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Agnieszka Dziuba

Marcin Kromer  
i  dia log z  reformacją

 

Sobór trydencki (1545–1563), co oczywiste, był wydarzeniem niezwykle ważnym zarówno 
w historii Kościoła zachodniego, jak i w kulturze europejskiej. Jego tematykę wyznaczył 
Marcin Luter (1483–1546), który, jak pisze John W. O’Malley, „rzucił Kościołowi podwójne 
wyzwanie”1. Pierwsze, natury teologicznej, dotyczyło przekonania, że będziemy zbawieni 
wyłącznie z łaski (sola gratia) przez wiarę (sola fide), a nie dzięki własnym staraniom. Dru-
gie, natury praktycznej, było wezwaniem do reformy różnych kościelnych instytucji i praktyk 
religijnych2. To, co działo się w Trydencie podczas burzliwych i toczonych w trzech fazach 
(kolejno w latach: 1545–1547, 1551–1552 i 1562–1563) obrad, budziło zainteresowanie nie 
tylko hierarchów kościelnych3 oraz ich protestanckich adwersarzy, lecz także osób mających 
wpływ na kulturę europejską tamtych czasów, a więc również na kulturę Pierwszej Rzeczy-
pospolitej. Nie bez powodu Alina Nowicka-Jeżowa zatytułowała swoje studium Pokolenia 
trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości, otwierające tom 6 serii „Kultura Pierw-
szej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”4. Uczona zainteresowała 
się nie tylko polskim pokoleniem trydenckim, do którego bez wątpienia należy zaliczyć 
Marcina Kromera, ale także okresem poprzedzającym sobór, kiedy to zarówno w Europie, 
jak i w Rzeczypospolitej pisano o potrzebie sanacji Kościoła katolickiego i postulowano jego 
reformy5. W odniesieniu do działań podejmowanych na Zachodzie przeszło sto lat przed 
Trydentem należy odwołać się choćby do ustaleń soboru w Konstancji (1414–1418), na 
którym zgromadzeni biskupi położyli kres wielkiej schizmie zachodniej (trzech hierarchów 

1  J.W. O’Malley, Trydent. Co się zdarzyło podczas soboru, przeł. M. Chojnacki, Kraków 2014, s. 22.
2  Tamże.
3  Na otwarciu soboru było 29 spośród 700 biskupów, jakich liczył wówczas episkopat katolicki w Europie. Naj-

więcej hierarchów, bo około 200, uczestniczyło w ostatnim (1563) roku obrad. Zob. tamże, s. 12.
4  A. Nowicka-Jeżowa, Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości, w: Formowanie kultury 

katolickiej w dobie potrydenckiej, red. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2012, s. 21–102 („Kultura Pierwszej 
Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”, t. 6).

5  Akta synodów zwoływanych z inicjatywy kolejno Jana Łaskiego starszego, Piotra Gamrata, Macieja Drzewiec-
kiego, Mikołaja Dzierzgowskiego w latach 1512, 1523, 1527, 1542, 1551, 1554 zawierały program uzdrowienia 
Kościoła między innymi poprzez unikanie zbytków i zaniedbań w służbie Bożej, pobożne odprawianie mszy 
świętej, przestrzeganie rezydencji, wizytacje biskupie. Zob. tamże, s. 62.
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rościło sobie prawo do urzędu papieskiego). Wtedy też spalono na stosie Jana Husa, jednego 
z prekursorów protestantyzmu. 30 października 1417 roku sobór opublikował listę reform, 
do których wprowadzenia zobowiązywał nowowybranego papieża Marcina V. Niektóre z po-
ruszanych zagadnień podniesie wiele lat później Marcin Luter6.

Problem sanacji Kościoła podejmowano jednak nie tylko w czasie oficjalnych spotkań 
hierarchów. Był on również przedmiotem zainteresowania poszczególnych teologów, którzy 
swoimi pismami przygotowywali grunt soborowi trydenckiemu. Zazwyczaj starali się oni 
artykułować odpowiedzi na zarzuty Lutra. W okresie przedtrydenckim na uwagę zasługuje 
postać Johannesa Cochläusa (1479–1552), pierwszego katolickiego biografa wittenberskiego 
reformatora. Za najistotniejsze, zdaniem Georga H. Tavarda, w omawianym kontekście dzie-
ła niemieckiego humanisty i teologa należy uznać Adversus cucullatum Minotaurum Wit-
tenbergensem: De sacramentorum gratia iterum (Przeciwko odzianemu w habit Minotaurowi 
z Wittenbergi: Ponownie o łasce sakramentów, 1523), Aequitatis discussio super Consilio de-
lectorum cardinalium (Sąd Sprawiedliwości nad obradami wybranych biskupów, 1548)7, Com-
mentaria de actis et scriptis Lutheri (Komentarze do czynów i pism Lutra, 1549) – miały one 
(w szczególności to ostatnie) znaczący wpływ na postrzeganie Lutra i jego działalności przez 
katolików. G.H. Tavard uważa, że dla historii tego okresu ważne są też listy (z lat 1504–1543) 
pióra Nicolausa Ellenborga8, benedyktyńskiego mnicha z klasztoru w Bawarii, do Johannesa 
Ecka (1486–1543), pełnego pasji obrońcy wiary katolickiej. Eck, zaciekły przeciwnik Lutra, 
uczestnik dysputy lipskiej i obrońca katolickiej wizji predestynacji, również należy do tych 
autorów, których twórczość odegrała ogromną rolę w dialogu z protestantyzmem9. Warto 
też wymienić niderlandzkiego uczonego Alberta Pigge (Pighiusa; 1490–1542), na którego 
dzieło Historiae ecclesiasticae assertio… (Poświadczenie historii kościelnej, 1538) wielokrotnie, 
zarówno wprost, jak i pośrednio, Marcin Kromer nie tylko powołuje się w swym polskich 
Rozmowach… oraz w łacińskim utworze Monachus, ale i powiela czy rozwija zawarte w nim 
sądy. Jak pisze Tavard, Pighius „odegrał kluczową rolę w sformułowaniu idei Tradycji jako 
źródła wiary odrębnego od Pisma Świętego”10.

Także w Polsce dość szybko zareagowano na działalność Lutra i jego zwolenników. W la-
tach 1520–1548 ogłoszono około 20 edyktów przeciw reformatorowi i ponad 13 polemik, 
które napisało dziewięciu duchownych11. Maciej Ptaszyński zwraca uwagę na pewną prawi-

  6  Dokumenty Soborów Powszechnych…, t. 3, układ i oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2003, s. 222–224.
  7  Dzieło jest zwięzłą odpowiedzią na komentarz reformatora ze Strasburga – Johannesa Sturma (De emenda-

tione Ecclesiae et religionis controversiis, a więc O naprawie Kościoła i sprawach spornych w wierze, 1538) na 
temat opinii dziewięciu kardynałów w sprawie reform w Kościele z 9 marca 1537 roku. Zob. G.H. Tavard, The 
Catholic Reform in the Sixteenth Century, „Church History” 1957, t. 26, z. 3, s. 275.

  8  Tamże.
  9  Należy tu wymienić wydane w Krakowie u Hieronima Wietora w 1525 roku dzieło Enchiridion locorum communium 

adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae (Książka miejsc wspólnych przeciwko Lutrowi i innym wrogom Kościoła).
10 G.H. Tavard, dz. cyt., s. 277.
11 M. Ptaszyński, Luteranizm bez Lutra? Luter w Polsce w XVI w., w: Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczy- 

pospolitej, red. K. Meller, Warszawa 2017, s. 46 („Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. 
Hermeneutyka wartości”, t. 8).
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dłowość: ataki na reformację wiązały się ściśle z postulatami reformy Kościoła12. Jako jeden 
z pierwszych (nie tylko w Rzeczypospolitej, ale również w Europie) na naukę Lutra zareago-
wał biskup Andrzej Krzycki, który od 1522 roku pisał polemiki antyluterańskie, a w 1523 
własnoręcznie sporządził w tym duchu edykt ogłoszony następnie przez króla (Epistola An-
dreae Cricii et edictum regis Poloniae in Martinum Lutherum, a więc List Andrzeja Krzyckiego 
i edykt króla Polski przeciw Marcinowi Lutrowi, druk z 1524). Warto ponadto odnotować 
zbiór ironicznych wierszy Krzyckiego Encomia Luteri (Pochwała Lutra, 1524) oraz dialog, 
którym poeta wpisał się w program odnowy Kościoła – Religionis et Reipublicae quaerimonia 
(Skarga Religii i Rzeczypospolitej, 1522)13. Największym przeciwnikiem protestantyzmu był 
jednak Stanisław Hozjusz (1504–1579), najbardziej wyrazista postać polskiej kontrreforma-
cji. Ów kardynał (od 1561 roku) to „ważny aktor soboru trydenckiego”14, którego główne 
dzieło Confesio fidei Catholicae Christiana (Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej) uka-
zało się drukiem w Krakowie w roku 155315. Do mniejszych pism Hozjusza, ale charaktery-
zujących się polemiczną ostrością, należą: zwalczający poglądy Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego Dialogus de eo, num calicem laicis, et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia 
vulgari lingua peragi fas sit16 (1553) oraz De expresso Dei Verbo. Ad Sigismundum Augustum 
Poloniae Regem (O dokładnie wyrażonym Słowie Bożym. Do Zygmunta Augusta, króla Pol-
ski, 1558). Za triumf kardynała i zwieńczenie jego walki z protestantyzmem można byłoby 
uznać sejm w Parczewie (07.08.1564), kiedy to razem z nuncjuszem papieskim Giovannim 
Francesco Commendone17 wręczył Zygmuntowi II Augustowi księgę uchwał soboru, gdyby 
nie fakt, że do przyjęcia tych ostatnich przez polskich biskupów doszło dopiero w 1577 roku. 
Hozjusz nie działał sam. Do jego najbliższych współpracowników i serdecznych przyjaciół, 
którzy swoją twórczością pisarską wspierali misję ewangeliczną biskupa warmińskiego, na-
leżał właśnie Marcin Kromer – „pierwszy prozaik polski”18.

12 Tamże, s. 54–55.
13 Tamże, s. 50.
14 A. Nowicka-Jeżowa, dz. cyt., s. 74. Nieco innego zdania jest O’Malley, uważając, że biskup warmiński (od 

1551 roku) pełnił najmniej ważną rolę w grupie legatów w ostatniej fazie soboru, zob. J.W. O’Malley, dz. cyt., 
s. 192. Ponadto uczony nie ma dobrego zdania o kompetencjach teologicznych Hozjusza i podkreśla, że „…
odgrywał [on], dzięki swoim pismom i stanowczym działaniom skierowanym przeciwko protestantom, czo-
łową rolę w polskim episkopacie, będąc bardziej dyplomatą, organizatorem i polemistą niż teologiem” (tamże, 
s. 191).

15 Dzieło to z czterech stron rękopisu in folio wyznania wiary katolickiej, napisanego w ciągu czterech dni na 
prośbę obradującego w czerwcu 1551 roku synodu piotrkowskiego, rozrosło się do 332 kart wydania mogunc-
kiego całości z 1557 roku. W krakowskiej oficynie Mikołaja Szarffenberga wydano tylko pierwszą część dzieła.

16 Książka ukazała się też po polsku jako Rozmowa o tym, godzi li się laikom kielicha, księżej żon dopuścić i służbę 
Bożą językiem przyrodzonym odprawować (1562).

17 Giovanni Francesco Commendone (Ioannis Franciscus Commendonus, 1523–1584) – kardynał, nuncjusz pa-
pieski w Polsce (1563–1565, 1571–1573), który wraz ze Stanisławem Hozjuszem działał w Rzeczypospolitej na 
rzecz reformy Kościoła w duchu uchwał soboru trydenckiego. Na sejmie w Parczewie w 1564 roku doprowadził 
wraz z Hozjuszem do przyjęcia przez króla Zygmunta II Augusta i senat uchwał soboru. Zob. Encyklopedia 
katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 553.

18 M. Korolko, Retoryczna sztuka „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera, „Studia Warmińskie” 
1989, t. 26, s. 48.
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Przyszły autor Rozmów Dworzanina z Mnichem urodził się w 1512 roku w małopolskim 
Bieczu, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej pochodzenia niemieckiego. W latach 1528–
1530 studiował artes liberales w Akademii Krakowskiej, którą ukończył ze stopniem bakała-
rza nauk wyzwolonych i filozofii. W 1533 roku, dzięki protekcji Jana Chojeńskiego, biskupa 
krakowskiego i wielkiego kanclerza koronnego, Kromer został notariuszem w kancelarii 
królewskiej. Ten sam duchowny umożliwił mu naukę w Italii. W 1537 roku Bieczanin roz-
począł edukację w Padwie, gdzie przedmiotem jego studiów były literatura łacińska, grecka 
i filozofia Arystotelesowska. Rok później więzy przyjaźni połączyły go ze Stanisławem Orze-
chowskim, z którym we Włoszech dzielił mieszkanie19. W Bolonii studiował prawo i uzyskał 
u Andrei Alciata tytuł doktora obojga praw. Powrócił do Polski w 1540 roku, a dwa lata 
później przyjął święcenia kapłańskie. W 1552 otrzymał szlachectwo od króla Zygmunta II 
Augusta, potwierdzone w 1564 roku przez cesarza Ferdynanda I Habsburga. Od 1543 do 
1558 roku pracował w kancelarii królewskiej, gdzie zajmował się głównie sprawami pru-
skimi20. Jako obdarzony talentem krasomówczym dyplomata odbył 13 misji, uczestniczył 
prawie we wszystkich poselstwach na dwór austriackich Habsburgów, kilkakrotnie przeby-
wał również w Rzymie jako poseł. Najdłużej, bo w latach 1558–1564, bawił w Wiedniu na 
dworze cesarskim Ferdynanda I. Na początku 1563 roku Kromer przybył do Trydentu, gdzie 
zastał już kilkudziesięciu Polaków21. Siedem lat później został koadiutorem biskupa war-
mińskiego z prawem następstwa, a w 1579 roku objął biskupstwo warmińskie po zmarłym 
właśnie przyjacielu i protektorze Stanisławie Hozjuszu. Życie zakończył 23 marca 1589 ro- 
ku w Lidzbarku Warmińskim22.

Jako pisarz Kromer debiutował stosunkowo wcześnie. Już po skończeniu studiów w Aka-
demii Krakowskiej pojawiły się jego pierwsze próby poetyckie zarówno po łacinie, jak i po 
grecku, drukowane jednak w dziełach innych humanistów, m.in. Jana Strusia czy Michała 
z Wiślicy. W 1534 roku wydał z kolei zbiorek tłumaczonych przez siebie na łacinę wier-
szy greckich różnych autorów, zatytułowany Aurea carmina Pythagorae et quaedam alia 
fragmenta ex quibusdam Graecis authoribus (Złote wiersze Pitagorejskie i inne fragmenty 
z pewnych greckich autorów). Przekładał też na łacinę i wydawał mowy homiletyczne Jana 

19 Tamże, s. 51.
20 Zygmuntowi II Augustowi zależało na ściślejszym powiązaniu Prus Królewskich z Koroną. Zwalczał też ten-

dencje separatystyczne stanów i miast pruskich. Marcin Kromer służył mu w tym działaniu wsparciem i reali-
zował politykę króla. Można przypuszczać, że nie bez znaczenia była w tym kontekście perfekcyjna znajomość 
języka niemieckiego, którą dyplomata wyniósł z domu rodzinnego.

21 H.D. Wojtyska, Polacy na Soborze Trydenckim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” 1968, t. 15, z. 4, 
s. 89–105. Datę tę uczeni podają najczęściej, choć w pierwszym tomie Zbioru pamiętników do dziejów polskich 
(wyd. W.S. Hr. De Broel-Plater, drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1858, s. 201–205) został opubli-
kowany list Kromera do Zygmunta II Augusta, który zaczyna się od słów: Tridentino discedens ante sextum 
diem…, a datowany jest na 11 lutego 1562 roku. Wynikałoby z tego, że Bieczanin był w Trydencie już rok 
wcześniej.

22 Więcej na temat biografii Kromera zob.: H. Barycz, Kromer Marcin, hasło w: Polski słownik biograficzny, 
t. 15, z. 3, Wrocław 1970, s. 319; W.W. Żurek SDB, Marcin Kromer – Biskup Warmiński, w: Biskup Marcin 
Kromer (1512–1589) w Służbie Kościoła, ojczyzny i ziemi bieckiej, red. ks. W. Kret, ks. S. Zych, Biecz 2013, 
s. 85–99.
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Chryzostoma. Odkrył je i słusznie uznał za wcześniej nieznane podczas swojego pobytu 
w Bolonii w jednym ze starych, podniszczonych rękopisów, a następnie przywiózł do ojczy-
zny23. Zostały one wydane w Krakowie kolejno w osobnych tomach jako Divi Ioannis Chry-
sostomi…de divitiis et paupertate oratio… (Mowa świętego Jana Chryzostoma…o bogactwie 
i ubóstwie…, 1541), Divi Ioannis Chrysostomi…de non contemnenda Ecclesia Dei et mysteriis 
oratio… (Mowa świętego Jana Chryzostoma…o tym, że nie należy lekceważyć Kościoła Bożego 
i o tajemnicach wiary…, 1541), Divi Ioannis Chrisostomi…oratio de anima… (Mowa świętego 
Jana Chryzostoma…o duszy…, 1541), De ingluvie et ebrietate oratio… (Mowa o żarłoczności 
i pijaństwie…, 1541), Divi Ioannis Chrisostomi…oratio de humilitate… (Mowa świętego Jana 
Chryzostoma…o pokorze…, 1541), De adversa valetudine et medicis oratio… (Mowa o złym 
zdrowiu i lekarzach…, 1541), a także niezachowane do dzisiaj Orationes duae: de humilitate 
animi et de uxore et pulchritudine… (Dwie mowy: o pokorze ducha i o żonie i pięknie…, 1545). 
Należy wspomnieć, iż wydania zbiorowe tych mów publikowane były uprzednio za granicą. 
Tom ośmiu homilii Jana Chryzostoma w przekładzie Kromera Orationes octo, ex antiquo 
exemplaria Graeco in Latinum versae, et aliis eius homiliis et operibus non adiunctae… (Osiem 
mów, wzorem starożytnym przełożone z greckiego na łacinę, i nieprzyłączone do jego innych 
kazań i dzieł…, 1550) ukazał się w oficynie Franza Behema w Moguncji staraniem samego 
Johannesa Cochläusa. Kromer opublikował też kilka napisanych przez siebie dzieł o muzyce, 
w tym Musicae elementa (Kraków 1532, druk. Hieronima Wietora)24. W 1543 roku w Kra-
kowie nakładem drukarni Szarffenberga ukazała się jego mowa Sermo de tuenda dignitate 
sacerdotii Petricoviae in Synodo habitus (Mowa o obronie godności kapłaństwa wygłoszona 
na synodzie piotrkowskim), którą włączył się w dyskusję nad reformą Kościoła katolickiego 
w Polsce. Temu samemu problemowi, a mianowicie uzdrowieniu kondycji moralnej stanu 
duchownego w Rzeczpospolitej, poświęcona była oracja wygłoszona na synodzie w Kra-
kowie, opublikowana w 1550 roku w Moguncji jako Oratio in Synodo Cracoviensi nuper 
habita (Mowa niedawno wygłoszona na synodzie krakowskim)25. Do pism religijnych należy 
również Kromerowe dzieło z 1570 roku Catecheses, sive Institutiones duodecim de septem 
sacramentis et sacrificio missae et de funebribus exequuis…ad utilitatem parochorum et alio-
rum sacerdotum, in Polonicam Germanicamque linguam conversae (Katechezy albo Dwa-
naście nauk o siedmiu sakramentach, ofierze mszy i o nabożeństwach żałobnych dla pożytku 
proboszczów i innych kapłanów przełożone na język polski i niemiecki), wydane w Krakowie 

23 J. Fijałek, Przekłady pism św. Grzegorza z Nazyanzu w Polsce, wiadomość bibliograficzna i patrystyczna, „Po-
lonia Sacra” 1918, nr 1, s. 132–133.

24 Współczesna edycja dzieła ukazała się w 2019 roku, zob. Marcin Kromer, Musicae elementa, edycja i przekł. 
polski E. Witkowska-Zaręba, przekł. angielski C.M. Bover, Warszawa 2019.

25 Mowa ta jest zarazem ostrym wystąpieniem przeciwko reformacji, zwalcza też poglądy Stanisława Orzechow-
skiego na temat celibatu, zob. W.W. Żurek, dz. cyt., s. 90. Kromer wygłosił cztery mowy synodalne, z których 
większość dotyczy reformy Kościoła, a mianowicie naprawy kapłaństwa w oparciu o Pismo Święte i Tradycję, 
obrony godności kapłańskiej, przywrócenia autorytetu hierarchii kościelnej, troski o kształcenie młodzieży, 
wytrwałości biskupów wobec innowierców, nieposyłania młodzieży do ich szkół oraz zakazu czytania ksiąg 
innych wyznań. Zob. J. Wojtkowski, Mowy synodalne i katechezy Marcina Kromera, „Studia Warmińskie” 
1989, t. 26, s. 40.
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w oficynie Mikołaja Szarffenberga; jeszcze tego samego roku w tejże drukarni ukazały się wersje 
polska i niemiecka26. 

Największą jednak, bo europejską, sławę przyniosły Kromerowi jego pisma historycz-
ne27. Pierwszym z nich jest De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX…Adiecta est in 
fine eiusdem autoris funebris oratio Sigismundi regis vitam compendiose complexa (O pocho-
dzeniu i dziejach Polaków ksiąg XXX…Na końcu dodana została tego samego autora mowa 
pogrzebowa zawierająca dokładny opis życia króla Zygmunta)28, wydane w Bazylei w oficynie 
Johannesa Oporinusa w 1555 roku (za życia autora wyszły drukiem jeszcze dwie autoryzo-
wane edycje)29. Bieczanin jest także autorem dzieł: Polonia, sive De situ, populis, moribus, 
magistratibus et republica regni Polonici libri duo (Polska, czyli O położeniu, ludach, oby-
czajach, urzędach i republice Królestwa Polskiego dwie księgi), które ukazało się w Kolonii 
u Maternusa Cholinusa w 1577 roku, oraz Historyi prawdziwej o przygodzie żałosnej książę-
cia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, która jest fabularyzowaną opowieścią 
o Janie Wazie i Katarzynie Jagiellonce; Kromer opublikował ją anonimowo w 1570 roku30. 
Bieczanin w swojej twórczości literackiej uprawiał więc różne gatunki: kronikę i monogra-
fię historyczną, mowę (w tym również o charakterze katechetycznym), romans i dialog. 
Tłumaczył z języka greckiego na łacinę głównie teksty patrum Ecclesiae, co – wraz z trans-
latorską działalnością Hozjusza – otworzyło w polskim piśmiennictwie „nowożytny roz-
dział literatury patrystycznej, która od czasów słynnych edycji dzieł Ojców Kościoła Erazma 

26 Książka polska nosi tytuł: Catecheses, to jest Napominania i nauki każdemu człowiekowi krześcijańskiemu, a oso-
bliwie pasterzom, którym jest zlecona duszna opieka barzo potrzebne…przez J.W. księdza Marcina Kromera, ka-
nonika krakowskiego etc. po łacinie uczynione, a potem dla pospolitego tak pasterzów, jako i ludzi innych pożytku 
z łacińskiego języka na polski przełożone. Wersja niemiecka jest zatytułowana Zwölf Christlische Unterrichtungen 
oder Unterweisung von den Heiligen Sakramenten, dem Opfer der Messe und Begängnüsse für die Verstobenen… 
(Dwanaście wskazań chrześcijańskich albo Pouczenie o świętych sakramentach, ofierze mszy oraz pogrzebach 
umarłych…). Celem publikacji w języku polskim i niemieckim było umożliwienie lektury mieszkańcom diecezji 
warmińskiej i Prus, którzy, zdaniem biskupa, posługują się na równi (ex aequo) obydwoma językami (Catecheses, 
sive Institutiones, praef., k. aiiii). Tłumaczem na język niemiecki był Izaak Homer, natomiast na łacinę, jak pisze 
o tym we wstępie, sam Kromer. Pozostaje jeszcze problem autorstwa polskich katechez, gdyż Bieczanin twierdził 
publicznie, że ich współautorem jest biskup krakowski Stanisław Karnkowski. Zob. J. Wojtkowski, dz. cyt., s. 41.

27 A. Nowicka-Jeżowa tak oceniła osiągnięcia pisarskie Kromera: „Jako autor traktatów Polonia, sive de situ, 
populis, moribus, magistratibus et republica regni Polonici libri duo (1577) i De origine et rebus gestis Polono-
rum libri XXX (1555) Kromer zdobył sławę europejską, jednak wiedzę i autorytet poświęcił przede wszystkim 
reformie katolickiej” (A. Nowicka-Jeżowa, dz. cyt., s. 82).

28 Pierwsze samodzielne wydanie mowy na pogrzeb Zygmunta I Starego wyszło spod pras w 1548 roku z drukar-
ni wdowy po Hieronimie Wietorze pod tytułem Oratio Martini Cromeri in funere optimi et maximi principis, 
Sigismundi, eius nominis primi Polonorum, Lituanorum, Russorum, Prussorum et Masoviorum Regis etc. (Mowa 
Marcina Kromera na pogrzebie najlepszego i największego księcia Zygmunta, tego imienia pierwszego, króla 
Polaków, Litwinów, Rusów, Prusów i Mazowszan itd.).

29 O recepcji tego dzieła w Europie zob. J. Puchalski, Polonika z obszaru niemieckojęzycznego – poza granicami 
Rzeczypospolitej – w XVI wieku, Warszawa 1989, s. 76 oraz s. 85, przypis 72.

30 W 1974 roku ukazała się współczesna edycja tego dzieła, zob. Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandz-
kiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac. J. Małłek, Olsztyn 1974 i nast.; o książce zob. G. Urban-Godziek, Kromer 
romansopisarz. Materia historyczna i literacka w „Historii prawdziwej o przygodzie żałosnej książęcia Jana i królewny Ka-
tarzyny” (zagadnienia genologiczne), w: Marcin Kromer. Polski Liwiusz z Biecza, red. A. Obrębski, Gorlice 2014, s. 86−101.
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z Rotterdamu stanowi niezwykle ważne ogniwo katolickiej reformy charakteryzującej się 
odrodzeniem źródeł chrześcijańskich”31. Nieobce były mu również zagadnienia muzyczne. 
Przez całe życie ten humanista i erudyta łączył pisarskie zainteresowania historią Polski 
i sprawami teologicznymi z intensywną służbą dyplomatyczną oraz pracą na rzecz Kościoła 
w Pierwszej Rzeczypospolitej i Europie.

Przedmiotem niniejszej edycji jest polemiczny dialog religijny, którego księgi wychodziły 
spod pióra Marcina Kromera najpierw w języku polskim, potem w wersji łacińskiej. Rozmo-
wy… ukazywały się w Krakowie nakładem Drukarni Łazarzowej kolejno pod następującymi 
tytułami: O wierze i nauce luterskiej rozmowa pirwsza Dworzanina z Mnichem (1551; wyd. 2. 
1554); Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma. Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra 
(1552); O Kościele Bożym albo Krystusowym Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia (1553) 
oraz O nauce Kościoła świętego Dworzanina z Mnichem rozmowa czwarta i ostateczna (1554). 
Wersja łacińska zaczęła pojawiać się drukiem od 1559 roku. Najpierw Kromer opublikował 
dwie pierwsze jej księgi: De falsa nostri temporis et vera Christi religione, libri duo primi, de 
quattuor Polonica lingua ante octo et novem annos conscriptis atque editis nunc recens Latina 
lingua donati et aucti (O fałszywej religii naszych czasów i prawdziwej Chrystusowej dwie 
pierwsze księgi z czterech napisanych i wydanych w języku polskim przed ośmioma i dziewię-
cioma laty, teraz w języku łacińskim udostępnione i rozszerzone)32; ukazały się one w Dillingen 
u Sebalda Mayera, a następnie w Paryżu w 1560 roku u Gulielma Guillarda i Almaricusa 
Warancore. Trzecia księga została wydana po raz pierwszy w Dillingen w 1561 roku jako 
De vera et falsa religione colloquiorum liber tertius, qui est de Ecclesia Christi, in duo divisus 
dialogis (O prawdziwej i fałszywej religii trzecia księga rozmów, która jest o Kościele Chry-
stusowym, podzielona na dwa dialogi). Całość dzieła opublikował zaś w Kolonii Maternus 
Cholinus w 1568 roku pod tytułem Martini Cromeri Monachus, sive Colloquiorum de reli-
gione libri quattuor, binis distincti dialogis. Quorum tres priores ab auctore sic nunc aucti et 
recogniti sunt, ut merito novi dici queant, quibus quartus totus iam recens accessit. Cum indice 
luculento (Marcina Kromera Mnich albo Cztery księgi rozmów o religii. Każda podzielona na 
dwa dialogi. Trzy pierwsze księgi zostały tak przez autora przejrzane i rozszerzone, że słusznie 
można je nazwać nowymi. Do nich dołączyła niedawno w całości czwarta. Z bogatym indek-
sem). Z 1568 roku pochodzi też pewna liczba egzemplarzy, w których zawarto wszystkie 
cztery księgi dialogu, choć karta tytułowa wyraźnie mówi tylko o trzech: Monachus, sive Col-
loquiorum de religione libri tres, binis distincti dialogis. Iterum ac tertium ab auctore sic aucti 
et recogniti, ut novum hoc nunc opus et dici possit et revera sit (Mnich albo Trzy księgi rozmów 
o religii, każda podzielona na dwa dialogi. Zostały po raz drugi i trzeci tak przejrzane i roz-
szerzone przez autora, że dzieło to można teraz nazwać nowym, i słusznie). Treść karty obja-
śnił sam drukarz w dołączonym do wydania liście do Czytelnika: Cholinus, który nie mógł 
doczekać się przesłania przez autora czwartej księgi, zdecydował się wydać tylko trzy. 
Gdy w końcu otrzymał od Kromera wyczekiwaną przesyłkę, dołączył ją do edycji, nie zmieniając 

31 M. Korolko, dz. cyt., s. 51–52.
32 Wszystkie tłumaczenia z łaciny pochodzą od Autorki tego studium.
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już jednak gotowej strony tytułowej. W tymże 1568 roku, choć nieco później, wypuścił ten 
sam skład z nową już, odpowiadającą zawartości, kartą tytułową. 

Dialog, czyli colloquium

Dialog jako gatunek literacki służący rozstrzyganiu kwestii tak naukowych, jak i moralnych, 
swoją proweniencją sięga starożytności – wystarczy wymienić tu choćby dialogi filozoficzne 
Platona, Arystotelesa czy Marka Tulliusza Cycerona. Ten ostatni większości swoich pism, 
w których poruszył zagadnienia retoryczne, teologiczne czy filozoficzne, nadał właśnie po-
stać dialogu. Zatem spuścizną starożytności klasycznej jest dialog prozatorski, w którym 
rozmówcami są najczęściej postaci autentyczne dobrane tak, by mogły się z wypowiadanymi 
sądami identyfikować33. Oczywiście formy dialogowe istniały i w innych gatunkach, takich 
jak choćby dramat, satyra czy bajka. Przedmiotem niniejszego szkicu jest jednak dialog 
prozą, którego obecność, mniej lub bardziej wyrazistą, można prześledzić w poszczególnych 
okresach literackich. W polskiej literaturze pojawia się on stosunkowo wcześnie, i to od razu 
w dziele wybitnym, a mianowicie w Kronice polskiej Wincentego Kadłubka. Typowe średnio-
wieczne dzieło historiograficzne uzyskało kompozycję dialogową, gdzie kwestie historyczne 
porusza Mateusz, biskup krakowski (1143–1160), a Jan, arcybiskup gnieźnieński (1140–
1167), komentuje jego kwestie, wypowiadając uwagi moralizatorskie i prawne. Dialogiem 
posługiwała się też polska filozofia scholastyczna, czego przykładem jest powstały pod ko-
niec XIV wieku utwór Mateusza z Krakowa, w którym rozmówcami są Ratio i Conscientia34. 
Także w renesansie gatunek ten cieszył się dużym zainteresowaniem, które jeszcze wzrosło 
w dobie reformacji, gdyż – jak podkreśla Mirosław Korolko – „każdy niemal humanista 
renesansowy marzył lub próbował swych możliwości pisarskich w tej formie wypowiedzi; 
dialog bowiem, rozmowa, dyskusja, «rozprawa», w elitarnej kulturze odrodzenia stanowiły 
wartość najwyższą, na jaką stać człowieka wykształconego w filozofii, retoryce i dialektyce”35. 
Przedstawiciele protestantyzmu dyskutowali więc z papistami (jak pogardliwie określali swo-
ich katolickich antagonistów) w krótkiej formie dialogicznej, jaką były polemiki, przy czym 
ograniczona objętość tekstu niejako wymuszała na piszącym większą dosadność i napastli-
wość. Jerzy Starnawski wymienia z tego okresu ponad dziesięć nazwisk twórców dialogu 
i kilkadziesiąt dzieł, zarówno wierszowanych (pisanych ośmiozgłoskowcem wzorem Krótkiej 
rozprawy między trzema osobami… Mikołaja Reja), jak i prozatorskich36. Wspomnianemu 

33 Gatunek ten był także popularny w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Wielu pisarzy (np. Minucjusz Feliks, 
św. Augustyn) polemizowało z przeciwnikami nowej religii, zachęcało do chrześcijaństwa bądź roztrząsało zawiłe 
kwestie teologiczne w trakcie fikcyjnej rozmowy.

34 J. Starnawski, Zarys dziejów dialogu w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyj-
nym, „Roczniki Humanistyczne” 1986, t. 34, z. 1, s. 140.

35 M. Korolko, dz. cyt., s. 56.
36 W XVI wieku ukazało się około 370 polskich tekstów prozatorskich, w tym o tematyce religijnej ponad 220. 

Z uprawianych gatunków dominującym okazał się traktat. Warto zauważyć, że szczyt aktywności wydawniczej 
przypada na lata 1564–1570. Zob. M. Włodarski, Proza polska lat 1550–1584 jako tło twórczości prozatorskiej 
Jana Kochanowskiego, w: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Re-
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poecie z Nagłowic przypisuje się czternaście dialogów, autorem kilku rozmów jest Jan Seklu-
cjan, Rozmowa…Pielgrzyma z Gospodarzem wyszła spod pióra Stanisława ze Szczodrkowic37, 
zaś w latach 1549–1559 swoje próby dialogowe podejmował Andrzej Frycz Modrzewski, 
z którym, jak wyżej wspomniano, polemizował Hozjusz w Dialogus de eo, num calicem la-
icis… Warto przy tej okazji odnotować, że przyszły uczestnik soboru trydenckiego miał 
do dyspozycji rękopis dialogów religijnych Modrzewskiego O obydwu postaciach Wieczerzy 
Pańskiej, z których dwa pierwsze zostały napisane już w 1540 roku, a trzeci powstał w 1555 
na kanwie polemiki ze Stanisławem Hozjuszem38, a które ostatecznie ukazały się drukiem 
w czwartej księdze, zatytułowanej De Ecclesia, monumentalnej De republica emendanda. 
Do dialogów polemicznych należy zaliczyć również te, które wyszły spod pióra Stanisława 
Orzechowskiego, a mianowicie Rozmowa albo Dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony, 
ogłoszone w 1563 roku, oraz Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony 
(1564) z wykładnią teokratycznego ustroju Rzeczpospolitej. Elwira Buszewicz w dialogach 
Hozjusza i Orzechowskiego dostrzega fundamenty pogłębionej polemiki z poglądami Mar-
cina Lutra i innych przedstawicieli protestantyzmu. O ich stanowiskach tak pisze: „Obaj pisa-
rze widzą pożytek w ścisłym związku władzy państwowej z Kościołem, a nawet w zależności 
od niego. Dla Hozjusza jednak prymat Kościoła jest oczywisty, a podległość władzy świeckiej 
autorytetowi religijnemu – bezdyskusyjna. Orzechowski natomiast szuka przede wszystkim 
dobra szlacheckiego narodu i gwarancji jego wolności, a w swym teokratycznym systemie 
widzi najlepszą możliwość zachowania tych wartości”39. Kromer swoim polemicznym dialo-
giem religijnym, jak słusznie zauważa E. Buszewicz, wyznacza viam mediam, ewoluując od 
postawy zbliżonej do Orzechowskiego do radykalnych poglądów Stanisława Hozjusza. Na 
płaszczyźnie literackiej z kolei polskie Rozmowy… Marcina Kromera, które ukazywały się 
drukiem w latach 1551–1554, były „kamieniem milowym w ewolucji polskiego dialogu”40, 
którego prozaiczna odmiana była wynikiem inspiracji popularnymi w ówczesnej Europie 
Colloquia familiaria (1518) pióra Erazma z Rotterdamu41. Należy bowiem podkreślić, że Bie-
czanin był pierwszym polskim pisarzem katolickim, który podjął się polemiki religijnej w ję-
zyku wernakularnym. Niezwykle cenne są uwagi metatekstowe zawarte zarówno we wstę-
pach do polskich Rozmów…, jak i w praefationes do ksiąg łacińskich. Ponieważ te ostatnie 

nesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego 
(w Krakowie, 10–13 października 1984), Kraków 1991, s. 350–351.

37 Katarzyna Meller zwraca uwagę na istotną kwestię dotyczącą wczesnych dialogów luterańskich, w tym Se-
klucjana i Szczodrkowica, podkreślając ich niepolemiczny charakter. Zdaniem badaczki są to zwyczajne roz-
mowy zwyczajnych ludzi przy stole „o tym, jak być dobrym chrześcijaninem, jakie znaczenie dla zbawienia 
ma uczestnictwo w ceremoniach, dlaczego komunii udziela się pod jedną lub dwiema postaciami, o Biblii, 
kazaniach, księżach etc.” (zob. K. Meller, Luterańskie novum w kulturze polskiej XVI w. Wprowadzenie do tomu, 
w: Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 10).

38 J. Starnawski, Zarys…, s. 157.
39 E. Buszewicz, Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości pisarzy potrydenckich, w: For-

mowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej, dz. cyt., s. 391. Dialogiem, na który powołuje się badaczka, 
jest Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej… (1564). Zob. E. Buszewicz, dz. cyt., s. 393.

40 J. Starnawski, Zarys…, s. 155.
41 M. Korolko, dz. cyt., s. 57.
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zostaną omówione poniżej, warto w tym miejscu przywołać kilka zdań z przedmowy do 
pierwszej księgi Rozmów… (I przedm. 2–3):

A iżeby rzecz łacniejsza ku pojęciu była, a nic się z obu stron nie opuściło, tak się napisało, jakoby się dwa 
między sobą rozmawiali, Dworzanin jednę, a Mnich drugą stronę dzierżąc. Gdzie za to proszę, aby się 
żaden tym nie obrażał, iż tym osobam ta rozmowa jest przypisana albo jeśli się komu będzie widziało, 
iżeby się gdzie nie do końca utciwą mową albo też dotknienim jakim uszczypliwym nieco wykroczyło. 
Abowiem to jest własność i przystojność takich rozmów, iż nie zawsze się tak pisze, jako słusznie ma być 
pisano, a nie to, co onemu, który pisze, ale co osobie onej, której mowa przywłaszczona bywa, przystoi, 
albo też co się pospolicie między takimi osobami najduje. Czego sobie ku zelżeniu brać nie mają ci, którzy 
się w czym takim nie czują. Są-ć w każdym stanie źli i dobrzy, ale jednak to tajno nie jest, czego się w 
którym stanie nawięcej zawadza. A jako dobrego źli sobie przywłaszczać nie mogą, tak jeśli co złego, tego 
dobrzy a stateczni ludzie w swym stanie nie tylko nie pochwalą, ale z żałością i wstydem używają, a iżeby 
się to naprawiło, chutliwie się starają.

W owym passusie, jak podkreśla M. Korolko, Kromer wskazuje na retoryczny rodowód Roz-
mów…, odwołując się do etopoi (sermocinatio, dialogus), zaliczanej również i w nowożytnych 
podręcznikach retoryki do figur myśli. Miała ona na celu pisemną rekonstrukcję przemówie-
nia dostosowanego do charakteru oratora tak dalece, by odbiorca nie zdawał sobie sprawy 
z tego, że autorem tekstu jest ktoś inny42. Ten utrzymany w duchu erazmiańskiego irenizmu 
wstęp zawiera ponadto kluczową informację na temat powodów, dla których Kromer głów-
nymi rozmówcami dialogu uczynił Mnicha i Dworzanina, jednocześnie przepraszając z góry 
tych, którzy poczuliby się dotknięci takim przyporządkowaniem kwestii dialogicznych. Bie-
czanin, który na swoich rozmówców wybrał przedstawicieli różnych grup społecznych oraz 
środowisk kulturowych (wyznaniowych), wpisał się w ogólną tendencję polskich szesna-
stowiecznych dialogów religijnych, począwszy od Mikołaja Reja Krótkiej rozprawy między 
trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, poprzez Rozprawę krótką a prostą… Wita 
Karczewskiego, gdzie rozmawiają powracający z luterańskiego uniwersytetu Student, jego 
ojciec Kmieć i Pleban, wezwany przez prostego ojca na pomoc, po Modrzewskiego, u któ-
rego bohaterami dialogu są Arator i Harpagus, a u polemizującego z nim Hozjusza: Oracz 
Łacinnik i Harpagus Greczyn43. M. Korolko nie wyklucza, iż wprowadzenie do Rozmów… 
postaci Mnicha jest w pewnym sensie ukłonem wobec dokonań Hozjusza jako tłumacza 
homilii O królu i mnichu Jana Chryzostoma na łacinę44. Paweł Sczaniecki, starając się znaleźć 
analogię do Kroniki Wincentego Kadłubka i Dworzanina polskiego Łukasza Górnickiego, 
gdzie bohaterowie rozmowy są postaciami autentycznymi45, postawił tezę, że pierwowzoru 
postaci Mnicha należy szukać w opactwie tynieckim46. Autor wysuwa w tym kontekście kan-

42 M. Korolko, dz. cyt., s. 57.
43 J. Starnawski, Zarys…, s. 157.
44 M. Korolko, dz. cyt., s. 52.
45 W tym kontekście wymienić należy również dialogi Stanisława Orzechowskiego, który rozmówcami obok 

siebie uczynił Wojciecha z Pilzna i Pana Olekszego.
46 P. Sczaniecki, Umysłowość i kultura duchowa klasztorów krakowskich za czasów Jana Kochanowskiego, w: Cra-

covia litterarum…, dz. cyt., s. 267–284.
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dydatury dwóch kolejnych opatów w Tyńcu: Jana Łowczowskiego i Hieronima Krzyżanow-
skiego47. Rozważania P. Sczanieckiego można jedynie potraktować jako intelektualne wyzwa-
nie, bo nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, czy w ogóle Kromer, konstruując sylwetki 
swoich bohaterów, miał na myśli konkretne, znane sobie osoby. Ponadto należy pamiętać, 
że Dworzanin i Mnich z polskich Rozmów… niewiele mają wspólnego ze swoimi łacińskimi 
odpowiednikami. Charakterystyki tych pierwszych zbudowane są na łatwym do uchwycenia 
kontraście: Dworzanin jest luteraninem, prostym człowiekiem, natomiast Mnich to uczo-
ny, biegły w teologii katolickiej i protestanckiej. Aulicus jest sympatykiem protestantyzmu, 
zna przynajmniej kilka tekstów Lutra, orientuje się nieźle w Piśmie Świętym, a zadawane 
przez niego pytania dowodzą stosunkowo dobrego wykształcenia. Rozmowę drugą księgi III 
rozpoczyna trafnie dobranym do swojej refleksji cytatem z Braci Terencjusza (5,855–858). 
Świadczy to nie tylko o inteligencji mówiącego, ale też o jego erudycji, wskazującej na dobrą 
edukację, być może w Akademii Krakowskiej. Wiedza Mnicha z kolei jest tak wszechstronna, 
że budzi nawet zdziwienie jego rozmówcy:

A.: Immo ego miror tam multa te ex ipsis memoriter recitare potuisse. M.: Crebris vestrorum insectationibus 
adactus haec, undecumque potui collegi, ut in promptu haberem, quo vos retunderem. Sed ad rem redeamus 
(I 1,119).
(‘A.: W każdym razie dziwię się, że tak wiele możesz z pamięci przytaczać z ich pism [protestantów]. 
M.: Zmuszony waszą częstą krytyką, zbierałem je, skąd tylko mogłem, ażeby mieć na podorędziu, czym 
was pohamować. Lecz wracajmy do tematu’).

Partie żywego dialogu, które rozpoczynają każdą rozmowę i ją kończą, nie tylko przy-
noszą informacje o miejscu rozmowy (krużganek w klasztorze)48, ale też pozwalają usta-
lić, że rozmowa toczy się przez cztery dni, w południe (w dialogach polskim i łacińskim) 
oraz wieczorem (w dziele łacińskim). Chociaż w zagajeniu rozmowy Aulicus jest, wzorem 
swojego polskiego odpowiednika, dość napastliwy, to jednak szybko nabiera ogłady i bar-
dzo grzecznie rozmawia, swoimi pytaniami i spostrzeżeniami stymulując wykład Mnicha. 
W partiach dialogowych otwierających i zamykających poszczególne rozmowy pojawia się 
najwięcej passusów humorystycznych, nieobecnych, ze zrozumiałych względów, w trakcie 
dysputy religijnej. Warto docenić starania Kromera, który, choć problematyka nacechowa-
nych perswazyjnie rozmów jest poważna, skomplikowana teologicznie i dotyczy sporu reli-
gijnego dzielącego ówczesną Europę, to jednak skonstruował pewne partie dialogu swoich 

47 Tamże, s. 270–274.
48 Ciekawa wymiana zdań dotycząca miejsca spotkań znajduje się w zakończeniu drugiej rozmowy I księgi dzieła 

Monachus (I 2,215): A.: Veni igitur quaeso ad me cras in diversorium meum. Ibi simul prandebimus. M.: Nescio, 
ubi habites. Nonne autem satius est te huc ad nos venire et rei divinae interesse? A.: Apage cum vestris missis et 
execrandis sacris. M.: Placide. Nusquam certe commodius liberiusque colloqueremur, quam in hac porticu, par-
tim stando, partim sedendo, partim inambulando. (‘A.: Przyjdź, proszę, jutro do mnie, do mojego mieszkania. 
Tam razem zjemy śniadanie. M.: Nie wiem, gdzie mieszkasz. Czy nie lepiej jest, żebyś tu do nas przychodził 
i uczestniczył w Bożych sprawach? A.: A idźże z waszymi mszami i świętymi przysięgami. M.: Spokojnie. 
Nigdzie z pewnością wygodniej i swobodniej nie porozmawiamy, jak w tym krużganku, trochę stojąc, trochę 
siedząc, trochę przechadzając się’). Mnich jest więc zwolennikiem dyskusji w duchu perypatetyckim.



Agnieszka Dziuba16

rozmówców w sposób lekki, przyjemny i dowcipny. Warto zarazem zauważyć, że postać 
Alicusa, podobnie jak Dworzanina, zmienia się w trakcie rozmów. Napastliwy zwolennik 
protestantyzmu, następnie słuchacz kwestionujący argumenty strony przeciwnej, staje się 
z czasem pełnym uznania wobec erudycji rozmówcy uczniem.

Marcin Kromer o własnym dziele  
(praefationes do dialogu Monachus)

Każde z łacińskich wydań opatrzone zostało obszernymi wstępami (praefationes), które za-
wierają cenne informacje dotyczące warsztatu pisarskiego, uwagi odautorskie i metateksto-
we. Zaprezentowana poniżej zwięzła analiza wstępów pozwoli bliżej zaznajomić się nie tylko 
z zawartością dzieła Monachus, sive Colloquiorum de religione libri…, z układem poszczegól-
nych ksiąg, z celem ich napisania najpierw po polsku, potem po łacinie, ale także z głównymi 
bohaterami utworu. Choć wstęp to najbardziej skonwencjonalizowana część dzieła, podle-
gająca sztywnym regułom captatio benevolentiae i topice skromnościowej (topos modestiae), 
nie sposób zarazem odnieść wrażenia, że przynajmniej niektóre partie tekstu zawierają szcze-
re wyznania autora o mozolnym trudzie pisarskim i dużym wyzwaniu, jakim były dla niego 
polemiczne dialogi religijne. Należy przy tym zauważyć, że humanista niektóre treści swo-
ich wstępów powtarza, chociaż nieco w innej formie. Adresatami praefationes byli kolejno: 
przyjaciel Kromera kardynał Otto Truchsess von Waldburg49 (edycja z 1559 roku)50 i arcy- 
biskup Bari Jacobus Puteus (du Puy), jeden z legatów na sobór trydencki (edycja z 1561)51. 
Wydanie z 1568 roku z kolei opatrzone zostało dedykacją skierowaną do papieża Piusa V52. 

Wszystkie trzy wprowadzenia zaczynają się – zgodnie z zasadami retoryki – od zwrotów 
grzecznościowych, mających na celu pozyskanie życzliwości odbiorcy tekstu. Natomiast cała 
praefatio z 1568 roku jest w istocie rozbudowaną captatio benevolentiae Piusa V, której część, 
poświęcona przyczynom powstania polskich Rozmów…, ich zawartości, tytułowi i metodzie 
pisarskiej, a także celowi, jaki przyświecał tworzeniu łacińskich dialogów, pracy nad nimi 
i losom edycji, sprawia wrażenie obszernej dygresji. Kromer sięga tu po pełne uniżenia zwro-
ty kierowane do adresata dzieła, pisząc o najnowszej edycji, czyli tej dedykowanej papieżowi. 
Biskup warmiński rozpoczyna ją słowami (praef. 1): Iam inde ab initio generis humani… (‘Już 
od początku rodzaju ludzkiego…’), a więc w duchu dziejopisarstwa renesansowego, którego 
zasadą było rozpoczynanie opisu historii państwa od założenia świata (ab origine)53. W pierw-

49 Otto Truchsess von Waldburg (1514–1573) – kardynał, uczestnik soboru trydenckiego, nuncjusz apostolski 
w Polsce (08.07–08.11.1542), założyciel seminarium duchownego w Dillingen.

50 Ten sam wstęp został zamieszczony w paryskiej edycji z 1560 roku.
51 Ze wstępu do wydania trzeciej księgi, którą Kromer dedykuje Puteusowi (1561, k. aIIv), można się dowiedzieć, 

że Puteus, Hozjusz i Kromer mieszkali razem (in hac statione communi) w Rzymie, gdzie zacieśniali więzy 
przyjaźni (1561, k. aIIv).

52 Właśc. Michele Ghislieri OP. Jego pontyfikat trwał od 7 stycznia 1566 do 1 maja 1572 roku.
53 Jak wyżej wspomniano, tytuł dzieła, które zapewniło Kromerowi miano Livius Polonus oraz opinię najwybit-

niejszego historyka Pierwszej Rzeczypospolitej, brzmi De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. 
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szym zdaniu pisarz wprowadza postać szatana, który „krzywym okiem patrząc na utracone 
z własnej winy szczęście zbawienia”, jakim cieszy się rodzaj ludzki, stale walczy z człowie-
kiem o Bożą łaskę54. Walka ta, zdaniem Kromera, nasiliła się w ostatnim czasie (extremo 
hoc tempore). Za źródło zła uważa Marcina Lutra i jego zgubne nauki (pestilentes opiniones, 
zob. praef. 2)55, podważające dogmaty i instytucje świętej religii chrześcijańskiej. Nauczanie 
Lutra określa też jako exitialia venena (‘śmiertelne trucizny’), które rozprzestrzeniają się 
po całej Europie. Warto przytoczyć pełne zdanie, w którym znajduje się powyższe 
stwierdzenie, jako ilustrację obrazowego, unaoczniającego (evidentia) sposobu pisania 
Kromera:

Et ex uno terrae angulo digressi, his 50 ferme annis exitialia venena in plerosque omnes Europae populos 
diffuderunt atque etiamnunc diffundere non cessant, ita ut Ecclesia Christi ad paucos redacta et vehemen-
tissime exagitata et conquassata, in summum discrimen adducta esse videatur (praef. 2)56.
(‘I rozproszyli się z jednego zakątka ziemi. W ciągu tych prawie 50 lat śmiertelna trucizna rozlała się na 
większość społeczeństw Europy, a także wciąż nie przestaje się rozlewać tak, że Kościół Chrystusowy 
ograniczony do niewielkiej grupy i stale wstrząsany udrękami wydaje się stać przed największym nie-
bezpieczeństwem’).

Na szczęście, zdaniem Kromera, nie zabrakło ludzi wybitnych, wyróżniających się w nauce57 
i pobożności, którzy quasi medici dysponują środkami zaradczymi przeciwko zgubnym na-
ukom Lutra. Pisarz nazywa teologów katolickich lekarzami, gdyż, jak wyżej wspomniano, 
herezję reformatora z Wittenbergi ma za truciznę. Również i w dalszej części wypowiedzi 
Bieczanin podejmuje charakterystyczną dla humanistów metaforykę leczenia (praef. 3): 
salutaria pharmaca et antidota adversus pestilentia et venenata…dogmata (‘zbawcze lekar-
stwa i odtrutki na zgubne i trucicielskie twierdzenia’). Kromer, konsekwentnie przecho-
dząc od ogółu do szczegółu, wspomina o Polsce, która, chociaż długo chroniona autoryte-
tem i troską Zygmunta I Starego (zob. praef. 4), zaczęła być odciągana od wiary katolickiej 
przez zagraniczne nowinki (tamże)58. Tak jak w Europie nie zabrakło ludzi walczących 

54 Motyw zazdrości szatana o łaskę, jaką cieszył się człowiek u Boga, znalazł się, w kontekście upadku człowieka 
w grzech, w parafrazie luterańskiego katechizmu Urbana Rhegiusa, przypisywanej Mikołajowi Rejowi, Cate-
chismus, to jest nauka barzo pozyteczna każdemu wiernemu krześcijaninowi…, wydanemu w Krakowie w 1543 
roku (s. 21). Kromer przeformułował ten motyw i za objaw zazdrości szatana uznał pojawienie się Lutra i jego 
poglądów.

55 W dziele Kromera wyrazy pestilentia, pestis i utworzone od nich przymiotniki na określenie poglądów Lutra 
i jego zwolenników pojawiają się 15 razy i aż siedmiokrotnie w pierwszej księdze.

56 Ostatnie słowa cytatu są przykładem częstych inspiracji oratorstwem Cycerona. Można tu bowiem znaleźć 
aluzję do jego ulubionej klauzuli metrycznej: esse videatur oraz zakończenia VI Filipiki: Res in extremum est 
adducta discrimen (VII 19). Fakt ów wpisuje się w stwierdzenie M. Korolki podkreślające, iż Kromer wypełnił 
w znacznym stopniu lukę wynikającą z braku we wcześniejszej literaturze polskiej prozy retorycznej wzoro-
wanej na Arpinacie. Zob. M. Korolko, dz. cyt., s. 55.

57 Atque ex eo tempore nec ipsa suis quasi medicis caruit, viris excellentibus quidem illis doctrina iuxta ac pietate… 
(praef. 4). Kromer posłużył się tu słowem doctrina, które sugeruje kompetencje w nauce Kościoła.

58 O drogach przenikania luteranizmu do Polski zob. M. Grzywacz, Reformacja wittenberska i szlaki jej transferu. 
U źródeł obecności luteranizmu w Rzeczypospolitej, w: Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej, dz. cyt., 
s. 90–109; A. Nowicka-Jeżowa, dz. cyt., s. 64–72.
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z „zarazą”59 nauki Lutra, tak w Polsce Stanisław Hozjusz, biskup warmiński i kardynał, uległ 
prośbie prymasa Polski oraz synodu prowincjonalnego i napisał Confesio fidei Catholicae 
Christiana…, a także kilka mniejszych dzieł „obalających” twierdzenia ojca reformacji 
(zob. praef. 4)60.

Po obszernych uwagach wstępnych Kromer przechodzi do opisu swojej literackiej dzia-
łalności kontrreformacyjnej:

Sed cum vulgus nostratium hominum nihil haberet eiusmodi, quo adversus profanas novitates praemunire-
tur, per idem tempus ego quoque pro virili mea portione saluti patriae consultum cupiens, licet tanto oneri 
impar, quattuor de vera et falsa religione dialogos sive colloquia vernacula lingua et pingui, quod aiunt, 
Minerva contexui (praef. 4).
(‘Ponieważ nasz lud61 nie miał niczego, co zabezpieczyłoby go przed bezbożnymi nowinkami, przez ten 
czas, na ile starczyło mi sił, pragnąc działać dla ocalenia ojczyzny, chociaż nie czując się na siłach wobec 
tak wielkiego ciężaru, napisałem cztery księgi dialogów albo rozmów o prawdziwej i fałszywej wierze 
w języku ojczystym i stylem niezgrabnej, jak mówią, Minerwy’).

O ile Hozjusz był pierwszym Polakiem, który włączył się do walki z Lutrem swoim łacińskim 
pisarstwem, o tyle Kromer zdecydował się przemówić do reprezentujących różny poziom 
wykształcenia odbiorców w języku wernakularnym. 

W praefatio z 1559 roku pisarz dość szybko przeszedł do informacji o celu swojej pracy. 
O Hozjuszu wspomniał w kontekście europejskich pisarzy kontrreformacyjnych i nieco sze-
rzej pisał o przyczynach powstania Rozmów… po polsku, powtarzając zresztą to, co już rzekł 
w przedmowie do wydania dzieła z 1551 roku:

…suscepi tamen laborem conscribendi aliquid lingua vernacula in gratiam Polonorum meorum, quo ii, qui 
in litteris non ita multum progressi essent, ut legere et intelligere ea, quae lingua Latina a viris doctis et piis 
in hoc genere conscripta sunt, recte possent. Haberent tamen aliquid, quo adversus profanas nostri temporis 
haereticorum novitates praemunirentur aut qui iam iis capti essent, retraherentur, et in recta maiorum 
suorum atque nostrorum religione confirmarentur (1559, k. br). 

59 O „zarazie luterańskiej” pisał już biskup poznański Piotr Tomicki w liście do kasztelana poznańskiego Łukasza 
Górki, prosząc go o pomoc w jej zwalczaniu. Zob. M. Grzywacz, dz. cyt., s. 97.

60 Na temat dzieł Hozjusza, o których pisze Kromer, zob. wyżej. Wiele wskazuje na to, że Bieczanin dzięki publi-
kacji swoich mów w języku łacińskim o reformie Kościoła katolickiego z 1543 i 1550 roku wyprzedził swojego 
protektora na tym polu. Cytowane wyżej słowa należy więc odczytać jako topikę skromnościową. 

61 Nie wydaje się, żeby Kromer dedykował cztery księgi Rozmów… niepiśmiennemu ludowi (łacińskie vulgus). 
Chodzić tu może raczej o grupę katolickich mieszkańców Rzeczypospolitej, którzy z racji niższego poziomu 
wykształcenia byli najbardziej podatni na nauki ewangelików, a więc i na konwersję. Być może właśnie dlatego 
Kromerowe dzieło (jako tekst, będący wyrazem szybkiej reakcji na rozprzestrzeniające się nowinki wyzna-
niowe) powstał najpierw w języku polskim, a dopiero potem, po odpowiednim dopracowaniu – w łacińskim. 
Należy zauważyć, że także Marcin Bielski w wydanej w 1551 roku w Krakowie Kronice wszystkiego świata… 
jako adresata swojego dzieła widzi słabo wykształconą część Polaków (k. 4v): „…by ktorzyby czytali, a nie 
umieją, a jeśli umieją tedy trochę po polsku, dla tych samych widno ja tę pracę podał ninie”. W nieco innym 
kontekście Kromer użył terminu vulgus w Sermo de tuenda dignitate sacerdotii…(1543, k. DIIr), gdzie oznacza 
on „lud, społeczność świecką”, która nie jest biegła w zakresie Piśma Świętego i nauki Kościoła, w przeciwień-
stwie do kapłanów.
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(‘Podjąłem się jednak trudu spisania czegoś w języku ojczystym dla dobra moich Polaków, aby ci, którzy 
nie są na tyle biegli w literaturze, mogli czytać i rozumieć to, co zostało napisane w tego typu piśmien-
nictwie po łacinie przez ludzi uczonych i pobożnych. Mieliby wtedy coś, czym mogliby się zabezpieczyć 
przed bezbożnymi nowinkami współczesnych heretyków. Ci natomiast, którzy już przez nich zostali po-
zyskani, zostaliby odciągnięci od herezji i utwierdzeni w prawdziwej religii przodków swoich i naszych’)62.

Wypowiedź z 1559 roku jest serdeczna wobec krajan. Autor wspomina w niej bowiem 
o „moich Polakach”, a napisanie dialogu po polsku tłumaczy słabą znajomością języka ła-
cińskiego przez projektowanych czytelników; chciałby jednakże, by księgi „uczonych mę-
żów” były rozumiane prawidłowo. Pojawiająca się w praefatio z 1568 roku metafora tkania, 
oddająca trud pisarski Kromera, oraz metonimia pinguis Minerva63 sugerują surową ocenę 
polskiego stylu i języka. Dalsza część kierowanej do papieża praefatio zawiera zwięźle przed-
stawioną problematykę polskich Rozmów…:

Quorum primo nova, turbulenta, falsa, cum verbo Dei pugnans, impia, varia nec sibi ipsi constans evangeli-
corum (quod nomen plerique omnes nostri temporis haeretici libenter usurpant) doctrina esse demonstratur. 
Secundo, unde vera de religione Christiana doctrina petenda et haurienda sit, ostenditur. Tertio Ecclesia 
Dei, salutaris doctrinae promptuarium, suis notis describitur et quasi coloribus depingitur. Quarto quattuor 
genera doctrinae ecclesiasticae, moribus et institutis eius ipsius Ecclesiae, conciliorum64 decretis, s[anctorum] 
patrum scriptis et pontificum max[imorum] sanctionibus comprehensa, pe<r>tractantur (praef. 5).
(‘Z których w pierwszej prezentuje się nową, budzącą zamęt, fałszywą, walczącą ze słowem Bożym, bez-
bożną, zmienną, samą w sobie niestałą naukę ewangelików (którą to nazwę chętnie przywłaszcza so-
bie większość heretyków naszych czasów). W drugiej zostaje pokazane, skąd powinno się wydobywać 
i czerpać prawdziwą naukę o religii chrześcijańskiej. W trzeciej zostaje opisany własnymi cechami, jakby 
kolorami odmalowany, Kościół Boży, spichlerz nauki o zbawieniu. W czwartej omawia się cztery rodzaje 
nauki kościelnej, obejmujące zwyczaje i instytucje samego Kościoła, dekrety soborów, pisma ojców Ko-
ścioła i rozporządzenia papieży’).

Należy zauważyć, że zarówno tytuły, jak i tematyka poszczególnych ksiąg w języku polskim 
pokrywają się z odpowiadającymi im księgami łacińskimi. Tu również znajduje się wzmianka 
o formie dzieła, a mianowicie dialogu Mnicha z Dworzaninem: sermonibus Monacho et Au-
lico attributis (‘mowach przydzielonych Mnichowi i Dworzaninowi’)65. Przy okazji Kromer 

62 W przedmowie do księgi pierwszej: O wierze i nauce luterskiej rozmowa pirwsza Dworzanina z Mnichem, 
adresowanej do czytelnika polskiego, znajdziemy podobne treści (przedm. 1): „… a wszakoż iż wiele jest ludzi 
obojej płci w narodzie naszym polskim, którzy radzi się też około takich rzeczy i pisma obierają, a niemiec-
kiego ani łacińskiego pisma nie czytają albo nie rozumieją, zdało mi się za potrzebną nieco o takich rzeczach 
naszym językiem napisać…”.

63 Pinguis lub crassa Minerva znaczyło „bez kunsztu, pospolicie”, ale też „w sposób naturalny, prosty”. W kontek-
ście Kromerowej captatio benevolentiae należy opowiedzieć się za pierwszym ze znaczeń.

64 W XVI wieku concilium wciąż jeszcze wskazywało zarówno na sobór, jak i synod. Kromer używa też terminu 
synodus (r.ż.), ale jako synonimu concilium.

65 W praefatio z 1559 roku można znaleźć wyjaśnienie, dlaczego właśnie te postaci prowadzą ze sobą dialog (k. bv): 
Et in his Monacho quidem catholici et orthodoxi doctoris, Aulico vero (quod genus hominum nescio quomodo cupi-
dius est novitatum) hominis ab haereticorum novationibus non prorsus alieni, parte attribuimus (‘I w nich mianowi-
cie przydzieliłem Mnichowi rolę uczonego i prawomyślnego katolika, Dworzaninowi zaś (ponieważ jest to rodzaj 
ludzi, nie wiem dlaczego, bardziej spragniony nowości) rolę człowieka zbyt sprzyjającego heretyckim nowinkom’).
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podaje informację dotyczącą recepcji Rozmów… i finalnego brzmienia ich tytułu łacińskiego 
(1568, k. *4v): …sermonibus Monacho et Aulico attributis, indeque liber mox Monachi nomen 
vulgo adeptus est, licet id inscriptio prae se non ferret (‘…po włożeniu wypowiedzi w usta 
Mnicha i Dworzanina, stąd książka wkrótce powszechnie zyskała nazwę „Mnich”, chociaż 
takiego tytułu wcześniej nie miała’). Dzięki tej uwadze wiemy, że wprowadzenie postaci 
Mnicha do tytułu wydania z 1568 roku było reakcją na odbiór czytelniczy wcześniejszych 
wydań dialogów. 

Jeszcze jedna informacja w analizowanej praefatio jest bardzo ciekawa. Otóż Kromer 
przyznaje, że polskie Rozmowy… wydał anonimowo. Nie podaje jednak przyczyny tej de-
cyzji, zasłaniając się enigmatycznym „z pewnego powodu” – certum consilium (praef. 5)66. 
Można go jednak znaleźć w przedmowie do polskich Rozmów…, gdzie racjonalnie wyjaśnia, 
że chce, aby czytelnik skupił się na samym przedmiocie dialogu, a jego oceny nie uzależniał 
od osoby autora (I przedm. 4): „Nikt się też nie dziwuj, iżem imienia swego nie przypisał. 
Dlategom to uczynił, aby rzecz samę w sobie rozbierano, a nie z osoby sądzono”.

Uwagi na temat polskiego tekstu Rozmów… Kromer zamyka wątpliwością (praef. 5): 
Quem is fructum nostris hominibus attulerit, nescio (‘Nie wiem, czy przyniosło to jakiś po-
żytek naszym ludziom’). Pisarz zastanawia się zatem czy rodacy, do których adresował swoje 
dzieło, właściwie przyjęli jego argumentację. Być może powyższe słowa można traktować 
jako wyraz retorycznej skromności, ale listy Hozjusza, któremu pisarz posyłał pozosta-
jące jeszcze w manuskrypcie Rozmowy…, są dość krytyczne. Uwagi ówczesnego biskupa 
warmińskiego dotyczą przede wszystkim zbyt rozwlekłego, azjańskiego stylu (Asianum di-
cendi genus), który może utrudnić niewykształconemu odbiorcy (vulgus) percepcję trudnych 
skądinąd kwestii teologicznych67. Jak przypuszcza M. Korolko, ów prozatorski azjanizm, 
wykazujący predylekcję do mocno rozbudowanych periodów retorycznych bazujących na 
hipotaksie oraz nadmiernych paralelizmach, mógł być wynikiem długotrwałego obcowania 
Kromera z dziełami Chryzostoma68.

Kromer wreszcie przechodzi do łacińskiej edycji, na którą, jak przyznaje (praef. 6), wielu 
oczekiwało, a on postanowił te oczekiwania spełnić. W tej części wstępu pojawiają się nie-
zwykle istotne uwagi wyjaśniające metodę pracy z tekstem łacińskim w kontekście polskich 
Rozmów… (praef. 6):

Non sic tamen, ut me legibus interpretis adstringerem, sed ut libertate auctoris utens, eum expolirem et 
illustrarem, adderem, demerem, transferrem, mutarem, quae viderentur, idea operis salva. Stilum autem sic 
attemperavi, ut is et captui multorum et rei subiectae, quoad a me praestari potuit, conveniret69.

66 W praefatio z 1559 roku w tym samym kontekście mamy zwrot non sine causa (k. bIIv, ‘nie bez powodu’).
67 J. Łoś, Wstęp, w: Rozmowy Dworzanina z Mnichem (1551–1554), wyd. J. Łoś, Kraków 1915, s. VIII.
68 M. Korolko, dz. cyt., s. 55.
69 W praefatio z 1559 roku pisze (k. bIIIr): …ut prima duo colloquia Latina facerem, non tam interpretis legibus, 

quam auctoris libertate utens, et vinitoris in morem partim putans, partim diductis latius claviculis dilatans et 
amplificans (‘…że pierwsze dwa dialogi napisałem po łacinie, nie stosując się do zasad obowiązujących tłu-
macza, ale korzystając z wolności autorskiej. Wzorowałem się na uprawiającym winnicę, który – po uprzed-
nim rozpięciu w miarę szeroko gałązek winorośli – częściowo je przycina, częściowo rozciąga i podnosi’). 
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(‘Nie tak jednak, żeby mnie krępowały zasady obowiązujące tłumacza, lecz korzystając z wolności przy-
sługującej autorowi, wygładzałem i objaśniałem, odejmowałem, przenosiłem, zmieniałem, jak uważałem, 
zachowując wymowę dzieła. Styl zaś, jak tylko mogłem, tak dostosowywałem, aby odpowiadał zarówno 
możliwości zrozumienia przez wielu, jak i tematowi dzieła’).

Należy pamiętać, że biskup pisze tutaj o wydaniach trzech ksiąg, tj. dwóch pierwszych z 1559 
i 1560 oraz trzeciej z 1561 roku70. Wyraźnie zaznacza, że nie był skrępowany zasadami obo-
wiązującymi tłumacza, lecz korzystał z przysługującej mu jako autorowi tekstu „swobody”. 
Jednocześnie wylicza strategie, za pomocą których transponował polski tekst w łacińskie 
dzieło. Praefatio z 1561 roku nie przynosi informacji o przekładzie na język łaciński pol-
skich Rozmów…, Kromer pisze jedynie (k. aIIIv): …qui a me pio studio primum Polonica, 
nunc vero et Latina linqua conscriptus est (‘…który przeze mnie z pobożnym zapałem został 
napisany najpierw po polsku, teraz zaś po łacinie’). We wstępie z 1568 roku wspomina też 
o losach edycji, podaje powody, dla których wydał dzieło poza Krakowem oraz informuje 
czytelnika o niemieckim tłumaczeniu dwóch pierwszych ksiąg, dokonanych z inspiracji Ot-
tona Truchsessa71.

Momentem niezwykle istotnym w pracach nad łacińskim tekstem było rozpoczęcie obrad 
trzeciej fazy soboru trydenckiego (1562–1563) i udział w niej Bieczanina. Kromer przyznaje, 
że wywołało to u niego decyzję o zmianie kształtu Colloquiorum libri… (praef. 6):

Reversusque in patriam, recognovi iterum atque iterum et fusius explicavi, sic ut e singulis colloquiis bina 
facerem, eadem, qua prius libertate utens. Deditque operam post finitum concilium, ut etiam in quarto libro 
absolvendo fidem meam apud pios liberarem.
(‘Powróciwszy do ojczyzny, przejrzałem kilkakrotnie i obszerniej objaśniłem tak, że z pojedynczych 
rozmów zrobiłem dwie, korzystając z tej samej, co wcześniej, swobody twórczej. Po zakończeniu so-
boru dołożyłem starań, by także w ukończonej czwartej księdze dotrzymać słowa względem ludzi 
pobożnych’).

Powyższe słowa zdradzają metodę, jaką Kromer zastosował podczas pracy nad ostateczną 
postacią trzech pierwszych ksiąg. Przyznaje, że ponownie skorzystał z „wolności autorskiej” 

Należy zauważyć, że pisarzowi tak bardzo zależało na owej „swobodzie twórczej”, że wspomniał o niej w obu 
wstępach. 

70 Czwartej księgi jeszcze nie było, gdyż Kromer zajęty był podróżami dyplomatycznymi (zob. praef. 6).
71 Publikacja ukazała się w Dillingen w 1560 roku pod tytułem Von beiden der falschen vermeinten, auch wahr- 

haften Religion Christi jetzt schwebender Zeiten zwei christenliche gelehrte und sehr nützliche Gespräch aus H[ei- 
liger] Schrift von Herrn Martino Cromero vor acht und neun Jahr in polnischer Sprach beschrieben und gemehret. 
Nun aber letztlich den gütherzigen Christen zü Gütem in teutsche Sprach verfertiget durch Jo[hann] Baptisten 
Ficklern von Weyl… (‘O fałszywej rzekomej religii naszych czasów i prawdziwej religii Chrystusa dwie chrze-
ścijańskie uczone i bardzo pożyteczne rozmowy z Pisma Świętego przez Pana Marcina Kromera przed ośmiu 
i dziewięciu laty w języku polskim opisane i poszerzone. Teraz w końcu jednak dla dobrodusznych chrześci-
jan przygotowane w języku niemieckim przez Johanna Baptistę Ficklera von Weyl…’), Dillingen 1560. Na 
karcie tytułowej znajduje się drzeworyt, na którym zostały przedstawione dwie sceny rozmowy Dworzanina 
z Mnichem. Na pierwszym planie zakonnik stoi przed jeźdźcem (bohaterowie dialogu spotykają się na pod-
miejskiej drodze), na drugim obaj mężczyźni siedzą na trawie, a koń stoi przywiązany do płotu. Drzeworytnik 
ulokował scenę na łonie przyrody, pod drzewem, ale z miastem w tle.
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(libertate utens), a więc, przeglądając wcześniejsze łacińskie edycje, starannie je przepraco-
wywał, objaśniał i uzupełniał.

Z obu metatekstowych uwag wynika, że Monachus, sive Colloquiorum de religione libri… 
odbiega od polskiego pierwowzoru, co potwierdza lektura obu dzieł. Co więcej, wydania 
pierwszych ksiąg z poszczególnych edycji różnią się od siebie. Ustawiczna praca Kromera 
nad treścią utworu i jego stylem sprawiła, że na karcie tytułowej z 1568 roku pojawiła się 
adnotacja, iż ostatnia edycja może być nazwana całkiem nowym dziełem. I rzeczywiście – 
Bieczanin dodał do niej tak wiele świeżych informacji, że znacznie powiększył objętość swe-
go łacińskiego tekstu. Pozwoliło to na podział dwóch pierwszych ksiąg na dwie rozmowy. 
Trzecia księga od początku, czyli od wydania z 1561 roku, miała taki układ. W praefatio 
z 1561 roku Kromer tłumaczy ów podział obfitością materiału, wciąż przyrastającego w trak-
cie pisania. Nie bez znaczenia były też dla niego względy praktyczne (1561, k. aIIIr):

Et quoniam is in tantam excrevit magnitudinem, ut unius colloquii speciem tenere non posset, in duo eum 
partitus sum.
(‘A ponieważ rozrósł się w tak wielką objętość, że jedna rozmowa nie mogła go ogarnąć, podzieliłem go 
na dwie’).

Materiał dodany do wydania z 1568 roku zawiera przede wszystkim dzieje reformacji oraz 
pogłębiony dyskurs z poglądami jej przywódców. Uważna lektura dzieł zarówno katolic-
kich pisarzy72, jak i protestanckich uczonych oraz baczne śledzenie wydarzeń w Europie 
dostarczyły Kromerowi wielu argumentów w dyskusji. Dzięki emendacjom stylistycznym 
język Mnicha stał się bardziej zretoryzowany, płynniejszy, a wymiana zdań z Dworzaninem 
zyskała na dynamice. Nieco odmienna jest sytuacja w odniesieniu do IV księgi. Jej łacińskie 
opracowanie powstawało na pewno po zakończeniu soboru trydenckiego, gdyż w drugiej 
rozmowie znajdują się aluzje i nawiązania zarówno do obrad, dokumentów przez sobór 
przygotowanych, jak i do druków polemicznych, które ukazały się już po 1563 roku73. Jak 
można się domyślać z listu Cholinusa do czytelnika, dołączonego do edycji dzieła Monachus, 
sive Colloquiorum de religione libri tres, Kromer zwlekał z oddaniem księgi IV do druku, 
prawdopodobnie wciąż nad nią pracując. W Kolonii pojawiła się ona – o czym wyżej wspo-
mniano – dopiero w trakcie prac wydawniczych, gdy karta tytułowa do całości z trzema 
księgami została już wydrukowana. Pomimo to Cholinus zdecydował się dołączyć IV księgę 
do tejże edycji. 

Praefationes łacińskich dialogów religijnych Marcina Kromera są ważnym źródłem 
informacji odautorskich i metatekstowych. Biskup warmiński w bezpośredni sposób 

72 W praefatio do wydania z 1559 roku (k. bv) Kromer wymienia najwybitniejszych teologów katolickich, z któ-
rych dzieł korzystał. Sam nazywa się skromnie Mercurialis statua – figurą Hermesa przydrożnego, a więc 
przyjmuje na siebie obowiązki doradcze, polegające na udzielaniu wskazówek, którą drogą podążać do pra-
wowierności katolickiej. Zob. też E. Buszewicz, dz. cyt., s. 404–405.

73 Warto wymienić chociażby dwie części dzieła, z którym Kromer często i ostro polemizuje w IV księdze. Jest 
to Examen decretorum Concilii Tridentini oraz Secunda pars Examinis decretorum Concilii Tridentini Martina 
Chemnitza. Obie części zostały opublikowane we Frankfurcie nad Menem w 1566 roku.
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wyjawia czytelnikowi cele powstania dzieła, najpierw w języku polskim, później po łacinie. 
Przybliżając okoliczności powstania utworu, wspomina o osobach, które wspierały go 
w pracy i zachęcały do kontynuowania trudu pisarskiego. Wśród nich znalazły się postaci 
wybitne i wpływowe, jak papież Pius IV, cesarz Ferdynand I Habsburg i król Zygmunt II 
August. Osobą, która, jak podkreśla sam Kromer, wywarła na niego największy wpływ i in-
spirowała jego twórczość polemiczną, był jego poprzednik na stolicy biskupiej – Stanisław 
Hozjusz. Praefationes przynoszą też cenną refleksję na temat metody pracy zarówno z tek-
stem polskim, jak i łacińskim, zdradzając tym samym dużą świadomość twórczą Kromera. 
Pisarz objaśnia nawet tytuł swojej pracy z 1568 roku, pokazując, że nie był obojętny na głos 
czytelników. Informuje, dlaczego za interlokutorów wybrał właśnie postaci Mnicha i Dwo-
rzanina oraz zwięźle kreśli treść poszczególnych ksiąg. Praefationes przynoszą tak wiele uwag 
metatekstowych, że ich uważna lektura pozwala poznać warsztat pisarski Kromera i uznać 
przyszłego biskupa warmińskiego za dojrzałego, odpowiedzialnego twórcę humanistycznego, 
a także za autora świadomego swego pióra.

Stosunek tekstu łacińskiego  
do polskiego pierwowzoru

Namysł nad zasadami poprawnego przekładu narodził się w kulturze łacińskiej, która u po-
czątków swej literatury odnotowuje parafrazę Odysei Homerowej, dokonaną przez Liwiusza 
Andronika. Także piśmiennictwo łacińskie dostarcza pierwszych teoretycznych uwag na 
temat poprawnego tłumaczenia74, w tym również te, do których odwoływały się kolejne 
epoki: Cycerona, Horacego i św. Hieronima. Na potrzeby niniejszego szkicu warto sięgnąć 
tylko po konkluzje rozważań pierwszego i ostatniego z nich ze względu na treść (teologicz-
ną) i formę (zretoryzowaną) Kromerowych dialogów. Cyceron, żyjący w pierwszym wieku 
przed Chrystysem wybitny mówca i pisarz, był przeciwny przekładowi dosłownemu (verbum 
de verbo). Arpinata w zachowanym wstępie do własnego tłumaczenia mów Demostenesa 
i Ajschinesa „O wieńcu” pisał: …ne converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et 
earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum 
pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servari (De optimo genere 
oratorum 14)75. Natomiast św. Hieronim (IV/V wiek), tłumacz Pisma Świętego, w liście do 
Pammachiusza (De optimo genere interpretandi 57,12) wyjaśnił swoje credo translatorskie 
w następujący sposób: Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me in interpre-
tatione Graecorum absque Scripturis Sanctis, ubi et verborum ordo misterium est, non verbo 

74 Bogatą literaturę przedmiotu dotyczącą przekładów w starożytności podaje Juliusz Domański we wstępie do: Cy-
ceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu. Teksty łacińskie i przek- 
łady polskie, przeł. W. Seńko, J. Domański, W. Olszaniec, wstępem poprzedził J. Domański, Kęty 2006, s. 6.

75 „A przełożyłem te mowy nie jako tłumacz, lecz jako mówca: te same zdania, ich treść, a także swoiste zwroty 
oddawałem w słowach odpowiadających naszemu zwyczajowi językowemu. Jeśli o nie idzie, to nie uważałem 
za konieczne tłumaczenie słowa za słowem, lecz zachowanie tego samego znaczenia wszystkich słów” (przeł. 
W. Seńko, w: Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, dz. cyt., s. 103).
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e verbo, sed sensum exprimere sensu76. Zarówno rzymski mówca, jak i ojciec Kościoła oraz 
tłumacz Biblii wypowiadali się przeciw przekładowi literalnemu, chociaż obu przyświecały 
nieco inne cele. O ile Cyceron był zwolennikiem artystycznego, retorycznego tłumaczenia, 
o tyle autor Wulgaty koncentrował się na oddaniu zwłaszcza myśli autora tekstu tłuma-
czonego. Jednak w przypadku Pisma Świętego opowiadał się za translacją dosłowną, gdyż 
verborum ordo misterium est. Wieki II i III są okresem triumfu przekładu verbum de verbo – 
wówczas najczęściej tłumaczono teksty chrześcijańskie, w których, jak w przypadku Pisma 
Świętego, liczy się nie tylko samo znaczenie słowa, ale też jego miejsce w zdaniu. Ta metoda 
dominuje do X wieku, a w XII–XIII staje się normą77. W renesansie, kiedy nie tylko powstają 
ważne traktaty o przekładaniu, jak chociażby De translatione recta (O poprawnym tłumacze-
niu) Leonarda Bruni, lecz także fala editiones principes dzieł greckich bądź ich tłumaczeń na 
język łaciński zalewa rynki wydawnicze (obok tłumaczeń na języki wernakularne), nie ma 
ustalonej i praktykowanej jednej „złotej zasady” przekładu, chociaż, jak pisze Włodzimierz 
Olszaniec78, w tym okresie dominuje translacja ad sensum.

W przypadku dialogu Monachus, sive Colloquiorum de religione libri…, który in quarto 
liczy ponad 1000 stron, trudno wypowiedzieć się jednoznacznie na temat metody transla-
torskiej Marcina Kromera, tym bardziej że mamy do czynienia z sytuacją szczególną, gdy 
jeden pisarz jest autorem dzieła napisanego w dwu różnych językach. W polskiej literatu-
rze przedmiotu dotyczącej dialogu Bieczanina, która jest stosunkowo skromna, dominuje 
przekonanie, że łacińskie księgi są jedynie tłumaczeniem polskiego utworu. Tezy, które są 
pewnego rodzaju uproszczeniem, wygłosiło dwóch wybitnych badaczy polskiego renesan-
su, a mianowicie Maria Cytowska i Jerzy Starnawski. Wymieniona jako pierwsza uczona, 
omawiając styl polskich dialogów Kromera, napisała: „Kiedy jednak zdecydował się na 
przekład łaciński swego polskiego dzieła, posłużył się, idąc za przyjętą w Europie modą, 
stylem Cycerona”79; łódzki profesor stwierdził natomiast: „Spod pióra Kromera wyszedł cykl 
najpiękniejszych dialogów wśród polskich religijnych polemik, zwany umownie Rozmowy 
Dworzanina z Mnichem (1551–1554), przełożony częściowo na niemiecki, a przez autora 
samego na łacinę”80. Nieco ostrożniej na ten temat wypowiada się E. Buszewicz, która co 

76 „Ja tymczasem nie tylko przyznaję się, ale zupełnie otwarcie oświadczam, że w tłumaczeniu tekstów greckich – 
z wyjątkiem Pisma św., w którym i kolejność słów jest tajemnicą – przekładam nie słowo za słowem, lecz myśl 
za myślą” (przeł. W Seńko, w: Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni…, dz. cyt., s. 119).

77 W. Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficino. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, 
Warszawa 2008, s. 18.

78 W. Olszaniec, dz. cyt., s. 20. Uczony zgrabnie podsumował renesansową praktykę translatorską w następujący 
sposób: „Obraz przekładu z greki na łacinę, jaki wyłonił się z analizy teorii i praktyki translatorskiej we wspo-
mnianym okresie, okazał się wcale niejednolity i wykraczający poza ramy sztywnej klasyfikacji. Uważne przyjrze-
nie się wypowiedziom teoretycznym i praktyce piętnastowiecznych tłumaczy pozwoliło stwierdzić, że ich prze-
kłady wymykają się na ogół przyjmowanemu przez część uczonych trójdzielnemu schematowi, który obejmuje 
przekłady skrajnie dosłowne (ad verbum) oraz wierne bądź swobodne tłumaczenie retoryczne” (tamże, s. 219).

79 M. Cytowska, Erazmianizm w literaturze polskiej XVI–XVII w., w: Studia porównawcze o literaturze polskiej, 
red. T. Michałowska, J. Ślaski, Wrocław 1980, s. 17.

80 J. Starnawski, Zarys dziejów literatury staropolskiej, Lublin 1993, s. 64.
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prawda pisze o „przekładzie dwóch pierwszych dialogów”81, ale jednocześnie zachęca do 
przebadania zależności między tekstami: „Uważna lektura ostatniej redakcji [1568] pracy 
humanisty z Biecza i porównanie jej z pierwotną polską wersją to przedsięwzięcie warte za-
chodu…”82. Badaczka dostrzega bowiem rozbieżności między polskimi a łacińskimi księgami 
dialogów83. Należy też zauważyć, że w żadnym łacińskim tytule Monachus, sive Colloquiorum 
de religione libri…, ani w tym z 1559, ani z 1568 roku, nie ma informacji o tłumaczeniu 
Rozmów… z języka polskiego na łacinę. W ostatniej edycji brak w ogóle wzmianki o wyda-
niach ich polskiej wersji, a w 1559 roku czytamy: …de quattuor Polonica lingua ante octo et 
novem annos conscriptis atque editis nunc recens Latina lingua donati et aucti (‘…z czterech 
napisanych i wydanych w języku polskim przed ośmioma i dziewięcioma laty. Teraz ostatnio 
w języku łacińskim udostępnione i powiększone’)84.

O tym, że łacińskie księgi są czymś więcej niż tylko przekładem, można się przekonać, 
dokonując zestawienia kolejnych ksiąg Rozmów… z łacińskimi edycjami. Lektura samych 
praefationes do wydań z 1559 i 1568 roku każe być ostrożnym przy stawianiu tezy, jako-
by Kromer jedynie przełożył polskie Rozmowy… na język łaciński. Wystarczy porównać 
choćby objętość polskich i łacińskich tekstów w niniejszych edycjach krytycznych obu 
dzieł. Zestawienie Rozmów… z wydaniem z 1568 roku, a także z wcześniejszymi (z 1559 
i 1560 roku – księgi I i II oraz z 1561 roku – księga III) pozwala wyprowadzić następujące 
wnioski: żadne łacińskie wydanie dialogu nie jest tylko tłumaczeniem polskich Rozmów… 
Już w edycji z 1559 roku, obok partii przekładanych, znalazły się liczne passusy nieobecne 
w dialogach wernakularnych. Ponadto w partiach dodanych znalazło się znacznie więcej 
argumentów teologicznych z licznymi odwołaniami do pism autorów zarówno katolickich, 
jak i protestanckich. Warto również odnotować, że Bieczanin zachował w edycji z 1568 roku 
partie tłumaczone, które zawierały napastliwe bądź żartobliwe, nieodnoszące się do warstwy 
merytorycznej sporu, uwagi jego uczestników. Nie znaczy to oczywiście, że w dziele Mona-
chus, sive Colloquiorum de religione libri… brakuje przekładanych z polskiego pierwowzoru 
fragmentów dyskursu religijnego. Są one uwzględnione, jednak po uzupełnieniu o bardziej 
erudycyjne wywody Mnicha celem ich dostosowania do wyższych wymagań intelektualnych 
nowego projektowanego czytelnika.

Warto w tym miejscu podzielić się ogólną refleksją na temat różnic między polskimi 
a łacińskimi dialogami. Pierwszą z nich, i to znaczną, widoczną także w niniejszych edycjach 
krytycznych, jest objętość. O ile w przypadku tekstu polskiego mamy do czynienia z czterema 

81 E. Buszewicz, dz. cyt., s. 403.
82 Tamże, s. 406.
83 Podobną ostrożność wykazuje M. Korolko, pisząc o „łacińskiej przeróbce (na przekładzie) dialogów”, 

zob. M. Korolko, dz. cyt., s. 56.
84 Nie należy traktować imiesłowu donati jako metafory translacji, gdyż ten sam autor w tytule innego dzie-

ła pisze wprost, że zostało ono przetłumaczone na język polski i niemiecki: Catecheses, sive Institutiones 
duodecim de septem sacramentis et sacrificio missae et de funebribus exequuis…ad utilitatem parochorum et 
aliorum sacerdotum, in Polonicam Germanicamque linguam conversae, Kraków: oficyna Mikołaja Szarffen- 
berga, 1570.



Agnieszka Dziuba26

rozmowami w czterech księgach, o tyle łacińskich rozmów jest aż osiem – każda księga wy-
dania z 1568 roku dzieli się bowiem na dwa dialogi. Jak wyżej wspomniano, polski tekst od 
początku był przeznaczony zwłaszcza dla ludzi nienależących do elit intelektualnych. Marcin 
Kromer, wykształcony na uniwersytetach w Padwie i Bolonii humanista, przestrzegając reto-
rycznej zasady decorum, pisał po polsku tak, by mogli zrozumieć go również ludzie, którzy 
nie mieli za sobą edukacji uniwersyteckiej. Łacińskie dialogi z kolei, powstałe z inspiracji 
erudytów nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z Europy, musiały zostać napisane inaczej. 
Różnice podyktowane wykształceniem odbiorcy obejmują kontekst literacki, historyczny 
i polityczny. W tekście polskim niewiele jest bowiem bezpośrednich odwołań do postaci 
z przeszłości grecko-rzymskiej i autorów antycznych, jakie pojawiają się w dziele pisanym 
po łacinie85. Nie znajdziemy też uszczegółowionych informacji dotyczących dziejów Europy 
i Kościoła. Co ciekawe, Kromer stara się unikać w Rozmowach… wspominania imiennie Jana 
Łaskiego, wybitnego polskiego działacza reformacji, szeroko znanego w ówczesnej Europie86. 
Pisarz nie obciąża pamięci polskojęzycznego czytelnika nadmiarem informacji o tym, co 
dzieje się w łonie Kościoła reformacyjnego. W Rozmowach… wymienia dużo mniej nazwisk 
niż w księgach łacińskich, rzadziej też odwołuje się wprost do dokumentów i pism prote-
stanckich. Przekaz jest dość ogólny w stosunku do wersji łacińskiej i skupiony na prostej 
polemice, zrozumiałej argumentacji, a przy tym niekiedy mocno nasycony emocjonalnie. 
Drugim powodem tak znacznego przyrostu materiału, również względem łacińskich wydań 
z 1559, 1560 i 1561 roku, były obrady soboru trydenckiego i pojawiające się w trakcie jego 
trwania pisma okołosoborowe, do których pisarz miał dostęp w czasie swoich licznych po-
dróży dyplomatycznych (zob. praef. 6). Jest to zarazem podstawowa przyczyna istniejących 
różnic ideowych między polskim a łacińskim dziełem.

Przedmiotem niniejszej refleksji są części „wspólne” obu wersji językowych. Mają one 
posłużyć próbie odpowiedzi na pytanie o metodę przekładu, jaką zastosował w swojej pracy 
Bieczanin. Porównane zostaną jedynie te passusy, które można uznać za tłumaczenie mniej 
lub bardziej dosłowne. Pominięte zaś zostaną marginalia, wstępy, listy, które znalazły się 

85 W passusie III 119 polskiego dzieła Kromer podał przykład „jedności w ciele” (każdy organ w ciele ludzkim spra-
wuje właściwą dla siebie funkcję, a zamiana ról powoduje chaos i zagrożenie dla życia i zdrowia organizmu). Jego 
przesłanie ma służyć egzemplifikacji tezy o tym, że każdy element (członek) Kościoła, pełniący przypisane sobie obo-
wiązki, jest potrzebny dla prawidłowego działania całości. W łacińskiej wersji fragmentowi temu odpowiada passus 
III 1,122, który kończą słowa: …aut si ventri cetera membra ministerium suum negent, sicut aliquando Menenius 
Agrippa apud Romanam plebem sapienter fabulatus esse memoratur…(‘albo jeśli pozostałe członki odmówiłyby swo-
jej służby żołądkowi, jak wspomina się, że niegdyś Meneniusz Agryppa opowiadał w bajce ludowi rzymskiemu…’). 
Kromer nawiązuje tutaj do postaci Meneniusza Agryppy, który w czasie tzw. I secesji miał opowiedzieć ludowi rzym-
skiemu bajkę o buncie części ciała przeciw żołądkowi. Opowieść ta znajduje się w Ab urbe condita Liwiusza (II 33).

86 W passusie III 45 tekstu polskiego czytamy: „Wyszły tymi czasy książki niejakie z Anglijej, przy których nasz je-
den Polak imię swoje przypisał”. W tekście łacińskim odpowiada mu passus 38 z rozmowy pierwszej księgi III, 
gdzie czytamy: Prodiit ante aliquot annos libellus quidam ex Anglia, cui Ioannes Lascus, qui se baronem Poloniae et 
superintendentes peregrinarum Ecclesiarum (hoc vere) nominat, nomen suum apposuit (‘Wyszła przed kilkoma laty 
jakaś książeczka z Anglii, której swoje imię przydał Jan Łaski, nazywający się baronem Polski i zwierzchnikiem 
zagranicznych Kościołów (to prawdziwie)’). 
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w kolejnych edycjach87, a także indeks, zamykający wydanie z 1568 roku. Należy jednocze-
śnie zaznaczyć, że bliższe polskim Rozmowom… są łacińskie wydania z 1559, 1560 i 1561 
niż edycja z 1568 roku, co również zostanie poniżej pokazane88.

Pobieżne choćby porównanie tekstu polskiego wszystkich czterech ksiąg (rozmów) 
z dziełem Monachus, sive Colloquiorum de religione libri… ujawnia brak jakiejkolwiek zasady 
czy klucza latynizowania tekstu. Jednocześnie zastrzec należy, iż w przypadku tych samych 
cytatów z Pisma Świętego, dzieł ojców Kościoła czy pism protestanckich zbieżność tekstu 
polskiego i łacińskiego jest znacząca i wynika z tłumaczenia materiału źródłowego w duchu 
Hieronimowym. Początek pierwszej księgi, który jest dialogiem wprowadzającym, służącym 
zagajeniu rozmowy, ma niewiele miejsc wspólnych z księgą I polskich Rozmów… W wersji 
polskiej (I 1-2) wygląda on następująco:

Dworzanin: Słysz, ty licemierniku, Antykrystów sługo, nieprzyjacielu prawdy i krzyża Krystusowego. 
Mnich: Kogo ten woła tak pięknymi przezwiski? D.: Tobie mówię, wilku w owczej postawie, ty w bła-
zeńskim odzieniu, któryś się po błazeńsku ogolił. M.: Ku mnie ten mówi. Musi być człowiek tej nowej 
wiary, która niedawno w Niemcach powstała. Znać, iż dworzanin. Pójdę przedsię jakoby nie bacząc, 
abych guzu nie dostał, bo za takim gromem rad piorun bije. D.: Mnichu, mnichu! M.: Ozwę mu się, 
wszak mię nie zje: A mnie wołasz, dobry panie? D.: Jakoby nie słyszał albo nie rozumiał. M.: Dziw-
nymi mię imiony krzcisz, a nic nie wwięzujesz. D.: Wej mnicha, brałby! Owa kiedy-by-ć kto co wwiązał, 
przekrzciłby się, i zrzuciwszy tę błazeńską kapicę ze wszystkimi zabobony licemierniczymi, przyjąłbyś 
Ewangeliją.

W wydaniu łacińskim z 1568 roku czytamy:

Aulicus: Heus tu lupe, Pharisaee. Monachus: Me hic appellat. Apparet esse aulicum et quidem infectum 
labe Lutherana. A.: Monache, Monache! M.: Solet nobis esse molestum hoc genus hominum. Sed respon-
debo tamen ei. Me vocas, bone domine? A.: Quasi non audias vel non intelligas. M.: Mirifice me appel-
las. A.: An non vere? Quin tu pharisaicum istum cultum corporis pariter cum superstitionibus abicis et 
Evangelium amplecteris? (I 1,1).
(‘Dworzanin: Słuchaj ty wilku, faryzeuszu. Mnich: Mnie ten przezywa. Jasne jest, że to dworzanin 
i z pewnością zarażony luterańską zarazą. A.: Mnichu, mnichu! M.: Zwykle przykry nam jest ten rodzaj 
ludzi. Lecz jednak odpowiem mu. Mnie tak wołasz, dobry panie? A.: Jakbyś nie słyszał albo nie rozumiał. 
M.: Dziwnie mnie przezywasz. A.: A czyż nie prawdziwie? Czyż porzucasz ów strój faryzejski wraz z za-
bobonami i przyjmujesz Ewangelię?’).

Polski dialog jest obszerniejszy. Zawiera też większy ładunek emocjonalny. Rozpoczy-
na się potrójną inwektywą wypowiedzianą przez Dworzanina wobec Mnicha, czego 
nie ma w wersji łacińskiej. Co prawda ją również otwiera wypowiedź Dworzanina, ale 
napastliwy charakter zwrotu do słuchacza widoczny jest dopiero w metaforach wilka 

87 List Piusa IV do Kromera, zamieszczony w edycji z 1568 roku; list Cholinusa do Czytelnika, opublikowany 
w wydaniu łacińskim z 1568 roku z kartą tytułową …tres libri…; list Kromera do brata Mikołaja, znany z edycji 
z 1568 roku.

88 Dla łatwiejszej orientacji w zestawianych cytatach pogrubiono odpowiadający sobie tekst polski i łaciński wydania 
z 1568 roku. Podkreślono natomiast te passusy, które znalazły się dopiero w edycji z 1568 roku, tzn. nie było ich 
w wydaniach z 1559 (w przypadku ksiąg I i II) oraz z 1561 roku (księga III).
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i faryzeusza, którymi to określeniami Aulicus/Dworzanin obrzuca swego rozmówcę89. 
W tekście łacińskim nie pojawiają się wypowiedzi ironiczne („piękne przezwiska”) czy 
kolokwialne, typu „przecież mnie nie zje”, brak też ekspresji, wynikającej z szybkiej wy-
miany napastliwych zwrotów, w rodzaju: „M.: Dziwnymi mię imiony krzcisz, a nic nie 
wwięzujesz. D.: Wej mnicha, brałby!”. Dialog jest stonowany, wyważony, a nawet ele-
gancki. Nie jest jednak pozbawiony złośliwości wobec zwolenników Lutra. Metafora lu-
teranizmu jako zarazy, a osoby wyznawcy jako zarażonej jest typowa dla polemiki kon-
trreformacyjnej i łacińskiego dzieła Kromera. Warto zwrócić uwagę, że zdanie, w którym 
pojawia się wyżej omawiany środek stylistyczny, jest przykładem translacji ad sensum. Au-
tor, przekładając polską wypowiedź Mnicha, oddał sens zdania, ale nie przetłumaczył go 
dosłownie.

Do grupy przekładów literalnych można na pewno zaliczyć łaciński passus I 1,27 i jego 
polski odpowiednik I 16–17:

Zasię było-ć wiele kacerzów w Kościele krześcijańskim, którzy dobry i świętobliwy żywot wiedli, jako 
Tatiani, którzy się też encratitas od powściągliwości zwali; euchitae, którzy od modlitwy, apostolici, 
Manichaei, Audiani, Novatiani, którzy od czystości catharos się nazywali. Stateczny-ć też i dobry ży-
wot wiedli Apollinaris i Nestoryjusz, a mądrzy i uczeni biskupi byli, a jednak fałszywi prorocy byli. I za 
to je Kościół albo Zbór krześcijański miał i potępił, i owszem – zawsze przedtym kacerze statecznym a 
świętobliwym żywotem w serca ludzkie się wkradali, jako Chryzostom święty świadszy, jedno to teraz 
swą wolą, rozpustnością a zuchwalstwem się zalecają. A tak nie toć są owoce, po których fałszywego 
proroka poznać? D.: Któreż? M.: Nauka, bracie miły, nauka… 
Multi fuerunt in religione90 Christiana haeretici honestate et sanctimonia vitae praediti. Quales fuere 
Tatiani, qui se etiam encratistas dixere propter continentiam; euchitae a precatione; apostolici, Man-
ichaei, Audiani, Novatiani, qui propter puritatem cathari dicti sunt. Apollinaris quoque et Nestorius, et 
Eustathius honeste vixerunt fueruntque docti et vigilantes episcopi, et tamen falsi prophetae et haeretici, 
eoque loco eos habuit Ecclesia catholica et eo nomine damnavit. Quin semper antehac haeretici hon-
estate et sanctimonia vitae in animos hominum influebant, teste Chrisostomo; nunc demum nequitia, 
improbitate et audacia vulgo se commendant. Non igitur hi sunt fructus, a quibus falsus propheta 
cognoscitur. A.: Quinam ergo? M.: Doctrina, frater mi, doctrina.
(‘Wielu było w Kościele chrześcijańskim heretyków odznaczających się uczciwością i świętością życia. 
Tacy byli tacjanie, którzy nazywali się także enkratystami z powodu powściągliwości; euchici od modli-
twy; apostolicy, manichejczycy, audianie, nowacjanie, którzy z powodu czystości zostali nazwani katarami. 
Także Apolinary i Nestoriusz, i Eustacjusz, żyli uczciwie i byli uczonymi i czujnymi biskupami, a jednak 
fałszywymi prorokami i heretykami, i za takich ich miał Kościół powszechny, i z tego powodu potępił. 
Owszem, zawsze przedtem heretycy uczciwością i świętością życia oddziaływali na umysły ludzi, jak 
świadczy Chryzostom; teraz w końcu nikczemnością, bezbożnością i zuchwałością powszechnie zjed-

89 Warto w tym miejscu przywołać edycję z 1559 roku, w której pierwsze wypowiedzi interlokutorów brzmią 
w następujący sposób (k. A): Aulicus: Heus tu Pharisaee. Monachus: Ad me hic verba facit (‘Dworzanin: 
Słuchaj ty, Faryzejczyku. Mnich: Do mnie ten mówi’). We wspomnianej edycji nie brak inwektywy lupus, 
która znalazła się zarówno w tekście polskim, jak i łacińskim z 1568 roku. Tekst polski sugeruje, że mamy tu 
nawiązanie do słów z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 7,15). Jak się wydaje, określenie „wilcy”, które wypo-
wiadali protestanci przeciw katolikom, było dość pospolite. Por. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1995, s. 231. 
Natomiast słowa Mnicha są bezpośrednim tłumaczeniem z języka polskiego.

90 W tym przekładzie Kromer tłumaczy rzeczownik „Kościół” słowem religio, które jest przez niego wielokrot-
nie wykorzystywane dla oddania różnych treści, np. w przytoczonym niżej passusie z 1559 roku (k. 3v) temu 
pojęciu odpowiada „wiara” (w polskiej wersji w I 56).
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nują sobie względy. A czyż to nie są owoce, po których rozpoznaje się fałszywego proroka? A.: Jakżeż to? 
M.: Nauka, mój bracie, nauka…’).

Z zestawienia powyższych cytatów wynika, iż w wydaniu z 1568 roku znajdują się par-
tie tekstu dosłownie przetłumaczonych Rozmów… Drobne różnice między nimi dotyczą 
pojedynczych słów, które zostały dodane w tekście łacińskim i nie zmieniają treści wypo-
wiedzi, a jedynie podnoszą jej walor erudycyjny. Przymiotnik vigilans, który zastąpił „mą-
drego”, ma znaczenie „czujny”, „uważny”. Być może mamy tu do czynienia ze świadomym 
nawiązaniem do mów Cycerona, gdzie słowo to występuje zawsze jako epitet polityka, który 
z zaangażowaniem troszczy się o dobro współobywateli, np. Venit mihi in mentem M. Ca-
tonis, hominis sapientissimi et vigilantissimi (In Verrem II 5,180; ‘Przychodzi mi na myśl 
Marek Katon, człowiek najmądrzejszy i najbardziej czujny…’); Exspecto quid tribunus plebis 
vigilans et acutus excogitet (De lege agraria I 3; ‘Oczekuję, żeby trybun plebejski, czujny 
i surowy, wymyślił…’). Dodanie imienia Eustacjusza i umieszczenie „heretyków” obok fał-
szywych proroków sprawia, że dzięki prostemu zabiegowi enumeracji tekst nabiera arty-
stycznego szlifu. Należy jednak pamiętać, że cały przywołany fragment łaciński jest powtó-
rzeniem tego, co było już w edycji z 1559 roku – został on zatem przełożony na długo przed 
edycją finalną.

Najwięcej „miejsc wspólnych” można odnaleźć w dialogach Dworzanina z Mnichem 
o charakterze wprowadzającym i kończącym dyskusję na dany temat (np. Rozmowy… IV 1–2 
oraz Monachus IV 1,1–2). Interesującym przykładem pracy Kromera z polskim pierwo-
wzorem jest passus, w którym Mnich opisuje swemu rozmówcy zmienność i niestabilność 
doktryny protestanckiej (zob. Rozmowy… I 56):

Nie ukażesz mi dwu powiatów, i owszem, ani dwu miast w Niemcach, któreby się w wierze zgadza-
ły. Inaczej w Wittembergu dzierżą, inaczej w Norembergu, inaczej w Auszpurku, inaczej w Lipsku, 
inaczej w Majdemburku, inaczej w Królewcu etc. Co mówię o mieściech?! W jednym mieście inaczej 
u jednej, inaczej u drugiej fary uczą, i owszem, w każdym domu inaczej trzymają; co więtszego – 
w jednym domu gospodarz z gościem albo z komornikiem, ociec z synem albo zięciem, matka 
z dziewką, brat z bratem, żona z mężem się nie zgadza. Ale ten z Melanchtonem dzierży, on z Osy-
jandrem, ów z Bucerem, drugi z Brencyjuszem, drugi z nowokrzczeńcy, drugi z Zwinglijuszem albo 
Oekolampadyjuszem, albo Kalwinem, albo Korwinem, albo Sarceryjuszem, abowim i ci doktorowie ich, 
iż każdy na swej głowie wiarę chce stawić, między sobą, i z Lutrem samym się nie zgadzają. A nie mogę 
inaczej rzec, jedno, iż to Bóg tak na nie przepuścił, iż się między sobą nie rozumieją, jako na ony, 
którzy zaczęli byli budować wieżę babilońską, aby nie tylko rozumni, ale i głupi a prości ludzie jaśnie 
obaczyli a namacali, iż to przedsięwzięcie i nauka ich nie z Boga jest.

W wydaniu z 1568 roku tekst ów brzmi następująco:

Certe non dabis mihi duos tractus nec scio an duas civitates in Germania, ut nihil de Polonia nostra 
dicam91, per omnia consentientes inter se de religione ac dogmatibus. Aliter Vitembergae multa servan-
tur et creduntur, aliter Ienae, aliter Norimbergae, aliter Augustae, aliter Argentinae, aliter Lipsiae, aliter 

91 Zdanie wtrącone ma charakter retorycznej praeteritio, czyli deklaracji pominięcia.
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Tubingae, aliter Magdeburgi, aliter in Vandalicis et maritimis civitatibus92, aliter in Prusia93. Atque ibi 
non ubique eodem modo, sicut et in Saxonia. Et apud Helvetios aliter Genevae, aliter Tiguri. Quid dico de 
civitatibus. In unaqualibet civitate secus in hac quam in illa paroecia. Immo vero in singulis domibus 
diversae sunt religiones94. Quin, quod maius est, in una domo paterfamilias et inquilinus, pater et filius, 
socer95 et gener, mater et filia, uxor et maritus fratresque germani inter se dissentiunt, quamvis plerum-
que dissimulent propter edicta et animadversiones magistratuum. In quibus sunt isti pseudoevangelici multo 
vigilantiores quam nostri. Nec mirum quod populi dissentiunt, cum et ipsi eorum doctores, quilibet suo 
sensu de religione statuentes Scripturamque interpretantes, inter se disdiapason, quod dicitur, dissideant. 
Non profecto aliter sentio, quam Deum confudisse non tam linguas, quam sensus et mentes eorum, ut se 
invicem non intelligant, sicut illi, qui olim turrim Babel aedificare orsi erant. Quo non modo prudentes, 
verum etiam idiotae et bardi certant96 et quasi manu contrectent istud eorum consilium doctrinamque 
ex Deo non esse nec Deo placere. (I 2,2).
(‘Na pewno nie pokażesz mi dwóch powiatów, nie wiem, czy nawet dwóch miast w Niemczech, że 
nic o naszej Polsce nie wspomnę, któreby zgadzały się we wszystkim co do religii i dogmatów. Inaczej 
w Wittenberdze uważają i wierzą, inaczej w Jenie, inaczej w Norymberdze, inaczej w Augsburgu, inaczej 
w Strasburgu, inaczej w Lipsku, inaczej w Tybindze, inaczej w Magdeburgu, inaczej w miastach wendyc-
kich97 i nadmorskich, inaczej w Prusach. I u Helwetów inaczej w Genewie, inaczej w Zurychu. Po cóż mó-
wię o miastach? W każdym mieście, nawet w pojedynczej parafii, owszem, w pojedynczych domostwach 
są różne religie. Co więcej, w jednym domu głowa rodziny i gość, ojciec i syn, teść i zięć, matka i córka, 
żona i mąż, i bracia rodzeni są różnego zdania, chociaż w większości przypadków obojętnie podchodzą 
do edyktów i rozporządzeń urzędniczych. Wśród nich są ci pseudo ewangelicy, o wiele czujniejsi niż nasi. 
Nic dziwnego, że ludzie nie zgadzają się między sobą, gdy sami nauczyciele rozstrzygają o religii, każdy 
według własnego sądu, i tak Pismo interpretują; między sobą jak disdiapazon98, jak się mówi, są podzie-
leni. Zaiste nie inaczej sądzę, jak tylko, że Bóg po to pomieszał zarówno języki, jak ich zmysły i rozum, 
ażeby nie rozumieli się wzajemnie, tak jak ci, którzy niegdyś przedsięwzięli budowę wieży Babel po to, by 
nie tylko ludzie mądrzy, lecz także prości i głupi naocznie przekonali się99, że ich przedsięwzięcie i nauka 
ani nie jest z Boga, ani Bogu nie jest miła’).

W miejscu wyżej podkreślonego fragmentu, w wydaniu z 1559 roku znajduje się passus:

Ac alius quidem cum Melanchthone sentit, alius cum Osiandro, alius cum Illyrico, alius cum Bucero, 
aliuc cum Brentio, alius cum Anabaptistis, alius cum Mennone, alius cum Svenckfeldio, alius cum Zvin-
glio vel Oecolampadio, vel Calvino, vel Corvino, vel Bulingero, vel Urbano Regio, vel Sarcerio. Nam et 

92 W edycji z 1559 roku zamiast tej frazy jest Vratislaviae.
93 Miastu Królewiec w wersji łacińskiej odpowiadają Prusy. Nie mamy więc do czynienia z przekładem literal-

nym.
94 W wydaniu z 1560 roku jest diversa est religio.
95 W tekście polskim widnieje „ociec z synem albo zięciem”, zaś w łacińskim wymieniono obie pary: ojciec i syn, 

teść i zięć.
96 W wydaniach z 1559 i 1560 roku znajdziemy animadvertant. Różnica semantyczna między tymi czasownikami 

nie jest duża. Można uznać je nawet w przytoczonym kontekście za synonimiczne.
97 Johann Peter Lotichius (1598–1669), niemiecki lekarz, poeta i historyk, w swoim monumentalnym dziele 

Rerum Germanicorum libri LV wymienia sześć miast hanzeatyckich określanych mianem Civitates Vandalici. 
Są to: Lubeka, Hamburg, Rostock, Wismar, Straslund i Lüneburg (I.P. Lotichius, Rerum Germanicarum…libri 
LV, Francofurti ad Moenum: typ. Wolfgangi Hoffmanni, 1646, s. 551).

98 Disdiapazon to termin muzyczny oznaczający podwójną oktawę; w niniejszym kontekście rzeczownik ów jest 
synonimem rozdźwięku. Przypomnijmy, iż teoria muzyki nie była Kromerowi obca – spod jego pióra wyszła 
praca Musicae elementa.

99 W dziele łacińskim zwrot quasi manu contrectent (‘jakby ręką dotknęli’) odpowiada obecnemu w tekście 
polskim „a namacali”.
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isti eorum doctores, cum quilibet suo sensu de religione statuat, Scripturamque interpretetur, inter se 
et a Luthero dissentiunt (1559, k. 3v).
(‘A inny z Melanchtonem tak samo myśli, inny z Osiandrem, inny z Illyrykusem, inny z Bucerem, inny 
z Brentzem, inny z anabaptystami, inny z Mennonem [Simonsem], inny ze Schwenckfeldem, inny z Zwing- 
lim, inny z Oekolampadem albo Kalwinem, albo Korwinem, albo Bullingerem, albo z Urbanem Regiu-
sem, albo Sarceriuszem. Albowiem i sami ich nauczyciele, gdy każdy rozstrzyga o religii według własnego 
sądu i Pismo interpretuje, różnią się między sobą i od Lutra’).

W ostatecznej wersji łacińskiego tekstu znalazły się przetłumaczone zdania z polskiej edycji, 
ale tylko te, które wcześniej pojawiły się w wydaniu z 1559 i „ocalały” po selekcji przed pu-
blikacją w 1568 roku. Porównanie polskiego passusu z analogicznym fragmentem z dzieła 
łacińskiego z roku 1559 wykazuje więcej podobieństw. Można nawet powiedzieć, że mamy 
w tym wypadku do czynienia z przekładem literalnym. Drobne różnice dotyczą jedynie war-
stwy stylistycznej: cały passus jest retoryczną enumeratio, która przechodzi w gradatio (civi-
tas, paroecia, domus) przeplataną podwójną anaforą (aliter…aliter, vel…vel). Tekst łaciński 
z 1568 roku jest staranniejszy pod względem artystycznego opracowania, występuje w nim 
więcej wyliczeń, zawiera też praeteritio. Należy jednak zauważyć, że w edycji z 1568 roku 
Kromer nie zamieścił nazwisk reformatorów, ograniczając się jedynie do wymienienia miast, 
w których działali. Wspomniał, że zwykli ludzie skonfliktowali się ze sobą głównie z powodu 
pism i opinii samych przywódców reformacji, którzy różnią się między sobą co do rozumie-
nia religii i kierunku interpretacji Pisma Świętego.

Interesującym zjawiskiem, które często można zaobserwować w pracy redaktorskiej Bie-
czanina, są bądź to przesunięcia tłumaczonych partii tekstu w obrębie odpowiadających 
sobie passusów, bądź tej samej rozmowy, ale w innym zupełnie kontekście (np. Rozmo-
wy… II 14 oraz Monachus II 1,17). Dość liczną i wewnętrznie różnorodną grupę stanowią 
passusy tekstu łacińskiego, w których Kromer dokonał zmian wymuszonych przez różnice 
w gramatyce, a głównie składni obu języków (np. Rozmowy… II 31 i Monachus II 1,41). Nie-
mało różnic pomiędzy polskim pierwowzorem a jego łacińskim odpowiednikiem znaleźć 
też można w warstwie językowej. Bieczanin, pracując nad łacińskim tekstem, wzbogacił go 
o liczne środki stylistyczne i retoryczne, takie jak metafory, porównania, pytania retoryczne, 
paronomazje, correctiones, enumerationes i wiele innych.

Te partie Rozmów…, które zostały przetłumaczone przez Kromera na potrzeby dzieła 
Monachus z 1568 roku, można uznać za rdzeń tekstu finalnego. Bieczanin zachował też z pol-
skiej wersji formę dzieła, podział na cztery księgi oraz tematykę poszczególnych części. Wy-
dania z 1559, 1560 i 1561 roku stanowią wyraźny pomost między Rozmowami Dworzanina 
z Mnichem a dziełem Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor. Owe pierwsze 
łacińskie wersje dialogów zawierają więcej partii tłumaczonych tekstu polskiego niż rozbudo-
wana edycja z roku 1568. W niniejszym, niewielkim objętościowo szkicu nie sposób wyczerpać 
tak obszernego i złożonego zagadnienia, jakim jest stosunek polskich Rozmów… do dzieła 
łacińskiego. Można się jednak pokusić o ostrożne postawienie tezy, że te passusy, które Marcin 
Kromer przetłumaczył z polskiego pierwowzoru, są translacją verbum de verbo, a to, co je zasad- 
niczo różni, poza oczywiście specyfiką języków, to amplifikacje o charakterze erudycyjnym.
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Erudycja Kromera

Trudno jest bez pogłębionych badań porównawczych wypowiadać się kompetentnie na te-
mat erudycji Marcina Kromera. Ogromna liczba źródeł, które pojawiają się w marginaliach, 
nie oznacza, że Bieczanin wszystkie te dzieła przeczytał. Prawdopodobnie korzystał z prac 
teologów katolickich, którzy przygotowywali grunt pod sobór trydencki, czy też tych pisarzy, 
którzy w czasie jego trwania publikowali swoje polemiki z protestantami. Forma recepcji 
pośredniej, typowa dla ówczesnych humanistów, była też charakterystyczna dla historycz-
nych dzieł Kromera. De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX opiera się w dużej mierze 
na pozostających jeszcze w rękopisie Annales Jana Długosza100 i Kronice Bernarda Wapow-
skiego101. Bieczanin korzystał z treści dzieł swoich poprzedników, z podawanych przez nich 
faktów, nawet dygresji i anegdot, ale przetwarzał je, nadając im nowy, humanistyczny wyraz. 

Źródłem, z którego przyszły biskup warmiński korzystał najczęściej, jest Pismo Święte. 
Wydaje się, że miał w ręku zarówno tekst grecki, jak i łaciński. W przypadku tego ostat-
niego odwoływał się do różnych tłumaczeń. Kilka cytatów w łacińskich Rozmowach… 
świadczy o tym, że dysponował on paryskim wydaniem Biblii z 1558 roku (zob. Monachus 
obj. II 1,9). Korzystał też z tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu Erazma z Rotterda-
mu (zob. Monachus obj. I 2,159; II 1,15) i z jego komentarzy do wydanego przekładu – In 
Novum Testamentum Annotationes (zob. Monachus obj. III 1,187). Problemem jest jedynie 
ustalenie edycji, z jakiej korzystał. Humanista z Niderlandów był dla Kromera dużym auto-
rytetem, gdyż często sięgał po wydane przez niego dzieła ojców Kościoła, np. listy św. Cy-
priana cytował za edycją przygotowaną przez Rotterdamczyka (być może z 1558 roku, zob. 
Monachus obj. II 1,74).

Kolejną grupą tekstów źródłowych, obficie cytowanych w dialogach Kromera, są dzieła 
ojców Kościoła, zarówno teologiczne, jak i historyczne. Do najczęściej pojawiających się 
autorów należy św. Augustyn, co nie powinno dziwić w kontekście zainteresowania prote-
stantów jego pismami. Należy przy tym zauważyć, że Bieczanin nie zawsze trafnie przypisuje 
dzieła ich autorom. I tak na przykład, podobnie jak współcześni mu humaniści, za auten-
tyczne uznaje listy wczesnych papieży, choćby Anakleta i Klemensa Rzymskiego. W drugiej 
rozmowie z księgi trzeciej swego łacińskiego dzieła odwołuje się kilkakrotnie do donacji 
Konstantyna (zob. Monachus obj. III 2,268; III 2,277), mając świadomość, że może to być 
dzieło nieautentyczne (zob. Monachus obj. III 2,278). O tym, że jest to falsyfikat, wiadomo 
było od 1440 roku, gdy Lorenzo Valla opublikował swój komentarz De falso credita et emen-
tita Constantini donatione declamatio. Pewnym dowodem na pośrednią recepcję tekstów 
wczesnochrześcijańskich jest też sposób cytowania przez Kromera jednego z listów Pseudo 
Anakleta za Hierarchiae ecclesiasticae assertio (1538) Alberta Pighiusa (zob. Monachus obj. 

100 A. Dziuba, Renesansowe czytanie kroniki Jana Długosza. Na przykładzie Bitwy pod Świecinem (17 IX 1462 
r.) Jana Długosza (Ann., lib. 12) i Marcina Kromera (De orig., lib. 25), „Zeszyty Długoszowskie” 2017, t. 16, 
s. 37–48.

101 A. Dziuba, Warsztat historiograficzny Marcina Kromera. Refleksja nad opisem klęski bukowińskiej. (De origi-
ne…XXX), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2012, t. 3, s. 521–537.
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III 1,232). Udało się również ustalić, że nawet św. Augustyna nie zawsze przytacza bezpo-
średnio, w jednym przynajmniej miejscu dialogu łacińskiego korzysta bowiem z De locis 
theologicis libri duodecim (1564) Melchiora Cano. W czwartej księdze łacińskiej Bieczanin 
podaje za nim cytat z pisma św. Augustyna oraz jego błędną lokalizację (zob. Monachus tekst 
i obj. IV 1,123). Dodajmy, iż obecny w drugiej księdze Rozmów… przekład fragmentu Liber 
de Spiritu Sancto Bazylego z Cezarei na język polski mógł zostać dokonany przez Kromera 
na podstawie edycji Omnia Divi Basilii Magni Archiepiscopi Caesareae Cappadociae, quae 
extant, Opera, wydanej w Bazylei w 1540 roku (zob. Rozmowy… tekst i obj. II 96–98 oraz 
Monachus tekst i obj. II 1,103).

Trudno również jednoznacznie ustalić, które z pism autorów protestanckich Kromer 
znał z bezpośredniej lektury. Podczas pisania tekstu polskiego być może miał w ręku trzy 
wydania (1521, 1536, 1541) Loci communes Filipa Melanchtona (zob. Rozmowy… obj. 
I 21, 65, 67) oraz dwie edycje (1530, 1540) Confessio Augustana (zob. Rozmowy… obj. I 61, 
64, 65, 67; III 36, 65, 69, 99). Pisząc Rozmowy…, prawdopodobnie dysponował też edy-
cją Institutio religionis Christianae Kalwina, opublikowaną w Genewie w 1550 roku (zob. 
Rozmowy… obj. III 65). Możliwe, że znaczną część literatury protestanckiej, w tym teksty 
Lutra, znał z niemieckojęzycznych wersji. Obszarem, który otwiera się przed przyszłymi 
badaczami erudycji Marcina Kromera, jest recepcja zarówno pisarzy chrześcijańskich, jak 
i protestanckich za pośrednictwem dzieł pisarzy kontrreformacyjnych. Wiadomo na przy-
kład, iż Bieczanin znał niektóre teksty reformatora z Wittenbergi dzięki lekturze Cochläusa 
(w szczególności jego Articuli CCCCC Martini Lutheri, ex sermonibus eius sex et trigin-
ta, quibus singulatim responsum est, 1525), co zaznaczył w marginaliach pierwszej księ-
gi Rozmów… (zob. Rozmowy… tekst i obj. I 67, 75, 79). Jako przykład takiej pośredniej 
recepcji można również podać wielokrotne wskazanie w objaśnieniach do I księgi tekstu 
łacińskiego nawiązań czy wprost cytowań przez Kromera, a nieuwidocznionych w margi-
naliach, dzieł Stanisława Hozjusza: Verae Christianae catholicaeque doctrinae solida pro-
pugnatio, 1558 (zob. Monachus obj. I 1,49; I 1,139; I 2,4–5; I 2,89), Confutatio Prolegome-
na Brentii, 1560 (zob. Monachus obj. I 1,12), Epistolae duae insignes…ad Sereniss[imum] 
regem, proceresque equitesque Polonos, in comitiis Varsaviens[ibus] congregatos, 1564 (zob. 
Monachus obj. I 1,39–40), Catholici cuiusdam et orthodoxi iudicium et censura, 1565 
(zob. Monachus obj. I 1,39–40; I 1,46; I 2,3). Kromer zacytował też zdanie Lutra, które 
znalazł w dziele De canonicae Scripturae et catholicae Ecclesiae auctoritate ad Henricum 
Bullingerum libellus (1543) Cochläusa (zob. Rozmowy… obj. I 75; Monachus obj. I 1,141). 
Zdanie to obecnie uważane jest za nieautentyczne, ale autorytet pierwszego biografa refor-
matora był tak znaczny, że przez ponad trzysta lat nikt nie podważał jego wskazówek.

Kromer jako doktor obojga praw dobrze znał prace z zakresu prawa kanonicznego (Cor-
pus iuris canonici, zob. m.in. Rozmowy… obj. IV 122, 185) i rzymskiego. Znakomicie też 
orientował się w dokumentach soborowych, na które się powoływał. W czasie pisania dia-
logu Monachus, sive Colloquiorum de religione libri… być może dysponował już czterotomo-
wym Conciliorum omnium, tum generalium, tum provincialium atque particularium…, wy-
danym w Kolonii w 1567 roku. Wskazują na to odnośniki w tekście dzieła z 1568 roku, które 
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zgadzają się z układem materiału z edycji opublikowanej rok wcześniej. Należy jednak za-
znaczyć, że w czasach Kromera funkcjonowały aż trzy wydania owych dokumentów sobo-
rowych. Pierwsze ukazało się w dwóch tomach w 1538 roku, drugie zaś z 1551 roku – już 
w trzech. Wszystkie zostały wydane w Kolonii w oficynie Johanna Quentela, zaś edycja 
ostatnia wyszła spod prasy jego dziedziców. Porównanie wszystkich tych wydań pozwala 
wysnuć wniosek, że podstawą kolejnych publikacji było wydanie z 1538 roku, konsekwent-
nie uzupełniane przez wydawców o nowe dokumenty. Dodajmy, iż jedna z dwóch pierw-
szych edycji została wykorzystana przez Bieczanina podczas przygotowywania polskiego 
tekstu Rozmów…, na co wskazuje marginalium obecne w księdze czwartej (zob. Rozmowy… 
tekst i obj. IV 74).

W przypadku dzieła szesnastowiecznego pisarza, jakim był Kromer, nie można zapo-
mnieć o jego zainteresowaniach antykiem, tym bardziej, że w Padwie studiował on literaturę 
łacińską i grecką. Duchowny ze zrozumiałych względów nie traktuje pisarzy antycznych jako 
autorytetów102, służą mu one raczej jako erudycyjne uatrakcyjnienie wywodów, bądź też 
jako inspiracja do budowania tkanki retorycznej Rozmów… Niekiedy trudno rozstrzygnąć, 
czy Bieczanin ma świadomość, że zastosowana przez niego fraza pochodzi od Salustiusza103 czy 
Cycerona, używa jej bowiem niemal bezwiednie. W przypadku Arpinaty Kromer wyko-
rzystuje jego twórczość różnorodnie. Na pewno w opisie niepokojów w krajach niemiec-
kich, wywołanych, zdaniem Kromera, przez protestantów, Bieczanin świadomie sięgnął 
po aparat retoryczny mów Cycerona. Podobnie jest z parafrazą zdania z jednego z listów 
Arpinaty (ad familiares 7,19), które zasygnalizował wtrąceniem ut scribit quidam (Mona-
chus II 1,19). Trudno jednak ustalić, czy szesnastowieczny humanista miał świadomość, 
iż wykorzystanego przez niego określenia pitagorejczyków (Monachus IV 1,68) użył po 
raz pierwszy Cyceron w De natura deorum 1,10. Bezpośrednio imię Cycerona pojawia się 
w dziele łacińskim zaledwie dwukrotnie (w polskim – w ogóle): raz w marginalium, gdzie 
znajduje się odesłanie do wypowiedzi na temat prawa ateńskiego (Monachus III 2,4)104 oraz 
raz w tekście głównym (Monachus III 2,79), w którym znalazła się parafraza z De oratore 
2,196. Najczęściej Kromer sięga jednak po poezję. Jego ulubionym poetą, który w tekście 
głównym dialogu Monachus sygnalizowany jest zdaniem ut ait poeta quidam, jest Hora-
cy. Bieczanin korzysta głównie z Listów (Monachus I 1,60 – Epistolae 1,4,16; Monachus 
I 1,101 – Epistolae 1,17,30–31; Monachus III 1,102 – Epistolae 1,18,15) w tym z Ars po-
etica (Monachus III 1,27 – Ars 2,32). Raz w marginalium pojawia się odesłanie do pierw-
szej księgi Gawęd (Monachus I 2,209), jednak jest to błędna informacja: w tekście głów- 
nym znajduje się bowiem cytat z Satyr Juwenalisa (Saturae 14,109). W łacińskim tekście 

102 W drugiej rozmowie III księgi Kromer zaczerpnął informacje historyczną z Dziejów Ammiana Marcellina 
(zob. Monachus tekst i obj. III 2,279). Można więc je tutaj potraktować jako źródło.

103 Chodzi tutaj o frazę w tekście Kromera: …et quorum idem est velle, idem nolle (Monachus III 1,135), która 
przypomina zdanie z monografii Salustiusza De coniuratione Catilinae 20,4: Nam idem velle atque nolle ac 
demum firma amicitia est.

104 W marginalium pojawia się błąd, gdyż odsyła do drugiej księgi, podczas gdy w istocie chodzi o księgę trzecią 
De officiis (3,55).
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dialogów znalazły się też cytaty, sentencje bądź pojedyncze słowa z komedii Plauta i Teren-
cjusza. I tak drugą rozmowę III księgi (Monachus III 2,1) otwiera cytat z Braci Terencjusza 
(Adelphoe 855–858). Z tej samej komedii (Adelphoe 966) pochodzi zwrot O lepidum caput 
(Monachus IV 2,74); użył go też Plaut w Żołnierzu samochwale (Miles Gloriosus 725). Trudno 
zatem wyrokować, która z komedii była tutaj dla Kromera źródłem, tym bardziej że ten ko-
lokwialny zwrot mógł powszechnie funkcjonować w łacińskim obszarze kulturowym105. Na 
pewno świadomie Kromer cytuje Plauta w passusie III 2,378 (Asinaria 781) oraz w I 1,118, 
gdzie, używając słowa sociennus, powołuje się na autorytet komediopisarza rzymskiego 
(ut Plautino verbo utar)106. Kilkakrotnie też Bieczanin daje w dziele łacińskim świadectwo 
znajomości filozofii i religii antycznej. W Rozmowach… z oczywistych względów brakuje tak 
wyrazistych odniesień do dzieł starożytności grecko-rzymskiej na płaszczyźnie werbalnej, 
co nie oznacza, że nie natkniemy się na ślady Kromerowej świadomości literatury tamtych 
czasów: w księdze III autor nawiązuje do pojawiającego się w Iliadzie Homera motywu 
pasterza narodów, obecnego również m.in. w twórczości Arystotelesa i Ksenofonta (zob. 
Rozmowy… tekst i obj. III 147).

Marcin Kromer zarówno w dziele polskim, jak i w łacińskim wykorzystał liczne źró-
dła o różnorodnym charakterze, niektóre z nich cytując, inne tylko pośrednio przywołując. 
Na pewno, podobnie jak w przypadku pisania De origine…, korzystał z prac swoich poprzed-
ników. Byli to zwłaszcza teologowie katoliccy, z Johannesem Cochläusem czy Stanisławem 
Hozjuszem na czele. Zadaniem badawczym wciąż pozostaje zgłębienie poziomu erudycji 
Kromera, głównie poprzez ustalenie korpusu wyzyskanych przez niego źródeł, zwłaszcza 
tych pośrednich. Na pewno jest to temat godny większej uwagi i pogłębionych studiów, które 
ułatwić może niniejsza edycja tomów z tekstem polskim (Rozmowy Dworzanina z Mnichem) 
i łacińskim dzieła (Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor).

105 Podobna sytuacja zachodzi w przypadku sentencji z passusu II 2,5: qui edere vult nucleum, frangat nucem. 
U Plauta brzmi ona: Qui e nuce nucleum esse volt, frangit nucem (Curculio 55). Nie sposób jednoznacznie 
ustalić, czy Kromer sentencję znał bezpośrednio z Plauta. 

106 Sociennus to neologizm, który pojawił się w komedii Skarb na określenie towarzysza (Aulularia 659).
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O wierze i o nauce luterskiej  
rozmowa pirwsza Dworzanina z Mnichem

Przedmowa
Pisarz Czytelnikowi zdrowia

[1] Aczkolwiek za chucią i chciwością uznania prawdy i rzeczy zba-
wiennych, która się tych czasów pospolicie we wszech ludziach okazu-
je, narodziło się wszędy pisania o wierze albo religijej tak wiele, iż nie 
tylko więcej przyczyniać nie trzeba, ale by i dobrze ująć a powścięgać 
tych, którzy się za mistrze wydawają, uczniami nie bywszy, a wszakoż iż 
wiele jest ludzi obojej płci w narodzie naszym polskim, którzy radzi się 
też około takich rzeczy i pisma obierają, a niemieckiego ani łacińskiego 
pisma nie czytają albo nie rozumieją, zdało mi się za potrzebną nieco 
o takich rzeczach naszym językiem napisać, a zwłaszcza w tej niniej-
szej różnicy i roztyrku około rzeczy zbawiennych, czego się ma człowiek 
krześcijański trzymać, czego wystrzegać, a jako ma rozumieć o tej nauce, 
która w Niemcach od Lutra i od jego naśladowników albo uczniów od 
trzydzieści lat nastała, około której jakmirz wszytek spór jest między 
ludźmi. [2] Bo jest ich wiele, którzy gdy się czego imą, niczym inym tego 
nie podpierają, jedno iż ten albo on tak pisał. A iżeby rzecz łacniejsza ku 
pojęciu była, a nic się z obu stron nie opuściło, tak się napisało, jakoby 
się dwa między sobą rozmawiali, Dworzanin jednę, a Mnich drugą stro-
nę dzierżąc. Gdzie za to proszę, aby się żaden tym nie obrażał, iż tym 
osobam ta rozmowa jest przypisana albo jeśli się komu będzie widziało, 
iżeby się gdzie nie do końca utciwą mową albo też dotknienim jakim 
uszczypliwym nieco wykroczyło. Abowiem to jest własność i przystoj-
ność takich rozmów, iż nie zawsze się tak pisze, jako słusznie ma być 
pisano, a nie to, co onemu, który pisze, ale co osobie onej, której mowa 
przywłaszczona bywa, przystoi, albo też co się pospolicie między taki-
mi osobami najduje. Czego sobie ku zelżeniu brać nie mają ci, którzy 
się w czym takim nie czują. [3] Są-ć w każdym stanie źli i dobrzy, ale 
jednak to tajno nie jest, czego się w którym stanie nawięcej zawadza. 
A jako dobrego źli sobie przywłaszczać nie mogą, tak jeśli co złego, tego 
dobrzy a stateczni ludzie w swym stanie nie tylko nie pochwalą, ale z ża-
łością i wstydem używają, a iżeby się to naprawiło, chutliwie się starają. 
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[4] Nikt się też nie dziwuj, iżem imienia swego nie przypisał. Dlategom 
to uczynił, aby rzecz samę w sobie rozbierano, a nie z osoby sądzono. 
Jeśli to wdzięcznie przyjmiesz, potka cię wrychle, da li Bóg, co lepszego 
i pożyteczniejszego. Zatym się dobrze miej.

O wierze i o nauce luterskiej  
rozmowa Dworzanina z Mnichem

[1] Dworzanin: Słysz, ty licemierniku, Antykrystów sługo, nieprzy-
jacielu prawdy i krzyża Krystusowego. Mnich: Kogo ten woła tak pięk-
nymi przezwiski? D.: Tobie mówię, wilku w owczej postawie, ty w bła-
zeńskim odzieniu, któryś się po błazeńsku ogolił. M.: Ku mnie ten mówi. 
Musi być człowiek tej nowej wiary, która niedawno w Niemcach powsta-
ła. Znać, iż dworzanin. Pójdę przedsię jakoby nie bacząc, abych guzu 
nie dostał, bo za takim gromem rad piorun bije. D.: [2] Mnichu, mnichu! 
M.: Ozwę mu się, wszak mię nie zje: A mnie wołasz, dobry panie? 
D.: Jakoby nie słyszał albo nie rozumiał. M.: Dziwnymi mię imiony 
krzcisz, a nic nie wwięzujesz. D.: Wej mnicha, brałby! Owa kiedy-by-ć 
kto co wwiązał, przekrzciłby się, i zrzuciwszy tę błazeńską kapicę ze 
wszystkimi zabobony licemierniczymi, przyjąłbyś Ewangeliją. M.: Cze-
mu nic? D.: Owa-ć łakomstwo panuje. M.: Nie wiem komu więcej panu-
je: mnie-li, który na swej kapicy przestawam, czy-li tym, którzy dlatego, 
iżeby nie dawać, co czyje jest, albo i cudze brać, od wiary i świętych 
obyczajów i ustaw przodków swych odstępują. [3] D.: Nie wiem, kto taki. 
M.: Aza nie ci, którzy się tej nowej ewangelijej jęli, aby kościoły złupili, 
księżą uciskali, dziesięcin nie dawali, czynszów nie płacili, role, łąki, wsi 
kościelne odejmowali? D.: A nie czynią tego też waszy bożkowie niektó-
rzy, którzy obrazy liżą? Was rzekomo bronią, a daj sam dwie na łęk, jako 
Stańczyk mówi. A tak nie wiara-ć przyczyną tego, iż wam, księżej i mni-
chom, dziesięciny i wsi biorą, ale iż tego źle używacie a wezwaniu i po-
winowactwu swemu dosyć nie czynicie. M.: Nie baczę-ć ja też, iżebyście 
wy, panowie dworzanie i rycerze, swemu dosyć czynili. Już wam też bar- 
zo miecze i groty pordzewiały, a rychlej u drugiego książki najdzie niżli 
pleszki. Ale dajmy temu pokój. Nie mówię-ć ja, iżeby dla wiary komu co 
brano, ale iż dla brania starej a dobrej wiary przodków swych odstępu-
jecie. [4] D.: Wiary my nie odstępujemy, i owszem, dzierżymy ją jako jej 
nas Pan Krystus nauczył, ale waszych mniszych i popowskich snów i za-
bobonów a papieskich wymysłów i bałwochwalstwa, które są przeciwko 
wierze i Słowu Bożemu, któremi-ście już dosyć długo świat błaźnili 
a chwałę Bożą i dobrodziejstwa Krystusowe dla swego pożytku-ście tłu-
mili, swe-ście dobre uczynki, świątości kościelne i Królestwo Niebieskie 
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prostym ludziom przedawali, a mówiąc długie modlitwy a czyścem, któ-
ry jest nakowalnią wszytkich waszych pożytków, strasząc, domy-ście 
wdów i sirotek pożyrali. A żaden z was darmo drzwi kościelnych nie 
zawrze ani ołtarza kadzi, jako Prorok o was powiada. Zamykacie Króle-
stwo Niebieskie przed ludźmi; sami nie wchodzicie ani inym wniść do-
puszczacie, iżebyście we wszem nad nami, laiki, jako nas zowiecie, górę 
mieli, a z jałmużny i ciężkiego potu naszego i naszych ubogich ludków, 
próżnując, psy, chłopy, szkapy karmili, a dobrego bytu i swej wolej we 
wszytkiej rozpustności łotrzy z łotry i z kurwami używali. M.: Tci się 
wżdy sam, jeśli mnie nie chcesz. D.: [5] Prawdę mówię. Łotrowie-ście 
wszyscy mniszy i księża, wespołek i z bogiem swym a bałwanem – pa-
pieżem. M.: Nowe to dworstwo, które podobno z tej nowej ewangelijej 
urosło, tak sprośnie a nieutciwie mówić. Inaczej-ci przed laty dworzanie 
mawiali. Ale nie dziwuję się temu, bo „z obfitości serca usta mówią”, jako 
Pan Krystus powiada, a garniec albo konew tym opływa, czym ją prze-
lejesz. Jest-ci prawda, iż my duchowni (a Boże daj to, byśmy prawdziwie 
duchownymi byli) nie do końca dobrze używamy tego, co nam Bóg dał, 
ale nie lepiej wy też, panowie dworzanie i rycerstwo. Mógłbych-ci ja też 
przypomnieć wasze i waszych żon łańcuchy, bramy, rzezanie, sznurko-
wanie, pirze, durkowanie, haftowanie, gry, psy i ine stroje, marności 
i utraty. Nie z nabożeństwa-ć też pochodzi, iżeście nam drwa zdrożyli, 
a jednak ja tego wam wszem wobiec nie przypisuję. Jest wiele cnych, 
dobrych i statecznych dworzanów i rycerzów, którzy nie winni za złe 
a niestateczne cirpieć. Także by też panowie dworzanie o księżej rozu-
mieć mieli, ale stara przypowieść: kto w piecku lega, ten drugiego ożo-
giem maca. [6] D.: Ale my wżdy swe utracamy, wy ubogich partekę a pot 
naszych poddanych. M.: Tenże wy też pot utracacie. A jużeście je tak 
ucisnęli i udręczyli ciężkimi a ustawicznymi robotami i winami, iż musi 
się Bóg nad wami, za ich wzdychanim i płaczem, ich krzywdy pomścić. 
Prawda-ć jest, iżby księżej przystojniej było tym dobrze szafować, co im 
nie tylko dla ich samych, ale i dla ubogich jest dano albo poruczono, 
a wam świeckim dobry przykład z siebie dawać. Ale gdy my was liczby 
nie słuchamy, nie napirajcie się jej też od nas. Każdy za się Bogu będzie 
liczbę czynił. Ty ktoś, który cudzego sługę sądzisz? „Panu swemu stoi 
albo upada”, jako święty Paweł pisze. D.: Wżdy was możemy upominać 
według onego pisma: „Każdemu Bóg poruczył o jego bliżnim”. M.: Upo-
minać braterskie, ale nie brać ani łajać albo sromocić. D.: Wszak święty 
Paweł pisze: „Karz, łaj albo bakaj”. M.: Aleś opuścił: „we wszej cirpliwości 
i nauce”. A też to rozkazuje biskupom, nie dworzanom ani żadnym 
świeckim. I to tenże Paweł starszego (nie tak w leciech, jako w dostojeń-
stwie) nie każe bakać, ale prosić jako ojca. [7] D.: O dziesięciny nic ani 

2[Ad] Tim[otheum] 4

1[Ad] Timo[theum] 5

Mala[achiae] 1
Matth[aei] 23

Matt[haei] 12

[Ad] Rom[anos] 14
Napominanie komu należy  
a jakie

Eccle[siastici] 17

O wierze i o nauce luterskiej Rozmowa I przedm. [4] / tekst [1]–[7]



Marcin Kromer44

o inne pożytki wasze, już ich nabywajcie i używajcie, jako chcecie, jedno 
Słowa Bożego nam nie brońcie, jeśli go sami nas uczyć nie chcecie. Już 
nas dalej ludzkimi ustawami i ancykrystowemi a dyjabelskimi zabobony 
za nos nie wodźcie ani w bałwochwalstwo przywodźcie. Już też dosyć 
o tym. Jużeśmy się obaczyli i prawdę-śmy poznali, której-eście wy taili. 
Już nam Luter oczy otworzył, a obłudności, przewrotności a niepobożne 
sprawy wasze odkrył. M.: Mnimałem, iżebym z krześcijaninem mówił, 
ano z luteranem. [8] D.: A co, Luter nie był krześcijaninem? I owszem, 
lepszym niż ty, który zarzuciwszy waszę hipokryzyją i przezduszne spra-
wy, szczyrą prawdę światu objawił. M.: Jam-ci mnimał, iżeby ją Syn Boży, 
Pan Krystus dawno był objawił. D.: Tak-ci jest, aleście ją wy mniszy 
z popy, z biskupy i z papieżmi potym byli zatłumili. Luter ją znowu, 
z ciemności wyrwawszy, na świat zjawił. M.: Tedy Luter jest u ciebie 
Duchem Świętym, którego Syn Boży obiecał po sobie, iż nas miał na-
uczyć wszytkiej prawdy, jako i o kacerzu jego uczniowie cataphryges, 
a Manichaei też o swym mistrzu przed kilkiemnaścieset lat twirdzili? 
[9] D.: Nie bluźni o to! Nie był-ci Luter Duchem Świętym, ale Duchem 
Świętym oświecony, Słowo Boże dobrze rozumiał i prawdziwie uczył. 
M.: Tedy wszytko prawda, co Luter uczył i pisał? D.: I barzo. M.: Toć tedy 
Duch Ś[więty] nieprawdę przez Dawida proroka mówił, iż „wszelki czło-
wiek kłamca”. Czy Luter nie człowiek był? D.: Był człowiek i jako czło-
wiek mógł się omylić, ale Duch Święty nie dopuścił mu błądzić. M.: Tedy 
ustawicznie z nim przebywał? D.: Tak jest. M.: Ja-ci-em za to miał, iżeby 
samemu Synowi Bożemu przywoito było ono, co o nim świadszył ś[wię-
ty] Jan Krzciciel: „Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, 
i został na nim”. D.: Za-ś nie czcił w Ewangelijej, co obiecał Krystus, iż 
miał nam zesłać Ducha Świętego, któryby z nami na wieki mieszkał? 
M.: Ale to, bracie miły, nie Lutrowi ani jednemu któremu z nas z osobna 
albo kilkiem obiecał, ale ciału swemu, to jest wszemu Kościołowi i Zbo-
rowi krześcijańskiemu, o którym pisze ś[więty] Paweł do Tymot[eusza], 
iż „jest słup i utwirdzenie prawdy”. O którem też powiedział Pan Krystus: 
„Kto was słucha, mnie słucha”. „A kto nie słucha Kościoła, niechaj-ci 
będzie za poganina i celnika”. A chcesz widzieć, iż Luter Ducha Bożego 
nie miał? D.: To byś chciał papieską bułą albo dekretałmi a ustawami 
biskupimi, albo szkolną sofistryją dowodzić? Już to ustawa, Pismem by 
to a Słowem Bożym trzeba. M.: Więc Pismem. [10] D.: Nie dowiedziesz 
tego. M.: Słuchaj jedno. Przodkiem mam za to, iż mi tego pozwolisz, 
jeśli jest albo był fałszywym prorokiem Luter, iż Ducha Ś[więtego] nie 
miał, acz i tego mogę Pismem podeprzeć, bo mówi Mędrzec: „Duch 
Ś[więty] karności albo nauki chroni się nieprawdy albo obłudności”. 
D.: To prawda i bez Pisma. M.: Po czymże nas Pan Krystus uczy fałszywe 
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proroki poznawać? D.: Z owoców. M.: A wiesz-że, które są owoce Ducha 
Świętego? D.: Powiedz. M.: Pisze Paweł ś[więty] do Galatów: „Owoce 
Ducha są miłość, radość, pokój, cirpliwość, dobrotliwość, dobroć, nie-
ukwapliwość, skromność, wiara, układność, powciągliwość, czystość”. 
Obaczże, miał-li ty rzeczy a cnoty w sobie Luter, czy-li tym przeciwne 
skutki cielesne, które tamże Paweł wylicza? Albo co do Tymoteusza wy-
pisał o ostatnich czasiech, które miały być niebezpieczne, iż „będą ludzie, 
którzy sami siebie będą miłować, chciwi, pyszni, hardzi, złorzeczliwi, 
rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, źli albo niepobożni, przezduszni, 
niespokojni, potwarce, niepowściągliwi, okrutni, nieludzcy, zdradliwi, 
krnąbrni, nadęci, ślepi a więcej miłujący rozkoszy niż Boga, którzy acz 
będą mieć postawę bogobojności, ale skutku jej się odrzeką. A tych się 
strzeż – mówi – abowiem z tych są, którzy się w domy wkradają a w nie-
wolą wwodzą niewiastki obciążone grzechy, które się rozmaitym żądzom 
poddały, zawsze się uczące, a nigdy ku umiejętności prawdy nie przycho-
dzące. Ale jako Jannes i Jambres Mojżeszowi się przeciwili, tak i ci praw-
dzie się przeciwią, ludzie skażonego umysłu a którzy się obłądzili około 
wiary”. Ale dalej się im nie powiedzie. Toć się wszytko w Lutrze najduje, 
kiedy sprawę a naukę jego wszytkę rozbierzesz. A z owoców, które ś[wię-
ty] Paweł Duchowi przypisuje, żadnego w nim nie najdziesz. Nie było-ć 
tam miłości ani pokoju, ani zgody, ani cirpliwości, ani skromności, ani 
układności, ani inych tych naśladujących cnót, gdzie nadęcie a pycha, 
nieposłuszeństwo, zgardzenie i sromocenie stanów i urzędów od Boga 
postanowionych, burzenia pospólstwa przeciw panom a przełożonym, 
pełno sprośnego i haniebnego łajania, bluźnienia, złorzeczenia i przekli-
nania, roztyrk i odszczepienie od jedności Kościoła. Tego mi zaprzeć 
nie możesz, iż się to wszytko jaśnie najduje w nauce i w pisaniu Lutro-
wym, jeśliś je czytał. [11] D.: Nie czytałem, ale mów przedsię. M.: Toć 
nie są skutki miłości ani pokoju albo zgody, które dwie rzeczy Słowo 
Boże nawięcej nam krześcijanom zaleca. „Z tego – powiada Pan Kry-
stus – poznają ludzie, iżeście moi zwolennicy, jeśli się spólnie miłować 
będziecie”. A Jan ś[więty] w pirwszym liście: „Kto powiada iżeby w świa-
tłości był, a brata swego nienawidzi, jeszcze w ciemności jest”. Dalej Pa-
weł ś[więty] do Efezów pisze: „Proszę was, ja więzień w Panie, abyście 
przystojnie chodzili w wezwaniu, którym-eście wezwani, ze wszytką 
pokorą i układnością, z cirpliwością, spólnie się podejmując w miłości, 
starając się, abyście chowali jedność ducha w związku pokoja. Jedno cia-
ło, jeden duch” etc.; także ad Philip[penses] 2. A sam Pan Krystus u Marka 

11
chodzili w wezwaniu – 1554-I(b); chodzili wezwaniu – 1551-I(a) (bł. opust.)

Matth[aei] 7

Owoce Ducha

[Ad] Galat[as] 6

Owoce Lutrowe

2[Ad] Tim[otheum] 3

Ioann[is] 13

1Ioan[nis] 2

[Ad] Ephe[sios] 4

Mar[ci] 9

O wierze i o nauce luterskiej Rozmowa I [7]–[11]



Marcin Kromer46

świętego: „Pokój miejcie między sobą”. Także Paweł ś[więty] do Rzymia-
nów: „Co się ku pokojowi ściąga, naśladujmy”. A do Koryntów: „Pokój 
miejcie, a Bóg pokoja i miłości będzie z wami”. A do Żydów: „Pokoju 
naśladujcie ze wszytkimi i świątobliwości, bez której nikt Boga nie oglą-
da”, skąd możesz rozumieć, iż tam Boga i Ducha Ś[więtego] niemasz, kto 
niepokój a roztyrki sieje, „abowiem nie jest-ci Bóg roztyrku, ale pokoja”, 
jako też indzie ś[więty] Paweł pisze. Powiedzże mi, jeśli była w nim po-
wściągliwość i czystość, który na jedzeniu, piciu i we wszej swej woli nie 
tylko żywot, ale i naukę swą sadził, a księżą, mnichy, mniszki, które Panu 
Bogu czystość były ślubiły, od siebie począwszy, poożeniał, albo iż wła-
śniej rzekę – cudzołóstwem splugawił? [12] D.: Owa u ciebie w jednej 
cenie kurestwo a święte małżeństwo. Ale temu nie dziw, gdyż są między 
wami, którzy śmieją powiadać i twirdzić, iż lepiej kapłanowi z wolną 
białągłową, ba, i z cudzą żoną obcować, niżli się ożenić! M.: Nie wiem, 
by kto w Kościele krześcijańskim tak uczył. D.: Biskup to jeden miał 
mówić, poszepcę-ć w ucho. M.: Nie wierzę, by ten to mówił. Tak go to 
zły człowiek potwarza. Jam-ci słyszał, iż on mówił: „Znośniejsza rzecz 
jest kapłanowi nieczystego grzechu albo i cudzołóstwa się dopuścić, niż 
się ożenić”. D.: Więc tak. M.: Daleko to od onego. Toć tak ci waszy nowi 
ewanjelistowie nie tylko ludzkie, ale i Boże słowa często wywracają. Ina 
rzecz mówić: „Znośniejsze to niż ono”, niżli „Lepsze to niż ono”, bo lep-
sze jedno drugiego, kiedy oboje dobre, ale kiedy mówię: „Znośniejsze to 
niż ono”, toć już dawam rozumieć, iż oboje złe, ale to wżdy mniej złe, 
które znośniejsze. A tak nie baczę ja tego, iżeby w tym zbłądził, gdy po-
wiedział, iż znośniejsza jest kapłanowi nieczysty grzech albo cudzołó-
stwo popełnić niż się ożenić. Toć i ś[więty] Augustyn o białychgłowach 
Panu Bogu poślubionych napisał. D.: Więc tak Augustyn pisze? M.: Nie 
dotcili się tam tego waszy apostołowie, czy-li zatykają na to sobie uszy 
jako żmije, kiedy je zaklinają? A nie tylko Augustyn, ale i Ambroży 
ś[więty] takie złączenie cudzołóskim obcowanim a czartowską kuczą 
zowie. [13] D.: Nie wiem, co Augustyn albo Ambroży pisze, ale wiem, iż 
ś[więty] Paweł powiada: „Utciwe małżeństwo we wszytkich a łoże nie-
pokalane. Ale kurewniki i cudzołożniki będzie Bóg sądził”. Toć jest Sło-
wo Boże, któremu ani Augustyn, ani Ambroży, ani żadne wymysły ludz-
kie przeciwić się nie mogą. M.: Nie mogą ani się przeciwią. D.: Jako to? 
A nie przeciwią się to, gdy Pismo Święte powiada: „Utciwe małżeństwo 
we wszytkich”, a ludzie powiadają: nieutciwe w kapłaniech? M.: W tym 
się mylisz, iż mnimasz, iżeby prawdziwe małżeństwo było, gdy się kapłan 
ożeni. D.: Azaż nie bywa tam ślub porządny? M.: Niechaj będzie, jaki 
chce ślub. Też-ci czasem porządny ślub z drugą bierze, który pirwej ma 
żonę, a wżdy ono małżeństwo nie jest, ale cudzołóstwo, daleko godniej-
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sze kaźni, niżliby się było bez ślubu z przygody popełniło, a to przeto, iż 
pirwej drugiej ślubił. Także też i kapłan, mnich, mniszka, gdyż Bogu 
czystość ślubili, w małżeństwo ine wstępić nie mogą, a jeśli się zejmują, 
toć będzie cudzołóstwo i przeklęty incestus z krzywoprzysięstwem. Dla-
tego i ś[więty] Paweł o wdowach Bogu poślubionych pisze, iż „gdy tylko 
za mąż chcą (nie mówi – pójdą), mają potępienie, abowiem pirwszą wia-
rę zniszczyły”. Toć nie moje ani Augustynowe, ani Ambrożego, ale Paw-
ła ś[więtego] słowa, które Lutra twego i z jego naśladowcy, zbiegłymi 
kapłany, mnichy i mniszkami, potępiają, którzy – jako ś[więty] Judasz 
pisze – łaskę Pana naszego przenoszą albo przemieniają w nieczystość 
i jawnie okazują, iż tam Boga i Ducha Świętego niemasz. [14] D.: A nie 
niszczy ten wiary albo przysięgi, który się z kurwami albo z cudzymi 
żonami walca? M.: Mnie się widzi, iż nie, kiedy mu się to z przygody 
a z krewkości przyda, abowiem tak ślubował czystość, ile mu człowiecza 
krewkość dopuści, a wszakoż przedsię grzeszy, a tym ciężej, im więcej 
czystości Bóg po nim chce, mówiąc przez Ezaijasza: „Bądźcie czyści, któ-
rzy nosicie sądy Pańskie”. D.: A kiedy kto sobie na urząd pobocznicę 
chowa? M.: Toć już nie z krewkości, ale z umysłu. D.: A małoż takich 
między wami księżą i mnichy? M.: Boże daj to, aby mniej było. 
[15] D.: A inych niecnót i złości nie zawadza się też między wami? Aza 
nie pełno w was pychy, łakomstwa, obżarstwa, pijaństwa, obłudności, 
zazdrości, nienawiści, niemiłosierdzia, a snadź i niedowiarstwa i wszela-
kiej złości a łotrostwa? Więc toż się na was daleko właśniej może obrócić, 
iż wasza nauka nie jest z Ducha Świętego, a iżeście fałszywi prorocy. 
M.: Nie mogę-ć tego rzec, aby się złości w nas po części nie zawadzało, 
ale nie przetośmy fałszywemi proroki albo zła jest nauka nasza. Tymże 
byś też obyczajem prorocką i apostolską naukę musiał osądzić i zarzucić. 
D.: Jako to? M.: Bo i oni grzeszni byli. Aza się nie najduje w Mojżeszu 
niedowiarstwo, dla którego mu Bóg do ziemie obiecanej wniść nie do-
puścił? Dawid cudzołożnikiem i mężobójcą był. O Pietrze pisze Paweł, 
iż było co w nim ganić, a wiesz też, iż się Pana Krystusa trzy razy zaprzał. 
A sam o sobie Paweł powiada, iż jest pirwszem między grzesznymi. 
A nie lepszy-ć też ewanjelistowie byli, z których nacelniejszy Jan ś[więty] 
pisze: „Jeśli powiadamy, iż grzechu nie mamy, sami się zwodzimy a praw-
dy w nas niemasz”. Toć by tedy i Ewanjelijej nie wierzyć? [16] D.: Nic to 
k temu, abowiem prorocy, apostołowie, ewanjeliści Słowo Boże, a nie – 
jako wy – wymysły swoje powiadali i pisali. M.: A skąd to wiesz, iż oni 
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Słowa Bożego uczyli? Nie z cudów ani z znajomości przyszłych rzeczy, 
bo się to i w czarcie, i w Ancykryście, jako ś[więty] Paweł pisze, i w fał-
szywych prorokoch, jako Mojżesz powiada, najduje; też nie z świętobli-
wości żywota, abowiem powiada Pismo: „Niemasz-ci człowieka, który 
by nie grzeszył”. D.: Nie pamiętasz się. Sam przeciw sobie mówisz. Te- 
raz-eś Lutra fałszywym prorokiem uczynił z niczego, jedno z owoców, 
jakoż i Krystus tak uczy. M.: Prawda, ale przez owoce, nie uczynki albo 
sprawy, rozumie. A chcesz to widzieć? Na inym miescu tenże Pan przy-
kazuje, abyśmy czynili, cokolwiek nam powiedzą doktorowie zakonni 
i licemiernicy siedzący na stolcu Mojżeszowym, ale wedle uczynków ich 
abyśmy nie czynili. I tamże ich złości wylicza, dla których przedsię nie 
powieda, iżeby byli fałszywymi proroki, ani się każe ich nauki strzec, 
i owszem – jej naśladować. Zasię było-ć wiele kacerzów w Kościele krze-
ścijańskim, którzy dobry i świętobliwy żywot wiedli, jako Tatiani, którzy 
się też encratitas od powściągliwości zwali; euchitae, którzy od modlitwy, 
apostolici, Manichaei, Audiani, Novatiani, którzy od czystości catharos 
się nazywali. Stateczny-ć też i dobry żywot wiedli Apollinaris i Nestory-
jusz, a mądrzy i uczeni biskupi byli, a jednak fałszywi prorocy byli. I za 
to je Kościół albo Zbór krześcijański miał i potępił, i owszem – zawsze 
przedtym kacerze statecznym a świętobliwym żywotem w serca ludzkie 
się wkradali, jako Chryzostom święty świadszy, jedno to teraz swą wolą, 
rozpustnością a zuchwalstwem się zalecają. A tak nie toć są owoce, po 
których fałszywego proroka poznać? [17] D.: Któreż? M.: Nauka, bracie 
miły, nauka, która jeśli się nie ściąga ku Bogu i przykazaniu Jego ani ku 
zgodzie i miłości społecznej, którą nam Pan Krystus za hasło zostawił, 
toć jest zły owoc, przez który nieomylnie fałszywego proroka poznasz. 
Jako i Hijeronim ś[więty] pisze w VII cap[ite] Matth[aei] tymi słowy: 
„Jako pirwej był powiedział (rozumiej Pan Krystus), iż ci, którzy mają 
odzienie dobrego żywota, nie mają być przyjmowani dla złej nauki. 
Toż-ci się jaśnie okazuje z Piątych Ksiąg Mojżeszowych, gdzie o fałszy-
wym proroku pisze, jakom też pirwej namienił. Źli-ci-eśmy my mniszy 
i kapłani, ale tego nie chwalimy ani uczymy, i owszem, każemy się wy-
strzegać tych złości, których się w nas zawadza. Ale Luter wasz i jego 
zwolennicy tegoż was uczą, co sami czynią – swej wolej używać, nikogo 
nie słuchać, duchownym i świeckim przełożonym się przeciwić, sromo-
cić i przeklinać papieża, biskupy, księżą i mnichy, nie dawać, co czyje jest, 
i owszem – brać cudze, ludziom i Bogu wiary nie dzierżeć, o sobie do-
brze, o inych źle rozumieć, bluźnić przeciw świętym ustawam i świąto-
ściam kościelnym. Skąd urosła rozpustność niezmierna i swawola, na 
którą się i Luter sam, i Filip skarżą: niewstydliwość, niesprawiedliwość, 
zazdrości, roztyrki, zwady, rozruchy a burzenia chłopstwa i poddanych 
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przeciw urzędom i panom swym, a panów i książąt przeciw cesarzowi; 
walki niekrześcijańskie i krwie przelanie, które się za pamięci naszej 
w Niemcach stało. D.: Nie uczył tego Luter. M.: Wszytko się to może 
z jego ksiąg okazać, a zwłaszcza z kazania. [18] D.: To wiem, iż chłopów 
on nie podburzył, i owszem, pisał przeciw im. M.: A jeśli okażę, iż pod-
burzył, będziesz wierzył, iż to wszytko prawda, co ja powiadam o Lutro-
wej nauce? D.: Iście mniej o niej będę dzierżał, niżlim dotąd dzierżał. 
M.: Słuchajże. De captivitate Babylonica tak pisze: „Zaprawdę my krze-
ścijani jesteśmy wolni, ze wszytkich praw wszech ludzi wyjęci”. A w ka-
zaniu: „Musi się zaburzyć, gdzie jest Ewanjelija i wyznanie Krystusowe”. 
Pomy do tych ksiąg, któreś teraz spomniał, które pisał przeciw chłop-
stwu. Patrz-że, co tam pisze: „Przeto wiedzcie, dobrzy panowie, iż Bóg 
tak zrządza, iż poddani ani mogą, ani chcą, ani mają dłużej cirpieć wa-
szego ciężkiego panowania”. Także-ć i na inych miescach. Acz indzie też 
inaczej pisał, jako in Visitatione w ty słowa: „Niektórzy też niebacznie 
mówią o wolności krześcijańskiej, dlaczego ludzie niektórzy mnimają, 
iżeby tak wolni byli, iż nie mają być posłuszni żadnym przełożonym ani 
powinni dalej oddawać, co winni. Drudzy mnimają, iż wolność krześci-
jańska nic inego nie jest, jedno mięso jeść, nie spowiadać się, nie pościć 
etc., także sprosne dumy pospolitego człowieka mają karać albo bakać 
kaznodzieje” etc. D.: Więc tak pisze? M.: Pisze, ale po harapie, zamie-
szawszy pirwej i zawiodszy o dwakroć sto tysięcy ludzi, którzy są 
w Niemcach pobici, a jako sam Luter mówi – do piekła pogrążeni, a oko-
ło trzechset zamków i klasztorów w jednej Frankonijej zburzono. Toć są 
owoce Lutrowej nauki, z których możesz rozumieć, jeśli tam prawda albo 
Duch Święty, czy-li fałsz i nieprawda z czartem, ojcem swym, który mę-
żobójca jest od początku, a niczym inym pirwszych ludzi nie zwiódł, 
jedno nieposłuszeństwem. 

[19] Tak-ci i ś[więty] Piotr fałszywe proroki a nieprawdziwe mistrze 
opisuje: „którzy za ciałem w żądzy nieczystości chodzą, państwa albo 
przełożeństwa za nic nie mają, śmieli, knąbrni, niewstydzący się zacno-
ści”. A niżej: „którzy za rozkosz sobie mają dzień po dzień lubości, na-
śladować zmazy i hańby, a używający albo polubujący sobie w błędziech 
swych, wam urągają, oczy mający pełne cudzołóstwa, nie przestawający 
grzeszyć, wabiący k sobie dusze nieustawiczne, mający serce ćwiczone 
w łakomstwie albo drapiestwie, synowie przeklinania, którzy opuściw-
szy prawą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaamowej z Bozora, który 
rozmiłował się zapłaty niesłusznej, ale był karan z swej nieprawości; nie-
me zwierzę, głosem człowieczym mówiąc, zahamowało proroka onego 
szaleństwo. Toć są studnie bez wody, a mgły, które wicher kręci, którym 
ćma ciemności na wieki jest zachowana, abowim pyszne i próżne słowa 
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mówiąc, wabią przez żądliwość lubościami cielesnymi tych ludzi, którzy 
się mało byli uchronili tych, którzy w błędzie przebywają, obiecując im 
wolność, acz sami są niewolnicy zakażenia albo pokalenia” etc. Toć są 
owoce Lutrowe i jego uczniów, których nie tylko żywot, ale i nauka ich 
pełna jest. 

[20] Aza nie chodzą za ciałem w żądzy nieczystości, gdy uczą, iż głu-
pia rzecz i przeciwna Słowu Bożemu a człowiekowi niemożna czystość 
i panieństwo chować? A jako bez picia, jedzenia i spania, tak i bez złą-
czenia spólnego mężczyzny z niewiastą człowiecze przyrodzenie trwać 
nie może.

[21] Aza to za nic sobie nie mają państwa albo przełożeństwa, gdy 
twirdzą, iż za wolnością tą, którą nam Pan Krystus zrządził, nie jeste-
śmy powinni ustaw ludzkich dzierżeć, ani może kto nad kim zwierzch- 
ności mieć, a iż duchowny urząd żadnych ustaw czynić nie może? 
A gdzieby co papież ze wszytkimi biskupy i kardynały rozkazał, iż im na 
złość nie ma być dzierżano?

[22] A nie śmieli to albo nie krnąbrni, którzy rozsądek o Piśmie Świętym 
sobie przywłaszczają, powiadając: „to jest in canone, to nie jest; to święte-
go Piotra albo Pawła, to nie”? A ś[więtego] Jakuba List słomianym zową.

[23] Albo wstydzą-li się ci zacności, którzy za to się mają, iż w tako 
rozszyrzonym krześcijaństwie po wszytkim świecie, w tak rozmaitych 
narodziech i językoch przez tyle wieków oni sami Zakon i Słowo Boże 
rozumieją, a ojcom świętym, którzy wszytek żywot swój w nauce i ćwi-
czeniu Bożej chwały i świętobliwości strawili, a na koniec niektórzy dla 
Pana Krystusa krew swoję przelali, których zacność Bóg i za żywota, 
i po śmierci ich jawnymi i rozlicznymi cudy objawił, iż tym i zborom 
albo koncylij<o>m pospolitym, w Duchu Świętym zebranym, miesca 
nie dawają, ale się z nich naśmiewają?

[24] Obrazy nie tylko świętych z Krystusem już królujących, ale i sa-
mego Pana naszego męki borzą, aby nam żadnej pamiątki Jego dobro-
dziejstwa nie zostawili, a sami się malować dawają.

[25] A nie naśladują ci dzień po dzień lubości, którzy wszytkę wol-
ność i wiarę krześcijańską na tym sadzą, aby jeść, pić, czynić, niechać co 
a kiedy, a jako kto chce, nie pościć, nie święcić, nie spowiadać się, nie 
pokutować, nie modlić się, nie dręczyć ciała, nie powcięgać się kiedy od 
sprawy małżeńskiej etc.?

21
zwierzchności – 1551-I(a); zwierchności – 1554-I(b) (bł.)
23
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[26] A nie są to zmazy i hańby pospolite, którzy swą sprawą wia-
rę krześcijańską Żydom i poganom barziej niż kiedy inedy mierzioną 
a smrodliwą uczynili?

[27] A ofiarę czystą, to jest mszą, która po wszytkim świecie krześci-
jańskim Panu Bogu bywa poświęcana i ofiarowana, jakoż sam Bóg przez 
Malachijasza proroka dawno to przepowiedział, plugawymi i sprostnymi 
gębami i języki swymi mażą a bałwochwalstwem ją zową.

[28] Świątości, przez które bywamy poświęconi, i rzeczy k nim nale-
żące, które przez słowo i modlitwę ku naszemu pożytku bywają poświę-
cane, zarzucają a w pośmiewisko obracają.

[29] I nie urągają nam, w błędziech swych używając, jako on Goliat 
zastępom Boga żywego, iż my posłuszeństwo przełożonym naszym cho-
wamy, w odzieniu i w inych sprawach pokory i cirpliwości naśladujemy, 
modlimy się i pościmy i ine ustawy i obrzędy, nabożeństwa, które myśli 
nasze ku Bogu pobudzają, chowamy?

[30] A nie mają-ż oczu pełnych cudzołóstwa, gdy siebie i ine ludzie 
Bogu poślubione domnimanym małżeństwem pomazali?

[31] A przestawająż grzeszyć albo polepszają-li się z tej nowej ewanjeli-
jej? Sami-ć Luter i Melanchton o tym świadszą a na swą wolą i rozpustność 
ludu pospolitego się skarżą, której sami namnożyli, ucząc, iż niemasz róż-
ności u Boga między złym a dobrym uczynkiem, a iż nie może człowiek 
być potępion, gdy jedno wierzy, by też nagorszym a nagrzeszniejszym był.

[32] A nie wabiąż k sobie dusz nieustawicznych, którzy wszędy się wtrą-
cają a podawanim lubych rzeczy swej wolej, przywłaszczani<m> cudzej 
majętności i zwirzchności ludzie nieustawiczne, utratne, a w rozumie 
swym niepostanowione zwodzą?

[33] A nie mająż serca ćwiczonego w łakomstwie, którzy zgardziw-
szy dobrowolnym ubóstwem, które na się byli wzięli, a wołając na ła-
komstwo księżej, spustoszywszy kościoły, klasztory i ine dobre nadania, 
nie jednę ani dwie, jako Stańczyk, ale dziesięć na łęk sobie dać każą, 
a nigdy się nie nasycą? Tak iż drugi wielkie pieniądze, jako powiadają, 
z Noremberku wyniósł i biskupstwo sobie kupił; drugiego też straszbur-
czanie dla łakomstwa radzi pozbyli.

[34] A nie są to synowie przeklinania, którzy za trzecim słowem pa-
pieża, biskupy, księżą i mnichy przeklinają a sprostniej piszą i mówią, 
niżli nierządne niewiasty, kiedy się zejdą?

[35] A nie naśladują ci błędów częścią nowych, częścią starych 
Manicheuszowych, Aeryjuszowych, Donatowych, Wigilancowych, 
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Wiklefowych, Husowych i inych kacerzów dawno od Kościoła pospoli-
tego krześcijańskiego potępionych?

[36] A nie opuścili-ż prawej drogi, gdy się od Kościoła pospolitego, 
okrom którego, jako krom łodziej Noego w potop – jako pisze święty Cy-
pryjan – nikt nie będzie zbawion, odszczepili? Przestąpili granice, które 
stanowili ojcowie ich, biskupi i doktorowie święci, i concilia.

[37] A nie rozmiłowali się ci zapłaty nieprawości z Balaamem, którzy 
dla swego pożytku Kościołowi się sprzeciwili i lżyć a sromocić ji poczęli?

[38] Aza nie wiesz, skąd Luter naukę tę swoję nową zaczął, iż inemu, 
a nie jemu, odpusty papieskie na kazaniu opowiadać kazano, skąd się on 
dobrej grzanki nadziewał?

[39] A nie pyszneż to i próżne słowa mówią, gdy Boże miłośniki świę-
te i Matkę Jego Naświętszą sobie przyrównają, a za napewniejszą to każą 
mieć każdemu wierzącemu, iż jest w łasce Bożej?

[40] Nie sąż to mgły, które wicher kręci, którzy iż żadnego przełożeń-
stwa ani porządku duchownego mieć nie chcą, co się komu zabaży, to 
wierzą i twirdzą, a jeden każdy z nich, jako go wiatr nauki zaniesie, już 
tak, już owak uczy, jako się to niżej pokaże?

[41] Ostatek słów świętego Piotra sam z sobą rozważ, uźrzysz, iż się 
wszystko na Lutra i ucznie jego przytrafi. A iż nie tak święty Piotr wy-
pisał, jakoby je był przed sobą widział, także i ś[więty] Judasz w swym 
Liście? Obaczże, jeśli nie ci są studnie bez wody albo skrzynie rosypane, 
o których mówi Bóg przez Hijeremijasza proroka, które nie mogą za-
dzierżeć wody onej żywej, o której Pan Krystus powiadał u Jana ś[więte-
go], to jest Ducha Świętego, bo tak sam ś[więty] Jan wykłada, gdyż się w 
ich żywocie i nauce nie Ducha Świętego, ale przeciwne Jemu fałszywych 
proroków i kłamliwych mistrzów owoce okazują. 

[42] A jeśli mało na tym masz, patrz-że, co sam Pan Krystus opo-
wiedział: „Wiele fałszywych proroków powstanie a zwiodą wiele ludzi”. 
Aza się to w Lutrze i w ucznioch jego nie wypełniło? Aza oni nie po-
wstali w Kościele świętym, w którym pirwej między inemi krześcijany 
niebaczni byli? Aza nie zwiedli wiele ludzi od jedności tegoż Kościoła 
ś[więtego], z którego sami wyszli? Nie my-ci-eśmy od nich odstąpili, 
ale oni od nas, jako i Jan ś[więty] świadszy, iż „z nas wyszli, ale nie byli 
z nas, abowim by-ć byli z nas, zostaliby byli z nami”. Ci-ć są, którzy się 
sami odłączają, a jako nieme źwierzęta żywą a Ducha nie mają. Acz tak 
o sobie dzierżą, iż Go mają, a iż Im oświeceni, nową światłość światu 
zjawiają, ale to bez pochyby ona światłość jest, o której Bullingerus, z wa-
szychże apostołów jeden, pisze, iż są ci, którzy się w nowinach kochają, 
są, które zejmuje marna chwała, którzy za to chcą być miani, iżeby jaką 
nową światłość światu zjawili albo iż nieco osobliwego obaczyli, czego 
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przed nimi nikt nie obaczył. Taka-ć to widzi mi się światłość, jaką oświe-
cone są oczy Jadama i Jewy po grzechu – czartowska i Bogu przeciw-
na. [43] D.: Jako to? M.: Tako, abowim sam Pan Krystus jest „światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten 
świat”, a kto Jego naśladuje, „nie chodzi w ciemności”. A toż, jeśli Lu-
ter też oświeca, toć insza światłość a Krystusowi przeciwna. D.: Nie in-
sza, ale-ście ją wy, mniszy i popi, swoją nauką i zabobony zaćmili byli. 
M.: Cóż to powiadasz przeciw Ewanjelijej ś[więtego] Jana, który pisze, 
iż „światłość ona w ciemnościach świeci” jako i słońce to, które widzi-
my, ciemności oświeca? D.: Oświeca, kiedy zasłony nie ma, ale-ście wy 
nam zasłaniali. M.: Także-ć czart pirwsze rodzice zwiódł, obiecując im 
na podobieństwo Boskie umiejętność dobrego i złego, dawając znać, ja-
koby im tego daru Bóg zaźrzał. Ale komuż-eśmy zasłaniali od tej świa-
tłości? D.: Nam laikom. M.: Tedy-śmy sami inaczej rozumieli, niżliśmy 
was uczyli? D.: Azaby nie tak? M.: Nie okazuje się to, chyba, iżebyśmy 
mieli ine księgi i osobliwe schadzki ku nauce, których-eśmy wam bro-
nili, ale tego ani Luter powiada, ani żadny nie dowiedzie. Zawsze wam 
otworzony były nasze szkoły i księgi. [44] D.: Więc i sami-ście się z nami 
zawodzili. M.: Gdzież, w Polszce tylko, czy-li i gdzie indzie? D.: I ow-
szem, z Włoch, a z Rzyma do Niemiec, do Czech, do Węgier i do Polski 
się wszytkie błędy wniosły. M.: Tedy w Hiszpanijej, Francyjej, Szkocyjej, 
Anglijej, Sycylijej i inych państwach a narodziech krześcijańskich ina-
czej dzierżą? D.: Dzierżano niegdy, ale już też i ony kąty Rzym zaraził, 
przywłaszczywszy sobie zwirzchność duchowną nad niemi. Ale w grec-
kim Kościele, w Afryce i Azyjej, w Indyjej i w inych krainach, które nie 
są, ani były pod posłuszeństwem papieskim, tam snadź lepiej w całości 
i dostojeństwie swym zachowana jest Ewanjelija, to jest nauka Krystuso-
wa. [45] M.: Wszytko-ć krześcijaństwo było i miałoby być pod jednym 
sprawcą albo pastyrzem. D.: Pod Panem Krystusem, ale nie pod papie-
żem. M.: I pod papieżem jako namiastkiem Krystusowym a potomkiem 
ś[więtego] Piotra, któremu Pan Krystus klucze Królestwa Niebieskiego 
dał, i owce, i barany swoje paść i rządzić kazał. Ale odłóżmy to na iny 
czas a dokonajmy tego, cośmy poczęli. [46] Powiadasz, iż lepiej w ca-
łości i dostojeństwie swym zachowana jest nauka Krystusowa w onych 
Kościelech albo krainach, które nie są pod posłuszeństwem papieskim. 
To nie jest tak, ani może być. Ale i to na iny czas zachowajmy. Jednak 
to się dowodnie może okazać, iż jakmirz we wszytkim tym, w czym się 
Luter i jego uczniowie rzymskiemu Kościołowi albo occidentali Ecclesiae 
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przeciwią, Grekowie, Ormijanie, Indy i wszytcy Azyjatycy i Afrykani 
więcej się z nami i z rzymskim Kościołem, niżli z waszymi luterany, sa-
kramentarzmi i nowokrzczeńcy zgadzają. [47] D.: Może to być, iż te-
raz i oni pobłądzili, będąc pod mocą pogańską w niewoli, ani ksiąg, ani 
szkół, ani uczonych ludzi między sobą nie mając, ale przed laty, póki 
ony krainy kwitnęły, inaczej było. Jakoż i w Rzymie, i po wszytkim krze-
ścijaństwie, jako ja słyszę, w wielu rzeczy inaczej dzierżano pirwej, od 
początku wiary albo in primitiva Ecclesia. M.: Dawno-ż się ta odmia-
na stała? D.: Od czterzech- albo pięci-, a nawięcej od sześciset lat, acz 
drudzy powiadają, iż od tysiąca lat i dalej poczęły się błędy w Kościele 
krześcijańskim. M.: Z tego bych cię błędu łacno zeprzeć mógł, by nie-
długo było, okazawszy częścią z historyj, częścią z doktorów świętych, 
częścią z koncylij rozmaitych w Afryce, Azyjej, Grecyjej zebranych, iż 
czterzech-, pięci-, sześci-, dziewięci-, jedenaściset lat nie inaczej trzyma 
Kościół rzymski niż przed dwiemanaście-, trzemanaście- i piąciąnaście-
set lat trzymano nie tylko w Rzymie albo około Rzyma, ale i w Afryce, 
Grecyjej, Armenijej, Indyjej, Azyjej, to jest pod konstantynopolskim, 
aleksandryńskim, antyjocheńskim i pod jerozolimskim patryjarchą. 
A nic się nie odmieniło albo barzo mało wedle czasu, potrzeby i pożyt-
ku wszego krześcijaństwa, i to za wolą i sprawą przełożonych Kościoła 
świętego, które – jako święty Paweł mówi – Duch Święty postawił ku rzą-
dzeniu Kościoła Bożego, a którym Pan Krystus dał wszelką moc więzać 
i rozwięzować na ziemi, obiecując, iż to, cokolwiek oni uczynią, i w nie-
bie ważno będzie. Co się inszego czasu, dali Bóg, dowodniej pokaże.

[48] A co powiadasz, iż wszystek Kościół krześcijański bądź od czte-
rzech, piąci, sześci albo i od tysiąca lat zbłądził, toć przeciw Pawłowi 
świętemu, który pisze, iż Kościół jest „słup i utwirdzenie prawdy”. I ow-
szem, przeciw Słowu Bożemu, tak iż nieprawda musi być, czego Boże 
uchowaj, co Pan Krystus powiedział i obiecał, iż z nami jest nie kilko, 
kilkonaście, kilkodziesiąt albo kilkoset lat, ale wszech dni, to jest usta-
wicznie, bez przestanku, „aż do skończenia świata”, a iż nam miał zesłać 
Ducha Prawdy, któryby nas uczył wszystkiej prawdy a mieszkał z nami 
na wieki. A jeśliż to prawda (jakoż jest, bo Krystus nieomylna Prawda), 
tedy to błąd okrutny, aby Luter, dopiro przed trzemadziesty lat zjawiwszy 
się w Wittembergu, krześcijaństwo tak dawno zaszłe i od Boga opusz-
czone oświecił a z rozlicznych a nieznośnych błędów wyrwał. A jeśli to 
nieprawda, a Krystus i Duch Jego Święty nigdy do tych czasów Kościoła 
swego nie opuścił, tedy Kościół nie błądził ani błądzi, ale Luter z swemi 
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naśladowniki, którzy od jedności Kościoła się odszczepili a przeciwnej 
Kościołowi nauki się jęli, bo-ć prawda prawdzie nie jest przeciwna, ale 
błąd a fałsz prawdzie. A pisze ś[więty] Paweł: „Jeśli wam kto każe mimo 
to, coście przyjęli, niechaj będzie anathema, to jest odrzucony a przeklę-
ty”. [49] D.: Toć o tych święty Paweł pisał, którzy co nowego uczą, ale Lu-
ter nic nowego nie uczy, ale to, co sam Krystus i apostołowie jego uczyli, 
i co pirwszy Kościół od nich przyjął. M.: Tego nie dowiedziesz, aby ta 
nauka, której Luter uczy, od Krystusa albo apostołów Jego była podana 
i zawsze w krześcijaństwie trwała. Prawda, iż przez półtorasta lat temu, 
jako nastał był w Anglii Wiklef, a niedługo potym Hus w Czechach, 
których w wielu rzeczach Luter naśladuje i jeszcze błędu ich poprawia 
(jakoż łacniej błędu początek niż koniec naleźć), acz wiele też w ich na-
uce gani, ale nie w Anglii ani w Czechach się Krystus kazał słuchać. 
I owszem, przestrzegł nas, mówiąc: „Jeśli wam kto rzecze: owo sam albo 
tam Krystus, nie chciejcie wierzyć. Jeśli wam powiedzą: awo jest na pusz-
czy, nie wychodźcie; awo wewnątrz, to jest gdzie indzie niżli w Kościele 
pospolitym, nie wierzcie”. A gdzieby oni tylko byli prawi krześcijanie, toć 
wszystko ine krześcijaństwo, które tej nauki nie przyjmowało przedtym 
i potym, od Boga opuszczone a w błędzie musiało być, co jest przeciw 
Słowu Bożemu.

[50] „Byli-ć i przed cztermisty lat kacerze – jako ś[więty] Biernat 
pisze – którzy się zwali potomki apostolskimi a Kościołem, którzy rol 
i imienia żadnego nie mieli a naśmiewali się z nas, iż dziatki krzcimy, iż 
się za umarłe modlimy, iż przyczyn świętych wzywamy; którzy nie wie-
rzyli, iżeby po śmierci był czyściec, ku Kościołowi się nie przyznawali, 
a dlatego stanom kościelnym uwłaczali a ustaw jego nie przyjmowali 
i świątościami gardzili, przykazania biskupów nie słuchali, powiedając, 
iż grzeszni są biskupi i kapłani, a tak niegodni, aby dawali albo przyj-
mowali świątości”. Był-ci też w Grecyi Aeryjusz przed dwiemanaścieset 
lat, Lucyfer, Wigilancyjusz, Iovinianus we Włoszech i we Francyi, z któ-
rymi w niektórych artykulech Luter się zgadza: jako iż niemasz różno-
ści między kapłanem a biskupem, iż za umarłe nie mamy się modlić, iż 
nie trzeba z przykazania kościelnego pościć ani śrzody, ani piątku, ani 
czterdzieści dni przed Wielką Nocą, ani żadnego inego postu, iż żało-
bliwe obchody Męki Pana Krystusowej przed Wielką Nocą i ine ustawy 
kościelne błazeństwa są, iż czystość i panieństwo nie ma więtszej zasługi 
u Boga niż małżeństwo etc. Ale nowa i błędna a Kościołowi przeciwna to 
nauka była i za taką nie tylko od papieża albo Włochów, albo też od tych 
narodów, które pod rzymskim posłuszeństwem teraz są, ale od wszego 
Zboru krześcijańskiego odrzucona, wnet ustała, abowim nie z Boga była. 
Więc by przez tyle set lat, które były między niemi a Lutrem albo między 
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apostołmi a jemi przez trzysta albo półczwarta sta lat Pan Krystus i Duch 
Święty Kościół i Zbór krześcijański był opuścił? [51] D.: Nie mówię ja 
tego. I owszem, i za tych, któreś teraz mianował, i przed nimi byli lu-
dzie i są, i będą po nas nie tylko w onych ziemiach, któreś namienił, ale 
po wszytkiem krześcijaństwie, których Bóg w prawej i całej wierze od 
błędów próżne zachował i zachowa. M.: A gdzież ci byli? Czemu o nich 
pamiątki żadnej niemasz, jako jest o Jowinijanie, o Husie, o Wiklefie, 
o Aeryjusie? Czemu jeden o drugim nie wiedział albo nie spominał, gdyż 
to wielka podpora nauki, iż nienowa, ale iż ci a ci tak dzierżeli i dzier-
żą, nie jeden albo kilko ani w jednym kącie, ani jednego wieku, ale bez 
przestanku od dawnych czasów, we wszech narodziech, które w jedno-
ści wiary trwały? Gdzie się ty rzeczy wszystki zejdą, toć dopiro znak, iż 
jest ustawa albo zwyczaj pospolitego Kościoła a Krystusowa nauka, bo-ć 
Panu Krystusowi Bóg Ociec dał dziedzictwo nie jednego człowieka albo 
kielka ani jeden albo dwoj lud, ale narody, jako mówi Dawid, a dzierża-
wę Jego nie tę albo owę ziemię, ale „kraje ziemie”. A na drugim miescu: 
„Królestwo twoje, królestwo wszech wieków”, a nie jednego, dwu, trzech 
albo czterzech. [52] Chyba iżeby teraz ludzka moc a chytrość Bożej się 
sprawie sprzeciwić a chwałę Bożą zatłumić mogła. Ale tenże-ć Bóg, któ-
ry przed kilkiemnaścieset lat żydowskie i pogańskie mędrce a mocarze 
dziwną sprawą swą zwyciężył, a nad ich wolą wiarę i naukę swą świętą po 
wszytkim świecie rozmnożył, a który apostołom i kaznodziejom swym 
obiecał „usta i mądrość, której się nie będą mogli sprzeciwić wszytcy 
ich przeciwnicy”, a który powiedział, iż brony piekielne, to jest kacerze 
i luteranowie, nie miały Kościoła Jego przemóc. [53] A tak nie daj sobie 
powiadać, aby z Ducha Świętego ta nauka Lutrowa była, która się nie-
dawno w jednym kącie krześcijaństwa zjawiła, a z nauką pospolitą i sta-
rożytnemi obyczajmi i ustawami Kościoła świętego po wszem świecie 
rozszyrzonego się nie zgadza a od jedności i posłuszeństwa jego, który 
jest matka nasza, ludzie odrywa. I owszem, Cypryjan ś[więty] męczen-
nik pisze: „Nie ma-ć ten ojca Boga, kto nie ma matki Kościoła”, albo 
tak: „Nie jest temu Bóg ojcem, komu nie jest Kościół matką, a komu-ć 
Bóg nie jest ojcem, ten Ducha Świętego nie ma”. Bo tak pisze święty 
Paweł: „A iżeście synowie Boży, zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca 
wasze”. I zasię: „Abowim którzy Duchem Bożym bywają sprawowani, 
ci są synowie Boży”. [54] Nie mniej ci się i Słowu Bożemu albo Pismu 
Świętemu (do którego się zawsze tak ci, jako wszytcy kacerze odzywa-
ją), jakmirz we wszystkim, przeciwią. A nie mówię o tym, które snadź 
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tak i owak może być rozumiano, ale które jasne jest a różnego wykładu 
nie cirpi, jako jest o Ciele Bożym: „Bierzcie i pożywajcie, to jest Ciało 
moje, które za was będzie wydane”. O pokucie: „Jeśli pokuty mieć nie 
będziecie, takież wszytcy zginiecie”. O możności przykazania Bożego: 
„A przykazania Jego nie są ciężkie”, a co sam Pan Krystus mówił: „Jarz-
mo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie”. O przełożeństwie duchow-
nym: „Miejcie pieczą o sobie i o wszytkiej trzodzie, nad którą was Duch 
Święty postawił, abyście rządzili Kościół Boży, który krwią swoją nabył”. 
O zasłudze dobrych uczynków: „Syn Człowieczy zapłaci każdemu wedle 
jego uczynków” i ono: „zapłata wasza obfita jest w niebie”. A u świętego 
Marka: „Któżkolwiek da wam pić kubek zimnej wody w imię moje, nie 
straci zapłaty swej”. Także w wielu inych rzeczy Pismu Świętemu lutera-
nowie się przeciwią, co ja na ten czas opuszczam. Trafi się kiedy inegdy 
o tym mówić.

[55] Ale-ć nie dziw temu, iż Luterska nauka od Kościoła różna i Sło-
wu Bożemu przeciwna jest, gdyż i sama w sobie niesforna, niezgodna, 
nieustawiczna, odmienna i przeciwna, abowim Luter dziś tak uczy, jutro 
inak; co dziś stanowił, jutro kazi; co skaził, zasię buduje. Jakoż się tam 
Ducha Świętego, który jest Duch Prawdy, masz nadziewać? Bo prawdy 
jednostajna rzecz jest albo powieść; nieprawda jedna z drugą, i owszem – 
sama z sobą się nie zgadza. [56] D.: Nie wiem, iżeby się co odmienności 
a nieustawiczności w jego nauce zawadzało, jako ty powiadasz, ale tak go 
to podobno potwarzacie a opak wykładacie. M.: A chcesz widzieć, iż to 
prawda, co ja powiadam, a nie potwarz? Poznasz to z jego uczniów. Za 
się oni w czem między sobą zgadzają? Chyba w tem, iż się uprzemie na-
uce, ustawom i sprawom Kościoła albo Zboru pospolitego sprzeciwiają. 
Nie ukażesz mi dwu powiatów, i owszem, ani dwu miast w Niemcach, 
któreby się w wierze zgadzały. Inaczej w Wittembergu dzierżą, inaczej 
w Norembergu, inaczej w Auszpurku, inaczej w Lipsku, inaczej w Maj-
demburku, inaczej w Królewcu etc. Co mówię o mieściech?! W jednym 
mieście inaczej u jednej, inaczej u drugiej fary uczą, i owszem, w każdym 
domu inaczej trzymają; co więtszego – w jednym domu gospodarz z go-
ściem albo z komornikiem, ociec z synem albo zięciem, matka z dziew-
ką, brat z bratem, żona z mężem się nie zgadza. Ale ten z Melanchtonem 
dzierży, on z Osyjandrem, ów z Bucerem, drugi z Brencyjuszem, drugi 
z nowokrzczeńcy, drugi z Zwinglijuszem albo Oekolampadyjuszem, albo 
Kalwinem, albo Korwinem, albo Sarceryjuszem, abowim i ci doktorowie 
ich, iż każdy na swej głowie wiarę chce stawić, między sobą, i z Lutrem 
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samym się nie zgadzają. A nie mogę inaczej rzec, jedno, iż to Bóg tak 
na nie przepuścił, iż się między sobą nie rozumieją, jako na ony, któ-
rzy zaczęli byli budować wieżę babilońską, aby nie tylko rozumni, ale 
i głupi a prości ludzie jaśnie obaczyli a namacali, iż to przedsięwzięcie 
i nauka ich nie z Boga jest. [57] A nie mnimaj, aby małe różnice między 
nimi były a na których mało należy, i owszem – o czelnych rzeczach na-
szej wiary. Zwinglijusza i Oekolampadyjusza w wielu rzeczy Luter gani, 
w niektórych Confessionem Augustanam od nawierniejszych i nastal-
szych uczniów swoich złożoną. Lutra Urbanus Rhegius, Bucerus, Calvinus 
często sztrofują – jeden drugiemu błąd i kacerstwo przypisuje. Melan-
chtona Flacyjusz, niejaki Słowak, który w Majdeburku jest, jako słyszę, 
za nowego papistę ma i za zbiega od luterskiej ewanjelijej. O Lutrze pi-
sze Oecolampadius in dialog[o] con[tra] Melanchthonem: „Kształt Słowa 
Bożego przynoszą luteranowie – Słowa Bożego nie przynoszą, jakoż to 
pospolicie kacerze zwykli czynić, a wszyscy za to chcą być miani, iżeby 
Słowa Bożego używali”. Widzisz jaka to zgoda?

[58] Ale dotknę kilka artykułów, abyś wierzył, iż tak jest, jako powia-
dam. Nowokrzczeńcy uczą: „Gdyż nas Krystus wyswobodził, nie mamy 
nikomu posłuszni być, urzędów, przełożonych, praw ani ustaw żadnych 
nie mieć”. Także też niegdy Luter uczył, jakoś wyższej słyszał. Melan-
chton i auszpurskie Wyznanie, iż to błąd jest a przeciw Słowu Bożemu. 

[59] O Ciele Bożym inaczej rozumieją Luter, Melanchton, Brencyjusz, 
inaczej Calvinus, Zvinglius, Oecolampadius. Oni twirdzą sami, iż tam jest 
wierne Ciało i Krew Pana Krystusowa, acz w tem się z nami nie zgadzają, 
iż gdzie my wierzymy, iż chleb i wino w Ciało i Krew Pańską przez Słowo 
Boże się przemienia, oni powiadają, iżeby przedsię chleb i wino w całości 
swej tamże zostawało. A ci drudzy mówią, iż w tej to świątości nie jest 
Ciało Boże ani Krew, ale prosty chleb i wino, znamionujące Ciało i Krew 
Pana Krystusowę. Acz i ci sami jeszcze między sobą barzo różni są, ale 
temu dajmy pokój na ten czas. Pódźmy dalej. 

[60] O przyjmowaniu Ciała Bożego. Prawda, iż się wszytcy wo-
biec napieracie pod obiema osoboma przyjmować? D.: Prawda, a nie 
inaczej ma albo może być, abowim tak Słowo Boże uczy i przykazuje. 
M.: A wżdy Luter w książkach, którem dał napis O obojej osobie świąto-
ści, tak pisze, iż „ludziom oboja osoba świątości bywa dana, nie ganię ani 
odrzucam, i owszem, mógłbych ten zwyczaj dzierżeć, a wszakoż nikt nie 
ma o tej rzeczy tak rozumieć, iżeby tak musiało być”. A na drugim mie-
scu do Czechów pisząc: „Pięknać by rzecz była obojej osoby świątości 
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używać, ale iż Krystus w tym nic nie rozkazał, jakoby się trzymać miało, 
lepiej pokoja i jedności, które rzeczy Krystus przykazał naśladować, niżli 
się o osoby świątości swarzyć”. Nadto w książkach, które zowie Declara-
tio Eucharistiae, pisze: „Nie mówiłem anim radził, ani jest umysł mój, 
aby jeden albo kilko biskupów swą mocą poczynali komu oboję osobę 
podawać, chyba iżby tak było ustawiono i przykazano na pospolitym 
concilium”. Acz indzie inaczej pisze. 

[61] O mszy tenże Luter pisze w książkach, które nazwał Capita fidei 
Christianae, iż „jest nawyższe a straszliwe bałwochwalstwo, które się 
przeciwia uprzemie przedniejszemu członkowi wiary”, aczkolwiek mię-
dzy wszystkiemi inemi bałwochwalstwy papieskiemi za nazacniejsze 
i napożyteczniejsze miana była. Patrz-że, jako się z tym zgadza Confes-
sio Augustana, która tak brzmi: „Fałszywie są oskarżone nasze Kościoły, 
aby mszą zatracili, abowiem trwa u nas msza i barzo z wielką utciwością 
bywa sprawowana. Chowają się i zwyczajne ceremonije jakmirz wszyst-
kie, chyba iż łacińskiemu pieniu niegdzie niemieckie bywa przymiesza-
no” etc. Na tenże kształt i Bucerus pisze ad episcopum Abri<n>censem, 
gdzie też i ofiarą mszą zowie.

[62] Nie mniejsza-ć różnica między niemi o wzywaniu świętych, któ-
rzy w Panie Bodze odpoczywają. Zvinglius art[iculo] 20 i Melanchton 
w Wyznaniu auszpurskim nie dopuszczają ich używać, zasię Oecolam-
padius in Opera Chrisost[omi], a Bucerus do biskupa abryceńskiego tego 
nie ganią, ale dopuszczają. 

[63] O Kościele rzymskim izali nie piszą, mówią i malują pospoli-
cie, iż to jest Babilon, stek wszego złego, a zwłaszcza bałwochwalstwa, 
a z utciwością mówiąc – meretrix ona, o której pisze ś[więty] Jan w Ob-
jawieniu, która ludziom nalewa wina gniewu Pańskiego, a iż papież jest 
zwodźca, bałwan, sługa dyjabelski, Ancykryst, człowiek grzechu, syn za-
tracenia, abominatio desolationis, którą widział Daniel prorok stojącą na 
miescu świętym, i wiele inego bluźnirstwa, którego pełne są ich księgi? 
Patrz-że, co Bucerus pisze in Praeparatoriis ad concilium: „Uprzejmie wy-
znawamy, iż u starych ojców Kościoła Kościół rzymski przed inemi przo-
dek miał” etc. A Luter in Excusatione quorundam articulorum suorum: 
„Nie jest rzecz wątpliwa, iż Kościół rzymski nad ine Kościoły od Boga 
jest utcion”. A niżej: „Aczkolwiek już (niestocie) gorzej się w Rzymie dzie-
je, niżliby przystało, a wszakoż żadna przyczyna tak ważna nie jest ani 
będzie kiedy, dla której by słusznie od niego się kto miał odszczepić” etc. 
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A sam-że, zapamiętawszy tego, we wszystkiem jakmirz od niego i od 
głowy a sprawce jego, papieża, śmiele się odszczepia i ine odciąga.

[64] O pokucie a żalu za grzechy w Ustawach noremberskich tak stoi, 
iż plebani mają naprzód o pokucie kazać, a lud ku pokutującemu żywo-
towi przywodzić, jako Pan Krystus rozkazał, a wszytcy prorocy czynili. 
A iżeby się to nie rozumiało o odnowieniu żywota, jako Luter poku-
tę wykłada, fałszując Słowo Boże Matth[aei] 3 et 4, w tychże Ustawach 
wnet potym wyłożono jest, iż pokuta jest serdeczna skrucha i żal grzechu 
z uprzejmym wzdychanim ku odpuszczeniu grzechu i prawdziwej dobro-
ci. A zatym plebani mają ludowi oznajmić Boży gniew, groźbę i karanie 
na niepokutujące. Zgadza się z tym Confessio Augustana art[iculo] 11, 
gdzie też wiarę kładą za część pokuty, co Calvinus in Institutione gani. 
Patrz-że, co Luter o tej pokucie a żalu za grzechy pisze Serm[one] de 
paenitentia: „Skrucha czyni więtszem licemiernikiem i grzesznikiem”. 
A w drugim artykule: „Gdy kto wierzy, iż jest rozgrzeszon, tedy jest 
rozgrzeszon, by też dobrze skruchy nie miał”. Et in Assertionibus: „To 
moje mnimanie i nauka, iż szkodliwy kształt nauki jest uczyć, iżeby lu-
dzie względem kaźni i zapłaty skruchę albo żal za grzechy mieli mieć”. 
Tak Luter. 

[65] O złych uczynkach albo grzechach Luter uczy De capt[ivita-
te] Babyl[onica]: „Tak bogaty jest człowiek krześcijański, by też dobrze 
chciał, nie może zbawienia swego utracić jakożkolwiek wielkimi grzechy, 
chyba iżeby nie chciał wierzyć, abowiem żadny grzech nie może go potę-
pić, okrom niedowiarstwa”. Także i na inych miescach, a niegdzie powia-
da, iż „niemasz żadnego grzechu, jedno niedowiarstwo”. Przeciw temu 
uczy Confessio Augustana, tak mówiąc: „O tym posłuszeństwie uczymy, 
iż ci, którzy się dopuszczają grzechów śmiertelnych, nie są sprawiedliwi, 
abowim Bóg chce mieć to posłuszeństwo, abyśmy się nierządnym żą-
dzom przeciwili. A którzy się nie przeciwią, ale im się poddawają prze-
ciw przykazaniu Bożemu a dopuszczają się uczynków przeciw sumnie-
niu, ci są niesprawiedliwi, ani Ducha Świętego, ani wiary, to jest ufania, 
miłosierdzia nie zatrzymawają, abowiem w tych, którzy się w grzechach 
kochają a nie pokutują, nie może być ufanie, które by szukało odpusz-
czenia grzechów”. A Melanchton in Locis communibus pisze: „Którzy 
się polepszyli, jeśli się zasię grzechy zmażą przeciwko sumnieniu, nie 
są albo nie trwają członkami Pana Krystusowemi”. Acz tenże Melan-
chton uczy, iż pewna to rzecz jest, iż wszystki rzeczy bywają od Boga 
sprawowane, bądź dobre, bądź złe, abowim nie tylko przepuszcza złe, 
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ale i włastnie je czyni, jako Dawidowo cudzołóstwo, tak iż Jego sprawa 
jest nie mniej Judaszowa zdrada, jako i świętego Pawła wezwanie. A nie 
może-ć Boża sprawa jemu samemu mierziona być? Ale przeciw temu 
są Ustawy noremberskie, gdzie grzech wyjmują, mieniąc, iż ten sam od 
Boga nie pochodzi. Tamże gdy każą plebanom lud upominać, iżeby się 
według nauki boskiej sprawowali, dawają znać, iż człowiek ma wolność 
złego albo dobrego naśladować i poniechać, co jaśnie przeciw Lutrowi 
i Melanchtonowi. 

[66] Jako i to, iż pozwalają, aby Nowy Zakon albo Ewanjelija zamy-
kała w sobie przykazania Boże. A Melanchton pisze, iż Krystus nie przy-
szedł, aby Zakon jaki ludziom stawił. A na drugim miescu: „Ewanjelija 
nic nie przykazuje”. Tak-że Luter dzierży. 

[67] Zasię o dobrych uczynkach Melanchton in Locis communibus 
tak pisze: „Mamy też wiedzieć, iż odpłaty są obiecane dobrym uczynkom 
albo iż dobre uczynki zasługują zapłaty cielesne i duchowne. Aczkolwiek 
też w tem żywocie wiele zapłaty bywa świętym oddawano, a wszakoż 
iż Kościół poddan jest krzyżowi, przedniejsze zapłaty bywają oddane 
po tym świecie, jako Krystus mówi: «Zapłata wasza mnoga jest w nie-
bie»”. Takież Bucerus ad episcopum Abri<n>censem: „Nie przymy, iż też 
z uczynków bywamy usprawiedliwieni, jako ś[więty] Jakub mówił, abo-
wim oddawa każdemu Bóg według jego uczynków”. I zaś: „Niektórzy 
Zakonu słuchają, ale którzy ji czynią, będą usprawiedliwieni”. A mało 
po tym, i o zasługach niemasz sporu między nami, tych nikakie nie 
odrzucamy, też i wiecznego żywota. Tak-że też i Confessio Augustana. 
Nie tak Luter, który twirdzi, iż i sprawiedliwy w każdym dobrym uczyn-
ku grzeszy. A wnet potym mówi, iż dobry uczynek, nalepiej uczynion, 
według miłosierdzia Bożego powszedni grzech jest, ale według sądu Bo-
żego – śmiertelny. A jeśli grzech, tedyć nie ma zasługi ani dobrej odpła-
ty. A w L[utrowych] artykulech: „Jem-eś złościwszy, tym-ci rychlej Bóg 
łaskę wylewa, ale jeśli się ozdobisz jako kot dobrymi uczynki, nic temu 
nie uczynisz”. A w kazaniu O Bożym Wstąpieniu powiada: „Wiara sama 
przez się bez wszech uczynków, jako tu Słowo Boże brzmi, zbawia nas, 
a uczynki koniecznie nic nie pomagają ku dobroci albo zbawieniu”.
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[68] O Ciele Bożem szkoła królewiecka mieni i między wami, dwo-
rzany, się ich zawadza, którzy tak dzierżą, iż acz jest prawdziwe Ciało 
Boże, wszakże nie ma mu być modła dana ani potciwość wyrządzana. 
A Luter, Carolstadius, Bucerus twirdzą, iż ma mu być cześć i chwała dana 
jako Bogu w swej istności. 

[69] O krzcie Ustawy noremberskie uczą, iż przezeń od wszystkiej mocy 
dyjabła, grzechu, śmierci i piekła bywamy wyswobodzeni a stawamy się 
synmi żywota i dziedzicmi wszystkiego dobra Bożego. A Luter powiada, 
iż żadna świątość łaski w nas nie sprawuje, gdzie też kacerskim błędem 
zowie to, co Kościół krześcijański dzierży, iż bywa wlewana od Boga łaska 
przez świątości. Acz in Assertione toż sam twirdzi. Wiele inych artykułów 
dla przedłużenia opuszczam, w których oni różni są między sobą. 

[70] Na koniec o ustawie cesarskiej, którą Interim zową, aza się zga-
dza Melanchton z Flacyjuszem, Osyjandrem i z szkołą królewecką? Ci 
twirdzą, iż jest przeciwko Bogu i Słowu Jego, a Melanchton na nię zezwa-
la i przyjmować ją każe. To widzisz, jaka to zgoda między niemi.

[71] A nie tylko jeden od drugiego różny jest, ale i sam z sobą się 
nie zgadza. Za raz Melanchton swych Locos communes albo Komenta-
rzów na Pawła ś[więtego] do Rzymianów poprawiał? Weźmyż to wszyst-
ko pisanie przed się, a k temu też przyłóż to, co niedawno de Interim 
pisał, oglądasz jaśnie, jako się daleko jedno od drugiego odstrzela, jakoż 
tego nie przeźrzał Flacyjusz.

[72] O grzechu też słyszałeś niedawno, jako różnie pisze. Bucerus cza-
sem z sakramentarzmi przeciw Lutrowi, czasem przeciw nim z Lutrem 
dzierży o jednejże rzeczy. 

[73] Napisał też Eckius księgi przeciw Ustawom nor<em>berskim, gdzie 
wiele rzeczy okazuje, w których się oni nie tylko Lutrowi i Melanchtonowi, ale 
i sami sobie przeciwią. Ale dajmy im pokój, samego Lutra przedsięweźmimy.

[74] Pisze w księgach De abroganda missa, iż „co nie ma potwirdzenia ani 
mocy z Pisma, jasna rzecz, iż to z czarta jest”. A wnet: „A przeto, co bez Słowa 
Bożego jest ustawiono, nie od Kościoła, ale od zboru szatańskiego pod imie-
niem Kościoła jest ustawiono”. A sam przeciw nowokrzczeńcom krztu małych 
dziatek, którego oni zabraniają, iż o nim w Piśmie niemasz, zwyczajem tylko a 
ustawą Kościoła broni. Także i Melanchton, i Ustawy nor<em>berskie.
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[75] O koncylijach tenże Luter pisze: „Będzie li dłużej świat stał, po-
trzeba zasię dla różnych wykładów Pisma, które teraz są, abyśmy dla 
zachowania jedności wiary ustawy koncylij przyjęli a do nich się uciekli”. 
A in L[utheri] artic[ulis] tak: „Ta Ewanjelija z gruntu niszczy papiestwo 
i wszystkie concilia” etc.

[76] O wzywaniu świętych zmarłych tak pisze w książkach, które zo-
wie Capita fidei Christianae: „Wzywanie świętych też jest zły zwyczaj 
ancykrystów, który się przeciwi przedniejszemu artykułowi (rozumiej – 
wiary) a zaćmia uznanie Krystusowe”. A na drugim miejscu, sprawu-
jąc się o niektóre rzeczy, które mu przypisowano, tak pisze: „O przy-
czynianiu świętych ze wszystkiem Kościołem krześcijańskim dzierżę 
i rozumiem, iż święci mają być od nas tcieni i wzywani, abowim kto 
się może przeciwić tym sprawam, które i dziś dziwnie a widomie Bóg 
u ciał a grobów świętych sprawuje?”. Także na dziesięcioro przykaza-
nie. [77] A w Gotowaniu ku śmierci tak pisze: „W potrzebie śmiertelnej 
nie ma człowiek przestawać Panny Maryjej, anjołów, apostołów i innych 
świętych wzywać, którym służył, aby oni zań Boga prosili”. Także też 
Bucerus i Brencyjusz trzymają, także Czechowic. Jeszcze Luter do lowań-
czyków tak pisze: „Nigdym nie przał, iż nas zasługi i modlitwy świętych, 
acz barzo niedoskonale, spomagają”. A niedawnoś słyszał, gdzie powiada, 
iż ani sobie nikt zasłużyć nic nie może. 

[78] O ślubiech duchownych i mniszych pisze w kazaniu O Trzech 
Królech, iż wolnie, bez grzechu i sumnienia mogą i mają być opuszczone 
albo przestąpione. A in Decalogo pirwej pisał o dziewictwie albo czysto-
ści: „Świętokradstwo jest, gdzie już nie tylko czystość bywa pokalana, 
ale też to, co jest Bogu ofiarowane, bywa odjęto, a to, co jest poświęcone, 
splugawiono bywa”. Acz to z ustawy kościelnej więcej niż z Bożej jest 
w księżej, ale w zakonnikoch barzo ciężki grzech jest dlatego, iż dobro-
wolnie się Bogu poświęcili, a potym tego znikają. 

[79] O mszy słyszałeś niedawno jako bluźni, także-ć albo i gorzej 
indzie, a zwłaszcza in L[utheri] artic[ulis]: „Msza-ć zła rzecz a Bogu 
mierziona w tym, iż bywa jakoby ofiara a uczynek zasługi. A tak ma być 
zagładzona”. Także lib[ro] 2 contra Zvinglium et Oecolampadium. Przet- 
ci-ż De captivitate Babylonica, gdzie mówi, cap[ite] de Eucharist[ia], iż 
msza jest część Ewanjelijej, i owszem – summa a skrócenie Ewanjelijej. 
Tak iż też kazania pospolite nie miałyby nic inego być, jedno wykłady 
mszej, to jest objaśnienia obietnice Boskiej tego Testamentu. Toć było – 
powiada – wiary uczyć a prawdziwie Kościół budować. A in Resolu- 
tio[nibus] concl[usione] XXVI: „Więcej msza pomaga, gdy przez ka-
płana jednemu bywa przywłaszczona, niżli kiedy bez przywłaszczenia 
za wszytki wobiec bywa miana”. A indzie zaś powiada, iż to błąd takie 
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przywłaszczanie. Chwali ją też in Sermone de Novo Testamento seu 
De missa privata.

[80] O przyjmowaniu Ciała Bożego pod jedną osobą albo dwiema 
osobami jużeś wyższej słyszał. 

[81] O pokucie-ś też słyszał jako uczy. Patrz-że, co pisze in Visita-
tione Saxonica: „Wiele ich teraz mówi o samym odpuszczeniu grze-
chów, a o pokucie nic albo mało. Acz bez pokuty żadne odpuszczenie 
grzechów nie bywa, ani może być rozumiane odpuszczenie grzechów 
bez pokuty”. A gdzieby kto inaczej rozumiał, powiada, iż to błąd nade 
wszystkie błędy. A iżebyś rozumiał, o jakiej pokucie to mówi, wykłada 
ją in Resolutionibus, pisząc, iż: „Pan i Mistrz nasz, Jezus Krystus, chciał, 
aby wszystek żywot wiernych pokutą był”. A nie tylko o wnętrznej to 
rozumie, i owszem, wnętrzna nic nie jest, gdy zewnątrz nie sprawuje 
rozmaitego martwienia ciała, skąd pochodzi, iż ony trzy części dosyć 
uczynienia: post, modlitwa, jałmużna, są części pokuty ewanjelijskiej. 
A ma w sobie post wszystki dręczenia ciała; modlitwa wszelkie ćwiczenie 
dusze, myśląc, cztąc, słuchając, modląc się; jałmużna wszelką powolność 
albo posługę przeciw bliżniemu, iżeby tak przez post sobie służył, przez 
modlitwę Bogu, a przez jałmużnę bliżniemu; aby przez pirwsze zwycię-
żył żądliwość cielesną, a trzeźwie i czyście żył; przez wtóre pychę żywo-
ta, a bogobojnie żył; przez trzecie żądliwość oczu, a sprawiedliwie żył 
na tym świecie. 

[82] O rzymskim Kościele słyszałeś niedawno, jako uczy tenże Luter 
in Declaratione quorundam articulorum. Patrz-że, jako tego zapamię-
tał in Cap[itibus] fidei Christianae et in Capt[ivitate] Babylonica, com ci 
wyższej powiadał.

[83] O papieżu a władzy jego i wszystkiego duchowieństwa nie może 
nikt gorzej pisać, jako Luter pisze De capti[vitate] Babilo[nica], in Visione 
Danielis, De abroganda missa, in Assertione articulorum, in Execratione 
bullae, in Iudicio de votis. Weźrzy-ż in Resolution[ibus] jako pisze do 
Leona papieża: „A przeto, nabłogosławieńszy Ojcze, ofiaruję się, poda-
jąc pod nogi twego błogosławieństwa ze wszystkim, com jest i co mam: 
ożyw, zabij, wezwi, odezwi, pochwal, pogań. Głos twój za głos Krystusa, 
który w tobie przełożon jest i mówi – przyjmę”. Tamże: „Jasna rzecz, iż 
ku odpuszczeniu mąk i kazusów dosyć jest sama moc papieska. A prze-
to gdy kapłańskim urzędem zaklina, rozgrzesza, święcenie dawa albo 
bierze, ustawia, ustawy kazi, przykazuje, zakazuje, odpuszcza albo dys-
pensuje, odmienia, wykłada, w tym wszystkim czyni mocą tego słowa: 
«Cokolwiek rozwiążesz» etc. Et conclusi[one] LXIX: „Władzy papieskiej 
we wszystkim z utciwością ma być miejsce dano, abowim kto się mocy 
albo władzy przeciwi, przeciwi się Bożemu zrządzeniu, a którzy się 
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Bogu przeciwią, sami sobie potępienia nabywają”. A sam Pan: „Kto wami 
gardzi, mną gardzi”. A przeto acz w małych rzeczach, wszakoż nie mniej 
niżli w wielkich władzy miesce ma być dano. Stądże przychodzi, iżby 
też papież niesprawiedliwe wyroki czynił, mamy się ich bać etc. Et con- 
clus[ione] LXXI: „Kto mówi przeciw prawdzie apostolskich, to jest pa-
pieskich odpustów, niechaj będzie odrzucony i przeklęty” etc. Także con- 
clu[sione] LXXXVI. A Na dziesięcioro przykazanie a w Kazaniu o klątwie 
uczy, iż „mamy wysoce tcić i ważyć duchowne przełożone, by też dobrze 
źli i tyranowie byli, jakoż i Krystus Annasza i Kajfasza tcił, abowim wła-
dza kościelna jest władza Krystusowa. A dlatego też i naniesłuszniejsze 
sprawy ich nie mają nas ruszać, iżebyśmy z ochotą nie przyjmowali albo 
wżdy przynamniej z uczliwością nie odmawiali, co oni czynią, abowim 
czas nasz barzo jest niebezpieczny. Dlatego mądrze się musimy spra-
wować, abyśmy dla osób i urzędu albo władzej nie lżyli, i owszem, dla 
urzędu abyśmy i nalżejsze osoby tcili”.

[84] D.: Ale to z przodku pisał, póki jeszcze nieprawie był prawdy po-
znał. M.: A chcesz widzieć, co dobrze potym pisał przeciw nowokrzczeń-
com? D.: Dobrze. M.: „My-ć wyznawamy, iż pod papiestwem jest barzo 
wiele dobrego krześcijańskiego, i owszem, wszystko dobre krześcijańskie, 
a iż stamtąd do nas przyszło, abowiem wyznawamy, iż w papiestwie jest 
prawdziwe Święte Pismo, prawdziwy krzest, prawdziwa świątość ołta-
rzowa, to jest Boże Ciało, prawdziwe klucze ku odpuszczaniu grzechów, 
prawdziwy urząd kazania, prawdziwa nauka, jako jest Modlitwa Pań-
ska, Dziesięcioro przykazanie, Członki wiary. Nadto powiadam, iż pod 
papieżem prawdziwe krześcijaństwo, i owszem – prawe jądro krześci-
jaństwa”. Toć niedawno pisał. D.: Mam-że temu wierzyć, iż tak Luter 
pisze? M.: Możesz. D.: Tak daleko to od onego, co nam naszy doktorowie 
powiadają i pokazują, jako dzień od nocy. M.: I sami-ć niedawno inaczej 
mówili, wszak są drukowane książki De Ecclesia Christi i Diatriba. Też-ci 
drugi pisał przed kilkiem lat przeciw Lutrowi, ale iż mu pisania jego nie 
pochwalono a nie miało mu iść w pożytek, odmienił, a niedawno do 
papieża Julijusza sromotne a pełne potwarzy i fałszu książki napisał. Ale 
wróćmy się k rzeczy. 

[85] A chcesz i o czyścu Lutrowę odmienność oględać? D.: Azaby 
i o tym różnie a odmiennie pisał? M.: Posłuchaj. W książkach Capitum 
fidei Christianae tak pisze: „Czyściec ze wszystką sprawą swą, Bożą służ-
bą i kupiectwem, za naśmiewisko czartowskie ma być mian, abowim się 
też przeciwi temu pirwszemu artykułowi” etc. A in Disputatione Lipsica 
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powiada: „Ja, który mocnie wierzę, i owszem, śmiem rzec, iż wiem, iż 
jest czyściec, łacno się dam namówić, iż o nim jest zmianka, jako Grze-
gorz w Dialog[is] ono ś[więtego] Mateusza: «Nie bywa odpuszczono ani 
na tym, ani na przyszłym świecie», chcąc, iż w czyścu bywają niektóre 
grzechy odpuszczane. Przypuszczam i ono Machabeorum 2: «Święte jest 
a zbawienne myślenie – za umarłe się modlić»” etc. Też in Declaratione 
quorundam articulorum: „Mocnie ma być wierzono, a ja wiem, iż prawda 
jest, iż nędzne dusze niewymowną mękę cirpią, a myśmy je winni spo-
magać modlitwami, posty, jałmużnami i czymkolwiek możemy”. A in 
Resolut[ionibus]: „U mnie to napewniejsza – mówi – iż jest czyściec”. 
A niewiele mię to rusza, co świegocą kacerze, gdyż już tysiąc i przez 
sto lat jest, jako błogosławiony Augustyn w dziewiątych księgach swych 
Spowiedzi za matką i za ojcem swoim się modli i prosi, iżeby się mo-
dlono. I taż święta matka jego umirając, jako tam pisze, żądała, aby ją 
wspominano u ołtarza Pańskiego. [86] I spomina, iż to i błogosławiony 
Ambroży czynił. Aby też dobrze za czasów apostolskich czyśca nie było 
(jako się pyszni hardy Pikard), izaż dlatego ma być wierzono kacerzowi, 
który niedawno, ledwi przed piąciądziesiąt lat, się urodził, a spór ma 
być dzierżan, jakoby fałszywa była wiara tak wiele wieków? Zwłaszcza, 
gdyż on nic inego nie czyni, jedno iż powiada: „Nie wierzę”, a tak wszyst-
kiego swego dowodził, a nasze ganił. Toć słowa Lutrowe, któremi sam 
siebie osądził, bo toż-ci w nim, co w pikardyjech gani. A dobrze, byś je 
dobrze w pamięć wlepił, zwłaszcza gdzie chce, iż nie ma być za fałszywą 
miana wiara tak wiele wieków dla powieści a sporu człowieka, który 
niedawno nastał a co nowego uczy przeciw sprawie, nauce i ustawom 
Kościoła pospolitego.

[87] Mógłbych tego więcej okazać, w czym się Luter, Melanchton, 
Bucerus, Bullingerus, Brencyjusz, Calvinus i ini tegoż cechu doktorowie 
nie tylko między sobą jeden z drugim, ale i sami z sobą nie zgadzają, jako 
o modlitwie a święciech, o liczbie i o mocy świątości kościelnych, o urzę-
dziech a przełożeństwie, o spowiedzi, o klątwie, o dosyć uczynieniu, 
o ceremonijach albo obrzędziech kościelnych, o koncylijach, o wolności 
wolej człowieczej, o wierze i o wiele inych rzeczy, ale by się przedłużyło. 
A zebrali też to Cochlaeus i Ioannes Faber biskup wiedeński dosyć pilnie. 

[88] A gdyż Pan Krystus, schodząc z tego świata, prosił Boga Ojca 
za swemi zwolenniki, a nie tylko za nimi, ale za wszystkiemi, którzy by 
przez ich słowo weń uwierzyli, aby je poświęcił w prawdzie a zachował 
w swym imieniu, iżeby wszystcy jedno, to jest zgodni byli, jako On jest 
z Ojcem. A bez pochyby wysłuchan jest za swoją utciwością albo za-
cnością, jako pisze ś[więty] Paweł, która zgoda i jedność od początku 
aż dotychmiast najduje się w Kościele pospolitym krześcijańskim. Stąd 
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możesz bez wszelakiej wątpliwości poznać, iż ta Luterska nauka nie jest 
z Boga albo z Ducha Ś[więtego], która i nowa jest, i pokątna a różna 
od pospolitej starodawnej nauki, ustaw i zwyczajów Kościoła świętego 
krześcijańskiego i Słowu Bożemu przeciwna, i niedobrych owoców na-
rodziła, a na koniec tako nieustawiczna i odmienna, iż nic pewnego ani 
prawdziwego w sobie nie ma, ale pełna błędów, fałszu i kacerstwa roz-
maitego i przeciwnego.

[89] D.: K temu-ś mię przywiódł, iż-ci muszę pozwolić, iż się nieco 
błędów w tej to nowej nauce zawadza, jako u Kalwina, Oekolampady-
jusza i u inych sakramentarzów, także i u nowokrzczeńców. Ale u Lutra 
i Melanchtona albo nic, albo mało się błędu okazuje, i owszem, oni sami 
przeciwią się tych drugich błędom. M.: Prawda-ć, iż Melanchton i Luter 
ganią nieco w sakramentarzoch, także w münsterskich doktorzech albo 
w nowokrzczeńcoch, ale sami tego nasienia nasiali, a potym się obaczyli 
i w wielu rzeczy odmienili, jakoś wyższej słyszał. Cóż inego Carolstadius 
a Muncerus czynili? Jedno, iż skutkiem tego dowodzili, co Luter z Melan-
chtonem słowy i pisanim uczyli, jako to dowodnie Cochlaeus w Żywocie 
albo sprawach Lutrowych wypisał. Ale gdy się k nim ludzie garnąć po-
częli, zaźrząc im tego Luter, jął się im przeciwić, a będąc wymowniejszy 
i więtsze zachowanie na dworze kurfirsta saskiego mając, sprawił to, iż 
są wygnani z Sasyjej. D.: Niechaj tak będzie, tedy się wżdy obaczył. M.: 
Ale dobry grunt i onym, i wszystkim inym błędom, które są, były albo 
jeszcze mogą być około wiary, założył, którego nie odmienił, i owszem, 
wszystko swe na nim budował. [90] D.: A co to za grunt? M.: Jeden ze 
dwunaście członków wiary świętej krześcijańskiej wyrzucił, na którym 
wiele należy, a mało bych nie rzekł – wszystko. D.: Który to? M.: „Wierzę 
Kościół święty pospolity”, który gdy Luter poruszył, nic nam pewnego 
w wierze nie zostawił, abowim nie z inąd mamy, iż Ociec, Syn a Duch 
Święty jest w Trójcy jeden Bóg; iż Pan Krystus, będąc Bogiem, dla nas 
się człowiekiem zstał, na świat się z Panny czystej narodził, umarł, zmar-
twychwstał, do nieba wstąpił, a przyjdzie zaś sędzić żywe i martwe; a iż 
my też przezeń otrzymaliśmy grzechów odpuszczenie, ciała zmartwych-
wstanie i wieczny żywot. [91] Rzeczesz: z nauki Pana Krystusowej to 
mamy. Tedy cię spytam: a skąd wiemy, iż tak Pan Krystus uczył albo 
iż był Bogiem? Powiesz: z Ewanjelijej. A skądże wiesz, iż to są praw-
dziwe Ewanjelije, które mamy, albo iż się tak rozumieć mają, jako my 
rozumiemy? Jedno z podania Kościoła pospolitego, który jako od Pana 
Krystusa wziął, tak nam przez tak wiele wieków statecznie dochował, 
którego władzej gdy Luter naruszył a powiadał, iż kościelne podanie 
a ustawy są wymysły ludzkie; czego w Piśmie niemasz, temu wierzyć 
nie mamy. A iż nie to jest prawdziwy wykład albo wyrozumienie Pisma, 
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które Kościół pospolity przez tak wiele wieków dzierżał i nam jakoby 
przez ręce podał. [92] Już-ci na tym gruncie i Carolstadius z Zwingliju-
szem i Oekolampadyjuszem bezpiecznie mogli budować, iż pod osobą 
chleba i wina nie jest prawdziwe Ciało i Krew Pana Krystusowa; mogli 
nowokrzczeńcy, iż krzest małych dziatek nie jest ważny, iżeśmy wszytcy 
swobodni a nie ma się jeden nad drugiego przekładać; mogli i ci, którzy 
nie wierzą, iżby Pan Krystus człowieczeństwo prawdziwe na się przyjął; 
mogli i ci, którzy chcą, iżby spólne były między krześcijany żony, ma-
jętności i wszytki rzeczy, a bez wszego wstydu, jako psi albo ine bydlęta, 
żyli. [93] Na tymże gruncie i Włoch niejaki, nie wiem, co jest, mnich 
zbiegły czy-li Żyd, błędy swoje sadzi, mieniąc, iż Pan Krystus z strony 
człowieczeństwa, to jest ile człowiek, jest urodzony Syn Boży, a iż czło-
wiecza natura zacniejsza i szlachetniejsza jest niż anjelska; a iż toż Pan 
Krystus o rozwodzie ustawił, co i Mojżesz, a iż za leda przyczyną może 
się mąż z żoną rozwieść i żona z mężem a w ine małżeństwo wstąpić. 
A nie w tych-ci tylko rzeczach błądzi, ale i w inych snadź grubiej i spro-
stniej. [94] A wżdy są ci ludzie u nas w Polszce, którzy takiego z inąd od 
mądrych i dobrych ludzi wygnanego fołdrują i mało nie na ręku piastują 
nie dla czego inego, jedno iż się z Kościołem pospolitym nie zgadza, 
którym nie dostawałoby tak rozumu i śmiałości, by nie kościelne dobra. 
[95] Wszystkim-ci tym i inym błędom Luter początek i przyczynę dał 
przez to, iż władzą Kościoła pospolitego zwątlił. Chciejże jedno z którym 
z tych kacerzów gadać, wnet-ci odpowie: „Niemasz tego w Piśmie”, albo 
jeśli ukażesz, iż jest, ukaże on drugie przeciwne a śmiele powie, iż to jest 
prawdziwsze, albo iż nie tak się ma rozumieć, jako ty wykładasz, ale jako 
on. A jeśli mu okażesz, iż tak ojcowie święci, koncylija i Kościół pospo-
lity rozumiał i rozumie, odpowie-ć, iż to wymysły ludzkie, dla których 
nie mamy przestępować przykazania Bożego, a iż on tak dobrze i lepiej 
rozumie Słowo Boże niżli wszyscy ini ludzie, którzy byli, są albo będą, 
i niżli wszystek Kościół albo Zbór krześcijański. Tu już musi Luter i Me-
lanchton stanąć, nie mogąc się temu przeciwić, bo takież sami dzierżą, 
a każąc inych naukę, musieliby pirwej swoję skazić. A tak nie mniej-ci 
w błędzie Luter i Melanchton niż ci drudzy, gdyż z ich początku wszystki 
ine błędy urosły.

[96] D.: Wżdy mi musisz tego pozwolić, iż z tej to Lutrowej, Melan-
chtonowej i inych doktorów niemieckich pisma i nauki za naszej pamięci 
wiele dobrego urosło. M.: A co? D.: Aby nic inego, tedy i to wielka, iż 
on wam, księżej, księgi Pisma Świętego z prochu, którym były od wiela 
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lat przypadły, otarł, a błonkę, którą wam były oczy ku Słowu Bożemu 
zarosły, zdarł. Bo jednak tego przeć nie możesz, iżeście się pospolicie 
w szkołach i klasztorzech jedno w filozofijej albo sofistryjej obierali, albo 
w dekreciech i dekretalech, albo na koniec w summach jakichsi a dok-
torzech, które zową scholasticos, których ja mianować nie umiem, ty 
je podobno lepiej znasz. Skąd-żeście też nam, prostem laikom, kazali 
albo iż właśniej rzekę – bajali, przykłady świętych przywodząc, a Kry-
stusa i słowa Jego, to jest Ewanjelijej i Pawła świętego rzadko albo nigdy- 
-ście nie spominali, bo-ście się też około niego nie obierali, aż was Luter 
swą nauką i pisanim k temu przywiódł. [97] M.: Było-ć zawsze Słowo 
Boże w Kościele krześcijańskim i Pismo-ć czytano i dobrze rozumia-
no, i wykładano, acz po prawdzie nie tak się wżdy snadź barzo około 
niego parano. Jakoż to bywa, iż i żeglarze, kiedy jasno a ciche morze, 
a wiatr dobry mają, opuściwszy wiosła, krotofilą między sobą albo co 
inego czynią, i wy, panowie szlachta a rycerstwo, iż pokój, azaście się 
pługów, gospodarstwa i kupiectwa nie jęli, zbroje poniechawszy, tak iż 
wam miecze pordzewiały?! A jednak nie przeto dobre jest zburzenie 
morza albo walka, iż ta rycerze a ono żeglarze k temu przywodzi, aby 
zaniechawszy inych rzeczy, swego się naczynia i rzemiosła jęli; także też 
nie przeto Luter albo nauka jego dobra, iż nas k temu przywiodła, iż 
się około Pisma i Słowa Bożego pilniej obieramy. Nie przetoć kacerze 
dobrzy, iż – pisze ś[więty] Paweł – „potrzeba jest, aby były kacerstwa, 
iżeby się okazali, którzy są doświadszeni między wami”. [98] Są-ć barzo 
pożyteczni Kościołowi kacerze, jako pisze ś[więty] Augustyn, nie iżeby 
prawdy uczyli, której nie umieją, ale iż cielesne ku szukaniu, a duchow-
ne prawe krześcijany ku objawieniu prawdy pobudzają. Jest-ci w Ko-
ściele świętym mnóstwo ludzi, którzy się Bogu podobają, ale nie znać 
ich między nami, póki się w ciemnościach nieumiętności swej kochamy 
a spać wolimy, niżli w światłość prawdy weźrzeć. A dlatego wiele ich, 
iżeby dzień Boży widzieli i weselili się, przez kacerze bywają obudzeni. 
A przeto używajmy i kacerzów, nie żebyśmy pochwalali ich błędy, ale 
iżebyśmy pospolitej krześcijańskiej nauki przeciw ich załogam broniąc, 
czujniejszymi i ostrożniejszymi byli. [99] Toć tu i Augustyn świadszy, 
iż nam są pożyteczni kacerze, ale nie przeto są dobrzy albo dobre ich 
kacerstwa. Tym-ci by obyczajem i Żydowie dobrze czynili, iż Pana Kry-
stusa o śmierć przyprawili, przez którą my zbawienie mamy. Ba, i czart 
by w tym swą cząstkę dobroci miał, który Żydy k temu przywiódł, albo 
i w tym, iż tak wiele świętych męczenników przez męki swe do Króle-
stwa Niebieskiego się dostało, bo – by był czart na nie Żydów a poganów 
nie poburzył – tedy by byli męczennicy korony nie dostali. [100] D.: Ale 
wżdy wiele dobrego a pożytecznego krześcijaństwu Luter, Melanchton 
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i ini Niemcy napisali. M.: Jest tak, inaczej by też ludzi byli nie zwiedli, 
by byli dobrego złemu a fałszowi prawdy nie przymieszali. I truciny-ć 
by się łacno ustrzec, by jej nie słodzono, a w dobrym jedle albo piciu nie 
zadawano. I ryby wędki by nie brały, by nastrnogi nie było. Dawno-ć to 
ś[więty] Paweł napisał: „Tacy fałszywi apostołowie są chytrzy robotnicy, 
przemieniający się w apostoły Krystusowe. Ale nie dziw, abowim i sam 
szatan przemienia się w anjoła światłości, nie wielka-ć tedy rzecz, je-
śli słudzy jego przemieniają się jakoby słudzy sprawiedliwości”. Także-ć 
i sam Pan Krystus nas przestrzegł, iż „fałszywi prorocy w owczym odzie-
niu do nas mieli przychodzić”. A cóż inego jest owcze odzienie? Jedno 
wyswobodzenie, dosyć uczynienie a krew Pana Krystusowa, Baranka 
niewinnego (którą złość swoję przykrywają), wiara a Słowo Boże, któ-
rego na ścianach, na rękawiech i na języku dosyć. Ale nie dziw temu, 
dobrego mistrza mają – czarta, który im już to Słowo Boże, jakoby zły 
wrzód, ze wnętrza do ust przypędził. D.: Cóż to, Słowo Boże ku fran-
cy równasz?! M.: O tym ja waszym nowym Słowie Bożym mówię, pod 
którym się smród, to jest pycha, łakomstwo, nieczystość, drapiestwo, 
swawola i wiele inego złego zakrywa. Nie wszystko-ć złoto, co się łsnie, 
„ani każdy – jako mówi Krystus – kto mi mówi «Panie, Panie» wnidzie 
do Królestwa Niebieskiego, ale kto czyni wolą Ojca mego, który w niebie 
jest”. Nie zna-ć też drugich Pan Krystus, acz się Słowem Jego szczycą 
a w imię Jego każą albo prorokują, albo cuda czynią.

[101] D.: Jeśli-ż tak jest, iż wiele dobrego Luter, Melanchton i ini ci 
nowi napisali, czemu byśmy dobrego nie naśladowali, a złe odrzucali? 
M.: Któż to rozezna, co złe, co dobre? D.: Łacno to, co według Słowa Bo-
żego, tego się dzierżeć, a czego niemasz w Ewanjelijej albo u ś[więtego] 
Pawła, tego nie przyjmować. M.: A ine pisma apostolskie i prorockie, 
czemu opuszczasz? Czy o nich nic nie trzymasz? D.: Więc tak rzeknę: 
czego w Piśmie Ś[więtym] niemasz, tego nie przyjmować. M.: Niepewna 
to ani dobra reguła. D.: A jako to? M.: Tako: wiele rzeczy za pewne ma 
wiara nasza, o których w Ewanjelijej ani u świętego Pawła, ani we wszyst-
kim Nowym i Starym Zakonie nic niemasz. W tej mierze wylicza Basi-
lius biskup i doktor święty, który przed dwiemanaścieset lat żył, krzyżem 
znaczyć ty, którzy się krzczą, na wschód słońca się modlić, pewnymi 
słowy wzywać Boga przy poświęceniu Ciała i Krwie Krystusowej, wody 
i oleju święcenie albo przeżegnanie, trzy razy ponarzać albo polewać 
tego, kogo krzczą, odrzekać się szatana i anjołów jego. Ale niechajmy 
tych, o których waszy luteranowie nic nie dzierżą, aczkolwiek od po-
czątku wiary, aż do tych czasów niewątpliwe były w Kościele krześcijań-
skim. [102] Tknę kilko rzeczy, w których się lutrowie z nami zgadzają. 
Ukaż mi Pismo, gdzieby przykazano niedziele święcić. Jeśli powiesz, iż 
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u ś[więtego] Jana w Objawieniu jest zmianka o niej? Ale tam przykaza-
nia niemasz, a też lutrowie ty księgi odrzucają. [103] Ukaż-że mi, gdzie 
pisano w Ewanjelijej albo u ś[więtego] Pawła o krzcie małych dziatek 
albo o zstąpieniu Pana Krystusowym do piekła. A jednak i to wierzy-
my a w Kredzie wyznawamy i dzieci krzcimy, a nowokrzczeńcom, iż się 
w tym z Kościołem pospolitym nie zgadzają, za błąd i kacerstwo przyczy-
tamy. [104] A gdzie to w Piśmie, iż Bóg nieśmiertelny albo bez początku, 
jako i Gregorius Nazanzenus spomina, albo iż Duch Święty jest Bóg, albo 
iż Bóg, Syn i Duch Święty są z Ojcem jednej istności? Tym-ci Ariani, Eu-
nomiani i Macedoniani, kacerze starzy, błędu swego bronili. A jednak ich 
błędy ustały, a Kościół, jako począł, przedsię bez Pisma dzierży i twirdzi, 
iż to tak prawda, jako co w Ewanjelijej napisano. [105] A co powiadasz, 
co ci nowi pisali wedle Słowa Bożego, tego się dzierżeć, jeśli przez Słowo 
Boże tylko to rozumiesz, co jest napisano w Ewanjelijej albo u ś[więtego] 
Pawła (jakoż tak z twych słów rozumiem), tedy to błąd i barzo omylna 
reguła. D.: Jako? Ba, to owa błąd okrutny, co ty powiadasz! M.: Wnet się 
to okaże. Cokolwiek kacerstw było od początku wiary krześcijańskiej 
do tych czasów, barzo ich mało najdziesz, które by się na Ewanjelijej 
a na Słowie Bożym nie sadzili. A to Ariani, którzy twirdzili, iż Syn w Bó-
stwie jest Ojca mniejszy (albo stworzenie z Słowa Bożego i z Ewanjelijej), 
grunt błędu swego mieli, abowim sam Pan Krystus powiedał: „Ociec 
jest więtszy niż ja”; a indzie: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, 
Boga mego i Boga waszego”. A indzie taż Mądrość Boża, to jest Krystus, 
Syn Boży, o sobie mówi: „Od początku i przed wieki jestem stworzona”. 
K temu wiele inego pisma przywodzili.

[106] Także Macedoniani powiadając, iż Duch Święty nie jest Bóg, 
mieli za sobą Słowo Boże, gdzie Pan Krystus o Nim powiadał, iż go Bóg 
dawa i udziela, iż Go obiecał zesłać, iż „nie od siebie będzie mówił, ale co 
usłyszy, to objawi, a z tego, to jest Krystusowego, weźmie”, co wszystko, 
jako słowa brzmią, posłowi, słudze niższemu i stworzeniu przystoi.

[107] Miał-ci też za sobą Słowo Boże Photinus, gdy powiadał, iż Syn 
Boży od tego czasu począł być, gdy się z Ducha Ś[więtego] w Maryjej 
zaczął.

[108] Też-ci Novatus miał za sobą ś[więtego] Pawła, gdy grzeszne 
krześcijany ku pokucie nie przypuszczał.

[109] Ale opuśćmy stare błędy, które dawno ustały. Aza nie Słowem 
Bożym się szczycą nowokrzczeńcy, iż dzieci nie krzczą, a okrzczone 
znowu krzczą? Abowim nierozumne dzieci nie wierzą, a Słowo Boże 
powiada: „Kto uwierzy a będzie okrzczon, ten będzie zbawion, a kto 
nie uwierzy, będzie potępion”. Albo iż urzędów i przełożeństwa żadnego 
mieć nie chcą. Święty-ć to Paweł pisze, iż w Krystusie „nie jest Żyd ani 
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Grek, nie jest sługa ani wolny, nie jest mężczyzna ani białagłowa, abowim 
wszyscyście jedno w Panie Krystusie Jezusie”.

[110] A nie Słowo Boże też to, iż wszytki rzeczy czyste czystym? Skąd 
wielki błąd, iż krześcijańskiemu człowiekowi nie grzech kraść, zdradzać, 
zabijać, cudzołożyć etc.

[111] A tym adamithae, którzy się między sobą mnożyli, błędu swego 
podpierali, biorąc też sobie ku pomocy ono, co Łukasz ś[więty] w Spra-
wach albo Dziejoch Apostolskich o pierwszych krześcijanoch napisał, iż 
mieli między sobą wszystkie rzeczy pospolite. 

[112] A nie Pismem-że czart swoję rzecz wywodził, gdy Pana nasze- 
go kusił? 

[113] Ale gdy się Słowa Bożego tak mocnie dzierżysz, czemu się nie 
owałaszysz dla Królestwa Bożego, według Słowa Bożego? Czemu kiedy-ć 
kto policzek da, drugiego mu nie nastawisz? Czemu ręki albo nogi sobie 
nie utniesz albo oka nie wyłupisz, kiedy cię pogarsza? Czemu się tu Sło-
wa Bożego nie dzierżysz?

[114] D.: Nie tak to ma być prosto rozumiano, jako słowa brzmią. 
M.: W tym-że-ć wszystcy kacerze błądzą, nie iżeby Słowa Bożego, to jest 
Pisma, za sobą nie mieli, ale iż je źle rozumieją i wykładają. Świadszy 
o tym ś[więty] Augustyn, tak pisząc: „Wszystcy kacerze na to się wy-
dawają, aby z jednegoż Pisma Ś[więtego] fałszywych a omylnych dum 
swych bronili”. Także De Genes[i] ad lit[teram] li[bro] 7, caput 4.

[115] Także Hilarius: „Kacerze za to się mają, iż każdej rzeczy, którą 
twirdzą, przyczynę dawają, iż każdemu twirdzeniu swemu świadectwa 
niektóre z Boskich Ksiąg przysadzili, które złym wyrozumieniem nie-
umiejętnym tylko się podobają, a kształt prawdy według nieprawego 
wykładu podawają”.

[116] Także Cyrillus, gdzie kacerze przyrównawa nierządnym nie-
wiastom, które szatami, złotem i rozmaitemi przyprawami plugawość 
swoję ozdabiają.

[117] Także-ć i Oecolampadius (chocia kacerz) pisze: „Wszystcy nie-
wierni około Pisma się obierają a fałszywie je przywodzą, nie według 
myśli Ducha Ś[więtego], ale według swych dum, które przedsięwzięli 
albo z zazdrości, albo dla próżnej chwały, iżby błąd, którego się raz na-
pili, potwirdzili”.

[118] W tęż i Melanchton i sam Luter.

[119] Cóż inego pisze ś[więty] Piotr o liściech świętego Pawła, iż „są 
w nich niektóre rzeczy trudne, które nieumiejętni a nieustawiczni ludzie 
nakrzywiają, jako też i ine pisma ku swemu zatraceniu”.
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[120] Przeto nie bez przyczyny Tertullianus, stary doktor, który był 
przed kilkiemnaścieset lat, nie dopuszcza kacerzom odzywania do Pi-
sma Świętego, ani chce, aby się z nimi kto Pismem Ś[więtym] gadał, 
powiadając, iż oni do Pisma nic nie mają, gdy się od Zboru albo Kościoła 
pospolitego oderwali. A każdy z nich przeciw apostolskiej nauce, którą – 
od apostołów przyjąwszy – Kościół pospolity chowa, według swej dumy 
i wolej różną naukę przynosi, Pisma ku swej myśli ciągnąc a różnymi 
wykłady i wymysły wywracając.

[121] W tęż Orygenes, wielki a zacny doktor grecki, gdzie tak pisze: 
„Ilekroć niektórzy przeciw temu, co dzierży wszystek Kościół Krystu-
sów, Pisma Ś[więtego] przywodzą, którym wszystek świat krześcijański 
przyzwala i wierzy, zda się jakoby mówili: «A to w domiech jest słowo 
prawdy», ale my im nie mamy wierzyć ani wychodzić od ojcowskie-
go a kościelnego podania, ani inaczej wierzyć, jedno jako nam Koś- 
cioły podały”.

[122] Tego-ć pospolicie concilia naśladowały, gdy się im trafiała z ka-
cerzmi sprawa. Stara-ć jest przypowieść, iż Pismo Święte woskowy nos 
ma, którego każdy może naciągnąć i nakrzywić jako chce. A nie mnimaj, 
tak-ci za sobą miał Pismo Aryjusz, jako Sabelijusz, lubo przeciwnych 
błędów bronili; tak Pelagijusz, jako Manicheusz; tak Eutyches, jako Ne-
storyjusz. I teraz nie mniej się Pismem bronią nowokrzczeńcy niż lute-
ranowie albo sakramentarze, i owszem – i sam Luter albo Melanchton, 
albo Bucerus, gdzie się sobie sam przeciwi, przeciwnym Pismem oboję 
rzecz wywodzi. [123] Któremuż Pismu więcej będziesz wierzył? Czy-li 
obiema losem: dziś jednemu, jutro drugiemu? Czy-li żadnemu, ale co-ć 
się kiedy zabaży, tego się będziesz trzymał, póki będziesz chciał, a potym 
czego inego? Także i drugi, trzeci, dziesiąty? Cóż z tego będzie? Będzie 
więcej wiar niżli ludzi na świecie, a za tym żadnej pewnej nie będzie, jako 
też Pan Krystus to opowiedział, mówiąc: „Kiedy przyjdzie Syn Człowie-
czy, mnimasz, iżby wiarę nalazł na ziemi?”. 

[124] Patrz, jaka to chytrość a usiłowanie czarta, przeciwnika Bożego 
i zbawienia ludzkiego: z przodku starał się o to jawnie przez Żydy i poga-
ny wszelakim przenaśladowanim i morderstwem krześcijanów, aby wiarę 
krześcijańską zniszczył; gdy mu to nie poszło, datki a lubościami ciele-
snymi jął się ich zwodzić; gdy i w tym nie tylko od mężów doskonałych, 
ale i od białej płci i od dzieci jest zwyciężon, zaczął rozmaite a przeciwne 
błędy między krześcijany siać przez kacerze pod postawą Słowa Bożego, 
którymi acz wiele ludzi wszech stanów, narodów i wieków zwodził, jed-
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trafiała – 1551-I(a); trafiały – 1554-I(b) (bł.)
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nak łódka Kościoła pospolitego zawsze między nimi jako inter Scyllam 
et Charibdim wypływała, nie nachylając się ani na tę, ani na onę stronę. 
[125] A toż teraz na koniec takie mistrze pobudził, którzy już tak, już 
inak ucząc, a jednak wszystkiego rzekomo Słowem Bożym podpierając, 
powagę jego i wiarę w sercach ludzkich zwątlili, jako kiedy ono kto nie 
może za razem wyrwać albo obalić drzewa albo kołu mocnie w ziemi 
tkwiącego, cholebanim na tę i na onę stronę pomału ji pierwej zwątli, toż 
potym ma ji po woli, jakoż są ci, którzy się dadzą słyszeć, iż wolą nic nie 
wierzyć, ponieważ ci, którzy różnych i przeciwnych sobie rzeczy uczą, 
jednako Pismem Ś[więtym] nauki swej podpierają. [126] Ale i tu się moc 
Boża okazuje, który nigdy nie dopuścił, aby brony piekielne Kościół Jego 
przemogły, ale zawsze czarta jegoż zbroją i chytrością zwycięża, bo by też 
nic inego nie było, tedy się to złe samo je i burzy niezgodą swą a różną 
i przeciwną nauką, jako też Ozeasz prorok mówi: „Rozdzielone jest serce 
ich, terazże zginą”. I Luter sam świadszy, iż nigdy żadni kacerzowie ani 
mocą, ani chytrością nie są zwyciężeni, ale swoją niezgodą. Aza to nie 
rozdzielone serce, gdzie ten tak, drugi inaczej, a jeden-że już tak, już 
owak uczy? Uźrzysz, że to niedługo ustanie i już indzie ustawa. 

[127] Nam się, Polakom i Litwie, teraz tych nowinek zachciało, a jako 
i w strojoch, także i w wierze, co ini porzucą, tego my się dopiero imu-
jemy. A z przyrodzenia to mamy, iż na nowiny mrzemy. Acz mam ja 
nadzieję w Panu Bogu, iż jako nas i przodki nasze od przyjęcia wiary 
krześcijańskiej aż dotychmiast blisko przez sześćset lat w całości a stało-
ści wiary swej ś[więtej] a w jedności Kościoła pospolitego zachował, tak 
i na potomne czasy zachować raczy. [128] Też-ci przed stem lat niemało 
ślachty i zacnych ludzi poczęło się było imować czeskiej wiary, jednak 
to rychło ustało. Jedno iż nie dziwowali się temu król i rada koronna, 
tak świecka, jako duchowna. Nie dali się złemu wkorzenić, nie mając 
względu ani na powinność, ani na zacność. Strzeżono się pirwej takich 
i karano je, którzy chcieli wszetecznie wiarą szermować. Nie zasiadali ani 
obcowali z nimi dobrzy a stateczni ludzie. A dziś to sobie za dworstwo 
mają, a jakoby nie dworzanin ani wyczosany, który około wiary prze-
kwiecać nie umie albo nie chce. Tak że, panowie dworzanie, porzuciliście 
rycerskie ćwiczenia przodków swoich, a teologijej-ście się jęli! A przet-
ciwszy książki za dwa albo za trzy grosze albo też usłyszawszy jedno co 
na biesiedzie od drugiego, także dwugroszowego doktora, śmiele a upo-
rnie o wierze się gadacie.
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[129] D.: Więc by lepiej kostki albo karty grać albo pić aż oczy wy-
lazą, albo o nierządnych a plugawych rzeczach mówić, jako pospolicie 
księża czynią, kiedy się zejdą, czy-li ludzie a stany obmawiać?! M.: Przed-
się i ludziom nie przepuszczacie, ani pełnych, ani gry, ani plugastwa nie 
zaniechacie. D.: Tego-ć ja też nie chwalę, ale czytania i rozmów o wierze 
i o Słowie Bożym ganić nie umiem. M.: I ja czytania nie ganię, ale sta-
rych ksiąg i od Kościoła świętego przyjętych. D.: Niemasz żadnych tak 
złych ksiąg, z których by się czego dobrego nauczyć nie mógł. M.: Jest 
tak, ale też na jednej łące pczoła miód, a pająk jad w się bierze wedle 
przyrodzenia swego. Owca niewinna tak się rychło, a snadź rychlej złego 
a jadowitego jako dobrego ziela imie i nie chcąc, się zarazi. D.: Od czego 
rozum? M.: Miała-ć i Jewa w Raju w czym przebierać i na rozumie-ć jej 
nie schodziło, bo w doskonałości są od Boga stworzeni pirwszy rodzicy 
naszy, a jednak się złego a szkodliwego owocu jęła, którym siebie i nas 
wszystkich zaraziła. A cóż ją zawiodło? „Widziała niewiasta (powiada 
Pismo), iż dobre było drzewo ku jedzeniu a piękne w oczu i lubieżne 
na wzrok, i wzięła owocu jego i jadła”. Azaż tego nie baczymy po sobie 
i w powszednich pokarmiech, iż pospolicie rychlej się nam złego zachce 
niż dobrego, i lepiej nam smakuje, abowim przyrodzenie ludzkie po-
chopne jest ku złemu.

[130] Nie darmo-ć zakazują pisma kacerskiego czytać, abowiem 
prawdy prosta rzecz jest, według przypowieści, ale błąd i nieprawda, 
słówki pięknemi a lubieżnemi przysmaki ozdobiona i ocukrowana, niż 
się obaczysz, w serce się wkrada. A nie mnimaj, iżeby to nowa rzecz 
była i niezwyczajna, zabraniać czytania pisma kacerskiego. [131] Kon-
stantynopolskie zebranie niektóre, acz podeźrzane, tak pisze o Aecyjusie 
kacerzu, jako świadszy Theodoritus: „Stało się około jego przez biskupy 
to, co jest przywoito kościelnym ustawom, i upominanie od nas naśla-
dowało, aby ani czytano niezbednych listów jego” etc. [132] Także Cy-
pryjan święty do Kornelijusza papieża pisze o piśmie odszczepieńców. 
[133] A Konstantyn cesarz krześcijański srogo rozkazał po wszystkim 
państwie swoim, aby kacerskie księgi popalono, a kto by je zataił, aby 
karan był na garle. [134] I święty Paweł kacerza się wystrzegać każe za 
pierwszym i wtórym napominanim, nie uczyć się od niego ani z nim 
obcować albo gadać się. A czemu, na drugim miejscu pisze: „Mowa ich 
szerzy się, to jest zaraża jako wrzód, który cancer zową”. [135] K temu-ć 
też, co Mędrzec mówi: „Kto się mazi dotyka, umaże się od niej”. A tak 
i pisma, i rozmów kacerskich i odszczepieńców barzo się strzec trzeba.

134
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[136] Dobre-ć jest czytanie, ale nie podeźrzanych ksiąg, ale od Ko-
ścioła ś[więtego] przyjętych. Dobre-ć i rozmowy około wiary i rzeczy 
zbawiennych, kiedy są skromne, utciwe, niewszeteczne i nieuporne, a nie 
z tak<ież> niedouki albo wszetecznymi, ale z tymi, którzy się około tego 
przez długi czas statecznie obierają, a tym umysłem, iżeby się polepszył 
albo czego dobrego nauczył, nie żeby kogo sromocił albo święte usta-
wy i sprawy Kościoła pospolitego zganił albo spór dzierżał. Toć ś[wię-
ty] Paweł zakazuje, mówiąc: „Nie spieraj się słowy, abowim ku niczemu 
to nie jest pożyteczno, jedno ku pogorszeniu albo przewróceniu tych,  
którzy słuchają”.

[137] D.: A jeśli się wiele błędów a złych ustaw, a złych zwyczajów, 
które abusus po łacinie zową, w Kościele zawadza, więc to chwalić? 
M.: Może być, iż Jakub, Grzegorz, Marcin albo Stanisław zbłądzi, zbłądzi 
też ta albo owa fara, ten albo ów kościół, albo dyjocezyja; zbłądzi i ten 
albo ów naród, ale w Kościele pospolitym żaden mi błędu nie ukaże, to 
jest, iżeby Kościół pospolity w wierze co obłędnego dzierżał a twirdził, 
chyba iżby ji Pan Krystus a Duch Święty opuścił, jakom przedtym powia-
dał. Albo nieprawdę święty Paweł napisał, iż „Kościół jest utwirdzenie 
albo grunt i słup prawdy”? D.: A złych zwyczajów albo abusus niemasz 
w tym to Kościele? M.: Boże daj to, by nie było, a „iżeby Kościół już był 
chwalebny, nie mający zmazy ani zmarsku, albo co takowego, ale iżeby 
był święty a niepokalany”, jako święty Paweł pisze! Ale-ć to aż na onym 
świecie, nie na tym będzie. 

[138] Prawda-ć jest, jest-ci kąkol w tej pszenicy, którego nie gospo-
darz ani jego sprawce, ale nieprzyjaciel, to jest czart, gdy ludzie spali, na-
siał. Są-ć abusus w Kościele, które się milczkiem wkradły za niepilnością 
przełożonych, ale nie wszystko-ć abusus, co się komu nie podoba, ani 
to jednej albo kilka głów sąd i rozeznanie. [139] Nie podobało-ć się też 
Saulowi królowi, iż Samuel omieszkawał służby i ofiary Bożej, a rozbie-
gali się ludzie, którzy około jego byli w wojszce przeciw nieprzyjacielom, 
i czekawszy go tydzień, jako był sam Samuel rozkazał, nie chciał dalej 
czekać, ale sam Panu Bogu ofiarował. A wżdy go o to Samuel karał, po-
wiadając, iż głupie uczynił a nie słuchał Pana Boga (a to ofiara była we-
dług Zakonu i przykazania Bożego), dlatego – powiada – „nie powstanie 
dalej królestwo twoje”. I tak-że się stało. [140] Też-ci mu się widziało za 
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niesłuszne tegoż Samuela przykazanie ono, aby pobił wszystki nieprzyja-
ciele: Amalechity i króla, i bydło ich. I nie uczynił tego, mając lutość nad 
królem, a bydło chcąc ofiarować Bogu. A wżdy go Samuel z tego barzo 
karał. A Bóg sam żałował, iż go był kiedy królem uczynił.

[141] O Ozyjasie królu świadszy Pismo, iż „czynił, co było prawego 
w oczu Pańskich”, to jest, co się Bogu podobało. A jednak nie chwali tego, 
iż się w cudzy urząd wrzucił, i wnet go Bóg za to trądem skarał. Cóż, zła 
była rzecz, którą uczynił? Radząc w kościele na ołtarzu, cześć a chwałę 
Bogu dawał, jako sam Bóg przez Mojżesza był rozkazał, jedno iż nie kró-
lowi, ale kapłanowi należała. Też-ci się jemu widziało, iżeby abusus był, 
iż kapłani mieli sami kadzić, to jest modłę Bogu dawać. Jednak prędkiej 
kaźni nie uszedł. 

[142] Nie mniej-ci Nadab et Abiju kapłani, synowie Aaronowi, za 
abusum mieli, iżeby różność mieli mieć w ogniu ku ofiarom a kadzeniu. 
A jednak je Bóg z trzaskiem opalił i pobił, iż cudzy ogień ofiarowali, 
a nie ten, który ustawicznie na ołtarzu gorzał.

[143] Także-ć wiele rzeczy w ustawach i zwyczajoch kościelnych ci 
nowi ewanjeliści za abusus mają, które dobre są a chwalebne, od świętych 
ojców, koncylij i apostołów nam przez ręce podane, na które się oni śmiele, 
nieutciwie a bez wszelkiego wstydu i bojaźni Bożej targają. A tak zelżyli 
i obrzydzili ludziom wszystek obrząd kościelny, iż się już też sami skarżą 
na swąwolą i na nienabożeństwo ludzi, które sami k temu przywiedli.

[144] A jeśli też niektórych dobrych rzeczy albo ustaw źle używano 
albo używają, tedy by abusum samego okazać i złożyć, a rzecz w sobie 
dobrą w swej mierze i wadze zostawić, a jednak i tego by się żaden sam 
jeden albo kilka ich ważyć ani się na swój rozum sadzić nie mieli i w ma-
łych a lekkich rzeczach. Lekka-ć rzecz była, a iż tak rzekę – niczemna, 
mężczyznam z odkrytą albo przykrytą głową w kościele się modlić, także 
i białymgłowam. A jednak święty Paweł, który wolność krześcijańską 
wszędy wysoce wysławia, w tym przyzwyczaju kościelnym stoi, i pisze: 
„Jeśli się kto zda spornym być, to jest, jeśli kto co inego niezwyczajnego 
przedsiębierze, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży”. Wi-
dzisz, jako tu zwyczajem tłumi wolność a swobodę krześcijańską, którą 
waszy apostołowie wszystki ustawy i zwyczaje dobre każą? Nie mówi tu 
święty Paweł nic na tym, jeśli kto z odkrytą albo zakrytą głową się modli, 
jako ci nowi mówią; nic na tym, jeśli kto w piątek albo w niedzielę pości 
albo poście, iż mięso albo ryby je, albo iż inych ceremonij a obrzędów 
kościelnych nie dzierży, ale mówi: „my takiego zwyczaju nie mamy ani 
Kościół Boży”, jakoby zagroził: jeśli się kto z Kościołem Bożym zgadzać 
a słuchać go nie chce, niechaj wspomni, co Pan Krystus powiedział, iż 
ma być mian za poganina i celnika.

Levit[ici] 10

Jako się mamy zachować 
około złego używania 
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[145] Też-ci mała rzecz się widziała w Raju jabłka ukusić z drzewa 
umiejętności dobrego i złego, które nie mniej od Boga było stworzone, 
jako insze, a jednak, iż się tego Jadam z Jewą nad przykazanie Boże wa-
żyli, ciężko zgrzeszyli.

[146] D.: Nie równaj ludzkich ustaw do Bożego przykazania. M.: Ja 
nie równam, ale równa sam Pan Krystus, mówiąc do apostołów: „Kto 
was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gar-
dzi, gardzi tym, który mnie posłał”, to jest Bogiem. Widzisz, iż nie inaczej 
każe słuchać apostołów, to jest przełożonych Kościoła świętego, jedno 
jako Bożego przykazania. A kto ich albo Kościoła nie słucha, każe go 
mieć za celnika, to jest przezdusznego człowieka, i za poganina. A przeto 
i w namniejszych rzeczach nie mamy sobie lekko ważyć ustaw i zwy-
czajów Kościoła pospolitego. [147] „Lepsze-ć posłuszeństwo niż ofiary”, 
a jakoby grzech wróżenia – sprzeciwiać się, a jakoby bałwochwalstwo – 
nie chcieć przestawać. A nie podoba się co komu w Kościele, cierp z po-
korą i skromnością, nie sadząc się wszetecznie na swój rozum. A proś 
Pana Krystusa, aby oblubienicę swoję wedle wolej swej świętej rządził 
i sprawował przez ty, które na miejscu swym zostawił, i którym trzodę 
swoję poruczył.

[148] A nie odrywaj się od jedności Kościoła świętego dla tego, co-ć 
się nie podoba. Odłączył się Chore kapłan, Datan i Abiron, zacni ludzie, 
ze dwiemasty i piąciądziesiąt czelnych ludzi i przełożonych od zboru 
żydowskiego przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, wodzom i nawyższym 
przełożonym ludu onego, a nie dla czego inego, jedno dla służby Bożej, 
której chcieli zarówno z Aaronem i synmi jego uczęśniki być. Wnet się 
ziemia otworzyła i pożarła je wszystki żywe. [149] W Nowym też Zako-
nie odłączył się Audius, człowiek dobrego żywota, od jedności Kościoła 
nie dla czego inego, jedno dla złego a nieprzykładnego żywota duchow-
nych przełożonych, jako pisze Epifanijusz, biskup zacny, i dlatego mię-
dzy kacerzmi jest policzon. [150] Także i Novatiani, acz w niczym nie 
błądzili, jedno iż przeciw kościelnemu zdaniu albo zwyczajowi twirdzili, 
iż nie mają być ku pokucie i rozgrzeszeniu przypuszczeni ci, którzy się 
w mękach Pana Krystusa zaprzeli.

[151] Tak to ciężki grzech jest, od jedności się odszczepiać, iż też 
cięższy być nie może. A nie mnimaj, iżeby to lżejsza kaźń była, odrzu-
conym być od Kościoła, niżli ona żydowska, abowiem gdyż wszystek 
Kościół albo Zbór krześcijański jest jedno ciało, którego sprawa i żywot 
wszystek z Pana Krystusa jako z głowy płynie. Jakożkolwiek chory albo 
obrażony członek może być uzdrowion, póki się ciała dzierży, i owszem, 
i zmartwiony może być ożywion, zwłaszcza gdyż takiego lekarza ma to 
ciało, który i martwe krzesi, ale gdy odcięt będzie albo sam się oderwie, 
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by też był nacalszy, nie może być uczestnikiem dobrodziejstw, które 
w to ciało z głowy jego płyną. A tak ani żywota mieć nie może i cóżkol-
wiek czyni albo cierpi dla Pana Krystusa, nie jest mu to pomocno, jako 
o tym świadszy święty Augustyn De bapt[ismo] cont[ra] Donatistas: „Co 
pomaga człowiekowi zdrowa wiara albo snadź zdrowa świątość wiary, 
gdzie śmiertelną raną odszczepienia zagładzone jest zdrowie miłości?”. 
[152] Także i święty męczennik Cypryjan: „By też dobrze kto z takich 
był jęt, nie może sobie pobłagać, jakoby w wyznaniu imienia (rozumiej 
Pana Krystusowego), gdyż pewna jest, jeśli tacy nie w Kościele zabici 
będą, iż nie jest to korona wiary, ale owszejki kaźń niewierności”. Także 
Cont[ra] Novat[ianum]: „Męczennikiem być nie może ten, który nie jest 
w Kościele”.

[153] A nie mnimaj, iżeby to ci święci doktorowie sobie z palca wys- 
sali. Mają to z Pawła świętego, gdzie pisze, by kto języki człowieczymi 
i też anjelskimi mówił, by miał proroctwo i umiał wszystkie tajemnice, 
by miał wszelką naukę, wszelką wiarę, tak iżeby też góry przenosił, by 
rozdał wszystkę majętność swoję na pożywienie ubogich, na koniec, 
by też wydał ciało swoje tak, żeby gorzał, a miłości by nie miał, nic mu to 
nie pomoże. A gdzie roztargnienie, tam-ci zgody, jedności i miłości nie. 
Przeto też do Koryntów pisząc, napomina i prosi, aby nie były między 
niemi roztyrki. I sam Pan Krystus niczego nam więcej nie zalecił, jako 
jedność i miłość spólną, i tę dwoję rzecz jakoby za hasło albo piątno 
swym krześcijanom zostawił.

[154] Stąd-że jest, iż Cypryjan święty słusznie odszczepieńce, chocia 
około wiary nie błądzą, ancykrysty zowie, to jest przeciwniki Krystuso-
wemi, potwirdzając tego Pismem Świętym a Słowem Bożym, a jeśli prze-
ciwnicy Krystusowi, toć nie krześcijanie; a nie kładzie w tym żadnej róż-
ności między odszczepieńcem a kacerzem. W czym nie odstrzela się też 
od niego wasz Bullingerus, tak pisząc: „Kacerzom-ci przywoita Kościół 
targać, odłączać, naśladowce sobie jednać, trzodzie nie przepuszczać, 
roztyrki siać, złych a przewrotnych rzeczy uczyć, ludzie za sobą ciągnąć, 
strony, sekty a bunty czynić, a własny Kościół stawić?”. Toć wasz apostoł 
pisze, a mistrza swego, Lutra, ze wszystkimi jego uczniami, ba, i samego 
siebie potępia! [155] D.: A więc mamy dla zgody cierpieć abusus, super-
stycyje i bałwochwalstwa, jeśli które się w Kościół wkradły, które by były 
jaśnie przeciw Słowu Bożemu, Bogu tci i chwały uwłaczały, Pana Kry-
stusowy zasługi i dobrodziejstwa gasiły? Boże, uchowaj! Nie cirpiał-ci 
Paweł święty ani Piotrowi, ani Koryntom, ani Galatom, ani Żydom, kiedy 
co takiego baczył.

[156] M.: Cóż takiego najdujesz w Kościele pospolitym, co by było 
przeciw Słowu Bożemu? Czym by się tci i chwały Bożej uwłaczało, 
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a zasługi i dobrodziejstwa Krystusowe gasiły? D.: Aza mało tego ci nowi 
kaznodzieje okazują? A to przyjmowanie Ciała Bożego pod jedną osobą, 
bezżeństwo wasze duchowne, to jest celibatus, i ine śluby, czyściec, msze, 
żałomsze i wigilije, wzywanie świętych, utcienie trupich kości a ścirwów, 
odpusty, obrazy, pokuty albo dosyćuczynienia za grzechy, ofiary, zasługi 
dobrych uczynków, święcenie wody, soli, ziół, oleju, chleba, krzyżma etc., 
obwiązanie na posty, na święta, na spowiedź, na posłuszeństwo księżej, 
biskupom i papieżowi i ine ustawy i wymysły ludzkie pod klątwą i grze-
chem śmiertelnym, i wiele inych zabobonów, które (jako oni powiadają) 
wolność krześcijańską przez mękę Pana Krystusowę nabytą zniewoliły 
barziej niżli Żydy Zakon Stary a ustawy licemiernicze, a chwałę Bożą 
na stworzenie przeniosły. Tego-ć by się żadnemu prawemu krześcijani-
nowi cirpieć nie godziło, by nawięcej papież ze wszystkimi kardynały, 
biskupy i koncylijami przykazowali. I owszem, godziłoby się w tej mierze 
powiedzieć to, co apostołowie żydowskim przełożonym powiedzieli, iż 
więcej przystoi Boga słuchać niżli ludzi. I co święty Paweł pisze: „Bych 
się jeszcze ludziom podobał, nie byłbych sługą Bożym”. [157] M.: Więc 
i to wszystko ty jeszcze masz za abusus? Jeszczeż nie wierzysz, iż to są rze-
czy dobre i święte, które z staradawna w Kościele krześcijańskim trwały, 
a nie wkradły się milczkiem, ale przez ojce święte i zbory albo concilia 
Duchem Świętym sprawowane są ustawione albo potwirdzone i mają 
grunt z Słowa Bożego albo wżdy nie są przeciw Słowu Bożemu a nie za-
ćmiają, ale owszem, barziej objaśniają i rozsławiają chwałę Bożą i zasługi, 
i dobrodziejstwa Pana Krystusowe, jakom to poniekąd już i z Lutrowego, 
i uczniów jego pisma wyższej pokazał, iż ich ci sami nie wszystcy ani 
zawsze ganią, ale za dobre mają i uczą?

[158] D.: Trzeba by to dowodniej ukazać skądinąd, a nie z Lutra, ani 
z jego uczniów, gdyż tak są nieustawiczni a odmienni w swej nauce, jako-ś 
ty wyższej okazał, czego nam naszy ci dworscy kaznodzieje nie powia-
dają ani takich ksiąg ukazują. M.: Nie trzeba-ć na to inego dowodu czło-
wiekowi prostemu krześcijańskiemu, i owszem, i nanauczeńszemu, jedno 
iż tak Kościół pospolity dzierży i dzierżeć każe, którego kto nie słucha, 
Boga samego nie słucha, a ma być mian za poganina. A wasz też Urba-
nus Rhegius także in Catechismo: „Ty ojców prawie trzymających i Ko-
ścioła wiary naśladuj, a dosyć przespiecznym będziesz”. [159] D.: Też-ci 
luteranowie, ba, i sakramentarze, i nowokrzczeńcy mienią i twirdzą, iż 
u nich jest prawdziwy Kościół, a iż nie oni, ale papistowie od niego od-
stąpili. M.: Tak-ci powiadają, ale nie jest tak, abowiem nie jest tam jeden 
święty, pospolity i apostolski Kościół, jaki oni sami wespołek (ale usty 
tylko) wyznawają, gdzie niezgoda, swowolna odmienność a niepewność 
nauki, odłączenie jednej krainy albo narodu a jednego wieku od inych, 
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nowy a nie od apostołów postawiony porządek ustaw i przełożeństwa 
albo iż właśniej rzekę – nierząd, co się u nas nie najduje. Jako też po-
niekąd dosyć ozdobnie po łacinie o tym napisał Stanisław Orzechow-
ski przed kilkiem lat, a tak my-ć z Kościołem dzierżymy, ale oni się od 
niego odszczepili.

[160] D.: Już mi się tak pomieszało w głowie, iż nie wiem, czego się 
dzierżeć. M.: Ukażę ja tobie, czego się masz dzierżeć, a nie zbłądzisz. 
Ale już się teraz opóździło, odłóżmy to na inszy dzień. D.: Nie długo 
odwłaczaj, barzo cię proszę, bo-ś mi już obrzydził tę naukę luterską, 
a w tej waszej, którą kościelną zowiecie, też mi się nie wszystko podoba. 
Przyjdziż jutro do mnie do gospody. M.: Nie wiem, gdzie mieszkasz, 
azaby nie lepiej, iżebyś ty do nas do kościoła przyszedł? A tam się chocia 
w krucganku zejdziemy. D.: Dobrze. A o której godzinie? M.: O dwu-
nastej. D.: Dobrze. M.: Ty dotąd proś Boga, by nam obiema łaski swej 
użyczyć raczył ku chwale swej świętej. A ja też będę, a to i z tym bratem. 
Dobranoc. D.: Bodaście zdrowi spali.

Dokończenie.
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Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra

Pisarz Czytelnikowi zdrowia

[1] Co mamy dzierżeć o Lutrowej nauce i wiela inych także wsze-
tecznych ludzi, którzy nowe a niezwyczajne rzeczy około wiary i sprawy 
naszej krześcijańskiej wtaczają, ludzie trwożą i na swą wolą rozpuszczają, 
a zgodę i miłość spólną między krześcijany targają, mam za to, iż się 
dosyć dowodnie w pirwszej rozmowie Mnicha z Dworzaninem okazało. 
Ale iż wiele bogobojnych a prostych ludzi, a snadź też i tych, którzy się 
za mądre i uczone mają, acz nie są, ku onym nowym mistrzom i naukam 
ich skłonni, jednak w niektórych rzeczach słysząc albo czytając dowody 
z Pisma Świętego, w błąd albo przynamniej w niejaką wątpliwość się 
uwodzą, zdało mi się, aby tenże Mnich w tej wtórej rozmowie nauczył 
Dworzanina, gdzie się około wiary albo sprawy krześcijańskiej spór albo 
wątpliwość jaka zjawi, rozeznać, co jest Słowo Boże, a co nie, a czego 
się krześcijański człowiek dzierżeć ma, aby wymysłów a dum ludzkich 
albo czartowskich zabobonów i błędów za Słowo Boże nie przyjmował. 
[2] A to się wszystko nie przyrodzonemi wywody z dyjalektyki albo 
fil<o>zofijej,  ani dekretałmi, ani szkolną teologiją (acz oboje to bez 
słusznej przyczyny luteranowie zarzucają), ani jakimi ustawami ludz-
kimi, ale Pismem Świętym a szczyrym Słowem Bożym wedle potrzeby 
wywiodło, tak iż każdy nieomylnie, jako po sznurze, prawdy dojść może, 
a zwłaszcza, kiedy się jeszcze wątpliwości około Kościoła Bożego albo 
krześcijańskiego tymże obyczajem rozprawią. Co, da li Bóg, wrychle się 
stanie, jeśli ta praca nasza ludziom przyjemna będzie. Ale już słuchajmy, 
jako Mnich z Dworzaninem zszedszy się w krucganku, gdzie sobie prze-
szłego dnia miejsce dali, rozprawią.

Przedmowa
2
fil<o>zofijej – popr. wyd.; filizofijej – 1552-II (bł.)
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Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra

[1] M[nich]: Awoż mój wczorajszy Dworzanin! D[worzanin]: A ja 
ciebie dawno czekam, ojcze. M.: Jeszcze dwanaście nie bił. D.: Może być, 
ale mnie się i noc ta długa widziała, bo niepomału mię ruszyła wczoraj-
sza rozmowa twoja około tej nowej wiary albo nauki luterskiej, tak iż 
już u mnie ta insza jest niżli była, gdy tak jest nieustawiczna, odmien-
na, niezgodna, nowa i różna od ustaw ś[więtych] ojców i starożytnych 
zwyczajów Kościoła świętego krześcijańskiego a w wielu rzeczy Pismu 
Ś[więtemu] przeciwna i niepobożna, co się wszystko przez cię na oko do-
wodnie okazało. [2] Byście wy, księża, tak często z nami rozmawiali albo 
na kazaniu nas uczyli, mniej by się błędów między nami zawadzało, abo-
wiem acz wiele tych jest, którzy dlatego się imują tej nowej nauki, iż jest 
lubieżna a ku swej wolej ludziom wodzej popuszcza, ale ich też niemało, 
którzy zbawienia dusznego naśladując, gdy na ty nowe kaznodzieje albo 
książki ich napadną, przygadza się im to, co głodnym, iż co się im na-
godzi, to chciwie a łakomo jedzą, nie bacząc, jeśli zdrowo albo niezdro-
wo, a zwłaszcza, iż oni o każdej rzeczy śmiele mówią a Pismo Ś[więte] 
jakoby z rękawa sypią, za trzecim słowem Ewangeliją a Słowem Bożym 
się bucąc. [3] Aczkolwiek ma li się prawda znać a wedle rozumu mówić, 
niektóre rzeczy jasnym Słowem Bożym wywodzą, a wam przeciw im 
Pisma nie dostawa, ale szczycicie się tylko ustawami albo zwyczajmi Ko-
ścioła. W tej mierze rad bym od ciebie słyszał, czego się dzierżeć mamy, 
coś wczora na dzisiejszy dzień odłożył. Na to-m tu teraz przyszedł i tego 
czekam a nadzieję mam, iż mi nic omylnego a obłędliwego nie powiesz. 
M.: Boże uchowaj, żebym cię czego obłędliwego uczyć miał! O duszę 
a zbawienie to idzie tako moje, jako twoje. Nie powiem ci niczego, czego 
bych Słowem Bożym podeprzeć nie mógł. D.: To rad słyszę.To-ć jest 
prawy a pewny grunt wiary naszej a Kościoła krześcijańskiego, którego 
byśmy się dzierżeli, w niczym byśmy się nie obłądzili ani by tych różnic, 
ani roztyrków w krześcijaństwie nie było. [4] M.: Dobrze to obaczasz, iż 
Słowo Boże jest grunt wiary a Kościoła krześcijańskiego. Na tym Kościół 
zasadzon, tym zbudowan, przez tego stać i trwać nie może. To nas dosta-
tecznie naucza, czego się dzierżeć, a czego wystrzegać mamy. To żadnej 
poprawy ludzkiej ani odmiany nie potrzebuje, abowiem nie jest-ci Ko-
ściół albo Zbór krześcijański jako ine zebrania w mieściech, księstwiech 
albo królestwiech, które się dla doczesnej wczasności, obrony i pomocy 
spólnej pod jednym prawem i rządem sadowią, które prawo – bądź od 
jednego albo od niektórych wybranych a przednich ludzi, bądź też od 
wszego Zboru postanowione – nie zawsze dobre, porządne, pożyteczne 
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i dostateczne bywa, abowiem wiele k temu należy, a przywoita człowie-
kowi za pirworodnym grzechem nieumiejętność, nieopatrzność, błąd 
i omyłka, którą tak sam siebie, jako ine, chcąc albo nie chcąc, omyla 
i zwodzi, bo i jeden, i kilka ich albo kilkonaście, by też namędrszy byli, 
wszystkiego, co potrzeba, obaczyć nie mogą. [5] A w mnóstwie ludzi 
i zgromadzeniu pospólstwa każdego zawsze więcej niemądrych bywa, 
którzy nie tylko sami nie obaczają, co dobrze, co źle, ale i inych baczeniu 
i rozumowi miejsca nie dawają. A częstokroć się też przygadza, iż ci, na 
które należy prawo i rząd stanowić, nie to ustawują, co wszem wobec lep-
szego, ale co sobie a swoim pożyteczniejszego być rozumieją. Co by się 
w naszych polskich statuciech pokazać mogło, które szlachta sobie tylko 
ku pożytku stanowi, nic albo mało względu mając na drugie stany; także 
w rzymskich i wszech inych narodów. Drugie też, acz są dobre i wszem 
stanom pożyteczne, ale nie wszem czasom służą. [6] Skąd przychodzi, 
iż takie ustawy prze nieprawość albo niedostatek ich, albo też prze od-
mianę okoliczności i sposobu ludzi a rzeczypospolitej częstokroć wedle 
czasu i potrzeby muszą być i bywają odmienione. Jako się to we wszech 
zborzech i państwiech pogańskich i krześcijańskich, którekolwiek na 
świecie kiedy były, jaśnie pokazać może, a zwłaszcza u nas w Polszce, 
gdzie często a mało nie na każdy sjem statuta odmieniają. [7] Ale Kościół 
albo Zbór krześcijański, iż nie dla doczesnego a ziemskiego pożytku, 
ale dla wiecznego a niebieskiego dobra, które rozum człowieczy prze-
chodzi, sposobion i zebran jest, od żadnego człowieka stanowion być 
nie mógł ani może, jedno tylko od samego Boga, który jest Doskonała 
Mądrość, wieczną a niezmierną mocą złączona, a wszystkie niniejsze, 
przeszłe i przyszłe rzeczy w sobie ogarniająca; Nieomylna Prawda, która 
ani kogo omylić, ani od kogo omylona być nie może; Szczyra a Nawyż-
sza Dobroć, niczego od nas ani od żadnego stworzenia niepotrzebująca, 
a wszystko ku naszemu lepszemu sprawująca. A przeto prawa i ustawy 
Jego dobre, nieomylne, doskonałe i wieczne są, a samy w sobie żadnej 
odmiany albo poprawy ludzkiej nie potrzebują. [8] O czym szyroce 
świadszy Dawid prorok na wielu miejscach, a zwłaszcza Psal[mo] 18: 
„Ustawa Pańska niepokalona, nawracająca dusze; prawo Pańskie nie-
omylne, które mądrość dawa maluczkim”. A Psal[mo] 118: „Wszystkie 
przykazania Twoje – prawda”, a niżej: „Początek słów Twoich – prawda, 
na wieki wszystkie prawa sprawiedliwości Twojej”. [9] To-ć jest Słowo 
Boże, które jako też Ezaijasz Dawidowi poświadsza, trwa na wieki, które 
nam Bóg Ociec nie przez proroka jakiego ani przez anjoła, ani przez 
żadne ine stworzenie, ale przez Syna swego jedynego a namilejszego 
Pana Jezu Krysta objawił, który Pan Krystus, będąc prawym Bogiem, 
jednej istności i władzej z Ojcem, z niezmiernej miłości i miłosierdzia 
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przeciw rodzajowi ludzkiemu człowieczeństwo na się przyjął, aby upad 
człowieczy naprawił, a wybawiwszy nas śmiercią i krwią swoją naświęt-
szą od mocy śmierci, grzechu i czarta, z Bogiem Ojcem nas zjednał 
a synmi Bożymi i dziedzicmi żywota wiecznego i Królestwa Niebieskie-
go uczynił. [10] Albo iż właśniej z Janem świętym rzeknę: W naszę moc 
poddał, iż się takimi stawamy. I drogę nauką i przykładem żywota swego 
pokazał, kędy k temu przyść możemy i mamy, jakoż sam o tym świad-
szył, mówiąc: „Jam jest droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi ku 
Ojcu (rozumiej – Niebieskiemu), jedno przez mię. Jam przyszedł, aby 
żywot mieli (rozumiej – ludzie), a obficiej mieli”. A tak prawo albo Za-
kon Pana Krystusów, na którym Zbór swój, to jest Kościół krześcijański 
założył i postanowił, pewny, nieomylny, doskonały, wieczny jest. A tego 
się mocnie dzierżeć mamy, chcemy li być uczęstniki dobra nawyższego, 
które On swym na tym i na onym świecie zrządził. Z tego gruntu jako się 
namniej zemkniemy, na wieczne zatracenie (czego Boże uchowaj!) upaść 
musimy. K temu-ć ono służy, co Paweł ś[więty] do Galatów pisze: „Jeśli 
wam kto będzie Ewanjeliją powiadał inaczej niżli-ście przyjęli, niechaj 
będzie anathema, to jest odrzucony albo przeklęty”.

[11] D.: To-ć tak luteranowie i dzisiejszy ci doktorowie niemieccy, 
które wy za kacerze macie, uczą i tego się mocnie dzierżą, a dlatego się 
od was, mnichów i księżej, odrywają i za obłędliwe i odszczepieńce od 
Zboru albo Kościoła Krystusowego prawego was mają i mienią, iż wy 
od nauki Pańskiej, Słowa Bożego odstępujecie, wywracając je, ujmując 
i przysadzając wedle zdania swego, a wymysły ludzkie z nim porównając, 
a snadź i przekładając Słowu Bożemu. Tak, iż wam ono przypisują, co 
Pan nasz ku licemiernikom mówił: „Zniszczyliście przykazanie Boże dla 
podania swego”. [12] M.: Tak jest. Przypisują-ć nam to ci, którzy to sami 
czynią, ale słusznie czy-li niesłusznie nam to przypisują, to się pokaże. 
Mają za to luteranowie i ci drudzy kacerzowie dzisiejszy, iżby się Słowa 
Bożego dzierżeli, gdy się słów pisma Ewanjelijej i apostolskiego dzierżą, 
ale barzo się na tym mylą. Wielka różność między Pismem a Słowem Bo-
żym, które żywe jest, jako świadszy Paweł ś[więty], abowiem ani to wnet 
Słowo Boże a nauka Pańska, co kto sobie z Pisma rozumie, ani wszyst-
ko Słowo Boże a nauka albo Zakon krześcijański w Piśmie się zamyka. 
[13] D.: To oboje błąd albo ja nie rozumiem. M.: Jedno z tego dwojga. 
Ale iż nie błąd, i owszem – jasna a szczyra prawda, wywiodę to tak o pi-
rwszej, jako o wtórej rzeczy. D.: Dobrze chcesz, bo to u mnie dziwna 
rzecz a przeciw Słowu Bożemu, które nam się w Piśmie badać każe, iże-
byśmy gdzie indzie, mimo Pismo, Słowa Bożego a nauki Krystusowej 
szukać mieli. [14] M.: Nie będzie-ć się widziało dziwno ani przeciw Sło-
wu Bożemu, gdy to wywiodę a na oko pokażę, a iż nie wszystko Słowo 
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Boże a nauka albo Zakon krześcijański w Piśmie Ś[więtym] się zamyka. 
Przodkiem, to jest jawna rzecz, iż Pan Krystus, Zbawiciel i Mistrz nasz, 
Bóg i człowiek, przed piąciąnaścieset lat na świecie widomie obcując 
między ludźmi, mało przez trzy lata ustmie tylko Zakonu swego uczył, 
i to jedno w jednym kraju świata, to jest w żydowskiej ziemi, acz był 
przyszedł dla zbawienia wszech wieków i wszystkiego świata ludzi, na 
piśmie nam nic nie zostawił. Raz tylko tcimy, iż pisał, i to w prochu 
na ziemi, co wnet wiatr zwionął albo ludzie zatarli. Uczniom też swym 
i posłom, które po wszystkim świecie rozsyłał, nie rozkazał, co pisać, ale 
ustmie takież uczyć, jako świadszy ś[więty] Matusz w Ewanjelijej swo-
jej, gdzie pisze, iż Pan Krystus po zmartwychwstaniu swym, wstępując 
do Boga Ojca, tak im rozkazał: „A przeto idąc, uczcie wszystki narody, 
krzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc ich strzec tego 
wszystkiego, com ja wam rozkazał”. Także i Marek: „Idąc po wszystkim 
świecie, każcie albo opowiadajcie Ewanjeliją wszelkiemu stworzeniu”. 
[15] To-ć jest Ewanjelija, którą apostołowie i potomkowie ich albo na-
miastkowie, biskupi i kapłani, wszystkiemu światu i wszem wiekom ja-
koby przez ręce podali z pomocą Pańską, który ich powieści cudami 
potwirdzał, jako pisze ś[więty] Łukasz w Sprawach Apostolskich, a nasie-
nie ono nauki a słowa swego świętego uszyma przyjęte, łaską swoją spra-
wował, iż się w sercach ludzkich przyjmowało, ożywiało, rosło i owoc 
dawało, jako był przez Hijeremijasza proroka obiecał: „A to dni przyj-
dą, mówi Pan, a uczynię ja z domem Jakubowym i z domem Judowym 
przymierze nowe”. A mało potym: „Po onych dniach, mówi Pan, dam ja 
Zakon mój we wnętrze ich a napiszę ji w ich sercach” etc., które słowa 
też Paweł ś[więty] powtarza i k temu stosuje. „To-ć jest Słowo Boże żywe 
i skuteczne a przenikające barziej niżli wszelki miecz z obu stron ostry” – 
jako tenże Paweł ś[więty] pisze, którym się Kościół a Zbór krześcijański 
sprawował przez niemały czas Ewanjelijej pisanej, ani żadnego inego pi-
sma nie mając. [16] Aż potym, po kilku albo jako drudzy piszą, po kilku-
naście lat, gdy się wiara po żydowskiej ziemi już była rozmnożyła, święty 
Matusz, odchodząc do murzyńskiej ziemie, napirwej napisał Żydom ich 
językiem Ewanjeliją, którą im za upominek zostawił. Po nim ś[więty] 
Marek w Rzymie krótko zebrał to, co od ś[więtego] Piotra wespołek 
z inemi słyszał. Potym ś[więty] Łukasz wedle podania nie samego Pana 
Krystusa, ale uczniów Jego, jako sam świadszy. Na koniec Jan ś[więty] 
przynamniej we czterdzieści albo według drugich w sześcidziesiąt le-
ciech po Bożym wstąpieniu, jako o tym wszystkim świadszą starzy a bli-
scy czasów onych doktorowie prawdziwi: Papijasz ś[więty], hijerapolski 
biskup i męczennik; Klemens Aleksandryński, doktor zacny; Origenes 
Adamantius; Euzebijusz Cezaryński biskup; Hijeronim ś[więty] i ini.
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[17] Tych-ci Ewanjelij Galatowie podobno jeszcze nie znali, a Jan za-
pewne i jeszcze był swej nie napisał, kiedy ś[więty] Paweł do nich pisał: 
„Dziwuję się temu, iż się tak rychło przemieniacie od onej Ewanjelijej, 
która was wezwała w łasce Krystusowej, na iną, która nie jest ina, jedno 
iż są niektórzy, którzy was trwożą a chcą odmienić Ewanjeliją Krystuso-
wę”. O tej-ci też Koryntczykom pisze: „Jam was przez Ewanjeliją urodził”. 
A Tymoteuszowi: „Wedle Ewanjelijej mojej”. [18] Nie pisał-ci ś[więty] 
Paweł żadnej Ewanjelijej, listu też żadnego przedtym do Koryntczyków 
nie pisał; do Tymoteusza, acz był pisał, ale w nim tego niemasz, co to we 
wtórym spomina. Ani się to rozumie o ś[więtego] Łukasza Ewanjelijej, 
jako chcą niektórzy, jakoby ją Łukasz z podania i nauki jego pisał, bo sam 
Łukasz świadszy, iż ją napisał z podania tych, którzy z początku sami 
widzieli, to jest z Panem obcowali, między którym ś[więty] Paweł nie był, 
co się z ksiąg Spraw Apostolskich, które tenże Łukasz pisał, okazuje.

[19] O tejże też Ewanjelijej ma być rozumiano ono, co sam Pan 
powiedział: „Gdziekolwiek ta Ewanjelija opowiadana po wszystkim 
świecie” etc. Także u Ezaijasza i u Nauma proroków. A nic inego nie 
jest ta to Ewanjelija, jedno dobre a zbawienne poselstwo od Boga, iż 
nam przez Syna swego jedynego, Pana Jezu Krysta, wszystkę mierziączkę 
i winę odpuścił a w łaskę swoję nas przyjął i wszego dobrego, a na koniec 
Królestwa Niebieskiego nabawił, gdy się wedle Jego nauki a Zakonu spra-
wować będziemy. K temu Piotr, Paweł i ini ś[więci] apostołowie i na-
miastkowie ich – biskupi, kaznodzieje i męczennicy – wszystko kazanie 
a naukę swoję stosowali, a jedni drugim podawali. Wedle tej Ewanjelijej 
zawsze się sprawował Kościół krześcijański pospolity po wszystkim świe-
cie. Od tej my też odstępować nie mamy, chcemy li być uczęstniki dobro-
dziejstwa Pana Krystusowego. [20] D.: Gdzież tej Ewanjelijej albo Słowa 
Bożego szukać mamy? Jedno w Piśmie Ś[więtym], które ewanjelistowie 
i apostołowie Pańscy, Duchem Świętym natchnieni, napisali a nam zo-
stawili. Czy co inego o nim rozumiesz? M.: Nic inego ja też o Piśmie 
Ś[więtym] nie dzierżę, jedno to, co i ty, i wszyscy prawi krześcijanie, 
iż jest szczyra a nieomylna prawda, której się dzierżeć mamy, jako kagań-
ca w ciemności. Ale nie dlatego tak o nim rozumiem, iż jest od Matusza, 
Łukasza, Marka, Jana, Piotra, Pawła, Jakuba, Judasza spisane, abowiem 
acz to byli ludzie dobrzy, prawdziwi i święci, ale jednak ludzie, a jelo 
ludzie, nie próżni onego, co Dawid mówi, iż „wszelki człowiek kłamca”. 
D.: Ale apostołowie z nauki Pańskiej, a nie z swej głowy pisali. M.: Jużeś 
wyższej słyszał, iż Marek i Łukasz nie z Pańskiej nauki pisali; Paweł Go 
też nie słuchał. Ale i oni, którzy Go słuchali, mogli się na pamięci omylić, 
bo nierychło po zmartwychwstaniu Pańskim pisali, a nie wszystkiego też, 
co Pan uczył, rozumieli, o czym samiż ewanjelistowie świadszą.
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[21] Były-ć też i drugich apostołów Ewanjelije, jako Piotrowa, To-
maszowa, Matyjaszowa, żydowska albo Nazarańczyków, Księgi Paster-
skie, Objawienie Piotrowo, List Barnabaszów, Pawłowy, Andrzejowy, 
Janowy i inych apostołów sprawy, o których Euzebijusz zmienkę czyni. 
O Filipowej też Ewanjelijej Epifanijusz spomina. Były też albo jeszcze są 
Ewanjelije pod Nikodemowym i pod Bartłomiejowym napisem. Czemuż 
się też tych nie dzierżymy ani Kościół krześcijański? D.: Iż podobno ma 
je za podmiotki a nie od apostołów pisane. M.: Dobrze mówisz. A skądże 
apostołowie ten przywilej mają, iż ich pismu wiarę dawamy? D.: Od Du-
cha Świętego, którym w dzień świąteczny byli napełnieni. M.: Prawda. 
Ten-ci ich nauczył wszystkiego i przypomniał im wszystko, co im Pan 
Krystus, na świecie będąc, powiadał wedle obietnice samego Pana na-
szego, tak iż się nam tam żadnego błędu ani omyłki obawiać nie trzeba, 
ale mamy wszystkiemu, co oni pisali, uprzejmie wierzyć jako Słowu Bo-
żemu. Acz to też mamy wiedzieć, iż oni tego przed się nie brali ani tym 
umysłem pisali, aby nam wszystkę naukę Pańską a drogę zbawienną opi-
sali. [22] D.: A dlaczego-ż pisali? M.: Aby ludzie przez nie samy i przez 
drugie apostoły już nawrócone w wierze potwirdzili, a błędy, które się 
na on czas około Pana Krystusa wszczynały, wedle potrzeby tłumili, bo 
próżno by byli co w ludziach nauką swoją budowali, gruntu wiary około 
Pana Krystusa a sprawy i nauki Jego pirwej nie umocniwszy. A przeto 
mało się też około nauki Pańskiej zabawiali, rodzaj, narodzenie, żywot, 
śmierć i zmartwychwstanie Jego pilniej popisali, i to jednak niedosta-
tecznie ani jednostajnie, ale tylko jelo któremu było trzeba k temu, co 
przedsiębrał. D.: Jako to? [23] M.: Tako Matusz, iż Żydom pisał, chcąc im 
okazać, iż Jezus Krystus jest prawy Mesyjasz w Zakonie Starym obiecany, 
rodzaj Jego z pokolenia Dawidowego, świadectwa i znaki zacności Jego, 
tak z tego, co się około Niego działo przy narodzeniu i potym za żywota, 
przy śmierci i po śmierci, jako z Jego samego cudów i sposobu nauki, 
popisał, a jednak wiele rzeczy k temu służących opuścił, które się w dru-
gich Ewanjelijach najdują. O czym też spomina Epifanijusz, stary a za-
cny doktor i biskup. [24] Marek, iż nie Żydom, ale poganom wierzącym 
pisał, opuściwszy, co się z Panem naszym do trzechdziesiąt lat działo, 
ode krztu Jana ś[więtego] zaczął, a jakmirz cuda tylko Pana Krystuso-
we popisał, aby Rzymianie mocniej wierzyli nauce jego, której iż często 
a gęsto od Piotra ś[więtego] słuchali, on jej mało dotknął. [25] Łukasz, 
widziawszy oboję tę Ewanjeliją, sposób narodzenia Krystusowego, który 
od Matusza i Marka był opuszczon, w Grecyjej wypisał, aby krześcijanie 
w tym baśni żydowskich albo błędów i wymysłów kacerskich, których 
się już po trosze zawadzało, nie naśladowali. Tudzież też dotknął nieco, 
czego oni pirwszy dwa nie dotknęli byli, co Krystus sprawował i jako 
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uczył, i co się przy śmierci i wnet po zmartwychwstaniu Jego działo, 
nie opuszczając i tego, co oni pisali. [26] Ale iż ci wszystcy trzej to tylko 
zebrali, jako się z pisma ich okazuje, a Euzebijusz poświadcza, co Krystus 
trzeciego roku kazania swego sprawował, a iż nastali byli Ebijon i Ce-
rinthus kacerzowie, którzy Pana Krystusa tylko za człowieka i proroka 
świętego (jako i dziś Turcy i ini Saracenowie), a nie za Boga mieli, temu 
zabiegając a niedostatek on poniekąd napełniając, Jan ś[więty] za proś-
bą krześcijanów w Azyjej Ewanjeliją swoję nierychło – jakoś słyszał – 
napisał, w której też jednak nauki Pańskiej niewiele się najduje. A na 
końcu sam spomina, iż „jest wiele inych rzeczy, które czynił Jezus, które 
by miały być mianowicie wypisany, mam za to, iżeby świat nie mógł 
ogarnąć ksiąg tych, które by pisane być miały”. Skąd możesz wyrozu-
mieć, iż przedsięwzięcie Jana i drugich ewanjelistów było wypisać, kto 
był a co czynił Jezus na świecie, a nie, czego uczył. Acz i to, co czynił, nie 
wszystko wypisali, jedno co znaczniej służyło ku potwirdzeniu wiary, 
jako sam Jan świadszy, tak pisząc: „Wiele-ć inych cudów czynił Jezus, 
które nie są popisane w tych księgach, ale ty są napisane, abyście wierzy-
li, iż Jezus Krystus jest Syn Boży, a wierząc, abyście żywot mieli w imię 
Jego”. [27] D.: To-ć Jan ś[więty] o swej tylko Ewanjelijej napisał, który 
nie wszystkę sprawę i naukę Pańską popisał, jako ty sam powiadasz, ani 
jeden który z drugich ewanjelistów, ale wszystcy wespołek ją zebrali, a to 
sprawą Ducha Ś[więtego], co jeden opuścił, drugi napełniając. M.: To 
prawda, iż jeden drugiego niedostatek napełniał, jakom ja też wyższej 
powiedział, ale w tym tylko, co przedsiębrali, to jest w sprawie Pańskiej, 
którą popisali, okazując, iż On jest Mesyjasz w Zakonie obiecany i Zba-
wiciel wszystkiego świata, prawdziwy Bóg i człowiek, a co dla nas czynił 
i cirpiał, nie za niewolą jaką, ale dobrowolnie, aby Żydowie i pogani tym 
chutliwiej naukę Jego, która przez apostoły po wszytkim świecie była 
rozsiana, przyjęli a mocniej się jej dzierżeli.

[28] Prawda i ono, iż o swej Ewanjelijej Jan ś[więty] pisał, iż nie 
wszystko, co Krystus czynił, w tych księgach wypisano jest, ale wejrzy też 
na ono, co przykłada, iżby się miało wszystko popisać, wszystek by świat 
takowych ksiąg ogarnąć nie mógł, nie rzkąc, żeby się to wszystko w tych 
czterzech księgach Ewanjelijej, które mamy dosyć krótkie, zamknąć mia-
ło. [29] Aby też dobrze Jan tego był nie pisał, tedy rzecz to sama okazuje, 
iż Pan Krystus, który nie na co inego był na świat przyszedł, jedno „szu-
kać a zbawić to, co było zginęło”, przez trzy lata każąc ustawicznie już 
tłuszczam, już osobliwie samym apostołom, musiał co więcej powiadać 
niż to, co ewanjelistowie popisali, którzy jedno kilko albo kilkonaście 
kazania Jego, i to dosyć krótko, wypisali. A sam o sobie świadszy, iż „za-
wsze uczył w bożnicy i w kościele, gdzie się wszystcy Żydowie schadza-
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ją”. A u Matusza: „Na każdy-m dzień siedział u was w kościele, ucząc”. 
Wżdy-ć nie jednę rzecz zawsze powiadał. [30] Wszak to wszystko, co 
w Ewanjelijach mamy, za jedno kazanie mógł wypowiedzieć, kiedy ono 
na puszczy cały dzień zgraję wiele uczył, jako pisze ś[więty] Marek, a na 
wieczór ją pięciorgiem chleba a dwiema rybama nakarmił, albo acz nic, 
za ony trzy dni, kiedy czterzy tysiące ludzi siedmiorgiem chleba a trochą 
rybek nakarmił. Nie cierpieli-ć-by byli tak długo głodu i niewczesności 
bez wielkiej przyczyny a gdyby Pan był jednę rzecz powtarzał. Ani bez 
wielkiej przyczyny Żydowie się tak barzo dziwowali nauce i mądrości 
Jego, jako świadszą Matusz i Marek, a jednak tam przy tym nic albo 
barzo mało spominają, czego uczył.

[31] A tak nie wszystka nauka Krystusowa w tych czterzech Ewan-
jelijach wypisana jest, co się też jaśnie okazuje z onego, co jest pisano 
w Sprawach Apostolskich, gdzie Paweł ś[więty] w Milecie każąc, kazał 
wspominać na słowo Pana Jezusowo, iż błogosławieńsza rzecz jest dawać 
niżli brać. U któregoż to ewanjelisty napisano jest? Albo i on wykład 
Pisma Ś[więtego] (rzecz potrzebna jeśli która), o którym spomina tenże 
Łukasz w Ewanjelijej, iż Pan Krystus po swym zmartwychwstaniu onym 
dwiema zwolennikom, którzy szli do Emaus, „wykładał we wszem Pi-
śmie, co o Nim było, począwszy od Mojżesza i wszech proroków”. Albo 
ono co tenże pisze w Sprawach Apostolskich, iż „Krystus po ucirpie-
niu swym okazował się uczniom swoim przez czterdzieści dni i mówił 
o Królestwie Bożym”. Gdzież ta mowa i nauka Jego? Który ją ewan- 
jelista popisał?

[32] D.: Ale to, co od ewanjelistów opuszczono, Piotr, Paweł, dru-
dzy apostołowie w liściech a pisaniu swym napełnili. M.: Gdzież o tym? 
Nie znaczy się to z ich pisania, chyba co Pawła ś[więtego] do Korynt-
czyków; pisząc, spomina o Wieczerzej Pańskiej, iż to od Pana wziął, 
co im podał, a co w Milecie, każąc, mówił, jakom wyższej powiedział; a co 
też Łukasz w tychże Sprawach spomina, co Krystus mówił apostołom 
w niebo wstępując. A gdzie Paweł ś[więty] Koryntczykom o małżeństwie 
i o rozwodzie pisze, indzie nie pamiętam, by co takiego było. A bez po-
chyby nie opuściliby byli tego, iżeby Mistrza swego, którym się żegnali, 
spomnieć nie mieli, słowa a naukę Jego wypisując. [33] A też nie tym 
umysłem pisali, aby ewanjelistów niedostatki napełniali a naukę Pańską 
dostatecznie wystrychnęli, ale żeby niektóre pospólstwa albo też osoby 
już wierzące wedle potrzeby potwirdzali, napominali, cieszyli, przestrze-
gali, rządu poprawiali, błędu a wątpliwości potoczne gładzili, co się jaw-
nie z ichże pisma okazuje. A chcesz, ci to na oko pokażę. D.: I owszem.

[34] M.: Przodkiem księgi Spraw Apostolskich, które Łukasz Teofilo-
wi niejakiemu pisał, co w sobie zamykają, napis pokazuje. Acz i to, co się 
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między apostołmi działo wnet po Bożym wstąpieniu, z wirzchu trochę 
dotykają. A przyszedszy do nawrócenia Pawła ś[więtego], mało co inego, 
jedno pielgrzymowanie i przygody jego opisują.

[35] Paweł z czternaście listów pisał: do Rzymianów jeden, do Ko-
ryntczyków dwa, do Galatów, Efezejczyków, Filipczyków, Koloseńczy-
ków po jednemu, do Tesalończyków dwa, takież do Tymoteusza, do 
Tyta, do Filemona, do Żydów też po jednemu. Cóż w tych liściech pisze? 
Rzymianom upad a niedostatek wszystkiego rodzaju ludzkiego wyczy-
tając, dobrodziejstwo Krystusowe okazuje, pogańską i żydowską dumę 
tłumi a ku pokucie a dufaniu w łasce Bożej przez Pana Krystusa zjedna-
nej, przy tym ku dobremu i pobożnemu żywotowi, ku posłuszeństwu, 
utcieniu i naśladowaniu przełożonych i ku wystrzeganiu pogorszenia 
je przywodzi.

[36] Koryntczyki w Pirwszym powciąga od niezgody, wysokiej my-
śli i nieczystości, a uczy, jako się mają zachować przeciw występnym 
i około sądów i sporów. Przy tym na pytanie ich odpisuje o małżeń-
stwie, czystości, używaniu mięsa, które czartom ofiarowano, gdzie wta-
cza o wolności, przykładności i utciwości krześcijańskiej. O modlitwie 
też i przyjmowaniu Ciała i Krwie Pańskiej, i o zgodzie i miłości spólnej 
nieco przypomina; za tym, jako się sprawować mają w darzech Boskich 
a jako które ważyć; na koniec o zmartwychwstaniu, co dzierżeć, a prze-
ciw niedostatecznym jako się zachować mają.

[37] We Wtórym, wymówiwszy się, iż się im nie stawił, jako był obie-
cał, pociesza je, jako był w pirwszym srogim bakanim zasmucił, a moc 
i władzą swoję apostolską, i zacność okazując, ku dobremu je żywotowi 
i wspomożeniu niedostatecznych napomina, a baka tych, którzy o Nim 
niedobrze rozumieli.

[38] Galaty karze, iż się od wiary krześcijańskiej ku ustawom ży-
dowskiego Zakonu odwracali, ukazując jego niedostatek i doczesność, 
a doskonałość i pożytek wiary, a ku duchownemu żywotowi a spólnemu 
zachowaniu dobremu je przywodzi.

[39] Efezejczyki potwirdza, przypominając im dobrodziejstwa Kry-
stusowe a swój urząd i więzienie, ku ugodzie, odmienieniu żywota, 
skromności, stateczności, zachowaniu powinowatstwa każdego, stałości 
i czujności pobudza.

[40] Filipczykom pisząc, co się około niego działo, a chuć swoję prze-
ciw im oznajmuje, cieszy ich i pobudza ku jedności i pokorze, a iżeby się 
Żydów strzegli a jego naśladowali napomina. Na koniec dziękuje im za 
to, co mu byli posłali.

[41] Koloseńczyki potwirdza w wierze, której się już byli z inąd, a nie 
od niego nauczyli, a przestrzega od obłudnej świątobliwości i nauki, przy 
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tym jako wszyscy wobiec a każdy wedle stanu swego żyć mają zwirz-
chownie dotyka.

[42] Tesalończyki w Pirwszym potwirdza w wierze i cirpliwości, 
przypominając im zachowanie swoje i miłość przeciw im; z nieczystości 
i próżnowania ich napomina; nadzieję zmartwychwstania potwirdza; ku 
świętobliwości, czujności i inym cnotam je pobudza.

[43] We Wtórym takież je cieszy i potwirdza, przestrzegając, aby się 
nie dali zwodzić około przyścia Pańskiego na sąd, a naucza, jako się mają 
przeciw występnym, a zwłaszcza próżnującym a wszetecznym zachować.

[44] Tymoteusza zwirzchownie uczy, jako on biskupem będąc, siebie 
sam i Kościół albo trzodę poruczoną ma sprawować i rządzić, błędom się 
przeciwić, bogomodlstwo sposobić, kapłany i ine sługi kościelne obirać 
i stanowić i przeciw stanom niektórym wedle urzędu swego jako się ma 
zachować. To w Pirwszym.

[45] We Wtórym także z powinowatstwa go napomina, nieprzespie-
czeństwa przyszłe z nauk obłędliwych przepowiadając.

[46] Tytusowi takież nieco dotyka, co ku biskupiemu urządowi należy 
około obirania sług kościelnych, uczenia, napominania i karania ludu a wy-
strzegania błędów, łaskę a dobrotliwość Bożą przeciw nam przypominając.

[47] Filemonowi o niewolnika zbiegłego Onezyma telko pisze, aby 
mu występ i mierziączkę odpuścił.

[48] Żydy wierzące w Pana naszego Jezu Krysta, którzy się zasię na 
swój Stary Zakon obzirali, napomina ku stałości w wierze, przekładając 
i Pismem ichże Zakonu wywodząc z jednej strony Bóstwo Krystusowe 
i zacność kapłaństwa, i doskonałość ofiary i Zakonu Jego, z drugiej – nie-
doskonałość Zakonu Mojżeszowego, iż on grzechów ludzkich zgładzić 
a gniewu Bożego przejednać nie mógł, ale ku Panu naszemu jako obie-
canemu od Boga Mesyjaszowi a Zbawicielowi się ściągał a wszystkim 
postępkiem obrzędów i ofiar swoich Jego sprawę i dosyćuczynienie za 
grzechy wszech ludzi znamienował. Na koniec wiary zacność i dawność 
zaleca, a ku cirpliwości, posłuszeństwu i naśladowaniu przełożonych i ku 
inym cnotam je przywodzi.

[49] Jakub też Żydom nawróconym krótko przypomina, jako żyć 
a cnotliwym, a bogobojnym żywotem wiarę ozdabiać; czego się strzec, 
a czego oczekawać mają.

[50] Piotr w Pirwszym Liście też Żydy po niektórych ziemiach rozpro-
szone ciesząc i posilając, napomina ku pokucie i świętobliwemu a wedle 
stanu każdego przystojnemu żywotowi, pobudzając je nadzieją zapłaty.

[51] We Wtórym takież napomina, jako sam tamże spomina a prze-
strzega od fałszywej nauki a kacerstw, których wiele powstać miało, wy-
pisując, jako kacerze poznać.
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[52] Jan w Pirwszym zacność miłości wysławiając, wszystkich wobiec, 
we Wtórym panią niektórą, w Trzecim Gaja niejakiego ku miłości Bożej 
i społecznej a ku zachowaniu prawej a wystrzeganiu złej nauki i grzechu 
pobudza, a nadzieję wierzących potwirdza.

[53] Judasz Tadeusz mały listek napisał, a w tym nic inego nie czyni, 
jedno opisuje fałszywe a przewrotne uczyciele albo kacerze na przestrogę 
ludzi krześcijańskich.

[54] Pisał też Jan ś[więty] Objawienie. Cóż tam jest jego przedsię-
wzięcie? Sam to wysławia wnet na początku, tak pisząc: „Objawienie 
Jezusa Krystusa, które Jemu Bóg dał, aby objawił sługom swym, co się 
ma rychło stać”. A to uczynił nie z wszeteczności, ale ku stałości a dobrej 
nadziei krześcijany przywodząc.

[55] Widzisz, iż ani ewanjelistowie, ani ci drudzy apostołowie tym 
umysłem pisali, aby wszystkę naukę Krystusowę a Słowo Boże zebrali. 
D.: Ale zebrali to, co nam było ku zbawieniu potrzebne. M.: To-ć by byli 
uczniowie nad mistrza, co jest przeciw słowu samego Pana, aby też to 
dobrze między ludźmi być mogło, iżby był uczeń nad mistrza. Ale Bogu 
człowiek porównan być nie może, jako Job mówi, by też był doskonałym, 
nie rzkąc, iżeby miał przerównać, albo musielibyśmy rozumieć, iż nie od 
Boga nam dan jest nasz Zakon krześcijański. [56] D.: Jako to? M.: Abo-
wim świadszy Mojżesz, iż „Boże sprawy są doskonałe”, a jeśli Krystus co 
zbytniego a niepotrzebnego uczył, tedy by nie był doskonałym mistrzem, 
a tak – ani Bogiem, abowim gdzie doskonałość, tam jako niedostatku, 
tako też i zbytku żadnego niemasz, bo to jest doskonałe, czemu ani przy-
dać, ani ująć nic nie może. A tak ani o tym chciej rozumieć, aby ewanjeli-
stowie i drudzy apostołowie Krystusowej nauki tylko to, co jest potrzeb-
ne ku naszemu zbawieniu, popisali, a co niepotrzebnego, opuścili, a iżeby 
oni lepiej rozumieli, co potrzebno, co nie, niżli sam Syn Boży. Ale by też 
dobrze wszystko byli zebrali a nic nie opuścili, czego Krystus uczył, tedy 
by jeszcze w ich piśmie wszystek Zakon krześcijański się nie zamykał, 
bo jednak Pan Krystus, na świecie będąc, nie wszystkiego, czego była 
potrzeba, zwolenników swych nauczył.

[57] D.: Sam przeciw sobie mówisz. Niedawno-ś powiedał (a tak jest), 
iż krześcijański Zakon doskonały jest, a teraz powiadasz, iż Krystus, od 
którego ten Zakon imię ma, nie wszystkiego, czego było potrzeba, na-
uczył. M.: Zgadza się to dobrze jedno z drugim: iż doskonały jest Zakon 
krześcijański, a jednak się w samego Krystusa nauce nie zamyka, co się 
i z Pawła ś[więtego] znaczy, gdzie pisze do Żydów o zbawieniu, to jest 
o zbawiennej nauce Pana naszego, iż przez Pana początek opowiedania 
wzięła, a przez ty, którzy Go słuchali, w nas potwirdzona jest. Nie iżeby 
On nie był doskonałym mistrzem albo zaźrzał onym, które był sobie 
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obrał i umiłował, doskonałej nauki, ale iż oni na on czas jeszcze po temu 
nie byli, bo i to na doskonałego mistrza zależy, nie wszystkiego razem 
uczyć, ale po trosze, a wiedzieć, co się w kogo wleje. [58] Tak się i Paweł 
ś[więty], Mistrza w tym naśladując, przeciw Koryntczykom i Żydom za-
chował, o czym sam świadszy.

[59] A chcesz widzieć, iż apostołowie albo uczniowie na on czas nie 
byli po temu, ano masz u Matusza ś[więtego], gdy im Pan powiedał: 
„Nie to pokala człowieka, co w usta wchodzi”, prosili Go, aby im wy-
łożył tę przypowieść, odpowiedział im: „Jeszcze-ście i wy bez rozumu”. 
[60] A Łukasz, spominając, jako im Pan mękę i zmartwychwstanie swoje 
przepowiadał, „a oni – powiada – tych rzeczy nic nie rozumieli”. [61] Jan 
też spominając ono, jako Pan Krystus na ośle jechał do Hijeruzalem, 
a iż o tym dawno przez Proroka było napisano, powiada, iż tych rzeczy 
zwolennicy Jego z przodku nie wyrozumieli. Prawda, iż przykłada: „Ale 
kiedy uwielbion jest Jezus, tedy wspomnieli, iż to o Nim było napisano”. 
[62] Łukasz też pisze, iż po zmartwychwstaniu Pan Jezus otworzył im 
smysł, aby rozumieli Pisma, a jednak Marek przedsię pisze, iż kiedy już 
miał w niebo wstąpić, wyrzucał im na oczy ich niedowiarstwo a zatwar-
działość serca.

[63] A tak nie dla swej niedoskonałości, ale dla ich niedostatku i nie-
umiejętności nie mógł ich Pan Krystus, tu na świecie będąc, wszystkiego 
nauczyć, jakoż im to sam już na śmierć idąc opowiedział: „Jeszcze wam 
wiele mam powiadać, ale nie możecie znosić teraz”, gdzie się znaczy, iż 
to ważne, trudne a potrzebne rzeczy być miały. [64] D.: Ale też powie-
dział, kiedy a skąd się ich mieli nauczyć, abowiem wnet potym stoi tamże 
u Jana ś[więtego]: „Ale kiedy przyjdzie on Duch prawdy, ten was nauczy 
wszystkiej prawdy”. To się potym, po pięcidziesiąt dni spełniło w dzień 
świąteczny, kiedy napełnieni są wszyscy Duchem Świętym. Tam się na-
uczyli, czego się od Pana byli nie douczyli, i to wszystko potym ku naszej 
nauce popisali. Acz tam ś[więty] Paweł między nimi nie był, ale kiedy 
był do nieba zachwycon, tam się wszystkiego nauczył. [65] M.: Prawda, 
iż się od Ducha Ś[więtego] wszystkiego nauczyli, ale pamiętasz, iżem-ci 
niedawno okazał i dowiódł, iż nie tym umysłem pisali ewanjelistowie 
i drudzy apostołowie, aby wszystek Zakon krześcijański zebrali, ani 
tego dowiedli, abowim najduje się niemało rzeczy, które ku Zakonowi 
a sprawie krześcijańskiej należą, a od żadnego ewanjelisty ani aposto-
ła nie są opisane, których-em-ci wczora niemało wyliczył, jako krzest 
małych dziatek, zstąpienie Pańskie do piekła, bóstwo a chwalenie Du-
cha Ś[więtego], jednoistność Trójce Ś[więtej]. A więcej się ich potym 
pokaże, z których niektóre w Kredzie wyznawamy, niektóre wszystek 
Zbór krześcijański po wszystkim świecie od początku dotychmiast 
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nieodmiennie w sprawach swoich dzierży. [66] A gdy o tych rzeczach 
w Piśmie Świętym nic niemasz, czemuż je przyjmujemy i mocnie dzier-
żymy, i przodkowie naszy zawsze przyjmowali i dzierżeli nie mniej, jed-
no jako Ewanjeliją a Słowo Boże, a ludzie sporne przeciw temu Marcyjo-
na, Aryjusza, Macedonijusza, Eunomijusza, Pelagijusza, Donata, Focyna 
i ine naśladowniki ich za kacerze i przeciwniki Krystusowej nauki mieli? 
Dla niczego inego, jedno iż to tak z nauki a podania apostolskiego za 
Pańską naukę a Słowo Boże mieli. [67] Aczkolwiek by też dobrze apo-
stołowie tego byli nie mieli z nauki Pańskiej, przedsię jednak nie mniej 
byśmy tego się dzierżeć musieli, niżli samego Pana słów i nauki. Czemu? 
Abowiem jako Jego Bóg Ociec posłał, tak On też apostoły posłał, o czym 
sam u Jana ś[więtego] świadszy. A powiedział im, a nas w tym ubezpie-
czył, iż kto ich słucha, Jego samego słucha, a kto imi gardzi, Im samym 
gardzi, a kto Im gardzi, gardzi Onym, który Go posłał. Widzisz, iż im tu 
nie zamierza: „kto was słucha” albo „kto wami gardzi w tym, coście ode 
mnie słyszeli”, ale zgoła nic nie ujmując: „kto was słucha”, a „kto wami 
gardzi”, a „jako mnie posłał Ociec, tak ja was ślę”, to jest z zupełną mocą, 
abowiem sam o sobie powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie 
i na ziemi”, a im też takież dał moc, iż cokolwiek zwiążą albo rozwiążą na 
ziemi, będzie związano albo rozwiązano i w niebie. [68] A iżeby kto nie 
miał wątpliwości, aby się oni w rzeczach tak wielkich a ważnych czego 
nieprzystojnego mimo przykazanie Pańskie nie domyślali, widząc, co się 
około nich działo, iż byli nędzni a nieumiejętni ludzie, a rybitwi, wnet 
za tym posyłanim pisze Jan ś[więty], iż tchnął na nie i rzekł im: „Weźmi-
cie Ducha Ś[więtego]”. Któregoż to Ducha Świetego? Onego, którego im 
był obiecał, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi. Jakoby chciał rzec: 
Mnie, który-m jest Prawda, a od Ojca-m przyszedł w mądrości i wła-
dzej równego, który was nauczy wszystkiej prawdy. [69] A iżeby tego kto 
nie rozumiał o onej tylko prawdzie, której sam Krystus ich był nauczył, 
jako się to snadź mogło rozumieć z onych słów, które mało przedtym 
mówił: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co-m 
ja wam powiedział”, obwarował to, mówiąc: „Jeszcze wam wiele mam 
powiadać, ale nie możecie znosić teraz”, a za tym wnet przydał: „Ale 
kiedy przyjdzie on Duch Prawdy, on was wszystkiej prawdy nauczy”. 
Rozumiej: której-eście się jeszcze ode mnie nie douczyli. A okazując, 
iż ta nauka Ducha Ś[więtego] od Jego nauki różna nie będzie, przydał: 
„Nie od siebie-ć będzie mówił, ale co usłyszy, to powie, a przepowie 
wam przyszłe rzeczy. On mię objaśni, abowiem z mego weźmie a wam 
opowie”. [70] A toż masz kredencyją Bożą z zupełną mocą, za którą tak 
masz wierzyć posłom Jego, jako samemu Panu, a nie lżej u siebie ważyć 
cokolwiek apostołowie nam – lubo na piśmie, lubo bez pisma – podali, 
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niż to, czego Pan sam uczył, a co napisano jest w ewanjelijach, ponieważ 
im Pan tę jasność dał, którą sam od Ojca miał, jako sam u Jana ś[wię-
tego] powiada, a u Marka powieda, iż nie oni mówią, ale Duch Święty, 
w czem się też oni sami dobrze czuli. A przeto, gdzie im nauki Kry-
stusowej nie dostawało, śmiele sami swą mocą przykazowali, czego się 
dzierżeć, a czego wystrzegać mieli. [71] Jako kiedy się był wszczął spór 
w Hijeruzalem rychło po Bożym wstąpieniu między Żydy a pogany ku 
wierze nawróconemi, jeśli miany być dzierżany od krześcijanów z po-
gaństwa nawróconych obrzędy Zakonu Starego, ustawili apostołowie, 
jako się w tej mierze oni zachować mieli. A skądże ta ustawa, z Ewan-
jelijej albo nauki Krystusowej? Nie, bo tak odpisują Antiocheńczykom: 
„Widziało się Duchowi Ś[więtemu] i nam nie obciężać was jakim inym 
brzemieniem, jedno tymi potrzebnymi”. A to nie piszą: „tak napisano jest 
w Ewanjelijej”, albo: „tak Pan Krystus, mistrz nasz, uczył i rozkazał”, ale: 
„tak się widziało Duchowi Ś[więtemu] i nam”. Ducha Świętego mienią, 
aby oni ludzie tak temu wiarę dali jako Słowu Bożemu, a nie mniej niżli 
Ewanjelijej. A nie puszczają to na ich wolą, jeśli tak chcą dzierżeć albo 
nie, ale za potrzebne rzeczy przykazują. [72] D.: Ale to jest w Piśmie 
a Sprawach Apostolskich napisano. M.: Jest, ale by też nie było, jednak 
byśmy temu nie mniej wierzyć musieli, jako wierzyły ine miasta, którym 
Paweł ś[więty] i Sylas bez pisma podawali, aby „strzegli ustaw onych, 
które były uchwalone przez apostoły i starsze, którzy byli w Hijeruzalem”, 
jako tamże Łukasz ś[więty] świadszy.

[73] A gdzież w Ewanjelijej o dyjakoniech? A jednak je apostołowie swą 
mocą postanowili, a wszystek Zbór krześcijański przez wszystki czasy aż 
do dzisia dnia je zachował. Ale już też o tym w tychże Sprawach napisano.

[74] Gdzież napisano, jakie przykazania Paweł dał Koryntczykom, 
o których spomina w Pirwszym Liście do nich, pisząc: „Chwalę was, bra-
cia, iż mię we wszem pamiętacie, a jakom wam podał przykazania moje, 
dzierżycie”. Niemasz-ci znaku, iżeby był przed tym listem co do nich 
pisał. A tamże rozkazawszy przez list, jako się sprawować mają około 
Wieczerzej Pańskiej albo przyjmowania Ciała i Krwie Pańskiej, to, cze-
go w Ewanjelijach niemasz, przypisał: „Ostatek sposobię, kiedy przyjdę”, 
o którym sposobieniu żadnego pisma nie najdujemy, a jednak wierzymy, 
iż co potrzebnego było.

[75] I onego-ć podania nigdzie w piśmie niemasz, o którym spomina 
do Tesalończyków we Wtórym Liście tymi słowy: „A tak, bracia, stójcie 
a dzierżcie podania, których-eście się nauczyli bądź przez mowę naszę 
albo kazanie, bądź też przez list”. A to porównawa ustne podanie pismu.

[76] Niemasz i onego, o którym zmienkę czyni, do Tymoteusza pi-
sząc: „Coś słyszał ode mnie przy wielu świadków, to porucz wiernym 
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ludziom, którzy się na to będą godzić, aby ine uczyli”. Z których słów 
też możesz wyrozumieć, iż nie tylko nie wszystko jest wypisano, co ku 
wierze a sprawie naszej krześcijańskiej należy, ale iż też są niektóre rze-
czy, które pospolitemu człowiekowi nie mają być objawiony. Czego po-
świadszają doktorowie ś[więci], jako Euzebijusz, Gregorius Nazanzenus 
a Dionysius Areopagita, a znaczy się to i z Ewanjelijej, gdzie Pan Krystus 
zgrai niektóre rzeczy pod przykrycim powiadał, a osobliwie je samym 
apostołom wykładał.

[77] A gdzież ona ustawa albo podanie, o które Paweł zaklina tych, 
którzy z niego wykraczali, do Tesalończyków pisząc: „Opowiadamy wam, 
bracia, w imię Pana naszego Jezu Krysta, abyście się odłączali od każdego 
brata chodzącego nierządnie a nie wedle podania, które od nas wzięli”. 
Patrz tu, jako srogo karał o przestąpienie ustawy swojej, którą nie możesz 
rzec, iżeby od Pana Krystusa miał, bo Go nie słuchał, kiedy kazał.

[78] A tak nie tylko tego, co jest w Ewanjelijej albo i w inym piśmie 
Zakonu Nowego, dzierżeć się mamy, ani tylko tych ustaw, które nam 
apostołowie od Pana Krystusa, ustmie się nauczywszy, na piśmie zosta-
wili, ale wszystkich wobiec, którymkolwiek obyczajem od nich są po-
dane. A kto się ich dzierży, nie wymysłów ludzkich, jako ci nowi kace-
rzowie powiadają, ale Słowa Bożego się dzierży, który powiedział: „Kto 
was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”, abowiem acz 
w sercach ludzkich Bóg Zakon swój Nowy napisać przez Hijeremija-
sza proroka obiecał i napisał palcem swoim, to jest natchnienim Ducha 
Świętego, co się jaśnie okazuje z ksiąg Spraw Apostolskich, gdzie tciemy, 
iż póki jeszcze Piotr mówił Kornelijuszowi a ludziom onym, którzy się 
około niego zebrali byli, na wszystkie padł Duch Święty. [79] I ono-ć 
nie było bez sprawy Ducha Ś[więtego], gdy na jedno krótkie kazanie 
Piotrowo trzy, na drugie dwa tysiące ludzi się nawróciło, a wszakoż 
w tym posługi języków ludzkich Bóg używał i używa. [80] A iżby to tak 
było, okazuje się z onego podskarbiego murzyńskiego królowej, o któ-
rym tcimy w Sprawach Apostolskich, którego mógł-ci Bóg bez wszelkiej 
pomocy ludzkiej oświecić, iżeby był sam przez się rozumiał ono pismo 
Ezaijaszowo, które czytał, a w Pana Krystusa uwierzył. A jednak tego nie 
uczynił, ale rozkazał Filipowi, aby się k niemu przyłączył a rozpowiedział 
mu o wierze Pańskiej. [81] I Kornelijusza rotmistrza mógł sam przez się 
natchnienim Ducha Ś[więtego] nawrócić, jednak tego nie uczynił, ani też 
przez anjoła, przez którego mu objawił, iż wdzięcznie przyjmował modli-
twy i jałmużny jego, ale kazał mu przyzwać Piotra, za którego kazanim 
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dopirzo go Duch Ś[więty] natchnął. [82] Paweł ś[więty] przy nawróceniu 
swym zachwycon jest do raju i do trzeciego nieba, a tam słyszał tajemne 
słowa, których się nie godzi człowiekowi mówić, a jednak Bóg do miasta 
mu wniść kazał, a tam mu miano powiedzieć, co by miał czynić. Co się 
przez Ananijasza z rozkazania Bożego wypełniło, a tam za tym dopirzo 
wziął Ducha Świętego.

[83] Widzisz jako Bóg nie bez posługi ludzkiej zbawienie ludzkie 
sprawował i sprawuje: nie z potrzeby jakiej, bo On jest, którego Słowem 
niebo, ziemia, morze i wszystko, co w nich jest, z niczego stworzono, ale 
aby się tym więcej spólna miłość między ludźmi mnożyła i zachowała, 
im więcej człowiek człowieka używa i potrzebuje. [84] Dlatego Paweł 
ś[więty] do Galatów pisząc, dawa znać, iże z słuchu wiary Ducha Ś[wię-
tego] przyjmujemy. A do Rzymianów: „Wiara przez słuch, a słuch przez 
Krystusowe Słowo, a to Słowo przez apostoły, których głos wyszedł na 
wszystkę ziemię, a słowa ich na kraj świata”. [85] Gdzie i ono masz oba-
czyć, iż apostolskie słowa albo kazanie Paweł zowie Krystusowym, a tak 
i Bożym Słowem, a nie mówi – pismo ich, ale głos a słowa. [86] Dawno 
to tak był Bóg przeźrzał i przez Dawida znakomicie objawił, iż ustmie 
Zakon krześcijański przez apostoły wszystkiemu światu miał być podan, 
aby się ludzie fałszywym prorokom potym zwodzić nie dali, którzy by się 
Pisma tylko dzierżeć chcieli, twirdząc, iż w nim tylko wszystka się nauka 
zbawienna i sprawa krześcijańska zamyka. [87] Acz i w Piśmie jest, ale 
już-eś słyszał, iż je nie w ten sposób apostołowie pisali, aby wszystek 
Zakon albo sprawę krześcijańską w nim zebrali. Mieli dobrze na pamięci 
i ty słowa Dawidowe, i samego Pana Jezu Krysta przykazanie: „iżem nie 
pisać, ale uczyć a kazać rozkazał”. A przeto Pisma wedle potocznych tyl-
ko potrzeb, jakoś słyszał, używali, ustmie dostateczniej wszystko podali.

[88] Acz ani ustmie do końca wszystko, abowiem są sprawy a obrzędy 
niektóre od czasów apostolskich po wszystkim krześcijaństwie trwające, 
które jako postawą a niejakim sposobem ciała sprawowane bywają, tak 
też używanim a ukazanim więcej niżli pismem albo ustną nauką są po-
dane, a niektóre snadź ani wypisane, ani wymówione być mogą. Takowe 
też, nie inaczej, jedno jako Pismo Ś[więte] albo ustne podanie apostol-
skie a Słowo Boże od nas przyjmowane i dzierżane być mają. [89] A iż 
ma w sobie takie sprawy albo obrzędy Zakon krześcijański, które po 
grecku i łacinnicy zową mysteria, okazuje się z onego, co Paweł święty 
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Koryntczykom pisze: „Będę się modlił duchem, będę i myślą. A gdziebyś 
duchem błogosławił, ten, który jest na miejscu nieumiejętnego albo laika – 
jako my mówimy – jako rzecze «Amen» na twoje błogosławieństwo?”. 
Tu się znaczy, iż byli już za ś[więtego] Pawła obrzędy niejakie w Ko-
ściele krześcijańskim, o których, jako były sprawowane, ani pisma, ani 
podania ustnego nie mamy. A na koniec tam tak zamyka: „Wszystko się 
u was niechaj utciwie a porządnie dzieje”. Jako to „utciwie a porządnie”? 
Nie najdujemy o tym pisma ani ustnego podania. I trudno to było, mym 
zdanim, inaczej, jedno używanim a sprawą stanowić. [90] K temu-ć i ono 
służy, co Zbawiciel nasz, z Samarytanką mówiąc, powiedział, iż „praw-
dziwi bogomodlce w Duch<u> a w prawdzie Ojcu modłę dawać będą”, 
to jest – duchowną wespołek i zwirzchowną sprawą, tak iż nie obłudna, 
jako u Żydów bywała, ale prawdziwa a z duchem i umysłem zgodna 
będzie sprawa ich zwirzchowna.

[91] Bo nie mnimaj, aby Zakon nasz krześcijański zwirzchowne spra-
wy albo obrzędy bogomodlstwa odrzucał. Mylą się na tym kacerzowie. 
Nie rozum-ci tylko, ale i duszę, i ciała nasze Bóg ku chwale swojej stwo-
rzył. A tak oboim też chwalon i wzywan chce być: nie tylko wewnętrz-
nym uznanim i podniesienim myśli i wolej, ale też zwirzchowną sprawą 
ciała i modłą. Co by się (iż Mojżeszów Zakon opuszczę) i z przyrodzo-
nego zakonu pokazać mogło, gdzie Bóg takowe zwirzchowne sprawy 
i modły od Abla, Noego, Abraama, Jakoba, Izaaka, Melchizedecha, Joba 
i inych dobrych a świętych ludzi miłościwie a wdzięcznie przyjmował, 
a snadź i sam przykazował, ale dla przedłużenia opuszczę. Z naszego 
krześcijańskiego Zakonu nieco takiego pokażę. [92] Ano klękania na 
modlitwie nie telko Szczepan, Paweł i Piotr, ale i sam Pan Krystus uży-
wał. O Trzech Króloch albo Mędrcach też nie bez przyczyny spomina 
ś[więty] Matusz, iż upadszy, dali Mu, to jest Dziecięciu Panu Krystusowi, 
modłę i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. [93] A w Mary-
jej Magdalenie sam Pan pochwalił, iż Mu nogi drogą maścią namazała 
a włosami ucirała, a ucznie swoje, którzy o to szemrali, zbakał. Takież 
i w grzesznicy, lubo taż Maryja, lubo ina była, pochwalił, iż mu nogi ca-
łowała, łzami je umywszy a włosami otarszy. [94] Paweł też mężczyznom, 
modląc się, ręce podnosić każe. [95] Wiele inych takich obrzędów zwirz-
chownych Dionysius Areopagita, świętego Pawła uczeń, opisuje, takież 
i Klimunt, Piotra ś[więtego] uczeń i namiastek; także i drudzy apostol-
scy uczniowie, których się już za nich krześcijanie dzierżeli, a nie mniej, 
jedno jako Pańskie przykazanie w poczliwości je mieli, nie badając się 
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wszetecznie, co się przez nie znamienowało, abowiem tego apostoło-
wie i potomkowie ich przełożeni krześcijańscy nie wszystkim pospoli-
cie objawiali. [96] O czym świadszy Basilius, biskup święty, który przed 
dwiemanaścieset lat tak pisze: „Ustawy, które w Kościele są objawiony, 
niektóre mamy z nauki na piśmie wydanej, niektóre z apostolskiego po-
dania w tajemnicy-śmy przyjęli, które oboje równą moc mają ku bogo-
modlstwu, ani się w tym kto spira, ktokolwiek chocia z wirzchu trochę 
ich ukusił. A gdziebyśmy zwyczaje, które na piśmie nie są podane, za 
niepotrzebne odrzucić chcieli, nie chcąc i to zarzucimy, co w Ewanjelijej 
potrzebnego jest ku zbawieniu, i owszem – kazanie wiary w gołe imię 
obrócimy”. [97] A wyliczywszy niektóre takie podania i zwyczaje, pyta: 
„Z któregoż pisma to mamy? Izali nie z osobliwego a tajemnego poda-
nia? Iza nie z nauki, którą ojcowie naszy w milczeniu (które wszeteczne 
ludzie pobudza, a próżnujące albo niedbałe odpycha) zachowali chędo-
go, jako ci, którzy wiedzieli, iż utcienie tajemnic milczenim zachowane 
bywa, abowiem na co nieświęconym ani poźrzeć się nie godzi, jakoby 
było przystało to pismem wyjawić?”. [98] A spomniewszy Mojżesza, 
jako on był służbę Bożą u Żydów sposobił i rozrządził, pospolity lud od 
niej oddaliwszy, dalej pisze: „Tymże obyczajem apostołowie i ojcowie 
w tajemnym milczeniu obrzędów powagę zachowali”. A niżej: „A to jest 
przyczyna, czemu niektóre rzeczy podane są bez pisma, iżeby poznanie 
ustaw nie było zaniedbane, a za zwyczajem nie przyszło wzgardzenie 
u pospolitego człowieka”. [99] W tęż Dionysius w księgach namienionych 
do Tymoteusza pisze: „Strzeż pilnie, abyś święte świętych, to jest tajemne 
sprawy naszego Zakonu nie wynosił ani dopuścił, aby ich zmazane oczy 
nie zgwałciły, ale i owsze<m>, w utciwości je będziesz miał, a tajemne 
obrzędy Boże duchownymi, nie widomymi, znajmościami będziesz tcił 
a nieporuszone zachowasz, nikak jeich pospolicie prostym albo nie-
wprawionym nie podawając, ale świętym tylko świętych rzeczy wykłady 
uczciwie objawisz”. [100] A toż masz, iż wiele rzeczy ku wierze a Zakono-
wi krześcijańskiemu należących apostołowie sprawą Ducha Świętego nie 
na piśmie, ale ustmie, wiele ani ustmie, ale cichą sprawą a używanim ob-
rzędnym nam podali, które w uczliwości mieć a mocnie się ich dzierżeć 
mamy nie mniej, jedno jako pisanego Słowa Bożego, nie sadząc się ani 
na rozum swój, który w rzeczach Boskich ślepy jest, ani na jakążkolwiek 
naukę, ani na Pismo Święte.

[101] D.: Ale Pan Krystus nie do podania ustnego albo i tego ciche-
go a zwyczajnego, o którym-eś teraz mówił, ale do Pisma nas odsyła, 
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mówiąc: „Badajcie się w Piśmie”, a na drugim miejscu: „Za nie dlatego 
błądzicie, iż nie umiecie Pisma?”. M.: Ku komuż to a o którym Piśmie 
mówił? Nie ku apostołom ani k tym, którzy weń już byli uwierzyli, ale 
ku Żydom, którzy Go złościwie kusili a nauce się Jego sprzeciwiali; ani 
o tym Piśmie, które ewanjelistowie i apostołowie napisali, bo go jeszcze 
nie było, ale o Piśmie Starego Zakonu, na którym Żydowie sadząc się, 
Krystusowej nauki nie przyjmowali. A toż, chcąc im Pan okazać, iż nie 
tylko nic przeciw Pismu Zakonu od Boga im przez Mojżesza danego, ale 
i owszem – jaśnie wedle Pisma onego nauka i sprawa Jego wszystka była, 
do Pisma je odsyła, na którym się oni sadzili a w nim wszystkę nadzieję 
swą pokładali, co im też tamże u Jana ś[więtego] Pan przypomina, bo 
i rozum przyrodzony to pokazuje, iż kto kogo ku uwierzeniu i przyzwo-
leniu chce przywieść, musi tym, czemu on miejsce dawa. [102] Przeto też 
Paweł ś[więty] do Galatów, którzy wiarę i naukę Krystusowę przyjąwszy, 
przedsię Zakonu się dzierżeli, pedagogiem, to jest dziecinnym wodzem 
albo sprawcą Zakon zowie, iż przezeń Żydowie ku wierze Krystusowej 
przyprowadzeni być mieli. Ale wnet przykłada: „Gdy wiara przyszła, ju-
żeśmy nie pod pedagogiem”, to jest pod Zakonem.

[103] D.: Tedy się już Pisma Starego Zakonu dzierżeć nie mamy? 
Czemuż je czytają albo w pisaniu, gadaniu i na kazaniu we wszem krze-
ścijaństwie za dowód ku wielu rzeczam przywodzą? M.: Ponieważ jest 
Zakon Pański a Słowo Boże, które trwa na wieki, jako świadszy Eza-
ijasz, mamy się go mocnie dzierżeć, ale nie inym obyczajem, jedno któ-
rym jest od Boga podane. D.: Jako to? M.: Aby nie młodszy starszemu 
służył, ale starszy młodszemu, jako Bóg o Esau a Jakobie powiedział, 
to jest: abyśmy Stary Zakon ku Nowemu, nie Nowy ku Staremu stoso-
wali, bo k temu ono Pismo Paweł ś[więty] stosuje. [104] Abowiem nie 
dlatego Bóg dał Żydom Stary Zakon, aby kto przezeń mógł być uspra-
wiedliwion i zbawion, ale wnet po przestąpieniu a grzechu pirwszych 
rodziców naszych obiecał nie Żydom, których jeszcze na świecie nie 
było, ale potomstwu onych pirwszych ludzi, to jest wszemu rodzajowi 
ludzkiemu, Zbawiciela a skażcę węża, to jest czarta, który był zwiódł 
i w swoję moc wziął rodzaj ludzki. [105] Także i Abramowi obiecał ple-
mię albo nasienie, przez które błogosławiony miały być wszystki na-
rody ziemie; także Izaakowi i Jakobowi kilkoset lat przed danim Za-
konu. [106] Także i wszem Żydom na on czas, kiedy im Zakon dawał, 
przez Mojżesza obiecał proroka zbudzić z ichże braci a w ustach jego 
słowo swoje położyć. A kto by słów onego proroka słuchać nie chciał, 
nad tym się sam Bóg chciał mścić. [107] Po daniu też Zakonu przez 
proroki, także obiecował nie tylko Żydom, ale wszem narodom ludz-
kim Mesyjasza, Króla i Kapłana Wiecznego, który im gniew Boży miał 
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ubłagać a Zakon Nowy stawić, on pirwszy zniszczywszy, co by długo 
było wyliczać.

[108] D.: Dlaczegoż a którym sposobem dał był Żydom Stary Za-
kon, gdy inego czekać mieli? M.: Odpowie-ć za mię Paweł ś[więty]: 
dla przestąpienia, to jest dla powciągnienia Żydów krnąbrnych a ku 
złościam, a zwłaszcza ku bałwochwalstwu pochopnych, pokąd by nie 
przyszedł Zbawiciel albo Mesyjasz obiecany, aby obirając się i rozmyśla-
jąc około służby Bożej, Jego sobie ustawicznie na pamięć przywodzili, 
nikogo inego, jedno Jego samego za Boga mieli i chwalili, a ofiarując 
Mu pirworodne rzeczy, dziesięcinę i ine ofiary, iż od Niego to wszystko 
i wszystko dobre mają, pamiętali i wyznawali. A Zbawiciela i zbawienia 
obiecanego oczekawając, wedle Jego wolej we wszem się rządzili tak mię-
dzy sobą sami, jako i przeciw inym narodom. A gdzieby tego wszystkie-
go z dobrej wolej nie czynili, aby bojaźnią ciężkich a srogich kaźni, tak 
urzędnych, jako od samego Boga rozmaicie a widomie przepuszczanych, 
od złości się powciągali.

[109] D.: K czemuż nam teraz pożyteczen ten Zakon, gdy już Me-
syjasz przyszedł? M.: Ku wielu rzeczam, jako świadszy Paweł ś[więty], 
tak pisząc do Rzymianów: „Cokolwiek jest napisano (rozumiej – w Sta-
rym Zakonie, bo o tym tam rzecz), ku naszej nauce napisano, abyśmy 
przez cirpliwość a pocieszenie Pisma nadzieję mieli”. A do Tymoteusza: 
„Wszelkie Pismo z Bożego natchnienia a pożyteczne ku nauce, ku kara-
niu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby był doskonały 
człowiek Boży, na każdy uczynek dobry gotów”.

[110] A chcesz li lepiej ty pożytki obaczyć, musisz wiedzieć, co Zakon 
w sobie zamyka. Ale iżebyś się nie mylił, nie tylko to Zakonem Starym 
zowiemy, co Bóg Żydom przez Mojżesza przykazał albo zakazał, ale co-
kolwiek jest napisano w Pięci Księgach Mojżeszowych, i owszem, i pro-
rockie, i ine święte pisma, które są wobiec od Żydów przyjęte a w po-
czcie Pisma Ś[więtego] Starego poczytane. [111] W tym Zakonie albo 
Piśmie Świętym są nie tylko przykazania i zakazania, ale i objawienia 
tak przyszłych, jako przeszłych i potocznych rzeczy, to jest spraw Bo-
żych około stworzenia i rządzenia świata, a zwłaszcza Żydów, spraw też 
i przygód ludzkich złych i dobrych. To wszystko napisano przodkiem 
dla Żydów, aby Boga mądrość, władzą i dobroć Jego, i dobrodziejstwa 
przeciw sobie a swoje niedostatki znali, a znając to, aby się ku Bogu 
uciekali, a wedle Jego wolej się sprawując, przykładów dobrych naśla-
dując a złych się wystrzegając, od Niego wspomożenia i wszego dobre-
go oczekawali. [112] Potym i dla nas, jako świadszy Paweł ś[więty], to 
jest dla potwirdzenia naszego, abyśmy tym mocniej i stalej wierzyli, iż 
Pan Jezus Krystus jest Syn Boga, który niebo i ziemię stworzył, i Syn 
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Człowieczy, Zbawiciel i Mistrz świata wszystkiego, on, który w Zakonie 
Starym był obiecan, ofiarami i obrzędy rozmaitemi znamienowany, od 
ojców ś[więtych] i proroków oczekany i pożądany. [113] A jako się to 
wypełniło, byśmy tym wiarę i nadzieję swoję utwirdzili, iż się i ostatek, 
co jest w onymże Piśmie albo i przez samego Pana Krystusa i apostoły 
Jego przepowiedziano i obiecano, pewnie wypełni, a za tym goręcej Pana 
Boga, miłosierdzie i dobrodziejstwa Jego rozczytając, miłowali, a dobroci 
i świętobliwości Jego naśladowali a przykazania Jego pełnili. K temu-ć się 
stosuje ono, co Pan Krystus powiedział: „Badajcie się w Piśmie”, a wnet 
przykłada: „Bo to o mnie świadectwo daje”. [114] D.: To-ć, mym zdanim, 
o obietnicach a proroctwiech tylko się rozumie. M.: A gdzież ono po-
dziejesz, com z Pawła ś[więtego] przypominał: „Cokolwiek jest napisano, 
ku naszej nauce napisano”? Tu widzisz, iż nic nie wyjmuje. D.: Tedy i ob-
rzezanie, i ofiary wołów, kozłów, baranów i wszystkie ine obrzędy a przy-
kazania zakonne wypełniać mamy? Ale-ć to będzie przeciw Pawłowi 
ś[więtemu], przeciw ustawie apostolskiej, o której-eś wyższej spominał. 
M.: Musisz tu obaczyć różność przykazania, chcesz li nie błądzić, bo jako 
są różne przykazania, tak i używania ich. D.: Wyłóż mi to.

[115] M.: A to tak. Są przykazania niektóre, które służą ku sprawowa-
niu obyczajów i wolej ludzkiej, jako się człowiek przeciw Bogu i bliżnie-
mu zachować, a czego wystrzegać ma, które przykazania nie są własne 
Zakonu żydowskiego, ale od początku przez Boga w sercach i w rozu-
miech wszech ludzi są jakoby wszczepione, o których ono ma być rozu-
miano, co Paweł święty pisze do Rzymianów: „Abowiem gdy pogani, 
którzy Zakonu nie mają (rozumiej – pisanego), z przyrodzenia czynią 
to, co jest w Zakonie, takowi nie mający Zakonu, sami sobie Zakonem, 
którzy okazują skutek Zakonu napisany w sercach swoich”. [116] Ale też 
za zakażenim przyrodzenia ludzkiego przez grzech zaćmiony i wymaza-
ny jakmiarz były z serc ludzkich ty przykazania, przez Mojżesza je Bóg 
Żydom odnowił. Ty wszem narodom i wiekom służą. [117] A tak i my 
krześcijanie nie jesteśmy od nich wyjęci, w której mierze jest dziesięcio-
ro przykazanie Boże i ine takowe, które zowiemy łacińskim językiem 
moralia praecepta, jakoby rzekł – obyczajne przykazania. O tych-ci się 
rozumie ono, co Paweł ś[więty] pisze, iż nie słuchacze Zakonu sprawie-
dliwi są przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają skutkiem Zakon, będą 
usprawiedliwieni. O tym też Pan Krystus rozumie, gdy mówi: „Chcesz li 
wniść do żywota, chowaj przykazania”, a ty wszystkie się w miłości Boga 
i bliżniego zamykają, jako świadszy Paweł do Rzymianów i do Galatów 
pisząc, także i sam Pan u Matusza ś[więtego]. [118] Takie przykazania 
winniśmy chować, jako i ś[więty] Jan świadszy, tak pisząc: „A to przyka-
zanie mamy od Boga: kto Boga miłuje, aby i brata swego miłował”. A tak 
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od takiego przykazania nas Paweł i drudzy apostołowie nie wyjęli, acz 
to też nam oznajmują, iż takie przykazanie myśli i żądz naszych wolej 
Bożej przeciwnych powściągnąć nie może, i owszem, je niejako pobudza, 
jako świadszy Paweł ś[więty] do Rzymianów pisząc. [119] D.: A k cze-
muż nam pożyteczne, ponieważ złych myśli i żądz w nas nie powciąga? 
M.: Oznajmuje nam wolą Bożą a okazuje krewkość i niedostatek nasz, 
abyśmy tym chciwiej wspomożenia i lekarstwa szukali, które nam pro-
roctwa i obrzędy zakonne przykrycie, ale Ewanjelija a nauka Pana Kry-
stusowa jaśnie pokazuje. [120] A to jest łaska Boża przez Pana Krystusa 
nam zrządzona, która nie tylko gładzi występki nasze przeciw przyka-
zaniu Bożemu, ale i wolą naszę naprawia, a chuć i możność nam daje ku 
wypełnieniu przykazania i wolej Bożej; k temu też i krewkość, i niedo-
statek nasz miłościwie ogradza i napełnia. To-ć jest prawe, dobre a krze-
ścijańskie używanie przykazania takowego, które obyczajnym zowiemy, 
którego się Galatowie nie dzierżeli, z Zakonu, a nie z Krystusa sprawie-
dliwości a z podobania Panu Bogu, szukając, a dlatego je Paweł ś[więty] 
surowie bakał, „abowim koniec Zakonu jest Krystus ku sprawiedliwości 
każdemu wierzącemu”, jako tenże Paweł ś[więty] Rzymianom pisał. Te-
go-ć nie przyszedł kaz<i>ć Krystus, ale wypełniać, jako sam u Matusza 
świętego powieda. O tym i Paweł pisze, iż go nie kazimy, ale stanowimy.

[121] Są drugie przykazania, które należą ku porządkowi a sposobo-
wi zwirzchownemu spraw wszego pospólstwa albo stanu którego, albo 
i człowieka przeciw Bogu i ludziom, jako jest obrzezanie, ofiary, oczy-
ścienia, święta, ubiory kapłańskie, naczynia i wszystkie obchody kościel-
ne, obyczaj rozwodów małżeńskich i wiele inych rzeczy takowych, które 
są ustawione od Boga dla porządku, powagi i utciwości w służbie Bożej 
i każdego w swym stanie, a wystrzegania zabobonów pogańskich, któ-
rych się byli Żydowie w Ejipcie a między pogany napili, które przykaza-
nia zową ceremonialia, to jest obrzędne. [122] Ty właśnie samym Żydom 
służyły i to nie wszem albo nie wszędy, albo nie zawsze, ale osobam, 
miejscom i czasom pewnym i inym okolicznościam od Boga samego 
przywłaszczone a jakoby przywiązane były, okrom których okoliczno-
ści obowiązek ich miejsca nie miał. Jako obrzezanie Abramowi tylko 
i potomkom jego a niewolnikom ich przykazane było, i to mężczyznam 
samym. A tak ine narody i białygłowy żydowskie nie były na nie powin-
ny. [123] A iż i u potomków Abramowych, to jest u Żydów, nie wiecznie 
miało być, stąd się okazuje, abowiem jest dano na znak przymierza mię-
dzy Bogiem a Żydy, a gdy ono przymierze już przez ine nowe, które Bóg 
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przez Hijeremijasza i drugie proroki był obiecał, umorzono jest, tedy 
i znak jego, to jest obrzezanie, ustać miało, bo gdzie przyczyna przyka-
zania którego nie służy, tam i przykazanie ono miejsca nie ma.

[124] O ofiarach, jako mają być ofiarowane, nie wszystkim Żydom, 
ale kapłanom telko przykazanie dano jest. A iż nie wszędy Żydowie by-
dło Bogu ofiarować ani święta ustawione święcić mieli, jaśnie to naj-
dziesz opisano Deut[eronomii] XII. I teraz, ponieważ są oddaleni od 
onego miejsca, gdzie im Bóg ofiarować kazał, żadnych ofiar nie ofiarują 
ani ubiorów kapłańskich używają. Acz się ku onemu miejscu i skrzyni 
Bożej nigdy już przywrócić nie mają, wedle Proroctwa Danielowego, 
to znak, iż już koniecznie kapłaństwo ono i ofiary ustały, a nie wieczne to 
przykazanie było, co i Paweł ś[więty] poświadsza, do Żydów pisząc.

[125] Toż by się mogło i około drugich ustaw obrzędnych pokazać, 
ale dosyć na tym, iż się we dwu albo trzech przedniejszych pokazało, iż 
ony Żydom tylko służyły i to do czasu, który już przeminął. [126] A jed-
nak i ty, i wszystkie przykazania Boże wieczne są, jako świadszy Mędrzec, 
a nie tylko Żydy, ale i nas krześcijany wiecznymi czasy obowięzują, ale 
duchownym obyczajem, „abowiem Zakon duchowny jest”, jako świadszy 
Paweł ś[więty], a miał w sobie tylko cień przyszłego dobra, a nie prawie 
istne rzeczy – rozumiej wedle wykładu zwirzchownego albo cielestnego – 
który nie ożywia, ale zabija. Abowiem acz przykazał był Bóg Żydom 
wypełniać ony zwirzchowne obrzędy tak, jako samy w sobie brzmiały, 
ale i na on czas więcej po nich chciał mieć ono, co się przez nie znamie-
nowało. [127] Co jaśnie okazował, gdy przez proroki dawał im znać, iż 
Mu ony sprawy zwirzchowne bez duchownych nieprzyjemne były, jako 
przez Ezechijela mówił: „Dałem im przykazania niedobre a sądy albo 
sprawy, w których nie będą żyć”. A przez Ezaijasza: „Co mi po mnóstwie 
ofiar waszych?” – mówi Pan, a mało niżej: „Kadzenie wasze brzydkie 
mi jest; nowych księżyców, sobót i inych świąt nie będę cierpiał”. Także 
i na wiele inych miejscach. A na drugich jaśnie dawa znać, iż lubi tyż 
obrzędy duchownym obyczajem sprawowane. [128] Jako o obrzezaniu 
przez samegoż Mojżesza w Piątych Księgach wyraził: „Obrzeżcież serca 
wasze”. A na drugim miejscu jaśniej wykłada, iż to obrzezanie serdeczne 
nic inego nie jest, jedno powciąganie myśli albo wolej od nierządnej 
żądzej i miłości rzeczy świeckich i cielesnych, tak mówiąc: „Obrzeże 
Pan Bóg twój serce twoje i serce pokolenia twego, abyś miłował Pana 
Boga twego ze wszystkiego serca twego a ze wszystkiej dusze twojej”. 
O tymże obrzezaniu i Hijeremijasz mówi. O tym i Paweł święty spo-
mina, do Rzymianów pisząc, iż „chwała jego nie od ludzi, ale od Boga 
jest”. A do Filipczyków: „Myśmy jest obrzezanie, którzy duchem służymy 
Bogu a chełpimy się z Jezu Krysta”, gdzie dawa znać, iż od nas krześci-
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janów duchowne obrzezanie ma być wypełniano i którym obyczajem 
to ma być.

[129] Także ofiary, jakie Bóg lubi, przez Dawida na wielu miejsc dawa 
znać, jako w Psalmie XLIX, odrzuciwszy ofiary wołów, kozłów i cielców, 
mówi: „Ofiaruj Bogu ofiarę chwały a wróć albo wypełń Nawyższemu 
obietnicę twoję”. A indzie: „Ofiarujcie ofiarę sprawiedliwości a dufajcie 
w Panie”. A na drugim miejscu: „Ofiara Bogu – duch udręczony. Sercem 
skruszonym a ukorzonym Ty, Boże, nie zgardzisz”. A indzie: „Bądź-ci 
przyjemna, Panie, modlitwa moja tak, jako kadzenie przed Tobą. Pod-
niesienie rąk moich – ofiara wieczorna”. Ozeasz też powiada: „Będziemy 
oddawać cielce warg naszych”, to jest chwałę i modlitwę, która z warg 
albo ust pochodzi. [130] A Bóg sam przez Malachijasza ukazawszy, iż 
Mu nie są przyjemne ofiary żydowskie, powiada: „Na każdym miejscu 
bywa poświęcona i ofiarowana imieniu mojemu ofiara czysta”. Mówi, 
jakoby się już działo, co się miało potym dziać, o której ofiarze swego 
czasu, da li Bóg, szyrzej się powie. [131] Piotr święty też pisze do krze-
ścijanów: „abyście ofiarowali ofiary duchowne, przyjemne Bogu przez 
Jezusa Krystusa”. A Paweł do Żydów też okrzczonych: „A przeto przezeń 
(rozumiej Pana Krystusa) ofiarujmy zawsze Bogu ofiarę chwały, to jest 
owoc warg wyznawających imię Jego, a dobrze czynienia i udzielania 
dobra swego nie zapominajcie, abowiem takie ofiary przyjemne są Bogu”.

[132] Tak-że rozumiej o wszystkich inych obrzędziech, iż mają 
duchowne wykłady, a duchownie w nas i od nas mają być wypełniony. 
Co się też znaczy z onych słów Bożych do Mojżesza, jako wykłada Paweł 
ś[więty], do Żydów pisząc: „Weźrzy a czyń”, albo jako u świętego Pawła 
stoi: „Patrz, abyś wszystko czynił wedle kształtu, który-ć pokazan jest 
na górze”.

[133] Trzecie przykazania zakonne są, które zową iudicialia, to 
jest sądowne, służące ku zachowaniu sprawiedliwości i zgody między 
pospólstwem, ku ustrzeżeniu sprostności a ku karności występnych, 
w której mierze są o niewolnikach, pożyczkoch, zmowach, szkodach, 
szkodnikoch, złodziejoch i inych występiech i występnych. [134] Ony 
też, o których Pan Krystus w Ewanjelijej u ś[więtego] Matusza spomina: 
„Ktokolwiek opuści żonę swoję, niechaj jej da książki albo list rozwodu”. 
[135] Ono też słyszeliście, iż powiedano jest: „Oko za oko, ząb za ząb”, 
i inych wiele. [136] Ty też samym Żydom zwirzchownie służyły, a my 
krześcijanie nie jesteśmy na nie powinni, co się z Ewanjelijej a nauki 
Krystusowej okazuje, gdy cudzołożnicę mimo przykazanie zakonne od 
kamienowania wybawił, gdy rozwodów w Zakonie dopuszczonych za-
bronił, gdy zakazał złem źle oddawać, a nieprzyjaciele kazał miłować. 
[137] A wszakoż nie tak to mamy rozumieć, jakoby ony przykazania 
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sądowne złe a nam niepożyteczne były, ale iż więtszej doskonałości po 
nas chce Pan Krystus, „abowiem Zakon nic ku doskonałości nie przywo-
dził” – powiada Paweł święty. A tak i co Żydom było dopuszczono, nam 
jest zakazano, jako się to znaczy z onych słów Pańskich: „Abowiem Moj-
żesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze”.

[138] I karania występnych sroższe są u nas krześcijanów niżli u Ży-
dów były. D.: Jako to? M.: Tym-ci się to podobno dziwno widzi, iż śmierć 
masz za nawiętszą a nasroższą kaźń, i tak pospolicie ludzie za to mają, 
ale Bóg i małe występy śmiercią karał, o czym Orygenes pisze, jako syny 
Aaronowe, Nadab i Abiju, iż cudzym ogniem kadzili; Ozę, iż się był do-
tknął skrzynie Bożej, nie z zuchwalstwa, ale chcąc ją zadzierżeć. Onego 
też zabić kazał, który w sobotę drwa ku potrzebie swej zbierał; także 
i onego, który był skrył trochę złota nad zakazanie Jozuasza hetmana, 
które nikomu ku pożytkowi przyść nie miało. [139] D.: A któraż może 
być więtsza kaźń nad śmierć? M.: Jest niejedna, co i pogani znali, którzy 
co więtsze występki czem inym niżli śmiercią karali, jako wieczną nie-
wolą, albo na tci. [140] U nas krześcijanów jest klątwa, jakom i wczora 
dotknął, daleko cięższa i sroższa kaźń niżli śmierć, abowiem się dusze, 
która zacniejsza jest niż ciało, dotyka, a od prawdziwego żywota, to jest 
Pana Jezu Krysta, człowieka odłącza, którą jako sobie starzy a prawi, do-
brzy krześcijanie ważyli, nie tylko w starych dziejoch czytamy, ale i sami 
poniekąd pamiętamy. Dziś, niestocie, w śmiech ją sobie ludzie obracają, 
a snadź my duchowni sami do tego przyczynę dawamy. Ale będzie in-
dzie miejsce o tym szyrzej mówić. [141] Tą-ć kaźnią Paweł święty karał 
Koryntczyka onego, który był macochę swoję pojął; także Hymeneusza 
i Aleksandra, którzy byli od wiary odstąpili i bluźnili; tą też sam Pan 
Krystus, Mistrz nasz, kazał karać, kto by Kościoła nie słuchał.

[142] D.: Tym obyczajem tedy cięższy nasz krześcijański Zakon 
niżli żydowski. A czemuż ji zowie Pismo Zakonem łaski a wolności?  
Albo czemu Pan sam powiada, iż jarzmo jego lubieżne jest, a brzemię 
jego lekkie? [143] M.: Nie przeto-ć Zakon krześcijański nazwan jest 
Zakonem wolności, iżeby wolno było krześcijaninowi czynić, co chce. 
To-ć jest wolność cielestna, od której nas Paweł ś[więty] odwodzi, tak 
pisząc do Galatów: „Abowiem wy-ście, bracia, ku wolności wezwani, 
jedno tej wolności nie obracajcie ku doworze ciała, ale przez miłość 
duchowną służcie sobie jeden drugiemu”. Także i Piotr święty: „Jakoby 
wolni, a nie mając wolność miasto zasłony złości, ale jako słudzy Boży”. 
I owszem, każe nam Paweł: „Jakoście wydawali członki wasze ku służbie 
nieczystości i nieprawości na nieprawość, tak teraz wydawajcie członki 
wasze ku służbie sprawiedliwości na poświęcenie”. [144] Ale jest Zakon 
wolności, iżeśmy przezeń wyzwoleni od grzechu, jako sam Pan Kry-
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stus u świętego Jana powiedział, a poświadsza tego Paweł ś[więty], do 
Rzymianów pisząc na miejscu namienionym: „Wyzwoleni od grzechu, 
staliście się niewolniki sprawiedliwości”. Toż jest zakon wolności, iż krze-
ścijański człowiek nie z przymuszenia, ale dobrowolnie a z miłości wedle 
przykazania Bożego się sprawuje a sprawować ma.

[145] Stądże też jest Zakon łaski, iż przezeń odpuszczona nam jest 
od Boga mierziączka, a łaska przywrócona, która w nas, albo iż właśniej 
rzekę, przez którą a z którą my przykazanie Boże pełnimy i przyjemnymi 
się Bogu stawamy i dobre uczynki a sprawy nasze. A jelokroć nam się 
przygodzi Boga rozgniewać jakimiżkolwiek nacięższymi a nasprostniej-
szymi grzechy, skoro się k Niemu przywrócimy a występu swego żałuje-
my, zaś nas w łaskę przyjmuje. A w tym jest łaskawszy Zakon Nowy niżli 
Stary, bo w <Starym> tak łacnego odpuszczenia winy i kaźni nie było, 
jako w tym jest. [146] Ale im łaskawszy jest przeciw tym, którzy się po 
występie swym uznawają a do Boga uciekają, tym sroższej karze tych, 
którzy tak obfitej łaski Bożej źle używają albo ją gardzą, jako święty Pa-
weł świadszy, do Żydów tak pisząc: „Kto Zakon Mojżeszów przestąpi, bez 
wszego miłosierdzia za świadectwem dwu albo trzech umrzeć musi. Cóż 
mnimacie, jeśli nie daleko cięższą kaźń zasłuży ten, który Syna Bożego 
zdepce a krew Testamentu, którą jest oświecon, będzie miał za plugawą, 
a Duchowi łaski lekkość wyrządzi?”. To tu jaśnie masz sroższe karanie 
Nowego Zakonu niżli Starego, czego i wyższej w tymże liście tenże Paweł 
dotyka. [147] A tak i takowe przykazania Zakonu Starego około kaźni 
występnych i ine sądowne nie są skażone od Pana Krystusa, ale popra-
wione. Acz i ty nieco duchownie znamienują, co my krześcijani powin-
niśmy duchownie wypełniać, gdyż „Zakon duchowny jest”.

[148] Ale co się zwirzchownego używania takowego przykazania są-
downego dotycze, na tośmy nieobowiązani. Z dobrej wolej zebrania ludzi 
krześcijańskich mogą ich naśladować, jelo sobie rozumieją być pożytecz-
ne, abowiem wiara nasza nie niszczy ani zakazuje sposobów, porządków 
i spraw świeckich, które sprawie krześcijańskiej nie są zgoła przeciwne. 
D.: To-m już o trojakim przykazaniu zakonnym wyrozumiał, czemu 
nam pożyteczne, a jako się którego dzierżeć mamy. Cóż rzeczesz o dzie-
joch a sprawach ludzkich złych i dobrych, które są w Zakonie opisane? 
K czemu nam pożyteczne? [149] M.: A co inego, jedno co Paweł święty 
Koryntom pisze, iż to wszystko napisano dla naszej karności, to jest dla 
przykładu ku naśladowaniu dobrego, a wystrzeganiu złego. A to z piel-
grzymowania Abraamowego i ofiarowania Izaaka syna posłuszeństwa 
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i miłości przeciw Bogu się nauczymy; z upadu Salomonowego, abyśmy 
się nie uprzespieczali na rozum swój; z Dawidowej pokuty, abyśmy po 
grzechu nie rozpaczali w miłosierdziu Bożym; tymże obyczajem z inych 
historyj. [150] D.: Cóż za przykład możemy wziąć z onych bliżniąt Re-
beki, żony Izaakowej, które się w żywocie matki kołatały, a rodząc się, 
jedno drugie za nogę dzierżało? Albo z onego, iż Sara Abraamowi, mał-
żonkowi swemu, Agar niewolnicę ku małżeńskiej sprawie dała, a potym 
ją i z dziecięciem wyrzuciła? M.: Aczby się i tu przykłady wziąć mogły, 
ale to teraz opuszczę. Ono tylko powiem, co pisze Paweł święty do Ga-
latów, iż to pod przykrycim jest powiedziano. Acz tak się działo, jako 
jest napisano, jednak nieco inego znamienowało, jako i święty Paweł 
tamże, i do Rzymianów, i do Koryntów w pirwszym, i na inych miej-
scach wykłada, a ten wykład duchowny wielkie tajemnice wiary naszej 
i znamienite obietnice Boże w sobie zamyka, o czym teraz szyrzej mówić 
czasu niemasz. Dosyć na tym, iż i ty, i wszystkie ine dzieje albo sprawy 
i przygody, i wszystkie jakmirz przykazania duchowny wykład mają, któ-
rego my się dzierżeć mamy.

[151] A na koniec tak mamy rozumieć o wszystkiem Piśmie Starego 
Zakonu, iż trojakie jest, jako i Augustyn święty pisze, i sama rzecz po-
kazuje. Niektóre żadnego inego wykładu nie potrzebuje ani ma, jedno 
jako słowa brzmią, jako ono: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg wasz jeden Bóg 
jest”, albo: „Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną”. [152] Drugie tak 
się też rozumie, jako słowa brzmią, ale nadto ma iny wykład duchowny, 
jako ono, iż Noe samoośm w skrzyni albo korabiu zachował się od po-
topu, albo iż Żydowie z opoki wodę pili. Oboje to i tak się rozumie, jako 
Mojżesz napisał, iż się to widomie tako działo, i tak, jako Piotr i Paweł 
duchownie wykładają. [153] Niektóre nie może wedle słów być rozu-
miano, ale tylko duchownym obyczajem, jako ono: „Usłyszeli – rozumiej 
Adam z Jewą – głos Pana Boga chodzącego w raju”, albo iż Ezaijasz wi-
dział „Pana Boga siedzącego na stołku wysokim i podniesionym”. To-ć 
się oboje tak prosto rozumieć nie może, ponieważ „Bóg Duch jest”, który 
ciała nie ma, a żadne miejsce go nie ogarnia.

[154] A tak masz na krótce, jako Pisma Starego Zakonu rozumieć 
mamy a jako-śmy ten to Zakon dzierżeć powinni. Rzekłbyś, iżeśmy zgo-
ła nań nieobwiązani, abowiem pisze Paweł ś[więty] do Rzymianów: 
„Cokolwiek Zakon mówi, tym mówi, którzy są pod Zakonem”. A to tu 
nie wyjmuje takie albo owakie przykazania, ale o wszystkich wobiec po-
wieda, iż tych tylko obowięzują, którzy są pod Zakonem, to jest Żydy, 
a nie krześcijany. A iż krześcijanie nie są pod Zakonem, tenże Paweł 
niżej świadszy, tak pisząc: „Abowiem nie jesteście pod Zakonem, ale pod 
łaską”. [155] Na to tak odpowiem. Przodkiem: acz ono, „Cokolwiek Za-
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kon mówi” etc., nie o Mojżeszowym tylko, ale o wszelakim Zakonie, 
a tak i o przyrodzonym, z którego obyczajne przykazania, wszystkie lu-
dzie obowięzujące, pochodzą, mogłoby być rozumiano, a owo drugie, iż 
krześcijanie nie są pod Zakonem, włastnie o żydowskim, to jest obrzęd-
nym telko a sądownym przykazaniu, jako i ono: „Staliście się próżnymi 
od Krystusa, wy, którzy w Zakonie chcecie być usprawiedliwieni”. Ale 
jednak i o obyczajnym przykazaniu dobrze może być rozumiano, iżeśmy 
pod nim nie jest, ale pod łaską, ale to tylko ku tym Paweł ś[więty] mówi, 
którzy się duchem sprawują, jako się sam wykłada, do Galatów tak pi-
sząc: „Jeśli się Duchem sprawujecie, nie jesteście pod Zakonem”. Co też 
indzie jaśniej wykłada: „Zakon nie jest ustawion sprawiedliwemu, ale 
niesprawiedliwym a nieposłusznym, bezbożnym a grzesznym, złości-
wym i zmazanym” etc., abowiem takie Zakon od złości a wypełniania 
swej wolej powciąga. [156] A jednak to, iż się poniekąd po niewolej dzie-
je, Bogu przyjemno nie bywa. Ale sprawiedliwi a którzy „się Duchem 
sprawują” nie z bojaźni albo z przymuszenia Zakonu, ale z dobrej wolej 
a miłości wszystko to czynią, co Zakon przykazuje, przeto też pisze Pa-
weł święty: „Gdzie Duch Pański, tam wolność”. A tę sprawiedliwość 
i Ducha tego nie mamy z Zakonu, ale z łaski Bożej przez wiarę w Pana 
Krystusa, jako tenże Paweł święty świadszy i twirdzi. Ta-ć łaska sprawu-
je w nas miłość ku Bogu i ku bliżniemu, która jest koniec przykazania 
a pełność albo wypełnienie Zakonu. [157] Stąd się okazuje, w który spo-
sób Bóg Stary Zakon dał, a którym obyczajem my się go dzierżeć a wedle 
niego sprawować się mamy, tak w obyczajach zwirzchownych, jako też 
w sprawach i obrzędziech duchownych. A gdyż takież jest Słowo Boże 
jako Ewanjelija albo Zakon nasz krześcijański, nie w mniejszej cenie 
i wadze my krześcijanie mieć ji mamy niżli Ewanjeliją, jedno nie k niemu 
Ewanjeliją stosując, ale on ku Ewanjelijej a przez Ewanjeliją ji wykładając. 
„Bo i do dzisiednia trwa zasłona w czytaniu Starego Zakonu”, jako 
świadszy ś[więty] Paweł, która przez Krystusa i Słowo Jego albo Ewan-
jeliją zniszczona bywa, abowiem i dziś trudne a niepodobne prawe wy-
rozumienie Starego Zakonu, okrom Nowego albo Krystusowego. Ale 
daleko-śmy się od rzeczy zabieżeli. [158] D.: I sam to baczę, ale rad-em 
tego słuchał, bo jednak dobrze to wiedzieć, a wedle mego zdania – po-
trzebno k temu, cośmy przedsięwzięli, jeśli a jako mamy Starego Zakonu 
używać. Przeto-m-ci nie chciał rzeczy przerwać, i owszem, sam-em to 
wtoczył, gdyś Starego Zakonu zmienkę uczynił, wywodząc, iż o nim, 
a nie o Nowym, się rozumieją słowa ony Zbawiciela naszego: „Badajcie 
się w Piśmie”; także i ony: „Za nie dlatego błądzicie, iż Pisma nie umie-
cie?”. [159] M.: Tak jest, ale iż się ku rzeczy naszej przywrócę: w Starym 
Zakonie słuszniej byśmy się Pisma dzierżeć mieli, abowiem on wszystek 
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na piśmie podan jest, a napisano w nim: „Przeklęty jest, który nie trwa 
w powieściach tego Zakonu”, albo jako u Pawła ś[więtego] stoi: „we 
wszem, co jest napisano w księgach Zakonu”. A Pan też sam kazał się 
nam w Piśmie badać, acz i tam słyszałeś już, jako się sprawować a czego 
się dzierżeć mamy, pamiętając na ono, co Paweł święty pisze, iż „Zakon 
duchowny jest”, a iż tcionka albo litera zabija, ale duch, to jest duchowne 
wyrozumienie i wypełnianie Pisma, ożywia, a iż do dzisiejszego dnia 
trwa zasłona we tcieniu Starego Zakonu, ale Nowy Zakon Krystusów nie 
na piśmie, ale ustmie, a po części też cichą sprawą, jakoś słyszał, jest nam 
podan. [160] A przeto nie tak Pisma, jako ustnego i cichego, zwyczajne-
go podania apostolskiego, jako prawego a szczyrego Słowa Bożego, dzier-
żeć się mocnie mamy. Acz i Pismem gardzić nie mamy, i owszem, tcić je 
jako prawe a prawdziwe Słowo Boże, Duchem Świętym przez tyże apo-
stoły napisane. A w nim ustawicznie rozmyślać, łaskę i dobrodziejstwa 
Boże przeciw nam rozbirać a wolą Jego poznawać tak, iżebyśmy ją wedle 
możności naszej z pomocą Jego skutecznie pełnili. [161] Ale strzegąc 
tego pilnie, abyśmy dum naszych własnych albo błędów czartowskich 
(który się czasem przemienia w anjoła światłości) za Słowo Boże 
nie przyjmowali, wykładając je wedle naszego zdania albo obłędliwych 
ludzi a czartowskiego podania, który też Pana naszego na puszczy ku-
sząc, Pisma Starego Zakonu (bo Nowego jeszcze nie było) używał, ale je 
złym a fałszywym rozumienim wywracał. Co po dziś dzień jego słudzy 
kacerzowie czynią, miasto Słowa Bożego swoje dumy i wymysły obłędli-
we ludziom podawając, bo nie wnet to Słowo Boże, co kto sobie z Pisma 
rozumie. [162] Nie tak-ci łacne ku wyrozumieniu Pismo Święte, aby je 
każdy miał rozumieć, abowiem opuszczając ono, iż jaka każda nauka 
i rzemiesło ma niektóre słowa własne, niektórych też pospolitych róż-
nym a osobliwym swym obyczajem używa, których i wymówca, i uczony, 
ale w onej nauce albo rzemieśle niećwiczony człowiek nie wnet rozumie, 
tak się też i w Piśmie Świętym najduje, najdują się i przypowieści, i mowy 
a stosowania słów niezwyczajne naszym językom i pospolitemu używa-
niu. To opuszczając, jako mówię, rzeczy tak wysokie a rozum ludzki 
przechodzące, które się w Piśmie zamykają, samy z siebie trudne są, 
a nie tylko prostym ludziom, ale i mądrym, i uczonym niemało pracej 
zadawają. „Jeszcze-ć przez zwierciadło a pod przykryciem widzimy – 
jako mówi święty Paweł – póki-śmy na tym świecie, aż po śmierci w nie-
bie twarzą w twarz albo oblicznie oglądamy”. [163] A pisze Jan święty 
w Objawieniu, iż widział w prawej ręce onego, który siedział na stolcu, 
to jest Boga, księgi pisane wewnątrz i zewnątrz, zawarte i pieczętowane 
siedmią pieczęci, których ksiąg nie mógł nikt otworzyć ani na niebie, ani 
na ziemi, ani pod ziemią, ani poźrzeć na nie, chyba Lwa z pokolenia 
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Judowego a Baranka, to jest Pana naszego Jezu Krysta, jako sam Jan wy-
kłada. [164] W tych-ci księgach nie tylko Starego, ale i Nowego Zakonu 
Pismo się zamyka, co się z onych słów znaczy, iż były wewnątrz i ze-
wnątrz pisane. Gdzie przez wnętrzne pisanie Stary się Zakon znamienu-
je, który do końca zakryty był od oczu, to jest rozumów ludzkich, jako 
świadszy o tym Paweł święty, do Koryntczyków tak pisząc: „Aż do dzi-
siejszego dnia trwa taż zasłona w czytaniu Starego Zakonu”, com też 
wyższej przypominał. Przez zewnętrzne – Nowy, który acz jest jaśniejszy 
a jakoby przed oczyma, jednak jest pieczętowany a nie każdemu się da 
tcić albo rozumieć. [165] A iżeby to tak było, świadszy Hijeronim święty, 
w liście do Paulina tak pisząc: „Wszystko, co tciemy w Boskich Księgach, 
łśnie-ć się i błyszczy z wirzchu, ale słodsze wewnątrz; kto chce jądro jeść, 
złom orzech. «Otwórz – mówi Dawid – oczy moje, a ja obeźrzę dziwy 
Zakonu Twego». Jeśli tak zacny prorok wyznawa ciemność nieumiejęt-
ności, cóż mnimasz, jaką nocą niewiadomości my maluczcy a którzy 
jeszcze jakmirz ssiemy jesteśmy ogarnieni? A ta zasłona nie telko na 
twarzy Mojżeszowej, ale i na ewanjelistach i na apostolech włożona jest, 
gdyż Zbawiciel tłuszczam pod podobieństwy mówił a oświadszając, iż 
tajemnica jest to, co powiadał; tak mówił: «Kto ma uszy ku słuchaniu, 
niechaj słucha». A gdzie wszystko, co jest napisano, nie będzie otworzo-
no od tego, który ma klucz Dawidów, który gdy otwiera, nikt nie zawrze, 
gdy zawrze, nikt nie otworzy, od żadnego inszego nie będzie otworzono”. 
Widzisz, co tu ten święty, a nie tylko w świeckich naukach wysoce uczo-
ny, ale i w Piśmie Świętym dobrze ćwiczony, Doktor o Piśmie ewanjeli-
stów i apostołów pisze? Ale niechajmy teraz doktorów.

[166] Pisze Piotr święty o liściech Pawła ś[więtego] temi słowy: 
„W których są rzeczy niektóre trudne ku wyrozumieniu, które nieucze-
ni a nieustawiczni nakrzywiają, jako i ine pisma, ku swemu włastnemu 
zatraceniu”. Patrz, co tu Piotr święty pisze o trudności nie tylko listów 
Pawłowych, ale i inego pisma. Komuż tu więcej wierzyć: Lutrowi zbrod-
nowi albo inym jego rówiennikom, którzy jednak czasem, jasną praw-
dą zwyciężeni, przyznawają, iż trudne Pismo a iż go sami nie do końca 
wszędy rozumieją, czy-li apostołowi Pańskiemu przedniejszemu, któ-
remu się Pan tajemnic swych zwierzył i klucze Królestwa Niebieskiego 
mu poruczył a paść albo rządzić owce i baranki swoje kazał? [167] Ale 
i świadków, i dowodów inych na to nie potrzeba, na oko się to okazuje 
ze wszech kacerzów, którzykolwiek w krześcijaństwie kiedy byli. Wszy-
scy-ć Pisma czytali, ale je źle rozumieli, a z czytania nie telko błędów 
próżni nie bywali, ale i owszem, Pismem ich podpirali i dziś podpirają, 
co-m ci wczora szyrzej pokazał. D.: Ale o Starego Zakonu Piśmie Piotr 
ono rozumiał, gdzie „ine pisma” spomina. M.: Wobiec pisze „ine pisma”, 
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nie wyrażając Starego albo Nowego Zakonu, a już wszystko jakmirz Pi-
smo Nowego Zakonu napisano było, kiedy to święty Piotr pisał mało 
przed śmiercią swoją, jako sam świadszy, a tak o obojgu rozumie, co 
się stąd okazuje, iż wiele kacerzów nie z Starego Zakonu, ale z Nowe-
go, a mimo listy Pawła świętego, błędów swych doworę i podporę brali 
nakrzywiać je ku swemu zatraceniu. [168] A iżebyś o tym nie wątpił, 
ano Paulus Samosatenus i Photinus sławni kacerzowie z onych słów 
Krystusowych, które Jan ś[więty] w Ewanjelijej swej napisał: „A to jest 
żywot wieczny, aby poznali Ciebie, samego prawego Boga a Jezu Krysta, 
którego-ś zesłał”, błąd swój brali, mieniąc, iż Pan Krystus nie jest prawym 
Bogiem. [169] Stądże i Sabelijusz, który twirdził, iż w Bóstwie niemasz 
trzech osób, ale jedna tylko, mająca troje imiona, a ono też z tejże Ewan-
jelijej sobie ku pomocy brał: „Ja a Ociec jednośmy”. [170] Cerdo też, od 
którego nazwani Cerdoniani, nie Starym Zakonem, który zarzucał, ale 
Ewanjelijej pismem błędów swoich bronił, powiadając, iż dwa są bo-
gowie sobie przeciwni: jeden zły albo srogi a okrutny, który ten świat 
we złości położony – jako Jan ś[więty] pisze – stworzył, a Stary Zakon 
Żydom dał, którego Pan Krystus zwał książęciem tego świata, a Paweł 
ś[więty] – bogiem tego świata; drugi dobry, łaskawy a miłościwy, a to 
Ociec Pana naszego, którego wola jest, aby nic nie zginęło, co Synowi dał, 
ale kto weń uwierzy, aby miał żywot wieczny. [171] Manichaei też Stary 
Zakon zarzucali, a Ewanjeliją tylko a pismem apostolskim błędów swych 
wielkich a rozmaitych bronili. Oni też, którzy dzierżeli, iż ludzie dobrzy 
a Bogu przyjemni po zmartwychwstaniu w niebie, jedząc i pijąc, cielest-
nych rozkoszy używać będą. [172] W którym błędzie byli Apollinaristae 
i Mahomet, napiwszy się go od Sergijusza mnicha, Turkom, Tatarom 
i Saracenom swoim ji zostawił. [173] Skąd mieli doworę błędu swego? 
Jedno z Ewanjelijej Łukasza świętego, gdzie napisano, iż „błogosławiony 
ten, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym”, które słowa acz Żyd 
mówił, ale ich Pan Krystus nie strofował, i owszem, na drugim miejscu 
u tegoż ewanjelisty tę dumę potwirdził, mówiąc ku zwolennikom swoim: 
„A ja wam gotuję, jako mi Ociec mój zgotował, Królestwo, abyście jedli 
i pili na stole moim w Królestwie moim”.

[174] Także wiele inych błędów ze złego wyrozumienia Pisma Świętego 
tak Nowego, jako Starego Zakonu w Kościele krześcijańskim powstało, 
o czym i Augustyn ś[więty] świadszy, in Ioan[nem] tract[atu] XVIII tak 
pisząc: „Nie z inąd powstały kacerstwa i niektóre nauki przewrotne, które 
sidlą dusze a w głębią rzucają, jedno gdy dobre pisma niedobrze rozumia-
ne bywają, a to, co w nich niedobrze bywa rozumiano, upornie a śmiele 
bywa twirdzono”. A tak nie miej sobie za to, iżeby każdy snadnie  a dobrze 
Pismo rozumieć miał, a dzierżąc się słów jego, zbłądzić nie mógł.
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[175] D.: Ale wżdy uczeni a stali dobrze je rozumieją, bo i Piotr tylko 
o nieuczonych a niestałych pisze, iż je nakrzywiają. M.: Jeśli przez naukę, 
naukę świecką, jako wymowę, ostrość gadania, to jest dyjalektykę a filo-
zofiją, która się częścią około przyrodzenia rzeczy tak niebieskich, jako 
ziemskich, widomych i niewidomych, częścią około obyczajów i spraw 
ludzkich a rządzenia siebie samego, domu i rzeczypospolitej obira, albo 
i biegłość w Piśmie Świętym rozumiesz, tą-ć oboją nauką nader uczeni 
byli z wierzchu namienieni kacerzowie, jakmirz wszystcy, co się z ko-
ścielnych historyj Euzebijusza, Sozomena, Sokratesa, Teodoryta, Nice-
fora, Epifanijusza i inych starych greckich i łacińskich doktorów okazuje, 
a jednak Pisma nakrzywiali ku swemu i wiela inych ludzi zatraceniu. Jako 
i Paweł święty Tymoteuszowi pisze, iż niektórzy, obiecując albo okazując 
po sobie rzekomo naukę, od wiary odpadli. I w dzisiejszych-ci kacerzoch 
niemało się takiej nauki okazuje, i owszem, głupi a nieuczony trudno 
błąd jaki wymyślić albo wymyślony przez insze twirdzić a między ludźmi 
rozsiać może, jako i do każdej wielkiej złości wielkiego rozumu trzeba. 
[176] I czart-ci nie utracił za grzechem onego ostrego a wysokiego ro-
zumu, z którym jest od Boga stworzon, o czym i Mo<j>żesz świadszy, 
pisząc, iż „wąż (przez którego czart się rozumie) chytrzejszy był nad 
wszystkie źwierzęta ziemskie”, a za doświadszenim tak długiego czasu, 
umiejętnością potocznych, przeszłych i przyszłych, ziemskich i nie-
bieskich rzeczy wszelką naukę ludzką przewyższa. W Piśmie też Świę-
tym wielką biegłość ma, co się poniekąd okazało, kiedy Syna Bożego 
na puszczy kusił, jednak Pisma nakrzywiał a źle je rozumiał albo przy-
wodził. [177] A byłoż ono Słowo Boże, co czart i sędowie a narzędo-
wie jego, kacerzowie wyższej namienieni, po sobie mieli, i owszem – 
błędy Słowu Bożemu przeciwne. Jasny tego dowód, abowiem Pan Kry-
stus i Kościół Jego, z Boga będąc a Słowa Jego się dzierżąc, pisma onego 
tako przywiedzionego nie słuchał. Nadto Pan czarta zbakał, a Kościół 
też Duchem Pańskim sprawując się, zwojce ony a kacerze i naukę ich 
potępił. [178] A gdzieby ona nauka Boska albo Słowu Bożemu przywo-
ita była, trwałaby była nad wolą wszelkiego stworzenia, wedle onego, co 
Gamalijel o nauce Pańskiej ku przełożonym żydowskim mówił: „Jeśli 
ta sprawa z Boga jest, wy się jej sprzeciwić nie możecie”. A wedle one-
go pisma Ezaijasza proroka: „Słowo Pańskie trwa na wieki”. A przeto 
jakożkolwiek uczony a w Piśmie ćwiczony człowiek będzie, na jego się 
rozumie a wykładzie Pisma sadzić nie mamy, bo by też dobrze je rozu-
miał, tedy jednak złościwie go nakrzywić może, aby proste ludzie zwiódł 
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a sobie sposobił, jakoż to częstokroć kacerzowie czynią. Acz którego-
kolwiek z nich spytasz, każdy śmiele przysięże, iż tak je wykłada, jako 
rozumie, a nie inaczej.

[179] D.: A czemuż Piotr tylko o nieuczonych a nieustawicznych pi-
sze, iż Pisma nakrzywiają? M.: Przez nieuczone tu nie tych rozumie, 
którzy nic nie umieją – takim-ci trudno Pisma nakrzywiać, ale ony, 
o których też Paweł święty tak pisze: „A jeśli kto mnima, iżeby co umiał, 
jeszcze nie poznał, jako ma umieć”. Jakoby rzekł: kto o swej nauce wie-
le dzierży a sadzi się na swym rozumie, ten jeszcze nic nie umie, by 
też nawięcej umiał, abowiem Bóg, od którego prawa nauka i mądrość, 
pysznym się przeciwi, jako świadszą ś[więci] Piotr i Jakub, ale pokornym 
dawa łaskę. A Pan sam dziękuje Bogu Ojcu, iż swe tajemnice „zakrył 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je maluczkim”, to jest pokor-
nym, którzy chocia są uczeni a mędrszy, jednak się na swym rozumie nie 
sadzą, ale ji zniewalają ku powolności Pana Krystusa, jako pisze święty 
Paweł. [180] To-ć jest prawa a Bogu przyjemna nauka i mądrość, ku któ-
rej jako mamy przychodzić, uczy Paweł, do Koryntów tak pisząc: „Jeśli 
kto między wami zda się sobie mądrym być na tym świecie, niechaj się 
stanie głupim, aby był mądrym”. Cóż to jest? Izali chce Paweł, aby kto 
zgłupiał albo oszalał a daru Bożego rozumu i nauki nie używał? Nie chce 
tego Bóg, i owszem – pokazał Pan Krystus, iż takowy kaźń srogą zasłuży, 
który poruczonym funtem albo dobrem nie szafuje, ale iżeby o sobie 
wiele nie dzierżał a na swój się rozum nie sadził, która duma pospolicie 
chodzi za świecką nauką i mądrością, biegłości w Piśmie też od niej nie 
oddzielając, co się z Pawła świętego znaczy, gdzie pisze, iż „nauka nady-
ma”. [181] A takiej wysokiej dumy, którą tak Piotr, jako Paweł nieumie-
jętnością zową, nieustawiczność naśladuje, abowiem gdy kto na swój się 
rozum sadzi, nie przestawa na tym, czego się pirwej zinąd nauczył, ale 
porzuciwszy ono, nowego co wymyśli, w czym by rozum swój okazał. 
A iż się prędko wymysłu swego imie, nie rozważywszy u siebie, jeśli co 
ma w sobie prawdzie przeciwnego, gdy co takiego albo sam z siebie, albo 
z rozmowy ludzkiej obaczy, czego obronić nie może, i ono porzuci, co 
pirzwej twirdził, a co inego wynajdzie, aby nieumiejętność swoję zakrył. 
Stąd-ci jest nieustawiczność nauki kacerskiej, która się wczora w Lutrze 
i drugich dzisiejszych doktorzech kacerskich jaśnie a dowodnie poka-
zała. [182] A tak słusznie Piotr święty nieumiejętność taką, o jakiej tam 
rozumie, a jak-am ja z Pawła ś[więtego] i z inego pisma wyłożył, z nie-
ustawicznością złącza. A gdyż to tak jest, tedy na żadnego człowieka, by 
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też nauczeńszym a namędrszym był, rozumie a wykładzie Pisma sadzić 
się nie mamy. To-ć jest on prąd z kościoła płynący, o którym Ezechijel 
prorok pisze, iż go żaden człowiek przebrnąć nie mógł, jako i Hijeronim 
święty wykłada.

[183] D.: Tedy i świętych doktorów wykładom wiary dawać nie 
mamy? M.: O tym się potym powie. Teraz to tylko powiem, iż na żad-
nym zgoła sadzić się nie mamy, abowiem któżkolwiek a jakożkolwiek 
święty, uczony i mądry był albo jest, jednak człowiek jest albo był, a nie-
umiejętności i omylności, która z przyrodzonego grzechu na wszystek 
rodzaj ludzki przyszła, poddan. Czego mi poświadsza Augustyn ś[więty], 
do Hijeronima świętego tak pisząc: „Ja wyznawam Twej miłości, iż w sa-
mych księgach Pisma, które już zową canonicos, z tą bojaźnią i utciwością 
zachować-em się nauczył, iż pewnie wierzę, iż żaden z pisarzów onych 
ksiąg, pisząc, w niczym się nie obłądził. A jeśli w onym Piśmie nieco 
najdę, co by się prawdzie przeciwnie widziało, nie wątpię, iż nic inego 
w tym nie jest, jedno iż albo sfałszowane są księgi, albo tłumacz albo 
wykładacz nie dosiągł rozumem tego, co jest powiedziano, albo iże-m 
ja nie wyrozumiał. Ale ine tak czytam, iż jakąkolwiek świętobliwością 
i nauką przechodzą, nie przeto za prawdę mam, iż oni tako dzierżeli”. 
W tenże sposób i do Wincentego Donatysty pisze.

[184] Dam-ci tego kilko przykładów, gdzie i wysokiego a doświad-
szonego rozumu, a k temu wielkiej świętobliwości ludzie omylili się na 
wykładzie Pisma. Tertullianus przed trzemanaścieset lat zacny a uczony 
doktor był i w Piśmie biegły a dobrze przeciw kacerzom pisał, a jednak 
źle rozumiał Pismo, gdziekolwiek zmienka o członkoch albo zmyślech 
Bożych, abowim dzierżał, iżeby Bóg od wieków ciało miał jako czło-
wiek; także i o duszy człowieczej rozumiał, iż jest cielestna, co oboje 
wielki błąd.

[185] Obłądził się i uczeń jego Cypryjan święty, wielkiej nauki i świę-
tobliwości biskup, a na koniec męczennik dla wiary Pańskiej, twirdząc, 
iż od kacerzów prawie okrzczeni, znowu mają być krzczeni, a Pismo, 
którym tego bronił, źle wykładając.

[186] Origenes Adamantius pełen tak świeckiej nauki, jako Pisma 
Świętego, takiej powagi i zacności był po wszem krześcijaństwie, iż się 
wielcy a mądrzy ludzie, nie tylko krześcijanie, ale i pogani, z daleka 
k niemu garnęli, a na jego zdaniu i wykładzie Pisma nie mniej, jedno 
jako na prorockim albo apostolskim radzi przestawali. Żywota też dobre-
go a świętego z dzieciństwa był, tak iż też dziecięciem jeszcze będąc, mę-
czenniczej korony pragnął. A sześć tysięcy ksiąg napisał, jako świadszą 
Euzebijusz, Epifanijusz, Hieronymus. A jednak około ciała zmartwywsta-
nia, czartowego i wszech potępionych zbawienia, przechodzenia dusz 
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z ciała w ciało, a iż ony wszystkie razem z początku od Boga stworzone, 
dla występów swych, których się w niebie dopuściły, na świat bywają 
zesłany a w ciała jakoby do więzienia wsadzony, około tych i niektórych 
inych rzeczy, Pisma się dzierżąc, niepomału zbłądził.

[187] Augustyna świętego nauka i pisanie po dziś dzień w wielkiej 
cenie jest nie tylko u prawych krześcijanów, ale i u kacerzów, jednak 
napisał księgi Retractationum, to jest Odwołania, gdzie omyłki swoje tak 
w nauce, jako w wykładaniu Pisma wypisuje; i drudzy przedsię po nim 
jeszcze nieco obaczyli, czego on przeźrzał. Są też listy, które tenże Au-
gustyn z Hijeronimem do siebie pisali, spirając się tego około wykładu 
pisma onego Pawła świętego: „A gdy był przyszedł Kefas do Antiochijej, 
sprzeciwił-ech mu się w twarz, abowim było co w nim ganić”.

[188] A jeśli się ci ludzie tak zacni a uczeni omylali, cóż dzierżysz 
o inych, którzy tak ostrego rozumu ani tak ćwiczeni w Piśmie nie byli? 
D.: Tak jest, iż jeden człowiek wszystkiego obaczyć ani umieć nie może, 
ale kiedy się ich wiele mądrych i uczonych na jednę rzecz albo na jeden 
wykład zgodzi, to-ć już nieomylna prawda być musi, abowim powie-
dział Pan Krystus: „Gdzie się dwa albo trzej zgromadzą w imię moje, 
tam-em ja między niemi”, a gdzie Krystus, tam prawda. M.: Tak jest, 
gdzie będą zgromadzeni w imię Jego, ale to nie po słowiech albo posta-
wie, ale po skutku poznać. Ci-ć nie w imię Krystusowe się zgromadza-
ją, którzy jedność a zgodę wszystkiego krześcijaństwa, ku której pilnie 
Krystus ucznie swoje napominał a o którą też Boga Ojca uprzemie pro-
sił, targają, a osobliwe wykłady Pisma i dumy sobie wynajdują, o czym 
i Cypryjan ś[więty] do Kornelijusza papieża De unitate Ecclesiae szyroce 
i dowodnie pisze, a ja też podobno szyrzej powiem. Niechaj cię gromada 
nie zawodzi. Tak-ci wiele ich zbłądzić może, jako jeden, jakoś z przodku 
słyszał. Dlatego też Bóg przez Mojżesza tak Żydom rozkazał: „Nie bę-
dziesz naśladował zgraje, iżebyś źle czynił, a na sądzie nie przestaniesz 
na zdaniu wiela ludzi, iżebyś od prawdy odstąpić miał”.

[189] Niemałe-ć zebranie zacnych a uczonych biskupów było w Afry-
ce z Donatem, którzy krzest małych dziatek niszczyli. Niemałe w Tyrze, 
w Antiochijej, w Medyjolanie, w Ariminije, którzy Aryjuszowo kacer-
stwo potwirdzali. Wielkie w Efezie pirwszy raz, którzy z Dyjoskorem 
aleksandryńskim patryjarchą błędną naukę Eutychesa przyjmowali 
i wszyscy ci imieniem Krystusowym się szczycili a Pismo Święte za sobą 
mieli, jednak nie Słowo Boże ono było, ale błędy, które Kościół pospolity 
potępił. [190] I teraz nie sam jeden Calvinus osobliwym swym obycza-
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jem Pismo o Bożym Ciele albo Wieczerzy Pańskiej wykłada. Zgadzają się 
z nim (acz nie we wszystkim) Bullingerus, Capito, Carolstadius, Zvinglius, 
Oecolampadius, a snadź i Osyjander, a czasem i Bucerus, i wiele inych, 
także i około inych artykułów, w których się z Lutrem nie zgadzają. Luter 
zasię ma po sobie Melanchtona, Korwina, Brencyjusza, Jonasza, Urbana, 
Pomerana i wiele inych. [191] Z obu stron uczeni a w Piśmie bie<g>li lu- 
dzie, z obu stron mnóstwo ludzi, miasta i ziemie całe po sobie mają. 
Nie chcę tu twirdzić, iż oboi źle a obłędliwie Pismo rozumieją albo wy-
kładają, ale to nie może być inaczej wedle rozumu, jedno iż jeśli ci dobrze 
rozumieją a wykładają, tedy oni błądzą, a jeśli oni dobrze, tedy ci źle. 
Może być (jakoż tak jest), iż oboi źle, ale żeby oboi dobrze, rzecz jest nie-
podobna, gdyż się sobie przeciwią. [192] Gdzież tu Słowo Boże będzie? 
Jeden się tych wykładu dzierży, drugi onych. A przedsię i ten, i on nie na 
pewnym się gruncie sadzi, ale na człowieczym rozumie, a podanie albo 
wymysł ludzki za Słowo Boże przyjmuje. A mówi Prorok: „Przeklęty jest, 
kto w człowiecze dufa, a nadzieję swoję w ciele albo mięsie pokłada”, co 
się nie mniej o rozumie, niżli o mocy a obronie ludzkiej rozumie. Żadny-ć 
wykład Pisma nie bywa właścinnym, to jest człowieczym wykładanim, 
jako święty Piotr świadszy.

[193] D.: Kędyż tego wykładu Pisma prawego a pewnego szukać 
mamy? M.: Powiadają ci nowi, iż Pismo się samo wykłada, bo co na jed- 
nym miejscu zakrycie napisano albo niedostatecznie wyrażono, na dru-
gim się jaśniej a dostateczniej najduje. Nieco g rzeczy, ale jednak i to 
niepewna a omylna reguła. Jest-ci prawda, iż jedno Pismo drugiego ja-
śniejsze i dostateczniejsze, ale też bywa to, iż się to temu jaśniejsze widzi, 
drugiemu drugie. Czasem też nie więcej jasne jedno drugiego. A najduje 
się też, iż o niektórych rzeczach przeciwne Pismo, o niektórych jednoż, 
i to niejasne. Gdzież tu wykładu szukać? A chcesz-ci, to na oko pokażę. 
D.: I owszem, za to cię proszę.

[194] M.: A to: „Ociec więtszy jest niż ja” – mówi Pan Krystus u Jana 
świętego, a na drugim miejscu: „Wstępuję do Ojca mego i do Ojca wa-
szego, Boga mego i Boga waszego”. Jest-ci na drugim miejscu: „Ja a Ociec 
jesteśmy jedno”, a u Pawła ś[więtego]: „Który (rozumiej Pan Krystus) 
będąc w postaci Bożej, nie miał sobie za łupiestwo, iż jest rówien Bogu”. 
Ty pisma widzą się być przeciwne między sobą. Jakoż tu jedno drugim 
wyłożysz? To-li pośledniejsze dwoje pirwszym, jako Ariani a Eunomiani 
czynili, broniąc błędu swego, iż Syn Boży Krystus Jezus nie jest prawym 
Bogiem albo nierówny Ojcu w Bóstwie, czy ono pirwsze poślednim, jako 
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Aleksander i Athanasius biskupi aleksandryńscy Aryjuszowi odpirając 
wykładali? [195] Na którąkolwiek stronę się udasz, spytam cię: czemu 
tak, a nie inak? A czemu ono tym, a nie to onym wykładasz? Acz nie 
byłoby to jedno drugim wykładać, ale jedno ku drugiemu nacięgać, gdyż 
się widzą być przeciwne. Jeśli powiesz: to jaśniejsze niż ono, a mnie się 
będzie widziało, iż nie, ale ono jaśniejsze niż to, któż nas tu rozwadzi? 
Jeśli ty masz po sobie Aleksandra i Atanazego, mam ja Aryjusza i Eu-
nomijusza; jeśli ty tych dwu, ja onych, a wszyscy ci, acz uczeni kapłani 
i biskupi, ale wżdy ludzie byli, omylić się mogli. Jeśli się do podobieństwa 
ucieczesz, które z onych pismem jaśniejsze a ku wyrozumieniu łacniej-
sze? [196] Mym zdanim, nie barzo jasne ono: „Ja a Ociec jesteśmy jedno”, 
bo może się to snadź rozumieć nie o jedności przyrodzenia, ale wolej 
i miłości albo zgody społecznej, jako się też na inym miejscu w słowiech 
Pańskich rozumie, gdzie prosi Ojca za swemi zwolenniki i za wszystkimi, 
którzykolwiek przez nie weń uwierzą, aby byli jedno. Co się nie może 
rozumieć o jedności przyrodzenia, ale wolej i miłości a o zgodzie spólnej. 
A przykłada tamże: „Jako i my (to jest ty a ja) jesteśmy jedno”, co sobie 
Aryjusz i Eunomijusz namienieni barzo ku pomocy brali, mieniąc, iż 
to przyrównanie jedności ludzi między sobą ku onej, która jest między 
Bogiem Ojcem a Synem, jednostajnie musi być rozumiano. A ponieważ 
jedność ona ludzka, o którą tam prosi Pan, nie może być rozumiana, 
jedno o jedności wolej, miłości i zgody spólnej, która może być i między 
różnym przyrodzenim (jako między anjołem a człowiekiem), tedy i ona, 
która jest między Bogiem Ojcem a Synem tak-że ma być rozumiana. 
[197] Inaczej nie byłoby to dobre przyrównanie, a nie lepsze niż kiedyby 
kto rzekł: człowiek z orłem są sobie podobni, bo orzeł ostry wzrok ma, 
a człowiek ostry rozum. I owszem, jeszcze się to lepsze widzi wedle rozu-
mu, bo jednak wzrok a rozum oboje przypadek jest, acz różny jeden od 
drugiego, wszakże jest między nimi niejakie podobieństwo, które między 
istnością a przypadkiem (w której mierze jest wola, miłość a zgoda) być 
nie może, a pogotowiu – ani jedność.

[198] I ono-ć drugie pismo z Pawła ś[więtego]: „Który będąc w po-
staci Bożej” etc. (acz je Ariani i Eunomiani odrzucali, mieniąc, iż nie jest 
ś[więtego] Pawła List on do Żydów pisany), mym zdanim, niejasne, bo 
mogłoby się tak rozumieć, iż Pan Krystus był w postaci Bożej, to jest 
podobny Bogu rozumem a mądrością tak, jako Bóg stworzył człowieka 
na kształt albo wyobrażenie i na podobieństwo swoje, a jednak człowiek 
nie jest Bogiem. Duch Ś[więty] też w postaci gołębiej się ukazał po krzcie 
Pańskim, a jednak gołębiem nie był. [199] Aby też dobrze ona „postać 
Boża” włastnie się o Bóstwie rozumiała, co jednak ony słowa („nie miał 
sobie za łupiestwo, iż jest rówien Bogu”) poniekąd podawają, tedy by się 
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drugi kacerz jął onych słów, które wnet potym idą: „ale się sam znisz-
czył, wziąwszy postać niewolniczą”, i rzekłby, iż Krystus, człowieczeństwo 
przyjmując, Bóstwa pozbył, albo iż się w nim z Bóstwa i człowieczeństwa 
jedno przyrodzenie albo istność zmieszana stała, czego się poniekąd Eu-
tychiani dzierżeli. Widzisz jako to niejasne a niełacne Pismo.

[200] Także i drugie, które Kościół za sobą miał przeciw kacerzom, 
jaśniejsze się widzi Aryjuszowi i Eunomijuszowi ono, które za sobą mie-
li, abowiem, co może być (powiadają) jaśniej rzeczono, jako to: „Ociec 
więtszy jest niż ja”? Nie może ta więtszość (iż tak rzekę) rozumiana być 
wedle zrostu, bo zrost w ciele, a Bóg ciała nie ma. A tak musisz rozumieć 
wedle istności albo wedle tych przypadków, które z istności niecielesnej 
pochodzą, jako jest moc, władza, zacność, mądrość, dobroć etc., które 
w Bóstwie nie są ine od istności, ale sama istność. A to twirdząc, Bóstwo 
Synowi Bożemu odejmujesz, co by się przyrodzonemi dowody okazać 
mogło, by tego potrzeba była.

[201] Nie mniej ci się jasne widzi i ono drugie pismo: „Wstępuję do 
Ojca mego i do Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego”, z których 
słów pokazuje się, iż Pan Krystus apostołom swoim, to jest ludziom 
się przyrównawa, a od Boga się oddziela, zowąc Go z nimi za równo 
Ojcem i Bogiem swym. A ponieważ my, będąc synmi Bożymi, jednak 
nie jesteśmy bogi, temże obyczajem o Panie Krystusie kacerz będzie ro-
zumiał, a potwirdzi się onymi słowy: „Boga mego i Boga waszego”, bo 
Bóg inego boga nad sobą nie ma ani może mieć, ponieważ się przez to 
słowo „Bóg” rzecz nawyższa, a od której wszystkie ine pochodzą, za-
chowane i rządzone bywają, rozumie. [202] Jeśli rzeczesz, iż ono „Ociec 
więtszy jest niżli ja” wedle człowieczeństwa Pan mówił, także i ono: 
„Boga mego i Boga waszego”, to-ć już będzie wedle swej wolej gadać, 
a nie wedle słów Pismem Pismo wykładać, bo niemasz tego ani w tym, 
ani w owym drugim dwojgu piśmie, a przeciw tobie będzie ono, iż „się 
Pan Krystus zniszczył, postać niewolniczą przyjąwszy”. Widzisz k cze-
mu cię przywiedzie takowy wykład Pisma Pismem, iż albo okrutnie błą-
dzić, albo wżdy ku wątpliwości przyść. A skądinąd wykładu tego Pisma 
szukać musisz.

[203] Weźmiż przedsię jeszcze ine pismo. Pisze Paweł święty do 
Koryntczyków: „Mięso i krew Królestwa Bożego otrzymać nie może”. 
A Pan Krystus mówi u Łukasza świętego: „A ja wam gotuję miejsce, 
abyście jedli i pili na stole moim w Królestwie moim”. Któreż tu którym 
będziesz wykładał? Jeśli pirwszym wtóre, wnet stracisz jeden członek 
wiary o zmartwychwstaniu ciała; jeśli wtórym pirwsze, w drugi błąd 
niemniejszy wpadniesz, iż w Królestwie Bożym a Niebieskim jeść, pić 
i inych rozkoszy cielestnych używać będziemy.
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[204] Mogłoby się tego więcej pokazać, gdzie Pisma Pismem wyłożyć 
nie może albo wykładając, trudno się błędu uchronić. Jako ono, co Ma-
tusz a Łukasz o rodzaju Pana Krystusowym napisali; albo co Pan zwo-
lennikom swym zakazał, aby nie mieli „złota ani srebra, ani pieniędzy 
w mieszkoch swych, ani kalety na drodze, ani dwu sukien, ani obowia, 
ani laski, ani chleba”; albo ono, gdzie ewanjeliści zmienkę czynią o bra-
ciej Pańskiej, albo iż On był pirworodnym u Matki swej, i wiele inych 
miejsc trudnych, które drugim Pismem wykładane być nie mogą.

[205] D.: Już to sam baczę, iż tak jest. A gdyż ani na ludzkim wy-
kładzie sadzić się nie mamy, ani na tym, który z Pisma bywa, skądże 
prawdziwy a pewny wykład Pisma Świętego brać mamy? M.: Stąd, skąd 
Pismo mamy, to jest od Boga, którego natchnienim ewanjeliści i drudzy 
apostołowie pisali, jako Piotr święty świadszy. Tak-ci Dawid ku Bogu 
mówi: „Daj mi rozum, abych umiał Zakon Twój”, a przedtym: „Otwórz 
oczy moje, a ja obeźrę dziwy Zakonu Twego”. A na drugim miejscu: 
„Błogosławiony, którego Ty nauczysz, Panie, a Zakon Twój mu objawisz”. 
A Łukasz święty pisze o apostolech: „Tedy im otworzył – rozumiej Pan 
Krystus, prawy Bóg i człowiek – zmysł, aby rozumieli Pisma”.

[206] D.: Ale Pan Krystus dawno do nieba wstąpił, a nie mówi z nami 
z nieba ani przez anjoły nam wolą swoję a wykład Pisma objawia. Apo-
stołowie też, od których-eśmy mieli pojąć prawdziwy wykład Pisma, 
i owszem – i ustny, i też ciche a zwyczajne podania, których w Piśmie 
niemasz, o których-eś ty wyższej szyroce i dowodnie powiedał, dawno 
pomarli. M.: Wszystko to prawda, co powiadasz, ale jednak przedsię 
Bóg ludu swego, który sobie obrał, nie opuścił. Żydom dał był doczesny 
Zakon, a Pisma się im dzierżeć kazał, a jednak je w tym dobrze opa-
trzył, gdzieby się co trudnego a obojętnego, o czym by Pisma nie mieli 
albo z Pisma się sprawić nie mogli, przytrafiło; ukazał im, gdzieby tego 
szukać mieli. [207] Abowiem kazał się im kapłanów, przełożonych nad 
miejscem, które by sam obrał, dokładać, uprzespieczając je, iż oni im 
mieli prawdę nieomylną objawić, której się mocnie dzierżeć, a od niej 
ani w prawo, ani w lewo uchylać się nie mieli, to k temu przykładając: 
ktobykolwiek z pychu rozkazania kapłańskiego słuchać nie chciał, iż ta-
kowy miał być zabit, aby wszystek lud słysząc to, bał się a pychem się nie 
unosił. Jeśli to w Starym Zakonie, który samym Żydom do czasu dał, 
tak dobrze Bóg opatrzył, pogotowiu w Nowym, który ustmie podan, 
wszem narodom i wszem wiekom służyć miał, nas w tym nie upośledził. 
[208] D.: Więc my też krześcijanie kapłanów we wszem słuchać, a co-
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kolwiek się im zabaży, za Słowo Boże mieć mamy? M.: Nie k temu-m to 
Pismo teraz przywiódł, ale tylko, abyś rozumiał, iż Bóg, jako Żydy był 
opatrzył, czego się dzierżeć mieli, gdzieby im Pisma nie stawało albo też 
gdzieby spór był o wykładzie Pisma, tako i nas krześcijanów w tej mie-
rze nie opuścił. Dawno-ć Pan Krystus do nieba wstąpił, ale wstępując 
powiedział: „A to-m ja z wami przez wszystkie dni”, to jest nie tylko za 
apostolskich czasów albo sto, dwieście, trzysta lat potym, ale na każdy 
czas „aż do skończenia świata”.

[209] O Duchu Świętym też obiecał: „Ten was nauczy wszystkiej 
prawdy”. A iżebyś rozumiał, iż się ta obietnica nie tylko na apostoły, któ-
rzy dawno pomarli, ale na wszystko krześcijaństwo ściągała, przyłożył: 
„A będzie z wami na wieki mieszkał”. Boga Ojca też prosił nie tylko za 
apostoły, ale za wszystkimi, którzy przez apostolskie słowo weń uwie-
rzą, aby je poświęcił i utwirdził w prawdzie. [210] Stąd się okazuje, iż 
ty obietnice i prośba Pańska wszemu krześcijaństwu od początku aż do 
końca świata służą. A nie tak to mamy rozumieć, iżeby pewnym osobam, 
tym albo owym, obietnice Pańskie służyły, abowim trudno człowiekowi 
poznać, kto od Boga a Ducha Świętego naukę zbawienną i wykład Pisma 
Świętego ma, kto nie ma. Omylna to rzecz. Samego też o sobie świadec-
two w tej mierze barzo niepewne.

[211] Twirdził-ci o sobie Montanus, iż Ducha Świętego miał, a mnó-
stwo ludzi, które był zwiódł, także o nim rozumiało, i owszem, iż on 
był Duch Święty, którego Pan Krystus obiecał, który nie tylko wykład 
Pisma, ale i wszystkę prawdę ludziom objawić miał. A jednak to fałsz 
a błąd był.

[212] O Szymonie Czarnoksiężniku ludzie w Samaryjej też dzierżeli, 
iż on był moc albo siła Boża, którą zową wielką, o czym świadszy Łukasz 
ś[więty], a nie tylko w Samaryjej, ale i w Rzymie i na inych miejscach, 
jako pisze Klimunt ś[więty], uczeń i namiastek Piotra świętego, a jednak 
tym nie był, ale zwodził ludzie, a nie miał cząstki w tym słowie, jako 
go Piotr święty osądził. I Menander, tego to Szymona uczeń, o sobie 
powiedał, iż był od Boga dla zbawienia ludzi posłan, acz nie był, ale 
mocą Krystusową wespołek i z obłędną nauką swoją zgładzon jest, jako 
pisze Epifanijusz.

[213] Pisał Luter o sobie, iż niemasz tego w Piśmie, czego by nie ro-
zumiał. A o swym Filipie Melanchtonie, kiedy naprzód był wydał Ko-
mentarze na List Pawła ś[więtego] do Rzymianów, iż tymże Duchem je 
pisał, którym Paweł List on napisał. A jednak i Luter nie zawsze stał przy 
pirwszym wykładzie i nauce swej. A przy wykładzie Psałterza pisze o so-
bie, iż nie wszędy go rozumie. I Filip potym kilko, bodaj nie kilkonaście 
razów onych Komentarzów poprawiał i wiele w nich odmieniał.
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[214] A Duch Święty odmienny nie jest, o czym się szerzej wczora 
mówiło. Aby też to o kim jasnymi znaki się okazało, iż ma Ducha Ś[wię-
tego], przedsię byśmy się na jego wykładzie a powieści przespiecznie sa-
dzić nie mieli. Abowiem o samym to Panie Krystusie napisano, iż Duch 
Święty nań zstąpił i został na Nim, to jest ustawicznie a bez przestanku 
przy Nim trwał. [215] Z inszymi ludźmi nie zawsze przebywa, ale jako 
Pan Krystus mówił, gdzie chce, dycha, a nie wiemy, skąd przychodzi 
albo dokąd idzie – na czas przychodzi, na czas odchodzi, co się wyższej 
w onych zacnych, uczonych i świętych ludziach: Cypryjanie, Augustynie, 
Hijeronimie, których rozumy, usta i palce jawnie Duch Ś[więty] sprawo-
wał, dowodnie okazało, bo o Tertulijanie a Orygenesie, w których wżdy 
kacerskie błędy się najdują, tak uprzemie tego twirdzić nie śmiem. Acz 
gdy tak wiele dobrego uczyli i pisali, podobieństwo, iż nie bez łaski Du-
cha Ś[więtego] to czynili, ponieważ od Boga samego mądrość i wszystko 
dobre, który nie tylko przez wybrane a święte sędy swoje, ale i przez Jetra 
poganina, Balaama łakomego, oślicę jego niemą, Kajfasza bezdusznego 
i niepobożnego prawdę i wolą swoję ludziom objawiają. A jeśli ty tako-
we ludzie podczas opuszczał Duch Święty, tak iż nieprawie uczyli albo 
Pismo Ś[więte] wykładali, cóż o inych rozumiesz?

[216] Przeto też Mojżesz Żydom napisał: „Jeśli powstanie w pośrodku 
ciebie prorok albo który by o sobie powiedał, iż sen widział, a opowie 
znak albo cudo, które się spełni, i rzecze-ć: «Pójdźmy a naśladujmy bo-
gów obcych, których nie znasz, a służmy im», nie słuchaj słów proroka 
onego albo sennika”. Czemu? Wszak jeśli prorok, ma Ducha Świętego, 
ponieważ proroctwo bez Ducha Świętego nie jest, jako pisze Piotr świę-
ty. [217] Miał Ducha Świętego, kiedy opowiedał znak a cudo, które się 
spełniło, ale go na on czas opuścił, kiedy ludzie od Boga odwodzi a ku 
bałwochwalstwu przywodzi? A czemuż to Duch Święty czyni? Dawa 
tamże przyczynę Mojżesz: „abowim kusi was Pan Bóg wasz, iżeby się 
okazało, jeśli Go miłujecie ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej 
dusze waszej, czy-li nie”. A tak ona obietnica Pańska o swym i Ducha 
Święteg[o] ustawicznym a wiecznym przebywaniu, a modlitwa ku Bogu 
Ojcu o poświęceniu wierzących a utwirdzeniu w prawdzie nie komu jed-
nemu albo kilkiem z osobna, ani jednemu narodowi, ani też jednemu 
wiekowi albo czasowi służy, ale wszystkiemu krześcijaństwu po wszech 
wiekoch i miejscach rozszyrzonemu. [218] „To-ć jest Zbór albo Kościół 
Boga żywego, słup i grunt albo utwirdzenie prawdy”, jako świadszy Paweł 
ś[więty], „za który się Pan Krystus wydał, aby ji poświęcił, oczyściając ji 
kąpielą wody w słowie żywota”. [219] To-ć jest ono święte miasto nowe, 
zstępujące z nieba od Boga, mające światłość Bożą, jako świadszy Jan 
ś[więty] w Objawieniu, a oblubienica Baranka onego, „który gładzi grze-
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chy świata”, który „poślubił ji sobie na wieki w sprawiedliwości, w sądzie, 
w miłosierdziu, w lutościach i w wierze”, wedle Proroctwa Ozeaszowe-
go, który przez Ezaijasza ubezpieczył, tak mówiąc: „Nie bój się, abowim 
nie będziesz zelżon ani się posromasz”. A czemu? Abowim uczynił z nim 
przymirze takie, iż Duch jego, który w nim jest, i słowa jego, które włożył 
w usta jego, nie odejdą z ust jego ani z ust plemienia i dalszego plemienia 
jego na wieki, jako przez tegoż Proroka niżej obiecał. [220] To jest dom 
nie na rozlicznym a ustępującym piasku, ale na jednej, całej a twardej 
opoce, którą ani woda płocze albo podrywa, ani wiatr rozwiewa albo 
wywraca, zbudowany. Przeciw temu brony piekielne, to jest czart, ociec 
nieprawdy, ze wszystką chytrością, mocą i zastępy swemi nie przemoże. 
Przez ten nie tylko wszem ludziom, ale i księstwom, i władzam niebie-
skim, jako świadszy Paweł ś[więty], miała być oznajmiona rozmaita mą-
drość Boża wedle zrządzenia wiecznego, które uczynił w Jezusie Krystu-
sie, Panie naszym. [221] A przeto, by też i sam Paweł albo Piotr ś[więty], 
a na koniec anjoł z nieba, co rzecz niepodobna, nie rzkąc – Luter, Melan-
chton, Müntzer, Calvinus, Osyjander powiedał nam co mimo to, cośmy 
w tym albo od tego Kościoła przyjęli, niechaj będzie anathema, to jest 
przeklęty. Tego kto nie słucha, ma być mian za poganina i odrzuconego 
człowieka, wedle słowa Pańskiego, abowim takowy samego Krystusa, 
który go słuchać kazał, a którego ciało ten to Kościół jest, nie słucha, 
a przeto nie jest z owiec Krystusowych, za którymi On Boga Ojca prosił, 
aby je zachował w imię swe, iżeby jedno w Nim i w Ojcu były, a iżeby je 
w prawdzie poświęcił i utwirdził, aby byli doskonali w jedności, w czem 
jest wysłuchan dla swej potciwości albo powagi, jako mówi ś[więty] Pa-
weł. [222] O tym Kościele tak Paweł święty rozumiał, iż acz nie od lu-
dzi ani przez człowieka był posłan na rozmnożenie Ewanjelijej, ani od 
człowieka ją był wziął, albo się jej nauczył, ale przez objawienie Jezusa 
Krystusa, jako sam o sobie świadszy, do Galatów pisząc, jednak kazaw-
szy kilkonaście, a blizu dwudziestu lat po rozmaitych stronach, udał się 
nie sam swą wolą, ale za objawienim Boskim do Hijeruzalem, gdzie na 
on czas było czoło Kościoła krześcijańskiego, a tam rozmawiał z nimi 
o Ewanjelijej, którą kazał między pogany. [223] Dlaczegoż? Iżeby ich na-
uczył albo doświadszył, jeśli ją dobrze rozumieli? Nie, ale aby niepróżno 
a nadaremno biegał albo też biegał był przeszłych czasów, to jest, aby 
się dowiedział, jeśli się w czem od nich nie odstrzelał, nie sadząc się na 
rozumie a nauce swej, czem się tamże i też do Koryntów pisząc chełpił, 
ani też na objawieniu Boskim, ale dawając znać, iżeby próżna była praca 
jego, gdzieby się co różnego od kazania drugich apostołów a od nauki, 
której się Zbór krześcijański w Hijeruzalem dzierżał, w jego kazaniu oka-
zało. [224] A przeto my też tegoż Zboru albo Kościoła, jako pewnego 
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słupa i gruntu prawdy, we wszem się dzierżeć mamy, nie sadząc się na 
rozumiech swoich albo kogokolwiek inego, ani na Piśmie, ponieważ się 
dowodnie okazało, iż nie wszystka wiara i sprawa nasza krześcijańska 
na Piśmie nam jest podana, a nie wnet też to Słowo Boże, co kto sobie 
z Pisma rozumie. [225] Ale jako Pismu dlatego wierzymy, iż je Kościół 
krześcijański za Słowo Boże przyjął a nam podał, tako je też nie wedle 
naszego ani czyjego inego zdania, ale wedle podania tegoż Kościoła ro-
zumieć, a jemu jako w wykładaniu Pisma, tako i we wszem, co on bez 
Pisma z podania ustnego albo też cichej sprawy Pańskiej, albo apostołów 
jego, przyjął i dotychmiast cale zachował, a nam jakoby przez ręce podał, 
zupełną wiarę dać mamy nie inaczej, jedno jako Słowu Bożemu.

[226] D.: O tym dzierżę, iż Kościoła słuchać mamy we wszem, cokol-
wiek nam z nauki Pańskiej a podania apostolskiego, bądź ustnego albo 
pisanego, bądź też zwyczajnego a cichej sprawy, podał. Ale może-li on co 
mimo to albo przeciw temu, co raz od Pana albo apostołów Jego przyjął, 
na nas ustawiać, tego bych się jeszcze rad od ciebie nauczył. M.: Jeśli 
temu wierzysz, co-m ci wyższej powiedział i Słowem Bożym dowiódł, iż 
Kościół jest słup i grunt prawdy, a iż ji Pan Krystus zbudował na pewnej 
skale tak, iż brony piekielne przeciw niemu nie przemogą, a poświęcił ji 
w prawdzie i dał mu sprawcę wiecznego, Ducha Świętego, Ducha praw-
dy, który go miał wprowadzić we wszystkę prawdę, a nie tylko naukę 
Jego, a przeszłe rzeczy miał mu przypomnieć, ale i przyszłe (bez pochyby 
jemu potrzebne) miał mu objawić, a sam przez wszystki dni, to jest czasy 
i wieki aż do skończenia świata, z nim być obiecał, i obrawszy ji sobie 
za oblubienicę, stał się z nim jedno ciało, a tego, kto by go w czym nie 
słuchał, za poganina i odrzuconego mieć kazał – jeśli temu wszystkiemu 
wierzysz, tedy i to za pewną, istną a nieomylną prawdę masz mieć, iż 
on też moc ma, którą apostołowie, którą sam Pan Krystus, Oblubieniec 
i Głowa jego, a cokolwiek on kiedy wedle potrzeby ustawi albo posta-
nowi, to nie inaczej na być dzierżano po wszem krześcijaństwie, jedno 
jako Słowo Boże.

[227] Jużeś słyszał, iż Pan Krystus, będąc na świecie, nie wszystkie-
go, co jest potrzebne ku zbawieniu, słuchaczów swych nauczył. Także-ć 
i apostołowie, napełnieni Duchem Świętym, Mistrza swego w tym (jako 
we wszystkim) naśladując, nie wszystkiego razem uczyli. Po trosze naukę 
krześcijańską w ludzie wlewali, stosując ją ku dowcipom ludzkim nie 
inaczej, jedno jako kiedy kto ciasną wronką w sąd wodę albo piwo leje. 
[228] A chcesz tego doświadszyć? Ano Piotr święty w pirwszym kazaniu 
swoim, które w dzień świąteczny uczynił ku onej zgrai, która się była 
zbieżała, Jezusa Nazarańskiego mężem tylko zowie, którego im Bóg mo-
cami, cudy i znaki oznajmił, a iż Go Bóg zmartwych zbudził i powyższył 
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a Panem i Krystem albo Mesyjaszem uczynił, Bóstwa Jego nic nie spomi-
na. [229] Dalej, kiedy Go oni ludzie pytali, co by mieli czynić, pokutować 
im tylko kazał a okrzcić się w odpuszczenie grzechów. A wszystkaż to 
nauka albo sprawa krześcijańska była? Nie jest tak sprosny człowiek, 
który by tak rozumiał. I sam Łukasz wnet potym pisze o onych ludziach 
nawróconych, iż trwali w nauce apostolskiej i w pospolitowaniu i łama-
niu chleba, i w modlitwach, o których rzeczach Piotr święty w kazaniu 
swoim żadnej zmienki nie czynił.

[230] A wnet-że z początku apostołowie dyjakony stanowili? Aż kiedy 
się już było krześcijaństwo rozmnożyło. Ale po żadnej rzeczy to nie le-
piej poznać, jako po onej ustawie ich około używania krwie zadawio-
nego etc. [231] Już się był Zakon Stary z obrzędy swymi przez śmierć 
Pańską skończył, już koniecznie ustać miał, jako Paweł święty na wielu 
miejscach, a zwłaszcza do Rzymianów, Galatów i Żydów pisząc, świad-
szy i sami apostołowie w zebraniu onym swoim spominają. A wnet-że ji 
zniszczyli? Nie. I owszem, z pirwu ji sami dzierżeli, co się znaczy z one-
go, iż do kościoła żydowskiego z Żydy wespołek na modlitwę chodzili, 
a iż na Piotra nielubość mieli, iż on z pogany obcował i jadł. Aż w kil-
ku lat potym, gdy pogani od Żydów zwiedzieni, już się byli jęli więcej 
ku żydowskiemu niż krześcijańskiemu Zakonowi skłaniać, tam dopiro 
zgromadziwszy się w Hijeruzalem i naradziwszy społecznie, przedsię 
nie z trzaskiem, ji skazili. Pogany tylko nawrócone od obowięzka Za-
konu wyzwolili, i to nieco przedsię w całości do czasu dla ubłagania Ży-
dów zachowali, co też potym ustało. Ale Żydy wierzące w Pana Krystusa 
przedsię przy używaniu Zakonu zostawili i sami im k woli święta, posty 
i ine obrzędy zakonne obchodzili. [232] I Pawła świętego, kiedy potym 
był do Hijeruzalem przyszedł, namówili, iż oczyściwszy się i ogoliwszy 
obyczajem zakonnym, do kościoła wszedł i ofiarował za się i za czterzech 
inych. Tymoteusza też obrzezał. Galatom pisał, opowiedając, gdzieby się 
obrzezowali, iż im Krystus nic nie pomoże, a iż kto się obrzazuje, winien 
jest wszystek Zakon wypełniać. A Koryntczykom: „Cokolwiek w jatkach 
przedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumnienia”. To tu już jawnie nisz-
czył onę doczesną ustawę apostolską.

[233] Widzisz, jako to znienacka w nauce i sprawie swej apostołowie 
postępowali, co się też z kazania Pawłowego w Atenach, o którym mamy 
w Sprawach Apostolskich, okazać może, i z onego, co tenże Koryntom 
pisał: „A ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako 
cielestnym; jakoby maluczkim w Krystusie mleka-m wam dał pić, nie 
pokarmu, abowiem-eście jeszcze nie mogli i teraz jeszcze nie możecie” 
(co inego, jedno wysokim rzeczam wyrozumieć). [234] W tęż i Żydom: 
„O którym (rozumiej – Panie Krystusie) wiele byśmy mieli mówić, 
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a nie możemy tego wyprawić, bo-ście się stali niesposobnymi ku słucha-
niu, abowim gdzie-ście mistrzmi być mieli wedle czasu, tu zaś potrze-
bujecie, żeby was uczono z początku, jakoby obiecadła, słów Bożych, 
i staliście się tymi, którym mleka trzeba, a nie twardego pokarmu”. Gdzie 
się okazuje nie tylko, iż nie zarazem wszystkiej nauki zbawiennej uczyli 
apostołowie, ale iż też znienacka ucząc, przedsię do końca wszystkiej nie 
wyprawili, abowiem co tu Paweł święty – uczyniwszy zmienkę o kapłań-
stwie Pana Krystusowym, a iż On ucirpiawszy, stał się tym, którzy Go 
słuchają, przyczyną wiecznego zbawienia – przypisał, iżby o tym wiele 
powiedać, a iż tego dla niesposobu Żydów, którym to pisał, na on czas 
wyprawić nie mógł. I potym ich tego nie nauczył, bo nie pisał nic więcej 
do nich po tym Liście, a też nie był w żydowskiej ziemi, ale rychło potym 
w Rzymie, skąd ten List pisał, zabit jest.

[235] W drugich też liściech jego, ba, i drugich apostołów, nic albo 
mało co takiego się najduje, ale jeszcze jaśniej się pokazuje, iż nie wszyst-
ka nauka zbawienna przez apostoły jest podana. Z onego, co tenże Pa-
weł ś[więty], ustawiwszy nieco Koryntom, jako się mieli zachować oko-
ło przyjmowania Ciała Bożego, napisał im: „Ostatek albo drugie rzeczy 
postanowię, kiedy przyjdę”. Musiało wżdy co potrzebnego być, co im tu 
obiecował, bo nie plotka był. A spełniłże to? Nie najduje się, iżeby potym 
w Koryncie był, bo się we wtórym liście wymawia, iż się im nie stawił, 
a ten list im pisał z drogi, kiedy ostatni raz do Hijeruzalem szedł, gdzie 
jęt, do Cezarei, a z onąd do Rzyma morzem zasłan jest, gdzie garło dał 
dla Pana Krystusa. [236] W piśmie też jego albo i drugich apostołoch, ani 
w podaniu ustnym albo zwyczajnym nie najdujemy żadnego takowego 
postanowienia. Cóż? Opuściłże Bóg po ześciu Pawła świętego i drugich 
apostołów Żydy i Koryntczyki albo i wszystko krześcijaństwo, a zaźrał im 
onej, bez pochyby potrzebnej, nauki i świętego postanowienia? Nie daj 
tego, Boże, tak rozumieć! Było w pospolitym Kościele krześcijańskim 
długo wiele rzeczy ważnych i pożytecznych w milczeniu, które ani przez 
Pana Krystusa, ani przez apostoły Jego wyjądrzone nie były, o których 
potym przewrotni a wszeteczni ludzie spirać się a dum swych własnych 
naśladować, a z czartowskiego poduszczenia nieznośne błędy w krze-
ścijaństwie siać i wiarę prawą zakazać i tłumić zaczęli. [237] Opuścił-że 
tam Pan Krystus i Duch Święty Kościół, który tak umiłował, oślachcił, 
opatrzył i ubezpieczył, jako-ś wyższej słyszał? A dopuścił mu się na-
rzać i unosić wszelkim wiatrem nauki? Nie. Ale którą mocą Pan Krystus 
uczył a błędy tłumił, czartom, którzy Go przez opętane ludzie wyznawali, 
mówić nie dopuścił onego też kusiciela swojego zgromił; którą aposto-
łowie po Nim, co było potrzeba, w krześcijaństwie ustawiali i stanowili, 
tąże Kościół, gdzie mu nauki a podania Krystusowego i apostolskiego 
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nie stawało, potoczne wątpliwości w wierze i sprawie krześcijańskiej 
rozwięzował, błędy kacerskie niszczył, a Cerdona, Marcyjona, Apellesa, 
gnostyki, enkratyty, katafrygi, Montana, tesareskie dekatyty, adamiany, 
katary, euchity, anjeliki, apostoliki, Sabelijusza, Samosatena, Manichaei, 
Aryjusza, antropomorfity, Fotyna, Eunomijusza, Macedonijusza, naszych 
luteranów przodki: Aeryjusza, Lucyfera i Jowijana, Donata, Helwidyju-
sza, Pelagijusza, Berengaryjusza, Valdenses, Wiklefa, Husa i wszystkie 
ine brony piekielne z ich naukami zwyciężył i tłumił, i do końca stłumi.

[238] D.: Ale Paweł święty Galatom pisze, iż gdzieby kto inszą Ewan-
jeliją powiedał mimo tę, którą przyjęli, by też on sam albo anjoł z nieba, 
ma być odrzucon. M.: Jeśli to tak prosto rozumiesz, iż nic inego nie 
ma być ustawiono w krześcijaństwie po onym czasie, którego to Paweł 
święty pisał, tedy sam (iż drugie apostoły opuszczę) przeciw temu wy-
stąpił, abowim wiele się nauki a ustaw świętych w drugich liściech jego, 
które potym pisał, najduje. Mógł li on to czynić albo i drudzy aposto- 
łowie, może i Kościół, ponieważ tęż moc i władzą ma, którą apostołowie, 
a tegoż sprawcę, którego oni mieli, jako-ś słyszał, a jako im rzeczono: 
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”; tako 
też o Kościele: kto go nie posłucha, niechaj-ci będzie za poganina 
i odrzuconego.

[239] D.: Tego-ć nie odmawiam, iż Kościół może nieco ustawić 
o tym, o czym by pirwej przez Pana Jezusa Krystusa albo przez apo-
stoły Jego nic nie było ustawiono, ale żeby on ustawy Pańskie albo 
i apostolskie mógł odmieniać, tego jeszcze nie baczę. M.: Jeśli aposto-
łowie Pańskie ustawy odmieniać mogli, nie rozumiem, czemu by Ko-
ściół tego nie mógł, gdy tegoż sprawcę i tęż władzą ma. A iż apostoło-
wie to czynić mogli i czynili, ano masz w Sprawach Apostolskich, iż się 
schadzali do jednego domu albo i do kościoła na pospolitą modlitwę. 
A Pan był przykazał: „Ty, kiedy się będziesz modlił, wnidź do łożnice 
swojej, a zamknąwszy drzwi po sobie, módl się Ojcu twemu potajem-
nie”, i przydał: „A kiedy się modlicie, niewiele mówcie, jako pogani czy-
nią”. „A oni ustawicznie trwali na modlitwie”, jako się z tychże ksiąg 
okazuje. Paweł też bez przestanku się modlić każe. [240] Powiedział 
Pan Krystus, iż „nie pokala to człowieka, co w usta wchodzi”. Czego 
poświadsza Paweł święty, do Tyta pisząc: „Czystym wszystko czyste”. 
A mimo albo przeciw temu apostołowie ustawili i przykazali, aby lu-
dzie, z pogaństwa ku wierze nawróceni a krwią Pańską oczyścieni, 
wstrzymawali się od używania krwie zadawionych źwirząt i czartów 
ofiarowanych. [241] Krzcili też dziatki nierozumne, a które jeszcze wie-
rzyć nie mogły,  o czym świadszą Augustyn i Orygenes, starzy a godni 
wiary doktorowie, ba, i Dionysius Areopagita, świętego Pawła uczeń. 
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Nie odstępowaliż w tym Pańskiego przykazania, który im pirwej uczyć, 
potym krzcić kazał. A przydał: „Kto nie wierzy, będzie potępion”, krztu 
nie spominając, jakoby i krzest pomóc nie miał tym, którzy nie wie-
rzą, jako są dziatki. I tamże ustawił im pewny kształt, jako krzcić mieli 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, którą ustawę oni też wnet w dzień 
świąteczny odmienili, abowim gdy ona zgraja, która się była na dziw 
zbiegła po kazaniu Piotra świętego, pytała: „Co mamy czynić, bracia?”. 
Odpowiedział Piotr: „Pokutujcie, a niechaj każdy z was będzie okrzczon 
w imię Jezusa Krystusa”. Ojca i Syna nie spominał. Także i Samaryta-
nowie okrzczeni, jako w tychże księgach niżej stoi; także i oni, których 
Paweł w Efezie okrzcił.

[242] Widzisz, jako to apostołowie ustawy i przykazania Pańskie od-
mieniali, a jednak w tym nic nie wykroczyli ani iną Ewanjeliją kazali 
mimo onę, którą byli od Pana wzięli, ani też przydawali w tym co albo uj-
mowali Słowu Bożemu, i owszem – okazali w tym władzą Ducha Święte-
go nie mniejszą być niż Pana Krystusowę, która władza Ducha Świętego, 
ponieważ po dziś dzień trwa w Kościele krześcijańskim, może tedy 
i Kościół, nie tylko apostołowie, ale i Pańskie ustawy za potrzebą 
odmieniać, jakoż odmieniał rychło po czasiech apostolskich, póki jeszcze 
więtsza bojaźń Boża, nabożeństwo i świadomość nauki krześcijańskiej, 
niżli dziś jest, w ludziech była.

[243] Ano za czasów Wiktora papieża ledwe półtorasta lat po Bo-
żym Wstąpieniu, kiedy się był wczął spór w krześcijaństwie o Święcie 
Wielkonocnym, oni, którzy chcieli, aby czwartegonastego dnia miesiąca 
kwietnia z Żydy zarówno święcone było, mieli po sobie nie tylko Jana 
świętego i drugich apostołów ustawę albo zwyczaj, ale też iż sam Pan 
Krystus tak je święcił, a wżdy Kościół ustawił, aby nie pod pełnią, ale 
w pirwszą niedzielę po pełni Wielkanoc święcona była. I tak do dzisia 
dnia dzierży, a ony odrzucił, którzy go w tym upornie słuchać nie chcieli.

[244] Wiemy też, iż Pan Krystus przaśnego chleba ku poświącaniu 
Ciała swego używał, także i apostołowie, a wżdy potym Kościół za słusz-
ną przyczyną kwaszonego używać rozkazał, acz potym, gdy przyczyna 
ustawy tej ustała i ustawa też zaś ustała po wszem krześcijaństwie, chyba 
greków a Rusi, którzy się jej jeszcze dzierżą, a zostawiło ich przy tym con-
cilium florenckie. A którąż to mocą Kościół czynił? Tą, którą Paweł Ga-
latom pisał, gdzieby się obrzazowali, iż im Krystus nic nie miał pomóc, 
a sam Tymoteusza obrzazał, a ustawę onę apostolską o strzymaniu ode 
krwie i mięsa czartom ofiarowanego zniszczył, a którą oni to byli ustawili 
na pogany nawrócone, którą też ony ustawy Pańskie o modlitwie i o krzcie 
odmieniali, to jest Ducha Świętego mocą, którego nauka i sprawa tak 
jest Słowo Boże, jako co Pan Krystus sam uczył, ustawiał i przykazował.
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[245] D.: Więc odmienne jest Słowo Boże? M.: Samo w sobie nie 
jest odmienne, ale jako Pan Krystus, będąc Bogiem nawyższym, dla nas 
w osobie albo postaci swej się uniżył a ciało i niedostatki nasze na się 
przyjął, tak i w nauce ku naszym dowcipom i niedostatkom się skłania, 
a grunt zbawienia naszego pewny a nieodmienny z przodku postano-
wiwszy, o niektórych rzeczach radę nam tylko, a nie przykazanie, zo-
stawił, krewkości naszej folgując, której rady nie słuchając, jednak Boga 
tym nie obrażamy, co się z onych słów Pańskich u Matusza świętego 
znaczy, gdzie Pan powiedając, iż są wałaszy, którzy się sami trzebią albo 
wałaszą dla Królestwa Niebieskiego, przyłożył: „Kto to może przyjąć, 
przym”, jakoby rzekł: a kto nie może, daj sobie pokój.

[246] O niektórych ani przykazania, ani rady nam nie zostawił, ale apo-
stołowie to po Nim czynili, wedle potrzeby nieco przykazując, co się wyż-
szej pokazało, nieco też tylko radząc albo łaskawie dopuszczając, co się jaś- 
nie z Pirwszego Lista Pawła świętego do Koryntów, cap[ite] VII, okazuje.

[247] O niektórych rzeczach też Pan sam, acz przykazanie, którego się od-
stępować nie godzi, ale doczesne albo nie wszystkich nas dotykające, dał za 
słuszną przyczyną, które przykazanie za ustanim przyczyny na czas albo też 
wiecznie odmienione być może, ale nikogo inego, jedno przez samego Pana 
albo przez Kościół Jego, który jest oblubienica a ciało Jego, a który Duch Święty, 
Duch Prawdy, Panu w mocy i mądrości, i we wszem równy, niepochybnie a nie- 
omylnie sprawuje i do końca sprawować będzie wedle obietnice Pańskiej.

[248] D.: Ukaż-że mi, gdzieby Pan Krystus przykazanie swoje odmie-
nił. M.: Ano gdy wysyłał apostoły na kazanie, zakazał im, aby nie nosili 
z sobą worków albo mieszków, ani pieniędzy, a sam szafarza miał, który 
miał worki a nosił pieniądze, które Mu dawano, skąd Mu potrzeby skupo-
wał i ubogim dawał, jako Jan święty świadszy. [249] Zakazał im też, aby się 
nie udawali na drogę poganów ani wstępowali do miast samarytańskich, 
jako pisze Matusz święty, a po zmartwychwstaniu swoim rozkazał im zasię, 
aby szli po wszystkim świecie a uczyli wszystkie narody. Przykazał im też, 
aby tak się sprawowali, iżeby światłość ich świeciła przed ludźmi. A w li-
cemiernikach to ganił, iż wszystkie swe uczynki czynili, iżeby byli widzeni 
od ludzi. Sam też przykazania onego swego, modląc się, abyśmy niewiele 
mówili, odstąpił, gdy w ogrodzie przydłuższym się modlił, a na górze przez 
noc trwał na modlitwie Bożej, jako świadszy święty Łukasz.

[250] A to widzisz odmiany, a jednak Słowo Boże przedsię nie-
odmienne, ale trwa na wieki, wedle słów Dawida i Ezaijasza, acz nie 
wszystko wszystkim ani wszędy, ani zawsze jednako służy. Tego się i apo-
stołowie, wierni szafarze tego to Słowa Bożego, dzierżeli, gdy ustawy 
i przykazania Mistrza swego, jakom wyższej pokazał, wedle potrzeby 
odmieniali. I tęż moc i władzą Kościołowi po sobie zostawili tak, iż on 
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nie tylko Pismem Świętym brakuje a wykładem jego władnie, ale i krom 
Pisma ustawy i podania Pańskie i apostolskie, tak ustne, jako ciche albo 
obrzędne, cale a pewnie zachowywa. [251] A na koniec, gdzie mu tego 
wszystkiego nie stawa, nie tylko w sposób rady, ale i przykazania, którego 
się nikomu przestąpić nie godzi, na nas bądź wszystkie, bądź też część 
niektórą, co mu się zda, ustawić może, i owszem, i apostolskie, i Pańskie 
ustawy, tak pisane, jako ustmie albo cichą sprawą a zwyczajem podane, 
wedle potrzeby odmienić może, a to nie ludzką, ale Boską sprawą, która 
w nim wedle obietnice Pańskiej nigdy nie ustanie, w czym się osobliwa 
piecza Boża o nas krześcijaniech i naszym zbawieniu jaśnie okazuje, tak 
iż możemy z Dawidem śpiewać: „Nie uczynił tak żadnemu narodowi 
ani im sądów swych objawił”. A tak Kościoła we wszem mocnie a stale 
dzierżeć się mamy, nie chcemy li zbłądzić a od prawdy, to jest od Boga, 
żywota i zbawienia naszego, odpaść.

[252] D.: Acz nie wszystkiego tego, ale po części luteranowie i drudzy 
kacerzowie pozwalają, iż Kościół Boży prawdziwy nie błądzi, ale gdzie 
ten Kościół, tu sęk, abowim oni też, jako wiesz, sobie ji przywłaszczają. 
M.: Wiem, ale do niego nic nie mają, co się jaśnie okaże, gdy rozbierzemy, 
co zacz jest ten to Kościół. Ale to na iny czas zachowajmy. Dosyć się już 
teraz mówiło, a czas się nam do czego inego rozyść. [253] D.: Mnie-ć się 
jeszcze ciebie słuchając nie sprzykrzyło. Słuchałbych do wieczora o ta-
kich rzeczach z takimi wywody mówiącego, ale ty sobie pofolguj teraz, 
a niedługo odkładając, jutro, da li Bóg, ten to prawy Kościół Krystusów, 
którego się dzierżeć mamy, na oko mi ukażesz. Za co cię barzo proszę, 
iżebym się nie obłądził ani w prawo, ani w lewo, abowim jako kacerzo-
wie nie mając nic czynić z Kościołem, przedsię Kościołem się chełpią, 
tako też, Boże odpuść, naszy księża i mniszy wiele rzeczy na Kościół 
składają, o których się Kościołowi nie śniło. M.: Snadź-ci tak, ale dajmy 
teraz temu pokój. Jutro, jako prosisz, o Kościele, co Pan Bóg da, z sobą 
rozmawiać będziewa, a zatym się okaże, kędy jego ustaw szukać mamy. 
Potym, będzie li potrzeba, o wszystkich rzeczach, około których dziś 
spór jest między ludźmi, co nam Kościół podał albo podawa, popatrzy-
my. D.: Barzo dobrze, a ja się też za tę pracą wdzięcznym przeciw tobie 
okażę. M.: Nie trzeba, Bóg to zapłaci, acz ja to z powinności czyn<i>ę.
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O Kościele Bożym albo Krystusowym  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia

Pisarz Czytelnikowi zdrowia

[1] Dziwna jest chciwość czartowska na zagubienie ludzi a zwiedzie-
nie od nauki i drogi zbawiennej. Acz mu się jednym obyczajem nie szań-
cuje, a odkryte będą załogi jego, nie przeto ustawa, ale ine a ine obyczaje 
wynajduje, którymi około zbawienia ludzkiego szturmuje, a nic mu na 
chytrości nie schodzi. [2] Za naszej pamięci począł był ludzie zwodzić 
pod barwą Słowa Bożego, iżeby niczego się nie dzierżeli, jedno Pisma 
przez ewanjelisty, apostoły i proroki napisanego, a to przeto, iżeby oni, 
wykładając to Pismo każdy wedle zdania swego, w rozmaite błędy upa-
dali, a w nich upornie trwali, dawając im imię Słowa Bożego. [3] Odkrył 
jego tę załogę Duch Święty przez wybrane sędy swoje, doktory Kościoła 
Świętego, i na oko ukazał, iż nie w słowiech pisanych albo i wyrzeczo-
nych, ale w wyrozumieniu ich jest Słowo Boże, a iż tym wyrozumienim 
a wykładem nie kto iny, jedno Kościół albo Zbór wszystek krześcijań-
ski władnąć i szafować ma tak, iż we wszem każdy krześcijanin na jego 
wykładzie i zdaniu przestać, a jego jako słupa i gruntu prawdy mocnie 
się dzierżeć musi, chce li nie zbłądzić a zbawienia swego nie utracić. 
[4] Ustałże czart za tym? Nie, ale iną przedsięwziął: wrzucił przez ludzie 
wszeteczne między ludzie proste, a snadź i między te, którzy się za proste 
nie mają, wątpliwość o Kościele tym Krystusowym a Bożym, gdzie a któ-
ry jest, aby nie wiedzieli, czego a kogo się dzierżeć mają, słysząc, iż każdy 
kacerz i odszczepieniec sobie i swym naśladownikom ji przywłaszcza. 
[5] Tę wątpliwość (odprawiwszy już pirwszą) tu Mnich Dworzaninowi 
wybija i okazuje mu, co a który jest prawy Kościół Boży, a po czem ji po-
znać. Za tym miało być, gdzie tego Kościoła nauki szukać ma krześcijań-
ski człowiek, bo i tu chytrość czartowska sidło na ludzie zastawiła, wyda-
wając za naukę Kościoła to, co nie jest, a co jest, poczytając za wymysły 
ludzkie albo za abusus, jakoby rzekł po naszemu nieco zdrożnego, co się 
za zwyczajem ludzkim w Kościół Boży wkradło. Ale iż to niemała i nie-
łacna rzecz jest, odłożył ją Mnich na drugą rozmowę, która też wkrótce, 
dalibóg, na świat wynidzie, jeśli ta praca pożyteczna ludziom będzie. 
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[6] A niechaj się tym nikt nie obraża, iż się nieco greckich słów a pol-
skich niezwyczajnych i też filozofijej wtaczało, za potrzebą się to działo, 
a nie z wszeteczności albo buczenia jakiego. Wszak komu się to nie po-
doba albo nie może, albo też nie chce temu wyrozumieć, może przesko-
czyć, najdzie przedsię, mym zdanim, co mu pożytek przyniesie, zwłasz-
cza, kto cale, a nie z zakażonym umysłem, do czytania przyjdzie, abowim 
powiedają lekarze, kto żółtą niemocą zarażon jest, wszystkie mu się rze-
czy żółte albo żółtawe widzą, a kogo gorączka trapi, temu każdy pokarm 
i picie, by nasłodsze, zda się być gorzkie. Ale słuchajmy, co Dworzanin 
z Mnichem rozprawuje.

O Kościele Bożym albo Krystusowym  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia

[1] Dwor[zanin]: Wielem-ci powinien, ojcze miły, za onegdajszą 
i wczorajszą rozmowę. Bóg ci zapłaci, iżeś mię z błędu wywiódł, ma li się 
prawda znać. Dotychmiast miałem za to (a podobno więcej nas takich, 
którzy by się o to bili), iż to, co luteranowie i drudzy dzisiejszy kacerzowie 
i odszczepieńcy powiedają albo uczą, wszystko prawe, szczyre Słowo Boże, 
abowim każdej rzeczy Pismem a (jako się sami buczą) Słowem Bożym 
podpirają, a wam, księżej, iżeby przeciw nim jakoś Pisma nie dostawało. 
[2] Ale już widzę, iż i wy z potrzebę go po sobie macie, a ja – iż się nie tylko 
w Piśmie Słowo Boże, którego się my, krześcijanie, mocnie dzierżeć mamy, 
zamyka, ani wnet to Słowo Boże, co kto sobie z Pisma Ś[więtego] rozumie, 
ale w Kościele Ś[więtym] Słowa Bożego i prawego wykładu jego szukać, a 
na kościelnym podaniu i nauce, jako na pewnym i przezpiecznym gruncie 
prawdy sadzić się mamy – to tylko za Słowo Boże przyjmując, co Kościół 
Ś[więty] albo Zbór krześcijański z nauki Syna Bożego i apostołów, to jest 
posłów Jego, bądź na piśmie, bądź też bez pisma, z ustnego albo i cichego 
a zwyczajnego podania przyjął albo i sam z nadchnienia Ducha Ś[więtego] 
postanowił, a nam jakoby przez ręce podał. [3] Nauczże mię jeszcze, jakoś 
wczora obiecał, poznać ten Kościół i naukę a podania jego, abych się nie 
mylił, a wymysłów ludzkich za naukę a podanie Kościoła nie przyjmował. 
Już, jakoś dobrze począł, tak dokonaj!

[4] M[nich]: Rad to uczynię, ile mnie możno będzie, a czego bych ja 
dostatecznie nie wyprawił, możesz się uciec do uczeńszych. Acz dufam 
Panu Krystusowi, który jest Droga, Prawda i Żywot, iż nas nie opuści, 
wedle swej świętej obietnice, którą obiecał: „gdzieby się ich dwa albo 
trzej zeszło w imię Jego, iż tam między nimi jest”. A tak w imię Jego po-
cznimy. [5] Przodkiem, nie trzeba cię w tym upominać, iż tu nie o mu-
rowanym albo z drzewa budowanym kościele rzecz jest, ale o niejakim 
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zborze a zgromadzeniu. A nie leda jakim, abowim nie o zgrai, gdzie każ-
dy w swą idzie, ale o zgodnym, które pod jednym prawem i porządkiem 
bywa, które Grekowie językiem swym obfitym zową Ἐκκλησίαμ, to jest 
Εcclesiam, którego słowa i łacinnicy używają, jakoby rzekł po naszemu: 
zwołanie albo wyzwanie, rozumiej – od własnych praw i spraw albo i od 
swej wolej na niejakie spólne sprawy. [6] A nie dosyć na tym. Bywa-ć też 
czasem zgromadzenie ludzi zgodne i porządne na co złego, jako na zło-
dziejstwo, rajtarstwo albo opanowanie postronnych ziemi, ludzi, albo na 
co takiego, które też zbór zwać możemy, ale zbór złościwych, o którym 
Dawid mówi: „Mierzi mię zbór złościwych”. Nie o tym tu teraz rzecz.

[7] Jest też zgromadzenie nie na złe, ale dla czego dobrego społecz-
nego, ale cielestnego a doczesnego, jako są w mieściech, księstwiech, 
królestwiech, które dla przespieczeństwa i wczesności każdego z cze-
ladką swoją pod jednę się sprawę i porządek wdali, jakie było w Efezie 
mieście, o którym zmienka w Sprawach Apostolskich, które też Łukasz 
ś[więty] Εcclesiam, to jest Ζborem albo Κościołem zowie. To są kościoły 
albo zbory ludzkie. Nie o takim też tu mówimy.

[8] Są też i bywały zgromadzenia dla spraw niejakich bogomyślnych, 
według zdania ludzkiego, jako były u poganów towarzystwa albo cechy, 
które od czartów albo przewrotnych ludzi zmamione, Baccho, Cereri, 
Cybeli, Osyridi, Isidi, Pani albo któremu inemu zmyślonemu bogu a czar-
towi albo bałwanowi się poświącały, a osobliwe jakie obrzędy i zabobony 
swoje miały, któremi zgodnie a z niejakim porządkiem ony bogi swoje 
chwaliły a w zgodzie między sobą obcowały, a stąd nie tylko na tym 
świecie, ale i po śmierci czego dobrego oczekawały, ale się na tym my-
liły, bo ludzki rozum niebieskich a boskich rzeczy i spraw dosięgnąć 
nie może, a czartowie kłamce są i zwojce ludzi z początku. [9] Takie 
towarzystwa też zbory zwany być mogą, ale bezbożnych, bo i Dawid 
na miejscu namienionym wyrzekszy, iż „Mierzi mię zbór złościwych”, 
przydał: „a z bezbożnymi nie będę siedział”. Takie też są wszystkie zbory 
kacerskie, które acz jednego prawego Boga wyznawają, ale się obłędli-
wym jakim obyczajem a sposobem w wyznawaniu, wzywaniu i chwale 
Jego albo w wypełnieniu wolej Jego a około zbawienia swego sprawują. 
A to są zbory czartowskie, który jako z pirwu jednąc począł, gdzie może, 
dziwnymi obyczajmi ludzie zwodzi, a wedle przysłowia naszego pol-
skiego, podle kościoła karczmę buduje. [10] Z takimi też tu sprawy nie 
mamy, bośmy nie iny, jedno Boży Kościół albo Zbór tu przedsięwzięli, 
który dla prawego, nieomylnego a wiecznego dobra, więcej dusznego 
niżli cielestnego, nie od kogo inego, jedno od samego prawego Boga, 
jakom wczora wywiódł, pod jeden porządek i sprawę zgromadzon jest, 
który też Królestwem Niebieskim i Bożym Pismo Ś[więte] zowie przeto, 
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iż w nim wszystcy, którzy do niego należą, jednostajnie znając i wyzna-
wając zwirzchność Bożą, wedle jego wolej się sprawują albo sprawo- 
wać mają.

[11] Ten wnet od początku świata Bóg budować zaczął z żywego ka-
mienia, jako ś[więty] Piotr pisze, to jest z rozumnego stworzenia duchów 
albo anjołów i ludzi, wszczepiwszy i wkorzeniwszy w naturach ich po-
rządek i prawo, którym by za łaską i pomocą Jego wole swoje swobodni 
prostowali, a utciwie, statecznie i zgodnie z sobą żywąc a jeden drugiego 
wszelakim obyczajem podpirając i wspomagając, Jego, Pana, Stworzy-
ciela i Dobrodzieja swego jedynego znali i wszystkimi siłami i sprawą 
żywota swego wyznawali i chwalili, a we wszem rozumy i wole swoje ku 
Jego wolej stosując, a tak, sami między sobą i z Nim się jednocąc, dobro-
ci a istności Jego, która jest nawyższe dobro rozumnego stworzenia, na 
ziemi i w niebie wiecznie wzywali. To-ć jest założenie Kościoła Bożego.

[12] Ale iż anjołów część, a oboje pirwszych ludzi wnet z przodku, 
swobody onej źle używając, od Boga i wolej Jego się odwrócili, łaskę 
Bożą utracili i przyrodzenie swoje ślachetne, prawo ono przyrodzone 
w sobie zaćmiwszy, zarazili tak, iż rozumy ich ku uznaniu Boga i wolej 
Jego stępiały, a pochop, chuć i możność ku wypełnianiu wolej Jego a osła-
wieniu chwały Jego, jeśli nie do końca ustała, tedy wżdy barzo obciężała. 
[13] A iż człowiek z dusze i z ciała spojony, zaraza ona i ciała się jego 
dotknęła, skąd śmierć, choroby, żądze nierządne i namiętności rozumo-
wi się sprzeciwiające, niewczasy i wszelakie doległości i niedostatki moc 
nad nim wzięli. A jako on Stworzycielowi swemu posłuszeństwa nie za-
chował, tak też jemu wszelkie stworzenie na świecie (które mu przedtym 
poddane było) przeciwnym się stało. A ty wszystkie niedostatki i zakały – 
duszny i cielestny – wespołek z mierziączką Bożą ono dwoje pirwszych 
ludzi na wszystko potomstwo swoje jakoby dziedzicznym prawem wlało, 
bo duchowie jako ciała, tak i potomstwa nie mają. [14] Tak ludzie i anjo-
łowie swowolni, które złymi duchy, czarty i dyjabły zowiemy, z Kościoła 
onego wypadli, a sami dobrzy anjołowie, którzy od Boga nie odstali, 
w nim się zostali i na wieczne czasy zostoją potwirdzeni a umocnieni 
łaską Bożą tak, iż nigdy ustępić nie mogą. A iż duchowie z przodku wiel-
ką zacnością i doskonałością przyrodzenia i łaską Bożą obdarzeni, nie 
z krewkości albo omylności jakiej, ale uprzejmą złością a pychą Bogu się 
sprzeciwili, na wieczne potępienie i zaginienie są skazani.

[15] Ludzie, którzy od czarta zmamieni, więcej krewkością a uwie-
dzienim ciała niżli krąbrnością upadli, użalił się Bóg z niewymow-
nego miłosierdzia swego, a upad ich naprawić i k sobie je przywrócić 
raczył, rozproszone po swej woli, czartowskiej niewoli, znowu zgroma-
dzając, a nowym obyczajem Kościół i Królestwo sobie z nich budując, 
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który poniekąd jeden jest z onym niebieskim albo anjelskim, poniekąd 
nie jeden: jeden, iż przez jednego budownika, Boga, a ku jednemu koń-
cu, to jest doskonałości przyrodzenia, które w uznaniu, wyznawaniu, 
chwale i wiecznym używaniu łaski i dobroci Jego zależy, sprawion i zgo-
towan, a spólną miłością zjednoczon jest; zaś nie jeden, abowim ducho-
wie oni błogosławieni albo anjeli w niebie, sprawujący się łaską Bożą 
jednostajnie a nieodmiennie, dzierżą się porządku i prawa z początku 
im wlanego, a bez wszelakiej zawady pod zwirzchnością Boga w Trójcy 
jedynego używają dobroci a istności Jego. [16] Ludzie tu na ziemi po 
upadzie onym naprawy potrzebowali, abowim i rozumy, i wole, i wszyst-
kie wobec siły ich duszne i cielestne grzechem zarażony i zakażony były, 
tak iż opuściwszy bojaźń Bożą, miłość spólną i wstydliwość, na wszela-
ką marność, zuchwalstwo, złość i nieprawość przeciwko Bogu, i jeden 
przeciw drugiemu, i owszem, przeciwko swemu własnemu sumnieniu 
ludzie się wydawali, na koniec i Boga nie znali, ale czarty, ludzie zmarłe, 
nie tylko dla cnót albo dobrodziejstwa jakiego, ale i dla haniebnych nie-
cnót i złości, nadto zwirzęta nieme, słońce, miesiąc, gwiazdy, wody, góry, 
kamienie, na koniec nie tylko Boże stworzenie, ale swe własne wymysły 
miasto Boga chwalili i wzywali. A stał się był człowiek z przybytku i Syna 
Bożego sędem i niewolnikiem czartowskim (na którego namowę przy-
kazania Bożego odstąpił), a daleko sprośniejszym niż nieme zwirzęta.

[17] To wszystko iżeby się w człowieczym rodzaju naprawiło, zesłał 
Bóg Ociec Syna swego jedynego na świat, który by ludzie tak zaszłe i za-
ginęłe nauką swą świętą i zbawienną ku uznaniu Boga prawego a wy-
pełnianiu wolej Jego przywiódł i przywrócił. A iż k temu, jakom powie-
dział, sposobni nie byli, musiał je krwią swoją naświętszą z grzechu omyć 
a śmiercią swą niewinną od niewolej czartowskiej wykupić i wyzwolić, 
i przejednawszy im gniew Boży, zmartwywstanim swym usprawiedli-
wić, a na koniec, wstąpiwszy do nieba, udzielanim łaski Ducha Ś[więte-
go] rozumy ich zaćmione oświecić, wole naprościć i naprawić, a prawie 
wszystkiego człowieka odnowić. [18] Nie iżeby człowiek już rozumem 
się swym obłędzić ani wolą ustępić, a tak od Boga się odwrócić, a spra-
wiedliwości nabytej zasię utracić nie mógł, ale iżeby ją mógł zachować, 
gdyby chciał, a łaski Bożej (która gotowa jest ku wspomożeniu każdego) 
używając, odejmował się swej woli a sprawował się i gotował tu na świe-
cie ku wiecznemu a przespiecznemu używaniu Boga jako nawyższego 
dobra swego, które aliż w niebie po tym żywocie będzie, aby tam tym 
więtszej radości użył, ku której by za niejaką pracą swą przyszedł, a jeśli-
by mu się Boga znowu rozgniewać przydało, iżeby Go zasię mógł ubła-
gać a łaski Jego znowu nabyć, póki jest na tym świecie. [19] To wszystko 
nam Pan Jezus Krystus, Syn Boży, człowieczeństwo na się przyjąwszy 
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a bratem się naszym stawszy, sprawił. A k temu jakoby każdy przy-
chodzić miał, zostawił tenże Pan Krystus sam przez się i przez posły 
a poruczniki swoje pewny sposób i naukę, i k temu porządek, iżebyśmy 
zgodę, miłość i jedność między sobą zachowując, jako kamienie w budo-
waniu wapnem spojone, wedle potrzeby jeden drugiego podpirali, a jako 
członki jednego ciała wszelakim obyczajem wszystkim wobec i każdemu, 
zwłaszcza przystojącym, jeden drugiego wspomagali i ku Bogu sposabia-
li, abyśmy tym snadniej wszystcy doskonałości swej doszli a z Bogiem się 
zjednocili, a po tym żywocie z anjoły w niebie jednostajnie Boga chwa-
ląc, wiecznej a doskonałej radości użyli.

[20] To jest Zbór a Kościół Boży ziemski, z ludzi samych, jakoś 
słyszał, zbudowany, który Pan Krystus sobie za oblubienicę poślubił 
i wszystkiego siebie jemu użyczył, tak iż się z nim stał jedno ciało, które-
go się wszystcy dzierżeć muszą jako słupa i gruntu prawdy, którzy chcą 
być uczęstnicy wyższej namienionych dobrodziejstw Bożych i Pana 
Krystusowych a dostać się do onego Kościoła niebieskiego i anjelskiego, 
który ani odkupienia a przejednania mierziączki Bożej, ani naprawienia 
przyrodzenia, ani nauki, ani porządku takiego, jaki nam Pan Krystus tu 
na świecie zostawił, nie potrzebuje. A toż różność ziemskiego a niebie-
skiego Kościoła a Królestwa Bożego.

[21] A iż my, tego ziemskiego Kościoła obywatele, jakom wy<ż>szej po- 
wiedział, nie jesteśmy do końca próżni niedostatków dusznych i cielest-
nych, i przeciwników zbawienia i naprawienia naszego, które przeciw-
niki nam Pan Bóg dla ćwiczenia a lepszego naszego zostawił, a z tymi 
ustawicznie, pókiśmy na tym świecie, bojować musimy, a nie zawsze 
zwyciężamy, bojującym ten Kościół zowiemy, po łacinie militante[m] 
Ecclesiam.

[22] Niebieski on, gdzie duchowie tak anjelscy, jako ludzcy, teraz 
bez ciał, po ostatnim a pospolitym Sądzie Bożym z uwielbionymi ciały 
umocnieni i upewnieni łaską Bożą, a niedostatku i przeciwnika wszela-
kiego, i też nieprzespieczeństwa próżni, pewnej i wiecznej radości uży-
wają, triumphantem, to jest zwycięstwa używającym, zowiemy. Ten swą 
drogę ma.

[23] Nam tu teraz rzecz o ziemskim tylko, w którym, na każdy dzień 
wzdychając ku Bogu, wołamy: „Przyjdzi Twe Królestwo”, który Pan 
Krystus, Bóg i człowiek, jakom już szyroce wywiódł, nauką zbawienną 
i krwią swą naświętszą z ludzi budował. Co acz się nierychło, aż po kilku 
tysięcy lat po upadzie ludzkim (wedle tajemnej rady boskiej), stało, ale 
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jednak i z przodku wnet nie zaniechał Bóg z niewymownego miłosier-
dzia swego rodzaj ludzki upadły łaską swą świętą nawiedzać, a otuchę, 
i owszem, pewną nadzieję takiego wspomożenia i naprawienia upadu 
przez patryjarchy albo ojce wybrane i proroki swoje wszech wieków 
i narodów (w której mierze u poganów Mercurius Trismegistus i Sibyllae 
były) jemu dawać. [24] A tak znienacka ten to Kościół swój budował albo 
kamienie nań gotował, abowim i oni ludzie, jako Jadam, Abel, Set, Enos, 
Enoch, Noe, Abram, Sara, Lot, Rebeka, Job, Mojżesz, Rut, Samuel, Jozy-
jasz, Ezaijasz, Daniel i ini z czeladkami swemi Boga znając i wzywając, 
nadzieję swą w Nim pokładając, chwałę i modłę Jemu dawając, a wolę 
swoję ku Jego woli za pomocą Jego stosując, stawali się ludem Bożym 
a kamienim tego Kościoła, a bądź gołą wolą i sprawą żywota swego wedle 
zakonu przyrodzonego, który jednak nie do końca w człowieku zgasł był, 
bądź też znaki, obrzędy a świątościami niejakimi zwirzchownymi od 
Boga objawionymi albo od starszych przez ręce podanymi Bogu siebie, 
a sobie Boga sposabiali a z Nim się jednocili, miłosierdzia zupełniej-
szego a zbawienia obiecanego od Niego oczekawając. [25] A przeto tak 
oni, którzy wedle zakonu przyrodzonego się sprawując, obietnice Bożej 
pirwszym rodzicom naszym wnet po grzechu i potym inym ludziom, 
przez niejakie objawienia danej, się dzierżeli, jako i Żydowie swym Zako-
nem k temu Kościołowi niegdy przysłuchali. A dlatego i Pismo Ś[więte] 
oznajmia nam o Ablu, Enosie, Enochu, Noem, Abramie, Melchizede-
chu, Jobie, iż Boga chwalili a przyjemni Mu byli. [26] Żydy też zowie 
Kościołem Bożym w Czwartych i Piątych Księgach Mojżeszowych, bo 
ludem Bożym wybranym byli, a nie od kogo inego, jedno od Boga Zakon 
i wszystkę sprawę i porządek swój mieli. Ale iż wszystko ono ściągało się 
ku Panu Krystusowi, obiecanemu Mesyjaszowi, Mistrzowi i Zbawicie-
lowi wszystkiego świata, nie dalej, jedno do przyścia Jego trwać a Bogu 
przyjemno być miało, jakoż sam to Bóg Żydom przez proroki często 
a rozmaicie przepowiedał. [27] A gdyż już Pan Krystus, który jest koniec 
albo skończenie Zakonu, jako ś[więty] Paweł świadszy, przed Zakonem, 
przy Zakonie, przez Zakon i po Zakonie od Boga obiecany, przyszedł, 
a oni Go nie przyjęli, ale obietnicą Bożą i nauką prorocką zgardzili, za-
rzucił je też Bóg, tak iż już nie są Kościołem albo ludem Bożym, ale sy-
nagogą, to jest zgromadzenim szatańskim, według Jana ś[więtego] w Ob-
jawieniu, mieniąc się Żydy być, to jest wyznawającemi Boga albo ludem 
Bożym, a nie są. [28] Abowim zaćmione są oczy ich i zatkane uszy du-
chowne, to jest smysły i rozumy, co im dawno przez Dawida i Ezaijasza, 
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jako ś[więty] Paweł poświadsza, obiecano było, tak iż nie widzą ani sły-
szą onego, do którego ich Zakon prowadził, Pana naszego Jezu Krysta, 
Mesyjasza i Syna Bożego, ale Go jeszcze nadaremno oczekawają albo 
w Zakonie a wypełnianiu jego zbawienie swoje pokładają. Toż rozumiej, 
jeśliby jeszcze kto był, który by się przyrodzonego Prawa albo Zakonu 
tylko dzierżeć chciał, zaniechawszy nauki Pana Krystusowej i wiary Jego.

[29] A przeto jedno my sami krześcijanie, z Żydów i poganów zebra-
ni, albo iż właśniej rzeknę – wybrani, już teraz jesteśmy Kościołem Bo-
żym, a dlatego też częstokroć ten Kościół zowiemy Kościołem Krystuso-
wym albo krześcijańskim, naśladując w tym Pana Krystusa, który sam ji 
Kościołem swym u Matusza ś[więtego] nazwał. Czasem ji też Pismo bez 
wszelakiego przydatku zgoła Kościołem zowie, jako w Sprawach Apo-
stolskich, także u Pawła ś[więtego] do Efezów i Koloseńczyków, i sam 
Pan u Matusza ś[więtego] tak ji zowie. A my ji też zowiemy świętym, 
pospolitym albo właśniej – powszechnym (co grekowie zową catholicam) 
i apostolicam, o czym się niżej powie. O tym Kościele czart, zaźrząc nam 
łaski Bożej i zbawienia, którego nigdzie indzie, jedno w tym to Kościele, 
dostać nikt nie może, wiele ludzi w błąd albo przynamniej w niejaką 
wątpliwość uwiódł i dawno uwodzi.

[30] D.: Jakoż ten Kościół poznać, abyśmy się nie mylili, a jakiego 
ludzkiego, złościwego albo szatańskiego, miasto Bożego Kościoła się 
nie imowali? Abowim, jako-ś sam wczora powiedał, a tak jest, i lute-
ranowie, i sakramentarze, i nowokrzczeńcy, i pikardzi, i husowie, i Ruś 
a grekowie sobie ji przywłaszczają. M.: Prawda. Każda z tych sekt mieni, 
iż nie my ani która insza sekta, okrom jej, jest Kościołem Bożym. I ow-
szem, i Donatistae, i katary albo Novatiani, a snadź i wszystcy kacerzowie 
zawsze tak o sobie dzierżeli, iż u nich samych, a nie gdzie indzie, jest 
prawy a prawdziwy Kościół Boży. [31] D.: Jakoż tu prawdę od nieprawdy 
rozeznać? M.: Ponieważ rozum człowieczy w ciele wsobiony a niejako 
zatopiony, i nadto, jako my, krześcijanie, dzierżymy, pirworodnym grze-
chem zaćmiony, tępy jest, nie może sam z siebie, jako Bóg albo anjeli 
(którzy nic inego nie są, jedno szczyre, ślachetne, jasne a doskonałe rozu-
my), żadnej rzeczy istności ani przyczyn, przez które pewne a nieomylne 
poznanie rzeczy każdej bywa, pojąć, ale przez znaki i podania smysłów 
albo z powieści czyjej (komu wiarę dawa) przyjęte, rozbirając a rozwa-
żając je, ku uznaniu rzeczy każdej, istności i przyczyn jej przychodzić 
musi. Co tu szyrzej rozbirać miejsca niemasz, jedno dla lepszego wyro-
zumienia weźm tego przykład jeden albo dwa. [32] Co jest jaśniejszego 
nad Słońce? A jednak jego istność i przyrodzenie nie zinąd poznawamy, 
jedno iż widzimy, iż jest ciało okrągłe a światłe na niebie, wkoło Zie-
mię ustawicznie obchodzące, bytnością swoją dzień, niebytnością noc 
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czyniące, zagrzewające Ziemię i wszystkie rzeczy na Ziemi i w Ziemi. 
[33] Cóż słuszniej rozum człowieczy znać ma, jedno sam siebie a siły 
swoje, ponieważ zawsze przy sobie jest, a jakoż k temu poznaniu przy-
chodzi? Nie prostym a gołym weźrzenim w istność swoję albo przyczyn 
jej, jako anjeli sami się znają, ale przez znaki, które sam swym dowcipem 
albo z nauki mądrych ludzi a godnych wiary pojmuje. A ty są: myślenie, 
mowa, którą człowiek jeden drugiemu myśli swe oznajmia, pamięć prze-
szłych rzeczy, wiadomość przyszłych, umiejętność rozmaitych kunstów 
i nauk, obaczanie, co z czego, a co po czem ma być, a co przed czem 
bywa. Jeśliż to tak w rzeczach tych, przy których-eśmy zrośli, daleko 
więcej w rzeczach duchownych przez znaki ku poznaniu ich przychodzić 
musimy. [34] A przeto i Pan Krystus, Mistrz nasz, rozumiejąc temu nie-
dostatkowi naszemu, znaki widome nam dał, przez które byśmy ku wia-
domości i pewności niejakiej łaski Bożej przeciw nam przychodzili. A to 
są: omywanie widome na krzcie, rozgrzeszenie kapłańskie przy pokucie, 
przyjmowanie Ciała i Krwie Pańskiej, i ine. [35] Tymże obyczajem ku 
poznaniu Kościoła Bożego, który jest ciało Krystusowo duchowne, nie 
inaczej, jedno przez niejakie znaki przyść musimy. D.: Któreż to znaki? 
M.: Luteranowie twoi… D.: Już nie moi. M.: …dwa znaki ukazują, po 
których byśmy mieli prawy Kościół Boży poznać, a od nieprawych a po-
twornych rozeznać. D.: Które to są? M.: Szczyra a zdrowa nauka Ewanje-
lijej, a prawe używanie świątości. D.: Aza źle? M.: Wnet usłyszysz. Jest-ci 
to oboje i musi być w Kościele Bożym, a nigdzie indzie nie jest, i to jest 
grunt Kościoła tego: Słowo Boże albo ewanjelija (nie o pisanej Ewanjeli-
jej to tylko rozumiejąc, ale o wszelkim poselstwie pociesznym a zbawien-
nym od Boga, bądź na piśmie, bądź ustmie albo też cichą sprawą przez 
Pana Krystusa i apostoły Jego nam podanym, jako się wczora pismem 
i inszymi wywody dowiodło). A ta ewanjelija prawe używanie świątości 
w sobie zamyka i Kościołowi podawa, bo człowieczy rozum, zwłaszcza 
po grzechu, tak wysokim rzeczam sam z siebie sprostać nie może.

[36] Ale jednak ty dwie rzeczy nie mogą nam być za znaki, przez 
które byśmy snadnie ku poznaniu Kościoła przyjść mogli, abowim znak 
znajomszy nam być ma, niżli rzecz ona, którą przezeń poznać chcemy; 
przez nieznajomy nic nie poznamy. Jako kto by śladu zajęczego a sarnie-
go nie znał, tak by rychło na wilka albo liszkę trafił, mnimając, iżeby na 
sarnę albo na zająca; albo dymu nie znając, a widząc kurzawę z prochu 
albo parę z mokradlni, mnimałby, ale omylnie, iż tam ogień. [37] D.: Ale 
Ewanjelija a Słowo Boże pewne i jasne jest. M.: Samo w sobie tak pewne 
a jasne, iż nic pewniejszego ani jaśniejszego niemasz. O pewności Pan 
sam powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przemi-
ną”. O jasności: „Jam jest światłość świata”. Rozumiej przez naukę swoję 
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a Ewanjeliją: „Kto mię naśladuje, nie chodzi w ciemnościach”. O obojgu 
Dawid śpiewa: „Świadectwo Pańskie pewne, sprawujące mądrość w ma-
luczkich. Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serca. Przykaza-
nie Pańskie światłe albo jasne, oświecające oczy”. [38] I nad Boga-ć nic 
pewniejszego, a nad słońce nic jaśniejszego niemasz, a jednak my prze-
spiecznie w słońce weźreć a co się około niego dzieje pewnie obaczyć 
nie możemy. I wiele ludzi mnima, iżeby było czyrwone albo złotej bar-
wy a na dwoje piędzi wielkie, na czym się barzo mylą. Było też i snadź 
jeszcze jest wiele ludzi, którzy Boga nie znają, a stworzenie jakie za Boga 
mają, i owszem, żaden Go człowiek rozumem swym ogarnąć nie może. 
A to się dzieje nie słońca albo Boga winą, ale oczu a rozumów naszych 
niedostatkiem. [39] Także i Słowo Boże i prawe używanie świątości są-ć 
rzeczy w sobie barzo pewne i jasne, ale iż przewyższają rozumy czło-
wiecze, barzo prędko się na nich ludzie mogą omylić, i omylają, bo nikt 
z nas Boga mówiącego nie słyszy ani słyszał. Słyszeli Żydowie o jedzeniu 
Ciała Jego, a jednak nie rozumieli; słyszeli apostołowie o ucierpieniu 
i zmartwychwstaniu Jego, i ci na on czas tego nie pojęli. Cóż my o sobie 
mamy dzierżeć, którzy z Pisma tylko a słów ludzkich, które się rozmaicie 
rozumieć dawają, Słowo Boże czyrpamy, a każdy wedle swego zdania 
wykładać je chcemy? Ale jaśnie się to i dowodnie wczora i onegdy po-
kazało, iż żaden człowiek sam z siebie pewnej znajomości Słowa Boże-
go mieć nie może, pogotowiu i ani prawego używania świątości, które 
nie zinąd, jedno z Słowa Bożego płynie, a więcej ustmie albo też cichą 
sprawą a zwyczajem, niżli na piśmie jest podane.

[40] Nie było żadnych kacyrzów nigdy na świecie, którzy by nie twir-
dzili, iż u nich samych, a niegdzie indzie, jest albo była szczyra a zdrowa 
nauka Ewanjelijej a Słowa Bożego i prawe używanie świątości, a jednak 
się to tak nie najdowało. Co było sprostniejszego nad cerdonijany, gno-
styki, walentynijany, marcyjonity, Manichaei, adamity bądź w wierze albo 
nauce, bądź w sprawie żywota i świątościach, jeśliż godno tak ślachetnym 
imienim zwać ich haniebne zabobony? Aż strach powiadać, a utciwe 
uszy tego nie cirpią! Jednak ci wszystcy tak o sobie dzierżeli i na to umi-
rali, iż się szczyrej i zdrowej nauki Słowa Bożego dzierżeli, a świątości 
dobrze a wedle ustawy boskiej używali. [41] I teraz, za naszych czasów, 
co kacerstw różnych jest od siebie w Niemcach, w Czechach, w szwaj-
carskiej ziemi, w Niderlandzie, w Anglijej, które tak około nauki a Słowa 
Bożego, jako około świątości a używania ich między sobą się nie zgadza-
ją, którzy-ż prawie, a którzy nieprawie, abyśmy stąd poznali, w których 
jest Kościół Boży albo krześcijański, którego szukamy? Każda z onych 
sekt k sobie Kościół ciągnie, a ine od niego odpycha, sobie szczyrą 
a zdrową naukę Ewanjelijej i prawe używanie świątości przywłaszczając, 
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a inym błąd, fałsz, kacyrstwo i szaleństwo przyczytając. [42] A nie rzkąc, 
między różnymi sektami, ale i między jednejże sekty ludźmi a wodz-
mi to się najduje, abowim Filip, Osyjander, Flacyjusz, Luterowej na-
uki się dzierżąc, przedsię jeden drugiemu błąd i kacyrstwo przypisuje. 
A w jednym mieście Królewcu Morle a Osyjander (bo drugim, którzy się 
też z tema dwiema nie zgadzali, już precz kazano) tak jeden o drugim 
dzierży. Jakoż tam z tych znaków poznamy, gdzie Kościół, gdzie nie? 
[43] A tak, acz jest w Kościele prawym szczyra a zdrowa nauka Ewanjeli-
jej i prawe używanie świątości, a nigdzie go indzie niemasz, a bez obojga 
tego Kościół być nie może, ani jest prawy Kościół, gdzie tego niemasz 
(w tym się z luterany zgadzamy), ale iż się na tym obojgu ludzie omylić 
mogą i często, jakoś słyszał, omylają, mając za prawą naukę i prawe uży-
wanie świątości to, co nie jest, z tych dwu rzeczy albo znaków człowiek 
prawego Kościoła Bożego poznać nie może. I owszem, za poznanim Ko-
ścioła oboje ono poznać musimy: iż to jest szczyre Słowo Boże i prawe 
używanie świątości, którego Kościół, słup i grunt prawdy, mający sprawcę 
Pana Krystusa i Ducha Świętego, uczy i naśladuje. [44] I Pan-ci Krystus 
nie mówi: „Kto mnie przymuje, was przyjmuje, a kto mną gardzi, wami 
gardzi”, ale „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto wami gardzi, mną 
gardzi”. Nie czyni tu przyjmowanie siebie, to jest Słowa Bożego, zna-
kiem Kościoła, który z apostołów począł budować, ale owszem, przyjęcie 
apostołów, to jest nauki ich a Kościoła, znakiem przyjęcia nauki swej 
a Słowa Bożego.

[45] Wyszły tymi czasy książki niejakie z Anglijej, przy których nasz 
jeden Polak imię swoje przypisał, w których trzy są znaki Kościoła Bo-
żego opisane, mym zdanim, sprostniejsze a niepewniejsze niżli ony dwa 
luterskie, acz poniekąd k temuż się ściągają, jedno iż to jest obyczaj ka-
cyrski: na cudzych wymyślech nie przestawać, ale im co przydawać albo 
co nowego, chocia sprostniejszego czasem, wymyślać. Nam pewniej-
szych i jaśniejszych znaków prawego Kościoła Krystusowego potrzeba. 
A nie trzeba ich daleko albo wysoko, albo głęboko szukać, ani z swej 
głowy komu wymyślać, jako nowi ci niemieccy i angielscy kacyrzowie 
czynią. Sami się nam wtrącają, tak iż dobrze nam (jako ono mówią) oczu 
nie wykolą. [46] D.: Któreż to są? M.: Powiem. Od początku kazania 
swego apostołowie z nauki Mistrza swego, Pana Krystusa, i natchnienim 
Ducha Świętego zebrali na krótce niejaką sumę wiary, na której by prości 
ludzie przestać, a ku zbawieniu dosyć mieć mogli; a którzy by głębiej 
niebieskich rzeczy sięgać chcieli, aby tąż to sumą, jako złotnicy wejnsz-
tejnem złoto, próbowali, a co podrożnego, co zdrożnego doświadszali. 
A tę zowiemy dwanaście członków wiary albo Symbolum apostolorum, 
po naszemu Skład apostolski, przeto iż się oni na nie składali, albo wedle 
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drugiego, a snadź lepszego wykładu – Hasło, po którym by krześcijanin 
jeden drugiego poznał, jako w wojsce hasło bywa dawano, aby się ludzie, 
którzy są pod jedną sprawą, znali. To Hasło albo ten Skład wszystko 
krześcijaństwo przyjęło, tego się nieodmiennie dzierży, tym wątpliwości 
i błędy około wiary, które przez wszeteczne ludzie a kacyrze z poduszcze-
nia czartowskiego wnoszone bywały, zrażało i zraża. [47] Ale iż ten Skład 
barzo krótki jest, a nie wszem błędom i wątpliwościam do końca jaśnie 
zabiega, podczas ji ojcowie święci a zbory albo concilia pospolite krze-
ścijańskie sprawą Ducha Ś[więtego] wedle potocznych potrzeb inymi 
a szyrszymi słowy (przedsię od niego nie odstępując) objaśniali, co się 
jaśnie okazuje z pirwszego pospolitego albo powszechnego concilium, 
na które za czasów Konstantyna Pirwszego, cesarza rzymskiego, zebrało 
się było do Nicei trzysta i ośmnaście biskupów. Tam, iż się był szczął 
przez Aryjusza kacyrza błąd około bóstwa i narodzenia wiecznego Syna 
Bożego, a w Składzie albo Haśle onym apostolskim barzo krótko, a nie-
jaśnie o tym dotkniono, iż „wierzę i w Jezusa Krystusa, Syna Jego je-
dynego, Pana naszego”, szyrzej a jaśniej tego ojcowie oni dorazili temi 
słowy: „który się urodził z Ojca jedynak, to jest z istności ojcowskiej, Bóg 
z Boga, Światłość z Światłości, Bóg prawy z Boga prawego, urodzony, 
nie uczyniony, homousios, to jest jednej istności z Ojcem, przez którego 
wszystkie rzeczy uczynione, tako, które w niebie, jako które na ziemi są”. 
A to też wszystko krześcijaństwo przyjęło nie inaczej, jedno jako ono, co 
przez apostoły było podano.

[48] Także gdy rychło potym Macedonijusz, patryjarcha carzegrodzki 
albo konstantynopolski, o Duchu Ś[więtym] zruszył, iż nie jest jednej 
istności ani władzej z Bogiem Ojcem i Synem etc., iż w onym Składzie 
albo Haśle apostolskim nic więcej o Duchu Ś[więtym] nie było, jedno: 
„Wierzę w Ducha Ś[więtego]”, wtóre concilium powszechne, na które się 
zebrało było do Konstantynopola za przyczyną Marcyjana i Teodozego 
cesarzów sto i pięćdziesiąt biskupów, dokładając tego, co przez apostoły 
dla przedłużenia a zatrudnienia opuszczono było, tak ten artykuł ob-
jaśniło: „Wierzymy w Ducha Ś[więtego], Pana a ożywiającego, z Ojca 
pochodzącego, który z Ojcem i Synem ma być chwalon i wielbion, który 
mówił przez proroki”. A tym ono kacyrstwo skażone jest i zniszczone.

[49] A iż k rzeczy naszej przystąpię. W tym namienionym Haśle albo 
Składzie apostolskim między inymi artykuły jeden jest: „Wierzę święty 
Kościół pospolity albo powszechny” (już tak wykładajmy to, co łacinnicy 
wespołek z greki zową Ecclesiam catholicam). A toż to są dwa znaki, po 
których prawy Kościół Boży poznać możemy, iż on jest a ma być święty 
i powszechny. Ale iż wiele kacyrskich zborów powstawało, które sobie 
i świętość przywłaszczały, i barzo się po świecie miescmi i czasmi szyrzy-
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ły, a stąd się świętym i powszechnym, a przeto prawym Bożym Kościo-
łem być mieniły, dlatego wyższej namienione concilium konstantynopol-
skie, Duchem Ś[więtym] natchnione, ku onym dwiema znakom drugie 
dwa przyłożyło, a tak on członek objaśniło, iż „wierzymy jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół”, aby tym jaśniej wszyscy rozumieli, iż 
żadni kacyrzowie ani odszczepieńcy, jakożkolwiek świętymi się być zda-
dzą i po wielu krainach i ziemiach rozmnożeni, ku Kościołowi Bożemu 
nie przysłuchają, ponieważ się od jedności Kościoła odkrywają, a nowe 
porządki i sprawy, mimo apostolskie, sobie wynajdują. A tak to po dziś 
dzień we wszem krześcijaństwie w kościelech przy mszach śpiewając, 
wyznawamy. [50] To-ć są prawdziwe a nieomylne znaki przez Ducha 
Ś[więtego], który Kościół i concilia porządne (jako ono było) sprawu-
je, nam podane, po których prawy Kościół Boży poznawamy i poznać 
mamy, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

[51] D.: Trzeba by to jaśniej wyłożyć. M.: Dobrze chcesz, bo i ty zna-
ki kacyrzowie złym wykładem zgromadzeniom swoim po części przy-
właszczają, a prawemu Kościołowi je odejmują. A przeto rozbierzemy 
ty cztyrzy słówka a znaki Kościoła po jednemu, a gdzie się wszystki 
zejdą, tam bez wszelakiego wątpienia prawy Kościół Boży a Krystusów 
nie inaczej, jedno jako po śladu albo po sznurze, najdziemy, którego się 
mocnie dzierżeć mamy i musimy, nie dawając się uwodzić ani w prawo, 
ani w lewo.

[52] A toż tak, iż przodkiem ony dwa, które są w Haśle albo Skła-
dzie apostolskim, wyprawię. Święty ma być ten Kościół, a nie może być 
inakszy, gdyż przez tego zbudowan jest, który jest święty nad świętymi, 
a który mówi: „Bądźcie świętymi, bom ja jest świętym, Pan Bóg wasz”. 
Dlatego ji też Jan ś[więty] w Objawieniu zowie miastem świętym. Paweł 
też świadszy, iż Pan Krystus wydał się zań, aby ji poświęcił, iżeby był 
świętym. [53] Stąd Hus Czech, a przed nim Wiklef, a daleko przed obie-
ma, za czasów Bernata świętego, Piotr niejaki, a przed jedenaściąset lat 
też Donat w Afryce wzięli doworę błędu, którego montenses, Rogatiani, 
circumcelliones i Valdenses albo pikardzi, kacyrzowie tak rzeczeni, na-
śladowali, a za naszej pamięci w Sasy jął się go Luter z uczniami swemi, 
mieniąc, iż jako w niebie, tak i na ziemi dobrzy tylko a święci, albo jako 
Hus powiedał, wybrani a zrządzeni ku chwale wiecznej, które po łacinie 
praedestinatos zową, k temu Kościołowi przysłuchają, a źli i przeźreni 
na potępienie, do niego nic nie mają, a Pismem tego podpirali, nakrzy-
wiając je ku swemu własnemu zatraceniu. [54] Abowim – jakom teraz 
przypominał – pisze Paweł ś[więty] do Efezów, iż „Krystus umiłował 
Kościół i wydał się zań, aby ji poświęcił, omywając ji kąpielą wody w Sło-
wie żywota, aby ji sobie sposobił – chwalebny Kościół, niemający zmazy 
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albo zmarsku, albo co takiego, ale aby był święty a niepokalany”. Ale tu 
nie pisze Paweł, iż ji już tak sobie Krystus sposobił, iż nie ma zmazy etc., 
ale aby ji sobie tak sposobił, co się na onym, a nie na tym świecie spełni.

[55] Acz gdzieby też kto chciał tak rozumieć, iż i na tym świecie świę-
ty jest Kościół, nie przeto złych a przeźranych na potępienie w sobie 
nie ma, a ci, będąc w nim, przedsię mu nic świątości nie ujmują. A iż są 
tacy w Kościele, a błąd inaczej rozumieć, okazuje się tak z pospolitych 
koncylij, które ten błąd potępiły, jako z jasnego Słowa Bożego, gdzie Pan 
Krystus Królestwo Niebieskie, przez które nic inego, jedno ten to Ko-
ściół swój na świecie będący, rozumiał, już sieci w morze wpuszczonej, 
już osiewkowi albo nasieniu, już weselu, już dziesiąci dziewicam, już 
kupiectwu, już owczarni przyrównawa. Jan ji też Krzciciel ś[więty] bo-
iskowi, a Paweł wielkiemu domowi przyrównał, a w Starym Zakonie 
gdzie przez Noego korab znamienowan jest, bo i w korabiu onym czyste 
i nieczyste źwierzęta były. [56] „I w wielkim domu nie tylko są złote 
a śrzebrne sędy, ale drzewiane i gliniane, a niektóre ku potciwości, nie-
które ku zelżywości”. I na boisku aż do zwiania, to jest do Sądu Bożego, 
nie tylko pszenica jest, ale i słoma albo plewy. W sieci też dobre i złe 
ryby aż do wywleczenia na brzeg, to jest do skończenia świata, jako Pan 
sam wykłada; tam je dopiro anjeli przebiorą. I nasienie ono, które przy 
drodze na skałę a między cirnie padło, a potym jedno cirnie zagłuszyło, 
drugie słońce ususzyło, trzecie ptacy pozobali, wedle samego Pana wy-
kładu, ony znamienuje, którzy przyjąwszy Słowo Boże, zwiedzieni od 
czarta, albo dla czesnego dobra, albo dla przeciwności według jego się 
nie sprawują ani owoc dawają. [57] Na wesele też słudzy gospodarscy, 
to jest apostołowie i namiastkowie ich, zebrali dobre i złe, a on, który 
już przez wiarę i krzest wszedł był na ono wesele, ale nie miał odzienia 
weselu przystojnego, nie pirwej wyrzucon jest, aliż gospodarz wszedł, 
aby oglądał godujące, to jest aliż na drugim świecie. Dziewice też, które 
wszystkie dziewice przez wiarę były i kagańce miały, aliż po uśnieniu, 
to jest po śmierci, szalone od mądrych, a niemające oleju w kagańcach, to 
jest miłości przy wierze, od mających odłączone są. A Paweł się też boi 
o swoję dziewicę, którą już był poślubił Krystusowi, to jest o koryntski 
Kościół, do którego to pisze, aby jako wąż Jewę zwiódł chytrością swoją, 
tak też zmysły ich nie były zakażone, a iżeby nie wypadli od prostoty, 
która jest w Krystusie Jezusie. [58] A o wybrane i zrządzone na chwałę 
wieczną bać się nie trzeba. I słudzy oni, którym człowiek ślachetny, od-
chodząc do dalekiej krainy, to jest Pan Jezus Krystus, schodząc z tego 
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świata do Królestwa Niebieskiego, majętności a nauki swojej sprawę 
i szafowanie poruczył, wszyscy-ć pod Jego rozkazowanim a w domu 
Jego, to jest w Kościele, byli, a jednak się nie wszyscy według Jego wolej 
sprawowali, ani wszyscy weszli do radości Jego, ale zły sługa wrzucon jest 
do ciemności zewnętrznych, a nie pirwej, aliż się Pan wrócił na liczbę, 
to jest na Sąd. [59] W owczarni też Syna Człowieczego nie tylko owce 
są, ale i koziełkowie, a nie pirwej je rozłączy, aliż przyjdzie w majestacie 
swoim z anjoły swemi, skąd się znaczy i okazuje, iż nie tylko wybrani 
a zrządzeni ku zbawieniu tu na świecie w Kościele są, ale i źli a przeźreni 
na potępienie. [60] Na koniec jaśnie Pan powieda, iż są w Królestwie 
Jego, to jest w Kościele, pogorszenia, i ci, którzy nieprawość czynią, to 
jest źli a niesprawiedliwi, którzy aż przy skończeniu świata będą zebra-
ni a w ogień wrzuceni. A gdzieby to tak było, jako ci kacyrzowie twir-
dzą, iżby tylko wybrani do Kościoła tego przysłuchali, tedy by próżna 
a nieprzystojna Synowi Bożemu była nauka ona u Matusza ś[więtego], 
gdzie onego, który przeciw nam zgrzeszy a nie polepszy się za dwoim 
napominanim bratskim, Kościołowi każe opowiedzieć a za poganina 
a odrzuconego mieć, gdzieby Kościoła nie usłuchał. Nie o tych-ci to 
mówił, którzy nie są w Kościele, abowim i za nie ty, którzy wnątrz, 
to jest w Kościele są, wy sądzicie? [61] Mówi ś[więty] Paweł do Koryn-
tów, pisząc: „Bo ony, którzy zewnątrz są, a nie w Kościele, Bóg będzie są-
dził”. A gdzieżby tego Kościoła szukać, do któreg[o] się nam Pan uciekać 
a jego szukać każe, jeśli święci a wybrani tylko do niego przysłuchają? 
Abowim nikt bez osobliwego objawienia Bożego, wybrania czyjego ani 
swego własnego pewien nie jest, jako Salomon pisze: „Nie wie człowiek, 
jeśli godzien miłości, czy-li mierziączki”. [62] A Paweł ś[więty] upomina 
onego, który w łasce Bożej stoi, aby się w sercu swym nie podnosił, ale 
żeby się bał, aby jako Bóg przyrodzonym rózgam nie przepuścił, jemu 
się też takież nie stało. A tak błędna to taka duma o Kościele i kacyrska, 
a dawno od samego Kościoła odrzucona. W niebie się to, dalibóg, wy-
pełni, iż Kościół w żadnym członku swoim nie będzie miał zmazy ani 
zmarsku, ani co inego takiego, ale będzie święty a niepokalany, kiedy już 
dalej „śmierci nie będzie ani żałości, ani wrzasku, ani boleści”, jako pi-
sze Jan ś[więty]. [63] Teraz wszelkie stworzenie z nami jeszcze wzdycha 
i boleje, „a nie tylko ono, ale i my sami, którzy pirwostki Ducha mamy 
(mówi Paweł), wzdychamy sami w sobie, sposobienia synów Bożych 
oczekawając, odkupienia ciała naszego”. Tam wszystko stworzenie wyba-
wione będzie od niewolej zakażenia ku wolności chwały synów Bożych. 
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Co się nie o inym stworzeniu rozumie, jedno o onym, któremu Pan roz-
kazał „opowiedać Ewanjeliją”, to jest o ludziach, i to nie o wszystkich, ale 
o onych tylko, którzy, jako pisze Paweł ś[więty], wedle cirpliwości dobre-
go uczynku, to jest cirpliwie trwając w dobrych uczynkoch, chwały, tci 
a iżeby byli próżni zakażenia, szukają, to jest o ludziach krześcijańskich, 
którzy tu jeszcze nie do końca próżni zakażenia. [64] Tam „nic zmaza-
nego ani miernego, ani kłamstwo żadne nie wnidzie”. Tam dopiro będzie 
prawie a cale święty Kościół, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich 
po zwycięstwie ciała, świata i czarta, przeciw którym nieprzyjacielom 
ustawicznie tu <w>szystcy, którzyśmy członki tego Kościoła, bojować 
musimy, a nie wszystcy ani zawsze zwyciążamy. A jednak nie wnet za 
upadem a grzechem przestawamy być członkami tego Kościoła, póki się 
sami nie oderwiemy albo przez sprawce jego, którym Krystus dał moc 
na ziemi wszystko więzać i rozwięzować, odcięci nie będziemy, o czym 
się potym szyrzej i dowodniej powiedzieć może.

[65] A tak ma ten Kościół w sobie złe i dobre, wezwane i wybrane, 
przeźrane na potępienie i zrządzone ku chwale wiecznej, w czym się już 
jakmiarz Lutherani, ci zwłaszcza, którzy się dzierżą Confessionem Augu-
stanam, jako Melanchton i drudzy, z nami zgadzają. Acz w tym jeszcze 
różni od nas, iż złych a grzesznych nie chcą mieć za prawe członki Ko-
ścioła, ponieważ nie są żywe. Abowim powiedają: „jako martwe źwirzę 
nie jest prawe źwirzę, ale ścirw, czegośmy się jeszcze dziećmi w szkołach 
uczyli, tak i członek martwy, acz ma kształt członka, ale nie jest prawym 
członkiem, gdyż władzy żadnej ku sprawam nie ma”. Ale to też błąd. 
A ten wywód ich dwojakim obyczajem zruszon i zniszczon być może. 
[66] Naprzód ukazawszy, iż takowe członki władzą mają i sprawy sku-
teczne w ciele tym Krystusowym sprawują, bo przedsię źli a grzeszni 
ludzie, póki w Kościele trwają, skutecznie i pożytecznie krzcić, rozgrze-
szać, Ciałem Bożym i inymi świątościami szafować, cuda czynić, proro-
kować i ine urzędy kościelne sprawować mogą. A to są sprawy członków 
tego to ciała, to jest Kościoła, jako świadszy ś[więty] Paweł, do Koryn-
tów pisząc, które bez żywota a bez łaski Ducha Ś[więtego] sprawowane 
nie bywają, a od martwego członka żadna żywa sprawa nie pochodzi. 
[67] A iż źli a grzeszni ludzie takie sprawy dobrze a pożytecznie inym 
ludziom sprawować mogą i sprawują, okazuje się z Judasza Iskaryjota, 
który acz był łakomym i złodziejem, i na koniec stał się zdrajcą Pana 
i Mistrza swego, jednak przedsię był apostołem, co się znaczy z onych 
słów Pańskich: „Iza-m ja was nie dwanaście obrał? A jeden z was dyja-
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błem jest”. A to mówił o Judaszu Iskaryjocie, który był ze dwunaście, ro-
zumiej – apostołów. I zarówno z drugiemi dał mu moc czarty wyganiać 
i chore uzdrawiać, i nie mniej niżli ku drugiem mówił: „Kto was przyj-
muje, mnie przyjmuje”. A w niczym go nie upośledził, co ku urzędowi 
apostolskiemu należało; a tak krzcił też bez pochyby i apostolskie ine 
sprawy sprawował, a nie gorszy ani mniej pożyteczny był jego krzest niżli 
Piotrów, Janów albo Jakubów, także ine sprawy, które on wedle urzędu 
apostolskiego sprawował. [68] I Piotr nie stracił urzędu swego tym, iż się 
Pana po trzykroć zaprzał. I onym-ci na prorokowaniu w imię Pańskie, 
na wyganianiu czartów i czynieniu wiele cudów nic nie schodziło, któ-
rym Pan na Sądzie rzecze: „Nie znam was, odejdźcie ode mnie złościwi 
robotnicy”, o czym sam u Matusza powiedział.

[69] Acz i tych wywodów nie potrzeba, abowim sami to kacyrzowie 
przyznawają, iż takie sprawy kościelne albo duchowne od złych ludzi 
dobrze a skutecznie sprawowany być mogą i bywają. Skąd się okazuje, iż 
tacy – ponieważ sprawują sprawy takie, które bez żywota sprawowane 
być nie mogą – nie są do końca martwe członki Kościoła Bożego. Praw-
da, iż prawego żywota, który jest miłość Boża k nam, zapalająca nas ku 
miłości Jego, a wszystki sprawy i uczynki nasze ożywiająca, nie mają. 
Dlaczego i Paweł ś[więty] o wdowie onej, która w rozkoszach cielesnych 
żywie, pisze, iż „żywa będąc, umarła jest”. Ale jednak i w ciele, którego 
podobieństwo ku Kościołowi stosujemy, włosy – z uczliwością mówiąc – 
paznokcie, brodawki i martwe kostki, acz nie czują, co jest własna spra-
wa źwirzęcia żywego, przedsię nie do końca martwe są, abowim pokarm, 
posilenie i zrost biorą z ciała. A tak nie barzo by z drogi było, gdziebyśmy 
rozumieli, iż źli a grzeszni ludzie są poniekąd żywymi, poniekąd mar-
twymi członkami Kościoła Bożego, ale inym a inym obyczajem. [70] Po 
wtóre: byśmy im też tego pozwolili (jakoż pozwalamy i tak dzierżymy), 
iż źli a grzeszni ludzie, ci zwłaszcza, którzy są w śmiertelnym grzechu, 
są martwe członki Kościoła, jednak by się tym błąd on, iż tacy nie są 
prawymi członkami Kościoła ś[więtego], przedsię nie podparł, abowim 
i w źwirzęcym albo człowieczym ciele bywają zdrętwiałe i uschłe członki; 
acz samy w sobie nie są żywe, ale jednak póki się ciała żywego dzierżą, są 
części i prawe członki ciała onego, i acz samy przez się nic nie mogą czy-
nić, ale wżdy inym żywym członkom ku sprawam ich i ciału wszystkie-
mu podpora albo pomoc niejaka z nich bywa. [71] Nadto ma ciało Kry-
stusowe tę własność, iż i martwe członki jego przez Głowę, to jest Pana 
Krystusa, ożywione być mogą i częstokroć bywają. A przeto takie chore 
i martwe członki, to jest źli a przeźreni na potępienie, wespołek z do-
brymi są w tym ciele a Kościele a prawemi, acz nieżywemi, członkami 
jego. I owszem, nikt nie jest, jako świadszy Salomon, który by mógł rzec: 
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„Czyste jest serce moje, próżen-em grzechu”; a kto by to mówił, sam 
by się zwodził, a prawdy w nim nie, jako pisze Jan ś[więty]. A jednak 
przedsię święty jest Kościół z takich ludzi zebrany.

[72] Panowała między Koryntczyki jeszcze za czasu ś[więtego] Pawła 
niezgoda i spór, byli nadęci i nieczyści, i w inych rzeczach występni tak, 
iż je Paweł ś[więty] surowie bakał i groził im, a wżdy je poświęconymi 
i świętymi, i Kościołem Bożym świętym zowie; także Koloseńczyki, acz 
im jeszcze każe martwić nieczystość, złe żądze, łakomstwo i ine grzechy, 
skąd się znaczy, iż jeszcze grzechów próżni nie byli.

[73] Jeśliż oni, występne między sobą mając, święci byli, pogotowiu 
wszystek Kościół, krwią Krystusową poświęcony, święty jest, chocia też 
nie wszystkie członki jego święte są, a źli nic mu świątości nie ujmują 
(jako i ciało żywe zowiemy, chocia się w nim brodawki albo martwe 
kostki, albo i uschłe członki niektóre najdują). A to przeto, iż w nim 
tylko, a nie gdzie indzie, człowiek wszelki z Głowy jego, to jest z Pana 
Krystusa, a przez krew Jego pewną ma świętobliwość i zbawienie, tak 
iż każdy tego pewien być może, ktokolwiek w jedności tego Kościoła 
będąc, sprawuje się, ilo może, według jego nauki, która też święta jest, 
z Ducha Ś[więtego] pochodząca, a ku świętobliwości żywota, ile z niej 
jest, ludzie sprawująca. [74] To tak o świętobliwości Kościoła mamy ro-
zumieć, a nie obrażać się tym, iż w nim wiele złych i grzesznych nie tylko 
między pospolitym człowiekiem, ale i przełożonymi, tak duchownymi, 
jako świeckimi, których – póki są w jedności Kościoła – nie tylko cirpieć 
między sobą, ale i słuchać z urzędów ich mamy, wedle nauki apostolskiej 
i Pańskiej, bo ich złości ani urzędowi, ani nauce, ani świątościam, które 
nam przez nie bywają podawane, nic nie wadzą. A gdzieby też kto chciał 
o tej świątości Kościoła tak rozumieć, jako mury miejsckie albo prawa 
i ustawy świętymi zową, zwłaszcza łacinnicy, jakoby nieporuszone, dla-
tego iż nieodmiennie a nieporuszenie od wszech ludzi dzierżany i tciony 
być mają, i to nie z drogi, abowim Kościół Krystusów na pewnej skale 
prawdziwą, świętą a nieporuszoną nauką Pańską zbudowan jest tak, iż 
brony piekielne przeciw jemu nie przemogą. [75] A ten znak tak według 
tego, jako według pirwszego wykładu dzieli Kościół Krystusów od ży-
dowskiego, który – jakoś słyszał – też miał zawołanie Kościoła Bożego, 
ale odmienić się miał, a ustawy i obrzędy jego według zwirzchownej 
sprawy ustać miały. A tak tym obyczajem nie był święty, to jest niepo-
ruszony, on Kościół, ani też pirwszym obyczajem świętym był bez wiary 
w Pana Krystusa, abowim acz miał rzeczy a obrzędy niektóre ku oczy-
ścianiu i poświącaniu ludzi służące, jako krew byków i kozłów, i popiół 
cielice, ale ty rzeczy ku oczyścianiu ciała tylko ludzie poświącali, jako 
świadszy Paweł ś[więty], do Żydów pisząc. A co inego znaczyły, co praw-
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dziwie ciała i dusze ludzkie oczyścić i poświęcić miało, o czym się wczora 
dowodnie mówiło. A to jest krew Pana naszego Jezu Krysta.

[76] Odrażają się też tym znakiem od Kościoła zbory kacyrzów, którzy 
pewnej a ustawicznej nauki nie mają, ale dziś to postanowią, jutro co ine-
go przeciwnego, k temu naukę swą nie ku świątobliwości a utciwości, ale 
ku wszelakiej swej wolej przeciw Bogu i ludziom stosują, jacy są dzisiej-
szy Lutherani, sakramentarze i nowokrzczeńcy. Acz tak jest, mu<s>i się 
prawda znać, iż i w nas mało świątobliwości, ale jednak złości a swej 
wolej nie pochwalamy ani uczymy, o czym się onegdy szyrzej mówi-
ło. [77] Także i oni kacyrzowie tym się znakiem od Kościoła odrażali, 
którzy acz naukę Pana Krystusowę przyjmowali a ku świętobliwości ją 
stosowali, ale nie wierzyli, iżeby on prawym człowiekiem z ciała i dusze 
spojonym był, a iżeby prawdziwie dla zbawienia i poświęcenia ludzkiego 
krew swoję świętą przelał i umarł, w której mierze byli Melchisedechiani, 
Manichaei, Apollinaristae; i Turcy, Tatarzy, i Saracenowie po dziś dzień 
k temu się przychylają. A tak ci wszyscy do Kościoła Bożego a Krystuso-
wego nic nie mają, bo ich zbory nie są święte ani się ku świętobliwości 
ściągają. A wnet-że już leda zebranie, które się wiarą, świętobliwo- 
ścią nauki i żywota a poświęcenim krwie Pana Krystusowej buci, jest 
on Kościół, o którym tu mówimy, słup i grunt prawdy, któregośmy we 
wszem słuchać powinni? [78] Nie dosyć na tym, bo są i byli w mie-
ściech, powieciech, ziemiach i narodziech rozmaite zebrania krześcija-
nów, które miały zawołanie świętego Kościoła, jako zowie Paweł ś[więty] 
Kościół koryntski, laodyceński, tessaloniceński; Łukasz antyjocheński; 
Jan też w Objawieniu siedmi Kościołów azyjskich zmienkę czyni. Tym 
obyczajem my też zowiemy kamieniecki, chełmski, krakowski Kościół, 
zową też drudzy an<g>ielski, ruski, grecki etc. To-ć są albo miałyby być 
części a członki onego jednego Kościoła, który jest oblubienica i cia-
ło Krystusowo? Z tych żadnemu właśnie a pojedynkiem ony obietnice 
Boże nie służą, iżeby on był słupem i gruntem prawdy, a pewnie i usta-
wicznie na wieki Pan Krystus i Duch Ś[więty] w nim przebywał a tak ji 
sprawował, iżeby brony piekielne przeciw niemu nigdy nie przemogły, 
bo każdy z nich w błąd uwiedzion, a od jedności ciała, to jest Kościoła 
wszystkiego, odtargnion być, a tak i od Głowy – Pana Krystusa, który 
jest prawda i żywot, odpaść może. Jakoż się to częstokroć, a nie po jed-
nemu tylko, ale i mnogim naraz za przepuszczenim Bożym dla grzechów 
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i swowoleństwa ludzkiego, a nawięcej dla pychu a wszeteczności przeło-
żonych przydawało i przydawa, tak iż też niektóre z upadu onego nigdy 
potym nie powstali, co by się mogło nie tylko starymi, ale i świeżemi 
przykłady okazać.

[79] A przeto na żadnym z nich przespiecznie się sadzić nie mamy 
ani możemy, ale tylko na pospolitym albo powszechnym, który też 
w apostolskim Haśle a Składzie wyznawamy. A to jest wtóry znak Ko-
ścioła tego, którego szukamy, iż ma być i jest nie w jednym mieście ani 
powiecie, ani w jednej albo kilku ziem, ani w jednym języku, ani jednego 
wieku, ale po wszech ziemiach, narodziech, językoch, staniech wszech 
wieków zgromadzony, a od początku do końca trwający, a dlatego ji zo-
wiemy catholicam, to jest powszechny. [80] Ten znak jaśniej niż pirwszy 
Kościół Boży od zborów kacyrskich i odszczepiennych oddziela, które 
acz około Ewanjelijej, świątości, wiary i świętobliwości ze wszem krze-
ścijaństwem się zgadzają, ale wżdy co nowego albo osobliwego przedsię-
biorąc a starożytne ustawy i sprawy krześcijaństwa strofując, osobliwe 
schadzki sobie czynią, a tak od ciała Krystusowego, to jest od powszech-
nego Kościoła się odrywają, a przeto i Krystusa utracają, a z Kościoła 
Bożego stawają się synagogą szatańską. [81] O tych Pan sam u Matusza 
ś[więtego] naukę nam zostawił, tak mówiąc: „Tedy, jeśli wam kto rzecze: 
«awo <t>am Krystus albo hajno», nie wierzcie, abowim powstaną fałszy-
wi Krystusowie i fałszywi prorocy, a będą znaki i cuda wielkie czynić, tak 
iż też, by rzecz była podobna, i wybrane by zwiedli. A to-m wam przepo-
wiedział. Jeśliż wam więc rzekną: awo jest na puszczy, nie wychodźcie; 
awo na pokoju, nie wierzcie”. Ato nam nie każe wierzyć postronnej a po-
kątnej miejsca którego nauce nie tylko jednego człowieka, ale i zgroma-
dzenia albo Kościoła którego, albo i wiela Kościołów, by się też dobrze 
im, to jest Krystusem i świętobliwością, bucili i cuda czynili, ale mówi, iż 
będzie kazana ta Ewanjelija królestwa po wszystkim świecie, nie w Wit-
tembergu tylko albo w Münsterze, albo w Genewie, albo w Królewcu, 
albo w Sasy, albo w Czechach, albo w tym, albo owym języku. [82] Anjoł 
też Matce Jego świętej opowiedział, iż będzie królował w domu Jakobo-
wym, to jest w Kościele swym nie za apostołów tylko albo do kilkaset lat, 
albo za czasu Wiklefa, Husa, Lutera, Kalwina, ale na wieki, a królestwu 
Jego końca nie będzie. O czym i Dawid dawno przedtym prorokował, iż 
królestwo Jego – królestwo wszech wieków; a na drugim miejscu właśnie 
o Panie naszym: „A będzie panował od morza do morza, a od rzeki aż do 
końca świata”. A mało niżej: „I będą Mu modłę dawać wszystcy królowie, 
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wszystkie narody będą mu służyć”. A na drugim: „Pan rzekł do mnie: Tyś 
jest syn mój, jam ciebie dziś urodził. Żądaj ode mnie, a ja tobie dam na-
rody w dziedzictwo twoje a dzierżawę twoję kraje świata”. Także Ezaijasz 
na wielu miescach, a zwłaszcza cap[ite] XLIX a LII, co dla przedłużenia 
opuszczam, a onegdy się też szerzej to wywodziło.

[83] Przeto kiedy napadniesz na Lutera, Melanchtona, Bucera, Kalwi-
na, Osyjandra albo kogo inego, który twirdzi, iż ci, którzy się jego nauki 
dzierżą, są w Kościele albo Kościół Boży, a ini wszystcy krześcijanie, 
którzy są albo byli kiedy po wszystkim świecie, błądzą i błądzili, albo 
iż od kilaset lat ustała była w krześcijaństwie prawa nauka, a iż oni ją 
skrzesili, miej to za pewną, iż ono nie jest Kościół Boży, ponieważ nie 
powszechny, by też dobrze kilko albo kilkonaście Kościołów powietnych, 
ba, i królestw na to się zgadzało, a od kilkadziesiąt albo kilkaset i od 
tysiąca lat, ba, i od czasów apostolskich takowa się nauka w niektórych 
krainach zjawiła, albo bywszy niegdy, potym ustała, chociaby też znowu 
gdzie zasię powstała.

[84] Weź-m tego przykład który. Uczył Montanus, iż wtóre małżeń-
stwo jest przeciwko Bogu, a iż on był Duch Ś[więty] przez Pana Krystusa 
obiecany. A jego tej nauki jęła się była wszystka podobno Frygija, skąd 
też naśladowniki tej nauki jego nazwano cathaphrygas i phrygastas. Ci 
o sobie dzierżeli nie tylko, iżeby byli Kościołem Bożym, ale też, iż Duch 
Ś[więty], którego Pan Krystus obiecał, ni<e> apostołom, ale im też ze-
słan. Ale jednak to nie był Kościół powszechny, bo w inych ziemiach 
krześcijańskich na wschód i zachód słońca, na południe i północy, na on 
czas ani przedtym tego nie dzierżano. A tak oni od Kościoła powszech-
nego się odrywali.

[85] Pelagijusz uczył, iż człowiek bez łaski Bożej może dobrze czynić 
i zasługować sobie zbawienie. A jego ta nauka po wiele krain się była 
rozszyrzyła.

[86] Także i Donatowa, który uczył, iż dziatki małe nie mają być 
krzczony, a które są okrzczony, znowu krzczony być mają, kiedy ku ro-
zumowi przyjdą. A ta duma albo nauka mało nie wszystkę Afrykę, trze-
ci<ą> część świata, w której przez XL biskupstw było, zwiodła była. I ci 
ludzie twirdzili, iż u nich tylko był Kościół Boży. A jednak to błąd był 
a odszczepienie od inych krain krześcijańskich w Europie i Azyjej, to jest 
od Kościoła powszechnego.
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[87] Aryjuszowa sekta, iż Syn Boży w bóstwie nie jest jednej istności 
z Ojcem, wzięła była moc nie tylko w Egipcie, Syryi, Grecyi, Lombar-
dyjej, Francyjej, we Włoszech, Hiszpanijej, ale po wszystkim jakmiarz 
krześcijaństwie, i przez dwieście lat, a bodaj nie blizu trzechset trwała. 
A jednak, iż nie z początku tak w krześcijaństwie dzierżano, ale od Ary-
jusza w Aleksandryjej się to znieciło było, kacerstwo było i oderwanie 
od Kościoła powszechnego, to jest Bożego.

[88] Aeryjuszowa, Jowinijanuszowa i Wigilancyjuszowa nauka o po-
ściech, święciech, wzywaniu świętych z tego świata zeszłych i tcieniu ich 
kości, obchodziech i modleniu za umarłe etc. ode dwunaścieset lat na 
różnych miejscach powstała była, i rychło potym ustawszy, przed czter-
misty lat w Dolnych Niemcach znowu się wszczęła była, a tam też rychło 
ustawszy, teraz zasię przez Lutra i ucznie jego w Sasy odnowiona jest, ja-
kom-ci onegdy powiedział. Tej nauki naśladowce mają się też za Kościół 
Boży, a nas, którzy się z nimi w niej nie zgadzamy, od niego odciskają, 
antychrysty i bałwochwalcy nas nazywając. Ale jakożkolwiek stara to 
nauka, a w wielu krain i państw się jej zawadza, jednak nie może tego 
nikt rzeknąć, iżeby była powszechnego Kościoła, bo ani po wszystkim 
krześcijaństwie się wkorzeniła, ani z początku wiary powstała, ani trwała 
ustawicznie, gdzie była przyjęta. Ale będzie insze miejsce dowodniej to 
wywodzić i na oko pokazać.

[89] Stąd możesz porozumieć, co jest pospolity albo powszechny Ko-
ściół, a iż żadne zgromadzenie, które się od jego jedności odrywa, nie 
jest ani może być rzeczono Kościołem Bożym albo Krystusowym, które-
go dzierżeć się i słuchać mamy jako słupa i gruntu prawdy a oblubienice 
i ciała Pańskiego. [90] K temu-ć właśnie służy ono, co Jan ś[więty] na-
pisał: „Z nas wyszli, ale nie byli z nas, abowim by byli z nas, zostali-ć-by 
byli z nami”, ale aby się okazali, iż nie są wszystcy z nas, jakoby rzekł: 
ponieważ nie zostawają a nie zgadzają się z nami, to jest z krześcijań-
stwem, które po inych krainach jest a z staradawna było, a trwa i trwać 
będzie, ale wyszli z nas; ine a różne od nas dumy i zbory albo zgroma-
dzenia sobie wynajdując i czyniąc, sami się skazują i osądzają, iż nie są 
z nas, którzy od początku po wszystkim świecie jednostajnie dzierżymy, 
a tak ani z Kościoła powszechnego, ani Bożego, z którego wyszli, a na 
ustroniu i na puszczy, to jest w spustoszałych błędziech i dumach Żydów 
i starych kacyrzów, albo na pokoju w pokątnych wymyślech jednego albo 
kilka ludzi, jednej albo kilka krain, jednego albo kilka wieków nauce 
i zgromadzeniu Krystusa i naukę Jego nam pokazują. [91] Czują to do 
siebie luteranowie i drudzy kacyrzowie dzisiejszy i barzo je to w oczy 
kole, iż nie mogą zebraniu swemu tego znaku przywłaszczyć. A prze-
to, gdzie się im przytrafi o Kościele mówić, swemi Kościołmi albo też 
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Bożym tylko, albo Krystusowym Kościołem ji zową; powszechny, który 
wszystko krześcijaństwo od czasów apostolskich wyznawa, omijają. Jed-
no iż nie mówią oślep: Awo my, którzy przychodzimy w imię Krystu-
sowe a słowem i Kościołem Bożym się bucimy, nie tam wam Krystusa 
ukazujemy, gdzie jest i był od początku, to jest w Królestwie Jego, który 
wszystkiego świata i wszech wieków zająć miało, ale w kącie w Wittem-
bergu albo w Auszpurku, albo w Królewcu, gdzie się ledwe od trzydzieści 
albo dwudziestu lat zjawił, albo w Czechach, gdzie od półtorasta podob-
no, a w opuszczonych dawno i skażonych dumach Aeryjusza, Wigilan-
cyjusza, Wiklefa, Husa, Berengaryjusza, Donata, Manicheusza. Ale my, 
dzierżąc się przykazania Pańskiego, nie mamy im wierzyć ani wychodzić 
gdzie na stronę z powszechnego Kościoła, odstępując ustaw, podania 
i chwalebnych zwyczajów jego.

[92] D.: Jakoż się tego powszechnego Kościoła dopytać mamy? Mu-
sielibyśmy wszystek świat schodzić a wszędy się wywiadować, jako dzier-
żą a jeśliby także przeszłych wieków z początku dzierżano, co jest rzecz 
nie tylko trudna, ale niepodobna. M.: Nie trzeba tego. Możesz się tego, 
na miejscu siedząc, dowiedzieć. „Nie może-ć się zataić miasto na górze 
założone”, jako Pan Krystus powiada. D.: Jako to? M.: Drugie dwa zna-
ki, które ono znamienite concilium konstantynopolskie przydało, jaśnie 
nam ten Kościół ukażą, iż jest i ma być jeden i apostolski, co sobie ono 
concilium nie z palca wyssało, ale z natchnienia Ducha Ś[więtego] i z Pi-
sma to wzięło. [93] A iż jeden, znaczyło się przez on jeden korab Noego, 
okrom którego w potop nikt nie jest zachowan przy żywocie; także przez 
on jeden dom, w którym Bóg rozkazał baranka wielkanocnego jeść, 
a mięsa z niego wynosić zakazał; także i przez on dom Raab nierząd-
nej niewiasty w Hijerycho, w którym któżkolwiek nie będzie, zaginie, 
a sam sobie winien będzie, jako Jozue hetman żydowski przykazał, który 
nie tylko sprawą, ale też imieniem Pana naszego znamienował. [94] To 
jest ona jedyna suknia Pana Krystusowa niezszywana, która nie jest ani 
będzie rozerzniona albo roztargana. To jest ona jedna owczarnia przez 
Pana Krystusa z Żydów i z poganów zebrana, w której kto nie jest, ten 
nie jest z owiec Jego ani On się k niemu przyzna, jedyny a dobry Pa-
styrz. [95] To jest jedyna oblubienica Oblubieńca onego, o którym Jan 
Krzciciel Żydom powiadał, to jest Baranka niewinnego Pana Krystusa, 
który gładzi grzechy świata; o której też Salomon śpiewał w Pieniu Pie-
nia, a miasto święte, Hijeruzalem Nowe, które Jan ś[więty] w Objawieniu 
widział zstępujące z nieba, od Boga zgotowane, jako oblubienicę ochędo-
żoną mężowi swemu. [96] Jedyna gołębica – doskonała, jedyna u matki 
swej, jako sam Pan w osobie Salomonowej o niej śpiewa, która jedno 
ciało jest z Oblubieńcem swoim, jako Paweł ś[więty] świadszy, tak pisząc: 
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„Będzie ich dwoje w jedno ciało albo w jednym ciele”. Tajemnica to 
wielka, powiedam, w Krystusie a w Kościele: „dwoje” mówi, nie troje, 
czworo, dziesięcioro. To ciało Pan sam jako Głowa przez Ducha swego 
Ś[więtego] rządzi i sprawuje, a tego, kto się nie dzierży, od Głowy i od 
żywota odpada, jako się przedtym powiedziało. [97] Też się ta jedność 
Kościoła znaczyła przez ono, iż Duch Ś[więty] apostołom nie tam i sam 
rozproszonym, ale w jednym domie zgromadzonym dan jest w dzień 
świąteczny. [98] Na koniec, ponieważ w apostolskim Haśle a Wyzna-
niu wiary nie Kościoły, ale Kościół wierzymy i wyznawamy, sam też 
Pan Krystus, gdy o Nim w Ewanjelijej zmienkę czyni, jako o jednym, 
a nie o wielu, mówi, a Boga Ojca prosił za tymi, którzy weń uwierzą, 
aby byli jedno, w czem bez pochyby wysłuchan jest. Co się jaśnie oka-
zuje z Spraw Apostolskich, gdzie ś[więty] Łukasz pisze, iż „gromady 
wierzących było jedno serce i jedna dusza”; gdyż to tak jest, rzecz to 
sama pokazuje, iż jeden tylko jest Kościół Boży, święty a powszechny, 
o którym tu mówimy. Acz też najdujemy – jakom wyższej powiedział – 
gdzie Pismo o Kościelech jako o wielu, a nie o jednym zmienkę czyni, 
ale ony Kościoły są części jednego powszechnego Kościoła, a póty mają 
zawołanie Kościołów Bożych, póki się od jedności jednego powszechne-
go Kościoła nie oderwą, jako i w źwirzęciu części krwie krew są, części 
ciała – ciało.

[99] D.: W czem-że ta jedność Kościoła zależy? M.: Powiedają hu-
sowie, pikardzi, Valdenses, Rogatiani, montenses, circumcelliones i Do-
natistae, iż łaska Boża usprawiedliwiająca a poświącająca ludzie jednoci 
Kościół Boży, skąd twirdzą, iż tylko sprawiedliwi a święci ku temu Ko-
ściołowi przysłuchają, jakom też wyższej powiedał. Acz i w tym oni różni 
między sobą, bo jedni to rozumieją tylko o tych sprawiedliwych, którzy 
pewnie od Boga zrządzeni są ku zbawieniu, drudzy też o onych, któ- 
rzy na czas będąc usprawiedliwieni, upaść mogą a na wieczne potępienie są 
przeźreni. Ale to błąd, jakom wyższej wywiódł, którego już i luteranowie 
z mistrzem swym odstąpili, a wespołek z nami twirdzą, iż i źli, i dobrzy, 
i zrządzeni, i przeźreni są w Kościele. A tak je nie ona łaska Boża, której źli 
a przeźreni nie są uczestniki, jednoci, ale – powiadają – nauka Ewanjeli-
jej a używanie świątości, tak iż ku jedności Kościoła dosyć by miało być 
w tych dwu rzeczach się zgadzać, by też dobrze w inych wielka różność 
była. [100] A podpirają tego onym pismem Pawła ś[więtego] do Efezów: 
„Jeden Pan, jedna wiara, jeden krzest”, gdzie przez jednę wiarę, jedno-
stajną naukę, przez jeden krzest, jednostajne używanie świątości rozu-
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mieją. A nieźle – mym zdanim – by tu Żyda, jako ono mówią, nie zagrze-
bali, abowim gdy Boży jest ten Kościół, od Boga ku chwale a używaniu 
dobroci Jego zrządzony, acz by we wszem się z Jego wolą, która jedna jest 
a nieodmienna, zgadzać, a jakoby jeden człowiek, jedno ciało i jednego 
ducha mający być miał, ale to aliż na drugim świecie się wypełni, gdy 
Bóg będzie wszystko we wszystkich, jako się już powiedziało. [101] Na 
tym świecie, iż są dobrzy i źli w Kościele, gotowa niezgoda między nimi, 
a tak i z wolą Bożą, z którą niezgodą ona doskonała jedność stać nie 
może. Dosyć, aby wedle modlitwy Pańskiej, którą po ostatniej wieczerzy 
ku Bogu Ojcu uczynił, jedność w Kościele zachowana była, iżebyśmy 
w nim a w Ojcu, to jest w tym, co się ku Bogu ściąga, jedno byli między 
sobą. A to wszystko jest wiara a wyznawanie Boga tak wewnętrzne, jako 
zwirzchowne, które świątości a obrzędy kościelne w sobie zamyka, aby-
śmy w tym oboim zgodę a jedność zachowali, co oboje Paweł ś[więty] 
tu przez jedność wiary a jedność krztu rozumie. [102] Ale oni to oboje 
barzo ścieśniają, gdy jedność wiary, jednostajną naukę Ewanjelijej a jed-
ność krztu, jednostajne używanie świątości wykładają, przez Ewanjeliją 
nic inego nie rozumiejąc, jedno to, co jest od ewanjelistów i apostołów 
popisano, i to wedle swego własnego a nowego wykładu. Przez świątości 
także nic, jedno to, co w tymże Piśmie według ich zdania jaśnie o krz-
cie, pokucie, Ciele Bożym albo Wieczerzy Pańskiej wyrażono, mieniąc, 
iż dosyć w tych rzeczach zgadzać się a jedność zachować, aby też do-
brze kto we wszytkim inym, o czym Pisma jasnego niemasz, od zgody 
a jedności swowolnie się odstrzelał, a co inego niż Kościół święty a po-
wszechny wierzył, dzierżał i czynił, iż takowy żaden od jedności Kościoła 
nie odpada. To błąd, co się po części wczora jaśnie wywiodło. Wedle 
tej nauki byliby w Kościele wszystcy odszczepieńcy, a mało nie wszy-
stcy kacyrzowie. [103] Nie mówię o tych, którzy księgi niektóre Pisma 
Ś[więtego], od Kościoła z początku przyjęte, odrzucają, jako aryjanowie 
List ś[więtego] Pawła do Żydów; alogi Ewanjeliją i Objawienie ś[więtego] 
Jana, albo którzy ine pisma nowe a od Kościoła powszechnego nieprzy-
jęte przyjmują, jako encratitae Ewanjeliją wedle Żydów; gnostici, filipo-
wie, Apelleiani Ustawę apostolską, albo przyjęte przysadzając, ujmując 
a odmieniając, fałszują, jako Marcionitae Ewanjeliją ś[więtego] Łukasza, 
którą samę ze wszystkich cztyrzech przyjmują, i listy ś[więtego] Paw-
ła, z których też niektóre odrzucają; ani też o onych, którzy starożytne 
świątości, a wobiec w krześcijaństwie przyjęte, albo używanie ich przez 
wiele wieków zwyczajne zarzucają, a nowe jakie a niezwyczajne świątości 
albo też zwyczajnych świątości niezwyczajne używanie sobie wynajdują, 
jako archontici krzest, encratitae małżeństwo, kathari pokutę zarzucali; 
Marcionitae trzech krztów dopuszczali; Marcosii formę krztu odmieniali; 
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gnostici czegoś sprostnego a co się i powiedać nie godzi miasto Ciała 
Bożego używali; nasorei a Ebionithae obrzezanie wypełniali; Heraclio-
nithae około umarłych nową świątość wymyślali. [104] Które oboje, tak 
ty, którzy około świątości a używania ich, jako ony, którzy około Pisma 
Świętego z Kościołem powszechnym, to jest ze wszem inym krześcijań-
stwem, się nie zgadzają, luteranowie według tej nauki albo dumy z nami 
wespołek, acz nic, za odszczepieńce a odłączone od jedności Kościoła 
mieć muszą, a nie czują się, iż sami też w obojej tej rezie są, bo i świątości 
niektóre, a snadź mało nie wszystkie z staradawna po wszem krześcijań-
stwie przyjęte i zwyczajne odrzucają albo odmieniają i księgami Pisma 
Ś[więtego], jako Listem Jakuba ś[więtego] a ś[więtego] Piotra wtórym, 
Księgami Machabeów i niektóremi inymi brakują. [105] Nie o tych tu 
mówię, ale o tych, którzy acz ani w przyjmowaniu albo odrzucaniu ksiąg 
Pisma Ś[więtego], ani w świątościach albo używaniu ich od jedności 
wszystkiego krześcijaństwa się nie oddzielają, ale Pisma nowym a osobli-
wym swym obyczajem rozumiejąc i wykładając, nowe dumy około Boga, 
obrzędów, rządu i sprawy krześcijańskiej, każdy według swej głowy, wy-
myślają i stanowią, a starożytne, przez wiele wieków po wszem krześci-
jaństwie zachowane, psują, albo też nie wedle porządku pospolitego na 
przełożeństwa kościelne sami się wciskając, ludzie k sobie przyciągają, 
a od jedności drugiego krześcijaństwa odrywają. [106] Ci wszyscy we-
dług nauki tej luterskiej byliby w Kościele Krystusowym, co być nie 
może, ponieważ są antychrystowie, jako Jan ś[więty] pisze, to jest prze-
ciwnicy Krystusowi, abowim pokój, zgodę i miłość społeczną krześcijań-
ską, które rzeczy nauka Krystusowa nawięcej zaleca, w rzeczach duchow-
nych, a ku bogomodlstwu a chwale Bożej należących, targają. „Z nas ci 
wyszli, ale nie byli z nas, abowim by byli z nas, zostaliby byli z nami”, 
jako tamże Jan ś[więty] pisze, z których się słów okazuje, iż kacyrzo-
wie i odszczepieńcy z Kościoła wychodzą, a tak przywłaszczyć go sobie 
nie mogą. [107] Acz tam Jan o tych tylko kacyrzoch pisze, którzy około 
członków wiary błądzą, ale z inszych miesc Pisma Ś[więtego] pokazać się 
może, iż i ci, którzy około wiary nie błądzą, a tak około nauki albo Słowa 
Bożego, jako około świątości i używania ich z Kościołem się zgadzają, 
a jedność zachowywają, ale w inych się rzeczach ku bogomodlstwu – ja-
kom rzekł – chwale Bożej a porządkowi Ζboru albo Kościoła należących, 
łączą, nie są w Kościele ani członki Kościoła tego Bożego.

[108] Ano masz w Sprawach Apostolskich o Szymonie Czarnoksięż-
niku, iż wierzył kazaniu apostolskiemu, to jest Ewanjelijej; okrzcił się też 
i trzymał się Filipa i nauki jego. Ale iż tylko chciał kupić u Piotra i Jana, 
aby ludzie za wkładanim rąk jego brali Ducha Ś[więtego], co nie naj-
duje się, żeby było mianowicie zakazano w Ewanjelijej, jednak odsądził 
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go Piotr ś[więty] Kościoła, tak mówiąc: „Pieniądze twoje niechaj będą 
z tobą na zatracenie, abowim-eś mnimał, abyś dar Boży za pieniądze 
miał otrzymać. Nie masz cząstki ani bliskości ku temu słowu”, to jest 
nie jesteś uczestnikiem Ewanjelijej a obietnic Bożych, a tak ani Kościoła 
Krystusowego, któremu samemu Ewanjelija i obietnice Boże służą.

[109] Dalej, kiedy w Koryncie niektórzy, gardząc zwyczajem pospoli-
tym, mężczyzny z przykrytymi, a białegłowy z odkrytymi głowami Bogu 
się modliły, nie okazuje się, iżeby o tym w Ewanjelijej co było ustawiono 
albo iżeby oni w czym inym od nauki Ewanjelijej albo prawego używa-
nia świątości odstępowali, i owszem, chwali je Paweł ś[więty], iż jako im 
podał, przykazania jego chowają, a mieli po sobie Pismo, iż nie na zwirz-
chowne rzeczy i obrzędy, ale na serca ludzkie Bóg patrzy. A wżdy Paweł 
takowe z Kościoła wyrzuca, tak pisząc: „A jeśli kto zda się spornym być, 
my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży”, jakoby rzekł: takowy 
z nami i z Kościołem Bożym składu nie ma.

[110] Sam też Pan u Matusza ś[więtego] rozkazuje, iż kto Kościoła 
nie słucha, a co inego przedsiębierze, niż co Kościół uczy a każe, ma 
być mian za poganina i celnika, to jest odrzuconego człowieka. A tako-
wi do Kościoła Bożego, jakoś słyszał, nie przysłuszają. Nie mówi: „kto 
Słowa Bożego albo Ewanjelijej nie słucha”, ale „kto Kościoła nie słucha”. 
A nie o wierze ani o świątościach też tam rzecz, ale kiedy jeden drugiego 
obrazi, a napomienion od Kościoła, nie usłucha, takiego ku poganom 
przyłącza, a tak od Ζboru a Kościoła krześcijańskiego odłącza. [111] Acz 
i tu ja nie baczę, iżeby się ci nauki Ewanjelijej dzierżeli a około niej się 
zgadzali, którzy tych nie słuchają, o których Ewanjelija mówi: „Kto was 
słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”; albo: „My takie-
go zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży”; albo: „Jeśli nie usłucha Ko-
ścioła, niechaj ci będzie jako poganin a celnik”. A wnet przydawa pod 
przysięgą: „Zaprawdę powiedam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związano i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązano i w niebie”. I owszem, tacy przeciwią się Ewanjelijej a Słowu 
Bożemu, nie dawając mu w tym miejsca ani wiary, i owszem, odejmu-
jąc Kościołowi i przełożonym jego władzą od Boga daną. [112] Dlatego, 
pytając, tak pisze Cypryjan ś[więty], męczennik: „I wierzy-ż ten, iże-
by wiarę zachował, który jedności tej Kościoła nie zachowa?”. A któ-
ry się Kościołowi sprzeciwia, dufa, że-by był w Kościele? Jako by rzekł, 
barzo się myli na tym. A mało niżej: „Kto się od Kościoła odłącza, ku 
cudzołożnicy się przyłącza, od obietnic Kościoła odpada. Nie ma nic 
do zapłat Krystusowych, kto Kościół Krystusów opuszcza. Cudzy jest, 
bezbożny jest, nieprzyjaciel jest. Już nie może mieć Boga za Ojca, kto 
Kościoła nie ma za matkę”. A wnet potym: „Tej jedności kto nie zachowa, 
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Zakonu Bożego nie zachowa, nie zachowa wiary Ojca i Syna, żywota nie 
zachowa ani zbawienia”. A niżej: „Mnimasz ty, iżeby mógł stać i żyć ten, 
który z Kościoła wychodzi?”. [113] Wiele tam o tej jedności Kościoła ten 
ś[więty] Doktor pisze, a pisze nie przeciw kacyrzom jakim, którzy by się 
około Ewanjelijej albo świątości z Kościołem nie zgadzali, ale przeciw 
odszczepieńcom tylko, którzy się jedno od początku Kościoła ś[więtego] 
a posłuszeństwa jego przełożonych odrywali. A wszystek list on godziło-
by się złotem napisać, a często przeczytać i w pamięć brać tym zwłaszcza, 
którzy dziś Ewanjeliją a Słowem Bożym brząkają. [114] Przeto i Kościół 
święty Nowacyjana albo Nowata, iż się od Kornelijusza, porządnie obra-
nego papieża, oddzielał; Audyjusza, iż złych duchownych przełożonych 
za przełożone mieć nie chciał; quartodecimani, iż się w obchodzie Świę-
ta Wielkonocnego z nim nie zgadzali, acz około nauki i świątości nic 
nie błądzili, za odszczepieńce, a tak nie członki swoje miał, dzierżąc się 
przerzeczonych słów Pańskich i onych też: „Kto nie jest ze mną, przeciw 
mnie jest, a kto nie zbira ze mną, rozprasza”, które słowa tak dobrze Ko-
ściołowi służą, jako samemu Panu, którym Kościół jest jedno ciało, com 
już nieraz z Pisma a Słowa Bożego pokazał, abowim nie może się żaden 
człowiek od ciała odłączyć, iżeby się zarazem i od głowy nie odłączył. 
[115] Aczkolwiek i to trudna, a snadź niepodobna rzecz, aby ten, któ-
ry się od Kościoła a Ciała Pana Krystusowego upornie oderwie, około 
wiary też, jeśli nie za razem, tedy wżdy potym zbłędzić nie miał, ponie-
waż wiara dar jest Boży, który z Pana Krystusa jako z głowy nie gdzie 
indzie, jedno w ciało a członki jego płynie, a trudno, iżeby nie utonął, 
kto z łodzi Kościoła wypadnie. [116] Masz tego przykład w Starym Za-
konie o dziesięciorgu pokoleniu żydowskim, które iż się było obiraniu 
króla od żydostwa drugiego oderwało, aza nie wnet za tym ołtarze sobie 
na górach przeciwko Zakonowi budować zaczęło i w bałwochwalstwo 
upadło? I Novatiani też, i Audiani za odszczepienim w błędy niektóre 
wpadli, jako świadszą Epifanijusz i Cyprianus, także i Ursatius, o którym 
Sozomenus w Historyjej zmienkę czyni. [117] A tak nie w zgodzie około 
nauki Ewanjelijej a używania świątości tylko, jako luteranowie uczą, jed-
ność Kościoła Bożego zależy, pogotowiu, ani sama wiara Kościół jednoci, 
co by snadź kto mógł wziąć z onego pienia kościelnego: „Przydź, Duchu 
Ś[więty], napełni serca twych wiernych, któryś po rozmaitości wszech 
języków zgromadził narody w jedności wiary”, ale to część zjednocenia, 
a nie wszystko, chyba iżeby kto przez wiarę wszystko, co ku wierze a Za-
konowi krześcijańskiemu należy, rozumiał.

[118] D.: W czemże wżdy na koniec ta jedność Kościoła zależy? 
M.: Powiem. Dwojakie bywa zgromadzenie albo zjednocenie wiela rze-
czy: jedno porządne, drugie ledajakie. Ledajakie jest, gdzie części albo 
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rzeczy ledajako się zbieżą, a nie na tym, gdzie a jako która leży albo stoi, 
jako kupa zboża, stado źwirząt. Porządne, gdzie każda część albo rzecz 
musi swe miejsce, sposób i sprawę mieć, jako jest ciało człowiecze, dom, 
miasto, bo w ciele ine miejsce ma głowa, ine plecy, żywot, ręce, nogi, pal-
ce, inakszy też sposób, inszą sprawę, nie ku swemu tylko własnemu po-
żytkowi, ale ku potrzebie i zachowaniu całości wszystkiego ciała służącą; 
także w domu drzwi, okna, ściany, słupy, tło, dach; także w mieście domy, 
wieże, brony, ulice, różne płci, wieki i stany ludzi. A to stosowanie róż-
nych miejsc, sposobów i spraw różnych części między sobą a ku wszyst-
kiemu onemu zgromadzeniu rządem albo porządkiem (co jedna rzecz 
jest) zowiemy, który ony różne części jednoci a w jedności zachowywa. 
[119] A póki to trwa w ciele, iż każdy członek na swym miejscu, swym 
sposobem stojąc albo leżąc, swego własnego powinowatstwa strzeże, 
nie tylko ku swej własnej, ale wszech inych członków i wszystkiego ciała 
potrzebie i lepszemu, tak iż oczy patrzą nie sobie tylko, ale i rękam i no-
gam, i ustom, i wszystkiemu ciału; usta jedzą, język mówi, nogi chodzą, 
ręce robią, bronią i podawają nie tylko sobie, ale i wszem inym członkom 
i wszystkiemu ciału, póty ona jedność ciała trwa a nie rozsypuje się; ale 
gdzieby głowa do piersi albo do kroku, ręce na szyję albo na grzbiet, nogi 
na głowę przenieść się chciały, albo nogi piętami a palcy wzgórę, a udami 
albo kolany na dół się obracały, głowa oczu, ust, uszu odbywała, albo też 
oczy mówić, ręce widzieć albo miasto żołądka trawić, palce słyszeć albo 
jeść chciały, każde powinności a sprawy swej odstąpiwszy, już by tam 
nie tylko kształt, ale i jedność ciała onego trwać nie mogła. [120] W mie-
ście też mąż, niewiasta, stary, młody, kupiec, rzemieślnik, robotnik, oracz 
różne miejsca, dostojeństwa i powinowatstwa mają, wedle którego póki 
się wszystcy zachowają, trwa rząd, zgoda i jedność w mieście, ale gdzie 
każdy w swą pójdzie, tam nierząd, a za nim roztyrk i rozerwanie. A tak 
w rządzie jedność ciała i miasta zależy, także i domu, i wojska, i kró-
lestwa; żadne z tych zgromadzenie bez rządu jedności swej zachować 
nie może. [121] A rząd on sam z siebie ani z prawa albo ustaw onego 
zebrania stać i trwać nie może, gdzie nie będzie kogo, kto by ji sprawował 
i strzegł go, prawa wykładając, egzekucyją ich czyniąc i broniąc ich prze-
ciw złości, przewrotności i zuchwalstwu ludzkiemu, jako w mieście, woj-
szce, królestwie dostojeństwa i urzędy, w domu gospodarz, gospodyni, 
klucznik etc., w ciele <głowa> suche żyły, dech, siły duszne ożywiająca, 
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ruchająca i czująca, które jakoby urzędnicy wszystkie członki, każdy 
swym osobliwym obyczajem, ruchają i sprawują. A im więtsze zgroma-
dzenie, tym więcej urządników i różnych urzędów w nim być musi; wię-
cej w mieście niżli w domu, w królestwie niżli w mieście, a każdy z nich 
wedle swego powinowatstwa w swym poruczeństwie rządu dozira i od 
tego imię ma, iż rządu strzeże. [122] Nie dosyć na tym. Ale ma li jeden 
a zgodny rząd być i trwać, musi jeden nawyższy urząd być, od którego by 
wszystkie ine pochop miały, a który by wszystkich dozirał a ku jedności 
je sprawował, abowim by dobrze żadny z powinowatstwa swego nie wy-
kraczał, ale każdy swego tylko patrząc, nie oględowałby się na drugie ani 
na pospolite dobro, a nie wszystcy by ku jednemu końcu sprawy swoje 
ściągali (co by było, gdzieby jeden wszystkim nie zamierzał, co, gdzie, 
kiedy, jako a dlaczego sprawować mają), musiałaby się ona jedność roz-
targnąć. [123] Jako gdzieby w wojszce nawyższego hetmana nie było albo 
gdzieby go wszystcy ini urzędnicy nie słuchali, ale porucznicy różnie, 
każdy po swej woli, swoję część wojska szykował, a tegoż czasu picny 
w picowanie jechać, oboźny obóz zataczać, rotmistrz rotę swą ku sztur-
mowi ćwiczyć albo namioty rozbijać chciał, ten, który jest nad jezny-
mi, koni pokarmować kazał, a drabi też i jezni przełożonych swych nie 
słuchając, wedle swej wolej się sprawowali, a tak każdy w swą poszedł 
(bo by jeden drugiemu nie chciał ustąpić), nie byłoby za pieniądz rządu 
ani jedności, a za tym albo by się ono wojsko rozproszyło, albo by go 
nieprzyjaciel pożył. [124] A przeto muszą wszystcy oni urzędnicy, zanie-
chawszy wszystkiego inszego, ku wolej hetmańskiej, każdy wedle swego 
obowiązku, sami siebie i ty, które mają w swym poruczeństwie, gotować 
i sprawować, chcą li dobrze a zgodnie nieprzyjacielowi odpirać, a sami 
siebie i wojsko ono w całości zachować. Także i w mieście, w domu, 
w królestwie musi jeden nawyższy urząd być, który by wszystkimi iny-
mi władnął. A nic tu na tym, lubo jeden, lubo kilko albo i więcej tych 
urzędników nawyższych będzie, byle jeden urząd zgodnie a jednostajną 
władzą sprawowali.

[125] D.: K czemuż to przywodzisz? M.: Abych-ci dowodnie ukazał, 
w czym jedność Kościoła zależy, ponieważ on jest zgromadzenie nieja-
kie, a zgromadzenie każde, ma li jedno być, musi czym być zjednoco-
ne. [126] Patrzmyż jakie zgromadzenie Kościół, wedle tego, co-m teraz 
rozbirał: jeśli ledajakie, czy-li porządne. A iż porządne, z przodku-m 
powiedział, i okazuje się z onych podobieństw, gdzie ji Pismo Ś[więte] 
a Słowo Boże, jakom wyższej powiedał, królestwu, wojsku sprawionemu, 
miastu, domowi, ciału przyrównywa. Pisze też Paweł ś[więty] do Ko-
ryntów: „Wszystko się między wami utciwie a porządnie niechaj dzieje”. 
Koloseńczyki też z rządu chwali. A jeśli koryntski a koloseński Kościół, 
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który tylko części były powszechnego Kościoła, porządne być miały, 
pogotowiu wszystek Kościół, przeciw któremu brony piekielne, wedle 
obietnice Pańskiej, przemóc nie mają. A przeto jako ciało, dom, miasto, 
wojsko, królestwo, tak i Kościół rząd w jedności zachowa.

[127] A ma li rząd w nim być a wszystko się porządnie dziać, muszą 
być urzędy i urzędnicy, którzy by obywatele jego między sobą i z Bogiem 
jednocili, a dobrem pospolitym, co jest, Słowem Bożym i świątościami 
ku lepszemu wszystkiego Kościoła szafowali i dozirali tego, aby każdy 
krześcijanin wiedział swoje powinowatstwo, a z niego nie wykraczał; wy-
stępny, aby powściągnion i karan był; spory a różnice, aby się nie wszczy-
nały, a gdzieby się spór albo wątpliwość jaka około wiary, spraw i Zakonu 
wtoczyła, której Pismo (które sobą nie władnie, ale tam i sam naciągane 
być może) rozprawić nie może, aby przez ony urzędniki rozprawiona 
była; na koniec, we wszem, co się ściąga ku lepszemu każdego zwłasz-
cza i wszystkiego Kościoła, aby pewna, dobra i porządna sprawa, zgoda 
i jedność zachowana była. A ma li prawy porządek i jedność w Kościele 
być, musi w nim też być jeden nawyższy urząd, który by wszystkiemi 
inymi władnął a zgadzał je, gdzieby jedność targać chcieli, a każdemu 
kres zamierzał.

[128] Rzecze nowokrzczeniec, iż to wymysły ludzkie, Kościół Boży 
takich urzędów ani urzędników nie potrzebuje, abowim Bóg sam w nim 
rząd postanowił, sam go też strzeże i dozira, Duchem Ś[więtym] serca 
ludzkie sprawując. Prawda to wierna, iż Bóg sam w Kościele rząd sta-
nowił i sam go dozira, co-m ja też, jeśli pamiętasz, Pismem wywodził; 
a nie tylko o Kościele, ale i o domie, i o mieście, i o królestwie to mamy 
rozumieć. Poświadsza tego Dawid, tak śpiewając: „Gdzie Pan nie zbuduje 
domu, nadaremno robią ci, którzy ji budują. Gdzie Pan nie będzie strzegł 
miasta, próżno czuje ten, kto go strzeże”. Bóg-ci Kościół zbudował i rząd 
w nim stanowił, i sam go dozira, ale jako ono, tak i to przez ludzie spra-
wował i sprawuje; przez apostoły i namiastki ich ludzie ku wierze nawra-
cał a Kościoła tego urzędniki czynił; przez ty-że zamierzał im, jako się 
mieli w Zakonie jego sprawować; przez ludzie je też rządzi, co iż na ten 
czas insze pisma opuszczę, z onych się słów Pawła ś[więtego] okazuje, 
gdzie niekogo inego, jedno ludzie w Efezie napomina, aby pieczą mieli 
o sobie i o wszystkiej trzodzie, w której (powiada) „Duch Ś[więty] po-
stawił was stróżmi albo biskupy, abyście rządzili Kościół Boży”. A przeto 
rząd, który bez urzędów być nie może, Kościół jednoci.

[129] A tak nowokrzczeńcy, pikardzi i ini kacyrzowie, którzy urzę-
dów kościelnych, a zatym ani porządku między sobą nie mają, powieda-
jąc, „iżeśmy wszyscy jedno w Krystusie Jezusie”, jako pisze Paweł do 
Galatów, nie są w jedności Kościoła ani do niego przysłuchają, także i ci, 
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którzy acz porządek niejaki mają między sobą, ale nie jednostajny, bo 
jednego Kościoła, jako i domu, i miasta, i wojska, i królestwa, jeden 
a jednostajny rząd ma być. Prawda-ć, iżeśmy w Krystusie wszystcy jedno, 
ale nie jako oni rozumieją. Indzie to sam Paweł jaśnie wykłada, pisząc, 
„iżeśmy wszystcy jedno ciało, ale jednego ciała różne członki, zachowa-
jące między sobą jedność i porządek”. [130] D.: Wszak luteranowie mię-
dzy sobą jednostajny porządek mają, także i sakramentarzowie, i czecho-
wie między sobą. M.: O czechach nie mówię, acz i ci, słyszę, różni są 
między sobą, ale między sakramentarzmi i luterany tak jest jednostajny 
rząd kościelny, iż nie rzkąc w powiecie, ale w mieście każdym inakszy, 
a inakszy teraz, inakszy przed rokiem albo dwiema. Ale by dobrze jed-
nostajny był, jeszcze nie dosyć na tym: jeden ma być a jednostajny 
nie w jednym kącie albo państwie, ale we wszem krześcijaństwie. I to 
nie leda jaki, ale przez apostoły postanowiony, bo mogłoby to być, iżeby 
wiele ludzi i narodów krześcijańskich po wielu krain świata, uwiedszy 
się w błąd, nowy jaki rząd sobie wymyślili a przez długi czas jednostajnie 
się go dzierżeli. Ale gdzieby on rząd inakszy był niż apostolski, nie byłby 
to Kościół Boży, abowim nie apostolski. A dlatego nie tylko jeden, świę-
ty i powszechny, ale i apostolski Kościół ono sławne concilium konstan-
tynopolskie, wyższej namienione, wyznawa, iż apostolski, a nie inakszy, 
rząd w nim być ma. [131] D.: Czemu nie Krystusów, gdyż ji Krystus 
założył i zbudował? M.: Tak jest, Krystus ji założył i zbudował, ale zaczął 
a założył tylko sam przez się, a przez apostoły po swym wniebowstąpie-
niu dokonał i rząd w nim postanowił, co się stąd znaczy, iż nigdzie 
w Ewanjelijach ani gdzie indzie w Piśmie Nowego Zakonu niemasz o Ko-
ściele Krystusowym zmienki, iżeby już był, aliż po wniebowstąpieniu 
Pańskim i po zesłaniu Ducha Ś[więtego], i to nie pirwej, aliż Matyjasz na 
miejsce Judaszowo był obran, Piotr władzą swoję okazować począł, to 
jest aliż porządek niejaki był przez apostoły między krześcijany postano-
wion, co się z Spraw Apostolskich okazuje. [132] Pan też sam gdzie Ko-
ścioła zmienkę czyni u Matusza ś[więtego], tak mówiąc: „A na tej skale 
zbuduję Kościół swój”, nie mówi „zbudowałem” albo „buduję”, ale „zbu-
duję” potym. A to niedługo przed śmiercią mówił, kazawszy już przed-
tym o trzy lata. A tak przez apostoły po ześciu Pańskim Kościół zbudo-
wan, jako i Ezaijasz dawno o tym prorokował, imienim boskim ku 
Kościołowi tak mówiąc: „I przywrócę ja tobie sędzie twoje, jako byli 
pirwej, a radę twoję jako z staradawna. Potym będziesz nazwan miastem 
sprawiedliwego, miastem wiernym”. A to tu obiecuje, iż za przywrócenim 
sędziów i rad, to jest za postanowienim rządu przez apostoły, które i Pan 
sam zowie sędziami Żydów (którym ta obietnica była dana), Kościół 
będzie przezwan miastem sprawiedliwego Pana Krystusa, którego i Ju-

Jednostajny rząd  
jednego Kościoła

1[Ad] Cor[inthios] 12

Apostolski porządek,  
od którego Kościół apostolski

Kiedy się Kościół zjawił

Act[orum] 8.9

Matth[aei] 16

Esa[iae] 1

Matth[aei] 12
Luc[ae] 11

Matth[aei] 27



169

dasz przeklęty, i żona Piłatowa sprawiedliwym zwali, i miastem wiernym, 
zgromadzenim porządnym albo Kościołem wierzących. [133] Tenże ji 
potym wnet zowie domem Pańskim (jako i Paweł ś[więty]), powiedając, 
iż „będzie ostatnich dni zgotowana góra domu Pańskiego na wirzchu gór, 
i będzie podwyższona nad pagórki, i popłyną do niej wszystki narody, 
i pójdzie mnóstwo ludów, i rzekną: «Pomy, wstąpmy na górę Pańską a do 
domu Boga Jakobowego, i nauczy nas dróg swoich, i będziemy chodzić 
po ścieżkach Jego»”. Przez dom Pański, jakom powiedział, Kościół Boży 
znamienuje, a powieda, iż góra, na której ten dom stać miał, która we-
dług proroctwa Danielowego napełniła wszystkę ziemię, to jest Pan Kry-
stus albo Zakon Jego, miał być zgotowan na wirzchu gór, to jest na po-
stanowieniu i porządku apostolskim, którzy też są górami albo pagórki, 
na których gruncie też, Paweł ś[więty] powieda, iż Efezowie są zbudo-
wani, mieszczany świętych a domowniki Bożymi. [134] A iże się to pro-
roctwo Ezaijaszowo tak ma rozumieć, nie chcę tu Hijeronima albo któ-
rego inego doktora ś[więtego] wykładem, ale samegoż Ezaijasza słowy 
wywodzić, który wnet za onymi słowy tak mówi: „Abowim z Syjon wy-
nidzie Zakon a Słowo Pańskie z Hijeruzalem”. To-ć się nie rozumie o Za-
konie Mojżeszowym, który dawno przedtym był dan, a nie na Syjon 
górze albo w Hijeruzalem, ale na Synaj, górze arabskiej, ani też o Pana 
Krystusowym kazaniu, bo On też nie na Syjon ani w Hijeruzalem, ale 
w Galilejej kazać począł, jako świadszy Matusz ś[więty], w Galilejej czę-
stokroć przebywał, w Galilejej w niebo wstąpił, ale o nauce i porządku 
apostolskim, który wedle rozkazania Pańskiego, od Hijeruzalem począw-
szy, po wszystkich narodziech miał się rozszyrzyć. A iż się tak stało, 
z ksiąg Spraw Apostolskich jaśnie się okazuje. [135] A dlatego, acz nie 
jest inszy, jedno Krystusów ten Kościół (bo Krystusowi, a nie sobie ji 
apostołowie budowali), jednak ji nie Krystusowym, ale apostolskim 
sławne ono concilium nazwało nie prze co inego, jedno iżby ludzie zwo-
dzić się nie dawali tym, którzy się za to wydawali, iżeby byli Krystusem 
albo Duchem Ś[więtym], jako Montanus, albo iżeby prawą a szczyrą na-
ukę Krystusowę z osobliwego objawienia Bożego mieli, a przeto nowy 
rząd sobie stanowili, o których Pan sam prorokował, iż mieli przychodzić 
i wiele ludzi zwodzić. Jakoż wiele takich było jeszcze wnet od apostol-
skich czasów począwszy, i po dziś dzień ci nowi ewanjelistowie tym się 
chełpią. A toż, iżby się ludzie nie mylili, a nie w inym Kościele Krystusa, 
to jest nauki Krystusowej, szukali, mimo ten, który od apostołów pewny 
porządek z nauki Krystusowej płynący wziąwszy, do końca ji nieporuszenie 
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zachowa, dlatego apostolski Kościół wyznawamy, z którym sakramenta-
rze, luteranowie, czechowie, Ruś, grekowie i inszy wszystcy odszczepień-
cy składu nie mają, ponieważ się od jednostajnego porządku jego odry-
wają, inaksze porządki sobie wynajdując niżli nam apostołowie 
zostawili. [136] D.: Nie przyznawają się oni k temu, i owszem, twirdzą, 
iż myśmy porządku apostolskiego odstąpili albo naszy przodkowie, a oni 
ji zadzierżeli albo znowu w rezę wstąpili. M.: To się samo pokaże, gdy 
obaczymy, jaki porządek w Kościele apostołowie zostawili. Przodkiem, 
iż wnet z pirwu za apostołów nie zamieszanie a zgraja nierządna, ale 
rząd, zgoda i jedność była w Kościele, świadszy Łukasz ś[więty] w Spra-
wach Apostolskich, tak pisząc: „A gromady albo zebrania wierzących 
było jedno serce i jedna dusza”. A to jedność a tak wielka, iż więtsza być 
nie mogła, a na znak tego przykłada: „A żaden z nich to, co dzierżał, nie 
mówił, iżeby jego było, ale wszystkie rzeczy między niemi były spólne”. 
[137] A to w takim zjednoceniu, abyś nie mnimał, iż nierząd był, a jeden 
drugiemu wydzierał, jako ci nowi apostołowie czynią i uczą, a żaden 
własnego nic nie miał, dawa znać, iż przedsię kto chciał, swoje dzierżał, 
acz tego nie sam używał. I dalej pisze: „A wielką mocą albo władzą apo-
stołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Krystusa, Pana 
naszego, a łaska wielka była w nich wszystkich”. A to nie wszystcy oni 
ludzie kazali albo świadectwo dawali o zmartwychwstaniu Krystuso-
wym, ale apostołowie tylko, chocia ich wiele było między nimi, którzy 
Go po zmartwychwstaniu widzieli, jako świadszy Paweł ś[więty], iż się 
ukazał więcej niżli piąciset braciej, a tak dobrze o tym świadectwo dać 
mogli. [138] Cóż dalej Łukasz powieda? „A nie było nikogo niedosta-
tecznego między niemi”. A to zaś o jedności a rządzie. A jako? Abowim 
którzykolwiek mieli role albo domy, przedawszy, przynosili pieniądze, 
które za nie brali, i kładli je przed nogi apostolskie – a to wyznawają 
przełożeństwo apostolskie. I tu rząd, który się jeszcze lepiej wnet okazu-
je: nie brał sobie każdy, co chciał, ale „udzielano (mówi) każdemu, jelo 
mu było trzeba”. Widzisz tu rząd, który on Kościół jednocił, wszystcy-ć 
tam jedno byli, ale nie wszystcy jedno czynili, ani każdy, co mu się wi-
działo, ale jedni kazali, drudzy słuchali; jedni szafowali, drudzy brali. 
A to różne sprawy, różne stany, różne urzędy, o których Paweł ś[więty] 
do Koryntów i do Efezów dowodniej pisze; do Koryntów tak: „A niektó-
re ustawił Bóg w Kościele, przodkiem apostoły, po wtóre proroki, po 
trzecie doktory, potym mocy, potym łaski uzdrawiania, wspomagania 
albo udzielania, rządzenia, rozmaitość języków, i zaż wszyscy apostołmi? 
i zaż wszystcy proroki?” etc. [139] A do Efezów tak pisze: „A On dał 
Kościołowi niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewanjelisty, dru-
gie pastyrze i doktory dla doskończenia świętych, dla posługi, dla zbu-
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dowania Ciała Krystusowego, aż się zbieżymy wszystcy w jedność wiary 
a uznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku 
Krystusowego, abyśmy już nie byli maluczkimi, którzy byśmy się narza-
li, a których by unosił wielki wiatr nauki w obłudności ludzkiej, w chci-
wości ku załodze błędu, ale aby prawdę czyniąc w miłości, rośliśmy we 
wszem weń, który jest Głowa – Krystus”. [140] Jakoż jaśniej mógł wypi-
sać porządek kościelny i urzędy, które od kogo, dlaczego i póki są posta-
nowione? Od kogoż? Acz tu powiada na jednym miejscu, iż od Boga, na 
drugim – od Krystusa, co jedna rzecz jest, bo Krystus – Bóg. Ale nie iny 
porządek tu rozumie, jedno ten, który Krystus lubo sam przez się przod-
kiem między apostołmi, lubo przez apostoły w Kościele postanowił; co 
apostołowie czynili, przypisując Panu samemu, który im rzekł: „Kto was 
słucha, mnie słucha”, a „jako mię Ociec posłał, tak ja was też ślę”, bo sam 
za żywota nie czytamy, iżeby porządek a urzędy jakie stanowił, chyba 
dwunaście apostołów a siedmidziesiąt i dwu uczniów, a Piotra pastyrzem 
owiec swoich i sprawcą Królestwa Niebieskiego. [141] Insze wszystkie 
urzędy, które tu Paweł wymienia, apostołowie po wniebowstąpieniu Pań-
skim stanowili, co i sam Paweł, tu do Efezów pisząc, poniekąd znać 
dawa, abowim uczyniwszy zmienkę o wniebowstąpieniu Krystusowym, 
a iż On, wstąpiwszy tam, dał dary ludziom, opisuje, jakie to dary. 
„Dał – powiada – niektóre apostoły, niektóre…” etc. A to ty dary a urzę-
dy dał przez kogo? Sam przez się Matyjasza tylko a Pawła apostoły dał, 
drugie bez pochyby przez apostoły. [142] A nie tylko ty urzędy, które tu 
Paweł na obu miejscu spomina, Krystus przez apostoły Kościołowi dał, 
ale i dyjakony, o których postanowieniu tcimy w Sprawach Apostolskich; 
i kapłany, które Piotr, Jakub i Paweł presbiteros, po naszemu – starszymi, 
nie od lat, ale od przełożeństwa zową; i biskupy, o których Łukasz 
w Sprawach Apostolskich spomina, a Paweł do Tymoteusza i Tyta pisząc, 
powinowatstwa ich, a przez kogo i którym obyczajem na ten urząd wsta-
wieni być mają, opisuje. Acz się i biskupi, i kapłani między onymi, które 
Paweł ś[więty] na miejscach wyższej namienionych wymienia, zamyka-
ją. [143] A iż jako ty urzędy rozdzielne są, tak przez różne osoby mają 
być sprawowane, na miejscu wyższej namienionym oznajmuje Paweł, 
pisząc, iż nie wszystcy są apostołmi ani proroki, ani doktormi etc., ale 
drudzy tymi, drudzy owymi, według udzielania łaski i darów Bożych, 
które udzielanie jedenże Duch sprawuje wedle swej wolej: jednemu na 
tę, drugiemu na iną sprawę, a na jednęż jednemu więcej, drugiemu 
mniej, a przedsię każdemu, godnemu i niegodnemu, nie wedle zasługi 
jego, ale wedle swej wolej, tak złych, jako dobrych ku takim sprawam 
używając. A przeto nie lżej źli niżli dobrzy, niegodni niżli godni urzęd-
nicy, jako słudzy a namiejstnicy Boży, którzy Panu swemu stoją i upadają, 
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jako tenże Paweł indzie pisze, od nas tcieni i ważeni być mają, abowim 
pod zawieranim Pan powieda, iż kto przyjmuje tego, kogo On pośle, Jego 
samego i Onego, kto Jego posłał, to jest Boga Ojca, przyjmuje, a Krystu-
sem gardzi, kto apostołmi, a tak i inszymi urzędniki kościelnymi od 
Boga danymi, jakoś słyszał, gardzi. Co nie mniej o Judaszu niżli o dru-
gich apostolech mówił. Złemu złość jego samemu szkodzi, urzędowi nic 
nie szkodzi, jakom wyższej powiedał.

[144] Dlaczegoż ty urzędy Krystus w Kościele postanowił? A to – po-
wiada Paweł – dla skończenia świętych, i to jest dla przywiedzienia ludzi 
ku wierze i Zakonowi Jego, przez który świętymi się stawają, i zachowa-
nia, i potwirdzenia w nim przez naukę, napominanie, rząd i karność, 
bo to wszystko się w onym słówku „skończenia” zamyka. Co dalej? Dla 
posługi, rozumiej – około świątości, od czego też szafarzmi świątości 
albo tajemnic Bożych są nazwani, które szafowanie nie wszystkim wo-
biec, ale tylko na to obranym należy, o czym się niżej dowodniej powie. 
Cóż dalej? Dla zbudowania Ciała Krystusowego, to jest postanowienia 
i sprawowania Kościoła. A jako to, sam wykłada: „abyśmy się nie wahali 
albo nie narzali jaką wątpliwością około wiary i spraw krześcijańskich; 
aby nas nie unosił leda wiatr nauki obłędliwej albo przewrotnej, ale aby-
śmy prawdę czyniąc…” etc., to jest uprzejmie się sprawując, w miłości 
przeciw Bogu i bliżniemu pomnażali się we wszem dobrym, w zgodzie 
a w jedności Kościoła Krystusowego, którego On, jako jednego ciała, 
Głową jest. Widzisz, iż tu nic nie opuścił, co a dlaczego ci urzędnicy 
w Kościele sprawować mają. [145] D.: Ale tu nie mówi, iżeby rządzić 
a rozkazować mieli, jako dziś biskupi a prełaci czynią. M.: Od czegoż 
urzędnicy nazwani? Jedno od rządu albo rządzenia. D.: Ale ich Paweł ani 
tu, ani gdzie indzie urzędniki nie zowie, jedno sługami Krystusowymi 
i kościelnymi a szafarzmi tajemnic albo świątości Bożych. M.: Prawda, 
ale i króla-ć sługą Bożym zowie, a nie urzędnikiem, a jednak tego rzec 
nie możesz, iżeby król urzędnikiem nie był a rządzić i rozkazować nie 
miał. Słyszałeś, iż dla rządu urzędy i urzędnicy są w Kościele. D.: Ale ten 
rząd tylko uczenim, napominanim, pocieszanim a rządnym szafowanim 
świątości urzędnicy kościelni czynić mają. M.: Tak nowokrzczeńcy i lu-
teranowie czasem powiedają, a gdzież o tym w Piśmie? Ponieważ nic nie 
przyjmują, jedno co w Piśmie jest. D.: Ano powiedał Pan Krystus aposto-
łom, iż nie tak miało być między nimi, jako między królmi a pany świet-
skimi, ale ktobykolwiek chciał być więtszym a pirwszym między nimi, 
miałby być ich sługą. M.: Ty słowa urzędnikom kościelnym rządzenia 
i rozkazowania nie odejmują, o czym się, dalibóg, indzie szyrzej powie 
i wywiedzie, a przy tym, jako się ty słowa mają rozumieć, a jako je Ko-
ściół krześcijański rozumie i zawsze rozumiał. [146] D.: I tu, cokolwiek 
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Paweł mówi o skończeniu świętych, zbudowaniu Kościoła i jakichkol-
wiek sprawach tych to urzędników, a dlaczego są w Kościele, widzi mi się, 
iż nic się nie ściąga ku rządzeniu a rozkazowaniu, ale tylko ku posłudze 
w nauce i w świątościach, upominaniu i pocieszaniu. M.: I owszem, żad-
na z tych spraw albo posług, a zwłaszcza iżebyśmy się nie narzali ani nas 
unosił leda wiatr nauki, a iżebyśmy prawdę czyniąc, pomnażali się etc., 
jako Paweł ś[więty] powieda, bez rządzenia a rozkazowania dobrze 
a pożytecznie sprawowana być nie może. Ale niechaj tak będzie, jako 
ty rozumiesz, iż się tu ty słowa ku rządzeniu a rozkazowaniu nie ściąga-
ją, gdzież ono podziejesz, co tenże Paweł, do Koryntów pisząc, między 
inymi urzędy gubernationes, to jest rządzenie spomina? Tu-ć się żaden 
kacyrz wyśliznąć nie może. Gdzież ono, co tamże o pastyrzoch albo co 
Piotr o kapłaniech albo starszych pisze, napominając ich, aby paśli trzo-
dę Krystusowę? [147] D.: Paśli, ale nie rządzili. M.: Cóż inego jest paść, 
zwłaszcza kiedy się o rozumnym stworzeniu rozumie? Jedno rządzić. Co 
się nie tylko z Homera i wiele inszych pogańskich pisarzów i doktorów, 
ale i z Pisma Świętego jaśnie pokazać może, jako ono o Dawidzie: „Ty 
będziesz pasł lud mój izraelski” – mówi Bóg, a wnet to tamże wykła-
da: „A ty będziesz wodzem albo książęciem nad Izraelem”; także Dawid 
sam: „Pan mnie pasie”, jako w greckim stoi, a w łacińskim – „rządzi”, a na 
drugim miejscu: „Obrał (rozumiej – Bóg) Dawida, sługę swego, aby pasł 
Jakoba, sługę jego”. Widzisz, iż tu przez pasienie nic się inego nie rozu-
mie ani może rozumieć, jedno rządzenie, bo iżebyś chciał przez pasienie 
karmienie albo uczenie rozumieć, nie był-ci Dawid mistrzem a uczycie-
lem ani też szafarzem albo obrocznym, ale rządzicielem a królem żydow-
skim. [148] Ano Paweł też w Efezie ku starszym albo kapłanom, albo 
przełożonym Kościoła mówiąc, powieda, iż je Duch Ś[więty] biskupy 
albo stróżmi postawił, aby rządzili Kościół Boży. Gdzie w greckim też 
stoi – „paśli”, co się z Piotra ś[więtego] słowy zgadza, a jednak Hijero-
nim ś[więty] albo ktokolwiek na łacińskie wykładał Nowy Zakon jedno 
słówko ποιμαίνειν, od którego pastyrze, ποιμένας, zową, u Piotra „paść”, 
u Łukasza „rządzić” wyłożył, dawając znać, iż pasienie przełożonych 
duchownych nic inego nie jest, jedno rządzenie. [149] Ale nie trzeba 
wiele słów ani dosadów około rzeczy jasnej, ano Paweł ś[więty] Tytowi 
biskupowi każe mówić i upominać, i karać ze wszelką władzą. Tymote-
uszowi też nie tylko uczyć, ale i rozkazować każe, a na przodku pisze, iż 
go dlatego w Efezie zostawił, aby opowiedział albo właśniej z greckie-
go – przykazał niektórym, aby inaczej nie uczyli ani się wdawali w ba-
śni. A niżej też o biskupiech: „Jeśli kto domu swego rządzić nie umie, 
jakoż będzie miał pieczą o Kościół?”, to jest, jako będzie Kościół rzą-
dził? Żydom też rozkazuje, aby posłuszni byli przełożonych swych, 
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a nie o inych tam mówi, jedno o kościelnych, bo przykłada: „Abowim 
oni czują jako ci, którzy mają czynić liczbę z dusz waszych”. A mam li 
ja kogo posłuszen być, musi mi rozkazować. [150] A sam o sobie do 
Koryntów tak pisze: „Co chcecie, iżebych z prętem do was przyszedł, 
czy-li z miłością a duchem łaskawości?”. Widzisz tu pręt władzej a ka-
rania? A we Wtórym Liście: „Pogotowiu mając karać wszelkie niepo-
słuszeństwo”. A wnet potym: „Abym się też co więcej chełpił z władzy 
naszej, którą nam Pan dał ku zbudowaniu, a nie ku skażeniu waszemu, 
nie będę się tego sromał”. A nie tylko słowy, ale i skutkiem tę władzą 
okazował, abowim nie tylko uczył, ale też karał, gdy Koryntczyka onego, 
który z macochą obcował, czartowi oddał na zagubę ciała; Hymeneusza 
też i Aleksandra zaklął; Elimasa Czarnoksiężnika ślepotą skarał; Piotr 
ś[więty] też Szymona Czarnoksiężnika nie tylko sfukał, ale i Kościoła 
odsądził, jakoś wyższej słyszał; Ananijasza z Zafirą na śmierć skazał.

[151] Pan Krystus sam, od którego wszystkie urzędy w Kościele, bi-
czem z kościoła żydowskiego wybił ty, którzy w nim kupiectwo stroili, 
i stoły bankirzom poprzewracał, i pieniądze rosypał. Widzisz, iż nie tylko 
uczył a świątościami szafował. A gdy Go Żydowie pytali, którą mocą to 
czynił, dał znać, iż Bożą, która iż też i apostołom użyczona jest, okazało 
się, gdy za Pawłowym skazanim Elimas wnet oślnął, za Piotrowym Ana-
nijasz i żona jego zdechli. A to się stała egzekucyja apostolskiego skaza-
nia nie przez człowieka, ale przez Boga samego (który martwi i ożywia, 
jako Anna, Samuelowa matka, mówi), aby się tym znaczniej władza apo-
stolska okazała, iż nie zinąd, jedno od Boga jest, a ludzie aby się jej bali, 
w czas zabiegając tym kacyrzom, którzy ją za naszych czasów tłumią 
i niszczą, ale nie przemogą brony piekielne.

[152] D.: Tak-ci jest, iż muszą mieć władzą jaką urzędnicy kościelni, 
mają li rząd czynić a strzec go w Kościele, by jedno miernie tej władze uży-
wali a z kresu swego nie wykraczali. M.: To prawda, iż czasem wykraczają, 
ale im też świeccy wiele przez granice ujmują a w sprawy i urzędy ich się 
wpirają, a już na koniec i sąd a rozeznanie około wiary a kacyrstwa, co pra-
wie własna rzecz biskupia, sobie przywłaszczają. A ono, by dobrze, aby każ-
dy swego patrzył. Ale odłóżmy to na inszy czas i miejsce. Tu dosyć o tym, 
iż nie broni Słowo Boże kościelnym urzędom rządzenia i rozkazowania, 
i owszem, dawa im wielką władzą nie tylko w sądziech i karaniu występ-
nych, jakoś teraz słyszał, ale i w przykazowaniu i rozprawieniu wątpliwości 
potocznych, które się dotyczą sprawy Zakonu i wiary krześcijańskiej, co 
się wczora jaśnie wywiodło. A toż masz rząd albo porządek od apostołów 
w Kościele postanowiony, od którego apostolskim Kościołem ji zowiemy.

[153] D.: Długoż ten rząd w Kościele trwać miał? M.: Dobrze-ś mi 
przypomniał. I tego Paweł nie zaniechał: „Aż się zbieżymy – powieda – 
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wszystcy w jedność wiary i uznania…” etc., to jest „aż do końca, kiedy Pan 
Krystus poda Królestwo to Bogu i Ojcowi”, jako indzie pisze tenże Paweł, 
a kiedy Bóg wszystko we wszystkich będzie, to jest sam przez się w wy-
branych a w Kościele Niebieskim, niemającym zmarsku ani zmazy, ani 
co takowego, wszystko będzie sprawował – a to kres porządku apostol-
skiego, który po dziś dzień przez tylo wieków w Kościele krześcijańskim 
trwa i do końca trwać będzie. [154] Patrzmyż, najduje-li się ten porządek 
u luteranów, sakramentarzów, husów, Rusi, greków, tedy wnet poznamy, 
jeśli u nich Kościół Boży ten, o którym się tak długo badamy. A są-ż 
u nich wyższej wyliczany urzędy? Nie mówię proroctwo, rozmaitość ję-
zyków, uzdrawiania chorych, apostołowie, ewanjeliści, których więcej 
ku zakładaniu a budowaniu Kościoła potrzeba było niżli ku rządzeniu 
i zachowaniu zbudowanego, a które i u nas po zbudowaniu jakmiarz 
ustały; ale są-ż u tych to odszczepieńców i kacyrzów pastyrzowie a dok-
torowie albo kapłani i biskupi, którzy nawięcej kościelnego porządku 
dozirać mają, jako się z Pisma okazało? [155] D.: Ja nie wiem inaczej, 
jedno iż oni mają kapłany i biskupy, które Ruś popy, baćkami, władyki 
i też episkopy po grecku zową; ci drudzy dzisiejszy fara<r>zmi a sługami 
kościelnymi i pastyrzmi. M.: Prawda, iż Ruś a grekowie dzierżą się w tym 
z nami wespołek porządku apostolskiego, ale u luteranów, husów, sakra-
mentarzów fararzy, pastyrzowie a słudzy oni kościelni nie są ani biskupy, 
ani kapłany. D.: Czemu? Ale spytam pirwej, jeśli różność jaka, nie mówię 
w dostojeństwie, ale w urzędzie między biskupem a prostym kapłanem? 
M.: Lutherani i ci drudzy powiedają, iż nie, a mają po sobie nie tylko 
Aeryjusza, kacyrza starego, który to twirdzi, iż jedna rzecz kapłan a bi-
skup, ale poniekąd i Hijeronima ś[więtego], abowim pisze Hijeronim, iż 
niegdy z przodku jeden to urząd był biskupi a kapłański, ale dla uchro-
nienia roztyrków kapłani, obrawszy jednego między sobą, władzą mu 
nad sobą podawali. [156] Tego też Erasmus Roterodam naśladował, 
a Pismem tego podpirali, abowim – powiedają – Paweł ś[więty] do Ty-
moteusza pisząc, o biskupiech tylko a dyjakoniech zmienkę czyni, jacy 
na ty stany obirani być mają, kapłanów nie spomina, także do Filipczy-
ków, pozdrawiając on zbór, a do Tyta napisawszy, iż go dlatego w Krecie 
zostawił, aby po mieściech kapłany stawił, wnet potym pisząc, jakie ma 
obirać, nie kapłany, ale biskupy je zowie. W Efezie też zezwawszy kapłany 
onego miasta, jako Łukasz ś[więty] pisze, tak k nim mówił: „Miejcie pie-
czą o sobie i o wszystkiej trzodzie, w której was Duch Ś[więty] biskupy 
postawił”. A to je biskupy zowie. Piotr ś[więty] też, apostołem będąc, 
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kapłanem się zowie. [157] Ale tym tego nie dowodzą, iżeby jeden był 
urząd biskupi a kapłański, bo iż nie jeden, jaśnie się okazuje z pisma apo-
stolskiego a świadectwa ś[więtych] ludzi, którzy za czasów apostolskich 
i wnet potym żyli. Przodkiem nietajna to rzecz z Ewanjelijej, zwłaszcza 
Łukaszowej, iż ini byli apostołowie, których miejsca biskupi, ini siedm- 
dziesiąt i dwa uczniowie, których miejsca kapłani dzierżą, różnie od 
Pana wybrani i różnym obyczajem wysłani. Z Spraw się też Apostolskich 
okazuje na wielu miejscach, iż więtszą władzą mieli w Kościele aposto-
łowie niżli uczniowie oni albo kto drugi, a nawięcej, gdzie ono apostoło-
wie na miejsce Judaszowo między się inego wybirali, czego by było nie 
trzeba, gdzieby apostołów a uczniów, których tak wiele było, jeden urząd 
był. Także gdzie Filip, który nie był apostołem, Samarytany nawrócił 
i okrzcił, stąd się znaczy, iż kapłanem był, bo urząd kapłański sprawował, 
ale im Ducha Ś[więtego] przez włożenie rąk dać nie mógł, musieli to 
apostołowie Piotr z Janem czynić. [158] Są też Canones, to jest Ustawy 
apostolskie, przez postronne i też powszechne porządne concilia i przez 
wszystko krześcijaństwo za to przyjęte, z których się okazuje, iż nie tyl-
ko imiona, ale i stawienie albo poświęcenie, i władze, i sprawy biskupa 
a kapłana różne są i za apostołów były. Tego też poświadszają ś[więty] 
Dionysius Areopagita przez Pawła ś[więtego] nawrócony, Klimunt, Ignat, 
Anaklet – Piotra ś[więtego] uczniowie i namiastkowie, i wiele innych 
starych a świętych doktorów. A tak różny jest i był zawsze urząd biskupi 
od kapłańskiego. I za obłędliwą miał Kościół Ś[więty] dumę Aeryjuszo-
wę, który twirdził, iżeby jedna rzecz była biskup a kapłan, jako o tym 
świadszą Epifanijusz i Augustyn ś[więty].

[159] D.: Cóż rzeczesz na ono pismo, którym tego Hijeronim i Rote-
rodam dowodzi? M.: To, co-m wczora powiedał i wywodził, iż na żad-
nego człowieka, jakożkolwiek uczonego i świętego, dumie a wykładzie 
Pisma sadzić się nie mamy, zwłaszcza gdzie kto co przeciwko zwycza-
jowi a rozumieniu Kościoła Świętego rozumie, jako się tu w tej mie-
rze okazało, przeto inaczej pisma ony muszą być rozumiany. D.: Jako? 
M.: Masz wiedzieć przodkiem, iż dwojakie są i były zawsze urzędy w Ko-
ściele krześcijańskim. Jedny, które posługę tylko na sobie niosą, jako 
jest urząd dyjakonów i drugich inszych, które teraz opuszczam. Ty, acz 
są różne, a wszakoż wszystkie Paweł ś[więty] na miejscach wyższej na-
mienionych zowie po grecku dyjakony od posługi. Drugie urzędy przy 
posłudze i przełożeństwo w sobie zamykają, które, acz też są rozmaite 
(jako-ś już słyszał, iż inszy biskupi, inszy kapłański, inszy apostołów, in-
szy siedmidziesiąt i dwu uczniów), jednak je Paweł jednym imienim, 
czasem presbiteros, to jest kapłany albo starszymi, czasem episcopos, to 
jest biskupy, jakoby stróżmi albo opatrzycielmi od przełożeństwa zowie, 
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nie tworząc sobie nowych słów, ale zwyczajnych używając, jako były od 
poganów (u których tych urzędów nie było) używane. [160] A iż biskup 
każdy kapłanem też jest a starszym nie tylko nad pospolitym człowie-
kiem, ale i nad kapłany, słusznie go kapłanem a starszym zowie, acz ma 
ine swe powinowatstwa mimo kapłańskie. A iż też kapłan, zwłaszcza 
który się ludem jakim opieka, jakoby straż nad onym ludem dzierży, rzą-
du, acz z mniejszą władzą niż biskup, dozirając, co jest część biskupiego 
powinowatstwa, przeto mu też Paweł biskupie imię dawa. A jednak i tym 
obiema, to jest kapłanowi i biskupowi, częstokroć posługę a dyjakoństwo 
przyczyta, jako o sobie sam pisze, iż się stał sługą (co po grecku brzmi 
dyjakonem) Ewanjelijej, a to był apostołem. Tymoteusza, też biskupa, 
napomina, aby wypełniał dyjakoniją, to jest posługę swoję. Potym zwy-
czaj krześcijański, znając różność urzędów przez apostoły i samego Pana 
postanowionych, każdemu własne imię przywłaszczył, pospolitych słów 
na rzeczy nowe właścinnie używając, a nie dawając biskupiego imienia 
kapłanowi. [161] A toż tak Pawła ś[więtego] rozumiejąc, nie przyciska 
nas Pismo k temu, iżebyśmy ty dwa urzędy, które zawsze różne były i są, 
za jeden mieli, jako Lutherani mają, a w tym się też od porządku apostol-
skiego odstrzelają, a nie rzkąc tego albo owego, ale obu nie mają. D.: Jako 
to wywodzisz? M.: A to tak: bo ci pastyrzowie a fararzowie ich i słudzy 
kościelni nieapostolskim sposobem stawieni bywają ani obyczajem przez 
apostoły ustawionym sprawują urzędy swoje. D.: Jakoż to apostołowie 
postanowili? M.: Powiem. Spominałem niedawno Ustawy apostolskie, 
z tych pirwsza tak mówi: „Biskup ode dwu albo trzech biskupów ma być 
stawion”; wtóry tak: „Kapłan od jednego biskupa ma być stawion, także 
i dyjakon, i drudzy duchowni albo klerykowie”. [162] Poświadszają tego 
Klimunt ś[więty] uczeń i Anacletus po Klimuncie namiastek ś[więtego] 
Piotra, którzy to dobrze mogli wiedzieć i pamiętać, co apostołowie po-
stanowili; także i Dionysius Areopagita, ś[więtego] Pawła uczeń; w tęż 
Anicetus do francuskich biskupów pisząc. [163] Ale nie trzeba inych 
świadków, gdzie nam Pisma a samych apostołów świadectwa dostawa. 
Paweł ś[więty] pisze do Tyta biskupa: „Dlatego-m cię w Krecie zostawił, 
abyś poprawiał, czego niedostawa, a stawił po mieściech kapłany, jakom 
ja tobie ustawił albo sposób dał”. Do Tymoteusza biskupa też tak: „Rąk 
nikomu skoro nie wkładaj”. A to tu nie tylko od kogo, ale i jako (abowim 
przez wkładanie rąk) kapłani stawieni mają być, opisuje. A nie rzkąc 
kapłani, ale i dyjakonowie tym sposobem stawieni bywali. [164] Ano 
pisze Łukasz w Sprawach Apostolskich, iż gdy ono pospólstwo krze-
ścijańskie za rozkazanim apostolskim obrało było siedmi dyjakonów 
i postawiło je przed apostołmi, oni – modląc się – włożyli na nie ręce; 
nie pospólstwo, ale apostołowie. A jeśliż kapłana albo dyjakona nikt, 
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jedno apostoł albo biskup, stawić i poświęcić nie może, pogotowiu bisku-
pa, który im zacniejszy urząd ma, tym więtszej łaski Bożej potrzebuje, 
która za włożenim rąk biskupich albo apostolskich od Boga wlewana 
bywa, jako Paweł ś[więty] do Tymoteusza pisze: „Dlatego napominam 
cię, abyś pobudzał łaskę Bożą, która w tobie jest, przez włożenie rąk 
moich”. Toż w Pierwszym Liście do tegoż Tymoteusza pisząc, oznajmu-
je. [165] A z Spraw Apostolskich się też to okazuje, gdzie Łukasz pisze, 
iż Samarytanowie, acz byli uwierzyli i okrzczeni przez Filipa, jednego 
z siedmidziesiąt uczniów, przedsię nie wzięli Ducha Ś[więtego], aliż Piotr 
a Jan apostołowie do nich przyszli i wkładali na nie ręce. Co widząc Szy-
mon Czarnoksiężnik, chciał u nich takową moc kupić, czego by mu było 
nie trzeba, gdzieby gromada albo i każdy krześcijanin za krztem a wiarą 
tę moc miał. [166] Nadto, acz tego w Piśmie niemasz, ale najduje się z pi-
sma świętych ludzi, którzy za czasów apostolskich i wnet potym byli, iż 
od czasów apostolskich biskupy a kapłany święcąc, zawsze je krzyżmem 
pomazywano: kapłany na ręku tylko, biskupy na ręku i na głowie. A to, 
jako wiele inych rzeczy, wzięto z Starego Zakonu, gdzie Bóg sam tym 
obyczajem kazał Aarona i syny jego na kapłaństwo poświęcić. A iż się tak 
w Kościele krześcijańskim od początku zachowało, świadszą Dionysius 
Areopagita i Klimunt, i Anaklet ś[więty] na miejscach wyższej namienio-
nych, gdzie Anaklet i ono spomina, iż biskupom osobliwie księgi Ewan-
jelijej na głowę wkładano, co się wszystko po dziś dzień u nas najduje.

[167] U pikardów, husów, nowokrzczeńców, sakramentarzów, lutera-
nów, protestantów i wszech inych, którzy się od nas odłączają, wszystko 
się odmieniło. I owszem, powiedają, iż wszyscy krześcijanie, tak starzy, 
jako dzieci, tak białegłowy, jako mężczyzny, są kapłany, krwią Pana Kry-
stusową na kapłaństwo poświęceni, jedno iż nie wszystcy kapłańską po-
sługę wypełniać mają; zbór albo zgromadzenie każde w mieściech i we 
wsiach niektórym między sobą przez wkładanie rąk to porucza. Tak oni 
fararze a pastyrze swe i sługi kościelne stawią. Niechajże mi kto ukaże, 
gdzie się to tak przed dwiema a trzemisty lat albo wyższej w krześci-
jaństwie zachowało, albo i po dziś dzień, okrom ich Zborów a Kościo-
łów, jako oni mówią, zachowa? A gdzie to tak Krystus albo apostołowie 
Jego postanowili? [168] A to ja ukazuję apostolskie postanowienie, które 
przez tylo set lat nieodmiennie trwało i trwa po wszystkim krześcijań-
stwie, a od samego Pana Krystusa pochop wzięło, bo i On sam apostoły 
i ony drugie ucznie, i Piotra na pastyrstwo i władanie Królestwem Nie-
bieskim stawił, a nie zgrai onej, któr<a> Go naśladowała a wierzyła weń, 
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stawić kazał albo dopuścił. Przy czym, jeśli chował ten sposób a obrząd, 
o którym-ech teraz powiedał, czy-li nie, mało na tym, dosyć, iż nam ji 
apostołowie zostawili. Gdzież o tym, iżeby w krześcijaństwie gromada 
kapłany, biskupy i ine przełożone kościelne sobie stawiła albo iżeby przez 
wkładanie rąk Ducha Ś[więtego], bez którego ty urzędy sprawowany 
być nie mogą, jako Paweł ś[więty] świadszy, dawała albo dać mogła? 
Biorą sobie na pomoc ono, co jest napisano w Sprawach Apostolskich, iż 
dyjakony nie apostołowie sami obirali, ale pospólstwu wszystkiemu kaza-
li je obirać, a iż w Kościele antyjocheńskim za objawienim Ducha Ś[wię-
tego] Pawła i Barnabasza na posługę odłączyli, i włożywszy na nie ręce, 
wysłali je. Ale to, jako i insze pisma, złym wykładem nakrzywiają ku swe-
mu własnemu zatraceniu, a co im bije w łeb, opuszczają. [169] Nie tylko 
tam Łukasz o wkładaniu rąk pisze, ale też przy tym, iż pościli i modlili 
się, co oni zarzucają. O kimże to pisze? Jaśnie to każdy obaczy, gdy nie 
będzie ucinał słów, ale całą rzecz, jako tam stoi, przedsięweźmie. Jakoż 
tam stoi? Tak poczyna Łukasz: „A byli w Kościele antyjocheńskim pro-
rocy i doktorowie, między którymi był Barnabasz i Szymon, którego 
zwano Czarnym, i Lucyjusz Cyreński, i Manasem, który się z Herodem 
tetrarchą (albo królem) uchował, i Szaweł. A gdy służyli Panu i pościli 
(któż? bez pochyby oni prorocy i doktorowie), rzekł im (tymże, o któ-
rych pisze: prorokom i doktorom, a nie inym) Duch Święty: «Odłączcie 
mi Szawła i Barnabasza na sprawę, na którą-m je wziął». Tedy, poszcząc 
a modląc się, a wkładając na nie ręce, wysłali je”. A kto? Ciż, którym to 
Duch Ś[więty] rozkazał, to jest prorocy a doktorowie, którzy w onym 
Kościele byli, nie pospólstwo, którego tam nie spomina. [170] Gdzie 
i to obacz, iż acz Paweł i Barnabasz przedtym już apostołmi albo – jako 
tu stoi – proroki a doktormi i sługami kościelnymi, nie ledajakimi, ale 
kapłany, byli (bo tam o chwale Bożej a ofiarowaniu, co Grekowie litur-
gin właśnie zową, zmienkę czyni), jednak nie podejmowali się sami swą 
wolą kazać ani im tego Duch Ś[więty] natchnienim swym rozkazał, aliż-
by od przełożonych drugich na to osobliwie wybrani a posłani byli. Co 
jest przeciwko tym, którzy za naszych czasów zostawszy kapłany albo też 
nie zostawszy, swowolnie, bez osobliwego rozkazania przełożonych ko-
ścielnych, sami się w kazanie i ine sprawy a posługi kościelne wciepiają.

[171] O dyjakoniech, prawda, iż spomina Łukasz pospólstwo, ale tyl-
ko, iże je obrało a przed apostoły postawiło; to jest daleko insza rzecz, 
niżli stawić albo poświęcić, bo obiranie władzy nie dawa, jedno stawie-
nie albo poświącanie, jako-m pirwej powiedział. Co się tamże pokazu-
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je, bo nie dosyć było, iż onych siedmi pospólstwo obrało, ale postawiło 
je przed apostoły, bez pochyby zalecając je. A przestałoż na tym? Nie. 
Ale powiada wnet potym, iż modląc się, włożyli na nie ręce. Któż iny, 
jedno apostołowie, przed którymi postawieni byli, a którzy Piotra i Jana 
dla wkładania rąk do Samaryjej słali? A tak nie apostolski to sposób 
stawienia sług kościelnych albo urzędników duchownych u luteranów 
i inych dzisiejszych kacyrzów, ale nowo wymyślony przez ludzie swo-
wolne a skrzętne, którym nowinki smakują. [172] D.: I to-ć u nas, widzi 
mi się, nie apostolski sposób, gdzie biskupów a kapłanów pospólstwa 
sobie nie obirają. M.: Prawda, iż się to tak z staradawna w krześcijań-
stwie zachowywało, iż pospólstwu żadnemu nad jego wolą biskupa 
nie dawano, co się znaczy z pisma Orygenesa, Cypryjana ś[więtego], 
i są o tym stare ustawy kościelne, jako w piątym concilium aurelijańskim, 
a w ósmym powszechnym, i gdzie indzie dobrze starszy. Ale go pospól-
stwo samo bez kapłanów nie obirało, a na wielu miescach sami kapłani 
onego Kościoła, zebrawszy się, obirali, a pospólstwo tylko przyzwalało 
albo się sprzeciwiało, miało li przeciw obranemu albo obiraniu co słusz-
nie mówić, o czym świadszą Stefan Pirwszy i Leo też Pirwszy, papieżowie 
święci, a dla rządu przylegli biskupi przy tym bywali. A przeto też onych 
czasów dobrzy, rządni a święci biskupowie bywali i pilnie urzędu swego, 
a nie czego inego, patrzyli, a lud poruczony dobrze i z wielką wdzięczno-
ścią i miłością ludzką sprawowali. [173] D.: Czemuż to ustało? M.: Mam li 
prawdę powiedzieć, księża sami temu przyczynę dali swą chciwością 
i ambicyją, dla której jęli się przy obiraniu rozrywać, a do przełożonych 
duchownych się uciekać, którzy przodkiem wedle słuszności różnice ta-
kowe uśmirzali, potym wedle swej wolej, mimo obiranie, biskupy stawi-
li. Czasem też księża, rozerwani przy obiraniu, pospólstwa albo i pany 
a przełożone świeckie sobie ku pomocy brali, aby przewodzili, na co się 
usadzili, a iż się tym panów a przełożonych świetskich władza rozszy-
rzała, a biskupi, którzy przez ich pomoc ku biskupstwom przychodzili, 
powinowatstwo swoje za to przeciw nim wyznawając, nieco im przezirali 
i w wielu rzeczy k woli bywali, a drudzy księża im w tę nadzieję zabiegać 
poczęli. [174] Zasmakowało to panom. A tak, nie przypuszczając ducho-
wieństwa ku wolnemu obiraniu, snadź za samejże księżej podanim jęli 
się wedle swego zdania, nie tak na godność, jako na swą potrzebę albo 
na zachowanie, albo na zasługi, albo na zacność, albo na zalecanie czyje, 
albo snadź i na dary czasem wzgląd mając, biskupstwy szafować, używa-
jąc k temu prośbami albo i groźbami tych, którzy s<t>awienim a świę- 
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cenim biskupim władnęli (bo tego sobie żadny pan, książę, król ani ce-
sarz nigdy nie przywłaszczał, aby kogo biskupem czynił, a ludzie go za 
biskupa mieli bez stawienia a poświęcenia tych, którym to należało). 
Stąd się wiele złego w Kościele namnożyło, o czym niemasz czasu teraz 
daleko się zabiegać. [175] D.: Tym obyczajem tedy się i u nas z porząd-
ku apostolskiego wykroczyło. M.: Nie do końca, bo iż wolne obirania 
biskupów skażone, tego nie chwalę. Dobry to i święty obyczaj albo usta-
wa była, która jeszcze na wielu miescach trwa, kiedy kapłani, pościwszy 
i sprawiwszy się Panu Bogu, Ducha Ś[więtego] nabożnie wzywawszy, 
przyjąwszy Ciało Pańskie i przysiągszy, iż nie na co inego, jedno uprzej-
mie na godność a na potrzebę kościelną baczność mając, każdy swój 
głos da, nie z dwora albo z urzędów a spraw świetskich, ale z kościoła, 
klasztora albo z szkoły biskupa sobie wolili, którego nauki, zachowania, 
rządności, stateczności i nabożeństwa nie tylko oni, ale i pospolity czło-
wiek był świadom. [176] Acz się też to czasem nie zdarzało prze chy-
trość a przewrotność albo też odmienność ludzką, ale jednak nie wszędy 
ani zawżdy to obiranie takie w kościele było i za czasów apostolskich. 
Ano Maciej ś[więty] za losem, a nie za obiranim, na apostolski urząd 
wsadzon. Piotr Klimunta, E<w>odyjusza i Marka, jako świadszy Euze-
bijusz, Paweł Tyta i Tymoteusza na biskupstwa wstawili; nie czytamy, 
iżeby za jakim obiranim. A Sokrates, stary grecki historyk, jaśnie pisze 
na jednym miejscu, gdzie Jan ś[więty] Złotousty, konstantynopolski pa-
tryjarcha, na drugim gdzie papież, a nawet potym gdzie Atticus, tak-
że patryjarcha konstantynopolski, krom wszelakiego obirania biskupy 
wstawiali. [177] A mogłoby się też pokazać, gdzie k woli cesarzom bez 
obirania wstawiani bywali, a wszakoż przez ty, którym to należało, bo 
nie obiranie kapłańskie, a jeszcze mniej pospolitego człowieka, albo wola 
pana świeckiego, ale stawienie albo poświęcenie biskupie biskupa czyni. 
A tak, acz by snadź lepiej po staremu, ale przedsię tym się u nas po-
rządkowi apostolskiemu nie ubliża, iż biskupi obirani nie bywają, jako 
i tym, iż fary, plebanije i insze przełożeństwa albo prelatury kościelne 
wedle świeckich podawiec wolej idą, byle przez biskupy na ty urzędy 
wstawieni byli, jako się od początku aż dotychmiast we wszem krześci-
jaństwie zachowało, a nie jako u tych nowych kacyrzów, gdzie świeccy 
sami swą mocą takie urzędy kapłańskie podawają i zaś biorą, kiedy chcą, 
abowim biskupom samym należy pomocniki sobie nie tylko stawić, ale 
i obirać. Acz tego prawa swego część pospólstwu postąpili, nie żeby ono 
takie urzędniki sobie stawiło (tego postąpić nie mogą), ale żeby obirało 
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i mieniło, a biskupom zalecało, kto by się im podobał, dawając świadec-
two o dobrym zachowaniu jego, iżeby w tym więtszej wadze i miłości 
u wszech był, gdzieby z ich wolą był wstawion. [178] Czego przykład jest 
w onym obiraniu dyjakonów w Sprawach Apostolskich, którzy za do-
zwolenim albo rozkazanim apostolskim od pospólstwa są wybrani. Ale 
gdy tego potym pospólstwa źle używać a bunty i roztyrki około obirania 
takich przełożonych czynić, a snadź i bitwy zwodzić zaczęły, zamknę-
ło temu drogę laodyceńskie concilium, a miejscy też przełożeni świeccy 
na to wstąpili, jednostajną wolą pospólstwa biskupom oznajmując, jako 
ci, którym sprawa i wszystek rząd pospólstwa należy. I to potym dalej 
zaszło, iż mimo wiadomość pospólstwa, panowie, kogo chcą, mienią, 
a biskupowi zalecają, gdzie przedsię to sobie zostawili biskupi, iż obra-
nymi albo mienionymi brakować mogą, i owszem – mają, czego by do-
brze używali, mniej byśmy dzieci szafarzów, kuchmistrzów, mierników, 
masztalirzów, iż co inego nie rzeknę, na urzędziech kościelnych miewali.

[179] To masz o porządku stawienia biskupów i kapłanów, i dyjako-
nów, który jako jest od apostołów postanowion, tak u nas jednostajnie 
zachowan jest. A gdzie się odmiana najdzie, jako jest u luteranów, sakra-
mentarzów, pikardów i husów albo kieliszników, wiedz, iż tam ani bisku-
pów niemasz, ani kapłanów. A nie tylko z stawienia, ale i z powinowatstwa 
a sprawowania urzędów tych obaczyć to możemy, bo i to rządnie a sta- 
tecznie przez apostoły postanowiono, co który urząd na sobie niesie.

[180] Kapłańska rzecz jakoby pośrzodkiem być między ludźmi a Bo-
giem, jako świadszy Paweł ś[więty], do Żydów pisząc, acz tam biskupa 
samego mieni, ale wobiec o kapłaniech rozumie, co się znaczy z onego, 
iż Pismo z Psałterza nie o biskupie, ale o kapłanie sobie na pomoc bie-
rze. Czymże środkuje kapłan między ludźmi a Bogiem? Boga ludziom 
ubłagając, a ludzie ku Bogu sposobiąc i z Nim je jednocąc. D.: Jako to? 
M.: Ludzie ku Bogu sposobi, opowiedając im wolą Bożą, co przez kaza-
nie bywa, i udzielając im łaski i dobrodziejstwa Jego, co przez szafowanie 
świątości a błogosławienie w imię Boże sprawuje. Boga ludziom ubłaga 
modlitwą i ofiarą, a tym wszystkim jednoci ludzie z Bogiem. [181] A tak 
urząd kapłański na tym jest: kazać, świątościami szafować, błogosławić, 
ofiarować i modlić się za ludzie. To troje poślednie luteranowie, sakra-
mentarzowie, nowokrzczeńcy kapłanom odejmują, kazanie tylko a sza-
fowanie świątości zostawują, i to tylko z dopuszczenia a wedle zamierze-
nia pospólstwa albo urzędu świeckiego, tak iż oni w nich w tym oboim 
posługę tylko, a nie przełożeństwo ludzi mają, co wszystko przeciwno 
jest postanowieniu a porządkowi apostolskiemu. D.: Trzeba by tego 
dowieść. M.: Dowiodę. Przodkiem, co się dotycze kazania i szafowania 
świątościami, iż nie pospólstwo albo świecki urząd tym władnąć ma, za 
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to mam, iż niewiele wywodów potrzeba. Widzi mi się, iż już tego ich 
mistrzowie pozwalają, bo o nie idzie. Już się im to dało znać, iż musieli 
częstokroć nie wedle swego, ale cudzego zdania kazać i świątościami 
szafować. A też się już ono zraziło i wywiodło, iż kapłani nie od po-
spólstwa ani od świeckiego urzędu poruczeństwo i urząd, a tak i sprawę 
urzędowi należącą mają. Może się też pokazać, iż apostołowie chcieli, 
iżeby się ludzie krześcijańscy według ich nauki i wolej sprawowali, a nie 
oni wedle zdania ludzkiego kazali i świątościami szafowali. [182] Ano 
masz u Pawła ś[więtego], gdzie nie pobłagał Galatom około wiary, ani 
Koryntom około używania świątości Ciała Bożego, i owszem, zgromił 
je, iż nie tak tego używali, jako im było podano przez kapłany. Tytowi 
też pisał, aby poprawiał, czego by niedostawało. Drudzy też apostołowie 
pogany nawrócone od używania Zakonu Starego nad wolą pospólstwa 
jerozolimskiego wyzwolili a ustawili na nie, co chcieli, mimo ich wiado-
mość. A Bóg sam przez Malachijasza proroka mówi: „Wargi kapłańskie 
strzegą umiejętności, a będą szukać (a kto? jedno ludzie) Zakonu z ust 
jego” – nie on z ust pospólstwa. A czemu? „Abowim on – powieda – 
jest posłem nie pospólstwa, ale Pana Zastępów”. Także przez Ezechije-
la: „A lud mój będą uczyć (o kapłaniech pisząc), co za różnica między 
świętym a zmazanym, a między czystym a nieczystym ukażą im. A gdy 
się spór stoczy, będą stać w sądziech moich i będą sądzić”. Widzisz, iż tu 
władzą uczenia Zakonu Bożego a rozsądek różnic i sporów około niego 
kapłanom, a nie komu inemu, podawa i przywłaszcza. [183] Paweł też 
ś[więty] nie pospólstwu ani świeckiemu urzędowi, ale Tymoteuszowi 
biskupowi pisze: „Przeciw kapłanowi nie przyjmuj skargi, okrom dwu 
albo trzech świadków”. A to biskup, a nie kto iny, ma kapłany sądzić, 
a tak i karać, i składać za występem, a jeśli składać, pogotowiu i wsta-
wiać, i rządzić. A mało przedtym pisze: „Kapłani, którzy dobrze rządzą 
albo władają, dwojakiej tci godni są”. Widzisz, iż im nie tylko posługę, 
ale i rząd albo władzą i przełożeństwo przypisuje, co-m ja też wyższej 
wywodził. [184] A powieda, iż dwojakiej tci godni, którzy dobrze rzą-
dzą, jakoby rzekł, iż i ci godni tci, którzy źle urząd swój sprawują albo 
go zaniechawają, ale ci więtszej a sowitej, którzy dobrze. A przykłada: 
„zwłaszcza albo nawięcej ci, którzy około słowa i uczenia pracują”, gdzie 
dawa znać, iż też są ine powinowatstwa i sprawy kapłańskiego urzędu 
niżli kazać, bo nie trzeba by przykładać „zwłaszcza albo nawięcej”, by 
to samo kapłańskiemu urzędowi należało. A jaśniej to okazuje, Żydom 
pisząc, jako-m wyższej namienił, iż „każdy biskup albo kapłan, z ludzi 
postanowiony, dla ludzi bywa postanowion w tych rzeczach, które się ku 
Bogu ściągają”. A to powieda nie w jednej rzeczy, jako jest kazanie, ale 
w rzeczach, a w tych, które się ku Bogu ściągają. [185] I sam to wykłada, 
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„aby ofiarował dary i ofiary za grzechy”, jakoż jaśniej mógł powiedzieć, iż 
na kapłana należy ofiarować. A co? Dary, które za dobrodziejstwa wzięte, 
ofiarowane być mają. Co drugiego? I ofiary za grzechy. Czyje? Swoje 
tylko? Nie, ale i onych, dla których postanowion jest w tych rzeczach, 
które się ku Bogu ściągają, jako powiedział, a to dzięki za dobrodziejstwa 
i ubłaganie Boga przez ofiary na kapłański urząd należą. Prawda, iż to 
tam Paweł ku Krystusowemu kapłaństwu stosuje, ale ponieważ Krystus 
nie z inego, jedno z kapłańskiego urzędu ofiarował, tedy i apostołom, 
i wszem namiastkom ich i swoim w tej mierze z tegoż urzędu toż czynić 
należy, bo im dał jasność tę, którą Mu Ociec dał, a jako Jego Ociec posłał, 
tak je On też posłał. A to władza kapłańska. [186] A iżeby kto nie mni-
mał, iż ta władza na kazanie tylko się rozumie, przydał wnet Ewanjelista: 
„A to mówiąc, tchnął na nie i rzekł: Bierzcie Ducha Ś[więtego], którym 
grzechy odpuścicie, są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzyma-
ne”. Więtsza-ć rzecz grzechy zatr<z>ymać i odpuszczać niżli ofiarować, 
iżeby były odpuszczone, a jednak i tego kapłanom użyczył. A tak ofiara 
kapłańskiemu urządowi należy, także i modła, która bez ofiary być może, 
ale ofiara bez niej nie może.

[187] A iż i modła za ine, zwłaszcza pospolita, więcej kapłanowi niż 
komu inemu przywoita jest, z Starego Zakonu się okazuje, gdzie Bóg 
tak mówi: „Iż gdzieby wszystek lud albo książę, albo ktokolwiek iny 
zgrzeszył, kapłan się zań i za grzech jego będzie modlił i będzie mu od-
puszczon”. Jakub ś[więty] też pisze: „Jeśli kto między wami zaniemoże, 
niechaj wzowie starszych kościelnych, to jest kapłanów, a oni niechaj się 
nad nim modlą, namazując go olejem w imię Pańskie, a modlitwa wiary 
uzdrowi niemocnego i zbudzi go Pan, a jeśli w grzechoch jest, będą mu 
odpuszczony”. Widzisz, iż kapłanom się za ludzie każe Bóg modlić, nie 
tylko w Starym, ale i w Nowym Zakonie, a okazując skutek i moc mo-
dlitwy kapłańskiej, obiecuje, iż będzie wysłuchana, a to nie dla zasługi, 
ale dla urzędu jego kapłańskiego.

[188] Kapłańska też rzecz błogosławić. Znaczy się to z onych słów 
Pawła ś[więtego] do Koryntów: „Syć gdziebyś duchem błogosławił, jako 
rzecze «Amen» na twoje błogosławienie ten, który jest na miejscu po-
spolitego człowieka albo tego, który nie jest na urzędzie?”, bo tak się 
rozumie ono greckie słowo idiotes, gdzie pisząc, iż idiota ma „Amen” 
opiewać na błogosławieństwo, dawa znać, iż nie idioty rzecz błogosławić, 
ale przełożonego, a nie inego, jedno kościelnego, abowim o kościelnych 
sprawach tylko tam mówi. [189] Ale jaśniej to mamy z Starego Zakonu, 
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gdzie Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby tak mówił Aaronowi i synom jego 
kapłanom: „Tak będziecie błogosławić synom Izraelowym”. A to i oby-
czaj błogosławienia sam Bóg daje, a nie komu inemu, jedno kapłanom. 
I dawszy, przydał: „I będą wzywać imię moje nad synmi Izraelowymi, 
a ja im będę błogosławił”. A to i obietnica, iż od Boga skutek miało mieć 
błogosławieństwo kapłańskie. Przez Ezechijela też tak ludowi przykazał: 
„Pirwostki pokarmów waszych dane kapłanowi, aby błogosławieństwem 
oddał domowi twemu”. Czego się starszy krześcijanie i za naszych czasów 
dzierżeli, póki ty nowe wiary albo niewiary były nie powstały. A dobrze 
się im wodziło: mniej mając, przedsię wszystkiego dosyć bywało. I dziś 
się tego jeszcze trocha zawadza. A pełni się ono, co Salomon pisze: „Jedni 
udzielają swego, a stawają się bogatszymi, drudzy wydzirają nieswoje, 
a zawżdy w ubóstwie są”.

[190] Ale wróćmy się ku naszej rzeczy. A toż masz, iż na urząd ka-
płański zależy nie tylko posługa około Słowa Bożego i świątości, ale 
i przełożeństwo nie tylko w tych dwu, ale i we wszystkich rzeczach, któ-
re się ku Bogu ściągają: i ofiarować, i modlić się za ludzie, i błogosła-
wić, o czem, rozumiem temu, iżeby trzeba więcej powiedzieć, ponieważ 
około tych rzeczy niemało sporu między ludźmi, którzy się nowinek 
chwytają. Ale odłóżmy to na iny czas.

[191] Teraz dosyć o tym, iż to są sprawy kapłańskie i za to po wszem 
krześcijaństwie od czasów apostolskich miany były, i dziś są nie tylko 
u nas, ale i u greków, i u Rusi, biskupom też przodkiem, którzy też ka-
płanmi być muszą, należące, które nie kapłani, ludzie grzeszni, swą 
mocą, ale Pan Krystus, wieczny kapłan, przez nie, jako przez narzędy 
a naczynie swoje sprawuje, abowim On sam wnątrz uczy, On krzci, On 
ciało swoje, On drugie świątości nam podawa, On błogosławi i modli się 
jako człowiek i ofiaruje za nas ustawicznie przez kapłany nie iną ofiarę, 
jedno onę, którą na krzyżu ofiarował, acz inszym obyczajem, o czym 
niegdy, dalibóg, dowodniej się może powiedzieć.

[192] Tenże Pan Krystus, nawyższym biskupem będąc, i biskupi 
urząd przez biskupy sprawuje, który urząd ma też swoje własne sprawy, 
różne od kapłańskich, jako jest stawienie albo święcenie wszech urzęd-
ników kościelnych i rządzenie ich i wszystkiego Kościoła, potwirdzanie 
okrzczonych i święcenie krzyżma i oleju ś[więtego], poświącanie kościo-
łów, ołtarzów, ubiorów i naczyna, które ma być używane ku służbie Bo-
żej. O święceniu a stawieniu urzędników, o potwirdzaniu i o rządzeniu 
już się po części wywiodło; o poświącaniu kościołów, kryżma i inych 
rzeczy, iż to nie sprostne zabobony, jako kacyrzowie mienią, ani próżne 
rzeczy są, świadszy ś[więty] Dionysius Areopagita, a inszego czasu, dali-
bóg, się też dostateczniej wywiedzie.
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[193] Tego wszystkiego u luteranów, husów, pikardów, sakramen-
tarzów niemasz, i nie tylko nic takiego nie sprawują ich fararzowie, 
pastyrzowie i słudzy kościelni, okrom kazania a podawania świątości, 
i to nie wedle apostolskiego porządku, jakom wywiódł, ale naśmiewają 
się z tego wszystkiego, co u nas przez biskupy i kapłany, wedle tego, jako 
nam przodkowie naszy jakoby przez ręce podali a jako przez apostoły 
postanowiono jest, porządnie sprawowano bywa. [194] Aby też dobrze 
oni co takiego sprawować w tej to posłudze swej kościelnej chcieli, nie 
mogą, abowim gdyż nie są wedle porządku apostolskiego, wyższej na-
mienionego, stawieni a święceni, żadnej władzej, która od Ducha Ś[wię-
tego] przez wkładanie rąk biskupich, jakoś słyszał, dana bywa, nie mają. 
A tak i świątości prawych u nich niemasz, a to, co oni za świątości 
mają (oprócz krztu), nic inego nie jest, jedno bałamutstwo. [195] Chy-
ba gd<z>ie się im zbieg jaki, kapłaniec od nas trafi taki, iż porządnie 
oświecon albo stawion jest, lubo się od jedności jednego, świętego, po-
wszechnego i apostolskiego Kościoła oderwie, albo też klątwą odcięt bę-
dzie, nie traci mocy i władzej urzędu swego, jedno iż ono wszystko, co 
sprawuje z urzędu swego kapłańskiego, w onym oderwaniu a odłączeniu 
od Kościoła, by też dobrze w niczym nie błądził, skutku a pożytku żad-
nego duchownego ani jemu samemu, ani komu inemu nie daje, bo Bóg 
łaski swej, która świątościam i wszystkim sprawam duchownym sku-
tek dawa, nigdzie indzie, okrom prawego Kościoła swego, nie udziela. 
[196] A tak, acz są prawe świątości, które od takich zbiegów sprawowane 
bywają, ale nikomu niepożyteczne, i owszem, używanie ich z wiadomo-
ści z grzechem jest nie z strony świątości, ale dla oderwania od Kościoła 
a upornego obcowania w sprawach kościelnych z takimi oderwanymi. 
Ale oprócz takich, żaden sługa kościelny u nich biskupem ani kapłanem 
nie jest, a bałwochwalcą jest, ktokolwiek za to ma, iżeby Ciało Boże było 
to, co oni poświącają i podawają, a iżeby łaska Boża przez ich posługę 
a szafowanie świątości ludziom wlewana była. [197] A gdyż to tak jest, 
iż urzędników, na które rząd w Kościele czynić i zachować zależy, i po-
rządku apostolskiego między sobą nie mają, nie jest u nich Kościół apo-
stolski, a tak ani Boży albo Krystusów, ale Kościół złościwych a zgroma- 
dzenie szatańskie.

[198] D.: A o tym jako dzierżysz, gdzie biskupi a kapłani nie za god-
nością, ale za zasługą (nie zawżdy utciwą a pobożną) albo za kupnem, 
albo za krwią, albo też za mocą a chytrością jaką ku przełożeństwom ko-
ścielnym przychodzą, a jakożkolwiek, dobrze albo niedobrze, wszedszy, 
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urzędowi swemu dosyć nie czynią? I ci-ć, nie baczę, iżeby porządek apo-
stolski i Krystusów zachowali. [199] M.: Już-em po części powiedział, 
iż złość a zła sprawa urzędnika urzędu nie niszczy; i człowiek, który 
śpi, acz żadnej sprawy czującego nie sprawuje, jednak przedsię żyw jest. 
I kapłani-ć żydowscy za czasów Pana Krystusa nie czynili dosyć urzędo-
wi swemu, a jednak je Pan za kapłany miał i trędowate do nich odsyłał, 
i we wszem ich słuchać kazał jako prawych przełożonych wedle Zakonu 
Mojżeszowego, bo nie sprawowanie urzędu, ale wstawienie, które wła-
dzą i moc sprawowania dawa, urzędnika czyni, by też dobrze nic wedle 
urzędu nie sprawował, dosyć, iż za wstawienim porządnym urzędnicze 
miejsce dzierży. A zasię, by też kto wszystko czynił, co biskup albo ka-
płan czynić ma, jeśli nie jest porządnie na on urząd wstawion, nie jest bi-
skupem ani kapłanem, ale złodziejem a łotrem, jako Pan sam powiedział, 
ani ma żadnej władzej w Kościele. A stawienie to, słyszałeś, iż samym 
biskupom jako namiastkom Krystusowym należy, którym jeśli oni źle 
a niepobożnie szafują, Bogu za to liczbę dadzą. [200] Przedsię – jakom 
wyższej powiedział – sprawy ich z urzędu biskupiego sprawowany, sku-
tek swój mają nie z inych zasługi, ale z urzędu a od Boga, który jako 
przez kapłany dobre i złe wolą swą nam oznajmuje i krzci nas, o czym 
Jan ś[więty] Krzciciel świadszy, tak też przez złe i dobre biskupy przeło-
żone kościelne stawi i święci. A przeto takowi, którzy przez biskupy na 
kapłaństwo albo biskupstwo są święceni a stawieni, którymkolwiek oby-
czajem k temu przyszli, byle porządek apostolski w ich święceniu albo 
stawieniu zachowan był, są prawymi kapłany a biskupy i mogą na miej-
scach swych dobrze i skutecznie urzędy swoje sprawować, chyba by im 
za jaką przyczyną od starszych a przełożonych zakazano było. [201] Acz 
nie zawżdy się to trafia, kto źle a niepodrożnie na urząd wnidzie, aby 
się w nim dobrze sprawował, ale umie Bóg i nagorsze rzeczy ku nasze-
mu lepszemu i ku wolej swej wypełnieniu używać, jako Heligo i synów 
jego, jako Sobny, jako Annasza i Kajfasza, kapłanów w Starym Zakonie 
używał, lubo Annasz i Kajfasz, jako świadszy Józef historyk żydowski, 
niepobożnie ku urzędowi kapłańskiemu byli przyszli, a oni drudzy nie-
dobrze się w nim sprawowali.

[202] Cóż mamy czynić, kiedy Bóg na nas takie biskupy i kapłany 
przepuści za nasze grzechy? Tym, którzy nad nimi z porządku kościel-
nego władzą mają, przystoi takie z powinowatstwa ich napominać, 
powścięgać i karać wedle występu ich a potrzeby pospolitej, ale tym, 
którzy nad niemi przełożeństwa nie mają, karać takich nie przystoi 
ani je sromocić, chcą li uść przeklętstwa Chamowego, ani dla nich od 
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jedności Kości<o>ła ś[więtego] się oddzielać, ani się z nich gorszyć, 
ale z pokorą takie przyjmować i cirpieć, samym się lepszyć, a Boga, który 
i z kamienia może Abraamowi syny zbudzić, pilnie prosić, aby On raczył 
serca ich zmiękczyć albo, ocuciwszy, sam wedle swej ś[więtej] wolej nas 
i łódkę Kościoła swego zachować, którą aczkolwiek częstokroć nawał-
ności czartowskie przez kacyrze i mocarze tego świata kołacą, a prze 
niedbalstwo albo i złą sprawę żeglarzów prawie narzają, jednak dotych-
miast nie zatonęła; zawżdy ją Pan, kiedy już na nacięższą przyszło, a siły 
i rozumy żeglarzów, to jest urzędników i sprawiec kościelnych, ustawały, 
ratował, a wszystkie ony burze i nawałności dziwnie z trzaskiem wni-
wecz obracał, co by się historyjami kościelnymi dowodnie okazać mogło. 
[203] Tym się ciesząc, my też – w tej łódce trwając – ku Bogu pilnie się 
uciekać mamy, nie obrażając się tym, iż niepilne albo nieumiejętne, albo 
też złościwe, a snadź czasem więcej o zagubę niżli o zachowanie tej łódki 
starające się żeglarze mamy, abowim mamy tego zawsze „aż do skończe-
nia świata” z sobą, który wiatrom i morzu rozkazuje, a słuchają Go; który 
acz widzi się czasem, iżeby spał, przezirając, iż kacyrstwa i przeciwności 
przeciw tej łódce moc biorą dla doświadszenia i wzbudzenia wybranych 
swych, kiedy się w dobrym bycie świata tego zależą, ale ubezpiecza nas 
Dawid, iż „nie śpi ani drzemie ten, który strzeże Izraela”, to jest Kościoła 
swego. [204] A jeśli się komu ciężko widzi cirpieć złe a nieprzykładne 
kapłany albo biskupy, niechaj to włoży na ich starsze a wyższe przełożo-
ne, aby tacy karani a powściągnieni byli, a sam się nad nimi sędzią nie-
chaj nie czyni, gdy go Bóg na to nie wysadził, bo by sam srogiego sądu 
Bożego (który rzekł: „Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni; nie potąpiajcie, 
nie będzieci potępieni”) nie uszedł. Ale przywróćmy się ku naszej rzeczy.

[205] D.: Dobrze. Na tym-eś był stanął, ukazawszy porządek apostolski 
Kościołowi zostawiony, iż gdzie go niemasz, tam nie jest Kościół Boży. 
Tym obyczajem u greków i Rusi byłby prawy Kościół, bo jako ja słyszę, 
wszystek ten porządek apostolski, któryś ty wypisał, tak w urzędziech ko-
ścielnych i sprawach ich, jako ustawieniu urzędników, nieodmiennie się 
u nich zachowa. M.: I ja tak słyszę. D.: Czemuż my je za odszczepieńce 
mamy? M.: Nie bez przyczyny. D.: Bodaj by oni do nas słuszniejszej przy-
czyny nie mieli, mieć nas za odszczepieńce! M.: Nie, abowim nie myśmy 
się od nich oderwali, ale oni od nas. D.: Oni też powiedają, iż my od nich. 
I dowodzą tego tak, iż myśmy laikom albo świeckim ludziom używanie 
kielicha a Krwie Pańskiej, my kapłanom i dyjakonom żony odjęli, a wdali-
śmy je w niestateczny żywot; myśmy około używania chleba kwaszonego 
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ku Ciału Bożemu, poszcia Ducha Ś[więtego], postów i podobno innych 
rzeczy, więcej od ustaw i zwyczajów ich i naszych przodków, które przed-
tym przez długi czas od czasów apostolskich w Kościele krześcijańskim 
jednostajnie dzierżany były, odstąpili. M.: Rozumiałem, iżeś tędy szedł. 
Acz o tym gadka być może, co około tych rzeczy apostołowie postanowili, 
a gdzieby tak było, jako oni dzierżą, słusznie-li się w tym postanowienie 
apostolskie u nas odmieniło. Ale odłóżmy to na iny czas.

[206] Nie na tym rzecz teraz, ale jeśli u nich Kościół, czy nie, abowim 
gdzieby się okazało, iż u nich Kościoła nie, nic by ich to nie zmogło, 
iżeby około tych rzeczy tak dzierżeli, jako im przodkowie podali i apo-
stołowie postanowili. Nigdy żadnych kacyrzów nie było, którzy by w nie-
których rzeczach naukę apostolską nie zachowali, a jednak przeto Ko-
ściołem Bożym nie byli. Ale gdzieby się nalazło, iżeby u greków i Rusi 
Kościół był, tam by dopiro o tym gadka była, jeśli oni około onych rzeczy 
lepiej niżli my dzierżą, czy-li i my, i oni dobrze, nie targając jedności 
Kościoła, bo jakom wyższej powiedał, nie po nauce Kościół poznawać 
mamy, ale zinąd Kościół poznawszy, ten nas sprawuje, która zła a omyl-
na, która dobra i prawdziwa nauka, zgadzająca się z Słowem Bożym 
i apostolskim postanowienim. [207] D.: Mają po prawdzie Ruś i greko-
wie wielkie podobieństwo po sobie, iżby u nich miał być Kościół z tych 
znaków, które rozbiramy, co i świętobliwość bądź ze krwie Pana Krystu-
sowej, bądź też z stałego a nieporuszonego zachowania nauki a Zakonu 
Jego w nich się okazuje, skąd i świętobliwość żywota w nich więtsza niż-
li w nas jest, i więtszą część świata pod konstantynopolskim, aleksan-
dryńskim, antyjocheńskim i hijerozolimskim patryjarchami zajęli, 
a mocnie się dzierżą jedności a porządku apostolskiego, który od przod-
ków swych z staradawna, i owszem, od początku przyjęli, a myśmy się 
od nich, jako oni twirdzą, nie oni od nas, oderwali. [208] M.: Tu stój. 
D.: Czemu? M.: Przodkiem niepewna to, aby ty wszystkie krainy, któreś 
wymienił, z greki a Rusią dzierżały. Ja wiem, iż ormijanie, którzy są pod 
antyjocheńskim patryjarchą, z nimi się nie zgadzają a za odszczepieńce 
je mają. Jest też w Indyi a pod Popijanem, jako powiedają i piszą, przez 
sześćdziesiąt królestw, które by pod aleksandryńskim patryjarchą być 
miały, które około wiary k nam, a nie ku grekom, się przyznawają; jest 
tych ludzi nieco w Rzymie, nie szuje, ale zacnych i statecznych, a nie 
barzo dawno i posłowie od samego Popijana u papieża byli, wyznawają-
cy go być przełożonym Stolice Apostolskiej. [209] Pod hijerozolimskim 
patryjarchą nie wiem, jako wiele krześcijanów, albo jest-li tam który pa-
tryjarcha teraz, ale to-m słyszał od tych, którzy od Bożego Grobu się 
wracali, iż w onych stronach wiele tych, którzy się k nam, a nie ku gre-
kom, przyznawają. A przed dwiemasty lat niemały czas tam także 
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i w Konstantynopolu naszy, to jest którzy z nami a Kościołem rzymskim 
dzierżeli, a nie grekowie, panowali. Też to wiemy, iż na floreńskim con-
cilium przed stem lat przez Józefa patryjarchę a Jana Paleologa cesarza 
konstantynopolskiego, i biskupy swoje (między którymi też był Sydor 
albo Izydor Rusin metropolit kijowski) z nami, to jest z Kościołem pra-
wym, zjednocili się byli, co i przedtym nieraz czynili, ale tego zjednoce-
nia wnet zasię odstąpili, jako i przedtym odstępowali. A tak grekowie 
i Ruś ani wtórego, ani trzeciego znaku słusznie sobie przywłaszczyć 
nie mogą, iżeby byli powszechny a jeden Kościół. [210] Ale by też dobrze 
ony wszystkie wyższej namienione krainy z nimi zgodne były a jedno-
stajny porządek trzymały, nie dosyć na tym. Trafiało się to, iż wszystkie 
ony stolice i poddane im krainy w błąd uwiedzione bywały, jako kiedy 
wczęło się było kacyrstwo monotelitów, które potym przez szóste conci-
lium powszechne w Konstantynopolu potępione jest i zniszczone; także 
eutychyjanów, także i aryjanów błędu przedtym barzo się ony strony 
imowały, a jednak to nie był prawy Kościół Boży, ale złościwych, a syna-
goga szatańska. D.: Iż od jedności przodków swych a nauki apostolskiej 
odstępowali, nowin się imując. M.: Dobrze mówisz. D.: Ale teraz się 
u greków i Rusi nie najduje, iżeby się czego nowego imowali, i owszem, 
starych się obyczajów i uchwał koncylij powszechnych dzierżą. M.: Może 
być, acz ja tego nie baczę, ale i na tym nie dosyć. [211] D.: Czegoż im nie 
dostaje? M.: Czwartego znaku, iż od porządku apostolskiego, który – 
jakom wyższej powiedział – właśnie jedność Kościoła zachowywa, od-
stąpili. D.: Wszak mają kapłany i biskupy takież, jako i my. M.: Mają, ale 
jeszcze to nie wszystek porządek apostolski. Mnóstwo kapłanów i bisku-
pów, które musi być w wielkim zborze, nie może do końca jedności mię-
dzy sobą, nie rzkąc – między inymi zachować, chyba by anjoły byli, ale 
mając na sobie skórę także jako ini ludzie, krewkością też są ogarnieni, 
jako Paweł ś[więty] świadszy, do Żydów pisząc, aby lepiej drugim rozu-
mieli. A tak, jako inym niedostatkom są poddani, tak i zgody a jedności 
nie mogliby między sobą zachować, gdzieby nie było kogo nad nimi, kto 
by je zgadzał. [212] D.: Wszak też mają swoje metropolity, którzy nad 
biskupy, a na koniec i patryjarchy, którzy tak nad metropolity, jako 
nad biskupy i kapłany władzą mają od koncylij powszechnych daną. 
Tych-ci niewiele, łacno się na jedno zgodzić mogą a jednostajnie w jed-
ności Kościół według Słowa Bożego sprawować i rządzić. M.: Kiedyby 
nie ludzie byli. Czytając stare kościelne historyje, najdzie się to, jako się 
ta trocha zgadzała: jeden drugiego za odszczepieńca a za kacyrza miał; 
jeden drugiego z urzędu składał, tak iż i święci ludzie, jako Flavianus 
i Chrysostomus, konstantynopolscy patryjarchowie, Athanasius Aleksan-
dryński przed drugimi wysiedzieć się nie mogli. D.: Widzę, k czemu ją 
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wiedziesz. [213] M.: Łacno się tego możesz domyślić. Jeden musi być, 
który by jedność między wszystkimi inymi sprawował i zachował – jed-
nego ciała jedna głowa. Przeto Cypryjan ś[więty], szukając przyczyn ka-
cerstw i odszczepieństwa, tak pisze: „Dlatego się to dzieje, bracia nami-
lejszy, gdy się nie przywracają ludzie do gruntu prawdy ani głowy 
szukają, ani Mistrza Niebieskiego nauki chowają, które rzeczy, gdyby kto 
obaczał a rozbirał, nie trzeba długiego zadawienia ani dowodów. Dowód 
ku wierze łacny – ścieżka prawdy. Mówi Pan do Piotra: «Ja tobie – pra-
wi – powiedam, iżeś ty Piotr, a na tej to skale zbuduję ja Kościół swój» 
etc. A temuż po zmartwychwstaniu swym mówi: «Pasi owce moje». 
I aczkolwiek wszem apostołom po zmartwychwstaniu swym równą moc 
dawa i mówi: «Jako mnie posłał Ociec, i ja was ślę. Weźmcie Ducha 
Ś[więtego]. Jeśli komu odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone, jeśli 
komu zatrzymacie, będą zatrzymane», a wszakoż, aby jedność okazał, 
jedności tej źródło, od jednego poczynając, swoją mocą postanowił. 
Toż-ci byli drudzy apostołowie, co był Piotr, równie uczęstnicy tci a wła-
dzej, ale początek od jedności pochodzi, aby jeden Kościół okazan był” 
etc. A to jedność Kościoła od jednego, który jest głowa jego. [214] D.: Ta 
jest Pan Krystus, jako świadszy Paweł ś[więty], ale nie twój papież, który 
jeden jest z piąci patryjarch, a nie więtszą moc ani władzą ma, jedno 
zarówno z drugimi patryjarchy. M.: I to niemało mam naprzód, gdyś mi 
pozwolił, iż papież jest jeden z patryjarch, a nie Antychryst, jako ci dzi-
siejszy kacyrzowie mówią! Bo gdy patryjarcha jest, a myśmy pod jego 
poruczeństwem, tedy mu poddani a posłuszni w rzeczach duchownych, 
a które się wiary i sprawy naszej krześcijańskiej dotyczą, być mamy 
wespołek i z kapłany, biskupy, i arcybiskupy naszymi. D.: Mamy, ale nie 
dalej, jedno póki się wedle Słowa Bożego sprawuje; gdzie co przeciwko 
Słowu Bożemu ustawia albo rozkazuje, tam-eśmy go nie winni słuchać, 
pamiętając na ony słowa apostolskie: „Więcej musimy słuchać Boga niż-
li ludzi”. [215] M.: I to przyjmuję, ale niżej o tym z sobą mówić będziewa. 
Teraz to chcę pokazać, iż papież nie tylko rówien jest drugim patryjar-
chom, ale nad wszystkimi patryjarchami przełożon. D.: Dekretałmi po-
dobno, które sami sobie papieżowie po swej wolej pisali. M.: Jako o de-
kretalech dzierżeć mamy, niżej się powie. Natenczas, jeśli nie przestawasz 
na dekretalech, wywiodę-ć to doktormi ś[więtymi], wywiodę koncylija-
mi porządnymi, wywiodę ustawicznym używanim i wyznawanim wsze-
go Kościoła krześcijańskiego, mało li na tym – wywiodę Pismem Ś[wię-
tym] a Słowem Bożym, iż taką władzą nad wszem krześcijaństwem nie 
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sami sobie papieżowie przywłaszczyli ani od ludzi bądź z pochlebstwa, 
bądź z bojaźni, bądź też z potrzeby podaną, ale od apostołów, i owszem – 
od samego Pana Krystusa mają. [216] D.: Chyba by tak, ale dziwne a po-
tworne to ciało będzie o dwu głowach. M.: To-ć by już było więcej ludzi 
słuchać niżli Boga, gdziebyś mimo Słowo Boże rozumu swego naślado-
wał. Nie będziesz się temu dziwował, gdy wyrozumiesz, iż inszym oby-
czajem Pan Krystus głową wszego Kościoła, inszym papież, abowim Pan 
Krystus sam z siebie głową jest Kościoła, i papieża z niego nie wymując, 
na tym i na drugim świecie. Papież namiastkiem a porucznikiem Kry-
stusowym na tym świecie tylko, którego Pan z tego świata schodząc, po 
sobie a miasto siebie zostawił. [217] D.: Wszak z nami jest aż do skoń-
czenia świata. Cóż mu po namiastku? M.: Jest z nami, ale duchownym 
a niewidomym obyczajem. Kościołowi z ludzi zbudowanemu trzeba było 
sprawce widomego, który by między ludźmi rząd stanowił, zgody a jed-
ności strzegł, występne powściągał, różnice a wątpliwości około wiary 
i Zakonu rozprawiał, bo inaczej musiałaby się jedność Kościoła targać, 
o czym nadobnie tak pisze Cypryjan ś[więty]: „abowim nie zinąd się 
szczęły kacyrstwa albo odszczepieństwa się narodziły, jedno stąd, 
iż kapłana Bożego ludzie nieposłuszni ani myślą o tym, iż jeden jest 
w Kościele doczesny kapłan i doczesny sędzia miasto Krystusa” etc. 
[218] Też-ci Pan Krystus jest pastyrzem nas – wszech owiec swoich. 
A jednak są też przedsię nad tą trzodą pastyrzowie widomi a docześni 
z ludzi obrani, chocia on jedyny pastyrz obecnie z nami jest, a sam tej 
trzodzie dobrze sprosta. Są doktorowie, acz jeden jest Mistrz nasz – Kry-
stus, jako sam o sobie świadszy u Matusza ś[więtego]. [219] D.: Insza to 
rzecz, abowim pastyrzów a mistrzów może wiele być, a nad wszystkimi 
jeden zwirzchny, ale nad zwirzchnym zwirzchniejszy albo też jemu rów-
ny być nie może. A gdzieby on zwirzchny moc a władzą swą nad wszyst-
kimi komu inemu poruczył, już on porucznik a namiastek nie będzie 
jemu rówien. M.: Ani ja tego twirdzę, ale jednak z wolą jego nad onymi 
drugimi zwirzchnym będzie. Dam ci tego przykład z Starego Zakonu. 
[220] Mojżesz nawyższym kapłanem był u Żydów, od samego Boga sta-
wiony, a iż kapłanem, Dawid świadszy, tak mówiąc: „Mojżesz i Aaron 
między kapłany jego”. Iż nawyższy, stąd się okazuje, iż on Aarona i syny 
jego na kapłaństwo poświęcił, a jednak i przy nim Aaron nawyższym 
kapłanem był. Także też, acz Krystus nawyższym pastyrzem a sprawcą 
Kościoła swego jest, jednak to Jego zwirzchności nic nie ujmuje, iż człowiek 
za Jego wolą nad wszystkimi inymi ludźmi i pastyrzmi władzą ma, a tak też 
głową jest Kościoła Jego, acz nie z Nim zarówno, ale pod Nim a od Niego.

[221] D.: Ukaż mi to, gdzie Pan Krystus tę władzą a zwirzchność 
papieżowi dał. M.: Słuchajże. Przodkiem, aczkolwiek wszystkie apostoły 
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Pan jednostajnie wybrał i na świat wysłał, jednostajnie im poselstwo 
swoje poruczając, jednak między nimi wszędy Piotrowi świętemu przo-
dek dawał i drugim go przełożył. Jaśnie się to okazuje z Ewanjelijej Ma-
tusza ś[więtego], gdzie mu imię przemienił, a Piotrem, to jest opoką albo 
skałą go przezwał, i na tej skale, to jest na nim, obiecał zbudować Kościół 
swój, przeciw któremu brony piekielne przemóc nie miały. I dał mu klu-
cze Królestwa Niebieskiego, tak iż cokolwiek by on związał na ziemi, 
byłoby i w niebiesiech związano, a cokolwiek by na ziemi rozwiązał, by-
łoby i w niebiesiech rozwiązano. Wielkie to a ważne rzeczy, a Panu sa-
memu przywoite, których tu między wszystkimi apostoły samemu Pio-
trowi z osobliwej łaski swej udzielił. [222] D.: Które to? M.: A to mu imię 
przemienił. D.: Cóż na tym? M.: Gdziekolwiek w Piśmie Ś[więtym] od 
Boga komu imię dano albo przemieniono jest, osobliwą zacność a przy-
wilej jaki onemu człowiekowi dany znamienowało, jako kiedy Abrama 
Bóg Abraamem, a Saraj, małżonkę jego, Sarą, Jakoba Izraelem przezwał, 
nieco im nad ine ludzie dawał. Tymże obyczajem tu, gdy Szymona Pio-
trem albo – jako Jan ś[więty] pisze – po syryjsku Kefasem, to jest opoką 
albo skałą, nazwał, dał mu nieco osobliwego nad ine apostoły. D.: A co? 
M.: To, co ono imię znamienowało, a czego Pan sam wnet dołożył, iż on 
jako pewna skała miał być gruntem Kościoła Pańskiego. [223] D.: Aza 
nie sam Krystus? Tak-ci pisze Paweł ś[więty] do Koryntów: „Abowim 
gruntu inego nikt nie może założyć, okrom onego, który założon jest, 
a to jest Krystus Jezus”, którego też tamże niżej opoką albo skałą zowie, 
ale nic to tci Krystusowej nie uwłacza. Ale jako sam prawą świątością 
będąc, która oświeca wszelkiego człowieka przychodzącego na świat, 
apostołom też tego przedsię udzielił, iż oni też są „światłością świata”, 
użyczył im też mocy grzechy ludziom odpuszczać, która Bogu samemu 
przywoita jest. [224] Sam Synem Bożym będąc, jednak też wszystkim 
wierzącym w imię Jego dał moc, aby się stawali synmi Bożymi. A na 
koniec z niewymownej miłości przeciw nam niedostatki nasze, oprócz 
grzechu, wszystkie na się przyjął, a dostatków swoich, wedle zdania swe-
go ś[więtego], nam użyczył. Tak i ta, czem sam był, to jest skałą, grun-
tem, gospodarzem a głową Kościoła swego, tym też Piotra ś[więtego] po 
sobie mieć chciał, czego Bazyli ś[więty] poświadsza. [225] D.: Gdzież to, 
iżeby go głową albo gospodarzem uczynił? M.: A to mu dał klucze do 
Królestwa Niebieskiego, co nic inego nie było, jedno iż mu gospodarstwo 
wszystko tego to Królestwa Niebieskiego na ziemi, to jest Kościoła swe-
go, poruczył, jako kiedy kto komu od miasta albo domu swego klucze 
wzda. A gospodarz każdy jest głową domu, to jest czeladzi swojej. 
D.: Ale tu Pan kluczy Piotrowi nie dał, jedno obiecał. M.: Tak jest, ale gdy 
obiecał, bez pochyby dał, bo obietnice Pańskie pewne a nieomylne. 
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[226] D.: Gdzież je dał? M.: Paweł-ci ś[więty] z Dawidem oznajmią, tak 
mówiąc: „Wstępując wzgórę, niewolniki jęte prowadził, ludziom dary 
dał”, to jest po zmartwychwstaniu swym wstąpiwszy w niebo, jako 
drugim apostołom na ich przełożeństwa, tak i Piotrowi na to powszech-
ne gospodarstwo władzą przez Ducha Ś[więtego] zesłał. I nie zataiły się 
ty klucze wnet w dzień świąteczny i potym, gdzie – jako się okazuje 
z Spraw Apostolskich – Piotr między apostoły przodkował, każąc Ży-
dom, Pisma Ś[więtego] wykładając, rozkazując, co mieli czynić oni, któ-
rzy ku wierze przystępowali, cuda osobliwe czyniąc przed inymi, na ko-
niec i występne osądzając i karząc bez wszelakiego poruczenia drugich 
apostołów. [227] I owszem, i przed dniem świątecznym tę władzą swoję 
około obrania Macieja ś[więtego] na miejsce Judaszowo począł okazo-
wać, czego by się był nigdy nie ważył, gdzieby był tych kluczów a władzy 
z wiadomością wszech inych apostołów od Pana nie miał. Stąd się zna-
czy, iż już klucze ty miał snadź na on czas dane, kiedy Pan po zmar-
twychwstaniu swym przy bytności wszech inych samemu po trzykroć 
baranki i owce swoje paść i rządzić kazał. [228] D.: Tym zwirzchności 
Piotrowej nie dowodzisz, abowim też-ci sam Piotr kapłanom albo star-
szym a przełożonym, jakoś i ty przedtym spominał, każe paść albo rzą-
dzić trzodę Bożą, a jednak nie rozumiemy, iżeby im przez to władza nad 
wszystkimi a zwirzchność powszechna poruczona była. M.: Prawda, ale 
tam Piotr przykłada ku trzodzie, coś ty opuścił: „która między wami 
jest”, jakoby rzekł: „każdy swą trzodę, której przełożon jest”, tu nic nie 
zamierzając, wszystki wobec owce i baranki swoje po wszystkim świecie 
Piotrowi porucza. [229] Nadto i przed śmiercią swą, gdy poborce rzym-
scy upominali się Piotrowi podatku, nie od niego ani od drugich aposto-
łów, ale od Pana samego jako mistrza a gospodarza onej czeladki (abo-
wim na samy gospodarze włożon był), cóż Pan uczynił? Ukazawszy, iż 
go płacić powinien nie był, przedsię uchra<ni>ając pogorszenia, kazał 
mu ji zapłacić nie za wszystkie, co by mu było tak łacno przyszło, jako za 
jednego albo dwu, ani za siebie samego tylko, na czem by byli przestali 
poborce oni, ani „za mię (powieda) i za się”, dawając znać drugim, aby 
go już też po nim mieli za mistrza i gospodarza swego. [230] I obaczyli 
to oni, abowim wnet się zczął spór między nimi, kto by był więtszy 
w Królestwie Niebieskim, to jest, jest-li-że-by wedle tego, jako kto przed-
niejsze miejsce a dostojeństwo ma na ziemi, w niebie też takież miał 
mieć. Który spór potym przy ostatniej wieczerzy Pańskiej znowili, acz 
w inszy obyczaj, spirając się, kto by już nie w niebie, ale między nimi na 
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ziemi przodek miał mieć, abowim byli między nimi wedle świata za-
cniejszy niżli Piotr, byli bliscy i krewni Pana Krystusowi, i każdemu 
z nich chciało się przodkować a rządzić. [231] D.: To tam Pismo bije 
w łeb temu przełożeństwu Piotrowemu, abowim strofował je Pan z tego, 
powiedając, iż to pogańska rzecz, której oni nie mieli naśladować. M.: Je-
śli to tak rozumiesz, iżeby między apostoły albo krześcijany przełożo-
nych być nie miało, tak-ci nowokrzczeńcy rozumieją, ale źle a przeciwko 
inemu Pismu, którego dosyć jest, iż są i być mają przełożeni między 
krześcijany. A nie trzeba inego Pisma k temu przywodzić, na tymże miej-
scu z słów Pańskich jaśnie się to okazuje, abowim wnet przykłada Pan: 
„Ale kto więtszym jest między wami, niechaj będzie jako mniejszy, a kto 
przełożonym, jako sługa”. I dawa z siebie przykład: „Abowim któż więt-
szy jest, który siedzi, czy-li który służy? Aza nie ten, który siedzi? 
A wżdy-m ja między wami jako ten, który służy”. A to kiedy mówi: „Kto 
więtszym a przełożonym jest między wami”, dawa znać, iż są i mają być 
między nimi więtszy i przełożeni. I sam siebie im na przykład 
dawa, o którym żadnej wątpliwości niemasz, iż był ich przełożonym. 
[232] D.: K czemuż ono, ale wy nie tak? M.: Aby się przełożeństwa nie 
domagali, a na kogo by je Bóg przełożył, aby je w pokorze, nie ku swemu 
własnemu tylko, ale ku onych, którym przełożon jest, dobremu sprawo-
wał, jako On sam czynił, a nie jako mocarze tego świata, którzy opano-
wawszy ludzie wolne, nie ich, ale tylko swego pożytku patrzą. A jednak 
przedsię Pan, czując jako Bóg, iż mieli przyść ludzie na świat, którzy się 
mieli gorszyć z tych słów Jego, nakrzywiając je ku swemu własnemu za-
traceniu, nie zaniechał tam przełożeństwa Piotrowego, rzecz k niemu 
obróciwszy: „Szymonie, a to szatan pragnął, aby was siał jako pszenicę, 
ale ja-m za cię prosił, aby nie ustała wiara twoja, a ty niegdy nawróciwszy 
się, potwirdzaj bracią swoję”. A to ku samemu Piotrowi przy wszystkich 
mówi, a powiada, iż czart nie jego samego, ale wszystkie, którzy tam byli, 
siać chciał, a jednak nie za wszystkimi, ale za samym Piotrem, jako za 
gospodarzem czeladki onej, prosił, aby nie ustała wiara jego, a jemu, 
mimo ine, jako gospodarzowi bracią kazał potwirdzać. [233] Nie powta-
rzam tu, co-m wyższej z Spraw Apostolskich dotknął, jako Piotr tej wła-
dzy, oprócz sprzeciwiania drugich apostołów, używał, czego by podobno 
daleko więcej było, by były sprawy jego wszystki opisane. A tak masz 
dowodne Pismo a Słowo Boże o przełożeństwie a zwirzchności Piotrowej 
w Kościele Krystusowym, którego by się jeszcze więcej przywieść mogło, 
gdzieby tego była potrzeba. Toż by się z doktorów ś[więtych] i z koncylij 
okazać mogło, którzy i Pisma ty, które-ś słyszał, o Pietrze tak wykładają 
a jasną o zwirzchności jego nad wszystkim Kościołem zmienkę czynią. 
Wszakże kilka ich przypomnię.
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[234] Theophilus, stary Grek, patryjarcha aleksandryński, tak pisze: 
„Gdy się skończył obiad, Piotrowi przełożeństwo nad owcami okręgu 
świata podał”. A na drugim miejscu: „Piotr, któremu już był poruczon 
Kościół, jako ten, który o wszystkich pieczą miał, pyta, jeśli ku wszyst-
kim Pan przypowieść mówił”.

[235] Orygenes: „Piotrowi, gdy zwirzchność a władza wszystka około 
pasienia owiec podana jest, a na nim, jako na ziemi Kościół założon, 
żadnej inszej cnoty, chyba miłości wyznanie od niego nie jest wyciągane”.

[236] Epifanijusz: „Sam Pan ustawił go przedniejszym między apo-
stoły, mocną skałą, na której Kościół zbudowan jest, a brony piekielne 
nie przemogą przeciw jemu; a brony piekielne są kacyrstwa i kacyrzowie, 
abowim wszelakim obyczajem w nim utwirdzona jest wiara, który wziął 
klucze nieba i rozwięzuje na ziemi, a wiąże na niebie”. A mało niżej: 
„Ten jest, który od Niego słyszał: «Pietrze, pasi baranki moje», któremu 
zwierzona jest owczarnia”.

[237] Augustyn ś[więty], wykładając ono miejsce Matusza ś[więtego] 
o podatku: „A Zbawiciel (mówi), gdy za się i za Piotra kazał dać, zda się 
jakoby za wszystkie zapłacił, abowim jako w Zbawicielu były wszystkie 
przyczyny mistrzostwa, tak też po Zbawicielu w Pietrze wszystkie się za-
mykają, bo jego głową ich postawił, aby był pastyrzem trzody Pańskiej”. 
A w kazaniu niektórym: „Miały być zwierzone Piotrowi klucze Kościoła, 
i owszem – zwierzone mu są klucze Królestwa Niebieskiego; miała mu 
też zwierzona być niezliczona wielkość ludów” etc. A mało niżej: „Aby 
w kluczach był wiernym odźwiernym, a w wyrocech namiłościwszym 
szafarzem”. Acz niegdzie też pisze, iż ty klucze w osobie Piotrowej dany 
są wszystkiemu Kościołowi. I to prawda, abowim nie dla Piotra samego, 
ale ku dobremu wszego Kościoła.

[238] Ale by też dobrze Augustyn inaczej to wykładał, człowiek też 
był, a jeden człowiek, podobniej by się wiela, także zacnych uczonych, 
dzierżeć, niżli jednego, bo mimo ty wyższej namienione doktory, Am-
broży ś[więty] też tak pisze: „Słuszna rzecz była, aby pragnął (o Pawle 
mówi) widzieć Piotra, abowim był przedniejszym między apostoły, któ-
remu Zbawiciel poruczył był opiekę Kościołów albo pieczą o Kościelech”.

[239] Chryzostom słowa ony Pańskie do Piotra u Matusza ś[więtego] 
wykładając: „Aby prawy przyszły Kościół za gwałtownym wdziranim 
tylo i tylkich nawałności nieporuszony trwał, którego pastyrz i głowa, 
człowiek rybitw, a nie zacnego rodzaju, zwyciężyłby mocnością dyja-
mentowe przyrodzenie, by też wszystek okrąg świata jemu się przeciwił. 
A to wszystko, co samemu Bogu należy, Krystus Piotrowi dać obiecuje”. 
A mało niżej: „Tego Krystus wszystkiemu okrągowi świata przełożył”; 
a na drugim miejscu takież.

Orige[nes]  
in cap[ut] 6 ad Rom[anos]

Epiph[anius] in Anchor[ato]

Aug[ustinus],  
Quaesti[ones]  

Novi Testa[menti] ca[pite] 75
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Ambro[sius]  
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[H]omil[ia] 55  
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[240] Lew papież: „Sam Piotr ze wszystkiego świata wybran jest, 
który by tako wezwaniu wszech narodów, jako i apostołom wszystkim 
i wszem ojcom Kościoła przełożon był, iżeby – aczkolwiek między ludem 
Bożym wiele jest kapłanów i wiele pastyrzów – wszakże Piotr wszystkie 
rządził, które przodkiem i Krystus rządzi”.

[241] Wszyscy ci, acz jeden w Rzymie, drugi w Grecyjej, drudzy 
w Cyprze, w Afryce, w Egipcie, w Medyjolanie pisali, na jedno się zga-
dzają, a wszystcy przed jedenaścią-, dwiemanaście- i trzeminaścieset lat, 
abyś nie rzekł, iż nowe to wymysły, także i drudzy, starzy i nowi, których 
dla przedłużenia opuszczam. Prawda, są też niektórzy, którzy słowa Pań-
skie tak wykładają, iż onę władzą Pan nie właśnie samemu Piotrowi, ale 
w jego osobie wszystkim apostołom albo snadź wszystkiemu Kościołowi 
dał, i dawają tego przyczynę: abowim <syc> dał ją za wyznanim bóstwa 
swego, które Piotr nie swym, ale wszech uczniów imienim uczynił, któ-
rych – a nie samego Piotra – o to Pan pytał, a Piotra wnet potym zbakał 
i szatanem nazwał. Ale to jest nakrzywiać Pismo. [242] Prawda jest, iż 
wszystkich Pan pytał, ale Piotr sam za się, a nie za wszystkie, odpowie-
dział, abowim nie znaczy się, aby miał od nich to w poruczeniu albo się 
z nimi zmawiał, i owszem, nie wszystcy na on czas wierzyli, iżeby Pan 
był Krystusem, Synem Boga żywego, co się okazuje z Ewanjelijej Jana 
ś[więtego], gdzie pisze, iż wiele uczniów Jego, słysząc, rzekli: „Twarde 
to słowa, a kto ich może słuchać?”. I powieda: „Stąd wiele uczniów Jego 
poszło nazad, a już z Nim nie chodzili”. A Pan sam mówił k nim: „Są 
niektórzy z was, którzy nie wierzą”. Bez pochyby Judasz, by był wierzył, 
iż Pan jest Krystusem a Synem Bożym, nie zdradziłby Go był. A tak zasię 
sam Piotr odpowiedział i jemu samemu Pan błogosławieństwo i klucze 
dał, k niemu mówiąc: „Błogosławion-eś, Szymonie, synu Janów”, co jemu 
samemu służyło, a nie komu inszemu, bo on sam był Szymonem, synem 
Janowym. [243] A odmianę też onę imienia jemu samemu przedtym był 
obiecał. Iż go wnet potym zbakał i szatanem nazwał, nam to na przykład, 
aby Piotr i każdy przełożony nie podnosił się z przełożeństwa i darów 
Bożych, ale rozumiał o sobie, iż też człowiekiem jest a krewkim stworze-
nim, jako i drudzy, a my, byśmy się nie brzydzili występnymi przełożo-
nymi. A tak Piotrowi właśnie ta zwirzchność dana jest. Temu samemu 
przy bytności drugich Pan (spytawszy go po trzykroć: „Szymonie Janów, 
miłujesz mię nad ty?”) baranki i owce swoje nie tylko paść, ale i rządzić 
kazał, co się z greckiego jaśniej niżli z łacińskiego okazuje, bo tam stoi 
„βόσκε”, to jest „pasi”, i „ποίμανε”, to jest „rządź”, jakom wyższej wywodził.
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[244] D.: Już niechaj tak będzie o Pietrze, iż był po Panu Krystu-
sie głową Kościoła Jego, a cóż to grzeczy, iżeby papież, to jest biskup 
a patryjarcha rzymski, tęż zwirzchność miał mieć? M.: I barzo, abowim 
jest namiastkiem Piotra ś[więtego]. D.: Gdzież o tym Pismo, iżeby papież 
był namiastkiem Piotra ś[więtego], albo by też dobrze był, iżeby jemu to 
służyło, co Pan Piotrowi samemu dał? M.: Nie wiem-ci, aby w Piśmie 
Ś[więtym] co o tym było. I kazać-ci Ewanjeliją, i krzcić nikomu inemu 
Pan Krystus nie rozkazał, jedno dwiemanaście albo jedenaście aposto-
łom, a chcesz li k temu przyłożyć drugie ucznie, którzy na on czas z nimi 
byli, a jednak to namiastkom ich, biskupom a kapłanom, służyło i po 
dziś dzień służy. I ci dzisiejszy kacyrzowie to sługam swym kościelnym, 
a snadź i inym krześcijanom przywłaszczają, bo nie dla apostołów to 
Pan rozkazał, ale dla zbudowania Kościoła swego, który się dotychmiast 
buduje i do końca budować będzie, aliż się wszystcy zbieżymy w jedność 
wiary a uznania Syna Bożego, jako Paweł ś[więty] pisze. [245] Także 
i to przełożeństwo a zwirzchność Kościoła powszechnego nie dla osoby 
Piotra ś[więtego] Pan dał, ale dla rządu a sprawowania Kościoła swego, 
aby się nie targał, ale w jedności a jednostajnym porządku zachowan 
był. A jeśli tego potrzebował na on czas za apostołów, którzy wszystcy 
sprawę i naukę Pańską wszystkę pamiętali a Ducha Ś[więtego], nieomyl-
nego sprawcę, mieli, a więcej trzeba było zgromadzać Kościół niżli rzą-
dzić, daleko więcej teraz ostatnich tych czasów, kiedy wiela ludzi miłość 
zgasła, jako Pan sam przepowiedział, a niektórzy od wiary odstępują, 
imując się duchów błędnych, wedle proroctwa Pawła ś[więtego], daleko 
więcej potrzebuje jednej głowy a sprawce nawyższego, który by wszyst-
kie ine rządził, a niezgodne jednocił. [246] D.: A czyście teraz jednoci? 
M.: Niemasz co chwalić, jeśli nie jednoci nie tylko około wiary a Zakonu 
albo sprawy krześcijańskiej, co jego urzędowi właśnie należy, ale i oko-
ło rzeczy a sporów świetskich. A wszakoż nie tak się to jednocenie ma 
rozumieć, iżeby on zawżdy różne a sporne zgadzać miał, jako jednacze 
między ludźmi czynią: niewinnemu nieco ujmując, a winnemu przyda-
wając, skąd przysłowie u nas, iż kto się na ludzie dawa, połowicę traci. 
Abowim gdzieby to tak miało być, musiałaby sprawiedliwość krzywdzie, 
a prawda błędowi ustępować, a nigdy by sporom końca nie było. Na 
koniec przemógłby błąd prawdę, a brony piekielne Kościół przeciwko 
słowu a obietnicy Pańskiej. Ale i owszem, mocą i władzą swoją, którą 
ma od Pana, papież ma gładzić błędy, jako Paweł ś[więty], kiedy fałszywi 
albo obłudni bracia chcieli, aby Tyta był obrzazał, nie ustąpił im ani na 

244
(marg.) zwirz<ch>niego – popr. wyd.; zwirzniego – 1553-III (bł.)

Iż Kościół zawżdy  
jednego zwirz<ch>niego  

pastyrza potrzebuje

Luc[ae] 9
Mar[ci] 16
Luc[ae] 10

Ioan[nis] 20

[Ad] Ephe[sios] 4

Matt[haei] 24

1[Ad] Tim[otheum] 4

Jednocenie Kościoła

[Ad] Gal[atas] 2



199

jednę godzinę, jako sam świadszy, do Galatów pisząc, aby prawda przy 
krześcijaniech się została.

[247] D.: Czemże wżdy tego podeprzesz, iż przy papieżu jest ta 
zwirzchność, którą Pan Piotrowi dał nad Kościołem swym? M.: Pisma 
nie mam, a też go – mym zdanim – nie trzeba, dosyć, kiedy się okaże, 
iż to jest z apostolskiego porządku a postanowienia i od czasów apo-
stolskich trwa w Kościele krześcijańskim nieporuszenie ani odmiennie. 
D.: Wszak powiedają lutrowie, iż od kilkaset lat dopiro, a nadalej od cza-
sów Grzegorza ś[więtego] papieżowie nastali. M.: Więcej tego, co powie-
dają, a nie dowodzą. Może to być, iż imienia tego nie było, ale rzecz była. 
Imię rzeczy nie odmienia. A też nie straszliwe to imię, abowim nic inego 
nie znamienuje papa, jedno ojca, iż on jest i ma być pospolitym ojcem 
wszego krześcijaństwa. [248] D.: Czemże dowodzisz o tej zwirzchności 
papieskiej? M.: Przodkiem pismy samych papieżów, biskupów i dokto-
rów ś[więtych], i koncylij pirwszych wieków, potym używanim, które 
się z historyj i przyznawania koncylij biskupów i patryjarchów nie tylko 
powolnych, ale i przeciwnych papieżom okaże. D.: Przestanę na tych wy-
wodziech. M.: I słusznie, abowim to nic inego nie będzie, jedno jakoby 
jeden a jednostajny głos Kościoła Bożego, który jest słup a grunt prawdy, 
przeciwko któremu brony piekielne przemóc nie mogą, ale i przeciwni-
cy – radzi i nieradzi – jemu przyświadszają, a tę zwirzchność wyznawać 
muszą. Słuchajże tych wywodów.

[249] Anacletus, uczeń Piotra ś[więtego], od niego na kapłaństwo 
stawion albo poświęcon, a po Klimuncie namiastek jego, w liście do 
wszech biskupów i inych krześcijanów, wypisawszy szyroko o porządku 
apostolskim około stanu duchownego kapłanów, biskupów, arcybisku-
pów albo metropolitów, tak pisze: „Ale ten ś[więty] rzymski i apostol-
ski Kościół nie od apostołów, ale od samego Pana Zbawiciela naszego 
przodek albo przełożeństwo wziął a dostał zwirzchności władzej nad 
wszystkimi Kościoły i nad wszystką trzodą ludu krześcijańskiego, jako 
sam rzekł błogosławionemu apostołowi: «Ty jesteś Piotr albo skała, a na 
tej skale zbuduję ja Kościół swój»” etc. [250] A niżej: „Abowim toż i bło-
gosławieni apostołowie między sobą ustawili, aby biskupowie wszech 
narodów wiedzieli, który by między nimi pirwszym był, iżeby jemu też 
przedniejsza piecza o nich należała, abowim i między błogosławionymi 
apostołmi była niejaka różność władzej, a lubo wszystcy byli apostoły, 
wszakoż Piotrowi dano jest od Pana i sami też to tak chcieli mieć, aby on 
wszystkim inym apostołom przełożonym był, a będąc Kefasem, to jest 
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skałą, przodek a głowę apostolskiego urzędu dzierżał. A ten kształt albo 
urząd swym namiastkom, a ini apostołowie biskupom dzierżeć podali”. 
[251] A to ten święty papież jaśnie wypisuje Piotrowę władzą i zwirzch-
ność nad wszem Kościołem, i apostołów drugich nie wyjmując, a iż ta 
nie samemu Piotrowi służyła, ale i namiastkom jego, rzymskim bisku-
pom albo papieżom służy, nie chytrością albo mocą ich, czego się od-
szczepieńcy mówić nie wstydzą, przywłaszczona, ani z pochlebstwa albo 
głupstwa ludzkiego im pozwolona, ale od Pana samego dana, acz ją tu 
z pokory nie biskupowi, ale Kościołowi rzymskiemu przypisuje. A to 
wszystko Pismem onym z Matusza ś[więtego], które-m ja wyższej wy-
czytał, potwirdza.

[252] We dwieście lat po nim albo mało dalej Marcellus męczennik 
ś[więty] do biskupów antyjocheńskiego wideka tak pisze: „Prosimy was, 
bracia, abyście nic inego nie uczyli ani rozumieli, jedno to, coście od bło-
gosławionego Piotr<a> Apostoła i drugich apostołów i ojców wzięli, abo-
wim od niego-ście naprzód nauczeni, a dlatego nie macie pirwszego ojca 
opuszczać, a obcych naśladować, abowim on jest głowa wszystkiego Ko-
ścioła, któremu Pan rzekł: «Ty jesteś Piotr albo skała, a na tej skale zbu-
duję ja Kościół swój» etc. Jego stolica przodkiem u was była, która potym 
z rozkazania Pańskiego do Rzyma jest przeniesiona, której za pomocą 
łaski Pańskiej my jesteśmy przełożeni. A nie godzi się od jej postawienia 
odstępować, której we wszystkich więtszych spraw ich kościelnych za 
rządzenim łaski Bożej kazano się dokładać, iżeby przez nię porządnie 
sprawiony były, od której początek wzięły. A jeśli wasza antyjocheńska 
stolica, która niegdy pirwsza była, rzymskiej ustąpiła, żadna ina nie jest, 
która by jej władzy poddana nie była, do której jako do głowy wszystcy 
biskupowie wedle Ustaw apostolskich i namiastków ich, którzy chcą albo 
muszą uciekać się i odzywać mają, aby stąd wzięli obronę i wyzwolenie, 
skąd wzięli naukę i poświęcenie”. I przykłada potym: „Abowim sądy o 
biskupiech i nawy<ż>szych rzeczy sprawy i wszystkie wątpliwości mocą 
Apostolskiej Stolice rozprawione i skończone być mają”. Jakoż jaśniej wy-
strychnąć mógł tę zwirzchność? A to i Ustawy apostolskie przypomina, 
których i Anacletus nie przepomniał, a mógł o nich pewnie wiedzieć, 
abowim za jego pamięci ustawiony były.

[253] Po Marcelle podobno we stu lat Leo Pirwszy, którego ono zacne 
a wielkie concilium chalcedońskie po trzykroć świętym zowie, tak pisze: 
„Abowim gdy dwanaście apostołowie, wziąwszy przez Ducha Świętego 
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mowę wszech języków, a chcąc Ewanjeliją świat napoić, części świata 
między sobą rozdzielili byli, a nabłogosławieńszy Piotr, książę apostol-
skiego rządu, już był nauczył ludzie, którzy byli z obrzezania, to jest 
z żydostwa, antyjocheński Kościół, gdzie naprzód krześcijańskiego prze-
zwiska zacność powstała, założył, a Pont, Galacyją, Kapadocyją, Azyją 
i Bityniją napełnił był ustawami kazania ewanjelijskiego, posłan jest do 
grodu państwa rzymskiego, aby tu, jako jest ziemski cesarz a rzędziciel 
świata, tak by też stolicę swoję miał ten pastyrz, który by był przełożo-
nym a głową wszystkiego Kościoła”. A do Anastazyjusza biskupa, opi-
sawszy porządek biskupów, a iżby ci, którzy są w więtszych mieściech, 
więtszą pracą na się przyjmowali, przydawa: „Przez które by piecza po-
wszechnego Kościoła zbiegała się albo spływała do Stolice Piotrowej”.

[254] Jaśniej Bonifatius Wtóry: „Od dawnych czasów, a od począt-
ku tak wielkie-śmy przespieczeństwo wzięli od błogosławionego Piotra, 
książęcia apostolskiego, iż mamy moc – za pomocą Bożą – powszechny 
Kościół wspomagać, a cokolwiek szkodliwego jest, apostolską mocą na-
praszczać i naprawiać” etc.

[255] Także Anastasius Wtóry do Anastazyjusza, też cesarza, pisząc: 
„Aby przez posługę mnie niskiego, jako zawżdy jest, Stolica nabłogosła-
wieńszego Piotra we wszem Kościele przełożeństwo, które jej od Pana 
Boga naznaczone jest, trzymała”.

[256] Dalej: Mikołaj Pirwszy około ośmiset lat po Bożym narodze-
niu do Michała cesarza tak pisze: „Przywileje tej stolice wieczne są, od 
Boga wkorzenione i wszczepione, naruszone być mogą, przeniesione być 
nie mogą; które przed Cesarstwem waszym były i trwają, chwała Bogu, 
dotychmiast nieporuszone, i po was trwać będą, a pokąd krześcijańskie 
imię będzie kazano, dotąd ony też bez ułomku stać będą”.

[257] A ty przywileje temu świętemu Kościołowi przez Krystusa 
darowane, przez koncylija nie darowane, ale rozsławione tylko a utcio-
ne, z których nie tak cześć, jako brzemię nam należy, aczkolwiek tej tci 
nie zasługami naszymi, ale zrządzenim łaski Bożej przez błogosławio-
nego Piotra a w błogosławionym Pietrze wespołek-eśmy dostali, przy-
muszają nas i przypądzają mieć pieczą o wszech Kościelech Bożych. Wi-
dzisz, co ci papieżowie nie za naszych wieków ani przed dwiema-, ani 
cztermisty, ale przed siedmiąset, tysiącem dwiemanaście i piąciąnaścieset 
lat o zwirzchności a władzej papieskiej piszą. [258] A piszą nie wtec albo 
leda do kogo, ale Leo w kazaniu, Mikołaj i Anastasius do cesarzów, którzy 
im przeciwni byli, Bonifatius do patryjarchy aleksandryńskiego, Marcel-
lus do biskupów antyjocheńskiej prowincyjej, która też swego patryjar-
chę miała, Anacletus do wszech biskupów, o które szło. A mogłoby się ich 
jeszcze więcej przywieść, ale iż jednak ci wszystcy w swej rzeczy świadszą, 
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pójdźmy do biskupów i doktorów, którzy nie daliby się byli papieżom 
kapturać, by byli rozumieli, iż zwirzchność ich nie jest wedle Boga.

[259] Przodkiem Ireneusz, biskup lugduński we Francyi, męczen-
nik ś[więty] a uczennik Polikarpa ś[więtego], który był uczniem Jana 
ś[więtego] Ewanjelisty, o rzymskim Kościele zmienkę czyniąc, tak pisze: 
„Abowim z tym Kościołem, dla czelniejszego przodkowania jego, musi 
się zgadzać wszelki Kościół, to jest wszystcy wierni, gdzieżkolwiek są, 
i w którym zawżdy nad wszystkie ine zachowane jest podanie apostol-
skie”. Patrz, co ten ś[więty] biskup o rzymskim Kościele pisze i wnet 
potym zowie ji Piotrowym Kościołem i wylicza aż do swych czasów dwa-
naście papieżów, namiastków Piotra ś[więtego], tym tłumiąc błędy Wa-
lentyna, Marcyjona, Cerdona, Bazylidesa kacyrzów, jako różne od praw-
dy a podania apostolskiego, „które – powieda – w rzymskim Kościele 
przez tylo namiastków Piotrowych cale a nieomylnie zachowane jest”.

[260] Cypryjan ś[więty], też męczennik a biskup kartaiński, w pół-
trzeciasta lat po Bożym narodzeniu, co pisze o jedności Kościoła 
a o Pietrze, wyżej-eś słyszał, ale do Kornelijusza papieża w trzecim li-
ście uczyniwszy zmienkę Stolice Piotrowej, to jest rzymskiej a papie-
skiej, a nazwawszy ją przednim albo głównym Kościołem, przykłada, 
skąd jedność kapłańska wyniknęła. A w drugim liście do pospólstwa: 
„Jeden Bóg jest i jeden Krystus, jeden Kościół i jedna stolica na skale 
głosem Pańskim ugruntowana”. [261] A przez skałę tę nie tylko na tym 
miejscu, ale i na inych Piotra rozumie, jako i Orygenes, Basilius i wiele 
inych ś[więtych] doktorów; przez stolicę jednę, która Kościół jednoci 
albo w jedności zachowa, nikogo inego nie rozumie, jedno rzymskiego 
biskupa, to jest papieża, którego on powszechnego Kościoła biskupem 
zowie, co się jaśnie z niektórego listu jego, wyższej namienionego, do 
Kornelijusza okazuje, gdzie pisząc o odszczepieńcach, oznajmia Kor-
nelijuszowi, iż ich po nawróceniu inaczej nie przyjmuje, jedno aliżby 
w ten sposób jawnie wyznali, mówiąc: „My wiemy, iż Kornelijusz, bi-
skup naświętszego powszechnego Kościoła od Boga wszechmogącego 
i od Krysta, Pana naszego podniesion jest; my błąd swój wyznawamy. 
Zwiedzieni-śmy niedowiernym świegotanim, bunty miłując, zdało się, 
jakobyśmy niejakie obcowanie z odszczepieńcem mieli, ale jednak umysł 
nasz uprzejmy zawsze był w Kościele i nie pochybujemy, iż jeden jest 
Bóg i jeden Krystus Pan, którego-śmy wyznali, jeden Duch Ś[więty], 
jeden też biskup w powszechnym Kościele ma być”. Stefana też papieża 
napomina, aby on, jako ten, któremu to zwirzchności należy, na miejsce 
jednego biskupa odszczepieńca we Francyjej inego obrać kazał.

[262] Ambroży ś[więty], biskup medyjolański, w niektórym kazaniu 
o śmierci Piotra i Pawła ś[więtego] zmienkę czyniąc, tak pyta: „A na któ-
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rymże miejscu męczeństwo podjęli?”. I sam sobie odpowieda: „W mie-
ście Rzymie, w którym się głowa i zwirzchność narodów najduje. A to 
tak, iżby tam odpoczywała głowa świętobliwości, gdzie była głowa za-
bobonów, a gdzie książęta poganów przebywały, tam by książęta Kościo-
łów mieszkały”.

[263] Hijeronim ś[więty], doktor, z żydowskiej ziemie albo z pogra-
nicza syryjskiego do Damaza papieża tak pisze: „Iż ziemie na wschód 
słońca zastarzałym szaleństwem ludów między sobą zaburzone, niedziel-
ną suknię Pańską a z wirzchu utkaną po kąsku rozszarpują, a winnicę 
Krystusowę lisowie psują, tak iż między startymi kałużami albo zręby, 
które wody nie mają, trudno może być wyrozumiano, gdzie jest zdrój 
zapieczętowany a ogród on zamkniony (o prawym Kościele i o prawej 
nauce krześcijańskiej to rozumie), dlatego umyśliłem się poradzić Stolice 
Piotrowej a wiary apostolskimi usty chwalonej, stąd teraz żądając pokar-
mu duszy swojej, skąd-em niegdy szaty Krystusowe przyjął. [264] A nie 
mogła mi tak wielka otchłań mokrego żywioła (to jest morza) a dalekość 
ziem szukania drogiej perły zabronić. Gdzieżkolwiek będzie ciało, tam 
się orłowie zbirają, gdyż złe potomstwo (rozumiej onych krześcijanów, 
którzy na wschód słońca byli) ojczyznę rozproszyło; u nas samych zacho-
wane jest nienaruszone dziedzictwo ojców (to jest prawa, szczyra nauka). 
Tam ziemia na rodzajnym darniu stokrotny owoc czystego Pańskiego na-
sienia dawa, tu zboże skibami przykryte w kąkol i w owiesek się wyradza. 
Ninie na zachodzie słońce sprawiedliwości wschodzi, a na wschodzie 
jutrznia ona, która była spadła, nad gwiazdami stolec swój postawiła. 
[265] Wy jesteście światłość świata, wy sól ziemie, wy złote a śrzebr-
ne sędy; <tu> są gliniane albo drzewiane, pręta żelaznego a wiecznego 
spalenia oczekawają. Aczkolwiek więc stracham się twojej wielgości, 
a wszakoż ludzkość mię przyzywa. Od kapłana ofiary zbawienia, od 
pastyrza (owcą będąc) ratunku szukam. Wen, zazrości, niech odstąpi 
rzymskiego wirzchu pycha, z namiastkiem rybitwa (Piotra) a z uczniem 
krzyża mówię. Ja żadnego pirwszego, jedno Krystusa, nie naśladując, 
ku błogosławieństwu twemu, to jest ku Stolicy Piotrowej, obcowanim 
się przyłączam. Na onej skale, wiem, iż Kościół zbudowan jest. Któż-
kolwiek nie w tym domu Baranka będzie pożywał, pokalony jest. Jeśli 
kto w korabiu Noego nie będzie, zginie, gdy potop panuje”. [266] Wi-
dzisz, co ten ś[więty] Doktor pisze, a jako dzierży o Stolicy Rzymskiej 
i o papieżu? Strawiwszy wszystek wiek swój na nauce Pisma Ś[więtego], 
nie tylko sam przez się czytając, ale i Nazanzena ś[więtego], wielkiego 
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doktora słuchając, napisawszy niemało ksiąg około nauki zbawiennej, 
mając wielkie zawołanie nauki i świętobliwości w krześcijaństwie, jednak 
w wątpliwościach swych nie sadzi się na swym rozumie ani nauce, jako 
ci dzisiejszy czynią, kilko kart albo chocia i książek przeczciwszy, ani też 
na kogo inego, oprócz Stolice Piotrowej, wyznawając, iż ta sama (chocia 
była zawsze u Greków więtsza nauka) prawdę i Słowo Boże zachowywa, 
a na niej, jako na skale, Kościół zbudowan, a iż zginie, ktokolwiek się od 
niej odłączy. Jakoż jaśniej o zwirzchności papieskiej a iż ta Kościół Boży 
jednoci mógł napisać?

[267] Augustyn ś[więty] też w liście niektórym pisze, iż w rzymskim 
Kościele zawsze trwała stała zwirzchność Apostolskiej Stolice.

[268] Opuszczam Bernata ś[więtego] i wiele inych łacińskich dokto-
rów starych i nowych. Pomy do greckich, którzy nie mogą tak być pode-
źrani tym wszetecznym a niepowścięgliwym ludziom, acz i ony, którem 
wyczytał, łacinniki, tak świętobliwość żywota i bogobojna nauka, jako 
i czasy, i miejsca od podeźrania wyjmują.

[269] Przodkiem Sozomenus, który przed jedenaściąset lat na świecie był, 
a sprawy i postępki kościelne popisał, pisząc, jako A<thana>sius ś[więty] 
Aleksandryński, Paweł Konstantynopolski patryjarchowie i niektórzy ini bisku-
powie z Grecyjej, Syryjej a wschodu słońca, przez drugie biskupy z biskupstw 
swych sądownie złożeni, do Julijasza papieża się uciekli, pisze, iż on, jako ten, 
któremu o wszystkich piecza należała, dla dostojeństwa stolice każdemu z nich 
jego kościół, to jest biskupstwo, przywrócił. A to piecza o wszystkich a zwirzch-
ność dla dostojeństwa stolice. Tenże zmienkę czyniąc, jako się była zruszy-
ła między greki gadka o Duchu Ś[więtym], jest-li jednej istności z Bogiem 
Ojcem i Synem, pisze, iż przestali wszyscy na tym, co uznał Kościół rzymski.

[270] Jego też rówiennik jakmiarz Sokrates, spominając niejakie con-
cilium dziewięcidziesiąt biskupów, które Euzebijusz, kacyrski biskup, 
z Konstancyjuszem cesarzem zebrał był, tak pisze: „Ale ani Julijusz, 
nawyższego Rzyma biskup, tam był, ani posłał na swe miejsce kogo”. 
A ustawa kościelna każe, aby się żadne ustawy w Kościelech nie ustawia-
ły mimo zdanie rzymskiego biskupa. [271] Toż i temiż słowy we wtórych 
księgach spomina. A na drugim miejscu wyższej namienioną historyją 
o wygnaniu Atanazyjusza ś[więtego] i drugich biskupów spominając, 
tak pisze: „A on (rozumiej Julijusz papież), ponieważ rzymski Kościół 
przodek albo zwirzchność ma, opatrzył je listy przespieczeństwa albo 
glejtem i na wschód słońca pisał, każdemu stolicę jego przywracając”. 
A to władza i zwirzchność. A w czwartych księgach pisze, iż Piotr, alek-
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sandryński patryjarcha, przez kacyrze wygnany, także przez Damaza 
papieża przywrócon był.

[272] Justynijan cesarz przed dziewięciąset lat tak pisał do Jana pa-
pieża: „Wielką-śmy chuć zaw<żd>y mieli, aby władza Waszej Stolice 
Apostolskiej i stan świętych Kościołów Bożych był strzeżon, który do-
tychmiast zachowywa, a który nieporuszony trwa bez wszelkiego sprze-
ciwienia. A dlatego pospieszyliśmy się wszystkie kapłany ze wschodu 
słońca (rozumiej, którzy się byli kacyrstwy i odszczepieństwem ode-
rwali) podbić i zjednocić Stolicy Waszej świątości”. A wnet potym: „Ani 
dopuszczamy, aby co, cokolwiek ku postanowieniu Kościołów nale-
ży, jakożkolwiek jasne a niewątpliwe jest, co zruszono bywa, nie było 
oznajmiono Waszej świątości, abowim to jest głowa wszech ś[więtych] 
Kościołów” etc.

[273] Theodosius też cesarz starszy blisko 300 lat przed nim taką 
ustawę po wszech państwiech swoich wydał: aby wszystcy poddani jego 
tej się wiary dzierżeli, którą Piotr ś[więty] Rzymianom podał, a która 
dotychmiast trwa, a której Damasus papież naśladuje. A kto by inaczej 
czynił, iż takowy mózgowiec jest a szalony, a kacyrskiej nauki hańbę na 
sobie odnieść, a przodkiem Boską pomstą, potym i jego cesarską kaźnią 
wedle wolej Bożej karan ma być.

[274] Dalej: Hugo Etherianus za czasów Emanuela, cesarza konstanty-
nopolskiego, o półtorasta lat temu po odszczepieniu greków od Kościo-
ła, tak pisał: „Sama rzecz to okazuje, iż Piotra i jego potomki (o papie-
żoch mówi) Krystus przełożonym i głową, nie tylko łacinników, greków 
i wszech krain na Zachód i na Północy, ale i Ormijanów, Arabów, Żydów, 
Madyjanitów, Amalechitów i wszech krain Wschodu i Południa na wieki 
postanowił” etc., to masz i stare, i nowe Greki.

[275] D.: Wszak Grzegorz ś[więty], papież, nie tylko nie chciał się 
pisać albo zwać powszechnym biskupem, ale świadszy, iż żaden z przod-
ków jego tego tak sprostnego przezwiska używać nie chciał, i owszem, 
pisze, iż taki jest antychrystowym marszałkiem, ktokolwiek chce być 
zwan powszechnym biskupem. M.: Tak jest, ale daleko insza rzecz być 
powszechnym biskupem, niżli być biskupem powszechnego Kościoła, to 
jest mieć przełożeństwo a zwirzchność nad powszechnym Kościołem, 
abowim gdzieby był jeden powszechny biskup, musieliby wszystcy ini 
biskupi i dostojeństwa, i urzędy ich ustać, co by było przeciwko Słowu 
Bożemu i porządkowi apostolskiemu, ale iż jeden ma zwirzchność nad 
wszystkimi inymi biskupy i nad wszystkim powszechnym Kościołem, 
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nie kazi to przełożeństwa drugich biskupów. [276] Prawda, iż ścieśnia 
go nieco, iż nie wolno każdemu czynić, co chce, a wedle swej wolej 
porządek różny od porządku apostolskiego w Kościele swym stawić, 
a jedność Kościoła ś[więtego] powszechnego targać zględem zwirzch-
ności tej, która potrzebna jest Kościołowi, aby krnąbrne a wszeteczne 
powściągała, a obłędliwe i upadłe ku prawdzie przyciągała i potwirdzała 
wedle przykazani<a> Pańskiego. A taka władza, iż się na wszystkie bi-
skupy i na powszechny Kościół ściąga, a nie komu inemu, jedno bisku-
powi jednemu nawyższemu (o którym teraz rzecz) należy, słusznie tedy 
takowy nie powszechnym biskupem, ale powszechnego Kościoła bisku-
pem, to jest stróżem a sprawcą może, i owszem – ma być zwan. [277] Ja-
koż i przed ś[więtym] Grzegorzem nie tylko sami papieżowie tego tytułu 
używali, ale i ś[więci] biskupowie i doktorowie im ji dawali, jakoś wyższej 
słyszał z pisma Cypryjana ś[więtego] do Kornelijusza papieża. Acz o sło-
wa nic, gdzie rzecz sama w sobie jasna jest z tych wywodów i świadectw, 
które-m ja dotychmiast wyliczał. A chcesz słyszeć, gdzie nie jeden doktor 
albo biskup, ale wiele ich wespołek tę zwirzchność papieską wyznawało? 
D.: Powiedz. M.: Numidyjskiego królestwa biskupy w Afryce, między 
którymi ś[więty] Augustyn był, pochwala Damasus papież, iż o rze-
czach wątpliwych do niego, jako do głowy, wedle ustawicznego zwyczaja 
się uciekali.

[278] Bonifatius też Wtóry papież przed tysiącem lat do Eulalijusza 
aleksandryńskiego patryjarchy pisał, oznajmując mu, iż kartaiński ar-
cybiskup z wielim biskupów, którzy byli od posłuszeństwa papieskie-
go odstąpili, uznawszy błąd swój, przystąpili zasię, wyznawając, iż we 
wszem chcą naśladować Apostolskiej Stolice i ustaw jej, a klnąc wszyst-
kie, którzy by przeciwko rzymskiej a Apostolskiej Stolicy krszczyce swoje 
podnosili. A iż także Iustinus cesarz i wiele biskupów ze wschodu słońca 
uczyniło, gdzie nie może być rzeczono, iżeby się to z pochlebstwa albo 
z gwałtownego przymuszenia mocy świeckiej stało.

[279] D.: Dziwno mi, iżeś tu Konstantyna i Fokasa cesarzów prze-
pomniał, abowim – jako ja słyszę – od tych dwu rzymski Kościół a pa-
pież władzą wziął i zwirzchność nad inymi Kościoły. M.: Dobrze-ś mi 
przypomniał. Tak-ci powiedają luteranowie, k temu to wiodąc, iżby ta 
władza i zwirzchność z ustawy ludzkiej, a nie od Pana Krystusa ani z po-
dania apostolskiego była. I to przyjmuję, iż wyznawają, iż tak z dawna 
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jest zwirzchność papieska w Kościele krześcijańskim, a nie od kilkaset 
lat, jako oni prostym ludziom powiedają, powstała, ale to fałsz, aby za 
tych cesarzów a z ich ustaw się szczęła. Już-eś słyszał z dowodów Pisma 
Ś[więtego] a świadectw wiela zacnych świętych a wiarygodnych ludzi, 
nie z jednego kąta, ale z rozmaitych stron, narodów, a poniekąd daw-
niejszych niż Konstantyn – nie rzkąc Fokas – był, iż inaczej się rzecz ma, 
i jeszcze dowodniej usłyszysz.

[280] Prawda jest, iż najduje się w piśmiech niektórych, iż Bonifa-
tius papież u Fokasa otrzymał, aby Kościół Piotrów był głową wszech 
Kościołów, a iż Konstantyn uchwalił, aby Kościół rzymski albo zwirzch-
ność miał tak nad cztyrmi przedniejszymi stolicami: aleksandryńską, 
antyjocheńską, konstantynopolską i hijerozolimską, jako też nad wszyst-
kimi inymi Kościołmi po wszem świecie, a biskup rzymski albo papież 
wyż<sz>ym a przełożonym był nad wszystkimi kapłany, a iżeby wedle 
jego zdania wszystko stanowiono było, cóżkolwiek by ku chwale Bożej 
a mocności wiary przysłuszało. [281] Ale to nienowa rzecz, iż ludzie 
a panowie ziemscy to, co jest od Boga albo przez apostoły przedtym 
ustawiono a przykazano, często znowu ustawiają i przykazują, swej wolej 
ludzkiej zabiegając, aby ci, którzy się Boga nie boją, kaźni Pańskiej się 
bali. Jakoż tego trzeba było za Fokasa, abowim patryjarchowie konstan-
tynopolscy nie tylko się z posłuszeństwa papieskiego wybijali, ale i po-
wszechnego Kościoła przełożeństwo już sobie byli poczęli przywłaszczać 
i powszechnymi się biskupy pisali, a cesarzowie i biskupi okoliczni – 
częścią z pychy a wysokiej dumy o sobie, częścią też, aby wszystko po 
swej woli mieli – tego im pomagali.

[282] Za Konstantyna też już nastawali kacyrzowie, którzy jedność 
Kościoła ś[więtego] nowymi dumami targali, a iżeby im wolniej było 
wszystko czynić i wierzyć, jako by chcieli, wszczynali to nie tylko, iżeby 
biskup jeden nad drugim, ale i nad inszymi kapłany żadnej władzej nie 
miał, co było nie tylko przeciwko pospolitemu zwyczajowi a zachowaniu 
Kościoła krześcijańskiego, ale i przeciw podaniu apostolskiemu i Sło-
wu Bożemu, jako-ś wyższej słyszał, ale się tego często kacyrzowie ważą; 
a nie jest tak sprostna duma, której by podpory jakiej w Piśmie Ś[wię-
tym] rozum ludzki nie nalazł, nakrzywiając je, jako Piotr ś[więty] pisze. 
[283] Ten błąd, iż na on czas Aeryjuszów uczeń rozsiewał, jako świadszą 

280
wyż<sz>ym – popr. wyd.; wyżym – 1553-III
283
iż – popr. wyd.; niż – 1553-III (bł.)
Aeryjuszów uczeń – popr. wyd.; Aeryjusz Aeryjuszów uczeń – 1553-III (bł. powstały 
w wyniku przeniesienia słowa „Aeryjusz” na następną stronę)

Phocae impe[ratoris] edictu[m]
Consta[n]tini edictum

Epiph[anius],  
Co[ntra] haere[ses]  
li[bro 3]
Augus[tinus],  
De haere[sibus]

O Kościele Bożym albo Krystusowym Rozmowa III [275]–[283]



Marcin Kromer208

Epifanijusz i Augustyn ś[więty], a tak to swowoleństwo jedności Kościoła 
ś[więtego] szkodliwe chciał cesarz on dobry ustawą albo przykazanim 
a edyktem swoim powściągnąć, jakoż to winni królowie a przełożeni 
świetscy czynić, a w tym Panu Bogu i Królestwu Jego służyć, nie dopusz-
czając się błędom i swej wolej po swych państwiech szyrzyć, abowim – 
pisze Mędrzec – iż królowie są słudzy Królestwa Bożego, a Dawid je 
upomina, aby służyli Panu w bojaźni a karności się imowali. [284] To-ć 
była przyczyna ustaw tych albo edyktów cesarskich, acz nie wiem, by nie 
zmyślona ona ustawa Konstantynowa była, abowim kładzie konstanty-
nopolską stolicę trzecią między przedniejszymi, której jeszcze snadź nie 
było, a jeśliż była, tedy jeszcze między przedniejszymi miejsca nie miała. 
Ale by też dobrze prawa ona ustawa Konstantynowa była, nie przeto 
z ustawy ludzkiej zwirzchność papieska urosła, jako ani wiara o Ś[więtej] 
Trójcy a o Panie Krystusie, o której się też ustawa tegoż Konstantyna 
najduje, abowim starsza jest, a nie z ludzkiej ustawy, ale z Słowa Bożego 
grunt ma.

[285] Też-ci concilium niceńskie o tej to zwirzchności papieskiej 
uchwalało, gdy ustawiło, aby mimo zdanie papieża albo biskupa rzym-
skiego żadne koncylija nie bywały ani biskupi skazani albo osądzeni 
bywali (o czym świadszy Julijusz papież Pirwszy i concilium wszystkiej 
Afryki przez Atanazyjusza ś[więtego] zebrane); takież i rzymskie wnet 
potym, gdzie na końcu ta się ustawa najduje: aby żaden pirwszej stolice 
nie posądzał, abowim wszystki stolice od niej sprawiedliwości oczekawa-
ją. A jednak i przedtym sinuessańskie concilium trzechset biskupów za 
Marcelina papieża tęż ustawę w sobie ma. [286] A list pirwszy Anakleta 
papieża a ucznia Piotra ś[więtego] o sądziech biskupów i o trudniej-
szych gadkach a więtszych sprawach zmienkę też czyni, iż to apostołowie 
z rozkazania Pańskiego między sobą ustawili, aby na Stolicę Piotrowę, to 
jest na namiastka jego, papieża rzymskiego wnoszone bywały. Toż wiele 
inych starych a świętych papieżów, którzy dobrze przed Konstantynem 
cesarzem byli, pisanie poświadsza, skąd się jaśnie okazuje, iż nie z ludz-
kich ustaw zwirzchność papieska urosła ani nowa jest w Kościele ś[wię-
tym] powszechnym, co i concilia nie tylko postronne łacińskie i greckie, 
i wszech jakmiarz narodów i czasów, ale i powszechne stare i nowe jed-
nostajnie wyznawają. D.: Pokaż mi to. M.: K temu idę. Przodkiem, iż od 
łacińskich a postronnych pocznę.

[287] Tarrakońskie concilium w Hiszpanijej przed tysiącem albo je-
denaściąset lat do Hilaryjusza papieża tak pisało: „By też dobrze żadne 
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przymuszanie porządku kościelnego k temu nie cisnęło, zaiste mieli-
byśmy żędać onego przywileja Stolice Waszej, za którym osobliwe ka-
zanie nabłogosławieńszego Piotra za przyjęcim kluczów Królestwa po 
zmartwywstaniu Zbawiciela wszech oświeceniu po wszystkim świecie 
poradziło, którego namiastka przełożeństwo albo zwirzchność jako prze-
wyższa, tak się jej wszystcy bać i wszystcy ją miłować mają”.

[288] Najduje się też list afryckich biskupów do Damaza papieża 
z takim napisem: „Nabłogosławieńszemu Panu i apostolskim dostojeń-
stwem podwyższonemu, Świętemu Ojcowi ojców, Damazowi Papieżowi 
a Nawyższemu wszech biskupów Biskupowi Stefan arcybiskup zboru 
murzyńskiego i wszystcy biskupi z trzech zborów albo koncylij afryckiej 
krainy”, gdzie mu tak piszą ci biskupi: „Oznajmiamy Waszemu Błogo-
sławieństwu, iż niektórzy bracia w sąsiedstwie naszym niektórą bracią 
naszę, to jest wielebne biskupy, nie poradziwszy się Was, z ich stopnia 
zrzucają albo o to się kuszą, gdyż ustawy wszech ojców ku tci nabłogosła-
wieńszego Piotra Waszej Stolicy zachowały rozsądek biskupów a koniec 
około nawyższych spraw kościelnych i wszystek wyrok o rzeczach bo-
skich”. [289] Na ten list odpisując, Damasus pisze, iż wedle ich napomi-
nania, i owszem, wedle Pańskiego przykazania, gdyż nad domem jego, to 
jest nad powszechnym Kościołem, biskupią posługę przyjął, pilnie czuć 
musi. I przypomina im, iż oni wiedzą, iż Apostolska Stolica, to jest rzym-
ska, ustawiona jest od Boga pewnym a nieporuszonym gruntem albo 
utwirdzenim, a najaśniejszym napisem kapłanów jego, to jest wszech 
biskupów a wirzchem Kościołów. A przypomniawszy słowa Pańskie do 
Piotra: „Tyś jest Piotr” etc., przykłada o sobie, iż jest jego namiastkiem 
i wszystcy biskupowie rzymscy byli, są i będą.

[290] Kartaiński też synod za czasów Augustyna ś[więtego], na któ-
rym było około 70 biskupów, pisze do Innocentyjusza papieża, oznaj-
mując mu sprawę swoję przeciwko Celestyjuszowi kacyrzowi, aby mocą 
Stolice Apostolskiej potwirdzona była, a błąd Pelagijuszów, który się był 
po wielu krain rozsiał, potępion był, iżeby się w tym on papież jako pa-
styrz nad nimi zlutował. A to potwirdzenia od niego, jako od przełożo-
nego, proszą, a pastyrzem go swoim być wyznawają. A jaśniej to odpis 
Innocentyjuszów wyjądrza.

[291] Ale poniechawszy łacińskich koncylij albo zborów, pójdźmy do 
greckich. Przed dwiemanaścieset lat Athanasius ś[więty], aleksandryń-
ski patryjarcha, ze wszystkimi biskupy egipckimi, tebańskimi i libiski-
mi, z aleksandryńskiego synodu Feliksowi papieżowi pisząc, do niego 
się uciekają w trudnościach swych, które cirpieli od kacyrzów, wyzna-
wając, iż Stolica Rzymska jest nawyższa, od której przodkowie ich świę-
cenie albo stawienie, ustawy i pomoc brali, a iż Bóg jego i przodki jego, 
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apostolskie biskupy, to jest papieże rzymskie, na wirzchu postawił i roz-
kazał im mieć pieczą o wszech Kościelech, a iż ustawy kościelne opiewają, 
aby o rzeczach więtszych nic nie było uchwalono bez rzymskiego bisku-
pa, i concilia aby nie bywały zbirane ani biskupi sądzeni bez niego, wedle 
ustawy niceńskiego concilium, a iż tejże Stolicy Rzymskiej osobliwym 
przywilejem użyczona jest od Pana moc wiązania i rozwięzowania, a iż 
on, papieżem będąc, jest Piotrem a gruntem słupów kościelnych, to jest 
biskupów, a książęciem, mistrzem i głową wszech. I wiele inego mimo 
to piszą, skąd się zwirzchność papieska jaśnie okazuje.

[292] Tymże obyczajem dalej niż we dwuset lat potym za Justynijana 
cesarza, gdy A<n>the<m>ius konstantynopolski a Severus antyjocheński 
patryjarchowie, znowiwszy kacyrstwo Eutychesa, uczynili byli wielkie 
zamieszanie na wschód słońca, drudzy biskupowie onych krain, którzy 
się prawej a starej wiary dzierżeli, zebrawszy się na concilium w Konstan-
tynopolu, jednostajnie się pisanim swym do Agapeta papieża, jako do 
głowy a namiastka Piotra ś[więtego], uciekli. A za ich staranim papież on 
Sewera, jako jawnego kacyrza, zaklął, Antemijusza z biskupstwa złożył. 
A gdy potym do Konstantynopola papież przyjachał, nie mógł tego na 
nim cesarz ani prośbą, ani groźbą przewieść, aby Antemijusza zaś ku 
biskupstwu przywrócił, i owszem, musiał go wygnać, czyniąc egzekucyją 
wyroku papieskiego, a nie posądzając go, czego się dziś szaleni ludzie 
domagają.

[293] Ale abyś nie rzekł, iż tu biskupowie uciśnieni papieżowi władzą 
a zwirzchność tę przypisowali, a na ich prośbę papież ją dalej niżli mu 
przystało rozciągał, ukażę-ć, gdzie nie za uciskiem jakim, jednak – radzi 
nieradzi – musieli ją wyznawać. Za Konstancyjusza cesarza kacyrskiego 
zebrało się było w Antyjochijej na concilium dziewięćdziesiąt biskupów 
kacyrskich i złożywszy aleksandryńskiego i konstantynopolskiego pa-
tryjarchę i niektóre ine biskupy, jako-m wyższej powiedział, dla wielkich 
występów ich, jako mienili, insze na ich miejsca wstawili, i pisali do Juli-
jusza papieża Pirwszego, z którym się około wiary nie zgadzali, prosząc 
go, aby on onę sprawę ich około złożenia biskupów i wstawienia inszych 
potwirdził, a gdzieby tego nie czynił, grożąc, iż go posłuszni być nie 
chcieli. [294] A to, prosząc potwirdzenia od papieża, a wypowiadając mu 
posłuszeństwo, jako swowolni poddani czynią, gdzieby im nie pozwolił, 
radzi nieradzi, wyznawają zwirzchność jego, którą mocą on, jako ten, 
który miał klucze Królestwa Niebieskiego a moc więzać i rozwięzować 
na ziemi, wszystkę onę sprawę mógł skazić i odmienić. I tak się stało: 
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przywrócił ony wygnane biskupy i przyjęli je ludzie, odstąpiwszy onych, 
które im był zbór on złościwy wstawił. Skądże to posłuszeństwo greków, 
ludzi nadętych, jednemu, tak odległemu biskupowi, mimo tak wielką 
gromadę przyległych, a którzy cesarza i wszystek dwór jego po sobie 
mieli? Jedno, iż znali namiastka Piotrowego, porucznika Krystusowego 
a głowę i pastyrza swego, a widzieli, co cesarzowi winni byli, a co Bogu.

[295] Druga: za pogańskich cesarzów jeszcze, rychlej niżli we dwuset 
lat po Bożym narodzeniu, szczął się był spór między krześcijany około 
Święta Wielkonocnego, iż papież chciał, aby nie było święcone, jedno 
w niedziele, a grecy i ini biskupowie na wschód słońca k temu przystać 
nie chcieli, ale z Żydy w pełnią kwietnia księżyca, któregożkolwiek dnia 
przypadła, to święto obchodzili, mieniąc, iż tak im Jan ś[więty] i niektó-
rzy ini apostołowie podali i zostawili, a iż sam Pan Krystus tak je obcho-
dził. Nie dbając na to, Wiktor papież i męczennik ś[więty] rozpisał po 
wszem krześcijaństwie, przykazując biskupom, aby się na postronne con-
cilia we wszech państwach zebrali (bo powszechne trudno było zebrać 
przed pogany), a na jednę rzecz się zgodzili. I zebrawszy się we Francyjej 
niektórzy, drudzy w Grecyjej, drudzy w Poncie, drudzy w Palestynie, 
zgodnie wszystcy przestali na zdaniu papieskim. Azyjscy tylko, zebraw-
szy się w Efezie, nie chcieli się dać zeprzeć z dumy swej, dla czego je Wik-
tor papież on zaklął i od jedności Kościoła ś[więtego] jako odszczepieńce 
a kacyrze odrzucił. I za to je wszyscy ini krześcijanie mieli, przezywając 
je quartodecimani albo téssares kaí dekatítas. [296] I tak to trwało aż do 
niceńskiego powszechnego concilium, gdzie oni uporu swego odstąpili. 
O tym wszystkim świadszą listy Wiktora papieża, Ireneusza Lugduńskie-
go a Polikrata efeskiego biskupów, które do siebie pisali; Euzebijusz też 
i Sokrates w piątych księgach swych Historyj kościelnych. Widzisz tu, jako 
wszystko wobec krześcijaństwo – rado nierado – zwirzchność papieską 
wy<zn>awało, a to onych czasów, gdy papieżowie jeszcze żadnego pań-
stwa ani bogatstwa, ani skrzętu przed pogańskimi cesarzmi nie mieli.

[297] Pójdźmyż do powszechnych koncylij, a zwłaszcza onych pirw-
szych, które doktorowie ś[więci], i owszem, wszystko krześcijaństwo nie 
inaczej ważyło i waży, jedno jako Ewanjelije. Jużeś słyszał niceńskiego, 
które pirwsze było, ustawę, z której się zwirzchność papieska okazuje. 
Wtóre było konstantynopolskie, trzecie efeskie, na których obu, acz nie 
trzeba było nic ustawiać ani zmienkę czynić o tej to zwirzchności, o któ-
rej na on czas wątpliwości ani zgody żadnej nie było, a jednak przedsię 
w obu najdują się znaki jej.
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[298] W efeskim, gdzie dwieście biskupów z Cyrylem aleksandryń-
skim patryjarchą jako porucznikiem papieskim Nestoryjusza patryjarchę 
konstantynopolskiego napominali, aby przedsięwzięcia swego kacyrskie-
go poniechał, a gdzieby nie przestał, iż go po kresie albo czasie od Celes- 
tyna papieża zamierzonym za odrzuconego mieć chcieli, i tak uczynili.

[299] W konstantynopolskim, gdzie oni biskupowie, których było sto 
i pięćdziesiąt, uchwalili, aby konstantynopolski biskup pirwsze miejsce 
a dostojeństwo miał po rzymskim, a iż – zgadzając się z Damazem papie-
żem – Apolinara Laodyckiego i Tymoteusza Aleksandryńskiego bisku-
pa, kacyrze, odrzucili. Acz ona ustawa o dostojeństwie konstantynopol-
skiego biskupa, iż była mimo wolą papieża a stare ustawy albo zwyczaj 
Kościoła powszechnego uczyniona, mocy nie miała, choć była potym 
w sześcidziesiąt lat przez chalcedońskie concilium powtórzona, co się 
jaśnie okazuje z pisma Leona papieża, Anatolijusza patryjarchy konstan-
tynopolskiego, Marcyjana i Walentynijana cesarzów i wszystkiego onego 
zebrania sześciset i trzydzieści biskupów, bo się przedsię potym wszystcy 
ci, i patryjarcha, i cesarzowie, i concilium, u Leona o potwirdzenie starali, 
a jednak nic na on czas nie otrzymali. [300] Ale jaśniej tę zwirzchność 
papieską onoż concilium chalcedońskie wyznawa, do wyższej namienio-
nego papieża pisząc a prosząc go, aby wszystkę sprawę onego concilium 
potwirdził, a oznajmując mu, iż Dyjoskora aleksandryńskiego patry-
jarchę złożyło i odrzuciło. A iżebyś lepiej rozumiał, tak się rzecz mia-
ła: Theodosius cesarz za przyzwolenim Leona papieża zebrał był mało 
przedtym concilium wtóre w Efezie, chcąc uspokoić państwa swe około 
wiary roztargnione. Tam Dioscorus, zwiodszy drugie patryjarchy i bisku-
py, mocą przewiódł, iż Eutyches, który za kacyrza już był od Flawijana 
biskupa swego i od papieża potępion, rozgrzeszon i przyjęt jest, ale oba-
czyli się w tym potym drudzy biskupowie. Dioscorus w swym błędzie 
i uporze trwał, dla czego przez Leona papieża odrzucon jest. [301] A Wa-
lentynijan i Marcyjan cesarzowie dla uspokojenia swych państw z wolą 
papieską w Nicei po wtóre concilium zebrali, a dla lepszego rządu do 
Chalcedony wnet je przenieśli. Tamże ono concilium i w inych sprawach 
wedle zamierzenia papieskiego przy legacyjech jego się sprawowało 
i Dyjoskora potępiło. A dawając przyczynę potępienia tego, tak pisze: iż 
on nad ine złości swoje to przydał, iż przeciwko stróżowi winnice Pana 
Zastępów, który od samego Zbawiciela naszego postanowion jest, szaleń-
stwo swe okazał. I wykładają sami, który to stróż: on, do którego to piszą, 
papież; iż chciał tego, który zwykł jednocić ciało Kościoła, zakląć. Patrz, 
co tu to sławne a wielkie zebranie biskupów papieżowi przypisuje, iż on 
jest stróżem winnice Pańskiej, nie od kogo inego, jedno od samego Pana 
postawiony, a iż jednoci ciało Kościoła ś[więtego], około czego my się 
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tak długo zabawiamy, gdzie też Piotra ś[więtego] zowie skałą i gruntem 
powszechnego Kościoła i prawej wiary.

[302] By też nie było inych świadectw a dowodów, słusznie byśmy na 
wyznaniu tak wiela ś[więtych] biskupów ze wszystkiego świata, w Duchu 
Ś[więtym] zgromadzonych a powszechny Kościół w sobie zamykających, 
przestać mieli. To-ć by się mogło okazać z drugich powszechnych koncy-
lij, ale abych nie przedłużył, tylko florenckiego – na którym Palaeologus 
cesarz, a Józef patryjarcha konstantynopolski, Izydor kijowski metropo-
lit, jakom wyższej powiedział, i niektórzy ini greccy biskupowie przed 
stem i dwiemanaście lat byli – uchwałę pospolitą powiem, która ta jest: 
„Też wyrzekamy albo uchwalamy, iż święta Stolica Apostolska a biskup 
rzymski albo papież przełożeństwo ma nad wszystkim światem, a iż 
tenże biskup rzymski jest namiastkiem błogosławionego Piotra, książę-
cia apostolskiego, a prawym porucznikiem Krystusowym i wszystkiego 
Kościoła głową, a wszystkich krześcijanów ojcem i nauczycielem, a iż 
jemu w błogosławionym Pietrze podana jest od Pana naszego Jezu Kry-
sta zupełna moc paść, rządzić i sprawować powszechny Kościół, jakoż się 
to w sprawach powszechnych koncylij a w świętych ustawach najduje”. 
[303] A toż masz dowodne świadectwa nie tylko doktorów i biskupów 
ś[więtych], ale i uchwały cesarskie i ustawy a wyznawania koncylij tak 
postronnych łacińskich i greckich pod wszystkimi patryjarchami, jako 
i powszechnych, iż Stolica Piotrowa, to jest rzymska, a papież na niej 
siedzący, namiastek Piotra ś[więtego], jest głową Kościoła ś[więtego] 
krześcijańskiego, a ma władzą i zwirzchność nie tylko nad biskupy, ale 
nad wszystkimi krześcijany ni<e> nowo ani z ludzkiego wymysłu, jako 
ci luterscy nieumiejętni albo potworni doktorowie powiedają, ale przez 
apostoły i samego Pana Krystusa zostawion<ą> i podaną, która jako 
jedna jest, tak sama, a nie co inego Kościół Boży jednoci, a napewniej 
i nadowodniej nam ji pokazuje, który ustawicznie jeden; a ten nie leda 
jaki, ale apostolski porządek od jednego sprawce nawyższego płynący ma 
i mieć musi. [304] A tak ktokolwiek jemu w sprawach duchownych albo 
kościelnych a Zakonu naszego poddan a posłuszen nie jest, nie chcąc go 
mieć za zwirzchnego przełożonego Kościoła ś[więtego] powszechnego, 
ale krnąbrnie, zuchwale a upornie od porządku tego się dzieli i odrywa, 
by też dobrze w niczym inym nie błądził, nie jest w jednym świętym, 
powszechnym i apostolskim Kościele. A nie mając Kościoła za matkę, 
nie ma też Boga za ojca, a nie krześcijaninem ani bratem, ale obcym 

303
ni<e> – popr. wyd.; nię – 1553-III (bł.)
zostawion<ą> – popr. wyd.; zostawiona – 1553-III (bł.)

Florent[inum] concil[ium]

Cyp[rianus],  
De unita[te] Eccl[esiae]

O Kościele Bożym albo Krystusowym Rozmowa III [298]–[304]



Marcin Kromer214

i nieprzyjacielem nam jest, jako Cypryjan ś[więty] pisze, jakożkolwiek 
Ewanjeliją, Słowem Bożym i Krystusem się buci. A przeto Ruś, grekowie 
i czechowie, jeśli się tego porządku nie dzierżą, a od zwirzchności papie-
skiej, a tak i od jedności Kościoła apostolskiego łączą, nie są Kościołem 
Bożym albo Krystusowym ani członkami jego.

[305] A toż masz dostateczny wywód i wykład tych czterzech znaków, 
po których pewnie a nieomylnie Kościół Boży poznać mamy, nie wedle 
dumy Melanchtona albo angielskich zbiegów, albo Kalwina, albo Lute-
ra, albo Husa, albo Wiklefa, ale wedle starodawnej a jednostajnej nauki 
apostolskiej, tudzież i onego zacnego, wyższej namienionego, concilium 
konstantynopolskiego, bez pochyby od Ducha Ś[więtego] pochodzącej, 
a od wszech krześcijanów po wszem świecie ustawicznie i z wielką uczli-
wością w Kościele przy służbie Bożej wyznawanej, iż on jest a ma być 
jeden, święty, pospolity albo powszechny i apostolski, to jest krwią Pana 
naszego Jezu Krysta a świątościami z niej płynącymi poświęcony, a ku 
świętobliwości się sprawujący po wszystkim świecie, po wszech naro-
dziech i językoch, przez wszystkie czasy zgodną a jednostajną sprawę 
i porządek, przez apostoły podany, mocnie a nieporuszenie zachowujący. 
[306] Ten wyznawamy, tego nauki tak w wykładaniu Pisma Ś[więtego], 
jako i w wierze, nadziei, bogomodlstwie i wszystkich wobec sprawach 
naszych, ku Zakonowi krześcijańskiemu należących, mocnie a niepo-
chybnie dzierżeć się mamy jako słupa i gruntu prawdy, przeciw któremu 
brony piekielne, jakożkolwiek mocne a usilne, na wiek wiekom nie prze-
mogą, wedle obietnice Pańskiej, a jako jedynej oblubienice a Ciała Pań-
skiego, to jest jako Pana samego Zbawiciela i Mistrza wszystkiego świata, 
który ji sobie poślubił, a jedno ciało z nim się stał.

[307] D.: Dosyć-jeś dostatecznie prawy Kościół wypisał i na oko – 
jako ono mówią – pokazał, tak iż się go po tych znakoch i ślepy do-
macać może. Ale gdzie nauki tego Kościoła szukać mamy, aby nas kto 
nauką jednego albo kilka doktorów, albo i zakonu którego mniszego, 
albo ustawami biskupa a Kościoła postronnego tego albo owego, albo 
i synodów krainy a narodu którego, albo na koniec zwyczajmi pospoli-
tymi, nie do końca chwalebnymi, które się podczas w Kościół za niedba-
łością przełożonych wkradają miasto nauki, ustaw a zwyczajów Kościoła 
tego jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego, nie zarzucił, jakoż 
się to często przygadza, iż wy, mniszy i księża, leda o co, co się z wa-
szymi sprawami, zwyczajmi albo ustawami nie zgadza, nam, ludziom 
prostym, zgardzenie Kościoła, a zatym snadź i kacyrstwo przyczytacie? 
[308] M.: Ma li się prawda znać, bywa to czasem, nie tak ze złości, jako 
snadź z nieumiejętności naszej. D.: Jakoż rozeznać, co jest nauka po-
wszechnego Kościoła, a co nie? M.: Odłóżmy to na inszy czas. Już na nas 
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zwonią k obiadu. D.: O to nic, proszę ja ciebie na swój. Ale jednak dosyć 
teraz jużeś się spracował, jutro – dalibóg – o nauce Kościoła dopowiesz. 
M.: Będę li czas miał. D.: Nie czyń inaczej, proszę cię. Już nie opuszczaj, 
gdyś mię wziął na swą pracą. Zasłużysz sobie u Boga zapłatę. Nadyjdę ja 
tu tak, jako i dziś. M.: Możesz. Będzie li mi łacno, rad uczynię. D.: Pójdź-
że ze mną teraz na obiad. M.: Dziekuję-ć, zostanę tu z bracią. D.: To na 
twej woli. Ja bym ci rad był. M.: Inszym czasem.

O Kościele Bożym albo Krystusowym Rozmowa III [304]–[308]









O nauce Kościoła świętego  
Dworzanina z Mnichem rozmowa czwarta i ostateczna

Przemowa
Pisarz Czytelnikowi zdrowia

[1] Stara baśń jest, ale ku pożytkowi i nauce ludzkiej przez Greki, mą-
dre ludzie, zmyślona, iż kiedy Tezeusz wniść miał do labiryntu, z którego 
nikt – raz wszedszy – nazad trafić nie mógł, użaliwszy się go, Ariadne 
dała mu kłębek nici, u drzwi koniec uwiązawszy, których on dzierżąc 
się, budowanie ono misterne schodził i dobrze zaś z niego wyszedł. Tym 
obyczajem my też, chcemy li uść niebezpieczeństwa kacyrskich nauk, 
a w trudnościach Zakonu naszego krześcijańskiego (których wiele jest 
i niemałych, zwłaszcza dzisiejszych czasów naszych, gdy ludzie wszystko 
jakmiarz strząsają) prawej się drogi dzierżeć, a nie zbłądzić, nauki Ko-
ścioła świętego powszechnego, jako sznura a kłębka, się dzierżeć musi-
my, co się dowodnie w pirwszych rozmowach Dworzanina z Mnichem 
okazało. [2] Ale iż tak o Kościele, jako też o nauce jego są niejakie wątpli-
wości między ludźmi, aby nas kto imieniem Kościoła i nauki kościelnej 
nie zawiódł, opisał Mnich dostatecznie (mym zdanim) Kościół, a teraz 
pokazuje i wykłada obyczaje nauki, którymi, przez kogo a jako nas Ko-
ściół uczy, a przez wszelakie trudności prowadzi, tak iż wszelkiego nie-
bezpieczeństwa i błędu uchronić się każdy, kto jedno chce, może. A tak, 
komu to pożądno jest po trzech pirwszych rozmowach, tci sobie i tę 
czwartą, a tci z pilnością i z dobrym a przychylnym umysłem, nie sądząc, 
aliż wszystkę przetciesz. [3] A niechaj cię nie obraża trudność, jeśli która 
jest, której się trudno ustrzec, mówiąc albo pisząc o rzeczach takich i tak 
ważnych, a nie barzo zwyczajnych w języku naszym. A jeśli-ć się w czym 
dosyć nie stanie, a nie wszystka-ć wątpliwość z serca a rozumu twego 
wyjęta będzie, dołóż się mędrszych i uczeńszych, nie tych, mówię, którzy 
Terencyjusza, Owidyjusza, a nieco w Cyceronie, a k temu Locos commu-
nes albo Confessionem Augustanam, albo katechizm jaki przetciwszy, za 
uczone i mądre się wydawają, o każdej rzeczy śmiele świegocąc (jako kie-
dy w nadętą macharzynę trzy ziarna grochu włoży), ale onych, którzy – 
wedle pisma Dawidowego – w Zakonie Pańskim rozmyślają we dnie 
i w nocy, a rozmyślają z pokorą, a nie z nadętą dumą, których rozsądkowi 
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ja też wszystkie rozmowy ty poddawam, nie sadząc się na swym rozu-
mie, który rad chełznam ku powolności Krystusowi, Panu naszemu, 
który wespołek z Ojcem i Duchem Ś[więtym] jednym Bogiem będąc, 
pyszne rozprasza i przeciwi się im, a pokornym łaskę dawa. [4] Wy-
szły też teraz księgi pod imieniem synodu naszego polskiego po łacinie 
napisane, barzo pożyteczne ku czytaniu w tych niniejszych zabiegoch 
i wątpliwościach około wiary i sprawy Zakonu naszego krześcijańskiego. 
Tam cię biskupi na<u>czą,  czego cię tu Mnich nie douczy.

Rozmowa Dworz[anina] z Mnichem 
O nauce Kościoła świętego

[1] Dworzanin: Dziękuję-ć barzo, miły ojcze, iżeś do mnie wyszedł. 
M[nich]: Rad-em-ci to k woli uczynił, aczem – po prawdzie – miał co in-
szego czynić. D.: Któraż sprawa pobożniejsza a przystojniejsza zakonni-
kowi, jedno uczyć nieumiejętne, obłędliwe na drogę nawodzić, a smutne 
cieszyć Słowem Bożym? Mym zdanim, przyjemniej to Bogu niżli żołtarz 
a długie pacierze. M.: Ma każdy stan swe własne powinowactwo, które-
go przodkiem pilnie strzec ma; to wypełniwszy, może, i owszem – ma 
człowiek krześcijański inymi też sprawami, wedle możności swej, chwa-
le Bożej i bliżniemu swemu służyć, a siebie samego też nie zapominać, 
a wszakoż nie wtrącając się w cudze sprawy.

[2] Jest-ci rzecz chwalebna i Bogu przyjemna bliżniego uczyć, ale 
i żołtarza, i długich modlitw mi nie gań. Ano Mojżesz długą modlitwą 
Amalechity pogany zwyciężył więcej niżli Jozue hetman ręką ze wszyst-
kimi zastępy żydowskimi. [3] Ezechijasz też król żydowski nie mieczem, 
ale modlitwą Sennacheryba, mocnego a pysznego króla, poraził, gdy za 
jego modlitwą anjoł Boży sto i ośmdziesiąt i pięć tysięcy ludzi w wojszce 
jego jednej nocy pobił. [4] I o Panie naszym pisze Łukasz ś[więty], iż się 
przydłuższym modlił. A na drugim miescu, iż nocował na modlitwie 
Bożej. A na drugim, iż odchodził na puszczą i modlił się. A to nie dlatego 
był na świat przyszedł, ale iżeby nauczał, a jako sam mówi, iżeby szukał 
a zbawił to, co było zginęło. [5] Tenże Łukasz też chwali Annę proro-
kinią, wdowę, iż z kościoła nie wychodziła, posty i modlitwami służąc 
Bogu we dnie i w nocy. Świadszy też o Panie Krystusie, jako On uczył, iż 
mamy się zawsze modlić, a nie ustawać. [6] W tę-ż Paweł ś[więty] każe 
się Tessalończykom bez przestanku modlić. Tak-ci jest, iż przyjemna 
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rzecz Panu Bogu, gdy człowiek swego bliżniego naucza, ale nie przeto 
zgardzona a zarzucona ma być modlitwa, którą człowiek człowiekowi 
tak wiele może posłużyć i pomóc jako nauką, abowim nic uczenie czło-
wiecze nie pomoże, jeśli Pan Bóg rozumu nie oświeci. Paweł szczepi, 
Apollo pokrapia, ale Bóg sam pomnożenie dawa, jako Paweł ś[więty] 
pisze, to jest Bóg sam wnątrz uczy a serca ludskie sprawuje, a którego 
wiele waży prośba jednego za drugim. Ale nie na to-śmy się teraz zeszli. 
[7] D.: Prawda, ani-m ja to w ten obyczaj mówił, iżebych modlitwę so-
bie lekko ważył, ale iżebym-ci zakunsztował. M.: Umieją to dworzanie 
i kunszte<m> się prawdy a co na sercu mają namówić. D.: Dajmyż temu 
pokój, a ku naszej rzeczy przystąpmy, a iżebyś rozumiał, iże-ś tego w bło-
to nie zarzucił, coś mi po ty dni powiadał.

[8] Pirwszego dnia ukazałeś, iże Lutrowa i tych drugich bądź uczniów, 
bądź towarzyszów, a na koniec i przeciwników jego nauka, która się za 
naszych czasów w Niemcach zjawiła, jakożkolwiek Słowem Bożym za-
trząsa, obłędliwa jest, niepobożna, kacyrska i przeciwna Słowu Bożemu.

[9] Wtórego-ś dnia wywiódł, iż się Zakon nasz krześcijański na Sło-
wie Bożym gruntuje, którego się we wszem mocnie dzierżeć mamy. A iż 
nie wnet to Słowo Boże ani to samo, co w Piśmie Ś[więtym] najdziemy, 
ale to tylko, co Zbór albo Kościół Boży bądź z Pisma, bądź też bez Pi-
sma za Słowo Boże nam podał i podawa, który sam nie tylko Pismo 
prawie a włastnie wykłada, ale i to, czego w Piśmie niemasz od Mistrza 
i Głowy swojej Pana Jezu Krysta i posłów Jego albo też z natchnienia 
Ducha Ś[więtego] przyjąwszy, cale zachowa, a nam lubo na piśmie, lubo 
też bez pisma ustną nauką albo też zwyczajem a cichą sprawą wiernie 
podawa.

[10] A iż też kacyrzowie Kościół Boży sobie przywłaszczają, a nas 
z niego wystyrkają, wczora-ś opisał jasne a pewne znaki, po których ten 
to Kościół, gdzie a który jest, poznać mamy, wywodząc, iż ten musi być 
jeden, święty, pospolity albo – jako-ś ji ty nowym, ale własnym słowem 
przezwał – powszechny i apostolski, a jako ty znaki rozumieć mamy; 
gdzie-ś dowodnie porządek apostolski, który od początku w Kościele 
tym był i do końca trwać ma, opisał.

[11] Tego nauki, iż się mocnie, jako słupa i gruntu prawdy, we wszem 
dzierżeć mamy, obiecałeś mi dziś ukazać, która to jest nauka, a gdzie 
jej szukać, abyśmy się ustaw ludzkich albo zabobonów jakich, miasto 
nauki kościelnej, nie imowali, a sumnienia swoje niepotrzebnie nie 
obciążali albo zawodzili, abowim ma li się prawda znać, wiele rzeczy 
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niepotrzebnych, mym zdanim, a snadź i nieprzystojnych wniosło się 
między nas krześcijany przez mnichy, doktory i księżą nieuczoną albo 
też snadź czasem brzuchowi swemu więcej niżli Panu Krystusowi służą-
cą, które nam podawają za naukę kościelną, któremi się jarzmo Pańskie 
lub<i>eżne barzo obrzydziło a brzemię jego lekkie obciężyło. Przeto cię 
proszę, daj mi obyczaj jaki pewny, za którym-bych mógł poznać, co jest 
nauka kościelna, a co nie, a gdzie jej szukać. [12] M.: Dobrze-ś pojął to 
wszystko, o czym się po ty dni mówiło, i dobrze się ostatka domawiasz. 
A dlatego ja też tym chutliwiej żądaniu twemu (ilo mi możno będzie 
za pomocą Bożą) dosyć uczynię. D.: Ja-m gotów słuchać. Acz temu nie 
mogę wyrozumieć, jako nas może Kościół uczyć, gdyż jest zebranie 
wszystkiego zgodnego krześcijaństwa. Gdzież to kiedy było albo może 
być, aby się wszystko krześcijaństwo na jedno miejsce zebrało a jedno-
stajnym głosem albo pismem naukę jaką wydało? [13] M.: Dobrze to 
obaczasz, ale nie tylko-ć ustami albo pismem nauka podana bywa; i ci-
cha-ć sprawa a podanie przykładne i zwyczaj pospolity uczy, zwłaszcza 
w tych naukach, które się nie tylko ku gołej umiejętności, ale też ku 
sprawowaniu albo czynieniu czego ściągają, o czym się też przedtym 
mówiło. A snadź to nałacniejszy obyczaj uczenia, kiedy na oko widzimy, 
co a jako sprawować albo czynić mamy. A tak to jest jeden obyczaj na-
uki, którym nas Kościół ś[więty] uczy przykłady a zwyczajmi po wszem 
krześcijaństwie z staradawna wziętymi. Tych naśladować, a jako nauki 
Kościoła ś[więtego] mocnie się dzierżeć mamy.

[14] O tym tako pisze Augustyn ś[więty]: „W tych rzeczach, o których 
nic nie ustawiło Pismo Boże, zwyczaj ludu Bożego a wzięte obyczaje 
przodków za Zakon albo ustawę dzierżany być mają. A jako przestępce 
ustaw Boskich, tak i ci, którzy gardzą zwyczajmi kościelnymi, powcią-
gani być mają”.

[15] Bazyli ś[więty] tako: „Nauki, które w Kościele dzierżą i każą, 
po części z pisanej nauki mamy, po części z apostolskiego podania do 
nas w tajemnicy albo przez cichą sprawę przyniesione przyjęliśmy, które 
oboje jednęż moc mają ku służbie Bożej, a nikt się im nie przeciwi, kto-
kolwiek niejaką małą świadomość ma praw kościelnych, abowim gdzie-
byśmy zaczęli zwyczaje, które na piśmie nie są podane, jako mało ważne 
odrzucać, szkodliwie byśmy, nie chcąc, Ewanjeliją obrazili, i owszem, ob-
rócilibyśmy kazanie Ewanjelijej w gołe słowa. Jako na przykład biorąc (iż 
naprzód o tym, co jest napirwszego i napospolitszego zmienkę uczynię): 
kto nas pismem nauczył znamieniem krzyża znamienować tych, którzy 
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nadzieję mają, w imię Pana naszego Jezu Krysta? Ku wschodu słońca się 
obracać, kiedy się modlimy, które pismo nas nauczyło? Słowa wzywania 
przy sprawowaniu chleba dzięki a napoju błogosławienia który święty 
nam na piśmie podał? A nie przestawamy na tych, które apostoł albo 
Ewanjelija spomina, ale i przedtym i potym niektóre ine mówimy, jako 
wielką moc mające ku onej ś[więtej] sprawie, które wzięte są z nauki na 
piśmie nie podanej. Błogosławimy albo żegnamy wodę krztu i olej poma-
zania, nadto i onego, który krzczon bywa, a z którego to pisma? Aza nie 
z cichego a tajemnego podania? Dalej: pomazania olejem która pisana 
nauka nauczyła? Albo skąd to, iż człowieka po trzykroć narzają? Takież 
drugie rzeczy, które przy krzcie bywają: odrzekać się czarta i anjołów 
jego, z którego to pisma? Aza nie z tej nieobwołanej a tajemnej nauki, 
którą ojcowie naszy w niewszetecznym a pilnym milczeniu zachowali, 
dobrze w tym czyniąc, jako ci, którzy wiedzieli, iż uczliwość a powaga 
tajemnych spraw milczenim bywa zachowana, abowim na co ani poźrzeć 
obcym się nie godziło, jakoż się z tego nauką jawnie popisować godziło?”. 
Tak ten święty Doktor o nauce przez cichą sprawę a zwyczaj kościelny 
podanej pisze.

[16] Chryzostom ś[więty] też pisze, iż podanie kościelne mamy mieć 
za godne wiary.

[17] Damascen tako: „Co Zakon krześcijański, który błądzić nie umie, 
przyjmuje a przez tak wiele wieków nieporuszenie chowa, nie są próżne 
rzeczy, ale pożyteczne, Bogu przyjemne a zbawieniu naszemu służące”.

[18] Ale nie trzeba inych doktorów, gdzie nam Pisma dostawa. Pa-
weł ś[więty] jaśnie opisuje, co za moc jest zwyczaja kościelnego a jako 
o nim rozumieć mamy, tako pisząc do Koryntczyków: „Jeśli kto widzi 
się spornym być, my takiego zwyczaja nie mamy ani Kościół Boży”. Wi-
dzisz, iż się na zwyczaj kościelny odzywa, a temu, kto nim gardzi, spór 
przypisuje, który na drugim miejscu kładzie między cielesnymi uczynka-
mi, przykładając, iż kto co takiego czyni, nie dojdzie Królestwa Bożego. 
A przeto my też, gdzie nam pisanej i ustnej nauki Pańskiej i apostolskiej 
nie dostawa, zwyczaja w jednym, świętym, powszechnym, apostolskim 
Kościele z dawna wziętego mocnie się dzierżymy tak około wykładu 
Pisma ś[więtego], jako i około wszech wątpliwości a spraw Zakonu na-
szego, rozumiejąc, iż taki zwyczaj jest nauka Kościoła ś[więtego], któ-
rą nam nie przez jeden albo dwa, ale przez wszystkie członki, a prawie 
sam sobą podaje.

[19] A mając też na baczności ono, co Augustyn ś[więty] pisał, iż 
co Kościół powszechny dzierży, a nie jest ustawiono przez concilia, ale 
zawsze trzymano, godzi się wierzyć, iż to nie inaczej, jedno władzą apo-
stolską jest podano. A na drugim miejscu: „Wiele rzeczy nie najdują się 
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w piśmie apostolskim ani w koncylijach, które potym były, a wszakoż, 
iż chowane są we wszystkim Kościele, wierzymy, iż nie zinąd, jedno od 
apostołów są podane i zalecone”. Toż powtarza, odpisując na pytanie 
Januaryjusza, i na inych miejscach. W tę-ż i Bazyli ś[więty] pisze, co-m 
mało przedtym wyczytał.

[20] A tak przez takie zwyczaje nas Kościół ś[więty] uczy, naśladu-
jąc w tym Oblubieńca swego, który tak wiele cichą sprawą a przykła-
dem, jako ustmie uczył. Jakoż sam to oznajmił, kiedy ku apostołom 
mówił: „Abowim dałem wam przykład, jako-m ja uczynił, abyście wy 
takież czynili”.

[21] Piotr też ś[więty] pisze, iż Krystus umarł za nas, zostawiając nam 
przykład, abyśmy stóp Jego naśladowali. A nie tylko Pan Krystus, ale 
i apostołowie przykłady wiele uczyli, jako się już z Augustyna i Bazylego 
powiedziało.

[22] Przeto Paweł ś[więty] też napomina Filipczyki, aby Jego naśla-
dowali. Także i Koryntczyki, a przykłada: „Jako ja też Krystusa”, i ow-
szem, i przełożonych kościelnych przykładów każe naśladować. A wsza-
koż nie we wszystkim możemy albo też mamy Krystusa i apostołów Jego 
naśladować, a pogotowiu inych świętych ludzi i przełożonych kościel-
nych, jako w onym nie możemy Pana naśladować, iżebyśmy poszcąc się 
czterdzieści dni i nocy, nic nie jedli ani pili. Piotra ś[więtego] też w onym 
naśladować nie mamy, abyśmy się Pana Krystusa zaprzeli, także przeło-
żonych siedzących na stolicy Mojżeszowej, kiedy inaczej czynią niż uczą. 
Ale w tym tylko mamy ich naśladować, co nam przystojno i możno jest, 
a czego przed nami ini święci a bogobojni ludzie też naśladowali, albo 
gdzie się jaśnie okazuje, iż ten, który to przodkiem czynił, będąc tym, 
którego słuchać mamy, chciał to po sobie za przykład zostawić, a na 
koniec, co zwyczajowi wziętemu Kościoła ś[więtego] nie jest przeciwno. 
[23] A wszakoż taki przykład Pański albo apostolski, albo którego świę-
tego, albo przełożonego nie jest nauka Kościoła powszechnego, której 
byśmy się dzierżeć winni byli, chyba iżeby przykazanim tych, przy któ-
rych jest władza Kościoła powszechnego, albo zwyczajem wziętym 
utwirdzon był. Tam nas już obowięzuje tak dalece, jako się przykazanie 
albo zwyczaj ściąga. Jako iż Pan Krystus w bezżeństwie żył, tego przykła-
du nie winni byli krześcijanie naśladować, aliż ji uchwały mnogich sy-
nodów greckich i łacińskich, zwyczaj wzięty Kościoła ś[więtego] i ustawy 
papieskie utwirdziły, i to nie dalej, jedno póki się on zwyczaj i usta- 
wy ściągają, to jest na biskupy, kapłany, dyjakony, subdyjakony a mnichy 
i mniszki tylko, o czym się teraz rozszyrzać nie trzeba, bo nie jest tu tego 
miejsce teraz. Tylko-m-ci chciał tego dla lepszego wyrozumienia przy-
kład dać, w której mierze przykłady za naukę Kościoła ś[więtego] po-
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wszechnego przyjęte być mają, a iż tego sami z siebie nie mają, ale ze 
zwyczaju wziętego Kościoła powszechnego, o którym teraz rzecz, iż to 
jest nauka Kościoła ś[więtego] powszechnego i za to od nas ma być 
przyjmowan. [24] D.: Tedy i w mięsopustnej rozpustności zwyczaja się 
pospolitego dzierżeć mamy i w inych rzeczach, chocia nie są chwalebne? 
M.: Niedobrze-ś mię wyrozumiał. Nie mówię ja, iżebyśmy się każdego 
zwyczaja dzierżeli, ale tylko tego, który z dawna wzięty jest, a nie leda 
gdzie, ale w powszechnym Kościele. Mięsopustna rozpustność, acz jest 
z dawna zwyczajna podobno po wszem krześcijaństwie, nie przeto 
jest kościelny ani wzięty zwyczaj. D.: Cóż zowiesz kościelny albo wzięty 
zwyczaj? M.: Który przełożeni kościelni pochwalają. Rozpustności mię-
sopustnej, acz snadź przełożeni kościelni pospolicie z drugimi też naśla-
dują, ale jej przedsię nie pochwalają, i owszem, ganią i okazują, iż jest 
nieprzystojna a przeciwna przykazaniu Bożemu. Toż rozumiej o wszel-
kim inym zwyczaju, który Kościół ś[więty] a przełożeni jego ganią, a któ-
ry jest przeciwny nauce Pańskiej albo apostolskiej nieodmiennej. Jako 
i świętokupstwo, aczkolwiek się po wszem krześcijaństwie barzo spospo-
liciło, jednak nie mamy go mieć za wzięty zwyczaj kościelny ani za naukę 
kościelną, abowim przeciwne jest nauce Piotra ś[więtego] w Sprawach 
Apostolskich, ani go pochwalają i ci sami, którzy się nim pętają, co stąd 
możesz obaczyć, iż je zakrywają a – jako ono mówią – w insze suknie 
obłóczą. To-ć są abusus, a nie wzięte zwyczaje. Takich się wystrzegać 
mamy, a wziętych powszechnych tylko dzierżeć. [25] D.: Jakoż ku tym 
powszechnym zwyczajom przychodzić? Trzeba by wszystek świat zwie-
dzieć. M.: Nie trzeba. Dosyć wedle nauki Ireneusza ś[więtego] wywie-
dzieć się, jako dzierżą czelniejsze Kościoły, w których apostołowie uczy-
li, a namiastkowie ich, biskupi, jeden po drugim bez przestanku trwają. 
I owszem, wedle tegoż Doktora ś[więtego] możemy i słusznie mamy 
przestać na jednym samym rzymskim, który naczelniejszy jest między 
wszystkimi, a z którym się wszystkie ine Kościoły, to jest wszystcy wier-
ni, gdzieżkolwiek są, zgadzać muszą, a w którym zawżdy zachowano jest 
to, co jest przez apostoły podano. [26] To-ć nie dziś ani wczora, ale już 
około czternaścieset lat, a nie Rzymianin, ale Grek, a ś[więtego] Jana 
Ewanjelisty ucznia uczeń pisał, ukazując, jako się kościelnego zwyczaja 
dopytać mamy. Tej nauki tego Doktora ś[więtego] o zwyczajoch rzym-
skiego Kościoła, acz wszystcy wobec krześcijanie dzierżeć się mają, ale 
napilniej ci, którzy przez jego sprawce albo od nich postanowiony bisku-
py i kapłany wiarę przyjęli, jako Innocentyjusz papież pisze, jako są Wło-
szy, Hiszpanowie, Francuzowie, Niemcy, Czechowie, Polacy, Prusowie, 
Litwa i ini. [27] D.: I do Rzyma nam daleko. M.: Nie trzeba po to do 
niego biegać. Doma siedząc a czytając pisma doktorów i historyków 
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kościelnych wiarygodnych, dotciesz się i domacasz, jako się nie tylko 
w rzymskim albo i drugich przednich, ale i w powszechnym Kościele 
z staradawna około tego, o czym wątpisz, zachowa. Ten obyczaj nauki 
więcej służy sprawam zwirzchownym i obrzędom kościelnym niżli gad-
kam około wiary albo wykładowi Pisma Ś[więtego], a jednak podczas 
zwyczaj i pisane, i ustne nauki, nie tylko kościelne, ale i apostolskie 
i Pańskie, wykłada (dla czego i pogańscy doktorowie zwyczaj nalepszym 
wykładaczem prawa zową) i wątpliwości około wiary a Zakonu naszego 
rozprawia. [28] Chcesz widzieć, gdzie zwyczaj Pismo wykłada? Pisze Pa-
weł ś[więty]: „Niepodobna rzecz, aby się zasię ci odnowili na pokutę, 
którzy raz oświeceni i ukusili daru niebieskiego i stali się uczestniki Du-
cha Ś[więtego], ukusili też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego 
wieku, a upadli”. Ty słowa zwyczaj powszechnego Kościoła, który przyj-
muje upadłe krześcijany, jelokroć upadną, a zaś pokutują, wykłada, iż 
o krzcie, a nie o pokucie (jako je katary a Novatiani kacyrzowie wykła-
dali) rozumieć się mają. [29] D.: Ukaż-że mi, gdzie zwyczaj wątpliwości 
rozprawia? M.: Jeśli wątpisz, iżby był czyściec, gdzie ludzie nie do końca 
źli za grzechy docześne męki pod nadzieją zbawienia po śmierci cierpią, 
weźrzy w zwyczaj powszechnego Kościoła, iż od czasów apostolskich 
zwyczajna rzecz żywym za umarłe się modlić, stąd obaczysz, iż jest czy-
ściec, abowim gdzieby go nie było, próżna by rzecz była a matanina za 
umarłe się modlić. Ale o tym szyrzej się może potym wywieść. [30] Tą 
drogą też Augustyn ś[więty] szedł, przeciwko donatystom pisząc, którzy 
się spierali, iżeby małe dziatki nie miały być krzczone. Tą i Luter, i Me-
lanchton – radzi nieradzi – musieli iść przeciwko nowokrzczeńcom, ga-
dając i pisząc, co-m też przedtym przypominał. A tak my też takich nauk 
kościelnych zwyczajnych a przez cichą sprawę podanych mocnie się 
dzierżymy; nie mówię tych, które bywszy, ustały, ale które za nas trwają, 
abowim może-ć się zwyczaj przeciwnym zwyczajem i też ustną albo pi-
saną nauką Kościoła ś[więtego] odmienić, zwłaszcza w tych rzeczach, 
których nauka odmienna jest, jako się niżej powie. Jako i ustawę, 
i uchwałę pospolity a wzięty zwyczaj może odmienić, zwłaszcza kiedy się 
k niemu pozwolenie przełożonych kościelnych przychyli, bez którego – 
jako-m i pirwej powiedział – zwyczaj wzięty być nie może. A toż to jeden 
obyczaj nauki Kościoła ś[więtego] nie pismem ani słowy, ale cichą spra-
wą a zwyczajem wziętym powszechnym podany. [31] D.: Któryż drugi? 
M.: Masz wiedzieć, iż aczkolwiek człowiek, ba, i źwierzę każde, 
nie wszystkim sobą, to jest nie wszystkimi członkami swymi, ale niektó-
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rymi albo też jednym co sprawuje, jednak onę sprawę taką wszystkiemu 
człowiekowi a źwirzęciu przyczytamy, a to, kiedy tymi albo tym człon-
kiem sprawuje, któremu ona sprawa właśnie należy. Przeto mówimy: 
„źwirzę chodzi”, ano to nogi jego tylko czynią; „człowiek pisze albo li-
czy”, ano to palce tylko sprawują, a chcesz li k temu oczy przyłożyć, bez 
których trudno pisać i liczyć, bo nos, piersi, nogi i ine członki nic się 
k temu nie przykładają. [32] A iż Pismo Ś[więte], jako-ś już pirwej sły-
szał, Kościół ś[więty] człowieczemu ciału przyrównawa, i owszem, cia-
łem Pana Krystusowym i oblubienicą Jego ji zowie i rozliczne członki mu 
przypisuje, toż o nim i o sprawach jego rozumieć musimy, co-m 
o źwirzęciu i człowiecze teraz powiedział, iż nie tylko przez wszystkie 
członki swoje, ale przez kilko i przez jeden sprawy swe sprawuje a tak 
i naucza, ponieważ uczenie jest sprawa niejaka, a nie więcej jest jego 
nauka, którą nam przez wszystki członki swe podawa, niżli ona, którą 
przez niektóre, a wszakoż przez ty, którym przywoita i własna rzecz jest 
uczyć a rządzić ine członki, kędy się który ma obracać a jako co czynić 
i sprawować. A tak, nie przez ręce, nogi, brzuch albo uszy Kościół nas 
uczy, którym członkom inych słuchać a gotowego patrzyć należy, ale 
przez oczy, które – jako sami w sobie widzimy – wszystkie ine członki 
rządzić a sprawować mają. [33] Jako są biskupi i kapłani, namiastkowie 
apostolscy, ku którym Paweł ś[więty] mówił: „Miejcie pieczą o sobie 
i o wszystkiej trzodzie, nad którą was Duch Ś[więty] postawił biskupy 
albo stróżmi, abyście rządzili Kościół Boży”; o których też prorok Mala-
chijasz pisze: „Wargi kapłańskie strzegą nauki, a Zakonu będą szukać 
z ust jego, abowim on jest posłem Pana Zastępów”. A Pan sam im w apo-
stolech przykazał: „Idąc, uczcie wszystkie narody”. A indzie im powie-
dział: „Kto was słucha, mnie słucha”. To-ć są oczy Kościoła Ś[więtego], 
jako i Klimunt ś[więty] pisze, które wszystko krześcijaństwo sprawować, 
a co wszystkim wobec, a każdemu zwłaszcza przystoi albo nie przystoi 
słowy, pismem i cichą sprawą, to jest przykłady i zwyczajmi uczyć 
a ciemności nieumiejętności i błędów oświecać mają. A przeto je Pan 
Krystus światłością świata nazwał.

[34] D.: Więc to już nauka Kościoła ś[więtego], co biskupi a kapłani 
uczą, piszą albo czynią? Gdzież ono podziejesz: „Wedle ich uczynków 
nie czyńcie”; gdzie ono: „Biada wam, wodzom ślepym”, albo ono: „Bia-
da wam, uczycielom Zakonu, którzy-ście wzięli klucz nauki. Sami-ście 
nie weszli, a tym, którzy wchodzili, zabroniliście”, albo ono prorockie: 
„Kapłan i prorok nie umieli przed opilstwem”? [35] M.: Dobrze pamię-
tasz pismo, które przeciwko księżej jest! D.: Nie w Biblii-m-ci je czytał? 
M.: Śmiech, ale prawdziwy. D.: Jakożkolwiek, jednak mi to przyznać mu-
sisz, iż miasto nauki wiele się błędów przez księżą w Kościele nasiało, 
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a wiele też tych, co nic nie umieją, a ślepymi będąc, ślepe wodzą albo 
też nie wodzą, ale dopuszczają każdemu czynić, co chce, i wierzyć, by też 
chciał (iż tak mam rzec), i w kozę, byle oni swoje dochody i pożytki speł-
na mieli. M.: Boże daj to, by tego nie było, iżeby mniej było niedbałej i też 
nieumiejętnej księżej w Kościele ś[więtym] niżli jest a niżli ty czasy tego 
potrzebują! [36] D.: Więc od takich każesz mi brać naukę Kościoła ś[wię-
tego]?! A Pan mówi: „Iza-li ślepy ślepego może wodzić? Aza nie oba w dół 
wpadną?”. Barzo by to był niepewny słup i grunt prawdy. M.: Jeszcze-ś 
mię nie do końca wyrozumiał. Nie mówię ja tego, abyśmy to wnet za 
naukę kościelną mieć mieli, cokolwiek od kapłana albo biskupa którego 
usłyszymy. Mogą-ć się i księża niektórzy mylić i ine ludzie, chcąc albo 
nie chcąc, zawodzić. Jakoż i kacyrstwa jakmiarz nie skądinąd, jedno od 
księżej a mnichów pochodzą. [37] I w ciele człowieczym jedno oko bywa 
zdrowsze niż drugie, jedno lepiej i ostrzej widzi niż drugie. Zajdzie dru-
gie bielmem, tak iż nieprawie widzi, co widzi, ale jakoby przeze mgłę. 
Drugie żółcią podpłynie, które też omylnie człowieka sprawuje, bo mu 
się każda rzecz żółta widzi. Drugie też z przyrodzenia albo zakazy ja-
kiej krzywo patrzy, a drugie od choroby a bólu wypłynie albo wysko-
czy, a gdzie na miejscu swym w ciele nie będzie albo z głowy a mózgu 
wilgości skutecznej nie nabierze, tam już nic po nim. Przeto nie okiem, 
ale oczyma, a nie choryma albo ślepyma, ale zdrowyma człowiek się 
ma sprawować. I my nie to, co się jednemu albo kilkiem biskupów albo 
kapłanów widzi, ale na co się wszystcy, porządnie rzeczy rozbierając, 
zgodzą, to za naukę Kościoła ś[więtego] przyjmować mamy i tak wie-
rzyć, jako Ciału Pańskiemu a Panu samemu, i wedle tego się sprawować. 
[38] D.: Skądże to mam wiedzieć, na co się wszystcy zgodzą? M.: Z kon-
cylij, to jest zebrania pospolitego. D.: A nie mogąż też oczy, to jest księża 
wszystcy ślepi albo chorzy być ku obaczeniu prawdy? M.: Jelo z nich 
jest, mogą, bo też ludzie są, jako i drudzy, ale za Bożą pomocą nie mogą, 
abowim Pan Krystus, który jest Droga, Prawda i Żywot, obiecał, iż gdzie 
się ich dwa albo trzej zbiorą w imię Jego, tam On sam, a tak i prawda 
między nimi jest. D.: To-ć tu nie o wszystkich albo o wielu, ale o kil-
ku mówi. [39] M.: Cypryjan ś[więty] wykłada, jako to rozumieć mamy, 
a nie z swej głowy, ale Pańskimiż słowy, które tam przy tym są, wykłada, 
tako pisząc: „Niechaj się niektórzy nie mylą próżnym wykładem, iż Pan 
mówił: Gdziekolwiek się ich zbierze dwa albo trzej w imię moje, jam 
z nimi. Fałszerzowie Ewanjelijej a nieprawdziwi wykładacze ostatnie 
słowa kładą, przednie przemijają; część pamiętają, część łściwie fałszują. 
Jako sami od Kościoła rozdzieleni są, tak też jednego kapitulum wyro-
zumienie rozdzielają, abowim Pan, gdy zwolenniki swoje ku jedności 
a pokojowi napominał, mówi: Powiedam wam, iż jeśli dwa z was zgodzą 
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się na ziemi na którą rzecz, którejkolwiek będziecie prosić, stanie się 
wam od Ojca mego, który w niebie jest. Gdziekolwiek się ich zbierze 
dwa albo trzej w imię moje, jam z nimi, skazując, iż nie mnóstwu, ale 
zgodzie proszących barzo wiele bywa użyczono. Jeśli dwa z was – mówi – 
zgodzą się na świecie – jedność przodkiem wystawił, zgodę pokoja 
przełożył, nauczył nas, abyśmy się wiernie a stale zgadzali. A jakoż się 
ten z kim zgodzić może, który się z ciałem Kościoła samego a z bracią 
nie zgadza?! Jako się mogą dwa albo trzej w imię Krystusowo zebrać, 
którzy się jawnie od Krystusa i od Ewanjelijej Jego odłączają?! Abowim 
nie myśmy od nich odeszli, ale oni od nas. A gdy się potym kacyrzstw 
i odszczepienia narodziło, gdy sobie zborki albo schadzki rozmaite usta-
wili, głowę i zdrój prawdy opuścili. A Pan o Kościele swym mówi do 
tych, którzy w Kościele są, mówi, iż jeśli zgodni będą, jeśli jako On roz-
kazał i napominał chocia dwa tylko albo trzej, zebrawszy się, zgodnie 
się modlić będą, mogą otrzymać u Boskiego majestatu to, co proszą”. 
[40] Tak wedle tego ś[więtego] Doktora, a nie inaczej, ty słowa Pańskie 
mają się rozumieć, iż w każdym zebraniu, które się zbierze w imię Pań-
skie w zgodzie a jedności Ciała Pańskiego, to jest Kościoła, nie odrywając 
się od niego ani targając jedności, Pan Krystus jest, a tak prawda i na-
uka nieomylna a Słowo Boże. Gdzie byśmy to inaczej chcieli rozumieć, 
musielibyśmy o każdym kacyrskim zebraniu dzierżeć, iż Pan Krystus 
i prawda z nim jest, chocia wiele kacyrstw sobie przeciwnych było i jest.

[41] D.: Dzierżę o tym, iż nauka Kościoła ś[więtego] przez koncy-
lija nam podana bywa, ale tylko przez powszechne, jako ty mówisz, 
a porządne. M.: Dobrze to przykładasz, jeśli dobrze rozumiesz. Ta-
kie-ć w imię Pańskie zebrane bywają, które są porządne, a które – acz 
nie są powszechne – ale się od powszechnego Kościoła nie łączą. Ale nie 
wiem, jako ty to rozumiesz, abowim luteranowie i wszystcy ci niniejszy 
kacyrzowie inaczej niż my wykładają porządne i powszechne concilium, 
które opisują nie inaczej, jedno jako Marchołtowo drzewo, wedle przy-
powieści naszej polskiej, jakie nigdy nie było ani być może. D.: Jako to? 
[42] M.: Powszechne zową nie tylko ze wszech języków i narodów, ale 
i ze wszech stanów, wieków i płci, a snadź i osób zebrane, tak iż kiedy 
na nim garbarzów, garnczarzów, oraczów, kopaczów, dzieci, białychgłów 
nie będzie, a nie powie każdy zdania swego, a nie na tym stanie, co się 
onym wszystkim albo więtszej części zda, nie powszechne ono będzie 
concilium. To błąd na to wymyślony, aby zniknęły concilium, a tym 
swobodniej i snadniej ludzie proste zwodzili. Nie było nigdy ani być 
może takie zebranie, jako-ś i ty sam niedawno spominał, chyba w sądny 
dzień, kiedy anjeli Boży zgromadzą wszystkie wybrane Syna Człowie-
czego ze czterzech wiatrów od końca ziemie aż do wirzchu nieba, jako 
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Pan sam przepowiedział, a też by przeciwko Słowu Bożemu była taka 
sprawa. [43] D.: Wywiedź mi to. M.: Wywiodę. Pisze Paweł ś[więty] do 
Rzymianów, co się już nieraz spominało, iżeśmy wszystcy jednego ciała 
członki, różne dary mając, wedle łaski każdemu zwłaszcza użyczonej, 
jako i w ciele nie jednę sprawę wszystki członki sprawują. A do Koryn-
tów ty dary wylicza, iż jednemu to Bóg dał przez Ducha Ś[więtego], 
dr<u>giemu drugie, a iż nie wszystcy apostołmi ani wszystcy proroki, 
ani wszystcy doktormi, a przeto, którzy nie są doktormi, proroki albo 
apostołmi, nie mają ani mogą się wściepiać w urząd a sprawę apostołów, 
proroków i doktorów, którym należy uczyć, Pisma wykładać a rządzić 
Kościół i wszystki członki jego. Na drugim miejscu tenże Paweł zakazuje 
białymgłowam w Kościele uczyć, i owszem – mówić. [44] Ale Tymote-
usza biskupa napomina, aby nie zaniedbał łaski, która mu dana jest przez 
proroctwo za włożenim rąk kapłaństwa, to jest z urzędem prorockim 
i kapłańskim. I sam to tam wykłada, aby patrzył napominania i uczenia. 
A do Tyta pisząc, chce, aby biskup miał prawdziwą naukę, iżeby możen 
był napominać w zdrowej nauce a strofować tych, którzy się sprzeciwiają. 
Widzisz komu tu należy uczyć, napominać a obłędliwe strofować, ale 
przedtym się szyrzej o tym mówiło i wywodziło.

[45] A iż dla tych rzeczy concilia zgromadzone bywają, nikomu tedy 
na nich być a uchwalać nie przystoi, jedno biskupom, kapłanom a dok-
torom. I na onym-ci pirwszym concilium w Jeruzalem nie znaczy się, 
aby kto inszy był a uchwalał, abowim pisze Łukasz ś[więty], iż gdy Paweł 
ś[więty] z towarzyszmi swymi przyszedł był do Jeruzalem, przyjęci są od 
Kościoła i od apostołów, i od starszych, to jest kapłanów. A wnet potym 
pisze, opuściwszy Kościół albo Zbór, iż zeszli się apostołowie i starszy, 
aby rozbierali około onej różnice a wątpliwości, która się wszczęła była 
między krześcijany, jeśli mieli dzierżeć Stary Zakon, cz-li nie. A niżej 
tamże nie Zbór, ale apostołowie a starszy bracia tylko, ustawę onego ze-
brania wypisując, Duchowi Ś[więtemu] i sobie, a nie Zborowi wszyst-
kiemu, ją przypisują. „Zdało się – mówią – Duchowi Ś[więtemu] i nam”, 
nie gromadzie albo pospólstwu, a jednak ono kościelna uchwała i na-
uka była przez apostoły i starsze, jako ty członki, którym taka sprawa 
należała, podana. A toż masz, iż na onym concilium tylko apostołowie 
a starszy, to jest biskupi a kapłani byli i uchwalali, także na wszystkich 
inych koncylijach powszechnych i postronnych. [46] A tak, inaczej się 
musi rozumieć powszechne concilium niżli ci nowi doktorowie rozumie-
ją, w czym się już i sami obaczają, nie tak prawdą zwyciężeni, jako iż się 
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sami na hak przywiedli, abowim baczą, a już tego po części skosztowali, 
iż za takim podanim władzej około nauki pospólstwu a zgrai przyszliby 
i przychodzą o władzą swą, dla której wszystko czynią to, co przedsię-
biorą, tak iż za taką sprawą nie to, by zdrowa a dobra nauka była, czego 
oni uczą, ale co się pospólstwu a zgrai zabaży.

[47] A przeto już na concilium chcą mieć sędzie, czasem pany a prze-
łożone świetskie, czasem (iż też panom świetskim nie do końca dufają) 
uczone i bogobojne ludzie, a którzy strony nie dzierżą. A to też przed-
się Marchołtowo drzewo, bo kto im w nauce ich nie pobłaga, ten nie-
uczony, albo chocia uczony, ale niebogobojny a stronę dzierży. Ano nie 
o tym rzecz, jako kto uczony albo bogobojny, ale jeśli jemu z urzędu jego 
wedle Słowa Bożego a porządku kościelnego należy w Kościele uczyć 
a wątpliwości i różnice rozsędzać i rozprawiać. Jako i w ciele żadnemu 
członkowi, by też nasubtylniejszy i nadoskonalszy był, nie należy widzieć 
a sprawować wszystkie ine członki, jedno oczom, którym chocia chorym 
a niesposobnym, jednak przystojniej patrzyć niżli nazdrowszym i naspo-
sobniejszym uszom albo palcom. [48] Prości byli ludzie a nieuczeni apo-
stołowie, przedsię kiedy się sczął był on spór, o którym-ech niedawno 
spominał, nie brakowano nimi ani szukano uczonych sędzi, aczby się 
byli mogli naleźć między krześcijany z Żydów i poganów nawróconymi, 
ale na apostołów rozsądku przestano przeto, iż im to nie z godności, ale 
z urzędu ich, jako posłom a ustom Pańskim, a oczom Kościoła ś[więte-
go] i światłości świata, należało.

[49] Słyszałeś też już i jeszcze usłyszysz, iż nie tylko przez bogobojne 
przełożone, ale i przez niepobożne Bóg lud swój sprawuje i wolą mu swą 
oznajmuje, i słuchać ich każe, kiedy co z urzędu swego sprawują albo 
powiedają. A gdzieby brak miał być uczonych tylko a bogobojnych, któż 
imi będzie brakował? Nie baczę, iżeby około tego braku zgoda była, bo 
będzie się kto jednym zdał być uczonym i bogobojnym, a drugim sofistą 
przewrotnym i obłudnym; drugiego zasię ci będą mieć za uczonego i bo-
gobojnego, a oni z Piotrem i Pawłem ś[więtymi] za nieuczonego a niesta-
tecznego i niebogobojnego przeto, iż Pisma nakrzywia a choruje około 
gadek i boju słów, z których rostą nienawiści, spory etc., a iż ma postawę 
bogobojności, ale skutku jej po sobie nie okazuje, kochając się sam w so-
bie a będąc chciwym, chełpliwym, hardym, popędliwym na złorzeczenie, 
rodzicom nieposłusznym, niewdzięcznym, zuchwałym, nielutościwym, 
niespokojnym, potwarcą, niepowścięgliwym, nieskromnym, niedobro-
tliwym, zdrajcą, krnąbrnym, nadętym, a więcej miłującym rozkoszy niżli 
Boga, to tu gotowa niezgoda albo muszą jedni drugim ustąpić.

[50] A co powiedają, aby strony nie dzierżał, w to jeszcze trudniej 
trafić. Prawda, iż bywają spory w Kościele między tymi osobami, którym 
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ine uczyć należy, około takich rzeczy, około których przedtym żadnej 
nauki kościelnej nie było. Jako kiedy doktorowie a biskupi, nie targając 
przeto jedności Kościoła ś[więtego], gadają się między sobą o poczęciu 
Matki Bożej, jeśli bez grzechu jest poczęta, czy-li przy poczęciu oczy-
ściona i oświęcona, tam by to mogło być, iżeby się kto ani ku tej, ani ku 
owej stronie nie przychylił, aliżby z obu stron wywody usłyszał, a jednak 
by nie przeto winny były obie stronie na jego zdaniu i rozsądku przestać, 
chyba iżby tę władzą od Boga albo zezwolenia stron a przełożonych ko-
ścielnych miał. [51] Ale gdzieby niejaka część ludu pospolitego, chocia 
też duchowne przy sobie mając, spór dzierżała przeciw temu, co jest 
przedtym w Kościele ś[więtym] powszechnym postanowiono, a czego 
się krześcijaństwo w jedności Kościoła ś[więtego] trwające z staradaw-
na dzierży, tam by błąd był a szaleństwo szukać na to sędziej, którzy by 
strony nie dzierżeli, abowim-ci strony w jednym ciele a zgromadzeniu, 
<gd>y się ono rozdwoi, bywają, a Kościół ś[więty], który jeden jest słup 
i grunt prawdy, rozdwojon być nie może, jako się wczora wywodziło. 
Ale ktokolwiek się przeciw niemu stroną czyni albo też – chcąc między 
nim a przeciwniki jego środkować – od jego zdania i nauki się łączy, 
prawdy i Boga prażen się stawa, a nie będąc z Panem Krystusem i z cia-
łem Jego Kościołem ś[więtym], ani z nim zgromadzając, przeciw niemu 
jest a rozprasza, wedle słowa Pańskiego, a tak władzej żadnej, która ku 
sprawowaniu a rządzeniu owiec Pańskich a rozprawieniu wątpliwości 
ich należy, nie ma, ani takowego owce Pańskie naśladują albo naślado-
wać mają, ponieważ nie znają głosu obcych, jako Krystus sam mówi 
u Jana ś[więtego].

[52] Weźm tego przykład w ciele człowieczym, któremu Kościół 
ś[więty], jako-ś słyszał, przyrównan jest: kiedyby się u człowieka ręce 
z oczyma spirały albo oko jedno z drugim o której rzeczy, jeśli się ru-
cha, czy-li spokojem leży, iż to rozeznać nie mniej oczom niżli rękom, 
a nie mniej jednemu niżli drugiemu oku należy, mogłyby nogi i ramiona 
ani tę, ani owę stronę nie dzierżeć, a jednak by przedsię nie ich to roz-
sądek był, czyja prawda, ale głowy a wnętrznych smysłów, którym to 
z przyrodzenia przystoi. Ale gdzieby się rzecz która wszystkiemu ciału 
zimna widziała, a jednemu palcowi albo i pięci gorąca, albo też oczom 
z głową biała, a rękam, nogam, ustom, plecom i piersiom nie biała, tam 
by błąd był szukać sędziego, który by strony nie dzierżał, bo w tej mierze 
wszystkie członki na widzeniu oczu z głową, których to własny rozsądek 
jest, słusznie przestawać mają.
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[53] Weźm drugi przykład jaśniejszy, a nie z filozofijej, ale z pospo-
litego biegu a spraw ludzkich wzięty: gdzieby w mieście którym między 
radą a sprawcy albo urzędniki, przy których by była władza zupełna mia-
sta onego, sczęła się różnica o czym takowym, o czym by nic przedtym 
nie było postanowiono albo co by się z prawa pospolitego różnie ro-
zumieć mogło, tam by mieszczanie mogli tę albo owę stronę dzierżeć, 
a mogliby się i ci naleźć, którzy by ani tej, ani owej nie dzierżeli, a wsza-
koż nie byłaby winna rzecz przestać na ich zdaniu a rozsądku, chyba by 
im obie stronie albo urząd zwirzchni to w moc dał. Ale gdzieby szewcy 
albo krawcy, albo i kupcy, chocia też jednego albo dwu z rady po sobie 
mając, przeciwko wszystkiej radzie a urzędowi spór dzierżeli, tam by 
nic inego nie było szukać sędziów, którzy by strony nie dzierżeli, jedno 
chcieć postanowienie a rząd miasta onego skazić, a majestatu pańskie-
mu, który był on porządek stawił, ubliżyć. Ale musieliby oni, którzy spór 
dzierżą i wszystcy ini – radzi nieradzi – na zdaniu rady a urzędu przesta-
wać, gdzieby się pana samego dołożyć nie mogli.

[54] Także w Kościele ś[więtym] krześcijańskim nikt iny nie ma 
rozsędzać wątpliwości, różnic a sporów, które się kolwiek około wiary 
a sprawy Zakonu naszego sczynają, jedno ci, którym to z urzędu ich na-
leży a przy których jest władza kościelna od Pana a Mistrza naszego Jezu 
Krysta podana. Ani się to najduje w starych koncylijach, aby kiedy około 
których wątpliwości a sporów kościelnych jacy ini sędziowie byli, jedno 
ci, którzy kościelną nauką z urzędu swego szafowali – biskupi a kapłani, 
jako około onego wyższej namienionego sporu o chowaniu Mojżeszo-
wego Zakonu: nie szukano inych sędzi nad apostoły i starsze, którzy iż 
snadź wszystcy byli z pokolenia żydowskiego, wedle tych niniejszych 
sekt mogli być podeźrzanymi, jakoby stronę trzymali, a zwłaszcza Piotr 
ś[więty], którego też Paweł o to indzie zbakał, jakoby on pogany nawró-
cone ku chowaniu Zakonu żydowskiego przywodził. [55] Także kiedy 
Aryjusz z towarzystwem swoim wszczął był spór około istności i bóstwa 
Syna Bożego, a potym Macedonijusz około Ducha Ś[więtego], nie szuka-
no-ć sędzi, którzy by strony nie dzierżeli, to jest którzy by ani ku ich na-
uce przystawali, ani ją ganili, ale biskupi z kapłany wszech krain, którym 
się ony nauki nie podobały, między którymi wiele prostych a nieuczo-
nych było, zebrawszy się na concilium do Nicei a do Konstantynopola, 
osądzili nauki ony wespołek z ich uczycielmi, jako świadszy Ecclesiastica 
historia. A chocia się do Nicei zjachało było niemało uczonych ludzi po-
gańskich, o których nie mogli aryjanowie mówić, iżeby stronę dzierżeli, 
jednak nie brano ich za sędzie. Także Nestoryjusza z nauką jego w Efe-
zie, także Eutychesa i Dyjoskora, i wszystek bunt ich w Kalcedonie nie 
kto iny sądził, jedno biskupi, którzy nie wszystcy uczeni ani podobno 
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bogobojni byli. Także o wszystkich inszych naukach nowych a nie-
zwyczajnych w Kościele i o ich uczycieloch nigdy nikt inszy nie roze-
znawał na koncylijach, jedno biskupi z kapłany. [56] D.: Wszak też na 
nich bywali cesarzowie i ini ludzie świetscy. M.: Bywali i po dziś dzień 
bywają, ale nie dla czego inego, jedno dla rządu, aby od swowolnych 
ludzi przekazy jakiej nie było, a iżeby tym chutliwiej uchwałom onego 
concilium egzekucyją czynili, przy których sami byli albo posły swoje 
mieli, a potwarz kacyrska, aby miejsca nie miała, gdzieby oni sami świa-
domi tego byli, iż się wszystko statecznie a porządnie sprawowało. Co 
się jaśnie okazuje z starych i nowych koncylij, gdzie posłowie panów 
i królów krześcijańskich, i sami królowie i cesarzowie, będąc na koncy-
lijach, nigdy sobie nie przywłaszczali rozsądku sporów około wiary a na-
uki ani się w to wdawali, a nie tylko bogobojni a którzy się w Kościele 
przystojnie wedle wezwania a stanu swego zachowali, ale i kacyrzowie, 
i odszczepieńcy tak się zachowywali. Czego-m-ci przykładów kilko po 
ty dni przypomniał, jeśli pamiętasz, o Konstantynie i Marcyjanie, cnych, 
dobrych cesarzoch, a o Konstancyjusie i Teodoryku królu, kacyrzoch. 
D.: Pamiętam. M.: A przeto sami biskupi a kapłani ku concilium należą, 
i to kapłani nie z powinności, ale z przystojności, nie jako sędziowie, ale 
jako rada i pomocnicy biskupów, przy których samych, jako-ś wczora 
słyszał, jest władza Kościoła i nauki jego zbawiennej. A tak sami po-
wszechne concilium czynią, by też nikogo świetskiego na nim nie było.

[57] D.: A jeśli biskupi nie ze wszystkiego Kościoła albo nie ze wszyst-
kiego krześcijaństwa na nim będą, będzież ono powszechne concilium? 
M.: Nie trzeba, aby wszystcy byli. Prawda, iż wszystcy zewsząd wezwani 
być mają, ku którym snadny a przespieczny przystęp, ale nie będzie li 
który ani posła od siebie nie pośle, a jest wezwan, już jakoby przyzwala 
na wszystko, co tam uchwalono i postanowiono będzie. A oni, którzy 
będą, wszystko duchowieństwo a powszechny Kościół reprezentują, 
zwłaszcza jeśli się porządnie sprawują i porządnie są zezwani. [58] Tego 
obojga k temu trzeba, ale nie tak, jako niniejszy kacyrzowie to wykła-
dają, którzy ono concilium porządne zową, które się Pismem Ś[więtym] 
tylko, a nie czym inym, sprawuje, a nic nie uchwala, jedno co w Piśmie 
Ś[więtym]. Ale to też błąd, abowim słyszałeś wczora dowodnie, iż nie 
tylko w Piśmie się wiara, sprawa i nauka nasza krześcijańska zamyka, 
ale i w czym inym, a iż Kościół Pismem władnie, wykładając je jako ma 
być rozumiano i przyjmowano, a nie Pismo Kościołem, a iż niepewna 
rzecz Pismem, które każdy po swej woli a ku swej rzeczy ciągnąć może, 
różnice a wątpliwości około wiary i nauki Zakonu naszego rozprawiać, 
które jakmiarz nie o czym inym bywają, jedno o tym, czego w Piśmie 
niemasz, albo różne, albo też niejasne Pismo jest. Jakoż to Pismem roz-
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prawić? [59] Wedle luteranów tedy by antyjocheńskie, seremskie, ary-
mińskie, medyjolańskie concilia aryjanów, efeskie wtóre eutychyjanów, 
afryckie donatystów i niektóre ine kacyrskie concilia albo – iż właśniej 
rzekę – conciliabula porządne były, abowim ony też, wedle swego zdania, 
sprawowały się Pismem Świętym. Co-m onegdy szyrzej wywiódł i oka-
zał, iż żadnego jakmiarz kacyrstwa nie było, które by błędu swego, jakoż-
kolwiek sprostnego, Pismem Ś[więtym] nie podpierało, i po dziś dzień 
pikardzi, kielisznicy, sakramentarze, nowokrzczeńcy, szwermerowie, lu-
teranowie, Osiandristae, Melanchthonistae, Illyriciani różni a przeciwni 
między sobą, tak iż jedni drugie kacyrzmi zową, każdy z nich po sobie 
Pismo Ś[więte] ma, a Pismem jeden drugiego dumę burzy, a swej pod-
piera. A cóż, kiedy na concilium przyjdą, będzie każdy swą prowadził? 
Cóż tam za porządek będzie? Muszą się rozproszyć, nic nie sprawiwszy, 
jako oni, którzy babilońską wieżę budowali. A tak nie wnet to porządne 
concilium, które się Pisma dzierży, a czem inym, a nie Pismem, około 
którego rozumienia a wykładu wszystek jakmiarz spór jest, różnice ich 
nie tylko sami, ale i samych między sobą rozprawiony być muszą.

[60] D.: Cóż czyni porządne concilium? M.: Łacno to wyrozumieć, 
dzierżąc się onego podobieństwa, gdzie się Kościół ś[więty] ciału czło-
wieczemu, nauka jego widzeniu, biskupi oczom przyrównali, których 
sprawa wszystka na koncylijach nie inaczej się ma, jedno jako w ciele 
człowieczym patrzenie a ukazowanie, jako a kędy który członek co ma 
czynić, a jako się wszystko ciało ma sprawować. A dosyćże ku porząd-
nemu widzeniu, iż oczy otworzone? Nie, abowim przygadza się czasem, 
iż człowiek otworzonyma i zdrowyma oczyma patrząc, nie widzi tego, 
co przed sobą ma, kiedy głowa czym inym zabawiona, baczenia swego 
k temu nie przyłoży. Co się też i drugim smysłom przygadza, iż uszy 
słysząc, nie słyszą; język smakując, nos woniając, ręce dotykając się, nie 
czują, kiedy się głowa o czem inym zamyśli. Bywa też to – jako-m wyż-
szej dotknął – iż jedno oko sam, drugie indzie patrzy, jako kiedy kto bry-
łokowaty albo świdrowaty. Trafia się też, iż jedna rzecz jednemu oku taka 
się widzi, drugiemu inaksza, jako kiedy jedno zdrowe, drugie bielmem 
poszło albo żółcią, albo wilgością jaką zapaloną zaciekło. Przygadza się 
też to obiema, iż zacieką albo – jako lekarze powiedają – iż meaty, to 
jest drogi od mózgu do oczu a suche żyły wnątrz się zatkają. [61] To się 
wszystko też oczom kościelnym przygodzić może, chyba tego – jako-m 
wyższej wywodził – aby wszystkie razem ku widzeniu rządnemu a spra-
wowaniu Ciała Krystusowego niesprawne być miały, abowim szłoby 
to o Jego samego obietnicę a prawdę, który obiecał nie zostawiać nas 
w siroctwie, ale część tych oczu za naszemi grzechy chora a niesprawna 
i też ślepa być może. Mogłoby też to snadź być, iżeby wszystkie patrząc, 
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myliły się albo i nie widziały a nie baczyły onego, co przed sobą mają, 
gdzieby krom baczenia głowy patrzyły, bo głowa ma oczy sprawować 
a ku jednej rzeczy ścięgać. A tak, jako porządne widzenie więcej na gło-
wie niż na oczu zależy, a gdzie się głowa ku oczom nie przyłoży, wtecz 
oczy patrzą a żadnego pożytku ono patrzenie ciału nie niesie, ani mo-
żemy prawie rzec, aby ono patrzenie człowiecze widzenie było, tak też 
porządne concilium przychylenie głowy czyni. A jakieżkolwiek zgroma-
dzenie biskupów i duchowieństwa inego będzie, jeśli nie od głowy po-
chodzi ani go głowa sprawuje, nie może być miano za porządne, a jego 
uchwały, jeśliż nie szkodliwe, jednak nie są pożyteczne Kościołowi, ani 
mają albo mogą przyjęte być za naukę jednego, świętego, powszechnego 
i apostolskiego Kościoła – słupa i gruntu prawdy. Jako się na wtórym 
efeskim concilium działo, gdzie acz wiele biskupów ze wszystkiego krze-
ścijaństwa było, ale iż się z głową nie zgadzali, nieporządne ono było con-
cilium, ale conciliabulum, co się potym na chalcedońskim jaśnie okazało. 
[62] D.: Dzierżę o tym, jeśli przez głowę Pana Krystusa rozumiesz, bez 
którego słowa żadne concilium porządne być nie może. M.: Prawda jest, 
w Jego imię zebrane być i Jego się słowem sprawować musi concilium, 
a wszakoż nie tak jako oni rozumieją, iżeby Pisma Ś[więtego], jakożkol-
wiek rozumianego, w niczym nie odstępowało, ale iżeby tak w zbiraniu 
jego, jako i we wszystkich postępkoch nic inego nie władnęło, jedno Sło-
wo Boże bądź na Piśmie, bądź ustmie, bądź też cichą sprawą podane, 
które nie tylko nas uczy, jako się sprawować mamy, ale też ukazuje, kogo 
się dokładać, a kogo słuchać mamy, gdzie nam jasnego Pisma albo roz-
kazania Bożego nie dostawa. Bo i ten-ci się przykazania mego dzierży, 
który tego, kogo ja każę, słucha, a więcej daleko i prawdziwiej niż on, 
który się słówek moich chwyta, nie wedle umysłu mego je rozumiejąc.

[63] Już się dosyć powiedziało, iż i kacyrskie zbory a zgromadzenia, 
jakie ony wyższej namienione były, tym się bucili i bucą, iż się w imię 
Krystusowe zgromadzały, a iż się Jego słowem bądź przez ewanjelisty 
i apostoły napisanym, bądź też ustmie podanym (które ustne podanie nie 
trudniej zmyślić niżli Pisma nakrzywiać a po swej woli wykładać) spra-
wowały i sprawują, ale iż bez onego wolej i sprawy sprawowany były albo 
bywają, którego Pan Krystus po sobie – jako-ś wczora słyszał – widomą 
głową Kościoła widomego zostawił, to jest papieża, nie były porząd-
ne ani są. [64] D.: Więc i powszechnymi koncylijami papież władnie? 
M.: Czemu nie ma władnąć, gdyż jest wszech owiec i baranków Pańskich 
pastyrzem, a jemu Pan Krystus gospodarstwo domu swego poruczył, 
obiecując, cokolwiek on zwiąże albo rozwiąże na ziemi, iż ono i w niebie 
związano albo rozwiązano będzie, którego przywileja drugim apostołom 
bez Piotra nie dał, a tak ani namiastkom ich biskupom bez namiast-
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ków Piotrowych, ale wespołek z nim a namiastkiem jego, i owszem – 
jemu samemu dał to, czego drugim nie dał, abowim opowiedziawszy 
wszystkim, iż je czart chciał siać, to jest kusić tak przeciwnościami, jak 
obłędliwemi naukami i wątpliwościami, Piotrowi samemu rozkazał, aby 
je – sam się nawróciwszy – potwirdzał a nie dał im upaść, co nie czy-
tamy, aby kiedy Piotr ś[więty] w osobie swej, na świecie będąc, czynił. 
[65] A gdyż Pan jest prawda nieomylna, a rychlej niebo i ziemia prze-
minie niżli słowo Jego, musi-ć się tedy i ono słowo Jego, jako wszystkie 
ine, kiedy wypełnić. Jakoż wypełnia, kiedy namiastek Piotrów – papież, 
bracią swą, to jest namiastki apostołów – biskupy, w pokusach ich, aby 
nie upadli, potwirdza, a czego się około nauki zbawiennej dzierżeć mają, 
im zamierza, za którym samym Pan prosił, aby nie ustawała wiara jego. 
A przeto żadne powszechne a porządne concilium, co ich kolwiek było, 
nigdy bez wolej a sprawy papieskiej nie było, ale za papieskim rozkaza-
nim albo przynamniej dozwolenim zzywane bywały, a zebrawszy się, 
bez papieża albo posłów a poruczników jego nic nie sprawowały, co by 
ku nauce a sprawie Kościoła ś[więtego] powszechnego należało, i ow-
szem – w uchwałach swych zawsze nauki papieskiej naśladowali albo po 
potwirdzenie uchwał swych zawsze do papieża słali.

[66] D.: Izaby concilia mimo papieską wolą zbirane nie były ani co 
bez niego albo posłów jego na wszystek Kościół nie uchwalały? Mogłoby 
się to ścirpieć jako tako, acz i to nie barzo znośna rzecz, bo mogłoby to 
być, iżeby wszystko krześcijaństwo barzo potrzebowało concilium, jakoż 
teraz potrzebuje, a papież by go nie chciał zebrać ani na nim być, ani 
posłów na nie posłać, więc by przeto Kościół miał się nurzyć wątpliwo-
ściami albo błędy jakimi, a tak wiele dusz miało zaginąć, dla których Pan 
Krystus, Syn Boży dał się zabić? Ale iżeby od zamierzenia papieskiego 
odstąpić concilia nie mogły, a co by jednostajnie uchwaliły, iżeby to mocy 
nie miało, gdzieby się papieżowi nie podobało, cóż by to było? Więtsza 
by to była niewola niżli w Moskwi albo w Turcech. Cóż by po conci-
lium, jeśli na papieskim zdaniu stanąć ma? Boże tego uchowaj! A mógłby 
papież w Pana Krystusa i w Boga nie wierzyć, więc by concilium jemu 
k woli to tak uchwalić a krześcijaństwo wszystko tego się dzierżeć miało? 
Nie wwódź nam tego błędu i niewolej. [67] M.: Tobie się to widzi błąd 
i niewola, ale inaczej święci ojcowie i wszystko krześcijaństwo dotych-
miast o tym rozumiało. Chceszże więcej dufać swemu rozumowi niżli 
doktorom ś[więtym] i wziętym a powszechnym i porządnym koncylijom 
a niżli Kościołowi wszystkiemu – oblubienicy i ciału Pańskiemu a słu-
powi i gruntowi prawdy? To-ć próżna moja praca z tobą! D.: Pokaż mi 
to z koncylij, ale nie z rzymskich albo włoskich, gdzie biskupi muszą po 
woli papieskiej skakać. M.: Pokażę z powszechnych i porządnych, które 
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w Grecyjej i w Azyjej zebrane były, a wszystko się ich krześcijaństwo 
dzierży. D.: Rad to usłyszę.

[68] M.: Przodkiem na niceńskim przed dwunaściąset lat byli Ozy-
jusz biskup hiszpański a Wiktor i Vincentius kapłani rzymscy albo kar-
dynali, posłowie i porucznicy Sylwestra papieża, i pierwsze miejsce 
w onym chwalebnym zebraniu trzechset i ośminaście biskupów mieli. 
Tamże uchwalono, jako-m wyższej spominał, aby mimo wolą papieża 
concilia sprawowany nie były. A ta uchwała nie nowa była, ale z starej 
Ustawy apostolskiej i namiastków ich płynęła a dzierżał się jej ś[wię-
ty] powszechny Kościół, jako świadszy Julijusz papież Pirwszy, i synod 
aleksandryński (którego głową był Atanazy ś[więty]) do Feliksa papieża 
pisze, a poświadsza Sokrates historyk grecki, co się też już pirwej po-
kazało. A na koniec przedsię ono concilium nie dosyć na tym mając, iż 
nic nie sprawowało bez posłów papieskich, pisało do papieża, prosząc, 
aby uchwały jego potwirdził. I potwirdził ze dwiemasty i ośmdziesiąt 
i cztermi biskupy, które był pod tenże czas do Rzyma zebrał. [69] Na 
konstantynopolskim pirwszym nie najduję, aby papież posły swoje miał, 
abowim barzo krótko a niedostatecznie wypisane jest.

[70] Ale świadszy szóste concilium powszechne, które było trzecie 
w Konstantynopolu, iż Damasus papież, nie leda jaka skała, ale dyjament 
wiary, z Teodozyjuszem cesarzem przeciwili się Macedonijuszowi kacy-
rzowi, biskupowi konstantynopolskiemu, który przez ono concilium wtóre 
potępion jest, stąd się znaczy, iż i tam papieska zwirzchność władnęła, 
który już był przedtym Macedonijusza potępił, co się z listów jego okazu-
je. A wczora-m-ci też z Teodoryta historyka greckiego starego powiedał, 
który pisze, iż ono concilium, zgadzając się z Damazem papieżem, Apo-
linara Laodyckiego i Tymoteusza Aleksandryńskiego, biskupy i kacyrze, 
odrzuciło. [71] Patrz, co tu przykłada, zgadzając się z papieżem: na efeskim 
pirwszym jaśnie się władza Celestyna papieża okazała, gdzie za sprawą 
Cyryla patryjarchy aleksandryńskiego, jako porucznika papieskiego, ja-
ko-m też wczora powiedział, Nestoryjusz konstantynopolski patryjarcha, 
kacyrz, złożon i potępion jest, gdy się w dziesiąci dni, które mu od papieża 
przez list zamierzone były, nie upamiętał. To tam nie rozbirało concilium 
papieskiej nauki i przykazania, ale mu egzekucyją czyniło, o czem świadszy 
Liberatus i Prosper biskup regiński, za którego czasów ono concilium było. 
I samoż ono concilium, do Nestoryjusza pisząc, znać dawa.

[72] Na efeskim wtórym byli Julijan biskup i drudzy dwa legatowie 
Leona papieża, a jednak, iż Dioscorus aleksandryński patryjarcha drugie 
biskupy sobie sposobiwszy, a częścią zwiodszy, częścią ustraszywszy, nad 
papieskie zamierzenie przewiódł, co chciał, zniszczone i odrzucone jest 
mocą papieską ono concilium jako nieporządne.
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[73] A znowu drugie, złożone w Nicei, gdzie tenże Leo czterzech 
legatów miał, a iż ci nie chcieli nic sprawować, jedno iżeby Marcyjan 
cesarz przy tym był dla rządu a powciągnienia swowolnych biskupów 
a buntu Dyjoskorowego, folgując potrzebam i wczesności cesarskiej, 
przeniesione jest do Chalcedony, a tam – wedle zdania i zamierzenia 
papieskiego – skończone, i Dioscorus z drugimi biskupy, którzy w uporze 
swym trwali, potępion. [74] Co wszystko okazuje się z listów Leona do 
cesarza, do cesarzowej i do onego concilium pisanych i ze wszystkiego 
postępku, a na koniec i z pisania onego concilium do Leona, gdzie go 
też o potwirdzenie spraw swych concilium ono prosi. A iż odpis papie-
ski Anatolijusz konstantynopolski patryjarcha, któremu w łeb bił, zataił 
był, po wtóre ona sześćset i trzydzieści biskupów i cesarzowie Marcyjan 
i Walentynijan do papieża o potwirdzenie pisali, ani się pirwej rozjechali, 
aliż się go doczekali. A jednak papież nie wszystkę ich sprawę potwirdził, 
i owszem – zganił i zniszczył ono, co byli nad przyzwolenie posłów jego 
uchwalili, starą uchwałę konstantynopolskiego concilium powtarzając, 
aby konstantynopolski patryjarcha przed inymi patryjarchami po papie-
żu a biskupie rzymskim pirwsze miejsce i dostojeństwo miał. Na czem 
cesarzowie skromnie przestali, jako się z listu ich do Leona znaczy, acz 
radzi by byli widzieli, aby i to był papież potwirdził. A Anatolijusz patry-
jarcha, który to był nastroił, zgromion papieskim listem, sprawował się 
tego papieżowi, składając z siebie winę na concilium.

[75] Piąte concilium powszechne we wszem się też pisania Feliksa 
i Agapeta papieżów dzierżało, a nie przeciwko lada komu, ale przeciwko 
antyjocheńskim, aleksandryńskim i konstantynopolskim patryjarchom, 
jakom i wczora przypominał, co się jaśnie z spraw jego okazuje.

[76] Toż się i z szóstego concilium okazuje, na które Agatho papież za 
prośbą Konstantyna cesarza sześci posłów i poruczników posłał i rozka-
zał im, aby od jego zamierzenia w niczem nie odstępowali, co oznajmu-
jąc listem swym cesarzowi, a Piotra ś[więtego] zmienkę uczyniwszy, tak 
przypisał: „za którego pomocą ten ś[więty] apostolski Kościół jego (ro-
zumiej rzymski) nigdy się w żadnym błędzie od drogi prawdy nie uchy-
lił; którego władzy albo zwirzchności, jako wszech apostołów książęcia, 
zawżdy wszystek powszechny Kościół Krystusów i powszechne concilia 
uprzejmie się dzierżąc, we wszem naśladowały i wszystcy wielebni ojco-
wie jego się apostolskiej nauki dzierżeli” etc. A tego mu ono znamienite 
concilium sześciset i trzydzieści biskupów poświadszyło, dzierżąc się we 
wszem nauki jego, co i podpisy biskupie okazują. [77] A na koniec do 
Konstantyna cesarza pisząc, wszystko ono concilium Agatona papieża oj-
cem swoim a nawyższym papieżem albo ojcem zowie i oznajmuje, iż się 
z jego listem, którym on opisał był cesarzowi naukę około wiary, zgadza. 
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A mało niżej piszą oni ojcowie: „Nawyższe książę apostolskie z nami bo-
jowało, abowim mieliśmy po sobie jego naśladowcę i namiastka stolice, 
objaśniającego świątości tajemnic boskich”.

[78] Na siódme też powszechne concilium w Nicei, na prośbę Ire-
ny cesarzowej i Konstantyna, syna jej, Adryjan papież przyzwolił i po-
ruczników dwu posłał pod tym obyczajem: przodkiem, aby synod albo 
conciliabulum niektóre efeskie bez papieskiego przyzwolenia sprawo-
wane, potępione albo zganione było; potym, aby prawa wiara wedle 
podania Stolice Apostolskiej umocniona, a kacyrstwo onych, którzy 
ś[więte] obrazy burzyli, też potępione było. I dzierżało się mocnie tego 
ono concilium.

[79] Także i ósme w Konstantynopolu za rozkazanim Mikołaja pa-
pieża zebrane przeciw myśli Michała cesarza, który i posły papieskie 
przekupiwszy, naciągnął był na swą wolą, jednak na zdaniu papieskim 
przestało.

[80] Widzisz, jako tymi wszystkimi powszechnymi koncylijami pa-
pieżowie władnęli? Słyszałeś też wczora, iż antyjocheński synod dzie-
wiącidziesiąt i siedmi, jako Sozomenus pisze, biskupów kacyrskich, ro-
zumiejąc temu dobrze, iż wedle ustawy kościelnej, którąś wyższej słyszał, 
uchwały koncylij mimo wolą papieską uchwalone nic nie ważą, pisało do 
Julijusza papieża, żądając go o potwirdzenie.

[81] Kartagiński też synod za Cypryjana ś[więtego], na którym było 
uchwalono, iż kacyrski krzest nie waży, na co wiele inych wielkich syno-
dów przystawało – jako świadszy Dyjonizyjusz ś[więty] biskup u Euze-
bijusza – przez Stefana papieża zniszczon jest, a za kacyrze ci potępieni, 
którzy za nauką papieską odstąpić go nie chcieli.

[82] On też synod przed Chalcedoną, na którym Jan ś[więty] Zło-
tousty z biskupstwa złożon był, acz i wiele biskupów i patryjarchowie 
niektórzy na nim byli, przez Innocencyjusza papieża zniszczon i zaklęt 
jest, iż mimo wolą jego sprawowan był.

[83] A Pelagijusz też papież Wtóry synod niejaki w Konstantynopolu 
z wiela biskupów i patryjarchów zebrany zniszczył, a sam do niego pi-
sząc, dawa tego przyczynę, iż mimo wolą jego zebran był i sprawowan.

[84] Mędrzej sobie poczęli włoscy biskupi, które Teodoryk król do 
Rzymu na synod zebrał był, abowim acz on twirdził, iż się to z wolą 
Symmacha papieża, którego on kacyrski król uciskał, działo, jednak nie 
chcieli się schodzić, aliż z listu samego papieża wolą jego wyrozumieli.

[85] A toż widzisz, iż się tym zacnym koncylijom i synodom, chyba 
antyjocheńskiego (jako-m wczora powiedział), nie widziało ku krzyw-
dzie być, iż nie mogli nic uchwalać bez przyzwolenia albo potwirdze-
nia i zwirzchności papieskiej, i owszem – po wszystkim krześcijaństwie 
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nie miano nigdy za porządne concilium, jedno na którym tak w zbiraniu, 
jako w uchwalaniu i we wszystkim postępku papieska moc, jako głowy 
wszego krześcijaństwa a namiastka albo porucznika Pana Krystusowego, 
władnęła.

[86] D.: A kiedy papież concilium zebrać nie chce? M.: Źle o Panie 
Krystusie rozumiesz, jakoby On nie chciał albo nie umiał Oblubienicy 
swojej, to jest Kościołowi ś[więtemu] w potrzebach jego poradzić, który 
tak umiłował, iż sam się zań dobrowolnie na śmierć wydał, aby ji po-
święcił, i obiecał słowem swym nieodmiennym, z świata tego schodząc, 
iż nas nie miał sirotkami zostawić. [87] A umie i złych ku dobremu, 
i niemego stworzenia ku wypełnieniu wolej swej używać: jako Balaama 
poganina, Saula nieposłusznego a Kajfasza świętokupcę i bluźnircę Du-
cha Ś[więtego] ku proroctwu, Judasza złodzieja i zdrajcę swego ku apo-
stolskiemu urzędowi używał, przez oślicę Balaama karał; ogień, grad, 
śnieg, lód, wiatry nawałne czynią a wypełniają słowo i rozkazanie Jego, 
jako Dawid śpiewa. [88] D.: O tym j<a> nie wątpię, iż Pan Krystus chce 
i umie Kościołowi swemu poradzić, ale papież nie zawsze się z wolą Jego 
zgadza. M.: To jakobyś chciał rzec: chce-ć i umie Pan Krystus Kościołowi 
poradzić, ale nie może, kiedy papież nie chce. D.: Może przez kogo inego, 
jeśli papież nie chce. M.: I papież musi chcieć, kiedy Pan Bóg chce, który 
jako z Szawła, prześladowcę swego, uczynił sobie sąd wybrany, tak i pa-
pieskie serce ku swej woli naciągnąć może, bo mocen jest i z kamienia 
Abraamowi syny zbudzić. A jako Balaamowych ust nad wolą jego używał 
ku błogosławieniu ludu swego, tak też kiedy On chce, musi papież – 
rad nierad – concilium złożyć i zgromadzić. [89] D.: Tym obyczajem 
tedy Bóg potrzebam Kościoła swego poradzić nie chce. M.: Chce, ale nie 
nasza rzecz wiedzieć czasy i minuty, które Ociec w swej mocy położył. 
I chananejskiej-ci niewieście długo dopuścił za sobą wołać niżli córkę jej 
uzdrowił, by słówka jej nie odpowiedając, a jeszcze gdy się apostołowie 
za nią przyczyniali, ostrze odmawiając, iż niedobrze psom chleba synow-
skiego dawać. I onemu-ć książęciu z Kapernaum długo się widziało, kie-
dy prosił Pana, aby do syna jego zstąpił, póki by nie umarł. I apostołom, 
kiedy tonąc na jezierze, obudzili Pana śpiącego i mówili Mu: „Mistrzu, 
nie dbasz Ty, iż my giniemy?”. Ale nie nasza rzecz czas Bogu zamierzać. 
[90] A przeto Judyt, ona ś[więta] i mądra pani, słusznie zbakała kapłany 
żydowskie, iż Bogu zamierzali czas, do którego je miał wybawić od rąk 
nieprzyjacielskich: „Któż-eście wy – prawi – którzy Pana kusicie?”. Nie są 
to słowa, które by Boga ku miłosierdziu poruszały, ale i owszem, którego 
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ku gniewu pobudzają a pomstę zapalają. Zamierzyliście wy Panu czas 
smiłowania a wedle swej wolej dzień-eście Mu złożyli. Ale iż Pan cierpli-
wy jest, kajmy się tego, a łzy wylewając, łaski Jego żądajmy. Tego byśmy 
się też mieli dzierżeć, a wespołek z chananejską niewiastą nie przestawa-
jąc za Panem wołać, za apostołmi ustawicznie mówić: „Panie, ratuj nas, 
giniemy!”, a nie papieżowi łajać, wkładając nań winę swoję, abowim dla 
grzechów ludzkich – jako Job mówi – dawa Bóg obłudne króle i prze-
łożone, które umie i może zaś z trzaskiem na umyśle odmienić albo 
z przełożeństwa złożyć, kiedy się grzechów swych kając, ze wszystkiego 
serca k Niemu nawrócimy.

[91] Do tego-ć by się i nam Polakom teraz uciekać, nie domagając się 
nationale concilium, a chcąc z Piotrowej łódki wyskoczyć a oderwać się od 
jedności Kościoła ś[więtego] powszechnego i apostolskiego. Będzie-ć 
concilium, kiedy Pan Bóg będzie raczył, to jest kiedy je nam nie tylko 
potrzebne, ale i pożyteczne być obaczy, bo co nam teraz po concilium, 
póki je sobie tworzymy, jakie nigdy nie bywało ani być może, a takim, 
jakie bywało i być ma, gardzimy, a nie tylko je posądzamy, póki się nie 
skończyło, ale i starych porządnie zebranych i sprawowanych nie słu-
chamy. D.: Cóż też po tym concilium, jeśli na samym papieskim zdaniu 
ma stawać? M.: Czemu ony stare concilia, które-m ja wyższej wymie-
niał, i drugie też na tym przestawały, a papieskiego zamierzenia jako 
płotu się trzymały? D.: Podobno insza rzecz w ony czasy była niżli dziś, 
abowim bywali papieżowie uczeni, święci i bogobojni, którzy concilia 
i wszystkę owczarnię Pańską, i sami siebie nie czem inym, jedno Słowem 
Bożym sprawowali. W ten czas uchowaj było Boże papieskiemu zdaniu 
się sprzeciwić, jakoby się był Bogu samemu i Słowu Jego przeciwił, ale 
za naszych czasów wiemy, jacy papieżowie pospolicie bywają, a jako ku 
papiestwu przychodzą. Na takich widzeniu, gdzieby concilium i Kościół 
przestawać miał, nie byłby oblubienicą Pańską, ale zebranim złościwych. 
[92] M.: Acz-ci wiele potwarzy na świecie, a zwłaszcza dzisiejszych cza-
sów, bez wszelkiego wstydu, ale jednak muszę to znać, iż bywają czasem 
nieumiejętni i też źli a niepobożni papieżowie, ale jako świątości równie 
przez złe i dobre kapłany Bóg sprawuje i szafuje, tak też On sam przez 
złe i dobre przełożone lud swój rządzi, który i złych – jako-ś słyszał – 
ku dobremu używać umie, aby się okazała wysokość mocy a mądrości 
Jego, a nie z nas albo naszej godności. K temu owcam nie należy sądzić 
pastyrza swego. „Wszelki urząd i władza od Pana Boga jest, a przeto kto 
się urzędowi przeciwi, Bożemu zrządzeniu się przeciwi, a tacy potępienia 
sobie nabywają”, jako pisze Paweł ś[więty]. Nie kazał nam Pan szacować 
godności albo sprawy przełożonych, ale nauki ich słuchać. „Na stolicy – 
prawi – Mojżeszowej siedli w Zakonie uczeni i licemiernicy albo fary-
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zeuszowie, cokolwiek wam powiedzą, dzierżcie i czyńcie”, a zabiegając 
pysznym ludziom i odszczepieńcom, którzy się żywotem złych przełożo-
nych wymawiają, przyłożył: „Ale wedle ich uczynków nie czyńcie”. Cze-
mu? „Abowim powiedają – mówi – a nie czynią”. A to prawda, a Słowo 
Boże nas uczy, przykazując: Chocia nie tacy są przełożeni, jacy by mieli 
być, iż ich nauki przedsię słuchać mamy, o czem się już dosyć po ty dni, 
a zwłaszcza pirwszego dnia, mówiło i wywodziło. [93] D.: Nie ściąga się 
to Pismo na papieża ani na biskupy nasze, ale jako brzmi, tak ma być 
rozumiano o doktorzech a faryzeuszoch, to jest kapłaniech Starego Za-
konu, którzy na Mojżeszowej stolicy siedzieli. M.: Tym obyczajem tedy 
apostołowie i ludzie oni, ku którym to Pan Krystus mówił, nie mieliby 
byli w Pana Krystusa wierzyć ani Jego nauki naśladować, abowim ka-
płani a doktorowie żydowscy nie mieli Go, nie rzkąc, za Boga ani za 
dobrego a Bogu przyjemnego człowieka, ale za opętanego, za bluźnir-
cę, za zwojcę i wyrzucali ze zboru swego, kto by Go był wyznawał być 
Mesyjaszem. Nie miałaby też była miesca ona ustawa apostolska o ob-
rzezaniu i drugich obrzędziech zakonnych, iż na nie krześcijanie nie są 
powinni, bo była przeciwna nauce kapłanów na stolicy Mojżeszowej sie-
dzących a Zakonu Mojżeszowego uczących, albo by pochybne a omylne 
ono przykazanie Pańskie było. Ale iż prawda nikogo omylić nie może, 
a pirwej niebo i ziemia przejdą niżli słowa Pańskie, musimy tedy ony 
słowa nie o żydowskich kapłaniech i doktorzech rozumieć, a chcesz, ci 
to z Pisma wywiodę. D.: Tego czekam. [94] M.: Ano Pan Krystus sam 
powiedział, iż Zakon i prorocy tylko do czasów Jana Krzciciela trwać 
mieli, a tak i stolica Mojżeszowa, i kapłaństwo, i ofiary, bo to jedno za 
drugim idzie, co się zgadza z proroctwem Danielowym. A dosyć się to 
onegdy wywiodło. A przeto po Janie ś[więtym] Krzcicielu a po przy-
ściu Pańskim już Zakon i nauka kapłanów żydowskich miesca nie miała. 
D.: Jakoż się ono Pismo na nasze biskupy i doktory ściąga? Jeśli je chcesz 
mieć za faryzeusze, ja nie dbam. Patrz, by tego który z nich nie słyszał. 
Ale aza oni siedli na stolicy Mojżeszowej, która – powiedasz – iż usta-
ła? M.: Jako ustał Zakon Mojżeszów, tak i stolica jego. Prawda to jest, 
ale zwirzchownym obyczajem, duchownym ani Zakon nie ustał, jako-ś 
onegda słyszał, ani stolica Mojżeszowa. Chcesz to widzieć? [95] Ano 
Mojżesz Żydom opowiedział, iż im Bóg miał zbudzić z pośrzodku braciej 
ich proroka Jemu podobnego, a ten był Pan Krystus, jako-ś pirwej słyszał, 
którego stolica duchownym obyczajem jest stolica Mojżeszowa, abowim 
Jego Mojżesz kazał słuchać jako siebie samego, a jako sam Pan u Jana 
ś[więtego] świadszy. O Nim Mojżesz pisał tak, iż kto Mojżeszowi wie-
rzy, i Jemu wierzy. A tak posłowie Jego apostołowie i namiastkowie 
ich biskupowie siedli na stolicy Mojżeszowej a na miejscu doktorów 
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i kapłanów żydowskich, jako i Dawid świadszy, tak śpiewając: „Za ojce 
twoje narodzili-ć się synowie, ustawisz je książęty po wszystkiej ziemi”. 
Jakoż i Pan sam zowie je synmi ich u Łukasza ś[więtego]. [96] D.: Jeśli 
tak, tedy nie papieżowi samemu, ale i drugim biskupom to Pismo słu-
ży. M.: Chcesz li je dobrze rozumieć, musisz poznać przywilej stolice 
Mojżeszowej, który Mojżesz Żydom z rozkazania Bożego opowiedział, 
jako tcimy w Piątych Księgach jego. D.: Który to przywilej? M.: Powiem. 
Acz Pan Bóg na Piśmie dał był Zakon onemu ludowi swemu, jako-m 
też onegda powiedał, jednak iż nie wszystko się na Piśmie wyrazić mo-
gło, a Pismo też różnie rozumiano i nakrzywiano być mogło, opatrzył ji 
w tym dobrze, aby miał czego się dzierżeć w wątpliwościach potocznych. 
A póki Mojżesz z nimi był, ten wszystki różnice i wątpliwości rozprawiał; 
kiedy go nie stało, ukazał im, dokąd się w wątpliwościach swych około 
Zakonu i sprawy zakonnej mieli uciekać. A to była stolica Mojżeszo-
wa, której ten przywilej dał, iż u niej Żydowie zawsze mieli nieomylną 
prawdę naleźć.

[97] Patrzmyż, jaka sprawa tej stolice być miała. Tak pisze Mojżesz, 
ku Żydom mówiąc: „Jeśli trudny a wątpliwy sąd u siebie obaczysz między 
krwią a krwią, sprawą a sprawą, trędem a nie trędem a ujźrzysz, iżeby się 
sędziowie w bronach twych nie zgadzali, wstań a wstąp na miejsce, które 
Pan Bóg twój obierze, i przyjdziesz do kapłanów lewitskiego rodzaju a do 
sędziego, który będzie onego czasu, i będziesz się od nich badał, którzy 
tobie prawdziwy sąd objawią, i będziesz czynił, cokolwiek powiedzą ci, 
którzy są przełożeni nad miejscem onym, które Pan obierze, a czego cię 
nauczą wedle Zakonu Jego, i będziesz naśladował ich zdania, a nie uchy-
lisz się ani w prawo, ani w lewo”. A to stolica Mojżeszowa i przywilej jej. 
[98] Gdzieby się wątpliwość albo spór jaki szczął około spraw zakon-
nych, lubo opisanych w Zakonie, lubo nie opisanych (bo nie kładzie tu 
różności), nie każe się sadzić każdemu na swym rozumie albo wykładzie 
Pisma, ale gdzieby między przełożonymi w którym mieście różnica była, 
każe się dołożyć nie świetskich urzędów ani pospólstwa albo gromady, 
ale kapłanów, a nie leda kapłanów, ale lewitskiego rodzaju, to jest po-
rządkiem zakonnym a boskim na kapłaństwo stawionych. I tych nie leda 
których, bo ich było dosyć po mieściech i po wszystkim żydostwie, ale 
onych tylko, którzy będą na miejscu od Pana Boga obranym, gdzie miał 
przebywać nawyższy kapłan (którego tu sędzią zowie przeto, iż jemu 
należał rozsądek takich wątpliwości), i czoło wszystkiego kapłaństwa. 
U tych się każdy badać miał, o czem by wątpliwość a spór był. I obiecał 
Mojżesz, iż oni pokażą prawdziwy sąd, to jest nieomylną naukę około 
każdej różnice i wątpliwości. Tych nauki we wszem słuchać rozkazał, 
nie uchylając się ani w prawo, ani w lewo.
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[99] Prawda, iż tam stoi: „czego cię nauczą wedle Zakonu Jego” (ja-
koby Bożego), skąd ci nowacy chcą rozumieć, iż co nie wedle Zakonu 
Bożego a Pisma Ś[więtego] kapłani uczą, tego nikt nie jest powinien słu-
chać. Ale to tak rozumiano być nie może, iżeby on, który wątpi, spira 
się a pyta, rozeznawać miał, jeśli ono, co kapłani uczą, jest wedle Zako-
nu Bożego, czy-li nie. Szybalstwo-ć by to było, aby ten, który po naukę 
z rozkazania Bożego przyszedł, miał posędzać onego, od którego mu się 
Bóg kazał uczyć, a to tylko przyjmować, co by mu się podobało a wedle 
Zakonu Bożego być zdało. Mógł z tym doma zostać, a nie biegając do ka-
płanów na miejsce od Boga obrane, swej się dumy dzierżeć, a drugi, któ-
ry by przeciwną dumę miał, takież swej. Ale by to wieczny błąd był, każ-
dy by Zakon na swoje kopyto ciągnął, jako się dziś w Niemcach, a snadź 
i u nas już dzieje. [100] D.: Jakoż to rozumieć: „czego cię nauczą wedle 
Zakonu Jego?”. M.: Z tych słów, jako stoją w łacińskiej Biblijej, trudno 
inaczej rozumieć, chyba by kto tak to chciał wykładać: „Czego cię na-
uczą wedle Zakonu Jego”, to jest z urzędu swego, który płynie z Zakonu 
a ustawy Bożej, ale wiesz albo masz wiedzieć, iż Mojżesz nie łacińskim 
językiem pisał, ale żydowskim, a w żydowskim trochę inaczej to miejsce 
brzmi, jako powiedają i piszą ci, którzy w nim są ćwiczeni. Tak tam stoi: 
„I będziesz czynił wedle słowa, które-ć opowiedzą (dokładaj – oni ka-
płani) z miejsca, które Pan obierze, i będziesz strzegł, abyś czynił wedle 
tego, cokolwiek cię nauczą. Wedle Zakonu, którego cię nauczą, a wedle sądu 
albo zdania, które-ć powiedzą, będziesz czynił”. A to każe Mojżesz czy-
nić, a z pilnością czynić wedle słowa, które kapłani opowiedzą z miejsca 
od Boga obranego, a wedle tego, cokolwiek nauczą, nic nie wyjmując. 
[101] I powtarza to uprzejmie, chcąc to tak mieć, a nie inaczej: Wedle 
Zakonu – mówi – którego cię nauczą, to jest który-ć ustawią, co nic 
inego nie jest, jedno, co pirwej powiedział: Wedle tego, czegokolwiek cię 
nauczą; niemasz tam Zakonu Jego, ale prosto – Zakonu, którego cię na-
uczą. Zakonem tu zowie naukę a przykazanie albo zamierzenie kapłań-
skie. I sam to tam wnet wykłada: Wedle sądu – mówi – albo zdania, nie, 
które się tobie albo komu inemu zda, ale które-ć oni kapłani powiedzą, 
nic niem nie brakując. Tak w żydowskim stoi, a zgadza się z tym i kaldaj-
ski, jako słyszę, i grecki wykład, którego apostołowie używali, i Kościół 
ś[więty] ji przyjął, który przed 2000 lat zgodnie uczyniło siedmdziesiąt 
i dwa mężów ze wszystkiego żydostwa wybranych na żądanie Ptoleme-
usza króla egipskiego. Zgadza się z tym i nauka Pana naszego, który on Za-
kon z Bogiem Ojcem i Duchem Ś[więtym] dał, abowim On też – jako-m 
wyższej powiedał – o doktorzech i kapłaniech na tejże stolicy siedzących 
mówiąc, powieda: „Cokolwiek wam powiedzą, trzymajcie a czyńcie”. 
A to zgoła, nic nie wyjmując, cokolwiek powiedzą, trzymać i czynić każe.

Póki mamy słuchać  
na stolicy Mojżeszowej  
siedzących

Matth[aei] 23

O nauce Kościoła świętego Rozmowa IV [95]–[101]
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[102] D.: Przedsię jednak oboje to Pismo nie papieżowi ani któremu 
inemu jednemu samemu kapłanowi albo biskupowi, ale zborowi kapłań-
skiemu służy, abowim i Pan nie o jednym, ale o wielu doktorzech i fa-
ryzeuszoch mówi, i Mojżesz kapłanów, a nie jednego kapłana dokładać 
się każe. M.: Prawda, iż o wielu oboje to Pismo brzmi, ale to mnóstwo 
zgodne a przez jednego wszem przełożonego zjednocone być musi, ma 
li jednostajną a skuteczną naukę dać, bo gdzie różne zdania i nauki, nie 
wiedzie-ć której się dzierżeć. A iż to tak ma być rozumiano, znaczy się, 
i owszem – jaśnie okazuje z słów Pańskich, abowim nie powiedział Pan: 
na stolicach, ale „na stolicy Mojżeszowej”, która jedna była. A ta nic ine-
go nie była, jedno władza ona, którą Mojżesz nad ludem od Boga miał, 
iż go wszystcy słuchać musieli, czegokolwiek ich nauczał a rozkazował. 
[103] Ale jaśniej się to z Mojżeszowych słów okazuje, ku którym się ony 
słowa Pańskie ściągają, abowim po słowiech wyższej wyczytanych, tak 
pisze Mojżesz: „A kto się pychą uniesie, nie chcąc słuchać rozkazania 
kapłana onego, który na on czas służy Panu Bogu twemu, za wyrokiem 
sędziego ma umrzeć on człowiek, a zgładzisz złego z pośrzodku Izraela, 
a wszystek lud słysząc to, będzie się bał, aby żaden potym pychą się nie 
nadymał”. A to już nie o wielu, ale o jednym kapłanie mówi, a nie o leda 
którym, ale o tym tylko, który na on czas służy Panu Bogu, albo – jako 
w żydowskim i greckim stoi – który na on czas stoi, aby służył Panu 
Bogu, to jest który przełożonym jest nad służbą Bożą i nad wszem ka-
płaństwem, który jeden tylko bywał wedle przykazania Bożego a jeden 
sam nawyższą służbę Bożą sprawował, iż kto by się nauce onego kapłana 
sprzeciwił, miał być urzędnie zabit, aby się drudzy nim karali. Widzisz, 
iż tu pod srogą kaźnią każe przestawać na zdaniu jednego kapłana, który 
był namiastek Aaronów, o którym tak Mędrzec pisze, iż „dał mu Pan 
Bóg władzą w przykazaniu swoim, w Zakonie sądów, aby uczył Jakoba 
świadectw albo wolej Jego, a w Zakonie Jego światłość dawał Izraelowi”. 
[104] D.: Czemuż, kazawszy się wiela dołożyć, jednego słuchać każe? 
M.: Nie bez przyczyny, ale dawając znać, iż nauka zebrania kapłańskie-
go jednostajna być ma, a od jednego wszem przełożonego moc brać. 
Z drugiej strony, aby też on jeden w rzeczach ważnych i trudnych nie 
wszystko na swej głowie stawił, ale drugich też rady używał, a przed-
się na onego jednego zdaniu przestać musiało. A toż w Starym Zakonie 
Bóg to był dobrze opatrzył, skąd by Żydowie naukę brać mieli w po-
tocznych wątpliwościach, a gdzie różnica była między ludźmi, a niższy 
przełożeni rozprawić jej nie mogli, iż na nawyższego kapłana zdaniu 
i nauce przestawać mieli, nie jako na ludzkim wymyśle, który omylny 
być może, ale jako na słowie a przykazaniu Bożym, abowim taż kaźń 
na nieposłusznego ustawiona, która na przestępce przykazania Bożego. 

Leviti[ci] 16

Eccles[iastici] 45

Jeśli jednego, czy-li wiela 
tu Bóg słuchać każe
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A toż masz przywilej stolice Mojżeszowej. To-ć nie wymysły ludzkie, ale 
jasne Słowo Boże, które chocia Zakon skończenie wziął, jednak „trwa na 
wieki”, jako Ezaijasz napisał. [105] A jeśli prawda to, co Paweł ś[więty] 
do Rzymianów pisał, o Starym Zakonie zmienkę czyniąc, iż „cokolwiek 
napisano, ku naszej nauce napisano”, tedy i my, dzierżąc się tego Pisma 
we wszelkich wątpliwościach i sporzech około wiary i wszystkiej spra-
wy Zakonu naszego krześcijańskiego, do zebrania kapłańskiego, to jest 
do koncylij, po naukę się uciekając, ono concilium tylko za porządne 
mieć mamy, ku któremu się zwirzchność nawyższego kapłana, to jest 
papieża, przychyli, abowim tego nam Pismo słuchać każe, obiecując, 
iż tam pewny rozsądek i prawdę najdziemy. Skądże ta pewność nauki? 
Izali z godności, świętobliwości i zacności kapłana onego? Nie. Takież 
człowiekiem bywał jako i drudzy ludzie, a czasem sprostniejszym nad 
drugie, ale z przywileja stolice onej, na której siedział, abowim obiecał 
Bóg przez Mojżesza – jakoś słyszał – iż on miał we wszech sporzech 
i wątpliwościach każdemu prawdę objawić, tak jakoby Bóg sam przezeń 
mówił. Jakoż i Mojżeszowi samemu, kiedy go obirał na przełożeństwo 
ludu swego, obiecał, iż chciał być w uściech jego a chciał go uczyć, co 
by on miał mówić. [106] Mamy też o siedmdziesiąt starcoch, które Bóg 
Mojżeszowi kazał obrać, aby mu pomogli rządzić lud żydowski, iż im 
też ku sprawie onej dał Ducha swego, a wszakoż nie tak im obficie dał, 
jako Mojżeszowi samemu, ale nieco im udzielił, ujmując Mojżeszowi, 
jako tam Bóg sam powiada, nie iżeby tym co Mojżeszowi ubyło, ale aby 
okazał, iż je nie ku zwirzchności, którą na Mojżesza samego przełożył 
był, ale jemu ku pomocy chciał mieć, aby mu pracej ujmowali, a w rze-
czach ważniejszych jego się dokładali. A nie tylko w tych urzędziech, na 
których wszystka sprawa zakonna zależała, ale i w mniejszych sprawach 
kogo Bóg używać chciał, łaską go swą ku onej sprawie obdarzył, jako 
o Jozuaszu czytamy, iż kiedy był obran hetmanem albo wodzem ich, 
napełnion jest duchem mądrości; także kiedy Saula na królestwo Bóg 
obrał; także o Beseleelu, który miał mistrzować około skrzynie Bożej, 
namiotów i ubiorów kapłańskich, mówi Bóg: „Napełniłem go duchem 
Bożym, mądrością, dowcipem i umiejętnością”, a wszakoż nie na co ine-
go, jedno na ono, k czemu go chciał obrócić i używać.

[107] Jeśliż w tych rzeczach taką łaskę Bóg Żydom okazował, daleko 
więcej rozumiej a bądź tego pewien, iż Kościoła swego ś[więtego], który 
tak wysoce umiłować i oślachcić raczył, nie opuścił ani upośledził, ale 
przełożone jego, dobre i złe, daleko obficiej ku sprawowaniu a rządzeniu 
jego obdarza, jako i Paweł ś[więty] z Dawidem świadszy, iż wstępując do 
nieba, dał dary ludziom, a wszakoż nie jednostajne ani jednakie: więcej 
tym, którym zupełną władzą i zwirzchność porucza; mniej onym, które 
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na niejaką część pracej wzywa, jako się i wczora mówiło. Mówił Pan 
ku apostołom, których miejsca biskupi trzymają: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”, ale i ty Piotrowi, a w osobie jego 
namiastkowi jego papieżowi potwirdzać kazał, obiecując, iż nie miała 
ustać wiara jego. A to masz pewnego rękojmię, który, Prawdą będąc, 
omylić cię nie może.

[108] D.: Cóż tedy po koncylijach a zebraniu biskupim, jeśli nie na 
tym, na co się wszystcy albo więtsza część ich zgodzi, ale na samego 
papieża zdaniu stawać ma? M.: Tymże ja też obyczajem spytam: Co po 
oczu, jeśli głowa widzenie ich rozeznawać ma, jeśli prawe, czy-li nie? 
A bez baczenia a przychylenia głowy wtecz oczy patrzą? Jako głowa oczu 
używa ku rozeznaniu rzeczy widomych, tak też papież zebrania biskupie-
go ku rozbiraniu wątpliwości potocznych, abowim – jakoś słyszał – ku 
pomocy mu są przydani, iżeby tym snadniej Kościół Boży rządził, a lu-
dzie uporni i wszeteczni aby tym łacniej w umyślech swych uspokojeni 
byli, a przestawali na zgodnym zdaniu wiela mądrych a uczonych bisku-
pów, którzy na samego papieża, namiastka Pańskiego, nauce przestać nie 
chcą. Bo Kościół nie jako macocha z pasirbięty z nami się obchodzi, ale 
jako łaskawa matka niedostatkom dziecinnym folguje, naśladując w tym 
oblubieńca swego a ojca naszego, który chce, aby wszystcy ludzie byli 
zbawieni, a nikt nie zaginął. A iż to prawda, może się staremi koncylija-
mi dowieść, które-m wyższej wyliczał, z których się jakmiarz wszystkich 
okazuje, iż po nalazku a uznaniu papieskim o wątpliwości jakiej a błę-
dziech kacyrskich, zbirane były za żądanim cesarzów dla uspokojenia 
umysłów ludzi od onych kacyrzów zwiedzionych.

[109] A nie powtarzając tego, co się już pirwej powiedziało, ani dłu-
go się około wszystkich koncylij zabawiając, z siódmego powszechnego 
to jaśnie obaczysz. Przed ośmiąset lat, jeśli dobrze pamiętam, wczął się 
był spór w krześcijaństwie (który za naszych czasów przez Lutra albo 
Karolstadyjusza znowion jest) o obraziech i tcieniu ich, który acz przez 
Grzegorza papieża Trzeciego i Stefana Wtórego rozprawion był, a ci, jako 
kacyrzowie potępieni, którzy w nim upornie trwali, a wszakoż greko-
wie, ludzie hardzi a nadęci, mając po sobie Leona cesarza, a po nim 
Konstantyna, syna jego, i też synod albo conciliabulum efeskie, którem 
też wyższej przypominał, na to nic nie dbali. Po śmierci tego Konstan-
tyna, żona jego Ir<e>ne, bogobojna pani, wespołek z synem swoim, też 
Konstantynem, który się był w matkę, a nie w ojca, udał, myśląc o tym, 
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jako by poddane swoje na prawą drogę nawiedli a ku jedności Kościoła 
ś[więtego] przyciągnęli, pisali do Adryjana papieża, prosząc go o po-
wszechne concilium. [110] Na tę prośbę ich odpisując, papież, przypo-
mniawszy naukę a ustawy przodków swych – Grzegorza i Stefana – iż 
tych się wszystko krześcijaństwo w onej wątpliwości dzierżeć miało, tak 
przypisał: „Ale jeśli niepodobna rzecz dla szaleństwa kacyrskiego a dla 
ich niedowiarstwa bez zebrania concilium święte a utciwe obrazy ku swej 
mierze przywrócić i potwirdzić, a Wasza Najaśniejsza Cesarska możność 
kapłanów naszych ku tak pobożnej sprawie przyzwać żąda, jako się 
z Waszych Cesarskich listów okazuje”. Patrz, a to przyczyna zebrania con-
cilium, nie żeby o tym gadano, jeśli obrazy tciony być mają, czy-li nie, co 
już przez przodki jego (jako sam pisze) rozprawiono było, ale iżeby tym 
snadniej ludzie przez ono zebranie biskupów a za zgodną radą ich od 
błędu a przedsięwzięcia upornego przeciw obrazom o<d>wiedzieni byli. 
Cóż tam dalej pisze, juże-m wyższej powiedział. Pozwala im tego, 
a wszakoż chce po nich mieć koniecznie, aby na onym concilium prawa 
wiara wedle podania Stolice Apostolskiej umocniona, a kacyrstwo ono 
potępione było. I wedle tego zamierzenia papieskiego ono się concilium 
w Nicei po wtóre zebrane sprawowało. Widzisz, dlaczego to concil- 
ium zebrane było? [111] Skąd też możesz baczyć, iż nie tylko z powszech-
nych a porządnych koncylij, to jest gdzie się papież z biskupim pospoli-
tym zebranim na jednę rzecz zgodzą, jednego, świętego, powszechnego 
i apostolskiego Kościoła naukę brać mamy, ale i bez concilium, co papież 
z miejsca a Stolice swej oznajmi, iż to jest wykład Pisma a Słowa Bożego 
albo podanie Pańskie, albo też apostolskie, albo zwyczaj chwalebny Ko-
ścioła ś[więtego], albo też o czem ani Pisma, ani podania, ani zwyczaju 
pospolitego niemasz, sam ustawi, na tym przestawać mamy jako na na-
uce Kościoła ś[więtego], jako i concilia wyższej namienione powszechne 
i porządne przestawały, a dalej się dwornie o tym nie gadać.

[112] A to jest trzeci obyczaj nauki Kościoła ś[więtego] – przez jeden 
przedniejszy członek, to jest głowę, abowim i w ciele człowieczym głowa 
ku rządzeniu ciała swego nie zawżdy oczu potrzebuje, może człowiek, 
zamróżywszy oczy albo omacmie baczenia przyłożywszy, za sprawą gło-
wy wiele czynić i obaczyć, gdzie jest a kędy się ma obrócić. Widzimy też, 
iż ślepi wiele rzeczy poznawają, pomacawszy, ku których poznaniu oczu 
trzeba, i pospolicie wiedzą, kiedy dzień, kiedy noc, i chodzą bez wodza 
nie tylko po ulicach, ale i po wsiach – to tam bez oczu głowa je sprawuje. 
A jeśli się to tak w ciele człowieczym najduje, daleko więcej w ciele Pana 
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Krystusowym głowa, która bez widzenia nie jest, jakoś wczora słyszał, 
sama bez inych oczu, to jest biskupów, może wątpliwości potoczne roz-
prawiać, abowim nie do końca by to dobrze Bóg był Kościół swój opa-
trzył, gdzieby dla każdej a leda jakiej wątpliwości concilium zbirać trzeba, 
co bez wielkiej trudności, nakładu i czasu być nie może. [113] Acz praw-
da, iż przespieczniejsza rzecz, kiedy głowa oczy sobie na pomoc bierze. 
I papież-ci w rzeczach ważniejszych a trudniejszych nie miałby nic sta-
nowić ani ustawiać bez drugich biskupów, jeśli nie wszystkich, tedy wżdy 
przyleglejszych, jako i człowiekowi dosyć czasem jednym okiem patrzyć, 
drugie zamróżywszy. I tak ja słyszę, iż jednak papież w rzeczach trud-
niejszych a nowych rady kardynałów a biskupów i też doktorów, których 
wiele przy sobie i około siebie ma, używa. I widałem to na liściech pa-
pieskich, iż piszą: za radą braciej naszej. [114] D.: Dosyćże na tym, iż się 
przyległych tylko radzi? M.: Widzę, iż ma za sobą Pismo ono, które-m-ci 
niedawno z Ksiąg Mojżeszowych przywodził, abowim tam Mojżesz nie 
każe zewsząd kapłany zbirać ku rozprawie wątpliwości a różnice, ale do 
onych się tylko każe uciekać, którzy są na miejscu od Boga obranym 
a przy nawyższym kapłanie, którego samego każe słuchać, skąd się znaczy, 
iż on też z ich samych radą wątpliwości i różnice potoczne mógł i miał 
rozprawiać. Ale jednak przystojna rzecz, aby co się wszystkich dotycze, 
ze wszystkich się radą działo. Acz nie mogę tego inaczej mówić, jedno iż 
samemu Piotrowi a namiastkowi jego obiecano, iż nie miała ustać wiara 
jego; nie mówi cnota, świętobliwość, mądrość albo nauka, ale wiara, ja-
koż dotychmiast jeszcze nie ustała. [115] D.: A nie uwiódłże się był Piotr 
ś[więty] w błąd, kiedy się Pana po trzykroć zaprzał? M.: Acz ono grzech 
był ciężki, ale przedsię nie błąd, bo wierzył-ci on przedsię dobrze w Pana 
Krystusa, chocia się Go z bojaźni zaprzał. D.: A kiedy Go Paweł ś[więty] 
w Antyjochijej zbakał, iż się przed Żydy obcowania z pogany chronił? 
M.: I to nie był błąd, ale pogorszenie, iż strzegąc tego, aby Żydów nie 
pogorszył, więtsze pogorszenie poganom z siebie dawał, jakoby obłud-
nym był albo potrzebne było ku wierze wypełnianie Zakonu żydowskie-
go, co by nie było nic inego, jedno niszczyć wiarę a naukę Krystusowę. 
[116] D.: Niechajmy Piotra ś[więtego], pódźmy do namiastków jego. Aza 
nie bywali papieżowie, którzy nie tylko źle a obłędliwie wierzyli, ale snadź 
nic nie wierzyli? M.: O tym ja nie umiem powiedzieć, ba, i ci, którzy o tym 
nawięcej mówią albo piszą! Aza mało potwarzy we Włoszech? I w Litwie 
to nie nowina. W Niemcach jej pirwej mało bywało, ale się jej teraz za 
tą nową wiarą narodziło tak, iż nigdzie więcej a bez wszelkiego wstydu. 
I u nas się jej też już dosyć zawadza: o Słowo by to Pańskie szło i o nas 
wszystkie, by miała ustać wiara namiastka Piotrowego a pastyrza Kościo-
ła powszechnego, przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą.
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[117] D.: A jeśli-ć pokażę, iż papieżowie niektórzy obłędliwych i ka-
cyrskich nauk naśladowali, a niektórzy i od wiary krześcijańskiej od-
stępowali? M.: Wiem, których mienisz: Marcelina, Liberyjusza, Feliksa 
Wtórego, Anastazyjusza też Wtórego, Jana XXII, Honoryjusza Pirwszego, 
ale wszystkim tym krzywdę czyni, kto to na nie wiedzie. Dowodnie się to 
przez niektóre uczone ludzie, którzy za naszych czasów pisali i podobno 
drudzy jeszcze piszą, okazało. Ja krótko wszystkich dotknę. [118] Przod-
kiem Marcelin. Prawda, iż palił kadzidło pogańskim bogom, ale to z bo-
jaźni uczynił, jako i Piotr ś[więty], kiedy się Pana zaprzał, przedsię w ser-
cu wiarę krześcijańską cale zachował, i rozważywszy u siebie, iż tym był 
wiele ludzi pogorszył, jaśnie potym przed onymiż okrutnymi cesarzmi – 
Dyjoklecyjanem i Maksymijanem – wiarę krześcijańską wyznawał i dla 
niej śmierć podjął, jako świadszą stare a pewne historyje. [119] O Libe-
ryjusie masz pewnego świadka Teodoryta, Greka starego, który pisze, 
iż on dla wiary przez Konstancyjusza, kacyrskiego cesarza, wygnan był, 
a na prośbę Rzymianów i Rzymianek zaś przywrócon. Dają mu winę, 
iżeby z kacyrzmi obcował, kiedy mu się było wygnanie uprzykrzyło, ale 
by też to prawda była, tedy by to, acz występ niejaki, ale jeszcze nie błąd 
około wiary był, bo ina rzecz z kacyrzmi obcować, ina ich błędy po-
chwalać. [120] Na Feliksa Wtórego, i owszem, na żadnego nie może się 
nic pokazać, iżeby się w czem około wiary obłądził. I owszem – Pirw-
szy jeszcze za pogańskich cesarzów męczennikiem został; Wtóry mało 
nie w pięciset lat po Bożym narodzeniu kacyrskim się biskupom nad 
wolą Zenona cesarza przeciwił i z kapłaństwa je składał i zaklinał, co 
się nie tylko z prawdziwych historyj, ale i z jego samego listu okazuje. 
[121] Chyba by kto o onym Feliksie rozumiał, którego był Konstancy-
jusz, cesarz kacyrski, Liberyjusza – wyższej namienionego – wygnawszy, 
przez moc wstawił, ale ten nie był prawym papieżem, tym obyczajem za 
żywota drugiego będąc wstawionym, i nie mieli go Rzymianie za papie-
ża. A jednak i ten, jako Theodoritus świadszy, dobrym był krześcijani-
nem, jedno iż kacyrskiego się obcowania nie strzegł. [122] O Anastazy-
jusie też niczem tego nie dowodzą, jedno pisanim niejakim Gracyjana 
w dekreciech, w którym on, jako niebarzo biegły w starych historyjach, 
barzo się omylił, jakoż to jaśnie każdy tak z historyj, jako i z listu same-
goż Anastazyjusza do Anastazyjusza cesarza oględać może. [123] O Ja-
nie XXII szczyra też potwarz, która z pochlebiec niektórych Ludwika 
cesarza, z którym on turnie wiódł, urosła, bo się w niczem nie okazuje, 
iżeby się on około wiary obłądził. [124] Honoryjuszowo imię, prawda, 
iż się najduje między kacyrzmi przez szóste concilium powszechne po-
tępionymi, ale to potwarca jakiś a nieprzyjaciel Stolice Papieskiej, jacy 
byli i są grekowie po oderwaniu od Kościoła ś[więtego], potym uczynił. 
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Jakoż łacno było księgi sfałszować, póki impresu nie było! A iż nie był 
kacyrzem, jasna rzecz, abowim on napirwej, sześćdziesiąt lat przedtym 
to concilium, onoż kacyrstwo monotelitów potępił, a Cyrusa i Pyrrusa, 
którzy ono kacyrstwo fołdrowali, zaklął, co się też z historyj okazuje. 
Jakież podobieństwo, iżeby tego naśladował, co sam w inych ganił? Nad-
to nie spomina go między drugimi kacyrzmi Agatho papież ś[więty], 
w liście swym do cesarza pisząc, którego się listu concilium ono moc-
nie dzierżało, a bez pochyby nie opuściłby go był, by co takiego o nim 
był rozumiał.

[125] Widzisz to, iż krzywdę czynią tym dobrym a cnym papieżom, 
aby się i Stolicę swoję albo – iż właśniej rzeknę – Apostolską błędem 
a kacyrstwem jakim pomazali. I owszem, Wigilijusz, źle wszedwszy na 
papiestwo a obiecawszy Teodorze cesarzowej rzędzisze Antyma albo An-
temijusza kacyrza ku stolicy konstantynopolskiej przywrócić, zostawszy 
papieżem, wolał ciężkie męki podjąć, niżli złą a wierze krześcijańskiej 
i Kościołowi ś[więtemu] szkodliwą obietnicę wypełnić. A co to sprawo-
wało? Jedno przywilej Stolice Apostolskiej, której wiara wedle obietni-
ce Pańskiej nigdy nie miała ustać. A tak, aczkolwiek bywali i podobno 
jeszcze będą źli a przezduszni papieżowie, jednak nigdy się, a pogotowiu 
Kościoła ś[więtego], w żaden błąd nie uwodzili, a to nie z strony rozumu 
ich, bo też ludzie byli, ale z strony urzędu, którego Bóg ku sprawie ludu 
swego nigdy łaską swą nie opuszcza ani dopuszcza, aby ji brony piekiel-
ne, to jest fałsz a błąd, przemogły. [126] D.: O Kościele to Pan Krystus 
mówił, nie o papieżu albo Stolicy jego. M.: Tak się dobrze to o papieżu, 
jako o Kościele może rozumieć. Aby też dobrze o Kościele samym Pan 
to mówił, tedy mi przedsię tego musisz pozwolić, iż jeśli Kościoła brony 
piekielne nie przemogą, tedy i głowy jego, która wszystko ciało sprawuje; 
która, kiedy upadnie, wszystko ciało upaść musi. D.: Pamiętam dobrze, 
iże-ś wywiódł, iż papież jest głową Kościoła ś[więtego] powszechnego, 
ale pod Panem Krystusem jako przedniejszą Głową. Jest też nawyższym 
pastyrzem, wszakoż nie swej własnej, ale Pana Krystusowej trzody, 
a nie prawym gospodarzem domu i czeladki Jego, ale porucznikiem 
gospodarskim, acz nawyższym, ale wżdy porucznikiem. A przeto za-
mierzoną moc ma, a wedle wolej i nauki onego, od którego poruczeń-
stwo ma, sprawować się musi, a przeciw jej nie wykraczać. A gdzieby 
się jej, nie mówię w żywocie swym, ale w sprawie a rządzeniu Kościoła 
przeciwił, tam nie jest porucznikiem, a tak ani pastyrzem, ani głową 
Kościoła Bożego, ale wilkiem, złodziejem, Antykrystem, to jest prze-
ciwnikiem Krystusowym. M.: Dzierżę z tobą. Ani byśmy go winni byli 
słuchać w tej mierze, ale to nie twój ani mój sąd rozeznawać, co jest 
wedle nauki Pańskiej, co przeciwko jej. Już się o tym dosyć mówiło, iż to 
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Kościoła wszystkiego sąd. [127] D.: Przestawam na tym. Ale kiedy 
o czem mamy naukę Pańską albo apostolską a staradawne używanie 
i zwyczaj Kościoła powszechnego, albo też concilia powszechne a po-
rządne, albo stare ustawy papieskie z nią się zgadzają i okazują, iż tak 
była i ma być rozumiana, a papież ją odmieni przeciwną nauką albo 
ustawą, tam-ci już wętpić nie trzeba, iż jest przeciwnikiem, a nie porucz-
nikiem albo namiastkiem Krystusowym. Jako kiedy każe pospolitemu 
człowiekowi pod jedną osobą ciało Pańskie przyjmować, a Pan sam pod 
dwiema podawał, i tak z przodku Kościół dzierżał, czego nam nie tylko 
stare historyje, ale i Paweł ś[więty] poświadsza, i zgadza się z tym na-
uka Leona i Gelazyjusza papieżów; albo kiedy kapłanom żony odejmuje 
przeciwko nauce Pawła ś[więtego], którą nam Kościół ś[więty] starym 
zwyczajem jaśnie wykłada, bo i apostołowie, i drudzy uczniowie Pańscy 
żony mieli, i potym kapłani i biskupi dobrzy a bogobojni miewali, a na 
koniec niceńskie concilium za radą Pafnucyjusza biskupa ś[więtego] przy 
tym tak zostawiło. [128] M.: Nie wiedziałem, byś tak wiele czytał! D.: Ba, 
nie śmiechem tego zbyć! A prawda, iż-ci ciasno. M.: Niewymownie. Ro-
zumiałem, iżeś ją tędy prowadził. D.: Cóż na to odpowiesz? M.: Wiele by 
się mogło odpowiedzieć i ukazać, iż to nie są ustawy papieskie, ale czę-
ścią uchwały koncylij, częścią stare, wzięte zwyczaje Kościoła ś[więtego], 
ani są przeciwne nauce Krystusowej albo apostolskiej, ani zwyczajom pi-
rwszym Kościoła ś[więtego], ale zachowajmy to na inszy czas. [129] Te-
raz ci to tylko przypomnię, com ci onegda ukazał, iż się to najduje, gdzie 
nauka apostolska Pańskiej przeciwna, a jednak apostołowie Panu nie są 
przeciwni ani je mamy za antykrysty, ale za posły a poruczniki Pańskie, 
i dzierży albo do czasu dzierżał się Kościół onej ich nauki jako Słowa Bo-
żego. Tak-że rozumiej o papieżu, który choć jest człowiekiem, a nie god-
niejszym ani zacniejszym niżli byli apostołowie, Galilejczykowie i prości 
rybitwi, ani lepszym niżli był Piotr, który się Pana zaprzał, niżli Paweł, 
prześladownik wiary, niżli Tomasz niedowiarek, na koniec chcesz li – 
niżli Judasz łakomy, złodziej a zdrajca, jednak tenże urząd apostolski na 
sobie nosi i tęż władzą, a tak też nie wnet ma być mian za Antykrysta, je-
śli co przeciwnego nauce Krystusowej uczy a ustawia. [130] D.: Temu nie 
rozumiem, jako to może być. M.: A to tak wyrozumiesz: Nauka Zakonu 
naszego krześcijańskiego zamyka w sobie, co a jako wierzyć i miłować, 
a czego się nadziewać, a co wedle tej wiary, miłości i nadzieje czynić, 
a czego się wystrzegać mamy. A ta częścią przez Pana i Mistrza wszego 
świata Jezusa Krystusa, częścią przez apostoły Jego podana jest, częścią 
przez oblubienicę Jego Kościół ś[więty] nam podana bywa, jakom to 
onegda dosyć szyroce wywiódł, i dołożyłem tego, iż nie tylko na piśmie, 
ale i ustmie, i też cichą sprawą podana jest i bywa.

O nauce Kościoła świętego Rozmowa IV [124]–[130]



Marcin Kromer254

[131] W tych obyczajoch nauki wielka jest różność, abowim pisana 
i ustna nauka zamyka w sobie przykazania, rady i dopuszczenia. D.: Wy-
łóż mi to jaśniej. M.: Przykazanie jest nauka, której – radzi nieradzi – 
naśladować musimy, bądź wszystcy, bądź też niektórzy, bo najdują się 
przykazania, na które nie wszystcy krześcijanie obowiązani są, ale tylko 
pewne rzędy, stany, wieki, płci albo osoby; niektóre też pewnym miej-
scom, czasom i inym okolicznościam służą. A z tych wszystkich niektóre 
nieodmienne są, niektóre odmienione być mogą i bywają. Z przykładów 
to lepiej wyrozumiesz. [132] A to przykazanie wszem dane: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego etc., a bliżniego 
swego jako sam siebie”. A iż to przykazanie przyłożył u Łukasza ś[więte-
go]: „To czyń, a będziesz żył”, a iż wszystkim wobec dane, oznajmia Jan 
ś[więty], tak pisząc: „Kto nie miłuje, zostawa w śmierci”, a Paweł ś[więty] 
pisze, iż „Bóg chce, aby wszystcy ludzie zbawieni byli”, wszystkim tedy to 
przykazanie dane jest. [133] Chcesz widzieć, które nie wszystkim? Ano 
masz: „Idąc po wszystkim świecie, oznajmujcie albo każcie Ewanjeliją 
wszelkiemu stworzeniu”. Wszystkimże to ludziom przykazuje? Wczora 
się o tym mówiło i przywodziło, iż nie białymgłowam ani wszystkim 
mężczyznam, ale tylko na tę sprawę wezwanym. [134] Pewnym cza-
som a miejscom ono przykazanie apostolskie służyło, które jest opisane 
w Sprawach Apostolskich: o krwi, o zadawionym i czartom ofiarowa-
nym bydle. Iż pewnym czasom, wczora się okazało; iż nie wszystkie-
mu krześcijaństwu i na on czas służyło, tamże się okazuje, nie tylko, 
iż nie ze wszystkiego krześcijaństwa biskupi na to zezwalali, ale iż do 
Antyjochijej, Syryjej a Cylicyjej tylko, które ziemie Żydom przyległe 
były, posłane jest, iżeby się Żydowie z nich nie gorszyli a nie brzydzili 
się pogańskim obcowanim. Czemu dobrze rozumiejąc Paweł ś[więty], 
nie tak uprzejmie broni Koryntczykom pożywania mięsa czartom ofia-
rowanego, a Tymoteuszowi, kreteńskiemu biskupowi, pisze, iż „wszelkie 
stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucono, co z dzięką bywa 
pożywano”, które słowa niszczą ono przykazanie apostolskie, skąd się też 
okazuje, iż nie wszystkim czasom ani miejscom służyło. [135] D.: Ukaż-
że mi odmienne przykazanie. M.: A tom ukazał, iż to wyższej namie-
nione apostolskie odmienne było. Onegdym też ukazał drugie: ano też, 
kiedy Pan z przodku apostoły rozsyłał, nie kazał im do poganów cho-
dzić ani do Samarytanów, a po zmartwywstaniu kazał im iść a uczyć 
wszystki narody. A to sam przykazanie swe odmienił, odmieniali i apo-
stołowie przykazania Jego, odmienia i Kościół apostolskie, i też Pańskie. 
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[136] D.: Pamiętam. Po czymże znać, które odmienne, które nie? Ale po-
wiedz mi pirwej o radzie i dopuszczeniu. M.: Oboje to nikogo nie obo-
więzuje, a nie z powinności, ale z dobrej wolej przyjmowano i wypełniano 
bywa. D.: To poniekąd rozumiem, ale co za różność między tym dwoj-
giem? M.: Rada jest nauka o rzeczach tych, które człowiek krześcijański, 
Boga nie obrażając, może pełnić i niechać; nie przymuszająca na co, ale 
tylko oznajmująca na jednę stronę, co przystojniejszego, pożyteczniej-
szego albo przespieczniejszego bądź wszystkim, bądź niektórym stanom 
albo osobam.

[137] Jako ono: „Chcesz li do żywota wniść, chowaj przykazania”. 
Przykazanie jest, które się bez obrażenia Boga odstępić nie godzi. Wnet 
zatym Pan radę przydał: „Chcesz li doskonałym być, idź a przedaj 
wszystko, co masz, a daj ubogim, a pódź i naśladuj mię”. Przystojna rzecz 
i przyjemna Bogu, kiedy człowiek, opuściwszy wszystki rzeczy, pnie się 
k Niemu i ku doskonałości swej, co nawięcej może, ale jednak chocia się tej 
nauki Pańskiej nie dzierży, tym Boga nie obrazi ani żywota wiecznego 
nie utraci, jeśli przykazania Jego pełni, a majętność swoję zachowując, 
umysłem swym na niej nie polega, ale wedle wolej Bożej nią szafuje. Acz 
to barzo trudna, jako Pan sam tamże u Matusza ś[więtego] świadszy. 
[138] Tak też Paweł ś[więty] o dziewictwie, nie mając przykazania Pań-
skiego na żadną stronę, radę dawa Koryntczykom, iż lepiej i przespiecz-
niej w nim trwać, niżli w małżeństwo wstępować, ale przykłada, iż „jeśli 
się też kto w małżeństwo wda, tym nie zgrzeszy”, ale trudności nie ujdzie, 
ani tak snadnie a przespiecznie w bogomodlstwie trwać może. A to tu 
oboje Paweł złączył – radę i dopuszczenie: radzi dziewictwo zachować, 
a dopuszcza małżeństwa temu, kto się rady onej dzierżeć nie chce. Przeto 
przykłada: „Ale ja wam folguję”, a mało niżej: „A przeto, kto dziewicę 
swoję w małżeństwo dawa, dobrze czyni, a kto nie dawa, lepiej czyni”. 
[139] Ono też dopuszczenie, gdzie tenże Paweł ś[więty] małżonki uczy, 
aby sobie jeden drugiemu nie odmawiali, a gdzieby – zezwoliwszy się 
dla modlitwy – na czas się powciągnęli, aby się zasię k temu przywrócili. 
I przydał: „A to mówię z dopuszczenia albo ulżenia, a nie z rozkazania”. 
A mało przedtym też napisał, iż „dobrze mężczyźnie żony albo białej-
głowy się nie dotykać”, skąd możesz rozumieć, iż dopuszczenie jest na-
uka, która z łaski nieco dopuszcza, mimo srogość przykazania albo rady. 
[140] A toż różność dopuszczenia od rady, abowim rada ukazuje między 
dwojgiem co lepszego, dopuszczenie podlejszego pozwala, a oboje na 
wolą dawa ludziom, chcą li się tego dzierżeć, czy-li onego. Chyba gdzie 
się kto sam z dobrej wolej na jedno obowiąże, co każdy może uczynić 
wedle nauki Pawła ś[więtego], gdzie pisze, iż „kto w sercu swym umyślił 
i postanowił nie z przymuszenia, ale z dobrej wolej chować dziewicę 
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swoję, dobrze czyni”. Pan też, sam mówiąc o tych, którzy się dobrowolnie 
trzebią, to jest wieczne powściąganie od białychgłów ślubią, powieda: 
„Nie wszystcy to przyjmują, ale kto może przyjąć, przyjmi”. Za takim 
obowiązanim już nie wolno odstępować od onego, na co się kto obowią-
zał, jako się znaczy z Pawła ś[więtego], gdzie pisząc o wdowach, które 
obowiązawszy się na czystość a wdowstwo, potym chcą za mąż, powieda, 
iż mają potępienie. Czemu? Abowim pirwszy ślub złamały albo znisz-
czyły. A toż masz różność nauk. [141] A co się tu o pisanych a ustnych 
naukach mówiło, toż masz rozumieć o onych, które przez cichą sprawę, 
to jest przez przykłady a zwyczaje podane są, iż takaż różność w nich się 
najduje, iż niektóre się na wszystkie krześcijany ściągają, niektóre nie, 
niektóre są miasto rady albo dopuszczenia, niektóre miasto przykazania, 
a tego odmiennego albo nieodmiennego. Jako iż Pan częstokroć Bogu 
się modlił, i my wszytcy to mamy czynić, ale iż ustawiczną czystość za-
chował, nie ukuszając małżeństwa, nie wszystcy-śmy na to powinni; iż 
po wieczerzy, siedząc z apostoły, ciało im swoje rozdawał, to się odmie-
niło, abowim my je w kościele na tczo, klęcząc albo stojąc, przyjmujemy, 
a słyszałeś, iż to jeszcze za Pawła ś[więtego] po części się odmieniło. 
D.: Cóż za różność przykazania odmiennego od rady a dopuszczenia? 
M.: Iż przykazanie odmienne przedsię obowięzuje tych, którym dane, ale 
jedno póty, póki nie będzie odmieniono przez tego, komu to przystoi. 
O radzie i dopuszczeniu już-em powiedział, iż oboje to samo z siebie 
nikogo nie obowięzuje, chyba z ślubu dobrowolnego.

[142] D.: Daleko-śmy się od papieskiej nauki odepchnęli. M.: Nieda-
leko. K temu przychodzę, iż nie wnet jest przeciwnym Panu Krystusowi 
papież, kiedy Jego naukę odmienia, abowim dopuszczenia, rady i też 
przykazania ty, które samy z siebie są odmienne, odmieniony być mogą. 
I odmieniał je nie tylko sam Pan, ale i apostołowie, i Kościół ś[więty] 
wedle czasu i potrzeby, jakoś onegdy i dziś też słyszał. Jako i lekarzo-
wie nie zawsze jednych lekarstw używają, ale je wedle czasów, miesc, 
przyrodzenia chorych, położenia choroby i inych okoliczności odmie-
niają, ujmując, przysadzając i w ine przemieniając. I słudzy a sprawce 
częstokroć za potrzebą pańskie przykazania odmieniają, mając wzgląd 
nie tak na to, co pan każe, jako k czemu się ono rozkazanie a wola jego 
ściąga. Jako kiedyby pan pastyrzowi na pewnej łące bydło paść kazał, 
a tam by szarańcza upadła albo trawa wygorzała, azaby się w tej mierze 
nie godziło pastyrzowi na iną paszą bydła przegnać mimo rozkazanie 
pańskie? Kto tak szalony, iżeby to tak rozumiał? I owszem, i pan sam za 
złe by miał onemu pastyrzowi, gdzieby jego przykazania w tym odstępić 
nie chciał. [143] A tak i nawyższy pastyrz a sprawca Kościoła ś[więte-
go], namiastek apostolski a porucznik Pański, któremu dany są klucze 
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Królestwa Niebieskiego, a którego uiściono, iż cokolwiek zwiąże albo 
rozwiąże na ziemi, będzie też związano albo rozwiązano w niebiech, to 
czynić może, ale w lepsze, a nie w gorsze, „ku zbudowaniu, a nie ku 
skażeniu”, jako pisze Paweł ś[więty], odmieniając. Przeto może wobec 
wszystkiemu Kościołowi nie tylko dopuszczenia odjąć, a rady w przyka-
zania obracać, ale przykazania (ale odmienne tylko) odmieniać, a pogo-
towiu komu zwłaszcza tak przykazania odmiennego, jako rady, którą się 
sam uwięzi, ulżyć. I była to władza i możność zawsze w Kościele ś[wię-
tym] powszechnym przy papieżoch, iż oni nie tylko, gdzie im nie stawało 
nauki Pańskiej ani apostolskiej, ani powszechnego concilium, z władzej 
swej od Pana danej i od powszechnego Kościoła ś[więtego] pozwolo-
nej, uczyli i ustawiali, czego się krześcijanie dzierżeć mieli, ale też naukę 
Pańską i apostolską, ale odmienną tylko, wedle potrzeb i okoliczności 
potocznych, od apostołów przykład i pochop wziąwszy, odmieniali, czu-
jąc się nie mniej niż apostołowie być szafarzmi nad czeladzią Pańską, od 
Pana samego postanowionymi, aby jej dawali obrok wedle czasu, wedle 
nauki Pańskiej, a używając mocy a władzej od Boga użyczonej ku zbu-
dowaniu, a nie ku skażeniu, jako się wczora o Święcie Wielkonocnym 
okazało, o przaśnym a kwaszonym chlebie też się spominało. [144] Te-
lesphorus też naukę Pańską przykładną o poście odmienił i ustawił na 
duchowne, aby siedm niedziel całych pościli. Soter na tczo mszą mieć 
a Ciało Pańskie przyjmować kazał, acz Pan sam po wieczerzy aposto-
łom je dawał. Więcej by się tego mogło pokazać, gdzie nauki Pańskie 
i apostolskie bądź na piśmie albo ustmie, bądź też cichą sprawą podane 
nie tylko na koncylijach, ale i oprócz ich przez stare a święte papieże od-
mieniony są, a ta odmiana od wszystkiego krześcijaństwa przyjęta. Acz 
to oni nie leda jako, ale za wielką a słuszną przyczyną i potrzebą czynili 
i czynić mają, pamiętając, iż są poruczniki, a nie gospodarzmi. A toż 
stąd urosły dekretały, o których już możesz rozumieć, co masz dzierżeć.

[145] Stąd też i dyspensacyje pochop mają, które nic nie są inego, jed-
no ulżenia nauki Pańskiej, apostolskiej albo kościelnej, gdzie papież albo 
biskup dopuszcza komu czego przeciwko Zakonowi wszystkim krześci-
janom albo niektórym ustawionemu, a wszakoż odmiennemu albo też 
który sam sobie kto ślubem swym ustawi. W tej mierze, jako Pan Krystus 
i apostołowie, tak i papieżowie, i biskupi moc mają dyspensować, a wsza-
koż jeden więcej niż drugi wedle porządku kościelnego, przez który jed-
ność zachowana być musi, acz tego jednak ani biskupowie, ani papieżo-
wie nie mają czynić, jedno za słuszną a wielką przyczyną ku zbudowaniu, 
a nie ku skażeniu, jako-m wyższej powiedział, w czem by zaprawdę po-
prawy trzeba, abowim się w tej mierze barzo zabieżało, a spospoliciły się, 
a snadź i w przekupno się obróciły ty dyspensacyje, tak iż też właśniej 
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mogą być nazwany dyssypacyje, abowim karność a porządek kościelny 
rozsypują. [146] D.: Cóż dzierżysz o takich dyspensacyjach? M.: A co 
mam dzierżeć? Jeśli ten, kto ją sobie jedna, prawdy ochyli a zmyśli sobie 
przyczynę, która się w rzeczy nie najduje, przed Bogiem i przed ludźmi 
nie zmoże go ona dyspensacyja. I mieliby tego biskupi, każdy w swym 
biskupstwie, doględać i uznawać, kto prawdziwą ma przyczynę dyspen-
sacyjej, kto nie. Ale gdzie papież za prawdziwą, chocia też niedostateczną 
albo i niesłuszną przyczyną, albo też bez wszelakiej przyczyny, chcąc 
a wiedząc, komu co dopuszcza, papież za to będzie Bogu odpowiedał 
a poniesie sąd swój, jako Paweł ś[więty] do Galatów pisze, iż źle władzej 
swej używał, ale dyspensacyja taka przedsię ważna jest u ludzi.

[147] D.: A u Boga jako? M.: Ten będzie sądził umysł onego, który jej 
używa. A toż masz, w której mierze a jako papież może ustawiać i dys-
pensować mimo naukę apostolską i też Pańską, abowim mimo odmien-
ną może, mimo nieodmienną nie może. D.: Powiedzże mi teraz, które 
są odmienne, które nie, a jako je rozeznać. M.: Suma Zakonu naszego 
krześcijańskiego jest chwała Boża a zbawienie nasze – k temu obojgu 
droga przez Pana Krystusa, apostoły i Kościół Jego nam podana jest: 
kajanie grzechu, wiara, miłość i nadzieja, bo nie dosyć nam wiedzieć, iż 
Pan Krystus stał się człowiekiem z Panny czystej, na świecie był, cuda 
czynił, to a to uczył, wiele od Żydów ucirpiał i zabit, ale musimy przy 
tym wierzyć, iż to wszystko, nie tylko człowiekiem niewinnym, ale i Bo-
giem prawym a nieśmiertelnym będąc, dobrowolnie czynił i podjął, 
a za tym zmartwychwstał dla naszego i wszech ludzi zjednania z Bo-
giem, usprawiedliwienia i zbawienia. [148] To znając a wierząc, mamy 
się grzechów, które nas z Bogiem łączą, uprzejmie a nieobłudnie kajać, 
mamy Go też, jako tego, od którego ty namienione i wszystkie ine do-
brodziejstwa mamy, uprzejmie a nad wszystko miłować, z Jego się wolą 
porównawając, a nie tylko Jego samego, ale i kogo On rozkazał, to jest 
bliżniego naszego dla Niego. Przy tym pewnie się tego nadziewać mamy, 
cokolwiek On obiecał, gdy się wedle Jego nauki sprawować, a niedostatki 
nasze Jego łaską i miłosierdzim zakrywać będziemy. O tych rzeczach 
nauka, bądź przez Pana samego, bądź przez apostoły Jego podana, bądź 
też przez Kościół ś[więty] powszechny i apostolski wyjądrzona, nie jest 
odmienna. [149] Przeto ona nauka Pańska: „Gdzie się grzechu kajać nie 
będziecie, wszystcy takież zginiecie”; ona też apostolska: „Kto powie-
da, iż Boga zna a przykazazania Jego nie strzeże, kłamca jest i niemasz 
w nim prawdy”; ona też kościelna, przez niceńskie i konstantynopolskie 
pirwsze concilia wyjądrzona, iż Syn Boży i Duch Ś[więty] jednej istności 
jest z Bogiem Ojcem, przez nikogo nie mogą być odmienione. Rozumiej 
w przeciwną naukę tak, iżebyśmy onej, która z pirwu jednąc podana jest, 
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odstąpić, a przeciwnej się jąć mieli, bo lepiej wyjądrzone i objaśnione 
takowe nauki być mogą, jako ona Pańska: „A to jest żywot wieczny, aby 
poznali Ciebie samego, prawego Boga, a którego-ś posłał Jezu Krysta” 
przodkiem przez apostoły w Haśle ich, albo jako pospolicie zowiemy 
w Kredzie, potym i przez Kościół ś[więty] na koncylijach niceńskim 
i konstantynopolskim pirwszych jest wyjądrzona i objaśniona, iż nie tyl- 
ko Boga Ojca i Jezu Krysta od Niego posłanego, ale i Ducha Ś[więtego] 
zarówno przez wiarę poznać mamy. A ony słowa: „Ciebie samego, pra-
wego Boga” też o Synie Jego Jezu Kryście i o Duchu Ś[więtym] rozumieć 
mamy. [150] Przeto Hasło apostolskie jednymiż słowy tak wyznawa: 
„Wierzę w Boga Ojca” etc. i „w Jezu Krysta, Syna Jego jedynego” etc., 
a na koniec „Wierzę w Ducha Ś[więtego]”, acz wnet potym idzie: „Święty 
Kościół powszechny”, ale to insza rzecz wierzyć Kościół, a nie w Kościół, 
jako w Boga. A iż kacyrzowie rozmaici uprzejmie się sadząc na onych 
słowiech Pańskich: „Ciebie samego, prawego Boga”, acz Hasło apostol-
skie wyznawali, jednak twirdzili, iż Pan Jezus Krystus, Syn Boży i Duch 
Ś[więty] nie jest prawy Bóg, ani równy Bogu Ojcowi, a w Haśle onym też 
to nie wyjądrzono było, jeszcze lepiej to ony wyższej namienione concilia 
wyjądrzyły i objaśniły, jako-m i wczora okazał; pokazałem też, jako i onę 
apostolską naukę w tymże Haśle o Kościele ś[więtym] toż konstantyno-
polskie concilium objaśniło. [151] A jeśli Kościół apostolską i też Pańską 
naukę w tej mierze wyjądrzyć może i wyjądrzał, pogotowiu swą własną, 
jako onę o Duchu Ś[więtym] wyjądrzył, bo co wyższej namienione con-
cilium konstantynopolskie na krótce podało: „który z Ojca pochodzi”, 
gdy tym kacyrzowie zatrząsali, iżeby Syn nie był rówien Ojcu, a iżeby 
Duch Ś[więty] też był synem Boga Ojca a bratem Pana Jezu Krysta, ob-
jaśnił to Kościół przez papieże, doktorowską pospolitą nauką, a na ko-
niec przez florenckie concilium przyłożywszy: „i z Syna”, tak iż wierzymy 
i wyznawamy, iż Duch Ś[więty] z Ojca i Syna pochodzi, co się na onym 
concilium przeciwko błędowi a uporowi greków z ichże doktorów, któ-
rych się w inych rzeczach mocnie dzierżą, jaśnie wywiodło. [152] I dali 
temu na on czas miejsce ci, którzy tam byli, jakmiarz wszystcy, znając 
i wyznawając, iż z Ojca i Syna albo z Ojca przez Syna pochodzi, a iż to za 
jedno wierzyć, iż Duch Ś[więty] z Ojca i Syna albo z Ojca przez Syna po-
chodzi, acz nie chcieli słów Wyznania konstantynopolskiego odmienić, 
upornie – mym zdanim – a nie wedle rozumu, abowim jeśli tak wierzy-
li, czemuż tego słowy wyznawać nie mieli? Gdyż Paweł ś[więty] pisze: 
„Sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, ale usty bywa wyznawanie 
ku zbawieniu”. A jeśli powiedają, iż się zgoła nic nie godzi przykładać 
ani ujmować temu, co raz uchwalono i przyjęto w Kościele ś[więtym], 
czemuż przyjmują ono concilium konstantynopolskie, które ku onemu 
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Wyznaniu tak o Duchu Ś[więtym], jako o Kościele ś[więtym] nieco przy-
dało, czego w Haśle apostolskim niemasz, jako się też wczora pokazało? 
A przeto sami swą obłędliwą dumę burzą. [153] A może być przydano 
i ujęto temu, co Kościół raz przyjął? A wszakoż nie przez kogo inego, 
jedno przez samże Kościół, i to nie tak, iżeby się przez to przydanie albo 
ujęcie nauka ona w przeciwną odmieniła, ale iżeby się wyjądrzyła i ob-
jaśniła. A to tak masz dzierżeć o odmienianiu tych nauk, które się zgoła 
ku chwale Bożej a zbawieniu naszemu ściągają. [154] A wszystek-że to 
już Zakon nasz? Nie. Przydany są sprawy niektóre zwirzchowne, które 
się z tymi cnotami wnętrznymi zbiegać muszą, abowim nie chce Bóg, 
aby ty cnoty jałowe a jakoby płonne drzewa były, ale aby z siebie owoc 
dawały, a ćwiczenim zewnętrznym za pomocą Bożą pomnażały się i moc 
brały nie tylko w nas samych, ale i w inych ludziech, aby się z nas lep-
szyli, a widząc sprawy i uczynki nasze dobre, wielbiliby Ojca naszego, 
który w niebie jest, a iżebyśmy nie tylko dusze, ale i ciała nasze Jemu 
poświącali, jako Paweł ś[więty] uczy, a ku onej wiecznej chwale, gdzie nic 
zmazanego nie wnidzie, jako Jan ś[więty] świadszy, ile nawięcej możemy, 
sposabiali. W której mierze są: świątości kościelne, modlitwa, post, jał-
mużna, to jest zlutowanie nad bliżnim, i ine sprawy, obrzędy i obyczaje 
dobre zwirzchowne, a wystrzeganie przeciwnych, które nam są podane 
z obietnicą łaski albo zagrożenim niełaski Bożej. [155] O tych też nauka 
nie jest odmienna, jako o krzcie, o którym Pan powiada u Jana ś[wię-
tego]: „Jeśli kto nie będzie znowu urodzon z wody i Ducha Ś[więtego], 
nie może wniść do Królestwa Bożego”. A to zagrożenie. O poście też 
Pan mówiąc, przydał obietnicę: „A Ociec twój, który widzi w skrytości, 
zapłaci-ć”. O cudzołóstwie też i o psocie albo nieczystości nieodmienna 
nauka, abowim zagroził Paweł ś[więty], iż „psotniki albo nieczyste i cu-
dzołożniki będzie Bóg sądził”, to jest karał. A jaśniej do Koryntczyków 
pisząc: „Nie mylcie się, ani psotnicy, ani bałwochwalce, ani cudzołożnicy 
etc. Królestwa Bożego nie otrzymają”. Takich też nauk Pańskich i apostol-
skich ani papież, ani concilia, ani wszystek Zbór krześcijański kazić ani 
odmienić nie może, jelo się onej samej rzeczy a sprawy, o której nauka 
jest, dotycze, ale okoliczności jej mogą być i bywają odmieniony.

[156] Weźm tego przykład: krztu ani papież, ani concilia, ani Ko-
ściół skazić nie może, iżeby kto zbawion być mógł, kto nie jest okrzczon, 
mogąc k temu przyść. Ale okoliczności krztu nie zawsze jedny a jedno-
stajne w Kościele bywały. Ano na początku wiary Filip dyjakon w rzece 
szczyrą wodą podskarbiego królowej murzyńskiej okrzcił. A Klimunt 
i Dziwisz ś[więty], rówiennicy apostolscy, a chcesz li k nim i Cypryjana, 
i Orygenesa mało późniejszych przyłożyć, świadszą, iż z nauki apostol-
skiej i Pańskiej olejem albo krzyżmem święconym przy krzcie w Kościele 
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ś[więtym] mazano. Narzano z pirwu na krzcie, czego się po dziś dzień 
Ruś dzierży, i to różnie, czasem jeden, czasem trzykroć, potym jęto się 
oblewać, ba, i kropić, którym obyczajem Litwa za Jagiełła króla okrzczo-
na jest. [157] Zaklinanie albo wyganianie czarta z pirwu przy krzcie 
nie bywało, potym przydane jest, a nie nowo, ale za czasów Chryzostoma 
i Augustyna, i owszem, i Cypryjana już zwyczajne a wzięte w Kościele 
ś[więtym] było, co się z pisma ich okazuje. A to widzisz, jako ty okolicz-
ności krztu odmienne są.

[158] Toż się wyższej okazało o przyjmowaniu Ciała Bożego. Toż 
i o drugich świątościach i też o inych sprawach zewnętrznych, jako 
o modlitwie, o poście etc., w tej mierze przez Pana albo apostoły po-
danych, okazać się może i okaże, da li Bóg, swego czasu, gdzie tego bę-
dzie potrzeba, iż samy z siebie ty rzeczy zarzucone a odmienione być 
nie mogą, ale okoliczności ich przez Kościół mogą być odmienione.

[159] Są też jeszcze nauki Pańskie i apostolskie o rzeczach zwirzchow-
nych, na których nie tak wiele należy, to jest, które się nie zgoła ściągają 
ku chwale Bożej a zbawieniu naszemu, ani właśnie są owoce cnót onych 
wnętrznych wyższej namienionych, ale k nim poniekąd drogę ścielą, 
aby tym snadniej człowiek k nim przychodził i w nich się ćwiczył albo 
im przeciwnych grzechów się uchronił. Jako jest, gdzie Pan wszelaką 
przysięgę zakazuje albo nie każe się prawować ani starać się o jedło, ani 
o odzienie. [160] Paweł też ś[więty] imieniem Pańskim nie każe się mał-
żonkom łączyć, a gdzieby się rozłączyli, aby w drugie małżeństwo nie 
wstępowali. Takie też nauki, jeśli się z słów ich, którymi podane są, zna-
czy, iż w obyczaj rady albo dopuszczenia podane są, a nie przeto, iżeby 
zgoła ludzie obowięzowały, ale aby ludzie tym snadniej, dzierżąc się ich, 
ku czemu lepszemu przyszli, a złego się ustrzegli. [161] Albo jeśli przyka-
zanie w sobie zamykają, ale bez zakazania przeciwnej rzeczy a bez groźby 
i obietnice, albo iż groźbę albo obietnicę, ale cielestnej a doczesnej kaźni 
albo zapłaty w sobie mają, takie też – mówię – odmienione być mogą, ale 
nie przez kogo inego, jedno przez ty, które Pan nad czeladzią swą ustawił, 
aby jako wierni a mądrzy szafarzowie dawali jej na czas albo wedle czasu 
a potrzeby obrok pszenice, to jest nauki zbawiennej, która jest pokarm 
duszny, którym rzeczono: „Kto was słucha, mnie słucha”, to jest przez 
namiastki apostolskie – biskupy, kiedy się na jedno zgodzą, jako bywa na 
powszechnych a porządnych koncylijach, albo też przez onego, któremu 
Pan gospodarstwo w Kościele swym poruczył, to jest przez głowę a oczy 
i też usta Kościoła ś[więtego], którym należy sprawować, rządzić i w jed-
ności zachować ciało Kościoła ś[więtego]. [162] A iż nie przez kogo 
inego, znaczy się z Pawła ś[więtego], abowim kiedy Koryntczycy chcieli 
odmienić onę okoliczność modlitwy, którą Kościół powszechny na on 
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czas dzierżał, iż mężczyzny z odkrytymi, białegłowy z przykrytymi gło-
wami Bogu się modliły, co im o tym napisał? „Jeśli kto zda się spornym 
być, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży”, okazując, iżeby to 
niechwalebna rzecz była, gdzieby kto postanowienie ono apostolskie albo 
zwyczaj pospolity Kościoła ś[więtego] chciał odmienić, a ku onemu się 
ściągając, co Pan powiedział, iż „kto Kościoła nie słucha, ma być mian za 
poganina i odrzuconego”. [163] A iż nie tylko jednej albo kilkiem osób, 
ale ani któremu zborowi postronnemu taka odmiana nie przystoi, z tegoż 
się Listu tegoż Apostoła okazuje, abowim gdy w Koryncie białegłowy 
podejmowały się w Kościele ludzie uczyć (jako snadź i u nas już niektó-
re tego się ważą), tak wszystek Zbór koryntski zbakał Paweł ś[więty]: 
„Izaż od was poszło Słowo Boże albo do was samych przyszło?”. Jako-
by chciał rzec: Są-ć okrom was insze zbory, które się też Słowa Bożego 
trzymają, a białymgłowam tego nie dopuszczają, nie godzi się tedy wam 
samym od drugich się odrywać, a tę naukę odmieniać, która jasna rzecz, 
iż jest odmienna.

[164] A toż ani osoby, ani zbory postronne nauki Pańskiej ani apo-
stolskiej odmienić nie mogą, ale sami ci, którzy na sobie powszechnego 
Kościoła osobę niosą, a których sprawa i nauka jest sprawa i nauka Ko-
ścioła ś[więtego] powszechnego, to jest papież a biskupi tylko na koncy-
lijach powszechnych. Ci takie nauki i przykazania Pańskie i apostolskie, 
jako mówię, odmienne na stronę odłożywszy, co inego na wszystko krze-
ścijaństwo ustawić albo uchwalić, dopuszczenie odjąć a radę w przyka-
zanie odmienić mogą, a pogotowiu drugich przedniejszych papieżów 
i koncylij ustawy i uchwały, i zwyczaje wzięte Kościoła powszechnego. 
A wszakoż nie leda jako ma być odmieniono, cokolwiek raz w Kościele 
postanowiono, ani barzo przystojno samemu papieżowi odmieniać usta-
wy przodków swoich albo zwyczaje wzięte, albo też uchwały pospolite 
powszechnych a porządnych koncylij, abowim jako kamień, który często 
ruchają, słabiej leży, tak też ustawy, które często odmieniają, nie barzo 
się serc ludzkich imują, co i pogańscy ludzie dobrze baczyli, a przeto 
nie lada jako ustawy przodków swych odmieniali. [165] Ale jednak by-
wają tego czasem słuszne przyczyny, jakom i onegdy o tym mówił, iż nie 
tylko ustawy papieskie albo uchwały koncylij, albo zwyczaje wzięte, ale 
i nauki apostolskie, i Pana samego odmieniony być mogą. Jako kiedy 
apostołowie formę krztu od Pana podaną na czas odmienili; concilium 
niektóre kwaszonego chleba, a nie przaśnego, jako Pan i apostołowie 
podali, ku poświącaniu Ciała Bożego używać rozkazało, co się zaś potym 
odmieniło; Wiktor papież zwyczaj wiela kościołów i przykładne podanie 
apostolskie i Pańskie o Święcie Wielkonocnym odmienił. Nie chcę teraz 
mówić o używaniu Ciała Bożego pod jedną albo pode dwiema osobama, 
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ani o małżeństwie i bezżeństwie kapłańskim, będzie to, będziesz li chciał, 
a mnie łacno będzie, swój czas miało.

[166] D.: A możeż papież albo concilium co takiego przykazać albo 
zakazać tak, iżeby wszystcy pod dusznym zatracenim na to powinni byli? 
M.: Jeśliż przyjmujesz naukę Pawła ś[więtego], który nam przykazuje, 
abyśmy – radzi nieradzi – posłuszni byli przełożonych naszych nie tylko 
dla gniewu, ale też dla sumnienia, abyśmy go tym nie obrazili, a jeśli 
wierzysz słowom Pańskim, iż jeśli kto nie słucha Kościoła, mamy o nim 
rozumieć jako o poganinie i odrzuconym, i wykłada tam ten Kościół, 
obracając rzecz ku apostołom, a w ich osobie ku namiastkom ich – bi-
skupom: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związano i w niebie”, 
a osobliwie Piotrowi ś[więtemu], kiedy mu Kościół swój poruczał, toż 
obiecał, a ta obietnica – jako się wczora wywiodło – i na namiastki jego 
się ściągała, a iż papież jest głowa, a biskupi oczy i usta Kościoła Bożego, 
jeśliż więc temu wszystkiemu miejsce dawasz, tedy nie możesz inaczej 
rozumieć, jedno iż przykazanie koncylij powszechnych a porządnych, 
i papieskie, sumnienia nasze obowięzuje, a tak obowięzuje, iż przestęp-
ca onego przykazania, papieską albo biskupią mocą związany (rozumiej 
klątwą) na ziemi, i w niebie związan będzie, a my o nim jako o poganinie 
i odrzuconym rozumieć mamy, jeśli to z krnąbrności, zgardy i pychu 
czyni, bo ina rzecz, kiedy kto z niewiadomości albo za słuszną przyczy-
ną co takiego przestąpi i to wziąwszy dopuszczenie od tego, komu to 
z urzędu należy. A tak obowięzuje nas papieskie i biskupie przykazanie. 
[167] D.: Przykładaj: w tym, co ich urzędowi należy, a k temu: Clave non 
errante. M.: Umiesz tak wiele po łacinie? Prawda, przykładają to i naszy, 
a nieźle, wedle mego zdania, bo gdzieby papież albo biskupi przykazo-
wali, aby rycerscy ludzie na wojnie mieczów tylko, a nie szabel ani dek, 
albo koncyrzów używali, dworzanie pierza nie nosili ani na kowanych 
bociech chodzili, takie by przykazanie niczemne było, abowim wykra-
czałoby z kresu urzędu duchownego. Także gdzieby biskup który przy-
kazał, aby kapłani z konkubinami mieszkali albo iżeby świetscy ludzie 
po dwu żon mieli, takiego też przykazania nie bylibyśmy winni słuchać, 
bo by tu już klucz błądził przeciwko nauce Pańskiej, apostolskiej i Ko-
ścioła ś[więtego] powszechnego. Acz obłędliwości klucza nie trzeba się 
nam obawiać ani w uchwałach koncylij powszechnych i porządnych, ani 
w ustawach papieskich, jelo się dotycze wiary albo tych rzeczy i obrzę-
dów, które się ku wierze a Zakonowi naszemu zgoła ściągają, abowim 
w tej mierze nauka papieska albo koncylij, kiedy z swego kresu nie wykro-
czą, jest nauka Kościoła ś[więtego] powszechnego, który jest słup i grunt 
prawdy. [168] D.: Jakoż, kiedy concilium jedno drugiego albo papież je-
den drugiego albo i koncylij powszechnych a porządnych i od wszego 
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krześcijaństwa przyjętych ustawy albo uchwały odmienia, czego się tam 
dzierżeć? M.: Na to-ć tak odpowiem: Używaj mince, która w targu idzie, 
a tego się dzierż, co pośledź ustawiono albo uchwalono, a krześcijaństwo 
w jedności Kościoła ś[więtego] trwające pospolitym zwyczajem przyjęło 
i przyjmuje, ponieważ jednaż jest moc i władza przełożeństwa w Kościele 
ś[więtym] od początku aż do końca, którą Duch Ś[więty] przez dobre i złe 
przełożone ku naszemu dobremu sprawuje. A przeto nie mniejszej wagi 
u nas ma być Pawła Trzeciego albo Julijusza też Trzeciego ustawa, niżli 
Agatona albo Klimunta; nie mniejszej uchwała niniejszego powszechnego 
a porządnego concilium niżli kalcedońskiego albo niceńskiego, bo nie na 
kilkodziesiąt albo kilkoset lat Pan Krystus nam siebie i Ducha Ś[więtego] 
obiecał, ale przez wszystki czasy i dni aż do skończenia świata a na wieki. 
A toż masz trzeci obyczaj nauki Kościoła ś[więtego] przez pisanie albo 
ustne podanie papieskie, które nie inaczej przyjmować mamy, jedno jako 
naukę Kościoła ś[więtego], oblubienice Pańskiej a słupa i gruntu prawdy.

[169] D.: Tedy wszystko, co papieżowie mówią albo piszą, za naukę 
Kościoła ś[więtego] przyjmować mamy? M.: Nie wszystko, ale to tylko, co 
z Stolice a urzędu swego, to jest w obyczaj nauki pospolitej około rzeczy, 
spraw i gadek Zakonu naszego mówią albo piszą. A wszakoż  i w papies- 
kich naukach ony wszystkie różności mamy obaczać, które w apostol-
skich i Pańskich, iż niektóre są w obyczaj rady albo dopuszczenia, niektó-
re w obyczaj przykazania, a to wszystkim albo niektórym do czasu albo 
bez zamierzenia czasu, miejsca i inych okoliczności podane. A jako która 
podana, tako ją przyjmować mamy, nie ścieśniając jej ani dalej wycięga-
jąc, chyba kto z dobrej wolej sam na się cieśniejszy Zakon przyjmuje niżli 
mu podano. To może nie tylko w papieskich albo koncylij, ale i w apo-
stolskich i Pańskich naukach uczynić, byle nie przeciwno było Słowu 
Bożemu a nauce Kościoła ś[więtego]. A toż to są trzy obyczaje nauki, 
którymi nas Kościół ś[więty] powszechny uczy, jako się w Zakonie Oblu-
bieńca jego zachować i sprawować mamy: stare wzięte zwyczaje, uchwały 
powszechnych a porządnych koncylij albo zborów, a ustawy papieskie.

[170] D.: Któraż między tymi naukami więcej waży? M.: Tak jedna, jako 
druga, a w zamiar poślednia pirwszą odmienia, kiedy są odmienne. Acz pew-
niejsza uchwał a ustaw się dzierżeć, abowim mógłby się kto snadź jąć zwycza-
ja niektórych postronnych kościołów albo też abusum jakiego a złego zwy-
czaja, który się w Kościół wkradł, za zwyczaj wzięty powszechnego Kościoła. 
Ale napewniejsza, kiedy się zwyczaj z uchwałą albo ustawą zbieży, a zwyczaj 
ustawę i uch<wa>łę wykłada, ustawa albo uchwała zwyczaju podpira.

170
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[171] Jest jeszcze czwarty obyczaj nauki kościelnej, abowim gdzieby 
nam ani pospolitego wziętego zwyczaja Kościoła powszechnego apo-
stolskiego, ani uchwał koncylij, ani ustaw papieskich nie stawało około 
sporu jakiego albo wątpliwości, a zwłaszcza około wykładu Pisma Ś[wię-
tego], tam do przełożonych a doktorów kościelnych staradawnych, któ-
rzy wiarą, nauką, świątobliwością żywota, a snadź i przelanim krwie dla 
Pana Krystusa w Kościele ś[więtym] sławni byli, a pisma ich przyjęte są, 
uciekać się mamy. Tak iż około czego się zgadzają, różnych wieków i na 
różnych miejscach pisząc albo ustmie ucząc, ono też za naukę Kościo-
ła ś[więtego] przyjmować mamy, tak rozumiejąc, iż ono zgodne zdanie 
ich z nikogo inego nie jest, jedno z Boga a Ducha Ś[więtego], sprawce 
wszelkiej dobrej zgody, który przez nie, jako przez wybrane a chędogie 
sędy swoje, a usta Kościoła ś[więtego] wolą swą ludowi swemu oznaj-
muje. [172] Przeto w tej mierze mamy się też zdania doktorowskiego 
a biskupiego jednostajnego mocnie dzierżeć, jako też Ireneusz ś[więty] 
męczennik nas napomina, tako pisząc: „Dlatego tych kapłanów, którzy 
w Kościele są, a od apostołów poście mają, jakośmy okazali (to jest we-
dle porządku apostolskiego, przodkiem od apostołów, a potym jeden 
od drugiego święcenie, a po sobie stolice mają), słuchać mamy, którzy 
z potomstwem biskupstwa pewną łaskę prawdy wedle wolej Ojca wzięli. 
Ale drugie, którzy się odłączają od głównego albo zwirzchnego potom-
stwa, na którymkolwiek miejscu się zbirają, za podeźrzane mieć mamy, 
jako za kacyrze a złej dumy, albo za odszczepieńce a nadęte, a którzy się 
sami w sobie kochają, albo też za obłudne, którzy to dla zysku a marnej 
chwały czynią. A wszystcy ci od prawdy odpadają”.

[173] A kacyrzowie, którzy do ołtarza Bożego cudzy ogień, to jest 
cudze nauki przynoszą, od niebieskiego ognia spaleni będą, jako Nadab 
i Abiju. A ci, którzy powstawają przeciwko prawdzie, a drugie pobudzają 
przeciw Kościołowi Bożemu, w piekle zostaną pożarci przez odchłań zie-
mie, jako oni, którzy z Chorem, Datanem i Abironem byli, a oni, którzy 
targają a łączą jedność Kościoła, tęż kaźń, którą Hieroboam, od Boga 
podejmują. A to każe kapłanów albo biskupów porządnie wstawionych 
a trwających w jedności Kościoła ś[więtego] słuchać, twirdząc, iż im 
bywa użyczona od Boga łaska prawdy, a okazując, co to za ludzie, któ-
rzy się od nich krnąbrnie łączą, a jakiej kaźni od Boga oczekawać mają. 
A wszakoż póty się zdania biskupów a doktorów dzierżeć mamy, póki 
przez powszechne concilium albo przez papieża co inego postanowiono 
albo za pospolity a wzięty zwyczaj po wszem krześcijaństwie przyjęto 
nie będzie. Ten obyczaj nauki kościelnej tak jest ważny i wzięty, iż się 
i papieżowie, i koncylija na nim sadziły, gdzie im inych dowodów z ja-
snego Słowa Bożego a podania apostolskiego nie stawało.
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[174] A iż to prawda, acz niceńskiego a konstantynopolskiego pi-
rwszego concilium małe tylko ułomki a jakoby odrobinki mamy, tak iż 
z nich nic takiego pokazać się nie może, ale doktorowie ś[więci] greccy 
i łacińscy, którzy onych czasów aryjanom, eunomijanom i macedonija-
nom kacyrzom pisanim swym odpirali, starszymi doktormi zdania i na-
uki swojej podpirali, ponieważ o jednej istności Syna i Ducha Ś[więtego] 
z Bogiem Ojcem jasnego pisma nie było. Okazuje się to z Atanazyjusza, 
Bazylijusza, Hilaryjusza ś[więtego] i też Sokratesa i Sozomena history-
ków. W efeskim pirwszym, acz wywodów i wyczytania doktorów ś[wię-
tych] niemasz, ale wżdy zmienka jest, gdzie ono concilium Nestoryju-
szowi zdanie a uchwałę swą przełożywszy, tako pisze: „Tego poświadsza 
prawej wiary sposób”. W takim zdaniu najdujemy, iż byli ojcowie ś[wię-
ci], a dlatego oni nie wahali się Świętą Pannę Bogarodzicą, to jest Matką 
Bożą zwać. Ale Vincentius Lyrinensis, onychże czasów doktor, wymienia 
dziesięć doktorów greckich i łacińskich, którymi się ono concilium prze-
ciwko Nestoryjuszowemu błędowi szczyciło.

[175] Leo ś[więty] papież, czem więcej spirał błąd Eutychesa kacyrza, 
a przeciwnego zdania swego i Kościoła ś[więtego] podpirał? Jedno pismy 
doktorów ś[więtych]. Jaśnie się to z listu jego do Leona cesarza okazuje. 
Tymże obyczajem concilium chalcedońskie, tymże Agatho papież i szóste 
concilium powszechne przeciwko monotelitom postępowało. Takich też 
dowodów floreńtskie concilium około sporów, które się tam między greki 
a łacinniki wtaczały, używało.

[176] A przeto my też zgodną naukę doktorów ś[więtych] uczli-
wie przyjmować mamy, a zwłaszcza w wykładaniu Pisma Ś[więtego] 
a rozprawianiu wątpliwości potocznych i gadek, które ani przez Pana 
Krystusa, ani przez apostoły, ani przez concilia powszechne, ani przez 
papieże nie są rozprawione albo wyjądrzone. Acz na takim zdaniu dok-
torowskim, które przez concilium albo papieża, albo zwyczaj powszechny 
nie jest przyjęte a utwirdzone, nie takeśmy powinni przestawać, iżeby 
się od niego odstąpić nie godziło. A nie przeto wnet kacyrzem jest albo 
odszczepieńcem, kto się od takiego zdania doktorowskiego odstrzeli, co 
się z Augustyna ś[więtego] okazuje, który tak pisze: „Ani gadek któ-
rychkolwiek, a jakokolwiek katolików (to jest, którzy się powszechnego 
Kościoła trzymają) i chwalebnych ludzi tak mamy przyjmować, jako Pi-
sma Ś[więtego], tak iżby się nam nie godziło (zachowawszy utciwość, 
którą-śmy powinni onym ludziom) w ich piśmie to ganić i odrzucić, 
gdziebyśmy snadź naleźli, iż inaczej rozumieli niż w sobie ma prawda, za 
pomocą Bożą bądź przez ine, bądź przez nas wyrozumiana”. [177] A na 
drugim miejscu: „Listy albo pisma biskupie, które po potwirdzeniu 
kanona (rozumiej Pisma Ś[więtego]) pisane są albo bywają, tak przez 
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mowę albo naukę mędrszą kogożkolwiek bieglejszego w onej rzeczy, 
jako i przez drugich biskupów zacniejszą powagę a uczeńszą mądrość, 
i przez concilia mogą być strofowane, jeśli snadź co w nich od prawdy 
się ustąpiło”. A to uczy, jako się mamy w piśmiech biskupów i doktorów 
kościelnych zachować. Ale jednak, iż słuszna i przystojna rzecz każdemu 
o wielu inych niżli o sobie samym lepiej rozumieć, a niezgody Bóg nie 
lubi, a Pan Krystus też obiecał, iż gdzie się ich dwa albo trzej zgodnie 
zgromadzą w imię Jego, sam między nimi być miał, nie lada jako mamy 
takiego zgodnego zdania doktorów od Kościoła przyjętych, a którzy są 
jakoby usta kościelne, odstępować, acz się to pisanie Augustyna ś[wię-
tego] snadź nie o zgodnej a pospolitej, ale postronnej niektórych dok-
torów nauce rozumie. [178] W której mierze tak się mamy zachować: 
Jeśli jeden albo kilko ich od wszech inych różni są, nie imuj się ich, by 
też dobrze zacni byli, i owszem – podeźrzane-ć ma być oderwanie ono 
od pospolitego zdania inych, pamiętając na onę modlitwę Pańską, gdzie 
On ni ocz więcej Boga Ojca nie prosił, jedno aby uczniowie Jego między 
sobą zgodni byli, „a iż Bóg nie jest roztyrku, ale pokoju”, jako Paweł 
ś[więty] pisze.

[179] A jeśli więc concilium postronne a synod, to jest zacne jakie 
i porządne zebranie biskupów z kapłany i doktormi narodu, krainy albo 
państwa którego, nie targając jedności Kościoła ś[więtego] powszechne-
go, około której gadki albo wątpliwości co uchwali a postanowi, o czym 
powszechnego Kościoła postanowienia żadnego niemasz, tego się win-
ni dzierżeć krześcijanie, ale tak jako doktorowskiej nauki, a ci zwłasz-
cza, którzy są pod poruczeństwem onych biskupów, bo na powszechny 
Kościół postronny synod uchwalić nic nie może, ale na swe postronne Ko- 
ścioły może, gdzie powszechnego Kościoła nauki nie stawa. [180] Jako 
kiedy na synodzie afryckim przez Cypryjana ś[więtego] i wiele inych 
ś[więtych] a zacnych biskupów naleziono było, iż krzest kacyrski nic nie 
waży, a znowu miał być w Kościele ś[więtym] okrzczon, ktobykolwiek 
przez kacyrze okrzczon był. Jeśli przed tym synodem nie było ani uchwa-
ły concilium powszechnego, ani ustawy papieskiej, ani wziętego zwyczaja 
Kościoła powszechnego albo i przedniejszych Kościołów przez apostoły 
założonych, albo też rzymskiego samego, wedle nauki Ireneusza ś[wię-
tego], jakoby się w tej mierze zachować miało, tam godziło się ludziom 
afryckim trzymać się onego nalazku a uchwały. Ale gdy Kornelijusz pa-
pież onę uchwałę zganił, już ustąpić musiała, tak iż nie tylko nie byli jej 
winni słuchać ludzie, ale za odszczepieńce i kacyrze poczytani byli ci, 
którzy się jej potym trzymali, jakom i pirwej powiedał.

[181] Tymże się obyczajem działo około obchodu dnia wielkonoc-
nego, jakom już kilka razów powiedział, iż póki nauki żadnej Kościoła 
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powszechnego o tym nie było, póty słusznie się krześcijaństwo azyjskiej 
i wiela inych krain zdania biskupów swoich od Jana ś[więtego] i drugich 
apostołów, jako oni powiedali, podanego dzierżało, ale potym nauce 
Wiktora papieża miejsce dać musiało. Acz z pisania tych dwu papieżów – 
Kornelijusza i Wiktora – okazuje się, iż nie nowo to oni ustawiali około 
onych wątpliwości, ale już przedtym pewny zwyczaj, przez naukę Pio-
tra ś[więtego] podany, w Kościele rzymskim był, który oni papieżowie 
zdaniu tak wiela zacnych biskupów a postronnych synodów i zwyczajowi 
wiela inych Kościołów przekładali i na nim przestać musiało. Co się 
ściąga ku potwirdzeniu onego, com niedawno z Ireneusza ś[więtego] 
powiedział, iż zwyczaj wzięty Kościoła rzymskiego za naukę Kościoła 
ś[więtego] powszechnego ma być przyjmowan.

[182] D.: A gdzie i synodalskich uchwał nie stawa, a doktorowie róż-
ni są, czego się dzierżeć? M.: Tam wolno tego albo owego się dzierżeć, 
póki nam Kościół przez concilium albo zwyczaj powszechny, albo też 
przez głowę a sprawcę swego – papieża co pewnego nie postanowi. Jako 
się dzieje około onej gadki: jeśli Matka Boża w pirworodnym grzechu 
poczęta, czy-li nie, iż różni są doktorowie, a Kościół o tym nic nie posta-
nowił; mało na tym, iż kto tak albo owak dzierży, byle dzierżał ono, na 
co się wszystcy zgadzają, iż się bez grzechu narodziła. A wszakoż w tej 
mierze też przespieczniejsza rzecz tych naśladować, których więcej jest 
a wziętszych i zacniejszych w Kościele ś[więtym], wedle nauki Augu-
styna ś[więtego]. Aczkolwiek jeśli się w tej mierze okazuje co pewnego 
z uchwały synodalskiej albo zwyczaju wziętego, albo też z ustawy prze-
łożonego kościelnego a pastyrza onej ziemie, powiatu albo fary, gdzie 
przebywamy, jeśliże się od jedności Kościoła ś[więtego] nie odrywa, 
powinniśmy się tego dzierżeć, wedle nauki Pańskiej, gdzie przykazuje, 
iż mamy czynić, cokolwiek nam powiedzą ci, którzy na stolicy Mojże-
szowej, to jest na przełożeństwie kościelnym siedzą, a nie na swym się 
rozumie sadzić, zwłaszcza co się tycze spraw a obrzędów jakich.

[183] D.: A mogąż też być różne uchwały synodów albo ustawy 
biskupie a zwyczaje kościelne po różnych miejscach, jako to widzimy 
w wielu rzeczach, iż inaksza sprawa kościelna w Niemczech, inaksza we 
Włoszech, inaksza we Francyjej, inaksza u nas w Polszce, a czasem ina-
ksza w gneźneńskiej, inaksza w krakowskiej albo poznańskiej dyjocezyi? 
M.: Tak jest. Acz-ci by przystojna rzecz była, aby wszystcy krześcijanie 
po wszystkim świecie jako jednego Pana, jednę wiarę, jeden krzest mają, 
tak też „zgodnie, jednostajnie a jednymi ustami, jako pisze Paweł ś[wię-
ty], tcili a wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezu Krysta”, ale jednak 
dosyć, iż się ta zgoda a jednostajność w tych rzeczach zachowa, które ku 
chwale Bożej a ku zbawieniu naszemu właśnie należą, a które przez con-
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cilia albo przez papieże, albo przez wzięty zwyczaj, albo też przez zgodną 
doktorowską naukę pewne zamierzenie a postanowienie w powszech-
nym Kościele mają. W inych rzeczach i sprawach, i w okolicznościach, 
tych wyższej namienionych, może być nie tylko odmiana wedle czasu 
i potrzeby, jakom wyższej wywodził, ale i różność po różnych miejscach, 
a nie brzydzi się Bóg tą różnością a rozmaitością, kiedy nie z uporu a py-
chy albo chciwości rozerwania pochodzi. [184] K temu się ony słowa 
Pawła ś[więtego] ściągają, które do Filipczyków pisze: „Ale jeśli też co 
inego rozumiecie, i to wam Bóg oznajmił” albo „oznajmi”, jako w grec-
kim stoi. K temu i ono, co Dawid ku Panu Krystusowi rzecz obracając, 
a królowej, oblubienice jego, to jest Kościoła ś[więtego], zmienkę czy-
niąc, tak śpiewa: „Stanęła królowa na prawicy twej w odzieniu złotym 
albo złotogłowowym, ogarniona albo obramowana rozmaitością”. A to 
jednę szatę, to jest jednostajną sprawę chwały Bożej i zbawienia naszego, 
a rozmaite bramy, to jest okoliczności tej to sprawy, Kościołowi przypisu-
je, nie ganiąc tego, i owszem – chwaląc. [185] Takie rzeczy albo obrzędy 
wolno każdemu biskupowi z duchowieństwem swym w swej farze we-
dle potrzeby, czasu i też inych okoliczności ustawiać i odmieniać, jedno 
dzierżąc się nauki Leona papieża, który tak pisze: „Jako są niektóre rze-
czy, które żadnym obyczajem zruszone być nie mogą, tak też wiele ich, 
które za potrzebą czasów albo względem wieków muszą być umiarko-
wane, to zawsze na baczeniu mając, abyśmy wiedzieli około tych rzeczy, 
które są wątpliwe albo niejasne, iż tego mamy naśladować, co się nie 
najduje być przeciwnym ani przykazaniu Ewangelijej, ani ustawam ojców 
ś[więtych]. A to – powieda – aby nie było przeciwko przykazaniu Ewan-
jelijej ani przeciw ustawam ojców ś[więtych], w których się i synodalskie 
uchwały zamykają, bo nieprzystojno jednemu samemu odmieniać, na co 
się ich wiele zezwalało”. [186] A ono też biskupi w tej mierze na baczno-
ści mieć mają, co Augustyn ś[więty] na pytanie Januaryjusza odpisuje: 
„Wszystkie – prawi – takie rzeczy, które ani się w wyrocech Pisma Ś[wię-
tego] zamykają, ani się najduje, iżeby na biskupich koncylijach ustawiony 
były, ani zwyczajem powszechnego Kościoła umocniony są, ale wedle 
różnych obyczajów różnych miejsc rozmaicie różne są, tak iż ledwy albo 
nigdy koniecznie nie mogą być wynaleziony przyczyny, których ludzie 
naśladowali, kiedy je dowora otworzy, bez wszelkiego wątpienia mają 
być odcięty, abowim acz i to się nie może naleźć, iżeby były przeciwko 
wierze, a wszakoż bogomodlstwo, które Bóg z miłosierdzia swego w ba-
rzo mało a jasnych obrzędziech chciał mieć wolne, ciężkimi a niewolni-
czymi obowiązkami obciążają tak, iż znośniejszy jest stan żydowski” etc.

[187] D.: Prawda to. Już się tak wiele a niepotrzebnych zwyczajów 
i ustaw kościelnych namnożyło, iż ich u Żydów tak wiele i tak ciężkich 
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niemasz. A każdy biskup chce co nowego przyczynić. A tego księża lu-
dziom każą strzec pilniej snadź niżli przykazania Bożego, tak iż snadź 
miejsce u nas też mają ony słowa Pańskie, które ku doktorom żydowskim 
i faryzeuszom mówił: „I zniszczyliście przykazanie Boże dla podania 
albo ustaw swoich”. Obłudni ludzie, dobrze o was prorokował Ezaijasz, 
mówiąc: „Lud ten wargami mię tci, ale serce ich daleko ode mnie. Ale 
próżno mię wielbią, ucząc nauki a przykazania ludzkie”. A prawda, iż to 
jakoby przyrżnął na nasze czasy!

[188] Ale powiedz mi, jeśli też ludzie powinni to dzierżeć, co biskup 
w tej mierze z księżą swą na nie ustawi? M.: Odpowie-ć za mnie Paweł 
ś[więty], który do Żydów tak pisze: „Pamiętajcie na przełożone swoje, 
którzy wam powiedali Słowo Boże, a tych wiary naśladujcie, patrząc, 
jako się oni sprawowali”. A mało niżej: „Bądźcie posłuszni przełożonych 
swoich i bądźcie im powolni, abowim oni czują o duszach waszych, 
jako z nich liczbę dadzą, aby z radością to czynili, a nie wzdychając, bo 
by to wam niepożyteczno było”. D.: A jeśli nie czują o nas albo czują 
li tedy o cielech albo o majętnościach tylko, a nie o duszach naszych? 
M.: Przedsię ich posłuszni być mamy, wedle przykazania Pańskiego, ja-
koś już nieraz słyszał, który wszystko to nam chować i czynić każe, co-
kolwiek nam powiedzą doktorowie i faryzeuszowie na stolicy Mojżeszo-
wej, to jest na przełożeństwie kościelnym siedzący, ale nie każe się wedle 
uczynków ich sprawować, co się o złych a nieprzykładnych rozumie, 
„abowim mówią – prawi – a nie czynią, a zwięzują brzemiona ciężkie 
a nieznośne i wkładają je na ramiona ludzkie”; a to i ciężkie a nieznośne 
brzemiona nie wyjmuje, rozkazując wszystko chować i czynić, cokolwiek 
oni uczą albo powiedają.

[189] To-ć się nie może rozumieć o przykazaniu Bożym, co lute-
ranowie barzo sprostnie twirdzą, mieniąc, iżeśmy nie winni słuchać 
przełożonych naszych duchownych, jedno w tym, co nam przykazują 
z Słowa Bożego a Pisma Ś[więtego], które jest „jarzmo łagodne a brze-
mię lekkie”, jako Pan sam świadszy. Piotr też ś[więty] w Pirwszym Li-
ście tak nas uczy: „Bądźcież poddani wszelkiemu ludzkiemu stworze-
niu, to jest wszelkiemu przełożonemu człowiekowi, ani świetskiego, ani 
duchownego, ani złego, ani niegodnego nie wyjmując (nie dla niego, bo 
może tego niegodzien być, ale dla Boga)”. [190] A to „dla Boga” przykła-
da, iż to tak jest wola Boża, aby wszelka dusza przełożonych posłuszna 
była, jako pisze Paweł ś[więty], który to tam wykłada, co tu Piotr mówi 
„dla Boga”, tako pisząc: „Nie tylko dla gniewu”, to jest dla kaźni przełożo-

189
ale dla Boga) – popr. wyd.; ale) dla Boga – 1554-IV (bł.)

Matth[aei] 15

Esaiae 29

[Ad] Hebr[aeos] 13

Matth[aei] 23

Matth[aei] 11

1Petri 2

[Ad] Roma[nos] 13

Jeśli ludzie winni dzierżeć 
ustawy biskupie



271

nego onego, wystrzegając się karania, „ale i dla sumnienia”, abyśmy tym 
sumnienia swego i cudzego nie obrazili: swego – występując przeciwko 
woli Bożej, cudzego – zły przykład z siebie dawając. A tak, uchraniając 
się nie tylko doczesnej kaźni ludzkiej, ale i wiecznej od Boga, przełożo-
nych swych słuchać mamy. A nie tylko „strzegąc się, abyśmy kogo nie 
pogorszyli”, jako Melanchton uczy, ale i dla naszego własnego sumnienia, 
jako Paweł ś[więty] przykazuje, co się nie tylko na pastyrze a biskupy 
nasze, ale i na synody, ku którym przysłuchamy, ściąga.

[191] A co się zwyczajów (postronnych, mówię, nie powszechnych) 
dotycze, w tych się też z ludźmi, między którymi mieszkamy, zgadzać 
mamy, strzegąc się onych słów Pawła ś[więtego]: „Jeśli się kto widzi 
spornym być, my takiego zwyczaja nie mamy”, a onego się dzierżąc, iż 
w pokoju, to jest „ku pokojowi a ku zgodzie nas Bóg wezwał”. W tej 
mierze pilnie się pogorszenia wystrzegać mamy, „iżebyśmy ani Żydom, 
ani poganom, ani Kościołowi Bożemu, to jest krześcijanom, z którymi 
mieszkamy, pogorszenia z siebie nie dali, jako i ja (mówi ś[więty] Pa-
weł) we wszech rzeczach wszystkim się podobam, nie szukając tego, co 
mnie pożyteczno jest, ale co wielem, aby zbawieni byli”. A przeto tenże 
na drugim miescu pisze: „Jeśli pokarm pogarsza brata mego, nie będę na 
wieki mięsa jadł”. A czemu? Wszak nas pokarm Bogu nie zaleca. „Ale 
źle – prawi – człowiekowi, który z gorszenim je”. „A grzesząc tako prze-
ciwko braciej i obrażając ich chore sumnienie, przeciwko Krystusowi 
grzeszymy”. [192] Widzisz, jako tu a przecz ten ś[więty] Apostoł każe się 
powścięgać od jedła, które by miało być z pogorszenim ludzi, z którymi 
obcujemy? A <c>o tu o jedle a o mięsie pisze, to też mamy rozumieć 
o wszech inych rzeczach, sprawach i obrzędziech duchownych, które 
lubo z ustawy biskupiej, albo uchwały synodalskiej, lubo z zwyczaju 
pospolitego wzięte są w onej krainie albo farze, w której mieszkamy, 
a do której przyjdziemy, jeśliż się nie oderwała od jedności Kościoła 
ś[więtego] powszechnego. Chyba żeby takie zwyczaje, ustawy, uchwa-
ły a przykazania postronne ukazały się przeciwne być jasnemu Słowu 
Bożemu a nauce Kościoła powszechnego. Wszakoż i w tym nikt sobie 
płocho poczynać ani na swym zdaniu sadzić się nie ma, chcąc więcej ro-
zumieć niżli mu przystoi, a ukwapliwie ganiąc i depcąc zwyczaje wzięte 
albo uchwały i przykazania przełożonych swoich, pamiętając na ono, iż 
„umiejętność nadyma, ale miłość buduje”: ta cierpliwa jest i dobrotliwa, 
nie zaźrzy, nie czyni źle, nie nadyma się, nie pożąda tci, nie szuka swego 
własnego pożytku, nie zapala się, nie myśli źle, nie weseli się ze złości, 
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ale raduje się z prawdy, wszystko wycirpi, wszystkiemu wierzy, wszyst-
kiego się nadziewa, wszystko wydzierży. Przeto tej naśladujmy. „Po tej 
poznają wszystcy, iżeśmy Pana Krystusowi uczniowie”, jako sam mówi, 
a nie po takiej nauce, przez którą „mdły brat ginie, dla którego Pan Kry-
stus umarł”, która jednak nie jest nauka, abowim taki jeszcze się nie do-
uczył, jako ma umieć, jako tamże Paweł ś[więty] pisze.

[193] D.: A kiedy przykazanie ono pastyrskie albo zwyczaj postronny 
ubliża chwale Bożej albo od bojaźni i miłości Jego odwodzi, albo pogor-
szenie jakie ludziom z siebie daje, cóż czynić? M.: Miłość cię nauczy, co 
czynić. To, co i pogańscy mędrcowie obaczali. Pisze Plato zacny a wielki 
filozof, chwaląc ustawę Kreteńczyków a Lacedemończyków, iż u nich 
żadny młody człowiek nie śmie się pytać, jeśli dobre są ustawy ich po-
spolite, czy-li nie, ale wszystcy jednostajnymi ustami i głosmi jako dobre 
a od bogów ustawione pochwalać muszą, ani śmieją co inego o nich my-
ślić. Ale starszy jeśli co inego wynajdzie, aby z przełożonymi a z rówien-
niki swemi o tym gadał, gdzieby młodzi nie słyszeli.

[194] Daleko więcej my krześcijanie, wiedząc, iż od Boga przełożone 
mamy a iż On przez nie Kościół swój rządzi, mielibyśmy się wedle tej 
Platonowej nauki zachować, gdzie się któremu z nas przytrafi wętpić 
a niedobrze rozumieć o jakiej ustawie, uchwale albo zwyczaju kościel-
nym, nie wnet by z trzaskiem zganić a nogami chcieć wzgórę przewrócić, 
co się nam nie podoba, pogotowiu – nie zarzucać przeto ani lżyć przeło-
żonych, jako Luter i drudzy po nim w Niemcach uczynili. A cóż na tym 
zwyżyli? Jedno, iż ludzie swą wolą wzięli, a porzuciwszy stare zwyczaje 
i ustawy kościelne, ku bogomodlstwu i cnotam pobudzające a porządek 
i zgodę między krześcijany zachowające, nowych, nie lepszych się jęli 
albo też nie jęli, ale i ty, jako ustawy ludzkie, takiej porzucają, a pod 
postawą wolności a swobody krześcijańskiej każdy czyni, co mu się po-
doba, skąd tak wielki roztyrk i tak wiele wiar się narodziło, iż się trzeba 
bać, aby na koniec, porzuciwszy karność kościelną, i Pana Krystusa nie 
porzucili. [195] A przeto nie tak by się nam sprawować, ale jeśli się co 
komu w sprawie kościelnej nie podoba, utciwie by się przełożonych ko-
ścielnych dokładać, bacznym a statecznym ludziom rozpytawając, czemu 
a jako to ustawiono, a ukazując, czemu się nam nie podoba. A gdzieby 
się z onej rozmowy nalazło, iż się co obłądziło albo też dobra rzecz, jakoż 
to podczas bywa, in abusum a we złe się obróciła, tedy by się temu snad-
nie a urzędnie pogodziło, nie targając porządku kościelnego ani zgody, 
jedności i miłości spólnej krześcijańskiej, którą nam nawięcej Pan Kry-
stus i apostołowie Jego, jako-m po ty dni pokazował, zalecili, a jakoby 
za piątno albo hasło zostawili. [196] A gdzieby się im tam nie dość stało, 
tedy by dzierżeć się nauki Mojżeszowej, a uciekać się do zwirzchności 
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nawyższego kapłana a porucznika Pańskiego z przedniejszym ducho-
wieństwem, to jest do papieża i concilium. Tam by się prawda nalazła 
wedle obietnice Bożej, który ani w Starym Zakonie, póki w swej mocy 
był, ani w Nowym nigdy ludu swego nie opuścił. Tak bych wierzył, iżby 
się to dla Boga działo, a nie dla pożytku albo dla swej wolej, albo dla 
marnej chwały. Ale póki się co takiego nie stanie, nie mamy swowolnie 
gardzić ani zamietać zwyczajów wziętych, ani uchwał i ustaw biskupich, 
pamiętając na ony słowa Pawła ś[więtego], iż nam to niepożyteczno, 
gdzieby się im zgarda albo ciężkość jaka od nas działa; a na ony też Pań-
skie: „Biada temu człowiekowi, przez którego pogorszenie przychodzi”. 
A „lepsze posłuszeństwo niżli ofiary” – mówi Samuel. [197] Też-ci się 
Jewie zdrożno widziało nie ukuszać onego pięknego owocu z drzewa od 
Boga (którego wszelkie stworzenie dobre jest) stworzonego, a zwłaszcza 
słysząc ono pod przysięgą: „Któregokolwiek dnia jego ukusicie, otwo-
rzone będą oczy wasze a będziecie jako bogowie wiedzący dobre i złe”. 
[198] I Saulowi się zdało, iż się miał więcej Bogu polubić i przysłużyć, 
obracając stworzenie Boże ku chwale Jego a pożytkowi ludzkiemu, niżli 
iżeby je był pokaził wedle rozkazania Samuelowego. Rzeczesz: tam było 
przykazanie Boże, przeciw któremu Jewa z Jadamem i Saul wystąpili. 
Prawda, acz mógł też Saul temu miejsca nie dawać, aby to wola Boża 
była, czego w Piśmie Zakonu Bożego nie było, co on nie od Boga sa-
mego, ale od człowieka sobie podobnego słyszał. Ale jakożkolwiek ono 
iście nie było przykazanie Boże, kiedy Saul poprzysiągł wojsko swoje, 
aby się wszystcy aż do wieczora pościli, i widziało się Jonacie, synowi 
jego, niepotrzebne ani podrożne, a jednak okazał to Bóg, iż się gniewał 
o to, iż je Jonatas przestąpił. [199] Także iż Rechabitae wina nie pijali, 
nie Boże, ale ojca ich Jonadaba zakazanie było. A mógłby był snadź kto 
rzec, jako ci dzisiejszy mózgowcy zwykli mówić o pościech naszych, iż 
to była czartowska nauka, zakazująca używać tego, co Bóg stworzył ku 
używaniu z dzięką, jako Paweł ś[więty] pisze: „A iż wszelkie stworzenie 
Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzucono, co z dzięką przyjmowano 
bywa”. A iż tego pisma na on czas jeszcze nie było, mógł im ono na pa-
mięć przywieść, co Bóg pirwszym rodzicom naszym, a przez nie wszem 
ludziom powiedział: „A to-m wam dał wszelkie zioła, które rodzajne są 
na ziemi, i wszelkie drzewa, które w sobie mają nasienie swego rodza-
ju, aby wam były ku pokarmowi” etc., między którymi wino jest. A na 
koniec, iż im tam na on czas Hijeremijasz prorok z rozkazania Bożego 
kazał wino pić, skąd mogło się zdać, iż nie mieli w tym ojca słuchać ani 
się dzierżeć onego swego zwyczaju, nie tylko niepotrzebnego, ale – jako 
się zdało – przeciwnego Słowu Bożemu, a jednak je w tym Bóg pochwalił 
i zapłatę im za ono posłuszeństwo obiecał.
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[200] A tak my też ustawy ojców naszych a przełożonych duchownych, 
chocia się nam niepotrzebne, niepodrożne i niepobożne być zdadzą, nie 
lada jako porzucać ani szacować mamy, Bogu wszystko poruczając, który 
ma pieczą o nas, wedle pisma Piotra ś[więtego], i owszem – wedle obiet-
nice Pana samego: tak iż i włosy wszystki głów naszych u Niego policzone 
są. Będzie Ten o nas radził lepiej niż my sami o sobie, a rada i sprawa Jego 
jako mocna i skuteczna, tak też łagodna jest, jako Mędrzec o mądrości Bo-
żej pisze, a niepłocha ani burzliwa, jakie pospolicie nasze ludzkie bywają.

[201] A toż masz na krótce o nauce Kościoła ś[więtego] powszech-
nego i apostolskiego, która jest a jako rozmaita i gdzie jej szukać mamy, 
abowim nie gdzie indzie, jedno we wziętych zwyczajoch powszech-
nych, w uchwałach powszechnych a porządnych koncilij, w ustawach 
papieskich, a na koniec w zgodnym zdaniu i pisaniu biskupów i dokto-
rów kościelnych a od Kościoła przyjętych – stąd wykład prawy Pisma 
Ś[więtego] a co rada, co dopuszczenie, co przykazanie albo zakazanie, 
a to odmienne albo nieodmienne; stąd pewność podania Pańskiego 
i apostolskiego bez Pisma; stąd naukę zbawienną a prawdziwą około 
wszech wątpliwości i sporów, ani przez Pana samego, ani przez apostoły 
Jego nierozprawionych, brać a na niej się sadzić i uprzespieczać jako na 
mocnym słupie i gruncie prawdy mamy, mając za pewne, iż brony pie-
kielne przeciw niemu nigdy nie przemogą.

[202] A gdzieby nam tych czterzech nauk nie stawało około spra-
wy jakiej albo gadki kościelnej, w tej mierze słyszałeś, jako się sprawo-
wać mamy, to jest, iż godzi się nam nie każdemu swej albo też cudzej 
osobliwej dumy naśladować, ale dzierżeć się uchwał synodalskich albo 
zwyczajów wziętych onej krainy, w której przebywamy, albo zdania za-
cniejszych a wziętych doktorów, a na koniec ustaw i nauk biskupich, 
trwających w jedności Kościoła ś[więtego] powszechnego. Nie żebyśmy 
na nich jako na pewnej nauce Kościoła ś[więtego] powszechnego do 
końca polegali, ale żebyśmy nie lada jako co inego przedsiębrali, póki 
nam Kościół ś[więty] pewnej nauki nie poda. [203] A to przeto, iżeby-
śmy między sobą w Bogu Ojcu i w Panie Krystusie jedno byli: „Jedno 
ciało, jeden duch, jakośmy wezwani w jednej nadziei wezwania nasze-
go”, a jedno między sobą rozumiejąc i zgodnymi będąc, „jednymi usty 
tcili Boga i Ojca Pana naszego Jezu Krysta”, a drudzy na nas patrząc, iż 
się zgadzamy i miłujemy, poznaliby stąd, iżeśmy prawdziwie uczniowie 
Pana Krystusowi. A my też tak sprawując się wedle wolej Bożej, upewni-
libyśmy wezwanie i wybranie swoje, wedle nauki Piotra ś[więtego], a tam 
się dostali, gdzie jest Pan Krystus, to jest w chwale Boga Ojca.

[204] A przeto luteranowie, Osiandristae, Melanchthonistae, Zvinglia-
ni, Calviniani, sakramentarzowie, nowokrzczeńcy, anglicani, szwerme-
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rowie, pikardzi, Ruś, husowie i wszystcy ini, którzy do nas tej nauki nie 
przynoszą, ale się odłączają, jako Judasz ś[więty] pisze, a dumy swoje 
nauce Kościoła świętego przekładają, prawdy, której słup i grunt jest 
Kościół ś[więty], dosięgnąć nie mogą, ale ślepi są a rękami macają, jako 
Piotr ś[więty] pisze, zapamiętawszy oczyścienia starych grzechów swo-
ich, które w Kościele wzięli, a ślepe z sobą wespołek w dół zatracenia 
wiecznego prowadzą, którym ćma ciemności zachowana jest na wieki. 
[205] Z takimi nie tylko składu żadnego około wiary a spraw Zakonu na-
szego i bogomodlstwa mieć, ale ani do domów naszych je przyjmować, 
ani ich pozdrawiać, wedle nauki Jana ś[więtego] nie mamy, abowim kto 
je pozdrawia (rozumiej z niejakim pochwalanim albo przyzwalanim na 
ich błędy i odtargnienie), stawa się uczestnikiem ich złościwych uczyn-
ków. Pogotowiu pisma i nauki ich jako jadu koniecznie się strzec mamy 
wedle kanonu starego a zakazania kościelnego, które nie tylko siódme 
powszechne a porządne concilium, ale i kacyrskie niektóre conciliabulum 
konstantynopolskie – jako świadszy Teodoryt historyk – pochwala. 
A z tym się zgadza ustawa Konstantyna Pirwszego cesarza krześcijań-
skiego, który po wszystkim państwie swym rozkazał pisma kacyrskie 
popalić, a kto by je zachował, nic mu nie płaciło, jedno garło, o czym 
świadszy Sokrates i Sozomenus. Zgadza się też z tym poniekąd i Cypry-
jan święty, stary a zacny doktor i męczennik.

[206] A nie bez przyczyny tego przestrzegano, bo kacyrzowie barzo 
pochop i moc biorą ku bezbóstwu, iż tak rzeknę, „a mowa ich wkrada 
i szyrzy się jako cancer”, wedle Pisma Pawła ś[więtego]. O czym i Irene-
usz święty tako pisze: „Dlatego którzy opuszczają światłość Kościoła, 
ganią nieumiejętność świętych kapłanów, nie bacząc, iż daleko ważniej-
szy jest prostak nabożny niżli złej gęby a niewstydliwy mędrek. A tacy 
są wszystcy kacyrzowie a ci, którzy się mają za to, iżeby co mimo praw-
dę naleźli, naśladując tego, co pirwej powiedziano jest nieustawicznie 
i rozmaicie; a mdło chodząc, o jednychże rzeczach nie zawsze jedno 
rozumiejąc albo mówiąc, jako ślepi od ślepych wodzeni, sprawiedliwie 
upadną w zakryty dół nieumiejętności, zawżdy szukający, a nigdy praw-
dy nie najdujący. Przeto chronić się mamy ich nauk albo zdania, a z pil-
nością strzec, abyśmy się z nimi nie gadali, ale uciekać się mamy do Ko-
ścioła, a w jego łonie się wychować a Pańskim Pismem karmić”. [207] Ta 
nauka tego świętego Męczennika, acz tak dawno pisana jest, ale jakoby ją 
przyrznął na dzisiejsze czasy nasze, których kacyrzowie prawie wszystkę 
naukę Kościoła świętego wywracają i wyszpocają, ale nie przemogą – da 
li Bóg – ty brony piekielne, jako dotychmiast nie przemogły. Plewy, to 
jest lekcy ludzie, lada wiatrem nauki uniesieni, a bogobojnych ludzi taki 
wiatr z boiska Kościoła ś[więtego] nie zwienie.
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[208] D.: Nie wszystko-ć też źle, co piszą albo uczą. M.: A kto by im 
wierzył, kiedyby wszystko źle uczyli. Musi-ć majem lep zakryć, kto chce, 
iżeby nań ptacy przypadli. Musi na wędę robaczka albo mięsa jakiego 
nastrnożyć, kto chce rybę ułowić. Musi jad osłodzić a w dobrym jakim 
pokarmie albo napoju zadać, kto chce nieprawdę w kogo włudzić. Ale to 
nie lada, kto może rozeznać, co prawie, co nieprawie, co źle, a co dobrze 
napisano. Wiele k temu trzeba, a wiele się ich na tym myli, ci zwłaszcza, 
którzy o swym rozumie wiele dzierżą.

[209] Nieźle-ć począł Luter, by tak był dokonał! Jął się przeciwko 
złej sprawie i abusus, które się za niedbalstwem albo też za przeźrzenim 
przełożonych duchownych pospolicie między ludzie wkradały, mówić 
i pisać. Nie było co ganić, by się był dalej nie uniósł, a by to był czynił 
z miłości krześcijańskiej, a nie z waśni, a tam, gdzie tego czas i miej-
sce było. „Każdemu Bóg przykazał mieć pieczą o bliżnim swoim”, mówi 
Mędrzec. Ale iż się to podobało ludziom, a byli też drudzy, którzy się 
zastawiali, bądź z dobrego, bądź ze złego umysłu, nie przestał na tym, ale 
chcąc się ludziom więcej przypodobać a przeciwniki ony swoje ohydzić, 
począł strzęsać nauki kościelne, a potym apostolskie i też Pańskie, które 
swowolnym ludziom przykre a przycięższym były, mieniąc je ustawami 
ludzkimi, zniewolającemi swobodę przez Ewanjeliją wszem krześcija-
nom podaną, albo też abusus, a złemi zwyczajmi a naukami czartowski-
mi, które by zaćmiały chwałę Bożą a zbawieniu ludzkiemu przeszkadzały. 
A ty rzeczy ozdabiał wysławianim niedostatków naszych a łaski i mi-
łosierdzia Bożego. Dobra rzecz, by się pod nią co inego nie zakrywa-
ło, co-m wyższej namienił, co iż smaczno ludziom, łacno się wespołek 
z onym dobrym w serca wkradało. [210] Widząc, iż to płatno było, jęli 
się tego Carolstadius, Zvinglius, Muncerus i ini towarzysze i rówiennicy 
jego. A tak, zaźrząc jeden drugiemu, a chcąc mieć jeden nad drugiego, 
poszli de bene in melius, jako ono mówią, jeden drugiego lepiej, aż się 
ledwy o wiarę oparli, i tę – jako dobrzy barwierzowie – z serc ludzkich 
do ust przypędzili, aby i tej snadź tym prędzej pozbyli za tureckim (czego 
Boże uchowaj!) przymuszenim albo przyściem Antykrystowym, albo też 
za jakim nowym a sprostniejszym kacyrstwem, którego się jeszcze trzeba 
obawiać, „bo nie śpi czart, ale krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by 
pożarł”, jako Piotr święty pisze.

[211] D.: Jakoż poznać, co dobrze, a co źle uczą? M.: Mają złotnicy 
kamień, którym złoto próbują, jeśli prawe a szczyre, czy nie; mają też 
i mincarze i ci, którzy się około drogiego kamienia obirają, swe próby, 
któremi doświadszają i rozeznawają, co dobra minca, co zła, a co prawy 
kamień, co abentajer. A to-m ja też tobie dał próbę, po której snadnie 
poznasz w naszym Zakonie, która prawa a podrożna nauka, a która obłę-
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dliwa i kacyrska. A to jest nauka Kościoła świętego, o której się dziś mó-
wiło. Tą możesz, i owszem masz każdą naukę spróbować a doświadszyć, 
jeśli dobra, czy-li zła; podrożna, czy-li zdrożna; prawa, czy-li obłędliwa; 
pobożna, czy-li kacyrska, abowim którakolwiek nauce Kościoła świę-
tego powszechnego przeciwna jest, bądź tego ist a pewien, iż zła jest, 
zdrożna, obłędliwa, kacyrska i Bogu przeciwna. [212] Ale jako kamień 
a próbę mając, przedsię nie lada kto pozna ani złota, ani mince, ani ka-
mienia, który prawy, który nieprawy, ale o takowych rzeczach mistrzów 
się ćwiczonych w onym rzemieśle radzimy, tak też chocia wszystcy wie-
my albo mamy wiedzieć, iż Kościół święty powszechny jest próba nauki 
krześcijańskiej, ale jednak nie każdy umie tej próby używać ani każdy 
wie, która nauka jest Kościoła świętego powszechnego, która nie, przeto 
o tym uczonych a ćwiczonych w tym rzemieśle radzić się i słuchać mamy, 
a nie młodzików.

[213] D.: Radbym to widział, iżebyś mi tą próbą pokazał i wywiódł, 
jako która duma a nauka, bądź Lutrowa, bądź Melanchtonowa, bądź 
Osyjandrowa, bądź też Zwinglijuszowa, Kalwinowa, Husowa, nowo- 
krzczeńcza, pikardska, angelska albo szwermerska, przeciwna jest nauce 
Kościoła świętego powszechnego, zwłaszcza około tych artykułów, które 
się ninie u nas między ludźmi nawięcej strząsają. M.: Niemała to rzecz, 
a czasu teraz niemasz i ja-m też po prawdzie na to niegotów. D.: Więc 
jutro. M.: Ani jutro, ani pojutrze, bo muszę teraz na czas odjechać. D.: To 
ina. A rychło-ż zasię będziesz? M.: Nie wiem. D.: Żal mi tego, iż odjeż-
dżasz. M.: Cóż temu rzec, musimy starszych słuchać. Awo się rychło – da 
li Bóg – wrócę, albo też tam będąc, wziąwszy czas na to, zbiorę-ć to, co 
żądasz, i spisawszy, przyślę. D.: Boże daj to! Nie mógłbyś mi wdzięczniej-
szej rzeczy uczynić, a ludziom naszym pożyteczniejszej.

Dokończenie.

O nauce Kościoła świętego Rozmowa IV [208]–[213]
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Wy k az znaków i  sk rótów  
przyjętych w e dycj i

 

1. Znaki edytorskie  
i skróty w transkrypcji oraz w komentarzach

‹ ›   nawiasy kątowe w tekście dzieła oznaczają 
koniektury i emendacje wprowadzone przez 
wydawcę

[ ]   nawiasy kwadratowe sygnalizują uzupełnie-
nia wydawcy, mające charakter redakcyjny, 
w tym również rozwiązania skrótów i tytu-
łów grzecznościowych

act.   actio
al.   alias
can.   canon
cap.   caput
dist.   distinctio
haeres.   haeresis
inc.   incipit
(bł.)   lekcja uznana przez wydawcę za błędną
(bł. opust.)   we wskazanym fragmencie nastąpiło błędne 

(pozaintencjonalne) opuszczenie partii tek-
stu lub pojedynczego słowa

popr. wyd.   poprawka wydawcy
praef.   praefatio
ses.   sessio
szp.   szpalta

2. Skróty cytowanych edycji, utworów i opracowań

Act. Apost.   Acta Apostolorum, ed. R.A. Lipsius, M. Bon-
net, Lipsiae 1891.
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Alan. Alanus de Insulis
  Contr. haeret. De fide catholica contra haereticos libri IV = 

PL1 210,303–430.
Alcuin. Flaccus Albinus Alcuinus
  De assumpt. De assumptione Beatae Mariae Virginis = PL 

40,1141–1148.
Ambros. Aurelius Ambrosius
  Comment. in epist. Commentaria in epistolas beati Pauli = PL 

17,45–508 [utwór anonimowego autora przy-
pisywany w epoce Kromera Ambrożemu].

Arist. Aristoteles
  EN Etyka nikomachejska
Athan. Athanasius Alexandrinus
  Apolog. Apologia contra Arianos = PG2 25,239–411.
  Epist. de decr. Epistola de decretis = PG 25,415–476.
August. Aurelius Augustinus Hipponensis
  Conf. Confessionum libri XIII = PL 32,659–868.
  Contr. epist. Manich. Contra epistolam Manichaei, quam vocant 

Fundamenti liber unus = PL 42,173–207.
  Contr. lit. Petil. Contra litteras Petiliani libri tres = PL 43,245–391.
  De bapt. De baptismo contra Donatistas libri VII = PL 

43,107–244.
  De bon. con. De bono coniugali = PL 40,373–396.
  De Gen. ad litt. De Genesi ad litteram libri XII = PL 34,245–

486.
  De haeres. De haeresibus ad Quodvultdeum = PL 42,21–50.
  De Trinit. De Trinitate libri XV = PL 42,619–1098.
  De unic. bapt. De unico baptismo = PL 43,595–613.
  De ver. relig. De vera religione liber unus = PL 34,121–173.
  Epist. Epistolae = PL 33,61–1093.
  In Evang. Ioan. Tractatus in Evangelium Ioannis = PL 35,1379–1977.
  Quaest. Vet.
  et Nov. Test. Quaestiones Veteris et Novi Testamenti = PL 

35,2213–2416.
  Retract. Retractationes = PL 32,583–656.
  Serm. Sermones = PL 38,23–1484; PL 39,1493–1638.
  Serm. supp. Sermones suppositi = PL 39,1735–2173.
Basil. Basilius Caesariensis
  De paenit. Homilia de paenitentia = PG 31,1475–1488 

[utwór przypisywany w epoce Kromera Ba-
zylemu].

1  J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus…Series Latina, Parisiis 1844–1865.
2  J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus…Series Graeca, Parisiis 1857–1866.
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  De Spirit. Sanct. Liber de Spiritu Sancto = PG 32,67–218.
  Opera omnia Omnia Divi Basilii Magni Archiepiscopi Cae- 

sareae Cappadociae, quae extant, Opera, Ba-
sileae: H. Froben, 1540.

Bernard. Claraevall. Bernardus Claraevallensis
  De consid. De consideratione libri quinque ad Eugenium 

Tertium = PL 182,727–809.
  Serm. in Cant. Cant. Sermones in Cantica Canticorum = PL 183, 

785–1198.
Biblia 1528   Biblia. Habes in hoc libro prudens lector 

utriusque instrumenti novam translationem 
editam a…Sancte Pagnini Lucensi, Lugduni: 
[br. druk.], 1528.

Buc. Martinus Bucerus
  Acta coll. Ratisb. Acta colloquii in comitiis imperii Ratisbonae 

habiti, Vesaliae: I. Blawe, 1542.
  Defens. Defensio adversus axioma catholicum, id est 

criminationem R.P. Roberti episcopi Abrin-
censis, Argentorati: M. Apiarius, 1534.

  Fürber. zum Conc. Fürbereitung zum Concilio, wie alle recht 
Gottsför[ch]tigen, von be[i]den jetzt fürneh-
men Teilen, so man alt- und neugläubige, 
Bäpstische und Lutherische, nennet, zu Ei-
nigkeit Christlicher Kirchen kommen…mö-
gen, Straßburg: M. Apiarus, 1533.

Bulling. Henricus Bullingerus
  Adv. anabapt. Adversus anabaptistas libri VI, Tiguri: 

Ch. Froschover, 1560.
  Assert. Utriusque in Christo naturae tam divinae quam 

humanae contra varias haereses, pro confes-
sione Christi catholica, assertio orthodoxa, 
Tiguri: Ch. Froschover, 1534.

  De orig. De origine erroris libri duo, Basileae: Th. Wolff, 
1528.

Cael. Caelestinus I
  Epist. et decr. Epistolae et decreta = PL 50,417–558.
Calvin. Ioannes Calvinus
  Inst. 1550 Institutio Christianae religionis, Genevae: 

I. Gerard, 1550.
Canis. Petrus Canisius
  Sum. Doctr. Christ. Summa Doctrinae Christianae per quaestiones 

tradita…, Wien: M. Zimmermann, 1555.
Cat. Rom.   Catechismus Romanus, Dillingae: S. Mayer, 

1567.
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Chrys. Ioannes Chrysostomus
  Expos. in Psalm. Expositio in Psalmos (Homiliae in Psalmos) = 

PG 55,35–528.
  Hom. in Act. Homiliae LV in Acta Apostolorum = PG 60, 

13–584.
  Hom. in Epist. II
  ad Thessal. Homiliae V in Epistolam secundam ad Thes-

salonicenses = PG 62,467–500.
  Hom. in Matth. Homiliae in Matthaeum XC = PG 57,21–472; 

PG 58,469–794.
  Opera Opera…, t. 1–5, Basileae: H. Froben, 1558.
C.I.C. Corpus iuris civilis
  Cod. Iust. Corpus iuris civilis, recognovit P. Krueger, 

Berolini 1892, t. 2: Codex Iustiniani.
  Dig. Corpus iuris civilis, recognovit Th. Momm-

sen, Berolini 1872, t. 1: Digesta.
Clem. Rom. Clemens Romanus
  Const. apost. Constitutiones apostolicae = PG 1,509–1156 

[utwór przypisywany w epoce Kromera Kle-
mensowi].

  Epist. Epistolae decretales = PG 1,459–508 [utwór 
przypisywany w epoce Kromera Klemenso-
wi] [zob. też Isid. Merc. Decret. coll.].

  Recogn. Recognitiones = PG 1,1157–1476 [utwór przy-
pisywany w epoce Kromera Klemensowi].

Cochl. Ioannes Cochlaeus
  Art. CCCCC Articuli CCCCC Martini Lutheri, ex sermo-

nibus eius sex et triginta, quibus singulatim 
responsum est, Coloniae: P. Quentel, 1525.

  De act. et script. Commentaria de actis et scriptis Martini 
Lutheri Saxonis, Moguntiae: F. Behem, 1549.

  De can. Script. De canonicae Scripturae et catholicae Ecclesiae 
auctoritate ad Henricum Bullingerum libellus, 
Ingolstadii: A. Weissenhorn, 1543.

Conc. omn.   Conciliorum omnium, tum generalium, tum pro-
vincialium atque particularium…aliquot locorum 
millibus in synodis et epistolis decretalibus hacte-
nus editis…emendatis et restitutis per F. Lauren-
tium Surium Carthusianum, tomi 1–4, Coloniae 
Agrippinae: G. Calenius, I. Quentel, 1567.

Condem. doctr.   Condemnatio doctrinalis librorum Martini 
Lutheri, per quosdam magistros nostros Lo-
vanienses et Colonienses facta, Wittenbergae: 
M. Lotther iun., 1520.
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Conf. Aug. 1531   [Melanchthon Ph.], Confessio fidei exhibita 
invictiss[imo] Imp[eratori] Carolo V. Cae- 
sari Aug[usto] in comiciis Augustae anno 
MDXXX. Addita est Apologia Confessionis, 
Wittenbergae: G. Rhau, 1531.

Conf. Aug. 1540   [Melanchthon Ph.], Confessio fidei exhibita 
invictiss[imo] Imp[eratori] Carolo V. Cae- 
sari Aug[usto] in comiciis Augustae anno 
MDXXX. Addita est Apologia Confessionis 
diligenter recognita, Wittenbergae: G. Rhau, 
1540.

Corn. Cornelius
  Epist. Epistolae = PL 3,715–848.
Cypr. Cyprianus Carthaginensis
  Epist. Epistolae = PL 4,191–438 [rozproszona w PL 3 

korespondencja Cypriana cytowana jest 
w objaśnieniach według tytułu listu oraz 
miejsca w wydaniu Patrologii z zastosowa-
niem ogólnego skrótu Epist.].

  Epistular. Epistularium. Epistulae 58–81, edidit 
G.F. Diercks, Turnhout 1996 („Corpus Chri-
stianorum. Series Latina” 3C).

  Unit. Eccl. Liber de unitate Ecclesiae = PL 4,493–520.
Cyril. Cyrillus Alexandrinus
  Thes. Thesaurus de Sancta et Consubstantiali Tri-

nitate = PG 75,9–660.
CT   Concilium Tridentinum: Diariorum, acto-

rum, epistularum, tractatuum nova collec-
tio, edidit Societas Goerresiana Promoven-
dis inter Germanos Catholicos Litterarum 
Studiis, t. 1–13, Friburgi Brisgoviae 1901– 
2001.

Damasc. Ioannes Damascenus
  Serm. de defunctis Oratio de iis, qui in fide dormierunt / Sermo 

de defunctis = PG 95,247–278.
Dion. Dionysius Areopagita
  Div. nom. De divinis nominibus = PG 3,586–996 

[utwór anonimowego autora przypisywa-
ny w epoce Kromera Dionizemu Areo- 
pagicie].

  Eccl. hier. De ecclesiastica hierarchia = PG 3,369–584 
[utwór anonimowego autora przypisywa-
ny w epoce Kromera Dionizemu Areo- 
pagicie].
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Disp. Lips.   Disputatio excellentium D. doctorum Ioannis 
Eccii et Andreae Carolostadii, quae cepta est 
Lipsiae XXVII Iunii an. MDXIX; Disputatio 
secunda D. Doctorum Ioannis Eccii et Andre-
ae Carolostadii, quae cepit XV. Iulii; Dispu-
tatio eiusdem D. Ioannis Eccii et D. Martini 
Lutheri Augustiani quae cepit IIII. Iulii, [Er-
furt: b. druk.], [1519] [dysputa z M. Lutrem 
dostępna w WA3 2, s. 254–383].

Dok. sob.   Dokumenty soborów powszechnych…, układ 
i oprac. ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk 
Pietras SJ, Kraków, t. 1: 2002, t.2: 2003, t. 3: 
2003, t. 4: 2004.

Dok. synod.   Dokumenty synodów. Synody i kolekcja praw: 
t. 1: Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, 
oprac. ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pie-
tras SJ, Kraków 2006; t. 4: Dokumenty syno-
dów od 381 do 431 roku, oprac. ks. Arka-
diusz Baron, ks. Henryk Pietras SJ, Kraków 
2010; t. 6: Dokumenty synodów od 431 do 
504 roku, oprac. ks. Arkadiusz Baron, ks. 
Henryk Pietras SJ, Kraków 2011; t. 8: Doku-
menty synodów od 506 do 553 roku, oprac. 
ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras SJ, 
Kraków 2014.

Epiph. Epiphanius Salaminensis
  Ancor. Ancoratus = PG 43,11–236.
  Panar. Panarium, sive Arcula adversus octoginta hae- 

reses = PG 41,173–1199; PG 42,11–886.
Erasm. Desiderius Erasmus Roterodamus
  Annotat. In Novym Testamentum annotationes ab ipso 

auctore iam quintum sic recognitae ac locuple-
tae, ut prope modum novum opus videri pos-
sit, Basileae: in officina Frobeniana, 1519.

  Diatr. De libero arbitrio diatribe, sive collatio, Basi-
leae: J. Froben, 1524.

  Rozm. Rozmowy. Wybór, przeł. i oprac. M. Cytow-
ska, Warszawa 1969.

Euseb. Eusebius Caesariensis
  Demonstr. Demonstratio Evangelica = PG 22,9–795.

3  D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, hg. von J.K.F. Knaake et al., Weimar 1883–1929. Towa-
rzyszące WA dodatkowe skróty w układzie całości oznaczają następujące działy: BR = Briefwechsel; DB = 
Die Deutsche Bibel; TR = Tischreden.
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  HE Ecclesiasticae historiae libri decem = PG 
20,9–906.

Evagr. Sch. Evagrius Scholasticus
  HE Historia ecclesiastica = PG 86b,2415–2913.
Flav. Iosephus Flavius
  Ant. Iud. Antiquitates Iudaicae
Friedberg Emil Albert Friedberg
  Corp. iuris canon. 1 Corpus Iuris Canonici, recognovit et adno-

tatione critica instruxit A. Friedberg, Graz 
1959, pars prior: Decretum magistri Gra- 
tiani.

Gen. Gennadius Massiliensis
  De eccl. dogm. De ecclesiasticis dogmatibus = PL 42,1213–

1222 [utwór przypisywany w epoce Krome-
ra Augustynowi z Hippony].

Grat. Gratianus de Clusio
  Decr. Decretum Divi Gratiani universi iuris canonici 

pontificias constitutiones et canonicas brevi 
compendio co[m]plectens, una cum glossis 
et thematibus prudentum, et doctorum suf-
fragio comprobatis…, Lugduni: I. Pidaeius, 
1553 = PL 187, passim.

Greg. Mag. Gregorius Magnus
  Dial. Dialogorum libri IV = PL 77,149–430.
  Epist. Epistolarum libri quattuordecim = PL 77,441–

1326.
Greg. Naz. Gregorius Nazanzenus
  Orat. Orationes I–XXVI = PG 35,395–1252.
   Orationes XXVII–XLV = PG 36,9–623.
Gualt. Rodolphus Gualtherus
  Antichr. Antichristus, id est Homiliae quinque, quibus 

Romanum Pontificem verum et magnum il-
lum antichristum esse probatur, [Tiguri: 
Ch. Froschaver], 1548.

Hier. Hieronymus Stridonensis
  Adv. Iov. Libri duo adversus Iovinianum = PL 23,211–

336.
  Apol. adv. Ruf. Apologeticus adversus Rufinum = PL 23,397–

492.
  Comment. in Epist.
  ad Tit. Commentarius in Epistolam ad Titum = PL 

26,555–599.
  Comment. in Ezech. Commentaria in Ezechielem = PL 25,15– 

490.
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  Comment. in Matth. Commentaria in Evangelium S. Matthaei = 
PL 26,15–218.

  Epist. Epistolae = PL 22,325–1182.
  Vir. illustr. De scriptoribus ecclesiasticis sive De viris il-

lustribus = PL 23,602–720.
Hil. Hilarius Pictaviensis
  De Trinit. De Trinitate libri duodecim = PL 10,25–472.
Hom. Homeros
  Il. Ilias
  Od. Odyssea
Hos. Stanislaus Hosius
  Conf. Confessio fidei catholicae Christiana, Dilingae:  

S. Mayer, 1557.
  Expr. Dei verbo De expresso Dei verbo, Dilingae: S. Mayer, 

1558.
  Dial. Dialogus de eo, num calicem laicis et uxores 

sacerdotibus permitti ac divina officia vulgari 
lingua peragi fas sit, Dilingae: S. Mayer, 
1558.

Hug. Ether. Hugo Etherianus
  De haeres. De haeresibus contra Graecos = PL 202, 227–

403.
Ign. Ignatius Antiochenus
  Epist. Epistolae, tum dubiae et suppositae = PG 

5,643–970.
Innoc. I Innocentius I
  Epist. Epistolae et decreta = PL 20,463–638 [zob. 

też Isid. Merc. Decret. coll.].
Iren. Irenaeus Lugdunensis
  Adv. haeres. Adversus haereses libri quinque = PG 7,433–

1224.
Isid. Merc. Isidorus Mercator
  Decret. coll. Decretalium collectio = PL 130, 19–60 (Cle-

mens Romanus); 67–88 (Anacletus); 189–
200 (Felix I); 217–226 (Marcellus); 657–678 
(Damasus); 693–742 (Innocentius I); 921–
930 (Hilarius I); 987–992 (Anastasius II); 
1065–1068 (Bonifacius II).

Iust. Mart. Iustinus Martyr
  Apolog. prima Apologia prima pro Christianis = PG 6,327–

440.
Jan z Koszyczek Jan z Koszyczek
  Rozm. Rozmowy, które miał król Salomon mądry 

z Marchołtem grubym a sprośnym, w: Proza 
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polska wczesnego renesansu, oprac. J. Krzy-
żanowski, Warszawa 1954, s. 83–120.

Karlst. Andreas Carolstadius
  Von Anbet. Von Anbetung und Ehrerbietung der Zeichen 

des Neuen Testaments, [Augsburg: M. Ram-
minger, 1521].

Kirchenordn. Bb. Nbg.   [Osiander A.], Kirchenordnung in meiner 
Gnädigen Herrn der Markgrafen zu Bran-
denburg und Eines Ehrbaren Rats der Stadt 
Nürnberg Oberkeit und Gebieten, wie man 
sich beide mit der Lehre und Zeremoni-
en halten solle, Nürnberg: J. Gutknecht, 
1533.

Koch. Jan Kochanowski
  Satyr Satyr albo Dziki mąż, Zygmuntowi Augusto-

wi, królowi polskiemu, przypisany, w: tenże, 
Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, War-
szawa 1980, s. 57–70.

  Zgoda Zgoda, w: tenże, Dzieła polskie, oprac. J. Krzy-
żanowski, Warszawa 1980, s. 49–53.

Lasc.  Ioannes Lascus
  Comp. doctr. Compendium doctrinae de vera unicaque 

Dei et Christi Ecclesia eiusq[ue] fide et con-
fessione pura, in qua peregrinorum Ecclesia 
Londini instituta est aucto[ri]tate atq[ue] 
assensu sacrae Maiestatis Regiae, Londini: 
S. Mirdmann, 1551.

Leo Leo I Magnus
  Epist. Epistolae = PL 54,551–1234.
  Serm. Sermones = PL 54,137–552.
Liber. Liberatus Carthaginensis
  Brev. Breviarium causae Nestorianorum et Euty-

chianorum = PL 68,969–1052.
Luth. Martinus Lutherus
  Abrog. miss. De abroganda missa privata sententia, Wit-

tenbergae: [M. Lotter iun.], 1522 = WA 8, 
s. 398–476.

  Assert. Omnium articulorum, per novissimam Le-
onis decimi bullam impie et frigide damna-
torum, assertio, [Basileae: A. Petri], 1521 = 
WA 7, s. 91–151.

  Ausl. der Evang. Auslegung der Evangelien an den fürneh- 
msten Festen im ganzen Jahr, Wittenberg: 
G. Rhau, 1530.
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  Betbüchlin Ein Betbüchlin, Wittenberg: J. Rhau- 
-Grunenberg, 1522 = WA 10,2, s. 331–501.

	 	 Cap.	fid.	 Capita	fidei	Chri[s]tianae contra papam et 
portas inferorum, Wittenbergae: J. Klug, 
1542 = WA 50, s. 160–254.

  Capt. Bab. De captivitate Babylonica Ecclesiae, Wit-
tenbergae: [M. Lotter iun.], 1520 = WA 6, 
s. 484–573.

  Contr. Cathar. Ad librum eximii magistri nostri Ambrosii 
Catharini defensoris Sylvestri Prieratis 
acerrimi responsio cum exposita visione 
Danielis VIII de Antichristo, Wittenbergae: 
[M. Lotter iun.], mense Iulio 1521 = WA 7, 
s. 698–778.

  De confes. De confessione et Eucharistiae Sacramento, 
De usu et confessione Christianae liberta-
tis sermo, ab ipso quidem auctore in verna-
cula recens aeditus, ac iuxta recens Latio 
donatus a Iohanne Lonicero, [Straßburg: 
J. Herwagen], 1524 = WA 15, s. 438–453, 
481–497.

  De paenit. Sermo de paenitentia, Wittenbergae: J. Rhau- 
-Grunenberg, 1518 = WA 1, s. 317–324.

  Dec. praec. Decem praecepta Wittenbergensi predicata 
populo, Lipsiae: M. Lotter sen., 1519 = WA 
1, s. 394–521.

  Erm. zum Fried. Ermahnunge zum Friede auf die zwölf Arti-
kel der Baurschaft in Schwaben, Wittenberg: 
J. Klug, 1525 = WA 18, s. 279–334.

  Excom. Sermo de virtute excommunicationis, [Augs-
burg: S. Otmar], 1519 = WA 1, s. 634–643.

  Execr. antichr. bull. Adversus execrabilem antichristi bullam, Wit-
tenbergae: [M. Lotter iun.], 1520 = WA 6, 
s. 595–612.

  Himmelfahrt. Ein Sermon an unsers Herren Himmelfahrts- 
tag, Wittenberg: [J. Rhau-Grunenberg], 
1523 = WA 12, s. 552–565.

  Inst. min. De instituendis ministris Ecclesiae, ad claris-
simum senatum Pragensem Bohemiae, Wit-
tenbergae: [L. Cranach, Ch. Döring], 1523 = 
WA 12, s. 160–196.

  Neues Test. Das Neue Testament Deutsch, Wittenberg: 
[M. Lotter iun., 1522] = WA 6–7.

  Operat. in Psalm. Piae ac doctae in Psalmos operationes, 
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Basileae: A. Petri, 1521 = WA 5, s. 19– 
673.

  Praep. ad mor. Sermo de praeparatione ad moriendum e ver-
naculo in Latinum versus, Lipsiae: M. Lotter 
sen., 1520 = WA 2, s. 680–697.

  Resolut. Resolutiones disputationum de virtute indul- 
gentiarum, Basileae: J. Froben, 1518 = WA 1, 
s. 522–628.

  Serm. de Euchar. Sermo elegantissimus super sacramento corpo-
ris et sanguinis Christi, Hagenoae: J. Setzer, 
1527 = WA 19, s. 474–523.

  Unterricht Unterricht auf etlich Artikel, [Wittenberg: 
J. Rhau-Grunenberg], 1519 = WA 2, s. 66–
73.

  Vom ehelich. Leb. Vom ehelichen Leben, Wittenberg: [J. Rhau- 
-Grunenberg], 1522 = WA 10,2, s. 267–304.

  Von Anbet. Von Anbeten des Sacraments des heiligen Leich- 
nams Christi, Wittenberg: [J. Rhau-Grunen-
berg], 1523 = WA 11, s. 417–456.

  Von der Tröst. Ein Sermon von der Tröstung des heiligen 
Geist in der Verfolgung, [Erfurt: W. Stürmer], 
1522 = WA 10,3, s. CIV–CVII, 147–155.

  Vot. monast. De votis monasticis iudicium, Basileae: [A. Pe-
tri], 1522 = WA 8, s. 564–669.

  Von dem neuem Test. Ein Sermon von dem neuen Testament, das ist 
Von der heiligen Messe, Wittenberg: J. Rhau- 
-Grunenberg, 1520 = WA 6, s. 349–378.

  Wiedertaufe Von der Wiedertaufe an zween Pfarrherrn, 
Wittenberg: H. Lufft, 1528 = WA 26, s, 137–
174.

Lyrinen. Vincentius Lyrinensis
 Commonit. Adversus profanas omnium novitates haereti-

corum commonitorium = PL 50,637–686.
Mansi Giovanni Domenico Mansi
   Sacrorum conciliorum nova et amplissima 

collectio…, t. 1–31: Florentiae–Venetiis 
1759–1798; t. 33: Parisiis 1902.

Melanchth.  Philippus Melanchthon
  Adv. anabapt. Adversus Anabaptistas…iudicium, [Hagenau: 

J. Setzer], [ca. 1528].
  Annot. ad Rom.
  et ad Corint. Annotationes…in Epistola[m] Pauli ad Ro-

manos unam et ad Corinthios duas, Basileae: 
Th. Volfius, 1523.
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  Annot. in Ioan. In Evangelium Ioannis annotationes, Basileae: 
Th. Volfius, 1523.

  Apolog. Confessio fidei exhibita invictiss[imo] Im-
p[eratoro] Carolo V. Caesari Aug[usto] in 
comiciis Augustae anno M.D.XXX. Addita 
est Apologia Confessionis, Wittenbergae: 
G. Rhau, 1531.

  Enarrat. Epist.
  ad Colos. Enarratio epistolae Pauli ad Colossenses, Wit-

tenbergae: I. Crato, 1559.
  Loci 1521 Loci communes theologici, Wittenbergae: 

M. Lotter iun., 1521.
  Loci 1536 Loci communes theologici, Argentorati: I. Al-

bertus, 1536.
  Loci 1541 Loci communes theologici, Wittenbergae: 

P. Seitz, 1541.
  Unterricht Unterricht der Visitatorn an die Pfarrherrn 

im Kurfürstentum zu Sachsen, Wittenberg: 
[N. Schirlentz], 1528.

Nic. Nicolaus I
  Epist. Epistolae = PL 119,769–1183.
NKPP   Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowio-

wych polskich, w oparciu o dzieło S. Adal-
berga opracował zespół redakcyjny pod kie-
runkiem J. Krzyżanowskiego, t. 1: Warszawa 
1969; t. 2: Warszawa 1970; t. 3: Warsza- 
wa 1972.

Oecolamp. Ioannes Oecolampadius
  Annot. ad Chrys. Psegm. Divi Ioannis Chrysostomi Psegmata qu-

aedam, nuperrime…in Latinum primo versa 
cum annotationibus, Basileae: A. Cratander, 
1523.

  Dialogus Quid de Eucharistia veteres Graeci tum Latini 
senserint dialogus, in quo epistolae Philippi 
Melanchthonis et Ioannis Oecolampadii in-
sertae, [b. m.: b. druk.], 1530.

  Enarrat. in Matth. Enarratio in Evangelium Matthaei, Basileae: 
[A. Cratander], 1536.

Orech. Stanislaus Orechovius
  Eccl. Christi Pro Ecclesia Christi ad Samuelem Macieio-

vium Episcopum Crac[oviensem], Cracoviae: 
H. Vietor, 1546.

Orig. Origenes Adamantius
  Comment. in Epist.
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  ad Rom. Commentaria in Epistolam B[eati] Pauli ad 
Romanos = PG 14,833–1292.

  Comment. in Matth. Commentaria in Evangelium secundum Mat-
thaeum = PG 13,829–1800.

  Hom. in Ezech. Homiliae in Ezechielem = PG 13,663–768.
  Hom. in Lev. In Leviticum homiliae = PG 12,405–574.
Pigh. Albertus Pighius
  Hier. eccl. Hierarchiae ecclesiasticae assertio, eorum, 

quae in toto hoc opere notatu digniora sunt, 
indices duo copiosissimi, Coloniae: M. Nove-
sianus, 1538.

Plat. Plato
  Leg. De legibus; przekład: Prawa, w: idem, Pań-

stwo, Prawa (VII ksiąg), przeł. W. Witwicki, 
Kęty 1999, s. 339–502.

Plin. Mi. Gaius Plinius Secundus Minor
  Epist. Epistolae, w: Epistolarum libri novem. Epi-

stolarum ad Traianum liber, Panegirycus, 
recognovit H. Keil, Lipsiae 1886, s. 1–197.

Polycar. Polycarpus Smyrnaeus
  Epist. ad Philipp. Epistola ad Philippenses = PG 5,1005–1016.
Prosp. Prosperus Aquitanus
  Chron. Chronicum integrum = PL 51,535–606.
Rej Mikołaj Rej
  Żywot Żywot człowieka poczciwego, w: idem, 

Źwierciadło albo Kstałt, w którym każdy 
stan snadnie się może swym sprawam, jako 
we źwierciedle, przypatrzyć, wyd. J. Czubek 
i J. Łoś, wstępem opatrzył I. Chrzanowski, 
t. 1 (s. 32–322), t. 2 (s. 1–148), Kraków 1914.

Rheg. Urbanus Rhegius
  Catech. puer. Catechismus minor puerorum, Halae: P. Bru-

bach, 1535.
Ripa Cesare Ripa
  Ikon. Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 1998.
Rufin. Rufinus Aquileiensis
  HE Historiae ecclesiasticae libri duo = PL 21,461–540.
Socr. Sch. Socrates Scholasticus
  HE Historia ecclesiastica = PG 67,30–842.
Soto Dominicus Soto
  De iust. et iurem Libri decem de iustitia et iurem…, Lugduni: 

G. Rovillius, 1559.
Soz. Hermias Sozomenus
  HE Ecclesiastica historia = PG 67,843–1630.
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Steph. Stephanus I
  Epist. Epistolae decretales = PL 3,997–1008.
Tert. Quintus Septimius Florens Tertullianus
  De praescr. haeret. Liber de praescriptionibus adversus haereticos = 

PL 2,9–74.
Theod. Theodoretus
  HE Historia ecclesiastica = PG 82,879–1498.
Theophan. Theophanes Homologetes
  Chronogr. Chronographia = PG 108,63–1010.
Theophyl. Theophylactus Achridensis
  Comment. in Luc. Commentarius in Lucam = PG 123,683–1123.
Xenoph. Xenophon
  Mem. Memorabilia
Zvingl. Huldricus Zvinglius
  Opus articul. Opus articulorum, sive Conclusionum a sanc-

tae memoriae clarissimo viro Huldrycho 
Zvinglio in vernacula lingua conscriptum 
a Leone vero Iudae in Latinam versum, Ti-
guri: Ch. Froschover, 1535.

Cytaty biblijne za: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., transkrypcja typu „B” orygi-
nalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 1999 („Prymasowska Seria Biblijna”).

Oznaczenia ksiąg biblijnych i lokalizacje za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 52007 (BT); tytuły ksiąg za: Biblia 
w przekładzie księdza Jakuba Wujka; w nawiasie okrągłym nazwy ksiąg używane przez Kromera:

Rdz – Księgi Rodzaju
Wj – Księgi Wyjścia
Kpł – Księgi Kapłańskie
Lb – Księgi Liczb
Pwt – Księgi Powtórzonego Prawa
Joz – Księgi Jozue
1Sm – Pierwsze Księgi Samuelowe (Pierwsza Księga Królewska)
2Sm – Księgi Wtóre Samuelowe (Wtóra Księga Królewska)
1Krl – Księgi Trzecie Królewskie
2Krl – Księgi Czwarte Królewskie
1Krn – Księgi Pierwsze Kronik
2Krn – Księgi Wtóre Kronik
Tb – Księgi Tobiaszowe
1Mch – Księgi Pierwsze Machabejskie
2Mch – Księgi Wtóre Machabejskie
Hi – Księgi Hiob
Ps – Księgi Psalmów
Prz – Księgi Przypowieści
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Koh – Eklezjastes
Pnp – Pieśń nad Pieśniami
Mdr – Księgi Mądrości
Syr – Eklezjastyk (BT: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk; w nawiasach okrągłych uwzględ-

niono numerację wersetów występującą w BT, różną więc od tej, jaką stosuje Wujek)
Iz – Proroctwo Izajaszowe
Jr – Proroctwo Jeremiaszowe
Ez – Proroctwo Ezechielowe
Dn – Proroctwo Danielowe
Oz – Proroctwo Ozeasza
Ml – Proroctwo Malachiasza
Mt – Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Mateusza
Mk – Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Marka
Łk – Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Łukasza
J – Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Jana
Dz – Dzieje Apostolskie
Rz – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Rzymian
1Kor – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Koryntian Pierwszy
2Kor – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Koryntian Wtóry
Ga – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Galatów
Ef – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Efezjan
Flp – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Filipian
Kol – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Kolosan
1Tes – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Pierwszy
2Tes – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Wtóry
1Tm – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Tymoteusza Pierwszy
2Tm – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Tymoteusza Wtóry
Tt – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Tytusa
Flm – List Błogosławionego Pawła Apostoła do Filemona
Hbr – List do Żydów zwany również Listem do Hebrajczyków
Jk – List Powszechny Błogosławionego Jakuba Apostoła
1P – List Powszechny Błogosławionego Piotra Apostoła Pierwszy
2P – List Powszechny Błogosławionego Piotra Apostoła Wtóry
1J – List Powszechny Błogosławionego Jana Apostoła Pierwszy
2J – List Powszechny Błogosławionego Jana Apostoła Wtóry
3J – List Powszechny Błogosławionego Jana Apostoła Trzeci
Jud – List Powszechny Błogosławionego Judy Apostoła
Ap – Objawienie Błogosławionego Jana zwane również Apokalipsą





Opis  źró deł  
i  zasady transk r yp cji

1. Opis źródeł

Cztery księgi dzieła Marcina Kromera Rozmowy Dworzanina z Mnichem ukazały się za życia auto-
ra tylko raz, anonimowo, w krakowskiej oficynie wydawniczej Łazarza Andrysowica, odpowiednio 
w 1551, 1552, 1553 oraz 1554 roku. W 1554 z tejże samej drukarni krakowskiej wyszła dodatkowo 
po raz drugi księga pierwsza dzieła (na karcie tytułowej błędna data 1553) w nowym składzie, z licz-
nymi lapsusami drukarskimi, lecz bez zmian czy wariantów autorskich; druk ów bowiem nie wnosi 
nic istotnego do tradycji tekstu, brak w nim jakichkolwiek świadectw autorskich interwencji i re-
dakcyjnych prac nad tekstem; wydania z 1551 i 1554 zatem różnią się tylko składem i zakresem 
występowania oddzielnych bądź wspólnych, banalnych błędów drukarskich. Wydawcy korzystali 
z egzemplarzy należących do zbiorów Biblioteki Narodowej (BN) oraz Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 
skich (Ossol.).

1551-I(a)
Druk z kartą tytułową: [szwabacha:] O wierze y / o náuce Luterſkyey. / Rozmowá Dworzániná / 
z Mnichem. / [drzeworyt przedstawiający małą łódź z olbrzymim masztem, który prawą ręką obejmu-
je mężczyzna ucharakteryzowany na dworzanina, mającego na głowie właściwy dla grafiki renesanso-
wej kapelusz z dwoma ozdobnymi piórami. Łódka z mocno wydętym żaglem wychyla się na wysokiej 
fali i znajduje się w bliskiej odległości od zarysowanych przy lewym marginesie skał] / [antykwa:] 
Cum Gratia et Priuilegio. – 4˚. K. nlb. 60, s. nlb. 120; k. sygn. A–P4.
Zawartość druku:

k. A1r – k. tyt.
k. A1v–A2v – przedmowa [szwabacha:] Piſarz czy / telnikowi zdrowya.
k. A3r–P3r – tekst dzieła [szwabacha:] O wierze y / o náuce Luterskyey. / Rozmowá Dworzániná / 

z Mnichem.
k. P3v – kolofon [szwabacha:] Wybiyano w Krákowye pzez / Lázárzá Andryſá. Látá Bożego. /  

M D L i.
k. P4r–v – czysta

Druk należący do zbiorów BN o sygn. XVI O.58.

1554-I(b)
Druk z kartą tytułową: [szwabacha:] O wierze y / o náuce Luterſkyey. / Rozmowá pirwſſa Dworzáni- / 
ná z Mnichem. / [drzeworyt przedstawiający małą łódź z olbrzymim masztem, który prawą ręką 
obejmuje mężczyzna ucharakteryzowany na dworzanina, mającego na głowie właściwy dla grafiki 
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renesansowej kapelusz z dwoma ozdobnymi piórami. Łódka z mocno wydętym żaglem wychyla się 
na wysokiej fali i znajduje się w bliskiej odległości od zarysowanych przy lewym marginesie skał] / 
[szwabacha:] Wybiyano w Kráko. Látá M.D.LIII. – 4˚. K. nlb. 60, s. nlb. 120; k. sygn. A–P4.
Zawartość druku:

k. A1r – karta tyt.
k. A1v–A2v – przedmowa [szwabacha:] Piſarz czy- / telnikowi zdrowya.
k. A3r–P3r – tekst dzieła [szwabacha:] O wierze y / o náuce Luterſkyey. / Rozmowá Dworzániná / 

z Mnichem.
k. P3v – kolofon [szwabacha:] Wybiyano w Krákowye przez / Lázarzá Andryſowicá. Látá / od 

národzenya Páń- / ſkyego. / M. D. L iiii.
k. P4r-v – czysta.

Druk należący do zbiorów Ossol., sygn. XVI.O.59.

1552-II
Druk z kartą tytułową [szwabacha:] Czego / ſye krzeſciyáński cz- / łowyek dżyer- / żeć ma. / Mnichá 
z Dworzáni- / nem / Rozmowá wtora. / [antykwa:] Cum Gratia et Pri- / uilegio Lazarus An- / dreae 
excudebat. LII. – 4˚. K. nlb. 88, s. nlb. 176; k. sygn. a–y4.
Zawartość druku:

k. a1r – karta tyt.
k. a1v–a2v – przedmowa [szwabacha:] Pisarz czy- / telnikowi zdro- / wya.
k. a3r–y3r – tekst dzieła [szwabacha:] Rozmáwá wtóra / Czego ſye / krzeſciyáński człowyek / dźyerżeć ma / 

[drobny ozdobnik: w dwóch półokręgach kropka] / [szwabacha:] Mnichá z Dworzáninem / Rozmowá wtora.
k. y3v–y4v – czyste

Druk należący do zbiorów Ossol., sygn. XVI.O.60 adl.

1553-III
Druk z kartą tytułową [szwabacha:] O Ko / ſcyele Bożym / álbo Kryſtu- / ſowym. / [gwiazdka] / 
Mnichá z Dworzá- / ninem Rozmowá trzećya. / Lázarz Andryſo / wic w Krákowye / wybiyał. / L.iij. – 
8˚. K. nlb. 124, s. nlb. 248; k. sygn. A–Q4.
Zawartość druku:

k. A1r – karta tyt.
k. A1v–A3v – przedmowa [szwabacha:] Piſarz czy- / telnikowi zdrowya.
k. A4r–Q4r – tekst dzieła [szwabacha:] Rozmowá trzećya / O Koſcyele / Bożym álbo Kryſtuſowym. / 

Mnichá z Dworzáninem roz- / mowá trzećya.
k. Q4v – czysta.

Druk należący do zbiorów Ossol., sygn. XVI.O.61 adl.

1554-IV
Druk z kartą tytułową [szwabacha:] O nauce Ko / ſćyołá ſwyętego. / Dworzániná z Mnichem Rozmo- / 
wá czwarta y oſtáteczna. / [rycina drzeworytowa przedstawiająca trzy najważniejsze zadania Kościoła 
powszechnego: na pierwszym planie po prawej stronie kaznodzieja głoszący naukę z ambony do 
zgromadzonych poniżej wiernych, po lewej a zarazem nieco w tle, akt udzielania Eucharystii, w od-
dali, ale centralnie, celebra mszy świętej] / [szwabacha:] W Kráko. przez Lázárzá Andryſo. Liiij. – 8˚. 
K. nlb. 88, s. nlb. 176; k. sygn. A–L8.
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Zawartość druku:
k. A1r – karta tyt.
k. A1v–A2v – przedmowa [szwabacha:] Piſarz czy- / telnikowi zdrowya.
k. A3r–L8r – tekst dzieła [szwabacha:] Rozmowá Dworz. z Mnichem. / O nauce Ko / ſćyołá ſwyętego.
k. L8v – czysta

Druk należący do zbiorów Ossol., sygn. XVI.O.62 adl.

2. Zasady transkrypcji

Edycja zachowuje najistotniejsze właściwości językowe druku zgodnie z przekazem zabytku. Przyjęto 
następujący tryb postępowania.

Układ tekstu i interpunkcja
Podział na passusy w obrębie ksiąg oraz numeracja tychże passusów podana w nawiasach kwadrato-
wych pochodzą od wydawców.
Interpunkcję zmodernizowano, starając się jednak wykorzystać rozstrzygnięcia interpunkcyjne zawar-
te w zabytku, m.in. utrzymano wtrącenia ujęte w nawias. Starano się postępować zgodnie z obowią-
zującymi dziś zasadami, dążąc zarazem do zachowania logiki wypowiedzi. Jako że drukarz nie stoso-
wał wykrzykników, tego rodzaju sygnały retorycznej ekspresji pochodzą od wydawców. Wypowiedzi 
bohaterów zapisywano po dwukropku, rozpoczynając je wielką literą; w cudzysłów zaś ujmowano te 
partie tekstu, które uznano za cytat bądź które miały charakter mowy niezależnej, jakkolwiek precy-
zyjne wyodrębnienie mowy niezależnej nie zawsze było łatwe czy nawet możliwe.

Pisownia łączna i rozdzielna
Uwspółcześniono zasady pisowni łącznej i rozdzielnej.
Łącznie zapisano archaiczną postać wyrażenia przyimkowego do dzisiednia (= do dzisiejszego dnia), 
mającego charakter zrostu.
Zapis łączny zachowano też dla wyrazów: potym (= potem) i przedtym (= przedtem) w znaczeniu 
przysłówkowym. Podobny zapis stosowano dla spójnika kiedy w połączeniu z cząstką -by (kiedyby), 
gdy wprowadzał zdanie warunkowe, a więc występował on w znaczeniu łacińskiego spójnika si (gdyby, 
jeśliby), pozwoliło to odróżnić go od zaimka zastępującego określenie czasu (kiedy by). Podobnie po-
stąpiono z zaimkiem gdzie w połączeniu z cząstką -by, zapis łączny stosując dla tych miejsc, w których 
partykuła wprowadza wypowiedzenie wyrażające możliwość: gdyby, jeśliby, odróżniając w ten sposób 
zapis rozłączny w znaczeniu określającym miejsce (gdzie by).
Osobno natomiast oddano dawne połączenia przyimkowe, we współczesnej polszczyźnie będące zro-
stami: na ten czas, w ten czas, na on czas.
Przysłówek dotychmiast (= aż dotąd), w druku konsekwentnie zapisywany rozdzielnie jako do tych miast, 
transkrybowano łącznie. Łączny zapis zastosowano również w słowach, będących obecnie zrostami: zmar-
twychwstał, zmartwychwstanie, w druku oddanych osobno: z martwych wstał, z martwych wstanie.
Przyimek po w wyrażeniu po woli (= zgodnie z wolą) transkrybowano oddzielnie, dla odróżnienia od 
używanego również u Kromera przysłówka sposobu powoli (= pomału, ostrożnie). Podobnie wyra-
żenie za razem (= za jednym razem, natychmiast, od razu) starano się odróżnić od pisanego łącznie 
słowa zarazem (= jednocześnie, w jednym czasie).
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Spójnik przeto, występujący w starym druku w zapisie rozłącznym jako prze to, traktowany zarówno 
jako spójnik z odcieniem celowym albo skutkowym, mający dzisiaj znaczenie przez to, dlatego, po to, 
jak i przyłączający zdanie lub inne wyrażenie, które przedstawia skutek tego, o czym była wcześniej 
mowa lub wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania, a więc jako spójnik z odcieniem uzasad-
nienia, podstawy wnioskowania, racji bądź przyczyny, zapisywano razem.
Spójnik to w połączeniu z a, gdy z treści wynika, iż chodzi o przeciwstawienie, zapisywano łącznie 
jako spójnik przeciwstawny ato (dzisiejsze: jednak, a przecież), zgodnie z formą odnotowaną w Słow-
niku polszczyzny XVI wieku.
Osobno transkrybowano: lekko ważyć, w czas, na on czas (= wówczas), przed się brać; łącznie zaś za-
pisywano czasownikową formę przedsięwziąć oraz partykułę przedsię, gdy występowała w dzisiejszym 
znaczeniu przecież, wszelako, jednak.
Odróżniono zapis swawola, swąwolą, swowolny wskazujący na rozpustę, nadużycia, nadmierną swo-
bodę postępowania, od zapisu swej wolej / swej woli, swą wolą, oznaczający akt wynikły z podjętego 
zamysłu, też czynność dobrowolną, a więc akcentujący własną wolę człowieka jako zasadę postępo-
wania i podejmowania decyzji.
Odróżniono pisownię jakoby (albo w funkcji spójnika przyłączającego do zdania nadrzędnego zdanie 
podrzędne i zarazem podającego w wątpliwość to, o czym jest mowa w tym zdaniu, albo w funkcji 
partykuły komunikującej, że zawarty w zdaniu sąd nie pochodzi od mówiącego i że mówiący wątpi 
w prawdziwość tego sądu) oraz zaimka jako by (= jak by), np. Jako by rzekł, jako by chcieli; jako by 
poddane swoje na prawą drogę nawiedli); iżeby (= aby, żeby) oraz iże by.
Partykuły zapisywano łącznie lub rozdzielnie, kierując się następującymi zasadami:
li – w znaczeniu ʽjeśliʼ pisano oddzielnie, w znaczeniu ʽczyʼ – oddzielano dywizem (np. da li Bóg, ale 
miał-li ty rzeczy a cnoty w sobie Luter; Mógł li on to czynić albo i drudzy apostołowie, może i Kościół, 
ale To-li pośledniejsze dwoje pirwszym; nie chcemy li zbłądzić, ale jest-li tam który patryjarcha teraz); 
w sytuacjach wyjątkowych, ze względu na ułatwienie zrozumienia tekstu, stosowano dywiz niezależ-
nie od znaczenia, np. czy-li (mnich zbiegły czy-li Żyd).
ci – na ogół pisano z zastosowaniem dywizu (np. był-ci, tak-ci, już-ci, jest-ci, tym-ci, ci-ć, Bóg-ci Ko-
ściół zbudował, Inaczej-ci przed laty dworzanie mawiali). Zapis bez dywizu stosowano wówczas, gdy 
ci wyraźnie występowało w funkcji zaimka wskazującego (np. pisze, iż są ci, którzy się w nowinach 
kochają; ale iż ci a ci tak dzierżeli, ci są synowie Boży).
Cząstki ruchome -m, -ś, -ć, -że, -ż zasadniczo oddzielano dywizem, zasada ta dotyczy zarówno ruchomych 
końcówek czasownika, jak i partykuł wzmacniających (np. A to-m ja z wami; Nie k temu-m to Pismo teraz 
przywiódł; jako-ś wyższej słyszał; prawdę-śmy poznali, której-eście wy taili; Nie było-ć tam miłości; Patrz-
że, co tam pisze; A nie mają-ż oczu; komuż-eśmy zasłaniali). Wyjątek uczyniono niekiedy dla czytelnych 
semantycznie partykuł wzmacniających -że i -ż, np. stądże, jedenże, niechajże, dosyćże, ale Ukaż-że mi.
Słowo białagłowa zapisywane jest w zabytku jako biała głowa oraz białem głowam, białym głowam, 
białych głowach/głów, biały głowy, białą głową. Zapis traktujący osobno każdy człon zrostu znor-
malizowano do postaci białagłowa oraz białemgłowam, białymgłowam, białychgłowach/białychgłów, 
białygłowy, białągłową.
Połączenia z przyimkiem ku w skróconej postaci k transkrybowano bez użycia apostrofu i zapisywano 
osobno (np. k woli, k temu, k tej, k czemu/czemuż).
Druk daje konsekwentny zapis łączny słowa niemasz. Zgodnie z dawną pisownią pozostawiono zapis 
łączny wówczas, gdy wskazuje on na znaczenie ‘nie istnieje, nie ma’ (łac. non est); „-sz” występuje 
wówczas jako ubezdźwięczniona partykuła wzmacniająca (niemasz = nie ma-ż). W pozostałych przy-
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padkach, tj.gdy mamy do czynienia z formą 2 os. l.poj. w znaczeniu ‘nie posiadasz, nie powinienieś’ 
zastosowano zapis rozłączny: nie masz.

Pisownia wielkich i małych liter
Zmodernizowano pisownię małych i wielkich liter.
Majuskułę zachowano (lub wprowadzono) w zwrotach i określeniach odnoszących się do Boga, świę-
tych chrześcijańskich oraz do rzeczywistości sacrum, np. Doskonała Mądrość, Nieomylna Prawda, 
Szczyra a Nawyższa Dobroć, Ojciec Niebieski, Zbawiciel, Mistrz, Pan, Stworzyciel, Dobrodziej, Syn 
Człowieczy, Głowa – o Chrystusie, Kościół Boży/Krystusowy, Boży Grób, Słowo Boże, Królestwo Niebie-
skie); zasada ta dotyczy również przymiotników w tych przypadkach, gdy użycie małej litery mogłoby 
zaciemnić sens, oraz zaimków osobowych.
Wszystkie warianty zapisu „Wyznania wiary” oddano duktem prostym (dla formuły w języku pol-
skim), bądź kursywą (dla formuły łacińskiej), wielką literę zachowując w pierwszym członie wy-
rażenia polskiego i łacińskiego, gdy było ono dwuczłonowe: Skład/Symbol apostolski, Hasło apo-
stolskie oraz Symbolum apostolorum czy Symbolum apostolicum; oba człony oddano wielką literą 
dla łacińskich nazw własnych: Confessio Augustana (ale w formule polskiej: Wyznanie auszpurskie / 
auszpurskie Wyznanie); Symbolum Nicaenum; dla jednoczłonowych określeń „Wyznania wiary” uży-
to wielkiej litery w wariantach polskich – Hasło, Kredo i łacińskim – Credo. Pierwszy człon wielką 
literą zapisywano w wariantach polskich i łacińskich Ustaw apostolskich / Canones apostolorum. Dla 
łacińskich określeń soborów i synodów zastosowano z kolei zasadę wprowadzania wielkiej litery 
dla członu zawierającego nazwę własną, np.: concilium Constantinopolitanum, concilium Romanum, 
synodus Carthaginensis, a w wariancie mieszanym, tj. polski-łacińskim, przyjęto z kolei zapis małymi 
literami, np. w wyrażeniach „ustawy niceńskiego concilium”.
Imię Ancykryst (i jego formy oboczne: Antykryst/Antychryst w różnych odmianach gramatycznych) 
zapisywano wielką literą, gdy chodziło o konkretny sens biblijny; małą literę zastosowano dla form 
przymiotnikowych w l.mn., gdy wyraz ancykrysty/antychrystowie użyty był w charakterze obelgi.
Wielką literą zapisano słowo Zakon zarówno w znaczeniu Stary/Nowy Testament (Stary Zakon, Nowy 
Zakon), jak i ‘prawo, reguła, ustawa, nauka’, oraz słowo Zbór na określenie Kościoła jako zgromadze-
nia wiernych.
Wielką literą zapisywano również takie określenia, jak Doktor, Psalmista, Mędrzec czy Prorok w sy-
tuacjach, gdy występują one zamiast imienia konkretnej osoby, do której bezpośrednio się odnoszą.
Zgodnie z przyjętym uzusem dla tekstów łacińskich wielkiej litery użyto dla tych nazw ruchów reli-
gijnych (zapisywano je kursywą), które pochodzą od nazwy własnej, a zostały przywołane w polskim 
tekście w oryginalnej formie, np. Tatiani, Manichaei, Ariani, Audiani, Novatiani, Lutherani, ale catha-
ros, euchitae, encratitas, apostolici.
Występujące w l.mn. wyrazy wskazujące na wyznanie, nie zaś narodowość, transkrybowano małą 
literą, np. grekowie, greki, greków, grekom, czechy, czechowie, czechach, ormijanie, ale w przypadku 
narodowości (tu zarówno l.poj., jak i mn.): Grek, Grekowie, Greki, Greka, Ormijanie, Ormijanów, 
Czechowie, Czechów, Czech.

Samogłoski i, y oraz głoska j
Pisownię samogłosek i, y modernizowano, transkrybując je wedle dzisiejszej pisowni.
Problemy może stwarzać pisownia imion i nazw własnych pochodzenia obcego w mianowniku, gdzie 
nie wiadomo, czy mamy do czynienia z wyrazem w pisowni np. łacińskiej, czy wyrazem spolszczonym. 
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Jako że dzieło często odwołuje się do źródeł łacińskich, a w tekście mamy wiele świadectw zapisu 
nazw za tymi źródłami, imiona typu: Hilarius, Tertullianus, Audius, Cerinthus, Dionysius Areopagita 
traktowano jak obce i zachowano zapis oryginalny. Norm pisowni imion i nazw łacińskich szukano 
w słownikach i kompendiach encyklopedycznych. Dla pisarzy antycznych za taką normę przyjęto 
Słownik pisarzy antycznych (red. A. Świderkówna, Warszawa 1982), dla mitologii – polską wersję 
Słownika mitologii greckiej i rzymskiej Pierre’a Grimala (red. J. Łanowski, Warszawa 1987), dla pisarzy 
wczesnochrześcijańskich – najnowszą edycję Nowego słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennic-
twa (wyd. M. Starowiejski, J.M. Szymusiak, Poznań 2018). Zob. też niżej, „Pisownia wyrazów obcego 
pochodzenia i obcych”.
Wyrazy pochodzenia obcego, zarówno apelatywne, jak i imiona własne oraz nazwy posiadające polską 
końcówkę transkrybowano zgodnie z ich staropolską wymową rozszerzającą -i-, -y- w pozycji przed 
samogłoską do -ij-, -yj- (np. Ewangelią → Ewangeliją, Ewanyeliey → Ewanjelijej, Aeryusa → Aeryjusza, 
Wigilanciusa → Wigilancyjusza, Berengaryusa → Berengaryjusza, executya → egzekucyja, Korneliusa → 
Kornelijusza, Januaryusa → Januaryjusza, Dioskora → Dyjoskora, Ezaiyasz → Ezaijasz, diakony → dyjako-
ny, Macedoniusa → Macedonijusza, Mesyaszem → Mesyjaszem, conciliach → koncylijach, krześciyański → 
krześcijański, Azyey → Azyjej, Indyey → Indyjej, Syon → Syjon, Hyeruzalem → Hijeruzalem, Galileyey → 
Galilejej). Zob. też niżej „Głoska j”.
Aby uczynić tekst klarownym i umożliwić właściwą jego interpretację, wyrazy r.ż. w dopełniaczu, 
celowniku i miejscowniku l.poj., zapisywane w zabytku z końcówką -yi/-iey/-yey/-yy, rozwijano 
konsekwentnie do postaci -yjej/-yi (np. Syryi → Syryjej, Hiszpaniey → Hiszpanijej, Grecyey/Grecyi → 
Grecyjej, Lombardyey → Lombardyjej, prowincyey → prowincyjej); wyrazy r.ż. i r.n. w dopełniaczu l.mn. 
mające końcówkę -iy, a w bierniku -yye oraz -iy rozwijano do postaci -ij lub -yj oraz -yje (np. conciliy → 
koncylij, historyy → historyj, historyye → historyje).
Częste mieszanie w druku końcówek -i oraz -y (a także -l oraz -ł, o czym zob. niżej, „Spółgłoski l, ł”) 
skłaniało do transkrybowania zgodnego z dzisiejszą normą, np. młodi → młody, przyyacyeł → przyjaciel.
Modernizacji z kolei nie podlega częste w ówczesnym języku rozszerzone -i-, -y- do e przed spółgłoską 
półotwartą (r, l, ł, m, m’, n, n’), np. tciemy (= czytamy), wszytkiemi (= wszystkimi), niemi (= nimi), choć 
w druku obecna jest też archaiczna forma skrócona: imi, telko (= tylko), kielka (= kilka); i przeciwnie – 
zwężenie e do i (zwirzchny).
Zachowano wygłosowe y w miejsce dzisiejszego e lub i m.in. w formach wyrazu otworzony (= otwo-
rzone) czy zwirzchny (= zwierzchni).
Nie modernizowano końcówek narzędnika i miejscownika l.poj. oraz narzędnika l.mn. r.m. i r.n. 
(np. rozmaitemi, temi, któremi, złemi, naszemi, obłędliwemi, staremi, swemi).
Najczęściej to drukarz zapisywał wyrazy dowolnie, mieszając j, i oraz y (np. twim → twym, którich → 
których, tilko → tylko). Od tych przypadków należy odróżnić wyrazy wprost przeniesione ze źródeł 
łacińskich, choć w zabytku oddawane są z dyftongiem uproszczonym bądź – jakkolwiek niekon-
sekwentnie – z uproszczeniem podwojonej końcówki ii do i (np. gnosticy → gnostici, Marcionite → 
Marcionitae, kathary → kathari, Markozyi → Marcosii, Heraklionite → Heraclionithae, Lutherani [ale 
luteranowie], Christiane → Christianae) – traktowano je jak słowa łacińskie i zachowano w zapisie 
oryginalnym, sprowadzonym do łaciny klasycznej.
W przypadku zaimka rodzajowego ‘on’ przeważający w zabytku zapis ij (biernik l.poj.) oddawano 
literą y, co transkrybowano jako grupę ji.
Gdy czasem drukarz rezygnował przed samogłoską ze zmiękczającego i, przypadki te w transkrypcji 
zachowano, np. królewecką (= królewiecką), naczyna (= naczynia), gneźneńskiej (= gnieźnieńskiej). 
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Utrzymano również oboczne formy tam, gdzie wprowadzono naddane zmiękczenia, np. uwiedzienim, 
odwiedzieni.

Samogłoski pochylone e (é)
Jako że druk nie wprowadza pochylenia e w ogóle, nigdzie go też nie zaznaczono.
Nie normalizowano form w takich wyrazach, jak np. kacyrz/kacyrzowie/kacyrstwo (= kacerz/kacerzo-
wie/kacerstwo), potym (= potem), szczyra (= szczera), szyroce (= szeroce [= szeroko]), szyrzej (= szerzej), 
mnimał (= mniemał) i inne formy tego czasownika, pirwej (= pierwej), pirwszy (= pierwszy), pirw-
szych (= pierwszych), roztyrk (= rozterk [= niezgoda, nieporozumienie]), wkładanim (= wkładaniem), 
obiranie (= obieranie), bluźnircę (= bluźniercę), bluźnirstwa (= bluźnierstwa), ścirw (= ścierw), czyr-
pamy (= czerpamy [= czerpiemy]), pozostawiając zgodnie z przekazem formę będącą świadectwem 
zwężenia e do i, y przed półotwartymi r, m; nieustabilizowana wymowa é, wahająca się między e a i, 
skłania bowiem do poniechania modernizacji w formach, gdzie dzisiejsze e oddawane jest jako i. 
W przypadku występowania oboczności zachowywano je, np. czem ║ czym; szyrzej ║ szerzej i szerzy 
się; cirpiał ║ cierpiał; ucirpiawszy ║ ucierpieniu; telko ║ tylko; białygłowy ║ białegłowy.

Samogłoski pochylone a (á)
W transkrypcji pochylenia nie zaznaczono. Zachowano natomiast wszystkie formy z pochyleniami 
a do o, próbując zarazem odróżnić formy historycznie uzasadnione od zwykłych błędów druku, 
np. swowolni, swowolna, swowolnie, swowoleństwa; zniewolającemi. Zachowano też oddające nieusta-
bilizowanie głosowni oboczności.

Samogłoski pochylone o (ó) oraz u
Pochylone o (ó), oddawane w zabytku jako o, konsekwentnie transkrybowano jako ó (np. który, którzy, 
którego, swój, obyczajów, przodków, Królestwo, król, miód).
W przypadku, gdy dzisiejsze ó jest oddawane w zabytku jako u, pisownię modernizowano.
W przypadku pisowni historycznej, gdzie zabytek w miejsce dzisiejszego u daje o pochylone i jest to 
pisownia etymologicznie umotywowana, wydawcy taką pisownię pozostawiają, pisząc o (np. borzą 
(= burzą), Jakoba (= Jakuba). Oboczności w tym zakresie zachowywano.

Samogłoski nosowe ę, ą
Modernizowano beznosówkową pisownię w śródgłosie (np. kleskę → klęskę).
Nie zachowano wtórnej nosowości przed spółgłoskami nosowymi (np. głęmbią → głębią, stęmpiały → 
stępiały, tęmpy → tępy, nąm → nam, sąm → sam, zmąmieni → zmamieni).
Choć zabytek sporadycznie wykazuje wahania w zakresie pisowni nosowek w pewnych wyrazach 
(np.: miedzy ║ między; sie ║ się; zasie ║ zasię; cie ║ cię), dając głównie formy beznosówkowe, zdecy-
dowano się ujednolicić pisownię do form unosowionych.
Modernizowano zapisy nosowości. Nie zachowano samogłosek nosowych rozłożonych do postaci 
-om, -on, -em, -en, normalizując je do postaci z nosówką (np. odstompili → odstąpili); zgodnie z za-
bytkiem zaś transkrybowano formę przeklętstwa, zachowując zarazem rozszerzony o zgłoskę t zapis 
archaiczny.
Zachowano dawną formę świątość i świątobliwość oraz ich pochodne: świątości, świątobli- 
wości i in.
Pozostawiono historycznie uzasadnione oboczności ę do ą (zob. niżej).
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Oboczności samogłoskowe e ║ a, e ║ o, a ║ o, ę ║ ą
Zachowano formy typu: leda (= lada [= byle]) czy niestocie (= niestety). Pozostawiono też chwiejność 
samogłosek wyrażającą się w formach obocznych związanych z pochyleniem (o czym wyżej) oraz 
z innymi zjawiskami fonetycznymi uzasadnionymi historycznie:
e ║ a (np. powieda/powiedał ║ powiada/powiadał);
e ║ o (np. rzemieśle ║ rzemiosła; poświęconi║ poświęceni);
a ║ o (gł. w formach miejscownika l.mn., np. strojach ║ strojoch; zabiegach ║	zabiegoch; zwyczajach ║ 
zwyczajoch; prorokach ║ prorokoch; uczniach ║ ucznioch; językach ║ językoch);
ę ║ ą (np. świątobliwo ║ świętobliwości/świątobliwości; wątpił ║ wętpić; potąpiajcie ║ potępić/potępia i in. formy).

Głoska j
Zmodernizowano pisownię głosek i, y, stosując w wyrazach pochodzenia obcego wzdłużenie do grup 
-ij, -yj (zob. wyżej, „Samogłoski i, y oraz głoska j”).
Zachowano format przedrostkowego na- w stopniu najwyższym przymiotników i przysłówków, 
np. nawięcej (= najwięcej), nazacniejsze (= najzacniejsze); napożyteczniejsze (= najpożyteczniejsze); 
nawyższe (najwyższe) nasroższą (najsroższą).
Zachowano brak j w wyrazach typu: miesce (= miejsce), uprzemie (= uprzejmie [w znaczeniu ‘uporczy-
wie’]), mino istnienia form obocznych.
Utrzymano formy typu: wynidzie (= wyjdzie), jak również chwiejność pisowni w takich wyrazach, jak: ociec ║ 
ojca/ojcem; przym ║ przyjąć; przymuje ║ przyjmuje; przydź ║ przyjdzie. Nie uzupełniano j w śródgłosie, mimo 
obecności w druku form obocznych, np. ześciu (= zejściu), uprzemie (= uprzejmie – w znaczeniu ‘uporczywie’).
W sytuacjach, gdy głoskę g zabytek oddaje za pomocą litery j, transkrybowano zgodnie z zabytkiem, 
np. Ewanjelija, ewanjelistowie (choć jednocześnie mamy zapis: Ewangelijej, Ewangeliją); w Ejipcie 
(choć obocznie jest: w Egipcie, egipskiego, egipckimi), anjeliki (= angelicy); utrzymano też dawną for-
mę dzisiejszego zaimka go – ji.
Rzeczownik anioł wraz z przymiotnikiem anielski i ich odmiany, konsekwentnie zapisywane w zabyt-
ku przez y, transkrybowano przez j (anjoł, anjelski).
Zaimek rodzajowy ‘on’ oddawany w druku przez ij (biernik l.poj.) transkrybowano jako ji.

Pisownia f, ks i t
Głoskę ph transkrybowano jako f (np. philozophią → filozofiją, philozophiey → filozofijej; Philip → 
Filip). Często występujący i hiperpoprawny zapis th w wyrazach typu thym (= tym), tho (= to), theż 
(= też), kthory (= który), kthórzy (= którzy), kthórymkolwiek (= którymkolwiek), gothować (= gotować), 
wąthpliwości (= wątpliwości), posthanowiono (= postanowiono), namiasthkom (= namiastkom), tran-
skrybowano zgodnie ze współczesną normą polską, tj. przez t.

Pisownia rz, r
W druku sporadycznie występują formy oboczne rz ║ r (np. krzyżma ║ kryzma); oboczności tego 
rodzaju zachowano.

Znak ſ i odpowiadające mu spółgłoski zwartoszczelinowe s, š (sz), ś, z, ż
Literą ſ (często podwajaną) oznaczano w druku spółgłoski: s, ś, sz, z, ż. Przeważa pisownia fonetyczna, 
dlatego przyjęto ogólną zasadę transkrypcji według dzisiejszej ortografii. Bardziej skomplikowane 
przypadki omówiono niżej.



Zasady transkrypcji 305

Występujące w zabytku długie ſ w miejscu dzisiejszych s, ś transkrybowano jako s, ś lub z (np. piſma → 
pisma, naſladowników → naśladowników, ſwiętym → świętym, ſwiata → świata, ſ nim → z nim, ſ tych → 
z tych); wyraz beſpieczny konsekwentnie transkrybowano jako bezpieczny (ſ → z), gdyż ani razu nie wy-
stępuje w zabytku zapis tego słowa wskazujący na inną ewentualność (tj. nie ma żadnego przypadku 
zapisu w formie beśpieczny). Zrobiono wyjątek dla słowa kſtałt, długie ſ transkrybując jako sz → kształt, 
choć to podwojoną głoskę ſ oddawano jako sz, ż lub z (np. naſſym → naszym, wſſakoż → wszakoż, 
owſſem → owszem, przywłaſſczona → przywłaszczona, cięſſſſy → cięższy, nawyſſſſe → nawyższe), a znak 
ß z kolei jako sz (np. cięßki → ciężki); wyjątek uczyniono dla zapisu imienia Elimaß i Elimaſſa, które 
transkrybowano odpowiednio jako Elimas i Elimasa; w związku z tym jednak, iż druk raczej konse-
kwentnie oddaje głoskę sz poprzez podwojenie znaku ſ, utrzymano zarazem takie formy jak mniſſy 
(mniszy, = mnisi [l.mn.]).
W pozycji przed l zabytek daje w miejscu dzisiejszej głoski sz głoskę ſ, którą oddano w transkrypcji 
jako ś, np. ſlachetne → ślachetne, ſlachty → ślachty, oſlachcił → oślachcił.
Głoskę ſ w transkrypcji oddano jako s w pozycji przed półotwartymi m i n, np. ſproſne → sprosne 
(= sprośne). Utrzymano zaś formę z zanikiem spółgłoski przedniojęzykowej w grupie trójfone-
mowej: -stn, słowo sproſtnymi transkrybując jako sprostnymi (= sprośnymi), a właſtnie → włastnie 
(= właśnie).
W pozostałych wyrazach, gdy litery ſ oraz s znajdują się w miejscu dzisiejszego ś, transkrybowano je 
jako ś, np. umyſliłem → umyśliłem.
Wyrazy ſwiadſſy, doſwiadſſeni, doſwiadſſył pozostawiono w takiej postaci, w jakiej występują one we 
wczesnych drukach polskich: świadszy, doświadszeni, doświadszył. Podobnie zachowano zapis słowa 
powinowatſtwa, transkrybując je jako powinowatstwa, i ta forma bowiem obecna jest w XVI-wiecz-
nych drukach polskich.
Gdy litery ſ oraz s znajdują się w miejscu dzisiejszego z, transkrybowano je jako z (np. roſkoszy → 
rozkoszy). Dotyczy to również przedrostka roſ-, który oddano jako roz- (np. roſkazał → rozkazał, 
roſtropnymi → roztropnymi).
Zapis imienia Symon (obok formy miejscownika l.poj. Szymonie) znormalizowano bez specjalnych 
oznaczeń w tekście do postaci Szymon, choć zarazem zachowano formę sztrofują (= strofują).

Spółgłoski z, ż, ź
Druk nie odróżnia w sposób konsekwentny liter z, ż, ź, transkrybowano je zatem zgodnie ze stanem 
dzisiejszym i modernizowano przypadki występowania z w miejscu dzisiejszego ż (np. proznując → 
próżnując, prozne → próżne, rozna → różna).
Zachowano konsekwentny w druku zapis wyrazów bliżni oraz bliżnięta wraz ze wszystkimi ich od-
mianami: bliżniemu, bliżnim, bliżniego oraz bliżniąt. Zapis słowa blużnirstwa (= bluźnierstwa) jednak 
zmodernizowano do postaci z ź: bluźnirstwa, podobnie pochodne: bluźni, bluźnili, bluźnircę i in.

Spółgłoski c, cz, ć
W druku c (cz) oznacza zarówno głoski cz i c, jak również ć, transkrybowano je więc, rozróżniając 
zgodnie z normą dzisiejszą (inacej → inaczej); zachowano jednak konsekwentny w zabytku zapis cza-
sownikowej formy zjednocili się oraz rzeczownikowe i przymiotnikowe warianty słowa: zjednocenie, 
zjednocone (mimo obecności obocznego zjednoczon).
W pozycji przed c (w grupie czc) utrzymano głoskę t, zachowując konsekwentny w druku fonetyczny 
zapis form: utciwie, utciwe, utcion, tcić.
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Spółgłoski h, ch
Pisownię wyrazów z h i ch modernizowano, podporządkowując ją dzisiejszej ortografii bez specjal-
nych oznaczeń. Wyjątek uczyniono dla grupy -chr, zachowując oboczność zapisu -kr, np. Chrystus ║ 
Krystus; Antychryst ║ Antykryst; antychrystowym/antychrysty ║ Antykrystów (przy jednoczesnej kon-
sekwencji w druku dla zapisu imienia Chryzostom oraz przy stabilnym zapisie przymiotnika krze-
ścijański oraz rzeczownika krześcijanin), a także dla ch w pozycji przed samogłoską a w wyrazie 
Chalcedony ║ Kalcedonie; chalcedońskie ║ kalcedońskiego.

Spółgłoski l, ł
Druk nie odróżnia w sposób konsekwentny głosek l i ł (np. zasluży, wykladom, zeslany, mial, siłny) 
modernizowano zatem ich nieustabilizowaną pisownię bez specjalnych oznaczeń.

Spółgłoski m, n
Choć nie obserwujemy w druku w odniesieniu do nazw własnych oraz pospolitych polskich czy 
łacińskich zjawiska (dość częstego w przekazach XVI-wiecznych) wymiany m z n, to jednak odno-
towujemy przypadki konsekwentnego zapisu dzisiejszego przysłówka ustnie przez m – ustmie mimo 
istnienia w zabytku form przymiotnikowych – ustnego, ustną. Zapisu nie normalizowano. Zdarzają 
się jednak błędy oczywiste, np. kunszten → kunsztem; w przypadku tego rodzaju ewidentnej pomyłki 
wprowadzano poprawkę, zaznaczając ją w tekście i w aparacie.

Spógłoski dźwięczne i bezdźwięczne
Przyjęto generalną zasadę modernizacji w zakresie dźwięczności i bezdźwięczności, przyjmując 
współczesne normy zapisu, np. prętki → prędki, odchłań → otchłań, potfirdził → potwirdził, tfirdzono → 
twirdzono.
Przypadki wołacza, zapisywane w zabytku w formie ścieśnionej i z dźwięczną głoską dź (np. przydź, 
idź), transkrybowano dźwięcznie.

Znaki diakrytyczne (oznaczenie miękkości)
Przyjęto generalną zasadę uzupełniania brakujących znaków diakrytycznych tam, gdzie nie stanowi 
to problemu, zabytek bowiem nie oznacza miękkości w sposób konsekwentny (o pisowni ś, ź, ć zob. 
wyżej, „Znak ſ i odpowiadające mu spółgłoski zwartoszczelinowe s, š (sz), ś, z, ż”).

Inne zjawiska spółgłoskowe
Zachowano charakterystyczne dla dawnego języka oboczności w grupach spółgłoskowych (np. albo ║ 
abo; abowim ║ abowiem; wszystko ║ wszytko). Utrzymano też oboczność w zakresie form inny/ 
innych║ iny/inych i pochodnych.
Zachowano formy archaiczne: więtszy/więtszej (= większy/większej), krotofilą (= krotochwilą), spólne 
(= wspólne), ludskie (= ludzkie), w wojszce (= w wojsku), barwierzowie (= balwierzowie), a w odmianie 
wyrazów czcić i uczczony utrzymano odpowiednio formy tcić i utcion. Bez zmian pozostawiono ar-
chaiczne formy: pczoła = pszczoła), barzo (= bardzo), przywoito/przywoita i przywoity (= przyzwoicie), 
potciwość (= poczciwość), świadszył (= świadczył), powciągliwość (= powściągliwość), się zczął (= zaczął 
się). Lista tego rodzaju archaizmów jest znacznie dłuższa.
Nie unifikowano obocznych form: świetskimi/świetscy/świetskich/świetskim ║ świeckimi/świeccy/
świeckie/świeckiego, zapisując je zgodnie z zabytkiem. Zachowano też uproszczone postaci niektórych 
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wyrazów w trybie imperatywnym: wezwi, odezwi. Pozostawiono również (sporadyczne wprawdzie, 
z wyraźną przewagą grupy kr) rozchwianie w zakresie grup chr ║ kr: Kryst/Krystus, krześcijanie, An-
tykryst, ale Antychryst, antychrysty/antychrystowie; pozostawiono formy typu krzest (= chrzest), krzcić 
(= chrzcić), zob. też wyżej „Spółgłoski h, ch”.
Zachowano pisownię i oboczności grup jźr, źr, śr, transkrybując je zgodnie z pisownią dawną, np. ujźrzysz, 
przeźrzał, weźrzy, weźrzeć, uźrzysz, obeźrę, zaźrał/zaźrzał (zajrzeć w znaczeniu ‘pozazdrościć’), śrzody 
(= środy), śrzebrne (= srebrne), pośrzodkiem (= pośrodkiem, tj. ‘pośrednikiem’), pośrzodku (= pośrodku).
Jako że zabytek nie odróżnia czasownikowych form zstać się (w znaczeniu łac. fieri) od stać (w zna-
czeniu łac. stare) i zawiera obie formy, jakkolwiek z wyraźną przewagą stać (ta pierwsza bowiem wy-
stąpiła zaledwie raz), transkrybowano je zgodnie z zapisem zabytku, nie wprowadzając rozróżnienia.
Nie zachowano spółgłosek podwojonych w wyrazach w języku polskim silnie zleksykalizowanych, 
np. szaffować → szafować, duffa → dufa, oraz w słowach obcego pochodzenia, np. kommentarzów → 
komentarzów, tyrannowie → tyranowie, Kajffasza → Kajfasza, summa → suma.
Zachowano (mimo obecnych w zabytku form obocznych) zjawisko prejotacji, polegające na poprze-
dzeniu w nagłosie samogłosek e i a niezgłoskotwórczym j: Jewa (= Ewa), Jadam (= Adam).
Protetyczne h w nagłosie przed samogłoską i w takich wyrazach, jak np. Hiob oddawane bywa w zabyt-
ku niezgłoskotwórczym j (Job, Joba), choć zarazem imiona takie jak Hijeronim występują konsekwent-
nie z h – zapisu wówczas nie normalizowano; w sytuacjach, gdy w nazwach własnych występuje w na-
głosie protetyczne h, np. Hijeremijasz czy Hijeruzalem, zapis zachowano mimo jednoczesnej obecności 
(sporadycznie) formy obocznej Jeruzalem. Kiedy jednak w wyrazach łacińskich protetyczne h niekie-
dy zanika (np. Adrianus w miejsce Hadrianus), zapis uklasyczniono (→ Hadrianus). W wyrazach z pol-
skimi końcówkami, typu Adryjana, Adryjanie (= Hadriana, = Hadrianie), formę zachowano. W wy-
razach obcego pochodzenia w śródgłosie uzupełniano zgłoskę h przed samogłoskami (np. Agato → 
Agatho), w zapisie z polskimi końcówkami zawsze zachowywano formę spolszczoną (→ Agatona).

Fleksja
W transkrypcji zasadniczo respektowano właściwości fleksyjne zabytku, nie stosując modernizacji.
W narzędniku i miejscowniku l.poj. r.m. i r.n. oraz w narzędniku l.mn. odmiany przymiotnikowej 
i zaimkowej r.m. i r.n. oboczne końcówki -ym ║ -em; -ymi ║ -emi pozostawiono zgodnie z pisownią 
dawną (np. rozmaitemi, złemi, swemi, naszemi, staremi, któremi).
Utrzymano końcówkę dopełniacza i celownika l.poj. miękkotematowych rzeczowników żeńskich na 
-ej, np. wolej (= woli).
Zachowano bez ingerencji ściągnięte formy czasowników w 2 os. l.poj. w trybie rozkazującym: wezwi 
(= wezwij), odezwi (= odezwij).
Zachowano odmianę wewnętrzną rzeczownika: białymgłowam, białychgłów.
Zachowano inną niż dzisiejsza odmianę zaimków osobowych dzierżawczych i wskazujących w formie 
biernika l.poj. r.ż.: -ę, np. swoję (= swoją). Utrzymano również formę zaimka l.mn.: samy (= same), 
ony (= one), ty (= te).
Imiesłowy przysłówkowe uprzednie pozostawiono w formie skróconej (np. zawiodszy, zwiodszy, 
zszedszy się, uwiedszy się, wszedszy).
Zachowano też częste formy niezłożone przymiotników oraz imiesłowów przymiotnikowych w l.poj., 
np. pożyteczen (= pożyteczny), pełen (= pełny), rówien (= równy), winien/powinien (= winny/powinny), 
godzien (= godny), próżen/prażen (= próżny), posłuszen (= posłuszny), możen był (= mógłby), mocen 
(= mocny), zabit (= zabity), oraz w l.mn. otworzony (= otworzone), sprawowany (= sprawowane).
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Pozostawiono też formy z końcówką -y w l.mn. po sz, np. mniszy (= mnisi).
Bez zmian zostawiono dawną formę dzierżawczą rzeczowników w dopełniaczu, np. Antykrystów 
(= Antychrysta), Krystusów (= Chrystusowy, Chrystusa), Piotrów (= Piotrowy, Piotra).
Utrzymano występującą w druku liczbę podwójną, np. z sobą rozmawiać/mówić będziewa (= będziemy 
[obaj] ze sobą rozmawiać).
Zachowano końcówki -och narzędnika l.mn. (oraz oboczne formy -ach) w takich wyrazach, jak 
np.: prorokoch, językoch, ucznioch, uczynkoch, zakonnikoch, sakramentarzoch, nowokrzczeńcoch, Dzie-
joch, krześcijanoch, strojoch, zwyczajoch, miescoch.

Pisownia wyrazów obcego pochodzenia i obcych
Starano się każdorazowo odróżnić (co jednak nie zawsze było łatwe) wyrazy spolszczone pochodzenia 
obcego od użytych w tekście wyrazów obcych. Za najważniejszy wyznacznik wyboru pisowni konkretne-
go języka uznano końcówkę (np. Agatho, ale Agatona; Hieronymus, ale Hijeronim; Chrisostomus, ale Chry-
zostom; Athanasius, ale Atanazego; Bucerus, ale Bucera/Bucerem; Basilius, ale Bazyli; Apollinaris, ale Apoli-
nary; Ariani, ale aryjanowie; Audius, ale Audyjusza; Novatianus, ale Nowacyjana; Muncerus, ale Müntzer; 
Lutherus, ale Luter; Lutherani, ale luterany/luteranowie; Oecolampadius, ale Oekolampadyjuszem; Zving-
lius, ale Zwinglijusza). Za oznakę spolszczenia uznano więc zastosowanie polskich końcówek, bez wzglę-
du na łacińską postać rdzenia, np. conciliy → koncylij, Ephezow → Efezów, Ephezie → Efezie, Phokasa → 
Fokasa, Calvinem → Kalwinem, Corvinem → Korwinem, theologią → teologiją. W sytuacji użycia obcych 
imion w przypadkach zależnych, wskazujących na polską odmianę, konsekwentnie transkrybowano 
je zgodnie z normą polską, stosując wzdłużenia -yj ║ -ij przed samogłoską w miejsce -i występującego w wy- 
razach łacińskich, np. Kornelijusza, Zwinglijusza, Oekolampadyjuszem, Osyjandra, Aeryjuszowa, Jowi-
nijanuszowa, Wigilancyjuszowa, filozofijej, teologiją itp. (zob. wyżej, „Samogłoski i, y oraz głoska j”).
Formy (zarówno nazwiska, jak i tytuły, terminy, nazwy i określenia) z końcówkami łacińskimi zacho-
wano w oryginalnym zapisie czcionką pochyłą (np. Baccho, Cereri, Cybeli, Osyridi, Isidi, Pani, Calvi-
nus, Zvinglius, Oecolampadius, Declaratio Eucharistiae, concilium, Capita fidei Christianae, Zvinglius 
art[iculo] 20, abominatio desolationis, Bucerus pisze in Praeparatoriis ad concilium, Confessio Augu-
stana art[iculo] 11, Et in Assertionibus, meretrix, anathema, conciliabulum itp.). Gdy końcówka jest 
łacińska, mimo sygnałów spolszczenia w rdzeniu, zapis sprowadzamy do klasycznej łaciny (np. Zwin-
glius → Zvinglius, enkratitas → encratitas, Tacyani → Tatiani, Anakletus → Anacletus itp.).
Wyjątek od zasady kierowania się końcówkami uczyniono dla wyrazów, których postać w mianowni-
ku w językach polskim i łacińskim jest tożsama; wówczas wyraz uznano za przynależny do polszczy-
zny (nawet, gdy posiadał końcówkę obcą) i nie zapisywano go duktem pochylonym, sygnalizującym 
imię obcego pochodzenia, np. Aleksander, Cyrus, Eutyches, Herod, Hus, Nadab, Orygenes (ale wraz 
z przydomkiem → Origenes Adamantius), Pyrrus, Sylas, Teodoryt, Tytus itp.
Do klasycznej łaciny sprowadzono zapis imion, w których w miejsce zgłoski y używana jest i, np. Si-
bille → Sibyllae.
Problemem jest uproszczony w zabytku zapis dyftongów. Zapis ów uklasyczniono i sprowadzono do 
postaci z dyftongiem zarówno w rdzeniu, jak i w końcówkach (np. euchite → euchitae, Manichei → 
Manichaei, Ecclesie → Ecclesiae, Eucharistie → Eucharistiae, Christiane → Christianae, in Preparatoriis → 
in Praeparatoriis, de penitentia → de paenitentia, Donatyste → Donatistae, Osiandriste → Osiandristae, 
Melanchtoniste → Melanchthonistae itd.).
Nie zachowano zapisu grupy -ci- w postaci asybilowanej, lecz oddano ją jako -ti- (np. Taciani → Ta-
tiani, Novaciani → Novatiani).
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Osobny problem występuje wówczas, gdy imię ma postać łacińską, przydomek zaś polską (np. Era-
smus Roterodam, Leo Pirwszy, Bonifatius Wtóry, Anastasius Wtóry, Athanasius Aleksandryński). 
Zdecydowano się na zapis pochyły pierwszego tylko członu, choć rozstrzygnięcie to budzi pewne 
wątpliwości. Dla złożeń natomiast typu Origenes Adamantius, Urbanus Rhegius przyjęto zasadę zapisu 
obu członów w języku łacińskim.
Hiperpoprawne formy tematu wyrazów występujące w druku staropolskim sprowadzano do postaci 
klasycznej łaciny, posiłkując się w transkrypcji łacińskim dziełem Kromera Monachus.
Geminata w imionach obcych uzupełniano lub likwidowano bez specjalnych oznaczeń.

Pisownię wyrazów łacińskich dostosowano do normy postulowanej przez Słownik łacińsko-polski 
(red. M. Plezia).





Objaśnienia*  

O wierze i o nauce luterskiej  
rozmowa pirwsza Dworzanina z Mnichem

Przedmowa

Pisarz Czytelnikowi [życzy] zdrowia – formuła otwierająca list, wzorowana na analogicznych łaciń-
skich (Auctor Lectori salutem).

1
radzi się też około takich rzeczy i pisma obierają – sens: chętnie też zajmują się takimi rzeczami i pismami.
zdało mi się za potrzebną – tj. wydało mi się potrzebne.
a zwłaszcza w tej niniejszej różnicy i roztyrku około rzeczy zbawiennych – sens: a zwłaszcza w obecnej 
dobie poróżnienia i niezgody wokół zagadnień dotyczących zbawienia (religii).
Lutra – Marcin Luter (Martin Luther / Martinus Lutherus, 1483–1546), niemiecki mnich augustiański, 
teolog i reformator Kościoła. Związany z uniwersytetami w Erfurcie, gdzie studiował, i Wittemberdze, 
gdzie objął stanowisko profesora biblistyki. 31.10.1517 opublikował 95 tez (w reakcji głównie na nad-
użycia związane ze sprzedawaniem odpustów), które umownie rozpoczęły okres reformacji. Zerwał 
z Kościołem rzymskokatolickim, paląc 10.12.1520 bullę papieską Exsurge Domine, a 03.01.1521 został 
ekskomunikowany. Uznając Biblię za jedyne źródło oraz normę wiary i życia chrześcijańskiego (sola 
scriptura), twierdził, iż zbawienie człowieka możliwe jest nie na gruncie własnych uczynków, lecz 
jedynie dzięki łasce Bożej (sola gratia) przez wiarę (sola fide) w Chrystusa – jedynego pośrednika 
między Bogiem a ludźmi (solus Christus). Swoją naukę zaprezentował w trzech pismach z 1520 roku: 
An den Christlichen Adel deutscher Nation, von des Christlichen Standes Besserung (‘Do chrześcijań-
skiej szlachty niemieckiego narodu o poprawie chrześcijańskiego stanu’); De captivitate Babylonica 
Ecclesiae (‘O niewoli babilońskiej Kościoła’); Von der Freiheit eines Christenmenschen (‘O wolności 
chrześcijanina’). Dla wiernych i pastorów nowego Kościoła w Niemczech przygotował w 1529 roku 
Mały i Duży Katechizm. Toczył spory teologiczne m.in. z Erazmem z Rotterdamu, H. Zwinglim, 
A. Karsltadtem czy J. Agricolą. Jego najbliższym współpracownikiem był F. Melanchton. Przetłuma-
czył Biblię na język niemiecki (Nowy Testament wydano w 1522 roku, całość – 1534).
od trzydzieści lat – właściwie od ponad trzydziestu lat, biorąc pod uwagę rok wydania pierwszej księgi 
Rozmów… (1551). Luter ogłosił Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum zachęcającą do 
dyskusji o istocie i skuteczności odpustów, bardziej znaną jako 95 tez, 31.10.1517 w Wittenberdze.

*  W sytuacji, kiedy wydawcom nie udało się dotrzeć do łacińskiej postaci dzieła zasygnalizowanej w margina-
lium, w objaśnieniach posłużono się tytułem w języku wernakularnym.



Objaśnienia312

2
gdy się czego imą, niczym inym tego nie podpierają, jedno iż… – sens: gdy się czegoś chwycą (tj. jakie-
goś zagadnienia), niczym innym nie dowodzą swych racji, tylko tym, że…
iżeby rzecz łacniejsza ku pojęciu była – sens: by rzecz łatwiejsza była do zrozumienia; by można było 
łatwiej rzecz zrozumieć.
którzy się w czym takim nie czują – tj. nie poczuwają się do czegoś takiego.

4
iżem imienia swego nie przypisał – że nie ujawniłem swego nazwiska (na karcie tytułowej dzieła). 
Rozmowy… bowiem ukazały się anonimowo.
aby rzecz samę w sobie rozbierano, nie z osoby sądzono – sens: aby analizowano rzecz samą w sobie 
(tj. ze względu na nią samą), nie zaś wnioskowano, biorąc pod uwagę osobę (autora).
potka cię wrychle, da li Bóg – spotka cię niebawem, jeśli da Bóg.

O wierze i o nauce luterskiej rozmowa Dworzanina z Mnichem

1
Słysz, ty licemierniku – Słuchaj, ty obłudniku (faryzeuszu).
Tobie mówię – Do ciebie mówię.
wilku w owczej postawie – przywołanie z Kazania na Górze motywu drapieżnego wilka w owczej 
skórze jako synonimu fałszywego proroka. Zob. Mt 7,15: „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, 
którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni”.
człowiek tej nowej wiary, która niedawno w Niemcach powstała – wyznawca luteranizmu.
Pójdę przedsię jakoby nie bacząc – Odejdę wszelako jakby nie słysząc (nie zwracając na to uwagi).

2
Ozwę mu się – Odezwę się do niego.
Dziwnymi mię imiony krzcisz, a nic nie wwięzujesz – niezwykłymi mnie nazywasz imionami, a nic 
nie dajesz.
Wej mnicha, brałby – Patrz no mnicha, brałby!
Owa kiedy-by-ć kto co wwiązał, przekrzciłby się, i zrzuciwszy tę błazeńską kapicę ze wszystkimi zabobony 
licemierniczymi, przyjąłbyś Ewangeliją – sens: Oto, gdyby ci ktoś co dał, przechrzciłbyś się, i zrzuciwszy 
ten niedorzeczny habit mniszy wraz ze wszystkimi obłudnymi zabobonami, przyjąłbyś Ewangelię.

3
daj sam [= tu] dwie na łęk, jako Stańczyk mówi – nawiązanie do anegdoty przypisywanej Stańczykowi: 
rotmistrz karci żołnierza za kradzież chłopu gęsi, a jednocześnie dwie z nich każe przytroczyć sobie 
do siodła; por. też niżej tekst i obj. I 33. Zob. NKPP „dać” 20. Zwrotu tego używano przysłowiowo 
w odniesieniu do chciwych obłudników.

Stańczyk – (ok. 1480–1556), pochodzący z rodziny szlacheckiej nadworny błazen Jagiellonów, 
związany z dynastią prawdopodobnie od czasów Jana Olbrachta i Aleksandra; szczególnie ceniony 
przez Zygmunta I Starego; charakteryzowany w literaturze jako bystry, cnotliwy i bezkompromisowy 
człowiek o ciętym dowcipie.
wezwaniu i powinowactwu swemu dosyć nie czynicie – sens: powołania i powinności swojej nie wypełniacie.
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iżeby dla wiary komu co brano, ale iż dla brania – że z powodu wiary zabiera się coś komuś, ale że 
z chęci brania (tzn. zysków materialnych)…

4
a mówiąc długie modlitwy a czyścem, który jest nakowalnią wszytkich waszych pożytków, strasząc, do-
my-ście wdów i sirotek pożyrali – por. Mk 12,40: „którzy pożerają domy wdów pod pokrywką długiego 
modlenia. Ci-ć odniosą więtszy sąd”.
A żaden z was darmo drzwi kościelnych nie zawrze ani ołtarza kadzi, jako Prorok o was powiada – 
por. Ml 1,10: „Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo?”.
Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi; sami nie wchodzicie ani inym wniść dopuszczacie – 
por. Mt 23,13: „A biada wam, doktorowie i faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie Królestwo Niebie-
skie przed ludźmi, abowiem wy nie wchodzicie ani wchodzącym dopuszczacie wniść!”.
Tci się wżdy sam – szanuj się więc sam.

5
„z obfitości serca usta mówią” – Mt 12,34: „Rodzaju jaszczurcy, jako możecie dobre rzeczy mówić, 
gdyżeście źli? Ponieważ z obfitości serca usta mówią”.
garniec albo konew tym opływa, czym ją przelejesz – zwrot przysłowiowy (syryjskiego pochodzenia), 
ukazujący, że słowa człowieka są uzewnętrznieniem tego, co ma w sercu, podobnie jak z garnka/
dzbana wylewa się to, co w nie obficie nalano.
iżeście nam drwa zdrożyli – iż podnieśliście nam cenę za drewno.
nie winni – tj. nie powinni.
kto w piecku lega, ten drugiego ożogiem maca – sens przysłowia jest następujący: kto sam jest zły, sądzi, 
iż wszyscy są tacy jak on; zob. NKPP „piec” 6.

6
Ale my wżdy swe utracamy, wy ubogich partekę a pot naszych poddanych – Ale my wszak tracimy 
(tj. wydajemy) to, co do nas należy, wy zarobek ubogich i pot (wynikły z trudu) naszych podwładnych.
Tenże wy też pot utracacie – sens: Z tegoż potu wy też korzystacie (czerpiecie korzyści).
Ale gdy my was liczby nie słuchamy, nie napirajcie się jej też od nas. Każdy za się Bogu będzie liczbę 
czynił – sens: Ale w sytuacji, gdy my was nie rozliczamy, nie żądajcie tego też od nas. Każdy sam za 
siebie będzie zdawał sprawę przed Bogiem.
Ty ktoś, który cudzego sługę sądzisz? – sens: Kim jesteś ty, który osądzasz cudzego sługę?
Panu swemu stoi albo upada – forma imperatywna, sens: Stój albo upadaj przed swoim panem (bo 
on cię będzie osądzał, to jest więc sprawa twego pana). Por. Rz 14,4: „Ty ktoś jest, co sądzisz sługę 
cudzego? Panu swemu stoi abo upada: a ostoi się, abowiem mocen jest Bóg postawić go”.
„Każdemu Bóg poruczył o jego bliżnim” – sens: Każdemu Bóg powierzył (troskę o) jego bliźniego. 
Por. Syr 17,12 (BT: Syr 17,14): „I każdemu z osobna dał rozkazanie o bliźnim swoim”.
Upominać braterskie – por. Mt 18,15: „A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź a karz go 
między tobą i onym samym. Jeśli cię usłucha, pozyszczesz brata twego”.

braterskie – tj. po bratersku.
„Karz, łaj albo bakaj” – 2Tm 4,2: „przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj, 
z wszelaką cierpliwością i nauką”.
„we wszej cirpliwości i nauce” – zob. cytat wyżej 2Tm 4,2.

Rozmowa I przedm. [2]–[4] / tekst [1]–[6]
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biskupom – zalecenie pierwotnie dotyczące Tymoteusza, pierwszego biskupa Efezu i ucznia Pawła 
Apostoła, obejmuje – zgodnie ze słowami Mnicha – wszystkich biskupów.
starszego (nie tak w leciech, jako w dostojeństwie) nie każe bakać, ale prosić jako ojca – por. 1Tm 5,1: 
„Starszego nie łaj, ale proś jako ojca”.

7
Jużeśmy się obaczyli i prawdę-śmy poznali, której-eście wy taili – sens: Już opamiętaliśmy się i pozna-
liśmy prawdę, którą ukrywaliście.
Mnimałem, iżebym z krześcijaninem mówił, ano z luteranem – Sądziłem, iż rozmawiam z chrześcija-
ninem, a (rozmawiam) z luteraninem. Rzymscy katolicy w polemikach z protestantami odmawiali 
tym ostatnim prawa do określania siebie chrześcijanami.

8
iż nas miał nauczyć wszytkiej prawdy – J 16,13: „Lecz gdy przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was 
wszelkiej prawdy: bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co 
przyść ma, oznajmi wam”.
jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphryges” – katafrygowie byli zwolennikami Montanusa (II wiek po Chr.), 
prawdopodobnie kapłana pogańskiego, który przyjął chrześcijaństwo i uznał siebie za proroka. Zapoczątkował 
własną naukę (nazywaną od jego imienia montanizmem), opierającą się m.in. na podkreślaniu roli Ducha 
Świętego, daru ekstatycznego prorokowania. Zalecał również praktykowanie ascezy i zachęcał do męczeń-
stwa. Określenie jego stronników pochodzi od miejsca narodzin ruchu (Frygia w Azji Mniejszej; inna nazwa: 
phrygastes). Zob. Monachus obj. I 1,10: Quemadmodum de Montano discipuli eius cataphryges.
„Manichaei” też o swym mistrzu – manichejczycy to zwolennicy gnostyckiej nauki Manicheusza (Mani / 
Manes / Manichaeus, ok. 216–276), głoszącej dualistyczną wizję świata – walkę dobra ze złem i po-
trzebę rozumowego poznania rzeczywistości w celu uwolnienia się od zła. Manichejczycy twierdzili, 
iż Jezus tak naprawdę nie pojawił się na ziemi w zniszczalnym ciele, lecz wyłącznie w ciele duchowym, 
a więc symulował bycie człowiekiem. Sprzeciwiali się podawaniu komunii pod postacią wina, traktu-
jąc je jako owoc Złego. Zob. Monachus obj. I 1,10: Manichaei quoque de suo praeceptore.

9
„wszelki człowiek kłamca” – Ps 115,11 (BT: Ps 116(114–115),11): „Każdy człowiek kłamca”. Numerację 
psalmów Kromer podaje za Wulgatą.
Ja-ci-em za to miał, iżeby samemu Synowi Bożemu przywoito było ono, co… – sens: A ja sądziłem, iż 
tylko Synowi Bożemu było właściwe to, co…
„Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba i został na nim” – J 1,32: „I dał świadectwo Jan, 
mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim”.
Za-ś nie czcił – tj. Czyś nie czytał.
co obiecał Krystus, iż miał nam zesłać Ducha Świętego – zob. J 16,7.13: „Aleć ja prawdę wam powiadam: 
pożyteczno wam, abych ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przydzie do was; a jeśli odejdę, 
poślę go do was”. „Lecz gdy przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy: bo nie sam od 
siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam”.
„jest słup i utwirdzenie prawdy” – jest podporą i umocnieniem prawdy. Zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omiesz-
kam, abyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar 
i utwierdzenie prawdy”.
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„Kto was słucha, mnie słucha” – Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
„A kto nie słucha Kościoła, niechaj-ci będzie za poganina i celnika” – por. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie 
usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”.
To byś chciał papieską bułą albo dekretałmi a ustawami biskupimi, albo szkolną sofistryją dowodzić? – 
sens: Chciałbyś tego dowieść papieską bullą albo wyrokami i ustawami biskupimi, albo szkolną 
sofistyką?
Już to ustawa, Pismem by to a Słowem Bożym trzeba – Dworzanin dopuszcza tylko argument skryp-
turalny, co jest egzemplifikacją zasady sola scriptura.

10
Przodkiem mam za to, iż mi tego pozwolisz, jeśli… – sens: Najpierw sądzę, iż przyznasz mi rację, że…
„Duch Ś[więty] karności albo nauki chroni się nieprawdy albo obłudności” – por. Mdr 1,5: „Duch 
bowiem święty karności uciecze przed obłudnością i oddali się od myśli, które są bez rozumu, i za-
frasowany będzie od nadchodzącej nieprawości”.
Po czymże nas Pan Krystus uczy fałszywe proroki poznawać? Z owoców – por. Mt 7,15–16: „Strzeżcie 
się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy 
drapieżni. Z owoców ich poznacie je. Izali zbierają z ciernia jagody winne abo z ostu figi?”.
„Owoce Ducha są miłość, radość, pokój, cirpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieukwapliwość, skromność, 
wiara, układność, powciągliwość, czystość” – por. Ga 5,22–23: „A owoc Ducha jest miłość, wesele, po-
kój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, 
czystość. Przeciwko takowym nie masz Zakonu”.
czy-li tym przeciwne skutki cielesne, które tamże Paweł wylicza? – chodzi o nierząd, nieczystość, wy-
uzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń 
za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki. Por. Ga 5,19–21: „A jawne są uczynki 
ciała, które są porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo, bałwochwalstwo, czarowania, 
nieprzyjaźni, swary, zawiści, gniewy, niesnaski, rozterki, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijań-
stwa, biesiady i tym podobne. O których opowiadam wam, jakom przedtym opowiedział, iż którzy 
takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie dostąpią”.
Albo co do Tymoteusza wypisał o ostatnich czasiech, które miały być niebezpieczne, iż będą ludzie, któ-
rzy sami siebie będą miłować, chciwi, pyszni, hardzi, złorzeczliwi, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, 
źli albo niepobożni, przezduszni, niespokojni, potwarce, niepowściągliwi, okrutni, nieludzcy, zdradliwi, 
krnąbrni, nadęci, ślepi a więcej miłujący rozkoszy niż Boga, którzy acz będą mieć postawę bogobojności, 
ale skutku jej się odrzeką. A tych się strzeż – mówi – abowiem z tych są, którzy się w domy wkradają 
a w niewolą wwodzą niewiastki obciążone grzechy, które się rozmaitym żądzom poddały, zawsze się 
uczące, a nigdy ku umiejętności prawdy nie przychodzące. Ale jako Jannes i Jambres Mojżeszowi 
się przeciwili, tak i ci prawdzie się przeciwią, ludzie skażonego umysłu a którzy się obłądzili około 
wiary. Ale dalej się im nie powiedzie – 2Tm 3,1–8: „A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebez-
pieczne. Będą ludzi sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, 
niewdzięczni, złośnicy, bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, 
bez dobrotliwości, zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga, mając wprawdzie 
pozór pobożności, lecz się mocy jej zapierający. I tych się chroń. Abowiem z tych są, którzy wrywają 
się w domy i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym po-
żądliwościam, zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące. A jako Jannes 

Rozmowa I [6]–[10]
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i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, 
odrzuceni z strony wiary”.

Jannes i Jambres – wywodzące się z tradycji imiona czarowników egipskich, którzy w obliczu fara-
ona sprzeciwili się Mojżeszowi. Zob. Wj 7,11.22: „Ale farao wezwał mędrców i czarowników i czynili 
też oni przez czary Egipskie i jakieś tajemne sprawy tymże sposobem”; „I uczynili takież czarownicy 
Egipscy czarami swemi”.

11
„Z tego – powiada Pan Krystus – poznają ludzie, iżeście moi zwolennicy, jeśli się spólnie miłować bę-
dziecie” – J 13,35: „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden 
ku drugiemu”.
„Kto powiada iżeby w światłości był, a brata swego nienawidzi, jeszcze w ciemności jest” – 1J 2,9: „Kto 
mówi, iż jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, aż dotąd jest w ciemności”.
„Proszę was, ja więzień w Panie, abyście przystojnie chodzili w wezwaniu, którym-eście wezwani, ze 
wszytką pokorą i układnością, z cirpliwością, spólnie się podejmując w miłości, starając się, abyście 
chowali jedność ducha w związku pokoja. Jedno ciało, jeden duch” – Ef 4,1–4: „Proszę was tedy ja, 
więzień w Panu, abyście chodzili godnie powołaniu, którymeście powołani, ze wszelaką pokorą i ci-
chością, z cierpliwością znosząc jeden drugiego w miłości, starając się, abyście zachowali jedność 
ducha w związce pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jako jesteście wezwani w jednej nadziei wez- 
wania waszego”.

abyście przystojnie chodzili w wezwaniu, którym-eście wezwani – sens: abyście godnie nosili (spra-
wowali) powołanie, do którego zostaliście wezwani.

spólnie się podejmując – wspólnie znosząc się (cierpliwie).
chowali jedność ducha w związku pokoja – zachowywali jedność duchową we wspólnocie pokoju.

także „ad Philip[penses]” 2 – zob. Flp 2,2: „napełńcie wesele moje, abyście toż rozumieli, tęż miłość 
mając, jednomyślni, jednoż rozumiejąc”.
„Pokój miejcie między sobą” – Mk 9,49: „Dobrać jest sól, ale jeśli sól niesłona będzie, czymże ją osoli-
cie? Miejcież w sobie sól, a pokój miejcie między sobą”.
„Co się ku pokojowi ściąga, naśladujmy” – Rz 14,19: „A tak starajmy się o to, co pokojowi należy, i tego, 
co jest ku zbudowaniu, społecznie strzeżmy”.
Pokój miejcie, a Bóg pokoja i miłości będzie z wami – 2Kor 13,11: „Na ostatek, bracia, weselcie się, 
bądźcie doskonali, napominajcie się, toż rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie 
z wami”.
„Pokoju naśladujcie ze wszytkimi i świątobliwości, bez której nikt Boga nie ogląda” – Hbr 12,14: „Na-
śladujcie pokoju ze wszytkimi i świątobliwości, bez której żaden nie ogląda Boga”.
„nie jest-ci Bóg roztyrku, ale pokoja” – 1Kor 14,33: „abowiem Bóg nie jest rozterku, ale pokoju”.
od siebie począwszy, poożeniał – Luter ożenił się w 1525 roku z 16 lat od siebie młodszą byłą cysterką 
Kathariną von Bora (1499–1552).

12
Biskup to jeden miał mówić – za czasów Kromera na temat celibatu i małżeństwa duchownych pisał 
m.in. Albert Pighius (zob. Pigh. Explicat. controvers., k. 234v–235r), jakkolwiek nie był on biskupem. 
Źródłem argumentów dla obu tych autorów był m.in. dyskurs Augustyna, biskupa Hippony, na temat 
dziewictwa i małżeństwa, zob. August. De bon. con. 11 = PL 40,382–383. Jednak Dworzanin nie ma 
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raczej na myśli ani Pighiusa, ani Augustyna – w przypadku tego ostatniego wyraża bowiem zdziwienie 
informacją, iż Augustyn ma być autorem przytoczonych przez Mnicha słów.
Toć i ś[więty] Augustyn o białychgłowach Panu Bogu poślubionych napisał – o tym, że kobiety nieza-
mężne, których celem jest przypodobanie się Bogu, są bardziej uświęcone, zob. August. De bon. con. 
11 = PL 40,382–383.

ś[więty] Augustyn – Augustyn z Hippony (Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–430), teolog 
chrześcijański, organizator życia zakonnego, od 397 roku biskup Hippony. Reprezentował kolejno 
poglądy manichejskie, sceptyczne i neoplatońskie, by z czasem, w imię ortodoksji, zwrócić się prze-
ciwko maicheizmowi, arianizmowi, donatyzmowi, pryscylianizmowi i pelagianizmowi. Jest autorem 
m.in. Confessiones (397–400), De Trinitate (399–420), De civitate Dei (413–426).
zatykają na to sobie uszy jako żmije, kiedy je zaklinają – zob. Ps 57,5–6: „Jad mają na podobieństwo 
węża, jako źmije głuchej i zatulającej uszy swoje. Która nie usłyszy głosu zaklinających i czarownika 
zaklinającego mądrze”.
A nie tylko Augustyn, ale i Ambroży ś[więty] takie złączenie cudzołóskim obcowanim a czartowską 
kuczą zowie – być może Kromer miał na myśli pismo Ambrożego z Mediolanu De officiis ministrorum 
1,50,255 (zwł. ostatnie zdanie) = PL 16,101.

Ambroży ś[więty] – Ambroży z Mediolanu (Aurelius Ambrosius, 339–397), kaznodzieja, prawnik, 
reformator liturgii i śpiewu kościelnego, od 370 roku zarządca rzymskiej prowincji Liguria, od 374 roku 
biskup Mediolanu. Doradzał cesarzom Gracjanowi, Walentynianowi II i Teodozjuszowi I Wielkiemu, 
co skutkowało wprowadzeniem przez nich praw wymierzonych przeciw arianom, a także uznaniem 
chrześcijaństwa za religię państwową w Imperium Romanum (380). Jest autorem m.in. traktatów 
De fide ad Gratianum, De institutione virginis, De poenitentia, De sacramentis.

czartowską kuczą zowie – nazywa czartowskim związkiem.

13
„Utciwe małżeństwo we wszytkich a łoże niepokalane. Ale kurewniki i cudzołożniki będzie Bóg sądził” – 
por. Hbr 13,4: „Uczciwe małżeństwo we wszytkim i łoże niepokalane. Bo wszeteczniki i cudzołożniki 
Bóg będzie sądził”.
z przygody popełniło, a to przeto, iż pirwej drugiej ślubił – sens: popełniło (cudzołóstwo) z przypadku, 
a to dlatego, iż najpierw innej ślubował.
a jeśli się zejmują, toć będzie cudzołóstwo i przeklęty „incestus” z krzywoprzysięstwem – sens: a jeśli 
się łączą (w innym związku), to będzie cudzołóstwo i godne potępienia (kazirodcze) spółkowanie 
połączone z krzywoprzysięstwem.
„gdy tylko za mąż chcą (nie mówi – pójdą), mają potępienie, abowiem pirwszą wiarę zniszczyły” – 
zob. 1Tm 5,11–12: „Lecz wdów młodszych wystrzegaj się: bo gdy się zbestwiły w Chrystusie, chcą za 
mąż iść, mając potępienie, iż pierwszą wiarę złamały”.
łaskę Pana naszego przenoszą albo przemieniają w nieczystość i jawnie okazują, iż tam Boga i Ducha 
Świętego niemasz – por. Jud 1,4: „Abowiem wtrącili się niektórzy ludzie (którzy dawno na ten sąd są 
naznaczeni) niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność i przą się samego Panują-
cego i Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

14
kiedy mu się to z przygody a z krewkości przyda – sens: kiedy zdarzy mu się to z przypadku i pod 
wpływem słabości moralnej (ludzkiej skłonności do grzechu).

Rozmowa I [10]–[14]
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„Bądźcie czyści, którzy nosicie sądy Pańskie” – por. Iz 52,11: „Odstąpcie, odstąpcie, wynidźcie stamtąd, 
nieczystego się nie dotykajcie! Wynidźcie z pośrzodku jego, oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia 
Pańskie”.
A kiedy kto sobie na urząd pobocznicę chowa? – sens: A gdy ktoś zatrzymuje dla siebie, będąc na 
urzędzie, nałożnicę?

15
Więc toż się na was daleko właśniej może obrócić – sens: Więc to, o czym mówiłeś, na was (w waszą 
stronę) znacznie słuszniej może się skierować (słuszniej was może dotyczyć).
ale nie przetośmy – ale nie z tego powodu (nie dlatego) jesteśmy.
w Mojżeszu niedowiarstwo – zob. Lb 20,2–13. Kiedy Izraelici zaczęli szemrać na pustyni Sin przeciw 
Bogu z powodu braku wody, Bóg rozkazał Mojżeszowi, by wraz z Aaronem zgromadził lud i wobec 
niego przemówił do skały, by ta wydała z siebie wodę. Z braku wiary, a może i wskutek zbyt małej 
ufności, Mojżesz uderzył co prawda laską w skałę, uprzednio jednak spytawszy Izraelitów, czy wierzą, 
iż wraz z Aaronem potrafi wyprowadzić wodę ze skały. Woda popłynęła, lecz obaj zostali skarceni 
przez Boga za niedowiarstwo i nieobjawienie Bożej świętości wobec ludu.
dla którego mu Bóg do ziemie obiecanej wniść nie dopuścił – wskutek braku wiary nie było dane 
Mojżeszowi i Aaronowi wprowadzić Izraelitów do Kanaanu, zob. Pwt 32,51–52: „boście wystąpili 
przeciwko mnie w pośrzodku synów Izraelowych u wody w Kades, pustyni Sin, a nie poświęciliście 
mię między synmi Izraelowymi. Z przeciwia oglądasz ziemię, a nie wnidziesz do niej, którą ja dam 
synom Izraelowym”.
Dawid cudzołożnikiem i mężobójcą był – zob. 2Krl 11,2–27 (BT: 2Sm 11,2–27). Kromer odnosi się 
tutaj do cudzołóstwa Dawida z Batszebą. Przeciwko jej mężowi, Hetycie Uriaszowi, król Izraela uknuł 
wraz z Joabem intrygę, która doprowadziła do śmierci rywala. W czasach Kromera posługiwano się 
odmiennym podziałem Ksiąg Królewskich, wedle którego 1Regum i 2Regum (1Krl i 2Krl) = 1Sm 
i 2Sm, zaś 3Regum i 4Regum (3Krl i 4Krl) = 1Krl i 2Krl.
O Pietrze pisze Paweł, iż było co w nim ganić – zob. Ga 2,11: „A gdy przyszedł Cefas do Antiochijej, 
sprzeciwiłem się mu w twarz, iż był godzien naganienia”. Odwołanie do tzw. konfliktu antiocheń-
skiego, czyli sporu o to, czy nawróconych pogan obowiązuje prawo żydowskie. Apostoł Piotr miał 
dystansować się od pogan, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa, za co spotkało go napomnienie ze strony 
Pawła. Zob. Ga 2,12–14: „Abowiem przedtym niż przyszli niektórzy od Jakuba, z pogany jadał; a gdy 
przyszli, zchraniał i odłączał się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. I pomagali mu zmyślania ini 
Żydowie, tak iż też i Barnabasz był uwiedzion do onego zmyślania. Ale gdym obaczył, iż nie prosto szli 
według prawdy Ewangelijej, rzekłem Cefasowi przed wszytkimi: Jeśli ty będąc Żydem, po pogańsku 
żywiesz, a nie po Żydowsku, czemuż pogany przymuszasz żyć po Żydowsku?”.
a wiesz też, iż się Pana Krystusa trzy razy zaprzał – zob. Mk 14,66–72 (wersety, w których opisane 
zostało trzykrotne zaparcie się Piotra).
A sam o sobie Paweł powiada, iż jest pirwszem między grzesznymi – zob. 1Tm 1,15. Nawiązanie do 
słów Apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Tymoteusza na temat jego własnej przeszłości jako prze-
śladowcy chrześcijan: „Wierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na ten 
świat grzeszne zbawić, z których jam jest pierwszym”.
„Jeśli powiadamy, iż grzechu nie mamy, sami się zwodzimy a prawdy w nas niemasz” – por. 1 J 1,8: 
„Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz”.
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16
Nie z cudów ani z znajomości przyszłych rzeczy, bo się to i w czarcie, i w Ancykryście, jako ś[więty] Paweł 
pisze… – por. 2Tes 2,2: „abyście się nieprędko unosili od rozumu waszego ani byli ustraszeni ani przez 
ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański”.
i w fałszywych prorokoch, jako Mojżesz powiada, najduje – por. Pwt 13,2–4.6: „a stałoby się tak, jako 
powiedział, i rzekł ci by: Pódźmy a naśladujmy bogów obcych, których nie znasz, a służmy im, nie usłu-
chasz słów onego proroka abo widosna [tj. mającego widzenia we snach], bo kusi was Pan Bóg wasz, aby 
jawno było, jeśli go miłujecie czy nie, ze wszytkiego serca i ze wszytkiej dusze waszej. Pana Boga waszego 
naszladujcie a jego się bójcie i strzeżcie przykazania jego, i słuchajcie głosu jego: jemu służyć będziecie 
i jego się będziecie trzymać!”; „Jeśliby cię chciał namówić brat twój, syn matki twojej, abo syn twój, abo 
córka, abo żona, która jest na łonie twoim, abo przyjaciel, którego miłujesz jako duszę swoję, potajemnie 
mówiąc: Pódźmy a służmy bogom cudzym, których nie znasz ty i ojcowie twoi”.
„Niemasz-ci człowieka, który by nie grzeszył” – 3Krl 8 (BT: 1Krl 8,46): „A jeśli zgrzeszą przeciw tobie 
(bo nie masz człowieka, który by nie grzeszył), i rozgniewawszy się podasz je nieprzyjaciołom ich, 
i będą zabrani w niewolą do ziemie nieprzyjacielskiej, daleko abo blisko”.
Nie pamiętasz się – tj. nie pamiętasz własnych słów (tego, co mówiłeś).
Sam przeciw sobie mówisz. Teraz-eś Lutra fałszywym prorokiem uczynił z niczego, jedno z owoców, 
jakoż i Krystus tak uczy – odwołanie do słów Mnicha z I 10 (zob. obj. Po czymże nas…), a także do 
słów Chrystusa z Kazania na Górze, ostrzegających przed fałszywymi prorokami. Zob. Mt 7,15–16: 
„Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz 
są wilcy drapieżni. Z owoców ich poznacie je. Izali zbierają z ciernia jagody winne abo z ostu figi?”.

uczynił z niczego, jedno z… – sens: uczynił nie na innej podstawie, jak tylko według…
abyśmy czynili, cokolwiek nam powiedzą doktorowie zakonni i licemiernicy siedzący na stolcu Mojże-
szowym, ale wedle uczynków ich abyśmy nie czynili – por. Mt 23,2–3: „Na stolicy Mojżeszowej usiedli 
doktorowie i faryzeuszowie. Wszystko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale 
wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią”. Nawiązanie do słów Chrystusowych 
z mowy przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom.
dla których przedsię – z powodu których wszakże.
jako „Tatiani”, którzy się też „encratitas” od powściągliwości zwali – Kromer wymienia jedną z sekt 
enkratystów – tacjańczyków. Ich nazwa pochodzi od założyciela Tacjana Syryjczyka, który po śmierci 
swojego rzymskiego nauczyciela Justyna Męczennika zapoczątkował w swoich rodzinnych stronach 
w drugiej połowie II wieku ruch heretycki. Uznawał małżeństwo za narzędzie szatana nakłaniające 
człowieka do grzechu. Tacjaniści odrzucali również picie wina i jedzenie mięsa, stąd też druga ich 
nazwa od greckiego słowa ἐγκράτεια [enkráteia] oznaczającego wstrzemięźliwość. Zob. Euseb. HE 
4,29 = PG 20,399–402. Por. Monachus obj. I 1,27: Quales fuere Tatiani…
„euchitae”, którzy od modlitwy – sekta chrześcijańska, która narodziła się w IV wieku w Syrii. Jej 
członkowie uważali, że na drodze ascezy można dzięki zmysłom pojąć esencję Trójcy Świętej. Sama 
modlitwa stanowiła dla nich środek osiągnięcia doskonałości. Odrzucali przyjmowanie sakramentów. 
Ich nazwa (z języka greckiego – euchici od czasownika εὔχομαι [eúchomai] lub z języka syryjskiego – 
messalianie), oznaczała tych, którzy się modlą, stąd Kromer stosuje rzeczownik modlitwa. Zob. Mo-
nachus obj. I 1,27: Euchitae a precatione.
„apostolici” – apostolicy (lub apotaktycy) działali na terenie Frygii, Cylicji oraz Pamfilii. Na podo-
bieństwo enkratystów odrzucali małżeństwo, poza tym rezygnowali z własności prywatnej. Uważali, 
że naśladują pierwszych apostołów. Zob. Monachus obj. I 1,27: Apostolici.

Rozmowa I [14]–[16]
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„Manichaei” – zob. wyżej obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu. Zob. Monachus obj. I 1,27: Ma-
nichaei.
„Audiani” – nazwa audianie pochodzi od Audiosa, który w IV wieku głosił swoją naukę wśród Gotów, 
a popularna była ona także w Syrii oraz Palestynie. Audianie uznawali antropomorfizm (stąd ich inna 
nazwa – antropomorfici), co było konsekwencją literalnego odczytania Rdz 1,27. Wielkanoc obcho-
dzili pierwszego dnia żydowskiej Paschy. Uważali ponadto, że Bóg nie stworzył światła i ciemności. 
Zob. Monachus obj. I 1,27: Audiani.
„Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali – nowacjanami nazwano schizmatycki ruch 
chrześcijański założony w połowie III wieku przez antypapieża Nowacjana (Nowata). Uznawali, że 
nie wolno ponownie przyjmować do wspólnoty tych wiernych, którzy w trakcie prześladowań za 
cesarza Decjusza (rządził w latach 249–251) wyparli się chrześcijaństwa. Znani byli ze swoich ra-
dykalnych purystycznych poglądów (ponowne chrzty przyłączających się do nich chrześcijan, za-
kaz wstępowania w nowe związki małżeńskie po śmierci któregoś z małżonków). Działali na całym 
terenie Cesarstwa Rzymskiego (m.in. prowincje Afryka, Hiszpania Tarrakońska, Tracja, Bitynia i Pont, 
Azja, Cylicja, Syria, Egipt). Nazwa ruchu pochodzi od przymiotnika „czysty”, tj. καθαρός [katharós]. 
Zob. Monachus obj. I 1,27: Novatiani…
„Apollinaris” – Apolinary z Laodycei (Apollinarius Laodicensis, 310–390), teolog, biskup Laodycei. 
Rozwinął doktrynę nazwaną od jego imienia apolinaryzmem. Podawał w wątpliwość istnienie ludz-
kiej natury Jezusa, głosząc, że Chrystus wykazuje jedną, zmieszaną i zmodyfikowaną naturę.
Nestoryjusz – Nestoriusz (Nestorius, 384–451), mnich syryjski, teolog, patriarcha Konstantynopola, 
przeciwnik arianizmu i apolinaryzmu. Zainicjował stanowisko dotyczące natury Jezusa, które zostało 
nazwane od jego imienia nestorianizmem. Głosił m.in., iż Chrystus był tylko człowiekiem, w którym 
zamieszkała boskość, dlatego też Maria z Nazaretu nie powinna być nazywana Bogarodzicą.
zawsze przedtym kacerze statecznym a świętobliwym żywotem w serca ludzkie się wkradali, jako Chryzo-
stom święty świadszy – na temat uczciwego życia heretyków zob. Chrys. Hom. in Matth. 23 (al. 24),6 = 
PG 57,316.

Chryzostom święty – Jan Chryzostom (Jan Złotousty / Ioannes Chrysostomus, ok. 350–407), teo-
log, kaznodzieja, od 397 roku biskup Konstantynopola. Był rzecznikiem nauczania religii w obrębie 
rodziny oraz reformatorem liturgii Kościoła wschodniego nazwanej jego imieniem. Centralnym dlań 
i ważkim pod względem hermeneutyczno-etycznym był pogląd o dopasowywaniu się Boga do moż-
liwości poznawczych człowieka. Swoimi wystąpieniami, m.in. zachęcającymi do wsparcia ubogich 
i ganiącymi bogactwo i nadużycia na dworze cesarskim, ściągnął na siebie krytykę cesarzowej i części 
duchowieństwa. Był dwukrotnie zdejmowany z urzędu i skazywany na banicję. Autor licznych roz-
praw, homilii i listów.

17
Hijeronim ś[więty] – Hieronim ze Strydonu (Sophronius Eusebius Hieronymus / Hieronymus Stri-
donensis, ok. 347–420), teolog i egzegeta. Był sekretarzem papieża Damazego I, na którego zlecenie 
miał dokonać korekty łacińskojęzycznych przekładów Biblii. Osiadłszy w Betlejem jako mnich, do-
konał nowego przekładu na łacinę biblijnych ksiąg hebrajskich oraz ulepszenia translacji z greki. 
Całość nowego tłumaczenia przeszła do historii pod nazwą Wulgata. Początkowo był zwolennikiem 
poglądów Orygenesa, następnie z nimi polemizował, występował również przeciw pelagianizmowi, 
jowinianizmowi, lucyferianizmowi i naukom Wigilancjusza. Jest autorem dzieł z zakresu egzegezy 
biblijnej oraz historiografii wczesnochrześcijańskiej.
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„Jako pirwej był powiedział (rozumiej Pan Krystus), iż ci, którzy mają odzienie dobrego żywota, nie 
mają być przyjmowani dla złej nauki” – zob. Hier. Comment. in Matth. 7,21 = PL 26,49.

dla złej – z powodu złej.
Toż-ci się jaśnie okazuje z Piątych Ksiąg Mojżeszowych, gdzie o fałszywym proroku pisze – zob. Pwt 
13,2–4.6: „a stałoby się tak, jako powiedział, i rzekł ci by: Pódźmy a naśladujmy bogów obcych, któ-
rych nie znasz, a służmy im, nie usłuchasz słów onego proroka abo widosna [tj. mającego widzenia 
we snach], bo kusi was Pan Bóg wasz, aby jawno było, jeśli go miłujecie czy nie, ze wszytkiego serca 
i ze wszytkiej dusze waszej. Pana Boga waszego naszladujcie a jego się bójcie i strzeżcie przykazania 
jego, i słuchajcie głosu jego: jemu służyć będziecie i jego się będziecie trzymać!”; „Jeśliby cię chciał 
namówić brat twój, syn matki twojej, abo syn twój, abo córka, abo żona, która jest na łonie twoim, abo 
przyjaciel, którego miłujesz jako duszę swoję, potajemnie mówiąc: Pódźmy a służmy bogom cudzym, 
których nie znasz ty i ojcowie twoi”.
Źli-ci-eśmy – Jesteśmy źli.
jakom też pirwej namienił – Mnich odwołuje się do swojej wypowiedzi na temat fałszywych proroków, 
zawartej w poprzednim passusie Rozmowy pierwszej, zob. wyżej tekst I 16.
każemy się wystrzegać tych złości, których się w nas zawadza – sens: nakazujemy wystrzegać się tych 
grzechów, które się w nas znajdują (są naszym udziałem).
Filip – Filip Melanchton (Philipp Schwartzerdt / Philipp Melanchthon / Philippus Melanchthon, 1497–
1560), niemiecki reformator, teolog i humanista, student uniwersytetów w Heidelbergu (1509–1512) 
i Tybindze (1512–1518). Od 1518 roku związany z wydziałem sztuk wyzwolonych na uczelni w Wit-
tenberdze, gdzie wykładał m.in. literaturę grecką, retorykę i etykę. Tam poznał Lutra, którego nauki 
przyjął, i został jego przyjacielem oraz współpracownikiem. Był autorem Wyznania augsburskiego 
(Confessio Augustana) w 28 artykułach, tj. wyznania wiary niemieckich protestantów, przyjętego 
w 1530 roku. W tym samym roku sporządził także Apologia der confessio w odpowiedzi na konfuta-
cję papieskich teologów. Z ważniejszych dzieł wymienić trzeba podręcznik dogmatyki ewangelickiej 
pt. Loci communes rerum theologicarum seu hypotheses theologicae z 1521 oraz powstały po zjeździe 
w Szmalkalden z 1537 roku Tractatus de potestate et primatu Papae (1540). Dążenie do porozumienia 
i pojednania z różnymi grupami protestanckimi doprowadziło do sporów z rygorystycznymi teolo-
gami niezadowolonymi z działań Melanchtona (gnezjoluteranie), którzy oskarżali go o zbytnie ustęp-
stwa. Był autorem podręczników do gramatyki języka greckiego oraz retoryki, zasłynął również jako 
reformator szkolnictwa gimnazjalnego.
rozruchy a burzenia chłopstwa i poddanych przeciw urzędom i panom swym, a panów i książąt przeciw 
cesarzowi; walki niekrześcijańskie i krwie przelanie, które się za pamięci naszej w Niemcach stało – 
Kromer nawiązuje tu do dwóch konfliktów zbrojnych: pierwszy z nich to wojna chłopska (1524–1526), 
będąca wynikiem niezadowolenia z narastającego ucisku feudalnego, na które nałożyły się żądania 
reform religijnych wywołane reformacją i wynikającą z niej nadzieją chłopów na polepszenie warunków 
bytu. Podczas gdy radykalne skrzydło powstańców z T. Müntzerem na czele programowo uwzględ-
niało anabaptystyczne postulaty likwidacji stosunków feudalnych oraz budowy ustroju o charakterze 
egalitarnym, umiarkowani bojownicy akcentowali m.in. potrzebę zniesienia poddaństwa chłopów 
i obciążeń pańszczyźnianych, a także sekularyzację dóbr kościelnych. Rebelia wybuchła na południu 
Niemiec, szerząc wśród feudałów mord i pożogę (do czego nawoływał w swych kazaniach Müntzer), 
a została krwawo stłumiona przy znaczącym udziale Związku Szwabskiego. Na przyczyny klęski 
złożyły się głównie: brak jedności wśród powstańców, ich słabe wyszkolenie, a także stanowcza reak-
cja Lutra przeciw traktowaniu nauki o wolności chrześcijańskiej jako punktu wyjścia dla postulatów 

Rozmowa I [16]–[17]
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wolności o charakterze społeczno-politycznym. Drugim konfliktem była wojna szmalkaldzka (1546–
1547). Ta rozpoczęta przez cesarza Karola V kampania militarna przeciwko Związkowi Szmalkaldz-
kiemu (został on zawiązany w 1531 roku, a skierowany przeciw władzy cesarskiej; był to rodzaj so-
juszu polityczno-religijnego książąt protestanckich Rzeszy do obrony ich praw i swobód religijnych) 
zakończyła się ostatecznie klęską związkowców.

przeciw cesarzowi – chodzi o cesarza Karola V Habsburga, w latach 1519–1556 władającego Świę-
tym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego.
Wszytko się to może z jego ksiąg okazać, a zwłaszcza z kazania – przeinaczoną naukę Lutra zawartą 
w jego piśmie Von der Freiheit eines Christenmenschen (῾O wolności chrześcijanina’) wykorzystywano 
do podgrzewania emocji w czasie wojny chłopskiej.

18
To wiem, iż chłopów on nie podburzył, i owszem, pisał przeciw im – Dworzanin nawiązuje tutaj za-
pewne do Lutrowych pism opublikowanych w 1525 roku: Ermahnunge zum Friede (῾Napomnienie do 
pokoju’), przede wszystkim zaś Wider die mordischen und räubischen Rotten der Bauren (῾Przeciwko 
morderczym i zbójeckim bandom chłopów’).
im – tj. nim.
Iście mniej o niej będę dzierżał, niżlim dotąd dzierżał – sens: Zaiste gorzej będę sądził o niej (tj. nauce 
Lutra) niż dotychczas sądziłem.
„Zaprawdę my krześcijani jesteśmy wolni, ze wszytkich praw wszech ludzi wyjęci” – zob. Luth. Capt. 
Bab., k. I3v–4r = WA 6, s. 558. Zob. Monachus obj. I 1,45: Audi igitur…
„Musi się zaburzyć, gdzie jest Ewanjelija i wyznanie Krystusowe” – zob. Luth. Von der Tröst., k. (3r) = 
WA 10,3, s. 151.
Pomy do tych ksiąg, któreś teraz spomniał, które pisał przeciw chłopstwu – odwołanie do Lutrowych 
pism: Ermahnunge zum Friede oraz Wider die mordischen und räubischen Rotten der Bauren, zob. toż 
obj. wyżej.

Pomy – pójdźmy.
„Przeto wiedzcie, dobrzy panowie, iż Bóg tak zrządza, iż poddani ani mogą, ani chcą, ani mają dłużej 
cirpieć waszego ciężkiego panowania” – zob. Luth. Erm. zum Fried., k. A3v = WA 18, s. 294.
Acz indzie też inaczej pisał, jako „in Visitatione” w ty słowa: „Niektórzy też niebacznie mówią o wolno-
ści krześcijańskiej, dlaczego ludzie niektórzy mnimają, iżeby tak wolni byli, iż nie mają być posłuszni 
żadnym przełożonym ani powinni dalej oddawać, co winni. Drudzy mnimają, iż wolność krześcijańska 
nic inego nie jest, jedno mięso jeść, nie spowiadać się, nie pościć etc., także sprosne dumy pospolitego 
człowieka mają karać albo bakać kaznodzieje” – nie jest to ścisła informacja. Luter nie był autorem Vi-
sitatio Saxonica, tj. Unterricht der Visitatorn an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu Sachsen (Pouczenie 
wizytatorów dla proboszczów w elektoracie Saksonii, 1528), chociaż powstała ona za jego aprobatą 
oraz wykładała jego naukę. Instrukcję sporządził Melanchton, a Luter napisał jedynie do niej wstęp. 
Cytat (tłumaczony z niemieckiego) nie pochodzi jednak ze wstępu, zob. Melanchth. Unterricht, k. F4r. 
Zob. także Monachus obj. I 1,45: Nonnulii etiam…

dlaczego ludzie niektórzy mnimają, iżeby – stąd niektórzy ludzie sądzą, jakoby.
ale po harapie – ale zbyt późno.
zamieszawszy pirwej i zawiodszy o dwakroć sto tysięcy ludzi, którzy są w Niemcach pobici, a jako sam Lu-
ter mówi – do piekła pogrążeni, a około trzechset zamków i klasztorów w jednej Frankonijej zburzono – 
mnich jeszcze raz mówi o wojnie chłopskiej (1524–1526), zaznaczając skalę zniszczeń we Frankonii. 
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Choć skala ta była znaczna, to jednak przynajmniej o połowę mniejsza niż wskazuje na to Kromer, 
który w sposób typowy dla polemistów hiperbolizuje cyfry dla celów perswazyjnych. Zob. Monachus 
obj. I 1,45: Cum turbasset prius…

zawiodszy o dwakroć sto tysięcy ludzi – omamiwszy przeszło dwieście tysięcy ludzi.
do piekła pogrążeni – tj. zabrani w czeluści piekielne.

19
(marg.) Własne wypisanie – Właściwe opisanie.
„którzy za ciałem w żądzy nieczystości chodzą, państwa albo przełożeństwa za nic nie mają, śmieli, knąbrni, 
niewstydzący się zacności” – por. 2P 2,10: „a nawięcej tych, którzy za ciałem w pożądliwości plugastwa cho- 
dzą, a zwierzchnością gardzą, zuchwalcy, w sobie się kochający, nie boją się wprowadzać sekt, bluźniąc”.

niewstydzący się zacności – ujęcie eliptyczne, tj. nie wahający się wypowiadać bluźnierstw wobec 
tego, co zacne. W BT miejsce to zostało oddane następująco: „którzy nie wahają się przed wypowia-
daniem bluźnierstw na «Chwały»”, przy czym owe „Chwały” wykładane sią jako nazwa aniołów.
„którzy za rozkosz sobie mają dzień po dzień lubości, naśladować zmazy i hańby, a używający albo po-
lubujący sobie w błędziech swych, wam urągają, oczy mający pełne cudzołóstwa, nie przestawający grze-
szyć, wabiący k sobie dusze nieustawiczne, mający serce ćwiczone w łakomstwie albo drapiestwie, syno-
wie przeklinania, którzy opuściwszy prawą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaamowej z Bozora, który 
rozmiłował się zapłaty niesłusznej, ale był karan z swej nieprawości; nieme zwierzę, głosem człowieczym 
mówiąc, zahamowało proroka onego szaleństwo. Toć są studnie bez wody, a mgły, które wicher kręci, 
którym ćma ciemności na wieki jest zachowana, abowim pyszne i próżne słowa mówiąc, wabią przez 
żądliwość lubościami cielesnymi tych ludzi, którzy się mało byli uchronili tych, którzy w błędzie przeby-
wają, obiecując im wolność, acz sami są niewolnicy zakażenia albo pokalenia” etc. – por. 2P 2,13–19: 
„odnosząc zapłatę niesprawiedliwości, za rozkosz mając dniowe kochanie, smrodowie i plugawcy, 
opływając w rozkoszach, w biesiadach swych rozpustując z wami. Oczy mając pełne cudzołóstwa 
i grzechu nie ustawającego. Przyłudzając dusze niestateczne, mając serce wyćwiczone łakomstwem, 
synowie przeklęctwa; opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naszladując drogi Balaama z Bosor, który 
umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale miał strofowanie głupstwa swego: nieme bydlę podjarzmie, 
głosem człowieczym mówiące, zahamowało szaleństwo proroka. Ci-ć, są stoki bez wody i obłoki 
od wichru pędzone, którym chmura ciemności jest zachowana. Abowiem hardości próżne mówiąc, 
przyłudzają przez pożądliwości ciała niepowściągliwego tych, co trochę odbiegają, w błędziech obcu-
jących, wolność im obiecując, gdyż sami są niewolnicy skazy. Abowiem kto jest od kogo zwyciężon, 
tego i niewolnikiem jest”.

używający albo polubujący sobie – dogadzający sobie albo mający upodobanie.
naśladując drogi Balaamowej z Bozora, który rozmiłował się zapłaty niesłusznej, ale był karan z swej 

nieprawości; nieme zwierzę, głosem człowieczym mówiąc, zahamowało proroka onego szaleństwo – 
mowa o mezopotamskim proroku Balaamie, synu Bosora (w łacińskiej wersji tekstu Kromera: viam 
Balaam ex Bosor, jak w Wulgacie w 2 Liście św. Piotra), który na zlecenie Balaka, króla Moabu, miał za 
wynagrodzeniem złorzeczyć Izraelowi wędrującemu przez pustynię. Oślicy, na której Balaam udawał 
się do Balaka wbrew woli Pana, ukazał się anioł Boży. Przerażone zwierzę, zatrzymane przez posłańca 
i biciem zmuszane przez Balaama do dalszej drogi, przemówiło ludzkim głosem, skarżąc się na złe 
traktowanie. Gdy w końcu anioł ukazał się również Balaamowi, ten uznał swoją grzeszność i zobo-
wiązał się przekazać królowi Moabu tylko to, co zechce Bóg. Na polecenie Pańskie prorok ostatecznie 
trzykrotnie błogosławił Izraelowi. Zob. Lb 22–24, tutaj Lb 22,15–35.

Rozmowa I [17]–[19]
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wabią przez żądliwość lubościami cielesnymi tych ludzi, którzy się mało byli uchronili tych, którzy… – sens: 
ze względu na pożądliwość wabią rozkoszami cielesnymi tych ludzi, którzy z trudem oparli się tym, którzy…

20
Aza nie chodzą za ciałem w żądzy nieczystości, gdy uczą, iż głupia rzecz i przeciwna Słowu Bożemu 
a człowiekowi niemożna czystość i panieństwo chować? A jako bez picia, jedzenia i spania, tak i bez 
złączenia spólnego mężczyzny z niewiastą człowiecze przyrodzenie trwać nie może – zob. Luth. Vom 
ehelich. Leb., k. A2v = WA 10,2, s. 276.

Aza nie chodzą za ciałem w żądzy nieczystości – sens: Czyż nie podążają za ciałem, żywiąc nieczyste żądze.
człowiekowi niemożna – nieosiągalna (niemożliwa) dla człowieka.
człowiecze przyrodzenie – tj. natura ludzka.

21
Aza to za nic sobie nie mają państwa albo przełożeństwa, gdy twirdzą, iż za wolnością tą, którą nam 
Pan Krystus zrządził, nie jesteśmy powinni ustaw ludzkich dzierżeć – zob. Luth. Capt. Bab., k. I2r–v = 
WA 6, s. 555. Zob. także Monachus obj. I 1,55: Quanta autem…
ani może kto nad kim zwierzchności mieć – zob. Luth. Inst. min., k. E4v–F1r = WA 12, s. 189.
a iż duchowny urząd żadnych ustaw czynić nie może? – zob. Melanchth. Loci 1536, k. 175r.
A gdzieby co papież ze wszytkimi biskupy i kardynały rozkazał, iż im na złość nie ma być dzierżano? – 
sens: A w sytuacji, gdyby papież wraz ze wszystkimi biskupami i kardynałami rozkazał, że na złość im 
nie należy tego przestrzegać? Zob. Luth. Capt. Bab., k. F3v = WA 6, s. 535–536 oraz Luth. De confes., 
k. A4r–v = WA 15, s. 484–485. Zob. także Monachus obj. I 1,55: Quod is quid Concilium.

22
A nie śmieli to albo nie krnąbrni, którzy rozsądek o Piśmie Świętym sobie przywłaszczają – sens: A czyż 
nie są nazbyt śmiali albo czyż nie są krnąbrni ci, którzy wykład Pisma Świętego (sąd na temat Pisma 
Świętego) wyłącznie sobie przypisują.
A ś[więtego] Jakuba List słomianym zową – tak o Liście św. Jakuba wyrażał się Luter w przedmowie do tłu-
maczenia Nowego Testamentu z 1522 roku. Zob. Luth. (tłum.) Neues Test., k. 4r = WA DB 6, s. 10. W Ti-
schreden twierdził, iż listem tym będzie kiedyś zapalał ogień w piecu bądź palił go w Wittenberdze na stosie, 
sądził bowiem, że nie ma w nim nic na temat Chrystusa (poza początkiem), że jest sprzeczny z nauką 
Pawła Apostoła i Ewangelii oraz nie uczy właściwie o Prawie, zob. WA TR 5, s. 382, 414. Wyrażenia tego 
w odniesieniu do Listu św. Jakuba używa Kromer również w dziele Monachus, zob. tamże obj. I 1,54.

24
Obrazy nie tylko świętych z Krystusem już królujących, ale i samego Pana naszego męki borzą – Kromer 
nawiązuje tutaj do ikonoklastycznych wystąpień Andreasa Karlstadta. W 1522 roku opublikował on druk 
ulotny Von Abtuung der Bilder (῾O usunięciu obrazów’), który rozpowszechnił się na całym obszarze nie-
mieckojęzycznym. Karlstadt podkreślał m.in., że wizerunki świętych nie odzwierciedlają natury boskiej, 
lecz ludzką cielesność, udaremniają dostęp do Boga w sercu człowieka, a kościół poprzez eksponowanie 
owej cielesności staje się domem rozpusty. Kromer zwraca uwagę, że ta niechęć reformatorów do obra-
zów obejmuje również wizerunki ukrzyżowanego Chrystusa. Zob. także obj. I 68: „Carolstadius”.
a sami się malować dawają – zapewne chodzi Mnichowi o portrety Marcina Lutra i Filipa Melanchto-
na pędzla Lucasa Cranacha Starszego.
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25
A nie naśladują ci dzień po dzień lubości, którzy wszytkę wolność i wiarę krześcijańską na tym sadzą – 
sens: A czyż nie podążają dzień w dzień za rozkoszami ci, którzy całą wolność i wiarę chrześcijańską 
opierają na tym.

26
A nie są to zmazy i hańby pospolite, którzy swą sprawą wiarę krześcijańską Żydom i poganom barziej niż 
kiedy inedy mierzioną a smrodliwą uczynili? – sens: A czy nie są to winy i haniebne postępki właściwe tym, 
którzy swymi czynami bardziej niż kiedykolwiek obrzydzili wiarę chrześcijańską Żydom i poganom?

27
A ofiarę czystą, to jest mszą, która po wszytkim świecie krześcijańskim Panu Bogu bywa poświęcana 
i ofiarowana, jakoż sam Bóg przez Malachijasza proroka dawno to przepowiedział, plugawymi i spro-
stnymi gębami i języki swymi mażą a bałwochwalstwem ją zową – Kromer poddaje tutaj krytyce od-
prawianie luterańskich nabożeństw w języku wernakularnym, a także pogląd Lutra o mszy, zgodnie 
z którym nie jest ona uobecnieniem ofiary Chrystusa na krzyżu, gdyż ta ostatnia została złożona raz 
na zawsze na Golgocie.

jakoż sam Bóg przez Malachijasza proroka dawno to przepowiedział – Ml 1,11: „Bo od wschodu aż 
do zachodu wielkie jest imię moje między narody, a na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imie-
niowi memu ofiarę czystą: bo wielkie jest imię moje między narody! mówi Pan Zastępów”.

28
Świątości, przez które bywamy poświęconi, i rzeczy k nim należące, które przez słowo i modlitwę ku 
naszemu pożytku bywają poświęcane, zarzucają a w pośmiewisko obracają – odwołanie do luterańskiej 
krytyki święcenia rzeczy doczesnych i w konsekwencji traktowania ich jako przedmioty wykazujące 
przymioty świętości.

które przez słowo i modlitwę ku naszemu pożytku bywają poświęcane – 1Tm 4,5: „abowiem poświę-
cono bywa przez słowo Boże i modlitwę”.

29
I nie urągają nam, w błędziech swych używając, jako on Goliat zastępom Boga żywego – 1Krl 17,10 (BT: 1Sm 17,10): 
„I mawiał Filistyn: Jam dziś urągał ufcom Izraelskim! Dajcie mi męża i niech czyni ze mną pojedynkiem!”.

w błędziech swych używając – sens: pławiąc się w swoich błędach.
Goliat – wojownik filistyński olbrzymiej postury i siły, który podczas wojny filistyńsko-izraelskiej, 

jak przekazuje Pierwsza Księga Samuela, wyzwał przedstawiciela Izraelitów na pojedynek, urągając 
armii Narodu Wybranego. Porażka jednego z nich równoznaczna miała być z poddaniem się całego 
jego wojska. Wyzwanie podjął Dawid, syn Jessego, i pokonał uzbrojonego po zęby olbrzyma kamie-
niem wyrzuconym z procy. Zob. 1Sm 17.

30
A nie mają-ż oczu pełnych cudzołóstwa, gdy siebie i ine ludzie Bogu poślubione domnimanym małżeń-
stwem pomazali? – aluzja do Lutra, który po zrzuceniu augustiańskiego habitu poślubił byłą cysterkę 
Katharinę von Bora. Zob. także obj. I 11: od siebie począwszy, poożeniał.

domnimanym małżeństwem pomazali – sens: rzekomym małżeństwem zbeszcześcili (skazili).

Rozmowa I [19]–[30]
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31
a iż nie może człowiek być potępion, gdy jedno wierzy, by też nagorszym a nagrzeszniejszym był – od-
wołanie do zasady sola fide jako fundamentu protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu.

32
podawanim lubych rzeczy swej wolej – sens: podporządkowywaniem rzeczy przyjemnych własnej woli 
(poddawaniem tego, co miłe, własnym pragnieniom).

33
spustoszywszy kościoły, klasztory i ine dobre nadania – nawiązanie do skutków wojny chłopskiej i woj-
ny szmalkaldzkiej, zob. wyżej obj. I 17: rozruchy a burzenia chłopstwa…
nie jednę ani dwie, jako Stańczyk, ale dziesięć na łęk sobie dać każą – zob. wyżej obj. I 3: a daj sam 
dwie na łęk.
Tak iż drugi wielkie pieniądze, jako powiadają, z Noremberku wyniósł i biskupstwo sobie kupił – praw-
dopodobnie Kromer czyni aluzję do osoby Andreasa Osiandra (zob. biogram obj. I 56: Osyjandrem), 
który opuścił Norymbergę i na zaproszenie księcia Albrechta Hohenzollerna osiadł w Królewcu, 
obejmując w 1549 roku profesurę teologii na tamtejszym uniwersytecie. Pełnił on również funkcję 
wiceprezydenta biskupstwa sambijskiego.
drugiego też straszburczanie dla łakomstwa radzi pozbyli – sens: innego z kolei mieszkańcy Strasburga 
z powodu łakomstwa dobrowolnie usunęli. Być może Kromer przywołuje tutaj fakt z życia Martina 
Bucera, reformatora Strasburga (zob. biogram obj. I 56: Bucerem), który w 1549 roku przeniósł się do 
Anglii, obejmując profesurę teologii na uniwersytecie w Cambridge.

34
synowie przeklinania – tak Piotr w swoim Drugim Liście nazywa fałszywych proroków, zob. 2P 2,14: 
„Oczy mając pełne cudzołóstwa i grzechu nie ustawającego. Przyłudzając dusze niestateczne, mając 
serce wyćwiczone łakomstwem, synowie przeklęctwa”.
za trzecim słowem – tj. co trzecie słowo (tj. co chwilę, kiedy o czymkolwiek mówią, przeklinają pa-
pieża, biskupów itd.).

35
Manicheuszowych – Manicheusz, zob. obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu.
Aeryjuszowych – Aeriusz z Pontu (Aerius, ok. 300–375) to oskarżany o arianizm prezbiter działający 
w ponckim Sebaste (Azja Mniejsza). Twierdził m.in., że nie istnieją różnice pomiędzy kapłanami a bi-
skupami. Zgromadził wokół siebie uczniów, którzy zaprzestali działalności wkrótce po jego śmierci.
Donatowych – Donat (Donat z Casae Nigrae / Donatus Magnus, zm. ok. 355) to biskup Kartaginy, 
przywódca północnoafrykańskiego ruchu religijnego uznanego przez Kościół za heretycki, zwanego 
od swojego inicjatora donatystami. Głosili oni rygoryzm moralny (m.in. sprzeciwiający się powro-
towi na łono Kościoła wszystkich tych, którzy opuścili go na skutek prześladowań), propagowali 
ideał entuzjastycznego męczeństwa oraz uznawali potrzebę powtórzenia chrztu i święceń kapłańskich 
udzielonych przez heretyków, w tym arian. Ruch ów potępiał m.in. Augustyn z Hippony.
Wigilancowych – Wigilancjusz (Vigilantius, IV/V wiek) to pochodzący z Akwitanii prezbiter Barcelo-
ny. Ponieważ nie zachowało się po nim żadne pismo, jego naukę można zreferować na podstawie pism 
polemicznych Hieronima ze Strydonu. Reprezentował on postawę antyascetyczną, krytykował kult 
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świętych i relikwii, odrzucał promowanie nadrzędności życia zakonnego, monastyczny ideał ubóstwa 
i kult męczenników, kwestionował bezżenność kleryków.
Wiklefowych – Jan Wiklef (John Wycliffe / Ioannes Vicleffus, ok. 1329–1384) to angielski teolog i pro-
fesor uniwersytetu w Oksfordzie. Głosił potrzebę reformy Kościoła, krytykował instytucję papiestwa 
oraz niemoralne zachowanie księży i mnichów (przepych ceremonii). Postulował powrót do zasad 
zawartych wyłącznie w Biblii, dlatego w dążeniu do rozpowszechaniania wiedzy o Piśmie Świętym 
kierował pracami nad jego tłumaczeniem na język angielski (zakończone w 1382 roku). W swojej dok-
trynie Wiklef podkreślał rolę predestynacji, odrzucał kult świętych oraz zaprzeczał transsubstancjacji.
Husowych – Jan Hus (Johann Hus / Ioannes Hus, ok. 1370–1415) to czeski kaznodzieja i teolog zwią-
zany z uniwersytetem w Pradze, gdzie wykładał od 1398 roku. Głosił potrzebę reformy Kościoła 
i krytykował negatywne zjawiska wśród hierarchii. Postulował szczególnie potrzebę powrotu do ide-
ałów starożytnej wspólnoty chrześcijańskiej, bronił niektórych poglądów Jana Wiklefa (Kościół jako 
społeczność wybranych dzięki łasce Bożej). Ekskomunikowano go w 1412 roku. Na wygnaniu w po-
łudniowych Czechach zajął się pracą pisarską. Aresztowany i spalony na stosie 06.07.1415, po tym, 
jak udał się na XVI sobór powszechny w Konstancji (1414–1418), aby bronić własnych poglądów. 
Jego najważniejszy traktat to opublikowany w 1413 roku De Ecclesia.

36
A nie opuścili-ż prawej drogi, gdy się od Kościoła pospolitego, okrom którego, jako krom łodziej Noego 
w potop – jako pisze święty Cypryjan – nikt nie będzie zbawion, odszczepili? – zob. Cypr. Unit. Eccl. 6 = 
PL 4,503 (w czasach Kromera alternatywny tytuł traktatu Cypriana to De simplicitate praelatorum). 
Zob. Monachus obj. I 1,70: denique a Catholica Ecclesia…

święty Cypryjan – Cyprian z Kartaginy (Caecilius Thascius Cyprianus / Cyprianus Carthaginensis, 
ok. 210–258), teolog, prawnik, retor, od 248 roku biskup Kartaginy, według tradycji zginął śmiercią 
męczeńską. W latach 255–256 toczył spór z papieżem Stefanem I, dowodząc nieważności chrztu 
udzielanego przez heretyków. Jako obrońca jedności Kościoła był autorem tezy głoszącej, iż poza 
Kościołem zbawienie nie jest możliwe. Twierdził, iż władza biskupów w podległych sobie Kościołach 
lokalnych jest równa, zaś rządzący Kościołem biskup Rzymu, jako następca Piotra Apostoła, ma 
wśród nich pierwszeństwo i stanowi zasadę jedności Kościoła Chrystusowego. Jest autorem m.in. listu 
Ad Donatum oraz traktatu De unitate Ecclesiae.

łodziej Noego w potop – bohater Kromera nawiązuje tutaj do arki zbudowanej na Boże polecenie 
i według Bożej instrukcji przez Noego celem ocalenia rodziny i zwierząt przed potopem mającym 
zgładzić grzeszną ludzkość. Zob. Rdz 6,9–22; 7,1–24; 8,1–18.
Przestąpili granice, które stanowili ojcowie ich – sens: Przekroczyli granice, które wytyczyli (ustanowili) 
ich ojcowie.

37
A nie rozmiłowali się ci zapłaty nieprawości z Balaamem, którzy… – sens: A czyż nie zasmakowali 
w korzyściach za niegodziwość, tak jak Balaam, ci, którzy…

z Balaamem – Balaam, syn Beora, prorok mieszkający nad Eufratem, który – mimo Bożego sprze-
ciwu – zdecydował się za pieniądze króla Moabitów przekląć Izraelitów podczas ich wędrówki przez 
pustynię. Jednak z rozkazu Boga pobłogosławił Narodowi Wybranemu trzykrotnie. Finalnie zginął 
z izraelskiej ręki za działania mające na celu namówienie – za wynagrodzeniem – Narodu Wybranego 
do kultu Baala, a więc do sprzeniewierzenia się Bogu za pieniądze. Zob. Lb 22–24, a także obj. I 19.

Rozmowa I [31]–37]
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38
inemu, a nie jemu, odpusty papieskie na kazaniu opowiadać kazano – sens: komu innemu, nie zaś 
jemu, kazano rozgłaszać podczas kazania o papieskich odpustach.
się on dobrej grzanki nadziewał – tj. spodziewał się dobrego zysku (znacznych korzyści).

39
Boże miłośniki święte i Matkę Jego Naświętszą sobie przyrównają, a za napewniejszą to każą mieć 
każdemu wierzącemu, iż jest w łasce Bożej? – sens: Zrównują się ze świętymi wyznawcami Bożymi 
i z Najświętszą Matką Jego (tj. Boga) i każdemu wierzącemu każą mieć za rzecz najbardziej pewną to, 
iż spoczywa na nim łaska Boża?

40
mgły, które wicher kręci – por. wyżej I 19.
co się komu zabaży, to wierzą i twirdzą, a jeden każdy z nich… – sens: co komu przyjdzie do głowy, 
w to wierzą i utrzymują, a każdy jeden spośród nich…
jako go wiatr nauki zaniesie – por. Ef 4,14: „abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się i nie byli 
uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu”.

41
Ostatek słów świętego Piotra – najprawdopodobniej bohater Kromera ma tutaj na myśli przedostatni 
werset Drugiego Listu św. Piotra. Por. 2P 3,17: „Wy tedy, bracia, wiedząc przedtym, strzeżcie, abyście 
zwiedzeni błędem głupich, nie wypadli z własnej stateczności”.
iż się wszystko na Lutra i ucznie jego przytrafi – sens: iż wszystko będzie pasować (odpowiadać) do 
Lutra i jego uczniów.
A iż nie tak święty Piotr wypisał, jakoby je był przed sobą widział – sens: A czyż nie tak święty Piotr 
opisał, jakby ich miał przed oczyma.
także i ś[więty] Judasz w swym liście – zob. Jud 1,4.8.19: „Abowiem wtrącili się niektórzy ludzie (któ-
rzy dawno na ten sąd są naznaczeni) niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność 
i przą się samego Panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa”; „Tak i ciało plugawią, i zwierzchność 
odrzucają, i majestat bluźnią”; „Ci-ć są, którzy się sami odłączają, cieleśni, Ducha nie mający”.
Obaczże, jeśli nie ci są studnie bez wody albo skrzynie rosypane, o których mówi Bóg przez Hijeremijasza 
proroka, które nie mogą zadzierżeć wody onej żywej – Jr 2,13: „Bo dwie złości uczynił lud mój: mnie opu-
ścił, źrzódło wody żywej, a ukopali sobie cysterny, cysterny rozwalone, które nie mogą wody zatrzymać”.
wody onej żywej, o której Pan Krystus powiadał u Jana ś[więtego] – zapewne jest to nawiązanie do słów 
Chrystusa wypowiedzianych do Samarytanki u studni Jakubowej, zob. J 4,10: „Odpowiedział Jezus 
i rzekł jej: Byś wiedziała dar Boży i kto jest, coć mówi: Daj mi pić, tedybyś go snać była prosiła, a dał 
ci by wodę żywą”.
to jest Ducha Świętego, bo tak sam ś[więty] Jan wykłada – J 7,37–39: „A w ostateczny dzień wielki 
święta stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie a pije. Kto wierzy w mię, 
jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń. Abowiem jeszcze nie był Duch dany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony)”.

42
A jeśli mało na tym masz – sens: A jeśli to ci nie wystarcza.
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„Wiele fałszywych proroków powstanie a zwiodą wiele ludzi” – por. Mt 24,11: „I wiele fałszywych pro-
roków powstanie, i wielu zwiodą”.
Aza oni nie powstali w Kościele świętym, w którym pirwej między inemi krześcijany niebaczni byli? – 
sens: Czyżby oni nie podnieśli buntu w Kościele świętym, w którym początkowo sami byli, jak i inni 
chrześcijanie, nieostrożni?
„z nas wyszli, ale nie byli z nas, abowim by-ć byli z nas, zostaliby byli z nami” – zob. 1J 2,19: „Z nas 
wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali: ale aby się okazali, iż 
nie wszyscy z nas są”.

by-ć byli z nas – gdyby byli z nas.
Ci-ć są, którzy się sami odłączają, a jako nieme źwierzęta żywą a ducha nie mają – por. Jud 1,10: „A ci, 
czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią, a cokolwiek z przyrodzenia, jako nieme bydło rozumieją, w tym 
się psują”.
Acz tak o sobie dzierżą, iż Go mają, a iż Im oświeceni – sens: Choć mniemają o sobie, iż Go (tj. Ducha 
Świętego) posiadają, i że są Nim oświeceni.
światłość światu – por. J 12,46.
o której „Bullingerus”, z waszychże apostołów jeden, pisze, iż są ci, którzy się w nowinach kochają, są, 
które zejmuje marna chwała, którzy za to chcą być miani, iżeby jaką nową światłość światu zjawili albo 
iż nieco osobliwego obaczyli, czego przed nimi nikt nie obaczył – zob. Bulling. Assert., s. 5a; zob. też 
Monachus obj. I 1,95: Sunt, inquit, qui novitatibus delectantur…

„Bullingerus” – Heinrich Bullinger (Henricus Bullingerus, 1504–1575), szwajcarski reformator i teo-
log, studiował w Kolonii, gdzie zapoznał się z pismami M. Lutra i F. Melanchtona. Został stronnikiem 
H. Zwingliego, którego – na wniosek rady miejskiej – zastąpił w Zurychu po jego śmierci w I wojnie 
kappelskiej (1531). Autor komentarzy biblijnych, rozpraw teologicznych (Sermonum decades quinque, 
1549), listów oraz historii reformacji (Reformationsgeschichte, 1564). Opracował Confessio Helvetica 
(1536, 1566) oraz w 1549 roku, wspólnie z J. Kalwinem, Consensus Tigurinus, dzieło dotyczące uzgod-
nienia kwestii doktrynalnych w Kościele szwajcarskim.

są, które zejmuje – są tacy, których ogarnia.
Taka-ć to widzi mi się światłość, jaką oświecone są oczy Jadama i Jewy po grzechu – por. Rdz 3,7: „I otwo-
rzyły się oczy obojga. A gdy poznali, że byli nagimi, pozszywali liście figowe i poczynili sobie zasłony”.

43
abowim sam Pan Krystus jest „światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego 
na ten świat” – zob. J 1,9: „Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat 
przychodzącego”.
a kto jego naśladuje, „nie chodzi w ciemności” – por. J 8,12: „Zasię im tedy mówił Jezus, rzekąc: Jam 
jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.
Cóż to powiadasz przeciw Ewanjelijej ś[więtego] Jana, który pisze, iż „światłość ona w ciemnościach 
świeci” jako i słońce to, które widzimy, ciemności oświeca? – por. J 1,5: „a światłość w ciemnościach świeci, 
a ciemności jej nie ogarnęły”.
Także-ć czart pirwsze rodzice zwiódł, obiecując im na podobieństwo Boskie umiejętność dobrego i złego, 
dawając znać, jakoby im tego daru Bóg zaźrzał – zob. Rdz 3,1–5 (fragment sceny kuszenia pierwszych 
ludzi przez szatana).
dawając znać, jakoby im tego daru Bóg zaźrzał. Ale komuż-eśmy zasłaniali od tej światłości? – sens: 
dając do zrozumienia, jakoby Bóg im pozazdrościł tego daru. Ale komuż zasłanialiśmy tę światłość?

Rozmowa I [38]–[43]
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osobliwe schadzki ku nauce – sens: prywatne zgromadzenia w celu nauczania.
Zawsze wam otworzony były – tj. Zawsze przed wami były otwarte.

44
Więc i sami-ście się z nami zawodzili – sens: Zatem i sami się wraz z nami oszukiwaliście.

45
ś[więtego] Piotra, któremu Pan Krystus klucze Królestwa Niebieskiego dał – por. Mt 16,19: „I tobie 
dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano w niebiesiech, 
a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.
i owce, i barany swoje paść i rządzić kazał – zob. J 21,15–17 (fragment sceny, w której Piotr, otrzymując 
władzę pasterską, trzykrotnie wyznaje miłość Chrystusowi).

46
Jednak to się dowodnie może okazać, iż jakmirz we wszytkim tym, w czym się Luter i jego uczniowie 
rzymskiemu Kościołowi albo „occidentali Ecclesiae” przeciwią – sens: Jednak może się przekonująco 
pokazać, iż niemal w tym wszystkim, czemu się Luter i jego uczniowie sprzeciwiają Kościołowi rzym-
skiemu (tj. zachodniemu).
sakramentarzmi – sakramentarzyści to odłam protestantyzmu, odrzucający zarówno transsubstancja-
cję (przeistoczenie), która w teologii rzymskokatolickiej określa realną przemianę substancji chleba 
w postaci hostii oraz wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, jak również konsubstancjację (współist-
nienie), w teologii luterańskiej oznaczającą jednoczesne współistnienie ciała i krwi Jezusa Chrystusa 
oraz chleba i wina eucharystycznego.
nowokrzczeńcy – anabaptyści (gr. ἀνά [aná], ‘znowu, ponownie’, oraz βαπτισμός [baptismós], ‘chrzest’) 
to członkowie radykalnych grup wyznaniowych, odrzucających m.in. chrzest dzieci oraz negujących 
jego ważność na korzyść chrztu dorosłych i świadomej decyzji wiary. Radykalizm pierwszej z takich 
gmin, powstałej w I połowie XVI wieku w Szwajcarii, odcisnął swoje piętno na przywódcach ruchów 
chłopskich, w tym na Thomasie Müntzerze. Byli zwalczani m.in. przez Huldrycha Zwingliego, Mar-
cina Lutra i Filipa Melanchtona.

47
w wielu rzeczy inaczej dzierżano pirwej, od początku wiary albo „in primitiva Ecclesia” – sens: w wielu 
sprawach najpierw sądzono inaczej, u początków wiary albo w pierwotnym Kościele.
(marg.) pospolity Kościół – tj. Kościół powszechny.
Z tego bych cię błędu łacno zeprzeć mógł, by niedługo było, okazawszy częścią z… – sens: Mógłbym 
łatwo wyprowadzić cię z tego błędu, gdyby nie wymagało to zbyt wiele czasu, udowodniwszy po części 
na podstawie…
za wolą i sprawą przełożonych Kościoła świętego, które – jako święty Paweł mówi – Duch Święty posta-
wił ku rządzeniu Kościoła Bożego – por. Dz 20,28: „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą 
was Duch Święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”.
a którym Pan Krystus dał wszelką moc więzać i rozwięzować na ziemi, obiecując, iż to, cokolwiek oni 
uczynią, i w niebie ważno będzie – por. 18,18: „Zaprawdę powiadam wam: Co byście kolwiek związali 
na ziemi, będzie związano i na niebie, a co byście kolwiek rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązano 
i w niebie”.
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48
iż Kościół jest „słup i utwirdzenie prawdy” – zob. 1Tm 3,15: „który jest Kościół Boga żywego, filar 
i utwierdzenie prawdy”.
co Pan Krystus powiedział i obiecał, iż z nami jest nie kilko, kilkonaście, kilkodziesiąt albo kilkoset lat, 
ale wszech dni, to jest ustawicznie bez przestanku, aż do skończenia świata – por. Mt 28,20: „A oto ja 
jestem z wami po wszytkie dni aż do skończenia świata”.
a iż nam miał zesłać Ducha Prawdy, któryby nas uczył wszystkiej prawdy a mieszkał z nami na wieki – 
por. J 14,16–17: „A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna”.
Luter, dopiro przed trzemadziesty lat zjawiwszy się w Wittembergu – Luter przybył do Wittenbergi we 
wrześniu 1511 roku celem poświęcenia się pracy nad doktoratem w zakresie teologii. Kromer miał 
tutaj raczej na myśli początek polemicznej działalności reformatora w 1517 roku.
tak dawno zaszłe – sens: od tak dawna zapomniane, zaniedbywane.
„Jeśli wam kto każe mimo to, coście przyjęli, niechaj będzie „anathema”, to jest odrzucony a przeklęty” – 
por. Ga 1,9: „Jakośmy przedtym powiadali i teraz zasię mówię: Jeśliby kto wam opowiadał mimo to, 
coście wzięli, niech będzie przeklęctwem!”.

Jeśli wam kto każe mimo to, coście przyjęli – sens: Jeśli ktoś głosi wam coś innego niż to, co już 
usłyszeliście.

49
jako nastał był w Anglii Wiklef, a niedługo potym Hus w Czechach, których w wielu rzeczach Luter na-
śladuje i jeszcze błędu ich poprawia (jakoż łacniej błędu początek niż koniec naleźć), acz wiele też w ich 
nauce gani – podnoszone przez Jana Wiklefa i Jana Husa postulaty dotyczyły pilnej reformy Kościoła 
poprzez powrót do początków chrześcijaństwa na drodze ubóstwa i wierności słowom Ewangelii. 
Zob. także obj. I 35: Wiklefowych oraz I 35: Husowych.

błędu ich poprawia – powiększa ich błąd.
„Jeśli wam kto rzecze: owo sam albo tam Krystus, nie chciejcie wierzyć. Jeśli wam powiedzą: awo jest na 
puszczy, nie wychodźcie; awo wewnątrz, to jest gdzie indzie niżli w Kościele pospolitym, nie wierzcie” – 
por. Mt 24,23.26: „Tedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus abo ondzie: nie wierzcie”; „Jeśliby 
tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie! Oto w tajemnych gmachach, nie wierzcie!”.

owo sam albo tam Krystus – oto tu albo tam (jest) Chrystus.
awo jest na puszczy – oto jest na pustyni.

A gdzieby oni tylko byli prawi krześcijanie – sens: A gdyby tylko oni byli prawdziwymi chrześci- 
janami.

50
„Byli-ć i przed cztermisty lat kacerze – jako ś[więty] Biernat pisze – którzy się zwali potomki apostolski-
mi a Kościołem, którzy rol i imienia żadnego nie mieli a naśmiewali się z nas, iż dziatki krzcimy, iż się 
za umarłe modlimy, iż przyczyn świętych wzywamy; którzy nie wierzyli, iżeby po śmierci był czyściec, 
ku Kościołowi się nie przyznawali, a dlatego stanom kościelnym uwłaczali a ustaw jego nie przyjmowali 
i świątościami gardzili, przykazania biskupów nie słuchali, powiedając, iż grzeszni są biskupi i kapłani, 
a tak niegodni, aby dawali albo przyjmowali świątości” – zob. Bernard. Claraevall. Serm. in Cant. Cant. 
66,9; 66,11 = PL 183,1098.1100. Rzecz dotyczy funkcjonujących w czasach Bernarda z Clairvaux 
sekt działających we Francji i Niemczech, głoszących poglądy zbliżone do katarów (wegetarianizm, 

Rozmowa I [43]–[50]



Objaśnienia332

surowość moralna, potępianie małżeństwa i zinstytucjonalizowanego Kościoła, odrzucanie kultu 
świętych i chrztu niemowląt). Zob. także Monachus obj. I 1,132: Nos vero irrident…

ś[więty] Biernat – Bernard z Clairvaux (Bernardus Claraevallensis, 1090–1153), teolog, cysters, 
mistyk. Działał jako opat w Clairvaux, był założycielem 63 klasztorów i reformatorem życia mona-
stycznego, który akcentował potrzebę kontemplacji. Sprzeciwiał się poglądom Piotra Abelarda. Jest 
uznawany za ojca mistyki średniowiecznej.

się zwali potomki apostolskimi a Kościołem – zob. wyżej obj. I 16: „apostolici”.
rol i imienia – tj. ziem i majątku.
ku Kościołowi się nie przyznawali – nie uznawali (instytucji) Kościoła.

Aeryjusz – zob. wyżej obj. I 35: Aeryjuszowych.
Lucyfer – Lucyfer z Calaris (Cagliari) na Sardynii (Lucifer Calaritanus, zm. 370), od ok. 353 roku bi-
skup Cagliari. Jako legat papieski i obrońca nicejskiego Wyznania wiary przeciwstawił się na synodzie 
w Mediolanie (355) cesarzowi rzymskiemu Konstancjuszowi II, zwolennikowi arian, w kwestii zdjęcia 
z urzędu biskupa Atanazego z Aleksandrii, przez co został skazany na banicję. Powrócił z zesłania 
dzięki decyzji cesarza Juliana Apostaty. Samowolnie wyświęcił Paulina na eustacjańskiego biskupa 
Antiochii, co spowodowało pogłębienie tzw. schizmy antiocheńskiej. Zgromadził zwolenników nazy-
wanych od jego imienia lucyferianami. Jest autorem m.in. pism De non conveniendo cum haereticis oraz 
Pro sancto Athanasio.
Wigilancyjusz – Wigilancjusz – zob. wyżej obj. I 35: Wigilancowych.
„Iovinianus” – Jowinian (Iovinianus, zm. 406), mnich, który zaprezentował własne rozumienie roli 
małżeństwa, życia w czystości (dziewictwo i wdowieństwo) oraz monastycznych praktyk ascetycz-
nych, akcentując równoważność ich wszystkich. Podczas synodu mediolańskiego został potępiony 
przez Ambrożego z Mediolanu, następnie skazany na wygnanie przez cesarza Honoriusza. Krytyko-
wany był m.in. przez Augustyna z Hippony i Hieronima ze Strydonu.
jako iż niemasz różności między kapłanem a biskupem, iż za umarłe nie mamy się modlić, iż nie trzeba 
z przykazania kościelnego pościć ani śrzody, ani piątku, ani czterdzieści dni przed Wielką Nocą, ani żad-
nego inego postu – zob. opis doktryny Aeriusza w: Epiph. Panar. 3,1, haeres. 75,3–9 = PG 42,505–516. 
Zob. Monachus obj. I 1,143: Aerius vero et ipse Arianus…

nie trzeba z przykazania kościelnego pościć ani śrzody, ani piątku – sens: nie trzeba przestrzegać 
przykazania kościelnego i pościć ani we środę, ani w piątek.
iż żałobliwe obchody Męki Pana Krystusowej przed Wielką Nocą i ine ustawy kościelne błazeństwa są – 
zob. Hier. Adv. Iov. 2,17 = PL 23,311–312.
iż czystość i panieństwo nie ma więtszej zasługi u Boga niż małżeństwo – zob. August. De haeres. 82 = 
PL 42,45–46.
półczwarta sta lat – tj. 350 lat.

51
w prawej i całej wierze od błędów próżne – sens: w prawdziwej i nienaruszonej wierze wolnych od błędów.
o Jowinianie – zob. wyżej obj. I 50: „Iovinianus”.
Husie – zob. wyżej obj. I 35: Husowych.
Wiklefie – zob. wyżej obj. I 35: Wiklefowych.
Aeryjusie – zob. wyżej obj. I 35: Aeryjuszowych.
a dzierżawę jego nie tę albo owę ziemię, ale „kraje ziemie”– por. Ps 2,8: „Żądaj ode mnie i dam ci po-
gany dziedzictwo twoje a osiadłość twą kraje ziemie”.
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„Królestwo twoje, królestwo wszech wieków” – Ps 144(145),13 (BT: 145(144),13): „Królestwo twe, kró-
lestwo wszytkich wieków, a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju”.

52
Ale tenże-ć Bóg – Ale to ten jest Bogiem.
a który apostołom i kaznodziejom swym obiecał „usta i mądrość, której się nie będą mogli sprzeciwić 
wszytcy ich przeciwnicy” – por. Łk 21,15: „Abowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli 
odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy waszy”.

obiecał usta – tj. obiecał język wymowny.
a który powiedział, iż brony piekielne, to jest kacerze i luteranowie, nie miały Kościoła Jego przemóc – 
por. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie zwyciężą go”.

53
z nauką…Kościoła świętego po wszem świecie rozszyrzonego się nie zgadza a od jedności i posłuszeństwa 
jego, który jest matka nasza, ludzie odrywa – por. Ga 4,26: „A ono, które wzgórę jest Jeruzalem, wolne 
jest: które jest matka nasza”.
Cypryjan ś[więty] męczennik pisze: „Nie ma-ć ten ojca Boga, kto nie ma matki Kościoła”, albo tak: 
„Nie jest temu Bóg ojcem, komu nie jest Kościół matką, a komu-ć Bóg nie jest ojcem, ten Ducha Świętego 
nie ma” – zob. Cypr. Unit. Eccl. 6 = PL 4,503. Drugie zdanie przypisywane jest Cyprianowi.

Cypryjan ś[więty] – zob. wyżej obj. I 36: święty Cypryjan.
„A iżeście synowie Boży, zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze” – por. Ga 4,6: „A iż jesteście 
synowie, zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego: Abba, Ojcze!”.
Abowim którzy Duchem Bożym bywają sprawowani, ci są synowie Boży – por. Rz 8,14: „Bo którzykol-
wiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synmi Bożymi”.

54
do którego się zawsze tak ci, jako wszytcy kacerze odzywają – sens: do którego zawsze się odwołują 
zarówno ci, jak i wszyscy (inni) heretycy.
„Bierzcie i pożywajcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane” – zob. Mt 26,26; 1Kor 11,24: 
„A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb i błogosławił, i łamał, i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierz-
cie i jedzcie: to jest ciało moje”; „…a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie a jedzcie: to jest ciało 
moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moję pamiątkę”.
„Jeśli pokuty mieć nie będziecie, takież wszytcy zginiecie” – por. Łk 13,3.5: „Nie! powiadam wam, lecz 
jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także zginiecie”; „Nie, mówię wam, ale jeśli pokutować nie bę-
dziecie, wszyscy także zginiecie”.
„A przykazania jego nie są ciężkie” – 1J 5,3: „Abowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań jego 
strzegli: a przykazania jego nie są ciężkie”.
„Jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie” – por. Mt 11,30: „Abowiem jarzmo moje wdzięczne 
jest, a brzemię moje lekkie”.
„Miejcie pieczą o sobie i o wszytkiej trzodzie, nad którą was Duch Święty postawił, abyście rządzi-
li Kościół Boży, który krwią swoją nabył” – por. Dz 20,28: „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzo-
dy, nad którą was Duch Święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościół Boży, którego nabył 
krwią swoją”.
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„Syn Człowieczy zapłaci każdemu wedle jego uczynków” – por. Mt 16,27: „Abowiem przydzie Syn 
Człowieczy w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego”.
„zapłata wasza obfita jest w niebie” – por. Mt 5,12: „Radujcie się i weselcie się, abowiem zapłata wasza 
obfita jest w niebiesiech”.
„Któżkolwiek da wam pić kubek zimnej wody w imię moje, nie straci zapłaty swej” – por. Mk 9,40: 
„Abowiem kto by kolwiek wam dał ku piciu kubek wody w imię moje, iżeście Chrystusowi, zaprawdę 
powiedam wam, nie utraci swej zapłaty”.
w wielu inych rzeczy Pismu Świętemu luteranowie się przeciwią – tj. w wielu innych rzeczach luteranie 
sprzeciwiają się Pismu Świętemu.

55
co dziś stanowił, jutro kazi – co dziś ustanowił, jutro odwołuje.
Jakoż się tam Ducha Świętego, który jest Duch Prawdy – zob. J 16,13: „Lecz gdy przydzie on, Duch 
Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy: bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, 
mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam”.

56
Nie wiem, iżeby się co odmienności a nieustawiczności w jego nauce zawadzało – sens: Nic mi nie wia-
domo, żeby w jego nauce znajdowała się jakakolwiek zmienność (niekonsekwencja) czy niestałość.
w Auszpurku – w Augsburgu.
w Majdemburku – w Magdeburgu.
co więtszego – co więcej.
z Osyjandrem – Andreas Osiander (Andreas Osiander, 1498–1552), niemiecki humanista, reforma-
tor i teolog luterański; kaznodzieja w Norymberdze w latach 1522–1548, gdzie przygotował własny 
porządek kościelny oraz został doradcą rady miejskiej w sprawie reform Kościoła. Od czasu dysputy 
marburskiej stał się krytykiem Lutra i Melanchtona. Uczestniczył także w sejmie w Augsburgu (1530) 
oraz podpisał Artykuły Szmalkaldzkie. W 1549 roku udał się do Królewca, gdzie otrzymał profesurę 
teologii na Albertynie. W swoim nauczaniu teologicznym odmiennie przedstawiał kwestię usprawie-
dliwienia i uświęcenia, co doprowadziło do kontrowersji wśród protestanckich myślicieli (początkowo 
głównie z Królewca). Własne stanowisko w tych sprawach zamieścił w dziełach z 1550 roku Dispu-
tatio de iustificatione i De lege et evangelio, a także z 1551 roku pt. De unico mediatore Jesu Christo 
et iustificatione fidei.
z Bucerem – Martin Bucer (Martinus Bucerus, 1491–1551), niemiecki reformator związany ze Stras-
burgiem, gdzie pracował m.in. nad nowym rytem liturgii. Należał do dominikanów, jednak pod 
wpływem zapoznania się z twierdzeniami Lutra oraz po uczestnictwie w dyspucie heidelberskiej 
(26.04.1518) opuścił zakon w 1521 roku. Starał się doprowadzić do pogodzenia ruchów reformator-
skich w sprawie rozumienia charakteru Eucharystii (tzw. Konkordia wittenberska, 1536). Po prze-
granej przez protestantów I wojnie szmalkaldzkiej (1549) Bucer przeniósł się do Anglii, gdzie zo-
stał profesorem na Uniwersytecie w Cambridge. Był autorem m.in. De vera Ecclesiarum in doctrina, 
ceremoniis et disciplina reconciliatione et compositione (1542) oraz Catechismus Ecclesiae et scholae 
Argentoratensis (1544).
z Brencyjuszem – Johann Brenz (Ioannes Brentius, 1499–1570), niemiecki duchowny ewangelicki 
i teolog. Osobiście zaznajomił się z nauką Lutra podczas studiów w Heidelbergu. Od 1522 roku re-
formował Kościół w miejscowości Schwäbisch Hall. Podczas dysputy w Marburgu (1529) opowiadał 
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się za Lutrem, a w trakcie sejmu w Augsburgu rok później wspierał Filipa Melanchtona. Pojawił się 
na XIX soborze powszechnym w Trydencie w 1552 roku, aby bronić napisanej przez siebie Confessio 
Virtembergica o 35 artykułach. Od 1554 roku reformował Kościół w Stuttgarcie, gdzie spędził resztę 
życia. Przeciwstawiał się poglądom m.in. Johanna Oekolampada, Kaspara Schwenkfelda oraz anabap-
tystów. Głosił prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii w dziele Syngramma Suevicum (1526). 
Był autorem wielu komentarzy biblijnych.
z Zwinglijuszem – Huldrych Zwingli (Huldricus Zvinglius, 1484–1531), szwajcarski teolog działa-
jący w Zurychu (proboszcz kościoła katedralnego od 1519 roku), przedstawiciel reformacji, jeden 
z ojców Kościoła reformowanego. Porzucił katolicyzm w 1523 roku po wcześniejszej jego kry-
tyce (m.in. kult świętych, post). Brał udział w dyspucie w Marburgu (1–4.10.1529). Nie uznawał 
m.in. dogmatu o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, przez co poróżnił się z Lutrem. Sil-
nie podkreślał rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina oraz uznawał Pismo Święte, a szcze-
gólnie Ewangelie, za podstawę wiary (sola scriptura). Najważniejsze jego dzieło to De vera et fal-
sa religione commentarius. Zginął 11.10.1531, pojmany przez katolików po przegranej bitwie 
pod Kappel.
Oekolampadyjuszem – Johann Oekolampad (Johann Hussgen / Ioannes Oecolampadius, 1482–1531), 
działający w Szwajcarii niemiecki teolog protestancki i humanista, pomocnik Erazma z Rotterdamu 
podczas wydawania Starego Testamentu. Został współpracownikiem H. Zwingliego, z którego po-
glądami zgadzał się, i reformował Kościół w Bazylei. Dyskutował z wieloma znaczącymi postaciami 
okresu reformacji (M. Luter, M. Bucer, F. Melanchton, Erazm, J. Eck). Wspólnie z Zwinglim brał 
udział w dyspucie teologicznej w Marburgu (1–4.10.1529). Szczególne miejsce w jego rozważaniach 
teologicznych zajmowała postać Maryi (Sermo de laudando in Maria Deo, 1521). Tłumaczył i wydawał 
pisma ojców Kościoła. Był autorem katechizmu (1521).
Kalwinem – Jan Kalwin (Jean Calvin / Ioannes Calvinus, 1509–1564), francuski teolog działający 
w Szwajcarii, reformator Kościoła. Ukończył studia teologiczne w Paryżu w kolegium de la Mar-
che i de Montaigu, prawnicze – w Orleanie i Bourges. Zapoznał się z nauką M. Lutra w okresie 
studiów, ale nie zgadzał się z całą doktryną niemieckiego reformatora, bliżej mu było do poglądów 
H. Zwingliego. Z Kościołem rzymskokatolickim zerwał na początku lat 30. Do Szwajcarii zbiegł 
w 1534 roku po fali prześladowań protestantów we Francji. W Genewie w 1536 roku założył własną 
gminę kościelną. Działalność Kalwina doprowadziła do jego wygnania dwa lata później. Po powrocie 
w 1541 roku aż do śmierci kierował wspólnotą genewskich ewangelików i zajmował się organizacją 
zasad funkcjonowania nowego Kościoła. Podobnie do Lutra Kalwin dostrzegał w Biblii jedyne źró-
dło wiary oraz uznawał samą wiarę za potrzebną do zbawienia człowieka. Odrzucał kult świętych 
oraz kult obrazów, obecność Chrystusa w Eucharystii uznawał jako wyłącznie duchową. Najbardziej 
znana jest jego nauka o predestynacji. Najważniejszym utworem Kalwina jest Institutio Christianae 
religionis (1536).
Korwinem – Anton Corvinus (Anton Rabe / Antonius Corvinus, 1501–1553), niemiecki teolog, du-
chowny luterański i działacz reformacyjny. Z powodu sympatii dla nauk Lutra wydalony z zakonu 
franciszkanów, samodzielnie przyswajał teologię luterańską. Zyskał przychylność landgrafa Hesji i na 
jego zlecenie prowadził w 1535/36 roku dysputy z anabaptystami w Münster, był jednym z sygnata-
riuszy Artykułów Szmalkaldzkich. Przez Elżbietę księżnę Brunszwiku-Lüneburga został powołany 
na reformatora podległych jej ziem. Sprzeciwił się Interim augsburskiemu i polityce rekatolizacyjnej 
Eryka II Młodszego, za co został w 1549 roku aresztowany i krótko przed śmiercią zwolniony. Jest 
autorem licznych postylli, modlitw i pieśni, a także czterech ordynacji kościelnych.
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Sarceryjuszem – Erasmus Sarcerius (Erasmus Schürer, 1501–1559), niemiecki teolog i duchowny pro-
testancki. Studiował m.in. w Witenberdze w czasie działalności Lutra i Melanchtona. Zajmował się 
edukacją (w Lubece, Siegen, Lipsku, Nassau) oraz publicystyką religijną. Pisał m.in. scholia, komenta-
rze do Pisma Świętego, postylle oraz traktaty na temat organizacji kościołów. Był autorem katechizmu 
(1539).
każdy na swej głowie wiarę chce stawić – sens: każdy chce zbudować (ustanowić) wiarę w oparciu 
o własne koncepcje (wymysły pochodzące z własnej głowy).
jedno, iż to Bóg tak na nie przepuścił – sens: tylko, iż to Bóg tak na nich dopuścił (iż za sprawą Boga 
tak im się stało).
wieżę babilońską – bohater Kromera ma tutaj na myśli wieżę Babel, niezrealizowaną budowlę opisaną 
w Księdze Rodzaju (Rdz 11,1–9). Mieli ją wznosić mieszkańcy ziemi jako sięgający niebios znak za-
pobiegający ich rozproszeniu się. Temu ambitnemu zadaniu sprzeciwił się Bóg, postrzegał je bowiem 
jako przejaw ludzkiej pychy oraz dążności do przekraczania wszelkich granic i pomieszał ludziom 
języki: podzielił on ludzkość na narody, które przez brak możliwości porozumienia się nie były w sta-
nie kontynuować budowy.

57
A nie mnimaj, aby małe różnice między nimi były a na których mało należy, i owszem – o czelnych 
rzeczach naszej wiary – sens: A nie sądź, że między nimi są nic nieznaczące różnice (że poglądy ich 
różnią się tylko w niewielkim stopniu) i takie, które nie mają większego znaczenia, przeciwnie – do-
tyczą głównych spraw naszej wiary.
„Confessionem Augustanam” – Konfesja augsburska, łac. Confessio Augustana, to podstawowa księga 
wyznaniowa luteranizmu, przedłożona przez luterańskie stany Rzeszy 25 czerwca 1530 roku cesa-
rzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu jako wyraz wyznania wiary. Stanowiła ona tekst bazowy 
dla późniejszych rozmów religijnych, była fundamentem Związku Szmalkaldzkiego i określała zakres 
tolerancji dla postanowień pokoju augsburskiego z 1555 roku. Dzieło napisane przez Melanchtona 
było przez niego zmieniane pod kątem szukania kompromisu z ewangelikami reformowanymi, co 
znalazło odbicie w wydaniu z 1540 roku (tzw. Confessio Augustana variata).
„Urbanus Rhegius” – Urbanus Rhegius (Urban Rieger, 1489–1541), niemiecki teolog protestancki, 
humanista i reformator. Początkowo stronnik Johanna Ecka, od 1520 roku opowiedział się za Lutrem 
i odnową Kościoła. Działał m.in. w Augsburgu, Halle i księstwie Lüneburga, gdzie był superinten-
dentem. Sporządził własny porządek kościelny. W swoich pismach bronił nauczania Lutra. Podczas 
dysputy w Marburgu (1529) pozostał neutralny, próbując pogodzić stanowiska na temat Eucharystii 
reprezentowane przez Lutra oraz Zwingliego. Głosił potrzebę tolerancji religijnej i politycznej. Naj-
ważniejszym jego dziełem był podręcznik dla duchowieństwa protestanckiego Formulae quaedam 
caute et citra scandalum loquendi de praecipuis Christianae doctrinae locis (1535).
„Bucerus” – zob. wyżej obj. I 56: z Bucerem.
„Calvinus” – zob. wyżej obj. I 56: Kalwinem.
Flacyjusz – Matthias Flacius, zwany Illyricus (Matija Vlačić / Matthias Flacius, 1520–1575), teolog 
luterański pochodzący z terenów dzisiejszej Chorwacji, konkretnie – z Albony (obecnie miasto La-
bin). Odebrał staranne wykształcenie humanistyczne, studiował w Wenecji, Bazylei i Tybindze. Za-
akceptował naukę Lutra podczas kontynuacji nauki w Niemczech; w Wittenberdze osobiście poznał 
reformatora i połączyły ich przyjacielskie relacje (1541). Od czasu Interim lipskiego z 1548 roku 
popadł w konflikt doktrynalny z Melanchtonem i luteranami z Wittenbergi. Został przywódcą ruchu 
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gnezjoluteran, których siedzibą stał się od 1549 roku Magdeburg. Głosił prawo książąt niemieckich 
do zbrojnej walki przeciw cesarzowi ingerującemu w kwestie religijne. Flacius zainicjował powstanie 
nowej historii kościelnej, tzw. Centurii magdeburskich, pisanej z luterańskiego punktu widzenia. Jest 
autorem wielu tekstów polemicznych oraz traktatu na temat hermeneutyki biblijnej pt. Clavis Scrip-
turae Sacrae seu De sermone Sacrarum Litterarum (1567).
O Lutrze pisze „Oecolampadius in dialog[o] con[tra] Melanchthonem”: „Kształt Słowa Bożego przynoszą 
luteranowie – Słowa Bożego nie przynoszą, jakoż to pospolicie kacerze zwykli czynić, a wszyscy za to 
chcą być miani, iżeby Słowa Bożego używali” – zob. Oecolamp. Dialogus, k. E8v.

58
Nowokrzczeńcy uczą: „Gdyż nas Krystus wyswobodził, nie mamy nikomu posłuszni być, urzędów, prze-
łożonych, praw ani ustaw żadnych nie mieć” – anabaptyści utrzymywali dystans do władzy świeckiej 
i powstrzymywali się od sprawowania urzędów oraz służby wojskowej. Głosili, że chrześcijanin jest 
obywatelem Królestwa Niebieskiego, nie zaś ziemskiego. To ostatnie nie powinno więc uniemożliwiać 
czynienia zadość Bożej woli.
Melanchton i auszpurskie Wyznanie, iż to błąd jest a przeciw Słowu Bożemu – o sprawach publicznych 
i władzy świeckiej w życiu chrześcijanina stanowi 16 artykuł Konfesji augsburskiej. Komentarz F. Me-
lanchtona zob. Melanchth. Apolog., k. Ii1r–Ii2r. Zob. także Monachus obj. I 2,24: At Melanchthon et 
„Confessio Augustana”…

60
A wżdy Luter w książkach, którem dał napis „O obojej osobie świątości”, tak pisze, iż „ludziom oboja osoba 
świątości bywa dana, nie ganię ani odrzucam, i owszem, mógłbych ten zwyczaj dzierżeć, a wszakoż nikt nie 
ma o tej rzeczy tak rozumieć, iżeby tak musiało być” – w łacińskiej wersji utworu Kromer odwołuje się 
w tym miejscu do dwóch passusów z Lutrowego dzieła Von beider Gestalt des Sakraments zu nehmen… 
(1522), z których drugi rzeczywiście jest tam obecny. Pierwszego, będącego łacińskim odpowiednikiem 
cytatu z Rozmów…, nie udało się zlokalizować. Zob. Monachus obj. I 2,66: Lutherus in eo libello…

którem dał napis – które zatytułował.
„O obojej osobie świątości” – tytuł dzieła podany przez Kromera w języku oryginału wygląda na-

stępująco: Von beider Gestalt des Sakraments zu nehmen…, tj. ῾O obu postaciach sakramentu [Eucha-
rystii], które należy przyjmować…’

nikt nie ma o tej rzeczy tak rozumieć, iżeby tak musiało być – sens: nikt nie powinien o tej sprawie 
sądzić w taki sposób, jakby musiało tak być.
A na drugim miescu do Czechów pisząc: „Pięknać by rzecz była obojej osoby świątości używać, ale iż 
Krystus w tym nic nie rozkazał, jakoby się trzymać miało, lepiej pokoja i jedności, które rzeczy Krystus 
przykazał naśladować, niżli się o osoby świątości swarzyć” – nie udało się zlokalizować cytatu. Wyka-
zuje on podobieństwo do fragmentu znajdującego się w dziele Stanisława Hozjusza, zob. Hos., Dial., 
k. d3v. Zob. Monachus obj. I 2,66: Et ad Boemos scribens…
Nadto w książkach, które zowie „Declaratio Eucharistiae”, pisze: „Nie mówiłem anim radził, ani jest 
umysł mój, aby jeden albo kilko biskupów swą mocą poczynali komu oboję osobę podawać, chyba 
iżby tak było ustawiono i przykazano na pospolitym „concilium” – nie udało się zlokalizować cytatu. 
Wykazuje on podobieństwo do passusu obecnego w dziele Stanisława Hozjusza, zob. Hos., Conf., 
k. 116v. Zob. Monachus obj. I 2,67: Ad haec in eo libello…

ani jest umysł mój – tj. ani (taki) jest mój zamysł.

Rozmowa I [56]–[60]
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61
O mszy tenże Luter pisze w książkach, które nazwał „Capita fidei Christianae”, iż „jest nawyższe a strasz-
liwe bałwochwalstwo, które się przeciwia uprzemie przedniejszemu członkowi wiary”, aczkolwiek mię-
dzy wszystkiemi inemi bałwochwalstwy papieskiemi za nazacniejsze i napożyteczniejsze miana była – 
zob. Luth. Cap. fid., k. A6v–A7r = WA 50, s. 200, oraz zob. Monachus obj. I 2,71: De sacrificio…

które się przeciwia uprzemie przedniejszemu członkowi wiary – sens: które stale sprzeciwia się 
głównemu artykułowi wiary.
Patrz-że, jako się z tym zgadza „Confessio Augustana”, która tak brzmi: „Fałszywie są oskarżone nasze 
Kościoły, aby mszą zatracili, abowiem trwa u nas msza i barzo z wielką utciwością bywa sprawowana. 
Chowają się i zwyczajne ceremonije jakmirz wszystkie, chyba iż łacińskiemu pieniu niegdzie niemieckie 
bywa przymieszano” – zob. Conf. Aug. 1531, art. 24, k. D2r; zob. też Monachus obj. I 2,74: Attende 
autem…

Chowają się i zwyczajne ceremonije jakmirz wszystkie, chyba iż łacińskiemu pieniu niegdzie niemiec-
kie bywa przymieszano – sens: Zachowują się i powszechne ceremonie niemal wszystkie, chyba tylko 
z wyjątkiem, kiedy do łacińskiego śpiewu gdzieniegdzie niemiecki się wplecie.
Na tenże kształt i „Bucerus” pisze „ad episcopum Abri<n>censem”, gdzie też i ofiarą mszą zowie – 
zob. Buc. Defens., k. F2r–v; zob. też Monachus obj. I 2,75: In eandem sententiam…

62
(marg.) O wzywaniu ś[więtych] – tj. O wstawiennictwie świętych.
„Zvinglius art[iculo]” 20 i Melanchton w Wyznaniu auszpurskim nie dopuszczają ich używać – 
zob. Zvingl. Opus articul., s. 199–268 (articulus XX: Omnia nobis per Christum et in nomine Christi 
praestat Deus. Hinc sequitur nobis extra hanc vitam intercessore praeter Christum nullo opus esse); 
Melanchth. Apolog., k. Kk1v–Ll3r (komentarz do art. 20 Konfesji augsburskiej). Zob. Monachus 
obj. I 2,78: Zvinglius, Melanchton et Brentius…
zasię „Oecolampadius in Opera Chrisost[omi]”, a „Bucerus” do biskupa abryceńskiego tego nie ganią, 
ale dopuszczają – zob. Oecolamp. Annot. ad Chrys. Psegm., s. 166–167 oraz Buc. Defens., k. D6v–F1r. 
Zob. Monachus obj. I 2,79: Oecolampadii verba ea de re recitabo… oraz tamże obj. I 2,78: Contra 
Oecolampadius et Bucerus…

63
O Kościele rzymskim izali nie piszą, mówią i malują pospolicie, iż to jest Babilon, stek wszego złe-
go, a zwłaszcza bałwochwalstwa, a z utciwością mówiąc – „meretrix” ona, o której pisze ś[więty] Jan 
w Objawieniu, która ludziom nalewa wina gniewu Pańskiego, a iż papież jest zwodźca, bałwan, sługa 
dyjabelski, Ancykryst, człowiek grzechu, syn zatracenia, „abominatio desolationis”, którą widział Daniel 
prorok stojącą na miescu świętym, i wiele inego bluźnirstwa, którego pełne są ich księgi – tego rodzaju 
słowa krytyki Kościoła rzymskiego miały w czasach Kromera charakter topiczny, znajdziemy je m.in. 
w dziele Rudolfa Gwalthera Antichristus… (1548) czy na kartach De origine erroris… (1528) Heinricha 
Bullingera, zob. Gualt. Antichr. oraz Bulling. De orig.

Babilon, stek wszego złego, a zwłaszcza bałwochwalstwa, a z utciwością mówiąc – „meretrix” ona, 
o której pisze ś[więty] Jan w Objawieniu, która ludziom nalewa wina gniewu Pańskiego – zob. Ap 14,8: 
„A pozad szedł drugi Anjoł, mówiąc: Upadła, upadła Babilonia ona wielka, która winem gniewu 
porubstwa swojego napoiła wszytkie narody!”.

„meretrix” ona – tj. owa nierządnica.
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„abominatio desolationis”, którą widział Daniel prorok stojącą na miescu świętym – nawiązanie 
do proroctwa Daniela, gdzie prawdopodobnie mowa o posągu bóstwa pogańskiego ustawionym na 
rozkaz Antiocha IV Epifanesa w skrzydle świątyni jerozolimskiej; „abominatio desolationis” Wujek 
tłumaczy jako „obrzydłość spustoszenia”, zob. Dn 9,27: „A zmocni przymierze z mnogimi tydzień 
jeden, a w pół tegodnia ustanie ofiara i ofiarowanie i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia i aż do 
skończenia i końca będzie trwać spustoszenie”. Por. też 1Mch 1,57 (BT: 1Mch 1,54): „Dnia piętnastego 
miesiąca Kasleu, piątego i czterdziestego i setnego roku, zbudował król Antiochus obrzydłego bałwana 
spustoszenia na ołtarzu Bożym”. Chrystus powołuje się na ów werset w zapowiedzi zburzenia Jerozoli-
my i końca świata, zob. Mt 24,15: „Gdy tedy ujźrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana 
przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie!)”.
Patrz-że, co „Bucerus” pisze „in Praeparatoriis ad concilium”: „Uprzejmie wyznawamy, iż u starych 
ojców Kościoła Kościół rzymski przed inemi przodek miał” – zob. Buc. Fürber. zum Conc., k. L1v. 
W przywoływanym dziele, które w czasach Kromera miało łaciński tytuł Praeparatoria ad concilium, 
mamy do czynienia z przedstawieniem opinii bliżej nieznanych „innych”, nie zaś ze zdaniem Bucera. 
Zob. także Monachus obj. I 2,83: De Romana Ecclesia…

Uprzejmie wyznawamy – Wytrwale (niezmiennie) oświadczamy.
A Luter „in Excusatione quorundam articulorum suorum”: „Nie jest rzecz wątpliwa, iż Kościół rzymski nad ine 
Kościoły od Boga jest utcion”. A niżej: „Aczkolwiek już (niestocie) gorzej się w Rzymie dzieje, niżliby przystało, 
a wszakoż żadna przyczyna tak ważna nie jest ani będzie kiedy, dla której by słusznie od niego się kto miał od- 
szczepić” – zob. Luth. Unterricht, k. A3v = WA 2, s. 72. Zob. także Monachus obj. I 2,85: Lutherus autem…
zapamiętawszy tego – zapomniawszy o tym.

64
O pokucie a żalu za grzechy w „Ustawach noremberskich” tak stoi, iż plebani mają naprzód o pokucie kazać, a lud 
ku pokutującemu żywotowi przywodzić, jako Pan Krystus rozkazał, a wszytcy prorocy czynili – zob. Kirchen- 
ordn. Bb. Nbg., k. XIIIv–XIIIIr. Zob. także Monachus obj. I 2,92: Norimbergensis autem institutio…

w „Ustawach noremberskich” – chodzi o ordynację kościelną dla Norymbergii i Brandenburgii 
napisaną przez Andreasa Osiandra i ogłoszoną w 1533 roku, zob. Kirchenordn. Bb. Nbg.
A iżeby się to nie rozumiało o odnowieniu żywota, jako Luter pokutę wykłada, fałszując Słowo Boże 
„Matth[aei] 3 et 4” – w pierwszym wydaniu Lutrowego tłumaczenia Nowego Testamentu z 1522 roku 
w rzeczonych miejscach (Mt 3,2 i 4,17) pojawiają się słowa „Bessert euch” (‘Poprawcie się’). Zob. Luth. 
(tłum.) Neues Test., k. A2v, A3r = WA DB 6, s. 20, 24. Jest to znana kontrowersja, która obecna jest 
w przekładzie Nowego Testamentu dokonanym przez Erazma z Rotterdamu. Zakwestionował on 
jako pierwszy Hieronimowy przekład greckiego μετάνοια w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 3,2: po-
enitentiam agite) i zaproponował w to miejsce resipiscite albo ad mentem redite. Nie jest to w istocie 
kontrowersja czysto filologiczna, ale uderzająca w samo (rzymsko)katolickie rozumienie pokuty jako 
sakramentu, której skuteczność zależy od spełnienia określonych warunków.
w tychże „Ustawach” wnet potym wyłożono jest, iż pokuta jest serdeczna skrucha i żal grzechu z uprzej-
mym wzdychanim ku odpuszczeniu grzechu i prawdziwej dobroci – zob. Kirchenordn. Bb. Nbg., 
k. XIIIIv; zob. też Monachus obj. I 2,93: Ac ne id intelligatur de sola innovatione vitae…

z uprzejmym wzdychanim – z ustawicznymi modlitwami błagalnymi.
Zgadza się z tym „Confessio Augustana art[iculus]” 11, gdzie też wiarę kładą za część pokuty – w istocie chodzi 
o artykuł 12, zob. Conf. Aug. 1531, art. 12, k. B3r–v. Zob. także Monachus obj. I 2,96: Nec dissentit…

wiarę kładą za – tj. wiarę traktują jako.

Rozmowa I [61]–[64]
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co „Calvinus in Institutione” gani – Kromer nawiązuje tutaj do nauczania Kalwina na temat udzia-
łu wiary w pokucie, zob. Calvin. Inst. 1550, s. 335. Zob. także Monachus obj. I 2,96: quemad- 
modum…
Patrz-że, co Luter o tej pokucie a żalu za grzechy pisze „Serm[one] de paenitentia”: „Skrucha czyni 
więtszem licemiernikiem i grzesznikiem” – zob. Luth. De paenit., k. A1v = WA 1, s. 319. Zob. także 
Monachus obj. I 2,90: De paenitentia…
A w drugim artykule: „Gdy kto wierzy, iż jest rozgrzeszon, tedy jest rozgrzeszon, by też dobrze skruchy 
nie miał” – zdanie, na które powołuje się tutaj Kromer, obecne jest w dwóch dziełach Lutra: Sermo de 
paenitentia (Luth. De paenit., k. A4r = WA 1, s. 323, w ramach corolarium II) oraz Omnium articulo-
rum…assertio (Luth. Assert., k. Ee4v = WA 7, s. 120, w ramach artykułu 12).
„Et in Assertionibus”: „To moje mnimanie i nauka, iż szkodliwy kształt nauki jest uczyć, iżeby ludzie 
względem kaźni i zapłaty skruchę albo żal za grzechy mieli mieć” – zob. Luth. Assert., k. Ee1r = WA 7, 
s. 115. Zob. także Monachus obj. I 2,90: In assertione etiam…

względem – ze względu na.

65
O złych uczynkach albo grzechach Luter uczy „De capt[ivitate] Babyl[onica]”: „Tak bogaty jest człowiek 
krześcijański, by też dobrze chciał, nie może zbawienia swego utracić jakożkolwiek wielkimi grzechy, 
chyba iżeby nie chciał wierzyć, abowiem żadny grzech nie może go potępić, okrom niedowiarstwa” – 
zob. Luth. Capt. Bab., k. E3v = WA 6, s. 529.

by też dobrze chciał – gdyby nawet bardzo chciał.
Także i na inych miescach, a niegdzie powiada, iż „niemasz żadnego grzechu, jedno niedowiarstwo” – 
miejsc nie udało się zlokalizować.
Przeciw temu uczy „Confessio Augustana”, tak mówiąc: „O tym posłuszeństwie uczymy, iż ci, którzy 
się dopuszczają grzechów śmiertelnych, nie są sprawiedliwi, abowim Bóg chce mieć to posłuszeństwo, 
abyśmy się nierządnym żądzom przeciwili. A którzy się nie przeciwią, ale im się poddawają przeciw 
przykazaniu Bożemu a dopuszczają się uczynków przeciw sumnieniu, ci są niesprawiedliwi, ani Ducha 
Świętego, ani wiary, to jest ufania, miłosierdzia nie zatrzymawają, abowiem w tych, którzy się w grze-
chach kochają a nie pokutują, nie może być ufanie, które by szukało odpuszczenia grzechów” – cytat po-
chodzi z tzw. Confessio Augustana variata, zob. Conf. Aug. 1540, art. 20, k. E1v, a także wyżej obj. I 57: 
„Confessionem Augustanam”.
A Melanchton „in Locis communibus” pisze: „Którzy się polepszyli, jeśli się zasię grzechy zmażą prze-
ciwko sumnieniu, nie są albo nie trwają członkami Pana Krystusowemi” – zob. Melanchth. Loci 1541, 
k. 38v–39r.
Acz tenże Melanchton uczy, iż pewna to rzecz jest, iż wszystki rzeczy bywają od Boga sprawowane, bądź 
dobre, bądź złe, abowim nie tylko przepuszcza złe, ale i włastnie je czyni, jako Dawidowo cudzołóstwo, 
tak iż Jego sprawa jest nie mniej Judaszowa zdrada, jako i świętego Pawła wezwanie – zob. Melanchth. 
Loci 1521, k. A7r. Zob. także Melanchth. Annot. ad Rom. et ad Corint., k. 53r.

Dawidowo cudzołóstwo – zob. obj. I 15: Dawid cudzołożnikiem i mężobójcą był.
Jego sprawa jest nie mniej Judaszowa zdrada – sens: Jego (tj. Boga) dziełem w nie mniejszym stop-

niu jest zdrada Judasza. Chodzi o wydanie w ręce Sanhedrynu Jezusa Chrystusa przez jego ucznia 
Judasza Iskariotę za 30 srebrników. Zob. m.in. Mt 26,14–16.25.47–50.

świętego Pawła wezwanie – powołanie Pawła Apostoła. Mowa o nawróceniu Szawła z Tarsu, prze-
śladowcy chrześcijan, w drodze do Damaszku. Zob. Dz 9,3–6.
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Ale przeciw temu są „Ustawy noremberskie”, gdzie grzech wyjmują, mieniąc, iż ten sam od Boga nie po-
chodzi – w Kirchenordn. Bb. Nbg. nie udało się zidentyfikować fragmentu odpowiadającego przedsta-
wionej przez Kromera treści.

grzech wyjmują, mieniąc, iż ten sam… – sens: grzech wyłączają, sądząc, iż jedynie on…
Tamże gdy każą plebanom lud upominać, iżeby się według nauki boskiej sprawowali, dawają znać, iż 
człowiek ma wolność złego albo dobrego naśladować i poniechać – zob. Kirchenordn. Bb. Nbg., k. IIIIr, 
LXXXVIIIv.
co jaśnie przeciw Lutrowi i Melanchtonowi – zob. m.in. Luth. Capt. Bab., k. F4r, I3v–I4r = WA 6, s. 537, 
556–557; Melanchth. Loci 1536, k. 12r–16r.

66
pozwalają, aby Nowy Zakon albo Ewanjelija zamykała w sobie – sens: zgadzają się, aby Nowy Testa-
ment albo Ewangelia zawierała w sobie.
A Melanchton pisze, iż Krystus nie przyszedł, aby Zakon jaki ludziom stawił – zob. Melanchth. Annot. 
in Ioan., k. 11v. Zob. także Monachus obj. I 2,116: Melanchthon vero scribit…

nie przyszedł, aby Zakon jaki ludziom stawił – nie po to przyszedł, by ustanawiać ludziom jakieś 
Prawo.
„Ewanjelija nic nie przykazuje” – zob. Melanchth. Annot. ad Rom. et ad Corint., k. 57v. Zob. także 
Monachus obj. I 2,116: Et alibi: „Evangelium nihil praecipit”.
Tak-że Luter dzierży – sens: Tak też utrzymuje Luter. Zob. Luth. (tłum.) Neues Test., k. 3r–v = WA DB 6, 
s. 8, 10 oraz Luth. Contr. Cathar., k. L3v = WA 7, s. 760.

67
Zasię o dobrych uczynkach Melanchton „in Locis communibus” tak pisze: „Mamy też wiedzieć, iż od-
płaty są obiecane dobrym uczynkom albo iż dobre uczynki zasługują zapłaty cielesne i duchowne. Acz-
kolwiek też w tem żywocie wiele zapłaty bywa świętym oddawano, a wszakoż iż Kościół poddan jest 
krzyżowi, przedniejsze zapłaty bywają oddane po tym świecie, jako Krystus mówi: Zapłata wasza mnoga 
jest w niebie – zob. Melanchth. Loci 1536, k. 72r. Zob. Monachus obj. I 2,32: Porro de meritis bonorum 
operum…

jako Krystus mówi: „Zapłata wasza mnoga jest w niebie” – zob. Mt 5,12: „Radujcie się i weselcie 
się, abowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed 
wami byli”.
Takież „Bucerus ad episcopum Abricensem”: „Nie przymy, iż też z uczynków bywamy usprawiedliwieni, 
jako ś[więty] Jakub mówił, abowim oddawa każdemu Bóg według jego uczynków”. I zaś: „Niektórzy 
zakonu słuchają, ale którzy ji czynią, będą usprawiedliwieni”. A mało po tym, i o zasługach niemasz 
sporu między nami, tych nikakie nie odrzucamy, też i wiecznego żywota – zob. Buc. Defens., k. D3v. 
Zob. Monachus obj. I 2,33: diversum sentit Bucerus…

Nie przymy, iż też z uczynków bywamy usprawiedliwieni, jako ś[więty] Jakub mówił – zob. Jk 2,24: 
„Widzicie, iż z uczynków bywa usprawiedliwiony człowiek, a nie z wiary tylko”.
Tak-że też i „Confessio Augustana” – zob. Conf. Aug. 1531, art. 6, k. B2r–v.
Nie tak Luter, który twirdzi, iż i sprawiedliwy w każdym dobrym uczynku grzeszy. A wnet potym mówi, 
iż dobry uczynek, nalepiej uczynion, według miłosierdzia Bożego powszedni grzech jest, ale według sądu 
Bożego – śmiertelny. A jeśli grzech, tedyć nie ma zasługi ani dobrej odpłaty – zob. Luth. Assert., k. Hh4r, 
Ii2r = WA 7, s. 136, 138–139. Zob. także Monachus obj. I 2,36: non sic Lutherus… oraz Et statim subdit…
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A w L[utrowych] artykulech: „Jem-eś złościwszy, tym-ci rychlej Bóg łaskę wylewa, ale jeśli się ozdobisz 
jako kot dobrymi uczynki, nic temu nie uczynisz” – Kromer powołuje się tutaj na publikację J. Cochläu-
sa komentującą wybrane tezy Lutra pochodzące z jego kazań, zob. Cochl. Art. CCCCC, art. 65, k. C2r. 
Zob. także niżej obj. I 87: „Cochlaeus”.

„Jem-eś złościwszy, tym-ci rychlej Bóg łaskę wylewa”– sens: Im bardziej jesteś grzeszny, tym szybciej 
Bóg obdarza cię łaską.
A w kazaniu „O Bożym Wstąpieniu” powiada: „Wiara sama przez się bez wszech uczynków, jako tu 
Słowo Boże brzmi, zbawia nas, a uczynki koniecznie nic nie pomagają ku dobroci albo zbawieniu” – 
zob. Luth. Himmelfahrt., k. A5r–8v = WA 12, s. 557–560. Zob. także Monachus obj. I 2,25: Lutherus 
quidem sola fide in Christum…

68
O Ciele Bożem szkoła królewiecka mieni i między wami, dworzany, się ich zawadza, którzy tak dzierżą, 
iż acz jest prawdziwe Ciało Boże, wszakże nie ma mu być modła dana ani potciwość wyrządzana – 
mowa o teologach związanych z uniwersytetem w Królewcu, jednak nie udało się odnaleźć właści-
wego źródła.
„Carolstadius” – Andreas Karlstadt (Andreas Bodenstein / Andreas Carlostadius / Andreas Carolosta-
dius, 1486–1541), niemiecki teolog protestancki. Był kolegą uniwersyteckim Lutra oraz zwolennikiem 
jego nauki do momentu, kiedy reformator przyczynił się do jego wygnania z Saksonii po – spowo-
dowanej kazaniami Karlstadta – fali aktów dewastacji obrazów i rzeźb w wittenberskich kościołach 
(1522). Przebywał następnie w południowych Niemczech i Szwajcarii, gdzie został wykładowcą na 
uniwersytecie w Bazylei za poparciem H. Zwingliego. Jego poglądy odznaczały się mistycyzmem, 
głosił spirytualistyczą obecność Chrystusa w Eucharystii, był zwolennikiem ikonoklazmu, odrzucał 
chrzest niemowląt, czym zbliżył się do anabaptyzmu. Napisał m.in. Von Abtuung der Bilder (῾O usu-
nięciu obrazów’), 1522.
Bucerus – zob. obj. I 56: z Bucerem.
A Luter, „Carolstadius”, „Bucerus” twirdzą, iż ma mu być cześć i chwała dana jako Bogu w swej istności – 
zob. Luth. Von Anbet., k. D1v = WA 11, s. 449; Luth. Betbüchlin, k. C7r = WA 10,2, s. 402; Karlst. Von 
Anbet., k. A4r–v. We wskazanym przez Kromera dziele Buc. Acta coll. Ratisb. nie udało się zlokalizo-
wać odpowiedniego miejsca. Zob. także obj. Monachus I 2,59: Lutherus vero… oraz I 2,60: Christus 
in sacramento adorari debet…

69
O krzcie „Ustawy noremberskie” uczą, iż przezeń od wszystkiej mocy dyjabła, grzechu, śmierci i piekła 
bywamy wyswobodzeni a stawamy się synmi żywota i dziedzicmi wszystkiego dobra Bożego – zob. Kir-
chenordn. Bb. Nbg., k. CVIIr–CVIIIr, CIXv–CXr.
A Luter powiada, iż żadna świątość łaski w nas nie sprawuje, gdzie też kacerskim błędem zowie to, co 
Kościół krześcijański dzierży, iż bywa wlewana od Boga łaska przez świątości – trudno jednoznacznie 
stwierdzić, który fragment miał na myśli Kromer. Być może nawiązuje tutaj do rozważań Lutra na 
temat sakramentu chrztu, zob. Luth. Capt. Bab., k. F1r–F3r = WA 5, s. 530–535. Zob. Monachus 
obj. I 2,154: Nam in „Captivitate Babylonica”…
Acz „in Assertione” toż sam twirdzi – zob. Luth. Assert., k. Bb2r = WA 7, s. 101.
(marg.) Ide[m] in Asser[tione] ar[ticulo] 41 – chodzi tutaj o artykuł 1.
różni są między sobą – różnią się (poglądami) między sobą.
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70
o ustawie cesarskiej, którą „Interim” zową – Interim augsburskie było tymczasowym, bo oczekującym 
na decyzję soboru powszechnego, porozumieniem regulującym konflikt między katolikami a ewange-
likami, narzuconym tym ostatnim przez monarchy Karola V Habsburga po jego zwycięstwie w I woj-
nie szmalkaldzkiej. Zostało ono opracowane na polecenie monarchy przez umiarkowanych przedsta-
wicieli strony rzymskokatolickiej oraz protestanckiej, dopuszczało m.in. udzielanie Wieczerzy Pańskiej 
pod obiema postaciami oraz małżeństwa księży, pozostawiając jednak fundamenty nauczania Kościo-
ła rzymskiego. Nazwa nawiązywała do sejmu Rzeszy w Augsburgu, podczas którego obrad dokument 
ów został ogłoszony i przyjęty (15.05.1548) ku wzburzeniu i sprzeciwie środowiska protestanckiego.
Flacyjuszem – zob. wyżej obj. I 57: Flacyjusz.
Osyjandrem – zob. wyżej obj. I 56: Osyjandrem.
szkołą królewiecką – tj. teologami z kręgu królewieckiego pastora Joachima Mörlina (biogram 
zob. obj. III 42: „Morle”).
Ci twirdzą, iż jest przeciwko Bogu i Słowu Jego, a Melanchton na nię zezwala i przyjmować ją każe – 
aluzja do konfliktu gnezjoluteran i filipistów wywołanego rewizją Interim augsburskiego, zob. niżej 
obj. I 71: Weźmyż to wszystko pisanie przed się, a k temu też…

71
Za raz Melanchton swych „Locos communes” albo „Komentarzów” na Pawła ś[więtego] do Rzymianów 
poprawiał? – Loci communes oraz Annotationes in Epistolam Pauli ad Romanos pióra Melanchtona 
miały kilka wydań, w których autor wprowadzał różne poprawki i zmiany.

Za raz – Czy (jeden) raz (pytajnie).
Weźmyż to wszystko pisanie przed się, a k temu też przyłóż to, co niedawno „de Interim” pisał, oglądasz 
jaśnie, jako się daleko jedno od drugiego odstrzela, jakoż tego nie przeźrzał Flacyjusz – w reakcji na 
Interim augsburskie Melanchton zlecił swoim współpracownikom opracowanie jego rewizji, zwanej 
z czasem Interim lipskim (21.12.1548). Tekst tego porozumienia głosił co prawda naukę ewangelicką, 
jednak dopuszczał pewne ustępstwa wobec katolików (m.in. w sprawie tzw. adiaphora). Choć nigdy 
nie uzyskał w pełni mocy prawnej, dokument ten wzbudził wiele kontrowersji wśród protestantów 
i doprowadził do powstania obozów tzw. filipistów i gnezjoluteran; przedstawicielem tego ostatniego 
był Matthias Flacius Illyricus.

Weźmyż to wszystko pisanie przed się, a k temu też przyłóż to, co niedawno „de Interim” pisał – sens: 
Połóżmy przed sobą wszystkie te pisma i zestawmy z nimi to, co niedawno o Interim napisał.

72
Bucerus – zob. wyżej obj. I 56: z Bucerem.
z sakramentarzmi – zob. wyżej obj. I 46: sakramentarzmi.

73
Napisał też „Eckius” księgi przeciw „Ustawom nor<em>berskim”, gdzie wiele rzeczy okazuje, w których 
się oni nie tylko Lutrowi i Melanchtonowi, ale i sami sobie przeciwią – zapewne chodzi tutaj o dzieło 
Johannesa Ecka opublikowane w 1533 w Ingolstadt u Georga Krapfa Christenliche Unterricht mit 
Grund der Gschrift wider die angemaßten Setzer und Angeber vermeinter neuer Kirchenordnung jün-
gst in der obern Markgrafschaft und Nürnberger Gebiet im 1533 Jahr ausgangen… (῾Chrześcijańskie 
pouczenie na gruncie Pisma przeciwko rzekomym twórcom i prawodawcom domniemanego nowego 
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porządku kościelnego, niedawno w górnej cześci Marchii oraz na obszarze Norymbergii w 1533 roku 
ogłoszonego…’).

„Eckius” – Johannes Eck (Johannes Mayer / Ioannes Eckius, 1486–1543), teolog i duchowny rzym-
skokatolicki. Studiował na uniwersytetach w Heidelbergu, Tybindze, Kolonii oraz Fryburgu Bryzgo-
wijskim, by następnie zostać profesorem teologii w Ingolstadt. W 1518 roku zaatakował on Lutra, 
w odpowiedzi na co A. Karlstadt opublikował swoje tezy przeciw Eyckowi. Wydarzenia te doprowa-
dziły do tzw. dysputy lipskiej (26.06–15.07.1519), w której Eyck m.in. argumentował boską legityma-
cję papiestwa. Brał udział w przygotowywaniu papieskiej bulli Exsurge Domine skierowanej przeciw 
Lutrowi i jako jeden z trzech był odpowiedzialny za jej promulgację oraz wykonanie. Polemizował 
m.in. z J. Oekolampadem i A. Osiandrem, a jego agresywne wystąpienie z 404 artykułami podczas 
sejmu w Augsburgu skłoniło F. Melanchtona do sformułowania Konfesji augsburskiej (1530), po 
której ogłoszeniu brał udział w pracach nad jej Konfutacją. Jest autorem m.in. dzieł: De primatu Petri 
(1521) oraz Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae (1525).

74
Pisze w księgach „De abroganda missa”, iż „co nie ma potwirdzenia ani mocy z Pisma, jasna rzecz, iż to 
z czarta jest” – zob. Luth. Abrog. miss., k. C2v–3r = WA 8, s. 426. Zob. Monachus obj. I 2,141: Scribit 
is in libro…
A wnet: „A przeto, co bez Słowa Bożego jest ustawiono, nie od Kościoła, ale od zboru szatańskiego 
pod imieniem Kościoła jest ustawiono” – Luth. Abrog. miss., k. B3r = WA 8, s. 420. Zob. Monachus 
obj. I 2,141: Et mox…
A sam przeciw nowokrzczeńcom krztu małych dziatek, którego oni zabraniają, iż o nim w Piśmie niemasz, 
zwyczajem tylko a ustawą Kościoła broni – chodzi o brak potrzeby ponownego chrztu w sytuacji, kiedy 
dziecko zostało ochrzczone przez matkę ze względu na zagrożenie życia, zob. Luth. Wiedertaufe, k. A2v– 
3r = WA 26, s. 146. Zob. także Monachus obj. I 2,141: Ipsemet autem Lutherus contra anabaptistas…

nowokrzczeńcom – zob. obj. wyżej I 46: nowokrzczeńcy.
Także i Melanchton, i „Ustawy nor<em>berskie” – zob. Melanchth. Adv. anabapt., k. B2v oraz Kirchen- 
ordn. Bb. Nbg., k. CXIIv.

75
O koncylijach tenże Luter pisze: „Będzie-li dłużej świat stał, potrzeba zasię dla różnych wykładów Pisma, 
które teraz są, abyśmy dla zachowania jedności wiary ustawy koncylij przyjęli a do nich się uciekli” – 
cytat najprawdopodobniej pochodzi z Cochl. De can. Script., k. K1r–v. Zob. Monachus obj. I 2,141: 
Ceterum alibi…

„Będzie li dłużej świat stał, potrzeba zasię dla różnych wykładów Pisma…uciekli” – sens: Jeśli dłużej 
świat będzie istniał, potrzeba, abyśmy dla zachowania jedności wiary znowu (z powodu istnienia 
odmiennych interpretacji Pisma), przyjęli ustalenia soborów i uciekli się do nich.
A „in L[utheri] artic[ulis]” tak: „Ta Ewanjelija z gruntu niszczy papiestwo i wszystkie „concilia” – zob. 
Cochl. Art. CCCCC, art. 115, k. D4v. Zob. także wyżej obj. I 67: A w L[utrowych] artykulech…

76
(marg.) O wzywaniu świętych – tj. O wstawiennictwie świętych.
O wzywaniu świętych zmarłych tak pisze w książkach, które zowie „Capita fidei Christianae”: „Wzywa-
nie świętych też jest zły zwyczaj ancykrystów, który się przeciwi przedniejszemu artykułowi (rozumiej – 
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wiary) a zaćmia uznanie Krystusowe” – zob. Luth. Cap. fid., k. C1v = WA 50, s. 210. Zob. Monachus 
obj. I 2,78: Lutherus vero abusum Antichristi…

a zaćmia uznanie Krystusowe – sens: i zaciemnia rozporządzenie (nakaz) Chrystusa.
A na drugim miejscu, sprawując się o niektóre rzeczy, które mu przypisowano, tak pisze: „O przyczy-
nianiu świętych ze wszystkiem Kościołem krześcijańskim dzierżę i rozumiem, iż święci mają być od nas 
tcieni i wzywani, abowim kto się może przeciwić tym sprawam, które i dziś dziwnie a widomie Bóg 
u ciał a grobów świętych sprawuje?” – zob. Luth. Unterricht, k. A1v = WA 2, s. 69. Zob. Monachus 
obj. I 2,144: Idem autem Lutherus…

sprawując się o niektóre rzeczy – sens: tłumacząc się z niektórych rzeczy.
O przyczynianiu świętych ze wszystkiem Kościołem krześcijańskim dzierżę i rozumiem… – sens: Na 

temat wstawiennictwa świętych zgadzam się z całym Kościołem chrześcijańskim i jestem przekonany…
dziwnie a widomie – sens: nad podziw (cudownie) i w sposób dla wszystkich widoczny.

Także „Na dziesięcioro przykazanie” – zob. Luth. Dec. praec., k. A6v–B6r = WA 1, s. 411–426. 
Zob. Monachus obj. I 2,144: Nec diversum…

77
A w „Gotowaniu ku śmierci” tak pisze: „W potrzebie śmiertelnej nie ma człowiek przestawać Panny 
Maryjej, anjołów, apostołów i innych świętych wzywać, którym służył, aby oni zań Boga prosili” – zob. 
Luth. Praep. ad mor., B5v = WA 2, s. 696. Zob. Monachus obj. I 2,144: In eo vere libello…
Bucerus – zob. wyżej obj. I 56: z Bucerem.
Brencyjusz – zob. wyżej obj. I 56: z Brencyjuszem.
Czechowic – Marcin Czechowic (Martinus Czechovitius, 1532–1613), jeden z przedstawicieli braci 
polskich, głoszących poglądy unitariańskie.
Jeszcze Luter do lowańczyków tak pisze: „Nigdym nie przał, iż nas zasługi i modlitwy świętych, acz 
barzo niedoskonale, spomagają” – chodzi o dzieło Responsio Lutheriana ad eandem condemnationem, 
w: Condemn. doctr. = WA 6, s. 191. Zob. także Monachus obj. I 2,144: Idem Lutherus…

lowańczyków – mowa o teologach z Leuven (łac. Lovanium), flamandzkiego miasta na terenie dzi-
siejszej Belgii, w którym w 1425 roku założono katolicki uniwersytet. Był z nim związany m.in. Erazm 
z Rotterdamu.
A niedawnoś słyszał, gdzie powiada, iż ani sobie nikt zasłużyć nic nie może – odwołanie Mnicha do 
Lutrowego Ein Sermon an unsers Herren Himmelfahrtstag, zob. wyżej m.in. obj. I 67: A w kazaniu…

Nigdym nie przał – tj. Nigdy nie zaprzeczałem.

78
O ślubiech duchownych i mniszych pisze w kazaniu „O Trzech Królech”, iż wolnie, bez grzechu i sumnie-
nia mogą i mają być opuszczone albo przestąpione – zob. Luth. Ausl. der Evang., k. LXVIv = WA 17b, 
s. 370. Zob. Monachus obj. I 2,145: De votis sacerdotum…

wolnie, bez grzechu i sumnienia mogą i mają być opuszczone albo przestąpione – sens: swobodnie 
(otwarcie), bez grzechu i wyrzutów sumienia mogą i muszą zostać zaniechane albo złamane.
A „in Decalogo” pirwej pisał o dziewictwie albo czystości: „Świętokradstwo jest, gdzie już nie tylko 
czystość bywa pokalana, ale też to, co jest Bogu ofiarowane, bywa odjęto, a to, co jest poświęcone, 
splugawiono bywa” – mowa o dziele Decem praecepta Wittenbergensi predicata populo, zob. Luth. 
Dec. praec., k. G3v = WA 1, s. 489. Zob. Monachus obj. I 2,145: In Decalogo…
tego znikają – unikają tego.
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79
O mszy słyszałeś niedawno jako bluźni – nawiązanie Mnicha do Lutrowych słów na temat mszy z jego 
Capita fidei Christianae, zob. wyżej obj. I 61: O mszy tenże Luter…
„Msza-ć zła rzecz a Bogu mierziona w tym, iż bywa jakoby ofiara a uczynek zasługi. A tak ma być za-
gładzona” – zob. Cochl. Art. CCCCC, art. 364, k. M4v. Kromer powołuje się na dzieło J. Cochläusa ko-
mentujące wybrane tezy reformatora obecne w jego kazaniach. Zob. także wyżej obj. I 67: A w L[utro-
wych] artykulech…

ma być zagładzona – ma zostać zlikwidowana.
Także „lib[ro] 2 contra Zvinglium et Oecolampadium” – miejsca nie udało się zlokalizować.
Przetci-ż „De captivitate Babylonica”, gdzie mówi „cap[ite] de Eucharist[ia]”, iż msza jest część Ewan-
jelijej, i owszem – summa a skrócenie Ewanjelijej. Tak iż też kazania pospolite nie miałyby nic inego 
być, jedno wykłady mszej, to jest objaśnienia obietnice Boskiej tego Testamentu. Toć było – powiada – 
wiary uczyć a prawdziwie Kościół budować – zob. Luth. Capt. Bab., k. E1v–E2r = WA 6, s. 525–526. 
Zob. Monachus obj. I 2,146: Perlege autem…
„Więcej msza pomaga, gdy przez kapłana jednemu bywa przywłaszczona, niżli kiedy bez przywłaszcze-
nia za wszytki wobiec bywa miana” – sens: Msza więcej pomaga (większy odnosi skutek), gdy przez 
kapłana odprawiana jest w intencji jednego, niż bez intencji odprawiana jest za wszystkich razem. 
Zob. Luth. Resolut., s. 85 = WA 1, s. 581. Zob. też Monachus obj. I 2,146: Et in „Resolutione”…
A indzie zaś powiada, iż to błąd takie przywłaszczanie – nie udało się ustalić dzieła, na które Kromer 
się tu powołuje. Zob. Monachus obj. I 2,146: Alibi vero contra…
Chwali ją też „in Sermone de Novo Testamento seu De missa privata” – Kromer odwołuje się tutaj 
do kazania Luth. Von dem neuen Test., jednak w dziele tym nie udało się zlokalizować konkretnego 
passusu. Zob. Monachus obj. I 2,146: Laudat eam…

80
O przyjmowaniu Ciała Bożego pod jedną osobą albo dwiema osobami jużeś wyższej słyszał – zob. tekst: I 60.

81
O pokucie-ś też słyszał jako uczy – zob. obj. I 64: Patrz-że, co Luter oraz A w drugim artykule.
Patrz-że, co pisze „in Visitatione Saxonica”: „Wiele ich teraz mówi o samym odpuszczeniu grzechów, 
a o pokucie nic albo mało. Acz bez pokuty żadne odpuszczenie grzechów nie bywa, ani może być rozu-
miane odpuszczenie grzechów bez pokuty”. A gdzieby kto inaczej rozumiał, powiada, iż to błąd nade 
wszystkie błędy – zob. Melanchth. Unterricht, k. E2r. Autorem przywoływanej przedmowy jest Luter.
„Pan i Mistrz nasz, Jezus Krystus, chciał, aby wszystek żywot wiernych pokutą był” – zob. Luth. Resolut., 
s. 13 = WA 1, s. 530. Zob. także Monachus obj. I 2,148: In „Resolutione”…
A nie tylko o wnętrznej to rozumie, i owszem, wnętrzna nic nie jest, gdy zewnątrz nie sprawuje rozma-
itego martwienia ciała – zob. Luth. Resolut., s. 15 = WA 1, s. 532. Zob. także Monachus obj. I 2,148: 
Imo interior…
skąd pochodzi, iż ony trzy części dosyć uczynienia: post, modlitwa, jałmużna, są części pokuty ewanjelijskiej – 
zob. Luth. Resolut., s. 15–16 = WA 1, s. 532. Zob. także Monachus obj. I 2,148: Unde sequitur…
„A ma w sobie post wszystki dręczenia ciała; modlitwa wszelkie ćwiczenie dusze, myśląc, cztąc, słucha-
jąc, modląc się; jałmużna wszelką powolność albo posługę przeciw bliżniemu, iżeby tak przez post sobie 
służył, przez modlitwę Bogu, a przez jałmużnę bliżniemu; aby przez pirwsze zwyciężył żądliwość ciele-
sną, a trzeźwie i czyście żył; przez wtóre pychę żywota, a bogobojnie żył; przez trzecie żądliwość oczu, 



347

a sprawiedliwie żył na tym świecie” – zob. Luth. Resolut., s. 16 = WA 1, s. 532. Zob. także Monachus 
obj. I 2,148: „Complectitur autem…

82
O rzymskim Kościele słyszałeś niedawno, jako uczy tenże Luter „in Declaratione quorundam articulo-
rum” – zob. wyżej tekst i obj. I 63: A Luter „in Excusatione…
Patrz-że, jako tego zapamiętał „in Cap[itibus] fidei Christianae et in Capt[ivitate] Babylonica”, com ci 
wyższej powiadał – zob. wyżej tekst i obj. I 61: O mszy tenże Luter… oraz I 79: Przedci-ż „De captivitate 
Babilonica”…

Patrz-że, jako tego zapamiętał – sens: Patrz no że, jak o tym zapomniał.

83
O papieżu a władzy jego i wszystkiego duchowieństwa nie może nikt gorzej pisać, jako Luter pisze 
„De capti[vitate] Babylo[nica]”, „in Visione Danielis”, „De abroganda missa”, „in Assertione articulo-
rum”, „in Execratione bullae”, „in Iudicio de votis” – zob. Luth. Capt. Bab.; Luth. Contr. Cathar.; Luth. 
Abrog. miss.; Luth. Assert.; Luth. Execr. antichr. bull.; Luth. Vot. monast.
Weźrzy-ż „in Resolution[ibus]” jako pisze do Leona papieża: „A przeto, nabłogosławieńszy Ojcze, ofia-
ruję się, podając pod nogi twego błogosławieństwa ze wszystkim, com jest i co mam: ożyw, zabij, wezwi, 
odezwi, pochwal, pogań. Głos twój za głos Krystusa, który w tobie przełożon jest i mówi – przyjmę” – 
zob. Luth. Resolut., s. 11 = WA 1, s. 529. Zob. Monachus obj. I 2,151: Vide autem quid scribat…

Leona papieża – Leon X (Giovanni di Lorenzo de’ Medici / Leo X, 1475–1521), papież w latach 
1513–1521. Wywodził się z rodziny Medyceuszy, został w 1489 roku kardynałem. Po przymusowym 
opuszczeniu Florencji rozwijał w Bolonii, Niemczech, Flandrii i Francji swoje fascynacje sztuką, władzą 
i bogactwem. Po objęciu Stolicy Piotrowej stał się władcą renesansowym, mocno zaangażowanym w po-
litykę międzynarodową. Otaczał się wybitnymi artystami i stworzył podatny grunt dla rozwoju nepoty-
zmu. Nie wprowadził reform dyskutowanych podczas XVIII soboru powszechnego na Lateranie (czyli 
V soboru laterańskiego, 1512–1517), lecz wsparł handel odpustami celem finansowania budowy bazyliki 
św. Piotra. Nie zareagował na bezpośrednio doń adresowane pisma Lutra; w swoim imieniu wysłał w tej 
sprawie do Niemiec kardynała Kajetana, a za namową J. Ecka skierował w 1520 roku przeciw wittenber-
skiemu reformatorowi bullę Exsurge Domine, a następnie obłożył go ekskomuniką (1521).
„Jasna rzecz, iż ku odpuszczeniu mąk i kazusów dosyć jest sama moc papieska. A przeto gdy ka-
płańskim urzędem zaklina, rozgrzesza, święcenie dawa albo bierze, ustawia, ustawy kazi, przykazu-
je, zakazuje, odpuszcza albo dyspensuje, odmienia, wykłada, w tym wszystkim czyni mocą tego sło-
wa: «Cokolwiek rozwiążesz»” – zob. Luth. Resolut., s. 134–135 = WA 1, s. 615. Zob. też Monachus 
obj. I 2,151: Et in eodem libro…

„Cokolwiek rozwiążesz” – odwołanie do słów Chrystusa skierowanych do Piotra Apostoła, zob. 
Mt 16,19: „A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.
„Et conclusi[one]” LXIX: „Władzy papieskiej we wszystkim z utciwością ma być miejsce dano, abowim 
kto się mocy albo władzy przeciwi, przeciwi się Bożemu zrządzeniu, a którzy się Bogu przeciwią, sami 
sobie potępienia nabywają”. A sam Pan: „Kto wami gardzi, mną gardzi”. A przeto acz w małych rze-
czach, wszakoż nie mniej niżli w wielkich władzy miesce ma być dano. Stąd-że przychodzi, iżby też 
papież niesprawiedliwe wyroki czynił, mamy się ich bać – zob. Luth. Resolut., s. 138–139 = WA 1, s. 618. 
Zob. Monachus obj. I 2,151: Non item illa…

Rozmowa I [79]–[83]
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abowim kto się mocy albo władzy przeciwi, przeciwi się Bożemu zrządzeniu, a którzy się Bogu 
przeciwią, sami sobie potępienia nabywają – por. Rz 13,2: „Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, 
sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają”.

Kto wami gardzi, mną gardzi – Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
„Et conclus[ione]” LXXI: „Kto mówi przeciw prawdzie apostolskich, to jest papieskich odpustów, niechaj 
będzie odrzucony i przeklęty” – zob. Luth. Resolut., s. 140 = WA 1, s. 619. Zob. Monachus obj. I 2,151: 
Et conclus[ione] 71…
Także „conclu[sione] LXXXVI – zob. Luth. Resolut., s. 150 = WA 1, s. 626. Zob. także Monachus 
obj. I 2,151: Iam conclus[ione] 86…
A „Na dziesięcioro przykazanie” a w „Kazaniu o klątwie” uczy, iż „mamy wysoce tcić i ważyć duchowne 
przełożone, by też dobrze źli i tyranowie byli, jakoż i Krystus Annasza i Kajfasza tcił, abowim władza 
kościelna jest władza Krystusowa. A dlatego też i naniesłuszniejsze sprawy ich nie mają nas ruszać, 
iżebyśmy z ochotą nie przyjmowali albo wżdy przynamniej z uczliwością nie odmawiali, co oni czynią, 
abowim czas nasz barzo jest niebezpieczny. Dlatego mądrze się musimy sprawować, abyśmy dla osób 
i urzędu albo władzej nie lżyli, i owszem, dla urzędu abyśmy i nalżejsze osoby tcili” – Kromer prezen-
tuje naukę Lutra o urzędach kościelnych i sprawujących je osobach obecną m.in. w: Luth. Excom., 
k. A4v–A5r = WA 1, s. 642. W Luth. Dec. praec. nie udało się odnaleźć odpowiedniego fragmentu. 
Zob. Monachus obj. I 2,151: In „Decalogo”…

by też dobrze źli i tyranowie byli – tj. choćby nawet byli bardzo złymi tyranami.
Annasza i Kajfasza – arcykapłan izraelski Kajfasz oraz jego teść i poprzednik na urzędzie Annasz 

brali udział tak w przesłuchaniu, jak i w procesie Jezusa Chrystusa.
A dlatego też i naniesłuszniejsze sprawy ich nie mają nas ruszać, iżebyśmy z ochotą nie przyjmowali 

albo wżdy przynamniej z uczliwością nie odmawiali, co oni czynią – sens: I dlatego też najbardziej 
niesłuszne ich postępki nie powinny nas poruszać, byśmy ochoczo nie pochwalali albo wszak z przy-
chylnością nie krytykowali tego, co oni czynią.

abyśmy dla osób i urzędu albo władzej nie lżyli, i owszem, dla urzędu abyśmy i nalżejsze osoby tcili – 
sens: abyśmy ze względu na osoby i urząd albo władzę nie łajali, i co więcej –byśmy ze względu na 
urząd nawet najmniej znaczące osoby szanowali.

84
póki jeszcze nieprawie był prawdy poznał – póki jeszcze niedostatecznie poznał prawdę.
co dobrze potym – co znacznie potem.
„My-ć wyznawamy, iż pod papiestwem jest barzo wiele dobrego krześcijańskiego, i owszem, wszystko 
dobre krześcijańskie, a iż stamtąd do nas przyszło, abowiem wyznawamy, iż w papiestwie jest prawdziwe 
Święte Pismo, prawdziwy krzest, prawdziwa świątość ołtarzowa, to jest Boże Ciało, prawdziwe klucze 
ku odpuszczaniu grzechów, prawdziwy urząd kazania, prawdziwa nauka, jako jest Modlitwa Pańska, 
Dziesięcioro przykazanie, Członki wiary. Nadto powiadam, iż pod papieżem prawdziwe krześcijaństwo, 
i owszem – prawe jądro krześcijaństwa” – zob. Luth. Wiedertaufe, k. A3v = WA 26, s. 147. Zob. także 
Monachus obj. I 2,153: „Nos”, inquit…

Członki wiary – tj. 12 artykułów wiary (articuli fidei) wchodzących w skład Symbolu apostolskiego, 
zawierające wyznanie wiary Kościoła powszechnego.
I sami-ć niedawno inaczej mówili, wszak są drukowane książki „De Ecclesia Christi” i „Diatriba” – Kro-
mer odwołuje się do polemicznych względem luteranizmu dzieł, najprawdopodobniej mając na myśli 
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De vera Christi Ecclesia libelli duo lectu dignissimi Corneliusa Crocusa z ok. 1545 roku oraz De libero 
arbitrio diatribe sive collatio Erazma z Rotterdamu (1524).
Też-ci drugi pisał przed kilkiem lat przeciw Lutrowi, ale iż mu pisania jego nie pochwalono a nie miało 
mu iść w pożytek, odmienił, a niedawno do papieża Julijusza sromotne a pełne potwarzy i fałszu książki 
napisał – Kromer nawiązuje tutaj do opublikowanego anonimowo dialogu Iulius exclusus e coelis („Ju-
liusz wyrzucony z nieba”, zob. Erasm. Rozm., s. 65-101), powstałego w 1513 roku, a przypisywanego 
Erazmowi z Rotterdamu. Krytyczny względem ówczesnego papiestwa utwór ukazał się po śmierci 
Juliusza II.

papieża Julijusza – Juliusz II (Giuliano della Rovere / Iulius II, 1443–1513), papież od 1503 roku. 
Był typem władcy świeckiego, którmu udało się poszerzyć granicę Państwa Kościelnego. W 1511 roku 
utworzył Ligę Świętą przeciwko królowi Francji Ludwikowi XII, a rok później zwołał XVIII sobór 
powszechny na Lateranie (czyli V sobór laterański). Był znany z mecenatu artystycznego, przede 
wszystkim ze wsparcia Donato Bramantego, Rafaela i Michała Anioła. Wstąpił na Stolicę Piotrowę 
dzięki symonii; miał jedną córkę.

85
W książkach „Capitum fidei Christianae” tak pisze: „Czyściec ze wszystką sprawą swą, Bożą służbą i kupiec-
twem, za naśmiewisko czartowskie ma być mian, abowim się też przeciwi temu pirwszemu artykułowi” – 
zob. Luth. Cap. fid., k. B1r = WA 50, s. 205. Zob. także Monachus obj. I 2,155: At in libello…
A „in Disputatione Lipsica” powiada: „Ja, który mocnie wierzę, i owszem, śmiem rzec, iż wiem, iż jest 
czyściec, łacno się dam namówić, iż o nim jest zmianka, jako Grzegorz w „Dialog[is]” ono ś[więtego] 
Mateusza: «Nie bywa odpuszczono ani na tym, ani na przyszłym świecie, chcąc, iż w czyścu bywają 
niektóre grzechy odpuszczane»” – zob. Disp. Lips., k. K3v = WA 2, s. 324. Zawarte w cytacie nawiązanie 
do Grzegorza I Wielkiego dotyczy fragmentu Ewangeli wg św. Mateusza (Mt 12,32), zob. Greg. Mag. 
Dial. 4,39 = PL 77,395–396. Zob. także Monachus obj. I 2,155: In disputatione Lipsica…

łacno się dam namówić – z łatwością dam się przekonać.
Grzegorz – Grzegorz I Wielki (Gregorius Magnus, ok. 540–604), teolog, duchowny, papież od 590–

604. Ok. 579–585 był legatem papieskim na dworze cesarskim w Konstantynopolu. Jako papież wiódł 
ascetyczny żywot (podpisywał się jako servus servorum Dei), dążył do umocnienia dyscypliny wśród 
kleru i rozpowszechnienia reguły zakonnej Benedykta z Nursji, miał przyczynić się do zreformowa-
nia liturgii i kodyfikacji śpiewu kościelnego. Był autorem dzieł z zakresu egzegezy (Moralia in Iob), 
homiletyki (m.in. Homiliae in evangelia) i hagiografii (Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum).

«Nie bywa odpuszczono ani na tym, ani na przyszłym świecie» – zob. Mt 12,32: „I kto by kolwiek 
rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by mówił przeciw 
Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku, ani w przyszłym”.
Przypuszczam i ono „Machabeorum” 2: «Święte jest a zbawienne myślenie – za umarłe się modlić» – 
por. 2Mch 12,44: „(bo by się był nie nadziewał, że oni pobici zmartwychwstać mieli, zdałaby się rzecz 
niepotrzebna i próżna modlić się za umarłe)”.
Też „in Declaratione quorundam articulorum”: „Mocnie ma być wierzono, a ja wiem, iż prawda jest, iż 
nędzne dusze niewymowną mękę cirpią, a myśmy je winni spomagać modlitwami, posty, jałmużnami i 
czymkolwiek możemy” – zob. Luth. Unterricht, k. A2r = WA 2, s. 70. Zob. Monachus obj. I 2,155: Idem 
in „Declaratione…
A „in Resolut[ionibus]”: „U mnie to napewniejsza – mówi – iż jest czyściec” – zob. Luth. Resolut., s. 50 = 
WA 1, s. 555.

Rozmowa I [83]–[85]
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jako błogosławiony Augustyn w dziewiątych księgach swych „Spowiedzi” za matką i za ojcem swoim 
się modli i prosi, iżeby się modlono. I taż święta matka jego umirając, jako tam pisze, żądała, aby ją 
wspominano u ołtarza Pańskiego – zob. August. Conf. 9,11 = PL 32,775 oraz August. Conf. 9,13 = 
PL 32,778–780. Zob. także Monachus obj. I 2,155: quod beatus Augustinus…

błogosławiony Augustyn – zob. wyżej obj. I 12: Augustyn.
święta matka jego – tj. Monika z Hippony (ok. 332–387), matka Augustyna z Hippony.

86
I spomina, iż to i błogosławiony Ambroży czynił – zob. August. Conf. 6,2 = PL 32,720. Zob. Monachus 
obj. I 2,155: Sed et a beato Ambrosio…

błogosławiony Ambroży – zob. wyżej obj. I 12: Ambroży ś[więty].
kacerzowi, który niedawno, ledwi przed piąciądziesiąt lat, się urodził – tj. Marcinowi Lutrowi. Refor-
mator urodził się w 1483 roku, więc niemal 70 lat przed publikacją niniejszej Rozmowy. Wskazówka 
czasowa Kromera nie jest więc precyzyjna.
Pikard – nazwa wskazuje na przywódcę grupy religijnej, który określał się jako Richardus Picard 
(od Pikardii w północno-zachodniej Francji). W I połowie XV wieku pikardzi uciekli z Francji do 
Czech, osiedlili się w mieście Tábor i przyłączyli się do lokalnego nurtu radykalnych husytów (stąd 
nazywano ich również taborytami). Podobnie jak taboryci zarzucili kult świętych, wiarę w czyściec 
oraz propagowali ikonoklazm, dodatkowo reprezentowali poglądy chiliastyczne. Pikardzi najbardziej 
skrajni światopoglądowo zostali unicestwieni – obok adamitów – przez wojska husyckie. Pikardami 
zaczęto z czasem pogardliwie nazywać członków Jednoty braci czeskich. Pikardzi z racji ich powią-
zań z waldensami często byli z tymi ostatnimi utożsamiani. Zob. M. Thomsen: „Wider die Picardier”. 
Diskriminierung und Vertreibung der Bömischen Brüder im 16. und 17. Jahrhunderts, w: Glaubens-
flüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa, 
hg. von J. Bahlcke, Berlin 2008, s. 147.
w pikardyjech – tj. w pikardach.
nie ma być za fałszywą miana wiara tak wiele wieków dla powieści a sporu człowieka, który niedawno 
nastał – sens: istniejąca od tak wielu wieków wiara nie może być traktowana jako fałszywa z powodu 
opowieści i kontrowersji wzbudzanych przez człowieka, który niedawno się pojawił.

człowieka, który niedawno nastał – mowa o Marcinie Lutrze.

87
„Bucerus” – zob. obj. I 56: z Bucerem.
„Bullingerus” – zob. obj. I 42: „Bullingerus”.
Brencyjusz – zob. obj. I 56: z Brencyjuszem.
„Calvinus” – zob. obj. I 56: Kalwinem.
„Cochlaeus” – Johannes Cochläus (Johannes Dobeneck / Ioannes Cochlaeus, 1479–1552), niemiecki 
teolog, duchowny, humanista. Studiował sztuki wyzwolone i teologię w Kolonii, zaś prawo w Bolonii. 
Jako doktor teologii (1517) przyjął w 1518 roku święcenia kapłańskie i został mianowany dziekanem 
kolegiaty mariackiej we Frankfurcie nad Menem, następnie posługiwał w Moguncji, Dreźnie, Mi-
śni, Wrocławiu i Eichstätt. Był zagorzałym oponentem Lutra i przeciwnikiem reformacji, brał udział 
m.in. w sejmie w Wormacji (1521), Norymberdze (1524) i Spirze (1526), a także w pracach nad Kon-
futacją Konfesji augsburskiej. Reprezentował przedtrydenckie poglądy na temat Eucharystii, relacji 
między łaską a wolną wolą, między Pismem Świętym a tradycją w Kościele. Napisał przeszło 200 pism, 
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w tym Articuli CCCCC (1525), stanowiące polemikę z wybranymi twierdzeniami Lutra, obecnymi 
w jego kazaniach, Septiceps Lutherus (1529), będący kolejną próbą wydobycia i zestawienia sprzeczno-
ści w pismach Lutra, a także krytyczną wobec Lutra biografię Commentaria de actis et scriptis Lutheri 
Saxonis (1549).
„Ioannes Faber” – Johann Faber (Johann Heigerlin / Johann Fabri / Ioannes Faber, 1478–1541), 
duchowny i teolog. Po uzyskaniu doktoratu w zakresie obojga praw we Fryburgu Bryzgowijskim 
(1510/11) działał jako duchowny w Lindau, był oficjałem w Bazylei, wikariuszem generalnym bi-
skupstwa w Konstancji, sięgającego aż do Zurychu. W tej roli występował jako główny oponent 
H. Zwingliego podczas pierwszej dysputy zurychskiej (29.01.1523). Był spowiednikiem i doradcą 
cesarza Ferdynanda I Habsburga, zaś w 1530 roku został biskupem Wiednia. Był wielbicielem Erazma 
z Rotterdamu oraz zwolennikiem wewnętrznej reformy Kościoła, jednakże prowadzonej odgórnie 
i stopniowo. Wraz z J. Eckiem i J. Cochläusem reprezentował nurt tzw. katolickiej przedtrydenckiej 
teologii kontrowersyjnej. Jest autorem m.in. Opus adversus nova quaedam et a Christiana religione 
prorsus aliena dogmata Martini Lutheri (1522).

88
A gdyż Pan Krystus, schodząc z tego świata, prosił Boga Ojca za swemi zwolenniki, a nie tylko za nimi, ale 
za wszystkiemi, którzy by przez ich słowo weń uwierzyli, aby je poświęcił w prawdzie a zachował w swym 
imieniu, iżeby wszystcy jedno, to jest zgodni byli, jako On jest z Ojcem – por. J 17,20–21: „A nie tylko 
za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię, aby wszyscy byli jedno, jako ty, 
Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś ty mnie posłał”.

aby je poświęcił w prawdzie a zachował w swym imieniu – sens: aby ich uświęcił w prawdzie 
(tj. umocnił w głoszeniu, wyznawaniu i trwaniu w prawdzie) i zachował w wytrwałości przy swym 
imieniu (tj. imieniu Chrystusowym).
A bez pochyby wysłuchan jest za swoją utciwością albo zacnością, jako pisze ś[więty] Paweł – por. Hebr 5,7: 
„Który za dni ciała swego modlitwy i pokorne prośby temu, który go mógł wybawić od śmierci, 
z wołaniem potężnym i łzami ofiarowawszy, był wysłuchan dla swej uczciwości”. W czasach Kromera 
popularne było przekonanie, iż autorem Listu doHebrajczyków był Apostoł Paweł.

bez pochyby wysłuchan jest za swoją utciwością albo zacnością – sens: bez wątpienia został wysłu-
chany ze względu na swoją czystość (cnotę) czy zacność (godność, szlachetność).

89
K temu-ś mię przywiódł, iż-ci muszę pozwolić, iż się nieco błędów w tej to nowej nauce zawadza – sens: nakłoniłeś 
mnie do tego (spowodowałeś), iż muszę ci przyznać, że w tej to nowej nauce znajduje się nieco błędów.
Oekolampadyjusza – zob. wyżej obj. I 56: Oekolampadyjuszem.
sakramentarzów – zob. wyżej obj. I 46: sakramentarzmi.
nowokrzczeńców – zob. wyżej obj. I 46: nowokrzczeńcy.
w münsterskich doktorzech – rzecz dotyczy przywódców tzw. komuny anabaptystów w Münsterze, 
funkcjonującej w latach 1534–1535.
a potym się obaczyli i w wielu rzeczy odmienili – sens: a potem opamiętali się i w odniesieniu do wielu 
spraw odmienili swe poglądy.
Cóż inego „Carolstadius” a „Muncerus” czynili? Jedno, iż skutkiem tego dowodzili, co Luter z Melan-
chtonem słowy i pisanim uczyli, jako to dowodnie „Cochlaeus” w „Żywocie albo sprawach Lutrowych” 
wypisał – zob. Cochl. De act. et script., m.in. s. 13–16, 104–111.

Rozmowa I [85]–[89]
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„Carolstadius” – zob. wyżej obj. I 68: „Carolstadius”.
„Muncerus” – Thomas Müntzer (Thomas Muncerus, 1490–1525), niemiecki kaznodzieja i teo-

log, początkowo zwolennik Lutra (antypapizm, teologia krzyża, nauka o usprawiedliwieniu), jednak 
skłonił się później ku mistycyzmowi i wewnętrznemu doświadczeniu, podobnie do A. Karlstadta. 
Uważał, że prawdziwą wiarą dysponują ludzie cierpiący. Swoje poglądy przedstawił w 1521 roku 
w tzw. Manifeście praskim. Przyłączył się do powstania chłopskiego w latach 1524–1525 (tzw. wojna 
chłopska), w którym został dowódcą. W wystąpieniu niższych warstw społecznych dostrzegał próbę 
stworzenia królestwa Bożego na ziemi, w którym zarzucony zostanie porządek feudalny. Stracono go 
po przegranej bitwie pod Frankenhausen (15.05.1525).
Jedno, iż skutkiem tego dowodzili – tj. tyle że czynem tego dowodzili.
Ale gdy się k nim [tj. Karlstadtowi i Müntzerowi] ludzie garnąć poczęli, zaźrząc im tego Luter, jął się 
im przeciwić, a będąc wymowniejszy i więtsze zachowanie na dworze kurfirsta saskiego mając, sprawił 
to, iż są wygnani z Sasyjej – Müntzer został zmuszony do opuszczenia Saksonii po tym, jak w kazaniu 
wygłoszonym w lipcu 1524 roku wezwał miejscowych władców do kontynuowania reformacji zgodnie 
ze swoim nauczaniem, nie zaś Lutra. Podobny los czekał we wrześniu Karlstadta, kiedy to zarzucono 
mu popieranie Müntzera.

więtsze zachowanie na dworze kurfirsta saskiego mając – tj. mając większe uznanie (wpływ) na 
dworze elektora saskiego (był nim wówczas Fryderyk III Wettyn, 1463–1525, protektor m.in. Lutra 
i założyciel uniwersytetu w Wittenberdze).
Niechaj tak będzie, tedy się wżdy obaczył – sens: Dajmy na to, ale w takim razie wszakże się opa- 
miętał.

90
Jeden ze dwunaście członków wiary świętej krześcijańskiej wyrzucił, na którym wiele należy, a mało 
bych nie rzekł – wszystko – sens: Jeden z dwunastu artykułów świętej wiary chrześcijańskiej usu-
nął, od którego wiele zależało, by niemal nie powiedzieć – wszystko. Zob. wyżej obj. I 84: 
Członki wiary.

91
Jedno z podania – tj. Tylko z przekazu.
gdy Luter naruszył a powiadał, iż kościelne podanie a ustawy są wymysły ludzkie – zob. wyżej m.in. 
obj. I 74: Pisze w księgach…

92
ci, którzy nie wierzą, iżby Pan Krystus człowieczeństwo prawdziwe na się przyjął – tj. zwolennicy mo-
nofizytyzmu. Twierdzili oni, że w momencie wcielenia w Chrystusie doszło do zjednoczenia boskości 
i człowieczeństwa, przy czym natura boska zdominowała naturę ludzką.
ci, którzy chcą, iżby spólne były między krześcijany żony, majętności i wszytki rzeczy, a bez wszego 
wstydu, jako psi albo ine bydlęta, żyli – prawdopodobnie Kromer ma tutaj na myśli któryś z odłamów 
adamitów, którzy zalecali chodzenie nago, wspólnotę żon oraz postulowali wolną miłość.

93
Na tymże gruncie i Włoch niejaki, nie wiem, co jest, mnich zbiegły czy-li Żyd, błędy swoje sadzi, mieniąc, 
iż Pan Krystus z strony człowieczeństwa, to jest ile człowiek, jest urodzony Syn Boży, a iż człowiecza 
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natura zacniejsza i szlachetniejsza jest niż anielska – Kromer prawdopodobnie nawiązuje do osoby 
Franciszka Stankara (Francesca Stancara / Franciscusa Stancarusa, 1501–1574), włoskiego humanisty, 
lekarza, hebraisty i teologa reformacyjnego. W 1549 roku został on profesorem hebraistyki w Akade-
mii Krakowskiej, gdzie podczas wykładów głosił poglądy sprzeczne z katolicyzmem (m.in. sprzeciwiał 
się kultowi świętych). Twierdził, że Chrystus jest pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem wyłącz-
nie w naturze ludzkiej, w naturze boskiej zaś jest równy Bogu, za co został potępiony na protestanc-
kich synodach w Polsce i na zachodzie Europy. W 1550 roku został osadzony w więzeniu biskupim 
w Lipowcu, skąd zbiegł. Działalność reformacyjną m.in. w Polsce prowadził w latach 1549–1550 oraz 
w 1559 roku, propagując swoje antytrynitarskie poglądy. Jego najważniejsze dzieło to De Trinitate 
et mediatore Domino nostro Iesu Christo (1562).

94
z inąd od mądrych i dobrych ludzi wygnanego fołdrują i mało nie na ręku piastują nie dla czego inego, 
jedno iż się z Kościołem pospolitym nie zgadza, którym nie dostawałoby tak rozumu i śmiałości, by 
nie kościelne dobra – sens: skądinąd wygnanego przez mądrych i dobrych ludzi popierają i omal na 
rękach troskliwie nie noszą nie z innego powodu, jak tylko dlatego, iż sprzeciwia się Kościołowi po-
wszechnemu, którym zabrakłoby zarówno rozumu, jak i śmiałości, gdyby nie dobra kościelne (które 
chcieliby przejąć).

95
władzą Kościoła pospolitego zwątlił – tj. naruszył autorytet Kościoła powszechnego.
dla których nie mamy przestępować przykazania Bożego – sens: z powodu których nie wolno łamać 
przykazań Bożych.

96
Wżdy mi musisz tego pozwolić – Jednak musisz mi to przyznać.
Aby nic inego, tedy i to wielka, iż… – sens: Gdyby nawet nic innego, zatem i samo to jest doniosłe, iż…
tego przeć nie możesz, iżeście się pospolicie w szkołach i klasztorzech jedno w filozofijej albo sofistryjej 
obierali – sens: temu nie możesz zaprzeczyć, iż w szkołach i klasztorach powszechnie zajmowaliście 
się tylko filozofią i sofistyką.
doktorzech, które zową „scholasticos” – mowa o teologach posługujących się metodą scholastyczną.
bo-ście się też około niego nie obierali – bo nie zajmowaliście się nim.

97
acz po prawdzie nie tak się wżdy snadź barzo około niego parano – sens: jakkolwiek prawdę mówiąc, 
nie tak bardzo wszakże się nim zajmowano.
krotofilą między sobą…czynią – oddają się przyjemnościom, zabawom.
i wy, panowie szlachta a rycerstwo, iż pokój, azaście się pługów, gospodarstwa i kupiectwa nie jęli, zbroje 
poniechawszy, tak iż wam miecze pordzewiały – podobne motywy znaleźć można w późniejszych 
poematach Jana Kochanowskiego, por. Koch. Zgoda, w. 75–78, oraz tenże, Satyr, w. 59–68.
się około Pisma i Słowa Bożego pilniej obieramy – z większą gorliwością zajmujemy się Pismem i Sło-
wem Bożym.
„potrzeba jest, aby były kacerstwa, iżeby się okazali, którzy są doświadszeni między wami” – 1Kor 11,19: 
„Boć muszą być i kacerstwa, aby i którzy są doświadczeni, zstali się jawni między wami”.

Rozmowa I [89]–[97]
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98
Są-ć barzo pożyteczni Kościołowi kacerze, jako pisze ś[więty] Augustyn, nie iżeby prawdy uczyli, której 
nie umieją, ale iż cielesne ku szukaniu, a duchowne prawe krześcijany ku objawieniu prawdy pobudza-
ją. Jest-ci w Kościele świętym mnóstwo ludzi, którzy się Bogu podobają, ale nie znać ich między nami, 
póki się w ciemnościach nieumiętności swej kochamy a spać wolimy, niżli w światłość prawdy weźrzeć. 
A dlatego wiele ich, iżeby dzień Boży widzieli i weselili się, przez kacerze bywają obudzeni. A przeto 
używajmy i kacerzów, nie żebyśmy pochwalali ich błędy, ale iżebyśmy pospolitej krześcijańskiej nauki 
przeciw ich załogam broniąc, czujniejszymi i ostrożniejszymi byli – zob. August. De ver. relig. 8,15 = 
PL 34,129. Zob. także Monachus obj. I 2,203: Valde sunt utiles Ecclesiae haeretici…

100
Dawno-ć to ś[więty] Paweł napisał: „Tacy fałszywi apostołowie są chytrzy robotnicy, przemieniający 
się w apostoły Krystusowe. Ale nie dziw, abowim i sam szatan przemienia się w anjoła światłości, 
nie wielka-ć tedy rzecz, jeśli słudzy jego przemieniają się jakoby słudzy sprawiedliwości” – por. 2Kor 
11,13–15: „Abowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradliwi, przemieniający się w apo-
stoły Chrystusowe. A nie dziw: abowiem sam szatan przemienia się w Anjoła światłości. Nie wielka 
tedy jest, jeśli słudzy jego przemieniają się jakoby słudzy sprawiedliwości: których koniec będzie 
podług uczynków ich”.
Także-ć i sam Pan Krystus nas przestrzegł, iż „fałszywi prorocy w owczym odzieniu do nas mieli przy-
chodzić” – por. Mt 7,15: „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzie-
niu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni”.
Nie wszystko-ć złoto, co się łsnie – popularne i często wykorzystywane w piśmiennictwie XVI-wiecz-
nym przysłowie, zob. NKPP „złoto” 21: „Nie wszystko złoto, co się świeci”.
„ani każdy – jako mówi Krystus – kto mi mówi «Panie, Panie» wnidzie do Królestwa Niebieskiego, ale 
kto czyni wolą Ojca mego, który w niebie jest” – Mt 7,21: „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, 
wnidzie do Królestwa Niebieskiego: ale który czyni wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten 
wnidzie do Królestwa Niebieskiego”.
Nie zna-ć też drugich Pan Krystus, acz się Słowem Jego szczycą a w imię Jego każą albo prorokują, albo 
cuda czynią – por. Mt 7,22: „Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie, izaliśmy w imię twoje 
nie prorokowali i w imię twe czartów nie wyganiali, i w imię twe wiele cudów nie czynili?”.

101
Czy o nich nic nie trzymasz? – sens: Czy ich w ogóle nie bierzesz pod uwagę?; Czy wcale ich 
nie uwzględniasz?
czego w Piśmie Ś[więtym] niemasz, tego nie przyjmować – a więc zgodnie z protestancką zasadą: sola 
scriptura.
W tej mierze wylicza „Basilius” biskup i doktor święty, który przed dwiemanaścieset lat żył, krzyżem 
znaczyć ty, którzy się krzczą, na wschód słońca się modlić, pewnymi słowy wzywać Boga przy poświę-
ceniu Ciała i Krwie Krystusowej, wody i oleju święcenie albo przeżegnanie, trzy razy ponarzać albo 
polewać tego, kogo krzczą, odrzekać się szatana i anjołów jego – zob. Basil. De Spirit. Sanct. 27,66 = 
PG 32,187.

„Basilius” – Bazyli z Cezarei, zw. Wielkim (Basilius Caesariensis / Basilius Magnus, 329–379), pisarz 
wczesnochrześcijański, biskup. W 358 roku przyjął chrzest, by wkrótce po tym zostać mnichem. Od 
370 roku był aktywny jako biskup Cezarei i metropolita Kapadocji. Dał się poznać jako przeciwnik 
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arianizmu, twórca jednej z pierwszych reguł zakonnych oraz autor tekstu liturgii mszalnej wykorzy-
stywanej w obrządku bizantyńskim. Był przyjacielem Grzegorza z Nazjanzu. Spod jego pióra wyszły 
listy, homilie i traktaty, w tym Adversus Eunomium oraz De Spiritu Sancto. Jego piśmiennictwo przy-
czyniło się do sformułowania dogmatu o Trójcy Świętej.

przed dwiemanaścieset lat żył – tj. przed 1200 laty.

102
Tknę kilko rzeczy – Poruszę (tylko) kilka spraw.
Jeśli powiesz, iż u ś[więtego] Jana w Objawieniu jest zmianka o niej [tj. niedzieli]? – zob. Ap 1,10: „By-
łem w duchu w dzień Pański i słyszałem głos za sobą wielki jako trąby”.

Jeśli – Czy.

104
A gdzie to w Piśmie, iż Bóg nieśmiertelny albo bez początku, jako i „Gregorius Nazanzenus” spomina – 
zob. Greg. Naz. Orat. 31,23 = PG 36,157–160.

„Gregorius Nazanzenus” – Grzegorz z Nazjanzu (Gregorius Nazanzenus, ok. 330–390), teolog, bi-
skup Konstantynopola w latach 380–381, przyjaciel Bazylego z Cezarei. Przewodniczył II soborowi 
powszechnemu w Konstantynopolu (czyli soborowi konstantynopolitańskiemu I, w 381 roku), lecz 
jego niemożność pogodzenia różnych nurtów i punktów widzenia reprezentowanych przez biskupów 
wkrótce zmusiła go do rezygnacji z urzędu. Do końca życia pędził żywot pustelnika. Był reprezen-
tantem i apologetą ortodoksyjnej nauki o Trójcy Świętej, a także jednym z głównych twórców termi-
nologii jej dotyczącej, przeciwstawiał się chrystologicznym poglądom Apolinarego z Laodycei. Jest 
autorem licznych mów, listów i poematów.
„Ariani” – zwolennicy doktryny Ariusza, zob. niżej obj. I 122: Aryjusz.
„Eunomiani” – eunomianie, anomejczycy, sekta założona przez Aecjusza z Antiochii (Aetius Antio-
chenus, ok. 313–367), teologa ariańskiego, który słynął ze swoich antytrynitarnych poglądów. Uważał 
m.in., że Chrystus nie jest współistotny Ojcu. Sekretarzem i uczniem Aecjusza oraz drugim przywódcą 
anomejczyków był Eunomiusz z Kyziku (325–396), którego zwolenników nazywano eunomianami.
„Macedoniani” – macedonianie (zwani również pneumatomachami, duchoburcami lub maratoniana-
mi), ruch uznawany za heretycki, którego duchowym przywódcą był Maratoniusz z Nikomedii. Pod 
koniec IV wieku zaczęto ich identyfikować z Macedoniuszem I (zm. po 360), biskupem Konstan-
tynopola. Odrzucali oni pogląd o boskiej naturze Ducha Świętego, uznając współistotność jedynie 
Ojca i Syna.

105
„Ariani” – zob. niżej obj. I 122: Aryjusz.
„Ociec jest więtszy niż ja” – zob. J 14,28: „Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę i przycho-
dzę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, iż idę do Ojca, bo Ociec więtszy jest 
niżli ja”.
„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego” – zob. J 20,17: „Rzekł jej Jezus: 
Nie tykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego. Ale idź do braciej mojej a powiedz im: 
Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego”.
„Od początku i przed wieki jestem stworzona”– zob. Syr 24,14 (BT: Syr 24,9): „Od początku i przed 
wieki jestem stworzona i aż do przyszłego wieku nie ustanę”.

Rozmowa I [98]–[105]
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106
Pan Krystus o Nim [tj. Duchu Świętym] powiadał, iż go Bóg dawa i udziela, iż Go obiecał zesłać, iż 
„nie od siebie będzie mówił, ale co usłyszy, to objawi, a z tego, to jest Krystusowego, weźmie” – por. 
J 16,13–15: „Lecz gdy przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy: bo nie sam od siebie 
mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam. On mię uwielbi: 
bowiem z mego weźmie, a wam opowie. Wszytko, cokolwiek ma Ociec, moje jest. Dlategom powiedział, 
że z mego weźmie, a wam opowie”.

107
„Photinus” – Fotyn z Sirmium (Photinus, 310–376), uczeń Marcelego z Ancyry. Był w latach ok. 
343–351 oraz 361–363 biskupem Sirmium, z powodu głoszonej przez siebie nauki trzykrotnie ska-
zywany na banicję. Szerzył nauczanie, iż Chrystus nie był istotą boską, lecz człowiekiem, który został 
przez Boga adoptowany.

108
Też-ci „Novatus” miał za sobą ś[więtego] Pawła, gdy grzeszne krześcijany ku pokucie nie przypuszczał – 
por. Hbr 6,4–6: „Abowiem niepodobna jest, aby ci, którzy raz są oświeceni, skosztowali też daru nie-
bieskiego i uczestniki się zstali Ducha Świętego, skosztowali nie mniej dobrego słowa Bożego i mocy 
przyszłego wieku, a upadli: aby zaś byli odnowieni ku pokucie, znowu krzyżujący sami sobie Syna 
Bożego i na pośmiewisko mający”.

„Novatus” – Nowacjan (nazywany z greckiego Nowatem; ok. 200 – ok. 258), teolog, schizmatyk. 
Od ok. 251 roku działał jako antypapież w opozycji do Korneliusza, co doprowadziło do schizmy. 
Sprzeciwiał się powrotowi apostatów z czasów prześladowań cesarza Decjusza do wspólnoty, gdyż – 
jego zdaniem – przebaczenie w tym zakresie leży nie w gestii Kościoła, lecz jedynie Boga. Jest autorem 
wielu listów i traktatu De Trinitate. Zob. wyżej obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” 
się nazywali.

109
„Kto uwierzy a będzie okrzczon, ten będzie zbawion, a kto nie uwierzy, będzie potępion” – werset po-
chodzi z Ewangelii według świętego Marka, nie zaś – jak wskazuje marginalium – świętego Mateusza, 
zob. Mk 16,16: „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępion”.
Święty-ć to Paweł pisze, iż w Krystusie „nie jest Żyd ani Grek, nie jest sługa ani wolny, nie jest mężczyzna 
ani białagłowa, abowim wszyscyście jedno w Panie Krystusie Jezusie” – zob. Ga 3,28: „Nie jest Żyd ani 
Greczyn, nie jest niewolnik ani wolny, nie jest mężczyzna ani niewiasta. Albowiem wy wszyscy jedno 
jesteście w Chrystusie Jezusie”. Por. Kol 3,11: „gdzie nie masz poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, 
barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego: ale wszytko i we wszech Chrystus”.

110
wszytki rzeczy czyste czystym – por. Tt 1,15: „Wszytko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym 
nie masz nic czystego, ale pokalane są ich i umysł i sumnienie”.

111
„adamithae” – adamici, adamianie; terminem tym określano na prawach starokościelnego toposu gru-
py heretyckie, którym przypisywano m.in. odprawianie nabożeństw nago w podziemnych miejscach 
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kultu, zwanych rajem. Mające im przyświecać dążenie do pierwotnego stanu czystości i niewinności, 
traktowano w średniowieczu jako orgię czy pakt diabelski. W XV wieku o zachowania charaktery-
styczne dla adamitów oskarżono taborytów działających na terenie Czech. Zostali oni w 1421 roku 
unicestwieni przez wojska husyckie.
którzy się między sobą mnożyli, błędu swego podpierali – sens: którzy rozmnażali się (obcowali ze sobą) 
w obrębie swojej wspólnoty, błąd swój wspierali. Zob. także obj. I 92: ci, którzy chcą…
mieli między sobą wszystkie rzeczy pospolite – tj. wszystko mieli wspólne; adamici głosili wspólnotę 
dóbr; por. Dz 2,44: „Wszyscy też, którzy wierzyli, byli pospołu i wszytko mieli spólne”.

112
A nie Pismem-że czart swoję rzecz wywodził, gdy Pana naszego kusił? – zob. Mt 4,5–6: „Tedy go wziął 
diabeł do Miasta Świętego i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł: Jeśliś jest Syn Boży, spuść się 
na dół. Abowiem napisano jest: Iż Anjołom swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś snadź 
nie obraził o kamień nogi swojej”.

113
Ale gdy się Słowa Bożego tak mocnie dzierżysz, czemu się nie owałaszysz dla Królestwa Bożego, według 
Słowa Bożego? – Mt 19,12; Mt 5,29–30: „Abowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się naro-
dzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla Królestwa 
Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje”; „Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je 
a zarzuć od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało 
być wrzucone wszytko ciało twoje do piekła. A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć 
od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało iść 
wszytko ciało twe do piekła”.
Czemu kiedy-ć kto policzek da, drugiego mu nie nastawisz? – por. Mt 5,39: „A ja wam powiadam, 
żebyście się nie sprzeciwiali złemu. Ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nastaẃ mu 
i drugiego”.
Czemu ręki albo nogi sobie nie utniesz albo oka nie wyłupisz, kiedy cię pogarsza? – por. Mk 9,44–47 (BT: 
Mk 9,43–48): „A jeśli cię noga twoja gorszy, utni ją: lepiej jest tobie wniść chromym do żywota wiecz-
nego, niż mając obie nodze, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego, gdzie robak ich nie umiera, 
a ogień nie gaśnie. A jeśli cię oko twe gorszy, wyłup je: lepiej jest tobie wniść jednookim do Królestwa 
Bożego, niżli mając obie oczy, wrzuconym być do piekła ognistego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień 
nie gaśnie”.

kiedy cię pogarsza – sens: gdy sprawia, iż czujesz się gorzej (jesteś w gorszym stanie).

114
Świadszy o tym ś[więty] Augustyn, tak pisząc: Wszystcy kacerze na to się wydawają, aby z jednegoż 
Pisma Ś[więtego] fałszywych a omylnych dum swych bronili – zob. August. De Trinit. 1,3 = PL 42,823. 
Zob. Monachus obj. I 1,28: Omnes haereticos…

na to się wydawają, aby z jednegoż Pisma Ś[więtego] fałszywych a omylnych dum swych bronili – 
sens: tym się tylko zajmują, aby wyłącznie w oparciu o Pismo Święte bronić swych fałszywych i myl-
nych przekonań (wymysłów).
Także „De Genes[i] ad lit[teram], li[bro] 7, caput 4” – zob. August. De Gen. ad litt. 7,9 = PL 
34,360.

Rozmowa I [106]–[114]
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115
„Hilarius” – Hilary z Poitiers (Hilarius Pictaviensis, ok. 315–367), teolog, egzegeta, poeta, od 350 roku 
biskup Poitiers. Bronił dogmatu o Trójcy Świętej przed zwolennikami arianizmu, co przysporzyło mu 
wrogów i skutkowało skazaniem go na banicję (od 356–361) przez ariańskiego cesarza Konstancju-
sza II. Był jednym z głównych twórców terminologii teologicznej w języku łacińskim. Jest autorem 
m.in. traktatów De synodis i De Trinitate, komentarza egzegetycznego Commentarius in Evangelium 
Matthaei, hymnów kościelnych i pamfletów politycznych na cesarza Konstancjusza II.
„Kacerze za to się mają, iż każdej rzeczy, którą twirdzą, przyczynę dawają, iż każdemu twirdzeniu 
swemu świadectwa niektóre z Boskich Ksiąg przysadzili, które złym wyrozumieniem nieumiejętnym 
tylko się podobają, a kształt prawdy według nieprawego wykładu podawają” – sens: W stosunku do 
siebie heretycy sądzą, iż każdej rzeczy, o której wydają sąd, dają podstawy słuszności w ten spo-
sób, że popierają ją pewnymi świadectwami z Pisma Świętego, które – niewłaściwie zinterpreto-
wane – przypadają do gustu tylko tym, którzy na niczym się nie znają, i ukazują pozory prawdy 
zgodnie z błędnym objaśnieniem; zob. Hil. De Trinit. 4,7 = PL 10,100. Zob. Monachus obj. I 1,28: 
videntur enim…

116
Także „Cyrillus”, gdzie kacerze przyrównawa nierządnym niewiastom, które szatami, złotem i rozma-
itemi przyprawami plugawość swoję ozdabiają – zob. Cyril. Thes., praef. = PG 75,11–12 (o Ariuszu 
i Eunomiuszu).

„Cyrillus” – Cyryl z Aleksandrii (Cyrillus Alexandrinus, 378–444), teolog, od 412 roku biskup 
Aleksandrii. Przed objęciem biskupstwa był mnichem, za swojego patriarchatu usunął z Aleksandrii 
nowacjan oraz Żydów. Z jego inicjatywy został ogłoszony na III soborze powszechnym w Efezie 
(431) dogmat o bożym macierzyństwie Marii z Nazaretu, a także potępiony nestorianizm, co było 
konsekwencją jego polemik prowadzonych z Nestoriuszem. W swoich licznych pracach z zakresu 
dogmatyki i egzegetyki, w nawiązaniu do Atanazego z Aleksandrii, uzasadniał dogmat o Trójcy oraz 
o zjednoczeniu natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Autor pism egzegetycznych, dogmatyczno-
-polemicznych, m.in. antyariańskiego traktatu Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, anty-
nestoriańskiego Adversus Nestorii blasphemias, homilii oraz listów.

117
Także-ć i „Oecolampadius” (chocia kacerz) pisze: „Wszystcy niewierni około Pisma się obierają a fałszy-
wie je przywodzą, nie według myśli Ducha Ś[więtego], ale według swych dum, które przedsięwzięli albo 
z zazdrości, albo dla próżnej chwały, iżby błąd, którego się raz napili, potwirdzili” – zob. Oecolamp. 
Enarrat. in Matth., k. 47v.

„Oecolampadius” – zob. wyżej obj. I 56: Oekolampadyjuszem.
około Pisma się obierają a fałszywie je przywodzą – sens: zajmują się Pismem i błędnie je przywołują.
według swych dum – tj. zgodnie ze swoimi wymysłami.
iżby błąd, którego się raz napili, potwirdzili – sens: po to, by błąd, który raz przyjęli, ugruntować 

(umocnić).

118
W tęż i Melanchton – zob. Melanchth. Enarrat. Epist. ad Colos., k. H2r.
i sam Luter – zob. Luth. Serm. de Euchar., k. a7r–v = WA 19, s. 485.
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119
Cóż inego pisze ś[więty] Piotr o liściech świętego Pawła, iż „są w nich niektóre rzeczy trudne, które 
nieumiejętni a nieustawiczni ludzie nakrzywiają, jako też i ine pisma ku swemu zatraceniu” – por. 
2P 3,15–16: „a nieskwapliwość Pana naszego rozumiejcie zbawieniem: jako i namilszy brat nasz Pa-
weł, wedle danej sobie mądrości, do was pisał, jako i we wszytkich liściech, o tym w nich mówiąc; 
w których są niektórze rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieuczeni i niestateczni wykręcają, jako 
i inne Pisma, ku swemu własnemu zatraceniu”.

nieumiejętni a nieustawiczni ludzie nakrzywiają – tj. nieuczeni i niestateczni ludzie wypaczają.

120
Przeto nie bez przyczyny „Tertullianus”, stary doktor, który był przed kilkiemnaścieset lat, nie dopusz-
cza kacerzom odzywania do Pisma Świętego, ani chce, aby się z nimi kto Pismem Ś[więtym] gadał, 
powiadając, iż oni do Pisma nic nie mają, gdy się od Zboru albo Kościoła pospolitego oderwali. A każdy 
z nich przeciw apostolskiej nauce, którą – od apostołów przyjąwszy – Kościół pospolity chowa, według 
swej dumy i wolej różną naukę przynosi, Pisma ku swej myśli ciągnąc a różnymi wykłady i wymysły 
wywracając – zob. Tert. De praescr. haeret. 15–17 = PL 2,28–30.

„Tertullianus” – Tertulian (Quintus Septimius Florens Tertullianus, ur. między 150 a 160, zm. po 
220), filozof, teolog, apologeta chrześcijański. Przed 195 rokiem został chrześcijaninem, polemizował 
z gnostycyzmem, następnie przeszedł na stronę montanistów, postulując rygoryzm moralny i rady-
kalną ascezę. Uważany jest za ojca łaciny kościelnej, w odniesieniu do Trójcy Świętej po raz pierwszy 
użył terminów trinitas oraz persona. Bronił m.in. nauki o zmartwychwstaniu ciała oraz o prawdziwej 
boskości i człowieczeństwie zjednoczonych w osobie Chrystusa. Jest autorem m.in. dzieł polemicz-
nych De praescriptione haereticorum (ok. 204) i Adversus Marcionem (ok. 207).

odzywania do Pisma Świętego – odwoływania się do Pisma Świętego.
aby się z nimi kto Pismem Ś[więtym] gadał – aby ktokolwiek z nim dyskutował o Piśmie Świętym.

121
W tęż Orygenes, wielki a zacny doktor grecki, gdzie tak pisze: „Ilekroć niektórzy przeciw temu, co 
dzierży wszystek Kościół Krystusów, Pisma Ś[więtego] przywodzą, którym wszystek świat krześcijański 
przyzwala i wierzy, zda się jakoby mówili: «A to w domiech jest słowo prawdy», ale my im nie mamy 
wierzyć ani wychodzić od ojcowskiego a kościelnego podania, ani inaczej wierzyć, jedno jako nam 
Kościoły podały” – zob. Orig. Comment. in Matth. 46 = PG 13,1667. Jest to komentarz do Mt 24,23–28. 
Zob. także Monachus obj. II 2,66.

W tęż – tj. W ten sam sposób; Tak samo.
Orygenes – Orygenes (Origenes / Origenes Adamantius, ok. 185–254), filozof, teolog. Otrzymał 

wykształcenie biblijne oraz retoryczno-filozoficzne, działał na terenie Aleksandrii oraz Cezarei Pale-
styńskiej, udzielając katechezy i komentując Pismo Święte. W Aleksandrii kierował też szkołą kate-
chetyczną po Klemensie Aleksandryjskim. W Cezarei otrzymał święcenia kapłańskie od tamtejszych 
biskupów, które nie zostały jednak uznane przez patriarchę Aleksandrii Demetriusza. Pozbawiony 
urzędu prezbitera i nauczyciela, a także wykluczony z Kościoła przez synod i wygnany, schronił się 
w Cezarei i tam założył własną szkołę. Poddany torturom w okresie prześladowań chrześcijan za cesa-
rza Demetriusza, zmarł wkrótce po uwolnieniu. Orygenes zapoczątkował krytykę biblijną, podkreślał 
doniosłość filozofii i poznania rozumowego jako uzupełnienia w rozważaniach teologicznych. Akcen-
tował odkupicielską wartości ofiary krzyża bardziej niż znaczenie historii Chrystusa jako człowieka. 

Rozmowa I [115]–[121]
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Jego poglądy wywoływały w późniejszym Kościele spory doktrynalne, a V sobór powszechny w Kon-
stantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański II, w 553 roku) uznał go za heretyka. Jest autorem 
m.in. traktatu De principiis, rozprawy Contra Celsum, licznych homilii, listów i komentarzy do ksiąg 
biblijnych, pism ascetycznych i dogmatycznych.

122
Stara-ć jest przypowieść, iż Pismo Święte woskowy nos ma, którego każdy może naciągnąć i nakrzywić 
jako chce – źródłem tego przysłowia i sformułowania „woskowy nos” (cereus nasus), oznaczającego 
tutaj dogodne dla interpretatora wyjaśnienie myśli biblijnej, jest Alain de Lille (Alanus de Insulis, 
1128–1203). W dziele Alan. Contr. haeret. 1,30 = PL 210,333 podobnie krytykował dopasowywanie 
treści dzieł do własnych myśli: Sed quia auctoritas cereum habet nasum, id est, in diversum potest flecti 
sensum, rationibus roborandum est. Zob. także Monachus obj. I 1,173: Vetus est proverbium…
Aryjusz – heretycka doktryna Ariusza (Arius, ok. 256–335), teologa aleksandryjskiego, dotyczyła na-
tury Trójcy Świętej. Arianie uważali, że przed wcieleniem Syn Boży nie istniał i został stworzony przez 
Ojca, któremu jest poddany (suborydnacjonizm). Podobnie Duch Święty, który nie jest ani Bogiem, 
ani Synem, miał być posłuszny Synowi. Arianizm potępiono na I soborze powszechnym w Nicei (czyli 
I soborze nicejskim, w 325 roku).
Sabelijusz – Sabeliusz (Sabellius, III wiek), kapłan i teolog, ok. 251 roku przybył do Rzymu. Jego an-
tytrinitarna doktryna, zwana sabelianizmem, głosiła, iż Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty to tylko trzy 
różne aspekty jednego Bóstwa. Nauka ta rozpowszechniała się w Afryce Północnej, Azji Mniejszej 
i Mezopotamii, przetrwała do IV wieku. Została ostro skrytykowana przez papieża Kaliksta I, który 
wykluczył Sabeliusza z rzymskiej wspólnoty Kościoła.
Pelagijusz – Pelagiusz (Pelagius, ok. 354 – ok. 427), mnich z Brytanii, działał m.in. w Rzymie, Karta-
ginie i Jerozolimie, był inspiratorem pelagianizmu i adwersarzem Augustyna z Hippony. Stronnicy tej 
doktryny głosili siłę jednostki ludzkiej i jej wolnej woli w możliwości pokonania grzechów. Uznawali, 
że człowiek w konsekwencji grzechu pierworodnego nie posiadł grzesznej natury. Pelagianizm został 
uznany za herezję na III soborze powszechnym w Efezie (431).
Manicheusz – zob. wyżej obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu.
Eutyches – Eutyches (ok. 378 – ok. 454), kapłan, archimandryta klasztoru w Konstantynopolu. Był 
uczniem Cyryla z Aleksandrii i jednym z głównych twórców monofizytyzmu, potępiał nestorianizm. 
W trakcie obrad IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451) został potępiony i skazany na wy-
gnanie.
Nestoryjusz – zob. wyżej obj. I 16: Nestoryjusz.
„Bucerus” – zob. wyżej obj. I 56: z Bucerem.
gdzie się sobie sam przeciwi, przeciwnym pismem oboję rzecz wywodzi – sens: tam, gdzie sam sobie 
przeczy, przy pomocy różnych miejsc Pisma Świętego dowodzi obu (przeciwstawnych) sądów.

123
Któremuż Pismu więcej będziesz wierzył? – sens: Któremu więc miejscu w Piśmie Świętym bardziej zaufasz?
Czy-li obiema losem – Czy też obu w zależności od przypadku.
co-ć się kiedy zabaży – co ci się kiedyś zachce (przyjdzie do głowy).
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, mnimasz, iżby wiarę nalazł na ziemi? – tj. Czy sądzisz, iż gdy przyj-
dzie Syn Człowieczy, znajdzie wiarę na ziemi? Por. Łk 18,8: „Powiadam wam, że im wrychle uczyni 
sprawiedliwość. Wszakoż Syn Człowieczy przyszedszy, izali znajdzie wiarę na ziemi?”.
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124
datki a lubościami cielesnymi jął się ich zwodzić – sens: datkami i przyjemnościami cielesnymi zabrał 
się za oszukiwanie ich (wprowadzanie w błąd).
„inter Scyllam et Charibdim” – między Scyllą i Charybdą. Scylla i Charybda to dwie skały pomiędzy Sy-
cylią i Italią w Cieśninie Messyńskiej; według mitologii greckiej potwory morskie. Zob. Hom. Od. 12. 
Emblematy Scylli i Charybdy (także na podstawie Odysei Homera) przekazał m.in. Ripa Ikon.: Po-
twory, cz. II, s. 337–338. Por. NKPP „Scylla” 3.

125
wolą nic nie wierzyć – tj. wolą w ogóle nie wierzyć.

126
Ale i tu się moc Boża okazuje, który nigdy nie dopuścił, aby brony piekielne Kościół Jego przemogły – 
Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie zwyciężą go”.
tedy się to złe samo je i burzy niezgodą swą a różną i przeciwną nauką – sens: zatem to zło samo siebie 
wyniszcza i podburza własną niezgodą i odmienną oraz sprzeczną nauką.
„Rozdzielone jest serce ich, terazże zginą” – por. Oz 10,2: „Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; on 
połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich”.
I Luter sam świadszy, iż nigdy żadni kacerzowie ani mocą, ani chytrością nie są zwyciężeni, ale swoją 
niezgodą – zob. Luth. Operat. in Psalm., s. 98 = WA 5, s. 155. Zob. także Monachus obj. I 1,176: Nullos 
umquam haereticos…

127
z przyrodzenia to mamy, iż na nowiny mrzemy – sens: mamy to z natury, że umieramy z chęci pozna-
nia tego, co nowe.

128
Też-ci przed stem lat niemało ślachty i zacnych ludzi poczęło się było imować czeskiej wiary, jednak to 
rychło ustało. Jedno iż nie dziwowali się temu król i rada koronna, tak świecka, jako duchowna. Nie dali 
się złemu wkorzenić, nie mając względu ani na powinność, ani na zacność. Strzeżono się pirwej takich 
i karano je, którzy chcieli wszetecznie wiarą szermować – w czasach panowania Władysława Jagiełły 
na polskim tronie tutejsi zwolennicy husytyzmu (ruchu religijno-społecznego w piętnastowiecznych 
Czechach) stali się przedmiotem politycznych rozgrywek. Z jednej strony król oficjalnie zaakceptował 
skierowane doń pismo XVI soboru powszechnego w Konstancji (1414–1418), wzywające monarchę 
do zwalczania (potępionych właśnie przez sobór) husytów we współpracy z królem czeskim. Miało to 
umożliwić niedawno ochrzczonemu Jagielle udowodnienie swojej prawowierności. Z drugiej strony 
król polski prowadził rozmowy polityczne z czeskimi husytami celem osłabienia pozycji – popiera-
jącego krzyżaków – Zygmunta Luksemburczyka na czeskim tronie (pojawiła się wówczas koncep-
cja objęcia przez Jagiełłę korony czeskiej). Polityka króla polskiego wobec husytów uległa zmianie 
po zawarciu porozumienia z Luksemburczykiem podczas zjazdu w Kieżmarku (1423). Wydany rok 
później przez Jagiełłę edykt wieluński uznawał husytyzm i udzielanie pomocy jego zwolennikom za – 
zagrożoną surowymi karami – zbrodnię obrazy majestatu. Szerzej na ten temat zob. P. Kras: Husyci 
w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998, s. 231–235.
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A dziś to sobie za dworstwo mają, a jakoby nie dworzanin ani wyczosany, który około wiary przekwie-
cać nie umie albo nie chce – sens: A dziś mają to sobie za manierę dworską, i prawie już nie uchodzi 
za dworzanina ani człowieka światłego ten, który w sprawach wiary wykwintnie i kwieciście mówić 
nie potrafi albo nie chce.
przetciwszy książki za dwa albo za trzy grosze – tj. przeczytawszy marne książki.
dwugroszowego doktora – tj. niedouczonego doktora, pseudouczonego.
o wierze się gadacie – sens: prowadzicie dysputę na temat wiary (dyskutujecie o wierze).

129
Więc by lepiej kostki albo karty grać albo pić aż oczy wylazą – sens: Zatem byłoby lepiej grać w kości 
czy w karty albo pić aż oczy wyjdą na wierzch (tj. pić na umór).
czy-li ludzie a stany obmawiać – czy też obmawiać ludzi i klasy społeczne.
Przedsię i ludziom nie przepuszczacie, ani pełnych, ani gry, ani plugastwa nie zaniechacie – sens: 
Wszakże i ludziom nie odpuszczacie, a sami nie zaprzestaniecie pełnych kielichów, ani gry, ani plu-
gawych uczynków.
Niemasz żadnych tak złych ksiąg, z których by się czego dobrego nauczyć nie mógł – powiedzenie znane 
z Listów Pliniusza Młodszego, por. Plin. Mi. Epist. 3,5,11: nullum esse librum tam malum ut non aliqua 
parte prodesset.
„Widziała niewiasta (powiada Pismo), iż dobre było drzewo ku jedzeniu a piękne w oczu i lubieżne 
na wzrok, i wzięła owocu jego i jadła” – por. Rdz 3,6: „Ujźrzała tedy niewiasta, że dobre było drzewo 
ku jedzeniu i piękne oczom, i na wejźrzeniu rozkoszne, i wzięła z owocu jego, i jadła, i dała mężowi 
swemu, który jadł”.

piękne w oczu i lubieżne na wzrok – para synonimiczna: piękne dla oczu i wdzięczne do patrzenia 
(rozkoszne dla wzroku).
przyrodzenie ludzkie pochopne jest ku złemu – tj. natura ludzka skora jest do zła.

130
prawdy prosta rzecz jest – por. NKPP „Prawda” 81: „Prawda ma być prosta”.
niż się obaczysz – nim się spostrzeżesz.

131
zebranie niektóre, acz podeźrzane – sens: pewne zgromadzenie, choć budzące nieufność.
o Aecyjusie – Aecjusz z Antiochii (Aetius Antiochenus, zm. 365), teolog. Prawdopodobnie był konwertytą, 
kształcił się również w zakresie medycyny, służąc następnie ubogim. W 344 roku ordynowany na diakona, na 
skutek protestów został zdjęty z urzędu. Słynął ze swoich antytrynitarnych poglądów, w myśl których Chry-
stus nie jest współistotny Ojcu. Założył sektę anomejczyków. Z jego dzieł zachowały się jedynie fragmenty.
„Theodoritus” – Teodoret z Cyru (Theodoretus Cyrensis / Theodoritus Cyrensis, 393– ok. 466), teolog, 
historyk Kościoła, biskup Cyru od 423 roku. Wykształcenie zdobywał m.in. pod okiem Nestoriusza, 
którego bronił w obliczu ataków Cyryla z Aleksandrii. Za swoją postawę zdjęty z urzędu na „zbójeckim” 
synodzie w Efezie (449), zrehabilitowany na IV soborze powszechnym w Chalcedonie (451). Do najważ-
niejszych jego dzieł należą: chrystologiczny Eranistes (447), omawiający zagadnienie podwójnej natury 
Jezusa, oraz Historia Ecclessiastica, stanowiąca kontynuację pracy Euzebiusza z Cezarei.
„Stało się około jego przez biskupy to, co jest przywoito kościelnym ustawom, i upominanie od nas 
naśladowało, aby ani czytano niezbednych listów jego” – sens: Zdarzyło się w odniesieniu do niego 
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za sprawą biskupów to, co jest właściwe dla kościelnych ustaw, i upominanie od nas następowało, aby 
nawet nie czytano jego plugawych listów. Zob. Theod. HE 2,24 (al. 28) = PG 82,1071–1072. Zob. także 
Monachus obj. I 2,210: Quin et Constantinopolitana…

132
Także Cypryjan święty do Kornelijusza papieża pisze o piśmie odszczepieńców – w istocie chodzi tutaj 
o list Korneliusza do Cypriana, a nie odwrotnie, jak sugeruje tekst i marginalium, zob. Corn. Epist. 
(ad Cyprianum) = PL 3,719.

Cypryjan święty – zob. wyżej obj. I 36: święty Cypryjan.
Kornelijusza papieża – Korneliusz (Cornelius, zm. 253), papież w latach 251–253. Po ustaniu prze-

śladowań chrześcijan za cesarza Decjusza został obrany biskupem Rzymu. Jego zgoda na powrót do 
Kościoła tych, którzy zaparli się wiary podczas prześladowań, pociągnęła za sobą wybór antypapieża 
Nowacjana i schizmę w Kościele.

133
A Konstantyn cesarz krześcijański srogo rozkazał po wszystkim państwie swoim, aby kacerskie księgi 
popalono, a kto by je zataił, aby karan był na garle – Socr. Sch. HE 1,9 = PG 67,89–90 oraz Soz. HE 
1,21 = PG 67,922–923. Zob. także Monachus obj. I 2,210: Porro Constantinus Magnus…

Konstantyn cesarz krześcijański – Konstantyn I Wielki (Flavius Valerius Constantinus / Constan-
tinus I Magnus, ok. 282–337), wódz, od 306 roku cesarz rzymski. W 313 roku ogłosił w Mediola-
nie edykt ustanawiający wolność religii i kultu w cesarstwie, gwarantujący uprzywilejowaną pozycję 
chrześcijaństwa w państwie. Z jego inicjatywy został zwołany I sobór powszechny w Nicei (czyli 
I sobór nicejski, w 325 roku), a także powstała druga stolica cesarstwa – Konstantynopol, poświęcona 
w 330 roku. Miał przyjąć chrzest na łożu śmierci.

karan był na garle – tj. skazany został na śmierć (ukarany śmiercią).

134
I święty Paweł kacerza się wystrzegać każe za pierwszym i wtórym napominanim – sens: I świę- 
ty Paweł każe wystrzegać się heretyka po udzieleniu mu uprzednio jednego czy drugie-
go upomnienia; zob. Tt 3,10: „Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym strofowaniu 
się strzeż”.
„Mowa ich szerzy się, to jest zaraża jako wrzód, który „cancer” zową” – por. 2Tm 2,17–18: „a mowa 
ich szerzy się jako kancer: z których jest Hymeneusz i Filetus, którzy od prawdy odpadli, powiedając, 
iż się już zstało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych”.

który „cancer” zową – tj. który nazywają rakiem.

135
K temu-ć też – tj. Z tego też powodu.
„Kto się mazi, dotyka, umaże się od niej” – por. Syr 13,1: „Kto się smoły dotknie, pomaże się od niej, 
a kto ma z pysznym towarzystwo, oblecze się w pychę”.

136
tym umysłem – z tym zamiarem; w tym celu.
iżeby się polepszył – tj. aby stał się lepszy.

Rozmowa I [128]–[136]
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„Nie spieraj się słowy, abowim ku niczemu to nie jest pożyteczno, jedno ku pogorszeniu albo przewróceniu 
tych, którzy słuchają” – por. 2Tm 2,23: „A wiaruj się gadek głupich i bez umiejętności, wiedząc, iż 
rodzą zwady”.

jedno ku pogorszeniu – tj. tylko ku zgorszeniu.

137
(marg.) „abusus” – nadużycie.
w wierze co obłędnego dzierżał a twirdził, chyba iżby ji… – w odniesieniu do wiary coś fałszywego 
sądził (utrzymywał) i głosił, chyba żeby go…
„Kościół jest utwirdzenie albo grunt i słup prawdy” – por. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wie-
dział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie 
prawdy”.
„iżeby Kościół już był chwalebny, nie mający zmazy ani zmarsku, albo co takowego, ale iżeby był święty, 
a niepokalany” – por. Ef 5,27: „aby sam sobie wystawił Kościół chwalebny, nie mający zmazy abo 
zmarsku, abo czego takowego: ale iżby był święty i niepokalany”.

138
Prawda-ć jest, jest-ci kąkol w tej pszenicy, którego nie gospodarz ani jego sprawce, ale nieprzyjaciel, to 
jest czart, gdy ludzie spali, nasiał – zob. Mt 13,25: „A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego 
i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł”.

139
Nie podobało-ć się też Saulowi królowi, iż Samuel omieszkawał służby i ofiary Bożej, a rozbiegali się 
ludzie, którzy około jego byli w wojszce przeciw nieprzyjacielom, i czekawszy go tydzień, jako był sam 
Samuel rozkazał, nie chciał dalej czekać, ale sam Panu Bogu ofiarował. A wżdy go o to Samuel karał, 
powiadając, iż głupie uczynił a nie słuchał Pana Boga (a to ofiara była według Zakonu i przykazania 
Bożego) – zob. 1Krl 13,7–13 (BT: 1Sm 13,7–13). Aby wygrać wojnę przeciwko Filistynom, król Saul 
pragnie ubłagać Boga ofiarami, które – jako kapłan – powinien złożyć Samuel. Na próżno oczekując 
w Gilgal przez tydzień na przybycie Samuela, Saul sam złożył ofiarę zgodnie z oczekiwaniami szem-
rających poddanych, przez co ściągnął na siebie gniew kapłana.
„Nie powstanie dalej królestwo twoje” – por. 1Krl 13,14 (BT: 1Sm 13,14): „Ale żadną miarą królestwo 
twoje więcej nie powstanie”.

140
Też-ci mu się widziało za niesłuszne tegoż Samuela przykazanie ono, aby pobił wszystki nieprzyja-
ciele: Amalechity i króla, i bydło ich. I nie uczynił tego, mając lutość nad królem, a bydło chcąc ofia-
rować Bogu. A wżdy go Samuel z tego barzo karał. A Bóg sam żałował, iż go był kiedy królem uczy-
nił – nawiązanie do przekroczenia przez Saula Bożego rozkazu oznajmionego mu przez Samuela, 
zgodnie z którym król Izraela miał doszczętnie zgładzić pokonanych Amalekitów i zniszczyć ich 
dobytek. Saul złamał rozkaz i zachował króla Amalekitów oraz część dobytku pokonanych, w tym 
bydło, celem złożenia go w ofierze, czym ściągnął na siebie gniew Boży, zob. 1Krl 15,2–11 (BT: 
1Sm 15,2–11).

Też-ci mu się widziało za niesłuszne – sens: Też wydawało mu się niewłaściwe.
z tego – tj. za to.
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141
O Ozyjasie królu świadszy Pismo, iż „czynił, co było prawego w oczu Pańskich”, to jest, co się Bogu 
podobało – por. 2Krn 26,4: „I czynił, co było dobrego w oczach Pańskich, według wszytkiego, co był 
uczynił Amazjasz, ociec jego”.
A jednak nie chwali tego, iż się w cudzy urząd wrzucił, i wnet go Bóg za to trądem skarał. Cóż, zła była 
rzecz, którą uczynił? Radząc w kościele na ołtarzu, cześć a chwałę Bogu dawał, jako sam Bóg przez Moj-
żesza był rozkazał, jedno iż nie królowi, ale kapłanowi należała. Też-ci się jemu widziało, iżeby „abusus” 
był, iż kapłani mieli sami kadzić, to jest modłę Bogu dawać. Jednak prędkiej kaźni nie uszedł – Ozjasz 
wykroczył przeciw Bogu tym, że wszedł do świątyni i zamiast kapłanów sam złożył na ołtarzu ofiarę 
kadzielną. Za ten akt pychy przebywającego jeszcze przy ołtarzu króla Judy Bóg dotknął trądem na 
czole. Jako trędowaty oddał rządy synowi, a sam został wykluczony ze świątyni Pańskiej do końca 
swego życia. Zob. 2Krn 26,16–21.

się w cudzy urząd wrzucił – tj. podjął się tego, co nie należało do jego powinności.

142
Nie mniej-ci Nadab et Abiju kapłani, synowie Aaronowi, za „abusum” mieli, iżeby różność mieli mieć 
w ogniu ku ofiarom a kadzeniu. A jednak je Bóg z trzaskiem opalił i pobił, iż cudzy ogień ofiarowali, 
a nie ten, który ustawicznie na ołtarzu gorzał – zob. Kpł 10,1–2: „I porwawszy Nadab i Abiu, synowie 
Aaronowi, kadzidlnice, włożyli ognia i kadzidła na wierzch, ofiarując przed Panem ogień obcy, czego 
im było nie przykazano. I wyszedszy ogień od Pana, pożarł je, i umarli przed Panem”.

Nie mniej-ci Nadab et Abiju kapłani, synowie Aaronowi, za „abusum” mieli, iżeby różność mieli mieć 
w ogniu ku ofiarom a kadzeniu – sens: Nie mniej też kapłani Nadab i Abihu, synowie Aarona, dopuścili 
się nadużycia przez to, iż do składania ofiar i kadzenia wzięli odmienny ogień niż był im nakazany.

opalił i pobił – spalił i zabił. Nadab i Abihu zostali bowiem natychmiast ukarani za swój czyn przez 
Boga, od którego wyszedł ogień i pochłonął obu synów Aarona.

143
się już też sami skarżą na swąwolą i na nienabożeństwo ludzi – sami też się już uskarżają na nadużycia 
wolności (swobodę) i brak pobożności ludzi.

144
Lekka-ć rzecz była, a iż tak rzekę – niczemna – sens: Mało ważna była rzecz i że tak powiem – bez znaczenia.
w tym przyzwyczaju kościelnym stoi – sens: przy tym obyczaju kościelnym obstaje (trwa).
„Jeśli się kto zda spornym być, to jest, jeśli kto co inego niezwyczajnego przedsiębierze, my takiego zwy-
czaju nie mamy ani Kościół Boży” – por. 1Kor 11,16: „A jeśli się kto zda być swarliwym: my nie mamy 
takiego obyczaju ani Kościół Boży”.
nic na tym, jeśli kto… – nie ma znaczenia, czy ktoś… (nieważne, czy ktoś…).
albo poście – tj. albo w okresie postu.
co Pan Krystus powiedział, iż ma być mian za poganina i celnika – zob. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie 
usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”.

145
Też-ci mała rzecz się widziała w Raju jabłka ukusić z drzewa umiejętności dobrego i złego, które 
nie mniej od Boga było stworzone, jako insze, a jednak, iż się tego Jadam z Jewą nad przykazanie Boże 
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ważyli, ciężko zgrzeszyli – zob. Rdz 3,1–24. Kromer odwołuje się do biblijnej historii pierwszych ludzi, 
którzy za namową węża-kusiciela zgrzeszyli nieposłuszeństwem względem Boga, zrywając w Edenie 
owoc z drzewa poznania dobra i zła.

iż się tego Jadam z Jewą nad przykazanie Boże ważyli – sens: ponieważ Adam z Ewą wbrew przy-
kazaniu poważyli się to uczynić.

146
Nie równaj ludzkich ustaw do Bożego przykazania – sens: Nie zrównuj ustaw ludzkich z przykazaniem 
Bożym.
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie 
posłał” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną 
gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
A kto ich albo Kościoła nie słucha, każe go mieć za celnika, to jest przezdusznego człowieka, i za poga-
nina – zob. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, 
niech ci będzie jako poganin i celnik”.

147
„Lepsze-ć posłuszeństwo niż ofiary” – 1Krl 15,22 (BT: 1Sm 15,22): „Azaż Pan chce całopalenia i ofiar, 
a nie raczej, aby słuchano głosu Pańskiego? Lepsze bowiem jest posłuszeństwo niżli ofiary, a usłuchać 
lepiej, niżli ofiarować tłustość baranów”.
nie sadząc się wszetecznie na swój rozum – sens: nie polegając całkowicie na własnym rozumie.
oblubienicę swoję – tj. Kościół swój.

148
Odłączył się Chore kapłan, Dathan i Abiron, zacni ludzie, ze dwiemasty i piąciądziesiąt czelnych ludzi 
i przełożonych od zboru żydowskiego przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, wodzom i nawyższym przełożo-
nym ludu onego, a nie dla czego inego, jedno dla służby Bożej, której chcieli zarówno z Aaronem i synmi 
jego uczęśniki być. Wnet się ziemia otworzyła i pożarła je wszystki żywe – zob. Lb 16,1–33.

ze dwiemasty i piąciądziesiąt czelnych ludzi – tj. z dwustu pięćdziesięcioma stojącymi na czele ludźmi.
a nie dla czego inego, jedno dla służby Bożej, której chcieli zarówno z Aaronem i synmi jego uczęśniki 

być – sens: a nie z innego powodu, tylko ze względu na służbę Bożą, w której chcieli uczestniczyć na 
równi z Aaronem i jego synami.

149
W Nowym też Zakonie odłączył się „Audius”, człowiek dobrego żywota, od jedności Kościoła nie dla 
czego inego, jedno dla złego a nieprzykładnego żywota duchownych przełożonych, jako pisze Epifanijusz, 
biskup zacny, i dlatego między kacerzmi jest policzon – zob. Epiph. Panar. 3,1, haeres. 70,1 = PG 42,339.

„Audius” – Audios, zob. wyżej obj. I 16: „Audiani”.
nie dla czego inego, jedno dla… – nie z innego powodu, jak tylko ze względu na…
Epifanijusz – Epifaniusz z Salaminy (Epiphanius Salaminensis, ok. 315–403), pisarz wczesnochrze-

ścijański, od 367 roku biskup Salaminy na Cyprze. Znany jest przede wszystkim z polemik z różnymi 
ruchami heretyckimi, a także jako przeciwnik kultu obrazów i wczesny autorytet ikonoklastyczny. 
Głównym dziełem Epifaniusza jest Panarium, sive Arcula adversus octoginta haereses (374–377), opi-
sujące 80 herezji aż do jego czasów, z czego część sprzed chrześcijaństwa.
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150
Także i „Novatiani”, acz w niczym nie błądzili, jedno iż przeciw kościelnemu zdaniu albo zwyczajowi 
twirdzili, iż nie mają być ku pokucie i rozgrzeszeniu przypuszczeni ci, którzy się w mękach Pana Krystu-
sa zaprzeli – zob. wyżej obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.

„Novatiani” – zob. wyżej obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.
którzy się w mękach Pana Krystusa zaprzeli – sens: którzy poddani torturom zaparli się Chrystusa.

151
A tak ani żywota mieć nie może i cóżkolwiek czyni albo cierpi dla Pana Krystusa, nie jest mu to pomoc-
no, jako o tym świadszy święty Augustyn „De bapt[ismo] cont[ra] Donatistas”: „Co pomaga człowiekowi 
zdrowa wiara albo snadź zdrowa świątość wiary, gdzie śmiertelną raną odszczepienia zagładzone jest 
zdrowie miłości?” – zob. August. De bapt. 8,11 = PL 43,116.

152
święty męczennik Cypryjan – zob. wyżej obj. I 36: święty Cypryjan.
„By też dobrze kto z takich był jęt, nie może sobie pobłagać, jakoby w wyznaniu imienia (rozumiej Pana 
Krystusowego), gdyż pewna jest, jeśli tacy nie w Kościele zabici będą, iż nie jest to korona wiary, ale 
owszejki kaźń niewierności” – sens: Gdyby też nawet któryś z takich (tj. z takich, którzy odłączyli się 
od Kościoła powszechnego) został pojmany, nie może sobie schlebiać, jakby (mógł uczynić to) wsku-
tek wyznania imienia Pana Chrystusa, gdyż jest rzeczą pewną, że jeśli tacy zostaną zabici (tj. zgnią 
śmiercią męczeńską), będąc poza Kościołem (tj. nie przynależąc do wspólnoty Kościoła), to nie jest 
to świadectwo (akt zwieńczenia) wiary, ale przeciwnie – kara za niewierność (Kościołowi powszech-
nemu). Zob. Cypr. Unit. Eccl. 14 = PL 4,511.
Także Cont[ra] Novat[ianum]: „Męczennikiem być nie może ten, który nie jest w Kościele” – cytat ten 
pochodzi z innego dzieła Cypriana, zob. Cypr. Unit. Eccl. 14 = PL 4,510.

153
Mają to z Pawła świętego, gdzie pisze, by kto języki człowieczymi i też anjelskimi mówił, by miał pro-
roctwo i umiał wszystkie tajemnice, by miał wszelką naukę, wszelką wiarę, tak iżeby też góry przenosił, 
by rozdał wszystkę majętność swoję na pożywienie ubogich, na koniec, by też wydał ciało swoje tak, 
żeby gorzał, a miłości by nie miał, nic mu to nie pomoże – por. 1Kor 13,1–3: „Gdybych mówił języ-
kami ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brząkająca abo cymbał 
brzmiący. I chociabych miał proroctwo, i wiedziałbych wszytkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym 
wszytkę wiarę, tak iżbych góry przenosił, a miłości bych nie miał, nicem nie jest. I chocbych wszytkie 
majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał, a miłości 
bych nie miał, nic mi nie pomoże”.
Przeto też do Koryntów pisząc, napomina i prosi, aby nie były między niemi roztyrki – por. 1Kor 1,10; 
1Kor 12,12–14.20.27: „Lecz proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście toż 
mówili wszyscy a iżby nie były między wami rozerwania, ale bądźcie doskonali w jednym rozumieniu 
i w jednej nauce”; „Abowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytkie członki ciała, choć 
ich wiele jest, wszakże są jednym ciałem, takżeć i Chrystus. Abowiem w jednym Duchu my wszyscy 
w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź pogani, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszy-
scy jednym Duchem jesteśmy napojeni”; „Lecz teraz, acz wiele członków, ale jedno ciało”; „Lecz wy 
jesteście ciałem Chrystusowym i członkami z członku”.

Rozmowa I [145]–[153]
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Pan Krystus niczego nam więcej nie zalecił, jako jedność i miłość spólną – zob. J 17,22; J 15,12: „A ja 
chwałę, którąś mnie dał, dałem im: aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy”; „To jest przykazanie 
moje, abyście się społecznie miłowali, jakom was umiłował”.

154
Stąd-że jest, iż Cypryjan święty słusznie odszczepieńce, chocia około wiary nie błądzą, ancykrysty zowie, 
to jest przeciwniki Krystusowemi, potwirdzając tego Pismem Świętym a Słowem Bożym. A jeśli prze-
ciwnicy Krystusowi, toć nie krześcijanie; a nie kładzie w tym żadnej różności między odszczepieńcem 
a kacerzem – zob. Cypr. Epist. ad Magnum = PL 3,1138–1139.
„Bullingerus” – zob. wyżej obj. I 42: „Bullingerus”.
„Kacerzom-ci przywoita Kościół targać, odłączać, naśladowce sobie jednać, trzodzie nie przepuszczać, 
roztyrki siać, złych a przewrotnych rzeczy uczyć, ludzie za sobą ciągnąć, strony, sekty a bunty czynić, 
a własny Kościół stawić” – zob. Bulling. Adv. anabapt., k. 190v.

155
Nie cirpiał-ci Paweł święty ani Piotrowi, ani Koryntom, ani Galatom, ani Żydom, kiedy co takiego baczył – 
nawiązanie do krytyki dokonanej przez Apostoła Pawła na Piotrze oraz na adresatach kilku listów 
apostolskich w kwestii działania wbrew Słowu Bożemu, zob. m.in. Ga 2,11–13; 1Kor 5,11–13; 2Kor 
6,14–16; Ga 1,6–9; Hbr 13,9. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…

156
(marg.) Które rzeczy za „abusus” mają lutrowie – sens: Które rzeczy luteranie traktują jako nadużycie.
żałomsze i wigilije – nabożeństwa żałobne i (modlitewne) czuwania.
utcienie trupich kości a ścirwów – mowa o czci relikwii świętych.
obwiązanie na – zobowiązanie do (nakaz czynienia czego).
chwałę Bożą na stworzenie przeniosły – sens: chwałę należną Bogu przeniosły na człowieka.
by nawięcej – gdyby nawet nie wiadomo jak bardzo.
I owszem, godziłoby się w tej mierze powiedzieć to, co apostołowie żydowskim przełożonym powie-
dzieli, iż więcej przystoi Boga słuchać niżli ludzi – rzecz dotyczy przesłuchania przed Sanhedrynem 
apostołów Piotra i Jana, zatrzymanych za nauczanie na terenie świątyni jerozolimskiej, zob. Dz 4,19: 
„Lecz Piotr i Jan odpowiedziawszy, rzekli do nich: Jeśliż jest sprawiedliwa przed oczyma Boskimi was 
radszej, niżli Boga słuchać, rozsądźcie”.
„Bych się jeszcze ludziom podobał, nie byłbych sługą Bożym” – por. Ga 1,10: „Bo teraz przed ludźmili 
sprawę mam czyli przed Bogiem? Czyli szukam, abym się ludziom podobał? Jeślibych się jeszcze 
ludziom podobał, nie byłbych sługą Chrystusowym”.

158
„Ty ojców prawie trzymających i Kościoła wiary naśladuj, a dosyć przezpiecznym będziesz” – zob. Rheg. 
Catech. puer., k. F5r.

159
po łacinie o tym napisał Stanisław Orzechowski przed kilkiem lat – mowa o Orech. Eccl. Christi.

Stanisław Orzechowski – Stanisław Orzechowski, herbu Oksza (Stanislaus Orechovius / Stanislaus 
Orichovius, 1513–1566), pisarz polityczny i religijny, duchowny rzymskokatolicki. Studiował w Kra-
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kowie, Wiedniu, Wittenberdze (gdzie zetknął się z Lutrem), następnie w Bolonii, Padwie i Wenecji. 
Podczas pobytu we Włoszech poznał m.in. Kromera. W 1541 roku przyjął święcenia kapłańskie. 
Początkowo wykazywał sympatie reformacyjne, był przeciwnikiem celibatu (w 1547 roku w języ-
ku polskim napisał dzieło przeciwko celibatowi, ale zostało ono wpisane na indeks, ocenzurowane 
i spalone; tekst po łacinie De lege coelibatus, contra Syricium in Concilio habita oratio opublikował 
w Bazylei w 1551 roku), czego wyrazem było wstąpienie przezeń w związek małżeński w 1551 roku. 
Klątwę w tej sprawie zawieszono rok później dzięki poparciu szlachty. Z czasem jego poglądy stały 
się ortodoksyjne w duchu rzymskokatolickim, w swoich dziełach głosił choćby potrzebę supremacji 
papieskiej, sprzeciwiał się różnowiercom, głównie arianom.

Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra

1
ciebie dawno czekam – od dawna czekam na ciebie.
Jeszcze dwanaście nie bił – tj. zegar nie wybił jeszcze godziny dwunastej.

2
ich też niemało, którzy zbawienia dusznego naśladując, gdy na ty nowe kaznodzieje albo książki ich na-
padną, przygadza się im to, co głodnym, iż co się im nagodzi, to chciwie a łakomo jedzą – sens: niemało 
jest też takich, którym – gdy dążą do zbawienia duszy, a natrafią na tych nowych kaznodziejów albo 
na ich pisma – zdarza się to, co głodnym, a mianowicie – co się im nasunie (pod rękę), to chciwie 
i łakomie jedzą.
za trzecim słowem Ewangeliją a Słowem Bożym się bucąc – sens: co trzecie słowo chełpliwie popisując 
się znajomością Ewangelii i Słowa Bożego (niezależnie od potrzeby, prawdy i sensu).

3
Aczkolwiek ma li się prawda znać a wedle rozumu mówić – sens: Chociaż, jeśli prawda ma być poznana 
i wyrażona zgodnie z rozsądkiem.
wam przeciw im Pisma nie dostawa – sens: wam przeciwko nim brakuje argumentów biblijnych; 
nie wystarcza wam wiedzy biblijnej, by zbić ich argumenty.

4
przez tego – bez tego.
abowiem wiele k temu należy – sens: wiele do tego potrzeba.
a przywoita człowiekowi za pirworodnym grzechem nieumiejętność, nieopatrzność – sens: a wskutek 
grzechu pierworodnego człowiekowi właściwa jest nieznajomość rzeczy, nieroztropność.

5
na które należy prawo i rząd stanowić, nie to ustawują, co wszem wobec lepszego, ale co sobie a swo-
im pożyteczniejszego być rozumieją – sens: do których należy stanowienie prawa i rządu, nie usta-
nawiają tego, co najlepsze jest dla ogółu, ale to, co uważają za korzystne dla nich samych i ich 
bliskich.

Rozmowa I [153]–[159] / Rozmowa II [1]–[5]
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6
Skąd przychodzi, iż takie ustawy prze nieprawość albo niedostatek ich, albo też prze odmianę okoliczno-
ści i sposobu ludzi a rzeczypospolitej częstokroć wedle czasu i potrzeby muszą być i bywają odmienione – 
sens: Stąd bierze się to, że takie ustawy z powodu ich nieodpowiedniości albo niekompletności, albo 
też z powodu zmiany okoliczności i trybu życia ludzi czy uwarunkowań rzeczypospolitej stosownie 
do czasu i potrzeby czestokroć muszą zostać i są odmienione.
gdzie często a mało nie na każdy sjem statuta odmieniają – sens: gdzie często, a omalże nie na każdy 
sejm odmieniają ustawy (prawa).

7
rozum człowieczy przechodzi – tj. przewyższa ludzki rozum.

8
„Ustawa Pańska niepokalona, nawracająca dusze; prawo Pańskie nieomylne, które mądrość dawa ma-
luczkim” – por. Ps 18(19),8 (BT: Ps 19(18),8): „Zakon Pański niepokalany, nawracający dusze, świa-
dectwo Pańskie wierne, dające mądrość malutkim”.
„Wszystkie przykazania Twoje – prawda” – por. Ps 118(119),86 (BT: Ps 119(118),86): „Wszytkie przy-
kazania twoje prawdą”.
„Początek słów Twoich – prawda, na wieki wszystkie prawa sprawiedliwości Twojej” – por. Ps 118(119),160 
(BT: Ps 119(118),160): „Początek słów twoich prawda, na wieki wszytkie sądy sprawiedliwości twojej”.

9
To-ć jest Słowo Boże, które jako też Ezaijasz Dawidowi poświadsza, trwa na wieki – zob. Iz 40,8: 
„Uschła trawa i opadł kwiat, lecz słowo Pana naszego trwa na wieki”.
który Pan Krystus, będąc prawym Bogiem, jednej istności i władzej z Ojcem – zob. Hbr 1,2–3: „na 
ostatek tych dni mówił do nas przez Syna: którego postanowił dziedzicem wszytkiego przez którego 
uczynił i wieki; który, gdyż jest jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, a nosząc wszytko słowem 
mocy swej, sprawiwszy oczyścienie grzechów, siedzi na prawicy Majestatu na wysokościach”.

10
W naszę moc poddał, iż się takimi stawamy – por. J 1,12: „A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, 
aby się zstali synami Bożymi”.
„Jam jest droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi ku Ojcu (rozumiej – Niebieskiemu), jedno przez mię” – 
por. J 14,6: „Jam jest droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, jedno przez mię”.
„Jam przyszedł, aby żywot mieli (rozumiej – ludzie) a obficiej mieli” – zob. J 10,10: „jam przyszedł, aby 
żywot miały i obficiej miały”.
tego się mocnie dzierżeć mamy, chcemy li być uczęstniki – tego (tj. Kościoła) mocno mamy się trzymać, 
jeśli chcemy być uczestnikami.
Z tego gruntu jako się namniej zemkniemy – sens: jeśli choćby trochę ześlizgniemy się z tego gruntu, 
jeśli na cal choćby zejdziemy z tej drogi (tj. drogi Kościoła).
K temu-ć ono służy, co – tj. Do tego odnosi się to, co.
„Jeśli wam kto będzie Ewanjeliją powiadał inaczej niżli-ście przyjęli, niechaj będzie anathema, to jest 
odrzucony albo przeklęty” – por. Ga 1,9: „Jakośmy przedtym powiadali i teraz zasię mówię: Jeśliby kto 
wam opowiadał mimo to, coście wzięli, niech będzie przeklęctwem!”
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11
wywracając je, ujmując i przysadzając wedle zdania swego, a wymysły ludzkie z nim porównając, 
a snadź i przekładając Słowu Bożemu – sens: przeinaczając je, uszczuplając i dokładając zgodnie 
z własnym przekonaniem, i stawiając to, co ludzie wymyślą, na równi ze Słowem Bożym, a nawet 
ponad nim.
„Zniszczyliście przykazanie Boże dla podania swego” – por. Mt 15,6: „I skaziliście rozkazanie Boże dla 
ustawy waszej”.

12
i ci drudzy kacerzowie dzisiejszy – Kromer ma tutaj na myśli zwolenników doktryny zwingliańsko-
-kalwińskiej.
Wielka różność między Pismem a Słowem Bożym, które żywe jest, jako świadszy Paweł ś[więty] – 
Hbr 4,12: „Bo żywa jest mowa Boża i skuteczna”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…

14
Pan Krystus, Zbawiciel i Mistrz nasz, Bóg i człowiek – por. J 3,2: „Rabbi, wiemy, iżeś przyszedł od Boga 
Nauczycielem: bo żaden tych znaków czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby z nim Bóg nie był”.
przed piąciąnaścieset lat – tj. przed 1500 laty.
Raz tylko tcimy, iż pisał, i to w prochu na ziemi – zob. J 8,6: „A Jezus, schyliwszy się na dół, pisał pal-
cem na ziemi”
„A przeto idąc, uczcie wszystki narody, krzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc ich strzec tego 
wszystkiego, com ja wam rozkazał” – por. Mt 28,19–20: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com wam kolwiek przykazał”.
„Idąc po wszystkim świecie, każcie albo opowiadajcie Ewanjeliją wszelkiemu stworzeniu” – por. 
Mk 16,15: „Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu”.

15
To-ć jest Ewanjelija, którą apostołowie i potomkowie ich albo namiastkowie, biskupi i kapłani, wszyst-
kiemu światu i wszem wiekom jakoby przez ręce podali z pomocą Pańską, który ich powieści cudami 
potwirdzał – zob. Dz 1,3: „Którym też siebie samego po swej męce stawił żywym w rozmaitych do-
wodziech, przez czterdzieści dni się im ukazując i mówiąc o Królestwie Bożym”.
a nasienie ono nauki a słowa swego świętego uszyma przyjęte, łaską swoją sprawował, iż się w sercach 
ludzkich przyjmowało, ożywiało, rosło i owoc dawało – zob. Dz 12,24: „A słowo Pańskie rozrastało się 
i rozmnażało”.

łaską swoją sprawował – tj. czynił za sprawą swojej łaski.
„A to dni przyjdą, mówi Pan, a uczynię ja z domem Jakubowym i z domem Judowym przymierze 
nowe” – por. Jr 31,31: „Oto dni przychodzą, mówi Pan, i postanowię z domem Izraelskim i z domem 
Judzkim przymierze nowe”.
A mało potym – A zaraz potem.
„Po onych dniach, mówi Pan, dam ja zakon mój we wnętrze ich a napiszę ji w ich sercach” – Hbr 8,10: „Bo 
ten jest testament, który uczynię domowi Izraelskiemu po onych dniach, mówi Pan: Podając prawa moje 
w umysł ich, i na sercu ich napiszę je, i będę im Bogiem, a oni mnie będą ludem”. Por. Jr 31,33.
„To-ć jest Słowo Boże żywe i skuteczne a przenikające barziej niżli wszelki miecz z obu stron ostry” – por. Hbr 4,12: 
„Bo żywa jest mowa Boża i skuteczna, i przeraźliwsza niżeli wszelaki miecz po obu stron ostry”.

Rozmowa II [6]–[15]
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16
Aż potym, po kilku albo jako drudzy piszą, po kilkunaście lat, gdy się wiara po żydowskiej ziemi już była 
rozmnożyła, święty Matusz, odchodząc do murzyńskiej ziemie, napirwej napisał Żydom ich językiem 
Ewanjeliją, którą im za upominek zostawił. Po nim ś[więty] Marek w Rzymie krótko zebrał to, co od 
ś[więtego] Piotra wespołek z inemi słyszał. Potym ś[więty] Łukasz wedle podania nie samego Pana Kry-
stusa, ale uczniów Jego, jako sam świadszy. Na koniec Jan ś[więty] przynamniej we czterdzieści albo we-
dług drugich w sześcidziesiąt leciech po Bożym wstąpieniu – na temat genezy poszczególnych Ewangelii 
zob. Iren. Adv. haeres. 3,1 = PG 7a,844–845; Euseb. HE 5,10 = PG 20,455–456; Rufin. HE 1,9 = PL 21,478–480; 
Socr. Sch. HE 1,19 = PG 67,125–130. Zob. także Monachus obj. II 1,29: Quae ita memorant…

za upominek – jako upomnienie.
Potym ś[więty] Łukasz wedle podania nie samego Pana Krystusa, ale uczniów Jego, jako sam świad-

szy – zob. Łk 1,1–4: „Ponieważ wiele ich się kusiło, żeby spisali porządną historią o rzeczach, które 
się w nas wypełniły, jako nam podali, którzy się im od początku sami przypatrowali i byli sługami 
mowy, zdało się i mnie, którym z początku pilnie wszytkiego dochodził, porządnie tobie, cny Teofile, 
wypisać, abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono”.
jako o tym wszystkim świadszą starzy a bliscy czasów onych doktorowie prawdziwi: Papijasz ś[więty], 
hijerapolski biskup i męczennik; Klemens Aleksandryński, doktor zacny; Orygenes Adamantius; Eu-
zebijusz Cezaryński, biskup; Hieronim ś[więty] i ini – zob. Euseb. HE 2,15 = PG 20,171–174; ibidem 
3,39 = PG 20,295–302 (odwołanie do Papiasza z Hierapolis); ibidem 4,14 = PG 20,551 (odwołanie do 
Klemensa z Aleksandrii); ibidem 6,25 = PG 20,582–503 (odwołanie do Orygenesa); Hier. Vir. illustr. 3 
(Mateusz), 7 (Łukasz), 8 (Marek), 9 (Jan) = PL 23,613–614, 619–622, 622–624, 623–626. Lokalizacji 
marginalnej: Euseb[ius], Eccl[esiastica] hist[oria], liber 2 et 6 nie udało się potwierdzić. Informacje, 
o których wspomina Euzebiusz, znaleźć natomiast można w 15 rozdziale drugiej księgi Ecclesiastica 
historia. Tamże historyk omawia genezę Ewangelii wg św. Marka, powołując się na świadectwa Klemensa 
z Aleksandrii oraz Papiasza z Hierapolis. Zob. także Monachus obj. II 1,29: Quae ita memorant…

Papijasz ś[więty], hierapolski biskup i męczennik – Papiasz z Hierapolis (Papias Hierapolitanus, I/II wiek), 
teolog chrześcijański, biskup Hierapolis we Frygii. Jest autorem pięciotomowego dzieła Κυριακῶν 
Λογίων Ἐξηγήσις, zachowanego jedynie fragmentarycznie. Miało ono przede wszystkim za zadanie 
zebrać, krytycznie przedstawić i zinterpretować zachowane w tradycji ustnej logia Jezusa. Według 
tradycji zginął śmiercią męczeńską.

Klemens Aleksandryński – Klemens z Aleksandrii (Titus Flavius Clemens / Clemens Alexandrinus, 
ok. 150–215), filozof i teolog. Ten uznawany za pierwszego uczonego chrześcijańskiego ojciec Kościoła 
wykazywał wpływy platonizmu i neoplatonizmu. Znany jest z polemik z heretyckimi gnostykami, po-
przez które postulował harmonijne połączenie filozofii i wiary. Akcentował dążenie wiernych do dosko-
nałości i prowadzenie życia w ascezie, a także rolę Kościoła jako strażnika nauki apostolskiej i wykładu 
Pisma. Jego alegoryczna interpretacja tekstu biblijnego zakładała zastosowanie platońskiej koncepcji 
o hierarchii bytów. Jego główne dzieła to: Protrepticus ad Graecos, Paedagogus oraz Stromata.

„Origenes Adamantius” – zob. obj. I 121: Orygenes.
Euzebijusz Cezaryński, biskup – Euzebiusz z Cezarei (Eusebius Pamphili / Eusebius Caesariensis, przed 265–

339/40), biskup Cezarei Palestyńskiej, polityk, teolog chrześcijański i historyk Kościoła uznawany za twórcę 
dziejopisarstwa kościelnego. Podczas I soboru powszechnego w Nicei (czyli I soboru nicejskiego,  w 325 roku) 
bezskutecznie starał się załagodzić spór z Ariuszem. Jego głównym dziełem jest Historia ecclesiastica, stano-
wiąca pierwszą próbę ujęcia dziejów Kościoła od jego początków do autokratyzmu Konstantyna I Wielkiego.

Hijeronim ś[więty] – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].



373

17
„Dziwuję się temu, iż się tak rychło przemieniacie od onej Ewanjelijej, która was wezwała w łasce Kry-
stusowej, na iną, która nie jest ina, jedno iż są niektórzy, którzy was trwożą a chcą odmienić Ewanjeliją 
Krystusowę” – por. Ga 1,6–7: „Dziwuję się, iż tak prędko przenosicie się od tego, który was wezwał 
do łaski Chrystusowej, do inszej Ewangelijej: która nie jest insza, jedno są niektórzy, co wami trwożą, 
i chcą wywrócić Ewangelią Chrystusowę”.

się tak rychło przemieniacie od onej Ewanjelijej, która was wezwała w łasce Krystusowej, na iną – 
sens: tak szybko odchodzicie (odwracacie się) od owej Ewangelii (tj. Dobrej Nowiny), która powołała 
was poprzez łaskę Chrystusa, ku innej.
„Jam was przez Ewanjeliją urodził” – sens: Ja przez Ewangelię (tj. Dobrą Nowinę) powołałem was do 
życia. Por. 1 Kor 4,15: „Bo w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią jam was urodził”.
„Wedle Ewanjelijej mojej” – por. 2Tm 2,8: „Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z na-
sienia Dawidowego, wedle Ewangelijej mojej”.

18
bo sam Łukasz świadszy, iż ją napisał z podania tych, którzy z początku sami widzieli – zob. Łk 1,2: 
„jako nam podali, którzy się im od początku sami przypatrowali i byli sługami mowy”.
co się z ksiąg Spraw Apostolskich, które tenże Łukasz pisał, okazuje – zob. Dz 8,1: „I zstało się onego 
dnia wielkie przeszladowanie przeciw Kościołowi, który był w Jeruzalem. I rozproszyli się wszyscy po 
krainach Żydowskiej ziemie i Samaryjej, oprócz apostołów. I pogrzebali Szczepana ludzie bogobojni, 
i uczynili nad nim wielkie płakanie. A Szaweł burzył Kościół, wchadzając w domy, i ciągnąc męże 
i niewiasty, podawał do więzienia”; opis nawrócenia Szawła zob. Dz 9,1–19. Zob. także Dz 7,57–58: 
„A wyrzuciwszy go z miasta, kamionowali. A świadkowie składali szaty swe u nóg młodzieńca, które-
go zwano Szawłem. I kamionowali Szczepana, wzywającego a mówiącego: Panie Jezu, przyjmi ducha 
mojego! A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim, mówiąc: Panie, nie przyczytaj im tego 
grzechu! A to rzekszy, zasnął w Panu. A Szaweł zezwalał na zabicie jego”.

19
„Gdziekolwiek ta Ewanjelija opowiadana po wszystkim świecie” – por. Mt 26,13; Mk 14,9: „Zaprawdę 
mówię wam: gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewangelia po wszytkim świecie, i co ta uczyniła, 
będzie powiadano na jej pamiątkę”. „Zaprawdę powiadam wam: kędyżkolwiek opowiadana będzie 
Ewangelia ta po wszytkim świecie, i co ta uczyniła, powiadać będą na pamiątkę jej”.
Także u Ezaijasza i u Nauma proroków – zob. Iz 61,1; Na 1,15 (BT: Na 2,1): „Duch Pański na mnie, 
przeto że mię Pan pomazał. Posłał mię, abych oznajmił cichym, abych leczył skruszone sercem i opo-
wiedział więźniom wyzwolenie a zamknionym otwarcie”; „Oto na górach nogi opowiadającego i zwia-
stującego pokój: święć, Judo, święta twoje a oddawaj śluby twoje, bo nie przyda więcej, aby przeszedł 
po tobie Belial: wszytek zginął”.

20
której się dzierżeć mamy, jako kagańca w ciemności – zob. 2P 1,19: „I mamy mocniejszą mowę proroc-
ką, której się dzierżąc, jako świece w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie”.
co Dawid mówi, iż „wszelki człowiek kłamca” – por. Ps 115,11: „Każdy człowiek kłamca”.
a nie wszystkiego też, co Pan uczył, rozumieli, o czym samiż ewanjelistowie świadszą – Mk 6,52; 
Łk 18,34; J 12,16: „bo nie zrozumieli byli o chlebie: iż serce było zaślepione”; „A oni tego nic 

Rozmowa II [16]–[20]
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nie zrozumieli i było to słowo zakryte od nich, i nie zrozumieli, co się mówiło”; „Tego z przodku nie 
rozumieli uczniowie jego, ale gdy był uwielbion Jezus, tedy wspomnieli, iż to było o nim napisano 
i to mu uczynili”.

21
Były-ć też i drugich apostołów Ewanjelije, jako Piotrowa, Tomaszowa, Matyjaszowa, żydowska albo Na-
zarańczyków, Księgi Pasterskie, Objawienie Piotrowo, List Barnabaszów, Pawłowy, Andrzejowy, Janowy 
i inych apostołów sprawy, o których Euzebijusz zmienkę czyni – zob. Euseb. HE 3,25 = PG 20,267–272. 
Zob. także Monachus obj. II 2,64: Itaque cum extarent olim Petri.

„Eusebius” – zob. wyżej obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
O Filipowej też Ewanjelijej Epifanijusz spomina – zob. Epiph. Panar. 1,2, haeres. 26,13 = PG 41,351–
354. Zob. także Monachus obj. II 2,64: Itaque cum extarent olim Petri…

Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
Były też albo jeszcze są Ewanjelije pod Nikodemowym i pod Bartłomiejowym napisem – Ewangelia według 
przekazu Nikodema (tzw. Akta Piłata, opisujące historię Chrystusa od procesu przed Piłatem do wniebo-
wstąpienia) oraz Ewangelia według przekazu Bartłomieja (nazwa odnosi się do dwóch różnych tekstów, 
koncentrujących się na wybranych aspektach dziejów Jezusa) należą do pism apokryficznych.
ma je za podmiotki – tj. uważa je za podmienione, nieautentyczne.
Od Ducha Świętego, którym w dzień świąteczny byli napełnieni – zob. Dz 2,1–4: „A gdy się spełniały 
dni Pięćdziesiątnice, byli wszyscy wespółek na tymże miejscu. I zstał się z prędka z nieba szum, ja-
koby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszytek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im 
rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna. I napełnieni byli wszyscy Ducha 
Świętego, i poczęli mówić rozmaitemi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał”.
Ten-ci ich nauczył wszystkiego i przypomniał im wszystko, co im Pan Krystus, na świecie będąc, powiadał 
wedle obietnice samego Pana naszego – zob. J 14,26: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ociec pośle 
w imię moje, on was wszytkiego nauczy i przypomni wam wszytko, cokolwiek bym wam powiedział”.

22
mało się też około nauki Pańskiej zabawiali – sens: niewiele uwagi poświęcili sprawom nauczania 
Chrystusowego (niewiele zajmowali się nauką Chrystusa).

23
O czym też spomina Epifanijusz – zob. Epiph. Panar. 2,1, haeres. 31,5–15.19 = PG 41,895–918. Zob. 
także Monachus obj. II 1,33: Nempe Matthaeus, quoniam Iudaeis scribebat…Quod…

24
mało dotknął – tj. nieznacznie tylko poruszył.

26
Ale iż ci wszystcy trzej to tylko zebrali, jako się z pisma ich okazuje, a Euzebijusz poświadcza, co Krystus 
trzeciego roku kazania swego sprawował…Jan ś[więty] za prośbą krześcijanów w Azyjej Ewanjeliją swoję 
nierychło – jakoś słyszał – napisał, w której też jednak nauki Pańskiej niewiele się najduje – na temat 
genezy Ewangelii wg św. Jana oraz jej roli wobec pozostałych Ewangelii zob. Euseb. HE 3,24 = PG 
20,265–268. Zob. także Monachus obj. II 1,36: Quoniam autem…
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a iż nastali byli Ebijon i „Cerinthus” kacerzowie, którzy Pana Krystusa tylko za człowieka i proroka 
świętego (jako i dziś Turcy i ini Saracenowie), a nie za Boga mieli, temu zabiegając a niedostatek on 
poniekąd napełniając – informacji tych nie znajdziemy u Euzebiusza. Kromer mógł je zaczerpnąć za 
pośrednictwem Ireneusza z Lyonu, zob. Iren. Adv. haeres. 3,11 (tu wspomniany został Cerynt) = PG 
7a,880 oraz ibidem 1,26,2 (połączenie poglądów Cerynta z doktryną ebionitów) = PG 7,686–687.

Ebijon – Ebion był najprawdopodobniej fikcyjnym założycielem wspólnoty religijnej ebionitów 
o judeochrześcijańskich korzeniach, wspominają go m.in. Tertulian, Hieronim ze Strydonu czy Ire-
neusz z Lyonu. Ebionici działali w I–V wieku, prowadząc życie wspólnotowe oparte na dobrowolnym 
ubóstwie. Zachowywali Prawo Mojżeszowe i głosili m.in., że Jezus nie był Synem Bożym, a jedynie 
człowiekiem spłodzonym przez rodziców (odrzucali tradycję Jego zrodzenia z Dziewicy), Bożym 
Prorokiem i Mesjaszem.

„Cerinthus” – Cerynt (Cerinthus, I/II wiek), żydowski gnostyk. Według niego Jezus był szczegól-
nie prawym człowiekiem, na którego moc Boża zstąpiła podczas chrztu w Jordanie, a opuściła przed 
ukrzyżowaniem. Stronnicy Cerynta oczekiwali nadejścia tysiącletniego królestwa Chrystusa przepeł-
nionego m.in. ziemskimi rozkoszami.

jako i dziś Turcy i ini Saracenowie – w perspektywie Koranu Jezus (Isa ibn Marjam) jest prorokiem 
cudownie zrodzonym z woli Allaha z łona Marii z Nazaretu. Zob. obj. II 172: Mahomet oraz obj. III 77: 
i Turcy, Tatarzy, i Saracenowie.

temu zabiegając a niedostatek on poniekąd napełniając – sens: zapobiegając temu i brak ów niejako 
uzupełniając.
„jest wiele inych rzeczy, które czynił Jezus, które by miały być mianowicie wypisany, mam za to, iżeby 
świat nie mógł ogarnąć ksiąg tych, które by pisane być miały” – sens: wiele jest innych rzeczy, jakie czy-
nił Jezus, które gdyby miały zostać szczegółowo wypisane, sądzę, iż świat nie zdołałby pomieścić tych 
wszystkich ksiąg, które powstałyby. Por. J 21,25: „A jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które 
gdyby się z osobna pisały, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które by się pisać miały”.
„Wiele-ć inych cudów czynił Jezus, które nie są popisane w tych księgach, ale ty są napisane, abyście wierzyli, 
iż Jezus Krystus jest Syn Boży, a wierząc, abyście żywot mieli w imię Jego” – por. J 20,30–31: „Wieleć innych 
znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są w tych księgach napisane. A te są 
napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a iżbyście wierząc, żywot mieli w imię jego”.

27
ani jeden który z drugich ewanjelistów – sens: ani żaden (którykolwiek) z pozostałych ewangelistów.

28
Prawda i ono, iż o swej Ewanjelijej Jan ś[więty] pisał, iż nie wszystko, co Krystus czynił, w tych księgach 
wypisano jest, ale wejrzy też na ono, co przykłada, iżby się miało wszystko popisać, wszystek by świat 
takowych ksiąg ogarnąć nie mógł – zob. J 21,25: „A jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które 
gdyby się z osobna pisały, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które by się pisać miały”.

29
Aby też dobrze Jan tego był nie pisał, tedy rzecz to sama okazuje – sens: Gdyby też nawet nie opisał 
tego Jan, i tak rzecz sama to ukazuje.
iż Pan Krystus, który nie na co inego był na świat przyszedł, jedno „szukać a zbawić to, co było zginęło” 
– por. Łk 19,10: „Bo przyszedł Syn Człowieczy szukać i zbawiać, co było zginęło”.

Rozmowa II [20]–[29]
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co więcej – nieco więcej.
A sam o sobie świadszy, iż „zawsze uczył w bożnicy i w kościele, gdzie się wszystcy Żydowie schadza-
ją” – por. J 18,20: „jam zawsze uczył w bóżnicy i w kościele, gdzie się wszyscy Żydowie schadzają, 
a w skrytości nicem nie mówił”.
„Na każdy-m dzień siedział u was, w kościele ucząc” – por. Mt 26,55: „Wyszliście jako na zbójcę z mieczmi, 
z kijmi, poimać mię. Siedziałem na każdy dzień u was, ucząc w kościele, a nie poimaliście mię?”.

30
za jedno – jako jedno.
kiedy ono na puszczy cały dzień zgraję wiele uczył, jako pisze ś[więty] Marek, a na wieczór ją pięcior-
giem chleba a dwiema rybama nakarmił – zob. Mk 6,35–44 (opis cudu pierwszego rozmnożenia 
chleba).
albo acz nic, za ony trzy dni, kiedy czterzy tysiące ludzi siedmiorgiem chleba a trochą rybek nakarmił – 
zob. 15,32–38; Mk 8,1–9 (opis cudu drugiego rozmnożenia chleba).
Ani bez wielkiej przyczyny Żydowie się tak barzo dziwowali nauce i mądrości Jego – zob. Mt 13,54–56; 
Mk 6,2: „I przyszedszy do ojczyzny swojej, nauczał je w bóżnicach ich, tak iż się zdumiewali i mówili: 
Skądże temu ta mądrość i cuda? Izaż ten nie jest syn rzemiesłniczy? Izaż matki jego nie zową Maria, 
a bracią jego Jakub i Józef, i Symon, i Juda? I siostry jego, aza nie wszytkie u nas są? Skądże tedy temu 
to wszytko?”; „A gdy przyszedł szabat, począł w bóżnicy nauczać. A wiele ich, słuchając, zdumiewali 
się nauce jego, mówiąc: Skądże temu to wszytko? A co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda, 
które się dzieją przez ręce jego? Izali ten nie jest rzemiesłnik, syn Maryjej, brat Jakubów, i Józefów, 
i Judaszów i Szymonów? Azaż i sióstr jego tu u nas nie masz?”.

31
gdzie Paweł ś[więty] w Milecie każąc, kazał wspominać na słowo Pana Jezusowo, iż błogosławieńsza 
rzecz jest dawać niżli brać – zob. Dz 20,35: „Wszytkom wam ukazał, iż tak pracując, potrzeba podej-
mować słabe a pamiętać na słowo Pana Jezusowe, że on mówił: Szczęśliwsza jest dawać, niżeli brać”.
Albo i on wykład Pisma Ś[więtego] (rzecz potrzebna jeśli która), o którym spomina tenże Łukasz 
w Ewanjelijej, iż Pan Krystus po swym zmartwychwstaniu onym dwiema zwolennikom, którzy szli 
do Emaus, „wykładał we wszem Piśmie, co o Nim było, począwszy od Mojżesza i wszech proroków” – 
por. Łk 24,27: „A począwszy od Mojżesza i wszytkich Proroków, wykładał im we wszytkich Piśmiech, 
co o nim było”.

rzecz potrzebna jeśli która – sens: jeśli jakakolwiek rzecz jest potrzebna, to właśnie ta.
wykładał we wszem Piśmie – tłumaczył, biorąc pod uwagę (uwzględniając) całe Pismo.

Albo ono co tenże pisze w Sprawach Apostolskich, iż „Krystus po ucirpieniu swym okazował się uczniom 
swoim przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym” – por. Dz 1,3: „Którym też siebie samego po 
swej męce stawił żywym w rozmaitych dowodziech przez czterdzieści dni się im ukazując i mówiąc 
o Królestwie Bożym”.

32
Nie znaczy się to z ich pisania, chyba co Pawła ś[więtego] do Koryntczyków; pisząc, spomina o Wieczerzej 
Pańskiej, iż to od Pana wziął, co im podał – zob. 1Kor 11,23–25: „Abowiem ja wziąłem od Pana, com 
też wam podał, iż Pan Jezus nocy, której był wydan, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: 
Bierzcie a jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moję pamiątkę. Także 
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i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, Nowy Testament jest we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć 
pić będziecie, na pamiątkę moję”.
a co w Milecie, każąc, mówił, jakom wyższej powiedział – odwołanie do Dz 20,35 i mowy Apostoła 
Pawła w Milecie do starszych Kościoła z Efezu, zob. wyżej obj. II 31: gdzie Paweł ś[więty] w Milecie 
każąc…
a co też Łukasz w tychże Sprawach spomina, co Krystus mówił apostołom w niebo wstępując – zob. Dz 1,4–8: 
„A z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale czekali obietnice Ojcowskiej, którą-
ście (prawi) słyszeli przez usta moje. Abowiem ci Jan chrzcił wodą, a wy będziecie chrzczeni Duchem 
Świętym po niewielu tych dni. A tak, którzy się byli zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, zali w tym czasie 
przywrócisz królestwo Izraelowi? I rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ociec 
w swej władzej położył; ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przydzie na was, i będziecie mi świad-
kami w Jeruzalem i we wszytkiej Żydowskiej ziemi, i w Samaryjej, i aż na kraj ziemie”.
A gdzie Paweł ś[więty] Koryntczykom o małżeństwie i o rozwodzie pisze – zob. 1Kor 7,10–16: „A tym, 
którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, ale Pan: iżby żona od męża nie odchodziła. A jeśliby ode-
szła, żeby trwała bez męża abo się z mężem pojednała. A mąż żony niech nie opuszcza. Bo inszym 
ja mówię, nie Pan. Jeśli który brat ma żonę niewierną a ta z nim zezwala mieszkać niechaj jej nie 
opuszcza. I żona, jeśli która wierna ma męża niewiernego, a on zezwala mieszkać z nią, niechaj 
nie opuszcza męża. Abowiem poświęcon jest mąż niewierny przez żonę wierną i żona niewierna po-
święcona jest przez męża wiernego. Bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystemi: a teraz świętemi są. 
A jeśli niewierny odchodzi, niechże odejdzie. Abowiem nie jest poddany niewolstwu brat abo siostra 
w takowych rzeczach, a do pokoju wezwał nas Bóg. Abowiem skąd wiesz, żono, jeśli męża zbawisz? 
Abo skąd wiesz, mężu, jeśli żonę zbawisz?”.
którym się żegnali – sens: którego imieniem się błogosławili.

33
nie tym umysłem pisali, aby ewanjelistów niedostatki napełniali a naukę Pańską dostatecznie wys-
trychnęli – sens: nie w tym celu pisali, aby uzupełniać niedopowiedzenia ewangelistów i wyrazić 
(przedstawić) w pełni naukę Pańską.  
A chcesz, ci to na oko pokażę – sens: A jeśli chcesz, naocznie ci to pokażę.

34
z wirzchu trochę dotykają – tj. traktują nieco powierzchownie.
mało co inego, jedno – tj. prawie nic innego, jak tylko.

35
Rzymianom upad a niedostatek wszystkiego rodzaju ludzkiego wyczytając – sens: Wyliczając Rzymia-
nom upadek (grzech, występek) i ułomności (niedoskonałości) wszystkich ludzi.

36
wysokiej myśli – tj. pychy.
za tym, jako się sprawować mają w darzech Boskich a jako które ważyć – sens: następnie, jak mają 
postępować podczas składania darów Bogu i które jak cenić (oceniać wartość).
przeciw niedostatecznym jako się zachować mają – sens: jak powinni się zachować wobec niedosko-
nałych, tj słabych w wierze.

Rozmowa II [29]–[36]



Objaśnienia378

41
zwirzchownie dotyka – powierzchownie porusza.

42
z nieczystości i próżnowania ich napomina – przestrzega ich przed nieczystością (życiem niecnotli-
wym, nierządnym) i próżnowaniem.

45
z powinowatstwa go napomina, nieprzespieczeństwa przyszłe z nauk obłędliwych przepowiadając – 
sens: nawołuje go do obowiązków, zapowiadając przyszłe niebezpieczeństwa (zagrożenia) wynikłe 
z fałszywych nauk.

46
takież nieco dotyka – tj. podobnie (w ten sam sposób) nieco wspomina.

47
Filemonowi o niewolnika zbiegłego Onezyma telko pisze – sens: do Filemona pisze tylko w sprawie 
zbiegłego niewolnika Onezyma.

51
wypisując, jako kacerze poznać – zob. 2P 3,3–4: „To naprzód wiedząc, iż we dni ostateczne przy-
dą pod zdradą naśmiewcy, chodzący wedle własnych pożądliwości, mówiąc: Gdzież jest obiet-
nica abo przyszcie jego? Abowiem odtąd jako ojcowie zasnęli, wszytko tak trwa od początku 
stworzenia”.

54
„Objawienie Jezusa Krystusa, które Jemu Bóg dał, aby objawił sługom swym, co się ma rychło stać” – 
por. Ap 1,1: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które jemu dał Bóg, aby objawił sługom swym, co się ma 
dziać wrychle”.

55
ani…tym umysłem pisali – tj. nie pisali z tym zamiarem.
To-ć by byli uczniowie nad mistrza, co jest przeciw słowu samego Pana, aby też to dobrze między ludźmi 
być mogło, iżby był uczeń nad mistrza – zob. Łk 6,40: „Nie jest ci uczeń nad mistrza, lecz doskonały 
każdy będzie, będzieli jako mistrz jego”.

aby też to dobrze między ludźmi być mogło, iżby był uczeń nad mistrza – sens: choćby nawet to 
słusznie miało być wśród ludzi, żeby uczeń przewyższał mistrza.
Ale Bogu człowiek porównan być nie może, jako Job mówi, by też był doskonałym, nie rzkąc, iżeby miał 
przerównać, albo musielibyśmy rozumieć, iż nie od Boga nam dan jest nasz zakon krześcijański – sens: 
Ale człowiek nie może być równy Bogu, jak powiada Hiob, nawet gdyby był doskonały, nie mówiąc o 
tym, by mógł [Go] przewyższyć, w przeciwnym razie musielibyśmy sądzić, iż nie od Boga pochodzi 
nasza nauka chrześcijańska.

Ale Bogu człowiek porównan być nie może, jako Job mówi – zob. Hi 22,2 (słowa Elifaza z Temanu): 
„Izali człowiek może być przyrównan Bogu, choćby był nauki doskonałej?”.
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56
Abowim świadszy Mojżesz, iż „Boże sprawy są doskonałe” – Pwt 32,4: „Boże sprawy są doskonałe, 
a wszytkie drogi jego – sądy: Bóg wierny, a bez wszelkiej nieprawości, sprawiedliwy i prawy”.
A tak ani o tym chciej rozumieć, aby ewanjelistowie i drudzy apostołowie Krystusowej nauki tylko to, co 
jest potrzebne ku naszemu zbawieniu, popisali, a co niepotrzebnego, opuścili, a iżeby oni lepiej rozumieli, 
co potrzebno, co nie, niżli sam Syn Boży – sens: Tak więc nawet nie próbuj rozumieć tego w ten sposób, 
że ewangeliści i inni apostołowie spisali tylko to, co jest potrzebne do naszego zbawienia, a opuścili to, 
co niepotrzebne, tak jakby oni lepiej wiedzieli, co potrzebne, a co nie, niż sam Syn Boży.
tedy by jeszcze w ich piśmie wszystek Zakon krześcijański się nie zamykał – sens: wówczas nawet w ich 
pismach cała nauka chrześcijańska nie zostałaby zgromadzona (nie zmieściłaby się).

57
a jednak się w samego Krystusa nauce nie zamyka – tj. a jednak nie ogranicza się tylko do samej nauki Chrystusa.
co się i z Pawła ś[więtego] znaczy, gdzie pisze do Żydów o zbawieniu, to jest o zbawiennej nauce Pana naszego, iż 
przez Pana początek opowiedania wzięła, a przez ty, którzy Go słuchali, w nas potwirdzona jest – zob. Hbr 2,3: 
„Jakoż my się wybiegamy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia? Które gdy się poczęło przepowiadać przez 
Pana, od tych, którzy słyszeli, na nas potwierdzone jest”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…

iż przez Pana początek opowiedania wzięła – tj. Pan zapoczątkował jej przekaz (rozgłaszanie).
Nie iżeby On nie był doskonałym mistrzem albo zaźrzał onym, które był sobie obrał i umiłował, do-
skonałej nauki, ale iż oni na on czas jeszcze po temu nie byli, bo i to na doskonałego mistrza zależy, nie 
wszystkiego razem uczyć, ale po trosze, a wiedzieć, co się w kogo wleje – zob. 1Kor 8,10–12; Hbr 5,12–
14: „Abowiem jeśliby kto ujźrzał tego, który ma wiadomość, w bałwochwalnicy u stołu siedzącego, 
izali sumnienie jego, będąc mdłe, nie weźmie pochopu do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych? 
I zginie za oną twoją wiadomością brat mdły, dla którego Chrystus umarł? A grzesząc tak przeciw 
braciej i zraniając mdłe ich sumnienie, przeciw Chrystusowi grzeszycie”; „Abowiem gdyście mieli dla 
czasu być nauczycielami, zasię potrzebujecie, aby was uczono, które są początki zaczęcia mów Bożych, 
i zstaliście się którym by mleka trzeba, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, który jest mleka uczestni-
kiem, nieświadom jest mowy sprawiedliwości: abowiem dzieciątkiem jest. A doskonałych jest twardy 
pokarm: tych, którzy przez zwyczajenie smysły mają wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego”.

oni na on czas jeszcze po temu nie byli, bo i to na doskonałego mistrza zależy – sens: oni jeszcze nie byli 
wówczas do tego sposobni (nie byli na to gotowi), bo i to jest powinnością doskonałego mistrza.

59
„Nie to pokala człowieka, co w usta wchodzi” – por. Mt 15,11: „Nie co wchodzi w usta, plugawi czło-
wieka, ale co wychodzi z ust, to plugawi człowieka”.
„Jeszcze-ście i wy bez rozumu” – por. Mt 15,16: „Jeszczeż i wy bez wyrozumienia jesteście?”

60
„a oni – powiada – tych rzeczy nic nie rozumieli” – por. Łk 18,34: „A oni tego nic nie zrozumieli i było 
to słowo zakryte od nich, i nie zrozumieli, co się mówiło”.

61
Jan też spominając ono, jako Pan Krystus na ośle jechał do Hijeruzalem, a iż o tym dawno przez Pro-
roka było napisano, powiada, iż tych rzeczy zwolennicy Jego z przodku nie wyrozumieli – J 12,12–15: 

Rozmowa II [41]–[61]
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„A nazajutrz wielka rzesza, która była przyszła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jeruzalem, 
nabrali gałęzi palmowych i wyszli naprzeciwko jemu a wołali: Hosanna! Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie, Król Izraelski! I nalazł Jezus osiełka, i wsiadł nań, jako napisano: Nie bój się, Córko 
Syjońska, oto Król twój jedzie, siedząc na źrzebięciu oślice!”.

a iż o tym dawno przez Proroka było napisano – zob. Za 9,9: „Raduj się wielce, Córko Syjon, 
wykrzykaj Córko Jeruzalem: OTO KRÓL TWÓJ przydzie tobie, sprawiedliwy i zbawiciel. On ubogi 
a wsiadający na oślicę i na źrzebię, syna oślice”.
„Ale kiedy uwielbion jest Jezus, tedy wspomnieli, iż to o Nim było napisano” – por. J 12,16: „Tego 
z przodku nie rozumieli uczniowie jego, ale gdy był uwielbion Jezus, tedy wspomnieli, iż to było o nim 
napisano i to mu uczynili”.

62
Łukasz też pisze, iż po zmartwychwstaniu Pan Jezus otworzył im smysł, aby rozumieli Pisma – zob. Łk 24,27.32: 
„A począwszy od Mojżesza i wszytkich Proroków, wykładał im we wszytkich Piśmiech, co o nim było”; 
„I mówili między sobą: Izali serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił w drodze i Pisma nam otwierał?”.
a jednak Marek przedsię pisze, iż kiedy już miał w niebo wstąpić, wyrzucał im na oczy ich niedowiarstwo a za-
twardziałość serca – zob. Mk 16,14: „Na ostatek onym jedenaście społem u stołu siedzącym ukazał się i wyma- 
wiał niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie wierzyli”.

63
nie dla swej niedoskonałości, ale dla ich niedostatku – sens: nie z powodu swojej niedoskonałości, ale 
ze względu na ich niedostateczną wiedzę.
„Jeszcze wam wiele mam powiadać, ale nie możecie znosić teraz” – por. J 16,12: „Jeszcze wam wiele 
mam mówić ale teraz znieść nie możecie”.

64
„Ale kiedy przyjdzie on Duch prawdy, ten was nauczy wszystkiej prawdy” – por. J 16,13: „Lecz gdy 
przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy: bo nie sam od siebie mówić będzie, ale 
cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam”.

65
nie tym umysłem pisali – tj. pisali nie w tym celu.
aby wszystek Zakon krześcijański zebrali, ani tego dowiedli, abowim najduje się niemało rzeczy, które 
ku Zakonowi a sprawie krześcijańskiej należą, a od żadnego ewanjelisty ani apostoła nie są opisane – 
sens: aby zebrać zasady całej nauki chrześcijańskiej czy ich dowieść, znajduje się bowiem niemało 
kwestii, które ściśle jej dotyczą i zagadnień z nią związanych, a które nie zostały opisane przez żadnego 
ewangelistę czy apostoła.
których-em-ci wczora niemało wyliczył, jako krzest małych dziatek, zstąpienie Pańskie do piekła, bóstwo a chwa-
lenie Ducha Ś[więtego], jednoistność Trójce Ś[więtej] – odniesienie do fragmentów Rozmowy pirwszej, gdzie 
Mnich odwołuje się do zagadnień niewymienionych explicite w Nowym Testamencie, zob. tekst I 103–104.

66
Marcyjona – Marcjon (Marcio, ok. 100–160), zaproponował własną gnostycką interpretację chrze-
ścijaństwa. Uważał, że istnieją dwa bóstwa – Jahwe i Bóg nowotestamentowy, który wysłał swojego 
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Syna, żeby przeciwstawił się demiurgowi ze Starego Testamentu. Jezus według zwolenników tej na-
uki nie był Mesjaszem, zapowiadanym przez Żydów. Marcjon postulował surową etykę seksualną, 
zakazując kontaktów płciowych i płodzenia dzieci, ponieważ stanowiło to przedłużanie stworzenia 
dokonanego przez Jahwe.
Aryjusza – zob. obj. I 122: Aryjusz.
Macedonijusza – zob. obj. I 104: macedonijani.
Eunomijusza – Eunomiusz z Kyziku (Eunomius Cyzicenus, 325–396), teolog, przez krótki czas biskup 
Kyziku. Był jednym z przywódców anomejczyków, radykalnego skrzydła arian, podkreślających od-
mienność co do istoty Boga i Jezusa.
Pelagijusza – zob. obj. I 122: Pelagijusz.
Donata – zob. obj. I 35: Donatowych.
Focyna – zob. obj. I 107: „Photinus”.

67
Aczkolwiek by też dobrze apostołowie tego byli nie mieli z nauki Pańskiej, przedsię jednak nie mniej 
byśmy tego się dzierżeć musieli, niżli samego Pana słów i nauki – sens: Jakkolwiek, gdyby nawet apo-
stołowie nie zaczerpnęli wiedzy (na tematy związane z wiarą) z nauki Pańskiej, wszelako przecież 
musielibyśmy trzymać się jej nie mniej niż słów i nauk samego Pana.
Abowiem jako Jego Bóg Ociec posłał, tak On też apostoły posłał – zob. J 20,21: „Jako mię posłał Ociec 
i ja was posyłam”.
kto ich słucha, Jego samego słucha, a kto imi gardzi, Im samym gardzi, a kto Im gardzi, gardzi Onym, 
który Go posłał – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto 
mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
Widzisz, iż im tu nie zamierza – tj. Widzisz, że nie czyni im zastrzeżeń (nie ogranicza ich).
„jako mnie posłał Ociec, tak ja was ślę” – por. J 20,21: „Jako mię posłał Ociec i ja was posyłam”.
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” – por. Mt 28,18: „Dana mi jest wszytka władza na niebie i na ziemi”.
a im też takież dał moc, iż cokolwiek zwiążą albo rozwiążą na ziemi, będzie związano albo rozwiązano 
i w niebie – zob. Mt 16,19: „A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokol-
wiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.

68
iż byli nędzni a nieumiejętni ludzie – por. Dz 4,13: „A widząc bezpieczność Piotrowę i Janowę i poro-
zumiawszy, iż byli ludzie bez nauki i prostacy”.
tchnął na nie i rzekł im: „Weźmicie Ducha Ś[więtego]” – por. J 20,22: „To powiedziawszy, tchnął na nie 
i rzekł im: Weźmicie Ducha Świętego”.
Ducha Prawdy – zob. J 16,13; J 14,17: „Lecz gdy przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej 
prawdy”. „Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna”.
który was nauczy wszystkiej prawdy – zob. J 16,13: „Lecz gdy przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy”.

69
mało przedtym – tj. nieco wcześniej (przedtem).
„On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co-m ja wam powiedział” – por. J 14,26: „Lecz 
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ociec pośle w imię moje, on was wszytkiego nauczy i przypomni 
wam wszytko, cokolwiek bym wam powiedział”.

Rozmowa II [61]–[69]
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„Jeszcze wam wiele mam powiadać, ale nie możecie znosić teraz” – por. J 16,12: „Jeszcze wam wiele 
mam mówić ale teraz znieść nie możecie”.

ale nie możecie znosić teraz – tj. lecz nie jesteście w stanie teraz tego pojąć.
„Ale kiedy przyjdzie on Duch Prawdy, on was wszystkiej prawdy nauczy” – zob. J 16,13: „Lecz gdy 
przydzie on, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy”.
„Nie od siebie-ć będzie mówił, ale co usłyszy, to powie, a przepowie wam przyszłe rzeczy. On mię objaśni, 
abowiem z mego weźmie a wam opowie” – por. J 16,13–14: „bo nie sam od siebie mówić będzie, ale 
cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam. On mię uwielbi: bowiem z mego 
weźmie, a wam opowie”.

70
ponieważ im Pan tę jasność dał, którą sam od Ojca miał – J 17,22.24: „A ja chwałę, którąś mnie dał, 
dałem im”; „Ojcze, któreś mi dał, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moję, 
którąś mi dał, abowiemeś mnie umiłował przed założeniem świata”.
nie oni mówią, ale Duch Święty – Mk 13,11: „A gdy was wodzić będą, wydawając, nie myślcie przed-
tym, co byście mówić mieli, ale co wam będzie dano onej godziny, to mówcie. Abowiem nie wy 
jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty”.
w czem się też oni sami dobrze czuli – sens: czego nawet oni sami mieli pełną świadomość.

71
Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem rychło po Bożym wstąpieniu między Żydy a po-
gany ku wierze nawróconemi, jeśli miany być dzierżany od krześcijanów z pogaństwa nawróco-
nych obrzędy Zakonu Starego, ustawili apostołowie, jako się w tej mierze oni zachować mieli – zob. 
Dz 15,1–21; Kromer odwołuje się tutaj do wydarzeń i ustaleń tzw. soboru w Jerozolimie (czyli soboru 
apostolskiego), który odbył się między 44 a 49 rokiem przy udziale apostołów, Pawła z Tarsu i star-
szych Kościoła. W jego trakcie ogłoszono, iż osoby niebędące pochodzenia żydowskiego nie muszą 
przestrzegać przepisów Prawa Mojżeszowego, aby stać się chrześcijanami. Zobowiązane były jedy-
nie do powstrzymania się od bałwochwalstwa, spożywania krwi i mięsa zwierząt uduszonych oraz 
od nierządu.

jeśli miany być dzierżany od krześcijanów – sens: czy miałyby być podtrzymywane (przestrzegane) 
przez chrześcijan.
„Widziało się Duchowi Ś[więtemu] i nam nie obciężać was jakim inym brzemieniem, jedno tymi po-
trzebnymi” – por. Dz 15,28: „Abowiem zdało się Duchowi Świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli 
na was ciężaru, oprócz tych potrzebnych”.
za potrzebne rzeczy przykazują – sens: nakazują jako rzeczy ważne.

72
jako wierzyły ine miasta, którym Paweł ś[więty] i „Sylas” bez pisma podawali, aby „strzegli ustaw onych, 
które były uchwalone przez apostoły i starsze, którzy byli w Hijeruzalem” – por. Dz 16,4: „A gdy chodzili 
po mieściech, podawali im ku chowaniu nauki, które były postanowione od apostołów i starszych, 
którzy byli w Jeruzalem”.

„Sylas” – Sylas (w zlatynizowanej wersji Sylwan) żył w I wieku. Był członkiem pierwszej gminy 
chrześcijańskiej w Jerozolimie, współpracownikiem Pawła Apostoła, a także jego towarzyszem pod-
czas drugiej podróży misyjnej.
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73
A gdzież w Ewanjelijej o dyjakoniech? A jednak je apostołowie swą mocą postanowili – zob. Dz 6,1–6 
(historia wybrania siedmiu diakonów).

74
„Chwalę was, bracia, iż mię we wszem pamiętacie, a jakom wam podał przykazania moje, dzierżycie” – 
por. 1Kor 11,2: „A chwalę was, bracia, iż we wszytkim na mię pamiętacie, a jakom wam podał roz-
kazania moje, trzymacie”.
„Ostatek sposobię, kiedy przyjdę” – por. 1Kor 11,34: „A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię”.

75
„A tak, bracia, stójcie a dzierżcie podania, których-eście się nauczyli bądź przez mowę naszę albo ka-
zanie, bądź też przez list” – 2Tes 2,14 (BT 2Tes 2,15): „Przeto, bracia, stójcie a trzymajcie podania, 
którycheście się nauczyli, choć przez mowę, choć przez list nasz”.
A to porównawa ustne podanie pismu – sens: A tak oto zrównuje ustny przekaz z zapisanym.

76
Niemasz i onego, o którym zmienkę czyni – sens: Nie ma i tego, o czym czyni wzmiankę.
„Coś słyszał ode mnie przy wielu świadków, to porucz wiernym ludziom, którzy się na to będą godzić, 
aby ine uczyli” – por. 2Tm 2,2: „a coś słyszał ode mnie przez wiele świadków, toż zalecaj wiernym 
ludziom, którzy sposobni będą i inszych uczyć”.

przy wielu – tj. w obecności wielu.
Czego poświadszają doktorowie ś[więci], jako Euzebijusz, „Gregorius Nazanzenus” a „Dionysius Areo-
pagita” – zob. Euseb. Demonstr. 1,8 = PG 22,75–76; Greg. Naz. Orat. 27,3 (Adversus Eunomianos) = 
PG 36,13–16; Dion. Eccl. hier. 1,1–5 = PG 3,369–378, zwłaszcza 371 i 375–378.

Euzebijusz – zob. wyżej obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
„Gregorius Nazanzenus” – zob. obj. I 104: Gregorius Nazanzenus.
„Dionysius Areopagita” – w rzeczywistości Kromer odwołuje się do Pseudo-Dionizego Areopa-

gity, teologa i filozofa chrześcijańskiego, żyjącego na przełomie V i VI wieku. Znany jest jako autor 
m.in. traktatów De caelesti hierarchia oraz De ecclesiastica hierarchia, w których ukazuje rzeczywistość 
przez pryzmat mającej swoje źródło w Bogu hierarchii bytów. Jako pierwszy posłużył się językiem 
filozoficznym neoplatonizmu do wyrażenia pojęć teologii chrześcijańskiej. W swych pracach, za-
wartych w tzw. Corpus Dionysiacum, przedstawiał się jako Dionizy Areopagita, nawrócony uczeń 
Apostoła Pawła.
a znaczy się to i z Ewanjelijej, gdzie Pan Krystus zgrai niektóre rzeczy pod przykrycim powiadał, a oso-
bliwie je samym apostołom wykładał – zob. Mt 13,2–9, Mk 4,1–9 (przypowieść o siewcy); Mt 13,18–23, 
Mk 4,14–20 (wyjaśnienie uczniom przypowieści o siewcy); Mt 13,24–30 (przypowieść o chwaście); 
Mt 13,36–43 (wyjaśnienie przypowieści o chwaście).

77
„Opowiadamy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezu Krysta, abyście się odłączali od każdego brata 
chodzącego nierządnie a nie wedle podania, które od nas wzięli” – por. 2Tes 3,6: „A opowiadamy wam, 
bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, iżbyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie 
chodzącego, a nie według podania, które wzięli od nas”.

Rozmowa II [69]–[77]
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78
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
abowiem acz w sercach ludzkich Bóg Zakon swój Nowy napisać przez Hijeremijasza proroka obiecał 
i napisał palcem swoim – zob. Jr 31,31–34 (cytat powtórzony w: Hbr 8,8–12): „Oto dni przychodzą, 
mówi Pan, i postanowię z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe; nie według 
przymierza, którem z ojcy ich postanowił w dzień, któregom ujął rękę ich, abych je wywiódł z ziemie 
Egipskiej, przymierze, które zgwałcili, a jam panował nad nimi, mówi Pan. Ale to będzie przymierze, 
które postanowię z domem Izraelowym: Po onych dniach, mówi Pan, dam Zakon mój do wnętrz-
ności ich, a na sercu ich napiszę ji. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nie będzie więcej uczył 
mąż bliźniego swego i mąż brata swego, mówiąc: Poznaj Pana. Bo wszyscy poznają mię od namniej-
szego ich aż do nawiętszego, mówi Pan. Bo się zlituję nad ich nieprawością, a grzechów ich więcej 
nie wspomionę”.
póki jeszcze Piotr mówił Kornelijuszowi a ludziom onym, którzy się około niego zebrali byli, na wszystkie 
padł Duch Święty – zob. Dz 10,44; Dz 11,15: „Te słowa gdy jeszcze Piotr mówił, padł Duch Święty 
na wszytki, którzy słuchali słowa”; „A gdym począł mówić, Duch Święty padł na nie, jako i na nas 
z początku”.

Kornelijuszowi – Korneliusz był bogobojnym rzymskim setnikiem z Cezarei, wspominanym 
w Dziejach Apostolskich (Dz 10, cały rozdział). W jego domu przebywał apostoł Piotr, który przekazał 
Korneliuszowi, jego rodzinie i przyjaciołom naukę wypływającą z Ewangelii. Po tym jak na wszyst-
kich wówczas zgromadzonych zstąpił Duch Święty, na polecenie Piotra został im – jako pierwszym 
nie-Żydom – udzielony chrzest z wody.

79
I ono-ć nie było bez sprawy Ducha Ś[więtego], gdy na jedno krótkie kazanie Piotrowo trzy, na drugie dwa 
tysiące ludzi się nawróciło – zob. Dz 2,41; Dz 4,4 (tutaj mowa nie o dwóch, lecz o pięciu tysiącach): 
„Którzy tedy przyjęli mowę jego, ochrzczeni są. I przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz”; 
„A wiele tych, którzy byli słowo usłyszeli, uwierzyło, i była liczba mężów pięć tysięcy”.

na jedno – tj. wskutek wysłuchania jednego.

80
A iżby to tak było, okazuje się z onego podskarbiego murzyńskiego królowej, o którym tcimy w Sprawach 
Apostolskich, którego mógł-ci Bóg bez wszelkiej pomocy ludzkiej oświecić, iżeby był sam przez się rozu-
miał ono pismo Ezaijaszowo, które czytał, a w Pana Krystusa uwierzył. A jednak tego nie uczynił, ale 
rozkazał Filipowi, aby się k niemu przyłączył a rozpowiedział mu o wierze Pańskiej – zob. Dz 8,25–39. 
Zgodnie z Bożym poleceniem diakon Filip dosiadł się do wozu urzędnika dworskiego królowej etiop-
skiej czytającego Księgę Izajaszową i wyjaśnił mu ją w kontekście Ewangelii. W rezultacie urzędnik 
przyjął chrzest z rąk Filipa.

81
I Kornelijusza rotmistrza mógł sam przez się natchnienim Ducha Ś[więtego] nawrócić, jednak tego nie 
uczynił, ani też przez anjoła, przez którego mu objawił, iż wdzięcznie przyjmował modlitwy i jałmużny 
jego, ale kazał mu przyzwać Piotra, za którego kazanim dopirzo go Duch Ś[więty] natchnął – zob. Dz 10 
(historia powołania setnika Korneliusza).
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82
Paweł ś[więty] przy nawróceniu swym zachwycon jest do raju i do trzeciego nieba – zob. 2Kor 12,2–4: 
„Znam człowieka w Chrystusie przed czternaścią lat (jeśli w ciele, nie wiem, jeśli prócz ciała, 
nie wiem, Bóg wie), iż takowy był zachwycony aż do trzeciego nieba. A znam takowego człowieka 
(jeśli w ciele, jeśli prócz ciała, nie wiem, Bóg wie), iż był zachwycon do Raju i słyszał tajemne słowa, 
których się człowiekowi nie godzi mówić”.
a tam słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi mówić, a jednak Bóg do miasta mu wniść 
kazał a tam mu miano powiedzieć, co by miał czynić – zob. Dz 9,7 (BT: Dz 9,6): „A Pan do niego: 
Wstań a wnidź do miasta, a tam ci powiedzą, co będziesz miał czynić. A mężowie oni, którzy z nim 
byli, stali zdumiawszy się, głos wprawdzie słysząc, lecz żadnego nie widząc”.
Co się przez Ananijasza z rozkazania Bożego wypełniło a tam za tym dopirzo wziął Ducha Świętego – 
zob. Dz 9,10–17 (passus opisujący wezwanie Ananiasza do tego, by przyjął Szawła i włożył na niego 
ręce, przez co ten napełniony zostanie Duchem Świętym).

84
Dlatego Paweł ś[więty] do Galatów pisząc, dawa znać, iże z słuchu wiary Ducha Ś[więtego] przyjmu-
jemy – zob. Ga 3,2–5: „Tego się tylko od was chcę nauczyć: z uczynków zakonnych wzięliście Ducha 
czyli z słuchania wiary? Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz ciałem bywacie wykonani? Tak-
żeście wiele cierpieli darmo? Jeśli jednak darmo! Który tedy wam dodawa Ducha i sprawuje mocy 
w was, z uczynkówli Zakonu czyli z słuchania wiary?”.

z słuchu wiary – mowa o przyjmowaniu wiary poprzez akt słuchania.
„Wiara przez słuch, a słuch przez Krystusowe słowo, a to słowo przez apostoły, których głos wyszedł na 
wszystkę ziemię, a słowa ich na kraj świata” – por. Rz 10,17–18: „Wiara tedy z słuchania, a słuchanie 
przez słowo Chrystusowe. Ale mówię: Zali nie słyszeli? I owszem: Po wszytkiej ziemi rozszedł się głos 
ich i na kraje świata słowa ich”.

86
Dawno to tak był Bóg przeźrzał i przez Dawida znakomicie objawił, iż ustmie Zakon krześcijański przez 
apostoły wszystkiemu światu miał być podan – zob. Ps 18(19),4–5 (BT: Ps 19(18),4–5): „Nie masz 
języków ani mów, które by nie słyszały głosów ich. Na wszytkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny 
okręgu ziemie słowa ich”.

ustmie Zakon krześcijański przez apostoły wszystkiemu światu miał być podan – sens: za pomocą 
mowy nauka chrześcijańska przez apostołów miała być rozgłoszona po całym świecie.

87
iżem nie pisać, ale uczyć a kazać rozkazał – por. Mt 28,19–20; Mk 16,15: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszystko, com wam 
kolwiek przykazał”; „Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu”.
ustmie dostateczniej wszystko podali – sens: za pomocą słowa mówionego wystarczająco wszystko 
przekazali.

88
(marg.) Iż i cichą sprawą <a> używanim obrzędnim wiele nam apostołowie podali – sens: że aposto-
łowie wiele (nauki) nam przekazali również za pomocą praktyki i sprawowania obrzędów bez słów.

Rozmowa II [78]–[88]
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89
Będę się modlił duchem, będę i myślą. A gdziebyś duchem błogosławił, ten, który jest na miejscu nie-
umiejętnego albo laika – jako my mówimy – jako rzecze «amen» na twoje błogosławieństwo? – por. 
1Kor 14,15–16: „Cóż tedy jest? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumieniem. Będę śpiewał 
duchem, będę śpiewał i rozumieniem. Lecz jeślibyś błogosławił duchem: który jest na miejscu nieuka, 
jakoż rzecze, Amen, na twe błogosławienie? Bo nie wie, co mówisz”.

ten, który jest na miejscu nieumiejętnego albo laika – tzn. ten, kto jest niewykształcony (tj. nieuczo-
ny i dlatego nie rozumie).
o których, jako były sprawowane, ani pisma, ani podania ustnego nie mamy – sens: na których temat, 
w jaki sposób były celebrowane, nie mamy ani przekazów pisanych, ani ustnych.
„Wszystko się u was niechaj utciwie a porządnie dzieje” – por. 1Kor 14,40: „A wszytko niech się dzieje 
uczciwie i wedle porządku”.
jedno używanim a sprawą stanowić – sens: tylko działaniem czy uczynkiem ustanowić (wprowadzić).

90
„prawdziwi bogomodlce w Duch<u> a w prawdzie Ojcu modłę dawać będą” – zob. J 4,23: „Ale przy-
chodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w Duchu i prawdzie”.

91
Co by się (iż Mojżeszów Zakon opuszczę) i z przyrodzonego zakonu pokazać mogło, gdzie Bóg takowe 
zwirzchowne sprawy i modły od Abla, Noego, Abraama, Jakoba, Izaaka, Melchizedecha, Joba i inych 
dobrych a świętych ludzi miłościwie a wdzięcznie przyjmował, a snadź i sam przykazował – zob. Rdz 
4,4; Rdz 8,20; Rdz 12,8; Rdz 35,14; Rdz 26,25; Rdz 14,18–20; Hi 42,10 (passusy ukazujące składanie 
ofiar i wznoszenie modłów miłych Bogu przez Abla, Noego, Abrahama, Jakuba, Izaaka, Melchizedeka 
i Hioba).

z przyrodzonego zakonu – tj. z prawa naturalnego.

92
Ano klękania na modlitwie nie telko Szczepan, Paweł i Piotr, ale i sam Pan Krystus używał – zob. 
Dz 7,59 (BT: Dz 7,60); Ef 3,14; Dz 9,40; Dz 20,36; Łk 22,41: „A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem 
wielkim, mówiąc: Panie, nie przyczytaj im tego grzechu! A to rzekszy, zasnął w Panu”; „Dlatego klę-
kam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa”; „A wygnawszy wszytkie precz Piotr, 
poklęknąwszy na kolana, modlił się”; „A gdy to rzekł, klęknąwszy na kolana swe, modlił się z nimi 
wszytkimi”; „A on oddalił się od nich, jakoby mógł zacisnąć kamieniem, a klęknąwszy na kolana, 
modlił się”.
O Trzech Króloch albo Mędrcach też nie bez przyczyny spomina ś[więty] Matusz, iż upadszy, dali Mu, 
to jest Dziecięciu Panu Krystusowi, modłę i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę – por. Mt 2,11: 
„I wszedszy w dom, naleźli dziecię z Marią, matką jego, i upadszy, pokłonili się jemu; a otworzywszy 
skarby swe, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

93
A w Maryjej Magdalenie sam Pan pochwalił, iż Mu nogi drogą maścią namazała a włosami ucirała – 
zob. J 12,3: „Maria tedy wzięła funt olejku szpikanardowego, drogiego, i namazała nogi Jezusowe, 
i utarła nogi jego włosami swoimi”.
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a ucznie swoje, którzy o to szemrali, zbakał – zob. J 12,7–8: „Zaniechajcie jej, aby na dzień pogrzebu 
mego zachowała to. Abowiem ubogie zawżdy z sobą macie, a mnie nie zawżdy macie”.
Takież i w grzesznicy, lubo taż Maryja, lubo ina była, pochwalił, iż mu nogi całowała, łzami je umywszy 
a włosami otarszy – zob. Łk 7,44–47: „I obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi: Wszedłem do 
domu twego, nie dałeś wody na nogi moje, a ta łzami polała nogi moje i włosami swemi otarła. Nie da-
łeś mi pocałowania, a ta, jakoż weszła, nie przestała całować nóg moich. Nie pomazałeś oliwą głowy 
mojej, a ta olejkiem nogi moje pomazała. Przeto powiadam ci, odpuszczają się jej wiele grzechów, iż 
wielce umiłowała. A komu mniej odpuszczają, mniej miłuje”.

94
Paweł też mężczyznom, modląc się, ręce podnosić każe – zob. 1Tm 2,8: „Chcę tedy, aby mężowie modlili 
się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów”.

95
Wiele inych takich obrzędów zwirzchownych „Dionysius Areopagita”, świętego Pawła uczeń, opisuje – 
zob. Dion. Eccl. hier. 4,2 (analiza czynności, gestów i artefaktów związanych z przyjęciem chrztu) = 
PG 3,475–476; Dion. Div. nom. 3,2–3 = PG 3,681.

„Dionysius Areopagita” – zob. wyżej obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.
Klimunt, Piotra ś[więtego] uczeń i namiastek – Klemens I, Klemens Rzymski (Clemens I / Clemens 
Romanus, zm. ok. 101) był trzecim lub czwartym papieżem. Był żydowskiego pochodzenia i według 
tradycji miał być wyświęcony przez Apostoła Piotra. Jest autorem Listu do Koryntian, będącego naj-
starszym zachowanym dokumentem papieskim. We wczesnym Kościele przypisywano mu autorstwo 
dwóch pism, które przeszły do historii pod nazwą Pseudoklementyn, jedno z nich stanowią Reco-
gnitiones. Zob. Clem. Rom. Recogn. 6,8–9 (analiza symboliki wody chrzcielnej w kontekście gestu 
przyjęcia do wspólnoty chrześcijan) = PG 1,1351–1353. Zob. także Monachus obj. II 1,102: Multa 
eiusdem modi…
których się już za nich krześcijanie dzierżeli, a nie mniej, jedno jako Pańskie przykazanie w poczliwości 
je mieli, nie badając się wszetecznie, co się przez nie znamienowało – sens: które już za ich czasów 
chrześcijanie praktykowali i traktowali je nie inaczej, jak tylko ze czcią jako przykazanie Pańskie, 
nie usiłując niegodziwie dociekać, co się przez nie wyraża.
nie wszystkim pospolicie objawiali – sens: nie wszystkim powszechnie ujawniali (oznajmiali).

96–98
„Basilius”, biskup święty – zob. obj. I 101: „Basilius”.
przed dwiemanaścieset lat – tj. przed 1200 laty.
„Ustawy, które w Kościele są objawiony, niektóre mamy z nauki na piśmie wydanej, niektóre z apostol-
skiego podania w tajemnicy-śmy przyjęli, które oboje równą moc mają ku bogomodlstwu, ani się w tym 
kto spira, ktokolwiek chocia z wirzchu trochę ich ukusił. A gdziebyśmy zwyczaje, które na piśmie nie 
są podane, za niepotrzebne odrzucić chcieli, nie chcąc i to zarzucimy, co w Ewanjelijej potrzebnego jest 
ku zbawieniu, i owszem – kazanie wiary w gołe imię obrócimy”. A wyliczywszy niektóre takie podania 
i zwyczaje, pyta: „Z któregoż pisma to mamy? Izali nie z osobliwego a tajemnego podania? Iza nie 
z nauki, którą ojcowie naszy w milczeniu (które wszeteczne ludzie pobudza, a próżnujące albo niedbałe 
odpycha) zachowali chędogo, jako ci, którzy wiedzieli, iż utcienie tajemnic milczenim zachowane bywa, 
abowiem na co nieświęconym ani poźrzeć się nie godzi, jakoby było przystało to pismem wyjawić?”. 

Rozmowa II [89]–[98]



Objaśnienia388

A spomniewszy Mojżesza, jako on był służbę Bożą u Żydów sposobił i rozrządził, pospolity lud od niej 
oddaliwszy, dalej pisze: „Tymże obyczajem apostołowie i ojcowie w tajemnym milczeniu obrzędów powa-
gę zachowali”. A niżej: „A to jest przyczyna, czemu niektóre rzeczy podane są bez pisma, iżeby poznanie 
ustaw nie było zaniedbane, a za zwyczajem nie przyszło wzgardzenie u pospolitego człowieka” – zob. 
Basil. De Spirit. Sanct. 27,66 = PG 32,187–190. Być może Kromer dokonał tłumaczenia na język pol-
ski na podstawie łacińskiego przekładu Janusa Cornariusa, zob. Basil. Opera omnia, s. 375–376. Zob. 
Monachus obj. II 1,103: Dogmata, quae in ecclesia servantur…

oboje równą moc mają ku bogomodlstwu – sens: obie jednako są skuteczne w modlitwach (podczas 
modlitw).

kazanie wiary w gołe imię obrócimy – tj. wykład wiary stanie się tylko pustym słowem.
utcienie tajemnic milczenim zachowane bywa – sens: uszanowanie tajemnic odbywa się poprzez 

milczenie (zachowanie milczenia bywa wyrazem uszanowania tajemnic).
abowiem na co nieświęconym ani poźrzeć się nie godzi, jakoby było przystało to pismem wyjawić – 

sens: albowiem na co niepobłogosławionym (niewyświęconym, niewtajemniczonym) nawet spojrzeć 
nie przystoi, jakże by przystało ujawniać to w piśmie.

99
„Dionysius” – zob. wyżej obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.
w księgach namienionych do Tymoteusza – zob. tekst II 95. Chodzi tutaj o Tymoteusza, ucznia i adre-
sata dwóch listów Apostoła Pawła.
„Strzeż pilnie, abyś święte świętych, to jest tajemne sprawy naszego zakonu nie wynosił ani dopuścił, aby 
ich zmazane oczy nie zgwałciły, ale i owsze<m>, w utciwości je będziesz miał, a tajemne obrzędy Boże 
duchownymi, nie widomymi, znajmościami będziesz tcił a nieporuszone zachowasz, nikak jeich pospo-
licie prostym albo niewprawionym nie podawając, ale świętym tylko świętych rzeczy wykłady uczciwie 
objawisz” – zob. Dion. Eccl. hier. 1,5 = PG 3,378.

tajemne obrzędy Boże duchownymi, nie widomymi, znajmościami będziesz tcił a nieporuszone za-
chowasz, nikak jeich pospolicie prostym albo niewprawionym nie podawając – sens: będziesz czcił 
i niezmienne zachowasz święte obrzędy religijne nie dającymi się zobaczyć, lecz duchowymi umie-
jętnościami, w żaden sposób nie przekazując ich powszechnie (nie zdradzając ich) ludziom prostym 
albo niewtajemniczonym.

100
wiele ani ustmie, ale cichą sprawą a używanim obrzędnym nam podali – sens: wiele wcale nie ustnie, 
lecz bezsłownym czynem czy aktem obrzędowym nam przekazali.
nie sadząc się ani na rozum swój – sens: nie polegając ani na własnym rozumie.

101
nie do podania ustnego albo i tego cichego a zwyczajnego – sens: nie do przekazu ustnego albo i do tego 
bezsłownego czy zwyczajowego (wynikłego ze zwyczajowej praktyki).
„Badajcie się w Piśmie” – por. J 5,39: „Rozbierajcie Pisma”.
„Za nie dlatego błądzicie, iż nie umiecie Pisma?” – sens: Czyż nie dlatego popełniacie błędy, że nie znacie 
Pisma? Por. Mk 12,24: „Izaż nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”.
A toż, chcąc im Pan okazać, iż nie tylko nic przeciw Pismu Zakonu od Boga im przez Mojżesza danego, ale 
i owszem – jaśnie wedle Pisma onego nauka i sprawa Jego wszystka była, do Pisma je odsyła, na którym się 
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oni sadzili a w nim wszystkę nadzieję swą pokładali, co im też tamże u Jana ś[więtego] Pan przypomina – 
zob. J 5,39: „bo się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo dają o mnie”.
iż kto kogo ku uwierzeniu i przyzwoleniu chce przywieść, musi tym, czemu on miejsce dawa – sens: że 
gdy ktoś chce sprawić, by ktoś uwierzył i okazał uległość, musi posłużyć się tym, co dla niego (tj. stro-
ny przeciwnej) jest ważne.

102
Przeto też Paweł ś[więty] do Galatów, którzy wiarę i naukę Krystusowę przyjąwszy, przedsię Zakonu 
się dzierżeli, pedagogiem, to jest dziecinnym wodzem albo sprawcą Zakon zowie, iż przezeń Żydowie 
ku wierze Krystusowej przyprowadzeni być mieli – zob. Ga 3,23–28: „A przedtym, niż przyszła wiara, 
byliśmy pod Zakonem strzeżeni, będąc zamknięci ku tej wierze, która miała być objawiona. A przetoż 
Zakon pedagogiem naszym był w Chrystusie, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przy-
szła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Abowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę, 
która jest w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się 
w Chrystusa. Nie jest Żyd ani Greczyn, nie jest niewolnik ani wolny, nie jest nężczyzna ani niewiasta. 
Abowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie”.
„Gdy wiara przyszła, jużeśmy nie pod pedagogiem” – zob. Ga 3,25: „Lecz gdy przyszła wiara, już nie je-
steśmy pod pedagogiem”.

103
Ponieważ jest Zakon Pański a Słowo Boże, które trwa na wieki, jako świadszy Ezaijasz – zob. Iz 40,8: 
„Uschła trawa i opadł kwiat, lecz słowo Pana naszego trwa na wieki”.
ale nie inym obyczajem, jedno którym jest od Boga podane – sens: ale nie w inny sposób, tylko w taki, 
który został przekazany przez Boga.
Aby nie młodszy starszemu służył, ale starszy młodszemu – słowa wypowiedziane przez Boga do cię-
żarnej Rebeki, gdy doszło do walki dzieci w jej łonie, zob. Rdz 25,23; Rz 9,12–13 (BT: Rz 9,12): „Który 
odpowiadając rzekł: Dwa narodowie są w żywocie twoim i dwoi ludzie z żywota twego rozdzielą się, 
a jeden lud zwycięży drugi lud, i starszy będzie służył młodszemu”; „nie z uczynków, ale z tego, który 
powoływa, rzeczono jej: Że więtszy będzie służył mniejszemu”.
o „Esau” a Jakobie – tj. o Ezawie i Jakubie, synach Izaaka i Rebeki.

104
Abowiem nie dlatego Bóg dał Żydom Stary Zakon, aby kto przezeń mógł być usprawiedliwion i zbawion, 
ale wnet po przestąpieniu a grzechu pirwszych rodziców naszych obiecał nie Żydom, których jeszcze na 
świecie nie było, ale potomstwu onych pirwszych ludzi, to jest wszemu rodzajowi ludzkiemu, Zbawiciela 
a skażcę węża, to jest czarta, który był zwiódł i w swoję moc wziął rodzaj ludzki – zob. Rz 3,20; Rz 4,16; 
Ga 2,16; Hebr 7,1–3; Rdz 3,15: „bo z uczynków Zakonu żadne ciało nie będzie przed nim usprawie-
dliwione. Bo przez Zakon poznanie grzechu”; „Dlatego z wiary, aby wedle łaski była mocna obietnica 
wszytkiemu nasieniu: nie tylko temu, które jest z Zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, 
który jest ociec nas wszytkich”; „Lecz wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków 
Zakonu, jedno przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my w Chrystusa Jezusa wierzymy, abyśmy byli uspra-
wiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu: przeto iż nie będzie usrpawiedliwione 
z uczynków Zakonu wszelkie ciało”; „Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą, i między 
nasieniem twym, a nasieniem jej, ona zetrze głowę twoję, a ty czyhać będziesz na piętę jej”.

Rozmowa II [98]–[104]
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105
Także i Abramowi obiecał plemię albo nasienie, przez które błogosławiony miały być wszystki narody 
ziemie – zob. Rdz 22,17–18; Ga 3,8: „błogosławić ci będę i rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy 
niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim: posiędzie nasienie twoje brony nieprzyjaciół 
swoich i BŁOGOSŁAWIONE BĘDĄ w nasieniu twoim wszytkie narody ziemie, żeś był posłuszny 
głosu mego”; „A upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogany, przedtym opowiadało Abra-
hamowi: Iż będą błogosławione w tobie wszytkie narody”.
także Izaakowi i Jakobowi kilkoset lat przed danim Zakonu – zob. Rdz 26,2–5; Rdz 28,13–15: „I ukazał 
mu się Pan, i rzekł: Nie zstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ja tobie powiem. I bądź gościem 
w niej, a będę z tobą i będęć błogosławił: tobie bowiem i nasieniu twemu dam te wszytkie kraje pełniąc 
przysięgę, którąmem przyrzekł Abrahamowi, ojcu twemu. I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy 
niebieskie, i dam potomkom twoim wszytkie te krainy. I będą błogosławione w nasieniu twoim wszyt-
kie narody ziemie: dlatego iż był posłuszny Abraham głosu mego i strzegł przykazania i mandatów 
moich, i zachował ceremonie i prawa moje”; „Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. 
Ziemię, na której śpisz, tobie dam i nasieniu twemu. I będzie nasienie twe jako proch ziemie: rozsze-
rzysz się na zachód i na wschód, na północy i na południe, i będą błogosławione w tobie i w nasieniu 
twoim wszytkie pokolenia ziemie. I będę stróżem twoim, gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę cię do 
tej ziemie, i nie opuszczę, aż wypełnię wszytko, com rzekł”.

106
Także i wszem Żydom na on czas, kiedy im Zakon dawał, przez Mojżesza obiecał proroka zbudzić z ichże 
braci a w ustach jego słowo swoje położyć. A kto by słów onego proroka słuchać nie chciał, nad tym się 
sam Bóg chciał mścić – zob. Pwt 18,18–19: „Proroka im wzbudzę z pośrzód braciej ich, podobnego 
tobie, i włożę słowa moje w usta jego, i będzie mówił do nich wszytko, co mu przykażę. A kto by słów 
jego, które będzie mówił w imię moje, słuchać nie chciał, ja zemścicielem będę”.

108
dla przestąpienia, to jest dla powciągnienia Żydów krnąbrnych a ku złościam, a zwłaszcza ku bałwo-
chwalstwu pochopnych, pokąd by nie przyszedł Zbawiciel albo Mesyjasz obiecany – zob. Ga 3,19: „Cóż 
tedy Zakon? Postanowiony jest dla występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał, rozrządzony 
przez Anjoły w ręce pośrzednika”.
aby obirając się i rozmyślając około służby Bożej – sens: aby zajmując się i namyślając się nad Bożą 
służbą.
a ofiarując Mu pirworodne rzeczy, dziesięcinę i ine ofiary, iż od Niego to wszystko i wszystko dobre 
mają, pamiętali i wyznawali – sens: a składając Mu w ofierze pierwsze zbiory plonów, dziesięcinę 
i inne ofiary, by pamiętali i z uwielbieniem rozgłaszali, że wszystko to i wszystko, co dobre, mają 
od Niego.
wedle Jego wolej we wszem się rządzili – sens: zgodnie z Jego wolą we wszystkim sprawowali się; w każ-
dej sprawie postępowali, kierując się Jego wolą.
A gdzieby tego wszystkiego z dobrej wolej nie czynili, aby bojaźnią ciężkich a srogich kaźni, tak urzęd-
nych, jako od samego Boga rozmaicie a widomie przepuszczanych, od złości się powciągali – sens: 
A gdyby nie chcieli tego czynić z dobrej woli, aby powstrzymywali się od grzeszenia, powodowani 
bojaźnią przed ciężkimi i srogimi, dla wszystkich widocznymi karami tak urzędowymi (tj. nałożonymi 
prawnie), jak i dopuszczanymi przez samego Boga na różne sposoby.
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109
„Cokolwiek jest napisano (rozumiej – w Starym Zakonie, bo o tym tam rzecz), ku naszej nauce napisa-
no, abyśmy przez cirpliwość a pocieszenie Pisma nadzieję mieli – por. Rz 15,4: „Abowiem cokolwiek 
napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy, przez cierpliwość i pociechę Pisma, nadzieję mieli”.
„Wszelkie Pismo z Bożego natchnienia a pożyteczne ku nauce, ku karaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu 
w sprawiedliwości, aby był doskonały człowiek Boży, na każdy uczynek dobry gotów – 2Tm 3,16–17: „Wszelkie 
Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu 
w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony”.

110
w Pięci Księgach Mojżeszowych – tj. w Pięcioksięgu Mojżesza; mowa o Torze, pierwszych pięciu księ-
gach Starego Testamentu, świętej księdze judaizmu.
są wobiec od Żydów przyjęte a w poczcie Pisma Ś[więtego] Starego poczytane – sens: są powszechnie 
przez Żydów przyjęte i włączone w rejestr starotestamentowych ksiąg biblijnych.

111
To wszystko napisano przodkiem dla Żydów, aby Boga mądrość, władzą i dobroć Jego, i dobrodziejstwa 
przeciw sobie a swoje niedostatki znali, a znając to, aby się ku Bogu uciekali, a wedle Jego wolej się spra-
wując, przykładów dobrych naśladując a złych się wystrzegając, od Niego wspomożenia i wszego dobrego 
oczekawali – zob. Rz 15,4–6: „Abowiem cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy, przez 
cierpliwość i pociechę Pisma, nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście 
jednoż między sobą rozumieli wedle Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednemi usty, czcili Boga 
i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

112
Potym i dla nas, jako świadszy Paweł ś[więty], to jest dla potwirdzenia naszego, abyśmy tym mocniej 
i stalej wierzyli, iż Pan Jezus Krystus jest Syn Boga, który niebo i ziemię stworzył, i Syn Człowieczy, 
Zbawiciel i Mistrz świata wszystkiego, on, który w Zakonie Starym był obiecan – zob. Hbr 7,13–25: „Bo 
o którym się to mówi, z inszego jest pokolenia, z którego żaden nie pilnował ołtarza. Abowiem jawna 
jest, iż z Juda poszedł Pan nasz: w którym pokoleniu nic o kapłaniech nie mówił Mojżesz. A jeszcze 
daleko więcej jawna rzecz jest, jeśliże na podobieństwo Melchisedecha powstaje inszy kapłan, który 
nie wedle Zakonu rozkazania cielesnego zstał się, ale wedle mocy żywota nieskazitelnego. Abowiem 
świadczy: Iż ty jesteś kapłanem na wieki, wedle porządku Melchisedechowego. Odrzucenie iście zstaje 
się przeszłego przykazania dla słabości jego i niepożyteczności: bo Zakon niczego nie przywiódł ku 
doskonałości: ale wprowadzenie lepszej nadzieje przez którą przybliżamy się ku Bogu. A ponieważ 
jest nie bez przysięgi (bo inni bez przysięgi kapłany zostali, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do 
niego: Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Tyś jest kapłanem na wieki) tym lepszego testamentu zstał się 
Jezus rękojmią. A innych ci wiele się kapłany zstawało, dlatego iż im śmierć trwać nie dopuszczała: ale 
ten, iż na wieki trwa, wiekuiste ma kapłaństwo. Przetoż i zbawić na wieki może przystępujące przez 
niegoż do Boga: zawsze żywiąc, aby się wstawiał na nami”.

dla potwirdzenia naszego – tj. dla utwierdzenia nas (w wierze).

113
A jako się to wypełniło – A skoro się to wypełniło.

Rozmowa II [105]–[113]
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„Badajcie się w Piśmie”, a wnet przykłada: „Bo to o mnie świadectwo daje” – por. J 5,39: „Rozbierajcie 
Pisma: bo się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo dają o mnie”.

114
A gdzież ono podziejesz, com z Pawła ś[więtego] przypominał: „Cokolwiek jest napisano, ku naszej nauce 
napisano” – zob. wyżej obj. II 109: Cokolwiek jest napisano…
Ale-ć to będzie przeciw Pawłowi ś[więtemu], przeciw ustawie apostolskiej, o której-eś wyższej spominał – 
zob. Dz 15,22–29 (fragment opisujący wysłanie do Antiochii Pawła, Barnaby, Judy i Sylasa z dekretem tzw.
soboru w Jerozolimie (czyli soboru apostolskiego), zgodnie z którego postanowieniami osoby niebędące 
pochodzenia żydowskiego nie muszą przestrzegać przepisów Prawa Mojżeszowego, aby stać się chrze-
ścijanami). O dekrecie mowa była we wcześniejszych passusach Rozmowy wtórej, zob. tekst II 71.
chcesz li nie błądzić – sens: jeśli nie chcesz błądzić.

115
„Abowiem gdy pogani, którzy zakonu nie mają (rozumiej – pisanego), z przyrodzenia czynią to, co jest 
w zakonie, takowi nie mający zakonu, sami sobie zakonem, którzy okazują skutek zakonu napisany 
w sercach swoich” – por. Rz 2,14–15: „Bo gdy pogani, którzy nie mają Zakonu, z przyrodzenia czynią, 
co Zakon ma, tacy, Zakonu nie mający, sami sobie są Zakonem; którzy okazują dzieło Zakonu napi-
sane na sercach swoich”.

116
Ale też za zakażenim przyrodzenia ludzkiego przez grzech zaćmiony i wymazany jakmiarz były z serc 
ludzkich ty przykazania – sens: Ponieważ wskutek zepsucia ludzkiego przyrodzenia (natury) grzechem 
pierworodnym przykazania te zostały przytłumione i niemal wymazane z ludzkich serc.

117
nie jesteśmy od nich wyjęci – nie jesteśmy z nich zwolnieni.
w której mierze – tj. pośród których.
które zowiemy łacińskim językiem „moralia praecepta”, jakoby rzekł – obyczajne przykazania – doko-
nany przez Tomasza z Akwinu podział Prawa Mojżeszowego (lex vetus) na praecepta moralia, prae- 
cepta ceremonialia et praecepta iudicalia chętnie był przywoływany za czasów Kromera w traktatach 
neoscholastycznych, zob. m.in. Soto, De iust. et iurem.
nie słuchacze Zakonu sprawiedliwi są przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają skutkiem Zakon, będą 
usprawiedliwieni – sens: nie ci, którzy słuchają Prawa, są sprawiedliwi w oczach Boga, ale ci, którzy 
realizują je czynnie, zostaną usprawiedliwieni. Zob. Rz 2,13: „Abowiem nie słuchacze Zakonu spra-
wiedliwymi są u Boga, ale którzy Zakon czynią, będą usprawiedliwieni”.
„Chcesz li wniść do żywota, chowaj przykazania” – por. Mt 19,17: „A jeśli chcesz wniść do żywota, 
chowaj przykazania”.
a ty wszystkie się w miłości Boga i bliżniego zamykają – Rz 13,8–9; Ga 5,14: „Nie bądźcie nikomu nic 
winni, jedno abyście się społecznie miłowali: bo kto miłuje bliźniego, Zakon wypełnił. Abowiem: 
Nie będziesz zabijał, Nie będziesz kradł, Nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, Nie będziesz po-
żądał, i jeśli które jest insze przykazanie, w tym słowie się zamyka: Będziesz miłował bliźniego twego 
jako siebie samego”; „Bo wszytek Zakon w jednej się mowie wypełnia: Będziesz miłował bliźniego 
twego jako samego siebie”.
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także i sam Pan u Matusza ś[więtego] – zob. Mt 22,37–39: „Rzekł mu Jezus: Będziesz miłował Pana 
Boga twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze twojej, i ze wszytkiej myśli twojej. Toć jest 
nawiętsze i pierwsze przykazanie. A wtóre podobne jest temu: Będziesz miłował bliźniego twego jako 
samego siebie”.

118
„A to przykazanie mamy od Boga: kto Boga miłuje, aby i brata swego miłował” – por. 1J 4,21: „A to 
rozkazanie mamy od Boga, aby który miłuje Boga, miłował i brata swego”.
A tak od takiego przykazania nas Paweł i drudzy apostołowie nie wyjęli, acz to też nam oznajmują, 
iż takie przykazanie myśli i żądz naszych wolej Bożej przeciwnych powściągnąć nie może, i owszem, 
je niejako pobudza, jako świadszy Paweł ś[więty] do Rzymianów pisząc – zob. Rz 7,8: „Lecz grzech, 
wziąwszy przyczynę przez zakazanie, sprawił we mnie wszelaką pożądliwość. Abowiem bez Zakonu 
był grzech martwy”.

120
wolą naszę naprawia, a chuć i możność nam daje ku wypełnieniu przykazania i wolej Bożej; k temu też 
i krewkość, i niedostatek nasz miłościwie ogradza i napełnia – sens: wolę naszą kieruje ku dobremu 
i daje nam chęć i możliwość wypełnienia przykazania i woli Bożej; oprócz tego miłościwie ogranicza 
naszą słabość i niedoskonałość i przychodzi im z pomocą.
To-ć jest prawe, dobre a krześcijańskie używanie przykazania takowego, które obyczajnym zowiemy, 
którego się Galatowie nie dzierżeli, z Zakonu, a nie z Krystusa sprawiedliwości a z podobania Panu 
Bogu, szukając, a dlatego je Paweł ś[więty] surowie bakał – zob. Ga 5,22–23: „A owoc Ducha jest mi-
łość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, cichość, wiara, skromność, 
wstrzymieźliwość, czystość. Przeciwko takowym nie masz Zakonu”.

którego się Galatowie nie dzierżeli, z Zakonu, a nie z Krystusa sprawiedliwości a z podobania Panu 
Bogu, szukając, a dlatego je Paweł ś[więty] surowie bakał – sens: którego Galatowie się nie trzymali 
(nie przestrzegali), szukając go w Prawie, nie zaś w Chrystusowej sprawiedliwości i chęci podobania 
się Bogu, za co święty Paweł surowo ich ganił.
„abowim koniec Zakonu jest Krystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu”, jako tenże Paweł ś[więty] Rzymia- 
nom pisał – por. Rz 10,4: „Bo Chrystus koniec Zakonu, ku sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu”.

koniec Zakonu jest Krystus – kresem (w zn.: celem, wypełnieniem) Prawa jest Chrystus.
Tego-ć nie przyszedł kaz<i>ć Krystus, ale wypełniać, jako sam u Matusza świętego powieda – zob. 
Mt 5,17: „Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować Zakon abo Proroki: nie przyszedłem roz-
więzować, ale wypełnić”.
O tym i Paweł pisze, iż go nie kazimy, ale stanowimy – zob. Rz 3,31: „Zakon tedy psujemy przez wiarę? 
Uchowaj Boże! Ale Zakon stanowimy”.

121
które przykazania zową „ceremonialia”, to jest obrzędne – na temat podziału Prawa Mojżeszowego 
zob. obj. III 117: które zowiemy łacińskim językiem „moralia praecepta”…

122
Ty – dziś: te.
obowiązek ich miejsca nie miał – sens: nakaz ich przestrzegania nie obowiązywał.

Rozmowa II [113]–[122]
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Jako obrzezanie Abramowi tylko i potomkom jego a niewolnikom ich przykazane było, i to mężczyznam 
samym – zob. Rdz 17,10–13; Kpł 12,2–3: „To jest przymierze moje, które zachowacie między mną 
a wami i nasieniem twym po tobie: obrzezany będzie z was każdy mężczyzna. A obrzeżecie ciało 
odrzezku waszego, aby było na znak Przymierza między mną a wami. Dzieciątko ośmi dni będzie 
obrzezano między wami, każdy mężczyzna w narodziech waszych: tak w domu urodzony sługa, jako 
i kupiony, będzie obrzezany, i którykolwiek nie jest z pokolenia waszego. I będzie umowa moja na 
ciele waszym na przymierze wieczne”.
A tak ine narody i białygłowy żydowskie nie były na nie powinny – zob. Kpł 12,5: „A jeśli dzieweczkę 
urodzi, nieczysta będzie dwie niedziele, według zwyczaju choroby miesięcznej, a sześćdziesiąt i sześć 
dni będzie mieszkać we krwi oczyścienia swego”.

nie były na nie powinny – tj. nie były do nich zobowiązane.

123
a gdy ono przymierze już przez ine nowe, które Bóg przez Hijeremijasza i drugie proroki był obiecał – 
zob. Jr 31,31–34: „Oto dni przychodzą, mówi Pan, i postanowię z domem Izraelskim i z domem 
Judzkim przymierze nowe; nie według przymierza, którem z ojcy ich postanowił w dzień, któregom 
ujął rękę ich, abych je wywiódł z ziemie Egipskiej, przymierze, które zgwałcili, a jam panował nad 
nimi, mówi Pan. Ale to będzie przymierze, które postanowię z domem Izraelowym: Po onych dniach, 
mówi Pan, dam Zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę ji. I będę im Bogiem, a oni 
będą mi ludem. I nie będzie więcej uczył mąż bliźniego swego i mąż brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana. Bo wszyscy poznają mię od namniejszego ich aż do nawiętszego, mówi Pan. Bo się zlituję nad 
ich nieprawością, a grzechów ich więcej nie wspomionę”.

i drugie proroki był obiecał – zob. Ez 11,17–20; Oz 2,18–24 (BT: Oz 2,20–25): „Przeto mów: To 
mówi Pan Bóg: Zbiorę was z narodów i skupię z ziem, po którycheście rozproszeni, a dam wam ziemię 
Izraelowę. I wnidą tam, i zniosą wszytkie urazy, i wszytkie obrzydłości jej z niej. I dam im serce jedno 
i ducha nowego dam do wenętrzności ich, i odejmę serce kamienne z ciała ich, i dam im serce 
mięsiste, żeby chodzili w przykazaniach moich a strzegli sądów moich i czynili je: aby mi byli ludem, 
a ja im był Bogiem”; „I postawię z nimi przymierze dnia onego, ze źwierzem polnym i z ptastwem 
powietrznym, i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemie i dam im spać bezpiecz-
nie. I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie i w miłosierdziu 
a w litościach. I poślubię cię sobie w wierze: a poznasz, żem ja Pan. I będzie dnia onego: Wysłucham, 
mówi Pan, wysłucham niebios, a one wysłuchają ziemię, a ziemia wysłucha pszenice i wino i oliwę, 
a te wysłuchają Jezrahela. I posieję ją sobie w ziemi, i zmiłuję się nad tą, która była Bez Miłosierdzia. 
I rzekę Nie Ludowi Memu: Lud mój jesteś ty, a on rzecze: Bóg mój jesteś ty”.

124
O ofiarach, jako mają być ofiarowane, nie wszystkim Żydom, ale kapłanom telko przykazanie dano jest – 
zob. Kpł 6; Kpł 7,1–21.31–35 i in.
A iż nie wszędy Żydowie bydło Bogu ofiarować ani święta ustawione święcić mieli, jaśnie to najdziesz 
opisano „Deut[eronomii]” XII – zob. Pwt 12,5–6.11.13–14; Pwt 16,1–15 (odwołanie do passusów, 
w których mowa jest o przepisach dotyczących miejsc składania ofiar oraz obchodzenia świąt).
Acz się ku onemu miejscu i skrzyni Bożej nigdy już przywrócić nie mają, wedle Proroctwa Danielowego – 
zob. Dn 9,26–27: „A po tegodniów sześćdziesiąt i dwu będzie zabit Chrystus, a nie będzie ludem jego, 
który się go zaprzy. A miasto i świętynią skazi lud z wodzem, który przydzie, a koniec jego spusto-
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szenie, a po skończeniu wojny postanowione spustoszenie. A zmocni przymierze z mnogimi tydzień 
jeden, a w pół tegodnia ustanie ofiara i ofiarowanie i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia i aż 
do skończenia końca będzie trwać spustoszenie”.

ku onemu miejscu i skrzyni Bożej – nawiązanie do proroctwa z Księgi Daniela o „siedemdziesięciu 
tygodniach”, kiedy ma się dopełnić spustoszenie Jerozolimy; zob. obj. I 63. Owa „skrzynia Boża” to 
Arka Przymierza, nazywana „Skrzynią Świadectwa”; miała ona kształt prostokątnej skrzyni i powle-
czona była złotem; zob. 2Sm 6,1–23.
to znak, iż już koniecznie kapłaństwo ono i ofiary ustały, a nie wieczne to przykazanie było, co i Pa-
weł ś[więty] poświadsza, do Żydów pisząc – zob. Hbr 9,8–12: „To dając znać Duch Święty, iż jeszcze 
nie była objawiona droga świętych, póki jeszcze stał pierwszy przybytek. Co jest podobieństwem 
teraźniejszego czasu, wedle którego dary i ofiary ofiarowane bywają, które nie mogą wedle sumnienia 
doskonałym uczynić służącego Bogu, gdyż są tylko w pokarmiech i w napojach, i w różnych omywa-
niach, i sprawiedliwościach ciała aż do czasu naprawienia stanowione. Ale Chrystus, stawiwszy się 
Nawyższym Kapłanem dóbr przyszłych, przez więtszy i doskonalszy przybytek nie ręką uczyniony, 
to jest, nie tego stworzenia, ani przez kreẃ kozłów abo cielców, ale przez własną kreẃ wszedł raz do 
świątnice, nalazszy wieczne odkupienie”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…

126
A jednak i ty, i wszystkie przykazania Boże wieczne są, jako świadszy Mędrzec – zob. Syr 1,5 (BT: brak): 
„Zdrój mądrości słowo Boże na wysokości, a drogi jej przykazania wieczne”.
„abowiem Zakon duchowny jest”, jako świadszy Paweł ś[więty] – por. Rz 7,14: „Bo wiemy, iż Zakon jest 
duchowny, a jam jest cielesny, zaprzedany pod grzech” (por. też niżej II 147 i 159).
a miał w sobie tylko cień przyszłego dobra, a nie prawie istne rzeczy – Hbr 10,1: „Abowiem Zakon 
mając cień przyszłych dóbr, nie sam obraz rzeczy, na każdy rok temiż samymi ofiarami, które ofiarują 
ustawicznie, nigdy nie może doskonałymi uczynić przystępujące”.

cień przyszłego dobra, a nie prawie istne rzeczy – tj. cień (zarys) przyszłych dóbr, a nie same realne rzeczy.
który nie ożywia, ale zabija – por. 2Kor 3,6: „bo litera zabija, a Duch ożywia”.
ale i na on czas więcej po nich chciał mieć ono, co się przez nie znamienowało – sens: ale nawet wówczas 
najbardziej chciał od nich (tj. Żydów) otrzymać to, co się przez nie wyrażało (co było wyrazem ich 
symbolicznej czy duchowej wykładni).

127
„Dałem im przykazania niedobre a sądy albo sprawy, w których nie będą żyć” – por. Ez 20,25: „Przetoż 
i ja dałem im przykazania niedobre i sądy, w których by nie żyli”.

w których nie będą żyć – tj. według których nie będą mogli żyć.
„Co mi po mnóstwie ofiar waszych?” – por. Iz 1,11: „Cóż mi po mnóstwie ofiar waszych?”.
„Kadzenie wasze brzydkie mi jest; nowych księżyców, sobót i inych świąt nie będę cierpiał” – por. Iz 1,13: 
„Nie ofiarujcież więcej ofiary próżno, kadzenie jest mi obrzydłością. Nowiu miesiąca i szabatu, i in-
nych świąt, nie ścierpię”.

nowych księżyców, sobót – mowa o świętach nowiu i szabatach.

128
„Obrzeżcież serca wasze” – por. Pwt 10,16: „A tak obrzeżcie odrzezek serca waszego, a karku waszego 
dalej nie zatwardzajcie”.

Rozmowa II [122]–[128]
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„Obrzeże Pan Bóg twój serce twoje i serce pokolenia twego, abyś miłował Pana Boga twego ze wszystkie-
go serca twego a ze wszystkiej dusze twojej” – por. Pwt 30,6: „Obrzeże Pan Bóg twój serce twe i serce 
nasienia twego, żebyś miłował Pana Boga twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze twojej, 
abyś mógł żyć”.
O tymże obrzezaniu i Hijeremijasz mówi – zob. Jr 4,4: „Obrzeżcie się Panu a odejmicie odrzezki serc waszych”.
O tym i Paweł święty spomina, do Rzymianów pisząc, iż „chwała jego [tj. obrzezania] nie od ludzi, ale 
od Boga jest” – zob. Rz 2,29: „ale który w skrytości Żydem jest, i obrzezanie serca w duchu, nie w li-
terze: którego chwała nie z ludzi, ale z Boga jest”.
„Myśmy jest obrzezanie, którzy duchem służymy Bogu a chełpimy się z Jezu Krysta” – por. Flp 3,3: „Abo-
wiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chłubimy się w Chrystusie Jezusie”.

129
Także ofiary, jakie Bóg lubi, przez Dawida na wielu miejsc dawa znać – sens: Ofiary, jakie Bogu są miłe, 
także przez Dawida oznajmia na wielu miejscach.
„Ofiaruj Bogu ofiarę chwały a wróć albo wypełń Nawyższemu obietnicę twoję” – por. Ps 49(50),14 (BT: 
Ps 50(49),14): „Ofiaruj Bogu ofiarę chwały a oddaj Nawyższemu śluby twoje!”. Autorem psalmu jest 
Asaf, nie zaś Dawid.
„Ofiarujcie ofiarę sprawiedliwości a dufajcie w Panie” – por. Ps 4,6: „Ofiarujcie ofiarę sprawiedliwości 
a ufajcie w Panu”.
„Ofiara Bogu – duch udręczony. Sercem skruszonym a ukorzonym Ty, Boże, nie zgardzisz” – Ps 50(51),19 (BT: 
Ps 51(50),19): „Ofiara Bogu duch strapiony: serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz”.
„Bądź-ci przyjemna, Panie, modlitwa moja tak, jako kadzenie przed Tobą. Podniesienie rąk moich – 
ofiara wieczorna” – por. Ps 140(141),2 (BT: Ps 141(140),2): „Niech idzie modlitwa moja, jako kadze-
nie, przed obliczność twoję, a podnoszenie rąk moich, ofiara wieczorna”.
„Będziemy oddawać cielce warg naszych” – por. Oz 14,3: „Wszytkę nieprawość odejmi, weźmi dobroć, 
a oddawać będziemy cielce warg naszych”.

130
„Na każdym miejscu bywa poświęcona i ofiarowana imieniu mojemu ofiara czysta” – por. Ml 1,11: „Bo od 
wschodu aż do zachodu wielkie jest imię moje między narody, a na każdym miejscu poświęcają i ofia- 
rują imieniowi memu ofiarę czystą: bo wielkie jest imię moje między narody! mówi Pan Zastępów”.

131
„abyście ofiarowali ofiary duchowne, przyjemne Bogu przez Jezusa Krystusa” – por. 1P 2,5: „i wy jako 
żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych 
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.
„A przeto przezeń (rozumiej Pana Krystusa) ofiarujmy zawsze Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg 
wyznawających imię Jego, a dobrze czynienia i udzielania dobra swego nie zapominajcie, abowiem 
takie ofiary przyjemne są Bogu” – por. Hbr 13,15–16: „Przez niego tedy zawsze ofiarujmy Bogu ofiarę 
chwały, to jest owoc warg wyznawających imieniowi jego. A dobroczynności i udzielania spólnego 
nie przepominajcie. Abowiem takowemi ofiarami zasługujemy się Bogu”.

132
„Weźrzy a czyń” – por. 25,40: „Patrzaj a uczyń na kształt, któryć na górze ukazany jest”.
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„Patrz, abyś wszystko czynił wedle kształtu, który-ć pokazan jest na górze” – por. Hbr 8,5: „którzy służą 
wizerunkowi i cieniowi rzeczy niebieskich. Jako odpowiedziano jest Mojżeszowi, gdy miał dokończyć 
przybytku: Patrzaj (prawi), czyń wszytko według wizerunku, który jest tobie na górze okazan”.

133
Trzecie przykazania zakonne są, które zową „iudicialia”, to jest sądowne – na temat podziału Prawa 
Mojżeszowego zob. obj. III 117: które zowiemy łacińskim językiem „moralia praecepta”…
ku ustrzeżeniu sprostności – tj. do uniknięcia tego, co haniebne (zdrożne).

134
Ktokolwiek opuści żonę swoję, niechaj jej da książki albo list rozwodu – Mt 5,31; Pwt 24,1: „A powie-
dziano: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodny”. „Jeśli pojmie człowiek żonę i będzie 
ją miał, i nie najdzie łaski przed oczyma jego dla jakiego plugastwa, napisze list rozwodny i da w rękę 
jej, i puści ją z domu swego”.

135
„Oko za oko, ząb za ząb” – por. Wj 21,24; Pwt 19,21: „oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za 
nogę, sparzelinę za sparzelinę, ranę za ranę, siność za siność”; „Nie zmiłujesz się nad nim, ale duszę 
za duszę, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę wycięgać będziesz”.

136
my krześcijanie nie jesteśmy na nie powinni – sens: my chrześcijanie nie jesteśmy zobowiązani ich 
przestrzegać.
co się z Ewanjelijej a nauki Krystusowej okazuje, gdy cudzołożnicę mimo przykazanie zakonne od ka-
mienowania wybawił – zob. J 8,3–11 (historia o kamieniowaniu cudzołożnicy).
gdy rozwodów w Zakonie dopuszczonych zabronił – zob. Mt 5,31–32; Mt 19,3–9: „A powiedziano: 
Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodny. A ja wam powiadam, iż wszelki, który opuści 
żonę swoję, wyjąwszy przyczynę porubstwa, czyni, że cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął, cudzo-
łoży”; „I przyszli do niego faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc: Godzi-li się człowiekowi opuścić żonę 
swoję dla którejkolwiek przyczyny? Który odpowiadając, rzekł im: Nie czytaliście, iż który stworzył 
człowieka od początku, Mężczyznę i niewiastę stworzył je, i rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę 
i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy 
Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz rozkazał dawać list 
rozwodny i opuścić? Rzekł im: Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony 
wasze, lecz od początku nie było tak. A powiadam wam, iż kto by kolwiek opuścił żonę swoję, oprócz 
dla porubstwa, a inszą by pojął, cudzołoży, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży”.
gdy zakazał złem źle oddawać – zob. Mt 5,38–42: „Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, a ząb za 
ząb. A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu. Ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek 
twój, nastaẃ mu i drugiego, a temu, który się chce z tobą prawem rozpierać a suknią twoję wziąć, puść 
mu i płaszcz; a kto by cię kolwiek przymuszał na tysiąc kroków, idź z nim [i] drugie dwa. A który cię 
prosi, daj mu, a od tego, który chce u ciebie pożyczyć, nie odwracaj się”.
a nieprzyjaciele kazał miłować – zob. Mt 5,43–48: „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował 
bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. A ja wam powiadam: Miłujcie nie-
przyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za przeszladujące 
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i potwarzające was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; który czyni, że słońce 
jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Abowiem jeśli mi-
łujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? Azaż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście 
pozdrawiali tylko bracią waszę, cóż więcej czynicie? Azaż i pogani tego nie czynią? Bądźcież wy tedy 
doskonali, jako i Ociec wasz niebieski doskonałym jest”.

137
„abowiem Zakon nic ku doskonałości nie przywodził” – por. Hbr 7,19: „bo Zakon niczego nie przy-
wiódł ku doskonałości”.
„Abowiem Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze” – por. Mt 19,8: 
„Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie 
było tak”.

138
Tym-ci się to podobno dziwno widzi, iż śmierć masz za nawiętszą a nasroższą kaźń, i tak pospolicie 
ludzie za to mają, ale Bóg i małe występy śmiercią karał, o czym Orygenes pisze, jako syny Aaronowe, 
Nadab i Abiju, iż cudzym ogniem kadzili – zob. Kpł 10,1–2: „I porwawszy Nadab i Abiu, synowie 
Aaronowi, kadzidlnice, włożyli ognia i kadzidła na wierzch, ofiarując przed Panem ogień obcy, czego 
im było nie przykazano. I wyszedszy ogień od Pana, pożarł je, i umarli przed Panem”. Zob. Orig. Hom. 
in Lev. 9,1 = PG 12,508. Wątek Nadaba i Abihu obecny jest również w Rozmowie pirwszej Kromera, 
zob. I 142 i obj.: Nie mniej-ci „Nadab et Abiu” kapłani…

i tak pospolicie ludzie za to mają – sens: i tak powszechnie ludzie rozumieją.
Orygenes – zob. obj. I 121: Orygenes.

Ozę, iż się był dotknął skrzynie Bożej, nie z zuchwalstwa, ale chcąc ją zadzierżeć – zob. 2Krl 6,3–4.6–7 
(BT: 2Sm 6,3–4.6–7); 1Krn 13,7–10. Uzza, prowadzący wóz z Arką Przymierza, chciał ją uchronić przez 
upadkiem. Ponieważ jednak dotknął jej bezprawnie, został przez Boga śmiertelnie rażony gromem.
Onego też zabić kazał, który w sobotę drwa ku potrzebie swej zbierał – Lb 15,32–36: „I zstało się, gdy 
byli synowie Izraelowi na puszczy i naleźli człowieka zbierającego drwa w dzień sobotni, stawili go 
Mojżeszowi i Aaronowi, i wszytkiemu zgromadzeniu. Którzy zamknęli go w ciemnicy, nie wiedząc, 
co by z nim czynić mieli. I rzekł Pan do Mojżesza: Śmiercią niech umrze ten człowiek, niech go ka-
mieńmi zabije wszytka rzesza za obozem. I wywiódszy go precz, zabili go kamieńmi, i umarł: jako 
Pan przykazał”.
także i onego, który był skrył trochę złota nad zakazanie Jozuasza hetmana, które nikomu ku pożytkowi 
przyść nie miało – zob. Joz 7,1–5. Gdy jeden z Izraelitów dopuścił się kradzieży rzeczy obłożonych 
klątwą, wojska Jozuego poniosły klęskę pod miejscowością Aj.

139
karali…na tci – tj. karali na czci, czyli odbierali dobre imię.

141
Tą-ć kaźnią Paweł święty karał Koryntczyka onego, który był macochę swoję pojął – zob. 1Kor 5,1–5: 
„Koniecznie słychać między wami porubstwo a takie porubstwo, jakiego ani między pogany, tak iż 
któryś ma ojca swego żonę. A wyście się nadęli, a nie raczej-eście żałości mieli, aby był zniesion z po-
śrzodku was, który tego uczynku się dopuścił. Ja iście nie przytomny ciałem, ale duchem przytomny, 
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jużem jako przytomny osądził tego, który tak uczynił, gdy się wy w imię Pana naszego Jezu Chrysta 
zgromadzicie i z duchem moim z mocą Pana naszego Jezusa, podać takiego szatanowi na zatracenie 
ciała, aby duch był zachowan w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
także Hymeneusza i Aleksandra, którzy byli od wiary odstąpili i bluźnili – zob. 1Tm 1,19–20: „mając 
wiarę i dobre sumnienie; które odrzuciwszy niektórzy, z strony wiary rozbili się: z których jest Hyme-
nausz i Aleksander, którem oddał szatanowi, aby się nauczyli nie bluźnić”.

Hymeneusza i Aleksandra – Hymenajos i Aleksander byli prawdopodobnie członkami gminy 
chrześcijańskiej w Efezie, z której na skutek głoszenia poglądów bliskich gnostycyzmowi zostali wy-
kluczeni przez Apostoła Pawła.
tą też sam Pan Krystus, Mistrz nasz, kazał karać, kto by Kościoła nie słuchał – zob. Mt 18,15–17: 
„A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź a karz go między tobą i onym samym. Jeśli cię 
usłucha, pozyszczesz brata twego. Ale jeśli cię nie usłucha, weźmi z sobą jeszcze jednego abo dwu, aby 
w uściech dwu abo trzech świadków stanęło wszelkie słowo. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościo-
łowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik” (por. też niżej II 221 i 238).

142
A czemu-ż ji zowie Pismo Zakonem łaski a wolności? – zob. J 1,17; Rz 6,22–23; Jk 1,25: „Abowiem Zakon 
przez Mojżesza jest dan: łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się zstała”; „A teraz będąc wyzwoleni od 
grzechu, a zstawszy się niewolnikami Bogu, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. 
Abowiem zapłaty grzechowe, śmierć, a łaska Boża, żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”; 
„Lecz kto by pilniej wejźrzał w Zakon doskonałej wolności i wytrwał w nim, nie zstawszy się słuchaczem 
zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojej”.
Albo czemu Pan sam powiada, iż jarzmo jego lubieżne jest, a brzemię jego lekkie? – zob. Mt 11,30: 
„Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie”.

143
„Abowiem wy-ście, bracia, ku wolności wezwani, jedno tej wolności nie obracajcie ku doworze ciała, ale 
przez miłość duchowną służcie sobie jeden drugiemu” – por. Ga 5,13: „Abowiem wy wezwani jesteście 
ku wolności, bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału, ale przez miłość Ducha 
służcie jeden drugiemu”.
„Jakoby wolni, a nie mając wolność miasto zasłony złości, ale jako słudzy Boży” – por. 1P 2,16: „Jako 
wolni a nie jakoby mając wolność zasłoną złości, ale jako słudzy Boży”.
„Jakoście wydawali członki wasze ku służbie nieczystości i nieprawości na nieprawość, tak teraz wy-
dawajcie członki wasze ku służbie sprawiedliwości na poświęcenie – por. Rz 6,19: „Abowiem jakoście 
wydawali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz wydawajcie 
członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu”.

144
Ale jest Zakon wolności, iżeśmy przezeń wyzwoleni od grzechu, jako sam Pan Krystus u świętego Jana 
powiedział – J 8,34–36: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Iż wszelki, który czyni grzech, jest sługą 
grzechu. Lecz sługa nie mieszka w domu na wieki: Syn mieszka na wieki. A przetoż jeśli was Syn 
wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie”.
„Wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolniki sprawiedliwości” – por. Rz 6,18: „A będąc wyzwoleni od 
grzechu, niewolnikami zstaliście się sprawiedliwości”.

Rozmowa II [136]–[144]
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146
„Kto Zakon Mojżeszów przestąpi, bez wszego miłosierdzia za świadectwem dwu albo trzech umrzeć 
musi. Cóż mnimacie, jeśli nie daleko cięższą kaźń zasłuży ten, który Syna Bożego zdepce a krew Te-
stamentu, którą jest oświecon, będzie miał za plugawą, a Duchowi łaski lekkość wyrządzi?” – por. 
Hbr 10,28–29: „Kto by Zakon Mojżeszów wzgardził, bez wszelkiego miłosierdzia za świadectwem dwu 
abo trzech umiera. Jakoż mniemacie daleko sroższe zasłuży karania, który by Syna Bożego podeptał 
i kreẃ testamentu, przez którą był poświęcony, pokalaną być rozumiał i Ducha łaski zelżył?”.

za świadectwem – po zaświadczeniu (wskutek poświadczenia).
To tu jaśnie masz sroższe karanie Nowego Zakonu niżli Starego, czego i wyższej w tymże liście tenże 
Paweł dotyka – zob. Hbr 2,1–3: „Dlatego trzeba nam obficiej przestrzegać tego, cośmy słyszeli: byśmy 
snadź nie przeciekli. Abowiem, jeśli która przez Anjoły powiedziana jest mowa, zstała się trwała, 
a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo sprawiedliwą zapłaty nagrodę wzięło, jakoż my się wy-
biegamy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia? Które gdy się poczęło przepowiadać przez Pana, 
od tych, którzy słyszeli, na nas potwierdzone jest”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan 
jest… Por. Dz 7,38.53; Ga 3,19: „Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z Anjołem, który 
z nim mawiał na górze Synaj, i z ojcy naszymi; który przyjął słowa żywota, aby nam dał”; „którzyście 
wzięli Zakon przez rozrządzenie Anjelskie, a nie strzegliście”; „Cóż tedy Zakon? Postanowiony jest dla 
występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał, rozrządzony przez Anjoły w ręce pośrzednika”.

147
Acz i ty nieco duchownie znamienują – sens: Jakkolwiek i te przedstawiają w sensie duchowym (ob-
razowym, figuralnym).
„Zakon duchowny jest” – por. Rz 7,14: „Bo wiemy, iż Zakon jest duchowny, a jam jest cielesny, zaprze-
dany pod grzech” (por. wyżej II 126 i niżej II 159).

149
jedno co Paweł święty Koryntom pisze, iż to wszystko napisano dla naszej karności – zob. 1Kor 10,11: 
„A to wszytko przydało się im w figurze, a jest napisano dla napomnienia naszego, na które przyszły 
końce wieków”.
A to z pielgrzymowania Abraamowego – zob. Rdz 12,4–9 (opis wędrówki Abrama z Charanu do 
Egiptu).
i ofiarowania Izaaka syna – zob. Rdz 22,1–13 (historia ofiarowania Izaaka przez Abrahama).
z upadu Salomonowego – 3Krl 11,1–13 (BT: 1Krl 11,1–13). Salomon za sprawą swoich licznych żon 
i nałożnic odwrócił się od Boga i skierował ku bóstwom pogańskim. Rozgniewany Bóg zapowiedział 
Salomonowi, iż jego potomkowi zostanie odebrana pełnia władzy nad Izraelem.
abyśmy się nie uprzespieczali na rozum swój – sens: abyśmy nie zdawali się na swój rozum.
z Dawidowej pokuty – 2Krl 12,13–14 (BT: 2Sm 12,13–14): „I rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem 
Panu. I rzekł Natan do Dawida: Pan też przeniósł grzech twój: nie umrzesz. Wszakoż, iżeś dał przyczy-
nę bluźnienia nieprzyjaciołom Pańskim dla słowa tego, syn, któryć się urodził, śmiercią umrze. I wrócił 
się Natan do domu swego. Pan też zaraził niemocą dziecię, które urodziła żona Uriaszowa Dawidowi 
i zwątpiono o nim. I prosił Dawid Pana za dziecięciem, i pościł się Dawid postem, a wszedszy osobno, 
leżał na ziemi”. Kontekst tej historii zob. tekst I 15 i obj.: Dawid cudzołożnikiem i mężobójcą był.
abyśmy po grzechu nie rozpaczali w miłosierdziu Bożym – sens: abyśmy po popełnieniu grzechu nie 
wątpili w miłosierdzie Boże.



401

150
bliżniąt Rebeki, żony Izaakowej, które się w żywocie matki kołatały, a rodząc się, jedno drugie za nogę 
dzierżało – zob. Rdz 25,21–26: „I prosił Izaak Pana za żoną swą, iż była niepłodną, który wysłuchał go 
i dał poczęcie Rebece. Ale się tłukły w żywocie jej dziatki, która rzekła: Jeśliż mi tak być miało, co było 
po tym, żem poczęła? I poszła, aby się poradziła Pana. Który odpowiadając rzekł: Dwa narodowie są 
w żywocie twoim i dwoi ludzie z żywota twego rozdzialą się, a jeden lud zwycięży drugi lud, i starszy 
będzie służył młodszemu. Już był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta nalazły się w żywocie 
jej. Który pierwej wyszedł, lisowaty był i wszytek jako skóra kosmaty: i nazwane jest imię jego Ezaw. 
Zrazu drugi wychodząc, piętę brata trzymał ręką i dlatego nazwał go Jakubem. Sześćdziesiąt lat było 
Izaakowi, gdy mu się dziatki narodziły”.
Sara Abraamowi, małżonkowi swemu, Agar niewolnicę ku małżeńskiej sprawie dała, a potym ją i z 
dziecięciem wyrzuciła – zob. Rdz 16,1–6. Z racji swojej bezpłodności, Saraj przekazała swojemu mę-
żowi Abramowi niewolnicę imieniem Hagar, aby ta została jego drugą żoną i urodziła mu syna. 
Brzemienna Hagar szydziła z Saraj, skutkiem czego została upokorzona przez swoją panią i zmuszona 
do ucieczki.
iż to pod przykrycim jest powiedziano – Ga 4,21–31: „Powiedzcie mi, którzy pod Zakonem chcecie 
być, Zakonuście nie czytali? Abowiem napisano jest, iż Abraham miał dwu synów: jednego z niewol-
nice, a drugiego z wolnej. Lecz który z niewolnice, według ciała się narodził, a który z wolnej, przez 
obietnicę, co przez alegorią powiedziano jest. Abowiem te są dwa Testamenty. Jeden na górze Synaj, 
rodzący w niewolą: która jest Agar. Abowiem Synaj jest góra w Arabijej: przyrównywa się do tego, 
które teraz jest Jeruzalem i w niewolej jest z synami swymi. A ono, które wzgórę jest Jeruzalem, wolne 
jest: które jest matka nasza. Abowiem napisano jest: Wesel sie niepłodna, która nie rodzisz, zakrzykni 
a zawołaj, która rodząc, nie pracujesz: bo wiele synów opuszczonej, więcej niż tej, która ma męża. A my, 
bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnice. Ale jako naonczas ten, który się był narodził wedle 
ciała, przeszladował tego, który wedle ducha, tak i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna 
jej, abowiem nie będzie dziedzicem syn niewolnice z synem wolnej! A tak, bracia, nie jesteśmy synami 
niewolnice, ale wolnej: którą wolnością nas Chrystus wolne uczynił”.
Acz tak się działo, jako jest napisano, jednak nieco inego znamienowało, jako i święty Paweł tamże 
[tj. Ga 4,21–31], i do Rzymianów – zob. Rz 9,6–13: „Nie żeby upaść miało słowo Boże. Abowiem 
nie wszyscy, którzy są z Izraela, ci są Izraelczycy, ani którzy są nasieniem Abrahamowym, wszyscy sy-
nami, ale: W Izaaku będzie tobie nasienie nazwane, to jest, nie którzy synowie ciała, ci synmi Bożemi, 
ale którzy są synowie obietnice, są w nasieniu poczytani. Abowiem to jest słowo obietnice: Wedle tego 
czasu przyjdę, a będzie Sara syna miała. A nie tylko ona, ale i Rebeka za jednym zjęciem z Izaakiem, 
ojcem naszym, mając. Abowiem gdy się jeszcze nie narodzili byli abo co dobrego, abo złego uczynili 
(aby się zostało postanowienie Boże według wybrania), nie z uczynków, ale z tego, który powoływa, 
rzeczono jej: Że więtszy będzie służył mniejszemu, jako jest napisano: Jakubam umiłował, a Ezawa 
miałem w nienawiści”.

Acz tak się działo, jako jest napisano, jednak nieco inego znamienowało – sens: Choć taki był prze-
bieg realnych zdarzeń, jak zostało przedstawione w Piśmie, to jednak coś innego to wyrażało (tj. miało 
znaczenie alegoryczne). Zob. obj. niżej II 151: A na koniec…
i do Koryntów w pirwszym – 1Kor 10,1–11: „Abowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż 
ojcowie naszy wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy morze przeszli, i wszyscy byli ochrzczeni w Moj-
żeszu, w obłoku i w morzu, i wszyscy jedli tenże pokarm duchowny, i wszyscy pili toż picie duchowne 
(a pili z skały duchownej, która za nimi szła: a skała była Chrystus). Ale nie w wielu z nich upodobało się 

Rozmowa II [146]–[150]
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Bogu, abowiem polegli na puszczy. A te rzeczy stały się w figurze naszej, abyśmy złego nie pożądali, 
jako i oni pożądali. Ani się zstawajcie bałwochwalcami, jako niektórzy z nich. Jako napisano: Siadł 
lud jeść i pić, i wstali igrać. Ani się porubstwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich porubstwa się 
dopuścili, i legło dnia jednego trzy i dwadześcia tysięcy. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich 
kusili, i od wężów poginęli. Ani szemrzycie, jako niektórzy z nich szemrali, i poginęli od zatraciciela. 
A to wszytko przydało się im w figurze, a jest napisano dla napomnienia naszego, na które przyszły 
końce wieków”.
i ty – i te.

151
A na koniec tak mamy rozumieć o wszystkiem Piśmie Starego Zakonu, iż trojakie jest, jako i Augustyn 
święty pisze – autorem dzieła przypisywanego Augustynowi z Hippony jest mnich anglosaski Albinus 
Flaccus (Flaccus Albinus Alcuinus, 730–804), znany również jako Alkuin. Zob. Alcuin. De assumpt. 
1 = PL 40,1143. Autor wymienia trzy poziomy rozumienia Pisma Świętego: 1. literalny (sola tenenda 
est scriptura), tj. dosłowny; 2. zarazem literalny i przenośny (pariter litteram et mysticum intellectum); 
3. wyłącznie przenośny (tantum mystice). Por. Chrys. Expos. in Psalm. 9,4 = PG 55,126–127. Zob. 
także Monachus obj. II 1,148–149.

Augustyn święty – zob. obj. I 12: Augustyn.
żadnego inego wykładu nie potrzebuje ani ma, jedno jako słowa brzmią – mowa o sensie dosłownym.
„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg wasz jeden Bóg jest” – por. Pwt 6,4: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan 
jeden jest!”.
„Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną” – por. Tb 12,8: „Dobra jest modlitwa z postem i z jałmużną, 
więcej niżli skarby złota chować”.

152
Noe samoośm w skrzyni albo korabiu zachował się od potopu – sens: sam z siedmiu innymi w arce albo 
łodzi uchronił się przed potopem. Zob. Rdz 7,7–23 (historia ocalenia Noego i jego rodziny w arce 
przed potopem).
Żydowie z opoki wodę pili – zob. Lb 20,2–13. Kiedy Izraelici zaczęli szemrać podczas wędrówki przez 
pustynę przeciw Bogu z powodu braku wody, Bóg rozkazał Mojżeszowi, by wraz z Aaronem zgroma-
dził lud i wobec niego przemówił do skały, by ta wydała z siebie wodę.
jako Piotr i Paweł duchownie wykładają – zob. 1P 3,19–20; 1Kor 10,1–11: „W którym też tym, którzy 
w ciemnic byli duchom, przyszedszy przepowiadał. Którzy niekiedy niewierni byli, kiedy czekali cier-
pliwości Bożej za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośm dusz zachowane były 
przez wodę”; „Abowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie naszy wszyscy pod 
obłokiem byli i wszyscy morze przeszli, i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu, 
i wszyscy jedli tenże pokarm duchowny, i wszyscy pili toż picie duchowne (a pili z skały duchownej, 
która za nimi szła: a skała była Chrystus). Ale nie w wielu z nich upodobało się Bogu, abowiem polegli 
na puszczy. A te rzeczy stały się w figurze naszej, abyśmy złego nie pożądali, jako i oni pożądali. Ani 
się zstawajcie bałwochwalcami, jako niektórzy z nich. Jako napisano: Siadł lud jeść i pić, i wstali igrać. 
Ani się porubstwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich porubstwa się dopuścili, i legło dnia jednego 
trzy i dwadześcia tysięcy. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili, i od wężów poginęli. Ani 
szemrzycie, jako niektórzy z nich szemrali, i poginęli od zatraciciela. A to wszytko przydało się im 
w figurze, a jest napisano dla napomnienia naszego, na które przyszły końce wieków”.
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153
„Usłyszeli – rozumiej Adam z Jewą – głos Pana Boga chodzącego w raju” – por. Rdz 3,8: „A gdy usłyszeli 
głos Pana Boga przechodzącego się po Raju na wiatrku z południa, skrył się Adam i żona jego od 
oblicza Pana Boga między drzewa rajskie”.
Ezaijasz widział „Pana Boga siedzącego na stołku wysokim i podniesionym” – por. Iz 6,1: „Roku, któ-
rego umarł król Ozjasz, widziałem Pana siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej”.
ponieważ „Bóg Duch jest”, który ciała nie ma, a żadne miejsce go nie ogarnia – zob. J 4,24; Łk 24,39; 
2Krn 6,18: „Duch jest Bóg. A ci, którzy go chwalą, potrzeba, aby go chwalili w Duchu i w prawdzie”; 
„Oglądajcie ręce moje i nogi: żeciem ja tenże jest; dotykajcie się i przypatrujcie: bo duch nie ma ciała 
ani kości, jako widzicie, że ja mam”; „Jeśli niebo i niebiosa nad niebiosy ciebie nie ogarniają, jako 
daleko więcej ten dom, którym zbudował?”.

154
na krótce – tj. pokrótce.
iżeśmy zgoła nań nieobwiązani – iż zupełnie nie jesteśmy wobec niego zobowiązani (przez niego 
zobligowani).
„Cokolwiek Zakon mówi, tym mówi, którzy są pod Zakonem” – por. Rz 3,19: „A wiemy, iż cokolwiek 
Zakon mówi, tym, którzy w Zakonie są, mówi, aby wszelkie usta były zatulone a iżby poddan był 
wszytek świat Bogu”.

są pod Zakonem – tj. są poddani Prawu. Mowa o Prawie nadanym Żydom przez Boga.
A to tu nie wyjmuje takie albo owakie przykazania – sens: A tak nie wyłącza tu takich albo innych 
przykazań.
„Abowiem nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską” – por. Rz 6,14: „boście nie pod Zakonem, ale pod 
łaską”.

155
„Staliście się próżnymi od Krystusa, wy, którzy w Zakonie chcecie być usprawiedliwieni” – sens: Wy, 
którzy chcecie być usprawiedliwieni w Prawie, zerwaliście więzy z Chrystusem (staliście się dalecy od 
Chrystusa). Zob. Ga 5,4: „Wyniszczeni jesteście z Chrystusa, którzy w Zakonie się usprawiedliwiacie: 
z łaskiście wypadli”.
„Jeśli się Duchem sprawujecie, nie jesteście pod Zakonem” – por. Ga 5,18: „A jeśli Duchem bywacie 
rządzeni, nie jesteście pod Zakonem”.
Zakon nie jest ustawion sprawiedliwemu, ale niesprawiedliwym a nieposłusznym, bezbożnym a grzesz-
nym, złościwym i zmazanym” – por. 1Tm 1,9–10: „iż Zakon nie jest postanowion sprawiedliwemu, ale 
niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznym, złośliwym i sprosnym, ojcomorder-
com i matkomordercom, mężobójcom, porubnikom, sodomczykom, wolnych ludzi przedawaczom, 
kłamcom i krzywoprzysiężcom, i jeśli się co innego zdrowej nauce sprzeciwia”.

nie jest ustawion sprawiedliwemu – tj. nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego.

156
„Gdzie Duch Pański, tam wolność” – por. 2Kor 3,17: „a gdzie Duch Pański, tam wolność”.
A tę sprawiedliwość i Ducha tego nie mamy z Zakonu, ale z łaski Bożej przez wiarę w Pana Krystusa, 
jako tenże Paweł święty świadszy i twirdzi – zob. Ga 3,24–26: „A przetoż Zakon pedagogiem naszym 
był w Chrystusie, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy 
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pod pedagogiem. Abowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę, która jest w Chrystusie 
Jezusie”.
Ta-ć łaska sprawuje w nas miłość ku Bogu i ku bliżniemu, która jest koniec przykazania a pełność albo 
wypełnienie Zakonu – zob. 1Tm 1,14–15: „Lecz barzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z mi-
łością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus 
przyszedł na ten świat grzeszne zbawić, z których jam jest pierwszym”.

jest koniec przykazania a pełność albo wypełnienie Zakonu – sens: stanowi kres przykazania czy 
pełnię albo spełnienie Prawa (tj. kończy erę Prawa, a zaczyna erę Łaski).

157
Stąd się okazuje, w który sposób Bóg Stary Zakon dał, a którym obyczajem my się go dzierżeć a wedle 
niego sprawować się mamy, tak w obyczajach zwirzchownych – zob. Rz 13,1–7: „Wszelka dusza niechaj 
będzie poddana wyższym zwierzchnościam. Abowiem nie masz zwierzchności, jedno od Boga, a które 
są, od Boga są postanowione. Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu 
Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają. Abowiem przełożeni nie są na po-
strach dobremu uczynkowi, ale złemu. A chcesz się nie bać urzędu? Czyń, co jest dobrego, a będziesz 
miał chwałę od niego. Abowiem jest sługą Bożym tobie ku dobremu. Lecz jeśli uczynisz co złego, bój 
się, bo nie bez przyczyny miecz nosi: abowiem jest sługą Bożym, mścicielem ku gniewu temu, który 
złość czyni. Przetoż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia. Abo-
wiem też dla tego podatki dawacie: abowiem są sługami Bożymi, na to samo służący. Oddawajcież 
tedy wszytkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu 
cześć, cześć”.
„Bo i do dzisiednia trwa zasłona w czytaniu Starego Zakonu”, jako świadszy ś[więty] Paweł – zob. 
2Kor 3,14: „Abowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu Starego Testamentu trwa nie od-
kryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje)”.

158
„Badajcie się w Piśmie” – por. J 5,39: „Rozbierajcie Pisma”.
„Za nie dlatego błądzicie, iż Pisma nie umiecie?” – por. Mt 22,29: „Błądzicie nie rozumiejąc Pism ani 
mocy Bożej”.

159
„Przeklęty jest, który nie trwa w powieściach tego Zakonu” – por. Pwt 27,26: „Przeklęty, kto nie trwa 
w słowiech Zakonu tego ani ich skutkiem pełni”.

który nie trwa w powieściach tego Zakonu – tj. ten, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa.
„we wszem, co jest napisano w księgach Zakonu” – por. Ga 3,10: „Abowiem którzykolwiek są z uczyn-
ków Zakonu, pod przeklęctwem są. Bo napisano jest: Przeklęty każdy, który by nie trwał we wszytkim, 
co napisano w księgach Zakonu, aby ono czynił”.
A Pan też sam kazał się nam w Piśmie badać – zob. J 5,39: „Rozbierajcie Pisma” (zob. wyżej II 158).
„Zakon duchowny jest” – por. Rz 7,14: „Bo wiemy, iż Zakon jest duchowny” (por. wyżej II 126 i 147).
a iż tcionka albo litera zabija, ale duch, to jest duchowne wyrozumienie i wypełnianie Pisma, ożywia – 
zob. 2Kor 3,6: „bo litera zabija, a Duch ożywia”. Por. Rz 7,6: „Lecz teraz jesteśmy rozwiązani od 
Zakonu śmierci, w którymeśmy byli zatrzymani, tak abyśmy służyli w nowości Ducha, a nie w sta- 
rości litery”.
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161
błędów czartowskich (który się czasem przemienia w anjoła światłości) – 2Kor 11,14: „A nie dziw: 
abowiem sam szatan przemienia się w Anjoła światłości”.
czartowskiego podania, który też Pana naszego na puszczy kusząc, Pisma Starego Zakonu (bo Nowego 
jeszcze nie było) używał, ale je złym a fałszywym rozumienim wywracał – zob. Mt 4,1–11; Łk 4,1–13 
(historia kuszenia Chrystusa na pustyni).

162
„Jeszcze-ć przez zwierciadło a pod przykryciem widzimy – jako mówi święty Paweł – póki-śmy na tym 
świecie, aż po śmierci w niebie twarzą w twarz albo oblicznie oglądamy” – por. 1Kor 13,12: „Teraz wi-
dzimy przez źwierciadło przez podobieństwo: lecz w on czas – twarzą w twarz. Teraz znam po części: 
lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest”.

163
A pisze Jan święty w Objawieniu, iż widział w prawej ręce onego, który siedział na stolcu, to jest Boga, 
księgi pisane wewnątrz i zewnątrz, zawarte i pieczętowane siedmią pieczęci, których ksiąg nie mógł 
nikt otworzyć ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, ani poźrzeć na nie, chyba Lwa z pokolenia 
Judowego a Baranka, to jest Pana naszego Jezu Krysta, jako sam Jan wykłada – zob. Ap 5,1.3.5.9: „I wi-
działem w prawej ręce Siedzącego na stolicy księgi napisane wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane 
siedmią pieczęci”; „A żaden nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć ksiąg, ani 
na nie patrzyć”; „A jeden z starszych rzekł mi: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judowego, 
korzeń Dawidów, aby otworzył księgi i rozwiązał siedm ich pieczęci”; „i śpiewali Nową Pieśń, mówiąc: 
Godzieneś jest, Panie, wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, iżeś jest zabit i odkupiłeś nas Bogu przez 
kreẃ twoję ze wszelakiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu”.

zewnątrz – tj. na odwrocie (księgi bowiem miały formę zwoju).

164
„Aż do dzisiejszego dnia trwa taż zasłona w czytaniu Starego Zakonu” – 2Kor 3,14: „Abowiem aż do 
dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu Starego Testamentu trwa nie odkryta (ponieważ w Chrystusie 
niszczeje)”.
com też wyższej przypominał – na temat Starego Testamentu w kontekście Ewangelii zob. wyżej II 157 
i obj.: Bo i do dzisiednia…

165
„Wszystko, co tciemy w Boskich Księgach, łśnie-ć się i błyszczy z wirzchu, ale słodsze wewnątrz; kto 
chce jądro jeść, złom orzech. «Otwórz – mówi Dawid – oczy moje, a ja obeźrzę dziwy Zakonu Twego». 
Jeśli tak zacny prorok wyznawa ciemność nieumiejętności, cóż mnimasz, jaką nocą niewiadomości my 
maluczcy a którzy jeszcze jakmirz ssiemy jesteśmy ogarnieni? A ta zasłona nie telko na twarzy Mojże-
szowej, ale i na ewanjelistach i na apostolech włożona jest, gdyż Zbawiciel tłuszczam pod podobieństwy 
mówił a oświadszając, iż tajemnica jest to, co powiadał; tak mówił: «Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj 
słucha». A gdzie wszystko, co jest napisano, nie będzie otworzono od tego, który ma klucz Dawidów, 
który gdy otwiera, nikt nie zawrze, gdy zawrze, nikt nie otworzy, od żadnego inszego nie będzie otworzo-
no” – zob. Hier. Epist. 58,9 (ad Paulinum) = PL 22,585. Zob. także Monachus obj. II 2,5: Totum quod 
legimus…
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kto chce jądro jeść, złom orzech – por. przysłowie NKPP „orzech” 5: „Kto chce orzech zjeść, niech 
zgryzie łupinę”; por. też tamże 7.

«Otwórz – mówi Dawid – oczy moje, a ja obeźrzę dziwy Zakonu Twego» – zob. Ps 118(119),18 (BT: 
Ps 119(118),18): „Odsłoń oczy moje, a przypatrzę się dziwom Zakonu twego”.

tłuszczam pod podobieństwy mówił – sens: mówił do tłumów za pomocą przypowieści (przenośnie).
«Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha» – zob. Mk 4,9; Mk 7,16; Łk 8,8; Łk 14,35: „Kto ma 

uszy ku słuchaniu, niechaj słucha”; „Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!”; „Kto ma uszy ku 
słuchaniu, niech słucha”; „Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha”.

nie będzie otworzono od tego – tj. nie zostanie otwarte przez tego.

166
„W których są rzeczy niektóre trudne ku wyrozumieniu, które nieuczeni a nieustawiczni nakrzywiają, jako i ine 
pisma, ku swemu włastnemu zatraceniu” – por. 2P 3,16: „w których są niektórze rzeczy trudne ku wyrozu- 
mieniu, które nieuczeni i niestateczni wykręcają, jako i inne Pisma, ku swemu własnemu zatraceniu”.
apostołowi Pańskiemu przedniejszemu, któremu się Pan tajemnic swych zwierzył – zob. Mt 17,1–9; 
Mk 9,2–9. We wskazanych fragmentach przywołano historię przemienienia Pańskiego na górze Tabor.

apostołowi Pańskiemu – tj. Apostołowi Piotrowi.
Komuż tu więcej wierzyć: Lutrowi zbrodnowi albo inym jego rówiennikom, którzy jednak czasem, jasną 
prawdą zwyciężeni, przyznawają, iż trudne Pismo a iż go sami nie do końca wszędy rozumieją – być 
może mamy tu do czynienia z aluzją do słów Erazma, zob. Erasm. Diatr., k. a3v. Cytat i jego polskie 
tłumaczenie zob. M. Hanusiewicz-Lavallee, Wobec siedemnastowiecznych nurtów wątpienia i negacji, 
w: Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2016, s. 37 
(„Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”, t. 7).
i klucze Królestwa Niebieskiego mu poruczył – zob. Mt 16,18–19: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest 
opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze 
Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.
a paść albo rządzić owce i baranki swoje kazał – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad odprawili, rzekł Szy-
monowi Piotrowi Jezus: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, 
ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie Janów, miłujesz 
mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, ty wszytko wiesz: 
ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje”.

167
z czytania nie telko błędów próżni nie bywali, ale i owszem, Pismem ich podpirali i dziś podpirają – sens: 
wskutek czytania nie tylko nie bywali wolni od błędów, ale wręcz przeciwnie – potwierdzali je Pismem 
i do dziś potwierdzają (tj. wyszukują argumenty z Pisma na udowodnienie swych błędnych teorii).
co-m ci wczora szyrzej pokazał – Mnich odwołuje się do Rozmowy pirwszej, gdzie ukazał przykłady 
herezjarchów i ruchów heretyckich z pierwszych wieków działalności Kościoła, dowodzących praw-
dziwości swojej nauki za pomocą argumentów zaczerpniętych z Pisma Świętego, zob. tekst I 105–125.
Ale o Starego Zakonu Piśmie Piotr ono rozumiał, gdzie „ine pisma” spomina – zob. 2P 3,16: „jako i we 
wszytkich liściech, o tym w nich mówiąc; w których są niektórze rzeczy trudne ku wyrozumieniu, 
które nieuczeni i niestateczni wykręcają, jako i inne Pisma, ku swemu własnemu zatraceniu”.
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Wobiec pisze „ine pisma”, nie wyrażając Starego albo Nowego Zakonu, a już wszystko jakmirz Pismo Nowe-
go Zakonu napisano było, kiedy to święty Piotr pisał mało przed śmiercią swoją, jako sam świadszy – sens: 
Ogólnie pisze „inne pisma”, nie wskazując na Stary czy Nowy Testament, a już niemal całe Pismo No- 
wego Testamentu było napisane, gdy święty Piotr to pisał tuż przed swoją śmiercią, jak sam świadczy.

kiedy to święty Piotr pisał mało przed śmiercią swoją, jako sam świadszy – 2P 1,13–14: „I zda się 
mi słuszna, abym was (pókim jest w tym przybytku) pobudzał przez napominanie, pewnym będąc, iż 
prędkie jest złożenie przybytku mojego, według jako i Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił mi”.
a mimo listy Pawła świętego, błędów swych doworę i podporę brali nakrzywiać je ku swemu zatraceniu – 
tj. bronili swych błędów, sięgając po listy Apostoła Pawła, które rozumieli opacznie.

168
„Paulus Samosatenus” – Paweł z Samosaty (Paulus Samosatenus, ok. 200 – ok. 273) był biskupem 
Antiochii. Ponieważ uznawał Jezusa wyłącznie jako człowieka zrodzonego z kobiety (Marii), który 
został przez Boga przysposobiony, odrzucał pogląd o tożsamości istoty Ojca i Syna. Został potępiony 
przez synody antiocheńskie, jakkolwiek jego stronnicy działali w Azji Mniejszej aż do końca IV wieku.
„Photinus” – zob. obj. I 107: „Photinus”.
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, samego prawego Boga a Jezu Krysta, którego-ś zesłał” – por. 
J 17,3: „A ten jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, samego Boga prawdziwego, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa”.

samego prawego Boga a Jezu Krysta, którego-ś zesłał – tj. jedynego prawdziwego Boga i Jezusa 
Chrystusa, którego zesłałeś.

169
Sabelijusz – zob. obj. I 122: Sabelijusz.
„Ja a Ociec jednośmy” – por. J 10,30: „Ja i Ociec jedno jesteśmy”.

170
„Cerdo” – Cerdon był bliżej nieznanym antycznym gnostykiem, który przybył ok. 135 roku do Rzymu, 
gdzie być może prowadził własną szkołę. Wkrótce też został uznany za heretyka. Jego stronników nazywa-
no cerdonianami. Według Ireneusza z Lyonu (zob. Iren. Adv. haeres. 1,27,1 = PG 7,687–688) nauka Cer-
dona głosiła, że Bóg, który nadał prawa Starego Testamentu, nie jest Ojcem Jezusa Chrystusa. Bóg Starego 
Testamentu jest bowiem znany i sprawiedliwy, Bóg Nowego Testamentu – nieznany i dobry/łaskawy.
świat we złości położony – zob. 1J 3,13: „Nie dziwujcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi”.
Stary Zakon Żydom dał – zob. J 1,17: „Abowiem Zakon przez Mojżesza jest dan: łaska i prawda przez 
Jezusa Chrystusa się zstała”.
którego Pan Krystus zwał książęciem tego świata, a Paweł ś[więty] – bogiem tego świata – zob. J 14,30; 
J 16,11; 2Kor 4,4: „Abowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma”; „A z sądu: iż książę tego 
świata już jest osądzone”; „w których bóg świata tego oślepił smysły niewiernych, aby im nie świeciło 
oświecenie Ewangelijej chwały Chrystusowej, który jest obrazem Boga”.
którego wola jest, aby nic nie zginęło, co Synowi dał – zob. J 17,12: „Gdym z nimi był, jam je zachowy-
wał w imię twoje. Któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął, jedno syn zatracenia: żeby się 
Pismo spełniło”. Por. Mt 18,11.14.
ale kto weń uwierzy, aby miał żywot wieczny – zob. J 3,16: „Abowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
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171
„Manichaei” – zob. obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu.

172
„Apollinaristae” – zob. obj. I 16: „Apollinaris”.
Mahomet – Mahomet (Muhammad Ibn Abd Allah / Mahometus, ok. 570–632), założyciel islamu. 
Uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka i Bożego posłańca, który kontynuował i odnowił 
przesłanie proroków starotestamentowych i Jezusa. Nauka Mahometa odrzuca boskość Chrystusa, 
choć akceptuje jego boskie poczęcie w łonie Marii.
Sergijusza mnicha – Sergiusz (zm. 638), od 610 roku patriarcha Konstantynopola. Głosił sformu-
łowany przez siebie pogląd, tzw. monoteletyzm, zakładający, iż w Jezusie obecna jest natura ludzka 
i natura boska, lecz tylko jedna wola, w całości podyktowana przez Boga. Pogląd ów był kompromi-
sem ukierunkowanym na pojednanie z monofizytami celem zakończenia konfliktów wewnętrznych 
w Cesarstwie Bizantyńskim, narażających państwo na zagrożenia z zewnątrz. Nauczanie Sergiusza 
zostało zaakceptowane przez papieża Honoriusza I, jednak na VI soborze powszechnym w Konstan-
tynopolu (czyli soborze konstantynopolitańskim III, w latach 680–681) uznano je za herezję.

173
„błogosławiony ten, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym” – por. Łk 14,15: „Błogosławiony, który 
będzie jadł chleb w Królestwie Bożym”.
„A ja wam gotuję, jako mi Ociec mój zgotował, Królestwo, abyście jedli i pili na stole moim w Króle-
stwie moim” – por. Łk 22,29–30: „A ja wam odkazuję Królestwo, jako mi odkazał Ociec mój, abyście 
jedli i pili u stołu mego w Królestwie moim i siedzieli na stolicach, sądząc dwojenaście pokolenie 
Izraelskie”.

174
ze złego wyrozumienia – z niewłaściwego zrozumienia.
Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.
„Nie z inąd powstały kacerstwa i niektóre nauki przewrotne, które sidlą dusze a w głębią rzucają, jedno 
gdy dobre pisma niedobrze rozumiane bywają, a to, co w nich niedobrze bywa rozumiano, upornie 
a śmiele bywa twirdzono” – zob. August. In Evang. Ioan. 18,1 = PL 35,1536. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż w podobnym kontekście cytat został uwzględniony w 1558 roku przez Stanisława Hozjusza 
(oba konteksty mówią zarówno o trudnościach w interpretacji Biblii, przyczyniających się do powsta-
wania herezji, jak i o wykorzystywaniu cytatów biblijnych na rzecz własnych teorii). Zob. Hos. Expr. 
Dei verbo, k3v. Zob. także Monachus obj. II 2,17: Non aliunde natae sunt haereses…

a to, co w nich niedobrze bywa rozumiano, upornie a śmiele bywa twirdzono – sens: to zaś, co nie-
właściwie bywa w nich rozumiane, utrzymywane jest z uporem i śmiałością.

175
z wierzchu namienieni – tj. wyżej wspomniani, na początku wymienieni.
Euzebijusza – zob. wyżej obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
Sozomena – Sozomen Hermiasz (Salminius Hermias Sozomenus, ok. 400 – ok. 450), historyk bi-
zantyński. Był adwokatem działającym w Konstantynopolu; tamże, między rokiem 439 i 450, napi-
sał dziewięciotomową Historia ecclesiastica wzorowaną na dziele Sokratesa Scholastyka (zob. niżej), 
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zgłębiającą okres od 324 do 425 roku. W pracy tej skupił się nie na dziejach dogmatycznych, lecz 
instytucjonalnych Kościoła.
Sokratesa – Sokrates Scholastyk (Socrates Scholasticus, po 380 – przed 443), adwokat i historyk grecki 
z Konstantynopola. Prawdopodobnie był jednym z nowacjan, być może jako kleryk. Jest autorem 
dzieła Historia ecclesiastica, obejmującego okres od 305 do 439 roku, a więc od Konstantyna Wielkiego 
do Teodozjusza II. Z racji uwzględnienia i odwoływania się do licznych oryginalnych dokumentów 
(decyzji soborowych, korespondencji cesarzy i biskupów), a także relacji świadków z bliskich mu 
czasów, nacechowane jest ono wielkim obiektywizmem.
Teodoryta – zob. obj. I 131: „Theodoritus”.
Nicefora – Nicefor Kalikst Ksantopul (Nicephorus Callistus Xanthopulus, II poł. XIII wieku – przed 
1328) był bizantyńskim pisarzem, historykiem, nauczycielem retoryki i klerykiem kościoła Hagia So-
phia, w późniejszym zaś czasie został mnichem. Tworzył dzieła liturgiczne i hagiograficzne pisane pro-
zą i wierszem, jednak głównym jego osiągnięciem jest kompilacyjna, bo czerpiąca obficie m.in. z Sozo- 
mena oraz Sokratesa Scholastyka, Historia ecclesiastica, która w zamyśle sięgać miała od wcielenia 
Chrystusa do czasów autorowi współczesnych, pozostała jednak nieukończona.
Epifanijusza – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
Jako i Paweł święty Tymoteuszowi pisze, iż niektórzy, obiecując albo okazując po sobie rzekomo naukę, 
od wiary odpadli – zob. 1Tm 6,20–21: „O Tymoteuszu, strzeż tego, coć powierzono! Wiarując się 
niezbożnych nowości słóẃ i odporności fałszywie nazwanej umiejętności, którą niektórzy obiecując, 
odpadli od wiary”.

176
za grzechem – wskutek grzechu.
Mo<j>żesz świadszy, pisząc, iż „wąż (przez którego czart się rozumie) chytrzejszy był nad wszystkie 
źwierzęta ziemskie” – por. Rdz 3,1: „Ale i wąż był chytrszy nad inne wszytkie źwierzęta ziemne, które 
był Pan Bóg stworzył.” Tradycja przypisuje autorstwo Pięcioksięgu Mojżeszowi.
W Piśmie też Świętym wielką biegłość ma, co się poniekąd okazało, kiedy Syna Bożego na puszczy 
kusił, jednak Pisma nakrzywiał a źle je rozumiał albo przywodził – zob. Mt 4,1–11 (historia kuszenia 
Chrystusa na pustyni).

177
Jasny tego dowód, abowiem Pan Krystus i Kościół Jego, z Boga będąc a Słowa Jego się dzierżąc, pisma 
onego tako przywiedzionego nie słuchał. Nadto Pan czarta zbakał, a Kościół też Duchem Pańskim 
sprawując się, zwojce ony a kacerze i naukę ich potępił – zob. Mt 4,4.7.10: „Który odpowiedając, rzekł: 
Napisano jest. Nie samym chlebem żywie człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”; 
„Rzekł mu Jezus: Zasię napisano jest: Nie będziesz kusił Pana Boga twego”; „Tedy mu rzekł Jezus: Pódź 
precz, szatanie. Abowiem napisano jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz a jemu samemu służyć 
będziesz”.

178
Gamalijel – Gamaliel to jeden z faryzeuszów, wspomniany w Dziejach Apostolskich w kontekście 
przesłuchania aresztowanych apostołów przed Sanhedrynem. W reakcji na głosy domagające się ich 
śmierci, zalecał daleko idącą ostrożność, co ostatecznie przyczyniło się do zwolnienia przetrzymy-
wanych. Zob. Dz 5,34–40.

Rozmowa II [171]–[178]
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„Jeśli ta sprawa z Boga jest, wy się jej sprzeciwić nie możecie” – por. Dz 5,38–39: „Przetoż i teraz powia-
dam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich: abowiem jeślić jest z ludzi ta rada abo sprawa, 
rozchwieje się; lecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli ich zepsować: byście snadź nie naleźli się 
z Bogiem walczyć”.
„Słowo Pańskie trwa na wieki” – por. Iz 40,8: „Uschła trawa i opadł kwiat, lecz słowo Pana naszego 
trwa na wieki”.

179
A czemuż Piotr tylko o nieuczonych a nieustawicznych pisze, iż Pisma nakrzywiają? – zob. 2P 3,16: 
„jako i we wszytkich liściech, o tym w nich mówiąc; w których są niektórze rzeczy trudne ku wyrozu-
mieniu, które nieuczeni i niestateczni wykręcają, jako i inne Pisma, ku swemu własnemu zatraceniu”.
„A jeśli kto mnima, iżeby co umiał, jeszcze nie poznał, jako ma umieć” – por. 1Kor 8,2: „A jeśli kto 
mniema, żeby co umiał, jeszcze nie wie, jako mu umieć potrzeba”.
abowiem Bóg, od którego prawa nauka i mądrość, pysznym się przeciwi, jako świadszą ś[więci] Piotr 
i Jakub, ale pokornym dawa łaskę – 1P 5,5; Jk 4,6: „Także młodszy, poddanymi bądźcie starszym. 
A wszyscy jedni drugim pokorę pokazujcie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa”; 
„Lecz więtszą łaskę daje. Przeto mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa”. Por. też 
Prz 3,34: „On się naśmieje z naśmiewców, a cichym da łaskę”.
A Pan sam dziękuje Bogu Ojcu, iż swe tajemnice „zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je 
maluczkim” – por. Mt 11,25: „W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wyznawam tobie, Ojcze, Panie 
nieba i ziemie, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je malutkim”. Por. 
Łk 10,21: „Wyznawam tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemie, iżeś to zakrył od mądrych i rozumnych, 
a objawiłeś to malutkim”.
jednak się na swym rozumie nie sadzą, ale ji zniewalają ku powolności Pana Krystusa – sens: jednak 
nie polegają na swoim rozumie, ale zniewalają go do uległości wobec Pana Chrystusa. Zob. 2Kor 10,5: 
„i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciw poznaniu Bożemu i w niewolą podbijając wszelki rozum 
pod posłuszeństwo Chrystusowe”.

180
„Jeśli kto między wami zda się sobie mądrym być na tym świecie, niechaj się stanie głupim, aby był mą-
drym” – por. 1Kor 3,18: „Jeśli kto zda się być mądrym między wami na tym świecie, niech się zstanie 
głupim, aby był mądrym”.
pokazał Pan Krystus, iż takowy kaźń srogą zasłuży, który poruczonym funtem albo dobrem nie szafuje – 
zob. Mt 25,14–30. Kromer odwołuje się tu do Chrystusowej przypowieści o talentach.
„nauka nadyma” – por. 1Kor 8,1: „Umiejętność nadyma, a miłość buduje”.

181
A takiej wysokiej dumy, którą tak Piotr, jako Paweł nieumiejętnością zową, nieustawiczność naśladuje – 
sens: A takiej wielkiej pysze, którą zarówno Piotr, jak i Paweł nazywają nieznajomością rzeczy, towa-
rzyszy niestałość. Por. 1P 1,14; Ef 4,18: „Jako synowie posłuszeństwa, nie przypodobając się przeszłym 
pożądliwościom nieumiejętności waszej”; „ciemnościami zaćmiony mając rozum, oddaleni od żywota 
Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, dla zaślepienia serca ich”.
A iż się prędko wymysłu swego imie, nie rozważywszy u siebie, jeśli co ma w sobie prawdzie przeciwnego, 
gdy co takiego albo sam z siebie, albo z rozmowy ludzkiej obaczy, czego obronić nie może, i ono porzuci, 
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co pirzwej twirdził, a co inego wynajdzie, aby nieumiejętność swoję zakrył – sens: A w związku z tym, 
iż szybko się chwyta tego, co sam wymyślił, nie zastanowiwszy się, czy jest to zgodne z prawdą, gdy 
wreszcie sam z siebie dostrzeże albo ktoś podczas rozmowy mu pokaże coś, czego nie jest w stanie 
obronić, wnet porzuci ów sąd, który pierwotnie powziął, i znajdzie coś innego, by tylko zamaskować 
swoją nieznajomość rzeczy.
się wczora…pokazała – tj. została ujawniona (udowodniona) podczas rozmowy dnia poprzedniego, 
tj. w Rozmowie pirwszej.

182
A tak słusznie Piotr święty nieumiejętność taką, o jakiej tam rozumie, a jak-am ja z Pawła ś[więtego] 
i z inego pisma wyłożył, z nieustawicznością złącza – zob. 1P 1,14–16: „Jako synowie posłuszeństwa, 
nie przypodobając się przeszłym pożądliwościom nieumiejętności waszej, ale według onego, który 
was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi we wszelakim obcowaniu, ponieważ napisano jest: Bę-
dziecie świętymi, iżem ja jest Święty”.
To-ć jest on prąd z kościoła płynący, o którym Ezechijel prorok pisze, iż go żaden człowiek przebrnąć 
nie mógł – zob. Ez 47,5: „I wymierzył tysiąc, i przewiódł mię przez wodę aż do nerek. I wymierzył 
tysiąc: potoku, któregom nie mógł przebrnąć, bo się podniosły były wody głębokiego potoku, który 
nie może być przebrniony”.

To-ć jest on prąd z kościoła płynący – sens: To jest ów potok wypływający spod świątyni.
jako i Hijeronim święty wykłada – zob. Hier. Comment. in Ezech. 14,47 = PL 25,466–470.
Hijeronim święty – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].

183
(marg.) Na żadnego człowieka wykładzie sadzić się nie mamy – sens: Nie należy polegać na objaśnie-
niach żadnego człowieka.
„Ja wyznawam Twej miłości, iż w samych księgach Pisma, które już zową „canonicos”, z tą bojaźnią i utci-
wością zachować-iem się nauczył, iż pewnie wierzę, iż żaden z pisarzów onych ksiąg, pisząc, w niczym się 
nie obłądził. A jeśli w onym Piśmie nieco najdę, co by się prawdzie przeciwnie widziało, nie wątpię, iż nic 
inego w tym nie jest, jedno iż albo sfałszowane są księgi, albo tłumacz albo wykładacz nie dosiągł rozu-
mem tego, co jest powiedziano, albo iże-m ja nie wyrozumiał. Ale ine tak czytam, iż jakąkolwiek świętobli- 
wością i nauką przechodzą, nie przeto za prawdę mam, iż oni tako dzierżeli” – zob. August. Epist. 82,1 
(ad Hieronymum) = PL 33,277. Zob. także Monachus obj. II 2,26: Ego fateor caritati tuae…

w samych księgach Pisma, które już zową „canonicos”, z tą bojaźnią i utciwością zachować-em się 
nauczył, iż pewnie wierzę, iż żaden z pisarzów onych ksiąg, pisząc, w niczym się nie obłądził – sens: 
w odniesieniu do samych ksiąg biblijnych, które obecnie są już określane jako kanoniczne, z taką 
bogobojnością i poszanowaniem nauczyłem się postępować, że w sposób pewny wierzę, iż żaden 
z autorów owych ksiąg podczas pisania nie popełnił błędu (nie pomylił się).

nie dosiągł rozumem – tj. nie przeniknął rozumem.
Ale ine tak czytam, iż jakąkolwiek świętobliwością i nauką przechodzą, nie przeto za prawdę mam, 

iż oni tako dzierżeli – sens: Ale innych czytam w ten sposob, że nawet jeśli przeniknięci są jakąkolwiek 
świątobliwością i nauką, nie dlatego uważam wyrażone przez nich sądy za prawdziwe, że właśnie oni 
tak twierdzili (mieli takie przekonania).
W tenże sposób i do Wincentego Donatysty pisze – zob. August. Epist. 93,10 (ad Vincentium) = PL 
33,340. Augustyn porusza tu kwestię ponownego chrztu heretyków, określając ją jako błąd Cypriana 
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z Kartaginy wynikający ze złej interpretacji Pisma. Zob. także Monachus obj. II 2,26: In eandem sen-
tentiam…

Wincentego Donatysty – za życia Augustyna z Hippony Wincenty był biskupem Kartenny, głoszą-
cym poglądy donatystyczne. Zob. obj. I 35: Donatowych.

184
omylili się na wykładzie – tj. pomylili się w objaśnianiu.
„Tertullianus” – zob. obj. I 120: „Tertullianus”.
przed trzemanaścieset lat – tj. przed 1300 laty.

185
Cypryjan święty – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.

186
„Origenes Adamantius” – zob. obj. I 121: Orygenes.
z dzieciństwa – tj. od dzieciństwa.
A sześć tysięcy ksiąg napisał, jako świadszą Euzebijusz, Epifanijusz, „Hieronymus” – zob. Euseb. HE 6,32 = 
PG 20,591 oraz Epiph. Panar. 2,1, haeres. 64,63 = PG 41,1177–1178, a także Hier. Apol. adv. Ruf. 
2,13,21–22 = PL 23,435.444–446. Zob. również Monachus obj. II 2,28: Denique sex milla librorum 
conscripsit…

Eusebijusz – zob. wyżej obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
Epifanijusz – zob. obj. I 149: „Epifanijusz.
„Hieronymus” – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].

187
i drudzy przedsię po nim jeszcze nieco obaczyli, czego on przeźrzał – sens: i inni wszakże po nim jeszcze 
dostrzegli to, co on przeoczył.
Augustyna świętego nauka i pisanie po dziś dzień w wielkiej cenie jest nie tylko u prawych krześcijanów, 
ale i u kacerzów, jednak napisał księgi „Retractationum”, to jest „Odwołania”, gdzie omyłki swoje tak 
w nauce, jako w wykładaniu Pisma wypisuje – zob. August. Retract. = PL 32,583–656.
Są też listy, które tenże Augustyn z Hijeronimem do siebie pisali, spirając się tego około wykładu pisma 
onego Pawła świętego: „A gdy był przyszedł Kefas do Antiochijej, sprzeciwił-ech mu się w twarz, abo-
wim było co w nim ganić” – zob. August. Epist. 28 (ad Hieronymum), 72 (Hieronymi), 75 (Hierony-
mi), 82 (ad Hieronymum) = PL 33,111.243.251.275. Zob. także Monachus obj. II 2,29: Extant etiam 
epistolae. Por. Ga 2,11: „A gdy przyszedł Cefas do Antiochijej, sprzeciwiłem się mu w twarz, iż był 
godzien naganienia”.

spirając się tego około wykładu pisma onego Pawła świętego – sens: sprzeczając się co do tego, jak 
objaśnić werset owego listu świętego Pawła.

sprzeciwił-ech mu się w twarz – otwarcie mu się sprzeciwiłem.

188
(marg.) Ani na wiele ludzi sadzić się mamy – sens: Na wielu ludziach też nie należy polegać.
„Gdzie się dwa albo trzej zgromadzą w imię moje, tam-em ja między niemi” – por. Mt 18,20: „Abowiem 
gdzie są dwa abo trzej zgromadzeni w imię moje tamem jest w pośrzodku ich”.
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Ci-ć nie w imię Krystusowe się zgromadzają, którzy jedność a zgodę wszystkiego krześcijaństwa, ku któ-
rej pilnie Krystus ucznie swoje napominał a o którą też Boga Ojca uprzemie prosił, targają, a osobliwe 
wykłady Pisma i dumy sobie wynajdują, o czym i Cypryjan ś[więty] do Kornelijusza papieża „De unitate 
Ecclesiae” szyroce i dowodnie pisze – zob. Cypr. Unit. Eccl. = PL 4,493–520. Odnosząc się do schi-
zmy wywołanej działaniami Nowacjana i jego stronników, Cyprian podkreśla jedność Kościoła tak 
w wymiarze doktrynalnym, jak i instytucjonalnym, której przejawem jest Stolica Apostolska i władza 
biskupia. Udowadnia tezę o jedności Kościoła, a heretyków obwinia o jej niszczenie. Zob. Monachus 
obj. II 2,32: Qua de re etiam luculente ac diserte…

Kornelijusza papieża – zob. obj. I 132: Kornelijusza papieża.
jedność a zgodę wszystkiego krześcijaństwa, ku której pilnie Krystus ucznie swoje napominał a o którą 
też Boga Ojca uprzemie prosił – zob. J 17,11: „Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje któreś mi dał: 
aby byli jedno, jako i my”.
„Nie będziesz naśladował zgraje, iżebyś źle czynił, a na sądzie nie przestaniesz na zdaniu wiela ludzi, 
iżebyś od prawdy odstąpić miał” – por. Wj 23,2: „Nie pójdziesz za gromadą ku źle czynieniu ani u sądu 
nie przestaniesz na zdaniu wiela ich, abyś od prawdy odstąpił”.

189
Niemałe-ć zebranie zacnych a uczonych biskupów było w Afryce z Donatem, którzy krzest małych dzia-
tek niszczyli – w 335 roku miał miejsce synod w Kartaginie, na którym zebrało się 270 biskupów pod 
przewodnictwem Donata. Uchwalono na nim, iż ci, którzy zdecydują się przejść do kościoła donaty-
stów, nie będą musieli ponownie być chrzczeni. Zob. także obj. I 35: Donatowych.

krzest małych dziatek niszczyli – donatyści unieważniali chrzest przyjęty w okresie dzieciństwa 
w sytuacji, gdy ochrzczony zaparł się wiary.
Niemałe w Tyrze, w Antiochijej, w Medyjolanie, w Ariminije, którzy Aryjuszowo kacerstwo potwirdzali – 
mowa o synodach w Tyrze (335), Antiochii (338/39), Mediolanie (355) oraz Ariminum (Rimini, 359), 
których postanowienia miały wydźwięk proariański.
Wielkie w Efezie pirwszy raz, którzy z Dyjoskorem aleksandryńskim patryjarchą błędną naukę Eutychesa 
przyjmowali i wszyscy ci imieniem Krystusowym się szczycili a Pismo Święte za sobą mieli – w 449 roku 
cesarz Teodozjusz II zwołał do Efezu sobór powszechny celem rozstrzygnięcia sporu wokół monofi-
zytyzmu. Pod przewodnictwem biskupa Aleksandrii Dioskura I (Dioscorus Alexandrinus, 444–451) 
zgromadzenie uznało poglądy monofizyckie Eutychesa za prawowierne, co jednak nie zostało zaak-
ceptowane przez Kościół zachodni oraz część Kościoła wschodniego. Z tego powodu przeszło do hi-
storii jako synod w Efezie. Z racji atmosfery terroru panującej podczas jego obrad i przemocy skiero-
wanej m.in. przeciwko patriarsze Konstantynopola Flawiuszowi oraz legatom papieskim, wydarzenie 
to zostało określone przez papieża Leona I Wielkiego mianem synodu „zbójeckiego”. Postanowienia 
synodu zostały cofnięte podczas IV powszechnego soboru w Chalcedonie (451). Zob. także obj. I 122: 
Eutyches oraz obj. III 300–301: Ale jaśniej tę zwirzchność papieską…

Wielkie w Efezie pirwszy raz – najprawdopodobniej Kromer popełnił tutaj błąd, gdyż nie było to 
pierwsze, lecz drugie zgromadzenie biskupów w Efezie, które w założeniu miało mieć rangę soboru 
powszechnego.

190
„Calvinus” – zob. obj. I 56: Kalwinem.
„Bullingerus” – zob. obj. I 42: „Bullingerus”.

Rozmowa II [183]–[190]



Objaśnienia414

„Capito” – Wolfgang Capito (Wolfgang Köpfle / Wolfgangus Fabricius Capito, 1478–1541), teolog, 
duchowny i reformator religijny. Studiował na uniwersytecie w Ingolstadt, Heidelbergu oraz Fryburgu 
Bryzgowijskim, gdzie doktoryzował się w zakresie teologii (1515). Był kanonikiem w Bruchsal, kazno-
dzieją katedry w Bazylei i jednocześnie profesorem na tamtejszym uniwersytecie, również znanym 
hebraistą. Był sympatykiem Erazma z Rotterdamu. W 1520 roku został kaznodzieją katedry w Mo-
guncji, a będąc jednocześnie doradcą arcybiskupa Albrechta Hohenzollerna, dążył do kompromisu 
z Lutrem. W 1523 roku objął probostwo kościoła św. Tomasza w Strasburgu i został obywatelem 
miejskim. Obok m.in. Martina Bucera stopniowo wprowadzał w mieście reformację, wykazując za-
razem gotowość do zawarcia porozumienia z chłopami, anabaptystami, luteranami i katolikami. Był 
współtwórcą tzw. Confessio Tetrapolitana (1530), stanowiącej pierwsze Wyznanie wiary dla tradycji 
reformowanej, ponadto synodu w Bernie (1532), sygnatariuszem Konkordii wittenberskiej (1536). 
Brał również udział w rozmowach religijnych w Hagenau i Wormacji (1540/41).
„Carolstadius” – zob. obj. I 68: „Carolstadius”.
„Zvinglius” – zob. obj. I 56: Zwinglijuszem.
„Oecolampadius” – zob. obj. I 56: Oekolampadyjuszem.
Osyjander – zob. obj. I 56: Osyjandrem.
„Bucerus” – zob. obj. I 56: Bucerem.
Korwina – zob. obj. I 56: Korwinem.
Brencyjusza – zob. obj. I 56: z Brencyjuszem.
Jonasza – Justus Jonas (Iustus Ionas, 1493–1555), niemiecki teolog, humanista, autor pieśni kościel-
nych, działacz reformacyjny. Studiował prawo w Erfurcie, a będąc aktywny w kręgach humanizmu, 
za namową Erazma z Rotterdamu poświęcił się studiom teologicznym. Jako rektor swojego macie-
rzystego uniwersytetu zaangażował się w reformę nauczania i studiowania w duchu humanizmu, by 
w 1521 roku stać się jedym z najgorętszych zwolenników i aktywniejszych działaczy pierwszych dziesię-
cioleci reformacji, a także bliskim współpracownikiem Lutra. W tymże czasie został powołany na pro-
boszcza kościoła zamkowego w Wittenberdze, a także wypromowany na doktora teologii. Był aktywny 
jako profesor tamtejszego uniwersytetu i dziekan fakultetu teologicznego (1523–1533). W 1541 roku 
wyruszył do Halle, by tam działać jako reformator. Był aktywny również jako tłumacz głównych 
pism reformacyjnych, brał udział w pracach nad tłumaczeniem Pisma Świętego na język niemiecki.
Urbana – zob. obj. I 57: „Urbanus Rhegius”.
Pomerana – Jan Bugenhagen, zwany Doctor Pomeranus (Johannes Bugenhagen / Ioannes Bugenhagen, 
1485–1558), niemiecki teolog, duchowny i reformator. Studiował sztuki wyzwolone w Greifswaldzie, 
następnie został rektorem szkoły miejskiej w Trzebiatowie. W 1509 roku przyjął święcenia kapłań-
skie, zaś w 1517 roku objął lektorat Pisma Świętego w klasztorze w Białobokach. Zgłębianie pism 
Lutra skłoniło go do podjęcia studiów teologicznych na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie później 
został wykładowcą w zakresie egzegetyki biblijnej. Jako zwolennik nowej wiary został w 1523 roku 
proboszczem tamtejszego kościoła Mariackiego, zaś trzy lata później jako pierwszy miejscowy teolog 
sprzeciwił się nauce Zwingliego o Wieczerzy Pańskiej. W latach 1528–1542 przebywał w północnych 
Niemczech i Danii, gdzie zajmował się opracowywaniem ordynacji kościelnych. W 1533 roku został 
doktorem teologii, a trzy lata później jako proboszcz fary miejskiej w Wittenberdze został profesorem 
uniwersyteckim. Był spowiednikiem Marcina Lutra. W 1537 roku wyjechał do Kopenhagi, gdzie m.in. 
koronował Christiana II na króla, organizował miejscowy Kościół oraz uniwersytet w Kopenhadze, 
którego został pierwszym rektorem. Powrócił do Wittenbergi, wygłosił kazanie nad trumną Lutra. 
Jego twórczość teologiczna, poprzedzająca tworzenie ordynacji kościelnych, zdominowana była m.in. 
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przez akcentowanie chrztu dzieci oraz realnej obecności Chrystusa w sakramencie Wieczerzy Pań-
skiej. Z traktatów teologicznych należy wyróżnić dzieło Von dem christlichen Glauben und recht guten 
Werken (1526) oraz traktat historyczny Pomerania (1518).

192
„Przeklęty jest, kto w człowiecze dufa, a nadzieję swoję w ciele albo mięsie pokłada” – por. Jr 17,5: „Prze-
klęty człowiek, który ufa w człowieku i kładzie ciało za ramię swoje”.

kto w człowiecze dufa – tj. kto pokłada nadzieję w tym, co pochodzi od człowieka; kto ufa temu, 
co ludzkie.
Żadny-ć wykład Pisma nie bywa właścinnym, to jest człowieczym wykładanim – sens: żaden człowiek 
samodzielnie (na własną rękę) nie może właściwie określić sensu tekstu Pisma Świętego. Zob. 2P 1,20: 
„To naprzód rozumiejąc, iż każde proroctwo Pisma nie dzieje się wykładem własnym”.

193
Powiadają ci nowi, iż Pismo się samo wykłada – nawiązanie do Lutrowego hasła Scriptura sui ipsius 
interpres (zob. WA 7, s. 97), odrzucającego przekonanie, iż jedynym szafarzem Słowa Bożego jest 
osoba reprezentująca urząd nauczycielski Kościoła. Człowiek nie interpretuje Pisma Świętego, lecz 
ono samo przedstawia człowiekowi zawarte w sobie treści.
Nieco g rzeczy – sens: jest coś na rzeczy, tj. jest w tym nieco prawdy.
jedno Pismo drugiego jaśniejsze i dostateczniejsze – sens: jedno miejsce w Piśmie Świętym jaśniejsze 
jest i bardziej wystarczające niż inne.
Czasem też nie więcej jasne jedno drugiego – sens: Niekiedy też jedno od drugiego nie jest jaśniejsze 
(tj. bardziej zrozumiałe).
za to – tj. o to.

194
„Ociec więtszy jest niż ja” – por. J 14,28: „bo Ociec więtszy jest niźli ja”.
„Wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego” – por. J 20,17: „Wstępuję do 
Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego”.
„Ja a Ociec jesteśmy jedno” – por. J 10,30: „Ja i Ociec jedno jesteśmy”.
„Który (rozumiej Pan Krystus) będąc w postaci Bożej, nie miał sobie za łupiestwo [= nie poczytał za swą zdobycz], iż jest 
rówien Bogu” – por. Flp 2,6: „który będąc w postaci Bożej, nie poczytał za drapiestwo, że był równym Bogu”.
To-li pośledniejsze dwoje pirwszym… – Czy te dwa ostatnie pierwszym…
czy ono pirwsze poślednim… – czy owo pierwsze ostatnim…
„Ariani” – zob. obj. I 122: Aryjusz.
„Eunomiani” – zob. obj. I 104: „Eunomiani”.
Aleksander – Aleksander z Aleksandrii (Alexander Alexandrinus, zm. 328), teolog, biskup Aleksandrii 
w latach 312–313 do śmierci. Znany przede wszystkim ze zwalaczania antytrynitarnych poglądów 
Ariusza. W 320 roku z jego inicjatywy został zwołany synod w Aleksandrii, na którym odrzucono 
poglądy Ariusza, co zostało pięć lat później potwierdzone i utrzymane w mocy na I soborze po-
wszechnym w Nicei (czyli I soborze nicejskim, w 325 roku).
„Athanasius” – Atanazy z Aleksandrii, Atanazy Wielki (Athanasius Alexandrinus / Athanasius Magnus, ok. 296–
373), teolog, biskup Aleksandrii. Na I soborze powszechnym w Nicei (czyli I soborze nicejskim, w 325 roku) wy- 
stąpił przeciwko poglądom ariańskim u boku biskupa Aleksandra z Aleksandrii, którego w 328 roku 
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został następcą. Przez swoją antyariańską postawę był kilkukrotnie skazywany przez cesarzy rzymskich na karę 
banicji. Znany jest jako autor pism apologetycznych (m.in. Apologia contra Arianos), a także dzieł historyczno- 
-polemicznych, egzegetycznych, ascetycznych (m.in. De virginitate, sive De ascesi) i pastoralnych.
Aryjuszowi odpirając – tj. odpierając zarzuty Ariusza; zob. też obj. I 122: Aryjusz.
Eunomijusza – zob. wyżej obj. II 66: Eunomijusza.

196
gdzie prosi Ojca za swemi zwolenniki i za wszystkimi, którzykolwiek przez nie weń uwierzą, aby byli jedno – 
zob. J 17,11: „Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje, któreś mi dał: aby byli jedno, jako i my”.
nie może być rozumiana, jedno o jedności wolej… – nie może być inaczej rozumiana, jak tylko w od-
niesieniu do jedności woli…
tak-że – tj. w taki sam sposób, nie inaczej.

197
I owszem, jeszcze się to lepsze widzi wedle rozumu, bo jednak wzrok a rozum oboje przypadek jest, acz różny je-
den od drugiego, wszakże jest między nimi niejakie podobieństwo, które między istnością a przypadkiem (w któ-
rej mierze jest wola, miłość a zgoda) być nie może, a pogotowiu – ani jedność – sens: I rzeczywiście, rozumnie 
oceniając, wydaje się to jeszcze lepsze, bo mimo wszystko zarówno wzrok, jak i rozum są czymś, co jest przy-
padłością (przymiotem); choć jedna od drugiej różna, wszakże można dostrzec między nimi niejakie po-
dobieństwo, którego z kolei nie może być pomiędzy tym, co należy do jestestwa, a tym, co stanowi przypa- 
dłość (do której zaliczyć też trzeba wolę, miłość i zgodę), a tym bardziej nie może być między nimi jedności.

198
„Ariani” – zob. obj. I 122: Aryjusz.
„Eunomiani” – zob. obj. I 104: „Eunomiani”.
Duch Ś[więty] też w postaci gołębiej się ukazał po krzcie Pańskim – zob. Mk 1,10; Łk 3,22: „A natych-
miast, wystąpiwszy z wody, ujźrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę i trwającego na nim”; 
„I zstąpił nań Duch Święty w osobie cielesnej jako gołębica”.

199
„Eutychiani” – eutychianie, zwolennicy poglądów Eutychesa, zob. obj. I 122: Eutyches.

200
Nie może ta więtszość (iż tak rzekę) rozumiana być wedle zrostu – sens: Większość ta nie może być – że 
tak powiem – rozumiana w odniesieniu do wzrostu.

201
ludziom się przyrównawa – tj. zrównuje się z ludźmi, czyni się równy ludziom.
za równo – w jednaki sposób, jednakowo, tak samo.

202
to-ć już będzie wedle swej wolej gadać – sens: to będzie znakiem rozprawiania zgodnego z własnym 
wyobrażeniem; będzie to świadectwem dowolności wypowiadania sądów.
w…drugim dwojgu piśmie – tj. w pozostałych dwóch zapisach.
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203
„Mięso i krew Królestwa Bożego otrzymać nie może” – por. 1Kor 15,50: „A toć mówię, bracia, iż ciało 
i krew Królestwa Bożego osięgnąć nie mogą, ani skaza nieskazitelności osięgnie”.
„A ja wam gotuję miejsce, abyście jedli i pili na stole moim w Królestwie moim” – por. Łk 22,29–30: 
„A ja wam odkazuję Królestwo, jako mi odkazał Ociec mój, abyście jedli i pili u stołu mego w Króle-
stwie moim i siedzieli na stolicach, sądząc dwojenaście pokolenie Izraelskie”.

204
Jako ono, co Matusz a Łukasz o rodzaju Pana Krystusowym napisali – zob. Mt 1,1–16; Łk 3,23–38. 
Obydwa passusy wskazują, iż Chrystus pochodził z rodu Dawida z pokolenia Judy, lecz są to gene-
alogie niezgodne, na co wskazywał już Luter, argumentując, że Łukasz w istocie podaje genealogię 
Marii z Nazaretu, matki Jezusa.
albo co Pan zwolennikom swym zakazał, aby nie mieli „złota ani srebra, ani pieniędzy w mieszkoch 
swych, ani kalety na drodze, ani dwu sukien, ani obowia, ani laski, ani chleba” – por. Mt 10,9–10; 
Łk 9,3: „Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Nie miejcie złota ani śrebra, ani pieniędzy w trzosach 
waszych, ani tajstry w drodze, ani dwu sukien, ani butów, ani laski. Abowiem godzien jest robotnik 
strawy swojej”; „Nie bierzcież nic w drodze, ani laski, ani tajstry, ani chleba, ani pieniędzy, ani po dwu 
sukien miejcie” (por. niżej II 248).
gdzie ewanjeliści zmienkę czynią o braciej Pańskiej – Mk 3,31–32; Łk 8,19–20; J 7,3.5.10: „I przyszli 
matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali po niego, wołając go. A rzesza siedziała oko-
ło niego. I powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem cię szukają”; „I przy-
szli do niego matka jego i bracia jego, ale do niego przystąpić nie mogli dla ciżby. I oznajmiono 
mu: Matka twa i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć”; „Rzekli tedy do niego bracia 
jego: Odejdź stąd a idź do Żydowskiej ziemie, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła twe, które czy-
nisz”; „Bo i bracia jego weń nie wierzyli”; „A gdy poszli bracia jego, tedy i on poszedł na dzień 
święty”.
albo iż On był pirworodnym u Matki swej – zob. Mt 1,23–24: „Oto Panna w żywocie mieć będzie 
i porodzi syna, i nazową imię jego Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. A Józef, wstawszy ze snu, 
uczynił, jako mu rozkazał Anjoł Pański, i przyjął żonę swoję. I nie uznał jej, aż porodziła syna swego 
pierworodnego. I nazwał imię jego Jezus”.

205
Stąd, skąd Pismo mamy, to jest od Boga, którego natchnienim ewanjeliści i drudzy apostołowie pisali, 
jako Piotr święty świadszy – zob. 2P 1,21: „Abowiem wolą ludzką nigdy proroctwo nie jest przynie-
sione, ale Duchem Świętym natchnieni, mówili ludzie święci Boży”.
„Daj mi rozum, abych umiał Zakon Twój” – por. Ps 118(119),73 (BT: Ps 119(118),73): „daj mi rozum, 
a nauczę się mandatów twoich”.
„Otwórz oczy moje, a ja obeźrę dziwy Zakonu Twego” – por. Ps 118(119),18 (BT: Ps 119(118),18): 
„Odsłoń oczy moje, a przypatrzę się dziwom Zakonu twego”.
„Błogosławiony, którego Ty nauczysz, Panie, a Zakon Twój mu objawisz” – por. Ps 93(94),12 
(BT: Ps 94(93),12): „Błogosławiony człowiek, którego ty, Panie, wyćwiczysz a nauczysz go Za- 
konu swego”.
„Tedy im otworzył – rozumiej Pan Krystus, prawy Bóg i człowiek – zmysł, aby rozumieli Pisma” – por. 
Łk 24,45: „Tedy im smysł otworzył, żeby rozumieli Pisma”.
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206
Apostołowie też, od których-eśmy mieli pojąć prawdziwy wykład Pisma, i owszem – i ustny, i też ciche 
a zwyczajne podania, których w Piśmie niemasz, o których-eś ty wyższej szyroce i dowodnie powiedał – 
odwołanie do passusów z tejże Rozmowy, w których mowa o ustnym przekazie nauczania Kościoła 
oraz o nauczaniu pochodzącym z cichej praktyki modlitewnej (bez słów), zob. wyżej tekst II 72–102.

207
Abowiem kazał się im kapłanów, przełożonych nad miejscem, które by sam obrał, dokładać, uprzespie-
czając je, iż oni im mieli prawdę nieomylną objawić, której się mocnie dzierżeć, a od niej ani w prawo, 
ani w lewo uchylać się nie mieli, to k temu przykładając: ktobykolwiek z pychu rozkazania kapłańskiego 
słuchać nie chciał, iż takowy miał być zabit, aby wszystek lud słysząc to, bał się a pychem się nie unosił – 
zob. Pwt 17,10–13: „I uczynisz, cokolwiek ci powiedzą przełożeni miejsca, które obrał Pan, i nauczą 
cię według Zakonu jego, i będziesz zdania ich naszladował. Ani ustąpisz ni w prawo, ni w lewo. A kto 
by hardym był, nie chcąc być posłusznym rozkazaniu kapłana, który naonczas służy Panu Bogu twe-
mu, i dekretu sędziego, umrze on człowiek, i odejmiesz złe z Izraela; a wszytek lud usłyszawszy będzie 
się bał, aby się potym żaden pychą nie nadymał”.

kazał się im kapłanów przełożonych nad miejscem, które by sam obrał, dokładać, uprzespieczając je – 
sens: kazał im radzić się kapłanów, którzy byli zwierzchnikami w miejscach wybranych przez Boga, 
uspokajając (zapewniając) ich.
nas w tym nie upośledził – nam nie odmówił tego; nie pominął nas w tym względzie.

208
gdzieby im Pisma nie stawało albo też gdzieby spór był o wykładzie Pisma – sens: w sytuacji, gdyby zabrakło 
im dowodów z Pisma Świętego albo gdyby też zaistniał spór co do sposobu wykładania Pisma.
„A to-m ja z wami przez wszystkie dni”, to jest nie tylko za apostolskich czasów albo sto, dwieście, trzysta 
lat potym, ale na każdy czas „aż do skończenia świata” – por. Mt 28,20: „A oto ja jestem z wami po 
wszytkie dni aż do skończenia świata”.

209
„Ten was nauczy wszystkiej prawdy” – por. J 14,26: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ociec pośle 
w imię moje, on was wszytkiego nauczy i przypomni wam wszytko, cokolwiek bym wam powiedział”.
„A będzie z wami na wieki mieszkał” – por. J 14,16: „A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami mieszkał na wieki”.
Boga Ojca też prosił nie tylko za apostoły, ale za wszystkimi, którzy przez apostolskie słowo weń uwierzą, 
aby je poświęcił i utwirdził w prawdzie – zob. J 17,17–19: „Poświęć je w prawdzie. Mowa twoja jest 
prawda. Jakoś ty mię posłał na świat i jam je posłał na świat. A za nie ja poświącam samego siebie, 
aby i oni byli poświęceni w prawdzie”.

211
„Montanus” – zob. obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.

212
O Szymonie Czarnoksiężniku ludzie w Samaryjej też dzierżeli, iż on był moc albo siła Boża, którą zową 
wielką, o czym świadszy Łukasz ś[więty] – zob. Dz 8,9–13: „A niektóry mąż imieniem Szymon, który 
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przedtym był w onym mieście czarnoksiężnik, zwodząc lud w Samaryjej, powiadając się być kim 
wielkim, którego słuchali wszyscy, od namniejszego aż do nawiętszego, mówiąc: Ten jest moc Boża, 
którą zowią Wielka. A słuchali go, przeto iż od dawnego czasu poszalił je był czarnoksięstwy swemi. 
A gdy uwierzyli Filipowi opowiadającemu o Królestwie Bożym, w imię Jezusa Chrystusa chrzcili się 
mężowie i niewiasty. Tedy i sam też Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trwał przy Filipie. Widząc 
też, że się znaki i mocy barzo wielkie działy, zdumiewając się, dziwował”.

O Szymonie Czarnoksiężniku – opisywany w Dziejach Apostolskich (Dz 8,9–25) Szymon Mag po-
chodził z Samarii, dawniej parał się czarną magią, wywołując u obserwatorów podziw i przekonanie 
o spoczywającej na nim mocy Bożej. Po przyjęciu chrztu z rąk diakona Filipa, Szymon zapragnął po-
siąść za pieniądze moc udzielania Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk, która dana była apostołom 
Piotrowi i Janowi. Został za to skarcony przez tego pierwszego. Tradycja uznaje go za „ojca gnozy”.
…ale i w Rzymie i na inych miejscach, jako pisze Klimunt ś[więty] – zob. Clem. Rom. Recogn. 2,19–70 = 
PG 1,1253–1280; Clem. Rom. Actus Petri cum Simone 4–32, w: Act. Apost., s. 48–85. Przywołane tutaj 
dzieła to tzw. Pseudoklementyny. Ich autorstwo przypisywano papieżowi Klemensowi I Rzymskiemu. 
W rzeczywistości postawały one pomiędzy II a IV wiekiem, dlatego ich autora określa się mianem Pseudo- 
Klemensa. Zob. także Monachus obj. II 2,55: Nec soli Samaritani… oraz II 1,25: Qua ratione Petrus…

Klimunt ś[więty] – zob. wyżej obj. II 95: Klimunt.
a nie miał cząstki w tym słowie, jako go Piotr święty osądził – zob. Dz 8,21: „Nie masz cząstki ani działu 
w tej mowie, bowiem serce twe nie jest proste przed Bogiem”.

a nie miał cząstki w tym słowie – tj. choć słowa jego nie zawierały krzty prawdy; choć nie było 
krzty prawdy w tym, co mówił.
I Menander, tego to Szymona uczeń, o sobie powiedał, iż był od Boga dla zbawienia ludzi posłan, acz nie 
był, ale mocą Krystusową wespołek i z obłędną nauką swoją zgładzon jest, jako pisze Epifanijusz – zob. 
Epiph. Panar. 1,2, haeres. 22 = PG 41,295–298. Zob. także Monachus obj. II 2,55: Menander item…

Menander – uczeń Szymona Maga, był samarytańskim gnostykiem mającym działać na przełomie 
I i II wieku w Antiochii. Wymieniony jest w dziełach m.in. Ireneusza z Lionu, Epifaniusza z Salaminy 
i Tertuliana. Miał m.in. głosić, iż jest zbawicielem wysłanym na świat przez pierwotną moc oraz że 
udzielony przezeń chrzest zapewnia nieśmiertelność.

Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.

213
A o swym Filipie Melanchtonie, kiedy naprzód był wydał „Komentarze” na List Pawła ś[więtego] do Rzy-
mianów, iż tymże Duchem je pisał, którym Paweł List on napisał – zob. Luth. Praefatio, w: Melanchth. 
Annot. ad Rom. et ad Corint., k. a2r–v = WA 10,2, s. 310.

214
A Duch Święty odmienny nie jest, o czym się szerzej wczora mówiło – tj. w Rozmowie pirwszej, zob. 
tekst I 8–11.
Aby też to o kim jasnymi znaki się okazało, iż ma Ducha Ś[więtego], przedsię byśmy się na jego wykła-
dzie a powieści przespiecznie sadzić nie mieli – sens: gdyby nawet wyraziste znaki wskazywały, iż na 
kogoś zstąpił Duch Święty, wszelako i tak nie powinniśmy w sposób pewny polegać na jego wykładni 
(Pisma Świętego).
Abowiem o samym to Panie Krystusie napisano, iż Duch Święty nań zstąpił i został na Nim – zob. J 1,32: „I dał 
świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim”.
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ale jako Pan Krystus mówił, gdzie chce, dycha, a nie wiemy, skąd przychodzi albo dokąd idzie – zob. 
J 3,8: „Duch, kędy chce, tchnie i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie”.

215
na czas – w swoim czasie, kiedy chce, czasem.
Cypryjanie – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
Augustynie – zob. obj. I 12: Augustyn.
Hieronimie – zob. obj. I 17: Hieronim ś[więty].
Tertulijanie – zob. obj. I 120: „Tertullianus”.
Orygenesie – zob. obj. I 121: Orygenes.
Acz gdy tak wiele dobrego uczyli i pisali, podobieństwo, iż… – sens: Jednak skoro tak wiele dobra przy-
niosły ich nauki i pisma, jest całkiem prawdopodobne, iż…
ponieważ od Boga samego mądrość – zob. Jk 1,5: „A jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi 
od Boga, który obficie wszytkim dawa, a nie wymawia, a będzie mu dana”.
ale i przez Jetra poganina – zob. Wj 18,13–26. Jetro był kapłanem Madianitów, który dał Mojżeszowi 
jedną ze swoich siedmiu córek za żonę w podzięce za ich obronę przed pasterzami. Po wyjściu Izra-
elitów z Egiptu dołączył on wraz z żoną i dziećmi Mojżesza do obozu izraelskiego i złożył Jahwe ofiarę 
całopalną. Jetro doradził swojemu zięciowi, by ten ustanowił przełożonych nad Izraelem do pomocy 
w rozstrzyganiu spraw ludu.
Balaama łakomego, oślicę jego niemą – zob. 2P 2,15–16: „opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naszladu-
jąc drogi Balaama z Bosor, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale miał strofowanie głupstwa 
swego: nieme bydlę podjarzmie, głosem człowieczym mówiące, zahamowało szaleństwo proroka”. 
Zob. też Lb 22,2–41; Lb 23,1–27. Pochodzący z Mezopotamii prorok Balaam miał na prośbę króla 
Moabu za pieniądze przekląć lud izraelski. W drodze do monarchy oślicę Balaama zatrzymał anioł, 
przez co ściągnęła ona na siebie gniew dosiadającego ją proroka. Po tym jak zwierzę zaczęło uskar-
żać się ludzkim głosem na niesprawiedliwe traktowanie przez Balaama, anioł objawił się prorokowi 
i polecił mu postępować zgodnie z jego nakazami. Ostatecznie Balaam na Boże polecenie trzykrotnie 
pobłogosławił Izrealitów.
Kajfasza bezdusznego i niepobożnego – zob. J 11,49–52: „A jeden z nich, Kajfasz imieniem, będąc 
nawyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie ani myślicie, iż wam jest pożyteczno, 
żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszytek naród zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale będąc 
nawyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród; a nie tylko za naród, 
ale żeby syny Boże, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno”.
A jeśli ty takowe ludzie podczas opuszczał Duch Święty, tak iż nieprawie uczyli albo Pismo Ś[więte] 
wykładali, cóż o inych rozumiesz? – sens: A skoro nawet takich ludzi niekiedy opuszczał Duch Święty, 
tak że głosili nieprawdziwe nauki albo błędnie wykładali Pismo Święte, cóż dopiero należałoby sądzić 
o innych?

216
„Jeśli powstanie w pośrodku ciebie prorok albo który by o sobie powiedał, iż sen widział, a opowie znak 
albo cudo, które się spełni, i rzecz-ć: «Pójdźmy a naśladujmy bogów obcych, których nie znasz, a służmy 
im», nie słuchaj słów proroka onego albo sennika” – Pwt 13,2–4: „a stałoby się tak, jako powiedział, 
i rzekł ci by: Pódźmy a naśladujmy bogów obcych, których nie znasz, a służmy im, nie usłuchasz słów 
onego proroka abo widosna [tj. tego, który miewa widzenia we śnie], bo kusi was Pan Bóg wasz, aby 
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jawno było, jeśli go miłujecie czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszytkiej dusze waszej. Pana Boga 
waszego naszladujcie a jego się bójcie i strzeżcie przykazania jego, i słuchajcie głosu jego: jemu służyć 
będziecie i jego się będziecie trzymać!”.

rzecze-ć – tj. rzecze ci.
Wszak jeśli prorok, ma Ducha Świętego, ponieważ proroctwo bez Ducha Świętego nie jest – sens: jeśli bowiem 
jest prorokiem, posiada łaskę Ducha Świętego, ponieważ bez Ducha Świętego nie ma proroctwa.

ponieważ proroctwo bez Ducha Świętego nie jest – zob. 2P 1,21: „Abowiem wolą ludzką nigdy pro-
roctwo nie jest przyniesione, ale Duchem Świętym natchnieni, mówili ludzie święci Boży”.

217
abowim kusi was Pan Bóg wasz, iżeby się okazało, jeśli Go miłujecie ze wszystkiego serca waszego i ze wszyst-
kiej dusze waszej, czy-li nie – por. Pwt 13,4: „Pana Boga waszego naszladujcie a jego się bójcie i strzeżcie 
przykazania jego, i słuchajcie głosu jego: jemu służyć będziecie i jego się będziecie trzymać!”.
A tak ona obietnica Pańska o swym i Ducha Święteg[o] ustawicznym a wiecznym przebywaniu – zob. 
Mt 28,20; J 14,16–17: „A oto ja jestem z wami po wszytkie dni aż do skończenia świata”; „A ja prosić 
będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy poznacie go, iż u was mieszkać będzie 
i w was będzie”.
a modlitwa ku Bogu Ojcu o poświęceniu wierzących a utwirdzeniu w prawdzie – zob. J 17,17–21: „Po-
święć je w prawdzie. Mowa twoja jest prawda. Jakoś ty mię posłał na świat i jam je posłał na świat. 
A za nie ja poświącam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię, aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, 
a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś ty mnie posłał”.

218
„To-ć jest Zbór albo Kościół Boga żywego, słup i grunt albo utwirdzenie prawdy” – por. 1Tm 3,15: 
„A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga 
żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.
„za który się Pan Krystus wydał, aby ji poświęcił, oczyściając ji kąpielą wody w słowie żywota” – por. 
Ef 5,25–27: „Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i samego siebie wydał 
zań, aby ji poświęcił, oczyściwszy ji omyciem wody w słowie żywota, aby sam sobie wystawił Kościół 
chwalebny, nie mający zmazy abo zmarsku, abo czego takowego: ale iżby był święty i niepokalany”.

219
To-ć jest ono święte miasto nowe, zstępujące z nieba od Boga, mające światłość Bożą, jako świadszy Jan 
ś[więty] w Objawieniu, a oblubienica Baranka onego – zob. Ap 21,9–11: „I przyszedł jeden z siedmi 
Anjołów, którzy mieli siedm zasz pełnych siedmią plag ostatecznych, i mówił ze mną, mówiąc: Chodź, 
a okażęć Oblubienicę, Małżonę Barankowę. I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi 
miasto święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające jasność Bożą, a światłość jego podobną 
kamieniowi kosztownemu jako kamieniowi jaspidowemu, jako kryształ”.
Baranka onego, „który gładzi grzechy świata” – por. J 1,29: „Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech 
świata”.
który „poślubił ji sobie na wieki w sprawiedliwości, w sądzie, w miłosierdziu, w lutościach i w wierze”, 
wedle Proroctwa Ozeaszowego – zob. Oz 2,19–20 (BT: Oz 2,21–22): „I poślubię cię sobie na wieki, 
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a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie i w miłosierdziu a w litościach. I poślubię cię sobie 
w wierze: a poznasz, żem ja Pan”.
„Nie bój się, abowim nie będziesz zelżon ani się posromasz” – por. Iz 54,4: „Nie bój się, bo nie będziesz 
zelżona ani się zasromasz”.
Abowim uczynił z nim przymirze takie, iż duch jego, który w nim jest, i słowa jego, które włożył 
w usta jego, nie odejdą z ust jego ani z ust plemienia i dalszego plemienia jego na wieki – zob. Iz 59,21: 
„To przymierze moje z nimi, mówi Pan: Duch mój, który jest na tobie, i słowa moje, którem położył 
w uściech twoich, nie odstąpią od ust twoich i od ust nasienia twego, i od ust nasienia nasienia twego, 
mówi Pan, odtąd i aż na wieki”.

220
To jest dom nie na rozlicznym a ustępującym piasku, ale na jednej, całej a twardej opoce, którą ani woda 
płocze albo podrywa, ani wiatr rozwiewa albo wywraca, zbudowany – zob. Mt 7,24–27: „Wszelki tedy, 
który słucha tych słów moich i czyni je, będzie przypodobany mężowi mądremu, który zbudował dom 
swój na opoce. I spadł deszcz, i przyszły rzeki i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, a nie upadł, bo 
był na opoce ugruntowany. A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny 
mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, 
i uderzyły na on dom, i upadł, i był upadek jego wielki”.

dom…na…opoce, którą ani woda płocze albo podrywa, ani wiatr rozwiewa albo wywraca, zbudo-
wany – sens: dom zbudowany na skale, której ani woda nie wypłukuje albo nie podmywa, ani wiatr 
nie rozdmuchuje albo nie przewraca.
Przeciw temu brony piekielne, to jest czart, ociec nieprawdy ze wszystką chytrością, mocą i zastępy swemi 
nie przemoże – zob. Mt 16,18; J 8,44: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go”; „Wy z ojca diabła jesteście, a pożądliwości ojca wa-
szego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz 
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi: iż jest kłamcą i ojcem jego”.
Przez ten nie tylko wszem ludziom, ale i księstwom, i władzam niebieskim, jako świadszy Paweł ś[więty], 
miała być oznajmiona rozmaita mądrość Boża wedle zrządzenia wiecznego, które uczynił w Jezusie Kry-
stusie, Panie naszym – zob. Ef 3,10–11: „aby wiadoma była księstwam i zwierzchnościam na niebio-
sach przez Kościół rozliczna mądrość Boża, wedle przeznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie 
Jezusie, Panie naszym”.

221
A przeto, by też i sam Paweł albo Piotr ś[więty], a na koniec anjoł z nieba, co rzecz niepodobna, nie rzkąc – 
Luter, Melanchton, Müntzer, „Calvinus”, Osyjander powiedał nam co mimo to, cośmy w tym albo od 
tego Kościoła przyjęli, niechaj będzie „anathema”, to jest przeklęty – zob. Ga 1,8: „Ale choćby my, abo 
Anjoł z nieba przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem”.

Luter – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
Melanchton – zob. obj. I 17: Filip.
„Müncer” – zob. obj. I 89: „Muncerus”.
„Calvinus” – zob. obj. I 56: Kalwinem.
Osyjander – zob. obj. I 56: Osyjandrem.
powiedał nam co mimo to, cośmy w tym albo od tego Kościoła przyjęli – sens: mówił nam coś wbrew 

temu, co już przyjęliśmy (jako obowiązujące i pewne) w Kościele albo od tegoż Kościoła.
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Tego kto nie słucha, ma być mian za poganina i odrzuconego człowieka, wedle słowa Pańskiego – zob. 
18,17: „a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik” (por. też wyżej II 141 
i niżej II 238).
a którego [tj. Chrystusa] ciało ten to Kościół jest – zob. Kol 1,24; Ef 5,29–30: „Abowiem nigdy żaden ciała 
swego nie miał w nienawiści, ale je wychowywa i ogrzewa, jako i Chrystus Kościół, bo jesteśmy człon-
kami ciała jego z ciała jego i z kości jego”; „Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam 
to, czego nie dostawa utrapieniam Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, które jest Kościół”.
za którymi On Boga Ojca prosił, aby je zachował w imię swe, iżeby jedno w Nim i w Ojcu były, a iżeby 
je w prawdzie poświęcił i utwirdził, aby byli doskonali w jedności – zob. J 10,26–30: „ale wy nie wierzy-
cie, iż nie jesteście z owiec moich. Owce moje słuchają głosu mego, a ja je znam i idą za mną. Ja im 
wieczny żywot dawam i nie zginą na wieki ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ociec mój co mi dał, 
więtsze jest nade wszytko, a żaden nie może wydrzeć z rąk Ojca mego. Ja i Ociec jedno jesteśmy”.

a iżeby je w prawdzie poświęcił i utwirdził – sens: oraz by je uświęcił i umocnił (ugruntował) w prawdzie.
w czem jest wysłuchan dla swej potciwości albo powagi, jako mówi ś[więty] Paweł – zob. Hbr 5,7: „Który 
za dni ciała swego modlitwy i pokorne prośby temu, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem 
potężnym i łzami ofiarowawszy, był wysłuchan dla swej uczciwości”.

222
O tym Kościele tak Paweł święty rozumiał, iż acz nie od ludzi ani przez człowieka był posłan na roz-
mnożenie Ewanjelijej, ani od człowieka ją był wziął, albo się jej nauczył, ale przez objawienie Jezusa 
Krystusa, jako sam o sobie świadszy, do Galatów pisząc – zob. Ga 1,11–12: „Abowiem oznajmuję wam, 
bracia, iż Ewangelia, która jest przepowiadana ode mnie, nie jest wedle człowieka. Bom jej ja nie od 
człowieka wziął anim się nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa”.
jednak kazawszy kilkonaście, a blizu dwudziestu lat po rozmaitych stronach, udał się nie sam swą 
wolą, ale za objawienim Boskim do Hijeruzalem, gdzie na on czas było czoło Kościoła krześcijańskiego, 
a tam rozmawiał z nimi o Ewanjelijej, którą kazał między pogany – zob. Ga 2,1–2: „Zatym po czterna-
ście lat szedłem zasię do Jeruzalem z Barnabaszem, wziąwszy i Tytusa. A szedłem wedle objawienia. 
I zniósłem z nimi Ewangelią, którą przepowiadam między pogany”.

jednak kazawszy kilkonaście, a blizu dwudziestu lat po rozmaitych stronach, udał się nie sam swą 
wolą, ale za objawienim Boskim – sens: jednak głosiwszy kazania kilkanaście czy niemal dwadzieścia 
lat w rozmaitych stronach (świata), udał się nie z własnej woli, ale wskutek Boskiego objawienia.

223
Nie, ale aby niepróżno a nadaremno biegał albo też biegał był przeszłych czasów – zob. Ga 2,2: „abym 
snadź nadaremno nie biegł abo też nie biegał”.
jeśli się w czem od nich nie odstrzelał – sens: czy nie oddalił się od nich w jakiejś kwestii, czy nie po-
błądził w czymś.
nie sadząc się na rozumie a nauce swej, czem się tamże i też do Koryntów pisząc chełpił – 1Kor 2,1–2: 
„A ja, gdym przyszedł do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy abo mądrości, opowia-
dając wam świadectwo Chrystusowe. Abowiem nie rozumiałem, żebym miał co umieć między wami, 
jedno Jezusa Chrystusa, i tego ukrzyżowanego”. Por. także Ga 1,11–12 (cyt. wyżej obj. II 222).
ale dawając znać, iżeby próżna była praca jego, gdzieby się co różnego od kazania drugich aposto-
łów a od nauki, której się Zbór krześcijański w Hijeruzalem dzierżał, w jego kazaniu okazało – zob. 
2Kor 11,5: „Bo mniemam, żem ja nic mniej nie czynił niżli wieldzy apostołowie”.
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224
Kościoła, jako pewnego słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako 
się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.
ponieważ się dowodnie okazało, iż nie wszystka wiara i sprawa nasza krześcijańska na Piśmie nam jest 
podana – ponowne odwołanie do passusów, w których mowa o ustnym przekazie nauczania Kościoła 
oraz o nauczaniu pochodzącym z cichej praktyki modlitewnej (bez słów), zob. wyżej tekst II 72–102.

225
Ale jako Pismu dlatego wierzymy, iż je Kościół krześcijański za Słowo Boże przyjął a nam podał, tako je 
też nie wedle naszego ani czyjego inego zdania, ale wedle podania tegoż Kościoła rozumieć, a jemu jako 
w wykładaniu Pisma, tako i we wszem, co on bez Pisma z podania ustnego albo też cichej sprawy Pańskiej, 
albo apostołów jego, przyjął i dotychmiast cale zachował, a nam jakoby przez ręce podał, zupełną wiarę 
dać mamy nie inaczej, jedno jako Słowu Bożemu – zob. August. Contr. epist. Manich. 5 = PL 42,177.

226
co-m ci wyższej powiedział – por. tekst II 218, 220, też 69–70, 208, 219, 221 i obj.

227
Jużeś słyszał, iż Pan Krystus, będąc na świecie, nie wszystkiego, co jest potrzebne ku zbawieniu, słucha-
czów swych nauczył – odniesienie do tego passusu z Rozmowy wtórej, w którym Mnich uzasadnia, iż 
Chrystus nie zdążył przekazać całej swej nauki apostołom, zob. wyżej tekst II 63.

228
Ano Piotr święty w pirwszym kazaniu swoim, które w dzień świąteczny uczynił ku onej zgrai, która się 
była zbieżała, Jezusa Nazarańskiego mężem tylko zowie, którego im Bóg mocami, cudy i znaki oznajmił, 
a iż Go Bóg zmartwych zbudził i powyższył a Panem i Krystem albo Mesyjaszem uczynił, Bóstwa Jego 
nic nie spomina – zob. 1P 1,3.21: „Błogosławiony Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
wedle wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zwartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa”; „którzy przezeń wiernymi jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, 
aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była”.

229
Dalej, kiedy Go oni ludzie pytali, co by mieli czynić, pokutować im tylko kazał a okrzcić się w odpuszczenie grze-
chów – zob. Dz 2,37–38: „A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: 
Cóż mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Pokutę czyńcie (prawi) a niech ochrzczon będzie każdy 
z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha Świętego”.
I sam Łukasz wnet potym pisze o onych ludziach nawróconych, iż trwali w nauce apostolskiej i w po-
spolitowaniu i łamaniu chleba, i w modlitwach – zob. Dz 2,41–42: „Którzy tedy przyjęli mowę jego, 
ochrzczeni są. I przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz. I trwali w nauce apostolskiej i w uczest-
nictwie łamania chleba i w modlitwach”.

230
A wnet-że z początku apostołowie dyjakony stanowili? Aż kiedy się już było krześcijaństwo rozmnożyło – 
zob. Dz 6,1–6 (historia wybrania siedmiu diakonów).
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Ale po żadnej rzeczy to nie lepiej poznać, jako po onej ustawie ich około używania krwie, zadawionego – 
zob. Dz 15,29: „abyście się wstrzymawali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwie, i od rzeczy 
dawionej, i od porubstwa: których rzeczy strzegąc się, dobrze uczynicie”.

231
Już się był Zakon Stary z obrzędy swymi przez śmierć Pańską skończył – zob. J 19,30: „Jezus tedy, gdy 
wziął ocet, rzekł: Wykonało się. A skłoniwszy głowę, ducha oddał”.
już koniecznie ustać miał, jako Paweł święty na wielu miejscach, a zwłaszcza do Rzymianów, Galatów 
i Żydów pisząc, świadszy – zob. m.in. Rz 7,4; Ga 2,21; Hbr 7,18: „A tak, bracia moi, i wy jesteście 
umartwieni Zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście byli inszego, który powstał z martwych, aby-
śmy owoc przynosili Bogu”; „Nie odmiatam łaski Bożej. Bo jeśli przez Zakon sprawiedliwość, tedy 
Chrystus próżno umarł”; „Odrzucenie iście zstaje się przeszłego przykazania dla słabości jego i nie-
pożyteczności”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…
i sami apostołowie w zebraniu onym swoim spominają – chodzi o tzw. sobór w Jerozolimie (czyli apo-
stolski), zob. Dz 15,10–11: „Teraz tedy przecz kusicie Boga, chcąc włożyć jarzmo na szyję uczniów, 
którego ani ojcowie naszy, ani my, znosić-eśmy nie mogli? Ale przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa 
wierzymy, iż będziem zbawieni, tak jako i oni”.
z pirwu ji sami dzierżeli, co się znaczy z onego, iż… – sens: z początku sami go przestrzegali, co wynika z tego, iż…
iż do kościoła żydowskiego z Żydy wespołek na modlitwę chodzili – zob. Dz 3,1: „A Piotr i Jan wstępo-
wali do kościoła na godzinę modlitwy dziewiątą”.
a iż na Piotra nielubość mieli, iż on z pogany obcował i jadł – sens: oraz że do Piotra odczuwali niechęć, 
ponieważ przestawał (wchodził w społeczność) z poganami i z nimi spożywał posiłki. Zob. Dz 11,2–3: 
„A gdy Piotr przyszedł do Jeruzalem, spierali się przeciwko niemu, którzy byli z obrzezania, mówiąc: 
Czemuś wszedł do mężów odrzezek mających i jadłeś z nimi?”.
Aż w kilku lat potym, gdy pogani od Żydów zwiedzieni, już się byli jęli więcej ku żydowskiemu niż krze-
ścijańskiemu Zakonowi skłaniać, tam dopiro zgromadziwszy się w Hijeruzalem i naradziwszy społecznie, 
przedsię nie z trzaskiem, ji skazili. Pogany tylko nawrócone od obowięzka Zakonu wyzwolili, i to nieco 
przedsię w całości do czasu dla ubłagania Żydów zachowali, co też potym ustało. Ale Żydy wierzące w Pana 
Krystusa przedsię przy używaniu Zakonu zostawili i sami im k woli święta, posty i ine obrzędy zakonne ob-
chodzili – przedstawiono tutaj w zwarty sposób przyczyny i skutki tzw. soboru w Jerozolimie (czyli soboru 
apostolskiego), zob. Dz 15,1–31. Zob. Zob. też obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem…

przedsię nie z trzaskiem, ji skazili – sens: wszakże nie nagle, go zniszczyli (pozbawili mocy).
i sami im k woli – tj. i sami wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom (zgodnie z ich wolą).

232
I Pawła świętego, kiedy potym był do Hijeruzalem przyszedł, namówili, iż oczyściwszy się i ogoliwszy 
obyczajem zakonnym, do kościoła wszedł i ofiarował za się i za czterzech inych – zob. Dz 21,23–24: 
„A przetoż uczyń to, coć powiedamy. Są u nas czterzej mężowie, którzy na sobie szlub mają. Te 
przyjąwszy, poświęć się z nimi i złóż się z nimi, aby ogolili głowy, a poznają wszyscy, że to, co o tobie 
słyszeli, fałsz jest: ale i sam chodzisz, przestrzegając Zakonu”.
Tymoteusza też obrzezał – zob. Dz 16,3: „I wziąwszy, obrzezał go dla Żydów, którzy na onych miej-
scach byli. Bo wszyscy wiedzieli, że ociec jego był poganinem”.
Galatom pisał, opowiedając, gdzieby się obrzezowali, iż im Krystus nic nie pomoże, a iż kto się obrza-
zuje, winien jest wszystek Zakon wypełniać – zob. Ga 5,2–3: „Oto ja, Paweł, powiadam wam, iż jeśli 
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będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam się zasię każdemu człowiekowi 
obrzezującemu się, iż powinien jest wszytek Zakon pełnić”.
„Cokolwiek w jatkach przedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumnienia” – por. 1Kor 10,25: „Wszytko, 
co w jatce przedawają jedzcie, nic się nie pytając, dla sumnienia” (por. niżej obj. II 244).

nic nie pytając dla sumnienia – tj. o nic nie pytając ze względu na spokój sumienia.
ustawę apostolską – chodzi o dekret apostolski ogłoszony podczas tzw. soboru w Jerozolimie (czyli 
soboru apostolskiego), zob. Dz 15,23–29.

233
z kazania Pawłowego w Atenach, o którym mamy w Sprawach Apostolskich – zob. Dz 17,22–31. Mowa 
o kazaniu, które Paweł wygłosił na ateńskim Areopagu.
„A ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielestnym; jakoby maluczkim w Kry-
stusie mleka-m wam dał pić, nie pokarmu, abowiem-eście jeszcze nie mogli i teraz jeszcze nie możecie” – 
por. 1Kor 3,1–2: „I ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako 
malutkim w Chrystusie. Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, boście jeszcze nie mogli: ale ani 
teraz jeszcze możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście”.

234
„O którym (rozumiej – Panie Krystusie) wiele byśmy mieli mówić, a nie możemy tego wyprawić, bo-ście się stali 
niesposobnymi ku słuchaniu, abowim gdzie-ście mistrzmi być mieli wedle czasu, tu zaś potrzebujecie, żeby was 
uczono z początku, jakoby obiecadła, słów Bożych, i staliście się tymi, którym mleka trzeba, a nie twardego po-
karmu” – por. Hbr 5,11–12: „O którym nam wielka rzecz i nie wyprawna ku mówieniu, boście się zstali sła-
bymi ku słuchaniu. Abowiem gdyście mieli dla czasu być nauczycielami, zasię potrzebujecie, aby was uczono, 
które są początki zaczęcia mów Bożych, i zstaliście się którym by mleka trzeba, a nie twardego pokarmu”.

abowim gdzie-ście mistrzmi być mieli wedle czasu, tu zaś potrzebujecie, żeby was uczono z początku – 
sens: chociaż bowiem stosownie do czasu/ze względu na czas powinniście być mistrzami, mimo to 
potrzebujecie, by uczono was od podstaw.
co tu Paweł święty – uczyniwszy zmienkę o kapłaństwie Pana Krystusowym, a iż On ucirpiawszy, stał 
się tym, którzy Go słuchają, przyczyną wiecznego zbawienia – przypisał – zob. Hbr 5,8–10: „A chociaż 
był Synem Bożym, nauczył się z tego co cierpiał, posłuszeństwa, a doskonałym zostawszy, zstał się 
wszytkim, którzy mu posłuszni są, przyczyną zbawienia wiecznego. Nazwany od Boga Nawyższym 
Kapłanem wedle porządku Melchisedecha”. Zob. także obj.  I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…
tego dla niesposobu Żydów, którym to pisał, na on czas wyprawić nie mógł – sens: z powodu nieprzy-
gotowania Żydów, do których to pisał, nie mógł tego wówczas wyłożyć.

235
„Ostatek albo drugie rzeczy postanowię, kiedy przyjdę” – por. 1Kor 11,34: „A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię”.
bo się we wtórym liście wymawia, iż się im nie stawił – zob. 2Kor 1,23: „A ja świadkiem wzywam Boga 
na duszę moję, iż folgując wam, nie przyszedłem więcej do Koryntu”.
z onąd do Rzyma morzem zasłan jest, gdzie garło dał dla Pana Krystusa – sens: stamtąd został posłany 
przez morze do Rzymu, gdzie oddał życie dla Chrystusa.

236
a dum swych własnych naśladować – sens: i swych własnych wymysłów trzymać się.
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237
A dopuścił mu się narzać i unosić wszelkim wiatrem nauki? – zob. Ef 4,14: „abyśmy już nie byli dziećmi 
chwiejącemi się i nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na 
oszukanie błędu”.
Ale którą mocą Pan Krystus uczył a błędy tłumił – sens: Ale tą samą mocą, którą Chrystus uczył i po-
wstrzymywał błędy. Zob. Mt 7,28: „I zstało się, gdy dokończył Jezus tych słów, zdumiewały się rzesze 
nad nauką jego. Abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako doktorowie ich i faryzeuszowie” 
(podsumowanie rozdziału zamykającego przekaz Kazania na Górze).
czartom, którzy Go przez opętane ludzie wyznawali, mówić nie dopuścił – zob. Mk 1,23–25: „A był 
w bóżnicy ich człowiek, w którym był duch nieczysty. I zawołał, mówiąc: Co nam i tobie, Jezusie 
Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię, ktoś jest: Święty Boży! I zagroził mu Jezus, mówiąc: 
Milcz a wynidź z człowieka!”.
onego też kusiciela swojego zgromił – zob. Mt 1–11 (historia kuszenia Chrystusa na pustyni).
Cerdona – zob. wyżej obj. II 170: „Cerdo”.
Marcyjona – zob. wyżej obj. II 66: Marcyjona.
Apellesa – Apelles (zm. ok. 180) był najsłynniejszym uczniem Marcjona. Złagodził on poglądy swo-
jego nauczyciela, dowodząc, iż poniżej najwyższego dobrego Boga znajdują się dwa bóstwa anielskie: 
stworzyciel świata oraz „ognisty” Bóg starotestamentowy. Głosił, iż ciało Chrystusa uformowane jest 
z materii ciał niebieskich.
gnostyki – zwolennicy gnostycyzmu, czyli różnych ruchów religijnych rozwijających się w starożyt-
ności, które opierały się przeważnie na dualistycznych koncepcjach metafizycznych i głosiły potrzebę 
uzyskania – na drodze intuicji i kontemplacji – wiedzy (gr. γνῶσις [gnosis]) na temat rzeczywistości, 
żeby osiągnąć zbawienie, w czym pomagać miało ascetyczne życie.
enkratyty – zob. obj. I 16: jako „Tatiani”, którzy się też „encratitas” od powściągliwości zwali.
katafrygi, Montana – zob. obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.
tesareskie dekatyty – nazwa urobiona przez Kromera bezpośrednio z greki (nominativus pluralis 
od τέσσαρες καὶ δεκατίται [téssares kaí dekatítai]). Jest to zbiorcze określenie chrześcijan żyjących 
głównie w II wieku w Azji Mniejszej, obchodzących pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 
dnia 14 miesiąca nisan (stąd nazwa), a więc w pierwszy dzień żydowskiej Paschy, w przeciwieństwie 
do postulowanej m.in. przez papieży Aniceta oraz Wiktora I niedzieli po 14 nisan. Inna nazwa tego 
ruchu to kwartodecymanie. Zob. obj. III 295: „quartodecimani” albo „téssares kaí dekatítas”.
adamiany – zob. obj. I 111: „adamithae”.
katary – zob. obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.
euchity – zob. obj. I 16: „euchitae”, którzy od modlitwy.
anjeliki – zgodnie z przypuszczeniami Epifaniusza, członkowie sekty angelików mieli wierzyć, iż świat 
stworzyli aniołowie lub że są czyści na podobieństwo istot niebieskich. Sekta miała działać w III wie-
ku, a jej nazwa mogła wywodzić się również od krainy Angelina, leżącej za Mezopotamią. Zob. Epiph. 
Panar. 2,1, haeres. 60,1 = PG 41,1037–1040.
apostoliki – zob. obj. I 16: „apostolici”.
Sabelijusza – zob. obj. I 122: Sabelijusz.
Samosatena – zob. wyżej obj. II 168: „Paulus Samosatenus”.
„Manichaei” – zob. obj. I 16: „Manichaei”.
Aryjusza – zob. obj. I 122: Aryjusz.
antropomorfity – zob. obj. I 16: „Audiani”.
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Fotyna – zob. obj. I 107: „Photinus”.
Eunomijusza – zob. wyżej obj. II 66: Eunomijusza.
Macedonijusza – zob. obj. I 104: macedonijani.
Aeryjusza – zob. obj. I 35: Aeryjuszowych.
Lucyfera – zob. obj. I 50: Lucyfer.
Jowijana – zob. obj. I 50: „Iovinianus”.
Donata – zob. obj. I 35: Donatowych.
Helwidyjusza – Helwidiusz (Helvidius, IV/V wiek) to autor pism wymierzonych przeciwko poglądowi 
o dziewictwie Marii. Twierdził on, iż po dziewiczym porodzeniu Jezusa współżyła ona z Józefem, a w kon-
sekwencji urodziła kolejne dzieci, które w Ewangeliach określano mianem braci i sióstr Chrystusa. Z tymi  
poglądami polemizował m.in. Hieronim ze Strydonu w dziele Contra Helvidium de virginitate Mariae.
Pelagijusza – zob. obj. I 122: Pelagijusz.
Berengaryjusza – Berengar z Tours (Bérenger de Tours / Berengarius Turonensis, ok. 999–1088) to 
francuski teolog i filozof. Kształcił się u Fulberta z Chartres, był kierownikiem i kanclerzem szkoły 
katedralnej w Tours, gdzie nauczał przedmiotów w zakresie trivium, a także archidiakonem w An-
gers. Podważając prawdy wiary sprzeczne z rozumem, napisał skierowany przeciwko arcybiskupowi 
Canterbury Lanfrankowi z Bec traktat De sacra coena, w którym wyrażał poglądy symboliczno-spi-
rytualistyczne dotyczące obecności Chrystusa w Eucharystii (obecność rzeczywista, ale w sensie du-
chowym, nie cielesnym). Jego nauka została potępiona m.in. na synodach w Rzymie i Vercelli (1050), 
a ostatecznie w Rzymie (1079). Został zmuszony do oficjalnego odwołania swoich poglądów.
„Valdenses” – waldensi byli zwolennikami ruchu społeczno-religijnego, którego inicjatorem ok. 1170 roku 
miał być Piotr Waldus (Pierre Valdès / Petrus Waldes / Petrus Valdes). Jego poglądy, akcentujące dobrowolne 
ubóstwo jako ideał życia chrześcijańskiego, zyskały popularność szczególnie wśród rzemieślników i chło-
pów, ale też i księży. Głoszone przez waldensów (zwanych również ubogimi z Lyonu) kazania oparte były na 
fragmentach Biblii tłumaczonych na język prowansalski. W 1184 roku zostali uznani za heretyków i eksko-
munikowani. Ruch przeżywał ożywienie w obrębie husytyzmu i przetrwał do czasów reformacji, przy czym 
znaczna część waldensów przyłączyła się do Kościołów tradycji reformowanej (tj. do ewangelików reformo- 
wanych). W czasach Kromera z waldensami często byli utożsamiani pikardzi. Zob. obj. I 86: Pikard.
Wiklefa – zob. obj. I 35: Wiklefowych.
Husa – zob. obj. I 35: Husowych.

238
Ale Paweł święty Galatom pisze, iż gdzieby kto inszą Ewanjeliją powiedał mimo tę, którą przyjęli, by też 
on sam albo anjoł z nieba, ma być odrzucon – zob. Ga 1,8: „Ale choćby my, abo Anjoł z nieba przepo-
wiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem”.

mimo tę – inną od tej.
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”– zob. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
kto go nie posłucha, niechaj-ci będzie za poganina i odrzuconego – zob. Mt 18,17: „a jeśliby Kościoła 
nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik” (por. też wyżej II 141 i 221).

239
ano masz w Sprawach Apostolskich, iż się schadzali do jednego domu albo i do kościoła na pospolitą 
modlitwę – zob. Dz 1,13–14; Dz 2,1; Dz 3,1: „A gdy wyszli, wstąpili do wieczernika, gdzie mieszkali 
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Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszów i Szymon Zelo-
tes, i Judasz Jakubów. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Marią, matką 
Jezusową, i z bracią jego”; „A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, byli wszyscy wespółek na tymże 
miejscu”; „A Piotr i Jan wstępowali do kościoła na godzinę modlitwy dziewiątą”.
„Ty, kiedy się będziesz modlił, wnidź do łożnice swojej, a zamknąwszy drzwi po sobie, módl się Ojcu twe-
mu potajemnie” – por. Mt 6,6: „Ale ty, gdy się modlić będziesz, wnidź do komory swojej, a zawarszy 
drzwi, módl się Ojcu twemu w skrytości, a Ociec twój, który widzi w skrytości, odda tobie”.
„A kiedy się modlicie, niewiele mówcie, jako pogani czynią” – por. Mt 6,7: „A modląc się, nie mówcie 
wiele jako pogani: abowiem mniemają, iż w wielomowności swojej będą wysłuchani”.
„A oni ustawicznie trwali na modlitwie” – por. Dz 1,14; Dz 2,42: „Ci wszyscy trwali jednomyślnie na 
modlitwie z niewiastami i z Marią, matką Jezusową,i z bracią jego”; „I trwali w nauce apostolskiej 
i w uczestnictwie łamania chleba i w modlitwach”.
Paweł też bez przestanku się modlić każe – 1Tes 5,17: „Bez przestanku się módlcie”.

240
„nie pokala to człowieka, co w usta wchodzi” – por. Mt 15,11: „Nie co wchodzi w usta, plugawi czło-
wieka, ale co wychodzi z ust, to plugawi człowieka”.
„Czystym wszystko czyste” – por. Tt 1,15: „Wszytko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie 
masz nic czystego, ale pokalane są ich i umysł i sumnienie”.
A mimo albo przeciw temu apostołowie ustawili i przykazali, aby ludzie, z pogaństwa ku wierze nawróce-
ni a krwią Pańską oczyścieni, wstrzymawali się od używania krwie zadawionych źwirząt i czartów ofiaro-
wanych – zob. Dz 15,29: „abyście się wstrzymawali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwie, i od 
rzeczy dawionej, i od porubstwa”. Zob. też obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem…

241
Krzcili też dziatki nierozumne, a które jeszcze wierzyć nie mogły, o czym świadszą Augustyn i Orygenes, starzy 
a godni wiary doktorowie, ba, i „Dionysius Areopagita”, świętego Pawła uczeń – zob. August. De bapt. 4,24 = 
PL 43,174–176; Orig. Comment. in Epist. ad Rom. 5,9 = PG 14,1047; Dion. Eccl. hier. 7,11 = PG 3,581–584. 
Jako że Kromer identyfikuje Pseudo-Dionizego z Dionizym Areopagitą, uznaje go za autora starszego od 
Augustyna i Orygenesa, a poprzez to podkreśla jego szczególny autorytet dla Kościoła (uwydatniono to 
wyrażeniem ba). Zob. także Monachus obj. II 2,104: Iam quod apostoli baptizabant infantes…

Augustyn – zob. obj. I 12: Augustyn.
Orygenes – zob. obj. I 121: Orygenes.
„Dionysius Areopagita” – zob. wyżej obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.

Pańskiego przykazania, który im pirwej uczyć, potym krzcić kazał – zob. Mt 28,19: „Idąc tedy, nauczaj-
cie wszytki narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
„Kto nie wierzy, będzie potępion” – por. Mk 16,16: „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto 
nie uwierzy, będzie potępion”.
jako są dziatki – tj. a takie są właśnie dzieci.
I tamże ustawił im pewny kształt – sens: I tam też ustanowił dla nich pewien sposób.
jako krzcić mieli w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – zob. Mt 28,19: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
w dzień świąteczny – w dzień Pięćdziesiątnicy, zob. Dz 2,1: „A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, 
byli wszyscy wespółek na tymże miejscu” (por. wyżej II 21 i 239).

Rozmowa II [237]–[241]
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ona zgraja, która się była na dziw zbiegła – sens: owa gromada, która zbiegła się na widowisko.
„Co mamy czynić, bracia?” – por. Dz 2,37: „A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu i rzekli do Piotra 
i do innych apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?”.
„Pokutujcie, a niechaj każdy z was będzie okrzczon w imię Jezusa Krystusa” – por. Dz 2,38: „A Piotr 
do nich: Pokutę czyńcie (prawi) a niech ochrzczon będzie każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha Świętego”.
Także i Samarytanowie okrzczeni – zob. Dz 8,14–16: „A usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jeru-
zalem, iż Samaria przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Którzy gdy przyszli, modlili się 
za nimi, aby wzięli Ducha Świętego. Abowiem jeszcze nie przyszedł był na żadnego z nich, ale tylko 
ochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe”.
Także i oni, których Paweł w Efezie okrzcił – zob. Dz 19,5: „To usłyszawszy, ochrzczeni są w imię Pana 
Jezusowe”.

242
ani iną Ewanjeliją kazali mimo onę, którą byli od Pana wzięli – sens: ani innej Ewangelii nie głosili, 
oprócz tej, którą otrzymali od Pana.

243
Ano za czasów Wiktora papieża ledwe półtorasta lat po Bożym Wstąpieniu, kiedy się był wczął spór 
w krześcijaństwie o Święcie Wielkonocnym, oni, którzy chcieli, aby czwartegonastego dnia miesiąca 
kwietnia z Żydy zarówno święcone było, mieli po sobie nie tylko Jana świętego i drugich apostołów usta-
wę albo zwyczaj, ale też iż sam Pan Krystus tak je święcił, a wżdy Kościół ustawił, aby nie pod pełnią, 
ale w pirwszą niedzielę po pełni Wielkanoc święcona była – Kromer wspomina tutaj trwający we wcze-
snym chrześcijaństwie spór o datę dzienną świętowania Wielkanocy, którego pierwszy etap rozegrał 
się między papieżem Anicetem a Polikarpem ze Smyrny, zaś kolejny – między papieżem Wiktorem I 
oraz Polikratem z Efezu (tu rolę mediatora odgrywał Ireneusz z Lyonu). O ile tzw. kwartodecymanie 
postulowali obchodzenie świąt dnia 14 miesiąca nisan, a więc w pierwszy dzień żydowskiej Paschy, 
o tyle obaj papieże opowiadali się za niedzielą po 14 nisan. Pod naciskiem Konstantyna Wielkiego na 
I soborze powszechnym w Nicei (czyli I soborze nicejskim, w 325 roku) uchwalono, iż Wielkanoc ma 
być obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Zob. wyżej obj. II 237: 
tesareskie dekatyty. Por. też tekst i obj. III 295 i 296.

Wiktora papieża – Wiktor I (Victor I, zm. ok. 199) był papieżem w latach 189–199. Z racji po-
chodzenia z rzymskiej prowincji jego językiem ojczystym była łacina. Był też pierwszym biskupem 
Rzymu posługującym się tym językiem, co przełożyło się na wzrost jej roli w liturgii. To za jego 
pontyfikatu Tertulian uzasadnił prymat biskupów Rzymu (zob. Mt 16,18–19), co umożliwiło Wikto-
rowi I narzucanie swojego punktu widzenia innym Kościołom m.in. w kwestii terminu świętowania 
Wielkanocy.

ledwe półtorasta lat – tj. zaledwie 150 lat.
czwartegonastego – tj. czternastego.
mieli po sobie nie tylko Jana świętego i drugich apostołów ustawę albo zwyczaj – zob. Mk 14,12; 

J 19,14; 1Kor 5,7; 1Kor 15,4: „I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę ofiarowali”; „A był dzień 
Przygotowania Paschy”; „Abowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus”; „a iż pogrzebion jest, iż 
też powstał z martwych trzeciego dnia według Pisma”.

mieli po sobie – mieli za sobą; mieli po swojej stronie.
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244
Wiemy też, iż Pan Krystus przaśnego chleba ku poświącaniu Ciała swego używał, także i apostołowie, 
a wżdy potym Kościół za słuszną przyczyną kwaszonego używać rozkazał, acz potym, gdy przyczyna 
ustawy tej ustała i ustawa też zaś ustała po wszem krześcijaństwie, chyba greków a Rusi, którzy się jej 
jeszcze dzierżą, a zostawiło ich przy tym „concilium” florenckie – Kościoły tradycji wschodniej i za-
chodniej podczas sprawowania Eucharystii posługiwały się początkowo chlebem kwaszonym. Od 
IX wieku na Zachodzie używa się chleba przaśnego, a podłożem sporu między tradycjami jest kwe-
stia, czy Chrystus i apostołowie spożywali ostatnią wieczerzę przed pierwszym dniem święta Paschy 
(jeśli tak, to jedli chleb kwaszony, jeśli nie, to wykorzystywali chleb przaśny). Na mocy postanowień 
tzw. unii florenckiej (1439–1484), ogłoszonej na XVII soborze powszechnym w Bazylei/Ferrarze/
Florencji/Rzymie w 1439 roku, w zamyśle kończącej rozłam Kościołów, tradycja wschodnia zachowała 
prawo do posługiwania się chlebem zakwaszanym w celach eucharystycznych.

greków a Rusi – tj. chrześcijan obrządku wschodniego.
Tą, którą Paweł Galatom pisał, gdzieby się obrzazowali, iż im Krystus nic nie miał pomóc – zob. Ga 5,2: 
„Oto ja, Paweł, powiadam wam, iż jeśli będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże”.
a sam Tymoteusza obrzazał – zob. Dz 16,3: „I wziąwszy, obrzezał go dla Żydów, którzy na onych 
miejscach byli. Bo wszyscy wiedzieli, że ociec jego był poganinem”.
a ustawę onę apostolską o strzymaniu ode krwie i mięsa czartom ofiarowanego zniszczył – 1Kor 10,25–29: 
„Wszytko, co w jatce przedawają, jedzcie, nic się nie pytając, dla sumnienia: Pańska jest ziemia i napełnienie 
jej. Jeśli kto z niewiernych was wzywa, a chcecie iść, wszytko, co przed was położą, jedzcie, nic nie pytając, 
dla sumnienia. Lecz jeśliby kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowano: nie jedzcie dla onego, który oznajmił, 
i dla sumnienia”. Por. wyżej obj. II 232 oraz obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem…
a którą oni to byli ustawili na pogany nawrócone – zob. Dz 15,28–29: „Abowiem zdało się Ducho-
wi Świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was ciężaru, oprócz tych potrzebnych, abyście się 
wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwie, i od rzeczy dawionej, i od porubstwa”.

245
gdzie Pan powiedając, iż są wałaszy, którzy się sami trzebią albo wałaszą dla Królestwa Niebieskiego, 
przyłożył: „Kto to może przyjąć, przym” – por. Mt 19,12: „Abowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki 
tak się narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla 
Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje”.

246
O niektórych ani przykazania, ani rady nam nie zostawił, ale apostołowie to po Nim czynili, wedle potrze-
by nieco przykazując, co się wyższej pokazało – odwołanie do passusów Rozmowy wtórej, gdzie mowa 
o autorytecie apostołów w kwestii tworzenia nowych przykazań, zob. wyżej tekst II 67–78 i obj.
nieco też tylko radząc albo łaskawie dopuszczając, co się jaśnie z Pirwszego Lista Pawła świętego do 
Koryntów, „cap[ite]” VII, okazuje – zob. 1Kor 7,25: „A o pannach nie mam rozkazania Pańskiego, ale 
radę daję jako ten, którym od Pana miłosierdzia dostąpił, abych był wiernym”.

247
albo przez Kościół Jego, który jest oblubienica a ciało Jego – zob. Ap 21,9–11; Kol 1,24; Ef 5,29–30: 
„I przyszedł jeden z siedmi Anjołów, którzy mieli siedm czasz pełnych siedmią plag ostatecznych, 
i mówił ze mną, mówiąc: Chodź, a okażęć Oblubienicę, Małżonę Barankowę. I zaniósł mię w duchu 
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na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające 
jasność Bożą, a światłość jego podobną kamieniowi kosztownemu jako kamieniowi jaspidowemu, 
jako kryształ”; „Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa 
utrapieniam Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, które jest Kościół”; „Abowiem nigdy żaden 
ciała swego nie miał w nienawiści, ale je wychowywa i ogrzewa, jako i Chrystus Kościół, bo jesteśmy 
członkami ciała jego z ciała jego i z kości jego”.
a który Duch Święty, Duch Prawdy, Panu w mocy i mądrości, i we wszem równy, niepochybnie a nie-
omylnie sprawuje i do końca sprawować będzie wedle obietnice Pańskiej – zob. J 14,16–17: „A ja prosić 
będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy poznacie go, iż u was mieszkać będzie 
i w was będzie”.

248
Ano gdy wysyłał apostoły na kazanie, zakazał im, aby nie nosili z sobą worków albo mieszków, ani 
pieniędzy – Mk 6,8; Łk 9,3: „I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jedno tylko laskę: ani tajstry, 
ani chleba, ani pieniędzy w trzosie”; „Nie bierzcież nic w drodze, ani laski, ani tajstry, ani chleba, ani 
pieniędzy, ani po dwu sukien miejcie” (zob. wyżej obj. II 204).
a sam szafarza miał, który miał worki a nosił pieniądze, które Mu dawano, skąd Mu potrzeby skupował 
i ubogim dawał – zob. J 13,29: „Abowiem niektórzy mniemali, gdyż Judasz miał mieszek, iż mu rzekł 
Jezus: Nakup tedy, czego nam potrzeba na dzień święty, abo iżby co dał ubogim”.

skąd Mu potrzeby skupował – sens: z czego kupował to, co niezbędne na co dzień.

249
Zakazał im też, aby się nie udawali na drogę poganów ani wstępowali do miast samarytańskich, jako 
pisze Matusz święty – zob. Mt 10,5: „Na drogę poganów nie zachodźcie i do miast Samarytańskich 
nie wchodźcie”.
a po zmartwychwstaniu swoim rozkazał im zasię, aby szli po wszystkim świecie a uczyli wszystkie narody – 
zob. Mk 16,15; Mt 28,19; Dz 1,8: „Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworze-
niu”; „Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody”; „ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przydzie na 
was, i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i we wszytkiej Żydowskiej ziemi, i w Samaryjej, i aż 
na kraj ziemie”.
Przykazał im też, aby tak się sprawowali, iżeby światłość ich świeciła przed ludźmi – zob. Mt 5,16: 
„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebiesiech”.
A w licemiernikach to ganił, iż wszystkie swe uczynki czynili, iżeby byli widzeni od ludzi – zob. Mt 6,2: 
„Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bóżnicach i po ulicach, 
aby byli czczeni od ludzi”.

iżeby byli widzeni od ludzi – tj. aby byli widziani przez ludzi.
Sam też przykazania onego swego, modląc się, abyśmy niewiele mówili, odstąpił, gdy w ogrodzie przy-
dłuższym się modlił – zob. Łk 6,12: „I zstało się w one dni, odszedł na górę modlić się. I nocował na 
modlitwie Bożej”.

przydłuższym się modlił – tj. nazbyt długo modlił się.
a na górze przez noc trwał na modlitwie Bożej, jako świadszy święty Łukasz – zob. Łk 22,41: „A on 
oddalił się od nich, jakoby mógł zacisnąć kamieniem, a klęknąwszy na kolana, modlił się”.
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250
a jednak Słowo Boże przedsię nieodmienne, ale trwa na wieki, wedle słów Dawida i Ezaijasza – zob. 
Ps 118(119),89 (BT: Ps 119(118),89); Iz 40,8: „Na wieki, Panie, słowo twoje trwa na niebie”; „Uschła 
trawa i opadł kwiat, lecz Słowo Pana naszego trwa na wieki”.
gdy ustawy i przykazania Mistrza swego, jakom wyższej pokazał, wedle potrzeby odmieniali – odwoła-
nie do fragmentów Rozmowy wtórej dotyczących przypadków zmian w nauczaniu Chrystusa, które 
dokonywane były przez apostołów, zob. wyżej tekst II 239–241 i obj.
on nie tylko Pismem Świętym brakuje a wykładem jego władnie – sens: on nie tylko decyduje o kanonie 
Pisma Świętego (tj. dokonuje wyboru Ksiąg, ew. różnicuje Księgi Pisma Świętego) i ma władzę jego 
objaśniania.

251
A na koniec, gdzie mu tego wszystkiego nie stawa, nie tylko w sposób rady, ale i przykazania, którego 
się nikomu przestąpić nie godzi, na nas bądź wszystkie, bądź też część niektórą, co mu się zda, ustawić 
może – sens: A wreszcie, tam, gdzie tego wszystkiego mu nie wystarcza, nie tylko w formie rady, ale 
i przykazania, którego nikomu nie wolno naruszyć (przekroczyć), w stosunku do nas albo wszystkie, 
albo też te, które uzna za słuszne, może ustanowić (uchwalić).
„Nie uczynił tak żadnemu narodowi ani im sądów swych objawił”– zob. Ps 147,20 (BT: 147(146–
147),20): „Nie uczynił tak żadnemu narodowi i nie objawił im sądów swoich”.
nie chcemy li – tj. jeśli nie chcemy.

252
Acz nie wszystkiego tego, ale po części luteranowie i drudzy kacerzowie pozwalają, iż Kościół Boży 
prawdziwy nie błądzi, ale gdzie ten Kościół, tu sęk, abowim oni też, jako wiesz, sobie ji przywłasz-
czają – sens: Jakkolwiek w odniesieniu nie do tego wszystkiego, ale do pewnej części i luteranie, 
i inni kacerze zgadzają się, iż (prawdziwy) Kościół Boży nie błądzi, ale problem w tym, gdzie 
jest ów prawdziwy Kościół, jak ci bowiem wiadomo, oni też (tj. tak jak katolicy) sobie samym go 
przywłaszczają.
gdy rozbierzemy, co zacz jest ten to Kościół – sens: gdy przeanalizujemy, czym jest ów Kościół.

253
Za co cię barzo proszę, iżebym się nie obłądził ani w prawo, ani w lewo, abowim jako kacerzowie 
nie mając nic czynić z Kościołem, przedsię Kościołem się chełpią, tako też, Boże odpuść, naszy księża 
i mniszy wiele rzeczy na Kościół składają, o których się Kościołowi nie śniło – sens: O co cię bardzo 
proszę, abym nie popadł w błąd ani w jedną, ani w drugą stronę, jak bowiem heretycy, nie mając nic 
do czynienia z Kościołem, Kościołem wszelako się pysznią (wynoszą się ponad innych, nazywając 
się Kościołem), tak też – uchowaj Boże! – nasi księża i mnisi wiele rzeczy na Kościół zrzucają (wiele 
rzeczy mu przypisują), o których Kościołowi nawet się nie śniło.
Snadź-ci tak – sens: zapewne tak jest, jak mówisz.
będziewa – stara forma liczby podwójnej, dziś: będziemy.
a ja się też za tę pracą wdzięcznym przeciw tobie okażę – sens: a ja za tę pracę okażę też wobec ciebie 
wdzięczność.

Rozmowa II [247]–[253]
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O Kościele Bożym albo Krystusowym  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia

Przedmowa

1
ine a ine obyczaje wynajduje, którymi około zbawienia ludzkiego szturmuje, a nic mu na chytrości nie 
schodzi – sens: coraz to nowe wynajduje sposoby, za pomocą których nastaje na ludzkie zbawienie, 
a przebiegłości mu nie brakuje.

3
a jego jako słupa i gruntu prawdy mocnie się dzierżeć musi – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś 
wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwier-
dzenie prawdy”.
chce li nie zbłądzić – jeśli nie chce zbłądzić.

4
gdzie a który jest – tj. gdzie jest ów Kościół i który to jest ten prawdziwy i Boży.
sobie i swym naśladownikom ji przywłaszcza – tj. przypisuje go sobie i swym uczniom; sens: twierdzi, 
że tym prawdziwym Kościołem jest ten, do którego należy on i wszyscy ci, który idą jego śladem.

5
poczytając za wymysły ludzkie albo za „abusus” – sens: uważając za ludzkie wymysły albo nadu- 
życie.

6
żółtą niemocą – tj. żółtaczką.

O Kościele Bożym albo Krystusowym  
Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia

1
ma li się prawda znać – tj. jeśli prawda ma być poznana.
a wam, księżej, iżeby przeciw nim jakoś Pisma nie dostawało – sens: a wam, księżom, iż jakoś brako-
wało w polemice z nimi argumentów z Pisma Świętego.

2
Ale już widzę, iż i wy z potrzebę go po sobie macie – sens: Widzę już jednak, że i wy wystarczająco się 
nim posługujecie, tj. że i wy znacie je na tyle, by znaleźć w nim poparcie dla swoich racji.

4
ile mnie możno będzie – na ile będę w stanie, na ile będę miał możliwość (dam radę).
który jest Droga, Prawda i Żywot – zob. J 14,6: „Jam jest droga i prawda i żywot”.



435

„gdzieby się ich dwa albo trzej zeszło w imię Jego, iż tam między nimi jest” – por. Mt 18,20: „Abowiem 
gdzie są dwa abo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrzodku ich”.
A tak w imię Jego pocznimy – tj. tak więc w imię Jego (tj. Chrystusa) zacznijmy.

6
zgodne i porządne na co złego – sens: jednomyślne i solennie (regularnie) nakierowany ku złu.
„Mierzi mię zbór złościwych” – tj. brzydzi mnie zgromadzenie złoczyńców. Por. Ps 25(26),5 (BT: 
Ps 26(25),5): „Miałem w nienawiści zbór złośliwych”.

7
Jest też zgromadzenie nie na złe, ale dla czego dobrego społecznego, ale cielestnego a doczesnego, jako 
są w mieściech, księstwiech, królestwiech, które dla przespieczeństwa i wczesności każdego z czeladką 
swoją pod jednę się sprawę i porządek wdali, jakie było w Efezie mieście – zob. Dz 19,1–7: „I zstało się, 
gdy Apollo był w Koryncie, iż Paweł, schodziwszy górne strony, przyszedł do Efezu i nalazł niektóre 
ucznie, i rzekł do niech: Zaliście wzięli Ducha Świętego, gdyście uwirzyli? A oni rzekli do niego: Ale 
aniśmy słychali, jeśli jest Duch Święty. A on rzekł: W czymżeście tedy są pochrzczeni? Którzy po-
wiedzieli: We chrzcie Janowym. I rzekł Paweł: Jan chrzcił chrztem pokuty lud, mówiąc, aby w onego, 
który miał przyść po nim uwirzyli, to jest w Jezusa. To usłyszawszy, ochrzczeni są w imię Pana Jezu-
sowe. A gdy na nie włożył ręce Paweł, przyszedł na nie Duch Święty i mówili języki, i prorokowali. 
A wszytkich mężów było około dwunaście”.

które dla przespieczeństwa i wczesności każdego z czeladką swoją pod jednę się sprawę i porządek 
wdali – sens: które ze względu na bezpieczeństwo i wygodę wszystkich skupiły tych, którzy wraz ze 
swymi poddanymi uciekli się pod jedną komendę i zarząd (rozrządzenie).
które też Łukasz ś[więty] „Ecclesiam”, to jest Zborem albo Kościołem zowie – zob. Dz 20,17: „A z Miletu 
posławszy do Efezu, przyzwał starszych kościelnych”.

8
„Baccho, Cereri, Cybeli, Osyridi, Isidi, Pani” – tj. Bakchusowi, Cererze, Kybele, Ozyrysowi, Izydzie, Panu. 
Kromer przywołał tutaj bóstwa, z których kultem związane były misteria i kolegia kapłańskie:
Bakchus (gr. Dionizos) – bóstwo winnej latorośli i odradzającej się natury. W starożytnej Grecji od-
bywały się obrzędy dionizyjskie, początkowo o charakterze orgiastycznym, później nieco złagodzone. 
W antycznym Rzymie bakchanalia zostały zakazane przez senat w 186 roku p.n.e. W okresie cesarstwa 
były obchodzone potajemnie.
Cerera (łac. Ceres, gr. Demeter) – bogini pól i urodzajów. W Eleusis, niedaleko Aten, corocznie od-
bywały się ku jej czci misteria eleuzyńskie.
Cybele (Kybele) – Wielka Macierz Bogów, w mitologii greckiej i rzymskiej bogini płodności i urodzaju. 
Jej kult przywędrował do Europy z Azji Mniejszej, do Rzymu zaś – w 204 roku p.n.e., gdzie w pierwszych 
dniach kwietnia na jej część obchodzono ludi megalenses, uroczystości łączące w sobie rytuał religijny 
ze spektaklami teatralnymi oraz widowiskami. Funkcję kapłanów bogini pełnili tzw. gallowie, którzy 
poddawali się samokastracji. W okresie cesarstwa kult Kybele nabrał charakteru misteryjnego.
Ozyrys i Izyda – bóstwa z mitologii egipskiej. Ozyrys to bóg życia, zmian zachodzących w przyrodzie, 
jego siostra i żona, Izyda, była zaś boginią płodności i opiekunką rodzin. Po podboju Egiptu przez 
Aleksandra Wielkiego kult bóstw egipskich uległ hellenizacji. Z czasem przeniósł się też do Rzymu, 
gdzie w okresie cesarstwa zaczęły odbywać się misteria, głównie ku czci Izydy.

Rozmowa III przedm. [1]–[6] / tekst [1]–[8]
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Pan jest bóstwem greckim, opiekunem pasterzy i trzód, nie należy do bóstw misteryjnych. Jego rzym-
skim odpowiednikiem jest Faun, ku którego czci odbywały się luperkalia, tj. obrzędy o charakterze 
oczyszczającym, ale nie misteryjnym. Nad kultem czuwali kapłani – luperkowie. Zob. także Monachus 
obj. III 1,7: Quales fuerunt apud ethnicos…

9
„Mierzi mię zbór złościwych” – zob. wyżej obj. II 6.
„a z bezbożnymi nie będę siedział” – por. Ps 25(26),5 (BT: Ps 26(25),5): „a z niepobożnymi 
nie zasiędę”.
A to są zbory czartowskie, który jako z pirwu jednąc począł, gdzie może, dziwnymi obyczajmi ludzie 
zwodzi – sens: a to są zgromadzenia czarta, który jak na początku raz zaczął (zwodzić), tak teraz, gdzie 
tylko może, uciekając się do niezwyczajnych sposobów, ludzi oszukuje.
wedle przysłowia naszego polskiego, podle kościoła [czart] karczmę buduje – por. NKPP „kościół” 17: 
„Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia”.

10
jedno od samego prawego Boga, jakom wczora wywiódł, pod jeden porządek i sprawę zgromadzon 
jest – odwołanie do tego miejsca Rozmowy wtórej, gdzie jest mowa o Bożym ustanowieniu Kościoła, 
zob. tekst II 7.

11
Ten wnet od początku świata Bóg budować zaczął z żywego kamienia – zob. 1P 2,5: „i wy jako żywe 
kamienie na nim się budujcie, dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.
sprawą żywota swego – czynami (porządkiem) swojego życia, swoim życiem.

12
a oboje pirwszych ludzi wnet z przodku, swobody onej źle używając, od Boga i wolej Jego się odwrócili, 
łaskę Bożą utracili i przyrodzenie swoje ślachetne – Kromer odwołuje się tutaj do historii upadku 
pierwszych ludzi, zob. Rdz 3,1–19.

13
wszelkie stworzenie na świecie (które mu przedtym poddane było) – zob. Rdz 1,26.28–29: „I rzekł: 
Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze: a niech przełożony będzie rybom 
morskim i ptastwu powietrznemu, i bestiom, i wszytkiej ziemi, i nad wszelkim płazem, który się 
płaza po ziemi”; „I błogosławił im Bóg, i rzekł: Rośćcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię a czyń-
cie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptastwem powietrznym, i nade wsze-
mi źwierzęty, które się ruchają na ziemi. I rzekł Bóg: Oto dałem wam wszelkie ziele rodzące na-
sienie na ziemi i wszytkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były 
na pokarm”.
A ty wszystkie niedostatki i zakały duszny i cielestny wespołek z mierziączką Bożą ono dwoje pirwszych 
ludzi na wszystko potomstwo swoje jakoby dziedzicznym prawem wlało – zob. Rdz 3,16: „Do niewia-
sty też rzekł: Rozmnożę nędze twoje, i poczęcia twoje: z boleścią rodzić będziesz dziatki i pod mocą 
będziesz mężową, a on będzie panował nad tobą”.
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15
rozproszone po swej woli, czartowskiej niewoli, znowu zgromadzając – sens: ponownie jednocząc roz-
proszonych, żyjących samowolnie, w niewoli czarta.

16
A stał się był człowiek z przybytku i Syna Bożego sędem i niewolnikiem czartowskim (na którego namo-
wę przykazania Bożego odstąpił) – zob. Rdz 3,1–6 (opowieść o kuszeniu pierwszych ludzi).

A stał się był człowiek z przybytku i Syna Bożego sędem i niewolnikiem czartowskim – sens: A czło-
wiek, który przedtem był przybytkiem i Synem Bożym, stał się naczyniem (= narzędziem) i niewol-
nikiem czarta.

17
zesłał Bóg Ociec Syna swego jedynego na świat – zob. J 3,16: „Abowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny”.
prawie wszystkiego – prawdziwie całego.

19
A k temu jakoby każdy przychodzić miał, zostawił tenże Pan Krystus sam przez się i przez posły 
a poruczniki swoje pewny sposób i naukę, i k temu porządek, iżebyśmy… – sens: A po to, by powie-
dzieć, w jaki sposób każdy miałby to osiągać, tenże Pan Chrystus zostawił osobiście i za sprawą 
swoich uczniów czy następców niezawodny sposób i naukę oraz rozporządzenie (postanowienie), 
abyśmy…
a jako członki jednego ciała wszelakim obyczajem wszystkim wobec i każdemu, zwłaszcza przystojącym, 
jeden drugiego wspomagali i ku Bogu sposabiali – sens: i jak członki jednego ciała wszelkim sposobem 
wszystkim razem i każdemu (z osobna), zwłaszcza przyzwoitym, jeden drugiemu pomagali i nakie-
rowywali ku Bogu.

a jako członki jednego ciała – zob. Rz 12,4–5: „Abowiem jako w jednym ciele wiele członków 
mamy, a wszytkie członki nie jednę sprawę mają, tak wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, 
a każdy z osobna jeden drugiego członkami”.

20
który Pan Krystus sobie za oblubienicę poślubił i wszystkiego siebie jemu użyczył, tak iż się z nim stał jed-
no ciało, którego się wszystcy dzierżeć muszą jako słupa i gruntu prawdy – zob. Ap 21,9–11; Mt 19,5–6; 
1Tm 3,15: „I przyszedł jeden z siedmi Anjołów, którzy mieli siedm czasz pełnych siedmią plag osta-
tecznych, i mówił ze mną, mówiąc: Chodź, a okażęć Oblubienicę, Małżonę Barankowę. I zaniósł 
mię w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto święte Jeruzalem zstępujące z nieba od 
Boga, mające jasność Bożą, a światłość jego podobną kamieniowi kosztownemu jako kamieniowi 
jaspidowemu, jako kryształ”; „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją: i będą 
dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj 
nie rozłącza”; „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest 
Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.

wszystkiego siebie – tj. całego siebie; siebie bez reszty.
wyższej namienionych – tj. wyżej wspomnianych.

Rozmowa III [8]–[20]
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21
A iż my, tego ziemskiego Kościoła obywatele, jakom wy<ż>szej powiedział – odwołanie do tych miejsc 
Rozmowy trzeciej, w których mowa o ziemskim kontekście powstania Kościoła, zob. wyżej tekst III 
15–19.
nie jesteśmy do końca próżni niedostatków dusznych i cielestnych – sens: nie jesteśmy całkiem wolni od 
niedoskonałości duchowych i cielesnych.
dla…lepszego naszego – tj. dla naszego dobra.
(marg.) „Ecclesia militans” – określenia Ecclesia militans i Ecclesia triumphans zakorzenione są 
w średniowiecznym rozróżnieniu tzw. stanów Kościoła (obok Ecclesia poenitens); terminów tych miał 
użyć po raz pierwszy papież Klemens V w liście do Filipa Pięknego (1311). Zob. także Cat. Rom., 
s. 154.

22
niedostatku i przeciwnika wszelakiego, i też nieprzespieczeństwa próżni – sens: wolni od niedoskona-
łości i wszelakich wrogów, i też od niebezpieczeństwa.
(marg.) Triumphans” – zob. wyżej obj. III 21.

23
„Przyjdzi Twe Królestwo” – druga z próśb zawartych w Modlitwie Pańskiej, zob. Mt 6,10; Łk 11,2.
który Pan Krystus, Bóg i człowiek, jakom już szyroce wywiódł, nauką zbawienną i krwią swą naświęt-
szą z ludzi budował – odwołanie do tych miejsc Rozmowy trzeciej, w których mowa o roli Chrystusa 
w stworzeniu Kościoła, zob. wyżej tekst III 17–20.
u poganów „Mercurius Trismegistus” i „Sibyllae” były – wspominając o Bożej łasce i nadziei na pod-
niesienie z upadku grzesznej ludzkości, Kromer wymienia dwie możliwości kontaktu Boga z człowie-
kiem. Jedną z nich stanowią prorocy, których antycznymi przykładami są Hermes i Sybilla. Hermeso-
wi o przydomku Trismegistos (῾Potrójnie Wielki’) przypisywano pisma składające się na tzw. Corpus 
Hermeticum. Był on uważany za bóstwo-proroka znającego tajemnicę zbawienia człowieka. Sybilla 
to imię nadawane wieszczkom i kapłankom Apollona. Sybille były pośredniczkami między bogiem 
a ludźmi, ale nie były częścią zinstytucjonalizowanej wyroczni. Wygłaszały swoje proroctwa w hek-
sametrach, które były zapisywane jako Libri Sibyllini lub Oracula Sibyllina. Najsłynniejsze Sybille 
pochodziły z Kume i Tibur. Kromer przywołuje te postaci ze względu na rolę, jaką w renesansowej 
Europie odgrywały Corpus Hermeticum i Oracula Sibyllina. Ten ostatni zbiór zawiera teksty odnoszące 
się do chrześcijaństwa i mające charakter apokaliptyczny. Zob. Monachus obj. III 1,18: quales apud 
ethnicos fuerunt Mercurius Trismegistus et Sybillae.

24
A tak znienacka – tj. Tak oto powoli.
abowim i oni ludzie, jako Jadam, Abel, Set, Enos, Enoch, Noe, Abram, Sara, Lot, Rebeka, Job, Moj-
żesz, Rut, Samuel, Jozyjasz, Ezaijasz, Daniel i ini z czeladkami swemi – Kromer wymienia postaci 
biblijne w porządku chronologicznym, z których część jest ze sobą bezpośrednio spokrewniona. Sy-
nami Adama, pierwszego człowieka, byli Abel (młodszy od Kaina, drugi z synów) i Set (trzeci syn 
Adama). Enosz był synem Seta, zaś Henoch – Kaina. Noe był synem Lamecha, dziewiątym potom-
kiem Adama z linii Seta, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Abraham, pierwotnie Abraam, to najstarszy 
z trzech patriarchów izraelskich, jedna z najważniejszych postaci w historii religii. Jego żoną była 
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Sara, matka Izaaka, którego żoną była Rebeka. Lot był według tradycji kapłańskiej i jahwistycznej 
synem Harana, bratankiem Abrahama. Hiob, główna postać Księgi Hioba, raczej nie był spokrew-
niony z postaciami wymienionymi wcześniej. Podobnie jak Mojżesz, który był głównym bohaterem 
historii Izraela w okresie wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej. Rut była prababką Dawi-
da, którego na króla Izraela namaścił Samuel, prorok, sędzia i kapłan. Do osiągnięć Jozjasza, króla 
Judei, należało m.in. przeprowadzenie reform religijnych i umocnienie kultu Jahwe przy wiodącej 
roli Jerozolimy. W mieście tym działał Izajasz, będący jednym z czterech większych proroków bi-
blijnych, do których zaliczany jest również Daniel. Ten ostatni działał w czasie niewoli babilońskiej, 
znany był z interpretacji snów i apokaliptycznych wizji. Zob. Monachus obj. III 1,18: Nam et prisci 
homines…
bądź gołą wolą i sprawą żywota swego wedle zakonu przyrodzonego, który jednak nie do końca w czło-
wieku zgasł był – sens: bądź samą wolą i porządkiem życia zgodnie z prawem przyrodzonym, które 
nie całkiem jednak zgasło w człowieku.

25
wedle zakonu przyrodzonego się sprawując – sens: kierując się prawem naturalnym.
A dlatego i Pismo Ś[więte] oznajmia nam o Ablu, Enosie, Enochu, Noem, Abramie, Melchizedechu, 
Jobie, iż Boga chwalili a przyjemni Mu byli – zob. Rdz 4,4; Rdz 5,6–11; Rdz 5,24; Rdz 6,8–9; Rdz 7,1; 
Rdz 12,1–3; Rdz 14,18–20; Hi 1,8 (fragmenty opisujące przychylność Pana względem bogobojnych: 
Abla, Enosza, Henocha, Noego, Abrama, Melchizedeka i Hioba).

26
Żydy też zowie Kościołem Bożym w Czwartych i Piątych Księgach Mojżeszowych – Lb 20,4; Pwt 23,1–
3,8 (BT: Pwt 23,2–4.9): „Przeczeście zawiedli zgromadzenie Pańskie na puszczą, abyśmy i my po-
marli i dobytki nasze?”; „Nie wnidzie rzezaniec, który ma starte abo wyrznione jądra i urzniony 
korzeń, do kościoła Pańskiego. Nie wnidzie mamzer, to jest z nierządnice urodzony, do kościoła 
Pańskiego, aż do dziesiątego pokolenia. Ammonit i Moabit ani po dziesiątym pokoleniu nie wnidą 
do kościoła Pańskiego na wieki”; „Którzy się z nich narodzą, w trzecim pokoleniu wnidą do kościoła 
Pańskiego”.
Ale iż wszystko ono ściągało się ku Panu Krystusowi, obiecanemu Mesyjaszowi, Mistrzowi i Zbawicie-
lowi wszystkiego świata, nie dalej, jedno do przyścia Jego trwać a Bogu przyjemno być miało, jakoż sam 
to Bóg Żydom przez proroki często a rozmaicie przepowiedał – zob. m.in. Mi 5,2 (BT: Mi 5,1); Ml 3,1; 
Iz 7,14; Iz 35,4–6; Iz 40,3–5; Iz 53,1–12; Iz 61,1 (starotestamentowe wersety odczytywane jako zapo-
wiedzi nadejścia Jezusa Chrystusa).

27
który jest koniec albo skończenie Zakonu – zob. Rz 10,4: „Bo Chrystus koniec Zakonu”.
a oni Go nie przyjęli – zob. J 1,11: „Przyszedł do własności, a swoiż go nie przyjęli”.
synagogą, to jest zgromadzenim szatańskim, według Jana ś[więtego] w Objawieniu, mieniąc się Żydy być, 
to jest wyznawającemi Boga albo ludem Bożym, a nie są – zob. Ap 3,9: „Oto dam z bóżnice szatańskiej, 
co się powiedają być Żydami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed 
nogami twymi, i poznają, iżem ja ciebie umiłował”.

Rozmowa III [21]–[27]
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28
Abowim zaćmione są oczy ich i zatkane uszy duchowne, to jest smysły i rozumy, co im dawno przez 
Dawida i Ezaijasza, jako ś[więty] Paweł poświadsza, obiecano było – Iz 6,10; Rz 11,8: „Zaśleṕ serce 
ludu tego a uszy tego obciąż i oczy jego zawrzy: aby snadź nie widział oczyma swymi i uszyma swymi 
nie słyszał”; „Jako jest napisano: Dał im Bóg ducha zdrętwienia: oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie 
słyszeli aż do dzisiejszego dnia”. Zob. także: Ps 68(69),24 (BT: Ps 69(68),24): „Niech się zaćmią oczy 
ich, aby nie widzieli”.
tak iż nie widzą ani słyszą onego, do którego ich Zakon prowadził, Pana naszego Jezu Krysta, Mesyjasza 
i Syna Bożego, ale Go jeszcze nadaremno oczekawają albo w Zakonie a wypełnianiu jego zbawienie swo-
je pokładają – zob. Ga 3,2–5: „Tego się tylko od was chcę nauczyć: z uczynków zakonnych wzięliście 
Ducha czyli z słuchania wiary? Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz ciałem bywacie wykonani? 
Takeście wiele cierpieli darmo? Jeśli jednak darmo! Który tedy wam dodawa Ducha i sprawuje mocy 
w was, z uczynkówli Zakonu czyli z słuchania wiary?”.

29
A przeto jedno my sami krześcijanie – tj. A zatem tylko my, chrześcijanie.
Pana Krystusa, który sam ji Kościołem swym u Matusza ś[więtego] nazwał – zob. Mt 16,18: „A ja tobie 
powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą 
go”. Cytat ów stanie się jednym z najczęściej przywoływanych odniesień biblijnych w tej Rozmowie 
Kromera, zob. niżej obj. III 74, 78, 98, 126, 132, 151, 213, 221, 241, 248, 249, 251, 252, 289, 301, 306.
Czasem ji też Pismo bez wszelakiego przydatku zgoła Kościołem zowie, jako w Sprawach Apostolskich – 
zob. Dz 5,11; Dz 9,31: „I padł wielki strach na wszytek Kościół i na wszytkie, którzy to słyszeli”; 
„A Kościół po wszytkiej Żydowskiej ziemi i Galilejej, i Samaryjej miał pokój i budował się, chodząc 
w bojaźni Pańskiej a pociechą Ducha Świętego napełniał się”.

Czasem ji też Pismo bez wszelakiego przydatku zgoła Kościołem zowie – sens: Czasem go też Pismo 
Święte bez jakiegokolwiek dodatku nazywa jednym słowem (po prostu) Kościołem.
także u Pawła ś[więtego] do Efezów i Koloseńczyków – zob. Ef 1,22; Ef 3,10.21; Kol 1,18.24: „I wszytko 
poddał pod nogi jego, a jego dał głową nad wszytkim Kościołem”; „aby wiadoma była księstwam 
i zwierzchnościam na niebiosach przez Kościół rozliczna mądrość Boża”; „jemu chwała w Kościele 
i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen”; „i on jest głową ciała Kościoła”; 
„Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa utrapieniam Chry-
stusowym, w ciele moim za ciało jego, które jest Kościół”.
i sam Pan u Matusza ś[więtego] tak ji zowie – zob. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz 
Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”. Cytat ów należy do 
częściej przywoływanych w tej Rozmowie przez Kromera, zob. niżej obj. III 60, 98, 110, 111.
A my ji też zowiemy świętym, pospolitym albo właśniej – powszechnym (co grekowie zową „catholicam”) 
i „apostolicam” – chodzi o drugi (świętość) i trzeci (powszechność) z czterech znaków prawdziwego 
Kościoła (notae Ecclesiae) obecne w dziewiątym artykule Składu apostolskiego. Zob. m.in. Canis. 
Sum. Doctr. Christ., k. A4r: Credo in…Sanctam Ecclesiam Catholicam. W kontekście bliskiego czasowo 
Rozmowom… katechizmu Canisiusa widać tutaj ścisły związek wykładu Kromera z ortodoksyjnym 
stanowiskiem Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii znaków Kościoła. Zob. także Cat. Rom., s. 149. 
Obok dwóch wymienionych wyżej znaków pozostałe dwa (Kościół jest jeden i apostolski) zawarto 
w Credo nicejsko-konstantynopolitańskim. Zob. niżej obj. III 49: dlatego wyższej namienione concilium 
konstantynopolskie…
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30
Abowim, jako-ś sam wczora powiedał, a tak jest, i luteranowie, i sakramentarze, i nowokrzczeńcy, i pi-
kardzi, i husowie, i Ruś a grekowie sobie ji przywłaszczają – odwołanie do fragmentu Rozmowy wtórej, 
gdzie jest mowa o zawłaszczaniu Kościoła przez luteranów oraz przedstawicieli innych denominacji, 
zob. tekst II 252.

sakramentarze – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
nowokrzczeńcy – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
pikardzi – zob. obj. I 86: Pikard.
husowie – zwolennicy nauki Jana Husa, zob. obj. I 35: Husowych.
Ruś a grekowie – tj. chrześcijanie obrządku wschodniego.

„Donatistae” – zob. obj. I 35: Donatowych.
katary albo „Novatiani” – zob. obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.

32
Co jest jaśniejszego nad Słońce? A jednak jego istność i przyrodzenie nie zinąd poznawamy, jedno 
iż widzimy, iż jest ciało okrągłe a światłe na niebie, wkoło Ziemię ustawicznie obchodzące – Kro-
mer prezentuje pogląd geocentryczny, argumentując, że Słońce krąży w wiecznym ruchu wokół 
Ziemi.

33
zawsze przy sobie jest – tj. zawsze jest świadom siebie samego.

35
jako się wczora pismem i inszymi wywody dowiodło – odwołanie do passusów Rozmowy wtórej, w któ-
rych mowa o pisemnym, ustnym oraz cichym (modlitewnym) przekazie nauczania Chrystusowego, 
zob. tekst II 14–102.

36
Szczyra a zdrowa nauka Ewanjelijej, a prawe używanie świątości – liczba notae Ecclesiae w kolejnych 
pismach Lutra zmieniała się, jednak zawsze obejmowała ona dwa następujące znaki: zwiastowanie 
Słowa Bożego i udzielanie sakramentów. Zob. także Conf. Aug. 1531, art. 8, k. B2v.

37
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” – por. Mk 13,31; Łk 21,33: „Niebo i zie-
mia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą”; „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą”.
„Jam jest światłość świata”. Rozumiej przez naukę swoję a Ewanjeliją: „Kto mię naśladuje, nie chodzi 
w ciemnościach” – por. J 8,12: „Jam jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, 
ale będzie miał światłość żywota”.
„Świadectwo Pańskie pewne, sprawujące mądrość w maluczkich. Sprawiedliwości Pańskie prawe, 
uweselające serca. Przykazanie Pańskie światłe albo jasne, oświecające oczy” – por. Ps 18(19),8–9 (BT: 
Ps 19(18),8–9): „Zakon Pański niepokalany, nawracający dusze, świadectwo Pańskie wierne, dające 
mądrość malutkim. Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serca, przykazanie Pańskie jasne, 
oświecające oczy”.

Rozmowa III [28]–[37]
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39
Słyszeli Żydowie o jedzeniu Ciała Jego, a jednak nie rozumieli – zob. J 6,52: „Swarzyli się tedy Żydowie 
między sobą, mówiąc: Jakoż nam ten może dać ciało swe ku jedzeniu?”.
słyszeli apostołowie o ucierpieniu i zmartwychwstaniu Jego, i ci na on czas tego nie pojęli – zob. Łk 18,34: 
„A oni tego nic nie zrozumieli i było to słowo zakryte od nich, i nie zrozumieli, co się mówiło”.
jaśnie się to i dowodnie wczora i onegdy pokazało – o znaczeniu ustnego przekazu w nauczaniu Ko-
ścioła oraz nauczania pochodzącego z cichej praktyki obrzędowej mowa jest w Rozmowie wtórej, 
zob. tekst II 72–102.

40
a jednak się to tak nie najdowało – tj. a jednak to tak nie było.
cerdonijany – zob. obj. II 170: „Cerdo”.
gnostyki – zob. obj. II 237: gnostyki.
walentynijany – walentynianie; gnostycka sekta istniejąca w II i III wieku, założona przez herezjarchę 
Walentyna Egipcjanina (Valentinus, ok. 100 – po 160). Ośrodkami ruchu były Aleksandria i Rzym. 
Walentynianie twierdzili, że świat duchowy składa się z 30 eonów, a degradacja jednego z nich skut-
kowała stworzeniem Demiurga i w konsekwencji powstaniem świata widzialnego. Krytykowani byli 
m.in. przez Tertuliana i Ireneusza z Lyonu.
marcyjonity – marcjonici, czyli zwolennicy poglądów Marcjona, zob. obj. II 66: Marcyjona.
„Manichaei” – zob. obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu.
adamity – zob. obj. I 111: „adamithae”.
na to umirali – tj. umierali za to.

41
I teraz, za naszych czasów, co kacerstw różnych jest od siebie w Niemcach, w Czechach, w szwajcarskiej 
ziemi, w Niderlandzie, w Anglijej, które tak około nauki a Słowa Bożego, jako około świątości a używa-
nia ich między sobą się nie zgadzają – Kromer wymienia kraje stanowiące miejsce narodzin chrze-
ścijańskich Kościołów i ruchów reformacyjnych, u podstaw których leżał postulat odnowy Kościoła 
powszechnego: luteranizm (Niemcy), bracia czescy (Czechy), zwinglianizm i kalwinizm (Szwajcaria), 
mennonityzm (Niderlandy) oraz anglikanizm (Anglia).

co kacerstw różnych jest od siebie – sens: ileż różnorodnych (zróżnicowanych) jest herezji; ileż jest 
różniących się względem siebie herezji.

42
Filip – tj. Filip Melanchton.
Osyjander – zob. obj. I 56: z Osyjandrem.
Flacyjusz – zob. obj. I 57: Flacyjusz.
„Morle” – Joachim Mörlin (Joachimus Mörlinus, 1514–1571), teolog luterański. Studiował w Wittenber- 
dze, w 1540 roku uzyskał stopień doktora teologii. Działał jako superintendent w Arnstadt i Getyndze, 
z obydwu posad został zwolniony z powodu swoich bezkompromisowych ortodoksyjnych poglądów. 
Sprzeciwiał się polityce religijnej prowadzonej przez cesarza Karola V Habsburga. Po przeniesieniu się 
do Królewca skonfliktował się z Andreasem Osiandrem w kwestii nauki o usprawiedliwieniu, co zmusiło 
Mörlina do opuszczenia Prus Książęcych (1553). Rok później został superintendentem w Brunszwiku, 
a w 1568 objął posadę biskupa sambijskiego, którą zajmował do śmierci.
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drugim, którzy się też z tema dwiema nie zgadzali, już precz kazano – być może chodzi tutaj o wy-
kładowcę Albertyny Matthiasa Lauterwalda (1520–1555) oraz bibliotekarza w bibliotece zam-
kowej Martina Chemnitza (1522–1586), którzy z racji konfliktu z Osiandrem wokół rozumie-
nia pokuty i usprawiedliwienia zostali zmuszeni do opuszczenia Królewca odpowiednio w 1550 
i 1553 roku.

43
Kościół, słup i grunt prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz spra-
wować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.

44
„Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto wami gardzi, mną gardzi” – Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.

45
Wyszły tymi czasy książki niejakie z Anglijej, przy których nasz jeden Polak imię swoje przypisał, 
w których trzy są znaki Kościoła Bożego opisane, mym zdanim, sprostniejsze a niepewniejsze niżli ony 
dwa luterskie – Kromer mógł mieć na myśli dzieło Jana Łaskiego, zob. Lasc. Comp. doctr., k. B2r–v. 
Biogram Łaskiego zob. obj. III 305: angielskich zbiegów. Trzy opisane przez Łaskiego notae Ecclesiae 
obejmują: 1. nieprzerwane istnienie Kościoła od czasów Adama i Ewy; 2. wiarę opartą na głównych 
prawdach wiary chrześcijańskiej; 3. publiczne wyznanie wiary.
acz poniekąd k temuż się ściągają, jedno iż to jest obyczaj kacyrski: na cudzych wymyślech nie prze-
stawać, ale im co przydawać albo co nowego, chocia sprostniejszego czasem, wymyślać – sens: choć 
w pewnym sensie do tego (tj. znaków luteran) się sprowadzają, tylko że taka jest metoda heretyków: 
nie poprzestawać na wymysłach innych, ale coś do nich dodać albo wymyślić coś – choćby to było 
czasem jeszcze bardziej zdrożne – zupełnie nowego.
nowi ci niemieccy i angielscy kacyrzowie – tj. zwolennicy reformacji w Niemczech i w Anglii.
iż dobrze nam – tj. iż mało co nam.

46
na krótce – tj. po krótce.
na której by prości ludzie przestać, a ku zbawieniu dosyć mieć mogli – sens: na której prości ludzie 
mogliby poprzestać i która by im wystarczyła do uzyskania zbawienia.
aby tąż to sumą, jako złotnicy wejnsztejnem złoto, próbowali, a co podrożnego, co zdrożnego doświad-
szali – sens: aby za sprawą tejże sumy – tak jak złotnicy kamieniem winnym złoto – wypróbowywali 
wiarę i poznawali to, co prawdziwe, i co fałszywe.

jako złotnicy wejnsztejnem złoto, próbowali – wodorowinianu potasu, czyli kamienia winnego (wajn- 
sztynu, niem. Weinstein), wytrącającego się z wina w procesie fermentacji lub podczas leżakowania, 
używano do topienia metali szlachetnych, a w konsekwencji – do określania przybliżonej zawartości 
metali szlachetnych w stopach jubilerskich.
dwanaście członków wiary – tj. dwanaście artykułów wiary.
w wojsce – tj. w wojsku.
pod jedną sprawą – tj. pod jedną komendą; pod tym samym dowództwem.
wszystko – całe.

Rozmowa III [39]–[46]
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47
jaśnie zabiega – tj. wyraźnie (skutecznie) zapobiega.
sprawą Ducha Ś[więtego] wedle potocznych potrzeb inymi a szyrszymi słowy (przedsię od niego nie odstę- 
pując) objaśniali – sens: z natchnienia Ducha Świętego, dostosowując się do potrzeb prostych ludzi, 
za pomocą innych i bardziej rozbudowanych wywodów (nie oddalając się wszakże od niego) 
objaśniali.
co się jaśnie okazuje z pirwszego pospolitego albo powszechnego „concilium”, na które za czasów Kon- 
stantyna Pirwszego, cesarza rzymskiego, zebrało się było do Nicei trzysta i ośmnaście biskupów – 
Konstantyn I Wielki zwołał do Nicei koło Nikomedii I sobór powszechny (czyli sobór nicejski I, 
w 325 roku), który miał na celu rozwiązanie kwestii arianizmu. Na obrady miało stawić się około trzy-
stu biskupów, głównie ze Wschodu. Nieliczni biskupi reprezentowali Kościół zachodni oraz poglądy 
bliskie Ariuszowi. Zob. także obj. I 133: Konstantyn cesarz krześcijański oraz Monachus obj. III 1,41: 
Quod quidem planum…
Aryjusza kacyrza błąd – zob. obj. I 122: Aryjusz.
„który się urodził z Ojca jedynak, to jest z istności ojcowskiej, Bóg z Boga, Światłość z Światłości, Bóg 
prawy z Boga prawego, urodzony, nie uczyniony, „homousios”, to jest jednej istności z Ojcem, przez 
którego wszystkie rzeczy uczynione, tako, które w niebie, jako które na ziemi są” – jest to fragment tzw. 
Credo nicejskiego (Symbolum Nicaenum), ogłoszonego na I powszechnym soborze w Nicei (czyli 
soborze nicejskim I, w 325 roku). Powstał jako reakcja na tezy arianizmu biskupów zgromadzonych 
w Nicei. Ogólny zapis o naturze Syna Bożego obecny w drugim artykule Składu apostolskiego (Et in 
Iesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum) uzupełniono do postaci cytowanej po polsku. 
Odpowiedni łaciński fragment brzmi: Et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei, genitum ex 
Deo patre unigenitum, hoc est, ex substantia eius, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo 
vero, genitum, non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, tam ea quae in caelo, 
quam quae in terra. Cyt. za: Conc. omn., t. 1, s. 611 (Expositio Symboli Nicaeni). Zob. także Canis. Sum. 
Doctr. Christ., k. A3v; Monachus obj. III 1,41: Ex patre genitum unicum…
wszystko krześcijaństwo przyjęło nie inaczej, jedno jako ono, co przez apostoły było podano – sens: całe 
chrześcijaństwo przyjęło nie inaczej, jak tylko to, co zostało przekazane przez apostołów.

48
Także gdy rychło potym Macedonijusz, patryjarcha carzegrodzki albo konstantynopolski, o Duchu 
Ś[więtym] zruszył, iż nie jest jednej istności ani władzej z Bogiem Ojcem i Synem – zob. obj. I 104: 
macedonijani.
iż w onym Składzie albo Haśle apostolskim nic więcej o Duchu Ś[więtym] nie było, jedno: „Wierzę 
w Ducha Ś[więtego]” – na II powszechnym soborze w Konstantynopolu (czyli soborze konstantyno-
politańskim I, w 381 roku) ustalono tekst Wyznania wiary 150 ojców, znanego szerzej jako Symbol 
nicejsko-konstantynopolitański (Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum) i zatwierdzonego podczas 
IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451). W reakcji na nauczanie macedonian (będących tzw. 
pneumatomachami, a więc duchoburcami) passus o Duchu Świętym ze Składu apostolskiego oraz 
Credo nicejskiego (In unum spiritum sanctum) został wówczas rozwinięty do: Et in spiritum sanctum, 
Dominum et vivificantem, ex patre procedentem, cum patre et filio adorandum et conglorificandum. Qui 
locutus est per sanctos prophetas. Cyt. za: Conc. omn., t. 1, s. 611 (Expositio Symboli Niceni) oraz Conc. 
omn., t. 1, s. 489 (I concilii Constantinopolitani can. 7). Zob. I 104: „Macedoniani”, a także Monachus 
obj. III 1,42: …quoniam in superioribus illis Symbolis…
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wtóre „concilium” powszechne, na które się zebrało było do Konstantynopola za przyczyną Marcyjana 
i Teodozego cesarzów sto i pięćdziesiąt biskupów – II sobór powszechny zwołał w 381 roku do Kon-
stantynopola cesarz Teodozjusz I Wielki (Flavius Theodosius / Theodosius Magnus, 347–395) – ostatni 
monarcha od 379 roku władający wschodnią, a od 394 również zachodnią częścią cesarstwa rzym-
skiego. W czasie soboru zachodnim cesarstwem rządził cesarz Gracjan (od 375), którego Kromer 
pomylił z Marcjanem (Flavius Marcianus Augustus, cesarz wschodniorzymski w latach 450–457, pa-
tronujący obradom IV soboru powszechnego w Chalcedonie, 451). Błąd ten został skorygowany w ła-
cińskiej wersji tekstu, zob. Monachus tekst III 1,48: ad quod opera… Wydaje się, że autor Rozmów… 
wskazał na obydwu imperatorów jako współodpowiedzialnych za zwołanie soboru, gdyż wszystkie 
ważne akty w cesarstwie były wówczas sygnowane przez obu współpanujących cesarzy (nie było 
wtedy jeszcze formalnego podziału na cesarstwo wschodnie i zachodnie; stało się to po śmierci Teo-
dozjusza w 395 roku). Powodem zwołania II soboru powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru 
konstantynopolitańskiego I, w 381 roku) było przede wszystkim zakończenie sporów ariańskich na 
Wschodzie, uporządkowanie nauki o Duchu Świętym oraz podziału administracyjnego Kościoła. 
Na sobór miało przybyć 190 biskupów, ale bez biskupa Rzymu. W trakcie obrad wyjechało około 
trzydziestu. Uznaje się, że tekst Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego uchwaliło 150 biskupów 
(nosi on nazwę Expositio fidei CL patrum). Zob. także Monachus obj. III 1,42: …secundum universale 
concilium…
dokładając tego, co przez apostoły dla przedłużenia a zatrudnienia opuszczono było, tak ten artykuł 
objaśniło: „Wierzymy w Ducha Ś[więtego], Pana a ożywiającego, z Ojca pochodzącego, który z Ojcem 
i Synem ma być chwalon i wielbion, który mówił przez proroki” – Credo nicejsko-konstantynopolitań-
skie zawiera słowa: Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, ex patre procedentem, cum patre 
et filio adorandum et conglorificandum. Qui locutus est per sanctos prophetas. Cyt. za: Conc. omn., t. 
1, s. 489 (I concilii Constantinopolitani can. 7). Zob. także Monachus obj. III 1,43: Atque ita articulum 
illum explanavit…

dokładając tego, co przez apostoły dla przedłużenia a zatrudnienia opuszczono było – sens: do-
powiadając to, co zostało pominięte przez apostołów ze względu na zbytnią długość i z powodu 
nadmiernej trudności.
A tym ono – A tak (w ten sposób) owo.

49
A toż to są dwa znaki, po których prawy Kościół Boży poznać możemy, iż on jest a ma być święty 
i powszechny – chodzi o drugą i trzecią notae Ecclesiae obecne w Składzie apostolskim (świętość 
i powszechność), zob. m.in. Canis. Sum. Doctr. Christ., k. A4r: Credo in…Sanctam Ecclesiam Catholi-
cam. Zob. także Cat. Rom., s. 149.
dlatego wyższej namienione concilium konstantynopolskie, Duchem Ś[więtym] natchnione, ku onym 
dwiema znakom drugie dwa przyłożyło, a tak on członek objaśniło, iż „wierzymy jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół” – zob. Conc. omn., t. 1, s. 489 (I concilii Constantinopolitani can. 7): 
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Kromer przybliża tutaj okoliczności dodania 
dwóch pozostałych notae Ecclesiae – pierwszej (Kościół jest jeden) oraz czwartej (Kościół jest apostol-
ski). Zob. także Cat. Rom., s. 159, 167. Zob. również wyżej obj. III 29: A my ji też zowiemy świętym, 
pospolitym…
nowe porządki i sprawy, mimo apostolskie, sobie wynajdują – sens: wymyślają sobie / wynajdują sobie 
nowe zasady i zwyczaje, oprócz tych, które ustanowili apostołowie.
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51
Dobrze chcesz – Słusznie chcesz.

52
gdyż przez tego zbudowan jest, który jest święty nad świętymi – zob. Dan 9,24: „i aby się spełniło wi-
dzenie i proroctwo, a był pomazany Święty świętych”.
„Bądźcie świętymi, bom ja jest świętym, Pan Bóg wasz” – por. Kpł 19,2: „Świętemi będźcie, bom ja 
Święty jest, Pan, Bóg wasz!”.
Dlatego ji też Jan ś[więty] w Objawieniu zowie miastem świętym – zob. Ap 21,2: „A ja, Jan, wdziałem 
Święte Miasto Jeruzalem nowe zstępujące z nieba od Boga, zgotowane, jako oblubienicę ubraną mę-
żowi swemu”.
Paweł też świadszy, iż Pan Krystus wydał się zań, aby ji poświęcił, iżeby był świętym – zob. Ef 5,25–27: 
„Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i samego siebie wydał zań, aby ji 
poświęcił, oczyściwszy ji omyciem wody w słowie żywota, aby sam sobie wystawił Kościół chwalebny, 
nie mający zmazy abo zmarsku, abo czego takowego: ale iżby był święty i niepokalany”.

53
a daleko przed obiema – tj. a dużo wcześniej przed oboma.
Hus Czech, a przed nim za czasów Bernata świętego, Piotr niejaki – tj. Piotr Abelard (Pierre Abélard / 
Petrus Abaelardus, 1079–1142), francuski filozof, teolog i poeta doby średniowiecza. Na syno-
dzie w Sens (1140) został oskarżony o głoszenie poglądów pelagiańskich. W jego teologii można 
dostrzec liczne odstępstwa od nauczania Kościoła (m.in. wyłącznie ci, którzy wierzą w Jedyne-
go Boga i żyją moralnie, mogą dostąpić zbawienia). Dlatego też Kromer wymienia go obok Husa 
i Wikleffa.

Bernata świętego – Bernarda z Clairvaux – zob. obj. I 50: ś[więty] Biernat.
przed jedenaściąset lat – tj. przed 1100 laty.
Donat – zwolennicy poglądów Donata (i nurtów wywodzących się od donatystów) uznawali, iż zba-
wienia dostąpić mogą jedynie członkowie Kościoła, a więc ci, który podczas prześladowań nie wy-
rzekli się wiary (tzw. lapsi, a więc „upadli” w wierze, byli ze wspólnoty wykluczani). Zob. także obj. 
I 35: Donatowych.
„montenses” – według Augustyna (zob. August. De haeres. 59 = PL 42,43) nazwą tą posługiwano 
się w jego czasach w Rzymie na określenie donatystów, choć najwyraźniej Kromer nie łączył ich ze 
sobą. Nazwa pochodzi od terenów górzystych, gdzie członkowie tego ruchu gromadzili się w okresie 
prześladowań.
„Rogatiani” – rogacjanie byli jedną z licznych sekt wyrosłych z donatyzmu. Nazwę swoją wzięła od 
ich przywódcy – Rogatusa, a rozwinęła się w Mauretanii Cezarejskiej (ok. 372–373).
„circumcelliones” – wywodzące się od Augustyna określenie agonistów – radykalnego ruchu spo-
łeczno-religijnego obecnego w afrykańskich koloniach rzymskich w pierwszej połowie IV wieku, 
powiązanego z donatystami. Należały do niego głównie osoby biedniejsze, które utrzymywały się 
przede wszystkim dzięki żebractwu i prowadziły tryb życia charakterystyczny dla włóczęgów (stąd 
ich nazwa: „circum cellas”).
„Valdenses” albo pikardzi – zob. obj. II 237: „Valdenses” oraz obj. I 86: Pikard.
kacyrzowie tak rzeczeni – sens: tak nazwani heretycy.
w Sasy jął się go – tj. w Saksonii chwycił się go (przystał do tego błędu).
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jął się go Luter ze swymi uczniami – Luter twierdził, iż wolna wola właściwa jest wyłącznie jedynemu 
wszechmogącemu Bogu, zaś zniewolony grzechem człowiek nie ma możliwości uczynienia czegokolwiek, 
by zostać zbawionym. Zdany jest wyłącznie na łaskę Bożą. Zob. także obj. I (przedm.) 1: Lutra.
k temu Kościołowi przysłuchają – przynależą do tego Kościoła.
a Pismem tego podpirali, nakrzywiając je – sens: a podpierali to (tj. umacniali swą błędną argumen-
tację) Pismem Świętym, naginając (wypaczając) je.

54
„Krystus umiłował Kościół i wydał się zań, aby ji poświęcił, omywając ji kąpielą wody w Słowie żywota, 
aby ji sobie sposobił – chwalebny Kościół, niemający zmazy albo zmarsku, albo co takiego, ale aby był 
święty a niepokalany” – por. Ef 5,25–27: „Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował 
Kościół i samego siebie wydał zań, aby ji poświęcił, oczyściwszy ji omyciem wody w słowie żywota, 
aby sam sobie wystawił Kościół chwalebny, nie mający zmazy abo zmarsku, abo czego takowego: ale 
iżby był święty i niepokalany”.
ale aby ji sobie tak sposobił, co się na onym, a nie na tym świecie spełni – sens: lecz by go sobie przygo-
towywał do tego, co spełni się na tamtym, nie na tym świecie.

55
(marg.) Źli też do Kościoła przysłuchają – sens: źli również przynależą do Kościoła.
Acz gdzieby też kto chciał tak rozumieć, iż i na tym świecie święty jest Kościół, nie przeto złych a prze-
źranych na potępienie w sobie nie ma, a ci, będąc w nim, przedsię mu nic świątości nie ujmują – sens: 
Jakkolwiek gdyby jednak ktoś chciał tak sądzić, że również na tym świecie Kościół jest święty, to nie 
z tej przyczyny, iż nie przynależą do niego źli i przeznaczeni na potępienie, ci bowiem, będąc w nim, 
nie odejmują mu wszelako świętości.
A iż są tacy w Kościele, a błąd inaczej rozumieć, okazuje się tak z pospolitych koncylij, które ten błąd 
potępiły, jako z jasnego Słowa Bożego – sens: A że tacy są w Kościele – błędem bowiem byłoby inaczej 
myśleć – pokazuje się zarówno na przykładzie soborów powszechnych, które błąd ów potępiły, jak 
i z nie budzącego wątpliwości Słowa Bożego.

okazuje się tak z pospolitych koncylij, które ten błąd potępiły – doktrynę predestynacji potępiono 
m.in. na XVI soborze powszechnym w Konstancji (1414–1418) oraz XIX soborze powszechnym 
w Trydencie (na sesji VI w 1547 roku).
już sieci w morze wpuszczonej, już osiewkowi albo nasieniu, już weselu, już dziesiąci dziewicam, już 
kupiectwu, już owczarni przyrównawa – zob. Mt 13,47–50; Mt 13,3–9; Mt 22,2–14; Mt 25,1–13; 
Mt 13,45–46; Mt 25,31–32.
Jan ji też Krzciciel ś[więty] boiskowi…przyrównał – sens: święty Jan Chrzciciel przyrównał go też do 
klepiska, na którym młóci się zboże.

Jan ji też Krzciciel ś[więty] boiskowi – zob. Mt 3,12; Łk 3,17: „Którego łopata w ręku jego, a wyczyści 
bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym”; „którego 
łopata w ręku jego i wychędoży bojowisko swoje, i zgromadzi pszenicę do szpichlerza swego, a plewy 
spali ogniem nieugaszonym”.
a Paweł wielkiemu domowi przyrównał – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako 
się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego”.
a w Starym Zakonie gdzie przez Noego korab znamienowan jest, bo i w korabiu onym czyste i nieczyste 
źwierzęta były – zob. Rdz 7,2.8: „Ze wszytkich źwierząt czystych weźmiesz siedmiorgo i siedmiorgo, 
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samca i samicę; a z źwierząt nieczystych po dwojgu i dwojgu, samca i samicę”; „Z źwierząt też czystych 
i nieczystych, i z ptastwa, i ze wszego, co się płaza po ziemi”.

a w Starym Zakonie gdzie przez Noego korab znamienowan jest – sens: w Starym Testamencie 
natomiast arka Noego go wyraża (oznacza, symbolizuje).

56
„I w wielkim domu nie tylko są złote a śrzebrne sędy, ale drzewiane i gliniane, a niektóre ku potciwości, 
niektóre ku zelżywości” – zob. 2Tm 2,20–21: „Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i śrebrne, 
ale też drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości. Jeśliby się tedy kto od tych oczyścił, 
będzie naczyniem ku uczciwości poświęconymi użytecznym Panu, zgotowanym na wszelką sprawę dobrą”.

sędy…niektóre ku zelżywości – tj. takie naczynia, których używanie jest wstydliwe.
I na boisku aż do zwiania, to jest do Sądu Bożego, nie tylko pszenica jest, ale i słoma albo plewy – mar-
ginalium błędnie odsyła do Ewangelii według św. Jana, zob. Mt 3,12; Łk 3,17 (cyt. wyżej obj. III 55: 
Jan ji też Krzciciel ś[więty] boiskowi).
W sieci też dobre i złe ryby aż do wywleczenia na brzeg, to jest do skończenia świata, jako Pan sam 
wykłada; tam je dopiro anieli przebiorą – zob. Mt 13,47–49: „Zasię podobne jest Królestwo Niebieskie 
niewodowi zapuszczonemu w morze, a ze wszelkiego rodzaju ryb zgromadzającemu, który, gdy się 
napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili. Tak 
będzie w dokonaniu świata: wynidą Anjołowie i wyłączą złe z pośrzodku sprawiedliwych”.

tam je dopiro anieli przebiorą – sens: tam dopiero posegregują (powybierają) je aniołowie.
I nasienie ono, które przy drodze na skałę a między cirnie padło, a potym jedno cirnie zagłuszyło, drugie 
słońce ususzyło, trzecie ptacy pozobali, wedle samego Pana wykładu, ony znamienuje, którzy przyjąwszy 
Słowo Boże, zwiedzieni od czarta albo dla czesnego dobra, albo dla przeciwności według jego się nie spra-
wują ani owoc dawają – sens: I to nasiono, które przy drodze upadło na skałę czy zostało posiane 
pomiędzy cierniami, a potem jedno zagłuszyły ciernie, drugie wysuszyło słońce, trzecie wydziobały 
ptaki, zgodnie z wykładem samego Pana, tych oznacza, którzy – przyjąwszy Słowo Boże – uwiedzeni 
przez diabła, albo z powodu dóbr doczesnych, albo wskutek przeszkód (niepomyślności) nie postę-
pują zgodnie z nim (tj. ze Słowem Bożym) ani nie rodzą żadnego owocu. Por. Mt 13,18–23: „Wy tedy 
słuchajcie podobieństwa siejącego. Wszelki, który słucha słowa Królestwa, a nie rozumie, przychodzi 
złośnik i porywa, co jest wsiano w sercu jego. Ten jest, który jest przy drodze posiany. A który na 
opoczystych jest posiany, ten jest, który słucha słowa i zarazem je z radością przyjmuje, a nie ma ko-
rzenia w sobie, ale doczesny jest, a gdy przypadnie utrapienie i przeszladowanie dla słowa, wnet się 
gorszy. A który jest między ciernie wsiany, ten jest, który słucha słowa, a pieczołowanie świata tego 
i oszukanie bogactw zadusza słowo, i zstawa się bez pożytku. A który jest wsiany na ziemię dobrą, 
jest ten, który słucha słowa i rozumie, i owoc przynosi, i czyni jedno setny, a drugie sześćdziesiątny, 
a drugie trzydziestny”.

57
Na wesele też słudzy gospodarzcy, to jest apostołowie i namiastkowie ich, zebrali dobre i złe, a on, 
który już przez wiarę i krzest wszedł był na ono wesele, ale nie miał odzienia weselu przystojnego, nie 
pirwej wyrzucon jest, aliż gospodarz wszedł, aby oglądał godujące, to jest aliż na drugim świecie – zob. 
Mt 22,2–14 (przypowieść o królewskiej uczcie weselnej).

a on, który już przez wiarę i krzest wszedł był na ono wesele, ale nie miał odzienia weselu przystojne-
go, nie pirwej wyrzucon jest, aliż gospodarz wszedł, aby oglądał godujące, to jest aliż na drugim świecie – 



449

sens: a ów, który za sprawą wiary i chrztu już dostał się na to wesele, lecz nie miał odpowiedniego na 
wesele stroju, dopóty nie został wyrzucony, dopóki wszedł gospodarz, by przyjrzeć się biesiadującym 
na uczcie, to znaczy aż dopiero na tamtym świecie.
Dziewice też, które wszystkie dziewice przez wiarę były i kagańce miały, aliż po uśnieniu, to jest po 
śmierci, szalone od mądrych, a niemające oleju w kagańcach, to jest miłości przy wierze, od mających 
odłączone są – zob. Mt 25,1–13 (przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych).
A Paweł się też boi o swoję dziewicę, którą już był poślubił Krystusowi, to jest o koryntski Kościół, do 
którego to pisze, aby jako wąż Jewę zwiódł chytrością swoją, tak też zmysły ich nie były zakażone, a iżeby 
nie wypadli od prostoty, która jest w Krystusie Jezusie – 2Kor 11,2–3: „Bom was poszlubił czystą panną 
stawić jednemu mężowi, Chrystusowi. Lecz się boję, by jako wąż oszukał Ewę chytrością swą, nie były 
także skażone smysły wasze i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie”.

a iżeby nie wypadli od prostoty – tj. i aby nie odeszli od prostoty (= pokory).

58
I słudzy oni, którym człowiek ślachetny, odchodząc do dalekiej krainy, to jest Pan Jezus Krystus, scho-
dząc z tego świata do Królestwa Niebieskiego, majętności a nauki swojej sprawę i szafowanie poruczył, 
wszyscy-ć pod Jego rozkazowanim a w domu Jego, to jest w Kościele, byli, a jednak się nie wszyscy według 
Jego wolej sprawowali, ani wszyscy weszli do radości Jego, ale zły sługa wrzucon jest do ciemności ze-
wnętrznych – zob. Mt 25,14–30; Łk 19,12–27. Kromer odwołuje się tutaj do przypowieści o talentach 
(minach).

sprawę i szafowanie poruczył – tj. zarządzanie i rozdawanie powierzył.
aliż się Pan wrócił na liczbę – póki Pan nie wrócił, by zdano Mu rachunek.

59
W owczarni też Syna Człowieczego nie tylko owce są, ale i koziełkowie, a nie pirwej je rozłączy, aliż 
przyjdzie w majestacie swoim z anjoły swemi – zob. Mt 25,31–32: „A gdy przydzie Syn Człowie-
czy w majestacie swoim i wszytcy Anjołowie z nim, tedy siędzie na stolicy majestatu swego. I będą 
zgromadzone przedeń wszytkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od 
kozłów”.

60
Na koniec jaśnie Pan powieda, iż są w Królestwie Jego, to jest w Kościele, pogorszenia, i ci, którzy nie-
prawość czynią, to jest źli a niesprawiedliwi, którzy aż przy skończeniu świata będą zebrani a w ogień 
wrzuceni – zob. Mt 18,7: „Biada światu dla zgorszenia. Abowiem muszą przyść zgorszenia, a wszakże 
biada człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi”.
tedy by próżna a nieprzystojna…była – sens: wówczas byłaby bezużyteczna i nieodpowiednia.
gdzie onego, który przeciw nam zgrzeszy a nie polepszy się za dwoim napominanim bratskim, Kościołowi 
każe opowiedzieć a za poganina a odrzuconego mieć, gdzieby Kościoła nie usłuchał – zob. Mt 18,15–17: 
„A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź a karz go między tobą i onym samym. Jeśli cię 
usłucha, pozyszczesz brata twego. Ale jeśli cię nie usłucha, weźmi z sobą jeszcze jednego abo dwu, 
aby w uściech dwu abo trzech świadków stanęło wszelkie słowo. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz 
Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”.

a nie polepszy się za dwoim napominanim bratskim – tj. i nie poprawi się po dwóch upomnieniach 
braterskich.
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61
„Bo ony, którzy zewnątrz są, a nie w Kościele, Bóg będzie sądził” – por. 1Kor 5,13: „Bo tych, którzy 
nie u nas są, Bóg sądzić będzie: Wyrzućcie złego z pośrzodka was!”.
„Nie wie człowiek, jeśli godzien miłości, czy-li mierziączki” – por. Koh 9,1: „a przecię nie wie człowiek, 
jeśli jest miłości czyli nienawiści godzien”.

62
A Paweł ś[więty] upomina onego, który w łasce Bożej stoi, aby się w sercu swym nie podnosił, ale żeby się 
bał, aby jako Bóg przyrodzonym rózgam nie przepuścił, jemu się też takież nie stało – zob. Rz 11,20–21: 
„Dobrze: dla niedowiarstwa ułamane są, a ty wiarą stoisz: nie rozumiej wysoko, ale się bój. Abowiem 
jeśli Bóg przyrodzonemu gałęziu nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił”.

w łasce Bożej stoi – na łasce Bożej polega, trwa w łasce Bożej.
iż Kościół w żadnym członku swoim nie będzie miał zmazy ani zmarsku, ani co inego takiego, ale będzie 
święty a niepokalany – zob. Ef 5,27: „aby sam sobie wystawił Kościół chwalebny, nie mający zmazy 
abo zmarsku, abo czego takowego: ale iżby był święty i niepokalany”.
kiedy już dalej „śmierci nie będzie ani żałości, ani wrzasku, ani boleści” – zob. Ap 21,4: „I otrze Bóg 
wszelką łzę z oczu ich, a śmierci dalej nie będzie, ani smętku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, 
iż pierwsze rzeczy przeminęły”.

63
„a nie tylko ono, ale i my sami, którzy pirwostki Ducha mamy (mówi Paweł), wzdychamy sami w sobie, 
sposobienia synów Bożych oczekawając, odkupienia ciała naszego” – por. Rz 8,23: „A nie tylko ono, ale 
i my sami, mający pierwiastki Ducha, i sami w sobie wzdychamy, oczekawając przywłaszczenia synów 
Bożych, odkupienia ciała naszego”.

sposobienia synów Bożych oczekawając – tj. oczekując uznania (przysposobienia) za synów Bożych.
od niewolej zakażenia – tj. z niewoli zepsucia.
Co się nie o inym stworzeniu rozumie, jedno o onym, któremu Pan rozkazał „opowiedać Ewanjeliją” – 
Mk 16,15: „Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu”.

opowiedać Ewanjeliją – tj. głosić Ewangelię.
którzy, jako pisze Paweł ś[więty], wedle cirpliwości dobrego uczynku, to jest cirpliwie trwając w dobrych 
uczynkoch, chwały, tci a iżeby byli próżni zakażenia, szukają – zob. Rz 2,7–8: „Tym, którzy w cierpliwo-
ści uczynku dobrego szukają sławy i czci, i nieskazitelności, żywot wieczny, a tym, którzy są przeczni 
i nie przestawają na prawdzie, ale wierzą niesprawiedliwości, gniew i zapalczywość”.

nie do końca próżni zakażenia – tj. nie całkiem wolni są od zepsucia.

64
Tam „nic zmazanego ani miernego, ani kłamstwo żadne nie wnidzie” – por. Ap 21,27: „Nie wnidzie 
do niego nic nieczystego abo czyniącego obrzydłość i kłamstwo, jedno którzy są napisani w Księgach 
Żywota Barankowych”.
Tam dopiro będzie prawie a cale święty Kościół, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich po zwycię-
stwie ciała, świata i czarta – 1Kor 15,54–56: „A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy 
się stanie mowa, która jest napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest zwycięstwo twe, 
śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój? A oścień śmierci jest grzech, a moc grzechu, Zakon”.

prawie a cale – tj. prawdziwie i zupełnie.
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nie wnet za upadem a grzechem – sens: nie od razu po popadnięciu w grzech.
albo przez sprawce jego, którym Krystus dał moc na ziemi wszystko więzać i rozwięzować – tj. za spra-
wą Piotra Apostoła oraz – w myśl doktryny rzymskokatolickiej – jego następców, czyli papieży. Zob. 
Mt 16,19: „A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.

65
A tak ma ten Kościół w sobie złe i dobre, wezwane i wybrane, przeźrane na potępienie i zrządzone ku 
chwale wiecznej, w czym się już jakmiarz „Lutherani”, ci zwłaszcza, którzy się dzierżą „Confessionem 
Augustanam”, jako Melanchton i drudzy – Filip Melanchton w Konfesji augsburskiej zwracał uwagę 
w jej 8 artykule na fakt przemieszania w życiu doczesnym ludzi godnych i szczerze wierzących z ludź-
mi złymi i obłudnikami w ramach jednego Kościoła. Zob. Conf. Aug. 1531, art. 8, k. B2v.
iż złych a grzesznych nie chcą mieć za prawe członki Kościoła, ponieważ nie są żywe – zob. Conf. Aug. 
1531, k. Y1r.
„jako martwe źwirzę nie jest prawe źwirzę, ale ścirw, czegośmy się jeszcze dziećmi w szkołach uczyli, 
tak i członek martwy, acz ma kształt członka, ale nie jest prawym członkiem, gdyż władzy żadnej 
ku sprawam nie ma” – nawiązanie do poglądów Jana Kalwina, który w rozdziale ósmym Institutio 
Christianae religionis zwraca uwagę na ogrom zepsucia w Kościele na Ziemi i wyklucza grzeszników 
oraz obłudników z prawdziwego Kościoła, zob. Calvin. Inst. 1550, s. 218–219. Zob. także Monachus 
obj. III 1,53: Aiunt enim, sicut animal exanime non est vere animal…

66
Naprzód ukazawszy, iż takowe członki władzą mają i sprawy skuteczne w ciele tym Krystusowym spra-
wują, bo przedsię źli a grzeszni ludzie, póki w Kościele trwają, skutecznie i pożytecznie krzcić, rozgrze-
szać, Ciałem Bożym i inymi świątościami szafować, cuda czynić, prorokować i ine urzędy kościelne 
sprawować mogą. A to są sprawy członków tego to ciała, to jest Kościoła, jako świadszy ś[więty] Paweł, 
do Koryntów pisząc – zob. 1Kor 12,12–14.28: „Abowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, 
a wszytkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednym ciałem, takżeć i Chrystus. Abowiem 
w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź pogani, bądź 
niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni. Bo i ciało nie jest jeden czło-
nek, ale wiele”; „A Bóg ci postanowił niektóre w Kościele: naprzód apostoły, po wtóre proroki, po 
trzecie nauczyciele, po tym mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności ję-
zyków i wykładania mów”. Z passusu tego dochodzi do głosu katolicka, scholastyczna w swej genezie 
idea obiektywnej skuteczności sakramentów (ex opere operato), którą zresztą odrzucali reformatorzy.

67
Judasza Iskaryjota, który acz był łakomym i złodziejem – zob. J 12,6: „A to mówił, nie iżby miał pieczą 
o ubogich, ale iż był złodziejem, i mieszek mając, co wkładano, nosił”.
„Iza-m ja was nie dwanaście obrał? A jeden z was dyjabłem jest” – por. J 6,70: „Izalim ja nie dwunaście 
was obrał? A jeden z was jest diabeł”.
I zarówno z drugiemi dał mu moc czarty wyganiać i chore uzdrawiać, i nie mniej niżli ku drugiem 
mówił: „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje” – zob. Mt 10,1; Mt 10,40; Mk 6,7.11; Łk 9,1: „I zezwaw-
szy dwunaście uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali 
wszelaką chorobę i wszelaką niemoc”; „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, 
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przymuje tego, który mię posłał”; „I wezwał Dwunaście. I począł je po dwu rozsyłać, i dał im moc nad 
duchy nieczystymi”; „A którzy by kolwiek was nie przyjmowali ani was słuchali, wyszedszy stamtąd, 
otrzęście proch z nóg waszych na świadectwo im”; „A zezwawszy dwanaście apostołów, dał im moc 
i władzą na wszytkie czarty a żeby uzdrawiali choroby”.
Piotrów, Janów albo Jakubów – staropolskie formy dzierżawcze nazw własnych, dziś: Piotrowy, Janowy 
albo Jakubowy.

68
„Nie znam was, odejdźcie ode mnie złościwi robotnicy” – por. Mt 7,23: „A tedy wyznam im, żem was 
nigdy nie znał: Odstąpcie ode mnie, którzy nieprawość czynicie!”.

69
abowim sami to kacyrzowie przyznawają, iż takie sprawy kościelne albo duchowne od złych ludzi dobrze 
a skutecznie sprawowany być mogą i bywają – Filip Melanchton w 8 artykule Konfesji Augsburskiej 
podkreślił, iż zwiastowane Słowo Boże i udzielane sakramenty są ważne, choćby były sprawowane 
przez bezbożnych. Zob. Conf. Aug. 1531, art. 8, k. B2v.
Dlaczego i Paweł ś[więty] o wdowie onej, która w rozkoszach cielesnych żywie, pisze, iż „żywa będąc, 
umarła jest” – por. 1Tm 5,6: „Bo która w rozkoszach jest, żywiąc umarła jest”.
A tak nie barzo by z drogi było, gdziebyśmy rozumieli, iż źli a grzeszni ludzie są poniekąd żywymi, 
poniekąd martwymi członkami Kościoła Bożego, ale inym a inym obyczajem – sens: Tak więc nie by-
łoby od rzeczy, gdybyśmy sądzili, iż ludzie źli czy grzeszni po części są żywymi, po części martwymi 
członkami Kościoła Bożego, lecz innymi i na inny sposób.

70
byśmy im też tego pozwolili (jakoż pozwalamy i tak dzierżymy) – sens: gdybyśmy nawet im przyznali 
w tej kwestii rację (jakoż przyznajemy i tak sądzimy).
by się tym błąd on…przedsię nie podparł – sens: błąd ów wszelako nie zostałby tym wsparty.

71
wespołek z dobrymi są w tym ciele a Kościele a prawemi, acz nieżywemi, członkami jego – szyk: wespo-
łek z dobrymi a prawemi, acz nieżywemi, są w tym ciele a Kościele członkami jego.
„Czyste jest serce moje, próżen-em grzechu” – Prz 20,9: „Czyste jest serce moje, jestem próżen grzechu?”.

próżen-em grzechu – jestem wolny od grzechu.
a kto by to mówił, sam by się zwodził, a prawdy w nim nie – zob. 1J 1,8: „Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu 
nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz”.

72
Panowała między Koryntczyki jeszcze za czasu ś[więtego] Pawła niezgoda i spór, byli nadęci i nieczyści – 
zob. 1Kor 1,10–11; 1Kor 3,3; 1Kor 4,6–7; 1Kor 5,1–2; 2Kor 10,12–16; 2Kor 11,4–5.10–15; 2Kor 12,20; 
2Kor 13,11 (odniesienia do fragmentów obu Pawłowych listów do Koryntian, gdzie apostoł postuluje 
zachowanie jedności, zgody, porzucenie pychy i życia niezgodnego z Ewangelią).
iż je Paweł ś[więty] surowie bakał i groził im, a wżdy je poświęconymi i świętymi, i Kościołem Bożym 
świętym zowie – 1Kor 1,1–2.10; 1Kor 3,16–17: „Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą 
Bożą, i Sostenes, brat: Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, 
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powołanym świętym, ze wszytkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszel-
kim miejscu ich i naszym”; „Nie wiecie, iżeście kościołem Bożym, a Duch Boży mieszka w was? A jeśli 
kto kościół Boży zgwałci, zatraci go Bóg. Abowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście”.
także Koloseńczyki, acz im jeszcze każe martwić nieczystość, złe żądze, łakomstwo i ine grzechy – 
Kol 3,5–9: „Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeń-
stwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, dla których przychodzi gniew Boży 
na syny niewierności; w którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Lecz teraz złóżcie 
i wy wszytko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradą mowę z ust waszych. Nie kłamajcie 
jedni drugim”.
iż jeszcze grzechów próżni nie byli – sens: że nie byli jeszcze wolni od grzechów. Zob. Kol 3,5–9 (jak 
wyżej).

74
ale i przełożonymi, tak duchownymi, jako świeckimi, których póki są w jedności Kościoła, nie tylko cir-
pieć między sobą, ale i słuchać z urzędów ich mamy, wedle nauki apostolskiej i Pańskiej – 1P 2,13–17; 
Mt 23,2–3: „Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: chociaż książętam, 
jako od niego posłanym ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych: bo tak jest wola Boża, abyście 
dobrze czyniąc, usta zatkali niemądrych ludzi głupstwu. Jako wolni, a nie jakoby mając wolność za-
słoną złości, ale jako słudzy Boży. Wszytki czcicie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcicie”; 
„Na stolicy Mojżeszowej usiedli doktorowie i faryzeuszowie. Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, 
zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią”.

nie tylko cirpieć między sobą, ale i słuchać z urzędów ich mamy – sens: nie tylko z cierpliwością 
znosić między sobą, ale i słuchać ich musimy ze względu na sprawowany przez nich urząd.
ich złości ani urzędowi, ani nauce, ani świątościam, które nam przez nie bywają podawane, nic nie wa-
dzą – sens: ich osobiste grzechy nie mają wpływu ani na (godność) urzędu, ani na doktrynę, ani na 
(ważność) sakramentów, które nam są za ich sprawą udzielane.
nieodmiennie a nieporuszenie od wszech ludzi dzierżany i tciony być mają, i to nie z drogi – sens: bez 
odmiany i stale przez wszystkich ludzi mają być przestrzegane i traktowane z szacunkiem, i to nie 
(byłoby) od rzeczy. W passusie tym Kromer nawiązuje do przymiotnika incommutabilis, używanego 
w scholastyce dla wyrażenia niezmienności i nadprzyrodzonej doskonałości Boga oraz ustanowionego 
przez Niego prawa. W tej perspektywie zmienność, mająca charakteryzować Kościoły wyrosłe na 
gruncie reformacji, staje się argumentem przeciwko ich świętości i prawdziwości.
abowim Kościół Krystusów na pewnej skale prawdziwą, świętą a nieporuszoną nauką Pańską zbudowan 
jest tak, iż brony piekielne przeciw jemu nie przemogą – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest 
opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (por. też wyżej obj. III 29).

Krystusów – tj. Chrystusowy.

75
który – jakoś słyszał – też miał zawołanie Kościoła Bożego – odwołanie do fragmentu Rozmowy trzeciej, 
w którym wspomniano, iż Stary Testament nazywa Naród Wybrany Kościołem Bożym, zob. wyżej 
tekst III 26.
abowim acz miał rzeczy a obrzędy niektóre ku oczyścianiu i poświącaniu ludzi służące, jako krew byków 
i kozłów, i popiół cielice – zob. Kpł 4; Kpł 5; Kpł 6,1–6.12–23. Kromer wskazuje na rozdziały z Księgi 
Kapłańskiej, w których zawierają się przepisy dotyczące ofiar składanych Bogu.
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ale ty rzeczy ku oczyścianiu ciała tylko ludzie poświącali, jako świadszy Paweł ś[więty], do Żydów pisząc – 
zob. Hbr 9,13; Hbr 10,4: „Abowiem jeśli kreẃ kozłów i wołów, i popiół jałowice pokropiony, spluga-
wione poświęca ku oczyścieniu ciała”; „Abowiem niepodobna rzecz jest, aby krwią wołów i kozłów 
miały być zgładzone grzechy”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…
A co inego znaczyły, co prawdziwie ciała i dusze ludzkie oczyścić i poświęcić miało, o czym się wczora 
dowodnie mówiło – sens: a oznaczały coś innego, co miało naprawdę oczyścić i uświęcić ludzkie dusze 
i ciała, jak przekonująco zostało powiedziane wczoraj. Odniesienie do fragmentu Rozmowy wtórej, 
w którym mowa o oczyszczającej właściwości krwi Chrystusowej, zob. tekst II 240.
A to jest krew Pana naszego Jezu Krysta – zob. Hbr 9,14; Hbr 10,19; Hbr 13,12: „jako daleko więcej kreẃ 
Chrystusowa, który przez Ducha Świętego samego siebie ofiarował niepokalanym Bogu, oczyści sumnienie 
nasze od martwych uczynków ku służeniu Bogu żywiącemu?”; „Mając tedy, bracia, ufność do weszcia świą-
tynie we krwi Chrystusowej”; „Dla czego i Jezus, aby poświęcił lud przez własną kreẃ, za bramą ucierpiał”.

76
„Lutherani” – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
sakramentarze – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
nowokrzczeńcy – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
Acz tak jest, mu<s>i się prawda znać, iż i w nas mało świątobliwości, ale jednak złości a swej wolej 
nie pochwalamy ani uczymy, o czym się onegdy szyrzej mówiło – odniesienie do fragmentów Rozmowy 
pirwszej, gdzie mowa o grzeszności przedstawicieli Kościoła, zob. tekst I 15–17.

Acz tak jest, mu<s>i się prawda znać, iż i w nas mało świątobliwości – sens: Aczkolwiek tak jest, 
trzeba tu ujawnić prawdę, iż i w nas mało jest pobożności.

o czym się onegdy szyrzej mówiło – tj. przedwczoraj, a zatem w Rozmowie pirwszej.

77
w której mierze byli – na którym to stanowisku stali; tak właśnie sądzili.
„Melchisedechiani” – melchizedekianie swoją nazwę wywodzili od Melchizedeka. Twierdzili, iż nie był 
on człowiekiem, ale niebiańską mocą, niespłodzoną, która znajduje się w najwyższym, ale nienazwa-
nym miejscu. Miał on być wyższy od Chrystusa w tym, że jest pośrednikiem i orędownikiem aniołów, 
podczas gdy Chrystus jest nim tylko dla ludzi. Melchisedeka uznawali za prawdziwego kapłana, zaś 
kapłaństwo Chrystusa miało być jedynie podrzędną kopią.
„Manichaei” – zob. obj. I 16: „Manichaei” też o swym mistrzu.
„Apollinaristae” – zob. obj. I 16: „Apollinaris”.
i Turcy, Tatarzy, i Saracenowie – tj. muzułmanie. Za Mahometem odrzucali oni boskość Chrystusa. 
Zob. obj. II 172: Mahomet.
A wnet-że już leda zebranie, które się wiarą, świętobliwością nauki i żywota a poświęcenim krwie Pana 
Krystusowej buci, jest on Kościół, o którym tu mówimy, słup i grunt prawdy, któregośmy we wszem 
słuchać powinni? – sens: A czy od razu już byle zgromadzenie, które chełpi się wiarą, pobożnością 
nauki i życia oraz poświęceniem krwi Pana Chrystusa, jest owym Kościołem, o którym tu mówimy, 
ową podporą i fundamentem prawdy, którego we wszystkim powinniśmy słuchać?

78
jako zowie Paweł ś[więty] Kościół koryntski, laodyceński, tessaloniceński; Łukasz antyjocheński – zob. 
1Kor 1,2; Kol 4,15; 1Tes 1,1; Dz 13,1: „Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym 
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w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszytkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym”; „Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycejej, i Nimfę, 
i zgromadzenie, które jest w domu jego”; „Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: Kościołowi Tesaloniczan 
w Bogu Ojcu i w Panie Jezusie Chrystusie”; „A byli w Kościele, który był w Antiochijej, prorocy 
i doktorowie, między którymi Barnabasz i Szymon, którego zwano Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, 
i Manahen, który był społu wychowan z Herodem tetrarchą, i Szaweł”.
Jan też w Objawieniu siedmi Kościołów azyjskich zmienkę czyni – zob. Ap 1,11: „Co widzisz, napisz 
w księgi i pośli siedmi Kościołom, które są w Azyjej: Efezowi i Smyrnie, i Pergamowi, i Tiatyrze, 
i Sardowi, i Filadelfijej, i Laodycyjej”.
iżeby on był słupem i gruntem prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się 
masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”. Zob. 
też wyżej obj. III 77.
iżeby brony piekielne przeciw niemu nigdy nie przemogły – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opo- 
ka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (por. też wyżej obj. III 29).
Pana Krystusa, który jest prawda i żywot – zob. J 14,6: „Ja jest droga i prawda i żywot”.

79
ale tylko na pospolitym albo powszechnym, który też w apostolskim Haśle a Składzie wyznawamy. A to 
jest wtóry znak Kościoła tego – odwołanie do trzeciej nota Ecclesiae. Zob. m.in. w: Canis. Sum. Doctr. 
Christ., k. A4r: Credo in…Ecclesiam Catholicam. Zob. również Cat. Rom., s. 149, a także wyżej obj. III 29: 
A my ji też zowiemy świętym, pospolitym…

81
„Tedy, jeśli wam kto rzecze: «awo <t>am Krystus albo hajno», nie wierzcie, abowim powstaną fałszywi 
Krystusowie i fałszywi prorocy, a będą znaki i cuda wielkie czynić, tak iż też, by rzecz była podobna, 
i wybrane by zwiedli. A to-m wam przepowiedział. Jeśliż wam więc rzekną: awo jest na puszczy, nie wy-
chodźcie; awo na pokoju, nie wierzcie” – por. Mt 24,23–26: „Tedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest 
Chrystus abo ondzie: nie wierzcie. Abowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy 
i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzeni byli (jeśli może być) i wybrani. Otom 
wam opowiedział. Jeśliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie! Oto w tajemnych 
gmachach, nie wierzcie!”.

«awo <t>am Krystus albo hajno» – sens: oto tam Chrystus albo tu.
by rzecz była podobna, i wybrane by zwiedli – sens: jeśli rzecz byłaby możliwa (prawdopodobna), 

omamiliby i wybranych.
postronnej a pokątnej miejsca którego nauce – sens: nauce partykularnej (w przeciwieństwie do uni-
wersalnej katolickiej) i lokalnej, właściwej dla danego miejsca (szerzącej się w określonym regionie).
by się też dobrze im – sens: gdyby się też nawet nim.
iż będzie kazana ta Ewanjelija królestwa po wszystkim świecie – zob. Mt 24,14; Mt 26,13: „I będzie 
przepowiadana ta Ewangelia Królestwa po wszytkiej ziemi, na świadectwo wszytkim narodom”; „Za-
prawdę mówię wam: gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewangelia po wszytkim świecie, i co ta 
uczyniła, będzie powiadano na jej pamiątkę”.

będzie kazana – tj. będzie rozgłaszana (nauczana).
nie w Wittembergu tylko albo w Münsterze, albo w Genewie, albo w Królewcu, albo w Sasy, albo w Cze-
chach, albo w tym, albo owym języku – Kromer wymienia tutaj miasta i kraje stanowiące ośrodki 
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ruchów czy nurtów w obrębie reformacji: Wittenberga (luteranizm), Münster (anabaptyzm), Gene-
wa (zwinglianizm i kalwinizm), Królewiec (osiandryzm jako nurt w obrębie luteranizmu), Saksonia 
(matecznik luteranizmu), Czechy (Jednota braci czeskich).

82
Anjoł też Matce Jego świętej opowiedział, iż będzie królował w domu Jakobowym – zob. Łk 1,32–33: 
„Ten będzie wielki, a będzie zwan Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, 
i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwa jego nie będzie końca”.
Wiklefa – zob. obj. I 35: Wiklefowych.
Husa – zob. obj. I 35: Husowych.
Lutera – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
Kalwina – zob. obj. I 56: Kalwinem.
O czym i Dawid dawno przedtym prorokował, iż królestwo Jego – królestwo wszech wieków – zob. 
Ps 144(145),13 (BT: Ps 145(144),13): „Królestwo twe, królestwo wszytkich wieków”.
dawno przedtym – znacznie wcześniej, dużo przedtem.
„A będzie panował od morza do morza, a od rzeki aż do końca świata” – por. Ps 71(72),8 (BT: 
Ps 72(71),8): „I będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów okręgu ziemie”.
„I będą Mu modłę dawać wszystcy królowie, wszystkie narody będą mu służyć” – por. Ps 71(72)11 (BT: 
Ps 72(71),11): „I będą mu się kłaniać wszyscy królowie ziemscy, wszyscy narodowie będą mu służyć”.
„Pan rzekł do mnie: Tyś jest syn mój, jam ciebie dziś urodził. Żądaj ode mnie, a ja tobie dam narody 
w dziedzictwo twoje a dzierżawę twoję kraje świata” – por. Ps 2,7–8: „Pan rzekł do mnie: Tyś jest sy-
nem moim, jam ciebie dziś zrodził. Żądaj ode mnie i dam ci pogany dziedzictwo twoje a osiadłość 
twą kraje ziemie”.
Także Ezaijasz na wielu miescach, a zwłaszcza „cap[ite]” XLIX a LII – zob. Iz 49,6–7; Iz 52,10.15: „I rzekł: 
Mało na tym, abyś mi był sługą na wzbudzenie pokoleń Jakubowych i na nawrócenie drożdży Izraelo-
wych. Oto dałem cię na światłość narodów, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemie. To mówi 
Pan, odkupiciel Izraelów, Święty jego, do wzgardzonej dusze, do mierzionego narodu, do niewolnika 
panujących. Królowie oglądają a powstaną książęta i kłaniać się będą: dla Pana, iż wierny jest, i dla Świę-
tego Izraelowego, który cię wybrał”; „Weselcie się a chwalcie społem, pustki Jeruzalem, bo Pan ucieszył 
lud swój, odkupił Jeruzalem. Zgotował Pan ramię święte swoje przed oczyma wszech narodów. I ujźrzą 
wszytkie kończyny ziemie zbawienie Boga naszego”; „Ten pokropi mnogie narody, nad nim zahamują 
królowie usta swoje: bo którym o nim nie powiedziano, widzieli, a którzy nie słychali, oglądali”.
a onegdy się też szerzej to wywodziło – sens: a przedwczoraj (tj. w Rozmowie pirwszej) była już o tym 
mowa; zob. tekst I 51, gdzie został poruszony temat wiecznego królowania Chrystusa.

83
Przeto kiedy napadniesz – sens: Zatem gdy natrafisz.
Lutera – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
Melanchtona – zob. obj. I 17: Filip.
Bucera – zob. obj. I 56: Bucerem.
Kalwina – zob. obj. I 56: Kalwinem.
Osyjandra – zob. obj. I 56: z Osyjandrem.
by też dobrze kilko albo kilkonaście Kościołów powietnych, ba, i królestw na to się zgadzało – sens: gdyby 
też nawet kilka lub kilkanaście Kościołów powiatowych, ba, i królestw przystało na to.
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84
Weź-m tego przykład który – sens: Przyjmij do wiadomości pewien tego przykład.
„Montanus” – zob. obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.
A jego tej nauki jęła się była wszystka podobno Frygija, skąd też naśladowniki tej nauki jego nazwano 
„cathaphrygas” i „phrygastas”. Ci o sobie dzierżeli nie tylko, iżeby byli Kościołem Bożym, ale też, iż Duch 
Ś[więty], którego Pan Krystus obiecał, ni<e> apostołom, ale im też zesłan – zob. Epiph. Panar. 2,1, 
haeres. 48,1–15 = PG 41,855–880. Zob. także obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.

85
Pelagijusz – zob. obj. I 122: Pelagijusz.

86
Donatowa – zob. obj. I 35: Donatowych.

87
Aryjuszowa – zob. obj. I 122: Aryjusz.

88
Aeryjuszowa – zob. obj. I 35: Aeryjuszowych.
Jowinijanuszowa – zob. obj. I 50: „Iovinianus”.
Wigilancyjuszowa – zob. obj. I 35: Wigilancowych.
ode dwunaścieset lat – tj. od 1200 lat.
przed cztermisty lat w Dolnych Niemcach znowu się wszczęła była – jak się zdaje, Kromer miał tutaj na 
myśli waldensów. Na ich temat zob. obj. II 237: „Valdenses”.

przed cztermisty lat – tj. przed 400 laty.
jakom-ci onegdy powiedział – jak już przedwczoraj ci powiedziałem (tj. w Rozmowie pirwszej); zob. 
tekst I 35, gdzie mowa o naśladowaniu przez luteran nauczania dawnych herezjarchów.
Ale jakożkolwiek stara to nauka, a w wielu krain i państw się jej zawadza – sens: Ale niezależnie jak 
dawna to jest nauka i w jak wielu krainach i państwach spotyka się ją (się ona znajduje).

89
jako słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawo-
wać w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.

90
„Z nas wyszli, ale nie byli z nas, abowim by byli z nas, zostali-ć-by byli z nami” – por. 1J 2,19: „Z nas 
wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali”.

91
Czują to do siebie – tj. Mają tego świadomość.
drudzy kacyrzowie dzisiejszy – inni dzisiejszy heretycy, tj. mowa o zwolennikach doktryny zwingliańsko-kalwińskiej.
w Wittembergu albo w Auszpurku, albo w Królewcu, gdzie się ledwe od trzydzieści albo dwudziestu lat 
zjawił – Kromer odwołuje się tutaj do miast związanych z początkami reformacji: Wittenbergi, gdzie 
Luter w 1517 roku wystąpił ze swoimi 95 tezami; Augsburga, gdzie podczas sejmu Rzeszy w 1530 roku 
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ogłoszono Konfesję augsburską; Królewca będącego stolicą Prus Książęcych, a więc pierwszego lute-
rańskiego państwa świeckiego powstałego w 1525 roku w miejsce Prus Krzyżackich.
albo w Czechach, gdzie od półtorasta podobno – nawiązanie do Jednoty braci czeskich jako ruchu 
wywodzącego się z husytyzmu. Zob. także obj. I 35: Husowych.
od półtorasta – od 150 lat.
opuszczonych dawno i skażonych dumach – sens: od dawna zarzuconych i potępionych wymysłach.
Aeryjusza – zob. obj. I 35: Aeryjuszowych.
Wigilancyjusza – zob. obj. I 35: Wigilancowych.
Wiklefa – zob. obj. I 35: Wiklefowych.
Husa – zob. obj. I 35: Husowych.
Berengaryjusza – zob. obj. II 237: Berengaryjusza.
Donata – zob. obj. I 35: Donatowych.
Manicheusza – zob. obj. I 8: „Manichaei” też o swym mistrzu.
wychodzić gdzie na stronę – sens: udawać się gdzieś na ubocze; oddalać się w jakieś obce miejsca.

92
Jakoż się tego powszechnego Kościoła dopytać mamy? – sens: W jaki sposób mielibyśmy się więcej 
dowiedzieć na temat tego Kościoła powszechnego?
„Nie może-ć się zataić miasto na górze założone”, jako Pan Krystus powiada – por. Mt 5,14: „Nie może 
się miasto zakryć na górze osadzone”.
Drugie dwa znaki, które ono znamienite „concilium” konstantynopolskie przydało – podczas II soboru 
powszechnego w Konstantynopolu (czyli I soboru konstantynopolitańskiego, w 381 roku) do Cre-
do nicejskiego dodano m.in. zapis o wierze w jeden i apostolski Kościół: In unam…et apostolicam 
Ecclesiam. Cyt. za: Conc. omn., t. 1, s. 489 (I concilii Constantinopolitani can. 7). Zob. także Cat. Rom., 
s. 159, 167. Zob. też wyżej obj. III 48: iż w onym Składzie…

93
A iż jeden, znaczyło się przez on jeden korab Noego, okrom którego w potop nikt nie jest zachowan przy 
żywocie – zob. Rdz 6,17–20; Rdz 7,1–4 (miejsca odnoszące się do obietnicy ocalenia Noego, jego 
rodziny oraz zwierząt w trakcie potopu).

okrom którego w potop nikt nie jest zachowan przy żywocie – tj. oprócz którego nikt podczas potopu 
nie został przy życiu.
także przez on jeden dom, w którym Bóg rozkazał baranka wielkanocnego jeść, a mięsa z niego wynosić 
zakazał – zob. Wj 12,46: „W jednym domu będzie jedzony i nie wyniesiecie nic z domu z mięsa jego 
ani połamiecie jego kości”.
także i przez on dom Raab nierządnej niewiasty w Hijerycho, w którym któżkolwiek nie będzie, zaginie, 
a sam sobie winien będzie, jako Jozue hetman żydowski przykazał – zob. Joz 2,19: „Kto ze drzwi domu 
twego wynidzie, kreẃ jego będzie na głowę jego, a my będziem niewinni. Ale kreẃ wszytkich, którzy 
z tobą w domu będą, obróci się na głowę naszę, jeśli się ich kto dotknie”.

w którym któżkolwiek nie będzie, zaginie, a sam sobie winien będzie – tj. z którego ktokolwiek 
wyjdzie, zginie, sam ponosząc odpowiedzialność za swoją śmierć.
który nie tylko sprawą, ale też imieniem Pana naszego znamienował – tj. który nie tylko czynem, ale też imie-
niem wyrażał Pana naszego; pierwotne imię Jozuego to Ozeasz (Hoszea), hebr. הֹוֵׁשַע – ̔ Zbawienie’; Mojżesz 
wolał go jednak nazywać Jehoszuą, co znaczy „Jehowa jest wybawieniem” (Lb 13,8.16). W greckiej Septu-
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agincie imię to brzmi Ιησούς [Iesoús] – ῾Jezus’. Kiedy został następcą Mojżesza, na ogół używano w odnie- 
sieniu do niego imienia „Jozue”, co odpowiada hebrajskiej skróconej formie imienia Jehoszua (Joz 1,1).

94
To jest ona jedyna suknia Pana Krystusowa niezszywana, która nie jest ani będzie rozerzniona albo 
roztargana – zob. J 19,23–24: „Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i uczynili cztery 
części, każdemu żołnierzowi część) i suknią. A była suknia nie szyta, od wierzchu całodziana. Mówili 
tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nię losy, czyja ma być. Iżby się Pismo wypełniło, 
mówiące: Podzielili sobie szaty moje, a o suknię moję rzucili los. A żołnierze to uczynili”.
To jest ona jedna owczarnia przez Pana Krystusa z Żydów i z poganów zebrana, w której kto nie jest, 
ten nie jest z owiec Jego ani On się k niemu przyzna, jedyny a dobry Pastyrz – zob. J 10,16: „I drugie 
owce mam, które nie są z tej owczarniej. I one potrzeba, abych przywiódł, i słuchać będą głosu mego, 
i zstanie się jedna owczarnia i jeden pasterz”.

95
To jest jedyna oblubienica Oblubieńca onego, o którym Jan Krzciciel Żydom powiadał – zob. J 3,29: 
„Kto ma oblubienicę, oblubieńcem jest; lecz przyjaciel oblubieńców, który stoi a słucha go, weselem 
się weseli dla głosu oblubieńcowego. To tedy wesele moje wypełnione jest”.
to jest Baranka niewinnego Pana Krystusa, który gładzi grzechy świata – zob. J 1,29: „Oto Baranek 
Boży, oto który gładzi grzech świata”.
o której też Salomon śpiewał w Pieniu Pienia – tj. w Pieśni nad Pieśniami.
a miasto święte, Hijeruzalem Nowe, które Jan ś[więty] w Objawieniu widział zstępujące z nieba, od Boga 
zgotowane, jako oblubienicę ochędożoną mężowi swemu – zob. Ap 21,2: „A ja, Jan, wdziałem Święte Miasto 
Jeruzalem nowe zstępujące z nieba od Boga, zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu”.

96
Jedyna gołębica – doskonała, jedyna u matki swej, jako sam Pan w osobie Salomonowej o niej śpiewa – 
zob. Pnp 6,8 (BT: Pnp 6,9): „Jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka jest matki swojej, 
wybrana rodzicielki swojej”.
„Będzie ich dwoje w jedno ciało albo w jednym ciele” – por. Ef 5,31: „Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę swoję i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele”.
To ciało Pan sam jako Głowa przez Ducha swego Ś[więtego] rządzi i sprawuje – 1Kor 12,12–13; Ef 4,15: 
„Abowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszak-
że są jednym ciałem, takżeć i Chrystus. Abowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy 
ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź pogani, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy 
napojeni”; „A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszytkim, który jest głowa: Chrystus”.

97
Też się ta jedność Kościoła – zob. Ef 4,4: „Jedno ciało i jeden duch, jako jesteście wezwani w jednej 
nadziei wezwania waszego”.

98
nie Kościoły, ale Kościół wierzymy i wyznawamy – tj. nie wierzymy w Kościoły, ale w Kościół i (wiarę 
w Kościół) wyznajemy.
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sam też Pan Krystus, gdy o Nim w Ewanjelijej zmienkę czyni, jako o jednym, a nie o wielu, mówi – 
zob. Mt 16,18; Mt 18,17: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go”; „A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby 
Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”. Por. wyżej obj. III 29: Pana Krystusa, 
który sam ji Kościołem swym u Matusza ś[więtego] nazwał i tamże: i sam Pan u Matusza ś[więtego] 
tak ji zowie.
a Boga Ojca prosił za tymi, którzy weń uwierzą, aby byli jedno – zob. J 17,20–21: „aby wszyscy byli 
jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli”.
„gromady wierzących było jedno serce i jedna dusza” – por. Dz 4,32: „A mnóstwa wierzących było 
serce jedno i dusza jedna ani żaden z nich to, co miał, swym nazywał, ale było im wszytko spólne”.
Acz też najdujemy – jakom wyższej powiedział – gdzie Pismo o Kościelech jako o wielu, a nie o jednym 
zmienkę czyni – odwołanie do fragmentu Rozmowy trzeciej, gdzie mowa o wymienionych w Ewangelii 
Kościołach, m.in. w Koryncie, Laodycei, Tessalonikach, Antiochii, zob. wyżej tekst III 78.

99
(marg.) W czem – tj. Od czego.
Powiedają husowie, pikardzi, „Valdenses”, „Rogatiani”, „montenses”, „circumcelliones” i „Donatistae”, 
iż łaska Boża usprawiedliwiająca a poświącająca ludzie jednoci Kościół Boży, skąd twirdzą, iż tylko 
sprawiedliwi a święci ku temu Kościołowi przysłuchają, jakom też wyższej powiedał – mowa o różnych 
interpretacjach predestynacji; Kromer odwołuje się tutaj do passusu Rozmowy trzeciej, w którym 
wzmiankuje o karze czekającej wrogów Kościoła, zob. tekst III 60.

husowie – zob. obj. I 35: Husowych.
pikardzi – zob. obj. I 86: Pikard.
„Valdenses” – zob. obj. II 237: „Valdenses”.
„Rogatiani” – zob. wyżej obj. III 53: „Rogatiani”.
„montenses” – zob. wyżej obj. III 53: „montenses”.
„circumcelliones” – zob. wyżej obj. III 53: „circumcelliones”.
„Donatistae” – zob. obj. I 35: Donatowych.

pewnie od Boga zrządzeni są ku zbawieniu, drudzy też o onych, którzy na czas będąc usprawiedliwieni, 
upaść mogą a na wieczne potępienie są przeźreni – sens: w sposób pewny (niewątpliwie) zostali wybra-
ni przez Boga do zbawienia, inni też o tych, którzy do czasu będąc usprawiedliwieni, mogą zgrzeszyć 
i ostatecznie być przeznaczeni na wieczne potępienie.
Ale to błąd, jakom wyższej wywiódł, którego już i luteranowie z mistrzem swym odstąpili, a wespołek 
z nami twirdzą, iż i źli, i dobrzy, i zrządzeni, i przeźreni są w Kościele. A tak je nie ona łaska Boża, której 
źli a przeźreni nie są uczestniki, jednoci, ale – powiadają – nauka Ewanjelijej a używanie świątości, tak 
iż ku jedności Kościoła dosyć by miało być w tych dwu rzeczach się zgadzać, by też dobrze w inych wielka 
różność była – zob. Conf. Aug. 1531, art. 8, k. B2v; Melanchth. Apolog., k. X4v–Z3r.
tak iż ku jedności Kościoła dosyć by miało być w tych dwu rzeczach się zgadzać, by też dobrze w inych 
wielka różność była – sens: dla jedności Kościoła byłoby wystarczające, gdyby panowała zgoda odno-
śnie do tych dwóch rzeczy, nawet gdyby w pozostałych panowałaby wielka różnica.

100
„Jeden Pan, jedna wiara, jeden krzest” – por. Ef 4,5: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (por. niżej 
obj. III 101).
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A nieźle – mym zdanim – by tu Żyda, jako ono mówią, nie zagrzebali – sens: A byłoby to całkiem słusz-
nie – moim zdaniem – gdyby tu czegoś po kryjomu nie uknuli. Powiedzenie „Żyda grześć” znaczy 
„knuć coś potajemnie”, zob. NKPP „Żyd” 239.
abowim gdy Boży jest ten Kościół, od Boga ku chwale a używaniu dobroci Jego zrządzony, acz by we 
wszem się z Jego wolą, która jedna jest a nieodmienna, zgadzać, a jakoby jeden człowiek, jedno ciało 
i jednego ducha mający być miał, ale to aliż na drugim świecie się wypełni – sens: w sytuacji bowiem, 
gdy Kościół jest Boży, przez Boga dla Jego chwały jest ustanowiony, choć powinien się we wszystkim 
z wolą Jego (tj. Boga), która jest stała i niepodległa odmianie, zgadzać, miałby tak jak jeden człowiek 
posiadać jedno ciało i jednego ducha, ale to dopiero będzie na innym świecie.

a jakoby jeden człowiek, jedno ciało i jednego ducha mający być miał – zob. 1Kor 12,12–13: „Abowiem 
jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednym 
ciałem, takżeć i Chrystus. Abowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź  
Żydowie, bądź pogani, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni”.
gdy Bóg będzie wszystko we wszystkich, jako się już powiedziało – podobne słowa znajdziemy we wcze-
śniejszym passusie Rozmowy trzeciej („kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich”). Por. 1Kor 15,28: 
„Lecz gdy mu wszytko poddano będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszyt-
ko: aby Bóg był wszytko we wszytkich”. Zob. wyżej tekst III 64.

101
Na tym świecie, iż są dobrzy i źli w Kościele, gotowa niezgoda między nimi, a tak i z wolą Bożą, z którą 
niezgodą ona doskonała jedność stać nie może – sens: Na tym świecie, jako że w Kościele są zarówno 
dobrzy, jak i źli, pewna jest niezgoda między nimi, a tym samym i z wolą Bożą, z którą to niezgodą 
owa doskonała jedność współistnieć nie może.
Dosyć, aby wedle modlitwy Pańskiej, którą po ostatniej wieczerzy ku Bogu Ojcu uczynił, jedność w Kościele 
zachowana była, iżebyśmy w nim a w Ojcu, to jest w tym, co się ku Bogu ściąga, jedno byli między sobą – zob. 
J 17,21: „aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli”.
co oboje Paweł ś[więty] tu przez jedność wiary a jedność krztu rozumie – zob. Ef 4,5: „Jeden Pan, jedna 
wiara, jeden chrzest” (zob. wyżej obj. III 100: Jeden Pan…, gdzie Kromer przywołuje wprost ten cytat).

102
mieniąc, iż dosyć w tych rzeczach zgadzać się a jedność zachować – sens: sądząc, że wystarczy w tych 
sprawach się zgadzać i zachowywać jedność.
aby też dobrze kto we wszytkim inym, o czym Pisma jasnego niemasz, od zgody a jedności swowolnie się 
odstrzelał, a co inego niż Kościół święty a powszechny wierzył, dzierżał i czynił, iż takowy żaden od jedno-
ści Kościoła nie odpada – sens: gdyby nawet ktoś we wszystkim innym, czego w oczywisty sposób nie po-
świadcza Pismo Święte, samowolnie oddalał się od zgody i jedności, a wierzył, utrzymywał i czynił 
coś innego niż Kościół święty i powszechny, że żaden taki nie odstępuje od jedności Kościoła.
co się po części wczora jaśnie wywiodło – tj. w Rozmowie wtórej, gdzie mowa o przestrzeganiu nauki 
Kościoła jako conditio sine qua non jego jedności, zob. tekst II 4–250.

103
którzy księgi niektóre Pisma Ś[więtego], od Kościoła z początku przyjęte, odrzucają, jako aryjanowie 
List ś[więtego] Pawła do Żydów – zob. Epiph. Panar. 2,2, haeres. 69,37 = PG 42,259–260. Zob. także 
obj. I 122: Aryjusz.

Rozmowa III [98]–[103]
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„alogi” Ewanjeliją i Objawienie ś[więtego] Jana – zob. Epiph. Panar. 2,1, haeres. 51,1–35 = PG 41,887– 
–954. Alogowie działali w II i III wieku w Azji Mniejszej. Byli przeciwnikami autentyczności pism 
Apostoła Jana – Ewangelii, Apokalipsy i Listów.
albo którzy ine pisma nowe a od Kościoła powszechnego nieprzyjęte przyjmują, jako „encratitae” Ewan-
jeliją wedle Żydów – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 46,1 = PG 41,839–840. Zob. także obj. I 16: jako 
„Tatiani”, którzy się też „encratitas” od powściągliwości zwali.
„gnostici”, filipowie – Epifaniusz podaje, iż gnostycy uznawali tzw. Ewangelię według przekazu 
Filipa (stąd zapewne Kromerowy rzeczownik filipowie). Zob. Epiph. Panar. 1,2, haeres. 26,13 = PG 
41,351–354. Zob. także obj. II 237: gnostyki.
„Apelleiani” Ustawę apostolską – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 44,5–6 = PG 41,830. Apellici to zwo-
lennicy gnostyckiej doktryny Apellesa, żyjącego i działającego ok. połowy II wieku, bodaj najbardziej 
znanego ucznia Marcjona. Być może Kromer w tym miejscu powołuje się na fragment u Epifaniusza, 
gdzie historyk polemizuje z apellitami w kwestii wniebowstąpienia Chrystusa (czy Jezus porzucił 
wówczas ciało, czy też nie), posługując się argumentami z Dziejów Apostolskich. W passusie, w któ-
rym Epifaniusz opisuje apellitów, nie udało się odnaleźć informacji o żadnej Ustawie apostolskiej. 
Najprawdopodobniej nie ma tutaj związku z Ustawami apostolskimi, o których Kromer pisze niżej, 
zob. tekst III 158, 161, 167, 250. Zob. także obj. II 66: Marcyjona.
albo przyjęte przysadzając, ujmując a odmieniając, fałszują, jako „Marcionitae” Ewanjeliją ś[więtego] 
Łukasza, którą samę ze wszystkich cztyrzech przyjmują, i listy ś[więtego] Pawła, z których też niektóre 
odrzucają – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 42,9 = PG 41,707–710. Marcjonici byli zwolennikami 
doktryny Marcjona, zob. obj. II 66: Marcyjona.
jako „archontici” krzest, „encratitae” małżeństwo, „kathari” pokutę zarzucali; „Marcionitae” trzech 
krztów dopuszczali – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 40,2 = PG 41,679–682 (o chrzcie u archontyków); 
Epiph. Panar. 2,1, haeres. 47,1 = PG 41,851–852 (o małżeństwie jako dziele diabła u enkratytów); 
Epiph. Panar. 2,1, haeres. 59,1 = PG 41,1017–1020 (o uznawaniu pokuty przez katarów); Epiph. Panar. 
1,3, haeres. 42,3 = PG 41,699–700 (na temat trzykrotnego chrztu u marcjonitów). Zob. także obj. I 16: 
„Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.

„archontici” – archontycy to jedna z sekt gnostyckich powstała w IV wieku na terenie Palestyny 
i działająca prawdopodobnie również w Syrii. Jej członkowie wierzyli, iż istnieje siedem światów (nie-
bios), a każdym rządzi – podległy Demiurgowi – arcyduch zwany archontem, otoczony spłodzonymi 
przez niego aniołami w różnych rangach. Ósmy, najważniejszy świat zamieszkuje najdoskonalsza 
istota rodzicielska. Świat, w którym żyjemy, podlega władzy archonta zwanego Sabaoth, identyfi-
kowanego z Bogiem starotestamentowym i będącego ojcem Szatana. Archontycy odrzucali chrzest 
i Eucharystię, twierdząc, że sakramenty te są udzielane w imieniu podrzędnego archonta Sabaotha, 
nie zaś Demiurga.
„Marcosii” formę krztu odmieniali – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 34,20 = PG 41,621–624. Markoz-
janie to sekta gnostycka, uczniowie herezjarchy Marka (II wiek), nauczyciela gnostycyzmu. Według 
Epifaniusza ich główną tezą było zaprzeczenie Zmartwychwstaniu. Podczas chrztu mieli używać wła-
snej formuły: In nomine ignoti omnium Patris, in Veritate omnium matre, in eo, qui descendit in Jesum. 
Zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 34 = PG 41,577–578; Euseb. HE 4,11 = PG 20,229–330. Zob. także 
Monachus obj. III 1,32: Seleuciani quidem igni…
„gnostici” czegoś sprostnego, a co się i powiedać nie godzi, miasto Ciała Bożego używali – zob. Epiph. 
Panar. 1,2, haeres. 26,4 = PG 41,337–338. Gnostycy podczas agapy mieli spożywać męskie nasienie 
jako ciało Chrystusa.
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„nasorei” a „Ebionithae” obrzezanie wypełniali – nazareńczycy byli aktywni w IV wieku jako jedna 
z sekt chrześcijańskich. Pochodzili z Jerozolimy i zachowywali Prawo Mojżeszowe oraz żydowskie 
obrzędy, w tym obrzezanie. O praktyce obrzezania u nazareńczyków zob. Epiph. Panar. 1,2, haeres. 
29,5.7 = PG 41,399–400.401–402. O tej samej czynności rytualnej u ebionitów zob. m.in. Epiph. Pa-
nar. 1,2, haeres. 30,2.17.26 = PG 41,407–408.433–444.449–450. Zob. także obj. II 26: Ebijon.
„Heraclionithae” około umarłych nową świątość wymyślali – zob. Epiph. Panar. 1,3, haeres. 36,2 = 
PG 41,633–636. Herakleonici byli uczniami gnostyka Herakleona, działającego w drugiej połowie 
II wieku. Jest on autorem niepełnego komentarza do Ewangelii według św. Jana, mającego charakter 
alegoryczny. Celem odkupienia umierającego herakleonici mieli wylewać olej z wodą (lub nakładać 
balsam z wodą) na jego głowę i wygłaszać przy tym specjalną formułę.

104
acz nic – choć na próżno.
nie czują się, iż sami też w obojej tej rezie są – sens: nie poczuwają się, iż sami mieszczą się w granicach 
ich obu.

105
bo i świątości niektóre, a snadź mało nie wszystkie z staradawna po wszem krześcijaństwie przyjęte 
i zwyczajne odrzucają albo odmieniają i księgami Pisma Ś[więtego], jako Listem Jakuba ś[więtego] 
a ś[więtego] Piotra wtórym, Księgami Machabeów i niektóremi inymi brakują – luteranizm wyłą-
czył z kanonu Pisma Świętego księgi deuterokanoniczne, a więc te nieznajdujące się w Biblii he-
brajskiej, i zaliczył je do apokryfów. List św. Jakuba i 2 List św. Piotra zostały włączone do kanonu 
w drugiej kolejności. W luteranizmie usunięto z listy dotychczasowych sakramentów bierzmowanie, 
pokutę, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo, zachowano natomiast chrzest oraz Wie- 
czerzę Pańską.

106
ponieważ są antychrystowie – 1J 2,18: „A jakoście słyszeli, iż Antychryst idzie, i teraz Antychrystów 
wiele się zstało: skąd wiemy, iż jest ostatnia godzina”.
„Z nas ci wyszli, ale nie byli z nas, abowim by byli z nas, zostaliby byli z nami” – por. 1J 2,19: „Z nas 
wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali”.

107
około członków wiary – tj. odnośnie do artykułów wiary.
z inszych miesc Pisma Ś[więtego] pokazać się może – zob. m.in. Dz 8,9–19; 1Kor 11,4–5; 1Krl 16,7; 
Mt 18,7, a więc wyimki będące przedmiotem analizy Kromera w kolejnych passusach Rozmowy trze-
ciej, zob. tekst III 108–110.

108
Ano masz w Sprawach Apostolskich o Szymonie Czarnoksiężniku, iż wierzył kazaniu apostolskiemu, to jest 
Ewanjelijej; okrzcił się też i trzymał się Filipa i nauki jego – Dz 8,9–13: „A niektóry mąż imieniem Szy-
mon, który przedtym był w onym mieście czarnoksiężnik, zwodząc lud w Samaryjej, powiadając się być 
kim wielkim, którego słuchali wszyscy, od namniejszego aż do nawiętszego, mówiąc: Ten jest moc Boża, 
którą zowią Wielka. A słuchali go, przeto iż od dawnego czasu poszalił je był czarnoksięstwy swemi. 

Rozmowa III [103]–[108]
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A gdy uwierzyli Filipowi opowiadającemu o Królestwie Bożym, w imię Jezusa Chrystusa chrzcili się 
mężowie i niewiasty. Tedy i sam też Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trwał przy Filipie. Widząc 
też, że się znaki i mocy barzo wielkie działy, zdumiewając się, dziwował”.
Ale iż tylko chciał kupić u Piotra i Jana, aby ludzie za wkładanim rąk jego brali Ducha Ś[więtego], co 
nie najduje się, żeby było mianowicie zakazano w Ewanjelijej, jednak odsądził go Piotr ś[więty] Kościo-
ła – sens: Ale skoro tylko chciał od Piotra i Jana kupić możliwość udzielania łaski Ducha Świętego 
poprzez nakładanie rąk, czego Ewangelia nie zakazuje w sposób jednoznaczny, Piotr usunął go jednak 
z Kościoła.

Ale iż tylko chciał kupić u Piotra i Jana, aby ludzie za wkładanim rąk jego brali Ducha Ś[więtego] – 
zob. Dz 8,14–19: „A usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jeruzalem, iż Samaria przyjęła słowo 
Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Którzy gdy przyszli, modlili się za nimi, aby wzięli Ducha Świętego. 
Abowiem jeszcze nie przyszedł był na żadnego z nich, ale tylko ochrzczeni byli w imię Pana Jezuso-
we. Tedy na nie wkładali ręce, i brali Ducha Świętego. A ujźrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk 
apostolskich był dawan Duch Święty, ofiarował im pieniądze, mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby na 
którego bych kolwiek ręce włożył, wziął Ducha Świętego”.
„Pieniądze twoje niechaj będą z tobą na zatracenie, abowim-eś mnimał, abyś dar Boży za pieniądze 
miał otrzymać. Nie masz cząstki ani bliskości ku temu słowu” – por. Dz 8,20–21: „A Piotr rzekł do 
niego: Pieniądze twe niech z tobą będą na zginienie! żeś mniemał, iżby dar Boży miał być za pieniądze 
nabywany. Nie masz cząstki ani działu w tej mowie, bowiem serce twe nie jest proste przed Bogiem”.

109
Dalej, kiedy w Koryncie niektórzy, gardząc zwyczajem pospolitym, mężczyzny z przykrytymi, a białegło-
wy z odkrytymi głowami Bogu się modliły – 1Kor 11,4–5: „Wszelki mąż modlący się abo prorokujący 
zakrywszy głowę, szpeci głowę swoję. A każda niewiasta modląca się abo prorokująca nie nakrytą 
głową, sromoci głowę swą: boć jedno jest, jakoby ogolona była”.
chwali je Paweł ś[więty], iż jako im podał, przykazania jego chowają – 1Kor 11,2: „A chwalę was, bra-
cia, iż we wszytkim na mię pamiętacie, a jakom wam podał rozkazania moje, trzymacie”.
iż nie na zwirzchowne rzeczy i obrzędy, ale na serca ludzkie Bóg patrzy – zob. 1Krl 16,7 (BT: 1Sm 16,7): 
„I rzekł Pan do Samuela: Nie patrz na twarz jego ani na wysokość wzrostu jego, bom go odrzucił; ani 
według pojźrzenia człowieczego ja sądzę: bo człowiek widzi, co się pokazuje, a Pan patrzy na serce”.
„A jeśli kto zda się spornym być, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży” – por. 1Kor 11,16: 
„A jeśli się kto zda być swarliwym: my nie mamy takiego obyczaju ani Kościół Boży”.

110
kto Kościoła nie słucha, a co inego przedsiębierze, niż co Kościół uczy a każe, ma być mian za poganina 
i celnika – zob. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłu-
chał, niech ci będzie jako poganin i celnik” (por. cyt. wyżej obj. III 29, 60, 98 i niżej III 111).

111
(marg.) Kacyrzowie nie dzierżą się Ewanjelijej – tj. heretycy nie trzymają się Ewangelii.
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
„My takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży” – por. 1Kor 11,16: „A jeśli się kto zda być swarli-
wym: my nie mamy takiego obyczaju ani Kościół Boży”.
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„Jeśli nie usłucha Kościoła, niechaj ci będzie jako poganin a celnik” – por. Mt 18,17: „A jeśliby ich nie 
usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”.
„Zaprawdę powiedam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związano i w niebie, a cokolwiek 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązano i w niebie” – por. Mt 18,18: „Zaprawdę powiadam wam: Co 
byście kolwiek związali na ziemi, będzie związano i na niebie, a co byście kolwiek rozwiązali na ziemi, 
będzie rozwiązano i w niebie”.

112
Cypryjan ś[więty] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
„I wierzy-ż ten, iżeby wiarę zachował, który jedności tej Kościoła nie zachowa?”. A który się Kościołowi 
sprzeciwia, dufa, że-by był w Kościele? Jako by rzekł, barzo się myli na tym – sens: I czyż wierzy, że 
utrzyma swą wiarę ten, który nie zachowa tej jedności Kościoła? A ten, który sprzeciwia się Kościołowi, 
wierzy, że przynależy do wspólnoty Kościoła? Gdyby tak odpowiedział, bardzo się w tym myli.
„I wierzy-ż ten, iżeby wiarę zachował, który jedności tej Kościoła nie zachowa?” – zob. Cypr. Unit. Eccl. 4 = 
PL 4,500.
„Kto się od Kościoła odłącza, ku cudzołożnicy się przyłącza, od obietnic Kościoła odpada. Nie ma nic 
do zapłat Krystusowych, kto Kościół Krystusów opuszcza. Cudzy jest, bezbożny jest, nieprzyjaciel jest. 
Już nie może mieć Boga za Ojca, kto Kościoła nie ma za matkę” – zob. Cypr. Unit. Eccl. 6 = PL 4,503. 
Zob. Monachus obj. III 1,91: Et paulo post: „Quisquis ab Ecclesia…
„Tej jedności kto nie zachowa, Zakonu Bożego nie zachowa, nie zachowa wiary Ojca i Syna, żywota nie zachowa 
ani zbawienia” – zob. Cypr. Unit. Eccl. 6 = PL 4,504. Zob. Monachus obj. III 1,91: Et paucis interiectis…
„Mnimasz ty, iżeby mógł stać i żyć ten, który z Kościoła wychodzi?” – Cypr. Unit. Eccl. 8 = PL 4,506. 
Zob. Monachus obj. III 1,91: Et mox: „Stare tu…

113
Ewanjeliją a Słowem Bożym brząkają – tj. niewprawnie (a tym samym fałszywie) powołują się na 
Ewangelię i Słowo Boże.

114
Przeto i Kościół święty Nowacyjana albo Nowata, iż się od Kornelijusza, porządnie obranego papieża, 
oddzielał – zob. Epiph. Panar. 2,1, haeres. 59 = PG 41,1017–1037. Zob. Monachus obj. III 1,116: Pro-
inde ipsa quoque Ecclesia…

Nowacyjana albo Nowata – zob. obj. I 108: „Novatus”.
Kornelijusza – zob. obj. I 132: Kornelijusza papieża.

Audyjusza, iż złych duchownych przełożonych za przełożone mieć nie chciał – zob. Epiph. Panar. 3,1, 
haeres. 70,1 = PG 42,339–340. Zob. także obj. I 16: „Audiani”.
„quartodecimani”, iż się w obchodzie Święta Wielkonocnego z nim nie zgadzali, acz około nauki i świą-
tości nic nie błądzili, za odszczepieńce, a tak nie członki swoje miał, dzierżąc się przerzeczonych słów 
Pańskich – zob. Epiph. Panar. 1,2, haeres. 30 = PG 41,382–388. Zob. Monachus obj. III 1,116: Proinde 
ipsa quoque Ecclesia… Na temat kwartodecymanów zob. obj. II 237: tesareskie dekatyty.
„Kto nie jest ze mną, przeciw mnie jest, a kto nie zbira ze mną, rozprasza” – por. Mt 12,30: „Kto nie jest 
ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza”.
którym Kościół jest jedno ciało, com już nieraz z Pisma a Słowa Bożego pokazał – zob. tekst III 20, 96, 
gdzie mowa o jedności Kościoła na podobieństwo ciała ludzkiego.

Rozmowa III [108]–[114]
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116
Masz tego przykład w Starym Zakonie o dziesięciorgu pokoleniu żydowskim, które iż się było obira-
niu króla od żydostwa drugiego oderwało, aza nie wnet za tym ołtarze sobie na górach przeciwko 
Zakonowi budować zaczęło i w bałwochwalstwo upadło? – zob. 3Krl 13 (BT: 1Krl 13,33): „Po tych 
słowach nie nawrócił się Jeroboam od drogi swej złościwej, ale przeciwnym obyczajem naczynił 
z napodlejszych ludzi ofiarowników wyżyn: ktokolwiek chciał, napełniał rękę swą i stawał się ofiaro- 
wnikiem wyżyn”.

które iż się było obiraniu króla od żydostwa drugiego oderwało – mowa o odpadnięciu Izraela 
od rodu Dawida wskutek surowych rządów Roboama; po ucieczce Roboama do Jerozolimy, kró-
lem nad całym Izraelem obrano Jeroboama, przy domu Dawida zaś zostało tylko pokolenie 
Judy.
I „Novatiani” też, i „Audiani” za odszczepienim w błędy niektóre wpadli, jako świadszą Epifanijusz 
i „Cyprianus” – zob. Epiph. Panar. 2,1, haeres. 59 = PG 41,1017–1037; Epiph. Panar. 3,1, haeres. 70 = 
PG 42,339–374; Cypr. Epist. 41–43, 57 (ad Cornelium); 76 (ad Magnum) = PL 4,339–340.358.414. Zob. 
Monachus obj. III 1,118: Donatistae quoque et Novatiani…

„Novatiani” – zob. obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.
„Audiani” – zob. obj. I 16: „Audiani”.
Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
„Cyprianus” – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.

także i „Ursatius”, o którym „Sozomenus” w „Historyjej” zmienkę czyni – Ursacjusz z Singidunum 
wraz z Germiniuszem z Sirmium i Walensem z Mursy reprezentowali odłam arianizmu, zob. Soz. HE 
4,24 = PG 67,1191. Pod wskazanym przez Kromera marginalium (Soz. HE 6,23 = PG 67,1347–1348) 
znajdziemy informację o diakonie Ursynie (zm. po 384), który próbował przejąć stolicę Piotrową po 
papieżu Liberiuszu i został antypapieżem (w latach 366–367). Prawdopodobnie Kromer pomylił tutaj 
imiona. Zob. także Monachus obj. III 1,118: Ad eundem modum et Ursatius…

„Sozomenus” – zob. obj. II 175: Sozomena.

117
„Przydź, Duchu Ś[więty], napełni serca twych wiernych, któryś po rozmaitości wszech języków zgroma-
dził narody w jedności wiary” – cytat stanowiący tłumaczenie fragmentu jedenastowiecznej antyfony 
na wigilię Zielonych Świątek: Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium…qui per diversitatem 
linguarum cunctarum gentes in unitate fidei congregasti.

119
A póki to trwa w ciele, iż każdy członek na swym miejscu, swym sposobem stojąc albo leżąc, swego 
własnego powinowatstwa strzeże, nie tylko ku swej własnej, ale wszech inych członków i wszystkiego 
ciała potrzebie i lepszemu, tak iż oczy patrzą nie sobie tylko, ale i rękam i nogam, i ustom, i wszystkiemu 
ciału; usta jedzą, język mówi, nogi chodzą, ręce robią, bronią i podawają nie tylko sobie, ale i wszem 
inym członkom i wszystkiemu ciału, póty ona jedność ciała trwa a nie rozsypuje się; ale gdzieby głowa 
do piersi albo do kroku, ręce na szyję albo na grzbiet, nogi na głowę przenieść się chciały, albo nogi pię-
tami a palcy wzgórę, a udami albo kolany na dół się obracały, głowa oczu, ust, uszu odbywała, albo też 
oczy mówić, ręce widzieć albo miasto żołądka trawić, palce słyszeć albo jeść chciały, każde powinności 
a sprawy swej odstąpiwszy, już by tam nie tylko kształt, ale i jedność ciała onego trwać nie mogła – na-
wiązanie do motywów obecnych w 1Kor 12,12–27.
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121
jako w mieście, wojszce, królestwie dostojeństwa i urzędy, w domu gospodarz, gospodyni, klucznik etc., 
w ciele <głowa> suche żyły, dech, siły duszne ożywiająca, ruchająca i czująca, które jakoby urzędnicy 
wszystkie członki, każdy swym osobliwym obyczajem, ruchają i sprawują – nawiązanie do motywów 
obecnych w 1Kor 12,12–27.

suche żyły – mowa o nerwach.

122
ma li – jeśli ma.
abowim by dobrze żadny z powinowatstwa swego nie wykraczał – sens: albowiem gdyby nawet żaden 
nie schodził z drogi swoich powinności (nie wykraczał poza zakres swoich obowiązków).
co by było, gdzieby jeden wszystkim nie zamierzał, co, gdzie, kiedy, jako a dlaczego sprawować mają – 
sens: co miałoby miejsce, gdyby jeden wszystkim nie wyznaczał granic, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego 
wykonywać mają.

123
Jako gdzieby w wojszce – Jak gdyby w wojsku.
a tegoż czasu picny w picowanie jechać – sens: a w tym samym czasie picownik (= furażer, żołnierz, 
który zdobywa pokarm) zajęty byłby dostarczaniem paszy dla zwierząt i żywności dla wojska.
ten, który jest nad jeznymi – dowodzący jazdą (konnicą).
koni pokarmować kazał – kazał wypuścić konie na popas; kazał nakarmić konie.
nie byłoby za pieniądz rządu – sens: nawet za pieniądze nie dałoby się wprowadzić ładu; nie byłoby 
porządku nawet, gdyby zapłacić.
by go nieprzyjaciel pożył – nieprzyjaciel zniszczyłby (pokonałby) je.

124
sami siebie i ty, które mają w swym poruczeństwie, gotować i sprawować, chcą li dobrze a zgodnie nie-
przyjacielowi odpirać – sens: samych siebie i tych, którzy im podlegają, przygotowywać i kierować, 
jeśli chcą skutecznie i jednomyślnie stawiać opór nieprzyjacielowi.
A nic tu na tym, lubo jeden, lubo kilko albo i więcej tych urzędników nawyższych będzie – sens: A bez 
znaczenia, czy jeden, czy kilku albo i więcej będzie tych najwyższych urzędników.

125
K czemuż to przywodzisz? – w jakim celu to przypominasz? Po co to przywołujesz?
ma li jedno być – sens: jeśli ma być zgodne, jeśli ma stanowić jedność.

126
Patrzmyż jakie zgromadzenie Kościół, wedle tego, co-m teraz rozbirał: jeśli ledajakie, czy-li porządne – 
sens: Spójrzmyż teraz, jakim zgromadzeniem jest Kościół, w świetle tego, co dopiero przeanalizowa-
łem (wyłożyłem): czy byle jakim (chaotycznym), czy też zachowującym porządek.
jakom wyższej powiedał – odniesienie do passusów Rozmowy trzeciej, gdzie Kościół został porównany 
do złożoności ludzkiego ciała i miasta, działalności władzy i wojska, zob. wyżej tekst III 118–124.
„Wszystko się między wami utciwie a porządnie niechaj dzieje” – por. 1Kor 14,40: „A wszytko niech się 
dzieje uczciwie i wedle porządku”.

Rozmowa III [116]–[126]



Objaśnienia468

Koloseńczyki też z rządu chwali – zob. Kol 2,5: „Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem 
jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie tej, która jest w Chrystusie, wiary 
waszej”.
z rządu – za sposób zarządzania.
który tylko części były powszechnego Kościoła – tj. który był zaledwie częścią Kościoła powszechnego.
wszystek Kościół, przeciw któremu brony piekielne, wedle obietnice Pańskiej, przemóc nie mają – zob. 
Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy pie-
kielne nie zwyciężą go” (zob. też wyżej obj. III 29).

128
Poświadsza tego Dawid, tak śpiewając: „Gdzie Pan nie zbuduje domu, nadaremno robią ci, którzy ji 
budują. Gdzie Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, kto go strzeże” – por. Ps 126(127),1 (BT: 
Ps 127(126),1): „Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy ji budują. Jeśli Pan nie będzie 
strzegł miasta, próżno czuje, który go strzeże”. Tradycja przypisuje autorstwo tego psalmu Salomo-
nowi, nie zaś Dawidowi.
„Duch Ś[więty] postawił was stróżmi albo biskupy, abyście rządzili Kościół Boży” – por. Dz 20,28: 
„Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą was Duch Święty postanowił biskupami, abyście 
rządzili Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”.

129
„iżeśmy wszyscy jedno w Krystusie Jezusie” – por. Ga 3,28: „Nie jest Żyd ani Greczyn, nie jest niewol-
nik ani wolny, nie jest mężczyzna ani niewiasta. Abowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie 
Jezusie”.
iżeśmy wszystcy jedno ciało, ale jednego ciała różne członki, zachowające między sobą jedność i porzą-
dek – por. 1Kor 12,12: „Abowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytkie członki ciała, 
choć ich wiele jest, wszakże są jednym ciałem”.

130
czechowie – tj. bracia czescy, chrześcijańska wspólnota religijna założona w 1457 roku we wschod-
nich Czechach. Skupiała czeskich waldensów, taborytów, do których później dołączyli utrakwiści. 
W 1467 roku utworzyli oni gminę pod nazwą Jednota braci czeskich. Nawiązywali do postulatów Jana 
Husa, akcentowali ewangeliczną równość społeczną i ubóstwo, sprzeciwiali się wojnie i przemocy. 
Wyświęcali własnych duchownych i ponownie chrzcili osoby wstępujące do ich wspólnoty, co dopro-
wadziło do utworzenia własnego Kościoła i skutkowało potępieniem braci czeskich przez inne nurty 
husytyzmu. W okresie reformacji wspólnota nawiązała kontakt z kalwinistami.
ono sławne „concilium” konstantynopolskie, wyższej namienione – zob. wyżej tekst III 48, gdzie mowa 
o II powszechnym soborze w Konstantynopolu (czyli soborze konstantynopolitańskim I, w 381 roku).

131
iż nigdzie w Ewanjelijach ani gdzie indzie w Piśmie Nowego Zakonu niemasz o Kościele Krystusowym 
zmienki, iżeby już był, aliż po wniebowstąpieniu Pańskim i po zesłaniu Ducha Ś[więtego], i to nie pirwej, 
aliż Matyjasz na miejsce Judaszowo był obran, Piotr władzą swoję okazować począł, to jest aliż porządek 
niejaki był przez apostoły między krześcijany postanowion – zob. Dz 8,1.3; Dz 9,31: „I zstało się onego 
dnia wielkie przeszladowanie przeciw Kościołowi, który był w Jeruzalem. I rozproszyli się wszyscy 
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po krainach Żydowskiej ziemie i Samaryjej, oprócz apostołów”; „A Szaweł burzył Kościół, wchadza-
jąc w domy, i ciągnąc męże i niewiasty, podawał do więzienia”; „ A Kościół po wszytkiej Żydowskiej 
ziemi i Galilejej, i Samaryjej miał pokój i budował się, chodząc w bojaźni Pańskiej a pociechą Ducha 
Świętego napełniał się”.

i to nie pirwej, aliż Matyjasz na miejsce Judaszowo był obran, Piotr władzą swoję okazować począł – 
o wyborze Macieja na apostoła po śmierci Judasza zob. Dz 1,3–26.

132
„A na tej skale zbuduję Kościół swój” – por. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej 
opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. też wyżej obj. III 29).
„I przywrócę ja tobie sędzie twoje, jako byli pirwej, a radę twoję jako z staradawna. Potym będziesz 
nazwan miastem sprawiedliwego, miastem wiernym” – por. Iz 1,26: „I przywrócę sędzie twoje, jako 
przedtym byli, a rajce twoje jako z staradawna. Potym będziesz nazywano miastem sprawiedliwego, 
miastem wiernym”.
przez apostoły, które i Pan sam zowie sędziami Żydów – Mt 12,27; Łk 11,19: „A jeśliż ja przez Beelze-
buba wyrzucam czarty, synowie waszy przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi”; 
„A jeśliż ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty, synowie waszy przez kogo wyrzucają? Dlatego oni 
sędziami waszymi będą”.
sprawiedliwego Pana Krystusa, którego i Judasz przeklęty, i żona Piłatowa sprawiedliwym zwali – zob. 
Mt 27,4.19: „Zgrzeszyłem, wydawszy kreẃ sprawiedliwą”; „Lecz gdy on siedział na stolicy sądowej, 
posłała do niego żona jego, mówiąc: Nic tobie i sprawiedliwemu temu, abowiem wielem cierpiała 
dziś przez sen dla niego”.

133
Tenże ji potym wnet zowie domem Pańskim (jako i Paweł ś[więty]) – 1Tm 3,15: A jeśli omieszkam, abyś 
wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego”.
„będzie ostatnich dni zgotowana góra domu Pańskiego na wirzchu gór, i będzie podwyższona nad pa-
górki, i popłyną do niej wszystki narody, i pójdzie mnóstwo ludów, i rzekną: «Pomy, wstąpmy na górę 
Pańską a do domu Boga Jakobowego, i nauczy nas dróg swoich, i będziemy chodzić po ścieżkach Jego»” – 
por. Iz 2,2–3: „I będzie w ostateczne dni przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wy-
wyższy się nad pagórki a popłyną do niej wszyscy narodowie. Pójdą też wiele ludzi i rzekną: Chodźcie 
a wstąpmy na Górę Pańską i do domu Boga Jakubowego, a nauczy nas dróg swoich i będziemy chodzić 
szcieżkami jego”.

Pomy – (wariant „podźmy”) Pójdźmy.
iż góra, na której ten dom stać miał, która według proroctwa Danielowego napełniła wszystkę ziemię – 
zob. Dn 2,35: „Tedy skruszyło się społem żelazo, skorupa, miedź, śrebro i złoto, i obrócił się jako 
w proch letnego bojowiska, które zaniósł wiatr, i nie nalazło się im żadne miejsce, a kamień, który 
był uderzył w obraz, zstał się górą wielką i napełnił wszystkę ziemię”.
to jest Pan Krystus albo Zakon Jego, miał być zgotowan na wirzchu gór, to jest na postanowieniu 
i porządku apostolskim, którzy też są górami albo pagórki, na których gruncie, też Paweł ś[więty] 
powieda, iż Efezowie są zbudowani, mieszczany świętych a domowniki Bożymi – zob. Ef 2,19–20: 
„A przeto już nie jesteście goście i przychodnie, aleście mieszczanie z świętymi i domownicy Boży, 
wybudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym węgielnym kamieniem sam 
Jezus Chrystus”.

Rozmowa III [126]–[133]
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134
„Abowim z Syjon wynidzie Zakon a Słowo Pańskie z Hijeruzalem” – por. Iz 2,3: „bo z Syjonu wynidzie 
Zakon a słowo Pańskie z Jeruzalem”.
To-ć się nie rozumie o Zakonie Mojżeszowym, który dawno przedtym był dan, a nie na Syjon górze albo 
w Hijeruzalem, ale na Synaj – zob. Wj 19,10–24; Wj 20,1–17 (o objawieniu się Boga Izraelowi na górze 
Synaj i przekazaniu tamże Mojżeszowi tablic z dekalogiem).
ani też o Pana Krystusowym kazaniu, bo On też nie na Syjon ani w Hijeruzalem, ale w Galilejej kazać począł, 
jako świadszy Matusz ś[więty] – zob. Mt 4,12: „A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był wydan, uszedł do Galilejej”.
porządku apostolskim, który wedle rozkazania Pańskiego, od Hijeruzalem począwszy, po wszystkich 
narodziech miał się rozszyrzyć – zob. Łk 24,47: „a żeby była przepowiadana w imię jego pokuta 
i odpuszczenie grzechów po wszytkich narodziech, począwszy od Jeruzalem”.

135
jednak ji nie Krystusowym, ale apostolskim sławne ono „concilium” nazwało – nawiązanie do ustalo-
nego podczas II soboru powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, 
w 381 roku ) nicejsko-konstantynopolitańskiego Wyznania wiary. Odpowiedni passus brzmi następu-
jąco: Et…apostolicam Ecclesiam. Cyt. za: Conc. omn., t. 1, s. 489 (I concilii Constantinopolitani can. 7). 
Zob. wyżej obj. III 48: iż w onym Składzie albo Haśle apostolskim… Zob. także Cat. Rom., s. 167.
jedno iżby ludzie zwodzić się nie dawali tym, którzy się za to wydawali, iżeby byli Krystusem albo Du-
chem Ś[więtym], jako „Montanus” – zob. obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.

„Montanus” – zob. obj. I 8: Jako i o kacerzu jego uczniowie „cataphriges”.
o których Pan sam prorokował, iż mieli przychodzić i wiele ludzi zwodzić – zob. Mt 24,24: „Abowiem 
powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd 
zawiedzieni byli (jeśli może być) i wybrani”.
A toż, iżby się ludzie nie mylili, a nie w inym Kościele Krystusa, to jest nauki Krystusowej szukali, mimo 
ten, który od apostołów pewny porządek z nauki Krystusowej płynący wziąwszy, do końca ji nieporu-
szenie zachowa, dlatego apostolski Kościół wyznawamy – sens: Tak więc, aby ludzie nie mylili się i nie 
szukali Chrystusa, to jest nauki Chrystusowej, w innym Kościele niż ten, który wziąwszy od apostołów 
jedynie słuszny porządek ustanowiony przez Chrystusa, do końca w nienaruszonym kształcie będzie 
go przestrzegał, dlatego uznajemy Kościół apostolski.
z którym…składu nie mają – sens: do którego nie należą.
sakramentarze – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
luteranowie – zwolennicy nauki Marcina Lutra, zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
czechowie – tj. bracia czescy.
Ruś, grekowie – tj. chrześcijanie obrządku wschodniego.

136
a oni ji zadzierżeli albo znowu w rezę wstąpili – sens: a oni go zachowali albo ponownie przyjęli dawny 
porządek.
Przodkiem, iż wnet z pirwu za apostołów nie zamieszanie a zgraja nierządna, ale rząd, zgoda i jedność 
była w Kościele – sens: Po pierwsze, że od razu na początku za czasów apostolskich nie zamieszanie 
i bezładny tłum, ale porządek, zgoda i jednomyślność były w Kościele.
„A gromady albo zebrania wierzących było jedno serce i jedna dusza” – por. Dz 4,32: „A mnóstwa 
wierzących było serce jedno i dusza jedna”.
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„A żaden z nich to, co dzierżał, nie mówił, iżeby jego było, ale wszystkie rzeczy między niemi były spólne” – 
por. Dz 4,32: „ani żaden z nich to, co miał, swym nazywał, ale było im wszytko spólne”.

137
dawa znać, iż przedsię kto chciał, swoje dzierżał – sens: daje do zrozumienia, że przecież ten, kto chciał, 
swoje trzymał (zatrzymywał przy sobie to, co do niego należało).
„A wielką mocą albo władzą apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Krystusa, 
Pana naszego, a łaska wielka była w nich wszystkich” – por. Dz 4,33: „A wielką mocą apostołowie 
dawali świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana naszego: i była wielka łaska nad nimi 
wszytkimi”.
iż się ukazał więcej niżli piąciset braciej – zob. 1Kor 15,5–8: „a iż widziany jest od Cefy, a potym je-
denaściam; potym był widzian więcej niżli od piąci set braciej wespołek, z których wiele ich trwa aż 
dotąd, a niektórzy zasnęli; potym był widzian od Jakuba, potym od wszystkich apostołów; a na końcu 
po wszytkich był widzian i ode mnie, jakoby od poronionego płodu”.

138
„A nie było nikogo niedostatecznego między niemi” – por. Dz 4,34: „Bo żadnego między nimi nie było 
niedostatecznego”. Sens: A nie byłoby nikogo, komu by czegoś brakowało (kto cierpiałby niedostatek).
a to wyznawają przełożeństwo apostolskie – sens: a tak oto uznają zwierzchność apostołów.
„udzielano (mówi) każdemu, jelo mu było trzeba” – por. Dz 4,35: „I rozdawano każdemu, ile komu 
było potrzeba”.
„A niektóre ustawił Bóg w Kościele przodkiem apostoły, po wtóre proroki, po trzecie doktory, potym 
mocy, potym łaski uzdrawiania, wspomagania albo udzielania, rządzenia, rozmaitość języków, i zaż 
wszyscy apostołmi? i zaż wszystcy proroki?” – por. 1Kor 12,28–30: „A Bóg ci postanowił niektóre 
w Kościele: naprzód apostoły, po wtóre proroki, po trzecie nauczyciele, po tym mocy, ktemu łaski 
uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów. Izali wszyscy aposto-
łmi? Izali wszyscy nauczycielmi? Izali wszyscy mocami? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali 
wszyscy języki mówią? Izali wszyscy tłumaczą?”.

139
„A On dał Kościołowi niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewanjelisty, drugie pastyrze i doktory 
dla doskończenia świętych, dla posługi, dla zbudowania Ciała Krystusowego, aż się zbieżymy wszystcy 
w jedność wiary a uznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Krystusowego, 
abyśmy już nie byli maluczkimi, którzy byśmy się narzali, a których by unosił wielki wiatr nauki w ob-
łudności ludzkiej, w chciwości ku załodze błędu, ale aby prawdę czyniąc w miłości, rośliśmy we wszem 
weń, który jest Głowa – Krystus” – por. Ef 4,11–15: „I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, 
a drugie ewangelisty, a inne pasterze i doktory, ku wykonaniu świętych, ku robocie posługowania, ku 
budowaniu ciała Chrystusowego: ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, 
w męża doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi chwieją-
cemi się i nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie 
błędu. A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszytkim, który jest głowa: Chrystus”.

aż się zbieżymy wszystcy w jedność wiary a uznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę 
zupełnego wieku Krystusowego – sens: aż wszyscy razem dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna 
Bożego, staniemy się niczym mąż doskonały, osiągniemy pełnię dojrzałości w Chrystusie.

Rozmowa III [134]–[139]
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abyśmy już nie byli maluczkimi, którzy byśmy się narzali, a których by unosił wielki wiatr nauki 
w obłudności ludzkiej, w chciwości ku załodze błędu – abyśmy już nie byli dziećmi, które dryfowałyby 
w wodzie i które wiatr obłudnej doktryny i własnych chęci unosiłby ku zasadzce fałszu.

140
póki są postanowione? – sens: do kiedy są ustanowione?
co apostołowie czynili, przypisując Panu samemu – zob. Mt 28,19–20: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com wam 
kolwiek przykazał”.
„Kto was słucha, mnie słucha” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
„jako mię Ociec posłał, tak ja was też ślę” – por. J 20,21: „Jako mię posłał Ociec i ja was posyłam”.
chyba dwunaście apostołów a siedmidziesiąt i dwu uczniów – zob. Mk 3,14–19; Łk 6,13–16; Łk 10,1 
(fragmenty opisujące powołanie dwunastu apostołów oraz 72 uczniów).
a Piotra pastyrzem owiec swoich i sprawcą Królestwa Niebieskiego – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad 
odprawili, rzekł Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie Janów, miłujesz mię więcej niżli ci? Rzekł mu: 
Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, 
miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu 
po trzecie: Szymonie Janów, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? 
i rzekł mu: Panie, ty wszytko wiesz: ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje” (zob. też niżej 
obj. III 213, 227, 243).

141
co i sam Paweł, tu do Efezów pisząc, poniekąd znać dawa, abowim uczyniwszy zmienkę o wniebowstą-
pieniu Krystusowym, a iż on, wstąpiwszy tam, dał dary ludziom, opisuje, jakie to dary. „Dał – powiada – 
niektóre apostoły, niektóre…” – zob. Ef 4,10–11: „Który zstąpił, tenżeć jest, który też wstąpił nad wszyt-
kie niebiosa, aby napełnił wszytko. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewan-
gelisty, a inne pasterze i doktory”.
Sam przez się Matyjasza tylko a Pawła apostoły dał – zob. Dz 19,6: „A gdy na nie włożył ręce Paweł, 
przyszedł na nie Duch Święty i mówili języki, i prorokowali”.

142
ale i dyjakony, o których postanowieniu tcimy w Sprawach Apostolskich – zob. Dz 6,3–6 (wybór siedmiu 
diakonów).
i kapłany, które Piotr, Jakub i Paweł „presbiteros”, po naszemu – starszymi, nie od lat, ale od przełożeń-
stwa zową – 1P 5,1; Jk 5,14; 1Tm 5,17.19: „Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spółstarszy 
i świadek mąk Chrystusowych, który i onej, która się ma objawić w przyszły czas, uczestnik chwały”; 
„Choruje kto między wami? Niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując 
go olejem w imię Pańskie”; „Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą miani godnymi dwojakiej czci, 
a nawięcej, którzy pracują w słowie i w nauce”; „Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba za 
dwiema abo trzema świadkami”.
i biskupy, o których Łukasz w Sprawach Apostolskich spomina, a Paweł do Tymoteusza i Tyta pisząc, 
powinowatstwa ich, a przez kogo i którym obyczajem na ten urząd wstawieni być mają, opisuje – zob. 
Dz 20,28; 1Tm 3,1–7; 1Tm 4,12–16; Tt 1,7–9: „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą was 
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Duch Święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”; „Wier-
na mowa: Jeśli kto biskupstwa pożąda, dobrego dzieła pożąda. Ma tedy biskup być nie naganiony, 
jednej żony mąż, trzeźwy, roztropny, obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku nauczaniu 
sposobny, nie winopilca, nie bijący, ale skromny, nie swarliwy, nie chciwy, ale w domu swym rządny, 
mający syny poddane z wszelaką czystością. A jeśli kto nie umie domu swego rządzić, jakoż pieczą 
będzie mógł mieć o Kościele Bożym? Nie nowotny: aby podniózszy się w pychę, nie wpadł w sąd 
diabelski. A ma też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są obcymi, aby nie wpadł w urąganie 
i sidło diabelskie”; „Żaden młodością twą niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, 
w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 
Nie zaniedbawaj łaski, która jest w tobie, którać dana jest przez prorokowanie, z kładzieniem rąk ka-
płaństwa. O tym rozmyślaj, w tym się obieraj, aby postępek twój był wszystkim jawny. Pilnuj samego 
siebie i nauki: trwaj w nich. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”; „Abo-
wiem biskup ma być bez winy jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie bijący, 
nie chciwy zysku szkaradnego, ale wdzięcznie goście przyjmujący, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, 
święty, powściągliwy, trzymający się tej, która jest wedle nauki, wiernej mowy, iżby mógł napominać 
przez zdrową naukę i tych, którzy się przeciwiają, przekonać”.
na miejscach wyższej namienionych wymienia – zob. wyżej niniejszy akapit: i kapłany, które Piotr, 
Jakub i Paweł…

143
A iż jako ty urzędy rozdzielne są, tak… – sens: A że tak, jak te urzędy są niezależne od siebie (są roz-
dzielone), tak…
na miejscu wyższej namienionym oznajmuje Paweł, pisząc, iż nie wszystcy są apostołmi ani proroki, ani 
doktormi etc., ale drudzy tymi, drudzy owymi – zob. wyżej w tejże Rozmowie passus 138: A niektóre 
ustawił Bóg w Kościele.
jako słudzy a namiejstnicy Boży, którzy Panu swemu stoją i upadają, jako tenże Paweł indzie pisze, od 
nas tcieni i ważeni być mają – zob. Rz 14,4: „Ty ktoś jest, co sądzisz sługę cudzego? Panu swemu stoi 
abo upada: a ostoi się, abowiem mocen jest Bóg postawić go”.

którzy Panu swemu stoją i upadają – sens: którzy czy to stoją, czy upadają, jest rzeczą Pana (zależne 
jest od Pana).

od nas tcieni i ważeni być mają – sens: mają być przez nas czczeni i poważani.
pod zawieranim Pan powieda – tj. na koniec Pan powiada.
kto przyjmuje tego, kogo On pośle, Jego samego i Onego, kto Jego posłał, to jest Boga Ojca, przyjmuje – 
zob. J 13,20: „Kto przyjmuje, jeślibym kogo posłał, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, onego 
przyjmuje, który mię posłał”.
a Krystusem gardzi, kto apostołmi, a tak i inszymi urzędniki kościelnymi od Boga danymi, jakoś słyszał, 
gardzi – zob. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gar-
dzi, gardzi onym, który mię posłał”.

144
A to – powiada Paweł – dla skończenia świętych – zob. Ef 4,12: „ku wykonaniu świętych”.

dla skończenia świętych – w celu przysposobienia (przygotowania) świętych.
zachowania, i potwirdzenia w nim przez naukę – pozostania i umocnienia w nim (tj. w Zakonie) 
za sprawą nauki.

Rozmowa III [139]–[144]
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od czego też szafarzmi świątości albo tajemnic Bożych są nazwani – zob. 1Kor 4,1: „Tak niechaj czło-
wiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych”.
Dla zbudowania Ciała Krystusowego, to jest postanowienia i sprawowania Kościoła. A jako to, sam wy-
kłada: „abyśmy się nie wahali albo nie narzali jaką wątpliwością około wiary i spraw krześcijańskich; aby 
nas nie unosił leda wiatr nauki obłędliwej albo przewrotnej, ale abyśmy prawdę czyniąc…” etc., to jest 
uprzejmie się sprawując, w miłości przeciw Bogu i bliżniemu pomnażali się we wszem dobrym, w zgo-
dzie a w jedności Kościoła Krystusowego, którego On, jako jednego ciała, Głową jest – zob. Ef 4,12–15: 
„ku budowaniu ciała Chrystusowego: ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna 
Bożego, w męża doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi 
chwiejącemi się i nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na 
oszukanie błędu. A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszytkim, który jest głowa: 
Chrystus”. Zob. także wyżej obj. III 139: A On dał Kościołowi…

nie narzali jaką wątpliwością – tj. nie popadali w jakąś wątpliwość, nie pogrążyli się w jakiejś 
wątpliwości.

uprzejmie się sprawując, w miłości przeciw Bogu i bliżniemu pomnażali się we wszem dobrym – 
sens: postępując wytrwale, w miłości wobec Boga i bliźniego rozwijali się (wzrastali) we wszystkim, 
co dobre.

145
Ale ich Paweł ani tu, ani gdzie indzie urzędniki nie zowie, jedno sługami Krystusowymi i kościelnymi 
a szafarzmi tajemnic albo świątości Bożych – zob. Ef 4,11–12; 1Kor 4,1: „I tenże dał niektóre apostoły, 
a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, a inne pasterze i doktory ku wykonaniu świętych, ku robocie 
posługowania, ku budowaniu ciała Chrystusowego”; „Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o słu-
gach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych”.
ale i króla-ć sługą Bożym zowie – zob. Rz 13,4: „Abowiem jest sługą Bożym tobie ku dobremu. Lecz 
jeśli uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi: abowiem jest sługą Bożym, mścicie-
lem ku gniewu temu, który złość czyni”.
nowokrzczeńcy – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
Ano powiedał Pan Krystus apostołom, iż nie tak miało być między nimi, jako między królmi a pany 
świetskimi – zob. Mk 10,42–43: „Wiecie, iż ci, których widzą, że rozkazują narodom, panują nad nimi, 
a książęta ich władzą rozciągają nad nimi. Lecz nie tak jest między wami, ale kto by kolwiek chciał być 
więtszym, będzie sługą waszym” (por. niżej obj. III 231).
ale ktobykolwiek chciał być więtszym a pirwszym między nimi, miałby być ich sługą – zob. Łk 22,25–26: 
„I rzekł im: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzą mają, zowią je dobrodziejmi. Lecz 
wy nie tak: ale który jest między wami więtszy, niech będzie jako mniejszy, a przełożony jako służący”.

146
a zwłaszcza iżebyśmy się nie narzali ani nas unosił leda wiatr nauki, a iżebyśmy prawdę czyniąc, po-
mnażali się – zob. Ef 4,14: „abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się i nie byli uniesieni od każdego 
wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu”.
co tenże Paweł, do Koryntów pisząc, między inymi urzędy, „gubernationes”, to jest rządzenie spomi-
na…Gdzież ono, co tamże o pastyrzoch – zob. 1Kor 12,28: „A Bóg ci postanowił niektóre w Kościele: 
naprzód apostoły, po wtóre proroki, po trzecie nauczyciele, po tym mocy, ktemu łaski uzdrawiania, 
podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów”.
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albo co Piotr o kapłaniech albo starszych pisze, napominając ich, aby paśli trzodę Krystusowę – zob. 
1P 5,1–3: „Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spółstarszy i świadek mąk Chrystusowych, 
który i onej, która się ma objawić w przyszły czas, uczestnik chwały: paście trzodę Bożą, która jest 
między wami, doglądając nie poniewolnie, ale dobrowolnie, wedle Boga; ani dla sprosnego zysku, 
ale z dobrej wolej; ani jako panujący nad księżą, ale wzormi będąc trzody z chuci. A gdy się okaże 
Książę pasterzów, weźmiecie nie więdnący wieniec chwały” (por. wyżej obj. III 142 i niżej obj. III 156 
oraz 227).

147
Cóż inego jest paść, zwłaszcza kiedy się o rozumnym stworzeniu rozumie? Jedno rządzić. Co się nie tylko 
z Homera i wiele inszych pogańskich pisarzów i doktorów…pokazać może – nawiązanie do Hom. Il. II, 
243–4, gdzie Agamemnon nazwany został pasterzem narodów. Do tego odwołuje się m.in. Arystote-
les, zob. Arist. EN 8,11 (1161a), oraz Ksenofont, zob. Xenoph. Mem. 3,2.

Homera – Homer (VIII wiek p.n.e.), najwybitniejszy antyczny poeta grecki, najbardziej znany jako 
autor eposów Iliady oraz Odysei.
„Ty będziesz pasł lud mój izraelski” – por. 2Krl 5,2 (BT: 2Sm 5,2): „Ty paść będziesz lud mój 
Izraelski”.
„A ty będziesz wodzem albo książęciem nad Izraelem” – 2Krl 5,2 (BT: 2Sm 5,2): „i ty będziesz wodzem 
nad Izraelem”.
„Pan mnie pasie”, jako w greckim stoi, a w łacińskim – „rządzi” – zob. Ps 22(23),1 (BT: Ps 23(22),1): 
„Pan mię rządzi”.
Obrał (rozumiej – Bóg) Dawida, sługę swego, aby pasł Jakoba, sługę jego – zob. Ps 77(78),70–71 (BT: 
Ps 78(77),70–71): „I obrał Dawida, sługę swego, i wziął go od trzód owiec, od kotnych owiec wziął go, 
aby pasł Jakuba, sługę jego, i Izraela, dziedzictwo jego”. Autorstwo psalmu przypisywane jest Asafowi, 
nie zaś Dawidowi.

148
iż je Duch Ś[więty] biskupy albo stróżmi postawił, aby rządzili Kościół Boży – zob. Dz 20,28: „Pilnujcie 
sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą was Duch Święty postanowił biskupami, abyście rządzili 
Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”.
a jednak Hijeronim ś[więty] albo ktokolwiek na łacińskie wykładał Nowy Zakon – Hieronim ze Stry-
donu jest autorem przekładu Biblii na łacinę. Pracował nad nim w latach 382–406, początkowo na 
polecenie papieża Damazego. Nowy Testament był w istocie rewizją już istniejącego tekstu starołaciń-
skiego (tzw. Vetus Latina). Nazwa vulgata (῾popularna’) upowszechniła się w XIV wieku.
Gdzie w greckim też stoi – „paśli”, co się z Piotra ś[więtego] słowy zgadza, a jednak Hijeronim ś[wię-
ty] albo ktokolwiek na łacińskie wykładał Nowy Zakon jedno słówko ποιμαίνειν, od którego pasty-
rze, ποιμένας, zową, u Piotra „paść”, u Łukasza „rządzić” wyłożył, dawając znać, iż pasienie przeło-
żonych duchownych nic inego nie jest, jedno rządzenie – zob. 1P 5,2; Dz 20,28: „paście trzodę Bożą, 
która jest między wami, doglądając nie poniewolnie, ale dobrowolnie, wedle Boga; ani dla spro-
snego zysku, ale z dobrej wolej”; „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą was Duch 
Święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”. Zob. 
Monachus obj. III 1,177: Hieronymus quidem seu quisquis auctor est vulgatae translationis Novi 
Testamenti…

Hijeronim ś[więty] – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].

Rozmowa III [144]–[148]
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149
ano Paweł ś[więty] Tytowi biskupowi każe mówić i upominać, i karać ze wszelką władzą – zob. Tt 2,15: 
„To mów i napominaj, i strofuj z wszelaką powagą”.

karać ze wszelką władzą – tj. karać na mocy posiadanej władzy (w BT: „karać z całą powagą”).
Tymoteuszowi też nie tylko uczyć, ale i rozkazować każe, a na przodku pisze, iż go dlatego w Efezie zo-
stawił, aby opowiedział albo właśniej z greckiego – przykazał niektórym, aby inaczej nie uczyli ani się 
wdawali w baśni – zob. 1Tm 1,3–4: „Jakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonijej, 
abyś opowiedział niektórym, żeby inaczej nie uczyli ani się bawili baśniami”.

się wdawali w baśni – poświęcali się rzeczom nieprawdziwym (zmyślonym).
„Jeśli kto domu swego rządzić nie umie, jakoż będzie miał pieczą o Kościół?” – zob. 1Tm 3,5: „A jeśli 
kto nie umie domu swego rządzić, jakoż pieczą będzie mógł mieć o Kościele Bożym?” (zob. cyt. wyżej 
obj. III 142 i niżej obj. III 156).
„Abowim oni czują jako ci, którzy mają czynić liczbę z dusz waszych” – sens: Albowiem oni czuwają 
nad waszymi duszami, będąc tymi, którzy zdać mają z tego sprawę, zob. Hbr 13,17: „Abowiem oni 
czują, jako którzy za dusze wasze liczbę oddać mają”.
A mam li ja kogo posłuszen być, musi mi rozkazować – sens: A jeśli mam być komuś posłuszny, ktoś 
musi wydawać mi rozkazy.

150
„Co chcecie, iżebych z prętem do was przyszedł, czy-li z miłością a duchem łaskawości?” – por. 1Kor 4,21: 
„Co chcecie? Z rózgąli mam przyść do was czyli z miłością i z duchem cichości?”.
„Pogotowiu mając karać wszelkie nieposłuszeństwo” – por. 2Kor 10,6: „i pogotowiu mając mścić się 
wszelakiego nieposłuszeństwa, gdy się wypełni posłuszeństwo wasze”.
„Abym się też co więcej chełpił z władzy naszej, którą nam Pan dał ku zbudowaniu, a nie ku skażeniu 
waszemu, nie będę się tego sromał” – por. 2Kor 10,8: „Abowiem jeślibych się co więcej chełpił z władzy 
naszej, którą nam dał Pan na zbudowanie, a nie na zepsowanie was, nie zawstydzę się”.
ale też karał, gdy Koryntczyka onego, który z macochą obcował, czartowi oddał na zagubę ciała – zob. 
1Kor 5,1.5: „Koniecznie słychać między wami porubstwo, a takie porubstwo, jakiego ani między po-
gany, tak iż któryś ma ojca swego żonę”; „podać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był 
zachowan w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Hymeneusza też i Aleksandra zaklął – zob. 1Tm 1,20: „z których jest Hymeneusz i Aleksander, którem 
oddał szatanowi, aby się nauczyli nie bluźnić”.
Elimasa Czarnoksiężnika ślepotą skarał – zob. Dz 13,8–11: „Ale się im sprzeciwiał Elymas, czarnoksięż-
nik (abowiem się tak wykłada imię jego), starając się, jakoby odwrócił starostę od wiary. Tedy Szaweł, 
który i Paweł, napełniony Ducha Świętego, wejźrzawszy nań, rzekł: „O pełny wszelkiej zdrady i wszel-
kiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie przestawasz wywracać 
prostych dróg Pańskich? A oto teraz ręka Pańska nad tobą i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do 
czasu. A natychmiast padł nań mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by mu rękę podał”.
Piotr ś[więty] też Szymona Czarnoksiężnika nie tylko sfukał, ale i Kościoła odsądził, jakoś wyższej 
słyszał – zob. Dz 8,20–23: „A Piotr rzekł do niego: Pieniądze twe niech z tobą będą na zginienie! żeś 
mniemał, iżby dar Boży miał być za pieniądze nabywany. Nie masz cząstki ani działu w tej mowie, 
bowiem serce twe nie jest proste przed Bogiem. Pokutujże tedy za tę złość twoję a proś Boga, jeślić 
snadź odpuszczona będzie ta myśl serca twego. Abowiem cię widzę być w żółci gorzkości i związaniu 
nieprawości”. Opowieść dotyczy Szymona Maga, zob. wyżej tekst i obj. III 108.



477

Ananijasza z Zafirą na śmierć skazał – zob. Dz 5,1–10. Małżonkowie Ananiasz i Safira sprzedali swoją 
posiadłość, a uzyskane pieniądze zadeklarowali przekazać Kościołowi. Gdy jednak część zysku zacho-
wali dla siebie, zostali osądzeni przez Piotra jako ci, którzy skłamali przeciwko Duchowi Świętemu. 
Mocą Piotrowego słowa ponieśli śmierć na miejscu.

151
Pan Krystus sam, od którego wszystkie urzędy w Kościele, biczem z kościoła żydowskiego wybił ty, którzy 
w nim kupiectwo stroili i stoły bankirzom poprzewracał, i pieniądze rosypał – zob. J 2,15: „A uczyniw-
szy jakoby bicz z powrózków, wyrzucił wszytkie z kościoła, owce też i woły, a bankierzów pieniądze 
rozsypał i stoły poprzewracał”.
ty, którzy w nim kupiectwo stroili – sens: tych, którzy zajmowali się w nim kupiectwem.
A gdy Go Żydowie pytali, którą mocą to czynił, dał znać, iż Bożą – zob. Mt 21,23–27: „A gdy przyszedł 
do kościoła, przystąpili do niego, gdy uczył, przedniejszy kapłani i starszy ludu, mówiąc: Którą mocą 
to czynisz? A ktoć dał tę włądzą? Odpowiadając Jezus, rzekł im: Spytam ja też was o jednę mowę, którą 
jeśli mi powiecie, ja też wam powiem, którą mocą to czynię. Chrzest Janów skąd był? Z nieba czyli z lu-
dzi? A oni rozbierali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy z nieba, rzecze nam: Czemużeście mu tedy 
nie uwierzyli? A jeśli powiemy z ludzi, boimy się rzesze – bo wszyscy mieli Jana za proroka. I odpowia- 
dając Jezusowi, rzekli: Nie wiemy. Rzekł im też on: Ani ja wam powiem, którą mocą to czynię”.
gdy za Pawłowym skazanim Elimas wnet oślnął – sens: gdy wskutek Pawłowego wyroku Elymas na-
tychmiast oślepł; zob. Dz 13,11: „A oto teraz ręka Pańska nad tobą i będziesz ślepym, nie widząc 
słońca aż do czasu. A natychmiast padł nań mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by mu 
rękę podał”. Zob. także obj. III 150: Elimasa Czarnoksiężnika ślepotą skarał.
za Piotrowym Ananijasz i żona jego zdechli – sens: na (słowa) Piotra Ananiasz i jego żona zmarli nagłą 
śmiercią; zob. Dz 5,5.10: „A słysząc słowa te, Ananiasz padł i umarł”; „Natychmiast padła u nóg jego 
i skonała”. Zob. także obj. III 150: Ananijasza z Zafirą na śmierć skazał.
A to się stała egzekucyja apostolskiego skazania – sens: Tak oto nastąpiło wykonanie apostolskiego 
wyroku.
który martwi i ożywia, jako Anna, Samuelowa matka, mówi – zob. 1Krl 2,6 (BT: 1Sm 2,6): „Pan uma-
rza i ożywia, dowodzi do piekła i odwodzi”.
ale nie przemogą brony piekielne – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej 
opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (por. wyżej obj. III 29).

152
by jedno miernie tej władze używali a z kresu swego nie wykraczali – sens: aby tylko z umiarem tej 
władzy używali i nie przekraczali granic wyznaczonych dla siebie.
a już na koniec i sąd a rozeznanie około wiary a kacyrstwa, co prawie własna rzecz biskupia, sobie 
przywłaszczają. A ono, by dobrze, aby każdy swego patrzył – sens: a wreszcie przywłaszczają sobie i pra- 
wo do osądu czy rozstrzygania w odniesieniu do wiary i herezji, co w istocie należy do powin-
ności przynależnych biskupom. A tymczasem byłoby dobrze, gdyby każdy pilnował tego, co do 
niego należy.
ale i w przykazowaniu i rozprawieniu wątpliwości potocznych, które się dotyczą sprawy Zakonu i wia-
ry krześcijańskiej, co się wczora jaśnie wywiodło – Kromer odwołuje tutaj do wybranych passusów 
Rozmowy wtórej dotyczących m.in. ustalenia przez papieża Wiktora I daty dziennej świętowania 
Wielkanocy, zob. tekst II 242–244.

Rozmowa III [149]–[152]
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153
„Aż się zbieżymy – powieda – wszystcy w jedność wiary i uznania…” – sens: Aż wszyscy – powiada – 
dojdziemy do jedności w wierze i poznania (Syna Bożego); por. Ef 4,13: „ażbyśmy się wszyscy zeszli 
w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystu-
sowej”.
„aż do końca, kiedy Pan Krystus poda Królestwo to Bogu i Ojcowi”, jako indzie pisze tenże Paweł – por. 
1Kor 15,24: „Potym koniec: gdy poda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelaką zwierzchność 
i władzą i moc”.

154
Patrzmyż, najduje-li się – sens: Spójrzmy, czy znajduje się.
luteranów – tj. zwolenników nauki Lutra, zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
sakramentarzów – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
husów – tj. husytów, zob. obj. I 35: Husowych.
Rusi, greków – tj. chrześcijan obrządku wschodniego.
tedy wnet poznamy, jeśli… – sens: wówczas szybko rozpoznamy, czy…
o którym się tak długo badamy – sens: w sprawie którego od tak dawna dochodzimy prawdy.

155
Ja nie wiem inaczej, jedno iż… – sens: Ja nie wiem nic innego, jak tylko to, że…
ci drudzy – ci pozostali, tzn. w kolejności pierwsi, a więc kapłani.
Aeryjusza – zob. obj. I 35: Aeryjuszowych.
Hijeronima ś[więtego] – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].
abowim pisze Hijeronim, iż niegdy z przodku jeden to urząd był biskupi a kapłański, ale dla uchronienia 
roztyrków kapłani, obrawszy jednego między sobą, władzą mu nad sobą podawali – w komentarzu do 
Pawłowego Listu do Tytusa Hieronim podkreśla, iż w początkach chrześcijaństwa obowiązki biskupa 
i prezbitera były takie same, zob. Hier. Comment. in Epist. ad Tit. 1 = PL 26,562. W marginalium został 
także przywołany inny list Hieronima, gdzie jest mowa o władzy papieża i hierarchii w Kościele, zob. 
Hier. Epist. 146 (ad Evangelum) = PL 22,1192–1195. List ten w czasach Kromera funkcjonował jako 
ad Evagrium. Zob. także Monachus obj. III 1,186: Quin divus quoque Hieronym[us] scribit…

156
Tego też „Erasmus” Roterodam naśladował, a Pismem tego podpirali – sens: tego (tj. Hieronima ze Stry-
donu) zdania trzymał się też Erazm z Rotterdamu i obaj uzasadniali to Pismem Świętym. W 1516 roku 
Erazm z Rotterdamu opublikował krytyczną edycję greckiego Nowego Testamentu wraz z własnym 
łacińskim przekładem oraz komentarzem (In Novum Testamentum annotationes…). Drugie, popra-
wione i uzupełnione wydanie tej filologicznej pracy z 1519 roku stało się dla Lutra podstawą niemiec-
kiego tłumaczenia Biblii w jej nowotestamentowej części. Wspomniane Annotationes wywołały wiele 
kontrowersji i przyczyniły się do dyskusji nad niektórymi elementami doktryny rzymskokatolickiej. 
Według Kromera Erazm naśladował Hieronima ze Strydonu (zob. obj. wyżej), uważając, że w czasach 
apostolskich nie rozróżniano między prezbiterami a biskupami. Tymczasem w uwagach Erazma do 
Pawłowego Listu do Tytusa nie pada takie sformułowanie, a jedynie pojawia się tam wymienne użycie 
terminów presbyter i episcopus. Zob. Erasm. Annotat., s. 693–697. Zob. także Monachus obj. III 1,187: 
Hieronymum in eo secutus est nostra aetate Erasmus Roterodamus…



479

„Erasmus” Roterodam – Erazm z Rotterdamu (Geert Geerts / Desiderius Erasmus Roterodamus, 
1467–1536), niderlandzki humanista, pedagog, teolog, filozof, pisarz. Studiował na Sorbonie oraz 
w Turynie, gdzie w 1506 roku uzyskał doktorat z teologii. W latach 1510–1515 wykładał w Cambridge, 
w roku 1517 utworzył w Leuven Collegium Trilingue, potem jednak osiadł w Bazylei. Z racji swojego 
autorytetu i erudycji chętnie był zapraszany na europejskie uniwersytety oraz dwory. Pomimo kry-
tyki nadużyć duchowieństwa i trwałego opowiadania się za zmianami w Kościele, nie poparł ruchu 
reformacyjnego i polemizował z Lutrem, broniąc w rozprawie De libero arbitrio diatribe, sive Collatio 
(1524) wolności woli i wartości uczynków człowieka. Opracował filologicznie i wydał grecki Nowy 
Testament, który po raz pierwszy opublikował wraz ze swym łacińskim tłumaczeniem i komentarzami 
w 1516 roku.
Paweł ś[więty] do Tymoteusza pisząc, o biskupiech tylko a dyjakoniech zmienkę czyni, jacy na ty stany 
obirani być mają, kapłanów nie spomina – zob. 1Tm 3,1–12: „Wierna mowa: Jeśli kto biskupstwa po-
żąda, dobrego dzieła pożąda. Ma tedy biskup być nie naganiony, jednej żony mąż, trzeźwy, roztropny, 
obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku nauczaniu sposobny, nie winopilca, nie bijący, 
ale skromny, nie swarliwy, nie chciwy, ale w domu swym rządny, mający syny poddane z wszelaką czy-
stością. A jeśli kto nie umie domu swego rządzić, jakoż pieczą będzie mógł mieć o Kościele Bożym? 
Nie nowotny: aby podniózszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski. A ma też mieć dobre świadectwo 
od tych, którzy są obcymi, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie. Diakonowie także czyści, nie 
dwoistego języka, nie kochający się w wielkim piciu wina, nie szukający szkaradego zysku, mający 
tajemnice wiary w czystym sumnieniu. A ci też niechaj pierwej będą doświadczeni i tak niech służą 
nie mając żadnej winy. Niewiasty także wstydliwe, nie obmównice, trzeźwe, wierne we wszytkim. 
Diakonowie niech będą mężowie jednej żony, którzy by dziatki swe dobrze rządzili i swe domy” (zob. 
cyt. wyżej obj. III 142 i 149).
także do Filipczyków, pozdrawiając on zbór – zob. Flp 1,1: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystu-
sa: wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipiech, z biskupy i diakonami”.
a do Tyta napisawszy, iż go dlatego w Krecie zostawił, aby po mieściech kapłany stawił, wnet potym 
pisząc, jakie ma obirać, nie kapłany, ale biskupy je zowie – zob. Tt 1,5.7–9: „Dlategom cię zostawił 
w Krecie, abyś to, czego nie dostawa, naprawił i postanowił kapłany po miastach, jakom i ja tobie 
rozrządził”; „Abowiem biskup ma być bez winy jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie wi-
nopilca, nie bijący, nie chciwy zysku szkaradnego, ale wdzięcznie goście przyjmujący, dobrotliwy, 
trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się tej, która jest wedle nauki, wiernej mowy, 
iżby mógł napominać przez zdrową naukę i tych, którzy się przeciwiają, przekonać”.
„Miejcie pieczą o sobie i o wszystkiej trzodzie, w której was Duch Ś[więty] biskupy postawił” – zob. 
Dz 20,28: „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą was Duch Święty podstanowił biskupami, 
abyście rządzili Kościół Boży, którego nabył krwią swoją”.
Piotr ś[więty] też, apostołem będąc, kapłanem się zowie – zob. 1P 5,1: „Starszych tedy, którzy są między 
wami, proszę, spółstarszy i świadek mąk Chrystusowych, który i onej, która się ma objawić w przyszły 
czas, uczestnik chwały” (por. cyt. wyżej obj. III 142, 146 oraz niżej obj. III 227).

157
Przodkiem nietajna to rzecz z Ewanjelijej, zwłaszcza Łukaszowej, iż ini byli apostołowie, których miejsca 
biskupi, ini siedmdziesiąt i dwa uczniowie, których miejsca kapłani dzierżą, różnie od Pana wybrani 
i różnym obyczajem wysłani – Łk 9,1–2; Łk 10,1.17: „A zezwawszy dwanaście apostołów, dał im moc 
i władzą na wszytkie czarty a żeby uzdrawiali choroby. I posłał je przepowiedać Królestwo Boże 
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i uzdrawiać niemocne”; „A potym naznaczył Pan i drugich siedmidziesiąt i dwu i rozesłał je po dwu 
przed sobą do wszytkich miast i miejsca kędy sam przyść miał”; „I wrócili się siedmdziesiąt i dwa”.
Z Spraw się też Apostolskich okazuje na wielu miejscach, iż więtszą władzą mieli w Kościele apostołowie 
niżli uczniowie oni albo kto drugi, a nawięcej, gdzie ono apostołowie na miejsce Judaszowo między się 
inego wybirali – zob. Dz 4,33–37; Dz 6,2–6; Dz 1,15–18.21–26 (fragmenty dowodzące prymatu władzy 
pierwszych apostołów względem kolejnych uczniów oraz siedmiu diakonów).
Także gdzie Filip, który nie był apostołem, Samarytany nawrócił i okrzcił – zob. Dz 8,5–13 (historia 
diakona Filipa, który swoim nauczaniem w Samarii i czynionymi tam znakami, skłonił Szymona 
Maga do przyjęcia chrztu).
ale im Ducha Ś[więtego] przez włożenie rąk dać nie mógł, musieli to apostołowie Piotr z Janem czynić – 
zob. Dz 8,14–17: „A usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jeruzalem, iż Samaria przyjęła słowo 
Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Którzy gdy przyszli, modlili się za nimi, aby wzięli Ducha Świętego. 
Abowiem jeszcze nie przyszedł był na żadnego z nich, ale tylko ochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. 
Tedy na nie wkładali ręce, i brali Ducha Świętego”.

158
„Canones”, to jest Ustawy apostolskie – Kanony apostolskie powstały w Syrii w IV wieku i stanowią 
część Konstytucji apostolskich. Kościół wschodni w 692 roku na synodzie „in Trullo” (Konstanty-
nopol) przyjął wszystkie 85 kanonów jako prawo obowiązujące, w przeciwieństwie do Kościoła za-
chodniego, akceptującego jedynie 50 pierwszych. Przepisy dotyczą święceń, zajęć i obowiązków du-
chowieństwa, w tym wspomnianych przez Kromera biskupów i prezbiterów, potwierdzając istnienie 
tych stanowisk od czasów apostolskich. Zawierają też normy uczestnictwa w liturgii. Kanon ósmy 
wymienia biskupa, prezbitera i diakona; kanon 42: biskupa, prezbitera, diakona; 43: subdiakona, 
lektora, kantora.
za to przyjęte – tj. przyjęte za takie (tzn. za ustawy kanoniczne).
iż nie tylko imiona, ale i stawienie albo poświęcenie, i władze, i sprawy biskupa a kapłana różne są 
i za apostołów były – sens: że nie tylko nazwy, ale i ustanowienie albo wyświęcenie, i władza, i zakres 
obowiązków biskupa oraz kapłana są odmienne i takie też były za czasów apostołów.
Tego też poświadszają ś[więty] „Dionysius Areopagita” przez Pawła ś[więtego] nawrócony – Pseudo 
Dionizy w dziele wskazanym przez Kromera w marginalium pisze o funkcjach biskupów, diakonów 
oraz osób usługujących (ministri). Zob. Dion. Eccl. hier. 5,1,5–7 = PG 3,505–510. Zob. także Monachus 
obj. III 1,188: …Dionysius Areopagita, Pauli discipulus.

Tego też poświadszają – tj. Świadczą też o tym.
„Dionysius Areopagita” – zob. obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.

Klimunt – chodzi tu o nieautentyczne pisma Klemensa I Rzymskiego, jego listy oraz Recognitiones 
(tzw. Pseudoklementyny). Pierwszy list Do Jakuba, brata Pana (Ad Iacobum fratrem Domini) dotyczy 
obowiązków biskupów, prezbiterów oraz diakonów; autor pisze też w nim o należytym zachowaniu 
się duchownych. List ten znajduje się w dziele Decretales Pseudo-Isidorianae, będącego najobszerniej-
szym zbiorem sfałszowanych norm prawnych, powstałym z IX wieku. Jego autorem miał być Izydor 
z przydomkiem Mercator (niektóre manuskrypty podają formę Peccator). Prawdopodobnie nie jest 
to imię autentyczne, lecz utworzone celem uwiarygodnienia zbioru (od imienia Izydora z Sewilli oraz 
przydomka pisarza Mariusza Mercatora z V wieku). Nie jest wykluczone, iż zbiór miał kilku autorów. 
Znalazło się w nim około 10 tys. tekstów sfałszowanych lub zupełnie fikcyjnych, w tym dekretały 
obejmujące 60 nieautentycznych tekstów pióra od Klemensa I (pontyfikat w latach 88–97) do Mil-
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cjadesa (lata 311–314). Owe sfałszowane wypowiedzi papieskie o charakterze normatywnym miały 
na celu przede wszystkim odebranie świeckim władzy nad dobrami kościelnymi, zakaz prowadzenia 
procesów świeckich przeciw biskupom i innym duchownym, a także uwolnienie Kościoła od domina-
cji świeckich. Zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,19–38. Zob. także K. Burczak: Fałszerstwa norm 
prawnych w połowie IX wieku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. 21, z. 2, s. 195–197. W Recognitio-
nes (księga 3) mowa jest o ustanowieniu Zacheusza biskupem przez Apostoła Piotra oraz o wybraniu 
przezeń 12 prezbiterów i 4 diakonów. Zob. Clem. Rom. Recogn. 3 = PG 1,1311. Zob. także obj. II 95: 
Klimunt oraz Monachus obj. III 1,188: Clemens.
Ignat – w liście ad Smyrnaeos Ignacy Antiocheński (Ignatius Antiochenus, ok. 30 – ok. 107), biskup 
Antiochii, pisze, że w Kościele nic nie dzieje się bez udziału biskupów (akapit 8) oraz o należnym 
im szacunku (akapit 9). Zob. Ign. Epist. (ad Smyrnaeos) = PG 5,713–716. Zob. także Monachus obj. 
III 1,188: Ignatius.
Anaklet – Anaklet I (Anacletus, zm. ok. 92), papież w latach ok. 80–92, męczennik. O autorytecie 
kapłanów (sacerdotalis auctoritas) jest mowa w liście II De ordinatione archiepiscoporum et reliqu-
orum episcoporum atque sacerdotum, et de fide, ceterisque causis ad episcopos Italae scripta ze zbioru 
Izydora Mercatora. Zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,67–76. Zob. także obj. III 158: Klimunt oraz 
Monachus obj. III 1,188: …et Anacletus…
I za obłędliwą miał Kościół Ś[więty] dumę Aeryjuszowę, który twirdził, iżeby jedna rzecz była biskup 
a kapłan, jako o tym świadszą Epifanijusz i Augustyn ś[więty] – zob. Epiph. Panar. 3,1, haeres. 75,3 = 
PG 42,505 oraz August. De haeres. 53 = PL 42,21–50. Ta sama myśl zob. niżej obj. III 283: Ten błąd… 
Zob. także Monachus obj. III 1,189: Proinde damnavit Ecclesia dogma…

Aeryjuszowę – zob. obj. I 35: Aeryjuszowych.
Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.

159
pismo, którym tego Hijeronim i Roterodam dowodzi – zob. wyżej tekst i obj. III 155 i 156.

Hijeronim – zob. obj. I 17: Hijeronim ś[więty].
Roterodam – zob. wyżej obj. III 156: „Erasmus” Roterodam.

To, co-m wczora powiedał i wywodził – odwołanie do fragmentów Rozmowy wtórej na temat wia-
rygodności interpretacji Pisma Świętego, dokonywanej wbrew nauczaniu Kościoła, zob. tekst II 
162–204.

160
acz ma ine swe powinowatstwa mimo kapłańskie – sens: choć ma inne swoje obowiązki oprócz ka-
płańskich.
jako o sobie sam pisze, iż się stał sługą (co po grecku brzmi dyjakonem) Ewanjelijej – zob. Ef 3,7: „któ-
rejem się stał sługą wedle daru łaski Bożej”.
Tymoteusza, też biskupa, napomina, aby wypełniał dyjakoniją, to jest posługę swoję – zob. 2Tm 4,5: 
„Ale ty czuj, we wszytkim pracuj, sprawuj uczynek ewangelisty, usługowanie twoje wypełniaj, bądź 
trzeźwym”.
własne imię przywłaszczył – tj. przypisał właściwe imię.
nie dawając biskupiego imienia kapłanowi – nie dając nazwy biskupa kapłanowi, tj. nie nazywając 
kapłana biskupem.

Rozmowa III [157]–[160]
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161
Spominałem niedawno Ustawy apostolskie – na temat Kanonów apostolskich zob. wyżej obj. III 158: 
„Canones”, to jest Ustawy apostolskie.
z tych pirwsza tak mówi: „Biskup ode dwu albo trzech biskupów ma być stawion”; wtóry tak: „Kapłan 
od jednego biskupa ma być stawion, także i dyjakon, i drudzy duchowni albo klerykowie” – zob. Isid. 
Merc. Decret. coll. = PL 130,15 (Canones apostolorum per Clementem papam prolati) = Conc. omn., 
t. 1, s. 21 (Canones apostolorum, can. 1.2).

162
Poświadszają tego Klimunt ś[więty] uczeń i „Anacletus” po Klimuncie namiastek ś[więtego] Piotra – zob. 
Clem. Rom. Recogn. 3,66 = PG 1,1311. Prawdopodobnie Kromer ma tutaj na myśli fragment, w któ-
rym Apostoł Piotr ustanawia Zacheusza biskupem Cezarei, a innych jej mieszkańców – prezbiterami 
i diakonami. W swojej przemowie Piotr wymienia zadania stojące przed każdym z wyświęconych i za-
znacza stopień zależności między poszczególnymi stanowiskami. W wymienionym w marginalium – 
obok Recognitiones Pseudo-Klemensa Rzymskiego (por. obj. III 158: Klimunt) – nieautentycznym 
drugim liście papieża Anakleta (De patriarchis et primatibus ac reliquis episcopis; et quod Ecclesia 
Romana cardo et caput omnium Ecclesiarum sit) również można znaleźć fragment na temat hierar-
chii stanowisk kapłańskich. Dokument ten znajduje się w zbiorze Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. 
Decret. coll. = PL 130,76. Zob. także Monachus obj. III 2,116: et episcopos autem…

„Anacletus” po Klimuncie namiastek ś[więtego] Piotra – błąd Kromera: Klemens był papieżem po 
Anaklecie, nie zaś odwrotnie. Zob. także wyżej obj. III 158: Anaklet oraz obj. II 95: Klimunt.
także i „Dionysius Areopagita”, ś[więtego] Pawła uczeń – zob. Dion. Eccl. hier. 5,5 = PG 3,523–524. 
Zob. też obj. IV 81: Dyjonizyjusz ś[więty] biskup.
w tęż „Anicetus” do francuskich biskupów pisząc – zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,115. Kromer 
powołuje się tutaj na nieautentyczny list papieża Aniceta do biskupów w Galii ze zbioru Izydora 
Mercatora, zob. obj. III 158: Klimunt.

„Anicetus” – Anicet (Anicetus, zm. ok. 166), pochodzący z Syrii papież w latach ok. 154–166. Był 
przeciwnikiem gnostyków.

163
„Dlatego-m cię w Krecie zostawił, abyś poprawiał, czego niedostawa, a stawił po mieściech kapłany, 
jakom ja tobie ustawił albo sposób dał” – por. Tt 1,5: „Dlategom cię zostawił w Krecie, abyś to, czego 
nie dostawa, naprawił i postanowił kapłany po miastach, jakom i ja tobie rozrządził”.

a stawił po mieściech kapłany, jakom ja tobie ustawił albo sposób dał – sens: i powoływał (wyświę-
cał) w miastach kapłanów, jak ci nakazałem czy zarządziłem.
„Rąk nikomu skoro nie wkładaj” – mowa o wyświęcaniu; zob. 1Tm 5,22: „Ręku ni na kogo nie wkładaj 
rychło ani bądź uczestnikiem grzechów cudzych”.

164
Ano pisze Łukasz w Sprawach Apostolskich, iż gdy ono pospólstwo krześcijańskie za rozkazanim apo-
stolskim obrało było siedmi dyjakonów i postawiło je przed apostołmi, oni – modląc się – włożyli na nie 
ręce – zob. Dz 6,2–6 (wybór siedmiu diakonów).
„Dlatego napominam cię, abyś pobudzał łaskę Bożą, która w tobie jest, przez włożenie rąk moich” – por. 2Tm 1,6: 
„Dla której przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich”.
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Toż w Pierwszym Liście do tegoż Tymoteusza pisząc, oznajmuje – zob. 1Tm 4,14: „Nie zaniedbawaj 
łaski, która jest w tobie, którać dana jest przez prorokowanie, z kładzeniem rąk kapłaństwa”.

165
A z Spraw Apostolskich się też to okazuje, gdzie Łukasz pisze, iż Samarytanowie, acz byli uwierzyli 
i okrzczeni przez Filipa, jednego z siedmidziesiąt uczniów, przedsię nie wzięli Ducha Ś[więtego], aliż 
Piotr a Jan apostołowie do nich przyszli i wkładali na nie ręce. Co widząc Szymon Czarnoksiężnik, 
chciał u nich takową moc kupić, czego by mu było nie trzeba, gdzieby gromada albo i każdy krześcijanin 
za krztem a wiarą tę moc miał – zob. Dz 8,5.14–24 (działalność apostołów Piotra i Jana w Samarii 
i napomnienie Szymona Maga). Zob. także obj. II 212: O Szymonie Czarnoksiężniku.

gdzieby gromada albo i każdy krześcijanin za krztem a wiarą tę moc miał – sens: gdyby tłum albo 
nawet pojedynczy chrześcijanin wraz ze chrztem i wiarą posiadał tę moc.

166
A to, jako wiele inych rzeczy, wzięto z Starego Zakonu, gdzie Bóg sam tym obyczajem kazał Aarona 
i syny jego na kapłaństwo poświęcić – zob. m.in. Kpł 8,12.23–24.30: „Który [olejek] wylawszy na głowę 
Aaronowę, pomazał go i poświęcił”; „Którego [barana] ofiarowawszy Mojżesz, wziąwszy ze krwie jego, 
dotknął się końca ucha prawego Aaronowego i wielkiego palca prawej ręki, także też i nogi. Ofiarował 
i syny Aaronowe. A gdy krwią barana ofiarowanego dotknął się końca prawego ucha każdego z nich 
i palca wielkiego ręki i nogi prawej, ostatek wylał na ołtarz wokoło”; „A wziąwszy olejek i kreẃ, która 
była na ołtarzu, pokropił Aarona i szaty jego, i syny jego, i szaty ich”.
A iż się tak w Kościele krześcijańskim od początku zachowało, świadszą „Dionysius Areopagita” i Kli-
munt, i Anaklet ś[więty] na miejscach wyższej namienionych – zob. wyżej obj. III 162: Poświadszają 
tego Klimunt ś[więty] uczeń i „Anacletus” po Klimuncie namiastek ś[więtego] Piotra oraz także i „Dio-
nysius Areopagita”, ś[więtego] Pawła uczeń.

167
protestantów – pierwotnie termin wywodzący się od protestacji luteran na sejmie w Spirze 
w 1529 roku w reakcji na zawieszenie korzystnych dla nich postanowień sejmu z 1526 roku (zgodnie 
z nim kwestie wyznaniowe miały być rozstrzygnięte na planowanym soborze powszechnym bądź 
narodowym). Następnie termin zbiorczy odnoszący się do luteran i ewangelików reformowanych.
przed dwiema a trzemisty lat albo wyższej – tj. przed dwustoma i trzystoma laty albo wcześniej.

168
jeśli chował – czy dochowywał.
iżeby przez wkładanie rąk Ducha Ś[więtego], bez którego ty urzędy sprawowany być nie mogą, jako 
Paweł ś[więty] świadszy – prawdopodobnie chodzi o fragmenty 1Kor 12,4–11.27–31: „Różności da-
rów są, lecz tenże Duch. I są różności posług: ale tenże Pan. I są różności spraw; ale tenże Bóg, który 
sprawuje wszytko we wszytkich. A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi. Jednemu przez 
Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegoż Ducha, inszemu 
wiara w tymże Duchu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu, drugiemu czynienie cudów, dru-
giemu proroctwo, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłumacze-
nie móẃ. A to wszytko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce”; „Lecz 
wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami z członku. A Bóg ci postanowił niektóre w Kościele: 

Rozmowa III [161]–[168]
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naprzód apostoły, po wtóre proroki, po trzecie nauczyciele, potym mocy, ktemu łaski uzdrawiania, 
podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów. Izali wszyscy apostołmi? Izali wszy-
scy nauczycielmi? Izali wszyscy mocami? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali wszyscy języki 
mówią? Izali wszyscy tłumaczą? Pragnicie lepszych darów!”.
co jest napisano w Sprawach Apostolskich, iż dyjakony nie apostołowie sami obirali, ale pospólstwu 
wszystkiemu kazali je obirać – zob. Dz 6,3–5: „Upatrzcież tedy, bracia, z was siedmi mężów dobre świa-
dectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, które byśmy przełożyli nad tą sprawą. A my 
modlitwy i usługowania słowa pilnować będziemy. I podobała się mowa przed wszystką gromadą. 
I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, 
i Parmena, i Mikołaja, nowożydowina Antiocheńczyka” (por. obj. niżej III 171).
a iż w Kościele antyjocheńskim za objawienim Ducha Ś[więtego] Pawła i Barnabasza na posługę odłą-
czyli, i włożywszy na nie ręce, wysłali je – zob. Dz 13,2–3: „A gdy oni ofiarę czynili Panu i pościli, rzekł 
Duch Święty: Odłączcie mi Szawła i Barnabasza ku sprawie, do którejem ich wziął. Tedy poszcząc 
i modląc się, i włożywszy na nie ręce, odprawili je”.

za objawienim Ducha Ś[więtego] Pawła i Barnabasza na posługę odłączyli – sens: wskutek objawie-
nia Ducha Świętego wyznaczyli Pawła i Barnabasza do dzieła, do którego zostali powołani.
a co im bije w łeb – sens: a co im nie pasuje, a co jest dla nich niewygodne, a co nie po ich myśli.

169
„A byli w Kościele antyjocheńskim prorocy i doktorowie, między którymi był Barnabasz i Szymon, 
którego zwano Czarnym, i Lucyjusz Cyreński, i Manasem, który się z Herodem tetrarchą (albo królem) 
uchował, i Szaweł. A gdy służyli Panu i pościli (któż? bez pochyby oni prorocy i doktorowie), rzekł im 
(tymże, o których pisze: prorokom i doktorom, a nie inym) Duch Święty: «Odłączcie mi Szawła i Bar-
nabasza na sprawę, na którą-m je wziął». Tedy, poszcząc a modląc się, a wkładając na nie ręce, wysłali 
je” – por. Dz 13,1–3: „A byli w Kościele, który był w Antiochijej, prorocy i doktorowie, między któ-
rymi Barnabasz i Szymon, którego zwano Niger, i Lucjus Cyrenejczyk, i Manahen, który był społu 
wychowan z Herodem tetrarchą, i Szaweł. A gdy oni ofiarę czynili Panu i pościli, rzekł Duch Święty: 
Odłączcie mi Szawła i Barnabasza ku sprawie, do którejem ich wziął. Tedy poszcząc i modląc się, 
i włożywszy na nie ręce, odprawili je”.

który się z Herodem…uchował – tj. który wychowywał się z Herodem.

171
O dyjakoniech, prawda, iż spomina Łukasz pospólstwo, ale tylko, iże je obrało a przed apostoły postawiło – 
zob. Dz 6,3–5: „Upatrzcież tedy, bracia, z was siedmi mężów dobre świadectwo mających, pełnych 
Ducha Świętego i mądrości, które byśmy przełożyli nad tą sprawą. A my modlitwy i usługowania 
słowa pilnować będziemy. I podobała się mowa przed wszystką gromadą. I obrali Szczepana, męża 
pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, 
nowożydowina Antiocheńczyka” (por. wyżej obj. III 168).
bo obiranie władzy nie dawa, jedno stawienie albo poświącanie, jako-m pirwej powiedział – o warun-
kach niezbędnych do ustanowienia duchownych zob. wyżej tekst III 164 i 168.
Ale powiada wnet potym, iż modląc się, włożyli na nie ręce – Dz 6,6: „Te postawili przed oczyma apo-
stołów, a modliwszy się, włożyli na nie ręce”.
Któż iny, jedno apostołowie, przed którymi postawieni byli, a którzy Piotra i Jana dla wkładania rąk do 
Samaryjej słali? – zob. Dz 8,14–17: „A usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jeruzalem, iż Samaria 
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przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Którzy gdy przyszli, modlili się za nimi, aby wzięli 
Ducha Świętego. Abowiem jeszcze nie przyszedł był na żadnego z nich, ale tylko ochrzczeni byli 
w imię Pana Jezusowe. Tedy na nie wkładali ręce, i brali Ducha Świętego”.

172
Prawda, iż się to tak z staradawna w krześcijaństwie zachowywało, iż pospólstwu żadnemu nad jego 
wolą biskupa nie dawano, co się znaczy z pisma Orygenesa – zob. Orig. Hom. in Lev. 6,4 = PG 12,469–
470. Zob. także Monachus obj. III 2,53: Erat hoc receptum antiquitus apud Christianos…

Orygenesa – zob. obj. I 121: Orygenes.
Prawda, iż się to tak z staradawna w krześcijaństwie zachowywało, iż pospólstwu żadnemu nad jego 

wolą biskupa nie dawano – sens: Prawda, że z dawien dawna tak się w chrześcijaństwie utrwaliło, iż 
żadnemu ludowi wbrew jego woli nie przydzielano biskupa.
Cypryjana ś[więtego] – zob. Cypr. Epist. 1,1 (ad Cornelium) = PL 3,701; idem Epist. 65,3 (ad Rogatia-
num) = PL 4,396. Zob. także Monachus obj. III 2,53: Erat hoc receptum antiquitus apud Christianos…

Cypryjana ś[więtego] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
jako w piątym „concilium” aurelijańskim – wspomniany piąty synod aureliański odbył się 28 paź-
dziernika 549 roku w Orleanie. Kromer odsyła do czwartego kanonu, ale jest to najprawdopodobniej 
pomyłka, ponieważ to kanon 11 mówi o zakazie powoływania biskupa wbrew woli ludności, zob. 
Conc. omn., t. 2, s. 651 (Synodi Aurelianensis can. 11) = Mansi 9,131 = Dok. synod., t. 8, s. 318–318*. 
Zob. także Monachus obj. III 2,53: extatque ea de re antiquus canon in quinta synodo Aurelianensi…
a w ósmym powszechnym – chodzi o postanowienia VIII soboru powszechnego w Konstantynopolu 
(czyli soboru konstantynopolitańskiego IV, w latach 869–870), zob. Conc. omn., t. 3, s. 537 (VIII sy-
nodi generalis can. 22) = Mansi 16,174–175. Postanowienia zawarte w kanonie dotyczą niezależności 
kolegium biskupów od władz świeckich w nominacji biskupa. Według jego postanowień osoba świec-
ka może uczestniczyć w takim wyborze jedynie na zaproszenie władz kościelnych.
i gdzie indzie dobrze starszy – sens: i inne znacznie starsze.
Ale go pospólstwo samo bez kapłanów nie obirało, a na wielu miescach sami kapłani onego Kościoła, 
zebrawszy się, obirali, a pospólstwo tylko przyzwalało albo się sprzeciwiało, miało li przeciw obranemu 
albo obiraniu co słusznie mówić, o czym świadszą Stefan Pirwszy i „Leo” też Pirwszy – może tutaj 
Kromerowi chodzić o list papieża Stefana I (Stephanus I, pontyfikat w latach 254–257) pt. De expulsi-
one episcoporum (Steph. Epist. 2: ad Hilarium = PL 3,1001–1008), zob. Monachus obj. III 2,54: Itaque 
non eligebat populus… Zob. także Leo Epist. 14,5 (ad Anastasium) = PL 54,673.

„Leo” też Pirwszy – zob. niżej obj. III 240: Lew papież.
miało li – jeśli miało.

a dla rządu przylegli biskupi przy tym bywali – sens: dla zachowania porządku bywali przy tym (brali 
w tym udział) sąsiedni biskupi.
A przeto też onych czasów – A zatem również w tamtych czasach.
i z wielką – i przy wielkiej.

173
którzy przodkiem wedle słuszności różnice takowe uśmirzali, potym wedle swej wolej, mimo obira-
nie, biskupy stawili – sens: którzy najpierw, kierując się słusznością, spory takie łagodzili, następ-
nie samowolnie, wbrew zasadzie obierania (nie zważając na zasadę obierania), sami ustanawiali 
biskupów.
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aby przewodzili, na co się usadzili – sens: aby przeforsowali to, na co się uparli (przy czym obstawali).
tym – tj. dzięki temu.
powinowatstwo swoje za to przeciw nim wyznawając, nieco im przezirali i w wielu rzeczy k woli bywali, 
a drudzy księża im w tę nadzieję zabiegać poczęli – sens: zobowiązanie swoje za to wobec nich uznając 
(mając za to wobec nich poczucie wdzięczności), nieco im pobłażali i w wielu sprawach bywali ulegli, 
a inni księża zaczęli zabiegać o ich przychylność w nadziei na to samo.

174
snadź za samejże księżej podanim jęli się wedle swego zdania, nie tak na godność, jako na swą potrzebę 
albo na zachowanie, albo na zasługi, albo na zacność, albo na zalecanie czyje, albo snadź i na dary 
czasem wzgląd mając, biskupstwy szafować, używając k temu prośbami albo i groźbami tych, którzy 
s<t>awienim a święcenim biskupim władnęli – sens: nawet za poleceniem samych księży zgodnie ze 
swym zapatrywaniem zabrali się za – nie tyle mając wzgląd na godność, ile na swój interes albo na 
znaczenie, albo na zasługi, albo na wielkość, albo na czyjąś rekomendację, albo podobno i czasem na 
dary – rozdzielanie biskupstw, skłaniając ku temu albo prośbą, albo i groźbą tych, którzy mieli władzę 
powoływania i wyświęcania biskupów.
o czym niemasz czasu teraz daleko się zabiegać – sens: na który to temat teraz nie ma czasu szeroko 
się rozwodzić.

175
pościwszy i sprawiwszy się Panu Bogu – tj. post i obowiązki wobec Boga.
przysiągszy, iż nie na co inego, jedno uprzejmie na godność a na potrzebę kościelną baczność mając – 
sens: złożywszy przysięgę, że nie na co innego, tylko niezmiennie (wytrwale) na dostojeństwo i interes 
kościelny mając wzgląd.
biskupa sobie wolili, którego nauki, zachowania, rządności, stateczności i nabożeństwa nie tylko oni, ale i pospo- 
lity człowiek był świadom – sens: biskupa sobie wybierali, którego nauki, zachowania, dbałość o porzą-
dek, stałość i pobożność nie tylko im, ale i zwykłemu człowiekowi dobrze były znane (były wiadome).

176
nie wszędy ani zawżdy – tj. nie wszędzie ani zawsze.
Ano Maciej ś[więty] za losem, a nie za obiranim, na apostolski urząd wsadzon – zob. Dz 1,26: „I dali 
im losy, i padł los na Macieja, i policzon jest z jedenaścią apostołów”.
Piotr Klimunta, E<w>odyjusza i Marka, jako świadszy Euzebijusz, Paweł Tyta i Tymoteusza na bi-
skupstwa wstawili – zob. Euseb. HE 2,15–16 = PG 20,173–174 oraz idem HE 3,4 = PG 20,219–222, 
a także idem HE 3,7 = PG 20,235–236 oraz idem HE 3,22 = PG 20,255–256. Zob. także Monachus obj. 
III 2,56: Apostolicis quidem temporibus…

Klimunta – Klemens został biskupem Rzymu, zob. obj. II 95: Klimunt, Piotra ś[więtego] uczeń 
i namiastek.

E<w>odyjusza i Marka – Ewodiusz (Euodius / Evodius, zm. ok. 69) miał być następcą Apostoła 
Piotra na tronie biskupim w Antiochii, zaś Marek Ewangelista miał być uczniem Piotra i założycielem 
Kościóła w Aleksandrii.

Euzebijusz – zob. obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
A Sokrates, stary grecki historyk, jaśnie pisze na jednym miejscu, gdzie Jan ś[więty] Złotousty, kon-
stantynopolski patryjarcha, na drugim gdzie papież, a nawet potym gdzie „Atticus”, także patryjarcha 
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konstantynopolski, krom wszelakiego obirania biskupy wstawiali – w pierwszym przypadku chodzi 
o ustanowienie przez Jana Chryzostoma biskupa Efezu, zob. Socr. Sch. HE 6,11 = PG 67,698. O wy-
znaczeniu biskupa Patraj przez biskupa Rzymu zob. Socr. Sch. HE 7,36 = PG 67,819. Ostatni wspo-
mniany przez Kromera przypadek dotyczy historii Sylwana, wyznaczonego na biskupa Filippopolis, 
a następnie Troady, przez Attyka (Atticus Constantinopolitanus, arcybiskup Konstantynopola w latach 
406–426, następca Chryzostoma), zob. Socr. Sch. HE 7,37 = PG 67,821–826. Zob. Monachus obj. 
III 2,56: Socrates autem in „Historia ecclesiastica” testatur…

Sokrates – zob. obj. II 175: Sokratesa.
Jan ś[więty] Złotousty – zob. obj. I 16: Chryzostom święty.

177
wedle świeckich podawiec wolej idą – sens: odbywają się zgodnie z wolą świeckich prawodawców (tych 
świeckich, którzy mają prawo wprowadzać ustawy).

178
Czego przykład jest w onym obiraniu dyjakonów w Sprawach Apostolskich, którzy za dozwole-
nim albo rozkazanim apostolskim od pospólstwa są wybrani – zob. Dz 6,3–5 (wybór siedmiu 
diakonów).
zamknęło temu drogę laodyceńskie „concilium” – chodzi o zapis 13 kanonu synodu w Laodycei (ko-
niec IV wieku; na temat tego synodu zob. Dok. synod., t. 4, s. 110*, przyp. A), który znosił zwyczaj 
udziału ludności w wyborze biskupów, zob. Conc. omn., t. 1, s. 454 (Laodicenae synodi can. 13) = 
Mansi 2,565–566 = Dok. synod., t. 4, s. 113–113*. Zob. także Monachus obj. III 2,60: Extatque eius 
abrogationis argumentum in synodo Laodicena.

179
husów albo kieliszników – tj. kalikstynów (łac. calix – ‘kielich’), czyli utrakwistów. Był to umiarkowany odłam 
husytów domagających się udzielania wszystkim wiernym komunii pod dwiema postaciami (sub utraque  
specie), likwidacji majątków kościelnych, świeckiej władzy duchowieństwa oraz swobody głoszenia kazań.

180
Kapłańska rzecz jakoby pośrzodkiem być między ludźmi a Bogiem, jako świadszy Paweł ś[więty], do 
Żydów pisząc – zob. Hbr 5,1: „Abowiem każdy Nawyższy Kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa po-
stanowion w tym, co do Boga należy: aby ofiarował dary i ofiary za grzechy”. Zob. także obj. I 88:  
A bez pochyby wysłuchan jest…
iż Pismo z Psałterza nie o biskupie, ale o kapłanie sobie na pomoc bierze – zob. Ps 109(110),4 (BT: 
Ps 110(109),4): „Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: ty jesteś kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedechowego”. Zob. także Hbr 5,5–6: „Tak i Chrystus nie sam siebie wsławił, że się zstał Nawyż-
szym Kapłanem, ale który do niego mówił: Syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś urodził. Jako i na inszym 
miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki, wedle porządku Melchisedechowego”.

181
A też się już ono zraziło i wywiodło, iż kapłani nie od pospólstwa ani od świeckiego urzędu poruczeństwo 
i urząd, a tak i sprawę urzędowi należącą mają – o warunkach niezbędnych do skutecznego ustano-
wienia duchownych zob. wyżej tekst III 161–178.

Rozmowa III [173]–[181]
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182
Ano masz u Pawła ś[więtego], gdzie nie pobłagał Galatom około wiary – zob. Ga 3,1–5: „O głupi Ga-
latowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus 
przedtym opisany, jest między wami ukrzyżowany? Tego się tylko od was chcę nauczyć: z uczynków 
zakonnych wzięliście Ducha czyli z słuchania wiary? Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz cia-
łem bywacie wykonani? Takżeście wiele cierpieli darmo? Jeśli jednak darmo! Który tedy wam dodawa 
Ducha i sprawuje mocy w was, z uczynkówli Zakonu czyli z słuchania wiary?”.
ani Koryntom około używania świątości Ciała Bożego, i owszem, zgromił je, iż nie tak tego używali, 
jako im było podano przez kapłany – 1Kor 11,17–22.28–34 (fragmenty akcentujące wagę godnego 
przyjmowania Wieczerzy Pańskiej).
Tytowi też pisał, aby poprawiał, czego by niedostawało – zob. Tt 1,10–14: „Abowiem jest wiele nie-
posłusznych, próżnomownych i zwodzicielów, a nawięcej, którzy są z obrzezania. Których trzeba 
przekonywać, którzy całe domy podwracają, ucząc, co nie potrzeba, dla zysku sprosnego. Powiedział 
niektóry z nich, własny ich prorok: Kreteńczykowie zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchowie leniwi. To 
świadectwo jest prawdziwe. Dla której przyczyny ostrze je karz, aby zdrowi byli w wierze, nie bawiąc 
się Żydowskimi baśniami i mandatami ludzi, którzy się od prawdy odwracają”.
Drudzy też apostołowie pogany nawrócone od używania Zakonu Starego nad wolą pospólstwa jero-
zolimskiego wyzwolili a ustawili na nie, co chcieli, mimo ich wiadomość – zob. Dz 15,1–21 (fragment 
opisujący przebieg tzw. soboru w Jerozolimie). Na ten temat zob. obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął 
spór w Hijeruzalem…

nad wolą pospólstwa jerozolimskiego wyzwolili a ustawili na nie, co chcieli, mimo ich wiadomość – 
sens: wbrew woli jerozolimskiego ludu i poza jego wiedzą zwolnili i ustanowili to, co chcieli dla nich.
„Wargi kapłańskie strzegą umiejętności, a będą szukać (a kto? jedno ludzie) Zakonu z ust jego” – nie on 
z ust pospólstwa. A czemu? „Abowim on – powieda – jest posłem (nie pospólstwa, ale) Pana Zastępów” – 
por. Ml 2,7: „Bo wargi kapłańskie będą strzec umiejętności i Zakonu pytać będą z ust jego, ponieważ 
Anjołem Pana Zastępów jest”.

Wargi kapłańskie strzegą umiejętności, a będą szukać (a kto? jedno ludzie) Zakonu z ust jego – tj. 
zadaniem kapłana jest pilnowanie wiedzy, bo do jego powinności należało m.in. pouczanie ludu 
w kwestiach Prawa.
„A lud mój będą uczyć (o kapłaniech pisząc), co za różnica między świętym a zmazanym, a między 
czystym a nieczystym ukażą im. A gdy się spór stoczy, będą stać w sądziech moich i będą sądzić” – por. 
Ez 44,23–24: „A lud mój uczyć będą, co za różność między rzeczą świętą a splugawioną i między 
rzeczą czystą a nieczystą, okażą im. A gdy będzie spór, stać będą na sądziech moich i sądzić będą”.
władzą uczenia Zakonu Bożego a rozsądek różnic i sporów około niego kapłanom, a nie komu inemu, 
podawa i przywłaszcza – sens: funkcję pouczania o Prawie Bożym i rozstrzyganie niezgód i sporów 
dotyczących tegoż Prawa powierza i przypisuje nie komu innemu, jak tylko kapłanom.

183
Paweł też ś[więty] nie pospólstwu ani świeckiemu urzędowi, ale Tymoteuszowi biskupowi pisze – Też 
święty Paweł nie do pospólstwa ani do świeckich urzędników, ale do biskupa Tymoteusza pisze.
„Przeciw kapłanowi nie przyjmuj skargi, okrom dwu albo trzech świadków” – por. 1Tm 5,19: „Przeciw-
ko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba za dwiema abo trzema świadkami”.

okrom dwu albo trzech świadków – tj. chyba że na podstawie świadectwa dwu albo trzech 
świadków.
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składać za występem, a jeśli składać, pogotowiu i wstawiać, i rządzić – sens: odwoływać wskutek wy-
kroczenia, a jeśli odwoływać, to tym bardziej i powoływać, i sprawować władzę.
„Kapłani, którzy dobrze rządzą albo władają, dwojakiej tci godni są” – 1Tm 5,17: „Kapłani, którzy 
dobrze rządzą, niech będą miani godnymi dwojakiej czci”.
Widzisz, iż im nie tylko posługę, ale i rząd albo władzą i przełożeństwo przypisuje, co-m ja też wyższej 
wywodził – na temat diakonów i prezbiterów zob. tekst III 159–161.

184
„zwłaszcza albo nawięcej ci, którzy około słowa i uczenia pracują” – por. 1Tm 5,17: „a nawięcej, którzy 
pracują w słowie i w nauce”.
A jaśniej to okazuje, Żydom pisząc, jako-m wyższej namienił – zob. tekst III 180, gdzie znajdziemy 
odwołanie do Hbr 5,1.
„każdy biskup albo kapłan, z ludzi postanowiony, dla ludzi bywa postanowion w tych rzeczach, które 
się ku Bogu ściągają” – por. Hbr 5,1: „Abowiem każdy Nawyższy Kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa 
postanowion w tym, co do Boga należy”.

185
„aby ofiarował dary i ofiary za grzechy” – por. Hbr 5,1: „aby ofiarował dary i ofiary za grzechy”.
ale i onych, dla których postanowion jest w tych rzeczach, które się ku Bogu ściągają, jako powiedział, 
a to dzięki za dobrodziejstwa i ubłaganie Boga przez ofiary na kapłański urząd należą – sens: ale i tych, 
dla których został wyświęcony, by sprawować te posługi, które dotyczą Boga (odnoszą się do Boga), 
jak powiedział, a zatem dziękczynienia za otrzymane dobrodziejstwa i przebłaganie Boga ofiarami są 
powinnościami właściwymi kapłańskiej posłudze (urzędowi kapłańskiemu).
nie z inego, jedno z kapłańskiego urzędu ofiarował – tj. czynił ofiary nie inny, jak tylko kapłański urząd 
sprawując.
a jako Jego Ociec posłał, tak je On też posłał – zob. J 17,18: „Jakoś ty mię posłał na świat i jam je posłał 
na świat”.

186
na kazanie tylko się rozumie – sens: dotyczy wyłącznie głoszenia kazań (nauczania).
„A to mówiąc, tchnął na nie i rzekł: Bierzcie Ducha Ś[więtego], którym grzechy odpuścicie, są odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane” – por. J 20,22–23: „To powiedziawszy, tchnął na nie 
i rzekł im: Weźmicie Ducha Świętego: których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których 
zatrzymacie, są zatrzymane” (por. niżej obj. III 223).

187
„Iż gdzieby wszystek lud albo książę, albo ktokolwiek iny zgrzeszył, kapłan się zań i za grzech jego będzie 
modlił i będzie mu odpuszczon” – kompilacja z wersetów Kpł 4,13.20.22.26.31.35: „A jeśliby wszytek 
lud Izrealski nie wiedział a z niewiadomości uczynił, co przeciw przykazaniu Pańskiemu jest”; „tak 
czyniąc i z tym cielcem, jako uczynił i pierwej: a gdy się będzie kapłan modlił za nimi, będzie im Pan 
miłościw”; „Jeśliby zgrzeszył książę a uczyni niewiadomie jedno z wielu, co się Pańskim Zakonem 
zakazuje”; „A łój spali na wierzchu, jako jest obyczaj czynić przy ofiarach zapokojnych: i będzie się 
kapłan modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczon”; „A wszytkę tłustość wybrawszy, jako 
wybierają z ofiar zapokojnych, spali na ołtarzu na wonność wdzięczności Panu: i będzie się modlił 
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za nim, a będzie mu odpuszczono”; „Wszytek też łój wybrawszy, jako wybierają łój barani, którego 
ofiarują za zapokojne, spali na ołtarzu na zapał Panu: i będzie się modlił zań i za grzech jego, a będzie 
mu odpuszczono”.
„Jeśli kto między wami zaniemoże, niechaj wzowie starszych kościelnych, to jest kapłanów, a oni nie-
chaj się nad nim modlą, namazując go olejem w imię Pańskie, a modlitwa wiary uzdrowi niemocnego 
i zbudzi go Pan, a jeśli w grzechoch jest, będą mu odpuszczony” – por. Jk 5,14–15: „Choruje kto między 
wami? Niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię 
Pańskie, a modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulży mu Pan, a jeśliby w grzechach był, będą mu 
odpuszczone”.

188
Syć gdziebyś duchem błogosławił, jako rzecze «Amen» na twoje błogosławienie ten, który jest na miejscu 
pospolitego człowieka albo tego, który nie jest na urzędzie? – sens: Lecz gdybyś błogosławił w duchu, 
jakże odpowie na twoje błogosławieństwo „Amen” ten, kto jako zwykły człowiek nie jest wtajemni-
czony, albo ten, który nie sprawuje kapłańskiego urzędu?; por. 1Kor 14,16: „Lecz jeślibyś błogosławił 
duchem: który jest na miejscu nieuka, jakoż rzecze, Amen, na twe błogosławienie?”.
bo tak się rozumie ono greckie słowo „idiotes” – ἰδιώτης [idiótes], ‘człowiek niewykształcony, nieuczony, laik’.
ma „Amen” opiewać na błogosławieństwo – sens: ma odpowiedzieć na błogosławieństwo słowem Amen.

189
synom jego kapłanom – synami Aarona byli: Abihu, Eleazar, Itamar, Nadab.
„Tak będziecie błogosławić synom Izraelowym” – por. Lb 6,23: „Móẃ Aaronowi i synom jego: Tak 
błogosławić będziecie synom Izraelowym”.
„I będą wzywać imię moje nad synmi Izraelowymi, a ja im będę błogosławił” – por. Lb 6,27: „I będą 
wzywać imienia mego nad synmi Izraelowymi, a ja im błogosławić będę”.
„Pirwostki pokarmów waszych dane kapłanowi, aby błogosławieństwem oddał domowi twemu” – 
tj. to, co najlepsze z waszych pokarmów, macie oddawać kapłanowi, aby błogosławieństwo spoczęło 
na twoim domu; por. Ez 44,30: „i pierwiastki pokarmów waszych dawać będziecie kapłanowi, aby 
oddał błogosławieństwo domowi twemu”.
A dobrze się im wodziło: mniej mając, przedsię wszystkiego dosyć bywało – sens: A dobrze się im po-
wodziło: mając mniej, wszystkiego przecież mieli pod dostatkiem.
„Jedni udzielają swego, a stawają się bogatszymi, drudzy wydzirają nieswoje, a zawżdy w ubóstwie są” – 
por. Prz 11,24: „Jedni udzielają własnych, a bogatszymi się zstawają, a drudzy wydzierają nie swoje, 
a zawsze są w niedostatku”.

190
na urząd kapłański zależy – sens: do urzędu kapłańskiego należy; jest powinnością urzędu kapłańskiego.
o czem, rozumiem temu, iżeby trzeba więcej powiedzieć – sens: o czym, mam tego świadomość, nale-
żałoby powiedzieć więcej.

191
które nie kapłani, ludzie grzeszni, swą mocą, ale Pan Krystus, wieczny kapłan, przez nie, jako przez 
narzędy a naczynie swoje sprawuje – zob. 1Kor 3,9: „Abowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, rolą 
Bożą zoraną jesteście, budowanim Bożym jesteście”.
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On krzci – zob. J 1,33: „Ale który mię posłał chrzić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujźrzysz 
Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym”.
On ciało swoje, On drugie świątości nam podawa – zob. J 6,48–56: „Jam jest chleb żywota. Ojcowie 
waszy jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby jeśliby go kto pożywał, 
nie umarł. Jam jest chleb żywy, którym z nieba zstąpił. Jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na 
wieki. A chleb, który ja dam, jest moje ciało za żywot świata. Swarzyli się tedy Żydowie między sobą, 
mówiąc: Jakoż nam ten może dać ciało swe ku jedzeniu? Rzekł im tedy Jezus: Zaprawdę, zaprawdę 
wam powiadam: jeślibyście nie jedli ciała Syna Człowieczego i nie pili krwie jego, nie będziecie mieć 
żywota w sobie. Kto pożywa ciała mego i pije moję kreẃ, ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w ostat-
ni dzień. Abowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a kreẃ moja prawdziwie jest napój”.
On błogosławi i modli się jako człowiek, i ofiaruje za nas ustawicznie przez kapłany nie iną ofiarę, jedno 
onę, którą na krzyżu ofiarował – zob. Rz 8,3–4: „Bo co niepodobnego było Zakonowi, w czym słaby 
był dla ciała, Bóg, posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i przez grzech potępił 
grzech w ciele, aby usprawiedliwienie Zakonu wypełniło się w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, 
ale według Ducha”.

192
O święceniu a stawieniu urzędników, o potwirdzaniu i o rządzeniu już się po części wywiodło – na temat 
ustanawiania i uprawnień duchownych zob. wyżej tekst III 136–178.
o poświącaniu kościołów, kryżma i inych rzeczy, iż to nie sprostne zabobony, jako kacyrzowie mienią, ani 
próżne rzeczy są, świadszy ś[więty] „Dionysius Areopagita” – zob. Dion. Eccl. hier. 5 = PG 3,521–524.

„Dionysius Areopagita” – zob. obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.

194
Aby też dobrze oni co takiego sprawować w tej to posłudze swej kościelnej chcieli, nie mogą, abowim 
gdyż nie są wedle porządku apostolskiego, wyższej namienionego, stawieni a święceni, żadnej władzej, 
która od Ducha Ś[więtego] przez wkładanie rąk biskupich, jakoś słyszał, dana bywa, nie mają. A tak 
i świątości prawych u nich niemasz, a to, co oni za świątości mają (oprócz krztu), nic inego nie jest, 
jedno bałamutstwo – Kromer w tym miejscu podejmuje problem tzw. sukcesji apostolskiej w Kościo-
łach tradycji reformacyjnej w odniesieniu do czwartej notae Ecclesiae z Credo nicejsko-konstanty-
nopolitańskiego (Et…apostolicam Ecclesiam), zdecydowanie opowiadając się przeciwko stanowisku, 
iż sukcesja owa zostaje w nich zachowana. Zob. także Conc. omn., t. 1, s. 489 (I concilii Constan-
tinopolitani can. 7). Na temat notae Ecclesiae zob. wyżej obj. III 29: A my ji też zowiemy świętym, 
pospolitym…

196
używanie ich z wiadomości z grzechem jest nie z strony świątości, ale dla oderwania od Kościoła a upo-
rnego obcowania w sprawach kościelnych z takimi oderwanymi – sens: świadome z nich korzystanie 
jest grzechem nie z powodu samych tych sakramentów, ale z powodu odłączenia od Kościoła i upo-
rczywego uczestniczenia w obrzędach kościelnych z tymi, którzy się odłączyli.

197
na które rząd w Kościele czynić i zachować zależy – do których należy sprawowanie i utrzymywanie 
porządku w Kościele.

Rozmowa III [187]–[197]
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198
A o tym jako dzierżysz, gdzie biskupi a kapłani nie za godnością, ale za zasługą (nie zawżdy utciwą 
a pobożną) albo za kupnem, albo za krwią, albo też za mocą a chytrością jaką ku przełożeństwom ko-
ścielnym przychodzą, a jakożkolwiek, dobrze albo niedobrze, wszedszy, urzędowi swemu dosyć nie czy-
nią? – sens: A na ten temat, co sądzisz, gdy biskupi czy kapłani nie za sprawą dostojeństwa (wynikłego 
z cnót), ale wskutek zasługi (nie zawsze uczciwej i pobożnej) albo w wyniku symonii, albo zabójstwa, 
albo wreszcie stosowania jakiejś przemocy i przebiegłości osiągają wysokie stanowiska kościelne, 
a jakkolwiek, dobrze czy źle, objęli te stanowiska, nie pełnią należycie swego urzędu?

199
Już-em po części powiedział, iż złość a zła sprawa urzędnika urzędu nie niszczy – zob. wyżej tekst III 143.
I kapłani-ć żydowscy za czasów Pana Krystusa nie czynili dosyć urzędowi swemu, a jednak je Pan za 
kapłany miał i trędowate do nich odsyłał – zob. Łk 5,14; Łk 17,14: „Ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj 
za oczyścienie twoje, jako rozkazał Mojżesz, na świadectwo im”; „Idźcie, okażcie się kapłanom”.
i we wszem ich słuchać kazał jako prawych przełożonych wedle Zakonu Mojżeszowego – zob. Mt 23,3: 
„Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, 
abowiem mówią, a nie czynią”.
za wstawienim porządnym urzędnicze miejsce dzierży – sens: wskutek zgodnego z prawem mianowa-
nia obejmuje urząd.
jeśli nie jest porządnie na on urząd wstawion, nie jest biskupem ani kapłanem, ale złodziejem a łotrem – 
zob. J 10,1: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi przeze drzwi do owczarnie owiec, ale 
wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca”.

jeśli nie jest porządnie na on urząd wstawion – sens: jeśli nie został powołany na ów urząd zgodnie 
z prawem.
A stawienie to, słyszałeś, iż samym biskupom jako namiastkom Krystusowym należy – zob. wyżej tekst 
III 157, gdzie mowa o wynikających z Pisma Świętego prerogatywach biskupich.
Bogu za to liczbę dadzą – tj. zdadzą rachunek za to Bogu; rozliczą się z tego przed Bogiem.

200
Przedsię – jakom wyższej powiedział – sprawy ich z urzędu biskupiego sprawowany, skutek swój mają 
nie z inych zasługi, ale z urzędu a od Boga – zob. wyżej obj. III 199 (na temat skuteczności czynności 
kapłańskich w kontekście sprzeniewierzenia się urzędowi). W niniejszym fragmencie Kromer po-
nownie odwołuje się do zasady ex opere operato. Zob. także wyżej obj. III 66.

nie z inych zasługi, ale z urzędu a od Boga – sens: nie z uwagi na inne zasługi, lecz z tytułu spra-
wowanego urzędu i z daru Boga.
przez kapłany dobre i złe – zob. Mt 23,2–7.13–36 (fragmenty mowy Jezusa przeciw uczonym w Piśmie 
i faryzeuszom).
i krzci nas, o czym Jan ś[więty] Krzciciel świadszy – zob. J 1,33: „A jam go nie znał. Ale który mię posłał 
chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujźrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, 
ten jest, który chrzci Duchem Świętym”.

201
jako Heligo i synów jego – zob. 1Sm 2,12–17.22–25.27–36; 1Sm 3,11–14; 1Sm 4,1–11. Hofni i Pinchas, 
synowie arcykapłana izraelskiego Helego, dopuszczali się grzechu świętokradztwa (przywłaszczali 
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sobie mięso składane Bogu na ofiarę). Zgodnie z Bożą przepowiednią zginęli oni podczas bitwy 
z Filistynami.
jako Sobny – zob. Iz 22,15–25. Szebna był urzędnikiem pałacu króla Hiskiasza, miał ambicje posia-
dania najpiękniejszego grobowca i bycia pochowanym wśród majętnych i monarchów. Na skutek 
grzechu pychy został – zgodnie z Bożą wyrocznią – usunięty z urzędu. Na jego miejsce został wybrany 
bogobojny Eliakim.
jako Annasza i Kajfasza, kapłanów w Starym Zakonie używał – zob. J 11,49–53; Łk 3,2. Arcykapłan 
Kajfasz oraz jego teść i poprzednik na urzędzie Annasz wydali Jezusa Piłatowi, czym przyczynili się 
do męki i śmierci Chrystusa.
jako świadszy Józef historyk żydowski – zob. Flav. Ant. Iud. 18,2,1–2.

Józef historyk żydowski – Józef Flawiusz (Ioseph ben Mathitjahu / Iosephus Flavius, 37 – po 95) 
był historykiem żydowskim piszącym w języku greckim. Jako jeden z przywódców powstania anty-
rzymskiego w Galilei został wzięty do niewoli przez Wespazjana, następnie osiadł w Rzymie. Tam 
oddawał się studiowaniu i pisaniu. Był faworyzowany przez Flawiuszów (stąd nazwisko). Jest autorem 
m.in. Dawnych dziejów Izraela, których fragmenty dotyczące wczesnego chrześcijaństwa znane są 
jako Testimonium Flavianum.

202
Tym, którzy nad nimi z porządku kościelnego władzą mają, przystoi takie z powinowatstwa ich napominać, 
powścięgać i karać wedle występu ich a potrzeby pospolitej – sens: Tym, którzy mają nad nimi władzę wy-
nikłą z hierarchii kościelnej, wypada takich upominać w sprawie wykonywania przez nich obowiązków, 
powściągać i karać ich stosownie do popełnionego wykroczenia i ogólnych wymogów.
przeklętstwa Chamowego – zob. Rdz 9,20–27: „I począł Noe, mąż oracz, sprawować ziemię, i nasadził 
winnicę. I pijąc wino upił się, i obnażył się w namiecie swoim. Co ujźrzawszy Cham, ociec Chanaan, 
to jest, że łono ojca jego odkryte było, powiedział to dwiema braciej swej na dworze. Sem tedy i Jafet 
włożyli płaszcz na ramiona swoje, a idąc na wstecz zakryli łono ojca swego: a oblicza ich były odwró-
cone i ojcowskiego łona nie widzieli. A ocuciwszy się Noe z wina, gdy się dowiedział, co mu uczynił 
syn jego młodszy, rzekł: Przeklęty Chanaan, niewolnik niewolników będzie braciej swej. I rzekł: Bło-
gosławiony Pan Bóg Semów, niech Chanaan niewolnikiem jego będzie. Niech rozszerzy Bóg Jafeta, 
i niech mieszka w namieciech Semowych, a Chanaan niech będzie niewolnikiem jego”.
dla nich – z ich powodu.
Boga, który i z kamienia może Abraamowi syny zbudzić – zob. Mt 3,9: „A nie chciejcie mówić sami 
w sobie: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbu-
dzić syny Abrahamowi”.
a prze niedbalstwo albo i złą sprawę żeglarzów prawie narzają – sens: a z powodu niedbalstwa albo 
i niewłaściwego postępowania żeglarzy niemal zatapiają (łódkę Kościoła).
kiedy już na nacięższą przyszło – gdy już doszło do najgorszego; gdy przyszło stanąć w obliczu tego, 
co najtrudniejsze.

203
„aż do skończenia świata” – por. Mt 28,20: „A oto ja jestem z wami po wszytkie dni aż do skończenia 
świata”.
który wiatrom i morzu rozkazuje, a słuchają Go; który acz widzi się czasem, iżeby spał, przezirając, iż 
kacyrstwa i przeciwności przeciw tej łódce moc biorą – zob. Łk 8,23–24: „A gdy się oni wieźli, usnął. 

Rozmowa III [198]–[203]
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I przyszła nawałność wiatru na jezioro, i zalewali się, i byli w niebezpieczeństwie. A przystąpiwszy, 
obudzili go, mówiąc: Mistrzu, giniemy! A on wstawszy, sfukał wiatr i nawałność wody, i przestała: 
i zstała się pogoda”.
który acz widzi się czasem, iżeby spał, przezirając, iż kacyrstwa i przeciwności przeciw tej łódce moc 
biorą dla doświadszenia i wzbudzenia wybranych swych, kiedy się w dobrym bycie świata tego zależą, 
ale ubezpiecza nas Dawid, iż „nie śpi ani drzemie ten, który…” – sens: który choć wydaje się czasem, 
jakoby spał, pobłażając tak, iż herezje i wszelakie niepowodzenia górę biorą nad tą łódką, by przez 
to doświadczeni i pobudzeni zostali Jego wybrani, gdy zgnuśnieją w dobrobycie tego świata (gdy, 
pochłonięci rozkoszami świata, popadną w leniwe otępienie), lecz Dawid nas uspokaja, iż nie śpi ani 
nie drzemie ten, kto…

dla doświadszenia i wzbudzenia wybranych swych, kiedy się w dobrym bycie świata tego zależą – zob. 1Kor 11,32: 
„Lecz gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy nie byli z tym światem potępieni”.

ale ubezpiecza nas Dawid, iż „nie śpi ani drzemie ten, który strzeże Izraela” – por. Ps 120(121),4 (BT: 
Ps 121(120),4): „Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela”.

204
A jeśli się komu ciężko widzi cirpieć złe a nieprzykładne kapłany albo biskupy – sens: A jeśli ktoś z tru-
dem znosi złych i niewartych naśladowania kapłanów albo biskupów.
gdy go Bóg na to nie wysadził – sens: gdy go Bóg do tego nie powołał.
„Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni” – por. Mt 7,1: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”.
„nie potąpiajcie, nie będzieci potępieni” – por. Łk 6,37: „Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”.

205
u greków i Rusi – tj. u chrześcijan obrządku wschodniego.
nie po nauce Kościół poznawać mamy, ale zinąd Kościół poznawszy, ten nas sprawuje, która zła a omyl-
na, która dobra i prawdziwa nauka, zgadzająca się z Słowem Bożym i apostolskim postanowienim – 
sens: Kościoła nie poznajemy na podstawie kryterium doktryny, ale poznawszy go (na podstawie 
innych kryteriów, wyżej omówionych przez Mnicha), dzięki niemu dowiadujemy się, która doktryna 
jest dobra i prawdziwa, zgodna ze Słowem Bożym i tradycją apostolską.
wdaliśmy je w niestateczny żywot – sens: wciągnęliśmy ich w niestabilny tryb życia; przyprawiliśmy 
ich o niestały tryb życia.

206
Nie na tym rzecz teraz, ale jeśli u nich Kościół, czy nie, abowim gdzieby się okazało, iż u nich Kościoła 
nie, nic by ich to nie zmogło, iżeby około tych rzeczy tak dzierżeli, jako im przodkowie podali i aposto-
łowie postanowili – sens: Nie w tym teraz rzecz, czy u nich jest Kościół, czy też nie, gdyby bowiem się 
okazało, iż u nich Kościoła nie ma, nic ich nie zmusiłoby (nie przekonałoby), aby odnośnie do tych 
spraw tak sądzili, jak im przodkowie przekazali i ustanowili apostołowie.
bo jakom wyższej powiedał – zob. tekst III 50.

207
Mają po prawdzie Ruś i grekowie wielkie podobieństwo po sobie, iżby… – sens: Mają, trzeba im to 
przyznać, Ruś i grecy (mowa o chrześcijanach obrządku wschodniego) wielkie podobieństwo między 
sobą w przekonaniu, jakoby…
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208
ormijanie – członkowie jednego z Kościołów obrządku wschodniego, który przyjął postanowienia 
IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451).
Popijanem – odwołanie do legendarnego Państwa Księdza Jana (Prezbitera Jana), mającego znajdować 
się we wschodniej części Azji, funkcjonującego od XII wieku w świadomości chrześcijańskiej jako 
słynące z cudów i bogactwa dzięki fikcyjnemu tzw. Listowi Jana Prezbitera do cesarza bizantyńskiego 
Manuela I Komnena.

209
jest-li tam który – tj. czy jest tam jakiś.
A przed dwiemasty lat niemały czas tam także i w Konstantynopolu naszy, to jest którzy z nami a Kościołem 
rzymskim dzierżeli, a nie grekowie, panowali – nawiązanie do Cesarstwa Łacińskiego Konstantynopola, 
utworzonego przez krzyżowców w trakcie IV wyprawy krzyżowej i istniejącego w latach 1204–1261.

przed dwiemasty lat – przed dwustu laty.
Też to wiemy, iż na floreńskim „concilium” przed stem lat przez Józefa patryjarchę a Jana Paleologa ce-
sarza konstantynopolskiego, i biskupy swoje (między którymi też był Sydor albo Izydor Rusin metropolit 
kijowski) z nami, to jest z Kościołem prawym, zjednocili się byli, co i przedtym nieraz czynili, ale tego 
zjednocenia wnet zasię odstąpili, jako i przedtym odstępowali – w części florenckiej XVII soboru po-
wszechnego w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie (1439–1442) udział wzięła delegacja ze Wschodu, 
w skład której wchodził patrariacha Konstantynopola Józef II (Iosephus II, 1360–1439, zmarł podczas 
obrad w czerwcu), cesarz bizantyński Jan VII Paleolog (Ioannes VIII Palaeologus, 1392–1448) i liczni 
biskupi oraz uczeni prawosławni, w tym Izydor (Isidorus Kioviensis, ok. 1385–1463), metropolita ki-
jowski i całej Rusi. Przedstawiciele greckiego Kościoła po podpisaniu bulli zjednoczeniowej Laetentur 
caeli (wynik 6 sesji, 5 lipca 1439 roku) opuścili obrady soborowe we Włoszech, kiedy Kościół rzymski 
próbował m.in. wpływać na wybór patriarchy Konstantynopola i reformować Kościół na Wschodzie. 
Plany unii, do której dążyli cesarz i patriarcha Józef, nie powiodły się – przetrwała ona jedynie do 
drugiej połowy XV wieku. Skład delegacji, która podpisała bullę Laeterent caeli zob. Conc. omn., t. 4, 
s. 467–468 = Mansi 31,1033–1038. Zob. także Monachus obj. III 2,107: Et ad extremum ante centum 
ac triginta annos…
przed stem lat – tj. przed stu laty.

210
Ale by też dobrze ony wszystkie wyższej namienione – sens: Ale gdyby nawet owe wszystkie wyżej 
wymienione.
kacyrstwo monotelitów, które potym przez szóste „concilium” powszechne w Konstantynopolu potępione 
jest i zniszczone – szósty ekumeniczny sobór w Konstantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański III, 
w latach 680–681) miał za zadanie przede wszystkim rozwiązać spór wokół monoteletyzmu. Osta-
tecznie ten ostatni został potępiony uchwałami soborowymi. Zob. także obj. II 171: Sergijusza mnicha.
eutychyjanów – zob. obj. I 122: Eutyches.
aryjanów – zob. obj. I 122: Aryjusz.

211
Czwartego znaku, iż od porządku apostolskiego, który – jakom wyższej powiedział – właśnie jedność 
Kościoła zachowywa, odstąpili – chodzi o czwartą spośród notae Ecclesiae wymienionych w Symbolum 
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Apostolorum, czyli o apostolskość Kościoła, zob. wyżej tekst III 130–135. Mnich w tym miejscu ob-
jaśnia, że apostolskość nie polega wyłącznie na sukcesji apostolskiej, lecz także na jedności bisku-
pów między sobą. Na temat notae Ecclesiae zob. wyżej obj. III 29: A my ji też zowiemy świętym, 
pospolitym…
ale mając na sobie skórę także jako ini ludzie, krewkością też są ogarnieni, jako Paweł ś[więty] świad-
szy, do Żydów pisząc, aby lepiej drugim rozumieli – zob. Hbr 5,1–2: „Abowiem każdy Nawyższy 
Kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowion w tym, co do Boga należy: aby ofiarował dary 
i ofiary za grzechy. Który by się mógł użalić tych, co nie umieją i błądzą, gdyż i on obłożon jest 
krewkością”. Zob. także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…

212
Kiedyby nie ludzie byli – Gdyby nie byli ludźmi.
jeden drugiego z urzędu składał, tak iż i święci ludzie, jako „Flavianus” i „Chrysostomus”, konstantyno-
polscy patryjarchowie, „Athanasius” Aleksandryński przed drugimi wysiedzieć się nie mogli – patriarcha 
konstantynopolitański Flawian (Flavianus, zm. 449), kiedy popadł w konflikt z Eutychesem, zwolen-
nikiem monofizytyzmu, został na „zbójeckim” synodzie w Efezie, któremu przewodniczył patriarcha 
Aleksandrii Dioskur I, usunięty z urzędu. Jan Chryzostom zaś skonfliktował się z cesarzową Eudoksją, 
która doprowadziła do wygnania patriarchy w 403 roku za jego krytykę dworu. Ponadto arianie, ich 
zwolennicy oraz cesarze Julian Apostata i Walens doprowadzili do pięciokrotnego wygnania (w latach 
335–337, 339–345, 355–362, 362–363, 365–366) Atanazego z Aleksandrii z powodu jego zaangażowa-
nia w walkę z ich poglądami. Zob. także obj. I 16: Chryzostom święty; obj. II 189: Wielkie w Efezie… 
oraz obj. II 194: „Athanasius”.

213
Cypryjan ś[więty] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
„Dlatego się to dzieje, bracia namilejszy, gdy się nie przywracają ludzie do gruntu prawdy ani głowy 
szukają, ani Mistrza Niebieskiego nauki chowają, które rzeczy, gdyby kto obaczał a rozbirał, nie trzeba 
długiego zadawienia ani dowodów. Dowód ku wierze łacny – ścieżka prawdy. Mówi Pan do Piotra: «Ja 
tobie – prawi – powiedam, iżeś ty Piotr, a na tej to skale zbuduję ja Kościół swój» etc. A temuż po zmar-
twychwstaniu swym mówi: «Pasi owce moje». I aczkolwiek wszem apostołom po zmartwychwstaniu 
swym równą moc dawa i mówi: «Jako mnie posłał Ociec, i ja was ślę. Weźmcie Ducha Ś[więtego]. Jeśli 
komu odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone, jeśli komu zatrzymacie, będą zatrzymane», a wsza-
koż, aby jedność okazał, jedności tej źródło, od jednego poczynając, swoją mocą postanowił. Toż-ci byli 
drudzy apostołowie, co był Piotr, równie uczęstnicy tci a władzej, ale początek od jedności pochodzi, aby 
jeden Kościół okazan był” – zob. Cypr. Unit. Eccl. 3–4 = PL 4,498–500. Zob. także Monachus obj. III 
2,181: Loquitur Dominus ad Petrum…

gdy się nie przywracają ludzie do gruntu prawdy – sens: gdy ludzie nie powracają do fundamentu 
prawdy (gdy ludzie nie zwracają się ku fundamentowi prawdy).

gdyby kto obaczał a rozbirał, nie trzeba długiego zadawienia ani dowodów – sens: gdyby ktokol-
wiek rozpatrywał (brał pod uwagę) i przenikał (wnikliwie analizował), nie byłoby potrzebne długie 
wdawanie się w temat (wywody) ani dowodzenie racji.

Ja tobie – prawi – powiedam, iżeś ty Piotr, a na tej to skale zbuduję ja Kościół swój – zob. Mt 16,18: 
„A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 
nie zwyciężą go”.



497

Pasi owce moje – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad odprawili, rzekł Szymonowi Piotrowi Jezus: 
Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki 
moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie Janów, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, 
że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, ty wszytko wiesz: ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł 
mu: Paś owce moje” (zob. też wyżej obj. III 140 i niżej obj. III 227 i 243).

Jako mnie posłał Ociec, i ja was ślę. Weźmcie Ducha Ś[więtego]. Jeśli komu odpuścicie grzechy, będą 
mu odpuszczone, jeśli komu zatrzymacie, będą zatrzymane – zob. J 20,21–22: „Jako mię posłał Ociec 
i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nie i rzekł im: Weźmicie Ducha Świętego: których od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane” (zob. wyżej obj. III 186 
i niżej obj. III 223).

a wszakoż, aby jedność okazał, jedności tej źródło, od jednego poczynając, swoją mocą postanowił – 
sens: a przecież, aby pokazać istotę jedności, źródło tejże jedności – rozpoczynając od jednego – 
ustanowił swoją mocą.

214
Ta jest Pan Krystus, jako świadszy Paweł ś[więty] – zob. Ef 1,22; Kol 1,18: „I wszytko poddał pod nogi 
jego, a jego dał głową nad wszytkim Kościołem”; „i on jest głową ciała Kościoła”.
jedno zarówno z drugimi patryjarchy – sens: tylko jednakową jak inni patriarchowie.
I to niemało mam naprzód, gdyś mi pozwolił, iż papież jest jeden z patryjarch – sens: I tak mam wielki 
przywilej, iż przyznałeś mi rację, że papież jest jednym z patriarchów.
„Więcej musimy słuchać Boga niżli ludzi”– por. Dz 5,29: „Więcej trzeba słuchać Boga aniż ludzi”.

215
będziewa – dawna forma liczby podwójnej, dziś: będziemy.

216
to ciało będzie o dwu głowach – tj. Chrystusa i papieża.
To-ć by już było więcej ludzi słuchać niżli Boga, gdziebyś mimo Słowo Boże rozumu swego naśladował – 
sens: Już by to znaczyło chętniej słuchać ludzi niż Boga, gdybyś – nie zważając na Słowo Boże – kie-
rował się swym rozumem.
po sobie a miasto siebie zostawił – sens: na swoim miejscu i zamiast siebie zostawił.

217
Wszak z nami jest aż do skończenia świata – zob. Mt 28,20: „A oto ja jestem z wami po wszytkie dni 
aż do skończenia świata”.
„abowim nie zinąd się szczęły kacyrstwa albo odszczepieństwa się narodziły, jedno stąd, iż kapłana 
Bożego ludzie nieposłuszni ani myślą o tym, iż jeden jest w Kościele doczesny kapłan i doczesny sędzia 
miasto Krystusa” – zob. Cypr. Epist. 12,5 (ad Cornelium) = PL 3,802–803. Zob. także Monachus obj. 
III 2,145: Neque enim aliunde haereses…

218
Też-ci Pan Krystus jest pastyrzem nas – wszech owiec swoich – zob. Ez 34,23–24; Ez 37,24: „I WZBU-
DZĘ NAD NIMI PASTERZA JEDNEGO, który je będzie pasł, sługę mego Dawida: on je paść będzie 
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i on im będzie pasterzem. A ja, Pan, będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrzodku ich: 
Ja, Pan, mówiłem!”; „A sługa mój, Dawid, królem nad nimi i pasterz jeden będzie ich wszytkich”.
A jednak są też przedsię nad tą trzodą pastyrzowie widomi a docześni z ludzi obrani – zob. Ef 4,11: 
„I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, a inne pasterze i doktory”.
on jedyny pastyrz obecnie z nami jest – zob. 1P 5,4: „A gdy się okaże Książę pasterzów, weźmiecie nie 
więdnący wieniec chwały”.
Są doktorowie – 1Kor 12,28–30: „A Bóg ci postanowił niektóre w Kościele: naprzód apostoły, po 
wtóre proroki, po trzecie nauczyciele, po tym mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządze-
nia, różności języków i wykładania mów. Izali wszyscy apostołmi? Izali wszyscy nauczycielmi? Izali 
wszyscy mocarni? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali wszyscy języki mówią? Izali wszyscy 
tłumaczą?”.
acz jeden jest Mistrz nasz – Krystus – Mt 23,10: „Ani się zóẃcie nauczycielmi: gdyż jeden jest Nauczy-
ciel was, Chrystus”.

220
„Mojżesz i Aaron między kapłany jego” – por. Ps 98(99),6 (BT: Ps 99(98),6): „Mojżesz i Aaron między 
kapłany jego a Samuel między tymi, którzy wzywają imienia jego”.
iż on Aarona i syny jego na kapłaństwo poświęcił – zob. Kpł 8,22–30 (fragment opisujący obrzęd wy-
święcenia Aarona i jego synów na kapłanów).
a jednak i przy nim Aaron nawyższym kapłanem był – zob. Kpł 16, passim; Kpł 21,10: „Arcykapłan, to 
jest nawiętszy kapłan między bracią swoją, na którego głowę wylany jest olejek pomazania i którego ręce 
na kapłaństwo są poświęcone, i obleczony jest w szaty święte, głowy swej nie odkryje, szat nie rozedrze”.

221
aczkolwiek wszystkie apostoły Pan jednostajnie wybrał i na świat wysłał, jednostajnie im poselstwo 
swoje poruczając – Mt 28,19; Mk 16,15; J 15,16; J 17,18; J 20,21: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com wam kolwiek 
przykazał”; „Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu”; „Nie wyście mnie 
obrali, alem ja was obrał i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, a owoc by wasz trwał: aby 
oczkolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dał wam”; „Jakoś ty mię posłał na świat i jam je posłał na 
świat”; „Jako mię posłał Ociec i ja was posyłam”.
Jaśnie się to okazuje z Ewanjelijej Matusza ś[więtego], gdzie mu imię przemienił, a Piotrem, to jest 
opoką albo skałą go przezwał, i na tej skale, to jest na nim, obiecał zbudować Kościół swój, przeciw 
któremu brony piekielne przemóc nie miały. I dał mu klucze Królestwa Niebieskiego, tak iż cokolwiek 
by on związał na ziemi, byłoby i w niebiesiech związano, a cokolwiek by na ziemi rozwiązał, byłoby 
i w niebiesiech rozwiązano – zob. Mt 16,18–19: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce 
zbuduję Kościół mój a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. 
A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązano i w niebiesiech” (por. wyżej obj. III 29).

222
Cóż na tym? – Cóż z tego?
jako kiedy Abrama Bóg Abraamem – zob. Rdz 17,5: „I imię twoje nie będzie dalej zwane Abram, ale 
będziesz zwan Abraham: bom cię ojcem wiela narodów postanowił”.
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a Saraj, małżonkę jego, Sarą – zob. Rdz 17,15: „Rzekł też Bóg do Abrahama: Saraj, żonę twoją, nie 
będziesz zwał Saraj, ale Sarą”.
Jakoba Izraelem przezwał – zob. Rdz 32,29 (BT: Rdz 32,28): „A on rzekł: Żadną miarą nie będzie 
nazwane imię twoje Jakub, ale Izrael: bo jeśliś przeciw Bogu był mocnym, daleko więcej przeciw 
ludziam przemożesz”.
nieco im nad ine ludzie dawał – tj. wyróżniał ich (poprzez imię, które było znaczące) spośród innych ludzi.
gdy Szymona Piotrem albo – jako Jan ś[więty] pisze – po syryjsku Kefasem, to jest opoką albo skałą, 
nazwał – zob. J 1,42: „Tyś jest Szymon, syn Jona: ty będziesz zwan Cefas (co się wykłada: Opoka)”.
dał mu nieco osobliwego nad ine apostoły – tj. przydał mu coś nieco szczególnego w stosunku do 
innych apostołów.

223
„Abowim gruntu inego nikt nie może założyć, okrom onego, który założon jest, a to jest Krystus Jezus” – 
por. 1Kor 3,11: „Abowiem fundamentu innego nikt założyć nie może, okrom tego, który założon jest, 
który jest Chrystus Jezus”.
którego też tamże niżej opoką albo skałą zowie – zob. 1Kor 10,4: „i wszyscy pili toż picie duchowne 
(a pili z skały duchownej, która za nimi szła: a skała była Chrystus)”.
Ale jako sam prawą świątością będąc, która oświeca wszelkiego człowieka przychodzącego na świat – zob. 
J 1,9: „Była światłość prawdziwa która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego”.
apostołom też tego przedsię udzielił, iż oni też są „światłością świata” – zob. Mt 5,14: „Wy jesteście światłość świata”.
użyczył im też mocy grzechy ludziom odpuszczać – zob. J 20,23: „których odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane” (zob. też wyżej obj. III 186 i 213).
która Bogu samemu przywoita jest – zob. Mk 2,7; Łk 5,21; Mt 9,2: „Czemu ten tak mówi? Bluźni! Któż 
grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?”; „Któż jest ten, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuścić 
grzechy, jedno sam Bóg?”; „A oto przynieśli mu powietrzem ruszonego na łożu leżącego. A widząc 
Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Ufaj, synu, odpuszczają-ć się grzechy twoje”.

224
wszystkim wierzącym w imię Jego dał moc, aby się stawali synmi Bożymi – zob. J 1,12: „A ilekolwiek 
ich przyjęli go, dał im moc, aby się zstali synami Bożymi”.
z niewymownej miłości przeciw nam niedostatki nasze, oprócz grzechu, wszystkie na się przyjął, a do-
statków swoich, wedle zdania swego ś[więtego], nam użyczył – zob. 2Kor 8,9; Rz 8,3: „Abowiem znacie 
łaskę Pana naszego Jezusa Chrustusa, że dla was zstał się ubogim, będąc bogatym, abyście ubóstwem 
jego wy bogatymi byli”; „Bo co niepodobnego było Zakonowi, w czym słaby był dla ciała, Bóg posław-
szy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, i przez grzech potępił grzech w ciele”.
Tak i ta, czem sam był…tym też Piotra ś[więtego] po sobie mieć chciał – sens: Tak więc chciał, aby Piotr 
stał się tym, czym był On sam.
czego Bazyli ś[więty] poświadsza – zob. Basil. De paenit. 4 = PG 31,1483. Zob. także Monachus obj. 
III 2,155: (marg.) c. Basilius.

226
„Wstępując wzgórę, niewolniki jęte prowadził, ludziom dary dał” – por. Ps 67(68),19 (BT: 68(67),19); 
Ef 4,8: „Wstąpiłeś na wysokość, pojmałeś pojmane, nabrałeś darów w ludziach”; „Wstąpiwszy na wy-
sokość, wiódł więzienie poimane, dał dary ludziom”.
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Piotr między apostoły przodkował, każąc Żydom, Pisma Ś[więtego] wykładając – zob. Dz 2,14–36 
(wystąpienie Apostoła Piotra skierowane do mieszkańców Jerozolimy po zesłaniu Ducha Świętego).
rozkazując, co mieli czynić oni, którzy ku wierze przystępowali – zob. Dz 3,12–26; Dz 5,3–10.29. Zob. 
też obj. III 150: Ananijasza z Zafirą na śmierć skazał.
cuda osobliwe czyniąc przed inymi – zob. Dz 5,12–16; Dz 9,32–42 (opis cudów dokonywanych przez 
Apostoła Piotra, w tym uzdrowienia Eneasza i wskrzeszenia Tabity).

227
I owszem, i przed dniem świątecznym tę władzą swoję około obrania Macieja ś[więtego] na miejsce 
Judaszowo począł okazować – zob. Dz 1,15–22: „W one dni powstawszy Piotr w pośrzód braciej, rzekł 
(a był poczet osób wespółek jakoby sto dwadzieścia): Mężowie bracia, musiałoć się wypełnić Pismo, 
które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe o Judaszu (który był wodzem tych, co poimali 
Jezusa), który był policzony z nami i dostała mu się cząstka tego usługowania. A on ci otrzymał rolą 
z zapłaty niesprawiedliwości, a obiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły wszytkie wnętrzności 
jego. I zstało się jawno wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano onę rolą ich językiem 
Haceldema, to jest Rola Krwie. Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie ich mieszkanie 
puste, a niech nie będzie, kto by w nim mieszkał, a biskupstwo jego niech weźmie drugi. Potrzeba tedy 
z tych mężów, którzy się z nami schodzili przez wszytek czas, którego Pan Jezus wchodził i wychodził 
między nami, począwszy ode chrztu Janowego aż do tego dnia, w który jest wzięt od nas, aby jeden 
z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania jego”.
kiedy Pan po zmartwychwstaniu swym przy bytności wszech inych samemu po trzykroć baranki i owce 
swoje paść i rządzić kazał – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad odprawili, rzekł Szymonowi Piotrowi 
Jezus: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś ba-
ranki moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię 
miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie Janów, miłujesz mię? Zasmucił 
się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, kty wszytko wiesz: ty wiesz, że cię 
miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje” (zob. też wyżej obj. III 140 i 213 oraz niżej obj. III 243).

228
abowim też-ci sam Piotr kapłanom albo starszym a przełożonym, jakoś i ty przedtym spominał, każe 
paść albo rządzić trzodę Bożą – zob. 1P 5,1–5: „Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spół-
starszy i świadek mąk Chrystusowych, który i onej, która się ma objawić w przyszły czas, uczestnik 
chwały: paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając nie poniewolnie, ale dobrowolnie, 
wedle Boga; ani dla sprosnego zysku, ale z dobrej wolej; ani jako panujący nad księżą, ale wzormi 
będąc trzody z chuci. A gdy się okaże Książę pasterzów, weźmiecie nie więdnący wieniec chwały. 
Także młodszy, poddanymi bądźcie starszym. A wszyscy jedni drugim pokorę pokazujcie, gdyż Bóg 
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa” (por. wyżej obj. III 142, 146, 156). Zob. także wyżej 
tekst III 218.

229
Nadto i przed śmiercią swą, gdy poborce rzymscy upominali się Piotrowi podatku, nie od niego ani od 
drugich apostołów, ale od Pana samego jako mistrza a gospodarza onej czeladki (abowim na samy gospo-
darze włożon był), cóż Pan uczynił? Ukazawszy, iż go płacić powinien nie był, przedsię uchra<ni>ając 
pogorszenia, kazał mu ji zapłacić nie za wszystkie, co by mu było tak łacno przyszło, jako za jednego albo 
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dwu, ani za siebie samego tylko, na czem by byli przestali poborce oni, ani „za mię (powieda) i za się”, 
dawając znać drugim, aby go już też po nim mieli za mistrza i gospodarza swego – zob. Mt 17,24–27: 
„A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili, którzy didrachmy odbierali do Piotra, i rzekli mu: Mistrz 
wasz nie płaci didrachm? Rzekł: I owszem. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się 
tobie zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czyńsz? Od synów swoich czyli 
od obcych? A on rzekł: Od obcych. Rzekł mu Jezus: Tedyć wolni są synowie. Ale abyśmy ich nie zgor-
szyli, idź do morza a rzuć wędę, a onę rybę, która napierwej wynidzie, weźmi, a otworzywszy gębę jej, 
najdziesz stater. Ten wziąwszy, daj im za mię i za się”.

230
I obaczyli to oni, abowim wnet się zczął spór między nimi, kto by był więtszy w Królestwie Niebieskim – 
zob. Mt 18,1: „W onę godzinę przyszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto mniemasz więtszym jest 
w Królestwie Niebieskim?”.
to jest, jest-li-że-by wedle tego, jako kto przedniejsze miejsce a dostojeństwo ma na ziemi, w niebie też 
takież miał mieć – sens: to jest, zgodnie z tym, kto jak ważne zajmuje miejsce i jaką ma pozycję na 
ziemi, takie też i w niebie otrzyma.
Który spór potym przy ostatniej wieczerzy Pańskiej znowili, acz w inszy obyczaj, spirając się, kto by już 
nie w niebie, ale między nimi na ziemi przodek miał mieć – zob. Łk 22,24: „A wszczął się też między 
nimi spór, który by się z nich zdał być więtszym”.

231
To tam Pismo bije w łeb temu przełożeństwu Piotrowemu, abowim strofował je Pan z tego, powiedając, 
iż to pogańska rzecz, której oni nie mieli naśladować – Kromer nawiązuje tutaj do sytuacji, w której 
Chrystus strofuje Piotra w następstwie sporu o pierwszeństwo wśród apostołów. Zob. Łk 22,31–32: 
„I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę: alem ja prosił 
za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję” (por. 
też niżej obj. III 232 i 276). Dworzanin wykorzystuje ten passus biblijny jako argument przeciwko 
prymatowi papieża.

bije w łeb – por. wyżej obj. III 168: a co im bije w łeb.
„Ale kto więtszym jest między wami, niechaj będzie jako mniejszy, a kto przełożonym, jako sługa” – por. 
Mt 20,26–27; Mk 10,43–44: „Nie tak będzie między wami, ale kto by kolwiek między wami chciał więt-
szym być, niech będzie sługą waszym, a kto by między wami chciał pierwszym być, będzie sługą waszym”; 
„Lecz nie tak jest między wami, ale kto by kolwiek chciał być więtszym, będzie sługą waszym, a kto by 
kolwiek między wami chciał być pierwszym, będzie wszystkich sługą” (por. wyżej obj. III 145).
„Abowim któż więtszy jest, który siedzi, czy-li który służy? Aza nie ten, który siedzi? A wżdy-m ja między 
wami jako ten, który służy” – por. Łk 22,27: „Abowiem któż więtszy: tenli, co siedzi u stołu, czy ten, 
co służy? Izali nie ten, który siedzi? A jam jest w pośrzodku was, jako który służy”.

232
a nie jako mocarze tego świata, którzy opanowawszy ludzie wolne, nie ich, ale tylko swego pożytku 
patrzą – zob. Mt 20,25; Mk 10,42; Łk 22,25: „Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy 
więtszy są, rozciągają władzę nad nimi”; „Wiecie, iż ci, których widzą, że rozkazują narodom, panują 
nad nimi, a książęta ich władzą rozciągają nad nimi”; „Królowie narodów panują nad nimi, a którzy 
nad nimi władzą mają, zowią je dobrodziejami”.

Rozmowa III [226]–[232]
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A jednak przedsię Pan, czując, jako Bóg, iż mieli przyść ludzie na świat, którzy się mieli gorszyć z tych 
słów Jego, nakrzywiając je ku swemu własnemu zatraceniu – zob. 2P 3,3–4: „To naprzód wiedząc, iż 
we dni ostateczne przydą pod zdradą naśmiewcy, chodzący wedle własnych pożądliwości, mówiąc: 
Gdzież jest obietnica abo przyszcie jego?”.
„Szymonie, a to szatan pragnął, aby was siał jako pszenicę, ale ja-m za cię prosił, aby nie ustała wiara two-
ja, a ty niegdy nawróciwszy się, potwirdzaj bracią swoję” – por. Łk 22,31–32: „Szymonie, Szymonie, oto 
szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę: alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, 
niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję” (por. też wyżej obj. III 231 i niżej obj. 276).
mimo ine – nie zważając na innych.

233
Nie powtarzam tu, co-m wyższej z Spraw Apostolskich dotknął, jako Piotr tej władzy, oprócz sprzeciwia-
nia drugich apostołów, używał – odwołanie do tych miejsc Rozmowy trzeciej, gdzie mowa na temat 
prymatu Piotra wśród apostołów, zob. wyżej tekst III 226–227.

234
„Theophilus”, stary Grek, patryjarcha aleksandryński – z poniższych cytatów wynika, iż Kromer po-
mylił tutaj Teofila z Aleksandrii (Theophilus Alexandrinus, zm. 412) z Teofilaktem z Ochrydy (The-
ophylactus Achridensis, ok. 1055 – po 1107), bizantyńskim arcybiskupem ochrydzkim i znanym ko-
mentatorem Biblii.
„Gdy się skończył obiad, Piotrowi przełożeństwo nad owcami okręgu świata podał” – zob. Theophyl. Comment. 
in Ioan. 21,15–19 = PG 124,309–310. Zob. też Monachus obj. III 2,182: Cum prandendi finem ipse…
„Piotr, któremu już był poruczon Kościół, jako ten, który o wszystkich pieczą miał, pyta, jeśli ku wszyst-
kim Pan przypowieść mówił” – zob. Theophyl. Comment. in Luc. 12,41 = PG 123,899–900. Zob. też 
Monachus obj. III 2,182: Interrogavit Petrus…

235
Orygenes – zob. obj. I 121: Orygenes.
„Piotrowi, gdy zwirzchność a władza wszystka około pasienia owiec podana jest, a na nim, jako na 
ziemi Kościół, założon, żadnej inszej cnoty, chyba miłości, wyznanie od niego nie jest wyciągane” – zob. 
Orig. Comment. in Epist. ad Rom. 5 = PG 14,1053. Zob. też Monachus obj. III 2,183: Origenes etiam 
„Petro” inquit…

236
Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
„Sam Pan ustawił go przedniejszym między apostoły, mocną skałą, na której Kościół zbudowan jest, 
a brony piekielne nie przemogą przeciw jemu; a brony piekielne są kacyrstwa i kacyrzowie, abowim 
wszelakim obyczajem w nim utwirdzona jest wiara, który wziął klucze nieba i rozwięzuje na ziemi, 
a wiąże na niebie”. A mało niżej: „Ten jest, który od Niego słyszał: «Pietrze, pasi baranki moje», które-
mu zwierzona jest owczarnia” – zob. Epiph. Ancor. 9 = PG 43,34. Zob. także Monachus obj. III 2,183: 
Epiphanius Episcopus Cyprius…

237
Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.
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„A Zbawiciel (mówi), gdy za się i za Piotra kazał dać, zda się jakoby za wszystkie zapłacił, abowim 
jako w Zbawicielu były wszystkie przyczyny mistrzostwa, tak też po Zbawicielu w Pietrze wszystkie się 
zamykają, bo jego głową ich postawił, aby był pastyrzem trzody Pańskiej” – zob. August. Quaest. Vet. 
et Nov. Test. 75 = PL 35,2270. Zob. też Monachus obj. III 2,184: Salvator autem…
„Miały być zwierzone Piotrowi klucze Kościoła, i owszem – zwierzone mu są klucze Królestwa Niebie-
skiego; miała mu też zwierzona być niezliczona wielkość ludów” etc. A mało niżej: „Aby w kluczach 
był wiernym odźwiernym, a w wyrocech namiłościwszym szafarzem” – zob. August. Serm. 79,2 = 
PL 39,1899. Zob. też Monachus obj. III 2,184: Credendae enim…

Aby w kluczach był wiernym odźwiernym, a w wyrocech namiłościwszym szafarzem – sens: Aby 
klucze wskazywały na oddanego odźwiernego, a wydawane wyroki znamionowały miłosiernego 
zarządcę.

238
podobniej by się wiela, także zacnych uczonych, dzierżeć, niżli jednego – sens: najsłuszniej byłoby trzy-
mać się wielu, tak samo znakomitych uczonych, niż jednego.
Ambroży ś[więty] – zob. obj. I 12: Ambroży ś[więty].
„Słuszna rzecz była, aby pragnął (o Pawle mówi) widzieć Piotra, abowim był przedniejszym między 
apostoły, któremu Zbawiciel poruczył był opiekę Kościołów albo pieczą o Kościelech” – zob. Ambros. 
Comment. in epist. (Ga 1,18) = PL 17,344. Zob. też Monachus obj. III 2,186: Dignum fuit…

Słuszna rzecz była, aby pragnął (o Pawle mówi) widzieć Piotra… – tj. Słuszną rzeczą było, że [Pa-
weł] chciał poznać Piotra.

239
Chryzostom – zob. obj. I 16: Chryzostom święty.
„Aby prawy przyszły Kościół za gwałtownym wdziranim tylo i tylkich nawałności nieporuszony trwał, 
którego pastyrz i głowa, człowiek rybitw, a nie zacnego rodzaju, zwyciężyłby mocnością dyjamentowe 
przyrodzenie, by też wszystek okrąg świata jemu się przeciwył. A to wszystko, co samemu Bogu należy, 
Krystus Piotrowi dać obiecuje” – sens: Jeśli tylko przyszły prawdziwy Kościół trwałby nieporuszony 
po tak wielu i tak wielkich wdzierających się do niego gwałtownych nawałnicach, którego pasterzem 
i głową jest człowiek nie szlachetnego pochodzenia, ale rybak, przewyższyłby potęgą naturę diamentu, 
nawet gdyby cały świat sprzeciwił się mu. A wszystko to, co przynależy do samego Boga, Chrystus 
obiecuje dać Piotrowi; zob. Chrys. Hom. in Matth. 54 (al. 55),2 = PG 58,534. Zob. też Monachus obj. 
III 2,189: „Ut”, inquit, „futura Ecclesia…
„Tego Krystus wszystkiemu okrągowi świata przełożył” – zob. lokalizacja jak bezpośrednio wyżej.
a na drugim miejscu takież – zob. Chrys. Hom. in Act. 3,1 = PG 60,33–34. Zob. też Monachus obj. 
III 2,189: Quam est fervidus?…

240
Lew papież – Leon I Wielki (Leo I Magnus, ok. 400–461), teolog, papież w latach 440–461. Sformuło-
wał on naukę potwierdzoną przez IV sobór w Chalcedonie (451), w której akcentował obecność dwóch 
niezmieszanych natur zjednoczonych w osobie Chrystusa, tym samym odrzucając poglądy monofizyc-
kie Eutychesa. Według niego w sprawach wiary istotny jest wyłącznie autorytet Kościoła, a biskupowi 
Rzymu jako następcy Piotra Apostoła należny jest prymat. Aktywnie sprzeciwiał się manicheizmowi, 
pelagianizmowi i pryscylianizmowi. Jest autorem tekstów liturgicznych, a także listów i kazań.

Rozmowa III [232]–[240]
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„Sam Piotr ze wszystkiego świata wybran jest, który by tako wezwaniu wszech narodów, jako i aposto-
łom wszystkim i wszem ojcom Kościoła przełożon był, iżeby – aczkolwiek między ludem Bożym wiele 
jest kapłanów i wiele pastyrzów – wszakże Piotr wszystkie rządził, które przodkiem i Krystus rządzi” – 
zob. Leo Serm. 4,2 = PL 54,149–150. Zob. też Monachus obj. III 2,190: Unus de toto mundo eligitur 
Petrus…

241
przed jedenaścią-, dwiemanaście- i trzeminaścieset lat – tj. przed 1100, 1200 i 1300 laty.
których dla przedłużenia opuszczam – sens: których – by nie przedłużać – pomijam.
Prawda, są też niektórzy, którzy słowa Pańskie tak wykładają, iż onę władzą Pan nie właśnie samemu 
Piotrowi, ale w jego osobie wszystkim apostołom albo snadź wszystkiemu Kościołowi dał, i dawają 
tego przyczynę: abowim <syc> dał ją za wyznanim bóstwa swego, które Piotr nie swym, ale wszech 
uczniów imienim uczynił, których – a nie samego Piotra – o to Pan pytał, a Piotra wnet potym zbakał 
i szatanem nazwał – zob. Mt 16,15–19.23: „Rzekł im Jezus: A wy kim mię być powiadacie? Odpo-
wiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A odpowiadając Jezus, rzekł mu: 
Błogosławionyś jest Szymonie Bar Jona, bo ciało i kreẃ nie objawiła tobie, ale Ociec mój, który jest 
w niebiesiech. A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”; 
„Który obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Pódź za mną, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, iż nie rozumiesz, 
co jest Bożego, ale co jest ludzkiego”.

<syc> – być może z czeskiego sic, sice w zn.: zaś, zresztą, mimo że.

242
iżeby Pan był Krystusem, Synem Boga żywego – zob. Mt 16,16: „Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: 
Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.
„Twarde to słowa, a kto ich może słuchać?” – por. J 6,60: „Twarda jest ta mowa i któż jej słuchać może?”.
„Stąd wiele uczniów Jego poszło nazad, a już z Nim nie chodzili” – por. J 6,66: „Odtąd wiele uczniów 
jego poszli na wstecz i już z nim nie chodzili”.
„Są niektórzy z was, którzy nie wierzą” – por. J 6,64: „Ale sa niektórzy z was, co nie wierzą”.
„Błogosławion-eś, Szymonie, synu Janów” – por. Mt 16,17: „Błogosławionyś jest Szymonie Bar Jona, 
bo ciało i kreẃ nie objawiła tobie, ale Ociec mój, który jest w niebiesiech”.

243
A odmianę też onę imienia jemu samemu przedtym był obiecał – zob. J 1,42: „Tyś jest Szymon, syn Jona: 
ty będziesz zwan Cefas (co się wykłada: Opoka)”. Por. wyżej obj. III 222.
nie podnosił się z przełożeństwa i darów Bożych – sens: nie popadał w pychę wskutek tego, iż jest 
przełożonym nad innymi i z powodu szczególnych łask Bożych.
Pan (spytawszy go po trzykroć: „Szymonie Janów, miłujesz mię nad ty?”) baranki i owce swoje nie 
tylko paść, ale i rządzić kazał – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad odprawili, rzekł Szymono-
wi Piotrowi Jezus: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, 
Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie Ja-
nów, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, 
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ty wszytko wiesz: ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje” (zob. wyżej obj. III 140, 213, 
227).
jakom wyższej wywodził – na temat dwojakiego znaczenia czasownika ‘paść’ zob. wyżej tekst 
III 147–148.

244
I kazać-ci Ewanjeliją, i krzcić nikomu inemu Pan Krystus nie rozkazał, jedno dwiemanaście albo jedena-
ście apostołom – zob. Łk 9,1–2; Mk 16,15–16; Łk 10,1–3.9; J 20,21–23 (fragmenty przywołujące słowa 
Chrystusa posyłającego apostołów celem głoszenia Ewangelii oraz udzielania chrztu).
ale dla zbudowania Kościoła swego, który się dotychmiast buduje i do końca budować będzie, aliż się 
wszystcy zbieżymy w jedność wiary a uznania Syna Bożego – zob. Ef 4,12–13: „ku wykonaniu świętych, 
ku robocie posługowania ku budowaniu ciała Chrystusowego: ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność 
wiary i poznania Syna Bożego”.

245
kiedy wiela ludzi miłość zgasła – zob. Mt 24,12: „A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość 
wiela”.
a niektórzy od wiary odstępują, imując się duchów błędnych – zob. 1Tm 4,1: „A Duch jawnie powia-
da, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary, przystawając do duchów obłędliwych i nauk 
czartowskich”.

246
kto się na ludzie dawa, połowicę traci – tj. kto zdaje się na ludzi, traci połowę. Odmiana przysłowia od-
notowanego przez Rysińskiego: „Kto na ludzie puszcza, ten połowicę traci, kto na Boga, ten wszystko” 
jako odpowiednik łacińskiego: Causa ilia quae ad Deum differtur vel Deo prom ittitur, iam est perdita 
(zob. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich, Warszawa 
1958, s. 85–86).
jako Paweł ś[więty], kiedy fałszywi albo obłudni bracia chcieli, aby Tyta był obrzazał, nie ustąpił im ani 
na jednę godzinę, jako sam świadszy, do Galatów pisząc, aby prawda przy krześcijaniech się została – 
zob. Ga 2,3–5: „Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc poganinem, nie był przymuszon obrzezać 
się. Ale dla pokrycie wprowadzonej fałszywej braciej, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność 
naszę, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolą podbili – którymeśmy ani na godzinę 
poddanością nie ustąpili, aby prawda Ewangelijej trwała u was”.

247
Grzegorza ś[więtego] – zob. obj. I 85: Grzegorz.

248
Kościoła Bożego, który jest słup a grunt prawdy – 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, 
jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie 
prawdy”.
przeciwko któremu brony piekielne przemóc nie mogą – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś 
ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej 
obj. III 29).

Rozmowa III [240]–[248]
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249
Anacletus, uczeń Piotra ś[więtego], od niego na kapłaństwo stawion albo poświęcon, a po Klimuncie 
namiastek jego – zob. wyżej obj. III 162: „Anacletus” po Klimuncie namiastek ś[więtego] Piotra.
„Ale ten ś[więty] rzymski i apostolski Kościół nie od apostołów, ale od samego Pana Zbawiciela naszego przo-
dek albo przełożeństwo wziął a dostał zwirzchności władzej nad wszystkimi Kościoły i nad wszystką trzodą 
ludu krześcijańskiego, jako sam rzekł błogosławionemu apostołowi: «Ty jesteś Piotr albo skała, a na tej skale 
zbuduję ja Kościół swój»” – cyt. z nieautentycznego trzeciego listu papieża Anakleta (De patriarchis et 
primatibus, a reliquis episcopis, et quod Ecclesia Romana cardo et caput omnium Ecclesiarum sit), gdzie 
znajduje się część zatytułowana De ordine episcoporum vel primatum, ze zbioru Izydora Mercatora, zob. 
Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,77. Zob. także wyżej obj. III 162: Poświadszają tego… oraz obj. III 158: 
Klimunt, a także Monachus obj. III 2,227: Haec vero sancta Romana et apostolica ecclesia…

250
(marg.) Ca<n>[onibus] ap[ostolorum] 35 – zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,17–18 (Canones 
apostolorum per Clementem papam prolati, can. 35) = Conc. omn., t. 1, s. 25 (Canones apostolorum, 
can. 35 – według starej edycji; według nowej jest to can. 33) = Mansi 1,35 (can. 33); 1,54 (can. 35). 
W kanonie 35 sformułowano zasadę hierarchii biskupów z pierwszeństwem jednego, określanego 
mianem caput (‘głowa’), a także zasadę współdziałania, zgodnie z którą ogół biskupów podlegał pierw-
szemu spośród nich, a pierwszy nie stanowił niczego wbrew ogółowi. Incipit kanonu obecny w przy-
toczonym poniżej liście przypisywanym Anakletowi został przez Kromera sparafrazowany (Episcopos 
gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeatur = „biskupowie wszech narodów 
wiedzieli, który by między nimi pirwszym był”).
„Abowim toż i błogosławieni apostołowie między sobą ustawili, aby biskupowie wszech narodów wie-
dzieli, który by między nimi pirwszym był, iżeby jemu też przedniejsza piecza o nich należała, abo-
wim i między błogosławionymi apostołmi była niejaka różność władzej, a lubo wszystcy byli apostoły, 
wszakoż Piotrowi dano jest od Pana i sami też to tak chcieli mieć, aby on wszystkim inym apostołom 
przełożonym był, a będąc Kefasem, to jest skałą, przodek a głowę apostolskiego urzędu dzierżał. A ten 
kształt albo urząd swym namiastkom, a ini apostołowie biskupom dzierżeć podali” – kontynuacja nie-
autentycznego trzeciego listu Anakleta, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,77–78. Zob. obj. III 158: 
Klimunt, a także Monachus obj. III 2,227–228: Hoc ipsum namque et beati apostoli…

251
A to wszystko Pismem onym z Matusza ś[więtego], które-m ja wyższej wyczytał, potwirdza – zob. 
Mt 16,18–19: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech” 
(por. wyżej obj. III 29).

252
„Marcellus” męczennik ś[więty] – Marceli I (Marcellus I, zm. 309), papież w latach 308–309, po prześla-
dowaniach chrześcijan za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana działał na rzecz reorganizacji Kościoła. 
Według tradycji zginął śmiercią męczeńską.
„Prosimy was, bracia, abyście nic inego nie uczyli ani rozumieli, jedno to, coście od błogosławionego 
Piotr<a> Apostoła i drugich apostołów i ojców wzięli, abowim od niego-ście naprzód nauczeni, a dlatego 



507

nie macie pirwszego ojca opuszczać, a obcych naśladować, abowim on jest głowa wszystkiego Kościoła, 
któremu Pan rzekł: «Ty jesteś Piotr albo skała, a na tej skale zbuduję ja Kościół swój» etc. Jego stolica 
przodkiem u was była, która potym z rozkazania Pańskiego do Rzyma jest przeniesiona, której za po-
mocą łaski Pańskiej my jesteśmy przełożeni. A nie godzi się od jej postawienia odstępować, której we 
wszystkich więtszych spraw ich kościelnych za rządzenim łaski Bożej kazano się dokładać, iżeby przez 
nię porządnie sprawiony były, od której początek wzięły. A jeśli wasza antyjocheńska stolica, która 
niegdy pirwsza była, rzymskiej ustąpiła, żadna ina nie jest, która by jej władzy poddana nie była, do 
której jako do głowy wszystcy biskupowie wedle Ustaw apostolskich i namiastków ich, którzy chcą albo 
muszą uciekać się i odzywać mają, aby stąd wzięli obronę i wyzwolenie, skąd wzięli naukę i poświęce-
nie” – Kromer przywołuje tu obszerny fragment nieautentycznego dekretu papieża Marcelego I do 
biskupów antiocheńskich. Dokument ten znajduje się w zbiorze Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. 
Decret. coll. = PL 130,217–218. Cyt. biblijny: Mt 16,18. Zob. obj. III 158: Klimunt, a także Monachus 
obj. III 2,230: Rogamus vos fratres…

której we wszystkich więtszych spraw ich kościelnych za rządzenim łaski Bożej kazano się dokładać, 
iżeby przez nię porządnie sprawiony były – sens: której we wszystkich bardziej znaczących sprawach 
kościelnych, za sprawą łaski Bożej, kazano się radzić, aby dzięki niej zgodnie z prawem były realizo-
wane (pokierowane).

żadna ina nie jest, która by jej władzy poddana nie była – sens: nie ma żadnej innej, która nie 
podlegałaby jej władzy.
„Abowim sądy o biskupiech i nawy<ż>szych rzeczy sprawy i wszystkie wątpliwości mocą Apostolskiej 
Stolice rozprawione i skończone być mają” – kontynuacja cytatu z tekstu przywołanego wyżej, zob. Isid. 
Merc. Decret. coll. = PL 130,219. Zob. obj. III 158: Klimunt, a także Monachus obj. III 2,230: Quia, ut 
paulo superius praelibatum est…
„Anacletus” – zob. wyżej obj. III 158: Anaklet.

253
podobno we stu lat – tj. około stu lat później.
„Leo” Pirwszy – zob. wyżej obj. III 240: Lew papież.
„concilium” chalcedońskie – celem IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451) była korekta ustaleń 
„zbójeckiego” synodu w Efezie (449), przede wszystkim sprecyzowanie chrystologicznej doktryny 
Kościoła, w wyniku czego zatwierdzono dogmat o dwóch naturach Chrystusa (boskiej i ludzkiej). 
Ponadto potępiony został monofizytyzm. Zob. także obj. II 189: Wielkie w Efezie…
„Abowim gdy dwanaście apostołowie, wziąwszy przez Ducha Świętego mowę wszech języków, a chcąc 
Ewanjeliją świat napoić, części świata między sobą rozdzielili byli, a nabłogosławieńszy Piotr, książę 
apostolskiego rządu, już był nauczył ludzie, którzy byli z obrzezania, to jest z żydostwa, antyjocheński 
Kościół, gdzie naprzód krześcijańskiego przezwiska zacność powstała, założył, a Pont, Galacyją, Kapa-
docyją, Azyją i Bityniją napełnił był ustawami kazania ewanjelijskiego, posłan jest do grodu państwa 
rzymskiego, aby tu, jako jest ziemski cesarz a rzędziciel świata, tak by też stolicę swoję miał ten pastyrz, 
który by był przełożonym a głową wszystkiego Kościoła” – zob. Leo Serm. 82,3 = PL 54,424. Zob. także 
Monachus obj. III 2,233: Cum enim apostoli duodecim…
„Przez które by piecza powszechnego Kościoła zbiegała się albo spływała do Stolice Piotrowej” – od-
wołanie do korespondencji papieża Leona I Wielkiego do biskupa Anastazego z Salonik, zob. 
Leo Epist. 14,11 (ad Anastasium) = PL 54,676. Zob. także Monachus obj. III 2,234: Per quorum 
solicitudinem…

Rozmowa III [249]–[253]
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254
„Bonifatius” Wtóry – Bonifacy II (Bonifatius II, zm. 532), papież w latach 530–532.
„Od dawnych czasów, a od początku tak wielkie-śmy prześpieczeństwo wzięli od błogosławionego Piotra, 
książęcia apostolskiego, iż mamy moc – za pomocą Bożą – powszechny Kościół wspomagać, a cokol-
wiek szkodliwego jest, apostolską mocą napraszczać i naprawiać” – jest to fragment nieautentycznego 
dekretu papieża Bonifacego II skierowanego do biskupa Eulaliusza z Aleksandrii, ze zbioru Izydora 
Mercatora, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,1065. Zob. obj. III 158: Klimunt, a także Monachus 
obj. III 2,235: Olim…et ab initio tantam percepimus…

255
„Anastasius” Wtóry – Anastazy II (Anastasius II, zm. 498), papież w latach 496–498.
do Anastazyjusza, też cesarza – Anastazjusz I (Flavius Anastasius I, ok. 430–518), cesarz bizantyński 
w latach 491–518.
„Aby przez posługę mnie niskiego, jako zawżdy jest, Stolica nabłogosławieńszego Piotra we wszem 
Kościele przełożeństwo, które jej od Pana Boga naznaczone jest, trzymała” – cytat z nieautentycz-
nego listu papieża Anastazego II do cesarza Anastazjusza I, ze zbioru Izydora Mercatora, zob. Isid. 
Merc. Decret. coll. = PL 130,987. Zob. także Monachus obj. III 2,236: Ita per ministerium humilitatis 
meae…

256
Mikołaj Pirwszy około ośmiset lat po Bożym narodzeniu do Michała cesarza – Kromer odwołuje się do 
korespondencji między papieżem Mikołajem I (Nicolaus I, ok. 820–867), pontyfikat w latach 858–867, 
a Michałem III Metystesem (Michael III Methysos, 833–867), cesarzem bizantyńskim od 842.
„Przywileje tej stolice wieczne są, od Boga wkorzenione i wszczepione, naruszone być mogą, przeniesione 
być nie mogą; które przed Cesarstwem waszym były i trwają, chwała Bogu, dotychmiast nieporuszone, 
i po was trwać będą, a pokąd krześcijańskie imię będzie kazano, dotąd ony też bez ułomku stać będą” – 
zob. Nic. Epist. 86 = PL 119,948. Zob. także Monachus obj. III 2,237: Privilegia istius sedis vel ecclesiae 
perpetua sunt…

pokąd krześcijańskie imię będzie kazano, dotąd ony też bez ułomku stać będą – sens: dopóki nazwa 
chrześcijaństwa będzie rozgłaszana, dopóty one bez uszczerbku też będą istniały.

257
ani przed dwiema-, ani cztermisty, ale przed siedmiąset, tysiącem dwiemanaście i piąciąnaścieset lat – 
tj. ani przed dwustu, ani przed czterystu, ale przed siedmiuset, tysiąc dwunastu i tysiąc pięciu- 
set laty.

258
A piszą nie wtec albo leda do kogo – sens: A piszą nie bez celu albo nie do byle kogo.
A mogłoby się ich jeszcze więcej przywieść, ale iż jednak ci wszystcy w swej rzeczy świadszą, pójdźmy 
do biskupów i doktorów, którzy nie daliby się byli papieżom kapturać, by byli rozumieli, iż zwirzch-
ność ich nie jest wedle Boga – sens: A możnaby ich jeszcze więcej przywołać, ale jako że oni wszy-
scy zaświadczają w swym własnym interesie, przejdźmy do biskupów i doktorów, którzy nie po-
zwoliliby papieżom się wyświęcić, gdyby nie byli przekonani o tym, iż zwierzchność ich pochodzi 
od Boga.
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259
Ireneusz, biskup lugduński we Francyi, męczennik ś[więty] a uczennik Polikarpa ś[więtego], który był 
uczniem Jana ś[więtego] Ewanjelisty – Ireneusz z Lyonu (Irenaeus Lugdunensis, ok. 140 – ok. 202) był 
teologiem i apologetą chrześcijańskim. Należał do uczniów biskupa Polikarpa ze Smyrny (Polycar-
pus Smyrnaeus, żył w latach ok. 69 – ok. 155, miał zostać ochrzczony i mianowany biskupem przez 
Apostoła Jana), sam został biskupem Lyonu ok. 178 roku. Jego najważniejszym dziełem jest Adversus 
haereses, w którym polemizuje ze skrajnie dualistyczną wizją świata prezentowaną przez gnostyków. 
Według tradycji zginął śmiercią męczeńską.
„Abowim z tym Kościołem, dla czelniejszego przodkowania jego, musi się zgadzać wszelki Kościół, to 
jest wszystcy wierni, gdzieżkolwiek są i w którym zawżdy nad wszystkie ine zachowane jest podanie 
apostolskie” – zob. Iren. Adv. haeres. 3,3 = PG 7a,849. Zob. także Monachus obj. III 2,241: Ad hanc 
enim Ecclesiam…

w którym zawżdy nad wszystkie ine zachowane jest podanie apostolskie – sens: w którym zawsze 
ponad wszystkimi innymi znajdują się normy postępowania przekazane przez apostołów.
Walentyna – zob. wyżej obj. III 40: walentynijany.
Marcyjona – zob. obj. II 66: Marcyjona.
Cerdona – zob. obj. II 170: „Cerdo”.
Bazylidesa – Bazylides (Basilides, ok. 85–145) był głównym przedstawicielem gnozy egipskiej. Jego 
dualistyczne poglądy o duszy nawiązują do platonizmu, głosił również naukę o wędrówce dusz. Jako 
doketysta zaprzeczał cierpieniu Chrystysa (na krzyżu miał za niego umrzeć Szymon z Cyreny).
Patrz, co ten ś[więty] biskup o rzymskim Kościele pisze i wnet potym zowie ji Piotrowym Kościołem 
i wylicza aż do swych czasów dwanaście papieżów, namiastków Piotra ś[więtego], tym tłumiąc błędy 
Walentyna, Marcyjona, Cerdona, Bazylidesa kacyrzów, jako różne od prawdy a podania apostolskiego, 
„które – powieda – w rzymskim Kościele przez tylo namiastków Piotrowych cale a nieomylnie zachowane 
jest” – zob. Iren. Adv. haeres. 3,3 = PG 7a,849–855, gdzie mowa na temat roli i siły Tradycji w Kościele. 
Zob. także Monachus obj. III 2,242: Vide quid hic s[anctus] episcopus scribat…

260
Cypryjan ś[więty]…w półtrzeciasta lat po Bożym narodzeniu, co pisze o jedności Kościoła a o Pietrze, 
wyżej-eś słyszał – zob. wyżej obj. III 213: „Dlatego się to dzieje…

Cypryjan ś[więty] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
półtrzeciasta lat – tj. 250 lat.

Kornelijusza papieża – zob. obj. I 132: Kornelijusza papieża.
uczyniwszy zmienkę Stolice Piotrowej, to jest rzymskiej a papieskiej, a nazwawszy ją przednim albo głów-
nym Kościołem, przykłada, skąd jedność kapłańska wyniknęła – zob. Cypr. Epist. 12,14 (ad Cornelium) = 
PL 3,818.821. Zob. także Monachus obj. III 2,244: Ad Cornelium autem papam in tertia epistola…
„Jeden Bóg jest i jeden Krystus, jeden Kościół i jedna stolica na skale głosem Pańskim ugruntowana” – 
zob. Cypr. Epist. 40,5 (ad plebem) = PL 4,336. Zob. także Monachus obj. III 2,244: Deus unus est et 
Christus unus…

261
A przez skałę tę nie tylko na tym miejscu, ale i na inych Piotra rozumie, jako i Orygenes, „Basilius” i wie-
le inych ś[więtych] doktorów – zob. Cypr. Epist. 71,3 (ad Quintum) = PL 4,410 oraz Basil. De paenit. 
4 = PG 31,1483. Zob. także Monachus obj. III 2,155: (marg.) a. Cyprianus oraz (marg.) c. Basilius.

Rozmowa III [254]–[261]
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Orygenes – zob. obj. I 121: Orygenes.
„Basilius” – zob. obj. I 101: „Basilius”.

(marg.) Orig[enes] in Mat[haeum] [h]o[milia] 32 et 35, et in 6 c[aput] ad Ro[manos] – nie udało się 
odnaleźć odpowiednich fragmentów. Obszerna interpretacja Mt 16,18–19, a więc dotycząca Piotra 
i kluczy, znajduje się w: Orig. Comment. in Matth. 14–15 = PG 13,1011–1020.
co się jaśnie z niektórego listu jego, wyższej namienionego, do Kornelijusza okazuje, gdzie pisząc o od-
szczepieńcach, oznajmia Kornelijuszowi, iż ich po nawróceniu inaczej nie przyjmuje, jedno aliżby w ten 
sposób jawnie wyznali, mówiąc: „My wiemy, iż Kornelijusz, biskup naświętszego powszechnego Ko-
ścioła od Boga wszechmogącego i od Krysta, Pana naszego podniesion jest; my błąd swój wyznawamy. 
Zwiedzieni-śmy niedowiernym świegotanim, bunty miłując, zdało się, jakobyśmy niejakie obcowanie 
z odszczepieńcem mieli, ale jednak umysł nasz uprzejmy zawsze był w Kościele i nie pochybujemy, iż 
jeden jest Bóg i jeden Krystus Pan, którego-śmy wyznali, jeden Duch Ś[więty], jeden też biskup w po-
wszechnym Kościele ma być” – zob. Cypr. Epist. 6,2 = PL 3,721–723. W istocie fragment pochodzi 
z listu papieża Korneliusza do Cypriana, nie zaś odwrotnie. Zob. także Monachus obj. III 2,245: Nos 
Cornelium episcopum…

ale jednak umysł nasz uprzejmy zawsze był w Kościele i nie pochybujemy… – sens: ale jednak nasz 
umysł zawsze niezachwianie trwał przy Kościele i nie wątpimy…
Stefana też papieża napomina, aby on, jako ten, któremu to zwirzchności należy, na miejsce jednego 
biskupa odszczepieńca we Francyjej inego obrać kazał – zapewne chodzi o list Cypriana do papieża 
Stefana I (Stephanus I, zm. 257; pontyfikat w latach 254–257) w sprawie biskupa Marcjana z Arles, 
który dołączył do nowacjan, zob. Cypr. Epist. ad Stephanum I papam = PL 3,989–998. Zob. także 
Monachus obj. III 2,245: Stephanum quoque papam…

aby on, jako ten, któremu to zwirzchności należy, na miejsce jednego biskupa odszczepieńca we Fran-
cyjej inego obrać kazał – sens: aby on, z racji swoich powinności wynikłych z piastowanego urzędu, 
nakazał wybrać innego biskupa w miejsce tego, który odłączył się od Kościoła we Francji.

262
Ambroży ś[więty] – zob. obj. I 12: Ambroży ś[więty].
„A na którymże miejscu męczeństwo podjęli?”. I sam sobie odpowieda: „W mieście Rzymie, w którym 
się głowa i zwirzchność narodów najduje. A to tak, iżby tam odpoczywała głowa świętobliwości, gdzie 
była głowa zabobonów, a gdzie książęta poganów przebywały, tam by książęta Kościołów mieszkały” – 
zob. August. Serm. supp. 202,2 = PL 39,2121. Mowa ta bywa również przypisywana Ambrożemu, co 
ilustruje marginalium u Kromera. Zob. także Monachus obj. III 2,258: „Et quo tandem loco martyrium 
pertulerunt?”…

263–265
Hijeronim ś[więty] – zob. obj. I 17: Hieronim ś[więty].
Damaza papieża – Damazy I (Damasus I, ok. 305–384), papież w latach 366–384. Za jego pontyfikatu 
chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową (380). Zlecił Hieronimowi ze Strydonu pracę 
nad przekładem Biblii na język łaciński.
„Iż ziemie na wschód słońca zastarzałym szaleństwem ludów między sobą zaburzone, niedzielną suknię 
Pańską a z wirzchu utkaną po kąsku rozszarpują…Któżkolwiek nie w tym domu Baranka będzie po-
żywał, pokalony jest. Jeśli kto w korabiu Noego nie będzie, zginie, gdy potop panuje” – zob. Hier. Epist. 
15,2 (ad Damasum) = PL 22,355.
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zastarzałym szaleństwem ludów między sobą zaburzone – sens: poróżnione ze sobą z powodu 
zadawnionej głupoty ludów.

trudno może być wyrozumiano – sens: z trudem można pojąć (rozpoznać).
na rodzajnym darniu – sens: na urodzajnym płacie ziemi.
Wen, zazrości – precz, zazdrości.
z namiastkiem rybitwa (Piotra) a z uczniem krzyża mówię – sens: z następcą rybaka (Piotra) 

i z uczniem krzyża (tj. z tym, który naukę czerpie z krzyża Chrystusowego) rozmawiam.

266
Nazanzena ś[więtego], wielkiego doktora – zob. obj. I 104: „Gregorius Nazanzenus”.
mając wielkie zawołanie nauki i świętobliwości w krześcijaństwie – sens: mając w chrześcijaństwie 
wielką sławę uczonego i świątobliwego.

267
Augustyn ś[więty] też w liście niektórym pisze, iż w rzymskim Kościele zawsze trwała stała zwirzchność 
Apostolskiej Stolice – zob. August. Epist. 43,3 = PL 33,163. Zob. też Monachus obj. III 2,260: Augustinus 
etiam scribit…

Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.

268
Opuszczam Bernata ś[więtego] i wiele inych łacińskich doktorów starych i nowych – Kromer odsyła w tym 
miejscu do utworu Bernarda z Clairvaux De consideratione. Nie przytacza dokładnego miejsca z dzieła, ale 
może to być Bernard. Claraevall. De consid. 2,7 = PL 182,751–752, a więc rozdział pt. De pontificis dignitatis 
et potestatis excellentia disserit. Zob. Monachus obj. III 2,261: Mitto Bernardum et alios multos Latinos…

Bernata ś[więtego] – zob. obj. I 50: ś[więty] Biernat.
Pomy do greckich, którzy nie mogą tak być podeźrani tym wszetecznym a niepowścięgliwym ludziom, 
acz i ony, którem wyczytał, łacinniki, tak świętobliwość żywota i bogobojna nauka, jako i czasy, i miejsca 
od podeźrania wyjmują – sens: Przejdźmy do greckich, którzy nie mogą być tak podejrzani dla tych 
niegodziwych i niepowściągliwych ludzi, choć i owych łacinników, których wymieniłem, zarówno 
świątobliwość żywota i pobożne nauczanie, jaki i czasy oraz miejsca wyłączają od podejrzenia.

269
„Sozomenus” – zob. obj. II 175: Sozomena.
przed jedenaściąset lat – przed 1100 laty.
jako A<tana>zyjusz ś[więty] aleksandryński, Paweł konstantynopolski patryjarchowie i niektórzy ini 
biskupowie z Grecyjej, Syryjej a wschodu słońca, przez drugie biskupy z biskupstw swych sądownie 
złożeni, do Julijasza papieża się uciekli, pisze, iż on, jako ten, któremu o wszystkich piecza należała, dla 
dostojeństwa stolice każdemu z nich jego kościół, to jest biskupstwo, przywrócił – zob. Soz. HE 3,8 = PG 
67,1051–1056. Zob. Monachus obj. III 2,293: Tempore Constantii Imperatoris…

„A<thana>sius” ś[więty] Aleksandryński – zob. obj. II 194: „Athanasius”.
Paweł Konstantynopolski – Paweł I (Paulus Constantinopolitanus, zm. ok. 350), biskup Konstantyno-

pola w latach 337–339, 341, 347–350.
Julijasza papieża – Juliusz I (Iulius I, zm. 352), papież od 337 roku. Był przeciwnikiem arian. Za 

jego pontyfikatu zwołano synod w Sardyce (ok. 343), który pogłębił rozłam Cesarstwa Zachodniego 
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i Wschodniego. W trakcie synodu m.in. potępiono arianizm i umocniono zwierzchnią władzę papie-
ża, potwierdzając jego prawo do anulowania wyroków synodalnych i jego ostateczny głos w kwestii 
odwoływania biskupów.

pisze, iż on, jako ten, któremu o wszystkich piecza należała, dla dostojeństwa stolice każdemu z nich 
jego kościół, to jest biskupstwo, przywrócił – sens: pisze, iż ów (tj. papież), jako ten, do którego obowiąz-
ków należy troska o wszystkich, ze względu na godność stolicy (apostolskiej, tj. mocą swego urzędu) 
każdemu z nich przywrócił jego kościół, to jest biskupstwo.
Tenże zmienkę czyniąc, jako się była zruszyła między greki gadka o Duchu Ś[więtym], jest-li jednej 
istności z Bogiem Ojcem i Synem, pisze, iż przestali wszyscy na tym, co uznał Kościół rzymski – zob. 
Soz. HE 6,22 = PG 67,1347. Zob. także Monachus obj. III 2,292: Cum autem mota iterum essent…

jako się była zruszyła między greki gadka – sens: jak to wszczął się między grekami (tj. duchownymi 
Kościoła obrządku wschodniego) spór; jak to zaczęła się między grekami dysputa.

270
Jego też rówiennik jakmiarz Sokrates – tj. Też jego niemal rówieśnik Sokrates.

Sokrates – zob. obj. II 175: Sokratesa.
spominając niejakie „concilium” dziewięcidziesiąt biskupów, które Euzebijusz, kacyrski biskup, z Kon-
stancyjuszem cesarzem zebrał był – wzmianka dotyczy synodu w Antiochii, mającego miejsce na prze-
łomie 338 i 339 roku (bądź kolejnego, tj. z 341) z udziałem dziewięćdziesięciu (głównie ariańskich) 
biskupów. Zwołać go miał Euzebiusz z Nikomedii (Eusebius Nicomediensis, zm. 341), w latach 339–
341 biskup Konstantynopola, oraz popierający arianizm Konstancjusz II (Flavius Iulius Constantius / 
Constantius II, 317–361), od 337 cesarz rzymski.
„Ale ani Julijusz, nawyższego Rzyma biskup, tam był, ani posłał na swe miejsce kogo” – zob. Socr. HE 
2,7 = PG 67,195–196.

Julijusz – zob. obj. III 269: Julijasza papieża.
A ustawa kościelna każe, aby się żadne ustawy w Kościelech nie ustawiały mimo zdanie rzymskiego 
biskupa – sens: A ustawa kościelna nakazuje, aby żadne rozporządzenia w Kościołach nie były uchwa-
lane wbrew zdaniu biskupa Rzymu (papieża).

271
Toż i temiż słowy we wtórych księgach spomina – zob. Socr. HE 2,17 = PG 67,219–220.

we wtórych księgach – tj. w drugiej księdze (tj. swej Historii Kościoła).
„A on (rozumiej Julijusz papież), ponieważ rzymski Kościół przodek albo zwirzchność ma, opatrzył je 
listy przezpieczeństwa albo glejtem i na wschód słońca pisał, każdemu stolicę jego przywracając” – zob. 
Socr. HE 2,15 = PG 67,211–212.
A w czwartych księgach pisze, iż Piotr, aleksandryński patryjarcha, przez kacyrze wygnany, także przez Da-
maza papieża przywrócon był – informacja na ten temat znajduje się w: Socr. HE 4,37 = PG 67,557–558.

Piotr, aleksandryński patriarcha – Piotr II (Petrus II, zm. 381) był patriarchą Aleksandrii w latach 
373–381, następcą Atanazego Wielkiego, przeciwnikiem arian.

272
przed dziewięciąset lat – tj. przed 900 laty.
„Wielką-śmy chuć zaw<żd>y mieli, aby władza waszej Stolice Apostolskiej i stan świętych Kościołów 
Bożych był strzeżon, który dotychmiast zachowywa, a który nieporuszony trwa bez wszelkiego sprzeci-
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wienia. A dlatego pospieszyliśmy się wszystkie kapłany ze wschodu słońca (rozumiej, którzy się byli ka-
cyrstwy i odszczepieństwem oderwali) podbić i zjednocić Stolicy Waszej świątości”. A wnet potym: „Ani 
dopuszczamy, aby co, cokolwiek ku postanowieniu Kościołów należy, jakożkolwiek jasne a niewątpliwe 
jest, co zruszono bywa, nie było oznajmiono waszej świątości, abowim to jest głowa wszech ś[więtych] 
Kościołów” – fragment listu Justyniana I Wielkiego (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus / Iustinianus I 
Magnus, 483–565), cesarza bizantyńskiego w latach 527–565, do papieża Jana II (Ioannes II, zm. 535; 
pontyfikat w latach 533–535), zob. C.I.C. Cod. Iust. 1,1,8,8–11 = Mansi 8,795 = PL 66,15. Zob. także 
Monachus obj. III 2,262: Semper nobis fuit magnum studium…

zjednocić Stolicy – wcielić (przyłączyć) do stolicy.
Ani dopuszczamy, aby co, cokolwiek ku postanowieniu Kościołów należy, jakożkolwiek jasne a nie-

wątpliwe jest, co zruszono bywa, nie było oznajmiono Waszej świątości – sens: Ani nie dopuszczamy, 
aby to – cokolwiek przynależy do ustanowienia Kościołów, bez względu na to, czy jest jasne i nie 
budzące wątpliwości – co bywa naruszone, nie zostało przekazane Waszej świątobliwości (aby Wasza 
świątobliwość nie został o tym powiadomiony).

273
„Theodosius” też cesarz starszy blisko 300 lat przed nim taką ustawę po wszech państwiech swoich wy-
dał: aby wszystcy poddani jego tej się wiary dzierżeli, którą Piotr ś[więty] Rzymianom podał, a która 
dotychmiast trwa, a której Damazus papież naśladuje. A kto by inaczej czynił, iż takowy mózgowiec jest 
a szalony, a kacyrskiej nauki hańbę na sobie odnieść, a przodkiem Boską pomstą, potym i jego cesarską 
kaźnią wedle wolej Bożej karan ma być – zob. Soz. HE 7,4 = PG 67,1123–1124. Rzecz dotyczy edyktu 
tesalońskiego z 28 lutego 380 roku (wydanego właściwie przez cesarzy Teodozjusza I, Gracjana i Wa-
lentyniana II). Ustanowił on chrześcijaństwo religią panującą w Cesarstwie Rzymskim. Pełny tekst 
edyktu, na który powołuje się Kromer, zob. C.I.C. Cod. Iust. 1,1,1. Zob. także Monachus obj. III 2,103: 
Itaque Theodosius maior imperator…

„Damasus” papież – zob. wyżej obj. III 263–265: Damaza papieża.

274
„Hugo Etherianus” za czasów Emanuela, cesarza konstantynopolskiego – Hugo Eterianus (Hugo Ethe-
rianus, ok. 1115–1182), kardynał i teolog, doradca do spraw Kościoła zachodniego na służbie cesarza 
bizantyńskiego Manuela I Komnena (Manuel I Comnenus, 1118–1180, od 1143 roku cesarz).
o półtorasta lat temu po odszczepieniu greków od Kościoła – sens: około 150 lat po odłączeniu się 
greków od Kościoła (tj. po wielkiej schizmie wschodniej z roku 1054).
„Sama rzecz to okazuje, iż Piotra i jego potomki (o papieżoch mówi) Krystus przełożonym i głową, nie 
tylko łacinników, greków i wszech krain na Zachód i na Północy, ale i Ormijanów, Arabów, Żydów, Ma-
dyjanitów, Amalechitów i wszech krain Wschodu i Południa na wieki postanowił” – zob. Hug. Ether. 
De haeres. 3,17 = PL 202,377 = Pigh. Hier. eccl. 3,11, k. 102r. Zob. także Monachus obj. III 2,262: 
Quibus ex verbis…

275
Wszak Grzegorz ś[więty], papież, nie tylko nie chciał się pisać albo zwać powszechnym biskupem, ale 
świadszy, iż żaden z przodków jego tego tak sprostnego przezwiska używać nie chciał, i owszem, pisze, 
iż taki jest antychrystowym marszałkiem, ktokolwiek chce być zwan powszechnym biskupem – cesarz 
bizantyński Maurycjusz (Flavius Mauricius Tiberius Augustus, panował w latach 582–602) zezwolił, 
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aby patriarcha konstantynopolitański Jan IV Postnik (Ioannes IV, 582–595) używał tytułu episcopus 
oecumenicus, czemu sprzeciwił się Grzegorz I Wielki. W tej sprawie Kromer odsyła do trzech listów 
papieża, zob. Greg. Mag. Epist. 20 (ad Mauricium) = PL 77,745–748; Greg. Mag. Epist. 21 (ad Constan-
tinam Augustam – do cesarzowej bizantyńskiej Konstantyny, pojawia się tam porównanie patriarchy 
do antychrysta) = PL 77,749; Greg. Mag. Epist. 43 = PL 77,771–774. Ostatni przywoływany tutaj list 
błędnie został oznaczony w marginalium jako adresowany m.in. do biskupa Eulaliusza, adresatem 
jest bowiem – obok Anastazego I z Antiochii – biskup Eulogiusz. Zob. także Monachus obj. III 2,267: 
Sunt haec quidem illustria de Romanae Ecclesiae…

Grzegorz ś[więty] – zob. obj. I 85: Grzegorz.

276
aby krnąbrne a wszeteczne powściągała, a obłędliwe i upadłe ku prawdzie przyciągała i potwirdzała 
wedle przykazani<a> Pańskiego – zob. Łk 22,32: „A ty, niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią 
twoję”. Por. też wyżej obj. III 231 i 232.

277
jakoś wyższej słyszał z pisma Cypryjana ś[więtego] do Kornelijusza papieża – zob. obj. III 261: My 
wiemy…
Numidyjskiego królestwa biskupy w Afryce, między którymi ś[więty] Augustyn był, pochwala „Damasus” 
papież, iż o rzeczach wątpliwych do niego, jako do głowy, wedle ustawicznego zwyczaja się uciekali – 
nawiązanie do fragmentu nieautentycznego listu papieża Damazego I ze zbioru Izydora Mercatora. 
List adresowany jest do biskupów numidyjskich. Zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,668. Zob.  też 
wyżej obj. III 263–265: Damaza papieża oraz obj. III 158: Klimunt, a także Monachus obj. III 2,232: 
Post Marcellum intra septuagesimum annum…

Numidyjskiego królestwa biskupy w Afryce, między którymi ś[więty] Augustyn był – Hippona była 
jednym z ważniejszych miast Numidii, północnoafrykańskiej prowincji kościelnej ze stolicą w Milewe. 
Zob. także obj. I 12: Augustyn.

278
„Bonifatius” też Wtóry papież przed tysiącem lat do Eulalijusza aleksandryńskiego patryjarchy pisał, 
oznajmując mu, iż kartaiński arcybiskup z wielim biskupów, którzy byli od posłuszeństwa papieskiego 
odstąpili, uznawszy błąd swój, przystąpili zasię, wyznawając, iż we wszem chcą naśladować Apostol-
skiej Stolice i ustaw jej, a klnąc wszystkie, którzy by przeciwko rzymskiej a Apostolskiej Stolicy krszczyce 
swoje podnosili – chodzi o nieautentyczny dekret papieża Bonifacego II ze zbioru Izydora Mercatora, 
zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,1065–1066. Zob. obj. III 158: Klimunt, a także Monachus obj. 
III 2,235: cum Aurelius Carthaginensis…

„Bonifatius” też Wtóry – zob. wyżej obj. III 254: Od dawnych czasów…
Eulalijusza aleksandryńskiego patryjarchy – nie udało się znaleźć informacji na temat tego 

biskupa.
kartaiński arcybiskup – łacińska wersja tekstu zdradza, iż Kromer ma tutaj na myśli biskupa kar-

tagińskiego Aureliusza, zob. Monachus obj. III 2,235: cum Aurelius Carthaginensis… Nie jest jednak 
jasne, czy chodzi o Aureliusza z Kartaginy (zm. ok. 430), biskupa w latach ok. 391 – ok. 430, który 
korespondował z Augustynem z Hippony.

z wielim biskupów – tj. z wieloma biskupami.
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A iż także „Iustinus” cesarz i wiele biskupów ze wschodu słońca uczyniło – cesarz bizantyński Justyn I 
(Iustinus I, 450–527, panował od 518), wuj Justyniana, dążył do unormowania stosunków z Kościo-
łem zachodnim. Zaakceptował kanony IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451) i tym samym 
zakończył schizmę akacjańską trwającą od 484 roku.

279
Konstantyna – zob. obj. I 133: Konstantyn cesarz krześcijański.
Fokasa – Fokas (Phocas, ok. 570–610), cesarz bizantyński od 602 roku. Uznał prymat biskupa Rzymu 
nad Kościołem powszechnym.
Już-eś słyszał z dowodów Pisma Ś[więtego] a świadectw wiela zacnych świętych a wiarygodnych ludzi, 
nie z jednego kąta, ale z rozmaitych stron, narodów, a poniekąd dawniejszych niż Konstantyn – nie rzkąc 
Fokas – był, iż inaczej się rzecz ma – zob. wyżej tekst III 221–278, gdzie uzasadniano prymat papieża 
w Kościele.

nie rzkąc Fokas – nie wspominając Fokasa.

280
iż „Bonifatius” papież u Fokasa otrzymał, aby Kościół Piotrów był głową wszech Kościołów, a iż Kon-
stantyn uchwalił, aby Kościół rzymski albo zwirzchność miał tak nad cztyrmi przedniejszymi stolicami: 
aleksandryńską, antyjocheńską, konstantynopolską i hijerozolimską, jako też nad wszystkimi inymi Ko-
ściołmi po wszem świecie, a biskup rzymski albo papież wyż<sz>ym a przełożonym był nad wszystkimi 
kapłany, a iżeby wedle jego zdania wszystko stanowiono było, cóżkolwiek by ku chwale Bożej a mocności 
wiary przysłuszało – mowa o edykcie mediolańskim cesarza Konstantyna I Wielkiego z 313 roku oraz 
o uznaniu za pontyfikatu Bonifacego III (Bonifatius III, od 19 lutego 607 do 12 listopada 607 roku) 
przez cesarza Fokasa prymatu biskupa Rzymu nad Kościołem powszechnym.

Piotrów – dawna forma dzierżawcza, dziś: Piotrowy.

282
Za Konstantyna – zob. obj. I 133: Konstantyn cesarz krześcijański.
co było nie tylko przeciwko pospolitemu zwyczajowi a zachowaniu Kościoła krześcijańskiego, ale i prze-
ciw podaniu apostolskiemu i Słowu Bożemu, jako-ś wyższej słyszał – zob. wyżej tekst III 136–178, 194, 
199 (na temat urzędu duchownego oraz ustanawiania duchownych).
a nie jest tak sprostna duma, której by podpory jakiej w Piśmie Ś[więtym] rozum ludzki nie nalazł, 
zakrzywiając je, jako Piotr ś[więty] pisze – zob. 2P 3,16: „jako i we wszytkich liściech, o tym w nich 
mówiąc; w których są niektórze rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieuczeni i niestateczni wy-
kręcają, jako i inne Pisma, ku swemu własnemu zatraceniu”.

283
Ten błąd, iż na on czas Aeryjuszów uczeń rozsiewał, jako świadszą Epifanijusz i Augustyn ś[więty], a tak 
to swowoleństwo jedności Kościoła ś[więtego] szkodliwe chciał cesarz on dobry ustawą albo przykazanim 
a edyktem swoim powściągnąć – mowa zapewne o edykcie mediolańskim z 313 roku.

cesarz on dobry – tj. Konstantyn I Wielki.
Ten błąd, iż na on czas Aeryjuszów uczeń rozsiewał, jako świadszą Epifanijusz i Augustyn ś[więty] – 
zob. Epiph. Panar. 3,1, haeres. 75,3 = PG 42,505 oraz August. De haeres. 53 = PL 42,21–50. Zob. wyżej 
obj. III 158: I za obłędliwą miał Kościół Ś[więty] dumę Aeryjuszowę…
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Aeryjuszów – dawna forma dzierżawcza, dziś: Aeryjuszowy.
Epifanijusz – zob. obj. I 149: Epifanijusz.
Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.

abowim – pisze Mędrzec – iż królowie są słudzy Królestwa Bożego – zob. Mdr 6,2.5 (BT: Mdr 6,1.4): 
„Słuchajcież przeto, królowie, i rozumiejcie, nauczcie się, sędziowie kończyn ziemie”; „że będąc słu-
gami królestwa jego, nie sądziliście sprawiedliwie”.
a Dawid je upomina, aby służyli Panu w bojaźni – zob. Ps 2,11: „Służcie Panu w bojaźni a radujcie się 
mu ze drżeniem”.

284
acz nie wiem, by nie zmyślona ona ustawa Konstantynowa była, abowim kładzie konstantynopolską 
stolicę trzecią między przedniejszymi, której jeszcze snadź nie było, a jeśliż była, tedy jeszcze między 
przedniejszymi miejsca nie miała – Kromer ma tutaj na myśli tzw. Donację Konstantyna. W 1440 roku 
Lorenzo Valla, włoski humanista, w dziele De falso credita et ementita Constantini donatione declama-
tio przedstawił decydujące argumenty, że Constitutio Constantini to fałszerstwo. Trudno powiedzieć, 
czy Kromer znał utwór Valli. Należy jednak zauważyć, że jego popularność wzrosła w okresie refor-
macji wśród autorów protestanckich, ponieważ został wydrukowany w Niemczech w 1517 (reprint 
w 1520), a w Anglii – w 1525 roku. Traktat ujęto także w wydaniu zbiorczym dzieł Valli, jakie ukazało 
się w Bazylei w 1540 roku. Zob. także Monachus obj. III 2,278: Quamquam nescio…
Ale by też dobrze prawa ona ustawa Konstantynowa była – sens: Ale też gdyby nawet owa ustawa 
Konstantynowa była prawdziwa.
jako ani wiara o Ś[więtej] Trójcy a o Panie Krystusie, o której się też ustawa tegoż Konstantyna najduje – 
w tym przypadku zapewne chodzi o edykt mediolański z 313 roku.

285
Też-ci „concilium” niceńskie o tej to zwirzchności papieskiej uchwalało, gdy ustawiło, aby mimo zdanie 
papieża albo biskupa rzymskiego żadne koncylija nie bywały ani biskupi skazani albo osądzeni bywali, 
(o czym świadszy Julijusz papież Pirwszy i „concilium” wszystkiej Afryki przez Atanazyjusza ś[więtego] 
zebrane) – chodzi o synod w Aleksandrii (338/339), zwołany przez Atanazego Aleksandryjskiego 
w celu oczyszczenia się miedzy innymi z zarzutu nielegalnego wyboru na biskupa. W Apologia con-
tra Arianos Atanazego zachował się list synodalny biskupów egipskich w jego obronie z passusem 
poświęconym zestawieniu legalnego zgromadzenia, na którym został wybrany Atanazy, z synodami 
skierowanymi przeciw niemu, zwłaszcza z synodem w Tyrze (335) odbywającym się pod przewod-
nictwem Euzebiusza z Nikomedii. Ponadto w rzeczonym passusie Atanazy, jako legalnie wybrany, 
choć pozostający na wygnaniu, biskup, został przeciwstawiony Euzebiuszowi z Nikomedii – jego 
głównemu przeciwnikowi, który samowolnie opuścił biskupstwo w Bejrucie celem objęcia biskup-
stwa w Nikomedii. Euzebiusz uczynił to wbrew postanowieniom 15 kanonu soboru powszechnego 
w Nicei (czyli soboru nicejskiego I, w 325 roku), a więc de facto utracił tę godność, co – jak sugerują 
autorzy listu – podważa legalność zgromadzeń odbywających się pod jego przewodnictwem. Kwestie 
te były też podejmowane w listach przywołanych przez Atanazego, zob. Athan. Apolog. 6–8 = PG 
25,257–264 (list uczestników synodu w Aleksandrii) oraz Athan. Apolog. 21–35 = PG 25,281–308 
(list Juliusza I do Antiocheńczyków). Zob. także Dok. synod., t. 1, s. 97–100* (Epistula synodalis) 
oraz 110–123* (Epistula Iulii). Zob. ponadto wyżej obj. III 269: Julijasza papieża oraz obj. II 194: 
„Athanasius”.
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takież i rzymskie wnet potym, gdzie na końcu ta się ustawa najduje: aby żaden pirwszej stolice nie posą-
dzał, abowim wszystki stolice od niej sprawiedliwości oczekawają – Kromer wspomina rzekomy synod 
rzymski, przeprowadzony w czasie trwania I soboru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego I, 
w 325 roku) przez papieża Sylwestra I (zm. 335; pontyfikat w latach 314–335), i odwołuje się do treści 
ostatniego kanonu, zob. Conc. omn., t. 1, s. 362 (Romanae synodi can. 20) = Mansi 2,631–632. Zob. 
także Monachus obj. III 2,280: Romana synodus…
sinuessańskie „concilium” trzechset biskupów za Marcelina papieża tęż ustawę w sobie ma – synod w Si-
nuessie, datowany na 303 rok, nigdy się nie odbył. Tekst, który jest sprawozdaniem z przebiegu zgroma-
dzenia, Sinuessanae synodi gesta de Marcellino (PL 6,11–20), wchodzi w skład nieautentycznych doku-
mentów powstałych w kancelarii papieża Symmacha (pontyfikat w latach 498–516). Znajduje się tam 
sformułowanie, o którym pisze Kromer, zob. Conc. omn., t. 1, s. 291 = Mansi 1,1257 = PL 6,20: quoniam 
prima sedes non iudicabitur a quoquam. Zob. także Monachus obj. III 2,280: Quamquam et Sinuessana…

Marcelina papieża – na temat papieża Marcelina zob. obj. IV 117: Marcelina oraz 118: Prawda, iż 
palił kadzidło…

286
A list pirwszy Anakleta papieża a ucznia Piotra ś[więtego] o sądziech biskupów i o trudniejszych gad-
kach a więtszych sprawach zmienkę też czyni, iż to apostołowie z rozkazania Pańskiego między sobą 
ustawili, aby na Stolicę Piotrowę, to jest na namiastka jego, papieża rzymskiego wnoszone bywały – 
rzecz się tyczny nieautentycznego listu papieża Anakleta ze zbioru Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. 
Decret. coll. = PL 130,72. Zob. obj. III 158: Klimunt, a także Anaklet.

287
Tarrakońskie „concilium” w Hiszpanijej przed tysiącem albo jedenaściąset lat do Hilaryjusza papieża tak 
pisało – synod w Tarragonie odbył się w 465 roku i listownie informował papieża Hilarego (Hilarius, 
zm. 468, pontyfikat w latach 461–468) o planach biskupa Calahorry – Sylwana.

przed…jedenaściąset lat – tj. przed 1100 laty.
„By też dobrze żadne przymuszanie porządku kościelnego k temu nie cisnęło, zaiste mielibyśmy żędać 
onego przywileja Stolice Waszej, za którym osobliwe kazanie nabłogosławieńszego Piotra za przyjęcim 
kluczów Królestwa po zmartwywstaniu Zbawiciela wszech oświeceniu po wszystkim świecie poradziło, 
którego namiastka przełożeństwo albo zwirzchność jako przewyższa, tak się jej wszystcy bać i wszystcy 
ją miłować mają” – sens: Gdyby nawet żadne też wymogi rozporządzeń kościelnych do tego nie przy-
muszały, zaprawdę domagalibyśmy się owego przywileju waszej stolicy, dzięki któremu szczególne 
obwieszczenie najbłogosławieńszego Piotra, wskutek przyjęcia kluczy Królestwa po zmartwychwsta-
niu Zbawiciela, postarałoby się o oświecenie wszystkich na całym świecie, którego to następcy władza 
czy zwierzchnictwo tak jak wszystko przewyższa, tak wszyscy się jej bać, jak i miłować powinni. Cytat 
za dokumentem ze zbiorów Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,928–929 = 
Conc. omn., t. 2, s. 282 = Mansi 7,924–925. Zob. także Monachus obj. III 2,280: Tarraconense vero 
Hispanorum concilium…

288
Damaza papieża – zob. wyżej obj. III 263–265: Damaza papieża.
„Nabłogosławieńszemu Panu i apostolskim dostojeństwem podwyższonemu, Świętemu Ojcowi ojców, 
Damazowi Papieżowi a Nawyższemu wszech biskupów Biskupowi Stefan arcybiskup zboru murzyńskiego 
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i wszystcy biskupi z trzech zborów albo koncylij afryckiej krainy”, gdzie mu tak piszą ci biskupi: „Oznaj-
miamy Waszemu Błogosławieństwu, iż niektórzy bracia w sąsiedstwie naszym niektórą bracią naszę, 
to jest wielebne biskupy, nie poradziwszy się Was, z ich stopnia zrzucają albo o to się kuszą, gdyż ustawy 
wszech ojców ku tci nabłogosławieńszego Piotra Waszej Stolicy zachowały rozsądek biskupów, a koniec 
około nawyższych spraw kościelnych i wszystek wyrok o rzeczach boskich”– cytat za dokumentem ze 
zbiorów Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,659–660 = Conc. omn., t. 1, s. 462 = 
Mansi 3,430. Zob. także Monachus obj. III 2,280: Extat etiam epistola episcoporum Mauritaniae…

Stefan arcybiskup zboru murzyńskiego – chodzi o bliżej nieznanego biskupa z północno-zachodniej 
Afryki.

gdyż ustawy wszech ojców, ku tci nabłogosławieńszego Piotra, Waszej stolicy zachowały, rozsądek 
biskupów a koniec około nawyższych spraw kościelnych i wszystek wyrok o rzeczach boskich – sens: 
chociaż ustawy wszystkich ojców (tj. biskupów Rzymu) zachowały dla urzędu biskupa Rzymu wła-
dzę osądzania biskupów oraz rozstrzygania najważniejszych spraw kościelnych i moc rozsądzania 
w sprawach boskich.

289
Na ten list odpisując, „Damasus” pisze, iż wedle ich napominania, i owszem, wedle Pańskiego przyka-
zania, gdyż nad domem jego, to jest nad powszechnym Kościołem, biskupią posługę przyjął, pilnie czuć 
musi. I przypomina im, iż oni wiedzą, iż Apostolska Stolica, to jest rzymska, ustawiona jest od Boga 
pewnym a nieporuszonym gruntem albo utwirdzenim, a najaśniejszym napisem kapłanów jego, to jest 
wszech biskupów a wirzchem Kościołów. A przypomniawszy słowa Pańskie do Piotra: Tyś jest Piotr 
etc., przykłada o sobie, iż jest jego namiastkiem i wszystcy biskupowie rzymscy byli, są i będą – jest to 
parafraza z listu papieża Damazego I, ze zbiorów Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = 
PL 130,660–661 = Conc. omn., t. 1, s. 463 = Mansi 3,431–432. Zob. także Monachus obj. III 2,280: 
Ad hanc epistolam ita ipsis respondet Damasus…

Tyś jest Piotr etc. – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej obj. III 29).

290
Kartaiński też synod za czasów Augustyna ś[więtego], na którym było około 70 biskupów, pisze do 
Innocentyjusza papieża, oznajmując mu sprawę swoję przeciwko Celestyjuszowi kacyrzowi, aby mocą 
Stolice Apostolskiej potwirdzona była, a błąd Pelagijuszów, który się był po wielu krain rozsiał, potę-
pion był, iżeby się w tym on papież, jako pastyrz nad nimi, zlutował. A to potwirdzenia od niego, jako 
od przełożonego, proszą, a pastyrzem go swoim być wyznawają. A jaśniej to odpis Innocentyjuszów 
wyjądrza – nie chodzi tutaj o V synod w Kartaginie, który zgromadził się pod przewodnictwem ów-
czesnego biskupa Kartaginy Aureliusza na początku maja 418 roku. Zgromadzeni biskupi nie mogli 
wystosować listu do papieża Innocentego I (Innocentius I, zm. 417; pontyfikat w latach 401–417), 
ponieważ ten od roku już nie żył. Mowa o konferencji w Kartaginie w 411 roku, która zajmowała się 
m.in. błędami doktrynalnymi Pelagiusza i jego zwolennika Celestiusza. List do papieża Innocentego, 
zob. Conc. omn., t. 1, s. 541–542 = Mansi 4,321–324 = PL 130,722–725. W marginalium znajdują się 
również odwołania do listów Augustyna z Hippony, w których pojawiają się wzmianki o tym wyda-
rzeniu, zob. August. Epist. 175–178 = PL 33,758–774. Zob. także Monachus obj. III 2,281: Iam vero et 
Carthaginen[sis] quinta Synodus…

Pelagijuszów – tj. Pelagiusza, zob. I 122: Pelagijusz.
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291
Przed dwiemanaścieset lat „Athanasius” ś[więty], aleksandryński patryjarcha, ze wszystkimi biskupy 
egipckimi, tebańskimi i libiskimi, z aleksandryńskiego synodu Feliksowi papieżowi pisząc, do niego się 
uciekają w trudnościach swych, które cirpieli od kacyrzów, wyznawając, iż Stolica Rzymska jest nawyż-
sza, od której przodkowie ich święcenie albo stawienie, ustawy i pomoc brali, a iż Bóg jego i przodki jego, 
apostolskie biskupy, to jest papieże rzymskie, na wirzchu postawił i rozkazał im mieć pieczą o wszech Ko-
ścielech, a iż ustawy kościelne opiewają, aby o rzeczach więtszych nic nie było uchwalono bez rzymskiego 
biskupa, i „concilia” aby nie bywały zbirane ani biskupi sądzeni bez niego, wedle ustawy niceńskiego 
„concilium”, a iż tejże Stolicy Rzymskiej osobliwym przywilejem użyczona jest od Pana moc wiązania 
i rozwięzowania, a iż on, papieżem będąc, jest Piotrem a gruntem słupów kościelnych, to jest biskupów, 
a książęciem, mistrzem i głową wszech – nawiązanie do listu biskupów afrykańskich do antypapieża 
Feliksa (Felix, zm. 365; pontyfikat w latach 355–358), zob. Conc. omn., t. 1, s. 441 = Mansi 3,404–405 = 
PL 130,639–640. Zob. także Monachus obj. III 2,289: Ideo, pater beatissime…

Przed dwiemanaścieset lat – tj. Przed 1200 laty.
Athanasius” ś[więty] – zob. obj. II 194: „Athanasius”.
z aleksandryńskiego synodu – najprawdopodobniej chodzi tutaj o synod w Aleksandrii z 362 roku. 

Rozważano podczas niego kwestię bóstwa Ducha Świętego, a także terminologii trynitarnej oraz 
trwającej wówczas schizmy antiocheńskiej.

292
Tymże obyczajem dalej niż we dwuset lat potym za Justynijana cesarza, gdy „A<n>the<m>ius” kon-
stantynopolski a „Severus” antyjocheński patryjarchowie, znowiwszy kacyrstwo Eutychesa, uczynili byli 
wielkie zamieszanie na wschód słońca, drudzy biskupowie onych krain, którzy się prawej a starej wiary 
dzierżeli, zebrawszy się na „concilium” w Konstantynopolu, jednostajnie się pisanim swym do Agapeta 
papieża, jako do głowy a namiastka Piotra ś[więtego], uciekli. A za ich staranim papież on Sewera, jako 
jawnego kacyrza, zaklął, Antemijusza z biskupstwa złożył. A gdy potym do Konstantynopola papież 
przyjachał, nie mógł tego na nim cesarz ani prośbą, ani groźbą przewieść, aby Antemijusza zaś ku bi-
skupstwu przywrócił, i owszem, musiał go wygnać, czyniąc egzekucyją wyroku papieskiego – dwaj wspo-
mniani patriarchowie: Antym I z Konstantynopola (Anthemius I Constantinopolitanus, na urzędzie 
w latach 535–536) oraz Sewer z Antiochii (Severus Antiochenus, urzędował w latach 512–518), byli 
monofizytami. Antym z tego powodu został usunięty ze swojego urzędu, zaś Sewera ekskomunikowa-
no na mocy decyzji – przybyłego do Bizancjum – papieża Agapita I (Agapetus I, zm. 536; pontyfikat 
w latach 535–536) i uchwały synodu konstantynopolitańskiego z maja 536 roku. Cesarzowa Teodora, 
żona Justyniana I Wielkiego, pomogła schronić się Antymowi.

dalej niż we dwuset lat potym – tj. przeszło 200 lat potem.
kacyrstwo Eutychesa – zob. obj. I 122: Eutyches.

czego się dziś szaleni ludzie domagają – aluzja do ekskomuniki Lutra nałożonej nań przez papieża 
Leona X w 1521 roku. W konsekwencji wydany w kilka miesięcy później przez cesarza Karola V edykt 
wormacki skazywał Lutra i jego stronników na banicję. Przed prześladowaniami uchronił reformatora 
elektor saski Fryderyk III Mądry, ukrywając go na zamku w Wartburgu.

293
Za Konstancyjusza cesarza kacyrskiego zebrało się było w Antyjochijej na „concilium” dziewięćdzie-
siąt biskupów kacyrskich i złożywszy aleksandryńskiego i konstantynopolskiego patryjarchę i niektóre 
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ine biskupy, jako-m wyższej powiedział, dla wielkich występów ich, jako mienili, insze na ich miejsca 
wstawili, i pisali do Julijusza papieża Pirwszego, z którym się około wiary nie zgadzali, prosząc go, aby 
on onę sprawę ich około złożenia biskupów i wstawienia inszych potwirdził, a gdzieby tego nie czynił, 
grożąc, iż go posłuszni być nie chcieli – synod w Antiochii (341) został zwołany przez przychylnego 
arianom cesarza Konstancjusza II. W trakcie synodu m.in. złożono z urzędu biskupiego Atanazego 
z Aleksandrii, Pawła I z Konstantynopola oraz Marcelego z Ancyry i ułożono trzy Wyznania wiary, 
z których drugie zostało uznane za oficjalne Wyznanie synodu. Jego uczestnicy zwrócili się do papieża 
Juliusza I o akceptację podjętych w Antiochii postanowień. Zob. Monachus obj. III 2,293: Tempore 
Constantii imperatoris…

Za Konstancyjusza cesarza kacyrskiego – zob. wyżej obj. III 270: spominając niejakie „concilium”…
Julijusza papieża Pirwszego – zob. wyżej obj. III 269: Julijasza papieża.
aby on onę sprawę ich około złożenia biskupów i wstawienia inszych potwirdził – sens: aby on za-

twierdził tę ich decyzję, dotyczącą odwołania biskupów i powołania innych.
gdzieby tego nie czynił – sens: gdyby tego nie uczynił.
iż go posłuszni być nie chcieli – sens: że nie chcą okazywać mu posłuszeństwa.

294
przywrócił ony wygnane biskupy i przyjęli je ludzie, odstąpiwszy onych, które im był zbór on złościwy 
wstawił – papież Juliusz I poparł ustalenia synodu w Rzymie (340/341), podczas którego uznano 
Atanazego z Aleksandrii oraz Marcelego z Ancyry za prawowiernych. W trakcie synodu w Sardy-
ce (343/344) biskupi wschodni nie chcieli zaakceptować postanowień synodu rzymskiego. Atanazy 
i Marceli zostali więc uniewinnieni wyłącznie przez biskupów Kościoła zachodniego (biskupi wschod-
ni na znak protestu przeciw obecności wspomnianej dwójki obradowali w pobliskim Filippopolis). 
Atanazy wrócił na biskupstwo aleksandryjskie dopiero w 346 roku.
co cesarzowi winni byli, a co Bogu – zob. Mt 22,21: „Oddajcież tedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co 
jest Bożego Bogu”; por. to samo Mk 12,17; Łk 20,25.

295
za pogańskich cesarzów jeszcze, rychlej niżli we dwuset lat po Bożym narodzeniu, szczął się był 
spór między krześcijany około Święta Wielkonocnego, iż papież chciał, aby nie było święcone, jedno 
w niedziele, a grecy i ini biskupowie na wschód słońca k temu przystać nie chcieli, ale z Żydy w peł-
nią kwietnia księżyca, któregożkolwiek dnia przypadła, to święto obchodzili, mieniąc, iż tak im Jan 
ś[więty] i niektórzy ini apostołowie podali i zostawili, a iż sam Pan Krystus tak je obchodził. Nie 
dbając na to, Wiktor papież i męczennik ś[więty] rozpisał po wszem krześcijaństwie, przykazu-
jąc biskupom, aby się na postronne „concilia” we wszech państwach zebrali (bo powszechne trudno 
było zebrać przed pogany), a na jednę rzecz się zgodzili. I zebrawszy się we Francyjej niektórzy, dru-
dzy w Grecyjej, drudzy w Poncie, drudzy w Palestynie, zgodnie wszystcy przestali na zdaniu papie-
skim. Azyjscy tylko, zebrawszy się w Efezie, nie chcieli się dać zeprzeć z dumy swej, dla czego je Wik-
tor papież on zaklął i od jedności Kościoła ś[więtego] jako odszczepieńce a kacyrze odrzucił – zob. 
tekst II 243. Papież Wiktor I zarządził zwołanie synodów biskupich, które odbyły się w różnych 
miastach, w sprawie oceny praktyki obchodzenia Paschy zgodnie z kalendarzem żydowskim. Sy-
nody przystały na propozycję papieża, poza Kościołami azjatyckimi. Wiktor I planował eksko-
munikować te ostatnie, ale wstawił się za nimi Ireneusz z Lyonu, krytykując stanowisko Stolicy 
Apostolskiej.
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za pogańskich cesarzów – czyli za panowania m.in. Kommodusa (Lucius Aurelius Antoninus Com-
modus, 161–192, rządził w latach 180–192) oraz Septymiusza Sewera (Lucius Septimius Severus, 
146–211, władał w latach 193–211).

rychlej niżli we dwuset lat – tj. krócej niż 200 lat.
mieniąc, iż tak im Jan ś[więty] i niektórzy ini apostołowie podali i zostawili, a iż sam Pan Krystus tak 

je obchodził – zob. Mk 14,12; J 19,14; 1Kor 5,7; 1Kor 15,4: „I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę 
ofiarowali”; „A był dzień Przygotowania Paschy”; „Abowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus”; 
„iż też powstał z martwych trzeciego dnia według Pisma”.
„quartodecimani” albo „téssares kaí dekatítas” – ostatnie z wyrażeń to grecka transkrypcja τέσσαρες 
καὶ δεκατίτας (forma accusativus pluralis), por. obj. II 237: tesareskie dekatyty.

296
I tak to trwało aż do niceńskiego powszechnego „concilium”, gdzie oni uporu swego odstąpili – podczas 
I soboru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego I, w 325 roku) postanowiono, że Wielkanoc 
będzie obchodzona przez wszystkich chrześcijan wspólnie, niezależnie od kalendarza żydowskiego 
(przyjęto system aleksandryjski, zgodnie z którym Wielkanoc miała być obchodzona w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca), zob. Conc. omn., t. 1, s. 352 = Niceph. HE 8,24 = PL 
146,94; zob. także Mansi 2,911 oraz Dok. sob., t. 1, s. 52–53 (Epistula Nicaeni concilii ad Aegyptios). 
W Conc. omn. została przedrukowana wersja listu zachowana w Historii kościelnej Nicefora Kallistosa, 
w szesnastowiecznym przekładzie na łacinę dokonanym przez Johanna Lange. Nie zachowała się jed-
nak część starożytnej wersji łacińskiej, w której jest mowa o ustaleniu daty obchodów Wielkanocy. Na 
temat innych źródeł i wersji zob. Dok. sob., t. 1, s. 47 (przyp. 31). Zob. także Monachus obj. III 2,301: 
Duravitque schisma illud amplius centum annos…
O tym wszystkim świadszą listy Wiktora papieża, Ireneusza lugduńskiego a Polikrata efeskiego biskupów, 
które do siebie pisali – mowa o korespondencji będącej rezultatem sporu o datę dzienną świętowania 
Wielkanocy, rozgrywającego się między papieżem Wiktorem I i Polikratesem z Efezu. Mediatorem 
w sporze był Ireneusz z Lyonu. Zob. także obj. II 243: Ano za czasów Wiktora…

Wiktora papieża – zob. obj. II 243: Wiktora papieża.
Ireneusza Lugduńskiego – zob. wyżej obj. III 259: Ireneusz, biskup lugduński…
Polikrata efeskiego – Polikrates z Efezu (Polycrates Ephesinus, ok. 130–196), biskup efeski praw-

dopodobnie od 161 roku. Był zaangażowany w spór z papieżem Wiktorem I, dotyczący terminu 
świętowania Wielkanocy.
Euzebijusz też i Sokrates w piątych księgach swych „Historyj kościelnych” – zob. Euseb. HE 5,23 = PG 
20,489–508; Socr. Sch. HE 5,22 = PG 67,625–646. Zob. także obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński oraz 
obj. II 175: Sokratesa, a także Monachus obj. III 2,301: Haec ita acta esse…

297
nie inaczej ważyło i waży, jedno jako Ewanjelije – tj. nie inaczej poważało i poważa (ceni), tylko jak 
Ewangelie.
Jużeś słyszał niceńskiego, które pirwsze było, ustawę, z której się zwirzchność papieska okazuje – mowa 
o I soborze powszechnym w Nicei (czyli soborze nicejskim I, w 325 roku), w trakcie którego porusza-
no kwestię prerogatyw biskupa Rzymu, zob. wyżej tekst i obj. III 285: Też-ci „concilium” niceńskie…
Wtóre było konstantynopolskie, trzecie efeskie – mowa o II soborze powszechnym w Konstantynopolu 
(czyli soborze konstantynopolitańskim I, w 381 roku) oraz o III soborze powszechnym w Efezie (431).

Rozmowa III [293]–[297]
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W efeskim, gdzie dwieście biskupów z Cyrylem aleksandryńskim patryjarchą jako porucznikiem pa-
pieskim Nestoryjusza patryjarchę konstantynopolskiego napominali, aby przedsięwzięcia swego kacy-
rskiego poniechał, a gdzieby nie przestał, iż go po kresie albo czasie od Celestyna papieża zamierzo-
nym za odrzuconego mieć chcieli, i tak uczynili – sens: aby wszelako odstąpił od swego heretyckiego 
przekonania, a gdyby tego nie zrobił, że go po wyznaczonym przez papieża Celestyna czasie będą 
traktować jak potępionego, i tak się stało. Prawdopodobnie rzecz dotyczy listu uczestników syno-
du w Aleksandrii, zwołanego około 430 roku przez patriarchę aleksandryjskiego Cyryla w sprawie 
poglądów Nestoriusza, podczas którego ten ostatni otrzymał – wspomniane przez Kromera – ulti-
matum dotyczące odwołania swoich poglądów w czasie wyznaczonym przez papieża Celestyna I 
pod groźbą kary potępienia. Autorstwo listu było błędnie przypisywane uczestnikom III soboru 
powszechnego w Efezie w 431 roku, sam list natomiast zachował się w aktach tegoż soboru, zob. 
Conc. omn., t. 1, s. 603–604 (Epistola concilii Alexandrini Aegyptiacae dioecesis ad Nestorium) = Mansi 
4,1067–1072 (ogólnie 1067–1096, rozdz. 26 i 27 akt III soboru powszechnego w Efezie). Na te-
mat wspomnianego synodu zob. Mansi 4,551–552. Zob. też Monachus obj. III 2,296: In Ephesino 
quidem…

Cyrylem aleksandryńskim – zob. obj. I 116: „Cyrillus”.
Nestoryjusza – zob. obj. I 16: Nestoryjusz.
Celestyna papieża – Celestyn I (Caelestinus I, zm. 432), papież w latach 422–432. Poparł decyzje 

III soboru powszechnego w Efezie (431), potępiające poglądy Nestoriusza. Był również przeciwnikiem 
nowacjanizmu i pelagianizmu.

299
W konstantynopolskim, gdzie oni biskupowie, których było sto i pięćdziesiąt, uchwalili, aby konstanty-
nopolski biskup pirwsze miejsce a dostojeństwo miał po rzymskim – chodzi o postanowienia II soboru 
powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku), zob. Conc. 
omn., t. 1, s. 488 (I concilii Constantinopolitani can. 5 al. 3) = Mansi 3,573 = Dok. sob., t. 1, s. 72–73.
a iż – zgadzając się z Damazem papieżem – Apollinara Laodyckiego i Tymoteusza Aleksandryńskiego 
biskupa, kacyrze, odrzucili – zob. Theod. HE 5,8–10 = PG 82,1209–1222. Zob. także Monachus obj. 
III 2,296: In Constantinopolitano vero.

z Damazem papieżem – zob. wyżej obj. III 263–265: Damaza papieża.
Apolinara Laodyckiego – zob. obj. I 16: „Apollinaris”.
Tymoteusza Aleksandryńskiego biskupa – chodzi o Tymoteusza, apolinaryjskiego biskupa Aleksan-

drii, ucznia Apolinarego z Laodycei.
Acz ona ustawa o dostojeństwie konstantynopolskiego biskupa, iż była mimo wolą papieża a stare 
ustawy albo zwyczaj Kościoła powszechnego uczyniona, mocy nie miała, choć była potym w sześci-
dziesiąt lat przez chalcedońskie „concilium” powtórzona, co się jaśnie okazuje z pisma Leona papie-
ża, Anatolijusza patryjarchy konstantynopolskiego, Marcyjana i Walentynijana cesarzów i wszystkie-
go onego zebrania sześciset i trzydzieści biskupów, bo się przedsię potym wszystcy ci, i patryjarcha, 
i cesarzowie, i „concilium”, u Leona o potwirdzenie starali, a jednak nic na on czas nie otrzyma-
li – zgodnie z 28 kanonem IV soboru powszechnego w Chalcedonie (obradującego w 451 roku) 
Anatoliusz (Anatolius Constantinopolitanus, 449–458) jako biskup Konstantynopola mógł się 
tytułować patriarchą (drugim rangą po biskupie Rzymu, przed biskupem Aleksandrii oraz An-
tiochii), co wywołało opór papieża Leona I Wielkiego. Zawarte w tekście informacje obecne są 
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w korespondencji wspomnianego papieża z uczestnikami IV soboru powszechnego w Chal-
cedonie, zob. Conc. omn., t. 1, s. 206 (Chalcedonensis concilii can. 28) = Mansi 3,370 = Dok. sob., 
t. 1, s. 251.

Leona papieża – zob. obj. III 240: Lew papież.
Marcyjana – Marcjan (ok. 392–457), cesarz wschodniorzymski w latach 450–457. W 451 roku 

zwołał IV sobór powszechny w Chalcedonie, był przeciwnikiem monofizytyzmu. Zob. także obj. 
III 48: wtóre „concilium” powszechne…

Walentynijana – Walentynian III (Flavius Placidus Valentinianus / Valentinianus III, 419–455), 
cesarz zachodniorzymski od 425 roku. Działając wspólnie z papieżem Leonem I, wydał w 444 roku 
dekret, przyznający biskupowi Rzymu zwierzchnictwo nad Kościołami lokalnymi.

300–301
Ale jaśniej tę zwirzchność papieską onoż „concilium” chalcedońskie wyznawa…Tamże ono „concilium” 
i w inych sprawach wedle zamierzenia papieskiego przy legacyjech jego się sprawowało i Dyjoskora potę-
piło – Dioskur I, biskup Aleksandrii (Dioscorus Alexandrinus, 444–451), przewodniczył obradom sy-
nodu „zbójeckiego” w Efezie (449), na którym – za przyzwoleniem cesarza Teodozjusza I Wielkiego – 
zaakceptowano monofizyckie nauczanie Eutychesa. Decyzję tę unieważnił zwołany dwa lata później 
IV sobór powszechny w Chalcedonie (początkowo odbywający się w Nicei). Jego decyzją także eks-
komunikowano Dioskura. Zob. Evagr. Sch. HE 2,4 = PG 86b,2497–5010. Zob. też obj. II 189: Wielkie 
w Efezie… oraz Monachus obj. III 2,296: Deinde quod id…

wyżej namienionego papieża – tj. Leona I Wielkiego.
„Theodosius” cesarz – zob. wyżej obj. III 48: wtóre „concilium” powszechne…
Leona papieża – zob. wyżej obj. III 240: Lew papież.
Eutyches – zob. obj. I 122: Eutyches.
Flawijana biskupa – zob. wyżej obj. III 212: jeden drugiego z urzędu składał tak…
od papieża – wciąż mowa o Leonie I Wielkim.
z wolą papieską – tj. mając papieskie pozwolenie, zgodnie z wolą papieża.
po wtóre – tj. po raz drugi.

301
A dawając przyczynę potępienia tego, tak pisze: iż on nad ine złości swoje to przydał, iż przeciwko 
stróżowi winnice Pana Zastępów, który od samego Zbawiciela naszego postanowion jest, szaleństwo 
swe okazał. I wykładają sami, który to stróż: on, do którego to piszą, papież; iż chciał tego, który zwykł 
jednocić ciało Kościoła, zakląć – zob. Leo Epist. 98,1–2 (ad Leonem) = PL 54,951–954 = Conc. omn., 
t. 2, s. 137 (Chalcedonensis concilii act. 3) = Mansi 6,147.150. Zob. także Monachus obj. III 2,297: 
Reddentes autem patres illi…
gdzie też Piotra ś[więtego] zowie skałą i gruntem powszechnego Kościoła i prawej wiary – ściślej, to 
Leon I w liście soborowym nazwany jest vocis beati Petri omnibus constitutus interpres, zob. Leo 
Epist. 98,1 (ad Leonem) = PL 54,951 = Conc. omn., t. 2, s. 137 (Chalcedonensis concilii act. 3) = 
Mansi 6,147. Zob. także Monachus obj. III 2,297: Qua de re nos tam diu loquimur… Por. tak-
że Mt 16,18; 1Tm 3,15: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go”; „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz spra-
wować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (por. wyżej 
obj. III 29).

Rozmowa III [298]–[301]
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„Palaeologus” cesarz, a Józef patryjarcha konstantynopolski, Izydor kijowski metropolit, jakom wyższej 
powiedział – zob. obj. III 209: Też to wiemy… (tu m.in. mowa o części florenckiej XVII soboru po-
wszechnego w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie, 1439–1442).
przed stem i dwiemanaście lat – tj. przed 112 laty; 112 lat temu.
„Też wyrzekamy albo uchwalamy, iż święta stolica Apostolska a biskup rzymski albo papież przełożeń-
stwo ma nad wszystkim światem, a iż tenże biskup rzymski jest namiastkiem błogosławionego Piotra, 
książęcia apostolskiego, a prawym porucznikiem Krystusowym i wszystkiego Kościoła głową, a wszyst-
kich krześcijanów ojcem i nauczycielem, a iż jemu w błogosławionym Pietrze podana jest od Pana na-
szego Jezu Krysta zupełna moc paść, rządzić i sprawować powszechny Kościół, jakoż się to w sprawach 
powszechnych koncylij a w świętych ustawach najduje” – cytat z 17 postanowienia z bulli Laetentur 
caeli, zob. Conc. omn., t. 4, s. 466–467 (Laetentur caeli, art. 17) = Mansi 31,1031–1032 = Dok. sob., t. 3, 
s. 474–475. Zob. także Monachus obj. III 2,299: Id vero non iam obiter significat…

304
by też dobrze w niczym inym – tj. gdyby nawet w niczym innym.
A nie mając Kościoła za matkę, nie ma też Boga za ojca, a nie krześcijaninem ani bratem, ale obcym 
i nieprzyjacielem nam jest, jako Cypryjan ś[więty] pisze, jakożkolwiek Ewanjeliją, Słowem Bożym i Kry-
stusem się buci – zob. Cypr. Unit. Eccl. 10 = PL 4,503.

Cypryjan ś[więty] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
od jedności Kościoła apostolskiego łączą – tj. oddalają od jedności Kościoła apostolskiego.

305
Melanchtona – zob. obj. I 17: Filip.
angielskich zbiegów – najprawdopodobniej Kromer nawiązuje tutaj pośrednio do osoby Jana Łaskiego 
(Ioannes a Lasco / Ioannes Lascus, 1499–1560), działacza reformacyjnego i teologa kalwińskiego, który 
w latach 1550–1553 był aktywny jako superintendent założonej w Londynie przez króla Edwarda VI 
gminy protestanckiej dla uchodźców.
Kalwina – zob. obj. I 56: Kalwinem.
Lutera – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
Husa – zob. obj. I 35: Husowych.
Wiklefa – zob. obj. I 35: Wiklefowych.
wyższej namienionego, „concilium” konstantynopolskiego – zob. m.in. wyżej tekst III 49.

306
jako słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawo-
wać w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”.
przeciw któremu brony piekielne, jakożkolwiek mocne a usilne, na wiek wiekom nie przemogą, wedle 
obietnice Pańskiej – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (por. wyżej obj. III 29).

308
Ma li się prawda znać – sens: Jeśli chcemy poznać prawdę (jeśli nie chcemy niczego zatajać i być 
uczciwi wobec faktów).
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Będę li czas miał – tj. Jeśli będę miał czas.
Będzie li mi łacno, rad uczynię – sens: Jeśli będę wolny, chętnie tak uczynię.

O nauce Kościoła świętego  
Dworzanina z Mnichem rozmowa czwarta i ostateczna

Przemowa

1
użaliwszy się go „Ariadne” – tj. ulitowawszy się nad nim Ariadna. Nawiązanie do opowieści z mitologii 
greckiej o córce króla Krety Minosa, która uwolniła Tezeusza z labiryntu Minotaura przy pomocy 
kłębka nici.
budowanie ono misterne schodził i dobrze zaś z niego wyszedł – sens: ową kunsztowną budowlę prze-
szedł i pomyślnie z niej się wydostał.
gdy ludzie wszystko jakmiarz strząsają – sens: gdy ludzie niemal wszystko podważają.
co się dowodnie w pirwszych rozmowach Dworzanina z Mnichem okazało – odwołanie do treści dwóch 
pierwszych Rozmów, gdzie starano się wykazać niezgodność nauczania reformatorów ze Słowem 
Bożym (Rozmowa pirwsza) oraz udowodnić, iż filarami chrześcijaństwa jest nie tylko Słowo Boże, ale 
też nauczanie i tradycja Kościoła (Rozmowa wtóra).

2
nie sądząc, aliż wszystkę przetciesz – sens: nie osądzając (nie wydając sądów), dopóki wszystkiego 
nie przeczytasz.

3
A niechaj cię nie obraża trudność, jeśli która jest, której się trudno ustrzec, mówiąc albo pisząc o rzeczach 
takich i tak ważnych, a niebarzo zwyczajnych w języku naszym – sens: A niech nie zraża cię uciążliwość 
(lektury), jeśli taką napotkasz, a której trudno uniknąć, gdy mówi się o sprawach tak istotnych i mało 
podejmowanych w naszym języku.
dołóż się mędrszych i uczeńszych – poradź się tych, którzy są mądrzejsi i bardziej uczeni.
Terencyjusza – Terencjusz (Publius Terentius Afer, II wiek p.n.e.), komediopisarz rzymski, którego 
dzieła, na nowo odkryte w renesansie, wpłynęły na kształt komedii nowożytnej.
Owidyjusza – Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.), jeden z najwybitniejszych 
poetów rzymskich, którego utwory już w XVI wieku doczekały się przekładu na język polski.
Cyceronie – Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106–43 p.n.e.), rzymski filozof, mąż stanu, uznawany za 
jednego z najwybitniejszych mówców starożytności. Szczególnie zasłużony na polu retoryki, m.in. 
dzięki traktatowi De oratore.
a k temu „Locos communes” albo „Confessionem Augustanam”, albo katechizm jaki przetciwszy, za 
uczone i mądre się wydawają, o każdej rzeczy śmiele świegocąc (jako kiedy w nadętą macharzynę 
trzy ziarna grochu włoży) – sens: a do tego Loci communes (mowa o dziele F. Melanchtona) albo 
Confessio Augustana, albo jakiś katechizm przeczytawszy, uchodzą za uczonych i mądrych, na 
każdy temat swobodnie paplając (jak gdyby w nadmuchany pęcherz (balon) wrzucić trzy ziarna 
grochu).

Rozmowa III [302]–[308] / Rozmowa IV przedm. [1]–[3]
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jako kiedy w nadętą macharzynę trzy ziarna grochu włoży – wzmianka dotyczy grzechotek, które 
sporządzano z ziaren grochu wrzuconych do zasuszonego pęcherza; przywiązywano je dla zabawy 
do ogona psom lub kotom. Odgłos wydawany przez tę grzechotkę porównywano w utartym zwrocie 
do próżnych słów. Por. Rej, Żywot, t. 1, s. 262: „Abowiem ty pochlebne głosy, choć ci sie tak zda, iż 
cie przestrzegają, a iż ci rzkomo wiernie życzą, mają być przedsię pilnie uważane, bo takie słowa są 
jako groch w pęcherzu, które tylko iż brząkają a pożytku żadnego nie czynią, tylko, iż pies przed 
nimi ucieka, gdy mu je u ogona uwiążą, albo grad, gdy kołace po dachu, tedy przedsię nic owego nie 
szkodzi, co pod dachem siedzi”.
w Zakonie Pańskim rozmyślają we dnie i w nocy – zob. Ps 1,2: „Ale w Zakonie Pańskim wola jego, 
a w Zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy”.
a nie z nadętą dumą, których rozsądkowi ja też wszystkie rozmowy ty poddawam, nie sadząc się na swym ro-
zumie, który rad chełznam ku powolności Krystusowi – sens: a nie z zarozumiałym sądem (z pełnym pychy 
mniemaniem), których rozeznaniu i ja poddaję wszystkie te rozmowy, nie polegając na własnych możli- 
wościach osądu, które chętnie powściągam na rzecz zdania się na Chrystusa (poddania się Chrystusowi).

nie sadząc się na swym rozumie, który rad chełznam ku powolności Krystusowi – zob. 2Kor 10,5: 
„i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciw poznaniu Bożemu i w niewolą podbijając wszelki rozum 
pod posłuszeństwo Chrystusowe”.
który wespołek z Ojcem i Duchem Ś[więtym] jednym Bogiem będąc, pyszne rozprasza i przeciwi się im, 
a pokornym łaskę dawa – zob. Łk 1,51–52; Jk 4,6: „Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pyszne 
myślą serca ich. Złożył mocarze z stolice, a podwyższył niskie”; „Lecz więtszą łaskę daje. Przeto mówi: 
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa”.

4
Wyszły też teraz księgi pod imieniem synodu naszego polskiego po łacinie napisane, barzo pożytecz-
ne ku czytaniu w tych niniejszych zabiegoch i wątpliwościach około wiary i sprawy Zakonu naszego 
krześcijańskiego – podczas synodu piotrkowskiego w 1551 roku ogłoszono i przyjęto Confessio fidei 
catholicae Christiana, zredagowaną przez biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza (1504–1579). 
Confessio ukazała się drukiem po raz pierwszy w 1553 roku w Krakowie. Zob. także obj. I 60: Nadto 
w książkach…

Rozmowa Dworz[anina] z Mnichem  
o nauce Kościoła świętego

1
Rad-em-ci to k woli uczynił, aczem – po prawdzie – miał co inszego czynić – sens: Chętnie to dla ciebie 
uczyniłem, jakkolwiek miałem – prawdę mówiąc – zajmować się czym innym.
uczyć nieumiejętne, obłędliwe na drogę nawodzić, a smutne cieszyć Słowem Bożym – najprawdopodob-
niej mamy tutaj do czynienia z nawiązaniem do tzw. uczynków miłosierdzia względem duszy (m.in. 
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać).
siebie samego – tj. o sobie samym.

2
Ano Mojżesz długą modlitwą Amalechity pogany zwyciężył więcej niżli Jozue hetman ręką ze wszystkimi 
zastępy żydowskimi – zob. Wj 17,8–13: „I przyszedł Amalek, i walczył przeciwko Izraelowi w Rafidim. 
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I rzekł Mojżesz do Jozuego: Wybierz męże a wyszedszy walcz przeciw Amalekowi; ja jutro stanę na 
wierzchu pagórku mając laskę Bożą w ręce mojej. Uczynił Jozue, jako rzekł Mojżesz, i potykał się 
z Amalekiem. Lecz Mojżesz, i Aaron, i Hur wstąpili na wierzch pagórku. A gdy podniósł Mojżesz ręce, 
przemagał Izrael, a jeśli trochę opuścił, przewyciężał Amalek. A ręce Mojżeszowe były ciężkie: wziąw-
szy tedy kamień, podłożyli podeń, na którym usiadł; a Aaron i Hur podpierali ręce jego z obudwu 
stron. I zstało się, że się jego ręce nie spracowały aż do zachodu słońca. I obrócił w tył Jozue Amalek 
i lud jego paszczęką miecza”.

3
Ezechijasz też król żydowski nie mieczem, ale modlitwą Sennacheryba, mocnego a pysznego króla, pora-
ził, gdy za jego modlitwą anjoł Boży sto i ośmdziesiąt i pięć tysięcy ludzi w wojszce jego jednej nocy pobił – 
zob. 4Krl 19,14–19.35–36 (BT: 2Krl 19,14–19.35–36): „Gdy tedy wziął Ezechiasz list z ręki posłów 
i przeczedł ji, wstąpił do domu Pańskiego i rozciągnął ji przed Panem, i modlił się przed oczyma 
jego, mówiąc: Panie Boże Izraelów, który siedzisz na Cherubim, tyś sam jest Bóg wszytkich królów 
ziemie! Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń ucha twego a usłysz, otwórz Panie oczy twoje a wejźrzy, 
usłysz wszytkie słowa Sennacheryba, który przysłał, aby nam hańbił Boga Żywego! Prawdziwieć, 
Panie, królowie Asyryjscy spustoszyli narody i ziemie wszystkich. I bogi ich wrzucili w ogień: bo 
nie byli bogowie, ale robota rąk człowieczych, z drzewa i z kamienia, i wygubili je. Teraz tedy, Panie 
Boże nasz, wybaẃ nas z ręki jego, aby poznały wszytkie królestwa ziemie, iżeś ty jest Pan Bóg sam!”; 
„Zstało się tedy, onej nocy przyszedł Anjoł Pański i pobił w oboziech Asyryjskich sto ośmdziesiąt 
i pięć tysięcy. A wstawszy po ranu, ujźrzał wszytkie ciała umarłych, i odciągnąwszy odjachał. I wrócił 
się Sennacheryb, król Asyryjski, i mieszkał w Niniwie”.

4
I o Panie naszym pisze Łukasz ś[więty], iż się przydłuższym modlił – zob. Łk 22,41: „A on oddalił się 
od nich, jakoby mógł zacisnąć kamieniem, a klęknąwszy na kolana, modlił się”.

iż się przydłuższym modlił – sens: iż modlił się bardzo długo.
A na drugim miescu, iż nocował na modlitwie Bożej – zob. Łk 6,12: „I zstało się w one dni, odszedł na 
górę modlić się. I nocował na modlitwie Bożej”.
A na drugim, iż odchodził na puszczą i modlił się – zob. Łk 5,16: „A on ustępował na pustynią i modlił się”.
a jako sam mówi, iżeby szukał a zbawił to, co było zginęło – zob. Łk 19,10: „Bo przyszedł Syn Człowie-
czy szukać i zbawiać, co było zginęło”.

5
Tenże Łukasz też chwali Annę prorokinią, wdowę, iż z kościoła nie wychodziła, posty i modlitwami służąc 
Bogu we dnie i w nocy – zob. Łk 2, 36–37: „I była Anna, prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser: ta była 
barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem swym od panieństwa swego. A ta wdową aż do lat ośm- 
dziesiąt i czterzech, która nie odchadzała z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy”.
Świadszy też o Panie Krystusie, jako On uczył, iż mamy się zawsze modlić, a nie ustawać – zob. Łk 18,1: 
„I powiedział im też podobieństwo, iż się zawżdy modlić potrzeba, a nie ustawać”.

6
W tę-ż Paweł ś[więty] każe się Tessalończykom bez przestanku modlić – zob. 1Tes 5,17: „Bez przestanku 
się módlcie”.

Rozmowa IV przedm. [3]–[4] / tekst [1]–[6]
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W tę-ż – W ten sam sposób, tak samo.
ale nie przeto zgardzona a zarzucona ma być modlitwa – sens: ale z tego powodu modlitwa nie ma być 
wzgardzona i zaniechana modlitwa.
Paweł szczepi, Apollo pokrapia, ale Bóg sam pomnożenie dawa – zob. 1Kor 3,6: „Jam szczepił, Apollo 
polewał, ale Bóg dał pomnożenie”.
a którego wiele waży prośba jednego za drugim – sens: którego to (człowieka) prośba o łaskę dla innego czło-
wieka ma wielkie znaczenie; zob. Jk 5,16: „Spowiadajcie się tedy jedni drugim grzechów waszych i módl- 
cie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni: abowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego”.

7
ani-m ja to w ten obyczaj mówił, iżebych modlitwę sobie lekko ważył, ale iżebym-ci zakunsztował – sens: 
ani ja nie mówiłem w ten sposób, abym lekceważył sobie modlitwę, ale bym z ciebie nieco zażartował.
Umieją to dworzanie i kunszte<m> się prawdy a co na sercu mają namówić – sens: Potrafią to dworza-
nie i żartem porozumieć się co do prawdy i tego, co leży im na sercu.

8
Pirwszego dnia ukazałeś – zob. treść Rozmowy pirwszej, w której Mnich stara się wykazać, iż poglądy 
reformatorów są heretyckie, wewnętrznie sprzeczne i niezgodne ze Słowem Bożym.

9
Wtórego-ś dnia wywiódł – zob. treść Rozmowy wtórej, gdzie Mnich udowadnia, iż chrześcijaństwo 
oparte jest nie tylko na Słowie Bożym, ale również na nauce i Tradycji Kościoła.

10
wczora-ś opisał – zob. treść Rozmowy trzeciej, w której Mnich eksplikuje znaczenie jedności, świętości, 
powszechności i apostolskości jako znaków prawdziwego Kościoła (notae Ecclesiae), a także uzasad-
nia, dlaczego dotychczasowa struktura hierarchiczna Kościoła winna pozostać niezmieniona. Zob. 
obj. III 29: A my ji też zowiemy świętym, pospolitym…

11
jako słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawo-
wać w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (to jeden z częściej 
powracających cytatów biblijnych w Rozmowie czwartej, zob. niżej tekst i obj. IV 36, 51, 61, 67, 167, 
201, 204).
albo też snadź czasem brzuchowi swemu więcej niżli Panu Krystusowi służącą – zob. Rz 16,18: „Abo-
wiem takowi Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale brzuchowi swemu, a przez łagodne mowy 
i pobłażania zwodzą serca niewinnych”.
któremi się jarzmo Pańskie lub<i>eżne barzo obrzydziło a brzemię jego lekkie obciężyło – zob. Mt 11,30: 
„Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie”.

13
A tak to jest jeden obyczaj nauki, którym nas Kościół ś[więty] uczy przykłady a zwyczajmi po wszem 
krześcijaństwie z staradawna wziętymi. Tych naśladować, a jako nauki Kościoła ś[więtego] mocnie się 
dzierżeć mamy – argumenty biblijne i patrystyczne na rzecz Tradycji jako jednego z dwóch (obok 
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Pisma Świętego) źródeł poznania Objawienia zestawił podczas IV sesji XIX soboru powszechnego 
w Trydencie Marcello Cervini, późniejszy papież Marceli II. Powoływał się on m. in. na Jer 31,33; 
J 20,30; J 21,25; J 16,12–13; 2J 1,12; 3J 1,13–14; 1Kor 11.2.34; 2Kor 3,2–3; Flp 3,15; 4,8–9; 1Tes 4,1–2; 
2Tes 2,14, a także na pisma Pseudo-Dionizego Areopagity, Ireneusza z Lyonu, Orygenesa, Epifaniusza, 
Tertuliana, Cypriana z Kartaginy, Bazylego, Hieronima ze Strydonu i Augustyna z Hippony. Zob. CT 
5,1911, s. 14–18. Na autorytet tych ostatnich autorów wielokrotnie powołuje się w swych Rozmo-
wach… również Kromer. W nieco innym kontekście znajdziemy w bieżącej Rozmowie odniesienie do 
Flp 3,15, zob. IV 184: „Ale jeśli też co inego rozumiecie, i to wam Bóg oznajmił”…

14
Augustyn ś[więty] – zob. obj. I 12: Augustyn.
„W tych rzeczach, o których nic nie ustawiło Pismo Boże, zwyczaj ludu Bożego a wzięte obyczaje przod-
ków za Zakon albo ustawę dzierżany być mają. A jako przestępce ustaw Boskich, tak i ci, którzy gardzą 
zwyczajmi kościelnymi, powciągani być mają” – zob. August. Epist. 36,1 (ad Casulanum) = PL 33,136. 
Zob. także Monachus obj. IV 1,17: In his rebus…

15
Bazyli ś[więty] – zob. obj. I 101: „Basilius”.
„Nauki, które w Kościele dzierżą i każą, po części z pisanej nauki mamy, po części z apostolskiego poda-
nia do nas w tajemnicy albo przez cichą sprawę przyniesione przyjęliśmy…jakoż się z tego nauką jawnie 
popisować godziło?” – zob. Basil. De Spirit. Sanct. 27,66 = PG 32,187–190.
kto nas pismem nauczył znamieniem krzyża znamienować – tj. kto na piśmie pozostawił naukę, jak 
znakiem krzyża naznaczać.
Słowa wzywania przy sprawowaniu chleba dzięki a napoju błogosławienia – mowa o ofiarowaniu chle-
ba i wina, które przez słowa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy i wezwanie Ducha Świętego stają 
się Ciałem i Krwią Chrystusa oraz stanowią centralny moment liturgii eucharystycznej.
człowieka po trzykroć narzają – w starożytności chrześcijańskiej udzielano chrztu przez trzykrotne 
zanurzenie i wynurzenie się ze źródła chrzcielnego, co miało symbolizować śmierć dla grzechu i na-
rodziny do nowego życia; zanurzenie i wynurzenie z wody było także znakiem uczestnictwa chrzczo-
nego w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

16
Chryzostom ś[więty] też pisze, iż podanie kościelne mamy mieć za godne wiary – zob. Chrys. Hom. in 
Epist. II ad Thessal. 4,2 = PG 62,488.

Chryzostom ś[więty] – zob. obj. I 16: Chryzostom święty.

17
Damascen – Jan z Damaszku (Jan Damasceński / Ioannes Damascenus, ok. 675 – ok. 749), poeta, 
pisarz, ostatni teolog Kościoła okresu starożytnego. Znany głównie z traktatu dogmatyczno-filozo-
ficznego Πηγή γνώσεως (Źródło wiedzy) oraz z trzech mów przeciwko ikonoklastom, które stały się 
teoretyczną podstawą dla kultu obrazów oraz relikwii.
„Co Zakon krześcijański, który błądzić nie umie, przyjmuje a przez tak wiele wieków nieporuszenie cho-
wa, nie są próżne rzeczy, ale pożyteczne, Bogu przyjemne a zbawieniu naszemu służące” – zob. Damasc. 
Serm. de defunctis 3 = PG 95,250.

Rozmowa IV [6]–[17]
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18
„Jeśli kto widzi się spornym być, my takiego zwyczaja nie mamy ani Kościół Boży” – 1Kor 11,16: „A jeśli 
się kto zda być swarliwym: my nie mamy takiego obyczaju ani Kościół Boży”.
spór przypisuje, który na drugim miejscu kładzie między cielesnymi uczynkami, przykładając, iż kto 
co takiego czyni, nie dojdzie Królestwa Bożego – Ga 5,19–21: „A jawne są uczynki ciała, które są po-
rubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo, bałwochwalstwo, czarowania, nieprzyjaźni, 
swary zawiści, gniewy, niesnaski, rozterki, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady 
i tym podobne. O których opowiadam wam, jakom przedtym opowiedział, iż którzy takowe rzeczy 
czynią, Królestwa Bożego nie dostąpią”.

19
A mając też na baczności ono, co Augustyn ś[więty] pisał, iż co Kościół powszechny dzierży, a nie jest 
ustawiono przez „concilia”, ale zawsze trzymano, godzi się wierzyć, iż to nie inaczej, jedno władzą apo-
stolską jest podano – zob. August. De bapt. 4,24 = PL 43,174.
„Wiele rzeczy nie najdują się w piśmie apostolskim ani w koncylijach, które potym były, a wszakoż, iż 
chowane są we wszystkim Kościele, wierzymy, iż nie zinąd, jedno od apostołów są podane i zalecone” – 
zob. August. De bapt. 2,7 = PL 43,133.
Toż powtarza, odpisując na pytanie Januaryjusza – zob. August. Epist. 54,1 (Ad inquisitiones Ianuarii) = 
PL 33,200. Na dzieło Ad inquisitiones Ianuarii libri duo składają się listy 54 (księga I) oraz 55 (księga II). 
Zob. także Monachus obj. IV 1,22: Illa, quae non scripta…
W tę-ż i Bazyli ś[więty] pisze, co-m mało przedtym wyczytał – sens: W ten sam sposob pisze również 
święty Bazyli, co niedawno (nieco wcześniej) wymieniłem. Zob. wyżej tekst IV 15.

20
Abowim dałem wam przykład, jako-m ja uczynił, abyście wy takież czynili – por. J 13,15: „Abowiem 
dałem wam przykład, abyście, jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili”.

21
Piotr też ś[więty] pisze, iż Krystus umarł za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy stóp Jego naśladowali – 
1P 2,21: „bo i Chrystus ucierpiał za nas, zostawując wam przykład, abyście naszladowali tropów jego”.

abyśmy stóp Jego naśladowali – sens: abyśmy kroczyli Jego śladami, tj. szli za Jego przykładem.
A nie tylko Pan Krystus, ale i apostołowie przykłady wiele uczyli, jako się już z Augustyna i Bazylego 
powiedziało – odwołanie do passusów podkreślających, iż nauczanie Kościoła jest nauczaniem apo-
stolskim, zob. wyżej tekst IV 15 i 19.

22
Przeto Paweł ś[więty] też napomina Filipczyki, aby Jego naśladowali – zob. Flp 3,17: „Bądźcie naszla-
dowcami moimi, bracia, a upatrujcie te, którzy tak chodzą, jako macie wzór nasz”.
Także i Koryntczyki, a przykłada: „Jako ja też Krystusa”– zob. 1Kor 4,16; 1Kor 11,1: „Proszę was tedy, 
bądźcie naszladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów”; „Bądźcie naszladowniki moimi, jako i ja 
Chrystusowym”.
i przełożonych kościelnych przykładów każe naśladować – zob. Hbr 13,7: „Pamiętajcie na przełożone wasze, 
którzy wam mówili słowo Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary”. Zob. 
także obj. I 88: A bez pochyby wysłuchan jest…
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jako w onym nie możemy Pana naśladować, iżebyśmy poszcąc się czterdzieści dni i nocy, nic nie jedli 
ani pili – zob. Łk 4,1–2: „A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu i zaprowadzon jest od 
Ducha na puszczą, i był przez czterdzieści dni, kuszon od diabła. A nie jadł nic w one dni”.
Piotra ś[więtego] też w onym naśladować nie mamy, abyśmy się Pana Krystusa zaprzeli – zob. Mt 26,69–75; 
Mk 14,66–72; Łk 22,54–60; J 18,15–17.25–27 (scena trzykrotnego zaparcia się Piotra).
także przełożonych siedzących na stolicy Mojżeszowej, kiedy inaczej czynią niż uczą – zob. Mt 23,3: 
„Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, 
abowiem mówią, a nie czynią”.
co nam przystojno i możno jest – tj. co jest dla nas odpowiednie i możliwe.

24
Mięsopustna rozpustność, acz jest z dawna zwyczajna podobno po wszem krześcijaństwie, nie przeto jest 
kościelny ani wzięty zwyczaj – sens: Choć karnawałowa swawola jest od dawna praktykowana w ca-
łym świecie chrześcijańskim, nie stała się z tego powodu kościelnym ani powszechnie szanowanym 
zwyczajem.
Jako i świętokupstwo, aczkolwiek się po wszem krześcijaństwie barzo spospoliciło, jednak nie mamy go 
mieć za wzięty zwyczaj kościelny ani za naukę kościelną, abowim przeciwne jest nauce Piotra ś[więtego] 
w Sprawach Apostolskich – zob. Dz 8,18–20: „A ujźrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostol-
skich był dawan Duch Święty, ofiarował im pieniądze, mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby na którego 
bych kolwiek ręce włożył, wziął Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Pieniądze twe niech z tobą 
będą na zginienie! żeś mniemał, iżby dar Boży miał być za pieniądze nabywany”.
co stąd możesz obaczyć – tj. co możesz poznać stąd.
w insze suknie obłóczą – „w inszą suknię się oblec” to wyrażenie przysłowiowe (zacząć prowadzić inne 
życie), zob. NKPP „suknia” 22.
To-ć są „abusus”, a nie wzięte zwyczaje – sens: To są nadużycia, nie zaś (powszechnie) przyjęte 
zwyczaje.

25
Dosyć wedle nauki Ireneusza ś[więtego] wywiedzieć się, jako dzierżą czelniejsze Kościoły, w których 
apostołowie uczyli, a namiastkowie ich, biskupi, jeden po drugim bez przestanku trwają. I owszem, 
wedle tegoż Doktora ś[więtego] możemy i słusznie mamy przestać na jednym samym rzymskim, który 
naczelniejszy jest między wszystkimi, a z którym się wszystkie ine Kościoły, to jest wszystcy wierni, 
gdzieżkolwiek są, zgadzać muszą, a w którym zawżdy zachowano jest to, co jest przez apostoły podano – 
zob. Iren. Adv. haeres. 3,3 = PG 7a,848–849; por. niżej tekst i obj. IV 180.

Ireneusza ś[więtego] – zob. obj. III 259: „Ireneus”, biskup lugduński.

26
To-ć nie dziś ani wczora, ale już około czternaścieset lat, a nie Rzymianin, ale Grek, a ś[więtego] Jana Ewanjeli-
sty ucznia uczeń pisał, ukazując, jako się kościelnego zwyczaja dopytać mamy – mowa o Polikarpie ze Smyrny, 
zob. obj. III 259: „Ireneus”, biskup lugduński. Zob. także: Polycar. Epist. ad Philipp. 3 = PG 5,1007–1008.
Tej nauki tego Doktora ś[więtego] o zwyczajoch rzymskiego Kościoła, acz wszystcy wobec krześcijanie dzier-
żeć się mają, ale napilniej ci, którzy przez jego sprawce albo od nich postanowiony biskupy i kapłany wiarę 
przyjęli, jako Innocentyjusz papież pisze – zob. Innoc. I Epist. 25,1–2 (ad Decentium) = PL 20,551–552.

Innocentyjusz papież – Innocenty I, zob. obj. III 290: Kartaiński też synod.

Rozmowa IV [18]–[26]
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27
Ten obyczaj nauki więcej służy sprawam zwirzchownym i obrzędom kościelnym niżli gadkam około 
wiary albo wykładowi Pisma Ś[więtego], a jednak podczas zwyczaj i pisane, i ustne nauki, nie tylko 
kościelne, ale i apostolskie i Pańskie, wykłada – w 1546 roku, czyli krótko przed wydaniem Rozmów…, 
na IV sesji XIX soboru powszechnego w Trydencie poświęconej Pismu i Tradycji, przyjęto dekret 
stwierdzający, iż prawda ewangeliczna jest zawarta nie tylko w Piśmie Świętym, ale także właśnie 
w Tradycji. W ujęciu soboru, Tradycja jest częścią Objawienia w takim samym stopniu jak Pismo, 
lecz inny jest tryb transmisji zawartej w niej prawdy. Wykład Kromera (także w Rozmowie wtórej) jest 
merytorycznie ściśle związany z tym stanowiskiem. Zob. Conc. omn., t. 4, s. 903 (Concilii oecumenici 
Tridentini ses. 4, Decretum de canonicis Scripturis) = Dok. sob., t. 4, s. 210.
(marg.) ff. De leg[ibus] et senat[us], l<ex> Si de i[n]terpretatione – marginalium należy czytać w nas-
tępujący sposób: Digesta „De legibus et senatus consultis”, lex „Si de interpretatione”. Skrót ff. trady-
cyjnie oznacza Digesta.
dla czego i pogańscy doktorowie zwyczaj nalepszym wykładaczem prawa zową – zob. C.I.C. Dig. 1,3,37: 
Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casi-
bus usa fuisset: optima enim est legum interpres consuetudo. Zob. też Monachus obj. IV 1,27: Est enim, 
ut recte etiam…

28
Niepodobna rzecz, aby się zasię ci odnowili na pokutę, którzy raz oświeceni i ukusili daru niebieskie-
go i stali się uczestniki Ducha Ś[więtego], ukusili też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, 
a upadli – zob. Hbr 6,4–6: „Abowiem niepodobna jest, aby ci, którzy raz są oświeceni, skosztowali też 
daru niebieskiego i uczestniki się zstali Ducha Świętego, skosztowali nie mniej dobrego słowa Bożego 
i mocy przyszłego wieku, a upadli”.
katary a „Novatiani” – Kromer traktuje obie nazwy synonimicznie.

„Novatiani” – zob. obj. I 16: „Novatiani”, którzy od czystości „catharos” się nazywali.

29
Ale o tym szyrzej się może potym wywieść – sens: Ale na ten temat będzie można potem szerzej się rozwodzić.

30
donatystom – zob. obj. I 35: Donatowych.
Tą drogą też Augustyn ś[więty] szedł, przeciwko donatystom pisząc, którzy się spierali, iżeby małe dziatki 
nie miały być krzczone – zob. obj. II 241: Krzcili też dziatki nierozumne…
nowokrzczeńcom – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
Tą i Luter, i Melanchton – radzi nieradzi – musieli iść przeciwko nowokrzczeńcom, gadając i pisząc, 
co-m też przedtym przypominał – odwołanie do Rozmowy pirwszej, gdzie Mnich nadmienia, iż Luter 
i Melanchton w polemice z anabaptystami bronią chrztu dzieci, powołując się na postanowienia 
i tradycję Kościoła. Zob. tekst I 74.
za nas – tj. za naszych czasów.
Jako i ustawę, i uchwałę pospolity a wzięty zwyczaj może odmienić, zwłaszcza kiedy się k niemu po-
zwolenie przełożonych kościelnych przychyli, bez którego – jako-m i pirwej powiedział – zwyczaj wzięty 
być nie może – zob. wyżej tekst IV 23, gdzie mowa o potrzebie posłuszeństwa nauce głoszonej przez 
władze Kościoła powszechnego oraz wynikającej z Tradycji.
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32
A iż Pismo Ś[więte], jako-ś już pirwej słyszał, Kościół ś[więty] człowieczemu ciału przyrównawa, i ow-
szem, ciałem Pana Krystusowym i oblubienicą Jego ji zowie i rozliczne członki mu przypisuje – zob. 
Kol 1,18; Ef 1,22–23; Ef 4,11–12.15–16; Ef 5,23.29–30; Rz 12,4–5 (passusy, w których zawarte są 
porównania Kościoła do ciała ludzkiego i jego członków).
ponieważ uczenie jest sprawa niejaka, a nie więcej jest jego nauka, którą nam przez wszystki członki swe 
podawa, niżli ona, którą przez niektóre, a wszakoż przez ty, którym przywoita i własna rzecz jest uczyć 
a rządzić ine członki – sens: ponieważ nauczanie jest pewną formą działania (pracy), a nauka jego 
(tj. Kościoła) przekazywana nam przez wszystkie jego członki nie jest bardziej istotna niż ta, którą 
przekazuje nam tylko przez niektóre (członki), ale przecież przez te, które są odpowiednie i przygo-
towane do tego, by nauczać i zarządzać pozostałymi członkami.

33
„Miejcie pieczą o sobie i o wszystkiej trzodzie, nad którą was Duch Ś[więty] postawił biskupy albo stróż-
mi, abyście rządzili Kościół Boży” – por. Dz 20,28: „Pilnujcie sami siebie i wszytkiej trzody, nad którą 
was Duch Święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościół Boży”.
„Wargi kapłańskie strzegą nauki, a Zakonu będą szukać z ust jego, abowim on jest posłem Pana Zastę-
pów” – por. Ml 2,7: „Bo wargi kapłańskie będą strzec umiejętności i Zakonu pytać będą z ust jego, 
ponieważ Anjołem Pana Zastępów jest”.
„Idąc, uczcie wszystkie narody” – por. Mt 28,19: „Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody, chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
„Kto was słucha, mnie słucha” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
To-ć są oczy Kościoła Ś[więtego], jako i Klimunt ś[więty] pisze, które wszystko krześcijaństwo spra-
wować, a co wszystkim wobec, a każdemu zwłaszcza przystoi albo nie przystoi słowy, pismem i cichą 
sprawą, to jest przykłady i zwyczajmi uczyć a ciemności nieumiejętności i błędów oświecać mają – słowa 
z nieautentycznego pierwszego listu Klemensa I Rzymskiego Do Jakuba, brata Pana (Ad Iacobum 
fratrem Domini), ze zbioru Izydora Mercatora, zob. Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,32. Zob. także 
Monachus obj. IV 1,57: Id autem facit ea per epicopos…

Klimunt ś[więty] – papież Klemens I, zob. obj. II 95: Klimunt.
światłością świata – zob. Mt 5,14: „Wy jesteście światłość świata”.

34
„Wedle ich uczynków nie czyńcie” – por. Mt 23,3: „Wszystko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowy-
wajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią”.
„Biada wam, wodzom ślepym” – por. Mt 23,16: „Biada wam, wodzowie ślepi, którzy mówicie: Kto by 
kolwiek przysiągł na kościół, nic to, ale kto by przysiągł na złoto kościelne, winien jest”.
„Biada wam, uczycielom Zakonu, którzy-ście wzięli klucz nauki. Sami-ście nie weszli, a tym, którzy 
wchodzili, zabroniliście” – por. Łk 11,52: „Biada wam, biegłym w Zakonie, iżeście wzięli klucz wyro-
zumienia: samiście nie weszli, a tych, którzy wchodzili, hamowaliście”.
„Kapłan i prorok nie umieli przed opilstwem” – por. Iz 28,7: „Lecz i ci od wina nie znali a od pijań-
stwa pobłądzili, kapłan i prorok nie wiedzieli od pijaństwa, zatonęli w winie, pobłądzili w pijaństwie, 
nie znali widzącego, nie umieli sądu”.

nie umieli przed opilstwem – tj. wskutek pijaństwa pobłądzili (nic nie wiedzieli).

Rozmowa IV [27]–[34]
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35
spełna mieli – tj. zachowali w całości, mieli nienaruszone.

36
„Iza-li ślepy ślepego może wodzić? Aza nie oba w dół wpadną?” – por. Łk 6,39: „Izali może ślepy ślepego 
prowadzić? Azaż nie obadwa w dół wpadają?”.
słup i grunt prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować 
w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (zob. wyżej obj. IV 11: 
jako słupa i gruntu prawdy).

37
porządnie rzeczy rozbierając – sens: solennie (zgodnie z przyjętym prawem) rzeczy analizując.

38
który jest Droga, Prawda i Żywot – zob. J 14,6: „Jam jest droga i prawda i żywot”.
gdzie się ich dwa albo trzej zbiorą w imię Jego, tam On sam, a tak i prawda między nimi jest – zob. 
Mt 18,20: „Abowiem gdzie są dwa abo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrzodku ich”.

39
Cypryjan ś[więty] – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
Niechaj się niektórzy nie mylą próżnym wykładem, iż Pan mówił: Gdziekolwiek się ich zbierze dwa 
albo trzej w imię moje, jam z nimi…chocia dwa tylko albo trzej, zebrawszy się, zgodnie się modlić będą, 
mogą otrzymać u Boskiego majestatu to, co proszą – zob. Cypr. Unit. Eccl. 12 = PL 4,508–509. Zob. też 
Monachus obj. IV 2,14: „Quando ergo in praeceptis suis ponit et dicit…

Gdziekolwiek się ich zbierze dwa albo trzej w imię moje, jam z nimi – zob. Mt 18,20: „Abowiem 
gdzie są dwa abo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrzodku ich”.

tak też jednego kapitulum wyrozumienie rozdzielają – sens: w taki sam sposób sens jednego roz-
działu dzielą na części.

jedność przodkiem wystawił, zgodę pokoja przełożył – sens: naprzód wysunął (wskazał) jedność, 
dał pierwszeństwo zgodzie (właściwej dla) pokoju.

41
ale się od powszechnego Kościoła nie łączą – sens: lecz nie oddzielają się od Kościoła powszechnego.
Marchołtowo drzewo – wyrażenie to oznacza wykręty, zwodzenie, matactwa, zob. NKPP „Marchołt” 
2. Jest to aluzja do epizodu znanego z dzieła Jana z Koszyczek (zob. Jan z Koszyczek, Rozm., s. 119), 
kiedy to Marchołt za kpiny z króla Salomona został skazany przez niego na śmierć przez powieszenie. 
Marchołt wyprosił łaskę, by wolno mu było wyszukać sobie odpowiednie do egzekucji drzewo. Żadne 
mu jednak nie odpowiadało, dzięki czemu wykręcił się od powroza. Zob. też J. Krzyżanowski, Mądrej 
głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich, Warszawa 1960, s. 166.

42
aby zniknęły „concilium” – tj. aby uniknęli soboru.
chyba w sądny dzień – zob. Mt 13,37–43: „Ten, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. A rola 
jest świat. A dobre nasienie, ci są synowie Królestwa. A kąkol są synowie złego. A nieprzyjaciel, który 
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go nasiał, jest diabeł. A żniwo jest dokonanie świata. A żeńcy są Anjołowie. Jako tedy kąkol zbierają 
i palą ogniem, tak będzie w dokonaniu świata: pośle Syn Człowieczy Anjoły swoje a zbiorą z Króle-
stwa jego wszytkie pogorszenia i te, którzy czynią nieprawość, i wrzucą je w piec ognisty. Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. Tedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w Królestwie Ojca ich”.
anjeli Boży zgromadzą wszystkie wybrane Syna Człowieczego ze czterzech wiatrów od końca ziemie 
aż do wirzchu nieba – zob. Mt 24,31: „I pośle Anjoły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą 
wybrane jego ze czterech wiatrów od krajów niebios aż do krajów ich”.
a też by przeciwko Słowu Bożemu była taka sprawa – sens: a i taka nauka byłaby wbrew Słowu Bożemu.

43
co się już nieraz spominało – zob. tekst i obj. III 19: a jako członki jednego ciała; zob. też wyżej tekst 
i obj. IV 32: A iż Pismo Ś[więte]…
iżeśmy wszystcy jednego ciała członki, różne dary mając, wedle łaski każdemu zwłaszcza użyczonej, 
jako i w ciele nie jednę sprawę wszystki członki sprawują – zob. Rz 12,4–8: „Abowiem jako w jednym 
ciele wiele członków mamy, a wszytkie członki nie jednę sprawę mają, tak wiele nas jednym ciałem 
jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami. A mając dary wedle łaski, która 
nam jest dana, różne, bądź proroctwo wedle przystosowania wiary, bądź posługowanie w usługowa-
niu, bądź, kto uczy, w nauce, kto napomina, w napominaniu, kto użycza, w prostości, kto przełożony 
jest, w pieczołowaniu, kto czyni miłosierdzie, z wesołością”.
iż jednemu to Bóg dał przez Ducha Ś[więtego], dr<u>giemu drugie, a iż nie wszystcy apostołmi ani 
wszystcy proroki, ani wszystcy doktormi – zob. 1Kor 12,8–10.28–30: „Jednemu przez Ducha bywa dana 
mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegoż Ducha, inszemu wiara w tymże Du-
chu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu, drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, 
drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłumaczenie móẃ”; „A Bóg 
ci postanowił niektóre w Kościele: naprzód apostoły, po wtóre proroki, po trzecie nauczyciele, po 
tym mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów. 
Izali wszyscy apostołmi? Izali wszyscy nauczycielmi? Izali wsyscy mocarni? Izali wszyscy łaskę mają 
uzdrawiania? Izali wszyscy języki mówią? Izali wszyscy tłumaczą?”.
Na drugim miejscu tenże Paweł zakazuje białymgłowam w Kościele uczyć, i owszem – mówić – 1Tm 2,11–12; 
1Kor 14,34–35: „Niewiasta niech się uczy w milczeniu, z wszelakim poddaństwem. A nauczać niewieście 
nie dopuszczam ani panować nad mężem: ale być w milczeniu”; „niewiasty niech milczą w kościelech, 
abowiem nie dopuszcza się im mówić, ale poddanymi być, jako i Zakon mówi. A jeśli się czego chcą 
nauczyć, niechże doma swych mężów pytają. Abowiem sromota jest niewieście w kościele mówić”.

44
Ale Tymoteusza biskupa napomina, aby nie zaniedbał łaski, która mu dana jest przez proroctwo za 
włożenim rąk kapłaństwa, to jest z urzędem prorockim i kapłańskim. I sam to tam wykłada, aby patrzył 
napominania i uczenia – 1Tm 4,14.16: „Nie zaniedbawaj łaski, która jest w tobie, którać dana jest 
przez prorokowanie z kładzieniem rąk kapłaństwa”; „Pilnuj samego siebie i nauki: trwaj w nich. Bo 
to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”.

aby patrzył napominania i uczenia – tj. aby pilnował, by napominać i nauczać; aby pamiętał o obo-
wiązku napominania i nauczania.
A do Tyta pisząc, chce, aby biskup miał prawdziwą naukę, iżeby możen był napominać w zdrowej nauce 
a strofować tych, którzy się sprzeciwiają – zob. Tt 1,10–11.13: „Abowiem jest wiele nieposłusznych, 

Rozmowa IV [35]–[44]
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próżnomownych i zwodzicielów a nawięcej, którzy są z obrzezania. Których trzeba przekonywać, któ-
rzy całe domy podwracają, ucząc, co nie potrzeba, dla zysku sprosnego”; „Powiedział niektóry z nich, 
własny ich prorok: Kreteńczykowie zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchowie leniwi”.

aby biskup miał prawdziwą naukę, iżeby możen był napominać w zdrowej nauce – sens: aby biskup 
posiadał właściwą (tj. zgodną z nauką Kościoła) wiedzę po to, by był w stanie namawiać do zdrowej 
nauki.

45
abowim pisze Łukasz ś[więty], iż gdy Paweł ś[więty] z towarzyszmi swymi przyszedł był do Jeruzalem, przy-
jęci są od Kościoła i od apostołów, i od starszych, to jest kapłanów – zob. Dz 15,4: „A gdy przyszli do Jeru- 
zalem, przyjęci byli od Kościoła i od apostołów i starszych, opowiadając, cokolwiek Bóg z nimi czynił”.
A wnet potym pisze, opuściwszy Kościół albo Zbór, iż zeszli się apostołowie i starszy, aby rozbierali około 
onej różnice a wątpliwości, która się wszczęła była między krześcijany, jeśli mieli dzierżeć Stary Zakon, 
cz-li nie – zob. Dz 15,6–21. Mowa o sporze w kwestii przestrzegania przepisów Prawa Mojżeszowego 
przez prozelitów, który z kolei doprowadził do tzw. soboru w Jerozolimie, zob. obj. II 71: Jako kiedy 
się był wszczął spór w Hijeruzalem…

aby rozbierali około onej różnice a wątpliwości, która się wszczęła była między krześcijany, jeśli mieli 
dzierżeć Stary Zakon, cz-li nie – sens: aby zastanowili się nad ową sporną i budzącą wątpliwość kwestią, 
która zaistniała pomiędzy chrześcijanami, czy mieli trzymać się Starego Prawa, czy też nie.
ustawę onego zebrania wypisując – tj. formułując rozporządzenia owego koncylium (soboru).
„Zdało się – mówią – Duchowi Ś[więtemu] i nam” – por. Dz 15,28: „Abowiem zdało się Duchowi 
Świętemu i nam”.
a jednak ono kościelna uchwała i nauka była przez apostoły i starsze, jako ty członki, którym taka 
sprawa należała, podana – sens: a jednak owa kościelna uchwała i nauka została przekazana (usta-
nowiona) przez apostołów i przełożonych, jako przez te członki, do których zadanie to należało (do 
których powinności należało wykonanie tego zadania).

46
się sami na hak przywiedli – „przywieść na hak” to zwrot przysłowiowy (wpędzić w wielkie niebez-
pieczeństwo), zob. NKPP „hak” 6.
iż za takim podanim władzej około nauki pospólstwu a zgrai przyszliby i przychodzą o władzą swą, dla 
której wszystko czynią to, co przedsiębiorą, tak iż za taką sprawą nie to, by zdrowa a dobra nauka była, 
czego oni uczą, ale co się pospólstwu a zgrai zabaży – sens: iż skutkiem takiego przekazania ludziom po-
spolitym i zgrai ludzi przywileju nauczania byłaby i jest utrata swej władzy, ze względu na którą czynią 
wszystko to, za co się biorą, a w konsekwencji to, czego oni nauczają, nie byłoby zdrową (tj. zgodną 
z prawdą) i dobrą nauką, ale uzależnione byłoby od tego, co owej zgrai przyjdzie do głowy (się zachce).

47
a którzy strony nie dzierżą – tj. którzy nie trzymają żadnej strony (są obiektywni).
Marchołtowo drzewo – zob. wyżej obj. IV 41.
kto im w nauce ich nie pobłaga, ten nieuczony, albo chocia uczony, ale niebogobojny a stronę dzierży – 
sens: kto nie jest ślepy na błędy ich nauczania, ten uchodzi za nieuczonego, a nawet jeśli jest uczony, 
to uchodzi za niepobożnego i stronniczego.
Ano nie o tym rzecz – sens: A przecież nie w tym rzecz.
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48
Prości byli ludzie a nieuczeni apostołowie – zob. Dz 4,13: „A widząc bezpieczność Piotrowę i Janowę 
i porozumiawszy, iż byli ludzie bez nauki i prostacy”.
przedsię kiedy się sczął był on spór, o którym-ech niedawno spominał – zob. wyżej obj. IV 45.
ale na apostołów rozsądku przestano przeto, iż… – sens: ale poprzestano na rozsądku apostołów dlatego, iż…

49
a oni z Piotrem i Pawłem ś[więtymi] za nieuczonego a niestatecznego i niebogobojnego przeto, iż Pisma 
nakrzywia a choruje około gadek i boju słów, z których rostą nienawiści, spory etc., a iż ma postawę 
bogobojności, ale skutku jej po sobie nie okazuje – zob. 2P 3,16; 1Tm 6,3–5: „Tego nauczaj i napominaj. 
Jeśli kto inaczej uczy, a nie przestawa na zdrowych mowach Pana naszego Jezusa Chrystusa i na tej 
nauce, która jest wedle pobożności, pyszny jest, nic nie umiejący, ale chorujący około gadek i sporów 
o słowiech, z których pochodzą zazdrości, swary, bluźnierstwa, złe podejźrzenia, spierania się ludzi 
na umyśle skażonych i którzy utracili prawdę, rozumiejących zysk pobożność”.

nakrzywia a choruje około gadek i boju słów – sens: wypacza (naciąga) i wdaje się w spory oraz 
bitwę na słowa.
kochając się sam w sobie a będąc chciwym, chełpliwym, hardym, popędliwym na złorzeczenie, rodzicom 
nieposłusznym, niewdzięcznym, zuchwałym, nielutościwym, niespokojnym, potwarcą, niepowścięgli-
wym, nieskromnym, niedobrotliwym, zdrajcą, krnąbrnym, nadętym, a więcej miłującym rozkoszy niżli 
Boga – zob. 2Tm 3,1–5: „A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. Będą ludzie sami 
siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy, 
bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości, 
zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga, mając wprawdzie pozór pobożności, 
lecz się mocy jej zapierający”.

50
A co powiedają, aby strony nie dzierżał, w to jeszcze trudniej trafić – sens: A to, co mówią, aby nie trzy-
mał żadnej strony (był bezstronny), jeszcze trudniej osiągnąć.
tam by to mogło być, iżeby się kto ani ku tej, ani ku owej stronie nie przychylił, aliżby z obu stron wy-
wody usłyszał, a jednak by nie przeto winny były obie stronie na jego zdaniu i rozsądku przestać, chyba 
iżby tę władzą od Boga albo zezwolenia stron a przełożonych kościelnych miał – sens: tam byłoby to 
do zaakceptowania, gdzie ktoś nie skłaniałby się ani ku jednej, ani ku drugiej stronie, dopóki by 
nie usłyszał obu stanowisk, a jednak i wówczas obie strony nie powinny poprzestać na jego opinii 
i rozeznaniu, chyba że tę władzę (rozsądzania) otrzymałby od samego Boga albo uzyskałby pozwole-
nie na wydawanie tego rodzaju opinii od obu spierających się stron czy od przełożonych kościelnych.

51
a Kościół ś[więty], który jeden jest słup i grunt prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wie-
dział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie 
prawdy” (zob. wyżej obj. IV 11: jako słupa i gruntu prawdy).
Ale ktokolwiek się przeciw niemu stroną czyni albo też – chcąc między nim a przeciwniki jego środkować – 
od jego zdania i nauki się łączy, prawdy i Boga prazen się stawa – sens: Ale ktokolwiek staje w opozycji 
wobec niego (tj. Kościoła) albo też – chcąc pośredniczyć między nim a jego oponentami – od jego 
opinii i nauki się oddala, staje się daleki od prawdy i Boga.

Rozmowa IV [44]–[51]
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a nie będąc z Panem Krystusem i z ciałem Jego Kościołem ś[więtym], ani z nim zgromadzając, przeciw 
niemu jest a rozprasza, wedle słowa Pańskiego – zob. Mt 12,30: „Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie 
jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza”.

przeciw niemu jest a rozprasza – sens: występuje przeciwko niemu i rozbija jedność (rozdziela na 
części).
ponieważ nie znają głosu obcych – zob. J 10,5: „A za cudzym nie idą, ale uciekają od niego, bo nie znają 
głosu obcych”.

52
Weźm tego przykład w ciele człowieczym, któremu Kościół ś[więty], jako-ś słyszał, przyrównan jest – 
zob. wyżej tekst IV 32, gdzie Mnich przywołuje nowotestamentowe wersety zawierające porównania 
Kościoła do ciała człowieka.
których to własny rozsądek jest, słusznie przestawać mają – sens: którym jest właściwe tego rodzaju 
rozsądzanie, mają niewątpliwie poprzestawać.

53
tam by nic inego nie było szukać sędziów, którzy by strony nie dzierżeli – sens: tam nie chodziłoby 
o szukanie sędziów, którzy nie byliby stronniczy.
gdzieby się pana samego dołożyć nie mogli – sens: gdyby nie mogli poradzić się samego pana.

54
a zwłaszcza Piotr ś[więty], którego też Paweł o to indzie zbakał, jakoby on pogany nawrócone ku cho-
waniu Zakonu żydowskiego przywodził – zob. Ga 2,14: „Ale gdym obaczył, iż nie prosto szli według 
prawdy Ewangelijej, rzekłem Cefasowi przed wszytkimi: Jeśli ty będąc Żydem, po pogańsku żywiesz 
a nie po Żydowsku, czemuż pogany przymuszasz żyć po Żydowsku?”.

55
Także kiedy Aryjusz z towarzystwem swoim wszczął był spór około istności i bóstwa Syna Bożego, a po-
tym Macedonijusz około Ducha Ś[więtego], nie szukano-ć sędzi, którzy by strony nie dzierżeli, to jest 
którzy by ani ku ich nauce przystawali, ani ją ganili, ale biskupi z kapłany wszech krain, którym się ony 
nauki nie podobały, między którymi wiele prostych a nieuczonych było, zebrawszy się na „concilium” do 
Nicei a do Konstantynopola, osądzili nauki ony wespołek z ich uczycielmi, jako świadszy „Ecclesiastica 
historia”. A chocia się do Nicei zjachało było niemało uczonych ludzi pogańskich, o których nie mogli 
aryjanowie mówić, iżeby stronę dzierżeli, jednak nie brano ich za sędzie – zob. Soz. HE 1,17–18 = 
PG 67,911–918.

Aryjusz – zob. obj. I 122: Aryjusz.
Macedonijusz – zob. obj. I 104: macedonijani.
aryjanowie – zob. obj. I 122: Aryjusz.

A chocia się do Nicei zjachało było niemało uczonych ludzi pogańskich, o których nie mogli aryjanowie 
mówić, iżeby stronę dzierżeli, jednak nie brano ich za sędzie. Także Nestoryjusza z nauką jego w Efezie, 
także Eutychesa i Dyjoskora, i wszystek bunt ich w Kalcedonie nie kto iny sądził, jedno biskupi, którzy nie 
wszystcy uczeni ani podobno bogobojni byli – nawiązanie do wydarzeń soborów powszechnych: I w Ni-
cei (w 325 roku), gdzie m.in. odrzucono nauczanie Ariusza, III w Efezie (431), gdzie rozstrzygano wąt-
pliwości co do nauczania Nestoriusza, a także IV w Chalcedonie (451), zebranego celem potępienia 
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postanowień synodu „zbójeckiego” w Efezie (449), a więc i nauczania Eutychesa i Dioskura. Zob. 
także obj. III 47: co się jaśnie okazuje… oraz obj. III 253: „concilium” chalcedońskie.

Nestoryjusza – zob. obj. I 16: Nestoryjusz.
Eutychesa – zob. obj. I 122: Eutyches.
Dyjoskora – zob. obj. III 300–301: Ale jaśniej tę zwirzchność papieską…

56
ale nie dla czego inego, jedno dla rządu, aby od swowolnych ludzi przekazy jakiej nie było, a iżeby tym 
chutliwiej uchwałom onego „concilium” egzekucyją czynili – sens: lecz nie z innego powodu, jak tyl-
ko dla utrzymania porządku, aby ze strony ludzi nie respektujących posłuszeństwa nie było jakichś 
utrudnień oraz by tym chętniej dążyli do zatwierdzenia uchwał tego koncylium (soboru).
potwarz kacyrska, aby miejsca nie miała, gdzieby oni sami świadomi tego byli, iż się wszystko statecznie 
a porządnie sprawowało – sens: aby nie pojawiło się oszczerstwo heretyckie, gdyby oni sami nie byli 
o tym przekonani, iż wszystko odbywało się bez zakłóceń i zgodnie z prawem.
Czego-m-ci przykładów kilko po ty dni przypomniał, jeśli pamiętasz, o Konstantynie i Marcyjanie, cnych, 
dobrych cesarzoch, a o Konstancyjusie i Teodoryku królu, kacyrzoch – nawiązanie do Rozmowy trzeciej, 
gdzie Mnich wspomina Konstantyna I Wielkiego, Marcjana i Konstancjusza II jedynie w kontekście 
zwołania soborów, nie zaś ingerencji lub jej braku w kwestie nauki wiary, zob. tekst III 47, 270, 299. 
O Teodoryku Wielkim mowa będzie dopiero w dalszej części Rozmowy czwartej, zob. tekst IV 84.

Konstantynie – zob. obj. I 133: Konstantyn cesarz krześcijański.
Marcyjanie – zob. obj. III 299: Marcyjana.
Konstancyjusie – Konstancjuszu II, zob. obj. III 270: spominając niejakie „concilium”…
Teodoryku królu – Teodoryk Wielki (Theodericus Magnus, 451/455–526), ariański król Ostrogotów, 

któremu udało się wtargnąć do Italii i założyć tam państwo Ostrogotów ze stolicą w Rawennie. Był 
światłym władcą wczesnego średniowiecza, wspierającym naukę i sztukę.
biskupów, przy których samych, jako-ś wczora słyszał, jest władza Kościoła i nauki jego zbawiennej – 
w Rozmowie trzeciej Mnich argumentuje, iż do zadań biskupów należy sprawowanie władzy i naucza-
nie, zob. tekst III 148–149.
A tak sami powszechne „concilium” czynią, by też nikogo świetskiego na nim nie było – sens: W taki 
więc sposób sami stanowią powszechne koncylium, nawet gdyby na nim nie było nikogo świeckiego.

58
abowim słyszałeś wczora dowodnie, iż nie tylko w Piśmie się wiara, sprawa i nauka nasza krześcijańska 
zamyka, ale i w czym inym – Mnich wskazuje na myśl przewodnią Rozmowy trzeciej, a więc zaakcen-
towanie roli Kościoła jako wyłącznego interpretatora Pisma, zob. m.in. tekst III (przedm.) 3.

59
antyjocheńskie, seremskie, arymińskie, medyjolańskie „concilia” aryjanów – Kromer nawiązuje tutaj do 
synodów w Antiochii (341), w Mediolanie (355), w Sirmium (357), oraz w Ariminum (Rimini, 359), zwo- 
łanych z inicjatywy lub z poparciem cesarza Konstancjusza II, będącego rzecznikiem arianizmu.
efeskie wtóre eutychyjanów – na temat „zbójeckiego” synodu w Efezie (449), w zamierzeniu mającego 
być II soborem powszechnym w Efezie, zob. obj. II 189: Wielkie w Efezie…
afryckie donatystów – rzecz się tyczy przede wszystkim synodu w Kartaginie z 312 roku, na którym – 
ku oburzeniu części zgromadzonych – ogłoszono biskupem Majoryna reprezentującego poglądy zwane 

Rozmowa IV [51]–[59]



Objaśnienia540

od jego następcy donatystycznymi, a także synodu odbywającego się tamże w 335 roku (zwalniano na 
nim z obowiązku ponownego chrztu wszystkich tych, którzy reprezentowali poglądy donatystyczne). 
Zob. obj. I 35: Donatowych oraz II 189: Niemałe-ć zebranie…
kacyrskie „concilia” albo – iż właśniej rzekę – „conciliabula” – tj. heretyckie synody albo – że właściwiej powiem – 
synodziki (conciliabulum to wzgardliwa nazwa małego nieprawomocnego synodu lub soboru).
Co-m onegdy szyrzej wywiódł i okazał, iż żadnego jakmiarz kacyrstwa nie było, które by błędu swego, ja-
kożkolwiek sprostnego, Pismem Ś[więtym] nie podpierało – Mnich odwołuje się do Rozmowy pirwszej, 
gdzie podał przykłady herezjarchów i ruchów heretyckich z pierwszych wieków Kościoła, argumen-
tujących swoją naukę Pismem Świętym (Fotyn, Nowacjan, Ariusz, Sabeliusz, Pelagiusz, Manicheusz, 
Eutyches, Nestoriusz), zob. tekst I 105–125.
pikardzi, kielisznicy, sakramentarze, nowokrzczeńcy, szwermerowie, luteranowie, „Osiandristae”, „Me-
lanchthonistae”, „Illyriciani” – podobna sekwencja nazw ruchów i nurtów religijnych zob. niżej tekst 
i obj. IV 204: luteranowie, „Osiandristae”, „Melanchthonistae”, „Zvingliani”, „Calviniani”, sakramenta-
rzowie, nowokrzczeńcy, „anglicani”, szwermerowie, pikardzi, Ruś, husowie.

pikardzi – zob. obj. I 86: Pikard.
kielisznicy – zob. obj. III 179: kieliszników.
sakramentarze – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
nowokrzczeńcy – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
szwermerowie – (niem. Schwärmer) to inaczej marzyciele lub entuzjaści; tym terminem Luter 

określał radykalnych reformatorów w rodzaju mistycyzujących spirytualistów, antytrynitarzy i ana-
baptystów, sprzeciwiających się chrztowi dzieci i nauce o realnej obecności ciała i krwi Chrystusa 
w sakramencie Wieczerzy Pańskiej. Ucieleśnieniem marzyciela był dla Lutra Andreas Karlstadt (zob. 
obj. I 68: „Carolstadius”).

luteranowie – zwolennicy nauki Marcina Lutra, zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
„Osiandristae” – zwolennicy poglądów Andreasa Osiandra, zob. obj. I 56: z Osyjandrem.
„Melanchthonistae” – filipiści, zwolennicy poglądów Filipa Melanchtona, zob. obj. I 17: Filip.
„Illyriciani” – gnezjoluteranie, stronnicy Matthiasa Flaciusa Illyricusa, zob. obj. I 57: Flacyjusz.

Pismem jeden drugiego dumę burzy, a swej podpiera – sens: za pomocą Pisma Świętego jeden obala 
wymysły drugiego, a swoje umacnia (potwierdza).
babilońską wieżę – zob. obj. I 56: wieżę babilońską.

60
jako-m wyższej dotknął – odwołanie do przedstawionego w niniejszej Rozmowie motywu oczu, z któ-
rych jedno jest zdrowsze i sprawniejsze od drugiego, jako metafory przypadków błędnego nauczania 
w Kościele, zob. tekst IV 37.
jedno oko sam, drugie indzie – tj. jedno oko tu, drugie gdzie indziej.
bryłokowaty albo świdrowaty – tj. krótkowzroczny albo zezowaty.
wilgością jaką zapaloną zaciekło – tj. ociekło wilgocią (nabrało wilgoci) jakąś, będącą efektem stanu 
zapalnego.
meaty, to jest drogi od mózgu do oczu a suche żyły wnątrz się zatkają – mowa o zaburzeniu działania 
przewodów nerwowych, konkretnie nerwów wzrokowych.

61
chyba tego – oprócz tego, z wyjątkiem tego.
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jako-m wyższej wywodził – odwołanie Kromera do tego passusu niniejszej Rozmowy, w którym 
rozwijany jest motyw oczu, zob. wyżej tekst IV 37. Zob. także wyżej obj. IV 60: jako-m wyższej 
dotknął.
szłoby to o Jego samego obietnicę – sens: dotyczyłoby to obietnicy Jego samego (tj. Chrystusa).
który obiecał nie zostawiać nas w siroctwie – zob. J 14,18: „Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was”.
za naszemi grzechy – tj. wskutek naszych grzechów.
gdzieby krom baczenia głowy patrzyły, bo głowa ma oczy sprawować a ku jednej rzeczy ścięgać – sens: 
gdyby patrzyły, nie zważając na głowę (bez uwzględniania głowy), bo głowa ma prowadzić oczy i na-
kierowywać (obracać) na jedną rzecz.
porządne widzenie więcej na głowie niż na oczu zależy – sens: prawidłowe widzenie zależy bardziej 
od głowy niż od oczu.
gdzie się głowa ku oczom nie przyłoży, wtecz oczy patrzą – sens: jeśli głowa nie pomoże oczom, oczy 
patrzą nieprawidłowo.
ani możemy prawie rzec, aby ono patrzenie człowiecze widzenie było – sens: ani niemal nie możemy 
powiedzieć, aby owo człowiecze patrzenie było widzeniem.
porządne „concilium” przychylenie głowy czyni – sens: przyzwolenie głowy Kościoła czyni koncylium 
zgodnym z prawem (praworządnym).
słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować 
w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (zob. wyżej obj. IV 11: 
jako słupa i gruntu prawdy).
Jako się na wtórym efeskim „concilium” działo, gdzie acz wiele biskupów ze wszystkiego krześcijaństwa 
było, ale iż się z głową nie zgadzali, nieporządne ono było „concilium”, ale „conciliabulum” – zob. obj. 
II 189: Wielkie w Efezie… oraz wyżej obj. IV 59: efeskie wtóre eutychyjanów i tamże: kacyrskie „concilia” 
albo – iż właśniej rzekę – „conciliabula”.
co się potym na chalcedońskim jaśnie okazało – podczas IV soboru powszechnego w Chalcedonie 
(451) unieważniono ustalenia synodu „zbójeckiego” w Efezie (449).

62
ale iżeby tak w zbiraniu jego, jako i we wszystkich postępkoch nic inego nie władnęło, jedno… – sens: 
lecz by zarówno w jego zwoływaniu, jak i we wszystkich działaniach nic innego nie rządziło (było 
siłą kierującą), tylko…
kogo się dokładać – kogo radzić się.
gdzie nam – tj. w sytuacji, gdy nam.

63
jako-ś wczora słyszał – odwołanie do obecnego w Rozmowie trzeciej twierdzenia, iż papież jest na-
miestnikiem Chrystusa, zob. tekst III 216.

64
a jemu Pan Krystus gospodarstwo domu swego poruczył – zob. J 21,15–17: „Gdy tedy obiad odprawili, 
rzekł Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że 
cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzekł mu powtóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł 
mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie 
Janów, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, 

Rozmowa IV [59]–[64]
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ty wszytko wiesz: ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje” (por. też obj. III 140: a Piotra 
pastyrzem owiec swoich i sprawcą Królestwa Niebieskiego).
cokolwiek on zwiąże albo rozwiąże na ziemi, iż ono i w niebie związano albo rozwiązano będzie – zob. 
Mt 16,19: „I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią-
zano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech”.
którego przywileja drugim apostołom bez Piotra nie dał – sens: którego to przywileju pozostałym apo-
stołom nie dał, tylko Piotrowi. Por. Mt 18,18: „Co byście kolwiek związali na ziemi, będzie związano 
i na niebie, a co byście kolwiek rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązano i w niebie”.
opowiedziawszy wszystkim, iż je czart chciał siać – zob. Łk 22,31: „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, 
oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę”.
Piotrowi samemu rozkazał, aby je – sam się nawróciwszy – potwirdzał a nie dał im upaść – zob. 
Łk 22,32: „A ty, niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję”.

65
A gdyż Pan jest prawda – zob. J 14,6: „Jam jest droga i prawda i żywot”.
a rychlej niebo i ziemia przeminie niżli słowo Jego – zob. Łk 21,33: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą”.
namiastek Piotrów – tj. namiestnik Piotrowy.
im zamierza – określa im.

66
więc by przeto Kościół miał się nurzyć wątpliwościami albo błędy jakimi – sens: więc Kościół miałby 
z tej przyczyny pogrążyć się w wątpliwościach albo w jakichś błędach.

67
a słupowi i gruntowi prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz spra-
wować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (zob. wyżej obj. 
IV 11: jako słupa i gruntu prawdy).

68
przed dwunaściąset lat – tj. przed tysiąc dwustu laty.
Ozyjusz biskup hiszpański – Hozjusz z Kordoby (Osius Cordubensis, ok. 256 – ok. 359), biskup Kordo-
by. Kierował pracami I soboru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego I, w 325 roku), a także 
synodu w Sardyce (343). Sprzeciwiał się arianizmowi.
Wiktor i „Vincentius” kapłani rzymscy albo kardynali, posłowie i porucznicy Sylwestra papieża – wspo-
mniani tu Wiktor (Victor / Vitus) i Wincenty (Vincentius) to prezbiterzy rzymscy, reprezentanci pa-
pieża Sylwestra I (Silvester I, zm. 335; pontyfikat w latach 314–335) podczas I soboru powszechnego 
w Nicei (czyli soboru nicejskiego I, w 325 roku).
jako-m wyższej spominał – Kromer odwołuje się tutaj do fragmentu Rozmowy trzeciej, gdzie jest mowa 
o prerogatywach papieża dotyczących soborów powszechnych, zob. tekst III 285.
A ta uchwała nie nowa była, ale z starej Ustawy apostolskiej i namiastków ich płynęła a dzierżał się jej 
ś[więty], powszechny Kościół, jako świadszy Julijusz papież Pirwszy, i synod aleksandryński (którego 
głową był Atanazy ś[więty]) do Feliksa papieża pisze, a poświadsza Sokrates historyk grecki, co się też już 
pirwej pokazało – marginalium Iuli[us] papa ad Antioch[enam] synod[um] sugeruje list do biskupów 
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wschodnich zebranych w Antiochii (zob. Epistola Iulii ad Antiochenos, PL 8,879–908), lecz brzmienie 
przytoczonych słów przypomina słowa pierwszego listu do biskupów wschodnich, zob. Conc. omn., 
t. 1, s. 386 (Epistola increpatoria Iulii papae I ad Orientales Episcopos) = Mansi 2,1176 = PL 8,974; 
Conc. omn., t. 1, s. 441 (Epistola Aegyptorum pontificum ad Felicem II de infestationibus Arrianorum) = 
Mansi 3,404; Socr. Sch. HE 2,8 = PG 67,195–196.219–220; Conc. omn., t. 1, s. 353–354 (Epistola a Syn-
odo Nicaena directa Sylvestro papae I: Rescriptum Sylvestri) = Mansi 2,719–720. Zob. także Monachus 
obj. IV 2,57: Atque id Alexandrina Aegypti…

Julijusz papież Pirwszy – zob. obj. III 269: Julijasza papieża.
Atanazy ś[więty] – zob. obj. II 194: „Athanasius”.
Feliksa papieża – tj. antypapieża Feliksa, zob. obj. III 291: Przed dwiemanaścieset lat.
Sokrates historyk grecki – Sokrates Scholastyk, zob. obj. II 175: Sokratesa.
co się też już pirwej pokazało – Mnich odwołuje się ponownie do Rozmowy trzeciej i fragmentu 

dotyczącego korespondencji biskupów zgromadzonych podczas synodu w Aleksandrii do antypapieża 
Feliksa, zob. tekst III 291.
I potwirdził ze dwiemasty i ośmdziesiąt i cztermi biskupy, które był pod tenże czas do Rzyma zebrał – 
sens: I zatwierdził razem z dwustu osiemdziesięcioma czterema biskupami, których w tym czasie 
zwołał do Rzymu.

69
Na konstantynopolskim pirwszym nie najduję, aby papież posły swoje miał – wśród uczestników 
II soboru powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku) 
nie było papieża Damazego I ani legatów papieskich.

70
Ale świadszy szóste „concilium” powszechne, które było trzecie w Konstantynopolu, iż „Damasus” pa-
pież, nie leda jaka skała, ale dyjament wiary, z Teodozyjuszem cesarzem przeciwili się Macedonijuszo-
wi kacyrzowi, biskupowi konstantynopolskiemu, który przez ono „concilium” wtóre potępion jest, stąd 
się znaczy, iż i tam papieska zwirzchność władnęła, który już był przedtym Macedonijusza potępił, co się 
z listów jego okazuje – zdanie, zawierające informację o sprzeciwie cesarza Teodozjusza I Wielkiego 
oraz papieża Damazego I (określonego za pomocą anagramu ‘Damasus’ – ‘adamas’ mianem fidei 
adamas – „diamentu wiary”) wobec poglądów Macedoniusza, znajduje się w Conc. omn., t. 2, s. 1023 
(VI synodi Constantinopolitanae act. 18: Sermo acclamatorius, qui prosphoneticus dicitur, a sancto 
et universali concilio ad piissimum et Christo dilectum Constantinum imperatorem) = Mansi 11,662. 
Samo zaś potępienie Macedoniusza zostało potwierdzone w wyznaniu wiary VI soboru powszechnego 
w Konstantynopolu, zob. Conc. omn., t. 2, s. 1011 (VI synodi Constantinopolitanae act. 17: Definitio 
orthodoxae fidei) = Mansi 11,631 (w act. 18) = Dok. sob., t. 1, s. 310–311. W przypadku korespon-
dencji Damazego I chodzi przede wszystkim o list do Paulina II, patriarchy Antiochii w latach 362–
388, zob. Conc. omn., t. 1, s. 460 (Epistola Damasi papae I ad Paulinum Antiochenum episcopum) = 
Mansi 3,426 oraz Conc. omn., t. 1, s. 461 (Professio catholicae fidei). Professio dołączona została do listu 
w Conciliorum omnium i tamże znajduje się expressis verbis potępienie macedonian; w całości tekst 
listu przypisywanego Damazemu I znajduje się w Isid. Merc. Decret. coll. = PL 130,655–658.

szóste „concilium” powszechne, które było trzecie w Konstantynopolu – na temat VI soboru po-
wszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego III, w latach 680–681) zob. 
obj. III 210: kacyrstwo monotelitów…

Rozmowa IV [64]–[70]
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„Damasus” papież – Damazy I, zob. obj. III 48: wtóre: „concilium” powszechne…
Teodozyjuszem cesarzem – zob. obj. III 273: Teodozyjusz też cesarz starszy.
Macedonijuszowi kacyrzowi, biskupowi konstantynopolskiemu – zob. obj. I 104: macedonijani.
przez ono „concilium” wtóre – mowa o II soborze powszechnym w Konstantynopolu (czyli soborze 

konstantynopolitańskim I, w 381 roku).
A wczora-m-ci też z Teodoryta historyka greckiego starego powiedał, który pisze, iż ono concilium, 
zgadzając się z Damazem papieżem, Apolinara Laodyckiego i Tymoteusza Aleksandryńskiego, biskupy 
i kacyrze, odrzuciło – odwołanie do fragmentu Rozmowy trzeciej, gdzie mowa o odsunięciu niepra-
wowiernych biskupów – Apolinarego z Laodycei oraz Tymoteusza z Aleksandrii, zob. tekst III 299. 
Zob. Theod. HE 5,8–10 = PG 82,1209–1222.

Teodoryta historyka greckiego starego – Teodoreta z Cyru, zob. obj. I 131: „Theodoritus”.
Apolinara Laodyckiego – Apolinarego z Laodycei, zob. obj. I 16: „Apollinaris”.
Tymoteusza Aleksandryńskiego – zob. obj. III 299: Tymoteusza aleksandryńskiego biskupa.

71
na efeskim pirwszym jaśnie się władza Celestyna papieża okazała, gdzie za sprawą Cyryla patryjarchy 
aleksandryńskiego, jako porucznika papieskiego, jako-m też wczora powiedział, Nestoryjusz konstanty-
nopolski patryjarcha, kacyrz, złożon i potępion jest, gdy się w dziesiąci dni, które mu od papieża przez 
list zamierzone były, nie upamiętał – na III soborze powszechnym w Efezie (pierwszym, który odbył 
się w tym mieście; drugim był – planowany jako sobór – synod „zbójecki” w 449 roku, zob. obj. II 189: 
Wielkie w Efezie…) w 431 roku, zwołanym przez cesarza Teodozjusza II i Walentyniana III za zgodą 
papieża Celestyna I, zajmowano się poglądami patriarchy Konstantynopola Nestoriusza (m.in. Chry-
stus był tylko człowiekiem, w którym zamieszkała boskość, dlatego Maria z Nazaretu nie powinna 
być nazywana Bogarodzicą). Zgodnie z postanowieniami soboru, Nestoriusz został ekskomuniko-
wany i zdjęty z urzędu. Osobą, która zainicjowała działania przeciwko Nestoriuszowi i pośrednio 
doprowadziła do zwołania soboru, był patriarcha Aleksandrii Cyryl. List z ultimatum papieskim 
Nestoriusz miał otrzymać podczas synodu w Aleksandrii (ok. 430). Zob. także obj. I 16: Nestoryjusz 
oraz III 298: W efeskim…

Celestyna papieża – Celestyna I, zob. obj. III 298: Celestyna papieża.
Cyryla patryjarchy aleksandryńskiego – Cyryla z Aleksandrii, zob. obj. I 116: „Cyrillus”.
jako-m też wczora powiedział – odwołanie do fragmentu Rozmowy trzeciej, gdzie wspomniano 

potępienie Nestoriusza, zob. tekst III 298.
Nestoryjusz konstantynopolski patryjarcha, kacyrz – zob. obj. I 16: Nestoryjusz.
gdy się w dziesiąci dni, które mu od papieża przez list zamierzone były – zob. Cael. Epist. et decr. 

13,11 (ad Nestorium) = PL 50,483–484.
To tam nie rozbirało „concilium” papieskiej nauki i przykazania, ale mu egzekucyją czyniło, o czem 
świadszy „Liberatus” i Prosper biskup regiński, za którego czasów ono „concilium” było. I samoż ono 
concilium, do Nestoryjusza pisząc, znać dawa – zob. Liber. Brev. 5 = PL 68,976–978; Prosp. Chron. 
(Felice et Tauro coss.) = PL 51,594. W przypadku marginalium Concil[ium] Ephes[inum] Nestorio 
najprawdopodobniej chodzi o list synodu aleksandryjskiego, zwołanego około 430 roku przez Cyryla 
z Aleksandrii w sprawie poglądów Nestoriusza, podczas którego ten ostatni otrzymał od papieża Ce-
lestyna I – pod groźbą kary potępienia – ultimatum (wspomniane przez Kromera powyżej w tymże 
passusie), dotyczące odwołania swoich poglądów w czasie dziesięciu dni. Autorstwo listu było błęd-
nie przypisywane uczestnikom III soboru powszechnego w Efezie, sam list natomiast zachował się 
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w aktach tegoż soboru, zob. Conc. omn., t. 1, s. 603–604 (Epistola concilii Alexandrini Aegyptiacae 
dioecesis ad Nestorium) = Mansi 4,1067–1072. Na temat wspomnianego synodu w Aleksandrii zob. 
Mansi 4,551–552. Zob. też obj. III 298: W efeskim… oraz Monachus tekst i obj. III 2,296.

„Liberatus” – Liberatus z Kartaginy (Liberatus Carthaginensis, VI wiek), diakon. Brał udział w dele-
gacji do cesarza Justyniana I, na próżno starającej się nakłonić władcę do zdjęcia wyroku skazującego 
z trzech teologów posądzanych o nestorianizm (tzw. konflikt dotyczący Trzech Rozdziałów). Był 
oponentem papieża Wigiliusza, który uległ we wspomnianym konflikcie cesarzowi. Autor Breviarium 
causae Nestorianorum et Eutychianorum.

Prosper biskup regiński – Prosper z Akwitanii (Prosperus Aquitanus / Prosperus Regiensis, ok. 390 – 
po 455) był pisarzem i teologiem chrześcijańskim, sekretarzem papieża Leona I Wielkiego. Korespon-
dował on z Augustynem z Hippony i wstawiał się za nim u papieża Celestyna I wobec doktrynalnych 
oskarżeń semipelagian, będąc zagorzałym przeciwnikiem tych ostatnich.

72
Na efeskim wtórym – zob. obj. II 189: Wielkie w Efezie… oraz IV 59: efeskie wtóre eutychyjanów.
Julijan biskup i drudzy dwa legatowie Leona papieża – chodzi o biskupa Juliana, reprezentującego 
papieża Leona I Wielkiego, a także o legatów: Hilarego i Renatusa.

Leona papieża – zob. obj. III 240: Lew papież.
„Dioscorus” aleksandryński patryjarcha – zob. obj. III 300–301: Ale jaśniej tę zwirzchność papieską.
nad papieskie zamierzenie przewiódł, co chciał – sens: wbrew zamiarom papieża przeforsował, 
co chciał.

73
A znowu drugie, złożone w Nicei, gdzie tenże Leo czterzech legatów miał, a iż ci nie chcieli nic sprawo-
wać, jedno iżeby Marcyjan cesarz przy tym był dla rządu a powciągnienia swowolnych biskupów a buntu 
Dyjoskorowego, folgując potrzebam i wczesności cesarskiej, przeniesione jest do Chalcedony – IV sobór 
powszechny początkowo obradował w 451 roku w Nicei, jednak dla wygody cesarza Marcjana obrady 
przeniesiono do położonego bliżej Konstantynopola Chalcedonu.

jedno iżeby Marcyjan cesarz przy tym był dla rządu a powciągnienia swowolnych biskupów – sens: 
tylko aby cesarz Marcjan był przy tym w celu zapewnienia porządku i powściągnięcia nieposłusznych 
biskupów.

Marcyjan cesarz – zob. obj. III 299: Marcyjana.
i „Dioscorus” z drugimi biskupy, którzy w uporze swym trwali, potępion – na mocy decyzji IV soboru 
powszechnego w Chalcedonie Dioskur został pozbawiony urzędu biskupa Aleksandrii, a następnie 
wygnany. Zob. także obj. II 189: Wielkie w Efezie…

74
(marg.) Conci[liorum] tomo 1 – informacja marginalna odpowiada rozłożeniu materiału w edycji 
Conciliorum omnium Laurentiusa Suriusa (zob. Conc. omn.), gdzie w tomie pierwszym znajduje się 
obszerny zbiór korespondencji papieża Leona I (Epistolae XCV Leonis papae I), zob. poniżej w tymże 
objaśnieniu.
Co wszystko okazuje się z listów Leona do cesarza, do cesarzowej i do onego „concilium” pisanych i ze 
wszystkiego postępku, a na koniec i z pisania onego „concilium” do Leona, gdzie go też o potwirdze-
nie spraw swych „concilium” ono prosi. A iż odpis papieski Anatolijusz konstantynopolski patryjarcha, 

Rozmowa IV [70]–[74]
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któremu w łeb bił, zataił był, po wtóre ona sześćset i trzydzieści biskupów i cesarzowie Marcyjan i Walen-
tynijan do papieża o potwirdzenie pisali, ani się pirwej rozjechali, aliż się go doczekali. A jednak papież 
nie wszystkę ich sprawę potwirdził, i owszem – zganił i zniszczył ono, co byli nad przyzwolenie posłów 
jego uchwalili, starą uchwałę konstantynopolskiego „concilium” powtarzając, aby konstantynopolski 
patryjarcha przed inymi patryjarchami po papieżu a biskupie rzymskim pirwsze miejsce i dostojeństwo 
miał. Na czem cesarzowie skromnie przestali, jako się z listu ich do Leona znaczy, acz radzi by byli 
widzieli, aby i to był papież potwirdził. A Anatolijusz patryjarcha, który to był nastroił, zgromion papie-
skim listem, sprawował się tego papieżowi, składając z siebie winę na „concilium” – zob. Dok. sob., t. 1, 
s. 251 (Chalcedonensis concilii can. 28). Choć Leon I Wielki zaakceptował w większości postanowie-
nia IV soboru powszechnego w Chalcedonie, odrzucił kanon 28, poprzez który uczestnicy nadawali 
Konstantynopolowi, według tekstu: „Nowemu Rzymowi”, uprawnienia na równi z uprawnieniami 
Rzymu jako drugiej stolicy chrześcijaństwa. Istotnym tego elementem był monopol Konstantynopola 
w konsekrowaniu metropolitów i biskupów prowincji wschodnich, których zgromadzenie otrzymy-
wało prawo do samodzielnego wyboru biskupa Konstantynopola, co z kolei uwalniało to stanowisko 
od wpływów papieskich. W kanonie 28 powołano się na kanon trzeci ustanowiony podczas I soboru 
powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku): „Biskup 
Konstantynopola jest drugi po biskupie Rzymu. Biskup Konstantynopola powinien mieć honoro-
we pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest Nowym Rzymem” (Dok. sob., t. 1, 
s. 73). Kontrowersja wokół wspomnianego kanonu 28, do której odnosi się Kromer, obejmuje przede 
wszystkim korespondencję z lat 451–452 pomiędzy papieżem Leonem I Wielkim a uczestnikami 
IV soboru powszechnego w Chalcedonie, cesarzem Marcjanem, cesarzową Pulcherią oraz patriarchą 
Konstantynopola Anatoliuszem, zob. Conc. omn., t. 1, s. 763–772 (epist. 51–60). Autorzy listów do 
papieża szczególnie podkreślali ważność kanonu 28 i kierowali prośby o jego zatwierdzenie, zob. Leo 
Epist. 98,4 (Sanctae synodi Chalcedonensis ad sanctissimum papam…Leonem. De gestis in synodo) = 
PL 54,955–960; Leo Epist. 100,3 (Marciani imperatoris ad Leonem papam) = PL 54,971–972; Leo Epist. 
101,4 (Anatolii episcopi Constantinopolis ad Leonem) = PL 54,961. Tymczasem Leon I Wielki konse-
kwentnie odmawiał, zob. Leo Epist. 104,3–4 (ad Marcianum Augustum) = PL 54, 993–998; Leo Epist. 
105 (ad Pulcheriam Augustam) = PL 54,997–1002; Leo Epist. 106 (ad Anatolium) = PL 54,1001–1010 
(oraz odpowiedź Anatoliusza, Leo Epist. 132,4 = PL 54,1084); Leo Epist. 114,2 (Ad episcopos, qui in 
sancta synodo Chalcedonensi congregati) = PL 54,1029–1032. Zob. Monachus obj. IV 2,93: In Chalce-
donensi quoque quamvis frequenti… Zob. także obj. III 299: Acz ona ustawa.

do cesarzowej – owa cesarzowa to Pulcheria (Augusta Aelia Pulcheria, 399–453), była ona żoną 
Marcjana i cesarzową bizantyńską od 450 roku do śmierci.

Anatolijusz konstantynopolski patryjarcha – zob. obj. III 299: Acz ona ustawa.
któremu w łeb bił – sens: dla którego był niewygodny, któremu nie był po myśli, por. obj. III 168 i tamże 231.
Walentynijan – Walentynian III, zob. obj. III 299: Walentynijana.
uchwałę konstantynopolskiego „concilium” powtarzając – chodzi o uchwałę II soboru powszech-

nego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku) w sprawie rangi 
patriarchy Konstantynopola, zob. obj. III 299: W konstantynopolskim…

sprawował się tego – tj. tłumaczył się z tego.

75
Piąte „concilium” powszechne we wszem się też pisania Feliksa i Agapeta papieżów dzierżało, a nie 
przeciwko lada komu, ale przeciwko antyjocheńskim, aleksandryńskim i konstantynopolskim patryjar-
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chom, jakom i wczora przypominał, co się jaśnie z spraw jego okazuje – zob. Conc. omn., t. 2, s. 476–477 
(V synodi Constantinopolitanae act. 1: Epistola Agapeti papae) = Mansi 8,921–926; Conc. omn., t. 2, 
s. 486–487 (V synodi Constantinopolitanae act. 3: Sententia synodi Constantinopolitanae contra An-
thimum) = Mansi 8,961–966. Kromer wskazuje na akta V soboru powszechnego w Konstantynopolu, 
jednak przywołane przezeń dokumenty w rzeczywistości należą do akt synodu konstantynopolitań-
skiego (536), który odbywał się w czasie wakatu na Stolicy Piotrowej po śmierci papieża Agapita I. 
Nie jest to ze strony autora Rozmów… pomyłka, gdyż akta tego synodu zostały włączone do doku-
mentów V soboru powszechnego między innymi w przywołanej w objaśnieniu edycji Laurentiusa 
Suriusa, zob. Conc. omn. W wydaniach szesnastowiecznych dokumenty przypisywane do V soboru 
powszechnego obejmowały czasy papieży Agapita I (pontyfikat w latach 535–536), Sylweriusza (pon-
tyfikat w latach 536–537) i Wigiliusza (pontyfikat w latach 537–555).

Piąte „concilium” powszechne – V sobór powszechny w Konstantynopolu (czyli sobór konstanty-
nopolitański II) obradował w 553 roku. Zwołany został z inicjatywy cesarza Justyniana I Wielkiego 
i miał na celu przywrócenie jedności z monofizytami, co jednak zakończyło się niepowodzeniem.

pisania Feliksa i Agapeta papieżów – jedyne miejsce w Rozmowie trzeciej, gdzie Kromer wypowiadał się na 
temat korespondencji papieża Feliksa, dotyczy listu synodu biskupów afrykańskich do antypapieża Feliksa, 
zob. obj. III 291: Przed dwiemanaścieset lat… W aktach V soboru powszechnego w Konstantynopolu obecne 
są zaś listy przypisywane papieżowi Feliksowi II, skierowane do Piotra Folusznika (patriarchy Antiochii w la-
tach 471–488). Listy te znajdują się wśród fałszerstw korespondencji powstających w wyniku kontrowersji 
wokół dodatku Qui crucifixus es pro nobis, jaki Folusznik wprowadził do hymnu Trishagion. Zob. Conc. omn., 
t. 1, s. 414–415 (dotyczy złożenia Piotra Folusznika z funkcji patriarchy); s. 417–419 (dotyczy dodatku do 
hymnu Trishagion) = PL 58,911–916.915–918.903–912. Na temat listu Agapita zob. obj. wyżej do niniejszego 
passusu oraz obj. III 292: Tymże obyczajem… O papieżu Feliksie II zob. niżej obj. IV 117: Feliksa Wtórego.

Feliksa – antypapieża Feliksa, zob. obj. III 291: Przed dwiemanaścieset lat…
Agapeta – papieża Agapita I, zob. III 292: Tymże obyczajem…
jakom i wczora przypominał – we fragmencie Rozmowy trzeciej jest mowa o złożeniu z urzędu 

Antyma I z Konstantynopola oraz ekskomunice Sewera z Antiochii, której dokonano na synodzie 
w Konstantynopolu (536), zob. tekst i obj. III 292: Tymże obyczajem… O zdjęciu z urzędu Atanazego 
z Aleksandrii, Pawła I z Konstantynopola oraz Marcelego z Ancyry podczas synodu w Antiochii (341) 
zob. tekst i obj. III 293: Za Konstancyjusza cesarza kacyrskiego…

76
z szóstego „concilium” – zob. obj. III 210: kacyrstwo monotelitów…
„Agatho” papież – Agaton (Agatho, zm. 681), papież w latach 678–681. Za jego pontyfikatu zebrał się 
i obradował VI sobór powszechny w Konstantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański III, w latach 
680–681), który potępił monoteletyzm.
Konstantyna cesarza – Konstantyn IV Pogonatos (Constantinus IV Pogonatus, 649–685), cesarz bizantyński 
w latach 668–685, z którego inicjatywy zwołany został VI sobór powszechny w Konstantynopolu.
„za którego pomocą ten ś[więty] apostolski Kościół jego (rozumiej rzymski) nigdy się w żadnym błędzie 
od drogi prawdy nie uchylił; którego władzy albo zwirzchności, jako wszech apostołów książęcia, zawżdy 
wszystek powszechny Kościół Krystusów i powszechne „concilia” uprzejmie się dzierżąc, we wszem na-
śladowały i wszystcy wielebni ojcowie jego się apostolskiej nauki dzierżeli” – zob. Conc. omn., t. 2, s. 910 
(VI synodi Constantinopolitanae act. 4: Epistola Agathonis Papae ad Augustos) = Mansi 11,239.

uprzejmie się dzierżąc – wytrwale się trzymając.

Rozmowa IV [74]–[76]
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77
(marg.) Serm[o] prosphonetic[us] – obecny w marginalium termin oznacza mowę (również w formie 
listu) skierowaną do władcy, w której zawarto podsumowanie i decyzję o uznaniu lub odrzuceniu 
obrad soboru przez papieża, a także prośbę o uznanie postanowień soborowych przez władcę i roz-
powszechnienie ich w formie prawomocnego dekretu. Zob. Monachus obj. IV 2,87: prosphonetico ad 
imperatorem sermone.
A na koniec do Konstantyna cesarza pisząc, wszystko ono „concilium” Agatona papieża ojcem swoim 
a nawyższym papieżem albo ojcem zowie i oznajmuje, iż się z jego listem, którym on opisał był cesarzowi 
naukę około wiary, zgadza. A mało niżej piszą oni ojcowie: „Nawyższe książę apostolskie z nami bojo-
wało, abowim mieliśmy po sobie jego naśladowcę i namiastka stolice, objaśniającego świątości tajemnic 
boskich” – zob. Conc. omn., t. 2, s. 1023 (VI synodi Constantinopolitanae act. 18: Sermo acclamatorius, 
qui prosphoneticus dicitur, a sancto et universali concilio ad piissimum et Christo dilectum Constanti-
num imperatorem) oraz przekład: ibidem, s. 1024 = Mansi 11,663.666. Dokument ten zawiera stresz-
czenie postanowień soboru, zwłaszcza w zakresie anatem poglądów heretyckich, oraz prośbę o ich 
uznanie i legitymizację.

78
siódme też powszechne „concilium” w Nicei – VII sobór powszechny w Nicei (czyli sobór nicejski II) 
obradował w 787 roku przede wszystkim celem zakończenia (trwającego w Bizancjum od 726 roku) 
sporu wokół ikonoklazmu. Uczestnicy soboru zadecydowali m.in. o uznaniu prawowierności czci 
obrazów. Kromer wróci jeszcze w tej księdze do soboru nicejskiego II i poruszanej na nim problema-
tyki, zob. niżej IV 109 i 205.
Ireny cesarzowej – Irena z Aten (Irene Atheniensis, ok. 752–803) to cesarzowa bizantyńska w latach 
797–802. Jako regentka przy Konstantynie VI przywróciła podczas zwołanego z własnej inicjatywy 
VII soboru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego II, w 787 roku) kult obrazów.
Konstantyna, syna jej – Konstantyn VI (Constantinus VI, żył w latach 771–797) to cesarz bizantyński 
od 780 roku aż do śmierci, zwolennik ikonoklazmu, niedopuszczany do władzy przez matkę Irenę 
z Aten. Na jej rozkaz został uwięziony i oślepiony; zmarł na skutek odniesionych ran.
Adryjan papież – Hadrian I (Hadrianus I, zm. 795), papież w latach 772–795, poparł postanowienia VII so- 
boru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego II, w 787 roku), w trakcie którego potępiono ikonoklazm.
pod tym obyczajem – pod tym warunkiem.
synod albo conciliabulum niektóre efeskie bez papieskiego przyzwolenia sprawowane – być może chodzi 
o synod „zbójecki” w Efezie, zob. obj. II 189: Wielkie w Efezie… oraz IV 59: efeskie wtóre eutychyjanów.
aby prawa wiara wedle podania Stolice Apostolskiej umocniona – sens: aby prawdziwa wiara zgodnie 
z przekazanymi dyrektywami (ustawami) Stolicy Apostolskiej umocniona.
a kacyrstwo onych, którzy ś[więte] obrazy burzyli, też potępione było – nawiązanie do soboru w Hierei, 
zwołanego z inicjatywy cesarza Konstantyna V Kopronima. Obradował w 754 roku celem usankcjo-
nowania ikonoklazmu. Nie został uznany za powszechny z powodu nieobecności przedstawicieli 
Kościoła zachodniego i oficjalnych reprezentantów innych patriarchów wschodnich.

onych, którzy ś[więte] obrazy burzyli – tj. tych, którzy niszczyli święte obrazy.

79
Także i ósme w Konstantynopolu – VIII sobór w Konstantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański IV), 
uznawany za powszechny przez Kościół zachodni, obradował w latach 869–870 z inicjatywy cesarza 
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Bazylego I Macedończyka (811–886, rządził od 867 roku). W jego ramach zajmowano się przede 
wszystkim konfliktem wywołanym przez Focjusza I (ok. 810–891), patriarchę Konstantynopola w 
latach 858–867 oraz 877–886. Ten ostatni, który od czasów papieża Mikołaja I Wielkiego toczył spór 
z papiestwem, uznając jedynie symboliczną wyższość biskupa Rzymu nad patriarchami Wschodu, 
został potępiony i czasowo pozbawiony godności patriarchy.
Mikołaja papieża – Mikołaj I Wielki, zob. obj. III 256: Mikołaj Pirwszy.
Michała cesarza – Michał III Metystes, zob. obj. III 256: Mikołaj Pirwszy.

80
Słyszałeś też wczora – nawiązanie do Rozmowy trzeciej, gdzie wspomina się synod w Antiochii i list 
zebranych na nim biskupów do papieża Juliusza I z prośbą o akceptację ich postanowień, zob. tekst 
III 293.
antyjocheński synod dziewiącidziesiąt i siedmi, jako „Sozomenus” pisze, biskupów kacyrskich – zob. Soz. 
HE 3,5 = PG 67,1042. Zob. także obj. III 293: Za Konstancyjusza cesarza.

antyjocheński synod – synod w Antiochii (341) został zwołany przez przychylnego arianom cesarza 
Konstancjusza II. W trakcie synodu m.in. złożono z urzędu Atanazego z Aleksandrii oraz Marcele-
go z Ancyry i ułożono trzy Wyznania wiary, z których drugie zostało uznane za oficjalne. Zob. obj. 
III 293 oraz por. tamże obj. 294.

„Sozomenus” – zob. obj. II 175: Sozomena.
rozumiejąc temu dobrze, iż wedle ustawy kościelnej, którąś wyższej słyszał, uchwały koncylij mimo wolą 
papieską uchwalone nic nie ważą, pisało do Julijusza papieża, żądając go o potwirdzenie – zob. Soz. HE 
3,10 = PG 67,1058; Socr. Sch. HE 2,8 = PG 67,195–196.219–220.

iż wedle ustawy kościelnej, którąś wyższej słyszał – Mnich nawiązuje do postanowienia II soboru 
powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku), w myśl 
którego biskup Konstantynopola był drugim rangą po biskupie Rzymu, zob. wyżej tekst i obj. IV 74, 
a także obj. III 299: W konstantynopolskim…

Julijusza papieża – zob. obj. III 269: Julijasza papieża.
rozumiejąc temu dobrze, iż wedle ustawy kościelnej, którąś wyższej słyszał, uchwały koncylij mimo 

wolą papieską uchwalone nic nie ważą – sens: dobrze wiedząc, iż w świetle ustawy kościelnej, o której 
wcześniej słyszałeś, uchwały koncyliów ustanowione wbrew woli papieskiej nie mają żadnego zna-
czenia (nic nie znaczą).

żądając go o potwirdzenie – sens: domagając się od niego zatwierdzenia.

81
Kartagiński też synod – mowa o synodzie, który odbył się prawdopodobnie w 220 roku w Kartaginie. 
Rozstrzygano na nim kwestię ważności chrztu udzielonego przez heretyków; por. też niżej obj. IV 180.
kacyrski krzest nie waży – sens: heretycki chrzest nie ma znaczenia.
jako świadszy Dyjonizyjusz ś[więty] biskup u Euzebijusza – zob. Euseb. HE 7,5 = PG 20,643–646.

Dyjonizyjusz ś[więty] biskup – Dionizy z Aleksandrii (Dionysius Alexandrinus, ok. 190–264 lub 
265), pisarz wczesnochrześcijański. Był uczniem i zwolennikiem Orygenesa, przedstawicielem neo-
platonizmu. Od 232 roku kierował w Aleksandrii szkołą katechetyczną, od ok. 247 roku działał tamże 
jako biskup.

u Euzebijusza – zob. obj. II 16: Euzebijusz Cezaryński.
Stefana papieża – mowa o papieżu Stefanie I, zob. obj. III 261: Stefana też papieża.

Rozmowa IV [77]–[81]
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a za kacyrze ci potępieni, którzy za nauką papieską odstąpić go nie chcieli – sens: a jako heretycy po-
tępieni (a za heretyków uznani) ci, którzy zgodnie z pouczeniem papieskim nie chcieli go opuścić.

82
On też synod przed Chalcedoną, na którym Jan ś[więty] Złotousty z biskupstwa złożon był, acz i wiele 
biskupów i patryjarchowie niektórzy na nim byli, przez Innocencyjusza papieża zniszczon i zaklęt jest, 
iż mimo wolą jego sprawowan był – zob. Soz. HE 8,26 = PG 67,1583–1590. W przywołanym fragmen-
cie dzieła Sozomena znajdują sie dwa listy papieża Innocentego I, dotyczące kwestii niesłusznego 
oskarżenia Jana Chryzostoma; pierwszy skierowany do Chryzostoma, drugi, w jego obronie, do kleru 
konstantynopolitańskiego.

synod przed Chalcedoną – na odbywającym się w 403 roku nieopodal Chalcedonu synodzie „Pod 
dębem” (Ad quercum) podjęto decyzję o zdjęciu z urzędu biskupiego Jana Chryzostoma na podstawie 
spreparowanych zarzutów.

Jan ś[więty] Złotousty – zob. obj. I 16: Chryzostom święty.
Innocencyjusza papieża – zob. obj. III 290: Kartaiński też synod…

83
A Pelagijusz też papież Wtóry synod niejaki w Konstantynopolu z wiela biskupów i patryjarchów ze-
brany zniszczył – w 587 roku pod przewodnictwem Jana IV Postnika (patriarchy Konstantynopola 
w latach 582–595) obradował synod konstantynopolitański w sprawie fałszywych zarzutów o bycie 
kryptopoganinem przeciwko patriarsze Antiochii Grzegorzowi. Ponieważ w aktach synodu wysła-
nych do Rzymu Jan został nazwany patriarchą ekumenicznym, sprzeciwił się temu papież Pelagiusz II 
(Pelagius II, zm. 590, pontyfikat w latach 579–590), uważając, że to narusza papieską supremację.
a sam do niego pisząc, dawa tego przyczynę, iż mimo wolą jego zebran był i sprawowan – zob. Conc. 
omn., t. 2, s. 659–662, zwłaszcza 659–660 (Decretalis epistola Pelagii papae II) = Mansi 9,900–
905 (jako Epistola 8 ad Joannem episcopum Constantinopolitanum) = Isid. Merc. Decret. coll. = 
PL 130,1089–1094.

84
Teodoryk król – zob. wyżej obj. IV 56: Teodoryku królu.
do Rzymu na synod – najprawdopodobniej chodzi tutaj o synod biskupów Italii, który przeszedł do 
historii pod nazwą „Synodus Palmaris” (῾Synod palmowy’). Jako że został on zwołany w Rzymie 
w 502 roku z inicjatywy króla Teodoryka Wielkiego, a więc osoby świeckiej, biskupi oczekiwali po-
twierdzenia tej decyzji ze strony papieża; monarcha miał powołać się na papieską zgodę wyrażoną 
w liście skierowanym do niego. Na synodzie potwierdzono niewinność papieża Symmacha, oskar-
żonego uprzednio przez zwolenników antypapieża Wawrzyńca o m.in. występki natury osobistej 
i przywłaszczenie majątku kościelnego.
Symmacha papieża – Symmach (Symmachus, zm. 514), papież w latach 498–514. Gdy Teodoryk Wiel-
ki zezwolił na powrót do Rzymu antypapieżowi Wawrzyńcowi, w latach 502–506 władza Symmacha 
ograniczała się jedynie do terenu bazyliki św. Piotra. Był on przeciwnikiem manicheizmu.

85
chyba antyjocheńskiego (jako-m wczora powiedział) – sens: z wyjątkiem antiocheńskiego (o czym 
powiedziałem wczoraj); „wczoraj” oznacza tu „w Rozmowie trzeciej”, zob. III 293–294.
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jedno na którym tak w zbiraniu, jako w uchwalaniu i we wszystkim postępku papieska moc, jako głowy 
wszego krześcijaństwa a namiastka albo porucznika Pana Krystusowego, władnęła – sens: tylko na 
którym zarówno w zwoływaniu, jak formułowaniu uchwał i we wszystkich działaniach władza pa-
pieża jako głowy całego chrześcijaństwa i namiestnika czy następcy Pana Chrystusa rządziła (miała 
decyzyjną moc).

86
który [tj. Kościół święty] tak umiłował, iż sam się zań dobrowolnie na śmierć wydał – zob. Ef 5,2: 
„a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatą i ofiarą Bogu 
na wonność wdzięczności”.
i obiecał słowem swym nieodmiennym, z świata tego schodząc, iż nas nie miał sirotkami zostawić – zob. 
J 14,18: „Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was”.

87
jako Balaama poganina – zob. obj. I 19: naśladując drogi Balaamowej z Bozora…
Saula nieposłusznego – kiedy Saul poszukiwał Dawida celem zabicia go, został napełniony duchem 
Bożym i zaczął prorokować przed Samuelem. Po akcie prorokowania upadł i leżał cały dzień i całą 
noc nagi, zob. 1Krl 19,19–24 (BT: 1Sm 19,19–24).
a Kajfasza świętokupcę i bluźnircę Ducha Ś[więtego] ku proroctwu – zob. J 11,49–52: „A jeden z nich, 
Kajfasz imieniem, będąc nawyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie ani myślicie, iż 
wam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszytek naród zginął. A tego nie mówił 
sam z siebie, ale będąc nawyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród; 
a nie tylko za naród, ale żeby syny Boże, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno”.
Judasza złodzieja i zdrajcę swego ku apostolskiemu urzędowi używał – Judasz Iskariota, który został 
powołany na jednego z apostołów, zdradził Jezusa i wydał go arcykapłanom, zob. m.in. Mt 10,4; 
Mk 3,19; Łk 6,16; J 6,71.
przez oślicę Balaama karał – zob. Lb 22,21–34. Zob. także obj. I 19: naśladując drogi Balaamowej z Bozora…
ogień, grad, śnieg, lód, wiatry nawałne czynią a wypełniają słowo i rozkazanie Jego – zob. Ps 148,8: 
„Ogniu, gradzie, śniegu, ledzie i wietrze gwałtowny, które czynią słowo jego”.

88
który jako z Szawła, prześladowcę swego, uczynił sobie sąd wybrany – Dz 8,1.3: „I zstało się onego dnia 
wielkie przeszladowanie przeciw Kościołowi, który był w Jeruzalem. I rozproszyli się wszyscy po 
krainach Żydowskiej ziemie i Samaryjej, oprócz apostołów”; „A Szaweł burzył Kościół, wchadzając 
w domy, i ciągnąc męże i niewiasty, podawał do więzienia”.

uczynił sobie sąd wybrany – tj. wybrał sobie na narzędzie.
bo mocen jest i z kamienia Abraamowi syny zbudzić – zob. Łk 3,8: „Abowiem wam powiedam, iż 
mocen jest Bóg z tych kamieni wzbudzić syny Abrahamowi”.
A jako Balaamowych ust nad wolą jego używał ku błogosławieniu ludu swego – zob. Lb 23,5–10.18–24 
oraz obj. I 19: naśladując drogi Balaamowej z Bozora…

89
nie nasza rzecz wiedzieć czasy i minuty, które Ociec w swej mocy położył – zob. Dz 1,7: „Nie wasza rzecz 
jest znać czasy i chwile, które Ociec w swej władzej położył”.

Rozmowa IV [81]–[89]
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I chananejskiej-ci niewieście długo dopuścił za sobą wołać niżli córkę jej uzdrowił, by słówka jej nie 
odpowiedając, a jeszcze gdy się apostołowie za nią przyczyniali, ostrze odmawiając, iż niedobrze psom 
chleba synowskiego dawać – zob. Mt 15,21–28: „A wyszedszy Jezus zonąd, odszedł w strony Tyru i Sy-
donu. A oto niewiasta Chananejska, wyszedszy z onych granic, zawołała, mówiąc mu: Smiłuj się nade 
mną, Panie, Synu Dawidów! Córka moja od szatana ciężko dręczona jest. Który nie odpowiedział jej 
słowa. A przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, bo woła za nami. A on odpo-
wiedając, rzekł: Nie jestem posłan, jedno do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego. A ona przyszła 
i pokłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj mię! Który, odpowiedając, rzekł: Nie dobra jest brać chleb 
synowski, a miotać psom. A ona rzekła: I owszem, Panie: bo i szczenięta jedzą z odrobin, które padają 
z stołu panów ich. Tedy odpowiedając Jezus, rzekł jej: O niewiasto, wielka jest wiara twoja: niechaj ci 
się zstanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onej godziny”.

długo dopuścił za sobą wołać – tj. kazał długo się prosić.
by słówka – nawet słowem.

I onemu-ć książęciu z Kapernaum długo się widziało, kiedy prosił Pana, aby do syna jego zstąpił, póki by 
nie umarł – zob. J 4,46–53: „I był niejaki królik, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, gdy usłyszał, 
iż Jezus przyszedł z Żydowskiej ziemie do Galilejej, poszedł do niego i prosił go, aby zstąpił a uzdrowił 
syna jego – bo poczynał umierać. Rzekł tedy do niego Jezus: Jeśli znaków i cudów nie ujźrzycie, nie 
wierzycie. Rzekł do niego królik: Panie, zstąṕ pierwej, niż umrze syn mój. Rzekł mu Jezus: Idź, syn 
twój żyw jest. Uwierzył człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus, i szedł. A gdy on już zstępował, 
zabieżeli mu słudzy i oznajmili mówiąc, iż syn jego żywie. Pytał się tedy od nich godziny, której mu 
się polepszyło. I rzekli mu: Iż wczora, siódmej godziny, opuściła go gorączka. Poznał tedy ociec, iż ona 
godzina była, której mu rzekł Jezus: Syn twój żywie. I uwierzył sam i wszytek dom jego”.

długo się widziało – zdawało się długo trwać.
„Mistrzu, nie dbasz Ty, iż my giniemy?” – por. Mk 4,38: „Nauczycielu, nie dolega cię, iż giniemy?”.

90
„Któż-eście wy – prawi – którzy Pana kusicie?” – por. Jdt 8,11 (BT: Jdt 8,12): „A cóżeście wy są, którzy 
kusicie Pana?”.
a wedle swej wolej dzień-eście Mu złożyli – sens: i zgodnie ze swoim zamysłem wyznaczyliście Mu dzień.
chananejską niewiastą – zob. obj. IV 89: I chananejskiej-ci niewieście…
„Panie, ratuj nas, giniemy!” – por. Mt 8,25: „I przystąpili do niego uczniowie jego, i obudzili go, mó-
wiąc: Panie, zachowaj nas, giniemy!”.
abowim dla grzechów ludzkich – jako Job mówi – dawa Bóg obłudne króle i przełożone, które umie 
i może zaś z trzaskiem na umyśle odmienić albo z przełożeństwa złożyć – zob. Hi 34,24–27: „Zetrze 
wielu i bez liczby, a insze postawi miasto nich. Zna bowiem uczynki ich i przetoż przywiedzie noc, 
i będą potarci. Jako niezbożniki poraził je na miejscu widzących, którzy jakoby na urząd odstąpili od 
niego i wszytkich dróg jego zrozumieć nie chcieli”.

91
Do tego-ć by się i nam Polakom teraz uciekać, nie domagając się „nationale concilium”, a chcąc z Piotro-
wej łódki wyskoczyć a oderwać się od jedności Kościoła ś[więtego] powszechnego i apostolskiego – sens: 
Do tego (tj. całkowitego zawierzenia się Bogu) należałoby i nam Polakom zmierzać, nie domagając się 
soboru narodowego z zamiarem sprzeniewierzenia się papiestwu i odłączenia od jedności świętego, 
apostolskiego Kościoła powszechnego. Kromer czyni tutaj aluzję do – zainicjowanych przez polskich 
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protestantów – planów zwołania soboru narodowego w Rzeczypospolitej, a także do (rozpatrywa-
nego na sejmie w Piotrkowie w 1555 roku) projektu utworzenia Kościoła narodowego. Oba projekty 
nie doszły ostatecznie do skutku.
jako płotu się trzymały – „trzymać się płotu” to wyrażenie przysłowiowe (trzymać się czegoś kurczo-
wo), zob. NKPP „trzymać, trzymać się” 11.
za naszych czasów wiemy, jacy papieżowie pospolicie bywają, a jako ku papiestwu przychodzą – za życia 
Kromera papież Juliusz II został wybrany na urząd dzięki symonii, wiadomo też, że miał przynajmniej 
jedną córkę. Papież Juliusz III zasłynął m.in. z powodu niejasnej relacji z młodzieńcem o imieniu 
Innocenzo, który po wstąpieniu Juliusza na Stolicę Piotrową w 1550 roku został kardynałem.

jako ku papiestwu przychodzą – sens: w jaki sposób zostają papieżami (obejmują urząd papieża).

92
jako-ś słyszał – odwołanie do fragmentów Rozmowy czwartej, gdzie Mnich przywołuje postaci wy-
mienionych w Biblii kapłanów (Balaama, Judasza i Kajfasza), których przeciwne woli Bożej zamysły 
zostały przez Pana wykorzystane dla dobra bogobojnych, zob. wyżej tekst IV 87–88.
„Wszelki urząd i władza od Pana Boga jest, a przeto kto się urzędowi przeciwi, Bożemu zrządzeniu się 
przeciwi, a tacy potępienia sobie nabywają” – por. Rz 13,1–2: „Wszelaka dusza niechaj będzie poddana 
wyższym zwierzchnościam. Abowiem nie masz zwierzchności, jedno od Boga, a które są, od Boga 
są postanowione. Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. 
A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają”.
„Na stolicy – prawi – Mojżeszowej siedli w Zakonie uczeni i licemiernicy albo faryzeuszowie, cokolwiek 
wam powiedzą, dzierżcie i czyńcie” – por. Mt 23,2–3: „Na stolicy Mojżeszowej usiedli doktorowie 
i faryzeuszowie. Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie”.
„Ale wedle ich uczynków nie czyńcie”. Czemu? „Abowim powiedają – mówi – a nie czynią” – por. 
Mt 23,3: „Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich 
nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią”.
o czem się już dosyć po ty dni, a zwłaszcza pirwszego dnia, mówiło i wywodziło – odwołanie Mnicha 
do fragmentów Rozmowy pirwszej, gdzie mowa o nakazie posłuszeństwa wobec przełożonych na 
kapłańskim urzędzie pomimo ich grzeszności, zob. tekst I 15–18.

po ty dni – tj. przez te dni.
pirwszego dnia – tj. w Rozmowie pierwszej, zob. tekst I 15 i nast.

93
Nie ściąga się to Pismo na papieża ani na biskupy nasze – sens: Nie dotyczy to Pismo (Święte) papieża 
ani naszych biskupów.
abowim kapłani a doktorowie żydowscy nie mieli Go, nie rzkąc, za Boga ani za dobrego a Bogu przy-
jemnego człowieka, ale za opętanego, za bluźnircę, za zwojcę i wyrzucali ze zboru swego, kto by Go był 
wyznawał być Mesyjaszem – zob. J 9,30–34; Łk 7,49; J 7,20; Mt 9,3.34; Mt 26,65; Mk 2,7; Mt 27,63; 
J 7,12 (passusy biblijne, w których Żydzi oskarżają Jezusa o bluźnierstwo, opętanie i oszustwo).

nie mieli Go, nie rzkąc, za Boga ani za dobrego a Bogu przyjemnego człowieka – sens: nie mówiąc 
już, że nie tylko nie mieli Go za Boga, ale nawet za dobrego i Bogu miłego człowieka.
Nie miałaby też była miesca ona ustawa apostolska o obrzezaniu i drugich obrzędziech zakonnych – 
zob. Dz 15,23–29 (fragment dotyczący dekretu apostolskiego ustanowionego podczas tzw. soboru 
w Jerozolimie). Zob. także obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem…

Rozmowa IV [89]–[93]
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iż na nie krześcijanie nie są powinni – sens: ponieważ do nich chrześcijanie nie są zobowiązani.
a pirwej niebo i ziemia przejdą niżli słowa Pańskie – zob. Mt 24,35: „Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą”.

94
Zakon i prorocy tylko do czasów Jana Krzciciela trwać mieli – zob. Łk 16,16: „Zakon i Prorocy aż do 
Jana, odtychmiast Królestwo Boże opowiedają, a każdy gwałt mu czyni”.
a tak i stolica Mojżeszowa, i kapłaństwo, i ofiary, bo to jedno za drugim idzie, co się zgadza z proroc-
twem Danielowym – zob. Dn 9,27: „A zmocni przymierze z mnogimi tydzień jeden, a w pół tegodnia 
ustanie ofiara i ofiarowanie i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia i aż do skończenia i końca 
będzie trwać spustoszenie”.
się to onegdy wywiodło – tj. zostało wyłożone przedwczoraj, a więc w Rozmowie wtórej, zob. tekst 
II 109–131 (gł. 124).
jako-ś onegda słyszał – zob. bezpośrednio wyżej.

95
Ano Mojżesz Żydom opowiedział, iż im Bóg miał zbudzić z pośrzodku braciej ich proroka Jemu podob-
nego – zob. Pwt 18,15; Dz 7,37: „PROROKA z narodu twego i z braciej twojej, jako mnie, wzbudzi 
tobie Pan Bóg twój”; „Ten jest Mojżesz, który powiedział synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Bóg 
z braciej waszej jako mnie: jego słuchać będziecie”.
abowim Jego Mojżesz kazał słuchać jako siebie samego – zob. Pwt 18,15: „PROROKA z narodu twego 
i z braciej twojej, jako mnie, wzbudzi tobie Pan Bóg twój: tego słuchać będziesz”.
a jako sam Pan u Jana ś[więtego] świadszy – zob. J 5,46: „Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, podobno 
byście i mnie wierzyli: bowiem on o mnie pisał”.
„Za ojce twoje narodzili-ć się synowie, ustawisz je książęty po wszystkiej ziemi” – por. Ps 44(45),17 
(BT: Ps 45(44),17): „Miasto ojców twoich narodziłoć się synów: postanowisz je książęty nade wszytką 
ziemią”. Autorstwo tego psalmu przypisywane jest synom Koracha.

ustawisz je książęty po wszystkiej ziemi – tj. ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Jakoż i Pan sam zowie je synmi ich u Łukasza ś[więtego] – zob. Łk 11,19: „A jeśliż ja przez Beelzebuba 
wyrzucam czarty, synowie waszy przez kogo wyrzucają?”.

96
jako tcimy w Piątych Księgach jego – tj. jak czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, tj. w Księdze Po-
wtórzonego Prawa.
jako-m też onegda powiedał – jak już przedwczoraj powiedziałem, tj. w Rozmowie wtórej, zob. tekst 
II 106–120.
opatrzył ji w tym dobrze, aby miał czego się dzierżeć w wątpliwościach potocznych – sens: obwarował go 
należycie tak, aby miał czego się trzymać (do czego się odnieść) na co dzień w sprawach wątpliwych.

97
„Jeśli trudny a wątpliwy sąd u siebie obaczysz między krwią a krwią, sprawą a sprawą, trędem a nie 
trędem a ujźrzysz, iżeby się sędziowie w bronach twych nie zgadzali, wstań a wstąp na miejsce, które Pan 
Bóg twój obierze, i przyjdziesz do kapłanów lewitskiego rodzaju a do sędziego, który będzie onego czasu, 
i będziesz się od nich badał, którzy tobie prawdziwy sąd objawią, i będziesz czynił, cokolwiek powiedzą 
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ci, którzy są przełożeni nad miejscem onym, które Pan obierze, a czego cię nauczą wedle Zakonu Jego, 
i będziesz naśladował ich zdania, a nie uchylisz się ani w prawo, ani w lewo” – por. Pwt 17,8–11: „Jeśli 
trudny a wątpliwy u ciebie sąd obaczysz między krwią a krwią, między sprawą a sprawą, trądem 
a trądem, i sędziów między bramami twemi obaczysz słowa różne: wstań a wstąṕ na miejsce, które 
obrał Pan Bóg twój. I przyjdziesz do kapłanów rodu lewickiego i do sędziego, który naonczas będzie, 
i pytać się od nich będziesz – którzy oznajmią tobie sądu prawdę. I uczynisz, cokolwiek ci powiedzą 
przełożeni miejsca, które obrał Pan, i nauczą cię według Zakonu jego, i będziesz zdania ich naszlado-
wał. Ani ustąpisz ni w prawo, ni w lewo”.

98
ale gdzieby między przełożonymi w którym mieście różnica była, każe się dołożyć – sens: ale gdyby był 
spór między przełożonymi w jakimś mieście, każe poradzić się.
porządkiem zakonnym a boskim na kapłaństwo stawionych – tj. wyświęconych na kapłanów zgodnie 
z prawem ludzkim i boskim.

99
„czego cię nauczą wedle Zakonu Jego” – zob. Pwt 17,10–11 (BT: Pwt 17,10): „I uczynisz, cokolwiek ci 
powiedzą przełożeni miesca, które obrał Pan, i nauczą cię według Zakonu jego”.
swej się dumy dzierżeć, a drugi, który by przeciwną dumę miał, takież swej – sens: trzymać się swego 
mniemania, a inny, który miałby przeciwny sąd, w tenże sposób swego.

100
„czego cię nauczą wedle Zakonu Jego” – zob. passus bezpośrednio wyżej.
Mojżesz nie łacińskim językiem pisał, ale żydowskim, a w żydowskim trochę inaczej to miejsce brzmi, 
jako powiedają i piszą ci, którzy w nim są ćwiczeni. Tak tam stoi: „I będziesz czynił wedle słowa, które-ć 
opowiedzą (dokładaj – oni kapłani) z miejsca, które Pan obierze, i będziesz strzegł, abyś czynił wedle 
tego, cokolwiek cię nauczą. Wedle Zakonu, którego cię nauczą, a wedle sądu albo zdania, które-ć powie-
dzą, będziesz czynił” – szerzej na ten temat wypowie się Kromer w łacińskiej wersji Rozmów, pisząc: 
Ac Santes quidem Pagninus ita vertit: „Et facies secundum sermonem verbi, quod annuntiabit tibi e loco 
ipso, quem elegerit Dominus, et custodies faciendo iuxta omnia, quae docebunt te. Iuxta sermonem legis, 
quem docebunt te, et secundum iudicium, quod dicent tibi, facies. Non declinabis a verbo, quod annun-
tiabunt tibi, ad dexteram et ad sinistram”. Monachus, tekst IV 1,78. Łaciński cytat starotestamentowy 
Kromer przywołał za: Biblia 1528, k. 69v; według podziału wersetowego tej edycji Pwt 17,15–17 
to Pwt 17,10–11. Przywołany przez Kromera przekład dokonany przez Santesa Pagniniego (1470–
1536) jest pierwszym od czasów Hieronima ze Strydonu pełnym przekładem Starego Testamentu 
z języka hebrajskiego na łacinę. Pagnini wprowadził też własny podział wersetowy tekstu. Zob. Mona-
chus obj. IV 1,78: Ac Santes quidem Pagninus… Argumentacja Kromera odnosi się do krytyki tekstu 
biblijnego oraz jego przekładu. Chociaż w passusie IV 97 dokonuje on translacji Pwt 17,8–11 na język 
polski według Wulgaty, to w niniejszym ustępie odwołuje się też do innych przekładów pod kątem 
zgodności translacji łacińskiej z tekstem hebrajskim. Świadczy to o tym, iż ostateczność autorytetu 
Wulgaty zaczyna być kwestionowana. Pomimo że Kromer posługuje się tego typu filologiczną metodą 
analizy przekładów biblijnych akurat w sytuacji sprzyjającej jego stanowisku, warto zaznaczyć, iż jest 
to metoda zainicjowana przez Lorenza Vallę i Erazma z Rotterdamu, a rozwijana później przez wielu 
filologów protestanckich. Zob. Monachus obj. IV 1,78: Memini de eo prius…

Rozmowa IV [93]–[100]
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101
nic niem nie brakując – tj. nic nie odrzucając, nie wynajdując w nich żadnych różnic.
zgadza się z tym…i grecki wykład, którego apostołowie używali, i Kościół ś[więty] ji przyjął, który przed 
2000 lat zgodnie uczyniło siedmdziesiąt i dwa mężów ze wszystkiego żydostwa wybranych na żądanie 
Ptolemeusza króla egipskiego – według tzw. Listu Pseudo-Arysteasza, na prośbę Ptolemeusza II Fila-
delfosa (Ptolemaeus II Philadelphus, 308–246 p.n.e.), władcy Egiptu w latach 283–246 p.n.e., z każdego 
z dwunastu plemion Izraela wybrano sześciu mężów celem przetłumaczenia Tory na język grecki na 
potrzeby Biblioteki Aleksandryjskiej. Każdy z nich miał tłumaczyć osobno, a następnie ustalić jedną 
wersję. Okazało się to zbędne, gdyż tłumaczenia okazały się identyczne, co postrzegano jako znak 
Boży. Tłumaczenie to przeszło do historii jako Septuaginta (skrócona postać formuły translatio sep-
tuaginta interpretum – ‘przekład siedemdziesięciu tłumaczy’). Kromer w łacińskiej wersji niniejszej 
Rozmowy odwoła się w tym miejscu do Septuaginty za pośrednictwem pracy teologa i matematyka 
Alberta Pighiusa (ok. 1490–1542), zob. Pigh. Hier. eccl. 4,3, k. 116r. Zob. także Monachus obj. IV 2,79: 
Adstipulatur his etiam Graeca Septuaginta interpretum interpretatio.
„Cokolwiek wam powiedzą, trzymajcie a czyńcie” – por. Mt 23,3: „Wszytko tedy, cokolwiek wam roz-
każą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią”.

102
(marg.) Jeśli jednego, czy-li wiela – tj. Czy jednego, czy też wielu.
„na stolicy Mojżeszowej” – zob. Mt 23,2: „Na stolicy Mojżeszowej usiedli doktorowie i faryzeuszowie”.

103
„A kto się pychą uniesie, nie chcąc słuchać rozkazania kapłana onego, który na on czas służy Panu Bogu 
twemu, za wyrokiem sędziego ma umrzeć on człowiek, a zgładzisz złego z pośrzodku Izraela, a wszystek 
lud słysząc to, będzie się bał, aby żaden potym pychą się nie nadymał” – por. Pwt 17,12–13: „A kto by 
hardym był, nie chcąc być posłusznym rozkazaniu kapłana, który naonczas służy Panu Bogu twemu, 
i dekretu sędziego, umrze on człowiek, i odejmiesz złe z Izraela; a wszytek lud usłyszawszy będzie się 
bał, aby się potym żaden pychą nie nadymał”.
który [tj. kapłan] jeden tylko bywał wedle przykazania Bożego a jeden sam nawyższą służbę Bożą 
sprawował – zob. Kpł 16,32–33: „A oczyściać będzie kapłan, który jest pomazany i którego ręce są po-
święcone, aby kapłański urząd sprawował miasto ojca swego: a oblecze się w szatę lnianą i w odzienie 
święte i oczyści świątnicę, i przybytek świadectwa, i ołtarz, kapłany też i wszytek lud”.
aby się drudzy nim karali – sens: aby inni brali z niej przestrogę.
był namiastek Aaronów – tj. był namiestnikiem Aaronowym.
„dał mu Pan Bóg władzą w przykazaniu swoim, w Zakonie sądów, aby uczył Jakoba świadectw albo 
wolej Jego, a w Zakonie Jego światłość dawał Izraelowi” – por. Syr 45,6 (BT: Syr 45,5): „i podał mu 
oblicznie przykazania i Zakon żywota i umiejętności, aby nauczył Jakuba Przymierza jego a Izraela 
Prawa jego”.

104
a gdzie różnica była między ludźmi, a niższy przełożeni rozprawić jej nie mogli, iż na nawyższego 
kapłana zdaniu i nauce przestawać mieli – sens: a tam, gdzie byłby spór między ludźmi, a niżsi 
rangą przełożeni nie mogliby go rozstrzygnąć, na opinii i nauce najwyższego rangą kapłana mieli 
poprzestawać.
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taż kaźń na nieposłusznego ustawiona, która na przestępce przykazania Bożego – sens: ta sama kara 
ustanowiona na nieposłusznego, co na naruszającego (łamiącego) Boże przykazania.
Słowo Boże, które chocia Zakon skończenie wziął, jednak „trwa na wieki” – zob. Iz 40,8: „Uschła trawa 
i opadł kwiat, lecz słowo Pana naszego trwa na wieki”.

skończenie wziął – tj. przeminął, zakończył się, przestał obowiązywać.

105
„cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano” – por. Rz 15,4: „Abowiem cokolwiek napisano, ku 
naszej nauce napisano”.
Jakoż i Mojżeszowi samemu, kiedy go obirał na przełożeństwo ludu swego, obiecał, iż chciał być 
w uściech jego a chciał go uczyć, co by on miał mówić – zob. Wj 4,12: „Idźże tedy, a ja będę w uściech 
twoich i nauczę cię, co masz mówić”.

106
Mamy też o siedmdziesiąt starcoch, które Bóg Mojżeszowi kazał obrać, aby mu pomogli rządzić lud 
żydowski, iż im też ku sprawie onej dał Ducha swego, a wszakoż nie tak im obficie dał, jako Mojżeszowi 
samemu, ale nieco im udzielił, ujmując Mojżeszowi, jako tam Bóg sam powiada – zob. Lb 11,16–17.24–
25: „I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedmdziesiąt mężów z starszych Izraelowych, które ty znasz, 
że są starszymi ludu i mistrzami. I przywiedziesz je do drzwi przybytku przymierza, i każesz im tam 
stać z sobą, żebym zstąpił i mówił do ciebie i odejmę z ducha twego i dam im, aby dźwigali z tobą 
brzemię tego ludu, a nie ty sam był obciążon”; „Przyszedł tedy Mojżesz i powiedział ludowi słowa Pań-
skie, zebrawszy siedmdziesiąt mężów z starców Izraelskich, które postawił około przybytku. I zstąpił 
Pan przez obłok, i mówił do niego odejmując z ducha, który był w Mojżeszu, i dając siedmidziesiąt 
mężom. A gdy duch odpoczynął na nich, prorokowali, ani potym przestali”.
jego się dokładali – tj. radzili się go.
jako o Jozuaszu czytamy, iż kiedy był obran hetmanem albo wodzem ich, napełnion jest duchem mądro-
ści – zob. Pwt 34,9: „A Jozue, syn Nun, napełnion jest Ducha mądrości, bo Mojżesz nań włożył ręce 
swoje. I byli mu posłuszni synowie Izraelowi, i czynili, jako Pan rozkazał Mojżeszowi”.
także kiedy Saula na królestwo Bóg obrał – zob. 1Krl 10,1 (BT: 1Sm 10,1): „I wziął Samuel bańkę oliwy, 
i wylał na głowę jego, i pocałował go, i rzekł: Oto cię Pan pomazał za książę nad dziedzictwem jego 
i wyzwolisz lud jego z rąk nieprzyjaciół jego, którzy są około niego”.
także o Beseleelu, który miał mistrzować około skrzynie Bożej, namiotów i ubiorów kapłańskich, mówi 
Bóg: „Napełniłem go duchem Bożym, mądrością, dowcipem i umiejętnością” – zob. Wj 31,1–5: „I rzekł 
Pan do Mojżesza, mówiąc: Otom wezwał mianowicie Beseleela, syna Uriego, syna Hurowego, z po-
kolenia Judy, i napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumieniem, i umiejętnością w każdym 
rzemieśle, ku wymyśleniu, co jedno może być urobione ze złota i śrebra, i miedzi, marmuru i kamie-
nia drogiego, i z rozliczności drzew”.

107
ale przełożone jego, dobre i złe, daleko obficiej ku sprawowaniu a rządzeniu jego obdarza, jako i Pa-
weł ś[więty] z Dawidem świadszy – zob. Ef 4,11; Ps 67(68),28 (BT: Ps 68(67),28): „I tenże dał nie-
które apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, a inne pasterze i doktory”; „Tam Benia-
min młodziuchny w zachwyceniu myśli. Książęta Juda wodzowie ich, książęta Zabulon i książęta 
Neftali”.

Rozmowa IV [101]–[107]
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jako się i wczora mówiło – odwołanie do Rozmowy trzeciej, gdzie mowa o przydzielaniu Bożych darów 
stosownie do potrzeb, zob. tekst III 143.
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.
ale i ty Piotrowi, a w osobie jego namiastkowi jego papieżowi potwirdzać kazał, obiecując, iż nie miała 
ustać wiara jego – zob. Łk 22,31–32: „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał was, aby 
przesiał jako pszenicę: alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, niekiedy nawróciwszy 
się, potwierdzaj bracią twoję”.
A to masz pewnego rękojmię – tj. A tak oto masz niewątpliwego poręczyciela.

108
Co po oczu, jeśli głowa widzenie ich rozeznawać ma, jeśli prawe, czy-li nie? A bez baczenia a przy-
chylenia głowy wtecz oczy patrzą? – sens: Jaki pożytek z oczu, jeśli (i tak) głowa musi rozpoznawać 
(osądzać) to, co dostrzegły, czy jest prawdziwe, czy też nie? A bez rozeznania i zgody głowy 
nieprawidłowo oczy widzą?
ku rozbiraniu wątpliwości potocznych – sens: do rozstrzygania codziennych (prostych) wątpliwości.
niedostatkom dziecinnym – zob. 2Tm 2,22: „A młodzieńskich chciwości chroń się”.
ojca naszego, który chce, aby wszystcy ludzie byli zbawieni – zob. J 6,40: „A ta jest wola Ojca mego, który mię posłał: 
iżby każdy, który widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w ostatni dzień”.
które-m wyższej wyliczał – odwołanie do tych wszystkich passusów Rozmowy czwartej, gdzie omó-
wione zostały sobory i synody, których uczestnicy, celem uprawomocnienia postanowień, odwoływali 
się do autorytetu papieża, zob. tekst IV 68–84.
iż po nalazku a uznaniu papieskim o wątpliwości jakiej a błędziech kacyrskich, zbirane były za żądanim 
cesarzów dla uspokojenia… – sens: iż po wyroku i rozsądzeniu papieża w kwestii jakichś wątpliwości 
czy błędów heretyckich, były zwoływane na żądanie cesarzy w celu uspokojenia…

109
z siódmego powszechnego – zob. wyżej obj. IV 78: siódme też powszechne „concilium” w Nicei.
wczął się był spór w krześcijaństwie (który za naszych czasów przez Lutra albo Karolstadyjusza zno-
wion jest) o obraziech i tcieniu ich – spór ikonoklastyczny został rozstrzygnięty podczas VII soboru 
powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego II) w 787 roku, który uznał prawowierność czci 
obrazów. O ikonoklastycznych wystąpieniach Karlstadta zob. obj. I 24: Obrazy nie tylko świętych…

Karolstadyjusza – Andreas Karlstadt, zob. obj. I 68: „Carolstadius”.
który acz przez Grzegorza papieża Trzeciego i Stefana Wtórego rozprawion był – w 731 roku obradujący 
w Rzymie pod przewodnictwem papieża Grzegorza III (Gregorius III, zm. 741; pontyfikat w latach 
731–741) synod sprzeciwił się ikonoklazmowi. Przeciwnikiem ikonoklastów był również Stefan II 
(Stephanus II, zm. 757), papież zasiadający na Stolicy Piotrowej w latach 752–757.
Leona cesarza – Leon III Izauryjczyk (Leo III Isaurianus, ok. 680–741), cesarz bizantyński w latach 
717–741, ojciec Konstantyna V Kopronima. W 730 roku wydał edykt, który potępiał kult obrazów.
Konstantyna, syna jego – Konstantyn V Kopronim (Constantinus V, 718–775), cesarz bizantyński w la-
tach 741–775, syn Leona III Izauryjczyka. Podobnie jak jego ojciec, również i on był ikonoklastą.
synod albo „conciliabulum” efeskie, którem też wyższej przypominał – Mnich wspomina tutaj najpraw-
dopodobniej synod „zbójecki” w Efezie (449), mający w założeniu być IV soborem powszechnym 
(czyli soborem efeskim II), zob. obj. II 189: Wielkie w Efezie… oraz IV 59: efeskie wtóre eutychyjanów.
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Po śmierci tego Konstantyna, żona jego Ir<e>ne, bogobojna pani, wespołek z synem swoim, też Konstan-
tynem – żoną Konstantyna V Kopronima była Irena (Tzitzak / Irena z Chazarów / Irene, zm. ok. 750). 
Jej synem był Leon IV Chazar (Leo IV, 750–780, cesarz bizantyński w latach 775–780), nie zaś Kon-
stantyn VI, będący w rzeczywistości jej wnukiem. Matką Konstantyna VI była Irena z Aten (zob. 
IV 78: Ireny cesarzowej), żona Leona IV Chazara, a więc syna Ireny z Chazarów i Konstantyna V 
Kopronima. Daty życia monarchów i papieża Hadriana I (wspomnianego w tymże passusie) wyraźnie 
wskazują, że Kromer pomylił Irenę z Chazarów z Ireną z Aten, a tym samym pomylił ich synów, co 
dodatkowo poświadcza marginalium do kolejnego passusu.

Po śmierci tego Konstantyna, żona jego Ir<e>ne – Irena z Chazarów zmarła 25 lat przed swoim 
mężem Konstantynem V Kopronimem. Od tego miejsca Kromer krzyżuje historie Ireny z Chazarów 
oraz Ireny z Aten. Wspomniany niżej list do papieża Hadriana I wyszedł bowiem spod ręki cesarzowej 
Ireny z Aten oraz jej syna Konstantyna VI.
pisali do Adryjana papieża, prosząc go o powszechne „concilium” – wzmianka o tej korespondencji zob. 
Teophan. Chronogr., Annus mundi 6278 = PG 108,927.

do Adryjana papieża – zob. wyżej obj. IV 78: Adryjan papież.

110
Grzegorza i Stefana – papieży: Grzegorza III i Stefana II, zob. wyżej obj. IV 109: który acz przez Grze-
gorza papieża Trzeciego…
„Ale jeśli niepodobna rzecz dla szaleństwa kacyrskiego a dla ich niedowiarstwa bez zebrania „concilium” 
święte a utciwe obrazy ku swej mierze przywrócić i potwirdzić, a Wasza Najaśniejsza Cesarska możność 
kapłanów naszych ku tak pobożnej sprawie przyzwać żąda, jako się z Waszych Cesarskich listów oka-
zuje” – zob. Conc. omn., t. 3, s. 70 (II synodi Nicaenae act. 2: Epistola „Dominis piissimis…Constantino 
et Irenae…Hadrianus…”) = Mansi 12,1073.

ku swej mierze przywrócić i potwirdzić – sens: przywrócić właściwe im miejsce i ugruntować (uprawomocnić).
I wedle tego zamierzenia papieskiego ono się „concilium” w Nicei po wtóre zebrane sprawowało – po raz 
kolejny Kromer odsyła do VII soboru powszechnego w Nicei (czyli soboru nicejskiego II, w 787 roku), 
zob. wyżej obj. IV 78.

111
jako i „concilia” wyższej namienione powszechne – odwołanie do soborów powszechnych wymienio-
nych w Rozmowie czwartej, tj. I w Nicei, zob. tekst IV 68; II w Konstantynopolu, zob. tekst IV 69; 
III w Efezie, zob. tekst IV 71; IV w Chalcedonie, zob. tekst IV 73.

112
która bez widzenia nie jest – tj. nie jest pozbawiona władzy widzenia.
jakoś wczora słyszał – użyte tu słowo „wczora” wskazywać miałoby na Rozmowę trzecią, zdaje się 
jednak, iż Kromer się pomylił, ponieważ to właśnie w obecnej Rozmowie czwartej kilkakrotnie po-
służył się porównaniem do zmysłu wzroku i odwołał do wątku ciała, głowy, oczu i władzy widzenia 
jako metafory hierarchicznego porządku kościelnego, zob. wyżej tekst IV 31–33, 37–38, 60–61, 108.

113
tedy wżdy przyleglejszych – sens: to przynajmniej znajdujących się najbliżej (sąsiednich).
człowiekowi dosyć czasem – tj. niekiedy człowiekowi wystarcza.

Rozmowa IV [107]–[113]
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I widałem to na liściech papieskich, iż piszą: za radą braciej naszej – Kromer nie odnosi sie w tym 
miejscu do konkretnych tekstów, lecz do frazy de consilio fratrum nostrorum stanowiącej element 
technicznego języka dekretów papieskich w prawie kanonicznym, nawiązującej do zasady powszech-
nej zgody (unanimitas) Kościoła.

114
które-m-ci niedawno z Ksiąg Mojżeszowych przywodził, abowim tam Mojżesz nie każe zewsząd kapłany 
zbirać ku rozprawie wątpliwości a różnice, ale do onych się tylko każe uciekać, którzy są na miejscu od 
Boga obranym a przy nawyższym kapłanie, którego samego każe słuchać – odniesienie do wyimka ze Sta- 
rego Testamentu (Pwt 17,8–11) przywołanego w Rozmowie czwartej, zob. wyżej tekst i obj. IV 97.
jedno iż samemu Piotrowi a namiastkowi jego obiecano, iż nie miała ustać wiara jego – zob. Łk 22,31–
32: „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę: alem ja 
prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję” 
(zob. odniesienia do tego cytatu wyżej obj. IV 64 i 107).

115
A nie uwiódłże się był Piotr ś[więty] w błąd, kiedy się Pana po trzykroć zaprzał? –zob. Mt 26,69–75; 
Mk 14,66–72; Łk 22,54–62; J 18,15–27.
A kiedy Go Paweł ś[więty] w Antyjochijej zbakał, iż się przed Żydy obcowania z pogany chronił? – zob. 
Ga 2,11–14: „A gdy przyszedł Cefas do Antiochijej, sprzeciwiłem się mu w twarz, iż był godzien naga-
nienia. Abowiem przedtym niż przyszli niektórzy od Jakuba, z pogany jadał; a gdy przyszli, zchraniał 
i odłączał się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. I pomagali mu zmyślania ini Żydowie, tak iż też 
i Barnabasz był uwiedzion do onego zmyślania. Ale gdym obaczył, iż nie prosto szli według prawdy 
Ewangelijej, rzekłem Cefasowi przed wszytkimi: Jeśli ty będąc Żydem, po pogańsku żywiesz, a nie po 
Żydowsku, czemuż pogany przymuszasz żyć po Żydowsku?”.
ale pogorszenie, iż strzegąc tego, aby Żydów nie pogorszył, więtsze pogorszenie poganom z siebie dawał, 
jakoby obłudnym był albo potrzebne było ku wierze wypełnianie Zakonu żydowskiego, co by nie było 
nic inego, jedno niszczyć wiarę a naukę Krystusowę – sens: ale zgorszenie, dlatego że wystrzegając się 
zgorszenia Żydów, jeszcze bardziej sam zgorszył pogan, sprawiając tym samym wrażenie obłudnego 
albo przekonanie, że wypełnianie powinności z tytułu Prawa żydowskiego było potrzebne dla wiary, 
co nie byłoby niczym innym, jak tylko niszczeniem wiary i nauki Chrystusowej.

116
ale snadź nic nie wierzyli – sens: ale nawet w ogóle nie wierzyli.
się jej teraz za tą nową wiarą narodziło tak, iż nigdzie więcej a bez wszelkiego wstydu – sens: tak wiele 
wraz z tą nową wiarą się jej namnożyło, że nigdzie więcej jej nie ma i to bez jakiegokolwiek wstydu.
o Słowo by to Pańskie szło i o nas wszystkie, by miała ustać wiara namiastka Piotrowego – sens: rzecz 
dotyczyłaby rangi Słowa Bożego i nas samych, gdyby namiestnik Piotrowy miał stracić wiarę.
przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty 
jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (cytat często wy-
korzystywany w Rozmowie trzeciej, zob. rejestr miejsc obj. III 29).

117
Marcelina – Marcelin (Marcellinus, zm. 304), papież w latach 296–304.
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Liberyjusza – Liberiusz (Liberius, zm. 366) zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 352–366. Począt-
kowo był przeciwny arianom, następnie (przebywając na wygnaniu w Tracji na skutek decyzji skła-
niającego się ku arianizmowi cesarza Konstancjusza II) miał poprzeć ich poglądy. Ostatecznie, po 
śmierci cesarza, powrócił na Stolicę Piotrową, dał później wyraz swojej prawowierności, oczekując 
od pragnących wrócić na łono Kościoła macedonian uznania współistotności Ojca i Syna.
Feliksa Wtórego – chodzi o Feliksa II (Felix II, zm. 492), papieża w latach 483–492. Był on przeciw-
nikiem monofizytyzmu. Oczekiwał od cesarza wschodniorzymskiego Zenona Izauryjczyka (Zeno / 
Flavius Zeno, 425–491, rządził w latach 474–491) oraz od monofizyckiego patriarchy Konstantyno-
pola Akacjusza przyjęcia nauki o dwóch naturach Chrystusa, a także odejścia przyjaznego monofizy-
tom Piotra III Mongosa z urzędu biskupa Aleksandrii. Wskutek obłożenia ekskomuniką na synodzie 
w Rzymie (484) Akacjusza, który – wbrew papieżowi – zaczął tytułować się patriarchą ekumenicznym 
i był niechętny przyjęciu postanowień IV soboru powszechnego w Chalcedonie (451), zapoczątkował 
tzw. schizmę akacjańską.
Anastazyjusza też Wtórego – papież Anastazy II (Anastasius II, zm. 498, pontyfikat w latach 496–498) 
dążył do przezwyciężenia schizmy akacjańskiej, napotykając przy tym na znaczny opór w Kościele 
zachodnim.
Jana XXII – Jan XXII (Ioannes XXII, ok. 1244–1334), papież w latach 1316–1334. W 1324 roku eksko-
munikował króla Ludwika IV Bawarskiego (Ludovicus IV Bavaricus, ur. 1282 lub 1286, zm. 1347, w la- 
tach 1328–1347 świętego cesarza rzymskiego), by zmusić go do uznania zwierzchności papiestwa.
Honoryjusza Pirwszego – Honoriusz I (Honorius I, zm. 638) zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 625–
638. Przez niezbyt precyzyjne sformułowania teologiczne został posądzony o sprzyjanie poglądom 
monoteletycznym głoszonym przez patriarchę Konstantynopola Sergiusza I, co kosztowało go utratę 
reputacji. Został uznany za heretyka i potępiony przez VI sobór powszechny w Konstantynopolu 
(czyli sobór konstantynopolitański III, w latach 680–681). Zob. także obj. II 171: Sergijusza mnicha.
kto to na nie wiedzie – tj. kto im to przypisuje.

118
Przodkiem Marcelin – zob. obj. IV 117: Marcelina.
Prawda, iż palił kadzidło pogańskim bogom, ale to z bojaźni uczynił, jako i Piotr ś[więty], kiedy się 
Pana zaprzał, przedsię w sercu wiarę krześcijańską cale zachował, i rozważywszy u siebie, iż tym był 
wiele ludzi pogorszył, jaśnie potym przed onymiż okrutnymi cesarzmi – Dyjoklecyjanem i Maksymija-
nem – wiarę krześcijańską wyznawał i dla niej śmierć podjął, jako świadszą stare a pewne historyje – 
za pontyfikatu Marcelina cesarze Dioklecjan i Maksymian rozpoczęli prześladowania chrześcijan. 
W ich skutek Marcelin miał zostać zmuszony do zapalenia kadzidła pogańskim bóstwom. Nawiązanie 
do bałwochwalczej ofiary Marcelina pojawia się m.in. w liście donatystycznego biskupa Petyliana, 
z którym polemizuje Augustyn z Hippony, zob. August. Contr. lit. Petil. 2,92 = PL 43,323.

jako i Piotr ś[więty], kiedy się Pana zaprzał – nawiązanie do zaparcia się Apostoła Piotra, zob. 
Mt 26,69–75; Mk 14,66–72; Łk 22,54–60; J 18,15–17.25–27.

Dyjoklecyjanem i Maksymijanem – Dioklecjan (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, ok. 244 – 
ok. 312), cesarz rzymski od 284 do 305 roku. W 285 roku powołał na współwładcę Maksymiana (Mar-
cus Aurelius Valerius Maximianus / Maximianus Herculius, ok. 240–310), który zarządzał zachodnią 
częścią cesarstwa. Za ich rządów w 303 roku rozpoczęła się kolejna fala prześladowań chrześcijan.

jako świadszą stare a pewne historyje – informację o męczeńskiej śmierci Marcelina znajdziemy 
u Euzebiusza z Cezarei, zob. Euseb. HE 7,32 = PG 20,721–722.

Rozmowa IV [113]–[118]
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119
O Liberyjusie – zob. wyżej obj. IV 117: Liberyjusza.
Teodoryta, Greka starego, który pisze, iż on dla wiary przez Konstancyjusza, kacyrskiego cesarza, wy-
gnan był, a na prośbę Rzymianów i Rzymianek zaś przywrócon – zob. Theod. HE 2,14 (al. 17) = 
PG 82,1039–1042 (zwł. 1039). Zob. także Monachus obj. IV 2,125: Theodor<e>tus optimum liberium 
Romanarum matronarum…

Teodoryta – Teodoret z Cyru, zob. obj. I 131: „Theodoritus”.
Konstancyjusza, kacyrskiego cesarza – mowa o Konstancjuszu II, zob. obj. III 270: spominając 

niejakie „concilium”…
Dają mu winę – tj. obwiniają go.
ale by też to prawda była, tedy by to, acz występ niejaki, ale jeszcze nie błąd około wiary był – sens: ale nawet 
gdyby była to prawda, wówczas byłoby to co najwyżej wykroczenie, nie zaś błąd dotyczący wiary.

120
Pirwszy jeszcze za pogańskich cesarzów męczennikiem został – Feliks I (Felix I, zm. 274), papież w la-
tach 269–274. Miał się wstawiać za prześladowanymi przez cesarza Aureliana chrześcijanami, usank-
cjonował też zwyczaj odprawiania mszy świętej na grobie męczenników w rocznicę ich śmierci, stąd 
być może i jego włącza się do grona męczenników.
Wtóry mało nie w pięciset lat po Bożym narodzeniu kacyrskim się biskupom nad wolą Zenona cesarza 
przeciwił i z kapłaństwa je składał i zaklinał – zob. wyżej obj. IV 117: Feliksa Wtórego.

Zenona cesarza – Zenona Izauryjczyka, zob. wyżej obj. IV 117: Feliksa Wtórego.
z prawdziwych historyj – na temat żądań papieża Feliksa II względem Zenona Izauryjczyka, dotyczą-
cych usunięcia nieprawowiernych biskupów, zob. Evagr. Sch. HE 3,18 = PG 86b,2633–2636.
z jego samego listu okazuje – zob. Felix II, Epistolae et decreta 1 (ad Acacium) = PL 58,893–898.

121
Chyba by kto o onym Feliksie rozumiał, którego był Konstancyjusz, cesarz kacyrski, Liberyjusza – wyż-
szej namienionego – wygnawszy, przez moc wstawił, ale ten nie był prawym papieżem, tym obyczajem 
za żywota drugiego będąc wstawionym, i nie mieli go Rzymianie za papieża – mowa o antypapieżu 
Feliksie, którego Kromer nie uznaje za prawowitego papieża, chociaż zarazem nie uważa go za he-
retyka, zob. obj. III 291: Przed dwiemanaścieset lat Atanazyjusz ś[więty]… Feliks został za sprawą 
proariańskiego Konstancjusza II wybrany antypapieżem w czasie, kiedy prawowity biskup Rzymu 
przebywał za sprawą cesarza na wygnaniu. Zob. także obj. IV 117: Liberyjusza.

Konstancyjusz – zob. wyżej obj. IV 119.
Liberyjusza – zob. wyżej obj. IV 117: Liberyjusza.

A jednak i ten, jako „Theodoritus” świadszy, dobrym był krześcijaninem, jedno iż kacyrskiego się obco-
wania nie strzegł – zob. Theod. HE 2,14 (al. 17) = PG 82,1039.

i ten – tj. wspomniany wyżej antypapież.
„Theodoritus” – tj. Teodoret z Cyru, zob. obj. I 131: „Theodoritus”.
jedno iż kacyrskiego się obcowania nie strzegł – sens: tyle tylko, że nie wystrzegał się przestawania 

z heretykami.

122
O Anastazyjusie – zob. obj. III 255: Anastazyjusz Wtóry.
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jedno pisanim niejakim Gracyjana w dekreciech, w którym on, jako niebarzo biegły w starych histo-
ryjach, barzo się omylił – zob. Grat. Decr., dist. 19, can. 9, inc. Anastasius, s. 55–56 = PL 187,111–
112 = Friedberg Corp. iuris canon. 1,64. W przywołanym przez Kromera kanonie zawarta jest in-
formacja o konflikcie pomiędzy klerem a papieżem Anastazym II, wynikającym z tego, iż papież 
bez porozumienia z duchowieństwem podjął rozmowy z Focjuszem z Tessalonik, pozostającym 
w kontaktach z Akacjuszem. Zob. także Monachus obj. IV 2,122: De Anastasio Gratiani decre- 
torum…

Gracyjana w dekreciech – Gracjan (Gratianus de Clusio, zm. ok. 1160) był kamedułą, teologiem 
i prawnikiem, wykładowcą prawa kanonicznego w Bolonii. Ok. 1140 roku stworzył kompilację tek-
stów z normami prawa kościelnego, którą od końca XII wieku określano jako Decretum Gratiani.
jako i z listu samegoż Anastazyjusza do Anastazyjusza cesarza oględać może – zob. – zob. Conc. omn., 
t. 2, s. 325 (Epistola Anastasii papae II ad Anastasium Augustum) = Mansi 8,189 = Isid. Merc. Decret. 
coll. = PL 130,989. W trzecim akapicie przytoczonego listu papież potępia Akacjusza i zwraca się do 
cesarza, aby Akacjusz został skazany w Kościele na zapomnienie. Zob. także Monachus obj. IV 2,122: 
Ipse quidem Anastasius ad Anastasium Augustum scribens…

Anastazyjusza cesarza – zob. obj. III 255: do Anastazyjusza, też cesarza.

123
Janie XXII – zob. wyżej obj. IV 117: Jana XXII.
która z pochlebiec niektórych Ludwika cesarza, z którym on turnie wiódł, urosła, bo się w niczem nie 
okazuje, iżeby się on około wiary obłądził – sens: która wyszła od pewnych pochlebców cesarza Lu-
dwika, z którym on prowadził spory, bo nic nie wskazuje, aby mylił się w sprawach wiary.
Ludwika cesarza, z którym on turnie wiódł – zob. wyżej obj. IV 117: Jana XXII.

124
Honoryjuszowo imię, prawda, iż się najduje między kacyrzmi przez szóste concilium powszechne potę-
pionymi, ale to potwarca jakiś a nieprzyjaciel Stolice Papieskiej, jacy byli i są grekowie po oderwaniu od 
Kościoła ś[więtego], potym uczynił. Jakoż łacno było księgi sfałszować, póki impresu nie było! A iż nie był 
kacyrzem, jasna rzecz, abowim on napirwej, sześćdziesiąt lat przedtym to concilium, onoż kacyrstwo 
monotelitów potępił, a Cyrusa i Pyrrusa, którzy ono kacyrstwo fołdrowali, zaklął, co się też z historyj 
okazuje – VI sobór powszechny w Konstantynopolu (sobór konstantynopolitański III, w latach 680–
681) potępił m.in. papieża Honoriusza I, Cyrusa (Cyrus Alexandrinus, zm. 642), w latach 631–642 
patriarchę Aleksandrii, oraz Pyrrusa I (Pyrrus Constantinopolitanus, zm. 654), patriarchę Konstan-
tynopola od 638 do 641 oraz w 654 roku, jako zwolenników poglądów monoteletycznych. Powołując 
się na nieznane bliżej źródła, Kromer argumentuje, iż Honoriusz I nie mógł popierać monoteletyzmu, 
gdyż 60 lat przed soborem sam miał potępić nauczanie obydwu wspomnianych patriarchów.

póki impresu nie było – tj. dopóki nie znano druku.
ono kacyrstwo fołdrowali, zaklął – tę herezję popierali, przeklął (potępił).

Jakież podobieństwo, iżeby tego naśladował, co sam w inych ganił? – sens: Jakież jest prawdopodobień-
stwo, że naśladowałby to, co sam ganił u innych?
Nadto nie spomina go między drugimi kacyrzmi „Agatho” papież ś[więty], w liście swym do cesarza 
pisząc, którego się listu „concilium” ono mocnie dzierżało – zob. Conc. omn., t. 2, s. 924 (VI synodi  
Constantinopolitanae act. 4: Epistola Agathonis et Romanae synodi „Omnium bonorum spes”, marg. 
Nec hic fit mentio Honorii) = Mansi 11,291–294.

Rozmowa IV [119]–[124]
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„Agatho” papież ś[więty] – Agaton, zob. wyżej obj. IV 76: Agato papież.
do cesarza – mowa o cesarzu Konstantynie IV Pogonatosie, zob. wyżej obj. IV 76: Konstantyna 

cesarza.
a bez pochyby nie opuściłby go był – sens: a niewątpliwie nie pominąłby go.

125
Wigilijusz, źle wszedwszy na papiestwo a obiecawszy Teodorze cesarzowej rzędzisze Antyma albo An-
temijusza kacyrza ku stolicy konstantynopolskiej przywrócić, zostawszy papieżem, wolał ciężkie męki 
podjąć, niżli złą a wierze krześcijańskiej i Kościołowi ś[więtemu] szkodliwą obietnicę wypełnić – Wigi-
liusz (Vigilius, zm. 555) był papieżem w latach 537–555. Początkowo, jako przedstawiciel papiestwa, 
został wysłany do Konstantynopola, gdzie zdobył zaufanie cesarza Justyniana I Wielkiego oraz jego 
żony Teodory (Theodora, ok. 500–548), zwolenniczki monofizytyzmu. Miał obiecać cesarzowej, że 
przywróci Antyma I (Antymiusza), monofizyckiego patriarchę Konstantynopola usuniętego za swoje 
poglądy z urzędu przez papieża Agapita I, w zamian za pomoc w zostaniu papieżem. Po usunięciu – 
przy wsparciu cesarzowej – zasiadającego na Stolicy Piotrowej Sylweriusza Wigiliusz został antypa-
pieżem, formalny status biskupa Rzymu uzyskując dopiero po śmierci przebywającego na wygnaniu 
prawowitego papieża (537). Wbrew oczekiwaniom cesarzowej ostatecznie opowiedział się przeciwko 
monofizytyzmowi. Sam Antym podczas synodu w Konstantynopolu (536) nie wyrzekł się swoich 
poglądów i został ekskomunikowany. Od tego czasu miał żyć pod opieką cesarzowej Teodory.

Antyma albo Antemijusza – zob. obj. III 292: Tymże obyczajem…
jednak nigdy się, a pogotowiu Kościoła ś[więtego], w żaden błąd nie uwodzili, a to nie z strony rozu-
mu ich, bo też ludzie byli, ale z strony urzędu, którego Bóg ku sprawie ludu swego nigdy łaską swą nie 
opuszcza – sens: jednak nigdy sami nie popadali w żaden błąd ani tym bardziej nie wprowadzali weń 
Kościoła, a działo się tak nie z powodu ich rozsądku, bo wszakże też byli ludźmi, ale z natury swego 
urzędu, którego Bóg dla dobra swego ludu nigdy nie pozbawia swej łaski.
aby ji brony piekielne, to jest fałsz a błąd, przemogły – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty 
jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej obj. 
IV 116: przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą).

126
Aby też dobrze o Kościele samym Pan to mówił, tedy mi przedsię tego musisz pozwolić, iż… – sens: Gdyby 
też nawet Pan mówił to wyłącznie o Kościele, wówczas mi wszakże musisz przyznać rację, że…
iż jeśli Kościoła brony piekielne nie przemogą – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opo-
ka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej obj. IV 116: 
przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą).
Pamiętam dobrze, iże-ś wywiódł, iż papież jest głową Kościoła ś[więtego] powszechnego, ale pod Panem 
Krystusem jako przedniejszą głową. Jest też nawyższym pastyrzem, wszakoż nie swej własnej, ale Pana 
Krystusowej trzody, a nie prawym gospodarzem domu i czeladki Jego, ale porucznikiem gospodarskim, 
acz nawyższym, ale wżdy porucznikiem – Kromer odwołuje się do tego miejsca w Rozmowie trzeciej, 
gdzie mowa o Chrystusie jako Głowie Kościoła i papieżu jako Chrystusowym namiestniku, zob. tekst 
III 216.
zamierzoną moc – tj. ograniczoną władzę.
A gdzieby się jej, nie mówię w żywocie swym, ale w sprawie a rządzeniu Kościoła przeciwił, tam nie 
jest porucznikiem, a tak ani pastyrzem – sens: A gdyby się jej (tj. mocy Chrystusowej), nie mówię, że 
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w swym życiu, ale w nauce i zarządzaniu Kościołem sprzeciwił, wówczas nie będzie namiestnikiem 
ani też pasterzem.
Dzierżę z tobą – tj. podzielam twoje zdanie, sądzę tak jak ty.

127
stare historyje – na przykład w Apologii pierwszej Justyna Męczennika z roku 150 znajduje się opis 
Eucharystii po udzieleniu chrztu i bierzmowania oraz informacja o podaniu przez diakonów wiernym 
chleba i wina z wodą. Zob. Iust. Mart. Apolog. prima 65 = PG 6,427–428.
Paweł ś[więty] poświadsza – zob. 1Kor 11,23–27: „Abowiem ja wziąłem od Pana, com też wam podał, 
iż Pan Jezus nocy, której był wydan, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie a jedzcie: 
to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moję pamiątkę. Także i kielich, po wie-
czerzy, mówiąc: Ten kielich, Nowy Testament jest we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, 
na pamiątkę moję. Abowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską będziecie 
opowiadać, aż przyjdzie. A tak kto by kolwiek jadł ten chleb abo pił kielich Pański niegodnie, będzie 
winien ciała i krwie Pańskiej”.
zgadza się z tym nauka Leona i Gelazyjusza papieżów – papieże Leon I Wielki i Gelazy I zalecili udzie-
lanie komunii pod dwiema postaciami w reakcji na nauczanie manichejczyków, którzy to sprzeciwiali 
się podawaniu wina jako owocu Złego. Umożliwiło to ich dekonspirację oraz wyłączenie ze wspólnoty. 
Zob. obj. I 8: „manichei” też o swym mistrzu.

Leona – zob. obj. III 240: Lew papież.
Gelazyjusza – Gelazy I (Gelasius I, zm. 496), papież w latach 492–496. Jako pierwszy sformułował 

naukę o relacjach władzy świeckiej i duchownej (tzw. teoria dwóch mieczy). Był również przeciwni-
kiem pelagianizmu i manicheizmu.
kiedy kapłanom żony odejmuje przeciwko nauce Pawła ś[więtego] – zob. 1Tm 3,2.12; Tt 1,5–6: „Ma tedy 
biskup być nie naganiony, jednej żony mąż”; „Diakonowie niech będą mężowie jednej żony”; „Dla-
tegom cię zostawił w Krecie, abyś to, czego nie dostawa, naprawił i postanowił kapłany po miastach, 
jakom i ja tobie rozrządził. Jeśli kto jest bez winy, mąż jednej żony, syny wierne mający, nie obwino-
wane w zbytku abo nie poddane”.
niceńskie „concilium” za radą Pafnucyjusza biskupa ś[więtego] przy tym tak zostawiło – Pafnucy z Egiptu 
(Paphnutius, zm. ok. 360), biskup Tebaidy, miał sprzeciwiać się na I soborze powszechnym w Nicei 
(soborze nicejskim I, w 325 roku) bezwzględnemu celibatowi. Za jego radą przyjęte zostało kompromi-
sowe rozwiązanie, zgodnie z którym żonaci duchowni po przyjęciu święceń mogli trwać w małżeństwie.

128
Ba, nie śmiechem tego zbyć! A prawda, iż-ci ciasno – sens: Zaiste, nie zbędziesz tego śmiechem! Prawda 
jest taka, że znalazłeś się w kłopocie (przykrym położeniu).

129
Teraz ci to tylko przypomnię, com ci onegda ukazał – odwołanie do passusów Rozmowy wtórej, gdzie Mnich podaje 
przykłady nauczania i postępowania apostołów niezgodnych z intencją Chrystusa, zob. tekst II 239–241.
ani lepszym niżli był Piotr, który się Pana zaprzał – odwołanie do trzykrotnego zaparcia się Piotra, zob. 
Mt 26,69–75; Mk 14,66–72; Łk 22,54–60; J 18,15–17.25–27.
niżli Paweł, prześladownik wiary – nawiązanie do przeszłości Apostoła Pawła, który jako Szaweł z Tarsu 
prześladował chrześcijan, zob. Dz 7,57–58; Dz 8,1.

Rozmowa IV [124]–[129]
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Tomasz niedowiarek – zob. J 20,24–29: „A Tomasz, jeden ze Dwunaście, którego zowią Didymus, 
nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Mówili mu tedy drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im 
rzekł: Jeśli nie ujźrzę w ręku jego przebicia goździ a nie włożę palca mego na miejsce goździ i nie wło-
żę li ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmi dni byli zasię uczniowie jego w domu i Tomasz 
z nimi. Przyszedł Jezus drzwiami zamknionemi i stanął w pośrzodku, i rzekł: Pokój wam. Potym rzekł 
Tomaszowi: Włóż sam palec twój a oglądaj ręce moje i zściągni rękę twoję a włóż w bok mój, a nie 
bądź niewiernym, ale wiernym. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu 
Jezus: Iżeś mię ujźrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
niżli Judasz łakomy, złodziej a zdrajca – Judasz Iskariota, który został powołany na jednego z aposto-
łów, zdradził Jezusa i wydał go arcykapłanom za 30 srebrników, zob. Mt 10,4; Mt 26,14–16.25.47–50; 
Mk 3,19; Łk 6,16; J 6,71. Na temat Judasza-złodzieja zob. J 12,6.

130
Temu nie rozumiem, jako to może być – sens: Nie rozumiem tego, w jaki sposób może się to dziać.
jakom to onegda dosyć szyroce wywiódł – Mnich odnosi się tutaj do argumentacji przytoczonej w Roz-
mowie wtórej, dotyczącej źródeł nauczania Kościoła, zob. tekst II 14–250.
i dołożyłem tego, iż nie tylko na piśmie, ale i ustmie, i też cichą sprawą podana jest i bywa – odwołanie 
do passusów z Rozmowy wtórej, w których mowa o ustnym przekazie nauczania Kościoła oraz o na-
uczaniu pochodzącym z cichej praktyki modlitewnej (bez słów), zob. tekst II 72–102.

132
„Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego etc., a bliżniego swego jako sam siebie” – 
por. Mt 22,37–39: „Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze 
twojej, i ze wszytkiej myśli twojej. Toć jest nawiętsze i pierwsze przykazanie. A wtóre podobne jest 
temu: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie”.
„To czyń, a będziesz żył” – por. Łk 10,28: „Toż czyń, a będziesz żył”.
„Kto nie miłuje, zostawa w śmierci” – por. 1J 3,14: „Kto nie miłuje, trwa w śmierci”.
„Bóg chce, aby wszystcy ludzie zbawieni byli” – por. 1Tm 2,4: „który chce, aby wszyscy ludzie byli 
zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy”.

133
„Idąc po wszystkim świecie, oznajmujcie albo każcie Ewanjeliją wszelkiemu stworzeniu” – por. Mk 16,15: 
„Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu”.
Wczora się o tym mówiło i przywodziło – odwołanie do fragmentu Rozmowy trzeciej, gdzie jest mowa o nakazie głosze- 
nia Ewangelii wyłącznie przez apostołów oraz ich następców – biskupów i innych kapłanów, zob. tekst III 244.

134
Pewnym czasom a miejscom ono przykazanie apostolskie służyło, które jest opisane w Sprawach Apostol-
skich: o krwi, o zadawionym i czartom ofiarowanym bydle – zob. Dz 15,29: „abyście się wstrzymawali 
od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwie, i od rzeczy dawionej, i od porubstwa, których rzeczy 
strzegąc się, dobrze uczynicie”.
Iż pewnym czasom, wczora się okazało; iż nie wszystkiemu krześcijaństwu i na on czas służyło, tamże 
się okazuje – odesłanie do Rozmowy trzeciej, w której mowa jest o dekrecie apostołów po tzw. soborze 
w Jerozolimie, zob. obj. II 71: Jako kiedy się był wszczął spór w Hijeruzalem…
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Czemu dobrze rozumiejąc Paweł ś[więty], nie tak uprzejmie broni Koryntczykom pożywania mięsa czar- 
tom ofiarowanego – zob. 1Kor 8,13: „A przeto jeśli pokarm obraża brata mego, nie będę jadł mięsa na 
wieki, abym brata mego nie zgorszył” (por. niżej obj. IV 191).
Tymoteuszowi, kreteńskiemu biskupowi – wg tradycji Tymoteusz był biskupem Efezu, nie zaś Krety. 
Biskupstwo tej ostatniej przypadło Tytusowi.
„wszelkie stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucono, co z dzięką bywa pożywano” – por. 1Tm 
4,4: „Bo wszelkie Boże stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucano, co z dziękowanim bywa 
przyjmowano” (w innym kontekście ten sam cytat, por. niżej IV 199).

135
Onegdym też ukazał drugie – tzn. przedwczoraj, a zatem w Rozmowie wtórej, zob. obj. II 249: Zakazał 
im też… oraz a po zmartwychwstaniu…
kiedy Pan z przodku apostoły rozsyłał, nie kazał im do poganów chodzić ani do Samarytanów – zob. 
Mt 10,5: „Tych dwunaście posłał Jezus rozkazując im, mówiąc: Na drogę poganów nie zachodźcie i do 
miast Samarytańskich nie wchodźcie”.
a po zmartwywstaniu kazał im iść a uczyć wszystki narody – zob. Mt 28,19: „Idąc tedy, nauczajcie 
wszytki narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com 
wam kolwiek przykazał”.

137
„Chcesz li do żywota wniść, chowaj przykazania” – por. Mt 19,17: „A jeśli chcesz wniść do żywota, 
chowaj przykazania”.
„Chcesz li doskonałym być, idź a przedaj wszystko, co masz, a daj ubogim, a pódź i naśladuj mię” – por. 
Mt 19,21: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, przedaj, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie, a przydź, pójdź za mną”.
Acz to barzo trudna, jako Pan sam tamże u Matusza ś[więtego] świadszy – zob. Mt 19,23–24: „Za-
prawdę powiadam wam, iż bogaty trudno wnidzie do Królestwa Niebieskiego. I zasię powiadam wam: 
Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielną przejść, niż bogatemu wniść do Królestwa Niebieskiego”.

138
Tak też Paweł ś[więty] o dziewictwie, nie mając przykazania Pańskiego na żadną stronę, radę dawa 
Koryntczykom, iż lepiej i przespieczniej w nim trwać, niżli w małżeństwo wstępować – zob. 1Kor 7,27: 
„Przywiązaneś do żony? Nie szukajże rozwiązania. Rozwiązanyś od żony? Nie szukajże żony”.
ale przykłada, iż „jeśli się też kto w małżeństwo wda, tym nie zgrzeszy”, ale trudności nie ujdzie, ani 
tak snadnie a przespiecznie w bogomodlstwie trwać może – por. 1Kor 7,28: „A jeślibyś wziął żonę, nie 
zgrzeszyłeś. Jeśliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła”.
„Ale ja wam folguję” – por. 1Kor 7,28: „A ja wam folguję”.
„A przeto, kto dziewicę swoję w małżeństwo dawa, dobrze czyni, a kto nie dawa, lepiej czyni” – por. 
1Kor 7,38: „A tak i który daje w małżeństwo pannę swoję, dobrze czyni, i który nie daje, lepiej 
czyni”.

139
gdzie tenże Paweł ś[więty] małżonki uczy, aby sobie jeden drugiemu nie odmawiali, a gdzieby – ze-
zwoliwszy się dla modlitwy – na czas się powciągnęli, aby się zasię k temu przywrócili – zob. 1Kor 7,5: 

Rozmowa IV [129]–[139]
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„Nie odmawiajcie jeden drugiemu: chybaby z zezwolenia do czasu, abyście się modlitwą bawili, a zasię 
wracajcie się do tegoż, aby was szatan nie kusił dla waszej niestrzymawałości”.
„A to mówię z dopuszczenia albo ulżenia, a nie z rozkazania” – por. 1Kor 7,6: „A to mówię według 
folgowania, nie według rozkazania”.
„dobrze mężczyźnie żony albo białejgłowy się nie dotykać” – por. 1Kor 7,1: „dobrze jest człowiekowi 
nie tykać się niewiasty”.

140
a oboje na wolą dawa ludziom, chcą li się tego dzierżeć, czy-li onego – sens: a jedno i drugie powierza 
ludzkiej woli, jeśli chcą się trzymać tego, czy też owego.
„kto w sercu swym umyślił i postanowił nie z przymuszenia, ale z dobrej wolej chować dziewicę swo-
ję, dobrze czyni” – por. 1Kor 7,37: „Bo kto postanowił mocnie w sercu swym, potrzeby nie mając, 
a mając w mocy swą własną wolą i kto postanowił w sercu swym, aby zachował pannę swą, dobrze 
czyni”.
Pan też, sam mówiąc o tych, którzy się dobrowolnie trzebią, to jest wieczne powściąganie od białychgłów 
ślubią, powieda: „Nie wszystcy to przyjmują, ale kto może przyjąć, przyjmi” – por. 1Kor 7,37–38: „Bo 
kto postanowił mocnie w sercu swym, potrzeby nie mając, a mając w mocy swą własną wolą i to 
postanowił w sercu swym, aby zachował pannę swą, dobrze czyni. A tak i który daje w małżeństwo 
pannę swoję, dobrze czyni, i który nie daje, lepiej czyni”. Por. także Mt 19,12: „Abowiem są rzezańcy, 
którzy z żywota matki tak się narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni, i są rzezańcy, którzy 
się sami otrzebili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje”.
Za takim obowiązanim już nie wolno odstępować od onego, na co się kto obowiązał – sens: Po złożeniu 
takiego zobowiązania już nie wolno od niego odstępować.
gdzie pisząc o wdowach, które obowiązawszy się na czystość a wdowstwo, potym chcą za mąż, powieda, 
iż mają potępienie – zob. 1Tm 5,5.11–12: „A która prawdziwie wdowa jest i osierociała, niech ma na-
dzieję w Bogu i niechaj trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie”; „Lecz wdów młodszych 
wystrzegaj się: bo gdy się zbestwiły w Chrystusie, chcą za mąż iść, mając potępienie, iż pierwszą wiarę 
złamały”.

141
A co się tu o pisanych a ustnych naukach mówiło – odwołanie do passusów z Rozmowy wtórej, 
w których mowa o nauczania Kościoła opartym na Piśmie Świętym i przekazie ustnym, zob. 
tekst II 14–87.
iż po wieczerzy, siedząc z apostoły, ciało im swoje rozdawał, to się odmieniło, abowim my je w kościele 
na tczo, klęcząc albo stojąc, przyjmujemy, a słyszałeś, iż to jeszcze za Pawła ś[więtego] po części się od-
mieniło – zob. 1Kor 11,20–22.33–34: „Gdy się tedy wespół schodzicie, już nie jest jedzenie wieczerzy 
Pańskiej. Bo każdy wieczerzą swą wprzód bierze ku jedzeniu a jeden łaknie, a drugi jest pijany. Zali 
domów nie macie do jedzenia i picia abo Kościołem Bożym gardzicie i zawstydzacie te, którzy nie 
mają? Cóż wam rzekę? Chwalę was? W tym nie chwalę”; „A tak bracia moi, gdy się schodzicie ku 
jedzeniu, oczekawajcie jedni drugich. Jeśli kto łaknie, niech je doma, abyście się na sąd nie schodzili. 
A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię”. Zob. tekst II 74 i 235.
O radzie i dopuszczeniu już-em powiedział, iż oboje to samo z siebie nikogo nie obowięzuje, chyba 
z ślubu dobrowolnego – odniesienie do fragmentu Rozmowy czwartej, gdzie Mnich definiuje pojęcie 
rady i dopuszczenia, zob. wyżej tekst IV 140.
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142
jakoś onegdy i dziś też słyszał – Mnich odwołuje się do passusów z Rozmowy wtórej oraz Rozmowy 
czwartej, gdzie poruszono kwestię dopuszczalności odmiennego interpretowania nauczania Chrystu-
sa, zob. tekst II 226–250; IV 28–129.

143
któremu dany są klucze Królestwa Niebieskiego, a którego uiściono, iż cokolwiek zwiąże albo rozwiąże na 
ziemi, będzie też związano albo rozwiązano w niebiech – zob. Mt 16,19: „I tobie dam klucze Królestwa 
Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązano w niebiesiech”.
„ku zbudowaniu, a nie ku skażeniu” – por. 2Kor 13,10: „Dlatego to w niebytności piszę, abych przytomnym 
będąc, surowiej nie postępował według władzej, którą mi Pan dał na zbudowanie, a nie na zepsowanie”.
Przeto może wobec wszystkiemu Kościołowi nie tylko dopuszczenia odjąć, a rady w przykazania ob-
racać, ale przykazania (ale odmienne tylko) odmieniać, a pogotowiu komu zwłaszcza tak przykazania 
odmiennego, jako rady, którą się sam uwięzi, ulżyć – sens: Z tego względu może w ogólności całemu 
Kościołowi uchylić (ująć) nie tylko pozwolenia i przemieniać rady w przykazania, ale i odmieniać 
same przykazania (lecz wyłącznie te, które odmianie podlegają), a cóż dopiero niektórym pojedyn-
czym ludziom czynić łagodniejsze (lżejsze do zniesienia) zarówno przykazania podlegające odmianie, 
jak i rady, które bardzo ich obciążają.
gdzie im nie stawało nauki Pańskiej ani apostolskiej – sens: tam, gdzie nie mogli odnieść się do nauki 
(tam, gdzie brakowało nauki) Chrystusowej czy apostolskiej.
ale odmienną tylko – tj. taką, którą można zmienić.
szafarzmi nad czeladzią Pańską, od Pana samego postanowionymi, aby jej dawali obrok wedle czasu – 
zob. Łk 12,42–44: „Który, mniemasz, jest wierny a roztropny szafarz, którego pan postanowił nad 
czeladzią swoją, aby im na czas dał miarę pszenice? Błogosławiony on sługa, którego pan przyszedszy, 
znajdzie tak czyniącego. Prawdziwie mówię wam: nad wszytkim, co ma, postanowi go”.
a używając mocy a władzej od Boga użyczonej ku zbudowaniu, a nie ku skażeniu – zob. 2Kor 13,10: 
„Dlatego to w niebytności piszę, abych przytomnym będąc, surowiej nie postępował według władzej, 
którą mi Pan dał na zbudowanie, a nie na zepsowanie”.
jako się wczora o Święcie Wielkonocnym okazało, o przaśnym a kwaszonym chlebie też się spominało 
– Mnich odwołuje się do fragmentów Rozmowy wtórej oraz Rozmowy trzeciej, gdzie poruszono zagad-
nienie konfliktu wokół terminu obchodów Świąt Wielkanocnych oraz używania kwaszonego chleba 
podczas sakramentu Eucharystii, zob. tekst II 243–244; III 295 oraz por. niżej IV 181.

144
„Telesphorus” też naukę Pańską przykładną o poście odmienił i ustawił na duchowne, aby siedm niedziel 
całych pościli – Telesfor (Telesphorus, zm. ok. 138), papież w latach ok. 125 – ok. 138, wprowadził 
40-dniowy post przed Wielkanocą.
Soter – Soter (Soterius, zm. ok. 174) był papieżem w latach ok. 166 – ok. 174. Za jego pontyfikatu ustalono 
datę obchodzienia Świąt Wielkanocnych, przypadającą na pierwszą niedzielę po 14 dniu miesiąca nisan.

145
jako-m wyższej powiedział – Mnich odwołuje się do swoich słów w Rozmowie czwartej na temat pre-
rogatyw papieża w kwestii interpretacji nauczania Chrystusa, zob. wyżej tekst IV 143.

Rozmowa IV [139]–[145]
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się w tej mierze barzo zabieżało, a spospoliciły się, a snadź i w przekupno się obróciły ty dyspensacyje, tak 
iż też właśniej mogą być nazwany dyssypacyje, abowim karność a porządek kościelny rozsypują – sens: 
w tym zakresie zapędzono się i zabrnięto za daleko i dyspenzy te spospolitowały się, a nawet stały się 
przedmiotem przekupstwa do tego stopnia, iż właściwiej mogą być nazwane rozproszeniem, rozsypują 
bowiem dyscyplinę i ład kościelny.

dyspensacyje…dyssypacyje – argucja słowna wykorzystująca podobieństwo łacińskich wyrazów 
źródłowych: dispensatio – ‘dyspensa’, dissipatio – ‘rozproszenie, zmarnowanie’.

146
Ale gdzie papież za prawdziwą, chocia też niedostateczną albo i niesłuszną przyczyną, albo też bez 
wszelakiej przyczyny, chcąc a wiedząc, komu co dopuszcza, papież za to będzie Bogu odpowiedał a po-
niesie sąd swój, jako Paweł ś[więty] do Galatów pisze, iż źle władzej swej używał – zob. Ga 5,10: „Ja 
dufam o was w Panie, iż nic inszego rozumieć nie będziecie, a ten, który wami trwoży, odniesie sąd, 
któryżkolwiek on jest”.

poniesie sąd swój – zostanie osądzony, poniesie odpowiednią karę.

147
A toż masz, w której mierze a jako papież może ustawiać i dyspensować mimo naukę apostolską i też 
Pańską, abowim mimo odmienną może, mimo nieodmienną nie może – sens: A oto już wiesz, w jakim 
zakresie i w jaki sposób papież może ustanawiać i udzielać dyspensy wbrew nauce apostolskiej oraz 
nauczaniu Chrystusa, może bowiem w stosunku do tego, co podległe jest odmianie, nie może w od-
niesieniu do tego, co nieodmienne (ustanowione raz na zawsze).

148
które nas z Bogiem łączą, uprzejmie a nieobłudnie kajać – sens: które oddzielają nas od Boga, stale 
i szczerze żałować.
z Jego się wolą porównawając – tj. zgadzając się z Jego wolą.

149
„Gdzie się grzechu kajać nie będziecie, wszystcy takież zginiecie” – por. Łk 13,3: „lecz jeśli pokutować 
nie będziecie, wszyscy także zginiecie”.
„Kto powieda, iż Boga zna a przykazania Jego nie strzeże, kłamca jest i niemasz w nim prawdy” – por. 1J 2,4: 
„Kto mówi, że go zna, a przykazania jego nie chowa, kłamcą jest, a prawdy w nim nie masz”.
ona też kościelna, przez niceńskie i konstantynopolskie pirwsze „concilia” wyjądrzona, iż Syn Boży 
i Duch Ś[więty] jednej istności jest z Bogiem Ojcem – na I soborze powszechnym w Nicei (czyli sobo-
rze nicejskim I, w 325 roku) w reakcji na tezy stawiane przez arian wprowadzono do Składu apostol-
skiego zapis o współistotności Boga Ojca i Syna Bożego, tworząc tzw. Credo nicejskie, zob. obj. III 47: 
„który się urodził z Ojca jedynak. Podczas II soboru powszechnego w Konstantynopolu (czyli soboru 
konstantynopolitańskiego I, w 381 roku), reagując na nauki głoszone przez macedonian (będących 
pneumatomachami, czyli duchoburcami), do Składu apostolskiego i Credo nicejskiego dodano passus 
o współistotności Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, zob. obj. III 48: Także gdy rychło potym Mace-
donijusz, a także I 104: „Macedoniani”.
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego, prawego Boga, a którego-ś posłał Jezu Krysta” – por. J 17,3: 
„A ten jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, samego Boga prawdziwego, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”.
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przodkiem przez apostoły w Haśle ich, albo jako pospolicie zowiemy w Kredzie, potym i przez Kościół 
ś[więty] na koncylijach niceńskim i konstantynopolskim pirwszych jest wyjądrzona i objaśniona – o po-
szerzeniu tekstu Składu apostolskiego na dwóch pierwszych soborach powszechnych zob. wyżej obj. 
IV 149: ona też kościelna…

150
jeszcze lepiej to ony wyższej namienione „concilia” wyjądrzyły i objaśniły, jako-m i wczora okazał – od-
wołanie do passusów Rozmowy trzeciej, gdzie mowa jest o uzupełnieniach Składu apostolskiego do-
konanych przez I sobór powszechny w Nicei (czyli sobór nicejski I, w 325 roku) i II sobór powszechny 
w Konstantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański II, w 381 roku), zob. tekst III 47–48.
pokazałem też, jako i onę apostolską naukę w tymże Haśle o Kościele ś[więtym] toż konstantynopolskie „con-
cilium” objaśniło – we fragmencie Rozmowy trzeciej mowa jest o uzupełnieniu przez II sobór powszechny 
w Konstantynopolu (czyli sobór konstantynopolitański I, w 381 roku) przymiotów „świętego Kościoła 
powszechnego” obecnych w Składzie apostolskim o dwa kolejne: „jeden” i „apostolski”, zob. tekst III 49.

151
A jeśli Kościół apostolską i też Pańską naukę w tej mierze wyjądrzyć może i wyjądrzał, pogotowiu swą 
własną, jako onę o Duchu Ś[więtym] wyjądrzył, bo co wyższej namienione „concilium” konstantyno-
polskie na krótce podało: „który z Ojca pochodzi”, gdy tym kacyrzowie zatrząsali, iżeby Syn nie był 
rówien Ojcu, a iżeby Duch Ś[więty] też był synem Boga Ojca a bratem Pana Jezu Krysta, objaśnił to 
Kościół przez papieże, doktorowską pospolitą nauką, a na koniec przez florenckie „concilium” przyło-
żywszy: „i z Syna”, tak iż wierzymy i wyznawamy, iż Duch Ś[więty] z Ojca i Syna pochodzi, co się na 
onym „concilium” przeciwko błędowi a uporowi greków z ichże doktorów, których się w inych rzeczach 
mocnie dzierżą, jaśnie wywiodło – do zwięzłego passusu Et in unum spiritum sanctum, zawartego 
w Credo nicejskim (325), na skutek sporów z macedonianami dodano podczas II soboru powszech-
nego w Konstantynopolu (czyli soboru konstantynopolitańskiego I, w 381 roku) zapis o pochodze-
niu Ducha Świętego od Ojca (ex patre procedentem). Ten ostatni został uzupełniony przez Kościół 
zachodni o sformułowanie filioque, akcentujące jednoczesne pochodzenie Ducha Świętego od Ojca 
i Syna. Zostało ono zaakceptowane przez delegację Kościoła wschodniego podczas części florenckiej 
XVII soboru powszechnego w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie (1439–1442). Zob. także obj. III 48: 
Także gdy rychło potym… oraz III 209: Też to wiemy, iż na floreńskim „concilium” przed stem lat…

152
I dali temu na on czas miejsce ci, którzy tam byli, jakmiarz wszystcy, znając i wyznawając, iż z Ojca 
i Syna albo z Ojca przez Syna pochodzi, a iż to za jedno wierzyć, iż Duch Ś[więty] z Ojca i Syna albo 
z Ojca przez Syna pochodzi, acz nie chcieli słów Wyznania konstantynopolskiego odmienić, upornie – 
mym zdanim – a nie wedle rozumu, abowim jeśli tak wierzyli, czemuż tego słowy wyznawać nie mieli? – 
Kościół obrządku wschodniego stał na stanowisku, iż Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna, nie 
zaś od Ojca i od Syna, co właściwe było Kościołowi zachodniemu (łacińskie ex patre filioque). Podczas 
części florenckiej XVII soboru powszechnego w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie (1439–1442) oba 
Kościoły uznały (powołując się na Augustyna z Hippony), iż oba sformułowania wyrażają tę samą 
treść. Stąd pytanie retoryczne Kromera o motywy trwania Kościoła wschodniego przy swojej nauce 
i niechęci do uzupełnienia Credo nicejsko-konstantynopolitańskiego o sformułowanie filioque, skoro 
podczas soboru na taki zapis się zgodzili.

Rozmowa IV [145]–[152]
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„Sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, ale usty bywa wyznawanie ku zbawieniu” – por. Rz 10,10: 
„Abowiem sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a usty się wyznanie dzieje ku zbawieniu”.
jako się też wczora pokazało – tj. w Rozmowie trzeciej, zob. tekst III 45–48 oraz obj. tamże 47–48.

154
a jakoby płonne drzewa były, ale aby z siebie owoc dawały – zob. Mt 3,10: „Przeto wszelkie drzewo, 
które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone”.
a widząc sprawy i uczynki nasze dobre, wielbiliby Ojca naszego, który w niebie jest – zob. Mt 5,16: 
„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebiesiech”.
ale i ciała nasze Jemu poświącali – zob. Rz 6,19: „Po ludzku mówię, dla nieudolności ciała waszego. 
Abowiem jakoście wydawali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak 
teraz wydawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu”.
a ku onej wiecznej chwale, gdzie nic zmazanego nie wnidzie – Ap 21,27: „Nie wnidzie do niego nic nieczystego 
abo czyniącego obrzydłość i kłamstwo, jedno którzy są napisani w Księgach Żywota Barankowych”.
modlitwa, post, jałmużna – Mt 6,2–6.16–17 (fragmenty Kazania na Górze, określający zasady, którymi 
winien kierować się chrześcijanin podczas modlitwy, postu i jałmużny).

155
„Jeśli kto nie będzie znowu urodzon z wody i Ducha Ś[więtego], nie może wniść do Królestwa Bożego” – por. J 3,5: 
„jeśli się kto nie odrodzi z wody a z Ducha Świętego, nie może wniść do Królestwa Bożego”.
„A Ociec twój, który widzi w skrytości, zapłaci-ć” – por. Mt 6,4: „a Ociec twój, który widzi w skrytości, 
odda tobie”; werset jeszcze dwukrotnie powtórzony: Mt 6,6.18.
„psotniki albo nieczyste i cudzołożniki będzie Bóg sądził” – por. Hbr 13,4: „wszeteczniki i cudzołożniki 
Bóg będzie sądził”.
„Nie mylcie się, ani psotnicy, ani bałwochwalce, ani cudzołożnicy etc. Królestwa Bożego nie otrzymają” – 
por. 1Kor 6,9–10: „Aza nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie osięgą Królestwa Bożego? Nie mylcie się: ani 
porubnicy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani sodomczycy, ani złodzieje, 
ani łakomi, ani pijanice, ani złorzeczący, ani drapieżce nie posięgą Królestwa Bożego”.

156
Ano na początku wiary Filip dyjakon w rzece szczyrą wodą podskarbiego królowej murzyńskiej okrzcił – zob. 
Dz 8,25–39; zob. też obj. II 80: A iżby to tak było, okazuje się z onego podskarbiego murzyńskiego królowej…
A Klimunt i Dziwisz ś[więty], rówiennicy apostolscy, a chcesz li k nim i Cypryjana, i Orygenesa mało póź-
niejszych przyłożyć, świadszą, iż z nauki apostolskiej i Pańskiej olejem albo krzyżmem święconym przy 
krzcie w Kościele ś[więtym] mazano – zob. Clem. Rom. Epist. 3: Ad episcopos…de officio sacerdotis = 
PG 1,493 (opera dubia). Passusowi temu bardziej odpowiadają jednak informacje zawarte w Constitu-
tiones apostolicae, zob. Clem. Rom. Const. apost. m.in.: 3,17.18 = PG 1,799; 7,22 = PG 1,1011; 7,43 = 
PG 1,1043; 8,29 = PG 1,1126; Dion. Eccl. hier. 4,11 = PG 3,483; Cypr. Epist. 12 (ad Iovianum) = PL 
3,1081; Orig. Hom. in Ezech. 7,4 = PG 13,722–723.

Klimunt – Klemens I, Klemens Rzymski, papież – zob. obj. II 95: Klimunt.
Dziwisz ś[więty] – Dionizy Areopagita, zob. obj. II 76: „Dionysius Areopagita”.
Cypryjana – zob. obj. I 36: święty Cypryjan.
Orygenesa – zob. obj. I 121: Orygenes.
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Narzano z pirwu na krzcie, czego się po dziś dzień Ruś dzierży – w Kościołach obrządku wschodniego 
chrzest odbywa się poprzez zanurzenie.
potem jęto się oblewać, ba, i kropić, którym obyczajem Litwa za Jagiełła króla okrzczona jest – chrystia-
nizacja Litwy w obrządku zachodnim dokonała się w latach 1386–1387 za rządów króla Władysława II 
Jagiełły, panującego jako władca Polski od 1386 do 1434 roku.

157
Zaklinanie albo wyganianie czarta z pirwu przy krzcie nie bywało, potym przydane jest, a nie nowo, ale 
za czasów Chryzostoma i Augustyna, i owszem, i Cypryjana już zwyczajne a wzięte w Kościele ś[wię-
tym] było, co się z pisma ich okazuje – chodzi tutaj o tzw. modlitwę z egzorcyzmem podczas liturgii 
chrzcielnej. Zob. Chrys. De Adam et Heva Homilia (inc. Deus Institutor mundi), w: idem, Opera…, t. 1, 
szp. 538–542 (zwł. 541). W odniesieniu do kolejnych dzieł lokalizacja niepewna, zob.: Gen. De eccl. 
dogm. 22 (al. 52) i 25 (al. 55) = PL 42,1217.1218; w August. De haeres. nie udało się ustalić lokalizacji; 
Cypr. Epist. 69,15,2, w: idem, Epistular., s. 493–494.

158
Toż się wyższej okazało o przyjmowaniu Ciała Bożego – odwołanie Mnicha do passusów Rozmowy 
czwartej dotyczących papieskich regulacji w kwestii przyjmowania Komunii Świętej, zob. wyżej tekst 
IV 127 i 144.

159
które się nie zgoła ściągają ku chwale Bożej a zbawieniu naszemu – sens: które same w sobie nie pro-
wadzą (odnoszą się) do Bożej chwały i naszego zbawienia.
gdzie Pan wszelaką przysięgę zakazuje – zob. Mt 5,34–36: „A ja wam powiadam, abyście zgoła nie 
przysięgali: ani na niebo, bo jest stolica Boża, ani na ziemię, abowiem jest podnóżnikiem nóg jego, ani 
na Jeruzalem, abowiem jest miasto wielkiego króla, ani na głowę twoję będziesz przysięgał, abowiem 
nie możesz uczynić jednego włosa białym abo czarnym”.
nie każe się prawować ani starać się o jedło, ani o odzienie – zob. Mt 6,25–33 (fragment Kazania na 
Górze przestrzegający przed zaprzątaniem umysłu sprawami doczesnymi).

160
Paweł też ś[więty] imieniem Pańskim nie każe się małżonkom łączyć, a gdzieby się rozłączyli, aby w drugie 
małżeństwo nie wstępowali – 1Kor 7,1.5.10–11: „Lecz o tym, coście mi pisali, dobrze jest człowiekowi 
nie tykać się niewiasty”; „Nie odmawiajcie jeden drugiemu: chybaby z zezwolenia do czasu, abyście się 
modlitwą bawili, a zasię wracajcie się do tegoż, aby was szatan nie kusił dla waszej niestrzymawałości”; 
„A tym, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, ale Pan: iżby żona od męża nie odchodziła. A jeśliby 
odeszła, żeby trwała bez męża abo się z mężem pojednała. A mąż żony niech nie opuszcza”.
Paweł też ś[więty] imieniem Pańskim nie każe się małżonkom łączyć – sens: Również święty Paweł 
w imię Pańskie nie nakazuje rozłączać się małżonkom.
jeśli się z słów ich, którymi podane są, znaczy, iż w obyczaj rady albo dopuszczenia podane są, a nie 
przeto, iżeby zgoła ludzie obowięzowały, ale aby ludzie tym snadniej, dzierżąc się ich, ku czemu lepszemu 
przyszli, a złego się ustrzegli – sens: jeżeli ze słów ich, którymi je przekazano, należy wnosić, iż mają 
charakter rady lub przyzwolenia, nie zaś zobowiązania, lecz służyć mają temu, by ludzie – trzymając 
się ich – tym łatwiej dochodzili do dobra, a wystrzegali się zła.

Rozmowa IV [152]–[160]
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161
które Pan nad czeladzią swą ustawił, aby jako wierni a mądrzy szafarzowie dawali jej na czas albo wedle 
czasu a potrzeby obrok pszenice – zob. Łk 12,42–44: „Który, mniemasz, jest wierny a roztropny szafarz, 
którego pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im na czas dał miarę pszenice? Błogosławiony on 
sługa, którego pan przyszedszy, znajdzie tak czyniącego. Prawdziwie mówię wam: nad wszytkim, co 
ma, postanowi go”.
„Kto was słucha, mnie słucha” – por. Łk 10,16: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał”.

162
„Jeśli kto zda się spornym być, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościół Boży” – por. 1Kor 11,16: 
„A jeśli się kto zda być swarliwym: my nie mamy takiego obyczaju ani Kościół Boży”.
„kto Kościoła nie słucha, ma być mian za poganina i odrzuconego” – por. Mt 18,17: „A jeśliby Kościoła 
nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik” (częsty w Rozmowach… Kromera cytat biblijny, 
zob. obj. III 29: i sam Pan u Matusza ś[więtego] tak ji zowie).

163
„Izaż od was poszło Słowo Boże albo do was samych przyszło?” – 1Kor 14,36: „Izali od was wyszło 
słowo Boże? Abo do was samych przyszło?”.

165
jakom i onegdy o tym mówił – odwołanie do tych miejsc Rozmowy wtórej, w których mowa o przy-
padkach uzasadnionych zmian w nauczaniu Kościoła, zob. tekst II 239–244.
Wiktor papież zwyczaj wiela kościołów i przykładne podanie apostolskie i Pańskie o Święcie Wielkonoc-
nym odmienił – na temat zmian w zakresie obchodów Świąt Wielkanocnych zob. tekst i obj. II 243–
244; III 295; por. też wyżej tekst i obj. IV 143–144 oraz IV 181.

Wiktor papież – zob. obj. II 243: Wiktora papieża.

166
iżeby wszystcy pod dusznym zatracenim na to powinni byli – sens: aby wszyscy byli do tego zobowią-
zani pod groźbą potępienia duszy.
abyśmy – radzi nieradzi – posłuszni byli przełożonych naszych nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia – 
zob. Rz 13,5: „Przetoż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia”.
iż jeśli kto nie słucha Kościoła, mamy o nim rozumieć jako o poganinie i odrzuconym – zob. Mt 18,17: 
„A jeśliby Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik”; zob. wyżej obj. IV 162.
„Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związano i w niebie” – por. Mt 16,19: „A cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w nie-
biesiech”.
jako się wczora wywiodło – odwołanie do fragmentów Rozmowy trzeciej, w których poruszono kwestię 
prymatu papieża jako następcy Piotra Apostoła, zob. tekst III 244–304.

167
Clave non errante – łac. dosł. ‘jeśli klucz nie błądzi’ lub ‘jeśli właściwie używa się klucza’ – szeroko 
obecna w piśmiennictwie eklezjologicznym formuła zastrzeżenia, odnoszona zwłaszcza do używania 
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i nadużywania „kluczy” Piotrowych, tj. sprawowania władzy papieskiej czy biskupiej – nie może ona 
nakazywać rzeczy sprzecznych z nauką Chrystusa.
który jest słup i grunt prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz spra-
wować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (zob. wyżej obj. 
IV 11: jako słupa i gruntu prawdy).

168
Używaj mince, która w targu idzie, a tego się dzierż, co pośledź ustawiono albo uchwalono – sens: Uży-
waj monety, która jest aktualnie w obiegu rynkowym i tego trzymaj się, co później ustanowiono albo 
uchwalono; „Używaj mince, która w targu idzie” to przenośnia obrazująca ważność ostatnich ustaleń 
Kościoła powszechnego.
Pawła Trzeciego – Paweł III (Paulus III, 1468–1549), papież w latach 1534–1549. Znany jest przede 
wszystkim z reformy kolegium kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej, ze zwołania i otwarcia XIX 
soboru powszechnego w Trydencie (1545), a także z zatwierdzenia nowych zakonów (jezuici, boni-
fratrzy, kapucyni).
Julijusza też Trzeciego – Juliusz III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte / Iulius III, 1487–1555), 
prawnik, duchowny, papież w latach 1550–1555. Studiował prawo i teologię na uniwersytetach 
w Peruggi i Sienie, był biskupem Siponto, Pawii i Palestriny, w 1536 roku został kardynałem. Bę-
dąc legatem papieża Pawła III, otworzył obrady soboru trydenckiego (1545). W 1552 roku założył 
rzymskie Collegium Germanicum, a trzy lata później wysłał do Polski pierwszego nuncjusza apostol- 
skiego.
Agatona – zob. wyżej obj. IV 76: Agato papież.
Klimunta – Klemensa I, zob. obj. II 95: Klimunt.
niniejszego powszechnego a porządnego „concilium” – tj. XIX soboru powszechnego w Trydencie (czyli 
soboru trydenckiego, który obradował w latach 1545–1563).
kalcedońskiego – IV sobór powszechny w Chalcedonie (451), zob. wyżej obj. IV 73: A znowu 
drugie…
niceńskiego – sobór powszechny w Nicei (czyli sobór nicejski I, w 325 roku), zob. obj. III 47: co się 
jaśnie okazuje…
przez wszystki czasy i dni aż do skończenia świata – zob. Mt 28,20; J 14,18: „A oto ja jestem z wami po 
wszytkie dni aż do skończenia świata”; „Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was”.
a słupa i gruntu prawdy – zob. 1Tm 3,15 (cyt. zob. wyżej IV 167).

169
Nie wszystko, ale to tylko, co z Stolice a urzędu swego – mowa o tzw. nauczaniu ex cathedra, zgodnie 
z terminologią scholastyczną.

170
Tak jedna, jako druga, a w zamiar poślednia pirwszą odmienia, kiedy są odmienne – sens: Zarówno 
jedna, jak i druga, a docelowo ostatnia odmienia pierwszą, jeśli podlegają odmianie.

171
jako przez wybrane a chędogie sędy swoje – sens: jak przez swoje wyjątkowe i piękne naczynia (na-
rzędzia).

Rozmowa IV [161]–[171]
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172
„Dlatego tych kapłanów, którzy w Kościele są, a od apostołów poście mają, jakośmy okazali (to jest wedle 
porządku apostolskiego, przodkiem od apostołów, a potym jeden od drugiego święcenie, a po sobie stolice 
mają), słuchać mamy, którzy z potomstwem biskupstwa pewną łaskę prawdy wedle wolej Ojca wzięli. 
Ale drugie, którzy się odłączają od głównego albo zwirzchnego potomstwa, na którymkolwiek miejscu się 
zbirają, za podeźrzane mieć mamy, jako za kacyrze a złej dumy, albo za odszczepieńce a nadęte, a którzy 
się sami w sobie kochają, albo też za obłudne, którzy to dla zysku a marnej chwały czynią. A wszystcy ci 
od prawdy odpadają” – zob. Iren. Adv. haeres. 4,6 = PG 7a,1053–1054. Podana w marginalium lokali-
zacja Iren[a]e[us], Adver[sus] haere[ses] li[bro] 4, c[aput] 43 odnosi się do dawnego podziału dzieła. 
Zob. także Monachus obj. IV 1,55: Eis…qui in Ecclesia sunt…

od apostołów poście mają – tj. pochodzą od apostołów.

173
od niebieskiego ognia spaleni będą, jako Nadab i Abiju – zob. Kpł 10,1–2: „I porwawszy Nadab i Abiu, 
synowie Aaronowi, kadzidlnice, włożyli ognia i kadzidła na wierzch, ofiarując przed Panem ogień obcy, 
czego im było nie przykazano. I wyszedszy ogień od Pana, pożarł je, i umarli przed Panem”. Por. tekst 
i obj. I 142: Nie mniej-ci „Nadab et Abiu” kapłani… oraz II 138: Abiju, iż cudzym ogniem kadzili.
w piekle zostaną pożarci przez odchłań ziemie, jako oni, którzy z Chorem, Datanem i Abironem byli – 
zob. Lb 16,23–35. Korach, Datan i Abiram stanęli na czele buntu, kwestionując przywództwo Mojże-
sza i Aarona. Oba stronnictwa stawiły się przed Panem ze swoimi kadzielnicami, jednak Bóg nie przy-
jął ofiary buntowników, lecz zgładził ich przywódców wraz z rodzinami, otwierając pod nimi otchła-
nie ziemi.
którzy targają a łączą jedność Kościoła – tj. którzy burzą i rozdzierają jedność Kościoła.
tęż kaźń, którą Hieroboam, od Boga podejmują – zob. 3Krl 14,7–11 (BT: 1Krl 14,7–11); 2Krn 13,13–20. 
Król Izraela Jeroboam z powodu bałwochwalstwa został ukarany przez Boga śmiercią swojego syna, 
następnie pokonany w wojnie z potomkami Judy i śmiertelnie porażony przez Pana.
porządnie wstawionych – mianowanych zgodnie z prawem.
którzy się od nich krnąbrnie łączą – którzy uparcie od nich się odłączają.
pospolity a wzięty – tj. powszechny i ogólnie uznany (szanowany).
na nim sadziły – opierały się na nim.

174
aryjanom – zob. obj. I 122: Aryjusz.
eunomijanom – zob. obj. I 104: eunomijani.
macedonijanom – zob. obj. I 104: macedonijani.
Okazuje się to z Atanazyjusza, Bazylijusza, Hilaryjusza ś[więtego] i też Sokratesa i Sozomena histo-
ryków – zob. Athan. Epist. de decr. 24–25 = PG 25,457–462; Basil. De Spirit. Sanct. 29 = PG 32,199– 
–210; Hil. De Trinit. 4,5–8 = PL 10,99–102; Socr. Sch. HE 5,10 = PG 67,583–594; Soz. HE 7,12 = PG 
67,1443–1446.

Atanazyjusza – zob. obj. II 194: „Athanasius”.
Bazylijusza – zob. obj. I 101: „Basilius”.
 Hilaryjusza ś[więtego] – zob. obj. I 115: „Hilarius”.
Sokratesa – zob. obj. II 175: Sokratesa.
Sozomena – zob. obj. II 175: Sozomena.
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W efeskim pirwszym – tj. w III soborze powszechnym w Efezie (431) zob. obj. IV 71: na efeskim pir- 
wszym…
„Tego poświadsza prawej wiary sposób” – zob. Conc. omn., t. 1, 603 (Epistola [II] D. Cyrilli, missa Ne-
storio) = Mansi 4,891 = Dok. sob., t. 1, s. 116–117 (akapit 7).
byli ojcowie ś[więci], a dlatego oni nie wahali się Świętą Pannę Bogarodzicą, to jest Matką Bożą zwać – 
jedna z poruszanych w trakcie soboru kwestii teologicznych dotyczyła nazywania Marii matki Jezusa 
Bogarodzicą. Zob. obj. IV 71: na efeskim pirwszym…
Ale „Vincentius Lyrinensis”, onychże czasów doktor, wymienia dziesięć doktorów greckich i łacińskich, 
którymi się ono concilium przeciwko Nestoryjuszowemu błędowi szczyciło – zob. Lyrinen. Commonit. 
2,30 = PL 50,680–682.

„Vincentius Lyrinensis” – Wincenty z Lerynu (Vincentius Lyrinensis, zm. ok. 450), mnich z opactwa 
Lérins na wyspie św. Honorata (nieopodal Cannes). Polemizował z Augustynem z Hippony na temat 
jego poglądów w sprawie łaski. Był przeciwnikiem nestorianizmu.

Nestoryjuszowemu błędowi – zob. zob. obj. I 16: Nestoryjusz.

175
„Leo” ś[więty] papież – zob. obj. III 240: Lew papież.
Eutychesa – zob. obj. I 122: Eutyches.
Jaśnie się to z listu jego [tj. papieża Leona I Wielkiego do Leona cesarza] okazuje – zob. Leo Epist. 165 
(Ad Leonem Augustum) = PL 54,1155–1190. List ten zawiera obszerny zbiór wyimków z tekstów oj-
ców i doktorów Kościoła, przygotowany przez papieża Leona I Wielkiego dla adresata, tj. dla cesarza 
Leona I Makellesa, i koncentruje się na polemice z poglądami Eutychesa. Jego treść ściśle wiąże się 
z ustaleniami IV soboru powszechnego w Chalcedonie oraz z listem tegoż papieża do Flawiana, zob. 
Leo Epist. 28 (Ad Flavianum) = PL 54,755–782.
Leona cesarza – Leon I Makelles (Leo I, ok. 401–474), cesarz bizantyński od 457 roku. Jego rządy 
upłynęły pod znakiem walk z monofizytami. Zob. także obj. I 92: ci, którzy nie wierzą…
Tymże obyczajem „concilium” chalcedońskie – zob. Conc. omn., t. 2, s. 11–106 (Chalcedonensis con-
cilii act. 1–2) = Mansi 6,650–976. Pierwsze dwie rozprawy IV soboru powszechnego w Chalcedo-
nie zawierają wiele materiałów odnoszących się do III soboru powszechnego w Efezie oraz synodu 
„zbójeckiego”. IV sobór powszechny w Chalcedonie (451) potępił Eutychesa w kanonie 4 i 11, zob. 
Dok. sob., t. 1, s. 286–287, 294–297. Informację tę podkreślono, powołując się na autorytet papieża, 
w liście uczestników tegoż soboru do Leona I Wielkiego, zob. Leo Epist. 98,1–2 (Sanctae synodi Chal-
cedonensis ad sanctissimim papam…Leonem. De gestis in Synodo) = PL 54,951–954. List ten został 
umieszczony w aktach soborowych, zob. Conc. omn., t. 2, s. 137–138 (Chalcedonensis concilii act. 3) = 
Mansi 6,145–156.
tymże „Agatho” papież i szóste „concilium” powszechne przeciwko monotelitom postępowało – zob. Conc. 
omn., t. 2, s. 922–928 (VI synodi Constantinopolitanae act. 4: Epistola, inc. Omnium bonorum spes) = 
Mansi 11,286–316. Wzmianka dotyczy listu papieża Agatona (Agatho, zm. 681, pontyfikat w latach 
678–681) do Konstantyna IV oraz jego braci Herakliusza i Tyberiusza (jako współrządzących), w któ-
rym zostały przedstawione postanowienia synodu rzymskiego z roku 680 jako Subscriptio synodicae 
suggestionis do właściwego listu skierowanego do władców (zob. Mansi 11,908 nn). Zob. także Conc. 
omn., t. 2, s. 933 (VI synodi Constantinopolitanae act. 8) = Mansi 11,335 nn. Zebrani dygnitarze 
zgodnie wyrazili w dyskusji swoje poparcie dla tez zawartych we wspomnianym liście papieskim. 
Zob. tematycznie zbliżone act. 9 i 10.

Rozmowa IV [172]–[175]
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Takich też dowodów floreńtskie concilium około sporów, które się tam między greki a łacinniki wtaczały, 
używało – mowa o części florenckiej XVII soboru powszechnego w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie 
(1439–1442), podczas której jednak nie ogłoszono kanonów. Zob. Conc. omn., t. 4, s. 455–469 (zwł. 
458 i 462) (VIII synodi generalis ses. 25 Florentiae), w tym ibidem, s. 465–469 (Sanctae unionis litterae: 
bulla Laetentur caeli) = Mansi 31,882–896.1026–1034 (Laetentur caeli). W tym wypadku Kromer nie 
tyle nawiązuje do konkretnych passusów dokumentów soborowych, ile do ogólnej metody powoływa-
nia się na autorytet pisarzy chrześcijańskich w przebiegu obrad pomiędzy stroną „łacińską” i „grecką”, 
a także do problematyki spójności tematu Ducha Świętego w pismach łacińsko- i greckojęzycznych. 
Zob. także Monachus obj. IV 1,118: Ad eundem modum in Florentino Concilio…

176
„Ani gadek którychkolwiek, a jakokolwiek katolików (to jest, którzy się powszechnego Kościoła trzymają) 
i chwalebnych ludzi tak mamy przyjmować, jako Pisma Ś[więtego], tak iżby się nam nie godziło (za-
chowawszy utciwość, którą-śmy powinni onym ludziom) w ich piśmie to ganić i odrzucić, gdziebyśmy 
snadź naleźli, iż inaczej rozumieli niż w sobie ma prawda, za pomocą Bożą bądź przez ine, bądź przez 
nas wyrozumiana” – zob. August. Epist. 148,15 (ad Fortunatianum) = PL 33,628.

177
(marg.) Ide[m], De unico bap[tismo] l[ibro] 2 – utwór składa się tylko z jednej księgi i tam też znajdują 
się stosowne passusy (zob. bezpośrednio niżej).
Listy albo pisma biskupie, które po potwirdzeniu kanona (rozumiej Pisma Ś[więtego]) pisane są albo by-
wają, tak przez mowę albo naukę mędrszą kogożkolwiek bieglejszego w onej rzeczy, jako i przez drugich 
biskupów zacniejszą powagę a uczeńszą mądrość, i przez „concilia” mogą być strofowane, jeśli snadź co 
w nich od prawdy się ustąpiło – zob. August. De unic. bapt. 4–5 = PL 43,597–599.
gdzie się ich dwa albo trzej zgodnie zgromadzą w imię Jego, sam między nimi być miał – zob. Mt 18,20: 
„Abowiem gdzie są dwa abo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrzodku ich”.

178
gdzie On ni ocz więcej Boga Ojca nie prosił, jedno aby uczniowie Jego między sobą zgodni byli – zob. 
J 17,11: „Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje, któreś mi dał: aby byli jedno, jako i my”.

ni ocz więcej – tj. o nic więcej.
„a iż Bóg nie jest roztyrku, ale pokoju” – 1Kor 14,33: „abowiem Bóg nie jest rozterku, ale pokoju”.

180
Jako kiedy na synodzie afryckim przez Cypryjana ś[więtego] i wiele inych ś[więtych] a zacnych biskupów 
naleziono było, iż krzest kacyrski nic nie waży, a znowu miał być w Kościele ś[więtym] okrzczon, kto-
bykolwiek przez kacyrze okrzczon był – podczas synodu, który odbył się prawdopodobnie w 220 roku 
w Kartaginie, rozstrzygano kwestię ważności chrztu udzielonego przez heretyków. Ostatecznie po-
stanowiono, iż taki chrzest jest nieważny i wymaga powtórzenia. Zob. także obj. IV 81: Kartagiński 
też synod.

naleziono było, iż krzest kacyrski nic nie waży, a znowu miał być w Kościele ś[więtym] okrzczon, 
ktobykolwiek przez kacyrze okrzczon był – sens: wydano dekret, iż chrzest heretycki nie ma żadnego 
znaczenia, i że ponownie miał być ochrzczony w Kościele świętym każdy, kto został ochrzczony przez 
heretyków.
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albo też rzymskiego samego, wedle nauki Ireneusza ś[więtego] – zob. Iren. Adv. haeres. 3,3 = PG 7a,848–
849. Ireneusz z Lyonu podkreślał, iż nauczanie oraz decyzje podjęte przez Kościół w Rzymie są wią-
żące dla Kościoła powszechnego; zob. też wyżej tekst i obj. IV 25.
Kornelijusz papież – zob. obj. I 132: Kornelijusza papieża.

181
jakom już kilka razów powiedział – Mnich odwołuje się do fragmentów Rozmowy wtórej oraz Roz-
mowy trzeciej, gdzie jest mowa o sporze wokół terminu obchodów Świąt Wielkanocnych, zob. tekst 
i obj. II 243–244; III 295; por. też wyżej tekst i obj. IV 143–144 oraz IV 165.
póty słusznie się krześcijaństwo azyjskiej i wiela inych krain zdania biskupów swoich od Jana ś[więtego] 
i drugich apostołów, jako oni powiedali, podanego dzierżało – żyjący głównie w II wieku w Azji Mniej-
szej kwartodecymanie obchodzili pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dnia 14 miesiąca 
nisan, czyli w pierwszy dzień żydowskiej Paschy. Powoływali się przy tym na następujące fragmenty 
nowotestamentowe: Mk 14,12; J 19,14; 1Kor 5,7; 1Kor 15,4. Zob. obj. II 237: tesareskie dekatyty oraz 
II 243: Ano za czasów Wiktora papieża…
Kornelijusza – zob. obj. I 132: Kornelijusza papieża.
Wiktora – zob. obj. II 243: Wiktora papieża.
com niedawno z Ireneusza ś[więtego] powiedział – odwołanie do poprzedniego akapitu, gdzie mowa 
o podkreślanym przez Ireneusza z Lyonu prymacie Kościoła rzymskiego, zob. obj. IV 180: albo też 
rzymskiego samego…

182
A gdzie i synodalskich uchwał nie stawa, a doktorowie różni są, czego się dzierżeć? – sens: A tam, gdzie 
nie ma uchwał synodów, a doktorzy mają odmienne zdanie, czego należy się trzymać?
jeśli Matka Boża w pirworodnym grzechu poczęta, czy-li nie, iż różni są doktorowie, a Kościół o tym nic 
nie postanowił – dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony dopiero 
w 1854 roku przez papieża Piusa IX w bulli Ineffabilis Deus.
wedle nauki Augustyna ś[więtego] – w De unico baptismo Augustyn podkreśla, iż pisma biskupów wy-
kazujące odstępstwa od wiary mogą być poddawane krytyce przez bardziej doświadczonego biskupa 
lub przez synody/sobory, zob. wyżej obj. IV 177: Listy albo pisma biskupie…
wedle nauki Pańskiej, gdzie przykazuje, iż mamy czynić, cokolwiek nam powiedzą ci, którzy na sto-
licy Mojżeszowej, to jest na przełożeństwie kościelnym siedzą – zob. Mt 23,3: „Wszytko tedy, cokol-
wiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, 
a nie czynią”.

183
jednego Pana, jednę wiarę, jeden krzest – zob. Ef 4,5: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”.
„zgodnie, jednostajnie a jednymi ustami, jako pisze Paweł ś[więty], tcili a wielbili Boga i Ojca, Pana 
naszego Jezu Krysta” – por. Rz 15,6: „abyście jednomyślnie, jednemi usty, czcili Boga i Ojca Pana na- 
szego Jezusa Chrystusa”.
W inych rzeczach i sprawach, i w okolicznościach, tych wyższej namienionych, może być nie tylko od-
miana wedle czasu i potrzeby, jakom wyższej wywodził – odwołanie do fragmentów Rozmowy czwartej 
uzasadniających podejmowane przez Kościół zmiany w interpretacji Pisma Świętego, w nauczaniu 
apostolskim oraz zwyczajach z początków Kościoła, zob. tekst IV 28–129.

Rozmowa IV [175]–[183]
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184
„Ale jeśli też co inego rozumiecie, i to wam Bóg oznajmił” albo „oznajmi” – por. Flp 3,15: „a jeśli co 
inaczej rozumiecie, i to wam Bóg objawi”.
„oznajmi”, jako w greckim stoi – ἀποκαλύψει (forma indicativus futuri activi).
„Stanęła królowa na prawicy twej w odzieniu złotym albo złotogłowowym, ogarniona albo obramowana 
rozmaitością” – por. Ps 44(45),10 (BT: Ps 45(44),10): „Stanęła królowa po prawicy twojej w ubierze złotym, 
obtoczona rozmaitością”. Tradycja przypisuje autorstwo tego psalmu nie Dawidowi, lecz synom Koracha.

185
jedno dzierżąc się – tylko trzymając się.
Leona papieża – zob. obj. III 240: Lew papież.
„Jako są niektóre rzeczy, które żadnym obyczajem zruszone być nie mogą, tak też wiele ich, które za 
potrzebą czasów albo względem wieków muszą być umiarkowane, to zawsze na baczeniu mając, abyśmy 
wiedzieli około tych rzeczy, które są wątpliwe albo niejasne, iż tego mamy naśladować, co się nie najduje 
być przeciwnym ani przykazaniu Ewangelijej, ani ustawam ojców ś[więtych]. A to – powieda – aby nie 
było przeciwko przykazaniu Ewanjelijej ani przeciw ustawam ojców ś[więtych], w których się i synodal-
skie uchwały zamykają, bo nieprzystojno jednemu samemu odmieniać, na co się ich wiele zezwalało” – 
odwołanie do słów Leona I Wielkiego znajdujących się w tzw. Dekrecie Gracjana, akcentujących po-
trzebę stosownego do okoliczności uaktualniania interpretacji niektórych nauk Kościoła, zob. Grat. 
Decr., dist. 14, can. 2, inc. Sicut, s. 33–34 = Friedberg Corp. iuris canon. 1,33.

nieprzystojno jednemu samemu odmieniać, na co się ich wiele zezwalało – sens: nie przystoi, by 
jeden odmieniał to, na co wielu ich się zgadzało.

186
Wszystkie – prawi – takie rzeczy, które ani się w wyrocech Pisma Ś[więtego] zamykają, ani się najduje, iżeby 
na biskupich koncylijach ustawiony były, ani zwyczajem powszechnego Kościoła umocniony są, ale wedle róż-
nych obyczajów różnych miejsc rozmaicie różne są, tak iż ledwy albo nigdy koniecznie nie mogą być wynalezio-
ny przyczyny, których ludzie naśladowali, kiedy je dowora otworzy, bez wszelkiego wątpienia mają być odcięty, 
abowim acz i to się nie może naleźć, iżeby były przeciwko wierze, a wszakoż bogomodlstwo, które Bóg z mi-
łosierdzia swego w barzo mało a jasnych obrzędziech chciał mieć wolne, ciężkimi a niewolniczymi obowiąz-
kami obciążają tak, iż znośniejszy jest stan żydowski – słowa Augustyna z Hippony wskazujące na potrzebę 
odrzucenia wszelkich zwyczajów kościelnych, które nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym, w decyzjach 
synodów oraz w tradycji Kościoła, zob. August. Epist. 55,19 (Ad inquisitiones Ianuarii) = PL 33,221–222.

tak iż ledwy albo nigdy koniecznie nie mogą być wynaleziony przyczyny, których ludzie naśladowali, 
kiedy je dowora otworzy, bez wszelkiego wątpienia mają być odcięty – sens: w taki sposób, że tylko z naj-
wyższą trudnością lub nigdy nie mogą być odkryte przyczyny, z powodu których ludzie się ich trzymali, 
i kiedy okoliczności sprawią, iż zostaną ujawnione, bez żadnej wątpliwości mają być odrzucone.

187
„I zniszczyliście przykazanie Boże dla podania albo ustaw swoich” – por. Mt 15,3: „Czemu i wy prze-
stępujecie rozkazanie Boże dla ustawy waszej?”.
„Lud ten wargami mię tci, ale serce ich daleko ode mnie. Ale próżno mię wielbią, ucząc nauki a przyka-
zania ludzkie” – por. Iz 29,13: „Ponieważ ten lud przybliża się ku mnie usty swemi a czci mię wargami 
swemi, ale serce jego daleko jest ode mnie i bali się mnie rozkazaniem ludzkim i naukami”.
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188
„Pamiętajcie na przełożone swoje, którzy wam powiedali Słowo Boże, a tych wiary naśladujcie, patrząc, 
jako się oni sprawowali” – por. Hbr 13,7: „Pamiętajcie na przełożone wasze, którzy wam mówili słowo 
Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary”.
„Bądźcie posłuszni przełożonych swoich i bądźcie im powolni, abowim oni czują o duszach waszych, jako z nich 
liczbę dadzą, aby z radością to czynili, a nie wzdychając, bo by to wam niepożyteczno było” – por. Hbr 13,17: 
„Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Abowiem oni czują, jako którzy za 
dusze wasze liczbę oddać mają. Aby to z weselem czynili, a nie wzdychając: bo to wam niepożyteczno”.

bądźcie im powolni, abowim oni czują o duszach waszych, jako z nich liczbę dadzą – sens: bądźcie 
im posłuszni, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy mają zdać z tego sprawę.
Przedsię ich posłuszni być mamy – tj. Wszelako im mamy być posłuszni.
jako-ś już nieraz słyszał – zob. tekst I 16; IV 22,92–96, 101–102, 182.
który wszystko to nam chować i czynić każe, cokolwiek nam powiedzą doktorowie i faryzeuszowie na 
stolicy Mojżeszowej, to jest na przełożeństwie kościelnym siedzący, ale nie każe się wedle uczynków ich 
sprawować, co się o złych a nieprzykładnych rozumie, „abowim mówią – prawi – a nie czynią, a zwię-
zują brzemiona ciężkie a nieznośne i wkładają je na ramiona ludzkie” – por. Mt 23,2–4: „Na stolicy 
Mojżeszowej usiedli doktorowie i faryzeuszowie. Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywaj-
cie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią. Bo wiążą brzemiona 
ciężkie i nieznośne i kładą na ramiona ludzkie, i palcem swym nie chcą się ich ruszyć”.
a to i ciężkie a nieznośne brzemiona nie wyjmuje – sens: tak oto i trudnych oraz przykrych do znie-
sienia ciężarów nie wyłącza.

189
„jarzmo łagodne a brzemię lekkie” – por. Mt 11,30: „Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię 
moje lekkie”.
„Bądźcież poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu…dla Boga” – por. 1P 2,13: „Bądźcież tedy pod-
dani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: chociaż królowi, jako przewyższającemu”.

190
„Nie tylko dla gniewu”, to jest dla kaźni przełożonego onego, wystrzegając się karania, „ale i dla sumnienia” – 
por. Rz 13,5: „Przetóż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia”.
„strzegąc się, abyśmy kogo nie pogorszyli”, jako Melanchton uczy – zob. Melanchth. Loci 1541: De ma-
gistratibus… (secunda regula), s. 168r–v.

191
„Jeśli się kto widzi spornym być, my takiego zwyczaja nie mamy” – por. 1Kor 11,16: „A jeśli się kto zda 
być swarliwym: my nie mamy takiego obyczaju ani Kościół Boży”.
„ku pokojowi a ku zgodzie nas Bóg wezwał” – por. 1Kor 7,15: „Abowiem nie jest poddany niewolstwu 
brat abo siostra w takowych rzeczach, a do pokoju wezwał nas Bóg”.
„iżebyśmy ani Żydom, ani poganom, ani Kościołowi Bożemu, to jest krześcijanom, z którymi mieszkamy, 
pogorszenia z siebie nie dali, jako i ja (mówi ś[więty] Paweł) we wszech rzeczach wszystkim się podo-
bam, nie szukając tego, co mnie pożyteczno jest, ale co wielem, aby zbawieni byli” – por. 1Kor 10,32–33: 
„Bądźcie bez obrażenia Żydom i poganom, i Kościołowi Bożemu, jako się i ja wszem we wszytkim 
podobam, nie szukając, co mnie pożyteczno jest, ale co wielom, aby byli zbawieni”.

Rozmowa IV [184]–[191]
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„Jeśli pokarm pogarsza brata mego, nie będę na wieki mięsa jadł” – por. 1Kor 8,13: „A przeto jeśli pokarm obraża 
brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył” (por. wyżej obj. IV 134).
„Ale źle – prawi – człowiekowi, który z gorszenim je” – por. Rz 14,20: „Dla pokarmu nie psuj sprawy 
Bożej. Wszytko wprawdzie jest czyste, ale źle jest człowiekowi, który je z obrażeniem”.
„A grzesząc tako przeciwko braciej i obrażając ich chore sumnienie, przeciwko Krystusowi grzeszymy” – por. 
1Kor 8,12: „A grzesząc tak przeciw braciej i zraniając mdłe ich sumnienie, przeciw Chrystusowi grzeszycie”.

192
„umiejętność nadyma, ale miłość buduje” – por. 1Kor 8,1: „Umiejętność nadyma, a miłość buduje”.
„ta cierpliwa jest i dobrotliwa, nie zaźrzy, nie czyni źle, nie nadyma się, nie pożąda tci, nie szuka swego 
własnego pożytku, nie zapala się, nie myśli źle, nie weseli się ze złości, ale raduje się z prawdy, wszystko 
wycirpi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się nadziewa, wszystko wydzierży” – por. 1Kor 13,4–7: „Miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zajźrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się, nie jest czci pragną-
ca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale 
się weseli z prawdy. Wszytko znosi, wszytkiemu wierzy, wszytkiego się nadziewa, wszytko wytrwa”.
„Po tej poznają wszystcy, iżeśmy Pana Krystusowi uczniowie” – por. J 13,35: „Po tym poznają wszyscy, 
żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu”.
mdły brat ginie, dla którego Pan Krystus umarł” – por. 1Kor 8,11: „I zginie za oną twoją wiadomością 
brat mdły, dla którego Chrystus umarł?”.
która jednak nie jest nauka, abowim taki jeszcze się nie douczył, jako ma umieć – zob. 1Kor 8,2: „A jeśli 
kto mniema, żeby co umiał, jeszcze nie wie, jako mu umieć potrzeba”.

193
Pisze „Plato” zacny a wielki filozof, chwaląc ustawę Kreteńczyków a Lacedemończyków, iż u nich żadny 
młody człowiek nie śmie się pytać, jeśli dobre są ustawy ich pospolite, czy-li nie, ale wszystcy jednostajny-
mi ustami i głosmi jako dobre a od bogów ustawione pochwalać muszą, ani śmieją co inego o nich myślić. 
Ale starszy jeśli co inego wynajdzie, aby z przełożonymi a z rówienniki swemi o tym gadał, gdzieby 
młodzi nie słyszeli – Mnich odwołuje się do fragmentu traktatu De legibus Platona, gdzie mowa o sza-
cunku młodych Kreteńczyków i Spartan do stanowionych praw, zob. Plat. Leg. 1,634D–E: „Bo u was 
[mowa o ustroju lakońskim albo kreteńskim], chociaż wasze ustawodawstwo jest jak się należy, to 
jedno wasze prawo należy może do najładniejszych: ono nie pozwala żadnemu młodemu człowiekowi 
dochodzić, które z praw ojczystych jest dobre, a które nie, tylko wszyscy powinni jednogłośnym 
chórem wołać, że wszystkie są dobre, ponieważ je bogowie nadali. A gdyby ktoś inny coś mówił, to 
nie znosić tego i w ogóle nie słuchać. A ktoś starszy jeżeli coś u was zauważy, to niech o tym mówi 
z kimś z rządzących i ze swoim równieśnikiem, ale tak, żeby przy tym nie było nikogo z młodych” 
(przekład: s. 349).

„Plato” – Platon (Plato, 427–347 p.n.e.) jeden z największych filozofów starożytności, twórca sys-
temu idealistycznego, uczeń Sokratesa, założyciel Akademii.

194
A cóż na tym zwyżyli? Jedno, iż ludzie swą wolą wzięli – sens: A cóż zyskali na tym? Tylko tyle, iż ludzie 
zdali się na własną wolę (zaczęli postępować wedle własnej woli).
ale i ty, jako ustawy ludzkie, takiej porzucają, a pod postawą… – sens: ale i te, jako że są ustawami 
pochodzącymi od ludzi, porzucają, a pod pozorem…
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195
utciwie by się przełożonych kościelnych dokładać, bacznym a statecznym ludziom rozpytawając, czemu 
a jako to ustawiono – sens: z uczciwością należałoby radzić się przełożonych duchownych, zadając 
pytania uważnym i stałym w poglądach ludziom, dlaczego i w jaki sposób to ustanowiono.
A gdzieby się z onej rozmowy nalazło, iż się co obłądziło albo też dobra rzecz, jakoż to podczas bywa, 
„in abusum” a we złe się obróciła, tedy by się temu snadnie a urzędnie pogodziło, nie targając porządku 
kościelnego – sens: A tam, gdzie w wyniku rozmowy okazałoby się, iż wkradł się błąd albo też, że dobra 
rzecz – jak to czasem bywa – przemieniła się w nadużycie i w coś niewłaściwego, wówczas należałoby 
temu szybko i w sposób oficjalny zaradzić, bez naruszania (rozrywania) kościelnego porządku.
jako-m po ty dni pokazował – Mnich odwołuje się do tych miejsc w Rozmowie pirwszej, wtórej, trze-
ciej oraz czwartej, gdzie przywołane są słowa Chrystusa postulujące zgodę, jedność i miłość, zob. 
m.in. tekst I 11, 88, 153; II 188, 196; III 98, 101; IV 178.
a jakoby za piątno albo hasło zostawili – tj. a zostawili jakoby znak lub godło.

196
A gdzieby się im tam nie dość stało, tedy by dzierżeć się nauki Mojżeszowej, a uciekać się do zwirzchności 
nawyższego kapłana a porucznika Pańskiego z przedniejszym duchowieństwem – zob. Pwt 17,8–11: 
„Jeśli trudny a wątpliwy u ciebie sąd obaczysz między krwią a krwią, między sprawą a sprawą, trądem 
a trądem, i sędziów między bramami twemi obaczysz słowa różne: wstań a wstąṕ na miejsce, które 
obrał Pan Bóg twój. I przyjdziesz do kapłanów rodu lewickiego i do sędziego, który naonczas będzie, 
i pytać się od nich będziesz – którzy oznajmią tobie sądu prawdę. I uczynisz, cokolwiek ci powiedzą 
przełożeni miejsca, które obrał Pan, i nauczą cię według zakonu jego, i będziesz zdania ich naszlado-
wał. Ani ustąpisz ni w prawo, ni w lewo”.
iż nam to niepożyteczno, gdzieby się im zgarda albo ciężkość jaka od nas działa – zob. Hbr 13,17: „Bądź-
cie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Abowiem oni czują, jako którzy za dusze 
wasze liczbę oddać mają. Aby to z weselem czynili, a nie wzdychając: bo to wam niepożyteczno”.
„Biada temu człowiekowi, przez którego pogorszenie przychodzi” – por. Mt 18,7; Łk 17,1: „a wszakże 
biada człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi”; „nie podobna jest, aby zgorszenia 
przyść nie miały; lecz biada temu, przez kogo przychodzą”.
„lepsze posłuszeństwo niżli ofiary” – por. 1Krl 15,22 (BT: 1Sm 15,22): „I rzekł Samuel: Azaż Pan chce 
całopalenia i ofiar, a nie raczej, aby słuchano głosu Pańskiego? Lepsze bowiem jest posłuszeństwo niżli 
ofiary, a usłuchać lepiej, niżli ofiarować tłustość baranów”.

197
„Któregokolwiek dnia jego ukusicie, otworzone będą oczy wasze a będziecie jako bogowie wiedzący dobre 
i złe” – por. Rdz 3,5: „bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze 
i będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe”.

198
I Saulowi się zdało, iż się miał więcej Bogu polubić i przysłużyć, obracając stworzenie Boże ku chwale Jego a po-
żytkowi ludzkiemu, niżli iżeby je był pokaził wedle rozkazania Samuelowego – nawiązanie do przekroczenia 
przez Saula Bożego rozkazu oznajmionego mu przez Samuela, zgodnie z którym król Izraela miał doszczętnie 
zgładzić pokonanych Amalekitów i zniszczyć ich dobytek. Saul złamał rozkaz i zachował króla Amalekitów 
oraz część dobytku pokonanych, czym ściągnął na siebie gniew Boży, zob. 1Krl 15,1–9 (BT: 1Sm 15,1–9).

Rozmowa IV [191]–[198]
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kiedy Saul poprzysiągł wojsko swoje, aby się wszystcy aż do wieczora pościli, i widziało się Jonacie, syno-
wi jego, niepotrzebne ani podrożne, a jednak okazał to Bóg, iż się gniewał o to, iż je Jonatas przestąpił – 
Saul zaprzysiągł Izraelitów przed Bogiem, zabraniając im spożywania posiłku przed wieczorem, aż 
do momentu pokonania Filistynów. Najstarszy syn króla Jonatan, pomimo zakazu, skosztował miodu 
leśnego, przez co Bóg nie chciał udzielić Saulowi wskazówki dotyczącej dalszych działań militarnych, 
zob. 1Krl 14,24–43 (BT: 1Sm 14,24–43).

199
Także iż „Rechabitae” wina nie pijali, nie Boże, ale ojca ich Jonadaba zakazanie było – zob. Jr 35,6: 
„Nie będziem pić wina, bo Jonadab, syn Rechabów, ociec nasz, rozkazał nam, mówiąc: Nie będziecie 
pić wina wy i synowie waszy aż na wieki”.
„A iż wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzucono, co z dzięką przyjmowano bywa” – 
por. 1Tm 4,4: „Bo wszelkie Boże stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucano, co z dziękowanim 
bywa przyjmowano” (w innym kontekście ten sam cytat, por. wyżej IV 134).
„A to-m wam dał wszelkie zioła, które rodzajne są na ziemi, i wszelkie drzewa, które w sobie mają 
nasienie swego rodzaju, aby wam były ku pokarmowi” – por. Rdz 1,29: „I rzekł Bóg: Oto dałem wam 
wszelkie ziele rodzące nasienie na ziemi i wszytkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju 
swego, aby wam były na pokarm”.
iż im [tj. Rechabitom] tam na on czas Hijeremijasz prorok z rozkazania Bożego kazał wino pić, skąd mogło 
się zdać, iż nie mieli w tym ojca słuchać ani się dzierżeć onego swego zwyczaju, nie tylko niepotrzebnego, ale – 
jako się zdało – przeciwnego Słowu Bożemu, a jednak je w tym Bóg pochwalił i zapłatę im za ono posłuszeń-
stwo obiecał – Bóg polecił Jeremiaszowi udać się do Rechabitów i dać im wino do picia. Powołując się na 
surowe prawo ustanowione przez ojców, odmówili, stając się – zgodnie z Bożą opinią – niedoścignionym 
wzorem prawowierności dla Narodu Wybranego i adresatami Bożego błogosławieństwa, zob. Jr 35,1–19.

200
Bogu wszystko poruczając, który ma pieczą o nas – zob. 1P 5,7: „wszytko troskanie wasze składając 
nań, gdyż on ma pieczą o was”.
wedle obietnice Pana samego: tak iż i włosy wszystki głów naszych u Niego policzone są – zob. Mt 6,31–
33; Mt 10,30: „Nie troszcież się tedy, mówiąc: Cóż będziem jeść abo co będziem pić, abo czym się 
będziem przyodziewać? Bo tego wszytkiego poganie pilnie szukają. Abowiem Ociec wasz niebieski 
wie, że tego wszytkiego potrzebujecie. Szukajcież tedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości 
jego, a to wszytko będzie wam przydano”; „A wasze włosy wszytkie na głowie są policzone”.
a rada i sprawa Jego jako mocna i skuteczna, tak też łagodna jest, jako Mędrzec o mądrości Bożej pisze – 
zob. Mdr 8,1: „Dosięga tedy od końca aż do końca mocnie i rozrządza wszytko wdzięcznie”.

201
na krótce – tj. pokrótce.
mocnym słupie i gruncie prawdy – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz 
sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (zob. wyżej 
obj. IV 11: jako słupa i gruntu prawdy).
iż brony piekielne przeciw niemu nigdy nie przemogą – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty 
jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej obj. 
IV 116: przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą).
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202
w tej mierze słyszałeś, jako się sprawować mamy – Mnich odwołuje się do fragmentów Rozmowy 
czwartej, gdzie mowa o przestrzeganiu – w duchu i poszanowaniu jedności Kościoła – miejscowych 
zwyczajów kościelnych, postanowień lokalnych synodów, respektowaniu wykładni autorytetów Ko-
ścioła, a także nauczania biskupów, zob. tekst IV 169–200.

203
iżebyśmy między sobą w Bogu Ojcu i w Panie Krystusie jedno byli – zob. J 17,21: „aby wszyscy byli 
jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli”.
„Jedno ciało, jeden duch, jakośmy wezwani w jednej nadziei wezwania naszego” – por. Ef 4,4: „Jedno 
ciało i jeden duch, jako jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego”.
„jednymi usty tcili Boga i Ojca Pana naszego Jezu Krysta” – por. Rz 15,6: „abyście jednomyślnie, jed-
nemi usty, czcili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
a drudzy na nas patrząc, iż się zgadzamy i miłujemy, poznaliby stąd, iżeśmy prawdziwie uczniowie 
Pana Krystusowi – zob. J 13,35: „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć 
będziecie jeden ku drugiemu”.
A my też tak sprawując się wedle wolej Bożej, upewnilibyśmy wezwanie i wybranie swoje – zob. 2P 1,10: 
„A przeto więcej, bracia, starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybra-
nie wasze: abowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie”.
a tam się dostali, gdzie jest Pan Krystus, to jest w chwale Boga Ojca – J 12,26; Flp 2,11: „Jeśli mnie kto 
służy, niech za mną idzie, a gdziem ja jest, tam i sługa mój będzie”; „a iżby wszelki język wyznawał, 
iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca”.

204
luteranowie, „Osiandristae”, „Melanchthonistae”, „Zvingliani”, „Calviniani”, sakramentarzowie, nowo-
krzczeńcy, „anglicani”, szwermerowie, pikardzi, Ruś, husowie – podobny rejestr nazw ruchów i nurtów 
religijnych zob. wyżej tekst i obj. IV 59: pikardzi, kielisznicy, sakramentarze, nowokrzczeńcy, szwerme-
rowie, luteranowie, „Osiandristae”, „Melanchthonistae”, „Illyriciani”.

luteranowie – zwolennicy nauki Marcina Lutra, zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
„Osiandristae” – zwolennicy poglądów Andreasa Osiandra, zob. obj. I 56: Osyjandrem.
„Melanchthonistae” – zwolennicy poglądów Filipa Melanchtona, zob. obj. I 17: Filip.
„Zvingliani” – zwolennicy poglądów Huldrycha Zwingliego, zob. obj. I 56: Zwinglijuszem.
„Calviniani” – zwolennicy poglądów Jana Kalwina, zob. obj. I 56: Kalwinem.
sakramentarzowie – zob. obj. I 46: sakramentarzmi.
nowokrzczeńcy – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
„anglicani” – anglikanie, tj. członkowie Kościoła anglikańskiego (Church of England), a więc po-

wstałego w XVI wieku Kościoła państwowego Anglii, którego świeckim zwierzchnikiem jest król 
Anglii, zaś duchowym – arcybiskup Canterbury. Powstał na mocy uchwalonego w 1534 roku przez 
angielski parlament „Aktu supremacji”, czyniącego z ówczesnego władcy Henryka VIII głowę Ko-
ścioła anglikańskiego i uniezależniającego angielskie duchowieństwo od papiestwa. W okresie po-
wstawania Rozmów… w doktrynie Kościoła angielskiego dominującym nurtem teologicznym był 
kalwinizm.

szwermerowie – zob. obj. IV 59: szwermerowie.
pikardzi – zob. obj. I 86: Pikard.

Rozmowa IV [198]–[204]
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Ruś – chrześcijanie obrządku wschodniego. Zob. również obj. II 244: greków a Rusi; obj. III 30: Ruś 
a grekowie; obj. III 135: Ruś, grekowie; III 155: Ruś a grekowie; III 205: u greków i Rusi.

husowie – husyci, zob. obj. I 35: Husowych.
ale się odłączają – zob. Jud 1,19: „Ci-ć, są, którzy się sami odłączają, cieleśni, Ducha nie mający”.
dumy swoje nauce Kościoła świętego przekładają – sens: mniemania swe przedkładają nad naukę 
Kościoła świętego.
prawdy, której słup i grunt jest Kościół ś[więty] – zob. 1Tm 3,15: „A jeśli omieszkam, abyś wiedział, 
jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” 
(zob. wyżej obj. IV 11: jako słupa i gruntu prawdy).
dosięgnąć nie mogą – tj. nie mogą przeniknąć.
ale ślepi są a rękami macają, jako Piotr ś[więty] pisze, zapamiętawszy oczyścienia starych grzechów 
swoich – zob. 2P 1,9: „Bo kto tego nie ma, ślepy jest i rękoma macający, zapamiętawszy oczyścienia 
starych grzechów swoich”.

205
ale ani do domów naszych je przyjmować, ani ich pozdrawiać, wedle nauki Jana ś[więtego] nie mamy, 
abowim kto je pozdrawia (rozumiej z niejakim pochwalanim albo przyzwalanim na ich błędy i odtar-
gnienie), stawa się uczestnikiem ich złościwych uczynków – zob. 2J 1,10–11: „Jeśli kto przychodzi do 
was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani mu Daj zdrów mówcie. Abowiem kto 
mu Daj zdrów mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych”.
Pogotowiu pisma i nauki ich jako jadu koniecznie się strzec mamy wedle kanonu starego a zakazania 
kościelnego, które nie tylko siódme powszechne a porządne „concilium” – zob. Conc. omn., t. 3, s. 193 
(II synodi Nicaenae can. 9) = Mansi 13,758 = Dok. sob., t. 1, s. 358–359.

siódme powszechne a porządne „concilium” – tj. VII sobór powszechny w Nicei (czyli sobór nicejski II, 
w 787 roku), zob. obj. IV 78.
ale i kacyrskie niektóre „conciliabulum” konstantynopolskie – jako świadszy Teodoryt historyk – pochwa-
la – zob. Theod. HE 2,24 (al. 28) = PG 82,1069–1074.

kacyrskie niektóre „conciliabulum” konstantynopolskie – chodzi o ariański synod w Konstantyno-
polu (360).

Teodoryt historyk – tj. Teodoret z Cyru, zob. obj. I 131: „Theodoritus”.
A z tym się zgadza ustawa Konstantyna Pirwszego cesarza krześcijańskiego, który po wszystkim państwie 
swym rozkazał pisma kacyrskie popalić, a kto by je zachował, nic mu nie płaciło, jedno garło, o czym 
świadszy Sokrates i Sozomenus – zob. Socr. Sch. HE 1,9 = PG 67,87–90; Soz. HE 1,21 = PG 67,923. 
Dekret dotyczy pism Ariusza po jego potępieniu na I soborze powszechnym w Nicei (czyli soborze 
nicejskim I, w 325 roku); zob. obj. III 47: co się jaśnie okazuje…

Konstantyna Pirwszego cesarza krześcijańskiego – zob. obj. I 133: Konstantyn cesarz krześcijański.
a kto by je zachował, nic mu nie płaciło, jedno garło – sens: a gdyby ktoś je zachował, niczym innym, 
jak tylko śmiercią zapłaciłby za to (nic innego, jak tylko śmierć byłaby za to ceną).
Zgadza się też z tym poniekąd i Cypryjan święty, stary a zacny doktor i męczennik – nie udało się od-
naleźć odpowiedniego listu.

206
„a mowa ich wkrada i szyrzy się jako «cancer»” – por. 2Tm 2,17: „a mowa ich szerzy się jako kancer”.
„Dlatego którzy opuszczają światłość Kościoła, ganią nieumiejętność świętych kapłanów, nie bacząc, iż 
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daleko ważniejszy jest prostak nabożny niżli złej gęby a niewstydliwy mędrek. A tacy są wszystcy kacy-
rzowie a ci, którzy się mają za to, iżeby co mimo prawdę naleźli, naśladując tego, co pirwej powiedziano 
jest nieustawicznie i rozmaicie; a mdło chodząc, o jednychże rzeczach nie zawsze jedno rozumiejąc albo 
mówiąc, jako ślepi od ślepych wodzeni, sprawiedliwie upadną w zakryty dół nieumiejętności, zawżdy 
szukający, a nigdy prawdy nie najdujący. Przeto chronić się mamy ich nauk albo zdania, a z pilnością 
strzec, abyśmy się z nimi nie gadali, ale uciekać się mamy do Kościoła, a w jego łonie się wychować 
a Pańskim Pismem karmić” – zob. Iren. Adv. haeres. 5,20 = PG 7b,1177–1178.

którzy się mają za to, iżeby co mimo prawdę naleźli, naśladując tego, co pirwej powiedziano jest 
nieustawicznie i rozmaicie – sens: którzy sami o sobie sądzą, iż znaleźli coś wbrew prawdzie, kierując 
się tym, co zostało na początku wypowiedziane jako podległe zmianom i niejednoznaczne.

mdło chodząc – tj. poruszając się niepewnie.
w zakryty dół nieumiejętności – tj. w niewidoczny dół niewiedzy (nieznajomości rzeczy).

207
świętego Męczennika – mowa o Ireneuszu z Lyonu, zob. obj. III 259: Ireneusz, biskup lugduński…
jakoby ją przyrznął na dzisiejsze czasy nasze – sens: jakby przystosował ją do naszych obecnych cza-
sów.
kacyrzowie prawie wszystkę naukę Kościoła świętego wywracają i wyszpocają, ale nie przemogą – da 
li Bóg – ty brony piekielne, jako dotychmiast nie przemogły – sens: heretycy prawdziwie całą naukę 
Kościoła świętego przeinaczają i deformują, ale nie zwyciężą – jeśli Bóg da – te wrota piekielne, jak 
dotychczas nie zwyciężyły.

nie przemogą – da li Bóg – ty brony piekielne – zob. Mt 16,18: „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest 
opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (zob. wyżej obj. IV 
116: przeciw któremu brony piekielne nigdy nie przemogą).
Plewy, to jest lekcy ludzie, lada wiatrem nauki uniesieni, a bogobojnych ludzi taki wiatr z boiska Kościo-
ła ś[więtego] nie zwienie – sens: Plewy, to znaczy nikczemni ludzie, byle wiatrem nauki są uniesieni, 
a ludzi pobożnych taki wiatr nie zwieje z placu Kościoła świętego.

208
Musi-ć majem lep zakryć, kto chce, iżeby nań ptacy przypadli – sens: Musi przykryć pułapkę z przynętą zielonymi 
gałązkami ten, kto chce, by przyleciały do niej ptaki. Wyrażenie przysłowiowe, zob. NKPP „lep” 2.
Ale to nie lada, kto może rozeznać, co prawie, co nieprawie, co źle, a co dobrze napisano – sens: Lecz nie byle 
kto jest w stanie rozpoznać, co zostało napisane prawdziwie, co nieprawdziwie, co źle, a co dobrze.

209
Nieźle-ć począł Luter, by tak był dokonał! Jął się przeciwko złej sprawie i „abusus”, które się za niedbal-
stwem albo też za przeźrzenim przełożonych duchownych pospolicie między ludzie wkradały, mówić 
i pisać – sens: Nieźle rozpoczął Luter, gdyby jeszcze i tak skończył! Zaczął mówić i pisać przeciwko złej 
sprawie i nadużyciom, które rozpowszechniły się między ludźmi z powodu zaniedbań lub w wyniku 
niedopatrzenia przełożonych duchownych.
by się był dalej nie uniósł – tj. gdyby nie zapędził się dalej.
„Każdemu Bóg przykazał mieć pieczą o bliżnim swoim” – por. Syr 17,12 (BT: Syr 17,14): „I każdemu 
z osobna dał rozkazanie o bliźnim swoim”.
którzy się zastawiali – tj. którzy szukali wymówki.

Rozmowa IV [204]–[209]
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począł strzęsać nauki kościelne, a potym apostolskie i też Pańskie, które swowolnym ludziom przykre 
a przycięższym były, mieniąc je ustawami ludzkimi, zniewolającemi swobodę przez Ewanjeliją wszem 
krześcijanom podaną, albo też „abusus” – sens: zaczął podważać nauki kościelne, a potem apostolskie 
oraz Pańskie, które były niewygodne dla ludzi postępujących za własnymi pragnieniami, nazywając 
je ustawami ludzkimi, zniewalającymi swobodę zaleconą wszystkim chrześcijanom przez Ewangelię, 
albo też nadużyciem.

210
„Carolstadius” – zob. obj. I 68: „Carolstadius”.
„Zvinglius” – zob. obj. I 56: Zwinglijuszem.
„Muncerus” – zob. obj. I 89: „Muncerus”.
poszli „de bene in melius” – por. NKPP „dobre” 22: „dobre przy lepszym tanieje” oraz tamże 51: „lepsze 
jest wrogiem dobrego”.
„bo nie śpi czart, ale krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł” – por. 1P 5,8: „boć przeciwnik 
wasz diabeł jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł”.

211
Mają złotnicy kamień, którym złoto próbują, jeśli prawe a szczyre, czy nie – na temat kamienia pro-
bierczego zob. obj. III 46: jako złotnicy wejnsztejnem złoto, próbowali.

213
bądź Lutrowa, bądź Melanchtonowa, bądź Osyjandrowa, bądź też Zwinglijuszowa, Kalwinowa, Huso-
wa, nowokrzczeńcza, pikardska, angelska albo szwermerska – podobne nagromadzenie nazw ruchów 
i nurtów religijnych zob. wyżej obj. IV 59: pikardzi, kielisznicy, sakramentarze… oraz 204: luteranowie, 
„Osiandristae”, „Melanchthonistae”…

Lutrowa – zob. obj. I (przedm.) 1: Lutra.
Melanchtonowa – zob. obj. I 17: Filip.
Osyjandrowa – zob. obj. I 56: Osyjandrem.
Zwinglijuszowa – zob. obj. I 56: Zwinglijuszem.
Kalwinowa – zob. obj. I 56: Kalwinem.
Husowa – zob. obj. I 35: Husowych.
nowokrzczeńcza – zob. obj. I 46: nowokrzczeńcy.
pikardska – zob. obj. I 86: Pikard.
angelska – anglikańska, zob. wyżej obj. IV 204: „anglicani”.
szwermerska – zob. obj. IV 59: szwermerowie.
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abentajer – fałszywy kamień, podróbka kamienia szlachetnego; IV 211
aliż (aliżby) – dopóki nie, aż oto, aż gdy, dopiero; III 18, 57, 58, 59, 100, 131, 165, 170, 244, 261; 

IV (przedm.) 2; IV 23, 50, 74, 84
ato – a oto; III 81
awo (awoż) – oto (otóż); I 49; II 1; III 81, 91
 – może, przecież; IV 213
aza (azaż, azaby) – pytająco: czy (czyżby); I 3, 13, 15, 20, 21, 38, 42, 43, 70, 85, 97, 109, 126, 129, 156, 

160; III 35, 116, 223, 231; IV 15, 36, 94, 116, 142

baćko – określenie biskupa obrządku wschodniego; III 155
baczenie – zwracanie uwagi, uwaga, roztropność, rozeznanie; II 5; IV 60, 61, 108, 112, 185
baczność (także w wyrażeniu: „na baczności”) – wzgląd, baczenie, uwaga; III 175; IV 19, 186
baczny – roztropny, rozsądny; IV 195
baczyć – dostrzegać, widzieć, zwracać (brać pod) uwagę; I 1, 3, 129, 155; II 158, 205, 239; III 111, 210; 

IV 46, 61, 111, 164, 206
 – uważać, sądzić; I 12; III 198; IV 49
badać (się) (od kogo) – dowiadywać się czego od kogo, radzić się kogo, dopytywać się, dochodzić, 

dociekać; IV 97, 98
 (w czym, o czym) – dociekać, dochodzić czego, dopytywać się, dowiadywać się o co; II 13, 95, 101, 

113, 158, 159; III 154
bakać – karcić, strofować (słownie); I 6, 18; II 37, 120; III 72
bakanie – strofowanie, łajanie; II 37
bałamutstwo – marne zajęcie, trwonienie czasu, wykręt, wybieg; III 194
bałwan – bożek; I 5, 63; III 8
barwa – pozór, powierzchowność, pretekst; III (przedm.) 2
barwierz – fryzjer, golibroda; IV 210
baśń – opowieść zmyślona, fikcja, mit; II 25; III 149; IV (przedm.) 1
blizu – blisko, niemal; II 222; III 87
błazeństwo – głupstwo, rzecz licha, nieistotna, nikczemna; I 50
błaźnić – ogłupić, omamić, odrwić; I 4
bogomodlstwo – służba Boża; II 44, 91, 96; III 106, 107, 306; IV 138, 186, 194, 205
bogomyślny – zatopiony w Bogu myślami, kontemplacyjny; III 8
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boisko – miejsce młócki, klepisko; III 55, 56; IV 207
bożnica – boża świątynia i szkoła żydowska, miejsce spotkań i modlitw Żydów; II 29
brak – wybór; w zn. brakowanie, tj. czynienie różnicy, przebieranie; IV 49
brakować (kim, czym) – różnice w czym wynajdować, przebierać, wybierać, wyróżniać; II 250; 

III 104, 178; IV 48, 49, 101
brama – obramowanie, listwa szat, haft; I 5; IV 184
brona – brama, wejście; I 52, 126; II 220, 226, 237; III 74, 78, 118, 126, 151, 221, 236, 246, 248, 306; 

IV 97, 116, 125, 126, 201, 207
bryłokowaty – krótkowzroczny; IV 60
brzemię – ciężar; I 54; II 71, 142; III 257; IV 188, 189
bucić (buczyć) (się) – butą się unosić, chełpić się, pysznić się; II 2; III 1, 77, 81, 91, 304; IV 63
buczenie – unoszenie się pychą, chełpienie się, zuchwałość; III (przedm.) 6
budowanie – budowla; IV (przedm.) 1
buła – dziś: bulla, tj. dekret papieski; I 9
burzenie – podburzanie, buntowanie; I 10, (marg.) 17, 17
być (po czemu) – być do czegoś przygotowanym, być gotowym na coś, być sposobnym do czego; 

II 57, 58
 (przy sobie) – trwać przy sobie samym; III 33

cale – w całości, zupełnie, całkiem; II 225, 250; III 64; IV 9, 118
 – zdrowo, bez skazy, bez uszkodzenia, bez uszczerbku; III (przedm.) 6; III 259
całość – nienaruszoność, zupełność, w stanie nieskażonym, bez uszczerbku; I 44, 46, 59; II 231
cały – nienaruszony, nieskażony, czysty; I 51
celny (czelny) – ważny, wybitny, główny, znaczny, znany; I 15, 57, 148; III 259; IV 25
chełznać – kiełznać, powściągać; IV (przedm.) 3
chędogi – porządny, obyczajny; IV 171
chędogo – obyczajnie, starannie, porządnie; II 97
chyba – oprócz, wyjąwszy, z wyjątkiem; IV 61, 85
chędogi – piękny, porządny; IV 171
chocia – chociaż, przynajmniej; I 160; II 96; IV 39
cholebanie – kolebanie, chwianie, kołysanie, poruszanie to w jedną, to w drugą stronę; I 125
chorować (około czego) – zajmować się czym, oddawać się czemu; IV 49
chować (co) – zachowywać, dochowywać, strzec; I 11, 14, 20, 29, 120; II 117, 118; III 109, 168, 213; 

IV 17, 137, 140, 188, (marg.) 191
 (się) – zachowywać się, być przestrzeganym, kultywowanym; I 61
chowanie – zachowywanie, przestrzeganie; IV 54
chowany – zachowywany, przestrzegany; IV 19
chuć – chęć, przychylność; I (przedm.) 1; II 40, 120; III 12, 272
chutliwie – chętnie, skwapliwie, gorliwie; I (przedm.) 3; II 27; IV 12, 56
chytrość – przebiegłość, skłonność do podstępów; I 52, (marg.) 124, 124, 126; II 220; III (przedm.) 1, 

5; III 57, 176, 198, 251
chytry – przebiegły, podstępny; I 100; II 176
ciasno (komu) – gdy ktoś znajduje się w przykrym położeniu (w kłopocie); IV 128
cielica – młoda krowa, jałówka; III 75
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cieszyć (kogo) – pocieszać; II 33, 40, 43, 50; IV 1
 (się) – pocieszać się; III 203
cirpieć (komu co) – pobłażać, płazem puszczać, dozwalać; I 155
 (kogo, co) – cierpliwie znosić, tolerować z cierpliwością, dopuszczać; I 18, 54, 156; II 127; III 40, 

74, 202, 204
cirpliwość – oczekiwanie; II 109
cudzy – obcy; III 112
czas: na czas: do czasu – w swoim czasie, czasem, na pewien czas; II 214, 247; IV 139, 161, 165, 169, 213
 (na czas) – do czasu; III 99
 (wedle czasu) – odpowiednio do czasu; IV 161
czcić (zob. tcić) – czytać; I 9, 81; II 14, 78, 80, 164, 165; III 142; IV (przedm.) 2; IV 96
czcienie (zob. tcienie) – czytanie; II 159
czeladź/czeladka (zdrob.) – służba (domowa), poddani; III 7, 24, 225, 229, 232; IV 126, 143, 161
czelny – zob. celny
czesny – doczesny, czasowy; III 56
członek – punkt, paragraf, artykuł; I 61, 84, 90; III 46, 49, 107
czoło – wybór najlepszych ludzi, przodujących w jakiejś zbiorowości, rządzących, kierujących; II 222
 – najwyższa władza; IV 98
czuć – czuwać; III 121, 128, 149, 289
 (o czym) – czuwać nad czym, mieć nad czym pieczę, troszczyć się o co; IV 188
 (się) (w czym) – poczuwać się do czego, być zdatnym do czego; I (przedm.) 2; II 70; III 104; IV 143
 (do siebie) – mieć świadomość czego, wiedzieć o sobie co; III 91
 (co) – przeczuwać, przewidywać; III 232
czujący – czuwający; taki, który nie śpi; III 199
czujność – pieczołowitość, staranie, baczność, trzeźwość umysłu; I (marg.) 128; II 39, 42
ćma – cień, mgła, chmura; I 19; IV 204

dawać (komu co) – zarzucać komu co; IV 119
 (się) (na kogo) – zdawać się na kogo, polegać na kim; III 246
dawno – od dawna, przez długi czas; II 1; III 29
deka – częściej w starop. „daga”, tj. puginał, sztylet; IV 167
dekretały – wyroki, ustawy papieskie; I 9, 96; II (przedm.) 2; III 215; IV 144
dla – z powodu, ze względu na; I 3, (marg.) 15, 15, 16, 17, 33, 37, 63, 69, 75, 83, 86, 94, 95, 148, 149, 

155; II 63, 91, 108, 186, 221, 232, 234; III 7, 16, 48, 56, 78, 82, 173, 187, 202, 241, 269, 293, 300, 
301; IV 45, 90, 110, 112, 119, 166, 190, 196

dobrze – nawet; I 65, 83, 152; II 70, 155; III 81, 83, 122, 130, 195, 199, 210, 244, 284, 287, 304
 – ledwie, mało co, tylko co; III 45
 – słusznie, pożytecznie, jak należy; II 55, 56; III 51, 137, 152, 218
 – znacznie; I 84; III 172, 286
 (dobrze w pamięć wlepić; mieć dobrze na pamięci) – głęboko ulokować w pamięci; mieć głęboko 

(bardzo) w pamięci; I 86; II 87
 (dobrze potym, dobrze starszy) – znacznie później, znacznie starsze; I 84; III 172
 (aby/by też dobrze, by dobrze) – choćby zresztą, gdyby nawet; I 86; II 67; III 99, 102, 122, 238; IV 126, 178
dochować – zachować, strzec; I 91
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doczesny – do czasu trwający, okresowy, ziemski; II 4, 7, 206, 232, 247; III 7, 217, 218; IV 161, 190
dojść (czego) – osiągnąć co, zbliżyć się do czego; III 19; IV 18
dokładać (dołożyć) (się) – radzić się; III 252; IV 62, 98, 102, 195
dokonać – dokończyć; I 45; III 3, 131; IV 209
doległość – dolegliwość, cierpienie, ból, choroba; III 13
dołożyć (dokładać) (się) (kogo) – poradzić się, radzić się kogo; II 207; III 252; IV (przedm.) 3; IV 53, 

62, 98, 102, 104, 106, 195
 (co) – dopełnić, dopowiedzieć, wyjaśnić; III 222; IV 100
domacać (się) – dojść do czego, dowiedzieć się; III 307; IV 27
domawiać (się) (czego) – dopominać się; IV 12
domyślić (się) – wpaść na jakąś myśl, czynić co według własnej myśli, doszukać się myślą czego; II 68
dopuszczenie – pozwolenie, przyzwolenie; III 181; IV 131, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 160, 166
dopytać (się) (czego) – dowiedzieć się o czym; III 92, IV 26
dorazić – wypowiedzieć wszystko do końca, co jest na myśli i sercu; III 47
dosad – uzupełnienie, dodatkowe (dobitne) wyjaśnienie; III 149
doskończenie (świętych) – urobienie, ukształtowanie, doskonałość; III 139
dostawać (czego komu) – wystarczać, być pod dostatkiem; I 94; II 3, 70; III 1, 163, 182, 211; IV 18, 62
dosięgać (czego rozumem) – przenikać co, zgłębiać; II 183; III 8; IV 204
doświadszony – wypróbowany, też: świadomy rzeczy; I 97
dotąd – do tego czasu, do tej pory; I 160
dotcić (się) (czego) – doczytać się czego; I 12; IV 27
dotknąć (dotykać) (co, o czym) – poruszyć, wspomnieć, potraktować; I 58; II 24, 25, 34, 41, 46, 140, 

146; III 47, 233; IV 60, 117
 (się) – dotyczyć czego, godzić w co; II 140
dotychmiast – do dziś dnia, do tej pory; I 88, 127; II 65, 225; III 1, 177, 202, 244, 256, 272, 273, 277; 

IV 67, 114, 207
dotykający – dotyczący; II 247
dowcip – rozum, zdolność pojmowania; II 227, 245; III 33; IV 106
dowodnie – przekonująco, oczywiście, pewnie; I 46, 47, 89, 158; II (przedm.) 1; II 1, 181, 188, 206, 215, 

224; III 39, 64, 75, 88, 125, 138, 144, 191, 202, 279, 303; IV (przedm.) 1; IV 10, 58, 117
dowodny – zawierający dowody, przekonujący, pewny, jasny; III 233, 303
dowora – dogadzanie; II 143
 – okazja, sposobność, przyczyna, powód; II 167, 173; III 53; IV 186
dozirać (czego) – doglądać; III (marg.) 121, 121, 122, 127, 128, 154, 160
drab (w wojsku) – żołnierz pieszy; III 123 
drugi – inny, pozostały, kolejny; I 5, 13, 18, 33, 51, 56, 59, 60, 64, 66, 76, 84, 89, 95, 100, 126, 134; II 5, 

12, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 32, (marg.) 33, 55, 56, 65, 95, 101, 118, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 173, 
181, 187, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 223, 235, 236, 238, 243, 252; III (przedm.) 
5; III 1, 42, 46, 49, 57, 65, 67, 78, 82, 91, 92, 99, 100, 105, 116, 122, 139, 141, 143, 147, 155, 157, 159, 
161, 168, 170, 173, 176, 182, 185, 191, 201, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 226, 229, 233, 
234, 239, 241, 243, 244, 251, 252, 260, 269, 271, 275, 292, 295, 300, 302; IV 4, 8, 15, 24, 27, 37, 38, 
43, 49, 59, 60, 64, 72, 73, 91, 93, 96, 99, 103, 104, 105, 113, 117, 121, 124, 135, 158, 163, 164, 172, 
173, 177, 181, 191, 209

 – pewien, niektóry; I 3, 33, 47; II 5; III 143, 159, 300
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dufać – ufać, pokładać nadzieję; II 129, 192; III 4, 112; IV 47, 67
dufanie (w czym) – zaufanie czemu, pokładanie nadziei w czym; II 35
duma – twierdzenie, zamysł, wymysł, mniemanie; I 18, 114, 117, 120; II (przedm.) 1; II 161, 173, 180, 181, 

188, 236; III 62, 86, 90, 91, 104, 105, 158, 159, 281, 282, 295, 305; IV 59, 99, 152, 172, 202, 204, 213
 – buta, pycha; II 35, 180, 181; IV (przedm.) 3
durkowanie – tj. dziurkowanie (o haftach i koronkach w ubiorze); I 5
duszny – duchowy, dotyczący duszy; II 2; III 10, 13, 16, 21, 121; IV 161, 166 
dwornie – z ciekawością, z chęcią dowiedzenia się; IV 111
dworstwo – postępowanie dworskie, maniera, obyczajność; I 5, 128
dyspensacyja – zwolnienie z przestrzegania jakichś ustaw, uwolnienie; IV (marg.) 145, 145, 146
dyspensować – udzielać zwolnienia z przestrzegania jakichś ustaw, uwalniać; I 83; IV 145, 147
dyssypacyja – rozproszenie, rozsypanie; IV 145
dzielić – oddzielać, odróżniać; III 75
 (się) (od czego) – oddzielać się, odrywać się, odłączać się od czego; III 304
dzierżyć (dzierżeć, dzierżać) (się) – trzymać się, obstawać przy czym, przestrzegać; I 101, (marg.) 105, 

105, 113, 151, (marg.) 158, 160; II (tyt.); II (przedm.) 1; II 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 27, 67, 70, 78, 86, 
95, 100, 102, 103, 120, 148, 150, 157, 159, 160, 174, 177, 186, 192, 199, 206, 207, 208, 223, 224, 231, 
244, 250, 251, 253; III (przedm.) 2, 3, 4; III 2, 15, 20, 25, 28, 40, 42, 46, 51, 65, 70, 74, 83, 89, 91, 96, 
(marg.) 111, 111, 114, 130, 155, 189, 207, 210, 238, 273, 292, 304, 306; IV (przedm.) 1; IV 9, 11, 
13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, (marg.) 24, 25, 26, 30, 40, (marg.) 41, 41, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 
(marg.) 62, 62, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 78, 90, 96, 99, 102, 105, 110, 124, 129, 137, 138, 140, 143, 151, 
156, 160, 168, 170, 172, 173, (marg.) 178, 179, 181, 182, 185, 191, (marg.) 193, 196, 199, 202

dzierżyć (dzierżać, dzierżeć) (co, około czego, z kim) – trzymać, utrzymywać, dotrzymywać, prze-
strzegać, twierdzić, sądzić, podtrzymywać; I (przedm.) 2; I 4, 17, 18, 21, 51, 60, 68, 69, 72, 86, 91, 
95, 101, 104, 121, 136, 137, 144, 158, 159; II (przedm.) 1; II 20, 65, 66, 71, 74, 75, 88, 150, 154, 171, 
179, 180, 183, 184, 188, 212, 226, 243; III 30, 31, 39, 40, 42, 70, 74, 84, 87, 90, 92, 102, 136, 137, 
157, 160, 198, 205, 206, 208, 209, 215, 250, 266; IV 14, 15, 19, 25, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 92, 126, 
127, 144, 146, 162, 182, 188, 199

 (o czym) – sądzić, mieć przekonanie, utrzymywać; I 18, 44, (marg.) 47, 47, 56, 66; II 36, 226; 
IV 40, 41, 62, 144, 146, 153, 208

 (z kim) – tak mniemać, jak druga osoba; myśleć tak samo, zgadzać się z kim; I 56, 76, 159; IV 127
 (o sobie) – sądzić, myśleć o sobie, być przekonanym w stosunku do siebie; I 42; II 180; III 84
dziewka – córka; I 56
dzięka – dziękczynienie, podziękowanie; IV 15
 – (w wyrażeniu: z dzięką) dobra wola, zezwolenie; IV 134, 199
dziw: na dziw – na widowisko, na oglądanie (czegoś); II 241

episkop – biskup; III 155
egzekucyja – wykonanie, uskutecznienie; III 121, 151, 292; IV 56, 71

fara – parafia; I 56, 137; III 177; IV 182, 185, 192
fararz – kapłan, ksiądz, pleban, proboszcz farny, tj. parafialny; III 155, 161, 167, 193
folgować (komu, czemu) – pobłażać komu, wychodzić naprzeciw czemu, dozwalać, oszczędzać; II 245; 

IV 73, 108, 138
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fołdrować (co) – popierać, obstawać za czym, bronić; I 94; IV 124
franca – choroba weneryczna; I 100

gadać (się) (z kim) – rozmawiać z kim, dysputować, prowadzić spór; I 95, 120, 128, 134; II 202; IV 30, 
50, 110, 111, 206

gadka – rozmowa, spór, dysputa wynikła z wątpliwości, wątpliwość; III 205, 206, 269, 286; IV 27, 49, 
169, 176, 179, 182, 202

garło – dziś: gardło, tj. życie, głowa (karan…na garle – zabity; garło dać – zginąć); I 133; II 235; IV 205
glejt – pismo warunkujące bezpieczeństwo; III 271
gładzić – poprawiać, zacierać, niweczyć, niszczyć; II 33, 120, 219; III 95, 246
godujący – biesiadujący na uczcie weselnej; III 57
goły – sam tylko, bez przydatków; II 96; III 33; IV 13
gorzeć – palić się, być w płomieniach; I 142, 153
gotować – przygotowywać; III 24, 124
gotowanie (ku czemu) – przygotowanie się (do czego); I 77
gród – stolica; III 253
grubo – rażąco; I 93
grzanka – coś korzystnego, intrata, zysk; I 38

hajno – tu; III 81
harap – łowy, polowanie; (w wyrażeniu po harapie) za późno; I 18
Hasło – o Składzie Apostolskim (Credo) jako o zespole artykułów wiary, których wyznanie jest zna-

kiem rozpoznawczym przynależności do społeczności religijnej; symbol wiary; III (marg.) 46, 47, 
79, 98; IV 149, 150, 152

hasło – godło, znak rozpoznawczy; I 17, 153; III 46; IV 195

ile – jako; I 93
imienie – majętność (rodowa), majątek; I 50
imię – nazwa, miano; I 88; III (przedm.) 2; III 93, 121, 158, 159, 160, 247, 256; IV (przedm.) 2, 4
imować (imać) (się) (czego, kogo) – chwytać się, trzymać się, czepiać się; I (przedm.) 2; I 127, 128, 

129; II 2, 181; III 30, 210, 245, 283; IV 11, 164, 178
impres – druk; IV 124
inedy – w wyrażeniu: kiedy inedy: kiedy indziej; I 26
inegdy – innym razem, innego czasu; I 54
ist – pewny, pozbawiony wątpliwości, przekonany; IV 211
istność – jestestwo, istota; I 68, 104; II 9, 197, 199, 200; III 11, 15, 31, 32, 33, 47, 48, 87, 269; IV 55, 149, 174
istny – istniejący realnie, rzeczywiście; II 126, 226
iście – wprawdzie, zaiste; I 18; IV 198
iza (iza-li, izaż, izaby) – czy (czyż); I 63, 86; II 97, 180; III 67; IV 36, 66, 105, 163

jąć – złapać, schwytać, pojmać; I 152
 (się) – chwycić się, złapać się; I 3, 129; II 199; III 53, 84; IV 149,170, 194, 209, 210
jakmiarz/jakmirz – bez mała, prawie, niemal, ledwie nie; I (przedm.) 1; I 46, 54, 61, 63; II 24, 116, 150, 

165, 167, 175; III 65, 87, 154, 270, 286; IV (przedm.) 1; IV 36, 58, 59, 108, 152
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jatki – kramy z żywnością, stragany; II 232
jednacz – ten, który jedna poróżnione strony; rozjemca; III 246
jednać (sobie co) – przyjmować, otrzymywać, zyskiwać; I 154; IV 146
jednąc (w połączeniu „z pirwu jednąc”) – raz, jeden raz (łac. semel); III 9; IV 149
jednocenie – jednoczenie, zachowywanie zgody; III (marg.) 246, 246
jednocić (się) – jednoczyć się; III 11, 19, 24
 (około czego, kogo, co) – jednoczyć; III (marg.) 99, 99, 117, 118, 127, 128, 138, 180, 245, 246, 261, 

266, 301, 303
jednoistność – współistność; II 65
jednostajnie – nieodmiennie; II 22, 196; III 10, 15, 19, 90, 130, 179, 205, 212
 – jednako, zgodnie z drugim, na równi; III 221, 286, 292; IV 66, 183
jednostajność – nieodmienność; IV 183
jednostajny – nieodmienny, stały, równy; I 55; III 100, 102, 124, (marg.) 129, 129, 130, 135, 178, 210, 

245, 248, 305; IV 12, 102, 104, 107, 156, 172, 184, 193
jelo – inaczej w starop. „ilo”, tj. ile, w zn. o ile, na ile, jeśli; II 20, 22, 148; III 138; IV 38, 155, 167
jelokroć – ilekroć, ile razy; II 145; IV 28
jezny (w wojsku) – jezdny, tj. żołnierz z konnicy, kawalerzysta; III 123
jęty – pojmany; III 226
jutrznia – jutrzenka, gwiazda poranna; III 264

kacerstwo (kacyrstwo, kacyrzstwo) – herezja, błędna wiara; I 57, 88, 97, 99, 103, 105; II 51, (marg.) 
167, 174, 189; III 41, 42, 48, 87, 152, 203, 210, 213, 217, 236, 272, 292, 307; IV 36, 39, 40, 59, 78, 
110, 124, 125, 210

kacerz (kacyrz) – odstępca od wiary uznawanej za prawdziwą, heretyk; I 8, 16, 35, (marg.) 49, 50, 52, 
54, 57, 85, 86, 94, 95, 98, 99, 104, (marg.) 105, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 131, 134, 149, 
154; II 11, 12, 26, 51, 53, 66, 78, 91, 161, 167, 168, (marg.) 175, 175, 177, 178, 185, 187, 199, 200, 
201, 252, 253; III (przedm.) 4; III 1, 30, (marg.) 35, (marg.) 40, 40, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 60, 69, 76, 
77, 90, 91, 102, 106, 107, (marg.) 111, 113, 129, 146, 151, 154, 155, (marg.) 161, (marg.) 167, 171, 
177, 184, 192, (marg.) 194, 202, (marg.) 206, 206, 212, 214, 236, 244, 259, 271, 282, 290, 291, 292, 
(marg.) 293, 299, 300; IV 10, 28, 41, (marg.) 42, 56, 58, 59, 70, 71, 81, 108, 109, 119, 124, 125, 150, 
151, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 206, 207

kaganiec – lampa olejowa; II 20; III 57
kajać (się) – żałować; IV 90, 148, 149
kajanie (czego) – żałowanie za co; IV 147
kaleta – mieszek na pieniądze, kiesa; II 204
kapica – habit mniszy; I 2
kapitulum – (z łac.) rozdział, treść, zawartość książki, też: krótki fragment lekcji mszalnej, recytowanej 

po wszystkich psalmach w poszczególnych godzinach oficjum (oprócz jutrzni); IV 39
kapturać (się) – ubierać się w kaptur, tj. wyświęcać się; III 258
karać (się) (kim, czym) – brać przestrogę z czego, otrzymać nauczkę, bać się podobnej kary z cudzego 

przykładu; IV 103
kazać – głosić (kazanie), nauczać, rozgłaszać; I 64, 100; II 14, 29, 31, 77, 87, 120, 143, 222, 242; III 81, 

110, 132, 134, 137, 138, (marg.) 170, 170, 181, 184, 226, 256; IV 15, 133
 – wskazać; IV 62
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kazanie – nakaz; III 253, 287
 – nauczanie, wykład; I 17, 84; II 75, 96; III 108; IV 15
kazić – niszczyć, psuć, odwoływać, rozwiązywać; I 55, 83, 95, 144; II 120; III 275; IV 155
kazus – przypadek, okoliczność postępowania; I 83
kaźń – kara; I 13, 64, 141, 151, 152; II 108, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 180; III 273, 281; IV 103, 

104, 161, 173, 190
klucz – sposób, środek, pozwalający na osiągnięcie czegoś; IV 167
kłaść (co) – umieszczać, uwzględniać, brać pod uwagę co; I 154; III 284; IV 18, 39, 98
 (za co) – traktować jako co; I 64
koł – pal, sztacheta w ogrodzeniu; I 125
koncyrz – inaczej starop. „koncerz”, tj. szabla prosta i szeroka u siodła lub długa kopia; IV 167
koniec – kres, cel, wypełnienie; II 120; III 15, 27, 122
koniecznie – ostatecznie; I 67; II 124, 231; IV 110, 186, 205
korab – łódź; II 152; III 55, 93, 265
kowany – podkuty; IV 167
kraj – wielki obszar; I 51; III 82
 – koniec, kraniec; II 14, 84
krąbrność – krnąbrność, upór, nieposłuszeństwo, zatwardziałość; III 15
kredencyja – list uwierzytelniający, poręczenie; II 70
kres – granica; III 127, 152; IV 167
 – koniec; III 153
 – czas (wyznaczony); III 298
krew – ród, rodzina; IV 97
 – pokrewieństwo; III 198
krewki – ułomny, skłonny do grzechu; III 243
krewkość – słabość moralna, skłonność do grzeszenia; I 14; II 119, 120, 245; III 14, 15, 211
krom – bez; I 36; III 176; IV 61
 – oprócz; II 250
krotofila – zabawa; I 97
krszczyca – kark; III 278
krucganek – krużganek; I 160; II (przedm.) 2
krzesić – wskrzeszać, ożywiać; I 151
krzyżmo (kryżmo) – używana w Kościele m.in. rzymskokatolickim przy niektórych sakramentach 

poświęcona w Wielki Czwartek oliwa z balsamem; I 156; III 166, 192; IV 156
kształt – sposób; I 61, 64; II 241; III 250
 (czego) – postać, forma, wygląd, obraz czego; I 115
kucza – związek, gromada; I 12
kunszt – żart, trefnowanie; IV 7
kurfirst – elektor; I 89

laik – świecki; I 4, 43, 96; II 89; III 205
leda (lada) – byle; I 93; III 5, 77, 130, 144,146, 258, 303, 307; IV 24, 70, 75, 98, 112, 144, 164, 177, 200, 

202, 208
legacyja – poselstwo (papieskie); III 301
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legać – często leżeć, gnuśnieć; I 5
lekkość – hańba, nikczemność, wzgardzenie, zelżywość; II 146
lep – pułapka z przynętą, na którą łowiono ptaki; IV 208
lepsze (czyje) – dobro, zdrowie, szczęście; II 7; III 21, 119, 127, 201
lepszyć (się) – poprawiać się, stawać się lepszym; III 202
 (z kogo) – brać z kogo dobry przykład; IV 154
licemierniczy – faryzejski, fałszywy, obłudny; I 2, 156
licemiernik – faryzeusz, obłudnik; I 1, 16, 64; II 11, 249; IV 92
liczba – rachunek, który się z czego zdaje (czynić liczbę z czego, dawać liczbę komu, wrócić się na 

liczbę); I 6; III 58, 149, 199; IV 188
listek – demin. od „list”; II 53
liszka – lis; III 36
lubieżny – wdzięczny, miły, rozkoszny; I 129, 130; II 2, 142; IV 11
lubo – lub, albo, czy; II 70, 93; III 124, 140, 195, 201; IV 9, 98, 192
 – chociaż, jakkolwiek; I 122; III 250
lubość – rozkosz, uciecha; I 19, 25, 124
luby – przyjemny, miły; I 32
lutość – litość; I 140; II 219
lżyć (kogo, co) – lekceważyć; I 37
 – łajać, obelgę rzucać, znieważać; IV 194

łacno (łacnie) – łatwo, bez trudu; I 47, 49, 85, 100, 101; III 212, 213, 229, 308; IV 60, 108,124, 165, 209
łacny (też z zaprzeczeniem: niełacny) – łatwy, prosty, oczywisty, łaskawy, łagodny; I (przedm.) 2; 

II 145, 162, 195, 199; III (przedm.) 5; III 213; IV 13
łączyć (się) (od kogo, komu, co) – rozłączać się, oddzielać się od kogo; III 107, 304; IV 41, 51, 160, 173
 (z kim, co) – oddzielać, oddalać od kogo, rozdzierać; IV 148, 173
łęk – przednia, wygięta część siodła, kulbaka; I 3, 33
łściwie (lściwie) – zdradliwie, obłudnie; IV 39
łśnieć (się) – błyszczeć się, połysk wydawać; II 164

macharzyna – błoniasty pęcherz, bańka; IV (przedm.) 3
maj – zielone gałązki; IV 208
mało – prawie, trochę, nieco, niemal, zaraz; II 14, 15, 24, 34, 69, 127, 167; III 82, 86, 102, 104, 112, 

183, 236, 237, 239, 252, 300; IV 19, 138, 139, 156, 188
 (w wyrażeniu: mało na tym) – mniejsza o to, nieistotne, bez znaczenia; III 168
martwić – poskramiać; III 72
 – czynić martwym, uśmiercać; III 151
martwienie (czego) – umartwianie, poskramianie, dręczenie; I 81
masztalirz – masztalerz, stajenny, osoba mająca nadzór nad stajnią i końmi; III 178
matanina – niepotrzebne słowa; IV 29
mazać – smarować, nacierać; IV 156
 – hańbić, plugawić, plamić; I 27
mdło – bezsilnie; IV 206
mdły – słaby, bezsilny; IV 192
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meat – droga, kanał, przejście; IV 60
męka – obraz z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego; I 24
mianować – wymieniać, nazywać po imieniu, wskazywać; I 51, 96
mianowicie – szczególniej, szczegółowo, dokładnie, osobliwie; II 26
 – wyraźnie, jasno; III 108
mieć (za co) – sądzić, uważać; I 9, 10, 21; II (przedm.) 1; II 12, 26, 138, 174, 183; III 1, 181, 196, 296
 (się) (za co) – sądzić, uważać o sobie; I 23, 115; IV 206
 (na czym mało) – nie wystarczać, nie być usatysfakcjonowanym; I 42
 (co za sobą) – posiadać wsparcie, potwierdzenie; I 114; II 189, 200
 (po sobie kogo, co) – mieć kogo (co) po swojej stronie; II 177, 190, 191, 195; III 2, 109, 155, 294; 

IV 53, 59, 77, 109
 (nad kogo) – przewyższać kogo; IV 210
mienić – wymieniać, zmieniać, wspominać, nazywać; II 71; III 177, 178, 180; IV 117, 209
 – utrzymywać, sądzić; I 65, 68, 93, 159; II 11, 168, 196, 198; III 30, 53, 102, 192, 293, 295; 

IV 189
 (się) – sądzić o sobie co, określać się, nazywać się; III 27, 49
miernie – z umiarem; III 152
miernik – mierniczy, tj. urzędnik, który dogląda miar publicznych; III 178
mierny – nie najlepszy, przeciętny; III 64
mierziączka – plugawość, grzeszność; II 19, 47, 145
 – obrzydzenie, wstręt, odraza; III 13, 20, 61
mierziony – obmierzły, obrzydły; I 26, 65, 79
mięsopustny – dotyczący mięsopustu, tj. okresu karnawału (między Bożym Narodzeniem a Popiel-

cem) albo ostatniego dnia przed postem (zapustów); IV 24
mimo – oprócz; I 48; II 13, 221, 226, 238, 240, 242; III 49, 160, 291
  – pomimo, nie zważając na co, wbrew; II 136, 167; III 135, 173, 216, 232, 238, 270, 285, 294, 299; 

IV 66, 68, 80, 82, 83, 139, 142, 147, 206
 – bez (wiedzy); III 178, 182
minca – moneta; IV 168, 211, 212
mincarz – rzemieślnik zajmujący się biciem monet; IV 211
mistrzować (około czego) – być w czym biegłym, po mistrzowsku co robić; IV 106
mnimać – mniemać, domyślać się, sądzić; I 7, 8, 13, 57, 122, 123, 130, 151, 153; II 91, 146, 165, 179; 

III 36, 38, 108, 112, 138, 186.
modła – modlitwa, cześć; I 68, 141; II 90, 91, 92; III 24, 82, 186, 187
mokradlnia – mokradła, mokry grunt; III 36
mózgowiec – mędrek, pseudouczony; III 273; IV 199
mrzeć (na co) – umierać z pragnienia czego; I 127

nabawić (czego) – przywieść do czego; II 19
naczynie – narzędzie, którym wykonuje się jakąś czynność (zob. narzędy); I 97; III 191
nadobnie – pięknie; III 217
nadziewać (się) – spodziewać się, mieć nadzieję; I 38, 55; IV 130, 148, 192
nagodzić (się) – przytrafić się, nadarzyć się, nasunąć się; II 2
nakowalnia – kowadło, też: kuźnia; I 4
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nakrzywiać (nakrzywić) (co) – wykrzywiać, wypaczać, naginać co do swoich racji; I 119, 122; II 166, 
167, 175, 176, 178, 179; III 53, 168, 232, 241, 282; IV 49, 63, 96 

nalazek – rozstrzygnięcie, wyrok; IV 108, 180
naleźć – wydać dekret, zawyrokować; IV 180
 (się) – przytrafić się, zdarzyć się, okazać się; III 206; IV 53, 186, 195, 196
należeć (komu, czemu, na kogo, na co, k/ku czemu, o kim) – mieć prawo, pozwolenie, przynależeć 

do kogo (czego), być czyją powinnością; (marg.) I 6; II 4, 46, 65, 76, 100, 121, 141; III 67, 117, 
144, 174, 177, 178, 181, 184, (marg.) 185, 185, 186, (marg.) 188, 191, 199, 239, 246, 250, 257, 261, 
269, 272, 276, 306; IV 31, 32, (marg.) 33, 43, 44, (marg.) 45, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 65, 92, 
98, 161, 166, 167, 183

 (na kim, czym) – od kogo (czego) zależeć; I 57 (w wyrażeniu: mało należeć na czym – niewielkie 
mieć znaczenie), 90; II 5; IV 159

namazać (namazywać) – namaścić, natrzeć; II 93; III 187
namiastek – namiestnik, następca; I 45; II 15, 19, 95, 212; III 57, 128, 158, 162, 185, 199, 216, 217, 219, 

244, 249, 250, 251, 252, 259, 265, 286, 287, 289, 292, 294, 302, 303; IV 25, 33, 64, 65, 68, 77, 85, 95, 
103, 107, 108, 114, 116, 127, 143, 161, 166

namienić – napomknąć, wzmiankę uczynić, wspomnieć; I 17, 51; III 184; IV 209
namieniony – wspomniany, wzmiankowany; II 99, 144, 175, 178, 196; III 9, 20, 49, 130, 142, 143, 159, 

166, 194, 210, 238, 261, 271, 300, 305; IV 54, 63, 111, 121, 135, 149, 151, 159, 183
namówić (się) – przekonać się; I 85
 – naradzić się, porozumieć się; IV 7
napaść (na co, na kogo) – natrafić na co, spotkać przypadkiem; II 2; III 83
napełniać (napełnić) – wypełniać (lukę), usuwać (brak), uzupełniać; II 26, 27, 32, 33, 120
napis – tytuł, nagłówek, podpis; I 60; II 21, 34; III 288
 – zapis, nota; III 289
napomienion (od kogo) – napomniany, upomniany przez kogo; III 110
napraszczać – prostować; III 254
naprościć – naprostować; III 17
naprzód (mieć co) – przewyższać, mieć pierwszeństwo; III 214

narzać (się) – zanurzać się, pogrążać się, popadać w co, pławić się w czym; II 237; III 139, 144, 
146

(kogo, co) – nurzać, zanurzać; III 202; IV 15, 156
narząd – narzędzie, którym wykonuje się jakąś czynność (zob. naczynie), sprzęt; III 191
 – ten, kto przygotowuje (narządza) co; II 177 (l.mn. narzędowie)
nasienie – potomstwo; II 105
nastrnoga (inaczej nastroga) – pokarm umieszczany w pułapkach, na wędkach itd. w celu zwabienia 

zwierząt; przynęta; I 100
nastrnożyć – inaczej staropol. „nastoperczać”, tj. nawtykać tak, by sterczało; nadziać; IV 208
nastroić (co) – ułożyć, wywołać, sprawić co; IV 74 
naśladować – trzymać się czego, dążyć do czego, kierować się czym, iść za czym, oddawać się czemu, 

powodować się czym; I 19, 25, 29, 35, 49, 60, 65; II 2, 148, 181, 188, 236; III 156, 216, 231, 252, 265, 
273, 278; IV 21, 22, 24, 65, 76, 97, 117, 182, 185, 186, 188, 192, 202, 206

 – następować; I 131



Słownik wyrazów archaicznych600

naśladowca (naśladownik) – idący w cudze ślady (cudzym przykładem), następca, uczeń; I 48, 154; 
II 66; III (przedm.) 4; III 84, 88; IV 77

nawiedzać (czym) – dotykać czym, obdarzać czym; III 23
nawodzić (nawieść) (kogo na co) – naprowadzić, nakierować, przywieść, nawrócić; IV 1, 109
nazad – z powrotem; III 242; IV (przedm.) 1
niebacznie – nierozumnie, nierozsądnie; I 18
niebaczny – niemający baczenia, nierozważny, nierozsądny, nieuważny; I 42
niczemny – do niczego, bez znaczenia; I 144; IV 167
niechać – zaniechać, zostawić, dać pokój, opuścić; I 25, 101; II 165; IV 116, 136
niedostateczny – ubogi, pozbawiony środków do życia; II 36, 37; III 138
niedostatek – niedoskonałość, wada, brak (wiedzy), nieświadomość; II 6, 26, 27, 33, 35, 38, 56, 63, 111, 

119, 120, 245; III 13, 21, 22, 34, 38, 211, 224; IV 108, 209
niedowierny – niedowierzający; taki, któremu brakuje wiary; III 261
niegdy – kiedyś, tj. w przyszłości / w przeszłości; I 44, 58; III 25, 83, 155, 191, 232, 252, 263
niegdzie – gdzieniegdzie; I 61
 – gdzie indziej; I 65; III 237
 – nigdzie; III 40
niejednostajny – niejednakowy, różny; IV (marg.) 178
niekto – nikt; III 128
niektóry – pewien; I 115, 131; III 237, 261, 262, 267; IV 123
nielubość – niechęć; II 231
niemoc – choroba; III przedm. 6
niemocny – chory, słaby, niezdrów; III 187
niemożny (komu) – niemożliwy, nieosiągalny dla kogo; I 20
nienabożeństwo – niepobożność; I 143
nieobwołany – nie podany do wiadomości, nieogłoszony, nieujawniony; IV 15
niepochybnie – niezawodnie, nieuchronnie, pewnie, koniecznie; II 247; III 306
niepodobny (niepodobna) – niemożliwy, nieprawdopodobny; II 157, 191, 221; III 92, 115; IV 28, 110
niepodrożnie – zdrożnie, niewłaściwie, nieodpowiednio; III 201
niepodrożny – niewłaściwy, nieodpowiedni, naganny, błędny, zdrożny (w opozycji do „podrożny”); 

IV 200
niepokalany (niepokalony) – bez grzechu, niegrzeszny; I 137
 – bez skazy, nieskalany; I 13; II 8; III 54, 62
niepomału – mocno, bardzo; II 1, 186
niepostanowiony – nieugruntowany, niestabilny, nieumocniony; I 32
nieprawie – nieprawidłowo, niewłaściwie; I 84; II 215; IV 37
 – nieprawdziwie; III 41; IV 208
nieprawość – niesłuszność, niewłaściwość; II 6
nieprawy – nieprawdziwy; I 115; III 35
nieprzespieczeństwo – niebezpieczeństwo; II 45; III 22
nieprzystojno – niewłaściwie; IV 185
nieprzystojny – nieprzyzwoity, nieodpowiedni, nieuczciwy, niewłaściwy; II 68; III 60; IV 11, 24
nierozprawiony – nierozstrzygnięty; IV 201
nierząd – bezprawie, brak porządku; I 159; III 120, 137
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nierządnie – niezgodnie z prawem, wbrew przyjętemu porządkowi; II 77
nierządny – rozwiązły, wszeteczny, nierządowi oddany; I 34, 65, 116, 129; II 128; III 13, 93
   – nieuporządkowany, pozbawiony rządu; III 136
niesposób – niemożność, nieprzysposobienie, brak przygotowania do czego; II 234
niestocie – niestety; I 63; II 140
nieumiejętność (nieumiętność) – nieuczoność, nieznajomość rzeczy; I 98; II 4, 63, 164, (marg.) 179, 

(marg.) 181, 181, 182, 183; III 308; IV 33, 206
nieumiejętny – nieuczony, niewykształcony, nieznający się na niczym, niewtajemniczony, nieobezna-

ny; I 115, 119; II 68, 89; III 203, 303; IV 1, 35, 92
nieustawicznie – niestale, niekonsekwentnie; IV 206
nieustawiczność – niestałość, niestateczność, zmienność (poglądów, pogoń za nowym); I 56; II (marg.) 

181, 181, 182
nieustawiczny – niestateczny, niestały, niewytrwały (też: niewytrwały w pokorze); I 19, 32, 55, 88, 

119, 158; II 1, 166, 179
niewczas – utrapienie, trud, niewygoda; III 13
niewczesność – niewygoda, trud; II 30
niewiastka – kobietka; I 10
niewidomy – niewidzialny; II 175; III 217
niezbedny – budzący odrazę, plugawy, nikczemny, zły; I 131
niezwyczajny – nienależący do zwyczaju, nieuświęcony zwyczajem; III 103
nikak – nijak; II 99
nikakie – nijako, w żaden sposob; I 67
ninie – teraz; III 264; IV 213
niniejszy – teraźniejszy, obecny, dzisiejszy; II 7; III (marg.) 35; IV (przedm.) 4; IV 41, 54, 58, 168
niszczyć – unieważniać, znosić; I 14, 75; II 148, 189, 232, 237; III 151, 199; IV 115, 131
niżej – potem, później, w dalszej kolejności; III 215
nocować (na czym) – spędzić na czym noc; IV 4
nowak – nowicjusz; IV 99 
nurzyć (się) (czym) – pogrążać się, pławić się w czym; IV 66

obaczać (obaczyć) – postrzegać, dostrzegać, widzieć; I 42, 56; II 4, 5, 110, 181, 187, 188; III 38, 169, 
179, 230; IV 13, 24, 29, 91, 97, 109, 112, 169

 – brać pod uwagę, rozważać, rozpatrywać; I 10, 41; II 85, 114; III 136, 170, 213; IV 193
 (się) (w czym) – opamiętać się, wrócić do rozumu, pomiarkować się; I 7, 89; III 300; IV 46
 – spostrzec się; I 130
obaczanie (obaczenie) – pilne postrzeganie, rozpatrywanie, baczne rozważanie; III 33; IV 38
obciężeć – spowolnieć, stać się leniwym, opieszałym; III 12
obeźreć – obejrzeć; II 65, 205
obirać (obierać) (się) (około czego, w co, w czym) – trudnić się, zajmować się czym; I (przedm.) 1; 

I 96, 97, 117, 136; II 108, 175; IV 211
oblicznie – osobiście, twarzą w twarz; II 162
obłądzić (obłędzić) (się) (około czego, w czym) – popadać w błąd, pomylić się; I 10; II 3, 183, 185, 253; 

III 18; IV 120, 123, 195
obłędliwie – błędnie, fałszywie; II 191; IV 1, 116
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obłędliwość – zbłądzenie, pobłądzenie, omylność; II (marg.) 184; IV 167 
obłędliwy – błędny, błądzący, fałszywy; I 137; II 3, 11, 45, 161, 212; III 9, 144, 158, 276; IV 1, 8, 44, 

64, 117, 152, 211
obłędny – zob. obłędliwy
obojętny – niepewny, niejednoznaczny; II 206
oboźny – urzędnik, którego obowiązkiem jest zakładać obóz w miejscu wskazanym przez wodza; 

III 123
obrażać (obrazić) (kogo) – razić, zniechęcać, obruszać, gniewać; IV (przedm.) 3; IV 166, 190, 191
 (co) – lekceważyć, traktować bez szacunku, pogardzać, ignorować; IV 15
obrażony – zraniony, skaleczony; I 151
obroczny – ten, który wydaje obrok (codzienną żywność), zob. szafarz; III 147
obrok – nauka, pokarm (duchowy), wzmocnienie umysłu, moralne napomnienie; IV 143, 161
obrzędny – należący do obrzędu, właściwy obrzędowi, obrzędowy; II (marg.) 88, 100, (marg.) 121, 

121, 125, 155, 250
obwiązanie (na co) – zobowiązanie do czego, nakaz czynienia czego; I 156
obowiązany (na co) – zobowiązany wobec czego; II 154; IV 131
obyczaj (w obyczaj – na kształt, na sposób) – sposób, kształt, rodzaj, środek; I 15, 99; II (przedm.) 

2; II 78, 98, 103, 126, 127, 128, 142, 149, 153, 157, 162, 190, 201, 232; III (przedm.) 1; III 9, 11, 
15, 19, 35, 65, 69, 75, 78, 105, 121, 142, 157, 166, 175, 191, 200, 205, 216, 217, 222, 230, 236, 292; 
IV (przedm.) 1, 2; IV 7, 11, (marg.) 13, 13, 27, 30, (marg.) 31, 89, 93, 108, 112, 121, 131, 156, 160, 
168, 169, 171, 173, 175, 181, 185, 186

 – natura, własność; IV (przedm.) 2
 – (pod tym obyczajem) warunek; IV 78
 – porządek postępowania, zasada moralna; III 189; IV 14, 94, 95, 154
obyczajny – obyczajów (powszechnych norm zachowań) dotyczący; II (marg.) 115, 117, 120, 155
obzirać (się) – oglądać się, patrzeć wstecz; II 48
ochędożony – ozdobiony, przystrojony; III 95
ochylać (co) – osłaniać, okrywać, omijać, unikać; IV 146
ocucić – przebudzić (z grzechu), przerwać stan zapomnienia się; III 202
oczekawać – oczekiwać; II 49, 108, 111; III 8, 24, 28, 63, 265, 285
odbywać (co) – utracić co, pozbywać się czego, oddalić, usunąć co; III 119
odciskać (kogo od czego) – odrzucać, odpychać kogo od czego; III 88
odejmować (się) – hamować, powstrzymywać się przed czym; III 18
odkrywać (się) (od czego) – odłączać się, oddzielać się; III 49
odłączyć (kogo na co) – wyznaczyć (przeznaczyć) kogo do czego; III 168
odmawiać – krytykować; I 83
odmienność – niestateczność, niestałość, zmienność; I 56, 85, 159; III 176
odmienny – podległy zmianom, dający się zmieniać; I 158; II 245
odpirać (komu) – przeciwstawiać się, stawiać opór; II 194; III 124; IV 174
odpis – odpowiedź na piśmie; III 290; IV 74
odrażać (się) (czym od czego) – zrażać się, odstręczać się; III 76, 77
odsądzić (kogo czego) – odsunąć kogo od czego, usunąć kogo skąd, odebrać komu prawa do czego; 

III 108, 150
odstać (od kogo) – oddalić się od kogo ze służby, opuścić kogo; III 14
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odstrzelać (odstrzelić) (się) (od kogo, czego) – oddalać się, odstępować; I 71, 154; II 223; III 102, 161; 
IV 176

odszczepić (odszczepiać) (się) – odłączyć się; I 36, 48, 63, 71, 151, 159
odszczepienie – odłączenie; I 10, 151; III 86, 116, 274; IV 39
odszczepienny – taki, który się odszczepił, tj. odłączył; III 80
odtargnienie – oderwanie, odłączenie się; IV 205
odtargniony (odtargnion) – oderwany, oddalony; III 78
odwłaczać – odwlekać, zwlekać, odkładać na inny czas; I 160
odzywać (się) (do czego) – odwoływać się do czego; I 54; III 252
 (na co) – powoływać się na co; IV 18
odzywanie (do czego) – odwoływanie do czego, przywoływanie czego; I 120
ogradzać – ograniczać; II 120
okazać (okazywać, okazować) (się) (z czego, w czym, o czym, za co) – wyjawić, wskazać, objawić się, 

pokazać się, ujawnić się; I 17, 41, 89, 97; II (przedm.) 1; II 1, 18, 31, 33, 69, 78, 80, 136, 175, 176, 
210, 215, 223, 224, 233, 239, 246, 251, 253; III 55, 59, 67, 69, 78, 90, 106, 109, 126, 128, 131, 134, 
138, 151, 154, 157, 158, 159, 165, 184, 187, 202, 207, 220, 221, 226, 231, 233, 242, 243, 247, 248, 
261, 286, 291, 297, 299, 302; IV (przedm.) 1; IV 56, 70, 73, 75, 76, 92, 102, 103, 106, 108, 117, 120, 
123, 124, 134, 143, 157, 158, 163, 174, 176, 181

 (co, czym) – pokazać, przedstawić, zaprezentować, ujawnić, udowodnić, udokumentować; I 18, 
47, 144, 156, 158; II 29, 35, 65, 101, 181, 242; III (przedm.) 5; III 78, 150, 159, 187, 213, 227, 274, 
301; IV 22, 24, 59, 61, 71, 76, 127, 150, 161, 172, 173, 198

okrom – oprócz, wyjąwszy; I 36; II 122, 157; III 30, 93, 167, 183, 193, 195, 223
omacmie – omackiem, po omacku, tj. bez światła, po ciemku; IV 112
omieszkawać – opuszczać, zaniedbywać, zwlekać; I 139
onegdajszy – przedwczorajszy; III 1
onegdy (oniegdy, onegda) – przedwczoraj; III 39, 76, 82, 88; IV 59, 94, 96, 129, 130, 135, 142, 165
opatrzyciel – opiekun; III 159
opatrzyć (co) – obmyśleć co, obwarować; II 207; IV 96, 104, 112
 (kogo w co, kogo czym) – zabezpieczyć, mieć staranie o kogo, zaopatrzyć, przysposobić; II 206, 

208, 237; III 271
opiewać – powiadać, rozgłaszać, brzmieć; III 291
 – śpiewać, śpiewem wychwalać; III 188
opływać – ociekać; I 5
opoka – skała; II 152, 220; III 221, 222, 223
opowiedanie – rozgłaszanie, ogłaszanie, przepowiadanie; II 57
opowiedzieć (opowiedać, opowiadać) – oznajmić, ogłosić; I 38, 42, 123; II 63, 69, 77, 217, 232; III 60, 

63, 82, 149, 180; IV 64, 95, 96, 100
opóździć (się) – opóźnić się, zrobić się późno; I 160
osiewek – ziarna wysiane, wysiew, zasiew; III 55
osławienie – rozsławienie; III 12
osoba – postać, rodzaj, kształt (rzeczy); I 60, 92; IV 164
osobliwie – wyłącznie, tylko, szczególnie, zwłaszcza; II 29, 76; III 166, 170; IV 166
osobliwy – prywatny, osobny, wyłączny; I 43; II 188, 190; III 8, 80, 105; IV 201
 – szczególny; II 97, 162, 251; III 61, 121, 135, 170, 221, 222, 226, 287, 291
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oślachcić – dodać blasku, uszlachetnić; II 237; IV 107
oślnąć – oślepnąć; III 151
owa – oto; I 2, 12 
 – zgoła; I 105
owałaszyć (się) – wytrzebić się, wykastrować się; I 113
owiesek – inaczej owsik, tj. owies płonny, czczy, niepłodny; III 264
owszejki – zgoła, przeciwnie, zaiste, raczej; I 152
owo – oto; I 49; II 155
ożog – kij lub pręt, którym poprawia się palące drewno w piecu lub wyjmuje się węgle; I 5

pamiątka (o kim, czym) – świadectwo pamięci; to, co upamiętnia; I 24, 51
pamiętać (się) – mieć w pamięci własne słowa, pamiętać, co się mówiło; I 16
parteka – zarobek, zapracowana część dobytku; I 6 
patrzyć (czego) – doglądać, pilnować, przestrzegać czego; III 172; IV 44
pełna – w zn. rzeczownika: pełny kielich; I 129 
pełnić – wypełniać, spełniać, wykonywać, sprawować; II 113, 145, 160; IV 136, 137
 (się) – spełniać się, stawać się, dziać się; III 189
pełność – pełnia, zupełność; II 156
pętać (się) (czym) – wikłać się w coś, wplątywać się w coś; IV 24 
piątno – znak, symbol, godło; I 153; IV 195
picny (w wojsku) – ten, który zajmuje się picowaniem, tj. dostarczaniem paszy i żywności dla wojska; III 123
picowanie (w wojsku) – zob. picny; III 123
piecza (o kim) – staranie, troska o kogo; I 54; II 251; III 128, 149, 156, 234, 238, 250, 253, 257, 269, 

291; IV 33, 200, 209
piędź – jednostka miary (długość od końca kciuka do końca środkowego lub małego palca rozpo-

startej dłoni dorosłego mężczyzny), w zależności od regionu dawnej Rzeczypospolitej 1 piędź 
wynosiła: 1/3 łokcia ≈ 19,8 cm lub 3/4 stopy ≈ 22,3 cm; III 38

pirwostek – zalążek, zadatek; III 63
 (w l.mn.: pirwostki) – to, co najlepsze; to, co pierwsze; III 189
pirwy: z pirwu – z początku; III 10, 136; IV 156, 157
pirze (pierze) –pióra (np. u beretów, czapek); I 5; IV 167
pisać (się) – tytułować się, określać, nazywać się; III 275, 281
plemię – potomstwo; II 105, 219
pleszka – demin. od plecha, tj. część pancerza; I 3
płatno (być) – opłacać się, skutecznym być, pożytecznym być; IV 210
pobłagać (w czym, około czego) – pobłażać, przepuścić komu co, tolerować czyje błędy, zgadzać się 

na co; III 182; IV 47
 (sobie) – pochlebiać sobie, mieć sobie co za zasługę; I 152
pobocznica – nałożnica; I 14
pochop (brać, mieć) – pobudka, zapał; III 12, 122; IV 143, 206
 – źródło, początek; III 168; IV 145
pochopny – skory, ochoczy, prędki; I 129; II 108
pochyba (w wyrażeniu: bez pochyby – nieomylnie, niewątpliwie) – wątpliwość, omyłka; I 42, 88; II 32, 

226, 236; III 67, 98, 141, 169, 171, 225, 242, 305; IV 124
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pochybny – wątpliwy, omylny, błędny; IV 93
pochybować – mylić się, błądzić, wątpić; III 261
pocieszny – przynoszący pociechę; III 35
począć – rozpocząć, zacząć; I 11, 104, 107; II 31; III (przedm.) 2; III 3, 4, 9, 44, 131, 134, 135, 227; 

IV 209
poczet – liczba, rejestr, spis; II 110
poczliwość – poczciwość, cześć; II 95
poczytać (w czym) – zaliczyć, włączyć, położyć (w poczet); II 110
 (co komu) – przypisać, zaliczyć; III (przedm.) 5; III 160
 (co za co) – uważać, mniemać, sądzić; III (przedm.) 5; IV 180
podać (podawać) – przekazać, rozgłosić, oddać, zalecić; II 19, 32, 72, 78, 86, 87, (marg.) 88, 88, 100, 

103, 225, 226, 235, 251, 253; III 2, 35, 39, 47, 50, 74, 109, 155, 177, 182, 191, 193, 196, 206, 234, 
235, 250, 273, 295, 302, 303, 305; IV 9, 15, 19, 25, 54, 62, 63, 154, 165, 169, 209

podanie – przekaz (ustny), tradycja; I 91, 121; II 11, 18, 66, 75, 88, 89, 96, 97, 101, 161, 192, 206, 225, 
226, (marg.) 226, 236, 237; III 2, 3, 91; IV 13, 15, 16, 63, 111, 155, 165, 168, 173, 187, 201, 259

 – ustawa, obowiązujące normy, przekazane zasady postępowania; II 77, 250; III 259, 279, 282; IV 78
 – przedstawienie, zalecenie; III 31, 174
podawca – ten, który coś podaje, tj. ma prawo wprowadzać ustawy, narzucać zasady; III 177
podczas – niekiedy, czasem; II 215; III 47, 307; IV 27, 195
podejmować się – wspierać się, podtrzymywać się, pomagać sobie; I 11
podeźranie – podejrzenie; III 268
podeźrany (podeźrzany) – podejrzany, niepewny; I 131, 136; III 268; IV 54, 172, 178
podjąć (co) – ponieść, cierpieć; IV 118, 125, 147
podle – obok, niedaleko, w pobliżu; III 9
podmiotek – to, co jest podmiecione, tj. podrzucone jako fałszywe, podrzucone, podsunięte, sfałszo-

wane, nieautentyczne; II 21
podniesiony (podniesion) – wywyższony, wzniesiony, wybrany; II 153; III 261
podnosić (się) (w sercu, z czego) – wywyższać się, pysznić się; III 62, 243
podobieństwo – przypowieść, alegoria, parabola, porównanie; II 165, 195; III 69, 126; IV 60
podobna (rzecz) – możliwa, prawdopodobna; III 81
podobniej – trafniej, z lepszym skutkiem, dogodniej; III 238
podobno – być może, zdaje się, prawdopodobnie; I 5, 56, 96; III 215, 233; IV 24, 55
 – w podobny sposób, również, tak samo; II 188; III 253
podpierać (podpirać) (też w wyrażeniach: Pismem Świętym podpierać błędu swego, wszystkiego, nauki 

swej) – podtrzymywać, potwierdzać, utwierdzać, wzmacniać; I (przedm.) 2; I 111, 125; II 167; III 1, 
53, 100, 156; IV 59, 170, (marg.) 174, 174, 175

podrożny – właściwy, prawdziwy, odpowiedni, istotny; III 46; IV 198, 211
podskarbi – urzędnik zawiadujący skarbem królewskim; II 80; IV 156
podwyższony – wywyższony; III 133, 288
pofolgować (sobie) – ulżyć sobie w czym, odpocząć; II 253
pogodzić (się) (czemu) – zaradzić; IV 195
pogorszenie – zgorszenie; I 136; II 35; III 60, 229; IV 115, 191, 192, 193, 196
pogorszyć (pogarszać) (kogo czym) – zgorszyć; IV 115, 118, 190, 191
 (kogo) – prowadzić kogo do gorszego stanu; I 113
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pogotowiu – a cóż dopiero, tym bardziej; II 197, 207; III 39, 73, 117, 126, 150, 164, 183; IV 22, 125, 
143, 151, 164, 194, 205

pojedynkiem – pojedynczo, oddzielnie; III 78
polubić (się) – spodobać się; IV 198
polubować (sobie w czym) – znajdować w czym upodobanie, mieć w czym przyjemność; I 19
pokalać – zbrukać, splugawić; II 59, 240
pokalenie – zbrukanie, splugawienie; I 19
pokalony – pokalany, nieczysty, zbrukany, splugawiony; III 265
pokarmować (konia) – popaść, wyprowadzić na popas, dać nieco podjeść; III 123
pokazić – zniszczyć; IV 198
pokąd – póki, dopóki, aż; II 108; III 256
pokątny – po kątach dziejący się, częściowy, lokalny, marginalny; I (marg.) 51, 88; III 81, 90
pomazać – splugawić, zbezcześcić, skazić; I 30; IV 125
 – namaszczać świętym olejem podczas ceremonii święceń kapłańskich; III 166
pomazanie – namaszczenie; IV 15
pomnażać (się) – rozwijać się, wzrastać, nabywać czego więcej; III 144, 146; IV 154
pomykać (tu: pomy – pójdźmy) – ruszać, iść, postępować naprzód żwawo; I 18; III 133, 268
ponarzać – zanurzać; I 101
poprawiać – powiększać; I 49
poprzysiąc (kogo) – związać kogo przysięgą, zobowiązywać kogo; IV 198
porazić (kogo) – zwyciężyć, pokonać; IV 3
porozumieć – zrozumieć, pojąć; III 89
porównawać (się) (z czym) – zgadzać się, stosować się do czego; IV 148
  (co z czym) – uzgadniać, zrównywać, czynić równym co z czym; II 11, 75
poruczać (poruczyć) (komu co, o kim) – powierzać, oddawać komu co; I 6, 147; II 76, 166; III 58, 167, 

219, 221, 225, 228, 234, 238; IV 64, 107, 161, 166, 200
poruczenie – polecenie, rozkaz; III 226, 242
poruczeństwo – zwierzchność, władza; III 121, 124, 181, 214; IV 126, 179
porucznik – któremu co poruczono, namiestnik, zastępca; III 19, 124, 216, 219, 294, 298, 302; IV 65, 

68, 71, 76, 78, 85, 126, 127, 129, 143, 144, 196
poruczony (poruczon) – powierzony; II 44, 180; III 172, 228, 234
poruczyć (poruczać) (co komu) – powierzyć, oddać co komu; I 6, 147; II 107, 166; III 58, 167, 219, 221, 

225, 228, 238; IV 64, 107, 161, 166, 200
porządnie – przyzwoicie, czysto, zgodnie z prawem; II 89; III 114, 126, 127, 193, 195, 199, 252; IV 37, 

56, 57, 91, 173
porządny – zachowujący porządek, zgodny z prawem, prawny, przepisowy, legalny, przyzwoity; I 13; 

II 4; III 50, (marg.) 118, (marg.) 126, 126, 127, 132, 158, 199, 215; IV 41, (marg.) 58, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 65, 67, 72, 85, 105, 111, 127, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 179, 201, 205

 – uporządkowany, regularny, dobrze ułożony; III 6
posądzać (posędzać) – osądzać, sądzić, pozywać do sądu, odbywać rozprawę sądową; III 285, 292; 

IV 91, 99
posilać (kogo) – dodawać sił, wzmacniać, pokrzepiać; II 50
posilenie – przyrost sił, wzmocnienie; III 69
pospolitowanie – wspólnota, obcowanie, dzielenie czego z kim; II 229
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posromać (się) – zhańbić się, zawstydzić się; II 219
postanowić – ustanowić; II 10, 73, 235, 245; III 2, 76, 128, 131, 140, 144, 161, 162, 167, 179, 193, 205, 

206, 213, 274; IV 51, 53, 173, 182
postanowienie – ustanowienie; III 132, 133, 142, 144, 168, 205, 206, 247, 272; IV 53, 179, 183
postanowiony (postanowion) – ustanowiony, wyświęcony, powołany (na urząd); I 10; II 4; III 130, 131, 

140, 152, 160, 179, 184, 185, 193, 301; IV 26, 143
postawa – powierzchowność, wygląd zewnętrzny, postać; I 1, 124
 – pozór, ułuda; I 10; IV 49, 194
postawić – ustanowić; I 47; III 128, 148, 156, 237
 (przed kim) – usytuować przed czyim obliczem; III 171
postawienie – ustanowienie; III 252
postawiony – ustanowiony; I 159; II 4; III 301
postąpić (komu co, czego) – ofiarować, odstąpić, dać, wyznaczyć; III 177
postępek – przebieg, układ, procedura, zwyczaj; II 48; IV 62, 74, 85
 – czyn, uczynek, fakt; III 269
postronny – sąsiedni, okoliczny; III 6
 – lokalny, miejscowy, partykularny, obcy; inny niż to, co powszechne; III 81, 158, 286, 295, 303, 

307; IV 45, 163, 164, 170, 177, (marg.) 179, 179, 181, 191, 192, 193
poszcie (poście) – pochodzenie; III 205; IV 172
pościć (się) – post zachowywać; IV 22, 198
poście – zob. poszcie
pośledni – ostatni, nowszy, późniejszy; II 194; III 181; IV 170
pośledź – dalej, później, na końcu; IV 168
pośrzodek – pośrednik; III 180
potoczny – teraźniejszy, prosty, pospolity, codzienny; II 33, 87, 111, 176, 237; III 47, 152; IV 96, 104, 

108, 112, 114, 143, 176
potomek – następca; I 45, 50; II 15, 95; III 274
potomstwo – następstwo; IV 172
potrzeba – to, co niezbędne do życia; rzecz, bez której trudno na codzień się obejść; II 248
 (z potrzebę) – dosyć, dostatecznie, aż nadto; III 2
potrzebny – ważny, użyteczny; II 71, 74, 96
potwarzać (kogo) – zniesławiać kogo fałszywym oskarżeniem, potwarz na kogo rzucać; I 12
potwirdzić (potwirdzać) – umocnić, utwierdzić (w wierze), zaświadczać o prawdziwości; II 15, 22, 33, 

39, 41, 42, 43, 52, 57, 173, 189; III 144, 232, 276; IV 64, 65, 110
 – zatwierdzić, zezwolić, zgodzić się, uprawomocnić; I 117; III 251, 293, 300; IV 68, 74, 107, 110
 (się) – utwierdzać się w czym, upewniać się; umacniać swoje przekonanie; II 201
potwirdzenie (potwirdzanie) – zatwierdzenie, zezwolenie; III 290, 294, 299; IV 65, 73, 74, 80, 85, 177
 – umocnienie, utwierdzenie; II 26, 112; III 144, 192; IV 181
potwirdzony – zatwierdzony, uprawomocniony; I 157; III 290
 – umocniony, utwierdzony; II 57; III 14
potworny – tu: głoszący nieprawdziwe koncepcje religijne; III 35, 303
powciągać (powcięgać) – tj. powściągać, poskramiać, miarkować, hamować; II 155; IV 14
 (się) – powściągać się, poskromić się, pohamować się; I 25; IV 139
powciągliwość – dziś: powściągliwość, tj. umiarkowanie, wstrzemięźliwość; I 10
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powciągnienie – powściągnienie, poskromienie, wstrzymanie; IV 73
powieść – to, co jest powiedziane; opowieść, przypowieść; I 55, 86; II 15, 214; III 31
  – nakaz; II 159
powietny – powiatowy; III 83
powinność – pokrewieństwo, też: urząd, władza, służba, obowiązek; I 128
powinny (powinien) (na co, za co) – zobowiązany zrobić co; II 122, 136; IV 93, 141, 166, 176
 (za co) – wdzięczny, zobowiązany za co; III 1
powinowactwo (powinowatstwo) – powinność, zobowiązanie, obowiązek; I 3; II 39, 45; III 119, 120, 

121, 122, 127, 142, 160, 173, 179, (marg.) 180, 184, (marg.) 192, 202; IV 1
powolność – uległość, dogadzanie, cierpliwość, łagodność; I 81; II 179; IV (przedm.) 3
powolny (komu) – uległy, posłuszny, dobrowolnie podporządkowany komu; III 248; IV 188
po wtóre – po raz drugi; III 301
pozbyć (kogo) – usunąć, oddalić od siebie; I 33
pozobać – podziobać; III 56
pozwolić (pozwalać) (komu co, czego) – przyznać komu rację, przystać na co, zgodzić się z czym, 

dopuszczać co; I 66, 89, 96; II 252; III 70, 181, 214; IV 126
pożądno (komu co) – pożądane; IV (przedm.) 2
pożyć (kogo) – zniszczyć, pokonać kogo; III 123
pożywienie – wyżywienie, wykarmienie; I 153
poźrzeć – spojrzeć; II 97, 163; IV 15
póki (w pytaniach) – jak długo, do jakiego czasu; III 140; IV (marg.) 99
prawdziwy – szczery, niefałszywy; II 20
prawie – prawdziwie, słusznie, zgodnie z prawem; I 158; II 126, 185; III 17, 41, 64, 152; IV 9, 18, 61, 

207, 208
prawować (się) – toczyć spór przed sądem, procesować się; IV 159
prawy – prawdziwy, właściwy, zgodny z prawem, należyty; I 19, 36, 49, 51, 84, 98, 141, 156; II 3, 9, 

11, 20, 23, 52, 120, 140, 157, 160, 168, 179, 180, 187, 193, 194, 205, 236, 253; III (przedm.) 5; III 1, 
2, 9, 10, 17, 30, 35, 37, 39, (marg.) 40, 40, 41, 43, 45, 47, (marg.) 49, 49, 50, 51, (marg.) 65, 65, 69, 
70, 71, 77, 83, 109, 127, 135, 152, 194, 195, 196, 199, 200, 205, 209, 210, 223, 239, 263, 264, 284, 
292, 301, 302, 307; IV (przedm.) 1; IV 78, 108, 109, 110, 121, 126, 147, 149, 150, 174, 201, 211, 212

prażen – próżny, wolny, daleki od czego; IV 51
prelatura – godność prałata, prałactwo; III 177
proch – piasek; II 14
próba – doświadczenie, sposób sprawdzania czego; IV 211, 212
 – dowód, znak probierski, oznaka; IV 212, 213
 – kamień probierski; IV 212
próbować – doświadczać; III 46; IV 211
próżny (próżen) (od czego, czego) – wolny, daleki od czego; I 51; II 20, 155, 167; III 21, 22, 63, 71, 72
 – bezowocny, niepotrzebny, jałowy; I 117; II 223; III 60, 192; IV 17, 29, 39
 – pełen próżności, chełpliwy; I 19, 39; III 63
przać (przeć) – zaprzeczać; I 77, 96
przaśny – niekwaszony, nie mający w sobie kwasu; II 244; IV 143, 165
przeciw – wobec, w stosunku do; I 4; II 9, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 58, 108, 111, 115, 120, 121, 146, 149, 

160, 253; III 16, 34, 76, 144, 173, 224, 231; IV 51, 116, 126
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przeciwko – wbrew; III 159, (marg.) 167; IV 42, 128, 145, 185, 209
przeciwić (się) – sprzeciwiać się; I 10, 13, 17, 46, 54, 61, 65, 73, 76, 83, 85, 89, 95, 122; II 44, 179, 191; 

III 111; IV (przedm.) 3; IV 15, 70, 91, 92, 120
przeciwny – (wewnętrznie) sprzeczny; I 55, 88, 126; II 193
przechodzić – przewyższać; II 7, 162, 183
przecz – dlaczego, przez co; IV 192
przeczcić (przetcić) – przeczytać; I 79, 128; III 266; IV (przedm.) 2, 3
przedsię – wszelako, wszakże, przecież; I 1, 11, 14, 16, 59, 104, 129; II 62, 67, 102, 187, 192, 203, 206, 

214, 231, 234, 250, 253; III (przedm.) 4, 6; III 10, 42, 47, 55, 66, 67, 69, 70, 71, 137, 143, 165, 177, 
178, 189, (marg.) 199, 199, 200, 218, 223, 229, 232, 297, 298, 299; IV 24, 47, 48, 52, 68, 92, 102, 
104, 115, 118,126, 141, 146, 188, 212

przekaza – przeszkoda, utrudnienie; IV 56
przekładać (się) – przedkładać, wynosić się, wyżej się stawiać; I 92
 (co komu, czemu) – przedkładać, przenosić nad co, wyżej stawiać; II 11; III 221; IV 181, 204
 – przedstawiać, pokazywać; II 48
przekupno – handel; IV 145
przekwiecać – mówić kwieciście, wykwintnie i uczenie; I 128
przełożyć – dawać pierwszeństwo, przedkładać; III 221, 232, 239; IV 39
 – przekazać, przedstawić, przeznaczyć; IV 106, 174
przemieniać (się) (od czego) – zmieniać poglądy, odwracać się, odchodzić od czego; II 17
przemijać – pomijać, omijać, opuszczać; IV 39
przemóc (kogo, co; przeciw czemu) – zwyciężyć; I 52; II 220, 226; III 74, 78, 126, 151, 221, 236, 246, 

248, 306; IV 116, 125, 126, 201, 207
przenosić – pogardzać; I 13
przepomnieć (co) – zapomnieć, puścić co w niepamięć; III 252, 279
przepuszczenie – dopuszczenie; III 78
przepuścić (przepuszczać) (co na kogo) – dopuścić, by co na kogo przyszło, by co na kogo spadło, stało 

się komu; I 56, 65; II 108; III 202
 (komu, czemu) – odpuszczać, darować, dozwalać; I 129, 154; III 62
przerównać – przewyższyć; II 55
przerzeczony – wypowiedziany, przywołany, wspomniany; III 114
przeskoczyć – ominąć, opuścić; III (przedm.) 6
przespieczeństwo – bezpieczeństwo; III 7, 254, 271
przespiecznie – bezpiecznie, pewnie; II 214; III 38, 79; IV 138
przespieczny – bezpieczny, pewny, zaufany; I 158; II (marg.) 193; III 2, 18; IV 57, 113, 136, 138, 182
przestawać (przestać, stać) (na czym) – poprzestawać, stać przy czym, zgadzać się odnośnie do czegoś, 

nieodmiennie trzymać się czego; I 2, 147; II 186, 188; III 45, 46, 171, 215, 229, 248, 269, 295, 302; 
IV 15, 25, 48, 50, 52, 53, 74, 79, 90, 91, 103, 104, 108, 111, 127, 176, 181, 209

przestąpić (przestępować) (co) – naruszyć, złamać, pogwałcić, przekroczyć; I 36, 95; II 146, 251; IV 166, 198
przestąpienie (czego) – naruszenie, złamanie, przekroczenie czego; II 77, 104, 108
przestąpiony – naruszony, złamany; I 78
przestępca (czego) – ten, który przestępuje (tj. łamie, narusza) prawo; IV 14, 104, 166
przewieść (przewodzić) (na kim co) – przeforsować, przeprowadzić, wymóc, dopiąć swego; III 173, 

292, 300; IV 72
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przewrócenie – zamieszanie, czynienie zamętu (w głowie); I 136
przez – bez; II 4
przezduszny – bezduszny, niemający sumienia, niezbożny (bezbożny); I 8, 10, 146; IV 125
przezwać – nazwać; III 132, 221, 222; IV 10
przezwisko – nazwa, miano, określenie; III 253, 275
przeźrany – z góry przewidziany, przeznaczony, naznaczony; III 53, 55, 59, 65, 71, 99
przeźrzeć (przezirać) – przewidzieć, przeniknąć, spostrzec; I 71; II 86
 – przeoczyć, pominąć; udawać, że się nie widzi; pobłażać; II 187; III 173, 203
przeźrzenie – niedopatrzenie, przeoczenie; IV 209
przodek – pierwszeństwo; I 63; III 221, 230, 249, 250, 271
 (na/z przodku) – na początku; I 84, 124; II 61, 185, 188, 242, 245; III 12, 14, 23, 126, 149, 155; 

IV 127, 135
przodkiem – najpierw, na pierwszym miejscu, w pierwszym rzędzie; I 10; II 14, 34, 111, 155; III 5, 52, 

136, 138, 140, 157, 159, 173, 181, 191, 208, 221, 240, 248, 252, 259, 269, 273, 286; IV 1, 22, 39, 68, 
78, 118, 149, 172

przodkować – zajmować przednią pozycję, górować, wieść prym, mieć przewagę; III 226, 230
przodkowanie – przewodzenie; III 259
przychodzić (ku czemu) – dochodzić do czego, osiągać co, nabywać co; II 180; III 19, (marg.) 31, 31, 

33, 34, 173; IV 25, 129, 159
przychylenie – zgoda, nakłonienie; IV 61, 108
przyć – zaprzeczać; I 67
przyczyna – wstawiennictwo, pomoc; I 50
przyczyniać (się) (za kim) – prosić, wstawiać się za kim; IV 89
 (co) – dodać co od siebie, przydać; I (przedm.) 1; IV 187
przyczynianie – wstawiennictwo, proszenie; I 76
przyczytać (komu co, sobie co) – przypisać komu co; I 103; III 41, 160, 307; IV 31
 (za co) – w zn.: poczytać za co, tj. uznać za, osądzić jako; I 103
przydać (przydawać) (się) – przytrafić się, zdarzyć się; I 14; III 18, 78
 (co) – dodać, dołożyć; II 56, 69, 150, 239, 241, 242; III 9, 45, 92, 111, 137, 139, 186, 189, 246, 253, 

301; IV 155, 157
przygadzać (przygodzić) (się) – przytrafiać się, zdarzać się; II 2, 5, 145; III 307; IV 60, 61
przygoda – to, co się przygadza, przytrafia, przypadek, zdarzenie; I 13, 14; II 34, 150
przyjść (o co) – pozbyć się czego, utracić co; IV 46
przykładać (przyłożyć) – przydawać, dokładać, dodawać, dopowiadać; II 28, 61, 102, 113, 196, 207, 

209, 245; III 49, 136, 149, 184, 228, 231, 252, 260, 289; IV 18, 22, 31, 41, 60, 71, 92, 112, 132, 138, 
151, 152, 156, 167, 190

 (się) (do czego) – przyczyniać się, pomagać, przyłączyć się; IV 31, 61
przykrycie – (pod przykryciem) w sposób zawoalowany, nie wprost, symbolicznie w postaci przypo-

wieści; II 76, 119, 150, 162
przyległy – sąsiedni, znajdujący się blisko, pograniczny; III 294; IV 113, 114, 134
przypaść (czym) – być czym pokrytym, przyprószonym; I 96
 (na coś) – dać się złapać na co; IV 208
przypisać (przypisywać) – zapisać, w piśmie wskazać; I (przedm.) 4; III 45, 251
 – dopisać, dodać w piśmie; II 74, 234; IV 76, 110



Słownik wyrazów archaicznych 611

przypowieść – przysłowie; I 5, 122, 130; IV 41
przyprawa – ozdoba, upiększenie; I 116
przypuszczać – dopuszczać; I 85, 108; III 174
przypuszczony – dopuszczony; I 150
przyrównanie – porównanie; II 196, 197
przyrównawać (się) (komu, czemu) – porównywać się z kim, czynić się równym z kim; I 116; II 201; 

III 56; IV 32, 60
przysadzić (przysadzać) (czemu co) – przykładać, dokładać, dodawać co do czego; I 115; II 11; 

III 103; IV 142
przysłuchać (przysłuszać) (ku czemu, do czego) – przynależeć do czego; III (marg.) 25, 25, 49, 53, 

(marg.) 55, 60, 61, 99, 110, 129, 280; IV 190
przystawać (komu co) – godzić się, wypadać; II 97; III 202; IV 33, 45, 52, 141, 192
 (ku czemu) – zgadzać się z czym, przyjmować, uznawać co; IV 55
przystojący – przyzwoity; taki, jak trzeba; III 19
przystojnie (przystojno) – przyzwoicie, odpowiednio; I 6, 11; IV 22, 47, 56, 185, 164
przystojność – właściwość, zaleta; I (przedm.) 2
 – przyzwoitość, uczciwość, zacność; IV 56
przystojny – przyzwoity, uczciwy, odpowiedni, właściwy; II 50; III 57; IV 1, 47, 114, 136, 137, 177, 183
przyświadszać (komu, czemu) – przyznawać rację komu, uznawać słuszność czego; III 248
przytrafić (się) (na kogo) – pasować, stosować się do kogo, odpowiadać komu; I 41
przywłaszczać (przywłaszczyć) (co komu) – przypisywać co komu; III 160, 182, 244
przywłaszczenie (przywłaszczanie) – przypisanie, odprawienie (mszy) w czyjej intencji; I 79
przywłaszczony (komu) – przypisany; I (przedm.) 2; I 79 (o mszy: odprawiona w czyjej w intencji); 

II 122; III 251
przywodzić (przywieść) (kogo na hak) – narażać na niebezpieczeństwo; IV 46
 (ku czemu) – nakłaniać, pobudzać do czego; II 48, 54; IV 54
 (co) – przytaczać, cytować, przywoływać, przypominać; I 105, 117, 121; II 176; III 125, 258; IV 

114, 133, 199
przywoito (przywoita) (jest) – jest właściwe; I 9, 131, 154; II 4; III 223; IV 32
przywoity – przyzwoity, odpowiedni, stosowny, taki jak trzeba; II 178; III 187, 221, 223; IV 32
przyznawać (się) (ku komu, czemu) – uznawać co za własne; I 50; III 209
przyzwyczaj – obyczaj; I 144
psota – żądza cielesna, sprośność, nieczystość; IV 155
psotnik – rozpustnik, człowiek sprośny (nierządny); IV 155
puszcza – pustynia; I 49; II 30, 161, 176; III 81, 90; IV 4
pych – pycha; II 207; III 78; IV 166

rajtarstwo – rozbój; III 6
reza – należyte granice, karność, porządek, szranki; III 104, 136
robić – pracować, działać, czynić, trudzić się; III 119, 128
rodzaj – ród, pochodzenie; II 22, 23, 204; III 239; IV 97, 98
rodzajny – urodzajny, żyzny, płodny; III 264; IV 199
rota (w wojsku) – oddział taktyczny żołnierzy, odpowiadający szwadronowi; III 123
rotmistrz (w wojsku) – dowódca oddziału (roty) kawalerii; II 81; III 123
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rozbierać (rozbirać, rozebrać) (co) – przenikać, analizować; I (przedm.) 4; I 10; II 160, 252; III 31, 51, 
126, 207, 213; IV 37, 71

 (około czego) – zastanawiać się nad czymś, rozważać co; IV 45
rozbiranie – rozstrzyganie, rozważanie; IV 108
rozczytywać – pilnie rozważać, roztrząsać; II 113
rozdział – podział; III (marg.) 10; IV (marg.) 131
rozdzielać – odłączać, oddzielać; IV 39
rozdzielony – oddzielony, odłączony; IV 39
rozerwany – podzielony, rozdzielony, poróżniony; III 173
rozerzniony – rozerżnięty, rozcięty; III 94
rozmnożenie – rozpowszechnienie, rozprzestrzenienie, rozgłoszenie; II 222
rozmnażać (się) – rozprzestrzeniać się, powiększać swoją ilość, rozpowszechniać się; I 52; II 16, 

230
rozpaczać (w czym) – bardzo wątpić w co; II 149
rozpraszać (kogo) – rozpędzać, rozbijać jedność; III 114; IV (przedm.) 3; IV 51
rozprawa – rozstrzygnięcie spornej sprawy, rozsądzenie; IV 114
rozprawiać (rozprawić) (co, około czego) – rozstrzygać, rozsądzać, rozwiązywać, też: rozporządzać; 

III 127, 217; IV 27, 29, 47, 51, 58, 96, 104, 112, 114
 (się) – wyjaśnić się, rozstrzygnąć się; II (przedm.) 2
rozprawianie (rozprawienie) – rozstrzyganie, rozsądzanie; III 152; IV 51, 176
rozprawiony (rozprawion) – rozstrzygnięty, rozporządzony; III 127, 252; IV 59, 109, 110, 176
rozpustność – tj. rozpusta, rozwiązłość, swawola; I 4, 16, 17, 31; IV 24
rozrywać (się) – dzielić się, rozdzielać się, różnicować się; III 173
rozrządzać – szykować, układać, rozporządzać; II 98
rozsądek (o czym, około czego) – rozeznanie czego, zdanie, sąd o czym; rozsądzenie czego, orzekające 

o słuszności; I 22; III 182, 288; IV (przedm.) 3; IV 48, 50, 52, 53, 56, 98, 105
rozszyrzać (rozszyrzyć) (się) – rozrastać się, powiększać się; III 134, 173
 (po czym) – rozkrzewiać się po czym; III 85, 134 
 (o czym) – rozwodzić się nad czym; IV 23
rozszyrzony – rozpostarty, rozkrzewiony; I 23, 53; II 217
roztargany (roztargniony) (około czego) – rozdarty, rozerwany, pozbawiony jedności; III 94, 300
roztargnąć (się) – rozerwać się; III 122
roztargnienie – rozerwanie, podział; I 153
roztargniony (około czego) – rozdarty, rozerwany z przyczyny czegoś; III 300
roztyrk – niezgoda, poróżnienie, nieporozumienie; I (przedm.) 1; I 10, 11, 17, 153, 154; II 3; III 120, 

155; IV 178, 194
rozumieć (co o kim, czym, o sobie) – sądzić, mniemać, wiedzieć, być przekonanym o czym; I 76; II 5, 

12, 18, 19, 20, 37, 55, 56, 117, 211, 229; III 2, 74, 99, 128, 129, 159, 180, 231, 243, 252, 258, 263, 264; 
IV 18, 28, 32, 67, 86, 93, 121, 124, 126, 129, 141, 144, 149, 166, 177, 192, 203

 (czemu dobrze) – zdawać sobie z czegoś sprawę; III 190; IV 80, 134
 (komu) – wejść w czyje położenie, wyobrażać sobie czyj stan; III 211
 (kogo) – sądzić o kim, uznawać kogo za co; III 261
 (się) – pojmować, sądzić; III 246; IV 125, 177
rozyść (się) – rozejść się; II 252
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rówiennik – żyjący w jednym czasie z drugim, współczesny; II 166; IV 156, 210
 – równy wiekiem, rówieśnik; III 270; IV 193
różnica – spór, niezgoda, poróżnienie; I (przedm.) 1; III 127, 173, 182, 217; IV 45, (marg.) 47, 47, 53, 

54, 58, 59, 96, 98, 104, 114
różność – różnica, odmienność, rozmaitość; I 31, 50, 142, 154; II 12, 114; III 20, 99, (marg.) 155, 155, 

160, 250; IV 98, 131, 136, 140, 141, 169, 183
różny – rozmaity, odmienny, wieloraki, różniący się, niejednorodny, niespójny, przeciwny, będący 

(z kimś) w sporze; I 54, 55, 59, 69, 71, 88, 125, 126; II 1; III 130, 158, 159, 161, 246; IV 58, 59, 178, 
182, (marg.) 183, 186

rybitw – rybak; II 68; III 239, 265; IV 129 
rząd – porządek, właściwy układ, zarząd, rządzenie, władza; III 118, (marg.) 119, 120, (marg.) 121, 

121, 122, 123, (marg.) 126, 126, 127, 128, (marg.) 129, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 144, 145, 
152, (marg.) 153, 153, 160, 172, 178, 183, 197, 217, 245, 253, 301; IV 53, 56, 73

rządnie – porządnie, jak należy; III 179
rządność – pilnowanie porządku; III 175
rządny – porządny, prawidłowy; III 145, 172; IV 61
rzezanie – szlifowanie drogich kamieni (ozdób); I 5
rzędzicha – kobieta wtrącająca się do rządów, chcąca rządzić; IV 125

sadowić (się) – ustanawiać, też: gromadzić się, zrzeszać się; II 4
sadzić (co na czym) – gruntować, opierać, zasadzać co na czym; I 11, 25, 93
 (się) (na czym, na kogo, co) – zasadzać się, gruntować się, opierać się, polegać na czym; I 105, 144, 

147; II 100, 101, 178, 179, 180, 181, 182, (marg.) 183, 183, (marg.) 188, 192, 205, 214, 223, 224; 
III 2, 79, 159, 266; IV (przedm.) 3; IV 98, 150, 173, 182, 192, 201

sam – tu; I 49; IV 60
sąd (sęd) – naczynie, narzędzie; II 177, 215, 227; III (przedm.) 3; III 16, 56, 265; IV 88, 171
 – osąd; I 138; III 152; IV 97
 – zdanie, opinia; IV 98, 100, 101, 103
 – władza, powinność, sprawa; IV 126
 – czas sądzenia; IV 146
sądzić – osądzać, oceniać, wyrokować; IV (przedm.) 2; IV (marg.) 54, 55, 92
schadzać (schodzić) (co) – przejść przez co, przemierzyć co pieszo; IV (przedm.) 1
 (się) – zbierać się, gromadzić się; II 29, 239; IV 84
schadzka – zgromadzenie, stowarzyszenie, zebranie; IV 39 
schodzić (komu na czym) – brakować, nie wystarczać komu czego; I 129; III (przedm.) 1; III 68
scząć (sczynać) (się) – wszcząć się, rozpocząć się, powstać; IV 48, 53, 54
sennik – ten, który miewa widzenia we śnie (inaczej staropol. „widosen”); II 216
sędz – sędzia; II 177 (l.mn. sędowie)
sfukać (kogo) – skarcić, zgromić kogo; III 150
sjem – sejm; II 6
skazić (co) – zniszczyć, zepsuć, zniweczyć, pozbawić mocy; I 55; II 231; III 294; IV 53, 156
skazywać – wskazywać, pokazywać; IV 39
skażca – inaczej: skaźca, tj. skaziciel; ten, który niszczy co; II 104
skażenie – zepsucie, zniszczenie; III 150; IV 143, 145
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skażony – zepsuty, zniszczony, potępiony; I 10; II 147; III 48, 91, 175
skład (z kim mieć około czego) – związek, układ, porozumienie z kim mieć; III 109, 135; IV 205
składać (co z siebie) – zrzucać z siebie; IV 74
 (kogo z czego, np. z urzędu) – zrzucać kogo z czego, pozbawiać kogo czego, odbierać komu co, 

odsuwać kogo od czego; III 183, 212; IV 120
skończenie – kres; III 27
 – przysposobienie, przygotowanie; III 144, 146
 (skończenie wziąć) – skończyć się, przeminąć; IV 104
skoro – skwapliwie, prędko; III 163
skrzęt – pierścień; III 296
skrzętny – uwijający się, krzątający się wokół czego, pilny, ciekawski; III 171
skutek – czyn, działanie, rzecz (sama); I 89; II 117
słomiany – lichy, słaby, bez wartości; I 22
słuch – posłuch, posłuszeństwo; II 84
słup – podpora; I 9, 137; II 218, 224, 226; III (przedm.) 3; III 20, 43, 51, 61, 77, 78, 89, 118, 248, 291, 

306; IV 11, 36, 67, 167, 168, 201, 204
smysł (zob. zmysł) – umysł, rozum, zdolność pojmowania; II 62; III 28; IV 52, 201
snadnie – łatwo, bez trudu; II 174; III 19, 36; IV 42, 108, 110, 138, 159, 160, 195, 211
snadny – łatwy; IV 57
snadź – podobno, zapewne, nawet; I 15, 44, 54, 93, 97, 129, 151; II (przedm.) 1; II 11, 69, 88, 91, 140, 

190, 196, 253; III (przedm.) 4; III 30, 38, 46, 104, 115, 117, 174, 177, 178, 203, 227, 241, 244, 284, 
307, 308; IV 11, 13, 24, 42, 54, 61, 99, 116, 145, 163, 170, 171, 176, 177, 187, 199, 210

sofistryja – dziś: sofistyka, tu: szkolne wybiegi, zawiłe dowodzenie; I 9, 96
spełna – w całości, w pełni, kompletnie; IV 35
spirać (co) – zbijać, odpierać; IV 175
 (się) – sprzeczać się; II 96, 187, 236; III 230; IV 52, 99
społecznie – wspólnie, razem; II 231
sposobić (sposabiać) (sobie kogo) – uczynić przychylnym sobie; II 178; III 24; IV 72
 (ku czemu, komu) – przygotowywać, nakierowywać; III 19, 180; IV 154
 (co, kogo) – przysposabiać, przygotowywać; II 7, 44, 74, 98; III 54
sposobienie – przygotowywanie, przysposobienie, uznanie; II 74; III 63
sposób – kształt, tryb; II 88; III 118, 119
 – rozporządzenie, nakaz, podana metoda; III 163, 168; IV 174
spospolicić (się) – spospolitować się, stać się pospolitym, powszechnym; IV 24
sprawa – czyn, uczynek, dzieło, praca, działanie, akt (modlitewny, małżeński), obrzęd, zwyczaj, zasa-

da, nauka, przedmiot (czego); I 7, 8, 10, 16, 25, 26, 56, 151; II 22, 27, 48, 56, 65, 76, 86, 87, (marg.) 
88, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 148, 150, 157, 159, 224, 225, 226, 229, 233, 237, 244, 251; III 8, 35, 39, 
49, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 80, 93, 105, 118, 127, 143, 158, 169, 178, 181, 188, 192, 199, 200, 202, 205, 
233, 246, 252, 269, 286, 306, 307; IV 9, 13, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 54, 58, 60, 63, 65, 75, 92, 
97, 105, 106, 126, 133, 141, 144, 154, 155, 164, 169, 182, 183, 184, 195, 202, 205

 – skutek, porządek, ład; III 11, 24, 26, 58, 118, 305
 – dowództwo, komenda; III 7, 46, 178 
 – posługa; III 146, 184
 – sprawozdanie, raport, dokument, doniesienie (z czego), pismo; II 21; III 302
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 (w l.mn.: Sprawy [Apostolskie]) – Dzieje; II 15, 18, 31, 32, (marg.) 34, 34, 72, 73, 78, 80, 233, 239; 
III 7, 29, 98, 108, 136, 142, 157, 164, 165, 168, 178, 226, 233; IV 24, 134

sprawca – zarządca, nadzorca, wykonawca, zwierzchnik; I 138; II 102, 239; III 64, 140, 202, (marg.) 
213, 217, 220, 245, 276, 303; IV 26, 53

sprawiony (o wojsku) – uszykowany do boju, będący w szyku; III 126
 – pokierowany, poprowadzony, zarządzony; III 252
sprawować (sprawić) (się) – dziać się, postępować, wypełniać (pełnić) obowiązki, spisywać się, zacho-

wywać się; II 36, 144, 159, 249; III 9, 10, 56, 58, 128, 144, 175, 201, 214, 301; IV 56, 57, 60, 62, 63, 
110, 126, 169, 188, 195, 202

 (się) (w czym, czym, wedle, według, około czego, ku czemu) – posługiwać się, kierować się, zacho-
wywać się, postępować; II 15, 19, 36, 74, 111, 155, 156, 157, 177; III 15, 25, 73, 123, 181, 201, 305; 
IV 37, 58, 59, 63, 148, 203

 (się) (czego, z czego, o co) – tłumaczyć się z czego, zdawać sprawę z czego; I 76; II 206; IV 74
 (się) (ku czemu) – przysposabiać się, przygotowywać się; III 18
 (kogo, co) – prowadzić kogo (co), doprowadzić kogo (co) dokąd, kierować, celebrować, zarzą-

dzać kim (czym), informować, uświadamiać, obejmować co, wykonywać, działać, podejmować 
co; I 147; II 44, 83, 89, 215; III 50, 66, 67, 69, 73, 78, 96, 121, 122, 124, 128, 143, 144, 146, 153, 157, 
168,172, 180, 184, 191, 192, 193, (marg.) 194, 194, 195, 196, 199, 206, 212, 213, 302; IV 6, 13, 15, 
31, 32, 33, 37, 43, (marg.) 45, 49, 51, 59, 61, 65, 68, 73, 78, 82, 83, 91, 107, 112, 125, 126, 168

 (komu co) – przygotowywać co dla kogo; III 19
sprawowanie (czego) – kierowanie, zarządzanie czym; III 144, 245; IV 61
sprosny – prostacki, grubiański, nieokrzesany; I 18; II 229
sprostnie – zdrożnie, bezecnie, plugawie, haniebnie; IV 189
sprostny – zdrożny, bezecny, plugawy, haniebny; I 27, 34, 93; II 145; III 40, 45, 103, 192, 275, 282; 

IV 59, 105, 210
sromać (się) (czego) – wstydzić się czego; III 150
sromocić (kogo) – hańbić, zniewagę czynić; I 6, 17, 37, 136; III 202
stać (stawać, stawić) – być, istnieć, zgadzać się z czym; I 64; II 4, 132, 241; III 101, 112, 121, 147, 148, 

169, 170, 243, 256; IV 99, 100, 101, 103, 184, 159
 (w czym, na czym) – polegać, zasadzać się na czym, obstawać przy czym, poprzestawać na czym, 

trwać; I 144; III 62; IV 91, 101, 103, 104, 108,184
 (komu czego, komu około czego) – wystarczać; II 208, (marg.) 226, 237, 251; IV 143, 171, 173, 179, 

182, 202
stały – stateczny, ugruntowany, niezmienny (w swych poglądach), nieporuszony; II 175
stanowić – ustanowić, uchwalić, stworzyć, wytyczyć, nakazać; I 36, 55; II 5, 44, 89, 120, 230, 237; 

III 105, 128, 135, 140, 141, 163, 217, 280; IV 113
starożytny – istniejący od dawnych czasów, pradawny, uświęcony tradycją; I 53; II 2; III 80, 103, 105
starszy – godniejszy, wyższy rangą, przełożony; II 71, 72; III 24, 146, 148, 159, 160, 187, 200, 204, 228; 

IV 45, 54, 193, 213
stary – dawny, żyjący (istniejący) wiele lat temu; III 234, 286, 292, 299; IV 119
stawić (kogo, co) – ustanowić, powołać, wyświęcić, zbudować; I 56, 66, 154; II 107; III 156, 161, 163, 

164, (marg.) 167, 167, 168, 171, 173, 177, 200, 276; IV 53, 98
 (co na czym) – postawić, złożyć, powierzyć; IV 104
 (się) (komu) – przybyć do kogo, pokazać się przed kim; II 37, 235
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stawienie (zob. też wstawienie) – ustanowienie, powołanie, wyświęcenie, mianowanie (na urząd); 
III 158, 171, 174, 177, 179, 192, 199, 200, 291

stawion (stawiony) – powołany, wyświęcony, ustanowiony; III 161, 163, 194, 195, 200, 220, 249
stolec – tron (też w przenośnym zn. władzy nauczycielskiej); I 16; II 163; III 264
stroić (co) – prowadzić co, zajmować się czym; III 151
strząsać (strzęsać) – podważać, obalać; IV (przedm.) 1; IV 209
 (się) – być podważanym, obalanym; IV 213
strzec – przestrzegać; II 14; IV 187
 (się) – wystrzegać się; I 16, 135; II 49; IV 115, 121, 205, 207
 – brać sobie przestrogę z czegoś; IV 191
strzymanie – powstrzymanie; II 244
suma – finalny cel, punkt dojścia, treść; IV 147
superstycyja – przesąd, zabobon; I 155
swowoleństwo – samowola, nieposłuszeństwo; III 78, 283
swowolnie – dowolnie, wedle swej woli; III 102, 170; IV 196
swowolny – dowolny, swobodny, nieskrępowany niczym, nieuległy, zależny od (swej) woli, nieposłusz-

ny; I 159; III 14, 171, 294; IV 56, 73, 209
syć – (z czeskiego sice) lecz, chociaż, nawet, jednak, aczkolwiek; III 188
szafarz – rozdawca; ten, który zawiaduje, rozporządza czym; II 248, 250; III 147
 – urzędnik, zarządca; III 144, 145, 178, 237; IV 143, 161
szafować (czym) – rozporządzać, rozdawać, dysponować, rządzić czym; I 6; II 180; III (przedm.) 3; 

III 66, 127, 138, 151, 174, 181, 199; IV 54, 92, 137
szafowanie – rozporządzanie, zarządzanie; III 58, 144, 145, 180, 181, 196
szaleństwo – głupota, głupstwo; I 19; III 263, 301; IV 51, 110
szalony – głupi; III 57, 273; IV 142
szańcować (się) (komu) – szczęścić się, powodzić się, wieść sie komu; III (przedm.) 1
szcząć (się) – wszcząć się, rozpocząć się; III 47, 217, 279, 295; IV 98
szermować (czym) – posługiwać się, obracać, manipulować czym; I 128
sznurkowanie – wykańczanie szat (bramowanie) sznurkiem; I 5
sztrofować – strofować; I 57
szuja (w l.mn.) – szubrawcy, hałastra, łotry; III 208
szybalstwo – szalbierstwo, chytrość; IV 99
szykować (wojsko) – ustawiać w szyk, ustawiać w szeregi do boju; III 123

ściągać (ścięgać) (ku czemu) – kierować, odnosić, obracać; III 122; IV 61
 (się) (na co, kogo; ku czemu) – dotyczyć, odnosić się, kierować, obracać się; I 11, 17; II 48, 209; 

III 26, 45, 77, 101, 127, 146, 184, 185, 190, 276; IV 13, 23, 93, 94, 103, 141, 142, 153, 159, 162, 166, 
167, 181, 184, 190

ścieśniać – ograniczać, zmniejszać; III 102, 276; IV 169
ścirwo (ścirw) – szczątki ludzkiego ciała, relikwie; I 156
 – padlina; III 65
ślubić (co komu) – ślubować; I 11, 13; IV 140
środkować – pośredniczyć; III 180; IV 51 
światły – jasny, świecący, wydzielający światło; III 32, 37
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świdrowaty – zezowaty; IV 60
świegotać – pleść, wiele mówić, klekotać; I 85; IV (przedm.) 3
świegotanie – klekotanie, paplanina, mówienie nazbyt wiele; III 261
święcić (co) – świętować, obchodzić święto; I 25, 102; II 124, 243; III 295
święcony – świętowany; II 243
świętokupstwo – tj. symonia, sprzedawanie lub nabywanie godności kościelnych i związanych z nimi 

dóbr materialnych; IV 24

targać (się) (na co) – porywać się, rzucać się na co; I 143
 (co) – rozdzierać, rozrywać, burzyć jedność; I 154; II (przedm.) 1; II 188; III 106, 127, 206, 217, 

245, 276, 282; IV 40, 50, 173, 179, 195
 (się) – rozerwać się, rozpaść się; III 217
tchnąć (na kogo) – natchnąć kogo; II 68
tcić – zob. czcić; I 9, 81; II 14, 78, 80, 160, 164; III 142; IV (przedm.) 2; IV 96
 – czcić, szanować, poważać; I 4, 83; II 99; III 74, 143; IV 183, 187, 203
tcienie – zob. czcienie; II 159
 – czczenie; III 88, 143; IV 109
tciony – czczony, poważany; III 143
tcionka – czcionka; II 159
tło – podłoga, posadzka; III 118
tłuszcza – tłum, zgraja, rzesza; II 29, 165
trafić (w co) – być w stanie dokazać czego, potrafić co zrobić; IV 50
tręd – trąd, tj. grzech, występek; IV 97
trucina – trucizna; I 100
trzask (tu: z trzaskiem – nagle, szybko); I 142; II 231; III 202; IV 90, 194
trzebić (się) – kastrować się (także w sensie: powstrzymywać się od współżycia); II 245; IV 140
trzymać (o czym, jak) – utrzymywać, sądzić, rozumieć; I 47, 56, 77, 101, 158
 – zachowywać; IV 19, 101
 – obstawać, bronić; IV 54
 (o miejscu) – zajmować; IV 107
turnie (l.mn.) – kłótnie, walki; IV 123
twirdzić (twierdzić) – umacniać, gruntować, utrzymywać; I 40; II 174, 175

ubezpieczyć (kogo w czym) – zapewnieniem uspokoić kogo, bezpiecznym czynić; II 67, 219; III 203
 – umocnić; II 237
ubłagać (kogo, co) – uśmierzyć, ukoić, przebłagać, zażegnać; II 107, 231; III 180
uchować (się) – wychować się; III 169
ucirać – wycierać, ocierać; II 93
ucirpienie – męka; męczeńska śmierć (o ukrzyżowaniu Chrystusa); II 31
uczennik – uczeń; III 259
uczęśnik (uczęstnik) – uczestnik, wspólnik; I 148; II 10, 19; III 20, 213
uczliwie – z poszanowaniem, z szacunkiem; IV 176
uczliwość – uczciwość, prawość, poszanowanie, przychylność; I 83; II 100; III 69, 305; IV 15
uczyciel – nauczyciel; II 53; III 147; IV 34, 55
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udać (się) (w kogo) – wdać się w kogo, pójść w czyje ślady; IV 109
uiścić (kogo) – upewnić, zapewnić; IV 143
układność – uprzejmość, życzliwość, też: opanowanie; I 10, 11
ukusić (ukuszać) (czego) – kosztować, zażywać, spróbować; I 145; II 96; IV 28, 141, 197
ukwapliwie – skwapliwie, pochopnie; IV 192
ukwapliwość – dziś: skwapliwość, tj. zbytni pośpiech; I 10
ulica – droga; IV 113
ułomek – uszczerbek; III 256 
 – okruch, fragment; IV 174
umieć – znać, poznać, wiedzieć; I 153; II 101, 205; IV 34
umorzyć – zniweczyć, uchylić, znieść; II 123
umysł – zamysł, zamiar, cel, intencja; I 14, 60, 136; II 21, 33, 55, 65; III 261; IV 62, 209
upad – upadek, tj. stan grzechu; II 9, 35, 149; III (marg.) 12, 15, 16, 23, 64, 78
upadły – grzeszny; ten, który popadł w grzech; III 23, 276; IV 28
upaść (upadać) – popełnić grzech; III 15, 99; IV 28, 65
 – (w co) popaść; III 2, 116
 – złożyć pokłon, paść na twarz; III 92
 – podupaść, osłabnąć, zniszczeć; IV 126
 – (o szarańczy) spaść, osiąść; IV 142
 (gdzie) – wpaść; IV 206
upewnić – uczynić pewnym, potwierdzić, umocnić; IV 203
upominać (kogo o czym) – przypominać, przywodzić na pamięć; III 5
upośledzić (kogo, co w czym) – odmawiać czego komu, ujmować komu co; II 207; III 67; IV 107
uprzejmie (uprzemie) – stale, konsekwentnie, wytrwale, uporczywie; I 56, 61, 63; II 21, 188, 215; 

III 144, 175; IV 76, 101, 134, 148, 150, 188
uprzejmy – ustawiczny, ciągły, uporczywy, stały, uparty; I 64; III 14, 261
uprzespieczać (kogo) – uspokajać kogo, uczynić bezpiecznym kogo; II 207
 (się) (na czym, na co) – polegać na czym, zdawać się na co; II 149; IV 201
urzędnie – z urzędu, w świetle prawa, legalnie; IV 103, 195 
urzędny – urzędowy, z urzędu, wyznaczony przez zwierzchność; II 108
usadzić (się) (na co) – usiłować czego dokazać, dopiąć czego; III 173
usilny – wymagający dużo siły, trudny, zacięty; III 306
usta – dar wymowy; I 52
ustawiczny – stały, niezmienny, pewny; III 76, 215, 277
ustawić (ustawiać, ustawować) (co; co na kogo; kogo nad kim, o kim, czym) – ustanowić, uchwalić; 

I 60, 74, 83, 93; II 5, 71, 226, (marg.) 226, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 251; III 109, 138, 
163, 182, 214, 236, 250, 281, 285, 286, 297; IV 14, 19, 39, 95, 101, 111, 113, 129, 143, 144, 145, 147, 
161, 164, 168, 181, 185, 188, 195, 

 (się) – być ustanowionym, uchwalonym; III 270
ustawienie (kogo na co) – ustanowienie, powołanie (kogo na urząd); III 205
ustawiony (ustawion) – ustanowiony; I 157; II 121, 124, 155, 161; III 161, 252, 289; IV 19, 104, 145, 

186, 193
utcienie – uczczenie; I 156; II 35, 97
utcion (utciony) – uczczony; I 63; III 257
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utrata – strata, zbytek przynoszący szkodę; I 5
utratny – rozrzutny, marnotrawny; I 32
utwirdzić (co, kogo w czym) – umocnić; II 113, 209, 221; IV 23
utwirdzenie – umocnienie; I 9, 48, 137; II 217, 218; III 289
utwirdzony (utwirdzon) – umocniony, ugruntowany; III 236; IV 23, 176
uwielbion – wyniesiony do chwały wiecznej (w kontekście wniebowstąpienia Chrystusa); II 61
uwodzić (się) (w co) – wprowadzać, (dać się wprowadzić, popaść w co); II (przedm.) 1; III 130; 

IV 115, 125
uznanie – decyzja, rozsądzenie; I 76; IV 108
 – poznanie; I (przedm.) 1; III 12, 17, 31, 139, 153, 244
uznawać (się) – opamiętywać się; II 146
używać (w czym) – pławić się (tkwić) w czym; I 29

walcać (się) – kalać się, tarzać się; I 14
wałach – kastrat, trzebieniec; II 245
wałaszyć (się) – kastrować się, trzebić; II 245
ważyć – poważać, czcić, cenić; II 36, 140; III 143, 297
 – mieć znaczenie; IV 6, 80, 81, 170, 180
 (się) (czego) – poważyć się, ośmielić się, odważyć się co zrobić; III 227, 282; IV 163
wciepiać (się) (w co) – wdawać się, wtrącać się, mieszać się w co; III 170
wczesność (wczasność) – wygoda, dogodność; II 4; III 7; IV 73
wdawać (wdać) (się) (pod co) – podporządkować się czemu, udawać się, wstępować gdzie; III 7
(się) (w co) – całkiem oddawać się czemu, mieszać się w co, wstąpić w co (np. w związek małżeński); 

III 149; IV 56, 138
(kogo w co) – wmieszać, wciągać kogo w co; III 205
wdzięcznie – z wdzięcznością; I (przedm.) 4; II 81, 91
wej – patrz no, oto, ot (wykrzyknikowo); I 2
wejnsztejn (niem.) – kwaśny winian potasu, kamień winny (powstały w procesie fermentacji lub 

w trakcie leżakowania wina); III 46
wen – won, precz; III 265
wespołek – razem, wspólnie; I 5, 159; II 16, 27, 90, 212, 231; III 13, 49, 71, 99, 104, 155, 214, 257, 277; 

IV (przedm.) 3; IV 55, 64, 90, 109, 204, 209
wezwać (kogo ku czemu, w czym) – powołać, przeznaczyć; II 17; IV 191 
 – przywołać, przyzwać, pobudzić do czego; I 83; III 187
wezwanie – powołanie; I 3, 11, 65; IV 56, 203
wezwany (wezwan) – przywołany, przyzwany; IV 57, 133
 – powołany; I 11; II 143; III 65; IV 203
weźrzeć – spojrzeć, zajrzeć; I 83, 98; II 132; III 38; IV 29
weźrzenie – spojrzenie; III 33
wiadomość – znajomość, świadomość, wiedza; III 33, 34, 178, 182, 197, 227
wiara – wiarygodność, zaufanie, powaga; I 13, 65; IV 16, 125
widek – okręg, prowincja; III 252
widomie – widzialnie, jawnie, przed oczyma; I 76; II 14, 108, 152
widomy – widzialny; II 99, 175; III 34, (marg.) 217, 217, 218; IV 63, 108
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wielgość – wielkość; III 265
wieść (co na kogo) – niesłusznie oskarżyć kogo, przypisywać komu co, obarczyć kogo czym, fałszywie 

przywieść kogo do czego; IV 117
wirzch – władza najwyższa; III 266, 289, 291
wigilija – w Kościele rzymskokatolickim modlitewne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie; I 156
wilgość – wilgoć; IV 37, 60
wina – kara pieniężna, też: powinność, obowiązek płacenia podatku; I 6
władnąć (czym) – rządzić, kierować; III (przedm.) 3; III 124, 127, 174, (marg.) 181, 181; IV 62, 64, 

70, 80, 85
władyka – biskup obrządku greckiego; III 155
własność – właściwość, przymiot, cecha; I (przedm.) 2; III 71
własny (zob. też właścinny) – właściwy, odpowiedni; III 69, 152, 160; IV 10, 32, 52
włastnie – właściwie; I 65; II 155, 199; IV 9
właścinnie – właściwie, odpowiednio; III 160
właścinny (zob. też własny) – właściwy, odpowiedni; II 192
właśnie – właściwie, ściśle, w ścisłym znaczeniu, w szczególności, słusznie; I 11, 15, 96, 159; II 10, 145; 

III 29, 78, 82, 149, 170, 211, 241, 243, 246; IV 31, 59, 125, 145, 159, 183
włudzić (w kogo co) – łudząc (nęcac), wmówić komu co; IV 208
wnątrz – wewnątrz; III 60, 191; IV 6, 60
wobiec (wobec) – w ogólności, ogólnie, powszechnie, razem; I 5, 60, 79; II 41, 52, 78, 110, 154, 167; 

III 16, 103, 144, 180, 228, 296, 306; IV 26, 33
wodzić (się) – powodzić się, dziać się; III 189
wolić – wybierać; III 175
wpirać (się) (w co) – wciskać się, wdzierać się, wtrącać się; III 152
wronka (demin. od wrona) – otwór w beczce (baryłce), przez który wlewa się do niej płyn; II 227
wrychle – rychło, wkrótce, prędko; I (przedm.) 4; II (przedm.) 2
wrzucić (się) (w co) – wcisnąć się, wepchnąć się siłą; I 141
wsobiony – zakorzeniony, ugruntowany; III 31
wstawiać (wstawić) (kogo gdzie, kogo na co) – powoływać (do władzy, na urząd), ustanawiać, poma-

gać posiąść (władzę); III 142, 176, 177, 183, 293, 294; IV 121
wstawienie – powołanie (na urząd), ustanowienie, mianowanie; III 199, 293
wstawiony (wstawion)– wprowadzony do władzy, powołany, ustanowiony, mianowany; III 177, 199; 

IV 121, 173
wszetecznie – niecnotliwie, niegodziwie, bezecnie, występnie; I 128; II 95
 – zgoła, całkowicie; I 147
wszeteczność – natręctwo, wścibianie się; II 54; III (przedm.) 6; III 78
wszeteczny – niecnotliwy, występny, niegodziwy, gorszący, nieprzyzwoity; I 136; II (przedm.) 1; II 43, 

97, 236; III (przedm.) 4; III 46, 268, 276; IV 15, 108
wściepiać się (w co) (por. wciepiać się) – wtrącać się, wciskać się; IV 43 
wtaczać (wtoczyć) – mieszać do pisma lub rozmowy rzecz poboczną, wtrącać, dodawać, przydawać, 

wprowadzać; II (przedm.) 1; II 36, 158; III (przedm.) 6
 (się) – wmieszać się, wtrącić się; III 127; IV 175
wtecz (wtec) – bez celu, na chybił trafił, na oślep; III 258; IV 61, 108
wwięzować – ofiarowywać, dawać; I 2
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wwodzić (w co kogo) – wikłać, wciągać, wprowadzać; I 10
 (co komu) – zaszczepiać co w kim, przyuczać do czego, wmawiać co komu; IV 66
wybijać (się) (z czego) – wyłamywać się, wyzwalać się, wyswobadzać się; III 281
 (komu co) – wypędzać komu co z głowy, sprawić zaniechanie czego; III (przedm.) 5
wychować (się) – wzrastać, żywić się; IV 206
wyczosany – człowiek kulturalny, obyty, światły; I 128
wyczytać – wyliczyć, wymienić; II 35; III 251, 268; IV 19
wyczytanie – to, na co, czytając, można natrafić w piśmie (księdze); wyliczenie, wymienienie; IV 174
wyczytany – przeczytany; IV 103
wydawać (wydać) (co za co) – przedstawiać, pokazywać; III (przedm.) 5
 (się) (na co) – oddawać się bez reszy czemu, zajmować się wyłącznie czym; I 114
 (się) (za kogo, co) – chcieć uchodzić za kogo, co; przedstawiać, pokazywać się jako kto, co; stwarzać 

pozór, że się jest kim, czym; I (przedm.) 1; III 135
 (się) (za kogo, co) – ofiarować się, poświęcać się za kogo; II 218; III 54
 (się) (na co) – poświęcać się czemu, oddawać się całkiem czemu, wyłącznie czym się zajmować; 

I 114
 (się) (przeciwko komu, czemu) – występować przeciwko komu, czemu; III 16 
 (co) – ofiarować, złożyć w ofierze; I 153
wydzierżyć – wytrzymać; IV 192
wygorzeć – wypalić się, też: wyschnąć; IV 142
wyjądrzony (wyjądrzono) – wyłożony, dokładnie wyjaśniony; II 236; IV 148, 149, 150, 176
wyjądrzać (wyjądrzyć) (co) – wykładać głębsze znaczenie (treść) czego; III 290; IV 150, (marg.) 151, 

151
 (się) – objawiać się w pełni swej treści; IV 153
wyjęty – wyłączony; II 117
wyjmować (wyjąć) – wyłączać, oddzielać jako wyjątek, zwalniać kogo z czego, ujmować; I 65; II 114, 

118, 154; III 216, 251, 268; IV 100, 101, 188, 189
wykładać (się) – objaśniać siebie (swoje własne słowa), tłumaczyć swoje stanowisko; II 155; IV 190
wymawiać, wymówić (się) – usprawiedliwiać się, tłumaczyć się; II 37, 235; IV 92
wypaść – (z czego) zostać wyrzuconym skąd; III 14
 (od czego) – odpaść, odłączyć się od czego; III 57
wypełniać – uskuteczniać, wykonywać, w czynie wyrażać; III 103
wypisać (kogo, co) – opisać, na piśmie przedstawić; I 41; III 205; IV 69
wyprawić – wypowiedzieć, wyrazić słowami, wyłożyć, przedstawić; II (marg.) 234, 234; III 4, 52
wyrozumieć (co, czemu) – zrozumieć, pojąć, wywnioskować coś; II 26, 61, 76, 148, 183, 233; 

III (przedm.) 6; III 216, 263; IV 12, 24, 36, 60, 84, 130, 131
wyrozumienie – zrozumienie; I 91, 115; II 157, 159, 162, 166, (marg.) 167, 174, 195; III (przedm.) 3; 

III 31; IV 23, 39
wyrzekać (co) – mową co wyrażać, wypowiadać co, ujawniać co za pomocą słów; III 302
wyrzucać (co komu na oczy) – wymawiać wprost, obwiniać prosto w oczy; II 62
wysiedzieć (się) – wytrwać do końca na miejscu (tj. na urzędzie); III 212
wystawiać (wystawić) – wyrażać słowami; II 54; IV 39
występ – występek, wykroczenie; II 47, 133, 138, 145, 146, 186; III 183, 202, 293; IV 119
wystrychnąć (co) – wyrazić, przedstawić; II 33; III 252
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wystyrkać – wypierać, wyłączać, odsuwać; IV 10
wyszpocać – wypaczać, wykrzywiając oszpecać, deformować; IV 207
wyśliznąć (się) – wykręcić się; III 146
wywiedzeć (się) – dowiedzieć się; IV 25
wywodzić (wywieść) (czym) – okazywać, powołując się na co; dowodzić przy pomocy czegoś; I 112, 

122; II 158, 348; III 128, 134, 161, 215
 (się) – rozwodzić się na jakiś temat, wykładać co, szczegółowo opisywać, opowiadać, dowodzić; 

III 82, 88, 145, 152, 159, 181, 183, 192, 243; IV 10, 29, 44, 51, 94, 151, 166
 (komu co) – dowodzić, dowodnie komu co wykazywać, szczegółowo przedstawiać; IV 43, 59, 61, 130, 213
wyznanie – uznanie czego (za prawdziwe), oświadczenie o czym; I 152; III 302
wyznawać (kogo, co) – uznawać, oświadczać; I 63; III 135, 138, 173, 248, 277, 279, 290, 291, 293, 296, 

300, 305, 306
 – głosić z uwielbieniem, rozgłaszać; II 108
 (na kogo, na co) – wskazywać na kogo, na co jako na jedynie słuszne; III 266
wyznawanie (o czym) – oświadczanie o czym, przyznawanie racji czemu, uznawanie czego; III (marg.) 

293, 303
wzdać (komu co) – oddać komu co, przepisując prawa posiadania; III 225
wzięcie – zdanie, opinia, mniemanie; III 298
wzięty – szanowany, powszechnie przyjęty, praktykowany; IV (marg.) 13, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 30, 67, 

128, 157, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 180, 181, 182, 183, 192, 196, 201, 202
wzbudzenie – pobudzenie, poruszenie (do działania); III 203
wzywanie (świętych) – prośba o wstawiennictwo; I (marg.) 62, 62, (marg.) 76, 76, 156
wżdy – przecież, wszak, więc, jednak, przynajmniej; I 4, 6, 12, 13, 60, 83, 89, 94, 96, 97, 100, 139, 140, 157, 

215; II 29, 175, 195, 202, 215, 235, 243, 244; III 12, 70, 72, 80, 109, 115, 118, 231, 247; IV 113, 126, 174

za (zaż) – czy(ż); I 71; II 101, 158; III 138
 – na oznaczenie wynikowości lub uzasadnienia: po czym, następnie, dlatego, zatem; IV 81
zabawiać (się) (około czego) – zajmować się czym; II 22; III 301; IV 109
zabawiony – zajęty, zaprzątnięty; IV 60
zabażyć (się) (co komu) – zachcieć się, przyjść do głowy, uwidzieć się co komu; I 40, 123; II 208; IV 46
zabiegać (zabieżeć) (komu, czemu) – zapobiegać, przeszkadzać, uniemożliwiać, uprzedzać kogo, co; 

II 26; III 47, 151; IV 92
 (czemu) – starać się o co, krzątać się wokół czego, dokładać wszelkich starań, by coś uzyskać, dążyć 

do zaspokojenia czego; III 281
 (komu w co) – nadskakiwać komu, usilnie krzątać się wokół kogo w celu osiągnięcia zysku; III 173
 (się) – zapędzić się i oddalić od czego, rozpędzić się i brnąć za daleko; II 157; III 174; IV 145
zaburzony – rozsierdzony, zaniepokojony, będący w zamęcie, poróżniony; III 263
zaburzyć (się) – wywołać zamęt (bunt); I 18
zachować (komu co) – dochować, dotrzymać komu co, przestrzegać czego wobec kogo, postępować 

wedle zasad; III 13, 112
 (co) – utrzymać; III 213
 (się) – ustrzec się; ocalić się, uniknąć czego, dotrwać; II 152; III 167, 177
 (się) – utrzymywać się, trwać, istnieć, być; III 205
 (się) (w czym) – postąpić; IV 177



Słownik wyrazów archaicznych 623

zachowanie – poważanie, uznanie, znaczenie, wpływ; I 89; III 174, 282
 – zażyłość, ścisły związek; II 38, 42
 – utrwalenie, utrzymanie (związku), pozostanie; III 144, 154, 207
zachwycon (do nieba, do raju) – wzięty, zabrany, zaprowadzony; II 64, 82
zacząć (się) – począć się; I 107
zaćmiać – zaciemniać; I 76, 157
zadać (zadawać) (komu co) – podać komu co; I 100; IV 208
zadawienie – wdawanie się w co; III 213
zadawiony – zaduszony, uduszony; II 230, 240; IV 134
zadzierżeć – zatrzymać, zachować; I 41; II 138; III 136
zaginęły – zgubiony; III 17
zagładzony – zgładzony, wytępiony, zniszczony; I 79, 151
zakał – wada, ciężka przywara; III 13
zakaza – zakażenie, skaza, zepsucie; IV 37
zakażenie – zepsucie, skażenie; I 19; II 116; III 63
zakląć (kogo, co) – przekląć kogo, co; potępić, klątwą wyobcować kogo ze społeczeństwa; III 150, 

292, 295, 301; IV 124
zaklęt – wyklęty, przeklęty; taki, na którego rzucono przekleństwo; IV 82
zaklinać (zakląć) (kogo, co) – rzucać klątwę, przekląć, wykląć; I 83; III 296, 301; IV 120, 124
zaklinanie – wypędzanie; IV 157
zakrycie – skrycie, tajemnie, w niejednoznaczny sposób; II 193
zakrywać – ukrywać, taić; II 181; IV 24, 148
 (się) – ukrywać się, taić się; I 100; IV 209
zakunsztować – zażartować; IV 7
zalecać (się) (czym) – przypodobać się, jednać sobie przychylność; I 16
 (kogo, co) – zachwalać, wskazywać zalety, rekomendować; II 48; III 171, 178; IV 19
zalecanie – rekomendacja, wskazywanie zalet, polecanie, zachwalanie; III 174
zależeć (w czym, na czym) – być od czego zależnym, zależeć od czego; III 15, (marg.) 99, 99, 117, 118, 

120, 125; IV 61, 106 
 (na kogo, co) – być czyją powinnością, przynależeć do kogo (czego); II 57; III 190, 197
 (się) – stracić zdolność do działania, popaść w lenistwo, zgnuśnieć (w wyniku prożnowania); 

III 203
załoga (czyja) – podstęp, zasadzka; I 98; III (przedm.) 1, 3; III 139
zamiar – (w zamiar) zasadniczo, docelowo; IV 170
zamierzać (komu co) – wyznaczać granice, ograniczać, wymierzać, wyznaczać; II 67; III 122, 127, 

128, 228, 298; IV 65, 71, 89, 90
zamierzony – ograniczony, posiadający granice; IV 126
zamietać (co) – odrzucać, zarzucać, pogardzać; IV 196
zamykać (się) – mieścić się, zawierać się, ograniczać się do czego; II 12, (marg.) 14, 14, 56, 57, 86, 117, 

162, 164; III 2, 142, 144, 237; IV 58, 185, 186
 (w sobie) – mieścić, zawierać w sobie co; I 66; II 34, 110, (marg.) 111, 150; III 35, 101, 159, 302; 

IV 130, 131, 161
 – kończyć; II 89
 – mieścić, zawierać; III 2
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zapalony – (w odniesieniu do stanu chorobowego) zapalny; IV 60
zapamiętać (co) – wypuścić co z pamięci, zapomnieć; I 63, 82; IV 204
zaprzać (zaprzeć) – zaprzeczyć; I 10
 (się) (kogo) – zaprzeć się, wyprzeć się; I 150; III 68; IV 22, 115, 118
zarówno – jednakowo, w równym stopniu; I 148; II 243; III 68, 214, 220; IV 149
zarzucać (zarzucić) (kogo, co) – odrzucać, opuszczać; I 8, 28; II (przedm.) 2; II 96; III 27; IV 94
zasadzony (zasadzon) – ugruntowany, ufundowany, zbudowany; II 4 
zasię – na odwrót, przeciwnie, natomiast, z kolei; I 62, 67, 75; II 190, 249; III 199, 242; IV 49
 – z powrotem, na powrót, znowu; I 16, 53, 55, 65; II 48; III 18, 83, 88, 209, 278; IV 28, 139, 213
zasłany (zasłan) – posłany, odesłany, wysłany, wyprawiony; II 235
zastarzały – od dawna trwający, zakorzeniony; III 263
zastawiać (się) – bronić się, przytaczać co dla swej obrony, wymawiać się, szukać wymówki; IV 209
zastęp – hufiec; IV 2
zaszły – zapomniany, zatracony, zaginiony; I 48; III 17
zaś – znowu, ponownie, z powrotem; II 145
zataczać (obóz) – zakładać, rozkładać; III 123
zatrudnienie – zajęcie czasu, zapracowanie, przydanie trudności; III 48
zatrząsać (czym) – szermować; IV 8, 151
zatrzymawać – posiadać; I 65
zawada – przeszkoda, trudność; III 15
zawadzać (zawodzić) (się) – znajdować się, zdarzać się, dawać się widzieć, też: ścierać się z kim; 

I (przedm.) 3; I 15, 17, 56, 68, 89, 137; II 2, 25; III 88, 189; IV 116
zawarty – zamknięty; II 163
zawieść (zawodzić) (kogo czym) – oszukać, omamić, zwieść, zawód sprawić; I 18, 129; II 188; 

IV (przedm.) 2; IV 36
 (się) – błądzić, mylić się, oszukać się w powziętej nadziei; I 44
 – obarczyć ciężarem, przytłoczyć; IV 11
zawodzić (się) – oszukiwać się; I 44
 (kogo, co) – zwodzić, omamiać, pociągać; II 188; IV 36
zawołanie – nazwa; III 75, 78, 98
 – głośna sława; III 266
zawrzeć – zamknąć; I 4; II 165
zaźrzeć (zaźreć) (komu czego) – pozazdrościć; I 43, 89; II 57, 236; III 29; IV 192, 210
zbakać (kogo) – złajać, skarcić słowami; II 93, 177; III 241, 243; IV 54, 90, 115, 163
zbieżeć (zbieżyć, zbiegać) (się) – zejść się; II 228; III 118, 139, 153, 244, 253; IV 154, 170
zbór – (wielką literą) zgromadzenie (wiernych), Kościół; I 9, 16, 50, 56, 95, 120, 151; II (marg.) 3, 4, 

7, 10, 11, 15, 65, 73, 218, 223, 224; III (przedm.) 3; III 2, 5, 7, 9, 10, 20, 107, 110, 167; IV 9, 45, 155
 – zgromadzenie, rzesza, zbiorowość; I 74, 148; II 6; III 5, 6, 7, 9, 49, 76, 77, 80, 90, 156, 167, 294; 

IV 63, 93, 102, 163, 164
 – sobór, koncylium, synod, zjazd dostojników kościelnych; I 23, 157; III 47, 211, 288, 291, 294; IV 169
 (zdrob. zborek) – kościół niekatolicki, dysydencki; IV 39
zbrodzień (zbrodzeń) – zbrodniarz, złoczyńca, łotr, niegodziwiec; II 166
zbudzić – wzbudzić, podźwignąć (z grzechu), powołać; II 228; III 106, 187; IV 95
 – dawać początek życia, wyprowadzać do życia; III 202; IV 88
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zburzenie – wzburzenie; I 97
zcząć (się) – wszcząć się, rozpocząć się; III 230
zdechnąć – wyzionąć ducha, umrzeć nagłą śmiercią; III 151
zdrożno – źle, nagannie, niesłusznie; IV 197
zdrożny – niewłaściwy, niesłuszny, naganny, karygodny; III (przedm.) 5; III 46; IV 211
zdrożyć (co) – uczynić droższym, podnieść cenę; I 5
zejmować (się) – łączyć się cieleśnie; I 13
 – ogarniać, przenikać; I 42
zejść (się) – spotkać się; I 51, 160; III 51; IV 6
zelżenie – zniewaga, obraza; I (przedm.) 2
zelżony (zelżon) – znieważony, pohańbiony; II 219
zelżyć – znieważyć, pohańbić; I 143
zemknąć (się) (z czego) – ześlizgnąć się, oddalić się, wymknąć się; II 10
zeprzeć (kogo z czego) – wyprzeć, wyprowadzić kogo z czego, odwieść, wybić z głowy; I 47; III 295
zeście – śmierć; II 236; III 132
zezwać – wezwać, zwołać; III 156
zezwany – powołany; IV 57
zezwolić (zezwalać) (się) (dla czego) – umówić się, by coś czynić; IV 139
 (na co) – zgadzać się na co; IV 185
zgadzać (się) (na co) – przystawać, zezwalać na co; III 83
 (kogo, co) – czynić zgodę, godzić, jednać; III 127, 211, 246
zgarda – wzgarda, pogarda; IV 166, 196
zgardzenie – wzgardzenie, pogardzenie; I 10; III 307
zgardzić – wzgardzić; I 33; II 129; III 27
zgardzony – wzgardzony; IV 6
zgwałcić – pohańbić, sprofanować, naruszyć; II 99
zjawić (zjawiać) (co) – ukazać, objawić, jawnym uczynić; I 8, 42
 (się) – ukazać się jawnym (widzialnym); III (marg.) 131
zjednocić (się) – zjednoczyć się, połączyć się; III 19, 209
 (co czemu) – wcielić, przyłączyć co do czego; III 272
zlutować (się) – zlitować się, okazać litość; III 290
zlutowanie – zlitowanie, litość; IV 154
złomać (złomić) – złamać, rozłamać; II 165
złorzeczliwy – taki, który złorzeczy; życzący komu co złego, przeklinający; I 10
złościwie – złośliwie; II 101, 178
złościwy – złośliwy, pełen złości, skłonny do złorzeczenia, grzeszny, złoczyńca; I 67; II 155; III 6, 10, 

30, 68, 197, 203, 210, 294; IV 91, 205
złość – zły uczynek, nieprawość, grzech; I 15, 16, 17; II 108, 155, 175; III 14, 16, 74, 76, 121, 143, 199, 

301, 308
złożenie (kogo) – odwołanie, usunięcie kogo (z urzędu); III 293
złożony (złożon) (z czego) – pozbawiony czego, usunięty skąd, odwołany; III 269; IV 71, 82
złożyć (kogo, co) – pozbyć się, odwołać; I 144; III 292, 293, 300; IV 90
 (co) – zwołać; IV 73, 88
 – wskazać, postanowić; IV 90
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zmamiony – oszukany, zwiedziony; III 8, 15
zmarsk – zmarszczka, wada, przywara, skaza, plama; I 137; III 54, 62, 153
zmartwiony – obumarły; I 151
zmaza – plama, plugawość, brak czci, znieprawienie; I 19, 26, 137; III 54, 62, 153
zmazać (się) – splamić, skalać, zbrukać się; I 65
zmazany – splamiony, zbrukany; II 99, 155; III 64, 182; IV 154
zmienka – wzmianka; II 21, 76, 158, 184, 204, 229, 234; III 7, 78, 98, 116, 131, 132, 141, 156, 170, 233, 

259, 260, 262, 269 286, 297; IV 15, 76, 105, 174, 184 
zmóc (zmagać) (kogo) – obronić; IV 146
 – zmusić, przekonać; III 206
zmysł (zob. smysł) – umysł, rozum, zdolność pojmowania; II 205; III 28, 57
znaczyć (się) (z czego) – wyrażać się, okazywać się, wyłaniać się, wyjaśniać się; II 32, 57, 63, 76, 90, 

132, 137, 164, 180, 231, 245; III 59, 67, 72, 93, 97, 131, 157, 172, 180, 188, 227; IV 45, 70, 74, 102, 
114, 140, 160

znać (kogo, co) – przyznać; IV 92
 – uznawać; IV 148, 149, 152
 (się) – poznać się, rozpoznać się; III 46, 76, 181, 308
znajmość – umiejętność, wiadomość; II 99
znamienować (znamionować) (kogo) – naznaczać, znamieniem znaczyć; IV 15
 (co) – oznaczać, znaczyć, wyrażać, symbolizować; I 59; II 48, 112, 147, 150; III 55, 56, 93, 133, 222, 

247
 (się) – wyrażać się; II 95, 126, 164
znienacka – powoli, stopniowo, nie od razu; II (marg.) 227, 233, 234; III 24
znikać (czego) – unikać, zaniechać czego; I 78
znowić (co) – wznowić co; III 230, 292
znowion – wznowiony; IV 109
zostawić (kogo gdzie) – ustanowić kogo na swoje miejsce, osadzić kogo gdzie po sobie jako spuściznę; 

I 147
zrażać (zrazić) – niszczyć, odstręczać, zbijać, usuwać; III 46, 181
zrosnąć – wzrosnąć; III 33
zrost – wzrost; II 200; III 69
zruszon (zruszony) – poruszony, naruszony; III 65, 272; IV 185
zruszyć (o czym) – poruszyć, rozjątrzyć co; III 48
 (się) – zacząć się, powstać, rozpocząć się; III 269
zrządzony – przeznaczony, wybrany; III 53, 58, 59, 65, 99, 100
związek – spójność, łączność, wspólnota; I 11
zwiedzieć (co) – poznać, doświadczyć; IV 25
zwierzyć (komu co) – powierzyć komu co; III 236, 237
zwieść (zwodzić) (od kogo, kogo około czego) – oszukać, omamić kogo (przez kogo); I 18, 42, 43; II 43, 

178, 211, 212; III (przedm.) 2; III 9, 57, 135; IV 42, 72, 108
 (kogo od czego) – odciągnąć, oderwać; I (marg.) 42, 42
 (dokąd, gdzie) – zgromadzić, sprowadzić (do jakiego miejsca); III 300
zwionąć – zwiać, podmuchem rozwiać; II 14; IV 207
zwirzchni (zwirzchny) – główny, nadrzędny, wyższy w hierarchii; III 219; IV 53, 172
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zwirzchownie – powierzchownie, niegruntownie; II 41, 44, 135
zwirzchowny – powierzchowny, zewnętrzny; II 90, 91, 95, 121, 126, 127, 148, 157; III 24, 75, 101, 109; 

IV 27, 94, 154, 159
zwodzić (bitwę) – staczać bitwę, potykać się z nieprzyjacielem; III 178
zwojca (zwodźca) – zwodziciel; ten, który kogo zwodzi (omamia); oszust; I 63; II 177; III 8; IV 93
zwolennik – naśladowca, uczeń; I 11, 17, 88; II 31, 56, 61, 173, 196, 201, 204; IV 39
zwonić – dzwonić; III 308
zwyczajny – będący w zwyczaju, będący w użyciu, doświadczony, praktykowany; I 61; II 101, 206, 226, 

236; III 2, 103, 104; IV (przedm.) 3; IV 24, 29, 30, 157
zwyżyć (co na czym) – inaczej staropol. „zwyższyć”, tj. zyskać, wygrać co; IV 194
zzywać (co) – zwoływać; IV 65

żałomsza – nabożeństwo żałobne, egzekwie; I 156
żądliwość – pożądliwość, żądza, chciwość; I 19, 81
żegnać (co) – czynić nad czym znak krzyża, błogosławić, święcić; II 32; IV 15
żołtarz – psałterz; IV 1, 2
żywot – brzuch; II 150; III 118





Indeks  p ostaci ,  nazw ge ograf icznych,  
r uchów rel ig ijnych,  ksiąg  bibl i jnych  

i  ap ok r y f icznych*

 

Aaron [Aaron], (bibl.)…I 142, 148; II 138; III 166, 189, 220; IV 103
Abel [Abel], (bibl.)…II 91; III 24, 25
Abelard Piotr [Piotr] (Pierre Abélard / Petrus Abaelardus)…III 53
Abihu [Abiju, syny jego], (bibl.)…I 142; II 138; III 166, 189, 220; IV 173
Abiram [Abiron], (bibl.)…I 148; IV 173
Abraham [Abraam, Abram], (bibl.)…II 91, 105, 122, 123, 149, 150; III 24, 25, 202, 222; IV 88
Adam [Jadam, pirwszy rodzicy, Adam, Adam], (bibl.)…I 42, 129, 145; II 153; III 24; IV (marg.) 157, 198, 199
adamici [adamithae, adamiany, adamity]…I 111; II 237; III 40
Aecjusz z Antiochii [Aecyjus] (Aetius Antiochenus)…I 131
Aeriusz z Pontu [Aeryjusz, Aerius] (Aerius)…I 35, 50, 51; II 237; III (marg.) 88, 88, 91, 155, 158
Afryka [Afryka, Africa, afrycka kraina]…I 44, 47; III 53, 86, 241, 277, 285, (marg.) 288, 288
Agag [król], (bibl.)…I 140
Agapit I papież [Agapet] (Agapetus I)…III 292; IV 75
Agaton papież [Agatho, Agaton] (Agatho)…IV 76, 77, 124, 168, 175
agoniści [circumcelliones]…III 53, 99
Akacjusz [Acatius] (Acatius Constantinopolitanus)…IV (marg.) 120
Aleksander [Aleksander], (bibl.)…II 141; III 150
Aleksander z Aleksandrii [Aleksander] (Alexander Alexandrinus)…II 194, 195
Aleksandria [Aleksandryja]…III 87
alogowie [alogi]…III 103
Ambroży z Mediolanu [Ambroży święty, Ambroży, Ambrosius] (Aurelius Ambrosius)…I 12, 13, 86; 

III (marg.) 238, 238, (marg.) 262, 262
anabaptyści [nowokrzczeńcy, anabaptistae]…I 46, 56, (marg.) 84, 84, 89, 92, 109, 122, (marg.) 154, 

159; III 30, 76, (marg.) 129, 129, 145, 167, 181, 231; IV 30, 59, 204
Anaklet I papież [Anaklet, Anacletus, Anaklet święty] (Anacletus)…III (marg.) 158, 158, (marg.) 162, 

162, 166, (marg.) 249, 249, 252, 258, (marg.) 286, 286
Ananiasz [Ananijasz], (bibl.)…II 82; III 150, 151
Anastazjusz I [Anastasius, Anastazyjusz] (Flavius Anastasius I)…III (marg.) 255, 255; IV (marg.) 

122, 122

* Cyfry wyróżnione pismem pogrubionym sygnalizują, iż w objaśnieniach dana postać lub dany ruch religijny 
zostały opisane szerzej.
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Anastazy I z Antiochii [Anastasius Antiochenus] (Anastasius I Antiochenus)…III (marg.) 275
Anastazy II papież [Anastasius II, Anastasius Wtóry, Anastasius, Anastazyjusz Wtóry, Anastazyjusz] 

(Anastasius II)…III (marg.) 255, 255, 258; IV 117, (marg.) 122, 122
Anastazy z Tesalonik [Anastasius Thessalonicensis, Anastazyjusz] (Anastasius Thessalonicensis)… 

III (marg.) 172, (marg.) 253, 253
Anatoliusz [Anatolijusz] (Anatolius Constantinopolitanus)…III 299; IV 74
Andrzej Apostoł [Andrzej], (bibl.)…II 21
angelicy [anjeliki]…II 237
angielscy zbiegowie zob. Łaski Jan
Anglia [Anglija]…I 44, 49; III 41, 45
anglikanie [angielscy kacyrzowie, anglicani]…III 45; IV 204
Anicet papież [Anicetus] (Anicetus)…III (marg.) 162, 162
Anjoł zob. Gabriel
Anna [Anna, Samuelowa matka], (bibl.)…III 151
Anna prorokini [Anna prorokini], (bibl.)…IV 5
Annasz [Annasz]…I 83; III 201
Antiochia [Antiochija]…II 187, 189; III 293; IV 115, 134
antropomorfici [antropomorfity] zob. audianie
Antychryst [Antykryst, Ancykryst, Antychryst]…I 1, 63; III 214; IV 126, 129, 210
Antym I [Anthemius, Antemijusz, Antym, konstantynopolski patryjarcha] (Anthemius I Constanti-

nopolitanus)…III 292; IV 125
Apelles [Apelles] (Apelles)…II 237
apellici [Apelleiani]…III (marg.) 103, 103
Apolinary z Laodycei [Apollinaris, Apolinary Laodycki] (Apollinaris Laodicensis / Apollinarius Laodi-

censis)…I 16; III 299; IV 70
apolinaryści [Apollinaristae]…II 172; III 77
Apollos [Apollo], (bibl.)…IV 6
apostolicy [apostolici, apostoliki]…I 16; II 237
Apostoł zob. Paweł Apostoł
Arabowie zob. muzułmanie
archontycy [archontici]…III (marg.) 103, 103
Ariadna [Ariadne], (mit.)…IV (przedm.) 1
arianie [Ariani]…I 104, 105; II 194, 198; III (marg.) 103, 103; IV 59, 174
Ariminum zob. Rimini
Ariusz [Aryjusz, Arius] (Arius)…I 122; II 189, 194, 195, 196, 200, 237; III 47, (marg.) 87, 87; IV 55
Armenia [Armenija]…I 47
Atanazy Wielki z Aleksandrii [Athanasius, Atanazy, Athanasius Aleksandryński, Atanazyjusz święty 

Aleksandryński, Athanasius święty, aleksandryński patryjarcha] (Athanasius Alexandrinus / Atha-
nasius Magnus)…II 194, 195; III 212, 269, 271, 285, 291, 293; IV 68, 75, (marg.) 174, 174

Ateny [Ateny]…II 233
Attyk z Konstantynopola [Atticus] (Atticus Constantinopolitanus)…III 176
audianie [Audiani]…I 16; II 237; III 116
Audios [Audius, Audyjusz]…I 149; III (marg.) 114, 114
Augsburg [Auszpurk]…I 56; III 91
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Augustyn z Hippony [święty Augustyn, Augustyn, Augustinus, błogosławiony Augustyn, Augustyn 
święty, idem] (Aurelius Augustinus Hipponensis)…I (marg.) 12, 12, 13, (marg.) 50, (marg.) 85, 
85, (marg.) 98, 98, 99, (marg.) 114, 114, (marg.) 151, 151; II (marg.) 151, 151, (marg.) 174, 174, 
(marg.) 183, 183, 187, 215, (marg.) 225, (marg.) 241, 241; III (marg.) 159, 159, (marg.) 237, 237, 
238, (marg.) 267, 267, 277, (marg.) 283, 283, (marg.) 290, 290; IV (marg.) 14, 14, (marg.) 19, 19, 
21, 30, (marg.) 157, 157, (marg.) 176, 176, (marg.) 177, 177, 182, (marg.) 186, 186

Aureliusz z Kartaginy [kartaiński arcybiskup] (Aurelius Cartaginensis)…III 278
Azja [Azyja]…I 44, 47; II 26; III 86, 253; IV 67

Bakchus [Bacchus], (mit.)…III 8
Balaam [Balaam, prorok], (bibl.)…I 19, 37; II 215; IV 87, 88
Barnaba Apostoł [Barnaba, Barnabasz], (bibl.)…II 21; III 168, 169, 170
Bartłomiej Apostoł [Bartłomiej], (bibl.)…II 21
Bazyli Wielki z Cezarei [Basilius, Bazyli święty, święty Doktor] (Basilius Caesariensis / Basilius Ma-

gnus)…I 101; II (marg.) 96, 96; III (marg.) 224, 224, (marg.) 261, 261; IV (marg.) 15, 15, 19, 21, 
(marg.) 174, 174

Bazylides [Bazylides] (Basilides)…III 259
Berengar z Tours [Berengaryjusz] (Bérenger de Tours / Berengarius Turonensis)…II 237; III 91
Bernard z Clairvaux [Bernardus, święty Biernat, Bernat święty] (Bernardus Claraevallensis)…I (marg.) 

50, 50; III 53 (marg.) 268, 268
Besaleel [Beseleel], (bibl.)…IV 106
biskup abryceński zob. Robert de Abrincis
biskup zob. Juliusz I papież
biskup zob. Marcjan z Arles
Bitynia [Bitynija]…III 253
bliźnięta zob. Jakub; zob. Ezaw
Bonifacy II papież [Bonifatius II, Bonifatius Wtóry, Bonifatius] (Bonifatius II)…III (marg.) 254, 254, 

258, (marg.) 278, 278
Bonifacy III papież [Bonifatius] (Bonifatius III)…III 280
Bosor [Bozor], (bibl.)…I 19
bracia czescy [czechowie]…III 130, 135, 304
Brenz Johann [Brencyjusz] (Johann Brenz / Ioannes Brentius)…I 56, 59, 77, 87; II 190
Bucer Martin [straszburczanie dla łakomstwa…pozbyli, Bucer, Bucerus] (Martinus Bucerus)…I 33, 

56, 57, (marg.) 61, 61, (marg.) 62, 62, (marg.) 63, 63, (marg.) 67, 67, (marg.) 68, 68, (marg.) 72, 
72, 77, 87, 122; II 190; III 83

Bugenhagen Jan [Pomeran] (Johannes Bugenhagen / Ioannes Bugenhagen / Doctor Pomeranus)…II 190
Bullinger Heinrich [Bullingerus] (Henricus Bullingerus)…I (marg.) 42, 42, (marg.) 63, 87, (marg.) 

154, 154; II 190

Capito Wolfgang [Capito] (Wolfgang Köpfle / Wolfgangus Fabricius Capito)…II 190
Casulanus [Casulanus]…IV (marg.) 14
Catharinus Ambrosius [Catharinus] (Ambrosius Catharinus)…I (marg.) 66
Celestiusz [Celestyjusz] (Caelestius)…III 290
Celestyn I papież [Celestyn, papież] (Caelestinus I)…III 298; IV 71
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Cerdon [Cerdo, Cerdon] (Cerdo)…II 170, 237; III 259
cerdonianie [Cerdoniani, cerdonijany]…II 170; III 40
Cerera [Ceres], (mit.)…III 8
Cerynt [Cerinthus] (Cerinthus)…II 26
cesarz zob. Konstancjusz II
cesarz zob. Konstantyn I Wielki
cesarz zob. Konstantyn IV Pogonatos
cesarz zob. Marcjan
cesarz pogański zob. Kommodus, Septymiusz Sewer
cesarzowa zob. Pulcheria
Cezarea [Cezarea]…II 235
Chalcedon [Chalcedona, Kalcedona]…III 301; IV 55, 73, 82
Cham [Cham], (bibl.)…III 202
Charybda [Charibdis], (mit.)…I 124
Chemnitz Martin [drugi] (Martinus Chemnitius)…III 42
Chore zob. Korach
chrześcijanie obrządku wschodniego [grecy a Ruś, Ruś a grekowie, grekowie, greki, Ruś, drudzy, 

grekowie i Ruś, Ruś i grekowie]…II 244; III 30, 49, 135, 154, 155, 191, (marg.) 205, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 269, 274, 294, 295, 304; IV 109, 124, 151, 156, 175, 204

chrześcijanie obrządku zachodniego [łacinnicy]…II 89; III 5, 49, 74, 274; IV 175
circumcelliones zob. agoniści
Cochläus Johannes [Cochlaeus] (Johannes Dobeneck / Ioannes Cochlaeus)…I 87, (marg.) 89, 89
Corvinus Anton [Korwin] (Anton Rabe / Antonius Corvinus)…I 56; II 190
Cybele [Cybele], (mit.)…III 8
Cyceron [Cyceron] (Marcus Tullius Cicero)…IV (przedm.) 3
Cylicja [Cylicyja]…IV 134
Cypr [Cypr]…III 241
Cyprian z Kartaginy [święty Cypryjan, Cypryjan święty męczennik, Cypryjan święty, święty mę-

czennik Cypryjan, Cypryjan, Cyprianus, święty Doktor, idem] (Thascius Caecilius Cyprianus / 
Cyprianus Carthaginensis)…I 36, 53, (marg.) 132, 132, (marg.) 152, 152, (marg.) 154, 154; II 184, 
(marg.) 188, 188, 215; III (marg.) 112, 112, 113, (marg.) 116, 116, (marg.) 172, 172, (marg.) 213, 
213, (marg.) 217, 217, (marg.) 260, 260, (marg.) 261, 261, (marg.) 277, 277, (marg.) 304, 304; 
IV (marg.) 39, 39, 40, (marg.) 81, 81, (marg.) 156, 156, 180, (marg.) 205, 205

Cyrus [Cyrus] (Cyrus Alexandrinus)…IV 124
Cyryl z Aleksandrii [Cyrillus] (Cyrillus Alexandrinus)…I (marg.) 116, 116; III 298; IV 71
Czechowic Marcin [Czechowic] (Martinus Czechovitius)…I 77
czechowie zob. bracia czescy
Czechy [Czechy]…I 44, 49; III 41, 81, 91
człowiek, który niedawno nastał zob. Luter Marcin

Damazy I papież [Damazy, Damasus, papież] (Damasus I)…III (marg.) 263, 263, 271, 273, (marg.) 
277, 277, (marg.) 288, 288, (marg.) 289, 289, 299; IV 69, (marg.) 70, 70

Daniel [Daniel, Daniel], (bibl.)…I 63, 83; II 124; III 24, 133; IV 94
Datan [Datan], (bibl.)…I 148; IV 173
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Dawid [Dawid], (bibl.)…I 9, 15, 51, 65; II 8, 9, 20, 23, 86, 87, 129, 149, 165, 205, 250, 251; III 6, 9, 28, 
37, 82, 128, 147, 203, 220, 226, 283; IV (przedm.) 3; IV 87, 95, 107, 184

Decentiusz [Decentius] (Decentius), biskup Gubbio…IV (marg.) 26
Dioklecjan [Dyjoklecyjan] (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus)…IV 118
Dionizy Areopagita [Dionysius, Dionysius Areopagita, święty Dionysius Areopagita, Dziwisz święty] 

(Dionysius Areopagita)…II (marg.) 76, 76, (marg.) 95, 95, (marg.) 99, 99, (marg.) 241, 241; 
III (marg.) 158, 158, (marg.) 162, 162, 166, (marg.) 192, 192; IV (marg.) 156, 156

Dionizy z Aleksandrii [Dyjonizyjusz święty] (Dionysius Alexandrinus)…IV 81
Dioskur I [Dyjoskor, Dioscorus] (Dioscorus Alexandrinus)…II 189; III 300, 301; IV 55, 72, 73
Doktor zob. Hieronim ze Strydonu
Donat [Donat, Donatus] (Donat z Casae Nigrae, Donatus Magnus)…I 35; II 66, 189, 237; III 53, 

(marg.) 86, 86, 91
donatyści [Donatistae]…I (marg.) 151, 151; II (marg.) 241; III 30; IV (marg.) 19, 59
Dürer Albrecht [Albertus Durerus] (Albertus Durerus)…I (marg.) 68
dwóch legatów [dwa legatowie] zob. Hilary, Renatus
dziecię zob. Izmael

Ebion [Ebijon] (Ebion)…II 26
ebionici [Ebionithae]…III (marg.) 103, 103
Eck Johannes [Eckius] (Johannes Mayer / Ioannes Eckius)…I 73
Efez [Efez]…II 189, 241; III 7, 128, 148, 149, 156, 295, 300; IV 55
Egipt [Ejipt, Egipt]…II 121; III 87, 241
Eleazar [syny jego], (bibl.)…III 166, 189, 220
Elimas [Elimas Czarnoksiężnik], (bibl.)…III 150, 151
Emaus [Emaus]…II 31
enkratyści [encratitae, Tatiani]…I 16; II 237; III (marg.) 103, 103
Enosz [Enos], (bibl.)…III 24, 25
Epifaniusz z Salaminy [Epiphanius, Epifanijusz, idem] (Epiphanius Salaminensis)…I (marg.) 50, (marg.) 

149, 149; II (marg.) 21, 21, (marg.) 23, 23, 175, (marg.) 186, 186, (marg.) 212, 212; III (marg.) 84, 
(marg.) 103, (marg.) 114, (marg.) 116, 116, (marg.) 158, 158, (marg.) 236, 236, (marg.) 283, 283

Erazm z Rotterdamu [Erasmus Roterodamus, Erasmus Roterodam] (Geert Geerts / Desiderius Erasmus 
Roterodamus)…III (marg.) 156, 156, 159

euchici [euchitae, euchity]…I 16; II 237
Eugeniusz III papież [Eugenius] (Bernardo de Pisa / Eugenius III)…III (marg.) 268
Eulaliusz z Aleksandrii [Eulalius, Eulalijusz] (Eulalius Alexandrinus)…III 254, (marg.) 275, (marg.) 

278, 278
eunomianie [Eunomiani]…I 104; II (marg.) 76, 194, 198; IV 174
Eunomiusz z Kyziku [Eunomijusz, Eunomius] (Eunomius Cyzicenus)…II 66, 195, 196, 200, 237
Europa [Europa]…III 86
Eutyches [Eutyches]…I 122; II 189; III 292, 300; IV 55, 175
eutychianie [Eutychiani]…II 199; IV 59
Euzebiusz z Cezarei [Eusebius, Euzebijusz Cezaryński, Euzebijusz] (Eusebius Pamphili / Eusebius Cae- 

sariensis)…II (marg.) 16, 16, (marg.) 21, 21, (marg.) 26, 26, (marg.) 76, 175, (marg.) 186, 186; 
III (marg.) 176, 176, (marg.) 296, 296; IV (marg.) 81, 81
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Euzebiusz z Nikomedii [Euzebijusz] (Eusebius Nicomediensis)…III 270
Ewa [Jewa, pirwszy rodzicy, Eva], (bibl.)…I 42, 129, 145; II 153; III 57; IV (marg.) 157, 197, 198, 199
Ewagriusz [Evagrius] (Evagrius)…III (marg.) 155
Ewagriusz Scholastyk [Evagrius] (Evagrius Scholasticus)…III (marg.) 300
Ewangelista [Ewanjelista] zob. Jan Ewangelista
Ewodiusz [Enodyjusz] (Euodius / Evodius)…III 176
Ezaw [Esau], (bibl.)…II 103
Ezechiasz [Ezechijasz], (bibl.)…IV 3
Ezechiel [Ezechijel], (bibl.)…II 127, 182; III 182, 189

Faber Johann [Ioannes Faber] (Johann Heigerlein / Johann Fabri / Ioannes Faber)…I 87
Feliks I [Pirwszy] (Felix I)…IV 120
Feliks antypapież [Felix, Feliks] (Felix)…III (marg.) 285, (marg.) 291, 291; IV (marg.) 68, 68, 75, 121
Feliks II papież [Feliks Wtóry, Felix, Wtóry] (Felix II)…IV 117, (marg.) 120, 120
Filemon [Filemon], (bibl.)…II 35, 47
Filip zob. Melanchton Filip
Filip Apostoł [Filip], (bibl.)…II 21
Filip diakon [Filip], (bibl.)…II 80; III 108, 157, 165; IV 156
filipowie zob. gnostycy
Flacius Illyricus Matthias [Flacyjusz] (Matija Vlačić / Matthias Flacius)…I 57, 70, 71; III 42
Flawian [Flavianus, Flawijan] (Flavianus)…III 212, 300
Fokas [Fokas, Phoca] (Phocas / Phoca)…III 279, (marg.) 280, 280, 281
Fortunatian [Fortunatianus] (Fortunatianus), biskup Sicca Veneria…IV (marg.) 176
Fotyn z Sirmium [Photinus, Focyn] (Photinus)…I 107; II 66, 168, 237
Francja [Francyja]…I 44, 50; III 87, 261, 295; IV 183
Frankonia [Frankonija]…I 18
Fryderyk III Wettyn [kurfirst saski] (Friedrich III. von Sachsen)…I 89
Frygia [Frygija]…III 84

Gabriel [Anjoł], (bibl.)…III 82
Galacja [Galacyja]…III 253
Galilea [Galileja], (bibl.)…III 134
Gamaliel [Gamalijel], (bibl.)…II 178
Gelazy I [Gelazyjusz] (Gelasius I)…IV 127
Genewa [Genewa]…III 81
gnostycy [gnostyki, gnostici, filipowie]…II 237; III 40, (marg.) 103, 103
Goliat [Goliat], (bibl.)…I 29
Gracjan [Gracyjan] (Gratianus de Clusio)…IV 122
Grecja [Grecyja]…I 47; II 25; III 87, 241, 269, 295; IV 67
Grecy [Grekowie, Greki]…III 5, 170, 266; IV (przedm.) 1
grecy zob. chrześcijanie obrządku wschodniego
Grek zob. Ireneusz z Lyonu
Grzegorz I Wielki papież [Grzegorz, Grzegorz święty, idem, święty Grzegorz] (Gregorius Magnus)… 

I (marg.) 85, 85; III (marg.) 275, 275, 277
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Grzegorz III papież [Grzegorz Trzeci, Grzegorz] (Gregorius III)…IV 109, 110
Grzegorz z Nazjanzu [Gregorius Nazanzenus, Nazanzenus, Nazanzen święty] (Gregorius Nazanzenus)… 

I (marg.) 104, 104; II (marg.) 76, 76; III 266
Gwalther Rudolf [Gualterus] (Rudolphus Gualterus Tigurinus)…I (marg.) 63

Hadrian I papież [Adryjan] (Hadrianus I)…IV 78, 109, (marg.) 110
Hagar [Agar], (bibl.)…II 150
Heli [Heli], (bibl.)…III 201
Helwidiusz [Helwidyjusz] (Helvidius)…II 237
Henoch [Enoch], (bibl.)…III 24, 25
herakleonici [Heraclionithae]…III (marg.) 103, 103
Hermes Trismegistos [Mercurius Trismegistus]…III 23
Herod Antypas [Herod tetrarcha], (bibl.)…III 169
Hieronim ze Strydonu [Hieronymus, Hijeronim święty, Hijeronim, Doktor, święty Doktor] (Sophro-

nius Eusebius Hieronymus / Hieronymus Stridonensis)…I (marg.) 17, 17, (marg.) 50; II (marg.) 16, 
16, (marg.) 165, 165, (marg.) 182, 182, (marg.) 183, 183, (marg.) 186, 186, 187, 215; III 134, 148, 
(marg.) 155, 155, 159, (marg.) 263, 263, 266

Hilary [dwa legatowie] (Hilarius)…IV 72
Hilary papież [Hilarius, Hilaryjusz, Hilaryjusz święty] (Hilarius)…III 287
Hilary z Poitiers [Hilarius] (Hilarius Pictaviensis)…I (marg.) 115, 115; IV (marg.) 174, 174
Hiob [Job], (bibl.)…II 55, 91; III 24, 25; IV 90
Hiszpania [Hiszpanija]…I 44; III 87
Hofni [syny jego], (bibl.)…III 201
Homer [Homer] (Homerus)…III 147
Honoriusz I papież [Honoryjusz Pirwszy, Honorius] (Honorius I)…IV 117, (marg.) 124, 124
Hozjusz z Kordoby [Ozyjusz] (Osius Cordubensis)…IV 68
Hugo Eterianus [Hugo Etherianus] (Hugo Etherianus)…III (marg.) 274, 274
Hus Jan [Hus] (Johann Hus / Ioannes Hus)…I 35, 49, 51; II 237; III 53, 82, 91, 305; IV 213
husyci [husowie]…III 30, 99, 154, 155, 167, 179, 193; IV 204
Hymeneusz [Hymeneusz], (bibl.)…II 141; III 150

Ignacy Antiocheński [Ignatius, Ignat] (Ignatius Antiochenus)…III (marg.) 158, 158
Illyriciani [Illyriciani]…IV 59
Indie [Indyje, Indyja]…I 44, 47; III 208
Innocenty I [Innocentyjusz, Innocentius] (Innocentius I)…III 290; IV (marg.) 26, 26, 82
Irena z Aten [Irena, Irene (bł.), Irena] (Irene Atheniensis)…IV 78, 109
Irena z Chazarów [Irene (bł.)] zob. Irena z Aten
Ireneusz z Lyonu [Irenaeus, Ireneusz, święty biskup, Ireneusz Lugduński, Ireneusz święty, Doktor 

święty, Grek, święty Męczennik] (Irenaeus Lugdunensis)…III (marg.) 259, 259, 296; IV (marg.) 
25, 25, 26, (marg.) 172, 172, 180, 181, (marg.) 206, 206, 207

Itamar [syny jego], (bibl.)…III 166, 189, 220
Izaak [Izaak], (bibl.)…II 91, 105, 149, 150
Izajasz [Ezaijasz, Prorok], (bibl.)…I 14; II 19, 80, 103, 127, 153, 178, 219, 250; III 24, 28, 82, 132, 134; 

IV 104, 187
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Izmael [dziecię], (bibl.)…II 150
Izrael zob. Jakub
Izyda [Isis], (mit.)…III 8
Izydor [Sydor albo Izydor Rusin, Izydor] (Isidorus Kioviensis)…III 209, 302

Jadam zob. Adam
Jagiełło zob. Władysław II Jagiełło
Jakub [Iacobus], (bibl.) brat Jezusa Chrystusa…III (marg.) 158; IV (marg.) 33
Jakub [Jakub, Jakob, Izrael], (bibl.) patriarcha, zwany Izraelem…II 15, 91, 103, 105; III 133, 142, 147, 

187, 189, 222; IV 103
Jakub Apostoł [święty Jakub], (bibl.)…I 22, 67; II 20, 49, 179; III 67, 82
Jambres [Jambres], (bibl.)…I 10
Jan zob. Jon
Jan II papież [Ioannes, Jan] (Ioannes II)…III (marg.) 272, 272
Jan VII Paleolog [Jan Paleolog, Palaeologus] (Ioannes VIII Palaeologus)…III 209, 302
Jan XXII papież [Jan XXII, Ioannes XXII] (Ioannes XXII)…IV 117, (marg.) 123, 123
Jan Chryzostom [Chrisostomus, Chryzostom święty, Jan święty Złotousty, Chrysostomus, Chryzostom] 

(Ioannes Chrysostomus)…I (marg.) 16, 16, (marg.) 62, 62; III 176, 212, (marg.) 239, 239; IV (marg.) 
16, 16, 82, (marg.) 157, 157

Jan Chrzciciel [święty Jan Krzciciel, Jan święty, Jan Krzciciel święty, Jan święty Krzciciel], (bibl.)… 
I 9; II 24; III 55, 95, 200; IV 94

Jan Ewangelista [Jan święty, święty Jan, Jan, Ioannes, Ewanjelista], (bibl.)…I 11, 15, 41, 42, 63, 102; II 
10, 16, 17, 20, 21, (marg.) 26, 26, 27, 28, 29, 52, 54, 61, 64, 67, 70, 101, 118, 144, 163, 168, 170, 194, 
204, 219, 243, 248; III 27, 52, 62, 67, 71, 78, 90, 95, 103, 106, 107, 108, 157, 165, 171, 186, 214, 222, 
259, 295; IV 51, 95, 132, 154, 155, 181, 205

Jan Prezbiter [Popijan]…III 208
Jan z Damaszku [Damascenus, Damascen] (Jan Damasceński / Ioannes Damascenus)…IV (marg.) 

17, 17
Jannes [Jannes], (bibl.)…I 10
January [Ianuarius, Januaryjusz] (Ianuarius)…IV (marg.) 19, 19, (marg.) 186, 186
Jeremiasz [Hijeremijasz, Prorok], (bibl.)…I 41; II 15, 78, 123, 128, 192; IV 199
Jeroboam [król, Hieroboam], (bibl.)…III 116; IV 173
Jerozolima [Hijeruzalem, Jeruzalem]…II 61, 71, 72, 222, 223, 231, 232, 235; III 95, 134; IV 45
Jerycho [Hijerycho]…III 93
Jetro [Jetro], (bibl.)…II 215
Jewa zob. Ewa
Jezus Chrystus [Pan Krystus, Krystus, Syn Boży, Pan, Syn, On, Jezus Krystus, Christus, Pan Jezus 

Krystus, Syn Człowieczy, Mesyjasz, Mistrz, Zbawiciel, Bóg, Jezus Kryst, Boży Syn, Krystus Jezus, 
Lew z pokolenia Judowego, Baranek, Jezus Nazarański, Dominus, Pan Zbawiciel, Krystus Pan, 
Oblubieniec], (bibl.)…I 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 76, 81, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 
107, 109, 112, 121, 123, 137, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157; II 9, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, (marg.) 29, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 54, 
55, (marg.) 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, (marg.) 67, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 
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84, 85, 87, 90, 92, 93, 95, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 117, 119, 120, 128, 131, 134, 136, 
137, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 173, 176, 
177, 178, 179, 180, 185, 188, 189, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 
211, 212, 214, 215, 217, (marg.) 218, 218, 219, 220, 221, 222, 225, (marg.) 226, 226, 227, 228, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, (marg.) 239, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 253;  
III (przedm.) 4; III 2, 4, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 
101, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 150, 151, 153, 157, 160, 167, 168, 175, 182, 185, 187, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 203, 
204, 205, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, (marg.) 221, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 
230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, (marg.) 240, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 
252, 256, 257, 260, 261, 263, 264, 265, 269, 274, 275, 276, 279, 284, 286, 287, 289, 291, 294, 295, 
301, 302, 303, 304, 305, 306; IV (przedm.) 3; IV 4, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
101, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 137, 138, 140, 
141, 142, (marg.) 143, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 
195, 196, 200, 201, 203, 209

Jon [Jan], (bibl.) ojciec Szymona Piotra…III 242, 243
Jonadab [Jonadab], (bibl.)…IV 199
Jonas Justus [Jonasz] (Iustus Ionas)…II 190
Jonatan [Jonat, Jonatas], (bibl.)…IV 198
Jowinian [Iovinianus, Jowinijan, Jowijan, Jowinijanusz] (Iovinianus)…I 50, 51; II 237; III (marg.) 88, 88
Jozjasz [Jozyjasz], (bibl.)…III 24
Jozue [Jozuasz, Jozue], (bibl.)…II 138; III 93; IV 2, 106
Józef II patriarcha [Józef] (Josephus II)…III 209, 302
Józef Flawiusz [Iosephus, Józef] (Ioseph ben Mathitjahu / Iosephus Flavius)…III (marg.) 201, 201
Juda [Juda], (bibl.) syn patriarchy Jakuba…II 15
Juda Tadeusz Apostoł [święty Judasz, Judasz Tadeusz, Judasz święty], (bibl.)…I 13, 41; II 53; IV 204
Judasz Apostoł [Judasz, Judasz Iskaryjot], (bibl.)…I 65; II 20; III 67, 131, 132, 143, 157, 242; IV 87, 129
Judyta [Judyt], (bibl.)…IV 90
Julian [Julijan] (Iulianus)…IV 72
Juliusz I papież [Julijasz, Julijusz, Iulius, Julijusz papież Pirwszy, biskup, namiastek Piotrowy, porucz-

nik Krystusowy] (Iulius I)…III 269, 270, 271, (marg.) 285, 285, 293, 294; IV (marg.) 68, 68, 80
Juliusz II papież [Julijusz] (Giuliano della Rovere / Julius II)…I 84
Juliusz III papież [Julijusz Trzeci] (Giovanni Maria Ciocchi del Monte / Iulius III)…IV 168
Justyn I [Iustinus] (Iustinus I)…III (marg.) 278, 278
Justynian I Wielki [Iustinianus, Justynijan] (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus / Iustinianus I Mag-

nus)…III (marg.) 272, 272, 292

kacerz zob. Montanus
Kajfasz [Kajfasz]…I 83; II 215; III 201; IV 87
Kalwin Jan [Kalwin, Calvinus] (Jean Calvin / Ioannes Calvinus)…I 56, 57, 59, (marg.) 64, 64, 87, 89; 

II 190, 221; III 82, 83, 305; IV 213
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kalwiniści [drudzy, Calviniani]…III 65; IV 204
Kapadocja [Kapadocyja]…III 253
Karlstadt Andreas [Carolstadius, Karolstadyjusz] (Andreas Bodenstein / Andreas Carolstadius / An-

dreas Carlostadius)…I (marg.) 68, 68, 89, 92; II 190; IV 109, 210
kartagiński arcybiskup [kartaiński arcybiskup] zob. Aureliusz z Kartaginy
katafrygowie [cataphryges, katafrygi, phrygastes]…I 8; II 237; III 84
katarzy [cathari, katary] zob. nowacjanie
Kefas zob. Piotr Apostoł
kielisznicy zob. utrakwiści
Klemens z Aleksandrii [Klemens Aleksandryński] (Titus Flavius Clemens / Clemens Alexandrinus)…

II 16
Klemens I papież [Clemens, Klimunt, Klimunt święty] (Clemens I / Clemens Romanus)…II (marg.) 

95, 95, (marg.) 212, 212; III (marg.) 158, 158, (marg.) 162, 162, 166, 176, 249; IV (marg.) 33, 33, 
(marg.) 156, 156, 168

Kommodus [pogański cesarz] (Lucius Aurelius Antoninus Commodus)…III 295
Konstancjusz II [Konstancyjusz, cesarz] (Flavius Iulius Constantius / Constantius II)…III 270, 293, 

294; IV 56, 119, 121
Konstantyn I Wielki [Konstantyn, Konstantyn Pirwszy, Constantinus, cesarz] (Flavius Valerius Con-

stantinus / Constantinus I Magnus)…I 133; III 47, 279, (marg.) 280, 282, 283, 284, 286; IV 56, 205
Konstantyn IV Pogonatos [Konstantyn, Constantinus, cesarz] (Constantinus IV Pogonatus)…IV 76, 

77, 124
Konstantyn V Kopronim [Konstantyn, Konstantyn (błędnie)] (Constantinus V)…IV 109
Konstantyn VI [Konstantyn, Constantinus] (Constantinus VI)…IV 78, 109, (marg.) 110
Konstantynopol [Konstantynopol]…III 292; IV 55, 79
Korach [Chore], (bibl.)…I 148; IV 173
Korneliusz [Kornelijusz], (bibl.)…II 78, 81
Korneliusz papież [Cornelius, Kornelijusz] (Cornelius)…I (marg.) 132, 132, (marg.) 152; II 188; III 

114, (marg.) 116, (marg.) 172, (marg.) 217, (marg.) 260, 260, (marg.) 261, 261, (marg.) 277, 277; 
IV 180, 181

Korynt [Korynt]…II 235; III 109
Kreta [Kreta]…III 156
król zob. Agag
król zob. Jeroboam
Królewiec [Królewiec]…I 56; III 42, 81, 91
królowa zob. królowa etiopska, Kandake
królowa etiopska, Kandake [królowa, królowa murzyńska], (bibl.)…II 80; IV 156
królowa murzyńska zob. królowa etiopska, Kandake
książę z Kapernaum zob. urzędnik królewski z Kafarnaum
kwartodecymanie [tesareskie dekantyty, quartodecimani, téssares kaí dekatítai]…II 237; III (marg.) 

114, 114, (marg.) 295, 295
Kwintus [Quintus] (Quintus), biskup mauretański…III (marg.) 261
Kwintyn [Quintinus] (Quintinus)…III (marg.) 261

Lauterwald Matthias [drugi] (Matthias Lauterwaldus)…III 42
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Leon I Makelles [Leo, Leon] (Leo I)…IV (marg.) 175, 175
Leon I Wielki papież [Leo Pirwszy, Leo, Lew, Leon, papież, Leo święty] (Leo I Magnus)…III (marg.) 

172, 172, (marg.) 240, 240, (marg.) 253, 253, 258, 299, 300; IV 72, 73, 74, 127, (marg.) 175, 175, 185
Leon III Izauryjczyk [Leon] (Leo III Isaurianus)…IV 109
Leon IV Chazar [Konstantyn (bł.)] (Leo IV)…IV 109
Leon X papież [Leo, Leon] (Giovanni di Lorenzo de’ Medici / Leo X)…I (marg.) 64, 83
Liberatus z Kartaginy [Liberatus] (Liberatus Carthaginensis)…IV 71
Liberiusz papież [Liberyjusz, Liberius] (Liberius)…IV 117, (marg.) 119, 119, 121
Lipsk [Lipsk]…I 56
Litwa [Litwa]…I 127; IV 26, 116, 156
Lombardia [Lombardyja]…III 87
Lot [Lot]…III 24
Lucjusz Cyrenejczyk [Lucyjusz Cyreński], (bibl.)…III 169
Lucyfer z Calaris [Lucyfer] (Lucifer Calaritanus)…I 50; II 237
Ludwik IV Bawarski [Ludwik] (Ludovicus IV Bavaricus)…IV 123
Luter Marcin [Luter; Lutherus; idem; człowiek, który niedawno nastał; mistrz] (Martin Luther / Marti-

nus Lutherus)…I (przedm.) 1; I (marg.) 7, 7, 8, 9, (marg.) 10, 10, 13, 16, 17, (marg.) 18, 18, (marg.) 
19, (marg.) 20, (marg.) 21, (marg.) 22, 31, 38, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, (marg.) 
60, 60, (marg.) 61, 61, (marg.) 63, 63, (marg.) 64, 64, (marg.) 65, 65, (marg.) 66, 66, (marg.) 67, 67, 
(marg.) 68, 68, (marg.) 69, 69, 72, (marg.) 73, 73, (marg.) 74, (marg.) 75, 75, (marg.) 76, (marg.) 
77, 77, (marg.) 78, (marg.) 79, 79, (marg.) 81, 82, 83, (marg.) 84, 84, (marg.) 85, 85, 86, 87, (marg.) 
89, 89, 90, 91, 95, (marg.) 96, 96, 97, 100, 101, (marg.) 118, 118, 122, (marg.) 126, 126, 154, 157, 
158; II (przedm.) 1; II 166, 181, 190, (marg.) 213, 213, 221; III 42, 53, 82, 83, 99, 305; IV 8, 30, 109, 
194, 209, 213

luteranin [luteran, luteranowie, lutrowie, niemieccy kacyrzowie, uczniowie jego, Lutherani]…I 7, 
(marg.) 19, 46, 54, 56, 57, 101, 102, 122, (marg.) 156, 159; II 11, 12, 237, 252; III 1, 30, 35, 43, 45, 
53, 65, 76, 91, 99, (marg.) 104, 104, 117, 130, 135, 145, 154, 155, (marg.) 161, 161, 167, 171, 179, 
181, 193, 247, 279; IV 41, 59, 189, 204

łacinnicy zob. chrześcijanie obrządku zachodniego
Łaski Jan [nasz jeden Polak, angielscy zbiegowie] (Ioannes a Lasco / Ioannes Lascus)…III 45, 305
Łukasz Ewangelista [Łukasz święty, święty Łukasz, Łukasz, Lucas, ewanjelista]…I 111; II 15, 16, 18, 

20, (marg.) 25, 25, 31, 32, 34, 60, 62, 72, 203, 204, 205, 212, 229, 249; III 7, 78, 98, 136, 138, 142, 
148, 156, 164, 165, 169, 171; IV 4, 5, 45, 95, 132

macedonianie [Macedoniani]…I 104, 106; IV 174
Macedoniusz [Macedonijusz] (Macedonius)…II 66, 237; III 48; IV 55, 70
Maciej Apostoł [Matyjasz, Maciej święty], (bibl.)…II 21; III 131, 142, 176, 227
Magdeburg [Majdemburk, Majdeburk]…I 56, 57
Magnus…III (marg.) 116
Mahomet [Mahometh] (Muhammad Ibn Abd Allah / Mahometus)…II 172
Maksymian [Maksymijan] (Marcus Aurelius Valerius Maximianus / Maximianus Herculius)…IV 118
Malachiasz [Prorok, Malachijasz], (bibl.)…I 4, 27; II 130; III 182; IV 33
Manaen [Manasem], (bibl.)…III 169
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manichejczycy [Manichaei]…I 8, 16; II 171, (marg.) 224, 237; III 40, 76
Manicheusz [mistrz, Manicheusz] (Mani / Manes / Manichaeus)…I 8, 35, 122; III 91
Manuel I Komnen [Emanuel] (Manuel I Comnenus / Emanuel I Comnenus)…III (marg.) 274, 274
Marceli I papież [Marcellus] (Marcellus I)…III (marg.) 252, 252, 253, 258
Marcelin papież [Marcelin, Marcellinus] (Marcellinus)…III 285; IV 117, (marg.) 118, 118
Marchołt…IV 41, 47
Marcjan [Marcyjan, cesarz] (Flavius Marcianus Augustus)…III 48, 299, 301; IV 56, 73, 74
Marcjan z Arles [biskup] (Martianus)…III 261
Marcjon [Marcyjon] (Marcio)…II 66, 237; III 259
marcjonici [marcyjonity, Marcionitae]…III 40, (marg.) 103, 103
Marek [Marek]…III 176
Marek Ewangelista [Marek święty, święty Marek, Marek, Marcus, ewanjelista], (bibl.)…I 11, 54; II 16, 

20, (marg.) 24, 24, 25, 30, 62, 70, 204
Maria Magdalena [Maryja Magdalena], (bibl.)…II 93
Maria z Nazaretu [Matka Jego Naświętsza, Panna Maryja, Panna czysta, Maryja, Matka, Matka Jego 

święta, Matka Boża, Święta Panna Bogarodzica], (bibl.)…I 39, 77, 90, 107; II 93, (marg.) 151, 204; 
III 82; IV 50, 148, 174, 182

markozjanie [Marcosii]…III (marg.) 103, 103
Mateusz Ewangelista [Matthaeus, święty Matusz, Matusz, Matusz święty], (bibl.)…I (marg.) 4, (marg.) 5, 

(marg.) 9, 85; II 14, 16, 20, (marg.) 23, 23, 25, 29, 30, 59, 92, 117, 120, 134, 204, 245, 249; III 29, 60, 
68, 81, 110, 132, 134, 218, 237, 239, 251; IV 137

matka zob. Monika z Hippony
Maurycjusz [Mauritius] (Flavius Mauricius Tiberius Augustus)…III (marg.) 275
Mediolan [Medyjolan]…II 189; III 241
Melanchton Filip [Filip, Melanchton, Melanchthonus, Filip Melanchton] (Philipp Schwartzerdt / 

Philipp Melanchthon / Philippus Melanchthon)…I 17, (marg.) 21, 31, 56, (marg.) 57, 57, (marg.) 
58, 59, (marg.) 62, 62, (marg.) 65, 65, (marg.) 66, 66, (marg.) 67, 67, 70, (marg.) 71, 71, 73, 74, 87, 
(marg.) 89, 89, 95, 96, 100, 101, (marg.) 118, 118, 122; II 190, 213, 221; III 42, 83, (marg.) 99, 305; 
IV 30, (marg.) 190, 190, 213

melanchtoniści [Melanchthonistae]…IV 59, 204
Melchizedek [Melchizedech], (bibl.)…II 91; III 25, 65
melchizedekianie [Melchisedechiani]…III 77
Menander [Menander] (Menandros)…II 212
Mercurius Trismegistus zob. Hermes Trismegistos
Mędrcy ze Wschodu zob. Trzej Królowie
Mędrzec zob. Salomon
Mędrzec zob. Syrach
Michał III Metystes [Michael, Michał] (Michael III Methysos)…III (marg.) 256, 256; IV 79
Mikołaj I papież [Nicolaus, Mikołaj Pirwszy, Mikołaj] (Nicolaus I)…III (marg.) 256, 256, 258; IV 79
Milet [Milet]…II 31, 32
Mistrz zob. Manicheusz
Mojżesz [Mojżesz], (bibl.)…I 10, 15, 16, 93, 141, 148; II 31, 48, 56, 91, 98, 101, 106, 110, 116, 128, 132, 

137, 146, 152, 155, 165, 176, 188, 216, 217; III 24, 134, 189, 199, 220; IV 2, 22, 54, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, (marg.) 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 114, 182, 188, 196
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Monika z Hippony [matka] (Monica)…I 85
monotelici [monotelici]…IV 175
Montanus [kacerz, Montanus, Montan] (Montanus)…I 8; II 211, 237; III (marg.) 84, 84, 135
montenses [montenses]… III 53, 99
Mörlin Joachim [Morle] (Joachimus Mörlinus)…III 42
Moskwa [Moskwa]…IV 66
Münster [Münster]…III 81
Müntzer Thomas [Muncerus, Müntzer] (Thomas Muncerus)…I 89; II 221; IV 210
muzułmanie [Turcy, Tatarzy, Saracenowie, Arabów]…III 77

Nadab [Nadab, syny jego], (bibl.)…I 142; II 138; III 166, 189, 220; IV 173
Nahum [Naum], (bibl.)…II 19
nazareńczycy [nasorei]…III (marg.) 103, 103
Nestoriusz [Nestoryjusz, Nestorius] (Nestorius)…I 16, 122; III (marg.) 298, 298; IV 55, 71, (marg.) 

174, 174
Nicea [Nicea]…III 301; IV 55, 73, 78, 110
Nicefor Kalikst Ksantopul [Nicefor] (Nicephorus Callistus Xanthopulus)…II 175
Niderlandy [Niderland]…III 41
Niemcy [Niemcy, Dolne Niemcy]…I (przedm.) 1, 1, 17, 18, 44, 56; III 41, 88; IV 8, 99, 116, 183, 

194
niewiasta kananejska [chananejska niewiasta], (bibl.)…IV 89, 90
Nikodem [Ewanjelija pod Nikodemowym…napisem], (bibl.)…II 21
Noe [Noe], (bibl.)…I 36; II 91; III 24, 25, 55, 93, 265
Norymberga [Noremberk, Noremberg]…I 33, 56
Nowacjan [Novatus, Novatianus, Nowacyjan, Nowat]…I 108, 152; III (marg.) 114, 114
nowacjanie [Novatiani, cathari, katary]…I 16, 150; II 237; III 30, (marg.) 103, 103, 116; IV 28
nowokrzczeńcy zob. anabaptyści
Numidia [numidyjskie królestwo]…III 277

Oekolampad Johann [Oekolampadyjusz, Oecolampadius] (Johann Hussgen / Ioannes Oecolampadius)… 
I 56, (marg.) 57, 57, 59, (marg.) 62, 62, (marg.) 79, 79, 89, 92, (marg.) 117, 117; II 190

ojciec zob. Patrycjusz
Onezym [Onezym], (bibl.)…II 47
ormianie [ormijanie], członkowie jednego z Kościołów obrządku wschodniego…III 208
Ormianie [Ormijanie]…III 274
Orygenes [Origenes, Origenes Adamantius, Orygenes] (Origenes / Origenes Adamantius)…I (marg.) 

121, 121; II 16, (marg.) 138, 138, 186, 215, (marg.) 241, 241; III (marg.) 172, 172, (marg.) 235, 235, 
(marg.) 261, 261; IV (marg.) 156, 156

Orzechowski Stanisław [Stanisław Orzechowski] (Stanislaus Orechovius / Stanislaus Orichovius)… 
I 159

Osiander Andreas [pieniądze…z Noremberku wyniósł, Osyjander] (Andreas Osiander)…I 33, 56, 70; 
II 190, 221; III 42, 83; IV 213

osiandryści [Osiandristae]…IV 59, 204
Owidiusz [Owidyjusz] (Publius Ovidius Naso)…IV (przedm.) 3
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Ozeasz [Ozeasz], (bibl.)…I 126; II 129, 219
Ozjasz [Ozyjas], (bibl.)…I 141
Ozyrys [Osiris], (mit.)…III 8

Pafnucy z Egiptu [Pafnucyjusz] (Paphnutius)…IV 127
Palestyna [Palestyna]…III 295
Pan [Pan], (mit.)…III 8
Pan zob. Jezus Chrystus
Papiasz z Hierapolis [Papijasz święty] (Papias Hierapolitanus)…II 16
papież zob. Damazy I
papież zob. Leon I Wielki papież
patriarcha aleksandryjski [aleksandryński patryjarcha] zob. Atanazy Wielki z Aleksandrii
patriarcha antiocheński [antyjocheński patryjarcha] zob. Sewer z Antiochii
patriarcha konstantynopolitański [konstantynopolski patryjarcha] zob. Paweł I z Konstantynopola
patriarcha konstantynopolski [konstantynopolski patryjarcha] zob. Antym I
Patrycjusz [ojciec], ojciec Austyna z Hippony…I 85
Paulin z Antiochii [Paulinus]…IV (marg.) 70
Paulin z Noli [Paulinus]…II (marg.) 165, 165
Paweł I z Konstantynopola [Paweł Konstantynopolski, konstantynopolski patryjarcha] (Paulus Con-

stantinopolitanus)…III 269, 293; IV 75
Paweł III papież [Paweł Trzeci] (Paulus III)…IV 168
Paweł Apostoł [święty Paweł, Paweł święty, Paweł, Szaweł, Paulus, Apostoł, święty Apostoł], (bibl.)… 

I 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 47, 48, 49, 53, 65, 71, 88, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 108, 109, 119, 134, 
136, 137, 144, 153, 155, 156; II 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 34, 35, 57, 58, 64, 72, 74, 77, 
82, 84, 85, 88, 92, 94, 95, 102, 103, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 131, 132, 
137, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 166, 167, 170, 175, 179, 
180, 181, 182, 187, 194, 198, 203, 213, 218, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 
240, 241, 244, 246; III 27, 28, 29, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 96, 100, 101, 103, 109, 
126, 128, 129, 133, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 176, 180, 182, 183, 185, 188, 211, 214, 223, 226, 238, 244, 245, 
246, (marg.) 253, (marg.) 262, 262; IV 6, 18, 22, 28, 33, 43, 45, 49, 54, 88, 92, 105, 107, 115, 127, 
128, 132, 134, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 152, 154, 155, 160, 162, 163, 166, 178, 183, 184, 188, 
190, 191, 192, 196, 199, 206

Paweł z Samosaty [Paulus Samosatenus, Samosaten] (Paulus Samosatenus)…II 168, 237
Pelagiusz [Pelagijusz, Pelagius] (Pelagius)…I 122; II 66, 237; III (marg.) 85, 85, 290
Pelagiusz II papież [Pelagius II, Pelagijusz Wtóry] (Pelagius II)…IV (marg.) 83, 83
phrygastes zob. katafrygowie
Picard Richardus [Pikard]…I 86
pierwsi rodzice [pirwsi rodzicy] zob. Adam, Ewa
pikardzi [pikardzi]…I 86; III 30, 53, 99, (marg.) 129, 129, 167, 179, 193; IV 59, 204
Pinchas [syny jego], (bibl.)…III 201
Piotr II [Piotr, aleksandryński patryjarcha] (Petrus II)…III 271
Piotr Apostoł [Piotr, święty Piotr, Piotr święty, apostoł Pański, Kefas, Szymon, on, błogosławiony 

Piotr, Petrus, nabłogosławieńszy Piotr], (bibl.)…I 15, 19, 21, 22, 41, 45, 119, 155: II 16, 19, 20, 24, 
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32, 50, 78, 79, 81, 92, 95, 131, 143, 152, 166, 167, 175, 179, 181, 182, 187, 193, 205, 212, 216, 221, 
228, 229, 231, 241; III 11, 67, 68, 108, 131, 140, 142, 146, 148, 150, 151, 156, 157, 158, 162, 165, 
168, 171, 176, 213, (marg.) 221, 221, 222, 224, 225, (marg.) 226, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, (marg.) 253, 253, 
254, 255, 257, 259, 260, 261, (marg.) 262, 262, 263, 264, 265, 266, 273, 274, 280, 282, 286, 287, 288, 
289, 291, 292, 294, 301, 302, 303; IV 21, 22, 24, 49, 54, 64, 65, 76, 91, 107, 114, 115, 116, 118, 129, 
166, 181, 189, 190, 200, 203, 204, 210

Platon [Plato, Platon] (Plato)…IV 193, 194
podskarbi [podskarbi murzyński, podskarbi królowej murzyńskiej], (bibl.)…II 80; IV 156
Polikarp ze Smyrny [Polikarp święty, świętego Jana Ewanjelisty uczeń] (Polycarpus Smyrnaeus)… 

III 259; IV 26
Polikrates z Efezu [Polikrat efeski] (Polycrates Ephesinus)…III 296
Polska [w Polszce]…I 44, 94; II 6; IV 183
Pomeran zob. Bugenhagen Jan
Pont [Pont]…III 253, 295
Popian zob. Jan Prezbiter
Prorok zob. Balaam
Prorok zob. Jeremiasz
Prorok zob. Malachiasz
Prorok zob. Zachariasz
Prosper z Akwitanii [Beatus Prosperus, Prosper] (Prosperus Aquitanus / Prosperus Regiensis)… 

IV (marg.) 71, 71
protestanci [protestantów]…III 167
Ptolemeusz II Filadelfos [Ptolemeusz] (Ptolemaeus II Philadelphus)…IV 101
Pulcheria [cesarzowa] (Augusta Aelia Pulcheria)…IV 74
Pyrrus [Pyrrus] (Pyrrus Constantinopolitanus)…IV 124

Rachab [Raab], (bibl.)…III 93
Raj [Raj], (bibl.)…I 129, 145
Rebeka [Rebeka], (bibl.)…II 150; III 24
Rekabici [Rechabitae], (bibl.)…IV 199
Renatus [dwa legatowie] (Renatus)…IV 72
Rhegius Urbanus [Urbanus Rhegius, Urban] (Urban Rieger)…I 57, (marg.) 158, 158; II 190
Rimini [Arimini]…II 189
Robert de Abrincis [biskup abryceński, episcopus Abrincensis] (Robert Céneau / Robert d’Avranches / 

Robertus Abrincensis)…I (marg.) 61, 61, (marg.) 62, 62, (marg.) 67, 67
Rogacjan [Rogatianus] (Rogatianus)…III (marg.) 172
rogacjanie [Rogatiani]…III 53, 99
Ruś zob. chrześcijanie obrządku wschodniego
Rut [Rut], (bibl.)…III 24
Rzym [Rzym]…I 44, 47; II 16, 212, 234, 235; III 208, 241, 252, 262; IV 27, 84

Sabeliusz [Sabelijusz] (Sabellius)…I 122; II 169, 237
Safira [Zafira, żona], (bibl.)…III 150, 151
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sakramentarzyści [sakramentarze]…I 46, 89, 122, 159; III 30, 76, 130, 135, 154, 155, 167, 179, 181, 
193; IV 59, 204

Saksonia [Sasyja, Sasy]…I 89; III 53, 81, 88
Salomon [Mędrzec, Salomon], (bibl.)…I 10; II 149; III 61, 71, 95, 96, 189, 283; IV 200
Samaria [Samaryja]…II 212
Samuel [Samuel], (bibl.)…I 139, 140; III 24; IV 196, 198
Sara [Sara, Saraj], (bibl.)…II 150; III 24, 222
Saraceni zob. muzułmanie
Sarcerius Erasmus [Sarceryjusz] (Erasmus Schürer)…I 56
Saul [Saul], (bibl.)…I 139; IV 87, 106, 198
scholastycy [scholastici]…I 96
Scylla [Scylla], (mit.)…I 124
Sennacheryb [Sennacheryb], (bibl.)…IV 3
Septymiusz Sewer [pogański cesarz] (Lucius Septimius Severus)…III 295
Sergiusz [Sergijusz]…II 172
Set [Set], (bibl.)…III 24
Sewer z Antiochii [Severus, Sewer, antyjocheński partyjarcha] (Severus Antiochenus)…III 292; IV 75
Sokrates Scholastyk [Socrates, Sokrates, idem] (Socrates Scholasticus)…I (marg.) 133; II 175;  

III (marg.) 176, 176, (marg.) 270, 270, (marg.) 271, (marg.) 296, 296; IV (marg.) 68, 68, (marg.) 80, 
(marg.) 174, 174, (marg.) 205, 205

Soter papież [Soter] (Soterus)…IV 144
Sozomen Hermiasz [Sozomenus, Sozomen, idem] (Salminius Hermias Sozomenus)…I (marg.) 133; II 

175; III (marg.) 116, 116, (marg.) 269, 269, (marg.) 273; IV (marg.) 80, 80, (marg.) 82, (marg.) 174, 
174, (marg.) 205, 205

Stankar Franciszek [Włoch niejaki] (Francesco Stancaro / Franciscus Stancarus)…I 93
Stańczyk [Stańczyk]…I 3, 33
Stefan [Stefan], niezidentyfikowany biskup z północno-zachodniej Afryki…III 288
Stefan I papież [Stephanus, Stefan Pirwszy, Stefan] (Stephanus I)…III (marg.) 172, 172, (marg.) 261, 

261; IV 81
Stefan II papież [Stefan Wtóry, Stefan] (Stephanus II)…IV 109, 110
Sycylia [Sycylija]…I 44
Syjon [Syjon góra]…III 134
Sylas [Sylas], (bibl.)…II 72
Sylwerster I [Sylwester, papież] (Silvester I)…IV (marg.) 68, 68
Symmach papież [Simmachus, Symmach, papież] (Simmachus)…IV (marg.) 84, 84
Syn zob. Jezus Chrystus
Syn Boży zob. Jezus Chrystus
Syn Człowieczy zob. Jezus Chrystus
syn urzędnika królewskiego z Kafarnaum [syn jego]…IV 89
Synaj [Synaj, góra arabska]…III 134
synowie Aarona [syny jego] zob. Abihu, Eleazar, Itamar, Nadab
synowie Helego [syny jego] zob. Hofni, Pinchas
Syrach [Mędrzec], (bibl.)…I 135; II 126; IV 103
Syria [Syryja]…III 87, 269; IV 134
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szafarz zob. Judasz Apostoł
Szaweł zob. Paweł Apostoł
Szczepan Diakon [Szczepan], (bibl.)…II 92
Szebna [Sobna], (bibl.)…III 201
Szkocja [Szkocyja]…I 44
Szwajcaria [szwajcarska ziemia]…III 41
szwermerowie [szwermerowie]…IV 59, 204
Szymon Mag [Szymon Czarnoksiężnik, Szymon], (bibl.)…II 212; III 108, 150, 165
Szymon Niger [Szymon, którego zwano Czarnym], (bibl.)…III 169

świętego Jana Ewangelisty uczeń [świętego Jana Ewanjelisty uczeń] zob. Polikarp ze Smyrny
święty Apostoł zob. Paweł Apostoł
święty Doktor zob. Cyprian z Kartaginy
święty Doktor zob. Hieronim ze Strydonu
święty Męczennik zob. Ireneusz z Lyonu

tacjańczycy [Tatiani] zob. enkratyści
Tatarzy zob. muzułmanie
Telesfor papież [Telesphorus] (Telesphorus)…IV 144
Teodora [Teodora] (Theodora)…IV 125
Teodoret z Cyru [Theodoritus, Teodoryt] (Theodoretus Cyrensis / Theodoritus Cyrensis)…I (marg.) 131, 

131; II 175; III (marg.) 299; IV (marg.) 70, 70, (marg.) 119, 119, (marg.) 121, 121, (marg.) 205, 205
Teodoryk Wielki [Teodoryk, król] (Theodericus Magnus)…IV 56, 84
Teodozjusz I Wielki [Teodozy, Theodosius] (Flavius Theodosius / Theodosius I)…III 48, (marg.) 273, 

273, 300; IV 70
Teofil [Teofil], (bibl.)…II 34
Teofil z Aleksandrii [Theophilus, idem] (Theophilus Alexandrinus)…III (marg.) 234, 234
Terencjusz [Terencyjusz] (Publius Terentius Afer)…IV (przedm.) 3
Tertulian [Tertullianus, Tertulijan] (Quintus Septimius Florens Tertullianus)…I (marg.) 120, 120; 

II 184, 215
Tezeusz [Tezeusz], (mit.)…IV (przedm.) 1
Tomasz Apostoł [Tomasz], (bibl.)…II 21; IV 129
Trzej Królowie [Trzej Królowie albo Mędrcy], (bibl.)…II 92
Turcja [Turcyja]…IV 66
Turcy zob. muzułmanie
Tymoteusz [Tymoteusz], (bibl.)… I 9, 10; II 17, 18, 35, 44, 76, 99, 109, 175, 232, 244; III 142, 149, 156, 

160, 163, 164, 176, 183; IV 44, 134
Tymoteusz z Aleksandrii [Tymoteusz Aleksandryński] (Timotheus Alexandrinus)…III 299; IV 70
Tyr [Tyr]…II 189
Tytus [Tyt, Tytus], (bibl.)…II 35, 46, 240; III 142, 149, 156, 163, 176, 182, 246; IV 44

Urban zob. Rhegius Urbanus
Ursacjusz [Ursatius]…III (marg.) 116, 116
urzędnik królewski z Kafarnaum [książę z Kapernaum]…IV 89
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utrakwiści [kielisznicy]…III 179; IV 59
Uzza [Oza], (bibl.)…II 138

waldensi [Valdenses]…II 237; III 53, 99
Walentyn Egipcjanin [Walentyn] (Valentinus)…III 259
Walentynian III [Walentynijan] (Flavius Placidus Valentinianus / Valentinianus III)…III 299, 301; IV 74
walentynianie [walentynijany]…III 40
Węgry [Węgry]…I 44
Wigilancjusz [Wigilancyjusz, Vigilantius] (Vigilantius)…I 35, 50; III (marg.) 88, 88, 91
Wigiliusz papież [Wigilijusz] (Vigilius)…IV 125
Wiklef Jan [Wiklef] (John Wycliffe / Ioannes Vicleffus)…I 35, 49, 51; II 237; III 53, 82, 91, 305
Wiktor [Wiktor] (Victor / Vitus)…IV 68
Wiktor I papież [Wiktor] (Victor I)…II 243; III 295, 296; IV 165, 181
Wincenty [Vincentius] (Vincentius)…IV 68
Wincenty Donatysta [Vincentius Donatista, Wincenty Donatysta] (Vincentius Donatista)…II (marg.) 

183, 183
Wincenty z Lerynu [Vincentius Lyrinensis] (Vincentius Lyrinensis)…IV (marg.) 174, 174
Wittenberga [Wittemberg]…I 48, 56; III 81, 91
Władysław II Jagiełło [Jagiełło] (Vladislaus II Iagello)…IV 156
Włochy [Włochy]…I 44, 50; III 87; IV 116, 183

Zachariasz [Prorok]…II 61
Zenon Izauryjczyk [Zenon] (Zeno / Flavius Zeno)…IV 120
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Tytuły ksiąg apokryficznych podano za serią wydawniczą „Apokryfy Nowego Testamentu” pod red. 
M. Starowieyskiego et al.
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