*

AGSJ, Germania, t. 40 f. 102.
K , o J. W ujek do generała ultima Septembris a. 1570

(AGSJ, Germ.

przepiękna to rzecz, co zresztą u nas nie należy do rzadkości, patrzeć na
w iejskie dziew częta pokornie recytujące nie tylko »O jcze Nasz« i »Z d row aś«, lecz także dekalog i przykazania kościelne...” 22.

Z większym jeszcze pożytkiem pracowali na folwarkach swo
ich ojcowie z Akademii Wileńskiej.
„P odd a n ych naszych — pisze rektor Akadem ii do Generała zakonu
w r. 1586 — wspieramy w sprawach duchownych, jak tylko możemy.
O prócz częstych w ycieczek prokuratora folw arków , który głosi dla nich
słow o B oże, odpraw ia Msze św. i niekiedy słucha spow iedzi, wysyłamy
do nich coroczn ie stale kilku ojców , aby w miarę m ożliw ości wszystkich
wyspow iadali i udzielili im K om unii św., chociaż jest to połączone z w iel
kimi trudnościam i ze względu na czas. A lbow iem w lecie wszyscy wieś
niacy są ustawicznie zajęci pracą i mogą na spow iedź pośw ięcić tylko
pewną ściśle określoną godzinę, a nasi ojcow ie są zmuszeni przez dwa
albo i trzy miesiące przebyw ać na wsi poza kolegium , aby wszystkich
obsłużyć. W zimie zaś panują tu takie m rozy, że wielu poddanych źle
ubranych zaledwie może w yjść ze swoich izb. W obec tego nasi są zmuszeni
ob ch od zić wioski i w stępować do ich kryjów ek i tam słuchać spow iedzi
zwłaszcza niewiast często napół ubranych (nagich ), co jest połączone
z w ielkim niebezpieczeństwem . M im o to usilnie się o to staramy, aby
wybrać co roku dw óch, którzy by w czasie n ajodpow iedniejszym do tego
w ciągu roku, m ianow icie zaraz po W ielkanocy do W szystkich Świętych
m ogli się pośw ięcić temu zbożnem u dziełu. Z poddanych aczkolw iek wielu
z początku było Rusinów (schizm atyków ), jednak przy łasce B ożej wszyscy
są ju ż katolikam i wyjąwszy jed nego albo drugiego pozostającego z ro
dziną w schizm ie ...” 23

Podobne listy szły do Rzymu ze wszystkich kolegiów jezuickich.
Ponieważ zaś w niektórych stronach Polski a zwłaszcza na Litwie
parafie były bardzo rzadkie, już w X V I w. jezuici braniewscy
w miejscowości Lipki wybudowali kościół i uposażyli proboszcza
posiadłościami kolegium24. Podobnie postąpili jezuici nieświescy.
A na terenie posiadłości Akademii Wileńskiej powstały dwie takie
parafie, mimo że przez to zmniejszyły się dochody wystarczające
na utrzymanie dwóch osób*5.
Z powodu sprawiedliwego, życzliwego i prawie rodzinnego
traktowania poddani jezuiccy czuli się stosunkowo może najle
piej w całej Rzpltej. Źródła mówią tylko w jednym miejscu
o ucieczce kilku poddanych. Zabili oni w karczmie w czasie
sprzeczki ekonoma. Wnet jednak zostali ujęci i ponieśli zasłużoną
karę. Prawdopodobnie z powodu ludzkiego traktowania swoich
poddanych szlachta zarzucała jezuitom złą gospodarkę, a kolegia
22

Ks. B. Herbest do generała z Pułtuska w r. 1570 (AGSJ, Germ., t. 134

f. 168).
23
24

Garcia Alabiano z W ilna 2 I 1586 (AGSJ, Germ.. t. 167 f. 10).
List wizytatora Maselli do generała z 25 III 1592 (AGSJ, Germ., t. 170

f. 89).
25 List St. G rodzickiego do generała z W ilha 31 III 1592 (AGSJ, Germ*,
t. 170 f. 95).
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zawsze, mimo rozległych majątków, cierpiały biedę i niedostatek.
Już w r. 1586 narzekał w liście do generała Garcia Alabiano rek
tor Akademii Wileńskiej, że majątki kolegium są wprawdzie liczne
i wielu mają poddanych, ale dochody z nich nie odpowiadają ob
szarom po części z powodu mało urodzajnej ziemi, a po części
z powodu lichego zarządzania nimi i dodaje: „Nasi nigdy nie po
trafią być tak dobrymi zarządcami, jak szlachta” 2*. A jego następca
Fryderyk Barszcz dodał w r. 1594: „Żyje nas tu zwykle 62 osoby.
Cierpieliśmy tu w dwóch przeszłych miesiącach aż do żniw niedo
statek. Lecz jak z początku sądziłem, w tym umacniam się coraz
bardziej. Jeśli umielibyśmy wyzyskać nasze fundusze, z łatwością
moglibyśmy z czasem tutaj utrzymać 70 i więcej osób"’ 27. Podobne
listy wysyłał ks. Jakub Wujek jako rektor kolegium poznańskiego,
jak też i inni rektorzy kolegiów.
Między innymi tak pisał z Krakowa 20 listopada 1628 r. W oj
ciech M ę c i ń s k i, późniejszy męczennik za wiarę w Japonii, który
całą swą ojcowiznę zapisał na uposażenie kolegium św. Piotra
w Krakowie:
„U ważałem za sprawę konieczną donieść W. W. o tych doliracli da
rowanych przeze mnie K olegium Krakowskiem u, że m ianow icie zarzą
dzano nimi dotychczas w sposób jak najgorszy. Nie tylko nie spłacono
przez trzy lata nic z długów , ale zaciągnięto jeszcze większe... Jeżeli tak
dziać się będzie, napróżno je darow ałem i nic z tego nie będzie, z pow odu
bardzo złego zarządu... Na m iłosierdzie boskie! niech W . W. zaradzi
temu ...” 18

W tej pracy apostolskiej nad ludem wiejskim już od samego
początku nie ograniczali się jezuici polscy tylko do własnych
poddanych. Wielu z nich przebywało na dworach biskupów
i szlachty, gdzie spełniali posługi duchowne nie tylko wśród dwo
rzan, ale również mieli na oku służbę folwarczną i okoliczną
ludność wieśniaczą, którą katechizowali, spowiadali i głosili dla
niej kazania. A napomnieniami swymi kruszyli często serca zbyt
nielitościwych panów względem poddanych2’ .
Jak tę pracę nad ludem wiejskim ceniono w zakonie wynika
z memoriału zestawionego przez prowincjała w r. 1600 rekto
rowi poznańskiemu: „N iech się urządza częste wycieczki misyjne
do wiosek i miasteczek i to do ludzi biednych i prostych, a nie
do szlachty; a udział w nich niech biorą księża i klerycy, a cza
sem w dni świąteczne również i profesorowie” 30. Pracy tej odZ W ilna 2 I 1586 (AGSJ, Germ., t. 167, f. 10).
List Fr. Barszcza do generała 31 V III 1594 z W ilna (AGSJ, Germ.,
»• 170 f. 63).
" AGSJ, P ol., t. 77 f. 140.
m ^ S'
^ a ^ S 8 k i, Jezuici tv P olsce, Lwów 1900 t. I s. 545.
Memoriale relictum P. R ectori Posnaniesi A. D. 1600, 3 Februarii
(rkps Bibl. Jagiell., nr 5194 t. II f. 60).
26

dawali się jezuici polscy z całym zapałem i poświęceniem. Podró
żując od wioski do wioski, niekiedy trzy razy na dzień zwoły
wali dzwonkiem osobno mężczyzn, kobiety i dzieci, ucząc ich
podstawowych zasad wiary. Równocześnie rozdawali tym prostym
ludziom odpowiednio dobrane obrazki w tym celu, aby mogły
zastąpić im książki. A ludność zabierała je z wielką radością
i rozwieszała po ścianach swych mieszkań. Wieśniacy zaś do tego
stopnia cieszyli się z przybycia ojców, że nazywali ich aniołami
i biegli do nich z najdalszych nawet okolic, albo posyłali dzieci,
aby nauczyły się przynajmniej modlitwy Pańskiej. Ponieważ zaś
dla wielu nauka stanowiła wielką trudność, przeto ojcowie wy
bierali zdolniejszych i ich wyuczali „O jcze nasz” , „Zdrowaś Ma
ryjo” oraz „W ierzę w Boga” i polecali im te modlitwy odmawiać
w domu wspólnie z innymi. W r. 1584 np. Akademia Wileńska
na taką naukę wysłała 12 swoich członków w okresie Bożego Na
rodzenia, 16 na Wielkanoc i 10 na Zielone Święta i w czasie wa
kacji letnich. W r. 1593 w rocznikach wileńskich czytamy o 47
takich wycieczkach. 10 z nich trwało po 4 i więcej tygodni. W ten
sposób objęto taką pracą prawie całą Białoruś, Litwę i Żmudź,
gdzie z powodu braku kapłanów wielu poza nazwą chrześcijan
nie miało najmniejszego pojęcia o religii i nauce chrześcijańskiej ".
Najgorzej przedstawiała się sprawa na Żmudzi, o czym tak pisał
w r. 1587 tamtejszy biskup Melchior Giedroyć: „W większej części
naszej diecezji nie znajdziesz nikogo, który by się spowiadał
w swym życiu, komunikował, znał »Ojcze nasz«, albo umiał uczy
nić znak krzyża św. Nie ma tam też żadnego, który by miał ja
kieś pojęcie o tajemnicach wiary św. Tym jednym oni się zado
walają: »Nie jesteśmy lutrami, nie jemy mięsa w piątki*. Po
wszechnie składają ofiary grzmotom; czczą węże i dęby jako
rzeczy święte; ofiarują obiaty duszom zmarłych i dopuszczają się
różnych podobnych czynów płynących raczej z nieświadomości niż
z przewrotności, a wróżby u nich nie uchodzą za grzech” 3*.
O Braniewie pisał tamtejszy kronikarz w r. 1599: „Urządza się
misje w całym biskupstwie, na które pieniędzy dostarcza spe
cjalna fundacja Henryka Hindenberk, kanonika warmińskiego33.
„Trudno wyrazić zaiste — pisze kronikarz pułtuski w r. 1582 —
jak wielkie owoce zbiera się z misji, które starym zwyczajem To
warzystwa odbywają się po sąsiednich miejscach przeważnie po
zbawionych odpowiednich kapłanów” ®4.
31 Ks. K . D r z y m a ł a , Działalność jezu itów w ileńskich w X V I w., Bąkow ice pod Chyrowem 1936 s. 26— 28.
32 R o s t o w s k i - M a r t i n o w ,
Lithuanicarum Societatis Jesu Historiarum libri d ecem , Parisiis— Bruxellis 1877 8. 153.
33 Status Collegii Brunsbergensis A. D. 1599 (AGSJ, Lithuania. t. 38 f. 10).
34 Puncta pro Annuis litteris, A. 1582, Coli. Pult. (AGSJ, Gerin., t. 141
f. 1 1 0 ).

Apostolstwu temu oddawali się wszyscy ojcowie i klerycy
z takim zapałem, że już w r. 1604 prowincjał musiał ich hamować
i polecał przełożonym miejscowym „żeby profesorowie słucha
niem spowiedzi, misjami i innymi zajęciami nie byli tak obar
czeni, iżby ledwie mogli podołać swoim obowiązkom...” Działal
nością tą objął zakon nie tylko całą Rzpltę, ale sięgał również
do północnych Węgier, do Siedmiogrodu i na Mołdawię.
Pracy tej poświęcił całkowicie 22 ostatnie lata swego życia
Benedykt H e r b e s t. Tak też o nim pisał już w r. 1582 ów
czesny prowincjał Paweł Campano:
„O . Benedykt H erbest tak ow ocn ie przebiega Ruś, P od ole, Pokucie
i sąsiednie krainy, że zdaniem wszystkich doradców m oich uchodzi za
prow adzącego życie apostolskie; czyni też b. wiele d ob reg o; wspomaga
też w iele dusz, gdzie nie ma kapłanów ; a wszystkich buduje swoją roz
tropnością i pokorą, ch oć jest dość ciężki dla towarzyszy z pow odu zbyt
w ielkiego umartwienia, w czym oni, ich zdaniem, nie mogą nadążyć; mąż
ten przeze mnie winien b yć nie ham owany, ale raczej w spierany, p on ie 
waż więcej przynosi ow oców niż czterej inni, pozostający w kolegium ,
gdyż wszędzie przebywa ze zbudow aniem ...” 35

A Franciszek Siarczyński zaznaczał o nim krótko: „Chodząc od
wsi do wsi, od jednej chaty do drugiej, oświecał lud w ciemnocie,
pocieszał w niedoli, prostował w błędach i w tym chwalebnym
zawodzie spędził 22 lata” 36. W podobny sposób pracował na
Warmii i Mazurach Szymon B e r e n t ( f 1650), w Inflantach
Wilhelm B u c k i ( f 1643), na Litwie Konstanty S z y r w i d
(t 1631), Jan J a c h n o w i c z ( f 1668) i wielu innych. O Hiero
nimie S t e f a n o w s k i m ( f 1605) pisał wyżej wspomniany Siar
czyński: „Czas wolny od obowiązków stanu łożył na usługi cho
rym, na nauczanie wiejskiego ludu i żebranie dla nich wsparcia
u możnych” 37.
W XVII w. w każdym prawie domu zakonnym było po kilku
ojców poświęcających się jedynie tej pracy misjonarskiej. Stąd
Aleksander Bruckner pisał: „Zakon (jezuicki) wyręczał ducho
wieństwo: rozbiegała się młodzież po całej okolicy na misje;
opierając się o probostwo docierała do ludu, katechizując go
wytrwale, a nader znikome były pojęcia ludu, który nawet mo
dlitw głównych, a nieraz ani przeżegnać porządnie się nie umiał.
Istotną chrystianizację ludu można w pierwszym rzędzie jezuitom
przypisać” “ .
^ tej pracy apostolskiej, prowadzonej prawie we wszystkich
35
P. Campano do Klaudiusza Aquiviva z Jarosławia 22 X 1382 (AGSJ,
^erm ., t. 160 f. 212).
1 jj
^ S i a r c z y ń s k i , Obraz w ieku panowania Zygmunta / / / , Lw ów 1828
”

Jw., g. 236.
Historia kultu ry p o lsk iej, K raków 1930 t. II s. 158.

miastach i wioskach Rzpltej, w konfesjonałach i w prywatnych
rozmował zapoznali się jezuici z wielką krzywdą i niemiłosier
nym wyzyskiem ludu polskiego. W obec tego w kazaniach swoich
i pismach występowali w jego obronie nie zwracając uwagi, że
przez to mogą się narazić szlachcie, która choć sama jak przed
ogniem broniła się przed cieniem absołuti dominii panującego, to
jednak wprowadzała w swych posiadłościach nieznośny wyzysk
i uciemiężenie swych poddanych, których była panem życia
i śmierci.
Nie wszyscy kaznodzieje pozostawili nam swoje przemówienia.
Jednym, jak Benedyktowi Herbestowi i Marcinowi Laternie zbyt
wymagająca cenzura zakonna uniemożliwiła te zamiary. Inni po
chłonięci bezpośrednią pracą nawet o to się nie kusili. Za to nie
którzy wydrukowali swoje kazania i postylle, gdzie z jednej stro
ny w obronie uciemiężonego ludu używali słów bardzo ostrych
i grozili ciemiężcom karami doczesnymi i wiecznymi, jeżeli nie
zmienią swego postępowania, a z drugiej strony w mowach po
grzebowych wychwalali dobrych i miłościwych panów i stawiali
ich za wzór innym.
Te wystąpienia swoje opierali kaznodzieje jezuiccy na przyka
zaniu miłości bliźniego, a jest nim — jak mówił ks. Wujek —
każdy, „który potrzebuje wspomożenia naszego, bądź Żyd. bądź
chrześcijanin, bądź poganin albo odszczepieniec...” 3"
..A cóż m oże b yć przyzw oitszego? B o jeśli każde zwierze z przyrodzenia
miłuje sobie pod ob n e: gdyż ani wilk wilka, ani niedźw iedź niedźwiedzia
nie kąsa i kruk krukow i oka nie w ykłuje, a zaż ci nie są sroższy nad
wilki, nad kruki, nad niedźw iedzie, nad jaszczurki i nad w szelkie bestie,
którzy bracią swą bliźnie kąsają, m ordują, prześladują? B o azażeśmy nie
wszyscy bracia i z trony stworzenia i z trony naprawienia i z trony dusze
i ciała? Z tronv stworzenia, ażeli nie jeden jest (O ciec) wszystkich nas?
iżali nie jeden B óg nas stw orzył? A czem uż tedy ma kto wzgardzać brata
sw ego? Także też z trony odkupienia, iżali nie jeden P. Chrystus wszyst
kich nas odkupił, stawszy się ubłaganiem nie tylko za grzechy nasze, ale
i za wszystkiego świata? Nuż z trony ciała, jeślibyśm y nie z jed n ej gliny
wszyscy ulepieni? iżali nie jeden jest O jciec nasz Jadam i jedna matka
Jewa? Takżeć i z trony dusze, iżali nie jeden Pan, jedna wiara, jeden
krzest, jedna nadzieja żywota w ieczn ego? Wszyscyśmy stworzeni na w y
obrażenie B oże, wszyscy jedną krwią odkupieni, wszyscyśmy w Panu Chry
stusie jed n o ciało, wszyscyśmy członkam i jeden drugiego. A ktoż jest tak
szalony, żeby miał w nienawiści m ieć własne członki sw oje” 40.

Zaleca przeto panom ubóstwo ducha, pokorę, cichość, sprawie
dliwość i miłosierdzie względem poddanych, co przyniesie im Ho39
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gosławieństwo Boże, i tak pisze w kazaniu na uroczystość Wszyst
kich Świętych:
„ P a m ię ta jm y ż chrześcijanie m ili w c zy m b ło g o sła w ie ń stw o nasze praw dzi

we zależy. Bo iście nie w bogactw ach, nie w dostatkach ani pysze, a nadętości ducha i serca, ani w rozkoszach cielesnych, jak o ten nędzny świat
rozumie i nie jeden się na tym omyła, ale owszem w ubóstwie duchowym ,
w pokorze, a w cichości, a żałobie, która jest w edle Boga. Nie w obżar
stwie ani w pijaństwie, ale w łaknieniu i pragnieniu spraw iedliw ości; nie
w m ęczeniu ani uciśnieniu ubogich poddanych, ale w m iłosierdziu. Nie
w nierządnym a swawolnym życiu, ale w czystości i dusze i ciała; nie
w w ojnach ani odpow iedziach, ale w zgodzie, w p ok oju , nie w zemście ani
w niespraw iedliw ości, ale w cierpliw ości dla spraw iedliw ości ...” 41

Występuje więc kaznodzieja bardzo ostro przeciw nielitościwym panom między innymi w kazaniu na niedzielę dwudziestą
drugą po św. T rójcy 42.
Atoli najsilniej piętnuje ks. Wujek ucisk poddanych w Polsce
w kazaniu na pierwszą niedzielę po św. Trójcy, gdzie tak pisze:
„J a k o Polska jest Polską, nigdy w iętszych kosztów , więtszych zbytków ,
pychy i marności w szaciech a w strojach nie b y ło ; nigdy więtszych na
kładów na wymyślne potraw y, na rozliczne półm iski, na wina i na drogie
picia nie są widziane, ani słyszane; nad to nigdy więtsze niem iłosierdzie
przeciw ubogim, więtsze okrucieństw o przeciw poddanym nie bywało.
Stroim y się z wydatków a z płaczu nędzników i pełni się na nas ow o p ro 
rockie (Jeremiasz 2) słow o: Na skrzydłach tw oich, to jest na bryżach a na
strojach tw oich, które jako paw skrzydła rozszerzasz a okazujesz, znajdzie
się krew ubogich a niew innych ludzi. K to by ścisnął te łańcuszki a te
brzyżyki tw oje, w yżdżałby z nich krew niewinnie a niespraw iedliw ie utrapionych ludzi. Ale o nędzny a marny człow iecze, który się tak stroisz, byś
w idział, jako Pan B óg w takich strojach się kocha, zda mi się. żebyś się
na to wszystko wnet z Łazarzem m ienił. Bo słuchaj co zaś o tym drugi
prorok (Izajasz 9) m ów i: Szata, pow iada, ze krwie nabyta a ze krwią
zmieszana będzie na spalenie ogniow i na pokarm . A toć by jeszcze jak o to.
Ale przy tej szacie pewnie się i skórze dostanie. Jako na drugim miejscu
tenże prorok (Izajasz 3) m ów i: Przeto, pow iada, iż się w yniosły córki
Syjońskie (ty rozum iej chrześcijańskie) i chadzały wyciągnąwszy szyje,
a mrugające oczym a pląsały i nogami swymi dw ornie postępow ały, przeto
obłysi Pan w ierzch głowy córek Syjońskich i obnaży Pan włosy ich...
będzie miasto kędzierzów łysina, a miasto cienkiej na piersiach koszulki
w łosień; nadto najpiękniejsi m ężow ie tw oi od miecza zginą i najm ężniejsi
twoi na w ojnie polegną” 43.

Zachęca więc autor dalej swoich słuchaczy do pójścia za we
zwaniem Chrystusa, który „wszędy a wszędy z tak wielką pilnością
więcej pokory, mierności, skromności, wzgardy tych rzeczy do
czesnych, a miłości ku bliźniemu i słowy i przykładem naucza"’ 44.
4* T a m ie, s. 1136.
2 Postylla Katholiczna M nieysza, s. 603— 4.
43 Postilla Catholica, K raków 1573 s. 523— 24.
44 T am że, s. 524.

W przeciwnym razie grozi strasznym upadkiem stawiając takie py
tania retoryczne: „ A prze cosz innego ten bogacz pogrzebion w pie
kle? Prze cosz innego Sodoma zginęła, jedno przez te zbytki? Jako
Pan Bóg przez Proroka mówi: »Izali nie ta była złość Sodomy,
pycha, sytość chleba, dostatek, próżnowanie, a iż rękę ubogiemu
nie podawali«” 4S.
Za przykładem ks. Wujka w obronie uciskanego ludu wiejskiego
zabierali głos prawie wszyscy kaznodzieje polscy w XVI i X\ II w.
Ks. Piotr S k a r g a znany opiekun i ojciec wszystkich biednych
i nieszczęśliwych już jako młody kapłan we Lwowie odwiedzał
więźniów, chorych, biednych i nieszczęśliwych; zakładał dla nich
Bractwa Miłosierdzia i św. Łazarza oraz Komory Potrzebujących,
aby wszelkiej ludzkiej nędzy przyjść z pomocą i wyrwać ją z wy
zysku lichwiarzy. W pracy tej nie zapomniał również o ciężkiej
doli ludu wieśniaczego; w ciemnych barwach maluje jego położe
nie w Polsce i apeluje do sprawiedliwości i miłosierdzia grożąc
straszną pomstą Bożą. Między innymi w Kazaniach o siedmiu sa
kramentach mówi:
..Jako się my tym przykładem spraw iedliw ości B ożej przestrzegać nie ma
my, iż między nami wiele tych Saulów. I owszem rzadkie wsi ziemiańskie
(dobrym przygany nie d a ją c), w których by uciśnienia i krzyw dy ubodzy
poddani i km iecie nie cierpieli, którzy nie będąc kupionym i, ani na w ojnie
pobrani niew olnicy, ale ludzie ja k o bracia tego polskiego i słowiańskiego
narodu, w w ielkiej niew oli są u panów sw oich, iż z ich m ajętnością i zdro
wiem czynią, co się im podoba, ja k o właśnie z niewolnikam i, dręczą, wy
dzierają, biorą, co zechcą i na koniec zabijają, żadnej zw ierzchności o te
krzywdy się nie sprawując” 46.

A jeszcze dosadniej mówi o tym Skarga w ósmym kazaniu sejmo
wym:
„ A ona krew albo pot żywych poddan ych i km iotków , która ustawicznie
bez żadnego zachowania ciecze, jakie wszystkiemu królestwu karanie g o 
tuje? Pow iedacie sami, iż nie masz państwa, w którym by bardziej p o d 
dani i oracze uciśnieni byli pod absolutum dom inium , którego nad
nimi szlachta bez żadnej praw ie przeszkody używa. I sami widziin nie
tylko ziem iańskich, ale i królew skich km iotków wielkie opresje, z k tó 
rych żaden ich wybaw ić i poratow ać nie może. Rozgniewany ziemianin
abo starosta królew ski nie tylko złupi wszystko, co ubogi ma, ale zabije,
kiedy ch ce i jako chce, a o to i słowa złego nie ścierpi. Tak to k rólestw o
poddane robaczki nędzne, z których wszyscy żyjem . opatrzyło! P rzetoż
P. Bóg grozi u Izajasza: „W yście wypaśli winnice m oje i łupiestwa u b o
gich w dom u waszym. Czemu tak kruszycie lud m ój i twarzy ubogich m o 
ich m ielecie? Jako ziarno p od młyńskim kamieniem , tak km iotkow ie P °(I
pany swymi” 47.
45 T am że, s. 524.
46 Kazania o siedmiu

sakramentach K ościoła itv. k a t o l i c k i e g o K r a k ó w
1600 s. Hh 2.
47 Kazania sejm ow e, opr. St. K o t , K raków 1925 s. 179— 180.

Podkreślał również, że źli panowie, nie tylko w okrutny spo
sób wyzyskują materialnie swoich poddanych, ale często pozba
wiają ich również i pomocy religijnej.
„J ed n i im plebany wyganiają i jak o heretycy zostają ubodzy poddani bez
wszystkich pociech duchownych. Drudzy dziesięcinę od nich sobie biorą,
a plebanow i je j nie dają, i musi ich i posługi ich duchow nej pleban, gdy
nie ma co jeść, odbieżeć. O, jakież to okrucieństw o; dosyć, iż go robotą
ściskasz, podatkiem i czynszem ubożysz, złupisz, weźmiesz, co chcesz, i bez
żadnego karania zabijesz, a o to się nikom u nie sprawujesz (o spraw ie
dliw ości tego królestwa, jakoś d o b ra ), jeszcze i duszę mu dręczysz i do
zbawienia przeszkadzasz” 48.

Podobnie mówi ks. Skarga w kazaniu na św. Bartłomieja i na
uroczystość św. Młodzieniaszków i grozi strasznymi karami Bożymi:
„Grzechy te i opresje tyrańskie wołają do P. Boga, a bez pomsty
być nie może, która się na wszystko królestwo obali” 49.
Przedstawiwszy ciężkie położenie biedoty wiejskiej woła o rów
ność dla wszystkich, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, bo
wiarę, która nas czyni zdolnymi do przyjęcia łaski, aby się stać
dziećmi jednego Ojca, przyjęli tak biedni jak i bogaci 5 .
W kazaniu na niedzielę kwietnią opowiada, jak Pan Jezus
okazywał szczególną miłość swoją ubogim i nędzarzom od świata
porzuconym, jak ich uzdrawiał, karmił i nauczał. Bronił też
ubogich, którym bardzo łatwo można uczynić krzywdę, gdyż nie
znają prawa i nie umieją się bronić, aby otrzymać sprawiedli
wość. Tu wskazuje na wzór Chrystusa dla wszystkich panujących.
On to jako król nie pobierał od ubogich żadnych czynszów i po
borów, nie tykał ich majętności, nie brał, ale dawał, i za lud
swój oddał życie, aby jego poddani mieli pokój i wolność'’1.
Zachęca więc i swoich słuchaczy do ukochania biednych sło
wami:
Tak i my podłym i ludźm i w szpitalach, szkołach, w klasztorach, we
wsiach i km iecych dom ach nie gardźm y; wszystko to pszczółki i robaczkow ie Boży, którzy w niebie będą wielkim i i tu my wszystko z ich
roboty km iecej mamy. Takich n ajw ięcej w niebie, tacy na w ielkie drze
wa urosną. Najm niejszy, ja k o m ówi prorok , będzie na tysiąc. Na takie
drudzy panowie z daleka patrzeć będą i m ów ić: Oniż to, cośm y je w p o 
śmiewisku m ieli, cośmy p o nich deptali, cośmy je zabijali, cośmy zdrow ie
ich za kilka grzywien szacowali, ja k oż są między syny Boże poczytan i” 52.

Tu idzie za św. Pawłem i podkreśla, że do siły i trwałości

K azanie na X X n ied ziele p o Świątkach ( Kazania na n ied ziele i św ięta,
Kraków 1938 t. II s. 339).
50 £ or>
S k a r g a , Kazania sejm ow e, s. 179.
51 ^ azan!e na
niedzielę, jw ., s. 338— 339.
52 !£aZariia na nietIz‘ ele i św ięta, K raków 1938 t. I s. 191— 194.
azanie na \ I niedzielę po Trzech K rólach , jw . t. I s. 166.
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państwa potrzeba harmonii, ładu i współpracy wszystkich stanów
i podobnie jak się to dzieje w ciele ludzkim i mówi:
„ W ciele uczciw y członek nie gardzi podlejszym . Nie m ówi głow a nodze,
która po b łocie depcze, co mi po tobie, sprośna nogo, nie dbam o cie
bie, ale ją szanuje, b o wie, iż się z m iejsca bez nogi ruszyć nie m oże:
tak w R zp ltej wyższe stany n iecb m iejskim i i km iecem i nie gardzą.
Ci robaczkow ie ziem scy, ci ubodzy poddan i, który w takiej u was są
w zgardzie i ucisku, patrzcie ja k o was noszą, żywią i ubogacają. M iejcież
na nich baczenie, aby jako A postoł m ówi, członek podlejszy większe
miał poszanow anie, bo inaczej bez takiej zgody musicie wszyscy upaść
i zginąć” 53.

Inny jezuita, Tomasz M ł o d z i a n o w s k i
(1622 1686)
w kazaniu na niedzielę 25 po Świątkach między cztery grzechy
trapiące Rzpltą jak małe dbanie o wiarę, częste i jawne krzywo
przysięstwa i cielesność zalicza również „ludzi ubogich uciemięże
nie” i dodaje: „G dyby Pan Bóg nasz wszystkie łzy ludzi ubogich
po Polszczę dla uciemiężenia i niesprawiedliwości wylane w kupę
zebrał, mógłby człowiek w nich utonąć” 54. W homilii na niedzielę
1 po Wielkanocy za jedną z przyczyn niepokoju i niezgody
w Rzpltej podaje „niechęć i nieukontentowanie jednego stanu
przeciw drugiemu” i tak pisze:
„P ię ć stanów św ieckich w Polszczę liczę: Pierwszy stan jest poddanych
i wieśniaków . Czóż jest za respekt na ten stan?, iż przez cały tydzień
na niektórych m iejscach, żadnych w oln ości od roboty nie masz; wynaj
dują sposoby, aby i w niedzielę od for, pod róży, podw od w olni nie
byli. W iem , że statut koronny nakazuje km ieciom jednego dnia rob otę;
w iem i to, że nie umniejsza rob oty tym, którzy w ięcej niż jed en dzień
w tydzień rob ili, ale nie nadmienia o tym, aby cały tydzień bez prze
stanku rob ili ... ale, aby pan na gardle sądził i w sprawie do niego na
leżącej, zaiste rzecz nie słuszna, przeciw ko rozum ow i, który pokazuje,
że żaden w swej własnej sprawie sędzią nie ma być. Praw o samo polskie
k rólow i nie każe b yć obecnym w ten czas, kiedy się sądzi sprawa „lesae
maiestatis” , następowania na majestat. Cóż rozum ieć jako ten stan jest
ukontentow any?... W przym ierzu ma b y ć szczęście pańskie ze szczęściem
poddanych, sromota tronu dostatek pana przy niedostatku państwa, k o 
rona zw ierciadło, na nim się ma w ybić barwa i stan poddaństw a 55.

Inny wybitny kaznodzieja, zmarły przedwcześnie, Jakub O 1szewski
(1587— 1634) występuje przeciw poborom przerzu
canym przez szlachtę na chłopów i tak mówi:
„T k n ę p ob orów , podatków , myt, ceł: Asinus factus est tributis serviens.
W Polszczę i w Litw ie chłop własny osieł: pełni się na nim owa trefna
D em okrytow a powiastka. Jeśli kogo, prawi, niedźwiadek ukąsi, a on to
do ucha osłow i poszepce: Ośle niedźw iadek mnie ukąsił: w olen sam od
Ks. P. S k a r g a , Kazania sejm ow e, wyd. I. C h r z a n o w s k i ,
szawa 1912 s. 292— 293.
54 Kazania i hom ilie, Poznań 1681, cz. I, t. II, 8. 325.
ł5 Kazania i h om ilie, cz. I t. I 8. 36.
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holu zostawa, a na osła niem oc przech odzi. To się praw dziw ie u nas
iści. K iedy na pany dokuka od p o b o ró w , nakładów na Rzpltą prac, cię 
żarów, tedy oni to poddanym do ucha poszepcą: Chłopi trzeba p ob orów
dać. trzeba stacją żołnierzow i składać, trzeba ją podw odam i za nimi
w ieźć. I tak panow ie od holu w olni, a ch łopi boleją...” 5*

Kaznodzieje jezuiccy nie tylko w ciemnych barwach malują
wyzysk i ucisk poddanych, ale zachęcają do poprawy i stawiają
panom za wzór ludzi sprawiedliwych i świętych. Między innvmi
Konstanty S z y r w i d (t 1631) w punktach do kazania na Wiel
ki Czwartek stawia za wzór szlachcie Joba i pisze: „Rzadki jest
Job św., który by się łaskawie obchodził z czeladzią swą i z pod
danymi, skarg ich słuchał na ciężary, na które oni utiskować mu
szą, gdyż je ponoszą ponad powinność swą od panów swych. A da
leko mniej, którzy by o chorych, ubogich i poddanych swych wie
dzieć i ręką pańską potrzeby ich opatrzyć...” 57
A w punktach na niedzielę piątą W. Postu zaleca:
.....Panom tego świata, aby się pytali 11 poddanych sw oich, jeśli co im
w inni? jeśli im krzywdę w czym czynią? Niech się sądzą z nimi, niech
dopuszczają im o swe krzyw dy m ów ić przed sobą. Tak Samuel św. poda
wał się żydom , których sędzią był. aby się skarżyli na niego, jeśli sędzią
ich będąc krzyw dę jaką kom u uczyn ił? ...Tak Job św. czeladzi swej d o 
puszczał. aby się z nim prawowała. Jeślim, prawi, zbraniał się dać sądzić
z sługą m oim , albo z służebnicą, gdy się praw ow ałi ze mną, co w ięcej?
Sam R óg puszcza się na sąd łudzi i daje się, aby był sądzon! Ludu m ó j
com ci uczyn ił? Owo i w E w angeliej dopuszcza Christus, aby był sądzonr
K to z was praw i, dow iedzie grzechu na m nie? A le nie masz już na świecie takich panów, którzy by dobrow oln ie ch cieli się poddaw ać pod sąd
poddanych swoich. D obrow olnie m ów ię, b o ć gdzieindziej poddany, gdy
ma krzyw dę od pana swego, m oże go pozw ać i z nim prawem rozep rzeć
się, a jeśli się pan znajdzie winnym , rad nie rad za wskazaniem sędziów
musi nagrodzić poddanem u uczynioną krzyw dę. Taka się tam spraw iedli
w ość zachow uje, a u nas nie spraw iedliw ość, ale siła i potęga często w y
grywa, a poddanem u i przystępu do pana nie masz” 58.

Kaznodzieje jezuiccy korzystali również z częstych zaprosin
z mowami na uroczystości pogrzebowe i tam wobec licznie zeiranych krewnych, przyjaciół zmarłego oraz okolicznego ludu
wiejskiego przede wszystkim podnosili sprawiedliwe i miłosierne
odnoszenie się zmarłych do swoich poddanych.
T tak Mateusz B e m b u s (1567— 1645), następca ks. Skargi
^rZp .^ " °,rze królewskim w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli
lasków, podkomorzego królewskiego (t 1616) wychwalał
zmarłego, że
WI..J.
'l ',. ** 1 s z e w s k i. H arm onio nieba y ziem i na szczęśliw a e le k c je
3; p t a ,
(Kazania albo tytuły..., W iln o 1645 s. 29).
stantego “J
a~a" n« Post W ielk i języ k iem litew skim p rzez W. X. K onthininr'-'..
T heologa S. ]. napisane a teraz na polski jęz y k prze5>czZn e" ’
1644 s. 182— 183.
la m ie , s. 134— 135.

„u żyw ał królewszczyzn tak, jako je j prawo pospolite i dobre sumienie
używać dopuszcza. Poddanym królew skim nie panem, ani dzierżawcą,
ale ojcem i łaskawym dobrodziejem zawsze się stawił. A ch oć się to
dw orem ustawicznie bawił i sam gospodarstwa nie dobrze w iedział, nie
dał się jednak na to nam ówić, aby królewszczyznę arendował, obaw iając
się przez arendarze poddanych jakiego uciśnienia i ukrzywdzenia, m ier
nym a sprawiedliwym się pożytkiem kontentując. W czekaniu czynszów
wielką poddanym folgę czynił, płaczem ich krwawym nie chcąc się
karm ić, każdego za bliźniego swego poczytując. Nunquid non in utero
fecit me, qui illum operatus est. Pom nąc na te słowa onego Joba spra
w iedliw ego zakładał ubogie ch łopki, aby przez upadek ich dobra pospolite
nie były zniesione, bronił ich od niedaw nych con federatów , całość i chu
dobę w ielkim kosztem swym okupując, którem je też darował nagrody
żadnej z nich nie biorąc, ale od Boga za m iłosierdzie nad lichym bliźnim
odpłaty czekając... D otknę tesz przynajm niej (b o się nie godzi opusz
czać) miłosierdzia jego przeciw ko ubogim , których w dom u swym na
święta miewał, którzy przed wrota jeg o (przychodzili) nie tylko p o 
karmu, ale i odzieży często biorąc, dla których szpital w Pilżnie sta
rostwie swym zbudow ał i dostatecznie opatrzył ...” 59

Jakub O l s z e w s k i 7 lutego 1630 r. wychwalał bpa wileń
skiego Eustachego Wołłowicza i zwracając się w czasie jego po
grzebu cło poddanych wolał: „A zaście tego nie doznali poddani,
kiedy do maniętności jakiej przyjechawszy was zwoływał,
o krzywdy od urzędników pytał, nagradzać rozkazowa!, suppliki
rękoma swymi odbierał. Mieliście nie pana ale ojca...” 60
Podobnie wychwalał miłosierdzie Anny Sapieżanki żony Al
brechta Radziwiłła w kazaniu lnianym 22 czerwca 1627 r. w koś
ciele nieświeskim, gdzie tak mówił: ...„Nawiedzi i was chorych
poddani po wsiach i miasteczkach, niech się jeno o którego cho
robie i niemocy dowie, pobieży tam Księżny oko, lekarstwa i do
statki wam obmyśli...” 61
Lorencowicz
(1609— 1675) na pogrzebie pewnej nie
wiasty mówił: „N ie trąciły podarki składane kościołom cudzym
potem, albo krwią z poddanych wyciśnioną. Ze łzami opowiadają
właśni poddani, którym ona nie panią ale matką była, macierzyń
skim prawie afektem je miłowała, litowała, broniła, wspomagała
z gumna, spichlerza" i dodaje: „Jako się panowie obejdą z pod
danymi, tam im odmierzą. Są to panów najprzedniejsi amici, któ
rzy ich mają przyjąć in aeterna tabernakula i dlatego sposobić
ich sobie każe Bóg, Facite vobis amicos” 62. W innym miejscu
mówi o zmarłym senatorze: „Poddani niech świadczą z jaką łas
kawością, ludzkością, miłością onych zawiadował, bracią je swoją
59 Ks. M. B e m b u s, W izeru n ek szlachcica praw dziw ego, W ilno s. C2 — D 3 .
80
Ks. J. O l s z e w s k i , K azanie na p og rzeb ie P rześw ietn ego y P rzew ie

leb n ego iv Chrystusie Oyca y Pana J. M. E ustachego W ollow icza bpa w ileń
sk iego m iane w K ościele Katedralnym W ileńskim 7 dnia lutego 1630 (Kazania
albo tytuły przez W. X . Jakuba O lszewskiego, W ilno 1645 s. 297— 298).
61 Ks. J. O l s z e w s k i , Kazania albo tytu ły , W ilno 1645 s. 487.

zowiąc. Raz mu ktoś radził odmienić się z poddanym na role, że
się sposobniejsze nad pańskie dla bliskości być zdały. Nie chcę,
prawi, tego, też to bracia moi, nie mogę im jedno jako sobie
zyczyc' « 6 3
Gdzieindziej chwali wojskowego, że „w żadnych łupach nie
korzystał, ludzi nie ciemiężył, stancjami nie obarczał, spokojnie
z rotami i pułkami przechodził, płaczu na się ludzkiego i klątw
nie brał...” 64
W specjalnych rozprawach w tym czasie ciężką i niesprawiedli
wą dolą ludu wiejskiego w Polsce zajmują się również i tacy wiel
cy pisarze jezuiccy jak Śmiglecki, Bembus i Skarga.
Ks. Marcin Ś m i g l e c k i (1564— 1618) wydając w r. 1607
już po raz piąty sławne swe dziełko 0 lichwie i wyderkach umieś
cił w nim osobny rozdział powtarzany we wszystkicli następnych
wydaniach pt. „O powinnościach kmiecych w Polszczę y w Litwie” ,
gdzie opierając się na krajowych stosunkach prawnych za pod
stawę swych dociekań bierze dwie zasady. Pierwsza z nich jest,
że poddani wiejscy w Polsce nie są niewolnikami swoich panów.
Podobni są w tym do niewolników, że ani oni sami ani ich p o
tomkowie nie mogą odejść od swego pana bez jego zgody, chyba
gdyby według konstytucji Kazimierza W. z r. 1368 pan złupił ich
w nadzwyczajny sposób, zgwałcił jego żonę albo córkę, albo
dłużej niż rok pozostawał w ekskomunice65.
Różnią się zaś poddani od niewolników w majątku zdobytym
własną pracą. Niewolnik bowiem cokolwiek zdobędzie, to wszyst
ko należy do jego pana. Tymczasem poddany według wyżej wspom
nianej konstytucji Kazimierza W. może posiadać własne rzeczy,
których pan nie może mu zabrać ani za życia ani po śmierci. Na
zywa też srogą krzywdą zabieranie chłopom cokolwiek ponad po
winność i zobowiązuje takich panów do restytucji, „gdyż poddany
czynsz i robotę panu oddawszy nie powinien nic więcej z zarob
ku swego” 66. Drugą różnicę między niewolnikami i poddanymi
upatruje ten sławny pisarz w pracach i obowiązkach. Niewoln k
musi wykonywać wszystkie prace, nakazane przez pana. Poddany
zaś nie jest obowiązany do wiekszycli prac i robót, jak tylko do
tych. na których został postawiony67.
Drugą fundamentalną zasadą Śmigleckiego jest tu prawda, „że
poddani w Polszczę i w Litwie'pewnym kontraktem i urnową stali
się poddanymi panów swoich, nad który kontrakt i umowę nic
więcej panom nie powinni” 68. Mają od swoich panów rolę, bydło,
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dom i wspomożenie w razie potrzeby, za to winni są panom ze
■swymi potomkami wieczne poddaństwo, a z roli czynsz i trzy
a najwyżej cztery dni pracy w ciągu tygodnia.8* Stąd potępia
ostro panów domagających się od chłopów pracy we wszystkie
dni w tygodniu. A wprost okrucieństwem wielkim wołającym
0 pomstę do nieba nazywa nieznośne podwody, gdzie tylko pan
każe ze sto mil i dalej i to nie raz w roku, ale „ile się panu zabarzy po znanych przysłowiowo ówczesnych polskich drogach
1 to o własnej strawie; — jak również i podatki nadzwyczajne ścią
gane na wesela, na podróże i na inne podobne pańskie p o
trzeby.70
Porusza również i możliwość wykupywania się chłopów z pod
daństwa i zaznacza, że wprawdzie konstytucja Zygmunta I
z r. 1543 tego zabrania, ale rozum domaga się, żeby za słuszną
przyczyną pan pozwolił poddanemu na wykupienie się, bo pod
dany nie jest niewolnikiem. Powtóre, osadzenie chłopa na roli nie
może pociągnąć za sobą niewoli, uniemożliwiającej wykupienie
się. Po trzecie, panu nie stanie się żadna szkoda, jeżeli wykupu
jący się podstawi mu na swe miejsce równie dobrego. Po czwarte,
poddany może mieć słuszną rację do wykupienia się, jak np.
przejście do stanu mieszczańskiego.71
W oznaczeniu ceny odkupu uważa Śmiglecki za wystarczające,
jeżeli odda wszystkie rzeczy, otrzymane od pana i na swe miejsce
znajdzie równie dobrego, „a gdyby nad to jeszcze coś dał, to ma
być uważane jako podarek i ukłon za łaskawą odprawę” . 72 Pa
nowie bowiem w postępowaniu swoim z poddanymi winni się trzy
mać zasady: „Causae miserabilium personarum inaią być faiorabiles tj. kiedy z nędznikami sprawa, ma się każdy skłaniać do
łaskawości raczej niż do surowości” . 73
Omawiając m onopole potępia również i tam panów, którzy
„poniewalają poddane swe, aby nie kupowali gdzieindziej rzeczy
potrzebnych, ale tylko u nich” , przez co pozbawiają ich wolności
swobodnego kupowania, wciskają im rzeczy niepotrzebne, dowol
nie naznaczają ceny i każą im za rzeczy złe płacić, jak za dobre,
i dodaje: „Takich panów P. Bóg nie błogosławi, bo się nędzą znędzonych ludzi karmią, a nędznych ludzi P. Bóg jest opiekunem
i obrońcą” . 74
D. 21 listopada 1609 r. zmarł pod Smoleńskiem spowiednik
Zygmunta III i kapelan wojska polskiego, ks. Fryderyk
B a r s z c z , zaraziwszy się przy przygotowywaniu na śmierć cho69 T am że, s. 121.
70 Tam że, s. 121.
71 Tam że, s. 122— 123.
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rych żołnierzy. On to patrząc na różne nadużycia i choroby tra
piące Bzpltę zachęcił listem ks. Skargę, aby przedstawił jeszcze
raz krótko bolączki panujące w ojczyźnie i zachęcił naród polski
do poprawy, bo inaczej grozi mu wielka kara Boża i niechybny
upadek75. Pod jego wpływem wydał w r. 1610 ks. Skarga W zy
wanie do pokuty Obyivatelóiv K orony Polskiey y W. Księstwa...,
gdzie podobnie jak w Kazaniach Sejmowych raz jeszcze przedsta
wił wszystkie choroby Bzpltej i w sprawie ludu wiejskiego tak
pisał:
„N a prawa też złe i niespraw iedliw e w ołać z P rorokiem musim: Biada
wam, którzy prawa stanow icie niespraw iedliw ie i piszecie niepraw ość,
abyście uciskali ubogie, i mocą psow ali sprawy uniżonych ludu mego
(Iz. 10). Owo prawo na km iotki, aby byli w niew oli u panów , a pan
m ógł go ze wszystkiego ob lu p ić i zabić, żadnemu się urzędow i o to nie
spraw ując: jakiej jest niespraw iedliw ości pełne, wszystek świat się
dziw ow ać m oże. Ludzie są tegoż języka i rodzaju co i my, i nie p o j
mani na w ojn ie, ani kupieni, ale do roboty tylko i ról najęci, z taka
um ową: moja rola, a tw oja rob ota : rób sobie i mnie. M ów ić by mial
pan: jeślić się nie podobam , idż z roli mej gdzie chcesz. Tak by m iało
być. Lecz niezbożnik m ów i: m ójeś niew olnik, w olno mi o cię ja k o ku
pion ego i pojm anego sąsiada pozyw ać, w olno mi cię i zabić bez karania
żadnego. O prawo jakoś dob re! Tak długo ubogie katujesz i uciskasz,
i gniew Boży na wszystko królew stw o wznosisz ” . ,6

Kiedy zaś w r. 1618 ukazała się kometa, skorzystał z tego
Mateusz Bembus i przedstawił ją jako zapowiedź strasznej kary
Bożej grożącej narodowi, jeżeli się nie poprawi ze swoich wad
i w sprawie chłopskiej tak pisze:
„Jedenasty grzech jest nieznośne a głosem w ielkim w n iebo w ołające
poddanych, które od panów własnych cierpią, bezprawia i krzyw dy.
Krzywda to wielka, iż od tych niesprawiedliwą presję i uciśnienie p o d 
dani cierpią, u których by spraw iedliw ości i prawa swego jak o
u zw ierzchności sw ojej bezpiecznie doch odzić m ieli, iż się im pasterze
właśni w okrutne i drapieżne w ilki obracają. Nie są kupieni ani na
w ojn ie pobranym i niew olnikam i, ale są bracią naszą tegoż polskiego i sło
w iańskiego narodu tejże religii chrześcijańskiej, tąż Chrystusową krwią
odk u pien i; a czem uż w takiej u panów sw oich są n iew oli? Z m ajętnoś
cią ich i owszem zdrow iem to, co się im pod oba, czyn ić mogą, jak o by
właśnie niew olnikam i u nich b y li; dręczą ich, na rob oty codzienne^ nie
znośne, niezw yczajne, niem iłosierne, ja k o bydło w yganiają, w ytchnąć nie
dopuszczają i świętom nie borgując. Mogą im za tak szeroko rozciągnioną władzą, krzyw dy, jakie zamyślą, w yrządzić, b o się o nie żadnej
zw ierzchności spraw ow ać nie pow inni, poniew aż u bodzy ch łopkow ie urzę
du żadnego o krzyw dy pańskie nie mają.
A ow o czy nie krzyw da? K siędza nie ma pan w e wsi, bo abo go
nie chce pod ać, abo iż dziesięciny nie płaci, nikogo schow ać przy k oście
le nie m oże, abo z innej jak iej przyczyny. K ościół stoi zawarty, pusty,
a u bodzy ludkow ie żyją bez Boga, sakramentów i słowa B ożego nie mając,
abo o granicę z ciężkością swoją kw oli zbawienia swego chodząc... A pan
75
78
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jednak dziesięcinę i meszne plebańskie po nich wybiera. K to by tego za
krzyw dę nie miał, musiałby go zdrow y rozum zgoła odb ieżeć ” . 77 I grozi
karą Bożą dodając: „ I ż tedy o takie uciśnienie i krzyw dy ludzi ubogich
żaden urząd ziemski nie mówi i nie czyni, musi czynić B oski ...” 78

Bembtts porusza również niedbalstwo szlachty w zabezpiecze
niu i obronie granic, na czym ona opierała uzależnienie chłopów
i tak pisze: „Drugie jeszcze bezprawie poddani od panów cierpią,
iż od nich powinnej od nieprzyjaciół obrony nie mają. Wiążą je
poganie, zabierają do hordy, do Turek jako bydło zaganiają, przedają, wiele ich tym obyczajem na niezbożność bisurmańską przy
wodzą, i ciała ich cale zachowawszy, dusze, co nieoszacowana szko
da i religiej chrześcijańskiej despekt, zabijają. Kto winien? —
pyta i zaraz odpowiada — Nie chłopkowie, bo ci się sami bronić
nie umieją i nie mogą. Powinność ich robić, rolą sprawować:
a pańska, od wilków ich drapieżnych bronić. Rzekną panowie:
wszystka Rzeczpospolita w takim razie powinna poddanych bro
nić; a iż sejmy zawarcia drugdy nie dochodzą i obrona się nie
namówi, poboru nie uchwalą, nieprzyjaciel na niegotowe i nieobronne przypada, a mychmy co w tym winni? Winni panowie,
bo w nich samych przyczyna, czemu się sejmy nie zawierają, obro
ny nie namawiają i pobory nie bywają uchwalone. A to jeszcze
cięższa, iż choć na pobory zgoda sejmowa zajdzie, jednak Tatarzyn
chłopki jako niewodem rybki w niewolę zagarnia. Przy kim wina?
Pewnie iż nie przy poddanych, bo ci pobór oddali. Musi terly
zostać przy panach, na którycli obmyśleniu obrona zależy. A chłop
kom ubogim krzywda, iż to co powinni, do skarbu dawszy, za »okojem w nędznej chałupce swej siedzieć nie mogą. A żałobne
i rzewliwe narzekania ich i owszem krwawe łzy do Boga o pomstę
wołają . ' 9 I tak kończy swoje wywody: „Pewna iż krzywdy ich
nie na jednym P. Bóg na tym świecie będzie dochodził i nie jeden
Bogu na sądzie jego straszliwym za nie będzie odpowiadał” . 80
Sprawę niedoli ludności wiejskiej w Polsce podnosili jezuic'
również i w dramatach szkolnych, grywanych przez uczniów
z okazji jakichś większych uroczystości i w czasie odnowienia stu
diów, na które obok rodziców zjeżdżali się najwyżsi dostojnicy
duchowni i świeccy oraz okoliczna szlachta. Dramaty te układali
zazwyczaj profesorowie wymowy, albo młodzi księża i zdolniejsi
klerycy. Wiele z tych dramatów przechowywanych w rękopisach
zginęło w czasie kasaty zakonu i wśród różnych zamieszek we
wnątrz kraju, wiele z nich znajduje się dziś jeszcze w różnych
bibliotekach w kraju i za granicą. Najoryginalniejszy z tych d-a77 M. B e m l i u i ,
78 T am że, s. 38.
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matów Antitemiusz zachowany w dwóch drukowanych egzempla
rzach bez podania miejsca i czasu i w rękopisie w Bibliotece Uni
wersytetu w Upsali w Szwecji,81 napisany prawdopodobnie przez
wybitnie uzdolnionego leksykografa, mieszczanina z pochodzenia
Grzegorza K n a p s k i e g o ® (1562— 1638), albo może przez wy
żej wspomnianego Kaspra D r u ż b i c k i e g o 81 (1590- 1662)
i odegrany około r. 1620 w kolegium poznańskim przedstawia
gwałtowną śmierć i straszne męki niesprawiedliwego, gwałtownego
i znęcającego się nad poddanymi magnata. Antitemiusz znęca si"
nad swoimi włodarzami, których posądza o rzekome nadużycia;
każe ich więzić i zamierza wysłać na szubienicę.
A kiedy zjawiają się przed nim poddani i skarżą się, że przy
gniatają ich „ustawiczne trudy, i to, że ani chwili fołgi nie daje
się wyczerpanym członkom, ale z pierwszym brzaskiem zorzy pę
dzą nas zaraz do ciężkich robót na cały dzień, i że nie pierwej
nam się dozwala na pożądany odpoczynek, aż słońce pogrąży się
w głębokich mrokach. Jak w- ciągu roku martwiejemy i krwawy
pot z nas ciecze, świadczą o tym wycieńczone członki. Krótko
mówiąc: chłoszczą nas, sieką nas bez twojej wiedzy. Jeśli ci troska
o swych poddanych leży na sercu, nakaż, niech doznamy litości.
O to prosimy cię wszyscy, o tę łaskę błagamy” , Antitemiusz wy
bucha strasznym gniewem zarzuca chłopom „nienawiść do każdej
pracy” i miasto ulgi obiecuje podnieść jeszcze podatki i podwoić
czynsze. Grożącym zaś ucieczką każe nałożyć pęta i wychłostać,
za co wszyscy chłopi obrzucają go przekleństwami i życzą mu
między innymi: „Bodaj ciebie porwały krocie czartów , 84
W tym dramacie nieznany bliżej autor jezuicki między aktem
trzecim a czwartym umieścił ów sławny i tyle już razy komento
wany „Chór wieśniaków” czyli „Lament chłopski na pany , w któ
rym chłopi zebrani przy szklanicy piwa w sposób barwny i plas
tyczny opowiadają o swych ciężarach, dolegliwościach i codzien
nych troskach. Jest to jeden z najbardziej wyrazistych i dokład
nych opisów z pierwszej połowy X V II w. wyzyskiwania ludności
wiejskiej przez szlachtę drogą pańszczyzny oraz różnych spo°obów
jej odbywania, ściągania w najbezwzględniejszy sposób różnych
danin i czynszów, jak też niechętnego udzielania przez szlachtę
zbiedzonym poddanym pożyczki w zbożu, bydle czy też w pie
niądzach na zakup potrzebnych narzędzi rolniczych. 85
Tu też mamy przedstawioną krążącą w owym czasie po cał?j
81 Diir-Durski wydał go w W arszawie w r. 1957 pt. A ntitem iusz, jezuicki
dramat szkolny.
82 K n a p s k i jest napewno autorem trzech pod obnych dram atów : Eutropius, Filopater i Felicitas.
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85 Tam że, s. 64— 66.

Europie powiastkę, jak to już sam P. Bóg jednych synów Ewy
przeznaczył na władców i dygnitarzy państwowych, a drugich na
kmieci pańszczyźnianych, pasterzy bydła i flisaków itd.
Te śmiałe i odważne występowania jezuitów w obronie po
krzywdzonych i niemiłosiernie wyzyskiwanych wieśniaków z pew
nością zmiękczyły i pobudziły do sprawiedliwego i miłosiernego
traktowania swoich poddanych niejedno szlachetne serce, ale
na zmianę ogólnego stanu rzeczy nie wpłynęły, podobnie jak nie
wpłynęły na to głosy Frycza Modrzewskiego czy też innych pi
sarzy politycznych XV I i X V II w. Nie wpłynęły na to również
i śluby Jana Kazimierza złożone w r. 1656 prawdopodobnie pod
wpływem jezuickich kapelanów, gdzie król wobec najwyższych
dostojników państwowych mówił: „G dy zaś z wielkim bólem serca
wyraźnie widzę, że za łzy i ucisk włościan Syn Twój, Sędzia Spra
wiedliwy smaga królestwo moje w ostatnim siedmioleciu powie
trzem, wojnami i innymi klęskami, przeto przyrzekam i ślubuję,
że po przywróceniu pokoju, wraz ze wszystkimi stanami wszelkich
użyję środków celem odwrócenia dalszych nieszczęść i postaram
się, aby lud w moim królestwie od wszelkich obciążeń i niespra
wiedliwego ucisku uwolnić...”
Sprawiedliwego ułożenia stosunków gospodarczych między sta
nami mogła dokonać jedynie tylko silna władza królewska, a tej
w Polsce za Jagiellonów i królów elekcyjnych nie było.
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