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P R Z E Ś W I E T N A .
J.O. TRYBUNAŁU KORONNEGO 

P A L E S T R O  
Wielmożni Panowie y Dobrodzieje.

j r  icdym zamyśla! tę szcżupłą "pracy mo- 
£ \  icy poświęcić ofiarę; pierwszym na* 
tych niait incencyi moiey celem byliście mi 

W W.Panowie, częścią ażebym z Urzędu 
m go Kaznodzieyfkicgo Naypowinnieysz  ̂

1 Serca nayobowi^zańszego złozył wam da
ninę, częścią żebym co nikczemne dzieło 
z zaszczytu jmion Waszych naypotrzeb- 
nieyszę przyozdobił okrasy %

Wkimże bowiem ta szczupła Książeczka 
ciekawości, y porywczych nie wzbudzi oo- 
wabow; Którą na satnym czole MężowOy- 
czyflych wybór zaszczyca y zdobi? Mnie
mać będzie każdy; że w tey robocie mufi być 

vcoś osobliwego, która Prześwietna Paleltra 
Mężowie wspaniałtmi prżymiotami, wyso- 
kittiu umyftu darami zaszcyczcni, do nay-

for-



fortunnieyszych losow rozmaitych Urzę
dów y doftoicńftw wysadzeni dobrotliwie 
pod swą Obronę przyjęli. Y aczkolwiek za
wiodą fię na mniemanym w czytaniu dzieła 
mniey wartującego czytania ale im nadgro- * 
dzi szacunek moich Obrońców.

Doczytaj fie w tym Kazaniu niegUdkiey 
flfow dobranych wymowy, nie wyboru wy
sokiego ftylu, nie modnych byftrego dow
cipu konceptów; lecz szczerey w naucę du
cha Apoftolfkiego prostoty, w proftocie o- 
czywiftey prawdy, w prawdzie wnętrznego 
przeświadczenia: iak Boga y Króla czcić y 
być mu poflfusznym należy. <

O', zailte szczęśliwe moie zamylły swego 
Kaznodzieyfkiego celu niepłonme pożąda
ne w sercach całego Narodu roszczą sobie 
uskutecznienie; kiedy przez poprzyfiężoną 
Wasza Prawu y Maicftatowi wierność w fą. 
dzic VFaieftat reprezentującym nieuthnnie 
przepisy Prawa dowodząc w serca Obywa
telskie cześć y Dofłuszeń iwo Krolowi po- 
winne wpaiacic; y one iuż Praw ogromem, 
iuż krwi B̂ aterOtiey wiążecie węzłem 

Niemogło wprawdzie to szczupłe swcy 
roboty dzieło, ale z nayszacownieyszey ma-

teryi



irateryi wyrobione nikomu zćatniey, ni
gdzie btspieczniey być ofiarowane; iako 
V, W. Hrrciom Panom Dobroazreiom ile 
pilnym iirożomy dozorcom Prawa;ktorzy to,

• co czegom ia zachęca! fłowy, aby od wszyt- 
kich iaK naysciśity zachowane byio, nay- 
ui.lnieyszcy dokładacie ltaranności.

Niewspominam ia tu nic ku pochwale J- 
rrdon, Osób, y Familij waszych; których 
Rodowuezaszczyty iako w oyczyznie liczą 
nafkończone zaffugi: tak fcchybai od nie- 
ftonczonego Kras/cmowcy być n oga dotk
nięte.! o idt atoli naywuekszą chluby wasza, 
że w tym krytycznym czasie oftatnią prawie 
zaszczytów y ozdob Oyczyftych ifkierkę w 
Narodzie niefkazitclnic zacbowuiecie, każ
dego przeswiadczaiąe: że iako woyikowa 
Ma w boiu NieprzyiacieKką witrzymuie 
potęgo: tak w sądach wprawie biegłych u- 
mieięmosć wnętrzny pomnaża pokoy.

Zwyciężyliście Szacunkiem Waszym 
Pl/oiewodztw strea; kiedy w tak znamieni
tym o dobt o publiczne itarunku ftodkim 
Obłwatclow y społBraci ukontentowaniem 
oschłe w nirucyszym (trapieniu orzezwia- 
c/e dusże a Godnym Jmionom waszym nie-

smicr*



‘ mierteina chwałę w sercach rysuiecie wie* 
kopotnności.

Bo czyli ż ta wielkiego oczekiwania y 
naylcpszych nadziei wysokiey krwi, nayza- 
cnieyszych Jmion y Familii dozorowi wa
szemu polecona Młódź Szlachetna niebę- 
dzie doftatecznemi jmion waszych y darów 
Chwalcami, która fie teraz między wami na 
pociechę y zaszczyt Domow swoich,na pod
porę Kościoła y Oyczyzny ftodkicmi Prawa 
karmi naukam;? sama Jćh delikatność iett 
rękoymią niesmiertelncy wdzięczności.

A nadtwszyftko samBogy w tym wieku 
w naypomyslnieysze życia loly.y w nieśmier- 
telney potomności że zaiaśnicią Jm/ona wa
sze wyraźnie zaręcza: Którzy wielu do 
sprawiedliwości sposobią; po
wizyt kie wieki tako gwiazdy bęćą (ha

Jasn/tycicż więc Panowie moi w naydluż- 
sze lata naywyższem/ gcdncsciam/, iasn/ty- 
c/epierwszemi wi Kroldtwie dcito/eńltwy dla 
omocn/en/a ńayswiętszey Panuifccy Religii 
dla tiszczęshw/en/a Oyczyzny, ozdoby Kra

ju tego szczerze życzy naycbcwi^zańszy.
W W-WMciow Panów Dobrodzitiow 

(a) Daniel \2, najniższy iługa
X, Woycicch ‘ Mrowinfki



FRZESWIETNA PALESTRA

JAŚNIE OŚWIECONEGO TRYBUNA
TU KORONNEGO

W. Jmc P. Antoni B$dzyńfki= Podczaszy 
N iclifscki
W. Jmc P. Jgnacy Karniewfki Woyfki
(iechanowfkr
W. JMc P. Jczef Rybicki Woyfki Nowo-
gi oazki
W. Jmc P. Jakob Aloczulfki Woyfki Zyto- 
mirfki
W. Jmc P. Andrzey Kozmian Skarbnik \
Lu ot lik i
W. Jmć P. Bartłomiey Kisiel Komornik

V . Jrrc P. Antoni Krasuski Komornik 
Z tmfki Bieliki
U', jmc P. Darowfki Komornik Ziemfki
Krakowfki
W.Jmc P. Jgnacy Krctowicz K°mormk 
Gram: Czernicch:
W.Jmc P. Jozef Jczierfki Regent Zicmfki y  
Lubelfk/
W. Jmc P. Paweł Kondracki Wiccsgcrent 
Bdki



W.Jmc P. Bonawentura Chamice Horo-
dmczy Z,ucki
W, Jn c P. Kaziemirz Wicluńiki Komornik 
Grodz: Chełm:
W. ]mc P. Szymon Grzybińiki Komornik 
Gwrucki
W.Jmc P.JanKlityńiki Komornik Grani
czny Czerńicch:
W.Jmc P. Paweł Wydzga KomornikZiem- 
fk i Bellki
W. Jmc P. Jozef Puchała Podfędkowicz 
Ziemi Warszaw:
W. Jmc P. Karol Laflota Wices - Regent 
Ziemiki Krzemień:
W. Jmc P. Feiix Erzczowiki Stardfta Ba- 
recki
W.Jmc P. Gabryel Poprel Pisarz Podko-
moriki Sandomier:
W, Jmc P,PranciszekGaszynflci Komornik 
W. Jmc P. Nepomucen Sobieszczańfki 
Burgrabia
W. Jmc P. Antoni D$brow(ki Wicesgercnt 
Grabowiecki
W.Jmc P. Ljtikasz Mikuło w fkż 
W. Jmc P. Tomasz Zdrodowlki Regent 
Grodzki Brańfki

W,



W.Jmc P. Mateusz Rvbicki
W.Jtnc P.Jan AlikułowfK
W.Jmc P. Piotr N/cnaitou(kr
W. Jmc’ P. Michał Spytecki
W. jnic P. Jan Zalewfki Regent Ziemiki
Zytomirfki
W. ]mc P. Michał Czeczel
W. Jmc P. Jozef Aiorawfki Komornik
Granicz: Latycz:
W. Jmc P. Waleryan Stroynowflu
W.Jmc P. Jgnacy Malczewfkj
W.Jmc P. Staniftaw Chotkowiki
W. Jmc P. Staniftaw Moszyńfki
W .Jm c P. Tom sz ChrosctKOwiki
W. Jmc P.Jan Gidzinfki
W .Jm cP. Antoni Radlińfki
W. Jmc] P. Staniftaw Kańfki
W.Jmc P.Jgnacy Brodzki
W.Jmc P. Jan Szwykowiki
W.Jmc P. Szczepan Grudzińfki
W. Jmc P. Alichał B^dzyńiki
W.Jmc P.Jgnacy Stecki
W. Jmc P. Staniftaw ZagorfkiPodkomorzyc
L̂ ucki
W. Jmc P.Jgnacy Wronowiki Regent

W



WW.Jchmc PP. D E P E N D E N C I

W. Jmci P. B^dzyńfkiego Podczaszego 
Mielnickiego

W.Jmc P. Xaw: Ołdakowlki Sa
dzie Grodzki Drohitki 
W.Jmc P. Wawrzyniec Pol’ tyło 
W. Jmc P. Kazimierz Poletyio 
W. jmc P. Jan Szabrańflu 
W, Jmc P.Svlvr, Stoinfki Sadzie 

i Zumlki Lubelfki

W. Jmci P, Karniew (kiego Woyfkicgo Cie- 
chanowfkicgo

W,Jmc P. Alexander Zieliński 
W. Jmc P. Jgnacy Jrzykowicz 
W. Jmc P. Aloyzy Kofielfki 
W. Jmc P. Wincenty Grzymała 
W. Jmc P. Michał Zgliczymki 
W. Jmc P Francuzek Sirzałkowfki 
W. Jmc P, Alexander Karniewfki 
W. Jmc P. Woycicch Wicrcińfki 
W. jmc P. Jgnacy Zabcrow(ki 
W.Jmc P, Jozef Boroulki 
W. Jmc P. Antoni Zaboklicki 
W.j mc P. Staniftaw Pienczy ko w- 
<k. W.



W. Jmc P, Antoni Radomyfki 
W. JmcP. Adam Podhosfki Cho
ra le

W.Jmc P. Jozef Gorkowfki 
W.JmcP. Alikolay Humuicki

W. Jmc P.AfoczuUkiego Woyflwego Zyto» 
imei (kiego

■* t
W. Jmc PJan Wr lfki 
W. Jmc P. Jgnacy I^ofzkiewicż 
W.Jmc P. Jgnacy Kadłubiiki 
W.Jmc P. Jozef Wąsowicz

WJmciP. Rybickiego Wojikiego Nowo* 
grodzkiego

W. Jmc P. Felix Strzelnicki 
W.Jmc P. Jozef Podhorodyńiki 
W.Jmc P.Szczepan Lcdochowfki 
W, Jmc P. Grzegorz Ofmiafowfki 
W. Jmc P. Jgnacy Srokowiki 
W.Jmc P. Woyciech Goiawfki 
W* Jmc P. Fauityn Lipczynlki 
W.Jmc P. Jakub Zorawiki

W.Jmc/ P. KozmianaSkarbnika Lubclflue* 
§°

W.Jmc P. Antoni Dmochofki



W. Jmc P. Jan Dmochoufki 
W.]mc P. Macicy Rzecz»cki 
W. jmc P. Jozef Skomorowfki 
W. Imc P. IanGoriki 
W. ImcP. Benedykt Grontkowfki 
W. ImcP. Domin/k Pohkowfki 
W. Ime P. Ioztf Pol/kowfk i 
W. Imc P. Jędrzey Sitkierzyńfki 
W, Ime P. łan Sitkierzyńfki 
W. Ime P. Ignacy Trzunfki 
W. JmcP. Kaietan Wronowfki

W.Imci P. Kifiela Komornika

W. Itnc P. Domiwk Zataiew/cz 
W. Imc P. Rafa? Orańfki 
W. Ime P. Ignacy Traczewfki

HMmci P. Skarszewfkicgo Skarbn: Grzęd:

W. Imc P. Tomasz Radkowfki 
W. Imc P. Michał Gołeb/oufkiu

W. Ime* P. Kiekżkowfkicgo KomornikaGra* 
nić z: Sandom:

W. Imc P. Io?ef?Iaftrzebfki R.G 
IV. Imc P. Aucha? laltrzelfki

W.



W. Irae P. Tadeusz Wykowiki 
W. Ime P. Marem Kopirfki

W. IraciP. Darowtkiego Komornika Ziem: 
Krakowfkiego

W. Ime P. Alexander Stradowfki 
W. Irae P. /VIikoIay Radcmjfki 
W. Imc P. Tan Szelinlkż 
W. Imc P.Iozef Bielmiki 
W. Imc P. Grabko wiki

W. Irae/ P. Iezierlkiego Reg: Ziem: Lubel:

W.Irac P. Antoni Skorzewik*
W.ImcP. Szymon Falkowlk/

W. Iracj P. Jozef .Korewo 
W. Imc P. Antoni Doraańfki 

W .Imc P. Ewaryfl: Wielgoriki

K/,Imc*P. Kondrackiego Vicesgeren: Busk:

W.Imc P. Kazimierz Spendowlki 
W  Trać P. łan Gradowfki 
W. Imc P. lozef P/otrowfki 
W. Im-: P. kKoyciech Batkowfk* 
W. Imc P. Iozef Gorkowfki 

W.Irae P, Gabryel Kosowicz
W.



W. Imci P. Chamca Horodnicz: Lackiego

' W. Tmc P. Dyonizy Dubiecki 
W. Imc P. Wincenty Badcwfki 

W.Imc P. Kaiccan Grufzecki

W. Tm ci P. Wieluńfkiego Komornika Gra
nicz: Chcłmikicgo

W. Imc P. Iozcf Wererzczyńiki 
W.Iaic P. Ioztf Piwko 

Vv\ Imc P, Tomasz Zabłocki

W, Imci P. Grzybińfkiego Komor: Owruc:

W.imc P. lakub Czerwińfki

W. Imci P. Klitynikiego Komor: Granic: 
Czerniech:

W.Imc P.Tadcusz Dydyńfki 
W. Imc P. Alexander poohorfki 
W Imc P. Felician Z.rom (kr 
W. Imc P. Iędrzey Skomorowiki 
V/.Imc P. Bartłomiej Czerczycki 
W. Imc P. Piotr Czeiflu

W. Imci P. Wydzgi Komor: Ziem: Bc!s: 

W. Imc P. Ignacy Zyrzvń(ki



W .Irnc P.Ian Prosowfki 
' W.Ime P. Franciszek Zulińfki 

W. Irnc P. Kazimierz Zulińfki

 ̂ W. Imei P.Puchały Podsędkowicza War
szaw iki ego

W. Ime P. łan Grabowfki 
W.lmc P. Ignacy Zerzyńfki 
W, Ime P. Bardom: Oitaszewlki 
W.lmc P.Franciszek Radwanlki 
W. Itnc P. Mikolay Chojnacki

W.Tmei P. Lafsoty Vices Regenta Zicraikie- 
fr. go Krzcmienieckigo

W. Imc P.Iozef Ielowicki 
W. Irnc P. Ignacy ^.obaczcwlki

W. Imei P. Brozowfkiego Starolly Barce:

W. Ime P. Im Ianicki
W .Ime P, Benedykt Brzozowski 

W. Ime P. Sylwciter Kęplki

^  W. Imei P. Sobicszczanikiego Burgrabl

W. Ime P. łan Borzęcki 
W. Iujc P. Ignacy Nurowlki

W.



W. Imci P. D§browfkiego Vicesgerenta 
Grabowieckiego

W. Irnc P. Onufry Hulewicz 
W. Irnc P. Benedykt Bentkowflti 
W.Imc P. Konftanty Hołowinfki 
W. Irnc P. Trypolflu 
W.Imc P. Felician Dabrowfki 
W .lm cP. Wolańfki



K A Z A N I E
Cmnis anima poteftatibus subl mioribus 
sutdjca fit Non cu tnim potelłas n/fi a Dco: 
qtiar autem sunt, a Deo ordinatse sunt 
Rom 13.

JAŚNIE OŚWIECONY TRYBUNALE

Jako żadney nlemasż żyiscey na swicrie 
duszy, ktoraby fie z swego /ritdlwa mimo 
p/crwszcy nayuyższey y naydofkonalszey 
lltot-y poszczycić mogła: tak żadna od nay- 
pcwinn/eyszey czci y pcffuszcńftwa nic* 
uthronntmi Boga wyrokami zwrcrzchno- 
ściom przysądzoney 'y obwarowaney wy
uczyć (ię y wyłamać nicpotrafi. Albowiem 
Fowaga y panowanie Rządców naywłaścr- 
wszą samtgo Stwórcy /«(i sprawą; który bę
dąc Duchem szczerym dla niewymownego 
chwały swoiey blafku że ftażenym c/ała wi- 
czrany być n/emoże okiem;] przeto n/ew 
dzialnego rż^du swego potęgę na widzialne 
podrela maidtaty, y one mocu/e natchnie
niem n/eporuszonego Panowania swo/ego. 
Jtmu wszakże prawem itworzenia wszelka 
żyk dusza; a U ko bez Jego Uiności mc n

B kft



ieftna Niebie y ziemi: tak od oblicza wszach 
mocnosci Jego nic nigdzie schronić fię 
nieraoże.

On wprawdzie • swemu niedostępnemu *, 
Alaieftatow/ n/cpo/ęte Niebios sporządz/I 
przybytki. C<£lum c<£li Domino (a)  nie* 
przeto zednak zrzekł (ię dziedzictwa ziemi 
podzielane ią między Synów ludzkich; - 
ram autem Acdtr filmlecz
iako wfzytkie inne fiwopodrzucił

'podnogi iegorc jy  połczło
wieka nad wszelkim /tworzeniem a pano
wał nad zwierżęty y ptaki, (d) 
każdym zofiobna ludem przełożył Rządcę 

Ce) Tym sposobem namieśnicz  ̂ sw|
władzy dofiągaod końca końca mocnie
y  wszyfiko rozrządza wdzięcznie ( f )  tak
dalece ze an/ zwierzchność bez podległych 
n/eieit zw/erzohno śc/ą, ani lud żaden bez 
zwierzchność/ żyć n/tmoże. Bo iako jbez 
micysca, zabawy, pomieszkan/a, y /ak/egoż 
kolw/ck pożycia trwać n/epodobno wszel
kiemu ciału: tak żadne m/eysce n/c/eft bez*4 
Pana, zwzcrzchności y Rzadcy; a zatym każ

dy
(a) ps. ny  £b)Tł»H.(c) Ps.* Cd) Eccł 17 v. £4 

(ej Ecil 17  ( f j  Sap. 8. ą. 1



dyz irwyscem, które pofiada,sam dobro 
woln/e konieczn iey nieuchronnie Powadze 
y Rządom poddaie fię Pana; k:oremu Bog 
zlecił władarltwo mieysca owego. 
więc dufza Moct.rfiwom niech

będzie podległa. tiiemaf bomem wła
dzy, \e dno od Boga: a które od Boga
zrządzone są.

Doroczna nayuroczyftszey Koronacyi 
Nayi-snieyszegoSTANlSI^A WA AUGU
STA Pana Naszego Miłościwego pamiątka 
w przytomności Twoicy J. 0, JRYBUŃA- 
LE Namitstniczą władzy Krolcwikicy za
szczycony Powagą (twaw/a nam na celu do- 
dobroć opatrznego Boga w zrządzeniu Kro- 
leftwu temu nayłafrawszego oraz nayspra- 
wiedliwszego .Monarchy ;a iako wszyUkich 
obowiązu/e do powinnego Bogu dziękczy
nienia za poltanowicnic nam Króla, Namie
stnika y Pomazańca Boskiego tak nas o konie
czną przyzwoitey czci y wiernego poflus* 
zeńftwa Maicitatowi należącego przeświad
czą powinność, którą z urzędu mego wziąc- 
łetri obowiązek w dwóch naftepuiących 
kazano przełożyć (podziałach.

Bi Powa



Powadzr 'Krolow wszclkiey zwierz• 
chnoścz y władży naygłebsze należy fî  po
szanowanie bo Boska icit P. C. K.

Rządy Królów wszelkżcy zwierzchności 
y Władzy Bofkzc sa a przeto winnzsmyim 
poftuszeńftwe D. C. K. Pani? Macarttw 
prz?z którego Krolowzc kroluzą y Praw 
Stanowzc/ele sprawiedlzwze sądzą naucz Na
ród t?n czci y pofłuszenltwa Tyra: których 
sarn chmufq y  c z e t ą ( g )

ku chwale Jmiznia Twego.

W żadnych w/ekach y w ładnym naro- 
dzic naymnzeyszey ta; prawda niepodpa- 
dala wątpliwości, źc żako wszelkie ftworze- 
nze Stwórcy swemu swoze zefteltwo, tak;y 
naygłębszą cześć powinno; y lubo były tak- 
opłakane czasy, w które złość ludzka przez 
ftopnic rozwzozloscz do tey doszła ślepoty 
ż? sob/e rożne Bożyszcza, y mniemanych Bo 
gow wyttawzafa posągz; atoli też same bał* 
wochwalfkzcy czcz sposoby y wy rząd zanepo- 
Klony nayzapamzetalsz? przeswiadczaią u- 
mylły o naypowinnieysze Boga uczczenie.

Błądzili oni około iiłnoscz Bqga, chąc go
nucę

Cl) Ps *;



mieć sobie widzialnym; ale obrzękam/ to
oznaczali co przykazał Moyżesz w xiędze 
Deut: Panu Bogu twe ie
mu s a m e m u f ł u z y ć  bę(h) A  żaden 

-* niebył naród, movi Cani tak dziki, 
ani tak zapamiętały,któryby chociaż
mepaznavjaf takiego Boga 'mieć •  

Jłot, iednak że go miczcić przymałe* 
ży, nie wiedział> Dlaczego z pora/ędzy za

bobonnych błędów sami Poganie wątpli
wość nawet o czci Bogaiako naganną, Iudz- 
kiey naturze przeciwną y kary godną wy
rzucili’ Qui dubitant utrum oporteat 

*■ Deos venerari et parentes colere,annon* 
indigent p*ena>fk)wszyftkie zatym svve 
losy zrządzeniu porzucali Boga’, Cedant Jo -  

vts omnia regno. (/ ) będąc tego pewni, żc 
Bog wszyftkiemi zarowno włada, R ex  J u 
piter omnibus idem. (m ć Przeto żadnego 
Cżrzędu, godności żadnego ftopnia, ni Kro- 
lewfkich maieftatow, ni szczęścia zwycięz
ców niechcieli mieć od czci Boga wymó
wionego; owszem do tym gorliwszych ku 

''Bogu zachęcali fię obowiązków: im znako
mitsze że od niego odbierali doftoicńftwa 
wierzyli. Ktożkolwiek ty ieśtes(mówi Cy

cero
(h ) Dcut. 6 et math 4



cero:) i m w i e f a z a  Jofłoytwoia, tym
więccy W niencś Bogu.

Otoż z samego Pogan Obrzęku y Prawa 
dowodzi Cię Cześć Boga od wszvitkich Je* , 
mu prawem (tworzenia iako Twórcy na
leżąca, wybranie y poftanowicnic od Boga 
ludzi na swoy Mamiestniczy Maieftacy nay- 
powinnieyszeonych poszanowanie. Bo iako 
od czci Boga żaden (tan wymówić fię y od
pisać nicmoże tak żadna niższa władza od 
czci Królów uwolniona nieieit, a to z trzech 
osobliwszych przyczyn: Pierwsza że sam 
Bogich wybrał y poltanowił Krolmi; że 
mocąswoiaz n/emi fię podzielił Druga. 
Trzecia że na ich Powadze y mocy założył 
ubespicczenie całego Kroleltwa.
Co do pierwszego.

Błąd to iett nieznośny chlub/ć Hę z zacno
ści darów natury y szczęść/a swoiego, na
zywać kreaturami swem/ tych, których fię 
prawie rak z niczego na (topień honoru wy- 
ftawilo; bo szczęśćre, wspaniałość, bogatego 
w wielkie przymioty uaayflfu, honory n/esą * 
dz/ełem ludzkńn, ani biegłego dowcipu 
ludzk/ego wynalazkiem; lecz sam Bog iako

szczc*
(n ) Cic:



szczegulną tego wszytk/ego przyczyna: tak 
pierwszym /eft wynalezcą y ufiawicznym 
Twórca. On iedyn/e wszechmocny Opa
trznością swoiąutrzymu/e całą ludzką spo- 
łeczność, y onę cudownie wiąże przez ró
żność ftanow y kondycyi uzaiemnie sobie 
potrzebnych. Or. sam podziela wszytkie do
bra, honory, doftoicńitwa.iako fię Jemu po
doba według zaflug y zdatności każdego, 
iako mew/ F/lozof D dividit 
na unicuiy,secundum merita vel

dinem cjus. f  o )On przyzwoitemu przezna
czonym nam ftanom1 przymiotami obdarza 

> nas y zdób/, przysposabiaiac nieznaczn/e 
każdego własną do sprawowan/a przezna
czonego dzieła pomocą juvant
(pj On zwolna przez fkrvte powiązanie 
nasz okazyam/y okolicznościami życia na
szego wprowadza nas w te darunki, 'pr/c: 
których pomyślne losy dawia nas na mity • 
scu nam sporządzonym. A naywvższe do- 
ftoieńftwa iako są naybliższe niedottępney 
Godności Twórcy: tak naybliższemi nie
pojętego działania Boga drogami prowa
dzone y ftawiane bywaią. Takie zdania sa
mych nawet Pogan były o Bogu, Danma

to
(o) Atift: Eth. (p) Plnt: ~>



toKrolumom  Nauczyciel do Ucznia swe
go Alexadra błędny Jo błędnego ale roz
sądnie Dawna to Król
wzięta-między ludźmi nauka że 
rzeczy od Boga swoypoczątek tuz \ęfy. 
f q )a żadnych darów żadncy niebyło god • 

ności, kcoreby, że od Boga dane s§ nieprzy- 
znawali y do pobożney niezaehęcali fie 
wdzięczności. W i e y  to za rzecz pewną 
(mówi Cycero:) ze który ci to wszytko
dat, y odebrać może,który cię wywyższył,y
poniżyć p o tra fi\r)

T ych wśzytkich 'przerzeczonych spraw 
Boskich y niedościgłych ścieżek żywym wy
obrażeniem ie\\.Saul pierwszy Kroi w Jzra* 
elu. Cudowny bowiem y dobrotliwy samego 
Boga rz|d sprzykrzywszy sobie Naród żydo- 
wfkiza czasów Samuelowego prorokowania 
natarli na Samucla.uporczywieod niego do 
pominaiac fię Króla.
gem ut iud cet nosficut etiiń\vers£ • 
bent nationes.̂s)radzi fię Boga w tcy mie
rze przez gorący moiliewę Prorok, od któ
rego odbiera rozkaz uskutecznienia woli J- 
zraela Audi vocem popqu-jc 
loguntur tibi, non e te abjecerunt

sed
(r) Gic ($) d Rey. £ (OJbid.



sed me ne regnem supe cza>
fie zabłąkanych Oyca swego oślic z rozkazu 
Oycowfkirgo tu y owdzie zuks/ący Sauł 
ftęfkniwfzy sob/e w bezskuteczney podro
ży, powroc/ć do domu zamyśla; ale pora
dy przydanego sobie ftużebnika wybocza 
do mieszkaiąccgo w poblifkim Mieście Pro 
roka Samuela,który w pierwszym śpoyrzeńiu 
na Saula ftyszjr głos Bofki: o
którym ctpowiedziałem, ten będzie pa
nował nad ludem moim (u) Wziął tedy Sa
muel banie czkę z oleiemy wylał na płowe
iegoypocdłowawszy rcię ?c.n po

mazał, abyś był Króle w nad dziedzictwem 
tego.(wj Aliści zaraz Je r

ce Saula yWstąpił w mego Duch 
yprorokował. Biegną z ciekawością na te 
dz/wy znaiomi, mówiąc na wzaicm do fie- 
bie: Ćoź J ę  to (lało Synowi Cyst 
urosło przyjłowie:Ćzy y Saul
ProrokB Cx) Zw ołał Samuel lud do Pa

na do Maspha a pojawi ich 
kiemprtez Pokolenia y Famili p a łłh s

na Pokolenie Beniamina. 
przed J e  Pokoleniu Beniamina według 
Familij, a padł los nu Familią Metry,

V
COJbi* (u) Reg. 6» (w) i. Reg. io.^xjjbi.



y przyszło aż do Saula Syna Cyt. A Ru*
ti)\tpszy go rzekłSamuel do tuszy ftkiego
ludu', zapewne ti)\Azde kogo obrał 
że nemasz mu podobnego m\ędzy rjfzyfł-
kim ludem, y zawoła? wszyUek lad Fit 
Rex M\ech żyie K roi

Podobneż było Dawida na toż Krolefłwo 
wybranie. Z pierwszego weyrzenia małego 
Dawida od trzody do fiebie sprowadzonego 
Samuel usłyszał głos Panflti; a
maż go, boć ten iefh Jakże dziwnemi 
sposobami doszedł tego Itopnia nadancy 
fobie Krolewfkiey Powagi? nayprzod za ar- 
fiftę do dworu Saulowego sprowadzony, 
cudownym potym w procy y kamyku z Go
liata pokonanego otrzymanym zwycie- 
Awem zaszcżycony, nierozerwanym przy- 
iazni związkiemJonaty Syna Krolewfkiego 
umocniony;kiIka kroć od niesprawiedliwey 
zapalczywości Krolewfkiey przez Jonatę 
ochroniony, dochowaną Krojowi na zabi
cie fiebie ścigającemu w iafkini Engaddy 
raz, a drugi na puszczy Syph w ochronie ży
cia Krolewfkiego wierności? tam przez urż
nięty kray płaszcza iego, tu’przez zabraną

śpią-
(y^Jbid; (z) »• Reg: i.



śpiącemu włócznią y kubek okazana z Kro. 
lem pojednany, naftępcą Kroleftwa ogło
szony na reszc/e w Mieśc/e Hebron̂  Króle* 
ftwa Judzkiego rząd odbiera, (a)

A  Salomon naturalny naftępca Dawida 
co o ZCrolcwikiey mówi powadze? Jeftcm 
wprawdzie y ia powiada sm/ertelny czło- 
wiek podobny wszyltkim. żaden bowiem 
z Królów inszego narodzenia początku nie 
ma (b') a Powagę Krolcwfką y mądrość do 
sprawowania oney że od Boga wziąf: ob
szernie świadczy w kfięgach Mądrości, Czy-

* li to bowiem naturalnego naslednictwa. 
czyli wolnego obierania prawem naywyższa 
Rządcom doftaiefię Powaga; bez Boga te- 
mi szczęścia losami władającego niefię nie 
dzieie. Bo ani natura, ani obieraiący nic- 
tchną bez Boga; Bog albowiem natury y 
losow ludzkich sprawca ie(t;owę wzmacnia 
y utrzymuje, tę w zrożnionych zdaniach 
związkiem Braccrfkiey miłości łączy y dzi
wnie iednoczy iako świadczy A ug.S

* mentiwnRex e[ł Cc)Ludzie wprawdzie 
zdaiąfię obierać; ale Bog obierającym Rząć

cę
Ca) z Reg *. fb) ?rov.
CO Aug. sup. Joa. tr.
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cę okazuie, fuż to wszechmocna iwoia do- 
tęgą, iuzposrzsdmczym Prawa narzędziem 
iako twierdza Kfiegi Moyżeszowe: £«  « 
confłitues, quem Dominus Deus tuus e te

g e n t de numero fratrum tuorum. Non 
poteris alterius gentis hominem Regem 
faęere (d) Bon)rękach Bojkicb j

ziemi, a pożytecznego wzbudzi
na czas na niey. (eJ  Sam to Bog ttwierdza 
mówiąc: Przeżeranie Królowie kroluią f )  
Bo lubo ludzką na widok władaią mocą: 
ale Bog niewidzialnie swoią z niemi podzie 
li! fie potęgą.

Dziełem albowiem cudzym władać y o- 
ne swemu mocarrtwu przywłaszczyć, na
turalnie nikt nicmożc, iedno albo darowiz
ny prawem, od tego, kto ie udziałał; albo 
dzielnością przemocy, lecz żc niedworzo- 
na potęga przemocą s vcgo rękodzielnego 
ftwdrzenia zwyciężona być nie może: toć 
władza zlewkicm dana od Boga Osobie do. 
ftaie fię Rządcy. Siu chwycie więc Królo
wie są słowa Salomona ponieważ dana iefl 
od Bana Wam wfałza y moc od naywyż- 

fzego. (g  )
Sa

(d^ Deut. /7. (c) Ecd. 10. (f J Prv.(g)Prov.£.



Sama wszakże rząduz iednęgo na drugie 
go przemiana oznacza niewidzialne ooga 
w wfzytkich Rządcach władarllwo. Doznał 
tego na sobie święty Kroi y Prorok Dawid; 

 ̂ kiedy władaiąc, berłem Jzraellkitm, ukrytą 
Boga zdobi ie władzą. oświecenie moic 
y  zbawienie moie, Jię bać będę. 
Pan obrońca życia , kogoż mam 

J i r  achać( hjPun rzą mną, a nic mi nie
będzie niedofiawać (i) A wszytka aolto- 
ieńitw wspaniałość, wszydka Alajelluow o- 
gromność Bolka ielt dobrotliwym uazia* 
łem ludziom powierzona horjicm

*■ władzy iedno od Boga, Którekolwiek 
zaś są, od Boga zrządzone ramowi Pismo.

Bo zkądże pierwsza w ludziach ziawiła 
fię władza? jedno z udziału mocy y Prawa te
go,który y Panay podległych (tworzył y nad 

każdym Narodem 'po Rządcę.(I) a
żadna moc równą sobie ludzka ludzką nie 
władałaby mocą, według , reguły Prawa 
Par super parem non habet potejiatem
(m) gdyby pierwszeństwem od nieitworzo- 
nego Majcltatu ptzez udział gorney władzy 
zaszczycona niebyła.iVro«

tem
(i) P*. ti, (1J  Eccl. 4. (m) Reg. jur.



tern in mc, ni fi tibi daretur desuper, (n) 
W cym albowiem momencie, ktorego Bog 
poitanowił Rządców, Iława niewidzialnie 
w pesrod nich, *y ziemfkiemi nie/ako czyni 
ich Bogami, Namietsnicz  ̂ vWajeltatu swego 
zdobiąc ich powagą, lako świadczy z wnę- 
trznego pmswiadczenia Dawi^ZJew 
w S y n a g o g a D e o r u m ( o )  Sob/e tylko sa» 

memu nad nierni zachowuje s$dy,/« medi» 
o autem Deos dijudicat. Y zailte śn,/cm 
mowie o Rzadcy z Psalm 1U3 żc Bogami 
wy te fieście (p) bo oprocz że sam Bog was 
poitawił, y moc§ swoi^z wam/ilę podzielił; 
icszcze na Powadze y mocy waszey ubes- 
pieczenie całego założył, Kroleltwa.

Gdy albowiem wszyscy podlegli przyzwo
itym hanowi swemu Itarunkiem własnego 
dobra y swoicy szukaj wygody: Rządcom 
dobra powszechntgo naylepicy wiad< 
wyobrażenia naypotrzebmeyszego wzbw. 
ni aia spoczynku,Po wie I mówi 
S. Chryzoltom: fiarućfięo  -
ność a swoiąpogardzać. (q) Jnnych oso
bnie zawasmenia, domowe niepowodzc- 

nia.s f̂icdzka natarczywość micsza;Kz$dcow y
we

y"n)Joa: 19. (o) Ps. 87* (p)Ibid.
(a) Chr^s. sup. Apo. hom. 57,



wewnętrzne Obywatelow zakłócenie, y ze* 
unętrzne trapią zamachy. Rządca będzie 
niekiedy wesołego um wolnego jed
nak nigdy, ponieważ wielkie Panowanie 
tna wielkie f i  uranie. ( Bo do nich na
leży na podobieńftwo Joba fia ć  Jię okiem 
ślepemu, y chromemu nogę do nich 
należy według Pawia S. Cieszyć lękliwych, 
opatrować niemocnych,.gromi
mywać mespokoynych. Zgoła Rządca

mi tak Bog Narodowe umocował społeczno
ści,'oby watclow pożycie, y całe ludzkie u- 
bespieczył towarzyltvvo, żeby iak Ckręc 
fternikiem, całe ciało’głowa:tak ftany wszyć- 
kie Krolmi rządzone, od bezprawia y prze
mocy ochronione w swobodnym btspie- 
czeńltwie Iłodkicgo kosztowały pokoju, 
Szczęśliwe Pańfiwo mówi Seneka w 
rym wfp ani ufość Xtqżęcia iefi 
którego wszyscy nad sob dla fiebie być 
wiedząy zdrowego mu. (u) a iako wfzcl* 
kie członków spiski przeciwne głowie całe 
ołłabiaią ciało, tak niechęć poddanych 
samymże szkodzi.

Więc
(r) Sen. Cont. ad Pelt. ($) Job a*.

CO <*d Thesa. r. (u) Sene. Coni. ad Polt.
i



Więc Głowie Panuiąccy, iako od 'Boga 
poftanowioney, władza Eoiką ozdobio- 
uty dla powszechnego dobra namaszczonej 
najprzyzwoitszy cześć wyrzydzaymy z chę
tny ai na wszy u kie losy-pofiuszeńllwem o 
czym w drugiej Części.

Poftułzeńftwa Krolom powinnego obo
wiązek te same rr oga gruntować coy czci 
pobudki, oprocz że poszanowania ccltm 

ieitsama Osoba, poffuszeńftwa zaś poftano* 
uienie,wyrok, y panowanie Kzsdcy.cla czc. 
go trzy nowe przyczyny ten pofluszeńftwa 
mywiernieyszego ubeśpieczą warunek.

Bog sana przez Królów (łanowi Prawa, 
utrzymuie Sprawiedliwość, kieruje Par o
wanie, nie sąż co nayzaparoiętalszy tnyft 
prezswiadczaiące pobudki.*.

Jeżeli bowiem zuchwałość ludzka od Pra
wa chciałaby (ię wyłamać, iako poltanowie- 
nia ludzkiego; przynaymńiejż czoła y śmia
łości mieć nitbędzie odpisać fię od Prawa 
Bofkiego, będąc przeświadczona, prawo 
przez Zwierzchność u (tao owionę Sam Ecg 
Ha: owi.

On



On bowiem na rozhukana złość ludzką 
wzbudza Prawodawcę,ktoregoby poftano- 
wienia nadętą przeftępcow do upamiętania 
przywiodły zuchwałość według owego Pis
ma S. Con/iitue legislatorem super eos,
ut sciant gentes, quoniam homines sunt 
{ruj On przemoc gorę biorących nad Pra
wem, pod władzą znowu poobija Prawa, na
pominając że nie ludzie Prawem, ale Prawo 
ludźmi władać powinno. Leges hominum, 
non homines legum efse Dominos opor
tet (x) diiąc im przeftrogę, że kto Prawu 
pofluszny, Bogu samemu poftuszny. Qut 

legihus servitDijs fi. rvit (y)  Bo Prawa 
ludzkie przez Królów Itanowione nie są tak 
szczerym Królów dowcipem; żeby [Boskim 
natchnieniem niebyły iako twier/zi Aug: S, 
Jura humana per Reges Deus gentibus 
tnbuit. (z) Co ysam Bog przyrzeka przez 
Salomona,że iako Królowie przez niego kró
lują: tak Prawodawcy z nim Prawa ukłai/aią. 
Torme Reges regnant legum - 

j% tores jujia dscernnt\a) przez które iako
C przez

(w) Ps. 9. Paus. in A po. (y) Plaut. de leg.

d ia l. 6• ( z )  A u g . tr. 7 . expo . Evan . Jo a .

(a ) Piov. <jf. v.



przez posrzednicze narzędzia zadawnione 
zwykł karać bezprawia, iako rr.owi Au j . S. 
M etu legum coercenda vitta A ii wa» 
da odmiany, w odmianie Praw może fię 
przypisać Bogu, ktorego Majcftat iako Ictt 
»swcy iftocie ftaly v nicporuszony: tak w 
poltanowieniach iftotnych ietł nieodmien
ny. Ego Deus et non mutor ( c) złość 
tylko ludzka sprawuie, że prawa surowszym 
oboltrzemero muszą być wzmocnione; któ
re zuchwałość przelłępcow z swoich poru
szyła przyzwoitości sprzężyn, według Pro
roctwa Dan Judicium , ut aufera
tur potentia, et conteratur,et dis pereat
usque in finem (d j

Czy ici to by!o Prawo, które Saul zaftał
w Izraelu? izaltż meBołkie? Królic ic od
mienił? nie. bo ieszcze przed namaszcze
niem na Krolcftwo Saula, Bog rozkazał Sa
muelowi, aby uporczywemu, a Prawo Pro
rockie mniey ważącemu ludowi ogłofi! 
prawo Krolewlkie. Nunc ergo vocem eo
rum audi verumtamen conteftare 
et pr<e,dic eis jus Regis qui regnaturuj e jl

su*
(tO Aug. ep. ę r. (c) Malach. !• v.'

(dj  Dan. 7. v. z 4.



super eos. ( e)odważy? że fię kto przynay- 
mniey szemrać przeciw temu acz uciążliwe
mu Prawu? Cnotl/wy żaden. Złość wpraw
dzie ludzka radaby żadnego niemieć Pra
wa, które ma właściwa przeciw złość; nie
nawiść :ako uważa S. Chryzoft.Lert 
hofłts cfi. ( f )a możnaż rozumnie iey 
dogodzić żądzy, którą sam Bog prawem 
ściga?

Zaifte Bolicie dzieło ieft flanowić Prawo, 
ludzka powinność poftuszeńitwo Prawu.Pra- 
wo albowiem Sprawiedliwość; przepisuie 
sposoby, żeby ani zbyt była w karaniu le
niwa, ani nadto popędliwa. Bez sprawiedli
wości ani wiara,ani pobożność, ani rząd po
lityczny, ani zgoła cała społeczność trwać 
długo niemoże;beż nicy bowiem zmiesza
nie w Mieście niepodobne być sadzi F;io- 
zof. Sine jusfitia impefł habituri
civitatem, ( g ) bc tniey ża Ina władza ttac 
nicmoże Sine jufiitnt ne Jupiter quidam 
Principem agere poteji. ( bo lako du- 

'> sza całe ożywia ciało: tak sprawie il;wosć 
Kroleftwa yRzeczy pospolite ucrzymuie mo- 

- Cz wi
(e) ;• Reg. g. (f) Chrys. sup. ep. ad Rom.

Ser. iz. (g) Arirt. Pol. j. Jbid.



wi Aug S. 'ju fhtia
tentatur. f i)  Gru wywyższa Narody mówi 

Salomon y umacnia Trony Krolewfkie, 
Juftitia'elevat gentes Bog iako ieil

iitotf sprawiedliwości y Panem wszytkich 
doltoieńftw: tak oraz w nich sprawiedliwo
ści dozorcy, iako sam oswzadcza przez Jza- 
iasza Proroka. To mówi Pan 
tui memu Cyrusowi. J a  który czy
nię pokoy, y Jłwarzam zfe. Jam  go wzhu

dzi\ku sprawiedliwości, a wszytkie drogi 
Je g o  zrzędzę. J a  Pan który mówię spra
wiedliwość. Moie są sprawiedliwości y  
roskazowanie. ( / )

Słusznie więc Panowanie Królów Boik- 
im nazwać mogę panowaniem, przeto że 
Bog wszelkiego poruszenia ludzkiego Pa* 
nem.Oiak dziwne podczas zdaię się nam być 
rządy Królów? bo wszydkie rz^dy y sprawy 
Bofkiesa d z i w n e ; *  o iako są
rady Bofkie y nie Wyszła kowane drogi
iego (m) tak Serce KroloW niedościgłe 
(n ) Sam Bog we dług potrzeby czasu 
za/ługi fiaszty ywoli swoiey kieruie Serca

Jch,
(i,) Aug. L. 2. de Civ. Dei (k) Proy. 1 4 . (I)

Is. 4S. ( 0 1 )  ad Rom. i i . (n)Prov. * y .



Jch, iako mówi Duch S. przez Salomona:
Jako  podziały wod, tak Króla

rękach Pańjkidh, gdziekolwiek zechce
nakłonigur. Albowiem

. Głowę wszyfikiego Panowania y wła
dzy. (p)

Y zaifle ieft Gfową nietylko w'stanowie
niu Rządców, ;w nadawaniu im mocy, w 
ubespieczaniu przez nich dobra powsze
chnego: ale też Głową w łtanowiemu Praw, 
w utrzytnowaniu sprawiedliwości, y w pie- 
czołowitey Panowania Itaranności,

A przeto będźcie poddani wszelkiemu 
ludzkiemu /tworzeniu dla Boga ( woła

Piotr S ,) czyi ito Krolowi
szemu, czyli Kiętętom iako od niego 

fłanym ku ukaraniu a ku choale
dobrych, bóć ta ieft wola Boża abyście 
dobrze czymęc ujia zatkali nierozu
mnych ludzi mewiadomości, iako wolni,
a nie iako ci,którzy wolność 
ści matę, ale tuko Jłudzy Boscy. Wszyt- 

ktch szanuycie Brater/łwo
ga fig boy en, Króla czc Słudzy pod

dam

(o) Prov.2i. (p) ad Colos.
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dani bądźcie w wsxelkiey boi Vano w
nic tylko dobrym y  fkro alt też y 
zfym.\ Boć ta teft fajka, leżeli dla i mierna 

Bożego znoftkto smutki cierpliwości
nie sprawiedliwe, Bo coż te fi Za chwaf , 
ic żeli grzeszne policzki Ale le
żeli dobrze \cf) czyn ią c
licie; to iefi fajka u Boga. Dla czego przy
daje Paweł S. Kto J t ę m o c y  
fkitmu przeć iwi (ię zrzidzeniu\r) A kto 

przeciw przełożonej sobiewfadzy
rze, znać, ża tego firofu\e, który tę czfo- 

Wtekowi daf wfadzą.iefizdunie Grzegorza
S . (s) którzy (ię zaś przeciwi  ̂ potępienie 
sobie nabywają, tak kończy Pa weł S. ( t )

TVielbiemy nieograniczony Mtjefhe 
Twoy Boże wMajeftacie Mayiasoieyszego 
STAMIS^AWA AUG JS T A  Pana Masze- 
go Miłościwego; albowiem oczywiście wi- 
dziemy, ześ go Ty sana źtak wielkiego Ma
nato du y na lodwa Braci w czasie zrożnio- 
nycn y rozmaicie chwicifcych (ię urny- 
fłow ztednoczonyrn Serc y głosow związ
kiem wybrał, żeś go sana naywspanialszemi

(q) i ,  Petri 2. ( r) ad Rom. 5* (s) S. Greg. 
in mor. (t )  ad Kom. u .

urny



umyftu darami ynayznaymienitszeminatury 
prawdziwie Króla godncmi przymiotami do 
tey Namieftniczcy Twego Majcftatu przy- 
porządził, powołał, y naznaczył Władzy, źes 

** w rekach Tego wrodzonym do swey Ojczy
zn* serca y przywiązaniem przez tyle krwi 
Piaftowcy wieków świadczonym ftawnego 
Monarchy ubespieczenic całego złozył Na
rodu, a Prawem sprawicdiwoscif, y prze
zornym czasowi y okolicznościom potrze
bnym, Kray ten opatrrzył Panowanicm.Boć 
oto wszyftkie powodzcniawikazui§żcto ielt 
Twoie dzieło, za które naypowinnicysze 

' *> oddaiemy, dzięki, prosząc pokornie Maje- 
ftatu Twego; Abyś ktorego nam szczęśli
wie y z niepraktykowan^spokoyności^ wy
brałeś y ukoronował, a w najokropniej
szych losach cudownie ochroniłeś y po
twierdził: Tego nicoszacowane życie y naj
droższe zdrowie w powodzenia y {'wieki 
najdłuższe dobrotliwie pomnażać raczył 

Amen.




