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Od wydawców 
 
 W r. 1906 prof. Dr. Jó zef Kallenbach w wykładach swych o humaniźmie rzucił myśl 
spolszczenia łacińskiego dziełka Filipa Buonaccorsi Kallimacha p.t. „Vita et mores Gregorii 
Sanocei, archiepiscopi Leopoliensis” . Myśl tę  podję li członkowie „Kó łka filologicznego”  
Czytelni Akademickiej we Lwowie i w r. 1906 dokonali przekładu według wydania prof. Dr 
Adama Stefana Miodońskiego (w Krakowie 1900). Przekład ten przejrzał łaskawie prof. Dr 
Kallenbach i prof. Dr Tadeusz Sinko, któ ry również chę tnie napisał wstęp. Im jak również 
prof. Dr Władysławowi Abrahamowi za cenne wskazówki składamy najserdeczniejsze 
podziękowanie. Usterki przekładu pod względem literackim niech tłumaczy praca zbiorowa. 
 Ż e przekład mó gł być ogłoszony drukiem, zawdzięczamy przede wszystkiem J.E. 
Najp. X. Dr Jó zefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu, któ ry ofiarował na ten cel 
300 K.; dalej Naj. Kapituła lwowska ob. łać. Nadesłała 150 K., Rada miasta Sanoka 100 K., 
Wydział powiatowy w Sanoku 25 K., Czytelnia Akademicka we Lwowie 50 K., Kó łko 
filologiczne 40 K., słuchacze filologii klasycznej 32 K., jako 1/3 dochodu z urządzonej 
zabawy. Ofiarodawcom tym składamy najserdeczniejsze podziękowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Spó r o Grzegorza z Sanoka 
 
 Długosz, zapisując w Historii Polski (ks. XII) pod datą 29. stycznia 1477 r. nagłą 
śmierć arcybiskupa lwowskiego, Grzegorza z Sanoka, poświęca parę  zdań niezwykłemu 
wykształceniu i talentom zmarłego. Nazywa go najpierw „ człowiekiem wielce uczonym i 
osobliwie wykształconym w studiach humanistycznych” , a potem dodaje: „Był to mąż bardzo 
zaprzyjaźniony z Muzami i godzien pamięci tak z powodu pełnej polotu prozy, poezji i całego 
humanizmu, jak z powodu wymowy, okazywanej w kazaniach do ludu” . Wiarygodność tego 
sądu moglibyśmy sprawdzić, gdybyśmy posiadali znany Janockiemu (Janociana III 272) 
rękopis Kapituły lwowskiej, zawierający mowy, listy i poezje Grzegorza, spisane z końcem 
w. XV, lub przynajmniej dwie księgi „O powołaniu kró la Władysława na tron węgierski i 
jego wyprawach przeciw Turkom” . Niestety rękopisu lwowskiego nie udało się  dotychczas 
odszukać, a ślady dzieła historycznego widnieją tylko z przeró bki Filipa Kallimacha „O 
czynach Władysława, kró la polskiego i węgierskiego” . Wobec tego jedynym probierzem 
talentu literackiego i nauki Grzegorza są cztery, z ró żnych czasów pochodzące, wiersze 
łacińskie i cztery listy. 
 Grzegorz, któ ry według aktów uniwersyteckich zapisał się  w r. 1428, w poczet 
uczniów Wszechnicy krakowskiej, gdzie w pięć lat potem otrzymał stopień bakałarza, 
występuje w r. 1434, z nagrobną pochwałą (epitaphium) Władysława Jagiełły. Utwó r ten, 
zachowany u Długosza (Hist. Pol. XI str. 530-533 Przeźdź.) i w kodeksie Jana ze Słupczy, 
skąd go wydał A. Bruckner (Średn. Poez. Ł ać. I. str. 335-338), opowiada w pięćdziesięciu 
sześciu arcykoślawych dystychach, przeplatanych czasem na sposó b średniowieczny rymami, 
o elekcji syna Olgierdowego na kró la polskiego, jego chrzcie, zaślubinach z Jadwigą, 
nawracaniu Litwy i Ż mudzi, zasługach wobec kościoła, pó źniejszych małżeństwach, 
potomstwie, zwycięstwie nad Zakonem, śmierci i pogrzebie, a wszystko w suchym stylu 
kronikarskim ze szczegó łowymi datami. „ Syn Piotra z Sanoka” , mimo że czytał i naśladował 
Owidiusza, nie był jeszcze w r. 1434 humanistą, tym mniej ulubieńcem Muz. 
 Pisząc w dwadzieścia siedem lat potem nagrobek dla kró lowej Sonki (u Długosza, 
Hist. Pol. XIII str. 328, pod r.1461), nie okazał także więcej „ poetyczności” , ale za to ukuł 15 
początkowych heksametrów bez żadnego błędu prozodycznego. Za to wreszcie popadł w 
dawną barbarzyńską średniowiecczyznę  i okazał mniej biegłości technicznej, niż autor 
nagrobka na cześć Zawiszy Czarnego (z r. 1428) i księżnej Jadwigi (z r. 1431), kanonik 
krakowski, Adam Świnka. O tym słusznie napisał Długosz (Hist. Pol. Ks. XI. str. 359), że był 
obdarzony tchnieniem Muz (spiritu Pierio). Ale Grzegorz – kochankiem Muz (Musis 
amicissimus) ? 
 Już czternaście lat siedział na stolicy arcybiskupiej (od r. 1451), gdy mu wypadło 
pisać w jakiejś sprawie do papieża Pawła II (p. Kwart. Hist. Zesz. IV z r. 1892, str.779). Ze 
słów: „Wolałbym był niczego nie pisać, by moje nieokrzesanie (ruditas), któ re w milczeniu 
mogłoby się  było jakoś ukryć pod pozorem poczciwości, nie stało się  przedmiotem śmiechu, a 
odzywam się  tylko z konieczności, chociaż słowa moje trącą językiem nie łacińskim, lecz 
barbarzyńskim prostactwem (rusticitatem redolent)”  wynika, że jeszcze w sześćdziesiątym 
prawie roku życia nie czuł się  w porównaniu z zagranicą pełnym humanistą: Widział, że 
łacinie jego daleko jeszcze do wzorów Cyceroniańskich. I dlatego ciągle pracował nad sobą. 
Z jakim skutkiem, to poznajemy z wierszy i listów, pochodzących spod pió ra prawie 
siedemdziesięcioletniego starca.  
 Przebywał on wtedy w Dunajowie, założonym przez siebie warownym miasteczku w 
pobliżu Lwowa. Tam urządził pierwszy w Polsce dwó r humanistyczny, na któ rym wrzało 
takie życie, jakiemu niegdyś (w r. 1437) przypatrzył się  w kurii Eugeniusza IV w Bolonii, a 
potem (między r. 1446 a 1450) na dworze  biskupa Viteza w Wielkim Waradynie. Gdy stąd 
powró cił, Zbigniew Oleśnicki miał pewne wątpliwości co do wyświęcenia go na biskupa, 
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jakby zbyt był przejął się  zagranicznymi obyczajami (veluti iam in externos mores 
degenerasset)” . Te „ zagraniczne obyczaje” , to humanistyczny sposó b życia, któ remu 
swobodnie mó gł się  oddawać dopiero u siebie, w Dunajowie. Otworzył on tu jakby 
schronisko  (asylum) dla humanistycznych uczonych i literatów, wyprawiał dla nich biesiady, 
urozmaicone dysputami filozoficznymi, deklamacjami własnych wierszyków, niemniej jak 
„ trefnymi”  żartami i dowcipami. Skromnych Polaków bardziej oburzała i gorszyła ta 
okoliczność, że na dworze arcybiskupim  przebywały i – kobiety, młode przyjació łki i 
pociechy humanistycznych towarzyszów Grzegorza. Echa plotek, powstałych z tego powodu, 
pobrzmiewają u Długosza, któ ry nie mó gł się  powstrzymać od takiej dodatkowej uwagi: „Nie 
wiadomo z pewnością, azali zwyczajną umarł śmiercią, czy z zadanej mu trucizny od kobiet, 
z któ rymi nad miarę  lubi obcować (in quas intemperate se agebat)” .  
 Między innymi przybyszami znalazł na dworze dunajowskim gościnę  Florentyńczyk, 
Filip Kallimach Bounaccorsi, któ ry obciążony zarzutem spisku na życie papieża, Pawła II 
musiał uciekać z Włoch i po tułaczce w Grecji, na wyspach Morza Egejskiego, Egipcie, 
Tracji, Macedonii zawinął w r. 1470 do bezpiecznego portu – w Dunajowie. Z prywatnego, 
więc nie przeznaczonego do publikacji, listu Kallimacha, pisanego do bawiącego w Polsce 
ziomka jego, Arnolfa Thedalda (u A.Miodońskiego, Vita Gregorii, praef.) dowiadujemy się , 
że świetnie utalentowany arcybiskup dobrowolnie zrezygnował z udziału polityce i usunął się  
od życia publicznego, by cały czas poświęcić własnemu wykształceniu. To wykształcenie 
było już wprawdzie tak wielkie, że włoski humanista bardzo wiele korzystał z codziennych 
rozmów, prowadzonych z Grzegorzem o kwestiach filozoficznych, etycznych i teologicznych, 
ale przecież nie wystarczało jeszcze sędziwemu arcybiskupowi. Więc czytał dniem i nocą 
autorów teologicznych (jak św. Hieronima i św. Augustyna) i świeckich, oczywiście 
starożytnych, a czynił to z takim zapałem, że porwał na nowo do studiów i Kallimacha, któ ry 
już był trochę  zardzewiał w długoletniej tułaczce. 
 Jak Grzegorz wzbogacał wiedzę  swych gości, tak oni podniecali jego „ natchnienie”  
poetyckie. Z wydanych przez prof. Miodońskiego wierszyków Kallimacha (Philippi 
Callimachi et Gregorii Sanocei carminum inditorum corollarium, Rozpr. Akad. Um. w 
Krakowie, t. XXXVI wydz. Filol., 1904) poznajemy pró bki igraszek wierszopiskich 
siedemdziesięcioletniego arcybiskupa. Treścią ich – miłość, oczywiście miłość udana, 
literacka do „ pociechy”  Kallimacha, Franciszki Świę toszanki (p. J. Magiera, Fannnietum 
Kallimacha, Księga pam. Uczn. UJ 1900, str. 166 n). Kallimach wie, że Grzegorz, „ ojciec 
wszystkich wykwintności”  (pater omnium leporum) żartuje i zmyśla zapały miłosne. 
Naprawdę  wtedy dopiero płonie, gdy zobaczy pożogę  tatarską i gotuje się  do odparcia wroga. 
– Zresztą owe elegie miłosne dosyć opornie wychodziły spod pió ra sędziwego poety, któ ry 
żalił się , że nie umie rytmem wiązać słów i nie ma  żadnej wprawy w pisaniu pieśni” . Jakoż 
dziesięciowierszowa elegia Grzegorza, pochodząca z tych czasów, potwierdza po części te 
narzekania: Grzegorz nawet w starości nie potrafił napisać  „ stylowego”  wiersza łacińskiego. 
Ale na tyle opanował technikę  wierszopiską, że gdy w r. 1474 biskup agryeński, Gabriel, 
ogłosił inwektywę  przeciw Polakom, któ rych mró z, głó d i zaraza zmusiły do odstąpienia od 
oblężenia Wrocławia i do zawarcia zawieszenia broni z Maciejem Korwinem, on podjął 
rzuconą rekawicę  i wystąpił w obronie imienia polskiego w bardzo cię tej, dosyć zgrabnej i 
zupełnie humanistycznej odpowiedzi, ogłoszonej częściowo w r. 1874 przez H. Zeissberga 
(Zwei Gedichte...Zeitschrift f. Altert. u Gesch. Schlesiens X. 373 nn). Taki wiersz musiał być 
popularny w całej Polsce. Nic też dziwnego, że przynió sł autorowi tytuł „Muz kochanka” . 
 Ale jak na ten tytuł zasłużył sobie Grzegorz dopiero na trzy lata przed śmiercią, tak i 
sławę  wielkiej nauki i przesiąknięcia humanizmem zdobył dopiero przez echa, płynące z 
dworu dunajowskiego. Z listów, stamtąd pisanych (K. Liske, Akta Grodzkie i ziemskie, IX, 
epist. 76,77,78) widnieje nie tylko humanistyczna biegłość  w stylu, ale i humanistyczny 
sposó b myślenia, humanistyczna przesada, humanistyczny spryt w przymówieniu się  o 
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upominek...Sędziwy autor tych listów był pełnym humanistą, jak nim był antagonista biskupa 
agryeńskiego, a przede wszystkim amfitrion literatów szukających schronienia na dworze 
dunajowskim. To poznanie opiera się  na najautentyczniejszych dokumentach, bo na resztkach 
pism samego Grzegorza. Ale z tego samego źró dła dowiadujemy się , że świeży bakałarz, 
piszący w r. 1434 nagrobek Jagielle, był jeszcze średniowiecznym „ barbarzyńcą” . Nie był 
więc Grzegorz pierwszym humanistą w Polsce, któ rzy przynieśli zza granicy (po r. 1450) 
humanistyczny pogląd na świat, a przede wszystkim humanistyczny sposó b życia. 
Charakterystyka jego u Długosza opiera się  na echach pobrzmiewających z Dunajowa, i o tyle 
tylko jest prawdziwa, o ile odnosimy ją do ostatnich lat życia Grzegorza. 
 Z tym zastrzeżeniem musimy korzystać z Ż yciorysu Grzegorza, skreślonego gię tkim 
pió rem wdzięcznego Kallimacha. Humanista włoski poznał Grzegorza dopiero na siedem lat 
przed jego śmiercią, w czasach, kiedy arcybiskup lwowski był już pełnym humanistą. Włocha 
zachwyciło humanistyczne życie na pó łnocnym dworze dunajowskim, ujął go jowialny 
charakter wykwintnego gospodarza, zaimponował mu jego rozum i wykształcenie. By więc 
przekazać potomności to wcielenie cnó t humanistycznych, a wspó łczesnym, zwłaszcza 
młodszemu Zbigniewowi Oleśnickiemu, postawić przed oczy wzó r do naśladowania, 
Kallimach napisał jego żywot i charakterystykę . Przy tym popełnił ten wielki błąd, że to co 
widział i słyszał u Grzegorza w r. 1470, cofnął o pó ł wieku wstecz i wbrew prawdzie 
historycznej kazał mu być humanistą i szerzyć idee humanistyczne już w roku 1428, kiedy 
Grzegorz był sobie zwykłym kantorem kościelnym i kaligrafem, a o humanizmie niewiele 
jeszcze słyszał. Prawda, że Kallimach pisząc żywot Grzegorza, chciał stworzyć zwierciadło 
humanistyczne i dlatego na kanwie owego żywota wyhaftował swó j ideał humanisty; ale i to 
prawda, że Grzegorz do takiego ideału bardzo się  zbliżał. Więc choć wykażemy (jak to 
uczynił Sinko, De Gregorii Sanocei studiis humanioribus , Eos VI, 1900), że większość jego 
sądów i powiedzeń jest wspó lną własnością wszystkich humanistów, czerpiących swa 
mądrość z autorów starożytnych, to i tak nie będziemy ich mogli odmówić sędziwemu 
Grzegorzowi, skoro ten był naprawdę  humanistą. Musimy się  tylko strzec, by go z 
Kallimachem nie uważać za pierwszego humanistę  w Polsce.  
 Niehistorycznemu przedstawieniu Kallimacha dał w całej rozciągłości wiarę  Michał 
Wiszniewski, któ ry w r. 1836 opublikował jego „ Ż ywot Grzegorza”  (w IV tomie Pomników 
hist. i lit. polskiej ), a następnie w Rocznikach krakowskiego Towarzystwa przyjació ł nauk (t. 
XVI str. 33-52) i w Literaturze polskiej (t. III, r. 6, str. 236-261) głosił sławę  tego pierwszego 
polskiego humanisty i filozofa, pogromcy scholastycyzmu, poprzednika Benthama itd. i przez 
to stworzył konwencjonalny typ, stawiany we wszystkich pó źniejszych podręcznikach 
literatury polskiej na czele Odrodzenia. Typ ten poza historią spopularyzował J.I.Kraszewski 
w powieści historycznej pt. „ Strzemieńczyk”  (z r. 1883) i stał się  znowu źró dłem dla szeregu 
autorów i autorek, przedstawiających żywot wielkiego Polaka szerszej publiczności.  
 Równocześnie z Wiszniewskim zajmował się  Kallimachem i Grzegorzem Leon 
Borowski. Ten ogłosił w Wilnie w r. 1841 (Wizerunki i roztrząsania naukowe t.21, str. 25-
102) bezimiennie rozprawę  o Kallimachu, któ rego scharakteryzował jako płatnego pochlebcę  
i łatwowiernego spisywacza samochwalstw starego Grzegorza. Ż ywotowi więc Grzegorza 
odmówił wszelkiej wartości historycznej, a w humanizm i mądrość arcybiskupa lwowskiego 
nie wierzył. Te hiperkrytyczne poglądy Borowskiego częścią mityguje, częścią podtrzymuje 
K. Seredyński (Grzegorz z Sanoka, Przegląd polski, 1867, II, 107-127), podczas gdy 
H.Zeissberg (Polnische Geschichtsschreibung in Mitelalter, Lipsk, 1873, str. 345-349, stąd 
Voigt, Wiederbeleb. des klass. Altert. II 330-334), któ ry miał w rękach rękopis z 
wierszykami, wymienionymi między Kallimachem a Grzegorzem, uznawał arcybiskupa 
lwowskiego za pioniera humanizmu w Polsce. Zdanie to podzielał także Szujski (Odrodzenie 
i Reformacja, str. 15-17), mimo pewnych podejrzeń co do wiarygodności Kallimacha. 
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 Bezkrytyczny entuzjazm Wiszniewskiego nie był więc powszechnie podzielany. 
Mimo to, nie znając Borowskiego i Seredyńskiego, występuje w r. 1899 (w Prawdzie, książce 
zbiorowej ku uczczeniu Świę tochowskiego, stąd w „ Studiach i szkicach literackich”  
wydanych przez J.Chrzanowskiego, Warszawa 1904) A.G.Bem z rozprawą pt.: „Grzegorz z 
Sanoka i zagadkowe jego stanowisko w historii literatury” , skierowaną wprost przeciw  - 
Wiszniewskiego publikacji z r. 1836 – i wraca do hiperkrytycyzmu Borowskiego. 
Argumentów zewnę trznych, osłabiających wiarygodność Kallimacha, nie przynosi żadnych, 
ale na podstawie wewnę trznej interpretacji niektó rych ustępów Ż ywota (np. przyniesienie do 
Polski Bukolik Wergilego) detronizuje arcybiskupa lwowskiego z piedestału wielkości i 
wyraża zdanie, że Grzegorz był tylko sprytnym kaligrafem i śpiewakiem, któ ry przez te 
talenty i przez ujmującą powierzchowność potrafił się  dobić katedry arcybiskupiej. 
 Nieuprzedzony czytelnik wywodów Bema widzi, że krytyk Kallimacha popada w błąd 
wprost przeciwny, niż autor Ż ywota, ale równie szkodliwy. Kallimach w rysy starego 
humanisty z Dunajowa wyposażył młodego bakałarza krakowskiego; Bem średniowieczyznę   
młodego Grzegorza przenió sł i na jego starość. Bo uwzględnienie choćby tylko odpowiedzi, 
danej przez Grzegorza Gabryelowi, i kilku listów sędziwego arcybiskupa byłoby musiało 
powstrzymać od zbyt radykalnego wyroku. 
 Wynikom dziennikarskiego raczej, niż naukowego artykułu Bema przyklasnął 
mimochodem ks. J.Fijałek w książce o Mistrzu Jakubie z Paradyża (t.I, Kraków 1899, str.233 
nn.), a za nim wydawca „ Studiów i szkiców literackich „  Bema, J. Chrzanowski. Tego 
uczonego powinien był powstrzymać od zbyt pochopnego potakiwania Bemowi sąd, wydany 
o Grzegorzu przez K. Morawskiego w „Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego”  (t.I str.311-
317) i przedmowa A.Miodońskiego do krytycznego wydania: Philippi Buonaccorsi 
Callimachi Vita et mores Gregorii Sanocei, Archiepiscopi Leopoliensis (Kraków 1900). Obaj 
ci znawcy i Kallimacha i całego humanizmu polskiego redukują wprawdzie pochwały 
Kallimacha do odpowiedniej miary, ale obaj przyznają, że Grzegorz, choć nie był pierwszym 
humanistą w Polsce, to jednak stał się  pod wpływem rozmaitych czynników „wytworem i 
kwiatem”  nowych prądów, uderzających do Polski od południa i zachodu. Zbadanie resztek 
spuścizny rękopiśmiennej samego Grzegorza, tudzież porównanie jego sentencji 
filozoficznych i dowcipnych powiedzeń ze źró dłami starożytnymi i humanistycznymi (Eos, 
VI, 1900), sąd ów w zupełności potwierdziło. Więc możemy  rozkoszować się  
Kallimachowym ideałem humanisty w przekonaniu, że sędziwy arcybiskup lwowski bardzo 
się  do niego zbliżył. 
 
Tadeusz Sinko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


NAJPRZEWIELEBNEIJSZEMU KAPŁ ANOWI 
I JAŚNIE OŚWIECONEMU SENATOROWI, 

ZBIGNIEWOWI Z OLEŚNICY, MĘŻ OWI WIELKICH ZASŁ UG, BISKUPOWI 
WŁ OCŁ AWSKIEMU, 

ŚLE 
KALLIMACH 

POZDROWIENIE 
 

Ten mó j kró tki opis życia i obyczajów człowieka, któ rego czyny nie tylko 
naśladowałeś, lecz omal ich nie przewyższyłeś, broniąc mnie przed ludźmi złej woli, Tobie 
przede wszystkim – sądzę  -  wypada przeczytać; poznasz bowiem z niego, że wyświadczyłeś 
dobrodziejstwo człowiekowi, któ ry zawsze zachowuje głębokie uczucie wdzięczności i 
przynajmniej w ten jedyny sposó b może i pragnie odwdzięczyć się  równie Tobie, jak i jemu. 
A także ze wszech  miar godzi się , by to życie, któ re w pewnej części postępowaniem swym 
najwierniej przypominasz, było Ci znanym w całości. Czytaj więc życzliwie te słowa, któ re 
najżywsze zobowiązanie kazało mi napisać i Tobie przesłać, i bądź dumny z tego, że 
podobnie jak wszystkie inne swe czynności uczyniłeś niezależnymi od ludzi 
niedoświadczonych i gminnych, tak i w tym wypadku wziąłeś sobie za wzó r wyjątkowego 
człowieka. Również ze względu na Twą ojczyznę  i rodaków ciesz się  niepomiernie, ze z łaski 
Boga nieśmiertelnego mąż taki powstał; gdyby Grecja lub Italia wydała była na świat 
podobnego, czciłaby go jakby swą gwiazdę  i chlubę . 
Gdyby zaś to miało być złą przepowiednią, że przedstawiam jego życie, jakby już umarł, 
podczas gdy on szczęśliwie zdrowiem się  cieszy i życiem, to Bó g zmieni ją w pomyślną 
wró żbę  i w swej dobroci w najdłuższe lata zachowa przy życiu ten wzó r prawdziwej cnoty. 
Jest też zwyczajem, że opisuje się  w ten sposó b czyny żyjących, jeżeli tylko godne są pamięci 
potomnych. Nadto, ponieważ żyje dotychczas i znany jest ludziom ten, któ rego czyny opisuję , 
nie wolno mi zmyślać fałszywych pochwał, bo czcze pochlebstwa wykryłaby i zaprzeczyła 
rzeczywistość. Wreszcie chcę  Ci wykazać, że tego, któ ry jak owym postąpieniem swoim 
przyznałeś – najtrafniej mię  ocenił, możesz z ufnością naśladować i we wszystkich innych 
kierunkach, a zwłaszcza w opiece i jak najłaskawszym obchodzeniem się  z pociechą mej 
niewoli. Tym bowiem, czym dla mnie była Faniela na wygnaniu, jest teraz Drusilla w 
niewolniczej służbie. Wygnanie samo jest rzeczą bardzo smutną, niewola ostatnim stopniem 
nieszczęścia; jedno i drugie jest klęską, jedno i drugie litości godne; toteż słusznie trzeba 
szukać ulgi w jakiejkolwiek pociesze.  
Bywaj Zdrów! 
 

I. Grzegorz z Sanoka był szlachcicem po ojcu i po matce. Urodził się  w Polsce (Sarmacji 
–Irmina Lichońska), w zapadłej wiosce niedaleko źró deł Wisłoki (Wisłoka – I.L.) i tam 
spędził dziecięce lata. Jako chłopiec przenió sł się  wraz z ojcem do pobliskiego miasta 
(miasteczka – I.L) i tam począł się  kształcić. Mając dwanaście lat, zdał się  na łaskę  losu, 
gotów znosić raczej jakiekolwiek nawet większe przykrości, niż ojcowską surowość, 
sprzeciwiać się  jej, uważał za występek, a znosić nie miał siły. Przeto w miarę  porywu i 
ochoty, udawał się  do tego, to do owego miasta, nie zatrzymując się  nigdzie dłużej, aż przybył 
do Krakowa. Tutaj jakiś czas pozostał, oddając się  nauce. Atoli spostrzegłszy  niebawem, że 
wszystkie sprawy, tak publiczne, jak prywatne załatwia się  w języku niemieckim, podążył za 
Ł abę  do Niemiec; w kró tkim czasie, dzięki zdolnościom do języków, kat sobie przyswoił 
obcą mowę , że odtąd trudno było rozpoznać, któ rym językiem lepiej władał, obcym, czy 
ojczystym. Pięć lat stracił na tej wędrówce, i równocześnie, sam już dostatecznej nabrawszy 
wiedzy, poprowadził po ró żnych miastach naukę  szkolną, z opłat uczniów kupując sobie 
pożywienie, odzież i inne, potrzebne do życia rzeczy, gdyż w tym czasie niczego mu z domu 
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nie dowożono. Lecz miał ponadto pewien dochó d z przepisywania książek dla uczniów, w 
czym był niezwykle biegły. Bo opró cz tego, że miał wyrobiony, oryginalny charakter pisma, 
jeszcze gdy chciał, bez trudu naśladował własnoręczne pismo każdego. Gdyby ta zdolność 
przypadła była w udziale komuś przewrotnemu, mogłaby wywołać wśró d ludzi omyłki nie do 
rozwikłania, pełne szkodliwych skutków. 

Posiadał nadto jakiś wrodzony pociąg do muzyki, do któ rej  niemal stworzonym się  
zdawał, albowiem bardzo łatwo przyswajał sobie zasady tego rodzaju nauki; co do śpiewu, 
głos miał wyborny do modulowania, silny i dźwięczny, z równą ilością wdzięku, jak i 
okazałości. Zdolność ta często przynosiła mu korzyści i zaszczyty; tych bowiem, któ rych nie 
wprawił w podziw swoją uczonością, pociągał muzyką. Lecz przede wszystkim owa czystość 
i umieję tna modulacja głosu przynosiła mu korzyści po powrocie do Krakowa. Podwówczas 
bowiem miasto to oddane najbardziej teologii przy równoczesnym zaniedbaniu prawie 
wszystkich innych nauk wyzwolonych, przywiązywało największą wagę  do muzyki, bo ona 
podnosiła uroczystość obrzędów religijnych. Zaraz tedy po powrocie zajął Grzegorz bardzo 
poważne stanowisko w Krakowie, bo celował w tej sztuce, któ rą miasto przede wszystkim się  
zajmowało. A zresztą wkró tce dał wszystkim nowy powó d do podziwu. 
 

II. Zaczął mianowicie publicznie objaśniać Bukoliki Wergiliusza, któ rych ani tytuł ani 
autor do tej chwili nie były nikomu w tym kraju znane. Nowość przedmiotu tak powszechnie 
wabiła słuchaczy, że w gronie ich nie brakło nikogo z ludzi wykształconych. Wśró d 
wszystkich uczonych jedno było zdanie, że oto pierwszy raz zabłysło dla nich światło, dzięki 
któ remu wejdą na prawdziwą drogę  nauki; podczas gdy przedtem, błądząc po manowcach, 
prędzej mogli się  doczekać starości, niż jakiegoś owocu umysłowej pracy. On też pierwszy 
począł ścierać z  uczniów pleśń starszyzny i barbarzyństwa, hodowaną przez naszych 
nauczycieli gramatyki, a natomiast wprowadził do Krakowa wytworność i świetność 
starożytnego języka, ku takiemu zadowoleniu wszystkich, że nie tylko wbrew oczekiwaniu, 
ale nawet wbrew własnej chęci został wkró tce mianowany magistrem nauk wyzwolonych.; w 
rzeczywistości jednak nie zajmował się  jeszcze dotąd umieję tnościami, któ re prowadzą do 
tego tytułu, lecz skupił swą uwagę  na retoryce i poezji, do któ rej czuł wrodzony pociąg i w 
obu tych działach dalej postąpił, niż na to pozwalał ówczesny brak podstaw naukowych w 
tym kraju. 

 
III.Ukończywszy Bukoliki, postanowił przystąpić do Georgik, lecz wezwany przez 

kasztelana Tarnowskiego, zaniechał rozpoczę tej pracy i po bezskutecznych usiłowaniach 
wymówienia się  od takiego ciężaru, podjął się  uczenia jego synów. Wśró d tego zajęcia, 
zabrawszy się  do poezji, wydał kilka wierszyków, między nimi napisy grobowe, przez któ re 
uwiecznił w pamięci potomnych zmarłego dziada i stryja swych uczniów. Ta rzecz dotąd 
niezwykła tak wszystkich ujęła pewnym powabem nowości, iż wkró tce, po śmierci kró la 
Władysława, możnowładcy państwa niemałymi staraniami wymogli na Grzegorzu, by uczcił 
kró la napisem grobowym. Nie mogąc jednak obejść się  bez towarzystwa uczonych ludzi, po 
upływie kilku miesięcy, uzyskał pozwolenie przeniesienia się  z uczniami do Krakowa, gdzie 
jak twierdził, wobec wielkiej ilości książek i ludzi uczonych będą się  mogli kształcić lepiej i 
łatwiej. Otó ż, gdy bawił w Krakowie, a uczniowie dzięki swemu znakomitemu pochodzeniu 
bywali codziennie u kró lewiczów: Władysława i Kazimierza, nie tylko dał się  poznać 
kró lewiczom, ale nawet pozyskał ich przyjaźń i był bardzo przez nich kochany dla swej 
uczoności i prawego charakteru. Lecz przede wszystkim podziwiali jego pismo, któ rego 
wyrazistością i ozdobnością zachwyceni w miarę  upodobania to lub owo dawali mu do 
przepisywania. 
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IV. Wśró d tego zbiegu sprzyjających okoliczności, gdy zajmowali się  nim ludzie prawie 
wszystkich stanów, a on pokładane w nim nadzieje pewna wytwornością życia i obyczajów z 
każdym dniem starał się  zwiększyć, schronił się  do niego młodszy brat, któ rego dla 
przewrotnego charakteru ojciec w ogó le surowy wyrzekł się . Nigdzie indziej nie widziano 
takiej ró żnicy charakterów; u jednego wielka skromność, niezwykła nieskazitelność życia i 
obyczajów, nadzwyczajne umiłowanie cnoty i niepokonana nienawiść występków: u drugiego 
wszędzie widoczną była rozrzutność, bardzo rozwiązłe życie i obyczaje, zupełna niedbałość o 
cnotę  i jakby niepohamowana chęć plamienia się  wszelkiego rodzaju występkami; a 
odpowiadała tak zepsutemu duchowi brudna i licha odzież, odrażający wygląd i nieczystość 
ciała do tego stopnia, iż zdawało się  oczywistym, że nic tak nie skazi blasku Grzegorza, jak 
przyznanie się  do braterstwa. On jednak zupełnie pewny, że go to nie tyczy, co natura 
uczyniła z bratem, uprzejmie go przyjął i kilka dni u siebie zatrzymał. Wkró tce też, 
podzieliwszy się  z nim częścią mienia, któ re swą pracą i zapobiegliwością zebrał, odesłał go, 
utrzymując, że należy o wiele więcej polegać w danej chwili na siłach natury niż na ułudnych 
uśmiechach losu; ten bowiem jest chwiejny i zmienny, tamta stała i trwała. A kiedy ktoś 
wyrażał zdziwienie, w jaki sposó b to się  stać mogło, że ci sami rodzice zrodzili synów tak 
przeciwnej natury, odpowiedział: na tym samym krzaku rodzi się  cierń i ró ża.  

V. W tym samym to czasie dostały się  przypadkiem w jego ręce satyry Juwenalisa; 
czytając je pilnie trafił na to miejsce: 

„Kodrus miał łoże mniejsze, niż Procula, sześć miał dzbanuszków, 
Jako ozdobę  stołu, pod stołem mały mieszalnik,  
I pod tym samym marmurem leżący posąg Chirona”  

A nieco dalej: 
„Nic nie posiadał Kodrus, któ ż temu zaprzeczy, a jednak 
Całe to: nic postradał nieszczęsny”  
Na podstawie tych słów bystry młodzieniec od razu zauważył, że uczony (doktor – I.L.) 

Dąbrówka, któ ry wtedy pisał komentarz do historii polskiej (Wincentego Kadłubka), zbłądził 
już w przedmowie, gdzie jest wzmianka o Kodrusie. On bowiem tak to objaśnił, jak gdyby 
autor miał na myśli Kodrusa, kró la Ateńczyków, co się  zupełnie nie zgadzało z następnymi 
wierszami. To też samą rzecz i sąd o tej sprawie przedłożył uczonemu i tym spostrzeżeniem 
tak dalece przekonał go, że ów po sprostowaniu takiej pomyłki, pó źniej wszystko inne, co 
napisał o tych komentarzach, zanim wydał, poddawał zawsze ocenie i poprawie Grzegorza. 
Zresztą nie tylko on sam, ale i wszyscy inni uczeni tak wysoko cenili jego talent, że jaką kto 
tylko książkę  nieznaną znalazł, nió sł ja do niego w mniemaniu, ze on wszystko łatwo 
wytłumaczy. I tak między książkami, któ rych mu wiele codziennie przedkładano, znalazł 
niektó re komedie Plauta; ich dowcipem i żywością tak był porwany, iż nie tylko codziennie 
poświęcał się  ich czytaniu, lecz nawet zaczął pisać na ich wzó r nową komedię . 

 
VI. Przerwał następnie to zajęcie zmuszony udać się  do Włoch, dla uzyskania zarządu  

  wakującej właśnie parafii (wielickiej). Albowiem już przedtem czując, że z natury nie nadaje 
się  do małżeństwa, postanowił poświęcić się  stanowi kapłańskiemu. Gdy się  przeto opró żniło 
probostwo w kró lewskich kopalniach soli koło Krakowa, za radą i na usilne nalegania 
przyjació ł udał się  do Bolonii, a stad podążył do Florencji do papieża Eugeniusza, któ rego 
jako wygnańca z Rzymu, Florentyńczycy dla swej szczegó lnej pobożności nie tylko przyję li, 
lecz i największą czcią otaczali. A kiedy tam prośba jego odniosła skutek, z trudem tylko 
wywalczył sobie powró t do ojczyzny, wobec bardzo wielu zwolenników, któ rzy mu radzili 
pozostać w kolegium muzyków papieża i opierającego się  prawie przemocą usiłowali 
zatrzymać. 
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VII. Objąwszy to probostwo, przyprowadził do ładu wiele spraw w kościele i w parafii 
zaniedbanych przez poprzednich duszpasterzy i jął powierzone sobie owieczki kierować na 
ścieżki Pańskie w równej mierze słowem, jak i czynem. Bo i w życiu jego nie było nic, czego 
by jak najgoręcej nie można polecić do naśladowania i wymowa jego, gdy ludowi wykładał 
Pismo św. miała wszelakie zalety, potrzebne do przekonania. Zresztą umysł jego cechowała 
jakaś wrodzona swoboda, wyższa ponad bojaźń i żądze, zdążająca ku cnocie, a unikająca ze 
wstrę tem wszelakiego występku; powodzenie nie wbijało go w dumę , nie ulegał też 
nieszczęściu na sposó b niewieści; wreszcie w porównaniu z cnotą nisko cenił sobie inne 
rzeczy. Nie dbał o sen i jadło, nie lubił wystawności; pod tym względem można go było 
uznać raczej niedbałym, niż zapobiegliwym. Odziewał się  w stró j bynajmniej nie świetny, 
lecz odpowiedni do umiarkowanego życia. Przystępnym był dla wszystkich i równie chę tnie 
pozwalał się  prowadzić, gdzie tylko zechcieli przyjaciele. Codziennie przybywało do niego z 
Krakowa dzięki niewielkiej odległości wielu uczonych mężów i równie czę sto on sam bywał 
w mieście, udawał się  na zebrania, gdzie rozprawiano lub czytano, przy czym nie mniej 
chę tnie objawiał własne zdanie o przedmiocie rozmowy, jak słuchał poglądów innych. 

 
VIII. Z dialektykami rzadko się  stykał twierdząc, że w tej umieję tności kształcą się  ludzie 

z przesądu tylko, a bez pożytku dla prawdziwej nauki; sądził, że należy się  nią zajmować 
tylko o tyle, o ile ma za przedmiot gruntowne poznanie rzeczy, a odrzucać we wszystkich 
innych wypadkach; nie ma bowiem w sobie nic, pró cz snów na jawie. Medycynę , sądził, 
należy przenosić ponad wszystkie inne nauki i czcić, jakby drugą naturę . Natura bowiem, owa 
pierwsza wszechrzeczy rodzicielka, stwarza tylko ciała, tamta zaś je ochrania i skoro pierwsza 
pocznie niedomagać, przychodzi jej z pomocą i leczy, wreszcie wspierając ją w słabości, 
przedłuża życie wielu ciał, któ re o ile by  to było zależnym tylko od natury, już byłyby 
zginęły. I byłyby zaiste, porzuciwszy wszystkie inne nauki, poświęcił się  wyłącznie 
medycynie, gdyby nie miał przekonania, że sztuka ta nie bardzo zgadza się  z jego 
powołaniem. Zdaniem jego ci, któ rzy czytali nowszych gramatyków z pominięciem 
starożytnych, podobni są do chorych, któ rzy czując wstrę t do wszelkich środków 
uzdrawiających, pożądają i używają szkodliwych. Aleksandra podręcznik gramatyki 
(Doctrinale) zwał labiryntem, w któ rym ci, co raz tam weszli, po krę tych i zawiłych ścieżkach 
błądząc, po własnych śladach chodzą w kó łko, i prędzej się  zestarzeją, zanim znajdą wyjście. 
Mówił, że czytanie poetów tak jest dla chłopców potrzebnym, jak pożywienie; to żywi ciało, 
tamto ducha; a tych, któ rzy bez znajomości poetów chcą przystępować do innych nauk, 
przyrównywał do ludzi, któ rzy pragną dostać się  przez mur do miasta, zamiast wejść stojącą 
otworem bramą. Utrzymywał, że łatwiej za pośrednictwem poezji przyswoić sobie wszystkie 
inne nauki, niż opanowawszy wszystkie inne, przejść w każdej chwili do poezji; sądził 
jednak, że nigdy nie należy oddawać się  pierwszej i drugiej z równym zapałem, jak lekarz, 
któ ry przykładając lekarstwo na jątrzące się  ciało, nie używa niczego, co mogłoby zaszkodzić 
albo kości, albo mięśniom, lecz lecząc jedno, nie przestaje uważać na drugie. 

 
IX. Z pijaka, któ ry strwoniwszy ojcowiznę , roznosił wodę  na sprzedaż po mieście, zadrwił 

sobie w następujący sposó b: „ gdybyś był wodę  znosił, to byś jej teraz nie nosił” . – Przeciwko 
starej nierządnicy wymierzał następujące dwuwiersze: 

„Wprzó d sprzedawała, a teraz kupuje Doris całusy: 
Tak to nabyte źle mienie, marnie rozrzuca” . 

Do kogoś, któ ry wychwalał piękność żony rzekł: „Milcz, bo jeżeli ci uwierzą, musisz kiedyś 
przyznać, żebyś wolał brzydką” . – Gdy dowiedział się , że syn pewnego podmiejskiego 
wieśniaka poświęca się  stanowi duchownemu, powiedział: „Woli czytać agendę , niż orać 
grzędę ” . 
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Przyjmował przyjació ł całkiem po prostu: ktoś niezadowolony z tego, wyraził się , że 
świetniej jada w domu; wtedy on kazał znieść światło i uświetnił stó ł świecznikiem. Posiadał 
bowiem przytomność umysłu potrzebną do żartu i krotochwil, w któ rych zawsze zachowywał 
miarę  i jak chę tnie z innych żartował tak, nie mniej znosił skierowane przeciw sobie docinki. 
Kiedy syn pijaka wymawiał mu, że na wzó r swego ojca uraczył go lichą strawą, odrzekł: „ Ja 
jem tak, jak mó j ojciec, a ty pijesz, jak twó j” . – Komuś kto żartował z jego płaszcza, że z 
powodu brudnych plam mó głby zastępować skó rę  koźlą, używaną podczas bachanaliów, 
odciął się  tymi słowy: „ łatwiej wyprać płaszcz, niż duszę ” . Był to bowiem człowiek 
splamiony wielu występkami. – Gdy inny zarzucał mu, że nie mó gł znieść ojcowskiego 
rygoru, powiedział mu: „ Ja żyłem w cudzym domu tak, że uchodzę  za wychowanego u ojca; 
wielu pod okiem ojca tak się  prowadzi, że raczej zdają się  być wychowankami każdego 
innego, tylko nie ojca” . – O chromym, a złosliwym wyraził się , że powinien był chromać 
raczej na języku, niż na nodze. Na tego, któ ry pieczę  nad mieniem swoim powierzył 
jednookiemu, napisał taki dystych: Kto widzi, jak jednookie słońce patrzy na każdy szczegó ł, 
nie błądzi, powierzając jednookiemu wszystko, co ma. 

Niektó rzy nieuczciwi i źli ludzie celem wyzyskania łatwowiernych prostaczków, udawali 
opę tanych przez złego ducha i dopuszczając się  zuchwale szalbierstwa, jak gdyby prosili o 
wsparcie, stawali po kościołach bardziej znanych dzięki szczegó lnemu jakiemuś nabożeństwu 
i z tego powodu więcej uczęszczanych od innych. Tą sztuczką wyłgiwali od litościwych 
niemałe sumy pieniężne. Gdy więc wtargnę li do kościoła Grzegorza on odkrywszy, drogą 
krzyżowych pytań, ich zyskowne oszustwo, wydobył z nich prawdę  chłostą i tylko w 
poczuciu wrodzonej ludzkości darował życie tym, któ rzy wyzywali moc Bożą. 
 

X. Tymczasem Władysława, któ ry już w Polsce po ojcu panował, powołano na tron 
węgierski. On tedy, pomny zażyłości, jaka go łączyła z Grzegorzem, wychowawcą swych 
dziecinnych lat, a nadto zachęcony wielkim rozgłosem o jego cnocie i uczciwości, uznał go za 
najodpowiedniejszego doradcę  i powiernika swego, w sprawach nie tylko świeckich, ale też 
dotyczących religii i moralności; wziął go więc sobie na spowiednika i jemu polecił starać się  
o przebłaganie i zjednanie Boga przez msze i inne nabożeństwa. Ponieważ Grzegorz wiedział, 
że stosownie do woli Boga należy słuchać kró lów panujących z jego łaski, przyjął ten 
obowiązek i zaraz podczas obejmowania rządów na Węgrzech, głównie on w swojej 
roztropności obmyślił sposoby na usuniecie domowych waśni, kiedy część możnych stanęła 
po stronie kró lowej wdowy. – Wyprawiał się  pó źniej kró l dwa razy przeciwko Turkom. W 
pierwszej wyprawie, rozbiwszy obó z nad rzeką Gamber (Cibricą – I.L.) u podnó ża Bałkanów 
w Myzji niższej (Mezji Dolnej – I.L.), podyktował Turkom na ich prośby warunki i zgodził 
się  na dziesięcioletni pokó j. Kiedy w czasie rokowań pokojowych Turcy żądali, a kardynał 
Julian doradzał, aby podczas uroczystej mszy, kró l przez dotknięcie Eucharystii złożył 
przysięgę , że wraz z poddanymi dotrzyma przymierza, Grzegorz sprzeciwił się  temu; 
twierdził bowiem stanowczo, że byłoby czynem bezbożnym, gdyby świę tą tajemnicę  naszej 
religii wystawiono na widok pogan, i że nie można popełnić gorszej zbrodni, jak wzywać 
Boga nie tylko na świadka, lecz jeszcze na pośrednika przymierza zawieranego z wrogami. 
Słowo kró lewskie powinno starczyć za kró lewskie zobowiązanie, wiele też uroku odbiera się  
nieskazitelności kró la, jeśli mu się  nie wierzy bez przysięgi. Inne są rękojmie ludzi 
prywatnych, a inne władców, a przecież nawet od prywatnych ludzi nie wymaga się  tego 
rodzaju przysięgi. W końcu oświadczył, że odejdzie i opuści ten znieważony obó z, jeśli kró l 
będzie się  upierał przy takiej przysiędze. Dokazał więc, że w inny sposó b poręczono 
przymierze, mimo oporu Juliana, któ ry raczej dlatego trwał przy swoim zdaniu, aby nie 
zdawało się , że dawał nierozważne rady, niżby nie dopatrzył się  prawdy w słowach 
Grzegorza. Ale kardynał, któ ry uważał za większą zbrodnię  to, że znalazł się  tak zuchwały, 
któ ry odważył się  sprzeciwić jego zdaniu, aniżeli złożenie przysięgi, któ rą bezbożnie 
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popierał, zawrzał nieubłaganym gniewem ku Grzegorzowi, a wywrzeć go wkró tce nadarzyła 
mu się  sposobność. 

 
XI. Nie długo potem starał się  Julian u kró la z całą usilnością o drugą wyprawę ; zdawało 

się  też, że kró l chwyci na nowo za oręż, jeżeli tylko zostanie zwolniony od obowiązku 
dotrzymywania przysięgi; ale Grzegorz stanowczo się  temu sprzeciwił, a kró lowi 
podejrzanym było to, że inni tak łatwo się  zgadzali. Wówczas nie taił już dłużej Julian gniewu 
na Grzegorza, lecz począł publicznie mienić Grzegorza zabobonnym i wcale nieoświeconym 
w sprawach religijnych, a nawet nazwał go wrogiem religii, gdyż on jakoby stawiał tamę  
wytępieniu niewiernych. Nie zawahał się  nawet grozić mu więzieniem i kajdanami, gdyby 
dłużej trwał w swoim uporze. Lecz Grzegorz nie ulegał z początku ani jego powadze, ani 
groźbom. Mówił im, że jak z jednej strony nie należało wiązać się  przymierzem wobec pogan, 
tak z drugie strony, należy je dochować, skoro się  przez takowe zostało związanym. Świę tość 
układów polega nie na słowach, lecz na zamiarze zawierających. Rękojmia słów ma 
znaczenie w sprawach prywatnych, nie w religijnych; należy na to zwró cić uwagę , w jakiej 
myśli przymierze zostało zawarte, a nie w jaki sposó b; Bó g nie pochwala żadnego podstępu i 
tym będzie sprzyjał, któ rzy dotrzymają danego słowa. Ale kiedy widział, że prawie wszyscy 
przychylają się  do zdania kardynała i niejeden utrzymywał, że miedzy chrześcijanami a 
poganami żadne przymierze nie może istnieć i kiedy nawet  kró l począł się  ku temu skłaniać, 
Grzegorz wzburzony opuścił zebranie. Wtedy kardynał działając – jak twierdził – z 
upoważnienia Stolicy apostolskiej zwolnił kró la z dotrzymania obietnicy, a raczej obciążył go 
krzywoprzysięstwem. Oczywiście Grzegorz na rozkaz kró la i na coraz usilniejsze prośby 
przyjació ł musiał powró cić do swego obowiązku.  

 
XII. Kró l zaś, jakby pędzony jakimś przeznaczeniem, przyśpieszał swą karę  za 

znieważenie religii. Zebrawszy jak najliczniejsze wojsko, powiększane ochotniczymi 
oddziałami, któ re pod znakiem krzyża, bez żołdu służyły, niedaleko od tego miejsca, gdzie 
pierwej zawarł był pokó j przeszedł Bałkany i przez środkową Trację , stąd kierując się  ku 
prawej stronie, dotarł do Rodope i ciągnął pospiesznie drogą między rzekami Nissus i Hebrus 
ku morzu. Miał on zamiar połączyć wojska lądowe z morskimi, któ re czekały na niego z flotą 
na Hellesponcie. Lecz ponieważ przeznaczenie wiodło go w inną stronę , zostawiwszy 
Hellespont po lewej stronie, prowadził wojsko ku Morzu Egejskiemu. Tymczasem Turcy, 
ufni w nadarzającą się  sposobność, naję li za ogromne sumy pieniężne okrę ty genueńskie, aby 
przewieść na nich do Europy wojsko, wysłane przedtem do Azji dla obrony wybrzeży przed 
flotą chrześcijańską, któ ra tam przybiła. Natychmiast też blisko Bagna Bistońskiego zastąpili 
drogę  kró lowi, nieprzygotowanemu na coś podobnego. Tam stoczono ową nieszczęsną bitwę , 
w któ rej poległ kró l może wskutek cudzej winy, w każdym razie na swoją i swego narodu 
szkodę .  

 
XIII. Grzegorz z resztą kapłanów, któ rym nie godziło się  uczestniczyć w walce, stosownie 

do polecenia kró la schronił się  zaraz z początkiem bitwy na najbliższy pagó rek, i tamże korne 
do boga zanosił modły o zwycięstwo dla swoich. Gdy jednak widział, że niektó rzy z pośró d 
otoczenia kró la sromotnie uciekają, opuszczając go w niebezpieczeństwie, na pró żno po 
kilkakroć bezbronnych i ze sztuką wojenną nie obeznanych księży usiłował natchnąć odwagą, 
aby zeszli i poświęcili swoje życie dla kró la. Chciał nawet sam jeden pośpieszyć nie po to, 
aby nieść pomoc – có ż bowiem mó gł zdziałać jeden i to bezbronny wśró d tak wielkiej liczby 
uzbrojonych – lecz po to, by z kró lem najzaszczytniej śmierć ponieść. Atoli nagle wszczął się  
ogó lny popłoch, któ ry i samego kró la usunął z widoku. Wobec tego, że i reszta księży rzuciła 
się  do ucieczki, Grzegorz, bojąc się  raczej mąk i katuszy przedśmiertnych, aniżeli samej 
śmierci, począł uciekać na oślep, jak to zwykle bywa w groźnym zamęcie. Niedaleko od pola 
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bitwy spostrzegł kardynała, któ ry obnażony i oszpecony ranami i krwią w błotnistym bagnie 
konał. Do niego to podjeżdżając, przemówił: „ Słusznie, ale tylko sam, tak powinieneś był 
zginąć ty, któ ry ośmieliłeś  się  nazwać i uczynić Stolicę  Apostolską patronką wiarołomstwa. 
Już własne nieszczęście uczy cię  dowodnie, że nie słowa, lecz myśli nasze podobają się  
Bogu.”   

 
XIV. Przypadkiem cofał się  tą samą drogą ku Dunajowi  Jan Hunyady, najdzielniejszy 

mąż swego czasu i godzien najchlubniejszej pamięci u potomnych. Z nim, jako wielkorządcą 
kró lestwa, szła jakaś część rozbitego wojska. On to wysoko cenił Grzegorza, tak dla innych 
zalet, jako też dla wielkiej niezłomności ducha, z jaką mimo rady innych – jak widział – 
sprzeciwił się  zamiarowi złamania przysięgi przez kró la i kardynała. Bo i on sam z wielu 
ważnych powodów przemawiał za dotrzymaniem słowa. To też, gdy wskutek wielkiej ilości 
zbiegów napływających bezładnie i w zamieszaniu – jak zwykle w krytycznym położeniu – 
Grzegorz dopiero trzeciego lub czwartego dnia mó gł mieć nadzieję  przeprawy, przyjął go do 
swej łodzi i wysadził na drugi brzeg rzeki. Ale, aby wieść o poniesionej klę sce nie zakłó ciła 
spokoju kró lestwa, postanowił ubiec pierwszego zwiastuna i pogłoski o nieszczęściu i w tym 
celu pozostawiwszy swó j orszak, wśró d któ rego był i Grzegorz, a kilku jezdnymi puścił się  z 
niesłychaną szybkością w drogę . Grzegorz zaś, jakkolwiek uważał za hańbę , że ocalał w taki 
sposó b z tak nieszczęsnej klęski rodaków, postawił zrazu wró cić do ojczyzny. Następnie zaś 
zastanawiając się , jak dalece nie mó głby bez przypominania sobie swej hańby pokazywać się  
na oczy Polakom, a zwłaszcza kró lowej, któ ra wyprawiając syna od siebie, jego 
szczegó lniejszej poleciła opiece – postanowił na pewien czas usunąć się , aby tymczasem 
świeża boleść zelżała i aby rany na razie nie zagojone i krwawiące ukoił albo rozsądek, albo 
jakaś zmiana stosunków. Powró cił przeto do Węgier ku uciesze wielu a zwłaszcza 
wielkorządcy, w któ rego ręku po śmierci Władysława pozostała najwyższa władza. On też 
zaraz oddał Grzegorzowi na wychowanie synów swoich, Władysława i Macieja, poczytując 
za najwyższe ich szczęście to, że może ich kształcić człowiek, któ ry kierował życiem i 
charakterem kró la. Tego zadania chę tnie podjął się  Grzegorz z powodu wysokiego stanowiska 
ojca i z nadzwyczajną wprawą i gorliwością tak wychowywał chłopców, że o ich charakterze 
jak i wykształceniu już wtedy można było najlepsze żywić nadzieje. 

 
XV. Biskupstwo waradyńskie piastował podwówczas Jan Gara, wyższy ponad wszystkich 

biskupów wykształceniem, wytwornością życia i obyczajów, któ ry pó źniej dla zasług swych 
przeniesiony został na metropolię  w Ostrzyhomiu. On starał się  wszelkimi sposobami 
Grzegorza pozyskać dla siebie, lecz nie pierwej mó gł tego dopiąć, aż przekonał wielkorządcę , 
że lepiej może wychować synów rodak, niż cudzoziemiec. Tak to pozyskawszy Grzegorza, 
obsypał go hojnymi darami i za pierwszą nadarzającą się  sposobnością powołał natychmiast 
do swojej kapituły, aby cieszył się  u niego nie tylko wygodą, ale także pewną godnością. Od 
tego czasu miał w nim zawsze doradcę  oraz wspó lnika i pomocnika w studiach. I tak wielkie 
miał upodobanie w zaletach umysłu i charakteru tego męża, że pró cz stołu dopuścił go także 
do wspó lnej sypialni. Grzegorz od razu zjednał sobie życzliwość wszystkich kolegów 
właściwą sobie gię tkością umysłu. Niektó rych w miarę , jak rozstawali się  z życiem, sławił w 
mowach pogrzebowych i epitafiach. Biskupowi tak się  nadawał, że tenże potem rozstanie się  
z Grzegorzem uważał za jedną z największych przykrości.  

 
XVI. W tym samym czasie bawili tu dwaj bardzo wykształceni mężowie, Paweł 

Wergeriusz i Filip Podachaterus, któ rzy z powodu ró żnych okoliczności opuściwszy 
ojczyznę , pierwszy Italię , drugi Cypr, schronili się  na dwó r tego samego biskupa, jakoby do 
bezpiecznego schroniska dla wszystkich miłujących cnotę  i naukę , ilekroć jakiś cios uderzył. 
Z nimi łatwo złączyła Grzegorza nauka i podobieństwo charakteru, a do zawarcia związków 
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przyjaźni mimo tak wielkiej ró żnicy narodowości, przyczynił się  równy zapał do nauk 
wyzwolonych. Atoli jakkolwiek równi byli co do nauki, ró żnili się  co do kierunku talentu. 
Paweł bowiem celował w wymowie, Filip miał większą łatwość w pisaniu wierszy. Przeto 
Grzegorza, któ ry chciał sobie przyswoić oba te rodzaje pisania, wzywali do 
wspó łzawodnictwa, jeden w poezji, drugi w wymowie, każdy podług swego zamiłowania. Do 
ich ćwiczeń przyłączył się  biskup jako sędzia, a nieraz obejmował rolę  jednego z nich, 
kształcąc umysł w tym samym kierunku. Nie było miejsca, biesiady, wieczorów, wolnej 
chwili bez takiej wzniosłej pogawędki; w jakiejkolwiek rozmowie pierwsze miejsce 
zajmowały roztrząsania naukowe. Nic przeto nie było godniejszego, nic bardziej szczytnego 
nad podobne obcowanie; wszystkie rozmowy toczono albo o cnocie albo dla cnoty. Swawolne 
i dwuznaczne opowiastki i plugawe żarty, na któ re wielu się  sili, jakby one miały być 
rozrywką, uważano tam wprost za niegodziwość, będącą jakby zapowiedzią i początkiem 
występków. Nie wierzyli, by ten mó gł utrzymać myśli w czystości, któ rego język i mowa nie 
znają żadnego wstydu. Warto było też baczyć na to, jak biskup rozprawiał o ró żnych cnotach 
z tak zacnymi mężami, a oni tym usilniej starali się  z każdym dniem wzrastać w mądrości i 
cnocie; jakkolwiek wiodły ich do tego już samo wychowanie, przecież tym gorliwiej sami 
siebie pobudzali, im jaśniej poznawali, że tylko dzięki cnocie mogą się  utrzymać przy raz 
osiągnię tym stopniu etycznej doskonałości. Ciągle w kó łku swoim rozprawiali i rozmaite 
podnosili kwestie, o ile tego wymagały rzecz, miejsce lub pora. 

 
XVII. Tak np. gdy raz biskup dzięki swej wiedzy i wymowie z pamięci, a przy tym 
kwieciście przedstawił zmienne koleje obu Panonii, i jakie to narody w ró żnych czasach 
zajmowały te kraje – zapytał Grzegorza, jak się  zapatruje na dawne dzieje Polaków, o 
czym żadnej wzmianki nie znalazł w dziełach starożytnych pisarzy. Na to odpowiedział 
mu Grzegorz: „Ani ja mimo, że te sprawę  pilnie badałem, nie pomnę , bym dowiedział się  
czegoś, co bym mó gł podać, jako pewnik. To bowiem, co Wincenty podał o naszym 
pochodzeniu w swej kronice, zakrawa nie tylko na bajkę , lecz na dziwoląg, bo wywodzi 
starożytność naszą od czasu potopu i twierdzi, że jesteśmy Scytami, z któ rymi Aleksander 
prowadził wojnę , że Rzymianin Grakchus jest założycielem naszej kró lewskiej siedziby i 
baje o pokrewieństwie z boskim Juliuszem; to wszystko nie zgadza się   ani z 
geograficznym położeniem ani z czasem, ani z dziejami tak Rzymian jak Aleksandra, lecz 
raczej przypomina bajeczki starych bab. Pró cz tego wprowadza jakąś sobie tylko znaną 
kró lową Wandę , od niej wywodzi nazwę  rzeki i Wandalów, zaliczając nas do tego 
szczepu, jak gdyby lud ten nie był ani cudzoziemskim, ani nie należał do najdawniejszych 
i pierwszych osadników Germanii i jak gdyby wspominali dziejopisarze, że mieszkał 
niegdyś w krajach obecnie przez nas zajmowanych. Podobnie Mezów zamieszkujących 
kraje nad Dniestrem, jak Sarmatów zwie on Partami i inne wiadomości z tego zakresu tak 
niebacznie podaje, że dość widocznym jest, iż nigdy nie czytał  historii żadnego narodu. 
Tak ten, któ ry wyznaje, iż rzuca światło na pierwotne nasze dzieje, wielce ja zaciemnił 
usiłując im na pró żno wyznaczyć jak najodleglejszy początek; dla wyjaśnienia bowiem 
wszędzie sięga zbyt daleko w przeszłość i nie podaje nic pewnego ani prawdopodobnego. 
 

XVIII. Ja natomiast, rozpatrując nasze zwyczaje i urządzenia, przychodzę  do 
przekonania, że Polacy pochodzą od szczepu Wenetów mieszkających pomiędzy 
Peucynami i Sarmatami na Oceanem. Albowiem w pokoju i w wojnie, trzymamy się  
niemal tych samych zwyczajów, co i oni; z równą ochotą, z pieśnią na ustach rzucamy się  
w walkę , a nadzieję  zwycięstwa pokładamy w jeździe, uzbrojonej w włó cznie. Oni znieść 
nie mogą, by przeżyli swego księcia, lub porzucili go w walce, my poczytujemy to za 
sromotną hańbę . U nich władzę  kró lewską ograniczają pewne prawa i ustawy, nad nami 
kró l nie ma władzy ani najwyższej, ani w niczym nieograniczonej. Oba narody zdają 
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niewiastą zarząd spraw domowych i troskę  o oszczędność w domowym gospodarstwie. 
Tam nie ma miast; naszych, jakkolwiek są znaczne, my stale nie zamieszkujemy. Przy 
tym zakładać osady z dala od siebie, pędzić życie oddzielnie stosownie do tego, gdzie 
słoneczna okolica pociąga, domy odgradzać jeden od drugiego pewną przestrzenią, 
budować z materiału grubego i nieobrobionego – jest naszym i ich zwyczajem. Nadto 
jedni i drudzy jednakowo się  ubierają i to często skó ry dzikich zwierząt stanowią ich 
okrycie, a niewieścią odzież odró żnić możesz od męskiej i tu i tam – chyba po lnianych 
zasłonach, któ rymi okrywają głowy. Jednakowe obowiązuje u obu narodów prawo co do 
wyposażenia żon i okupowania zabó jstwa pewną grzywną. Owi o żadnej innej zbrodni z 
równym wstrę tem nie wspominają, jak o kradzieży – u nas każda najlżejsza kradzież 
pociąga za sobą karę  śmierci. Na ugaszczanie i biesiady owi poświęcają ojcowizny, my 
oddajemy się  im bez miary. Obustronnie z równą swobodą piją, równie bezkarnie upijają 
się , a przy kielichach rozprawiają tak o sprawach publicznych jak i prywatnych. Niemniej, 
uczęszczanie do łaźni, częstsze kąpiele, żywienie się  dziczyzną i mlekiem – tak są 
wspó lne obu narodom, że albo podziwem jest moje przypuszczenie, że my od nich 
pochodzimy, albo też my jesteśmy praojcami tego szczepu. Bardziej prawdopodobnym 
jest, że oni, mieszkając w okolicy o ostrym klimacie, w krajach dzikich i ponurych, a 
nadto nieurodzajnych, porzucili zimną i niegościnną ziemię  i poszukując korzystniejszego 
klimatu i gleby wśró d rozmaitych okoliczności i w ró żnych czasach rozlali się  po 
Sarmacji z początku tylko po rzekę  Dniestr, następnie po Wisłę ; z przyrostem ludności 
przeszli przez Dację  do Mezji, dalej zwolna – posuwając się  ciągle – zaję li Dalmację  i 
Ilirię ; tak więc począwszy od oceanu dotarli aż do Morza Adriatyckiego, posuwając coraz 
dalej swoje siedziby. Za zdaniem tym przemawia również język wspó lny wszystkim 
zamieszkującym tak rozległy pas ziemi, o ile nie zmieniły go stosunki z tak ró żnorodnymi 
narodami, przez któ rych kraje szczep ów przesunął się . Co się  zaś tyczy samej nazwy, nikt 
nie powinien powątpiewać, że jest świeżego i swojskiego pochodzenia, urobiona 
mianowicie od słowa, któ rym my w naszym języku oznaczamy pola. Ci bowiem, któ rzy 
wraz z ojczyzną porzucili dzikie lasy i gó ry, zachwyceni urokiem pó l, któ re 
zamieszkiwali, w ojczystym języku zwali się  Polanami. 
 

XIX. Wywiązała się  raz przy obiedzie rozmowa o prawach  Charondasa. Gdy 
Wergeriusz chwalił ów przepis, w któ rym Charondas zastrzegł, by po raz wtó ry nie 
zawierał małżeństwa ten, komu lata pożycia z pierwszą żoną w szczęściu upłynęły, a za 
szaleńców uważał tych, któ rzy drugi raz pró bują szczęścia, jakkolwiek nie byli w 
pierwszym małżeństwie szczęśliwi, rzekł Grzegorz: Ograniczenie to równało się  chyba 
postanowieniu, aby obywatelom jedna strona życia pozostała nieznaną, bo ani tym, któ rzy 
mieli zacną małżonkę  nie pozwala doświadczyć przyjemności złego małżeństwa, ani ci, 
któ rym raz w udziale przypadła zła żona, nie mogli zaznać szczęśliwych chwil. Dodał od 
siebie, że byłoby bardziej ludzką rzeczą pozwalać na rozwó d z niesforną żoną, niż 
zabraniać powtó rnego małżeństwa dlatego, aby ktoś przypadkiem nie dostał niesfornej 
żony. Wbrew znowu zdaniu Wergeriusza ganił uchwałę  ludu, któ ry na żądanie 
jednookiego zmienił ustawę  Charondasa, ustawę , któ ra nakazywała, by za oko pozbawić 
oka; twierdził bowiem, że nie należy stosować tych samych zasad do ludzi niemiłych 
Bogu, jak do innych; to pewna, że właśnie jednoocy są niemili Bogu, ponieważ pozbawił 
ich połowy wzroku, najważniejszego i najprzedniejszego zmysłu, jaki natura daje 
człowiekowi. – Gdy Podachateros raz zapytał, co w ziemi polskiej jest tanie, rzekł 
Grzegorz: napó j. A gdy ten postawił pytanie, co tam jest drogie, również twierdził, że 
napó j. A gdy ów się  dziwił, jak to być może, rzekł Grzegorz: „Nasi całą ojcowiznę  tracą 
na napó j, a tak piją, że ze wszystkich źró deł – sądziłbyś – tryska.”  – Raz rzekł biskup: 
„Dziwnym to się  wydać może, jaki traf związał Cypryjczyka z Sarmatą” , - a Grzegorz na 
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to: „Czy nie wiesz, że Wenera skoro tylko wynurzyła się  z fal morza, zamieszkała na 
wybrzeżu cypryjskim i tam doznawała świę tej czci, Mars zaś urodził się  na naszej ziemi i 
tu ma swó j kult, a jak silne węzły miłości łączą te bó stwa, wiedzą nawet prości ludzie.”  
Przeto nikt nie powinien się  dziwić, że zgadzają się  ze sobą ludzie tych okolic, któ rych 
bó stwa żywią ku sobie wzajemnie tak gorące uczucia.    
  

XX. Tymczasem, gdy nieobecność Grzegorza tłumaczono w ojczyźnie jego śmiercią, 
Kazimierz, któ ry dzierżył panowanie po bracie, oddał innemu księdzu pieczę  na 
probostwem zajmowanym przez Grzegorza w Wieliczce (salinach – I.L.). Na wieść o tym 
Grzegorz z konieczności powró cił do Polski, aby zakrzątnąć się  około swoich spraw. Bo 
też czuł bardzo wielkie przywiązanie do tego probostwa, raz dlatego, że tu postawił 
pierwsze kroki na drodze do swobodniejszego bytu, po wtó re, że na tym probostwie 
przeszedł początkową szkołę  życia duchownego; dlatego uważał ten kąt za swą 
prawdziwą ziemię  rodzinną. Bo we wsi, w któ rej się  urodził, otrzymał tylko nagie życie, 
na probostwie zaś uszlachetnił je i podnió sł wszechstronnie. Dlatego też, choć przedtem 
biskup często go namawiał, aby to probostwo rzucił i o inne bogatsze się  starał, nigdy nie 
mó gł go do tego nakłonić. Lecz szczegó lnie wtedy, gdy już Grzegorz gotował się  do 
drogi, zaczął nań nalegać, ofiarowując takie warunki na nowym stanowisku, że z 
łatwością każdego innego by namówił. Ale, gdy zobaczył, że słowa jego idą na wiatr, 
chcąc go w jakiś sposó b zmusić przynajmniej do powrotu, poruczył Grzegorzowi pewne 
sprawy państwowe, któ re wtedy przede wszystkim należało na dworze kró la polskiego 
załatwić. Zdawało mu się  bowiem, że przez jego utratę , traci połowę  swej istoty. Przy tym 
przyjaciele, któ rym to wielką przykrość sprawiało, że muszą się  z nim rozłączyć, usilnie 
go prosili, by rychło wracał. A i Grzegorz pragnął tego nie mniej, jak i oni. I byłby może 
zaniechał zamiaru, gdyby go tajemnicza moc przeznaczenia nie była nawet wbrew woli 
powołała do ważniejszych zadań. 
 

XXI. Tak więc po kilku latach wró cił, jako poseł kró lestwa do ojczyzny, któ rą opuścił 
był, jako nauczyciel kró la. Przede wszystkim podziw budziło to, że żyje, gdyż wbrew 
przypuszczeniom i nadziejom zjawił się  ten, któ ry uchodził za zmarłego. Nadto 
podziwiano jego cnotę  i wielkość ducha, pierwszą dlatego, że tak dalece zasłużył sobie na 
dobry sąd u obcych, iż jemu właśnie powierzano zaszczytny obowiązek posłowania, drugą 
że nie ośmielił się  wracać jako człowiek prywatny do ojczyzny, z któ rej go przedtem 
odwołał obowiązek publiczny. Lecz przede wszystkim swoim niespodziewanym 
zjawieniem się , zwró cił uwagę  na siebie kró la i kró lowej matki. On był niespokojny o 
brata, ona w trwodze o syna. Otó ż wielu wró ciło prostą drogą do domu z owej 
nieszczęsnej bitwy, któ ra była ostatnim dziełem kró la Władysława w życiu doczesnym i 
chcąc swą hańbę  ubrać w jakieś pozory uczciwości, twierdzili, że nie w walce opuścili 
kró la, lecz że towarzyszyli mu w ucieczce. Szerzyli wieści, że z pewnością nie poległ, 
lecz w jakimś kraju pędzi żywot nie dając się  poznać, jakby się  wstydził, iż przeżył klęskę  
swych braci, któ rą jak powszechnie wierzono – ponió sł z powodu obrazy religii. Wieści 
tych nie chciał Grzegorz prostować raz dlatego, aby oszczędzić wstydu tym, któ rzy chcieli 
się  zasłaniać takim zmyśleniem, po wtó re, ponieważ uważał za stosowniejsze, by matka i 
wszyscy inni krewni pod wpływem takiej łatwowierności zapomnieli o kró lu, niż by jego 
śmierć opłakiwali. Tak tedy rozmawiał o życiu lub śmierci kró la, że każdy łatwo mó gł 
sobie wysnuwać wnioski według upodobania. A tymczasem i sprawy państwowe Węgrów 
pilnie załatwiał i starał się , by mu przywró cono dawne probostwo. 
 

XXII. Gdy jednak z powodu pośpiesznego odjazdu kró la w głąb Polski nie mó gł 
osiągnąć tego, czego chciał, musiał podążyć za nim. Już kró l przebył był rzekę  Rubo i 
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niedaleko był od Torunia, gdy doniesiono o zgonie arcybiskupa lwowskiego. Ale 
głoszono i to, że arcybiskup za życia swego tak zarządzał swą diecezją, iż starał się  
niejako wszelkimi sposobami, by ta go nie przeżyła, ale wraz z nim zaginęła. To też nie 
tyle diecezja została opró żniona, ile tytuł, bo sama diecezja już dawno istnieć przestała. 
To zmartwiło bardzo kró la, raz dla jego szczegó lnej pobożności, po wtó re dlatego, że owa 
katedra była pamiątką po jego śp. Ojcu. To też pomyślał zaraz o podniesieniu jej i począł 
zastanawiać się  nad tym, by powierzyć ją opiece jak najlepszego męża. Gdy mu jednak 
nikt na myśl nie przychodził, kto by mu się  podobał, posłał do swojej matki i dostojników 
państwa z prośbą, by wymienili człowieka według ich zdania najbardziej do tego 
odpowiedniego. Ci wybrawszy czterech, na naleganie kró lowej dodali Grzegorza, jako 
piątego, chociaż sprzeciwiał się  temu kardynał Zbigniew, czujący niechęć do Grzegorza, 
jakoby ten przekształcił się  już według obcych obyczajów. Ale kró l, któ ry sam bez 
jakiegokolwiek pytania się , byłby Grzegorzowi dał pierwszeństwo przed wszystkimi 
innymi, gdyby się  był spodziewał, że on tę  godność przyjmie, teraz mając poparcie w 
radach swych bliskich, powołał do siebie i przedstawił mu, co sam myślał i co mu tamci 
doradzali. Grzegorz cały zaję ty myślą o powrocie do Węgier, wymawiał się  zrazu i 
podawał, jako przeszkodę  swó j obowiązek poselski mówiąc, że to pociągnęłoby za sobą 
powikłanie wszystkich spraw jego. Ale gdy kró l nie przyjmował żadnych wymówek, a 
odnowienie owej nieszczęśliwej diecezji przedstawiało się  jako nieodzowne zadanie, 
przyjął tę  godność.  
 

XXIII. Zawiadomiwszy wkró tce Węgrów przez posłańca o wyniku swego poselstwa, 
podążył szybko ku Lwowu. Zebrał był na Węgrzech rozmaitych uczciwymi sposobami, 
szczegó lnie zaś z dochodów kanonii niemałą sumę  pieniędzy, toteż łatwo mu było, skoro 
miał zająć stolicę  arcybiskupią i urządzić się  wraz z całą swą służbą odpowiednio do 
godności tego urzędu. Już od dawna rozszerzano wieść o jego wyborze, a że nie 
zamilczano też jego cnoty i szlachetności, przeto zaczę li go oczekiwać wszyscy z wielkim 
upragnieniem. Kiedy zaś przybył, przyję li go więcej z radością, niż z wystawnością i 
przepychem. W niewielkiej liczbie zjawili się  kapłani, a i u tych z nędznego wyglądu 
widoczne były nieszczęścia ostatnich czasów; inni albo żyli u obcych, albo wymarli a 
tymczasem nikogo nie ustanowiono w miejsce zmarłych.  
 Tak opłakany widok nasunął zaraz Grzegorzowi smutne myśli o całości majątku, o 
któ rym jednak nie wierzył dotąd, że istniał tylko sam tytuł bez jakiejś podstawy 
materialnej. Gdy się  wszakże przekonał, że niema tam w ogó le niczego, z czego by się  
mó gł chociaż nędznie wyżywić, nie mó gł powstrzymać wtedy łez i począł opłakiwać swó j 
los, gdyż z bardzo świetnego stanowiska przeszedł do życia nędznego i ciężkiego. Toteż 
zrazu zamyślał porzucić wszystko i wró cić do przyjació ł na Węgrzech, ale potem jako 
mąż pobożny i religijny, zwró ciwszy wszystkie swe myśli ku Bogu, postanowił znosić 
mężnie cały ciężar na siebie włożony w mniemaniu, że nadarza się  mu dobra sposobność 
zaprawiania się  w winnicy Pańskiej.  
 

XXIV. Dlatego uporządkowawszy wprzó d sprawy domowe i ułożywszy wydatki 
według dochodów, powołał kanoników, będących poza diecezją, ażeby mieć się  z kim 
naradzać nad dobrem i potrzebami Kościoła, obsadził posady po zmarłych i wziął się  wnet 
do pracy około podniesienia i wznowienia życia kościelnego. Sam był codziennie obecny 
przy obrzędach religijnych, a zaniedbany lub rozluźniony ich rygor przywracał z taką 
surowością, iż raz kapłana, któ ry źle czytał Ewangelię , zganił dwa razy za słowa 
wygłaszane z nieodpowiednim akcentem, a w końcu kazał mu milczeć a drugiemu 
dokończyć czytania. Innego znów odsunął publicznie od ołtarza łając głośno, że nie wolno 
tym spełniać ofiary, któ rzy przedtem byli pijani. Niejednego noszącego zbyt długie włosy, 
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oszpecał w obecności ludu ogromną tonsurą. Wielu, któ rzy przesiadywali pijąc po 
publicznych szynkowniach, zabronił przez szereg dni odprawiania Mszy św. Sam miewał 
w dni uroczyste kazania do ludu; kró tko mówiąc, nie omieszkał niczego uczynić, w czym 
potrzebną była jego troskliwość lub powinność. 
 

XXV. Miłą tedy była ludowi gorliwość i zapobiegliwość męża w służbie Bożej – miłą 
jego praktyczna oszczędność i umiarkowanie w sprawach ludzkich, najmilszą zaś jego 
jakby ojcowska dobroć dla wszystkich. Lecz powszechną uwagę  zwró ciły nań kazania, 
któ re głosił dla ludu. Ponieważ wymowa jego dorównywała nauce, nadto miał głos 
wspaniały i wielce okazałą postawę , czym by nawet zwykły kapłan mó gł z pewnością 
porwać za sobą słuchaczy – a przyłączył się  do tego jeszcze urok pontyfikalny, - zdawał 
się  być istotą nie ziemską, lecz niebiańską. Dlatego też ludzie z dziwną jakąś  zgodnością 
zbierali się , by go usłyszeć. Z nie mniejszym też zapałem szli przy tym w zawody w 
zasypywaniu go podarkami, o ile czyjeś środki na to pozwalały – do tego stopnia, że 
Grzegorz, któ ry niedawno przedtem obawiał się  zupełnego ubó stwa, ujrzał się  w 
największym dostatku. W takich warunkach spędził pięć lat życia, a tymczasem 
pobierając osobiście daniny, zebrał wszelkie należności, za co zakupił kilka wsi. Wkró tce, 
ponieważ środki wystarczyły zupełnie do utrzymania, skierował myśl ku znaczniejszemu 
rozszerzeniu dobrobytu.  
 

XXVI. Opuściwszy więc Lwów, począł objeżdżać wsie i zewsząd zwabiać do siebie 
wszelkimi sposobami osadników; najpierw budował im mieszkania i ofiarował im innego 
rodzaju ułatwienia, aby zjednać sobie tym umysły wieśniaków, oglądających się  przede 
wszystkim za korzyścią. Dzięki tej zapobiegliwości wprowadził osadników do wszystkich 
wsi, opustoszałych z powodu niepowściągliwości poprzedniego arcybiskupa. Następnie w 
miarę  przyrostu dochodów, skupował zwolna wsi jedne po drugich, albo zakładał nowe, 
stawy rybne zaniedbane oczyszczał, albo gdzie tylko miejsce na to pozwalało, kopał 
nowe; zabiegów podobnych nie prędzej zaprzestał, aż majątek kościelny, sam się  
dochodami pomnażający, doprowadził do tej wysokości, że zapewniał przyszłym 
arcybiskupom odpowiednie i łatwe utrzymanie.  
 Następnie powziął myśl założenia miasteczka i upodobawszy sobie miejsce tuż nad 
rzeką, zwaną Dunajówką (Dunajec – I.L.), postanowił sam tam ciągle mieszkać i 
wymierzywszy miejsce na ulice i rynek, począł budować domy, chociaż nie było jeszcze 
mieszkańców. Ale rozpowszechniona już przedtem wieść o łagodnym i dobrotliwym 
obchodzeniu się  z poddanymi, zwabiła do Grzegorza wszystkich z okolicznych osad, 
któ rym nienawistną była chciwość, lub pycha ich panów. To też, gdy lud tak licznie się  
zgromadził, że mó gł się  własnymi siłami zabezpieczyć przed niespodziewanymi 
napadami, Grzegorz, by podnieść otuchę  i ducha ludu, wznió sł najpierw zamek, następnie 
głębokim rowem i wałem obwarował pozostałą część miasta; ten rodzaj obwarowania, 
zwykły zresztą w tych okolicach, najlepiej  zabezpieczał przed Tatarami, największą plagą 
tych stron. Tatarzy bowiem nie umieją ani oblegać, ani zdobywać miast, lecz zapuszczając 
zagony po otwartych okolicach, z równą chyżością, a jaką wpadają, uprowadzają ludzi i 
bydło, jakie im się  tylko nawinie. Nadto porozstawiał na zamku i basztach bardzo wiele 
najrozmaitszych machin, wyrzucających głazy, jako też wielką ilość obosiecznych 
toporów, kusz i pocisków, by nimi można było z łatwością odeprzeć wszelki napad. 
Wkró tce też miasto było zabezpieczone przed tymi, któ rzy z zewnątrz mogli mu zagrażać.  
 

XXVII. Aby jednak, po usunięciu obawy przed nieprzyjació łmi, wewnę trzne 
rozluźnienie nie gubiło osady, Grzegorz spisał prawa, któ rymi u siebie podwładni mieli 
się  kierować i wznió słszy kośció ł, stawił im przed oczy religię , jako jedyny i 
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najskuteczniejszy bodziec do przestrzegania ustaw. Sam też w dni świąteczne wykładał 
im w kazaniach o istocie rzeczy pożytecznych i szlachetnych, w jaki to sposó b miasto 
może nabrać wewnę trznej spó jni i utrzymać się , wyjaśniał im, jak dalece miłą jest Bogu 
nieśmiertelnemu ogó lna zgoda obywateli celem prowadzenia życia bogobojnego. W tym 
posłuszni byli mu mieszkańcy, jakby z jakiegoś zrządzenia losu, zwłaszcza, że sam 
zachęcał ich przykładem: Choć był panem i opiekunem miasta, przewyższał łagodnością i 
uprzejmością wszystkich podwładnych, cudzych powodzeń, czy nieszczęść nie uważał za 
oboję tne  dla siebie, lecz we wszystkich jednakowy brał udział; w miarę  jak sprawa lub 
potrzeba ludzi wymagały, jednym doradzał, innych wspierał, tym spieszył z pomocą w 
potrzebach prawnych, owym w majątkowych, jednym składał życzenia, innych pociechą 
krzepił. W ogó le oddał się  sprawom wzrastającego z każdym dniem miasta z takim 
zapałem, że nie można było go nakłonić odtąd, by gdzie indziej dłużej zabawił. 
Okoliczność ta często była ocaleniem dla nowo założonego miasta i nie tyle chroniły je 
obwarowania zamku, rowy i okopy, ile wielkie zalety ducha i serca Grzegorza. 
 
 XXVII. Ponieważ spustoszenia Tatarów są tak nagłe, że prędzej uprowadzają zdobycz, 
zanim się  spostrzeże ich najście, dlatego wielu nieostrożnych ujmują, innych 
nieprzygotowanych jeszcze do obrony, biorą w jasyr wśró d samego popłochu. Podobnym 
wypadkom zapobiegł Grzegorz przez rozstawienie strażników i nigdy nie był z 
poddanymi swymi do tego stopnia nieprzygotowanym, by się  mogło zdawać, że nie 
pomyślał o grożącym niebezpieczeństwie. A kiedy nieprzyjaciel się  zjawił, dodawał 
otuchy obywatelom, obchodząc obwarowania i miejsca, narażone na większe 
niebezpieczeństwa. Kusze i pociski już to kazał podawać obrońcom, już też sam 
podwoził, słowem wreszcie i czynem ochoczo spełniał wszelkie obowiązki, jakich się  
wymaga od kierującego obroną miasta. Jakkolwiek jednak tak wiele czynił widocznych 
zabiegów celem wzbudzenia męstwa mieszkańców, przecież nic ich tak nie ujmowało, jak 
wiek i godność jego. Skoro bowiem widzieli, jak on mimo wielce strudzonego i 
podeszłego wieku, tak gorliwie zajmuje się  odwró ceniem niebezpieczeństwa od swych 
poddanych, że ciało uświęcone godnością kapłańską i dostojną siwą głowę  naraża na rany 
i śmierć, jakby z jakiegoś natchnienia pędzili na wszelkie niebezpieczeństwa za niego i 
wierzyli, że splamiliby się  zbrodnią nie do darowania, gdyby nie strzegli, chociażby z 
narażeniem własnego życia – bezpieczeństwa swego ojca i dobroczyńcy, tego, któ ry dał 
im możność uczciwego życia, i któ remu są tak drogimi. 
 To przywiązanie obywateli starających się  przede wszystkim ochronić życie 
założyciela przyniosło nieraz ocalenie samemu miastu. 
 
 XXIX. Do Lwowa wyjeżdżał, o ile tego wymagały wielkie uroczystości, lub 
ceremonie, przy któ rych konieczną była jego obecność i natychmiast powracał tłumacząc 
się  tym, że spieszy do có rki swej, któ rej młodość i piękność łatwo narażone na grzech, 
potrzebują opieki ojcowskiej. Jakkolwiek sam się  tak wyrażał i często usprawiedliwiał, że 
z tego jedynie powodu tam przebywa, by miasteczko, któ re wznió sł niestrudzoną pracą i 
gorliwością, nie upadło, zanim się  całkiem utrwali, prawdopodobniejszym jednak jest, jak 
się  niektó rzy domyślają, że pod tym pozorem starał się  o wewnę trzny spokó j i ciszę , do 
któ rych miał jakby wrodzony pociąg do tego stopnia, ze jako młody chłopiec opuscił ojca 
surowego w obejściu. I przedtem, gdy kró l Władysław odwołał go z probostwa 
wielickiego, dlatego tylko wielkiej doznał przykrości, że jak sądził, przez to przerywa się  
spokó j życia jego.  
 Ponieważ, miejscowość ta zdawała się  być oddalona nie tyle od samego miasta, ile 
raczej od miastowego zgiełku, wierzył Grzegorz, że z boskiego zrządzenia wypadło mu 
tam mieszkać, aby mó gł oddać się  spokojowi, jakby odsunię ty od przyjació ł, a przecież, 
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gdy zechce, spędzał czas i w ich gronie. Postanowił też tam dokonać żywota. Ale cnota 
jego, któ rej potrzeba było do wyższych celów, przerwała mu pierwsze pasmo dni 
spokojnych, następnie zaś wgląd na dobro arcybiskupstwa lwowskiego, któ re miał do ładu 
przyprowadzić. To też w przekonaniu, że już zadość uczynił wszystkim wymaganiom, 
zwłaszcza, ze ukończył budowę  świątyni, pościągał przy tym i przywró cił tyle opłat, że 
nic już widocznie nie brakowało do zachowania godności i bogactwa siedziby 
arcybiskupiej, oddał się  wrodzonemu zamiłowaniu do spokoju i z dala od wszelkiej 
wrzawy światowej, niczym tak gorliwie nie zajmował się , jak lekturą. 
 Jako młodzieniec rozczytywał się  w dziełach historycznych i poezjach, potem w 
wieku dojrzałym poświęcał się  ze względu na swó j zawó d, najbardziej teologii, a z 
filozofii tej części, któ ra zwie się  etyką; przez ciągłe czytanie, starał się  nagrodzić 
opó źnienie z jakim zabrał się  do czytania literatury kościelnej, nigdy jednak nie zarzucił 
czytania pism świeckich, tylko w przepisach i dziełach religijnych zagłębiał się  według 
planu z gó ry powzię tego, świeckie zaś utwory czytywał dorywczo. 
 

XXX. Nadto bojąc się , by przez zaniedbanie nie zaprzepaścić tego, co z wielkim 
trudem był zebrał, lub też nie chcąc troską o poślednie rzeczy zaprzątać umysłu, któ ry 
pragnął uwolnić od wszelkich niepokojów, gdzie to było odpowiednim, poustanawiał 
sobie rządców, z któ rymi nie robił nigdy żadnych rachunków gospodarskich, czy to 
pewny ich rzetelności, czy też w obawie, ażeby wykryciem oszustwa nie zamącić 
pożądanego sobie spokoju. Pewnym jest to, co sam zwykł  był mawiać: U ludzi, któ rzy 
wątpią w sumienność rządcy, albo go śledzą, choć stan majątkowy jest zabezpieczony, 
przecież głowie brak spokoju. Lecz - dziwna rzecz – podczas gdy w sprawach nie 
dotyczących domu, nawet bardzo ważnych, ufał rządcom aż do przesady, graniczącej z 
niedbałością, to w domu urządzał szczegó łowy przegląd każdej rzeczy, nawet 
najmniejszej i błahej, ponieważ bywało, że liczył jaja, gomó łki sera, owoce i inne 
podobne drobiazgi; zarządcy domowej spiżarni wierzył tylko wtedy, gdy sam skrupulatnie 
wszystko obejrzał i odmierzył. Wprawdzie gmin poczytywał to za skąpstwo, ja 
przypisałbym to trosce o spokojne życie: albowiem wiedząc, że łatwo psuje się  młodzież z 
braku sprężystego nadzoru, rozumiał dobrze, że jeśli zasada tak oszczędnej gospodarności 
nie powściągnie natury skłonnej do zbytku, dojdzie do tego, iż wskutek nie umiarkowania, 
spadną na dom wszelkiego rodzaju kłopoty; to też unikając niesnasek, jako rzeczy 
najbardziej przeciwnej swej naturze, nie tylko trzymał w ryzach domowników, ale także 
przyjmował w poczet swej służby tylko takiego, po któ rym można się  było spodziewać, że 
zastosuje się  do rygoru. 
 
 XXXI. Mawiał często, że domowników winno się  żywić na pożytek, a nie na okaz; ci 
zaś są zdaniem jego najbardziej pró żnymi ludźmi, któ rzy chcąc na zewnątrz pokazać się  w 
licznym orszaku, pominąwszy to, że mienie swe wystawiają, jakby na rozdrapanie 
pierwszemu lepszemu rozpasanemu i bezwstydnemu lekkoduchowi, patrzą  jeszcze w 
domu na tyle ohydy, że zaiste położenie tych, któ rzy żyją w zależności nie przynoszącej 
ujmy, należy nazywać o wiele lepszym, niż owych, któ rzy w pró żności żywią i znoszą 
taką służbę . Sam Grzegorz, zapytany, dlaczego pod względem liczby, ubioru i innych 
odznak ma lichszy orszak od reszty biskupów, odpowiedział: Sługą sług moich ani nie 
chcę  być, ani nie mogę , lecz przeciwnie sądzę , ze znośniej jest być lekceważonym dla 
skromności w jakimkolwiek wątpieniu, niż trapić się  wiecznym udawaniem. Z tej to 
przyczyny nawet odkąd środki na to pozwalały, nigdy nie przekroczył miary człowieka 
średniozamożnego ani liczbą i doborem służby, ani świetnością strojów, mających zdobić, 
czy to jego samego, czy domowników; albowiem prostoty w jedzeniu i w całym 
domowym życiu, któ rą sobie ustanowił, będąc jeszcze na stanowisku zwykłego kapłana, 
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nigdy nie zmienił, lecz do ostatnich chwil życia przestrzegał tej samej zasady 
oszczędności. Wolał budzić podziw cnotą i zasobami ducha, niż majątkiem; a nawet 
mawiał, że rozgłos tych, któ rzy go opierają na darach, jest budową bardzo kruchą.  
 
 XXXII. Obowiązkiem względem Boga i rozumu, jest o tyle opiekować się  krewnymi, 
o ile to może na nich wywrzeć dodatni wpływ. Poza tym należy czystość charakteru i 
cnotę  stawiać wyżej ponad wszystkie węzły krwi. Ufny w prawdziwość tego 
przeświadczenia, gdy już został wyniesiony na tron arcybiskupi, raz tylko i to zaledwie na 
kilka dni odwiedził swoich w miejscu rodzinnym, któ re opuścił jeszcze będąc 
chłopięciem. Z krewnymi zaś i przyjació łmi, któ rzy u niego szukali gościny, obchodził się  
według ich wartości moralnej; uczciwych żywił ze zwykłą sobie szczodrobliwością, 
innych, gdy raz lub drugi na pró żno ich upominał, z taką stanowczością odprawiał od 
siebie, że potem nigdy nie dał się  przejednać; nawet pozwolił na to, by niektó rzy z 
krewnych, a zwłaszcza rodzony brat, zakończyli życie w ostatniej nędzy, w przytułku dla 
żebraków. Brat ów służył najpierw po golarniach, łaźniach, następnie jak 
najwstrę tniejszym oddawał się  zajęciom, aby od tego, któ rego nie wzruszały więzy krwi – 
przez odrazę  do brudu, w jakim się  nurzał, wyłudzić choćby trochę  pieniędzy. Takie 
postępowanie świadczyłoby może z zbyt twardym i surowym usposobieniu, gdyby nie 
okoliczność, że przedtem wypełnił wszystkie obowiązki względem brata. Wypędzonego 
bowiem z domu przez ojca, przyjął w Krakowie, sądząc, że z wiekiem może się  poprawić 
i wiele nań łożył wtenczas, kiedy sam mniej potrzebował. I pó źniej wyniesiony na 
godność arcybiskupią, po trzykroć wręczył mu wcale pokaźną zapomogę  do otworzenia 
kramu, lecz ów każdym razem pieniądze te roztrwonił i było widocznym, że ile razy 
Grzegorz da się  przebłagać, pomocy jego grozi taki sam koniec. Dlatego zadość 
uczyniwszy obowiązkom, wskazanym przez pokrewieństwo, nabrał przekonania, że nie 
tylko niedorzeczną, lecz wprost niegodziwą byłoby rzeczą, gdyby na zaspokojenie 
rozwiązłości brata wyczerpał do reszty środki, któ rych winien był użyć na potrzeby i 
upiększanie kościoła. 
 
 XXXIII. Wobec cudzoziemców, zwłaszcza Włochów, któ rzy w jakimś uczciwym celu 
przybywali do Polski, lub w miejscu się  zatrzymywali, występowali z największą 
uprzejmością i sprzyjał im, jak tylko mó gł; opiekował się  nimi, krzepił, odziewał i żywił 
w miarę  możności; choć unikał obcowania ze swoimi, z nimi w największej pozostawał 
poufałości, zarówno przy stole, jak w innych momentach życia, dopuszczał ich do swego 
towarzystwa, i wspó łzawodniczył z nimi w żartach i dowcipach. Ilekroć z nimi obcował, 
zdawał się  zapominać. O swym postanowieniu i żywo zajmował się  tym, co się  w świecie 
dzieje, bo zapytywał się  co robią Włosi, a co Francuzi, jaki stan Niemiec, a jaki Hiszpanii, 
o czym donoszą z Afryki, a o czym z Azji. Słowem usilnie badał to wszystko, o czym 
albo kiedy indziej, albo od swoich wspó łziomków nie tylko nie chciał się  dowiadywać, ale 
nawet odrzucał z pogardą, co usłyszał.  Tak postępując, albo miał na względzie 
dostojeństwo Polski, by obce narody sławiły pró cz godności i wysoki stan oświaty w tym 
państwie, albo poddając się  urokowi obyczajów, w któ rych najbardziej lubił naśladować 
Włochów, tak się  nastrajał, że wszystko to, co już był zarzucił, znowu wywierało nań 
wpływ, jakby rozpoczął nowe życie. To pewna, że nie szczędził nigdy trudu, ani kosztów, 
ile razy należało dbać o bezpieczeństwo lub cześć jakiego cudzoziemca. Pod tym 
względem nie obawiał się  nigdy nawet zatargów z możnymi, ani ich gniewu, nie cofnął 
się  nawet przed powagą kró lewską, lecz wytrwale, nawet z największym narażeniem swej 
osoby do ostatka opiekował się  tymi, któ rych raz był wziął w swoją obronę . 
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XXXIV. Świadczy o tym najwymowniej poparcie któ rego mi udzielił, broniąc mię  
przed bardzo niesłusznym wyrokiem, któ ry ludzie źli i niegodziwi, nie tyle uzyskali od 
kró la, ile raczej przy pomocy najbezwstydniejszych oszczerstw na nim wymogli. Bo 
kiedym się  schronił do niego, jakby ostoi i jedynego źró dła sprawiedliwości, ten 
poznawszy straszną niegodziwość owego wyroku, ujął się  za mną tak, jakby chodziło o 
jego własną sławę  i doprowadził do skruchy oraz upokorzenia tych, któ rzy przeciwko 
mnie – nie wiem – czy więcej z głupoty, niż z niegodziwości, wyrzekli słowo potępienia. 
W czasie tego nie odmawiał mi żadnej przysługi, płynącej z przywiązania i uczucia 
ludzkości, przy czym z taką łaskawością zajął się  moim nieszczęściem, ze częstokroć 
wcale nie gniewałem się  na tych, któ rzy mię  nakłonili oddać się  w opiekę  temu mężowi. 
Prawie zawsze uprzedzał moje myśli, niosąc ulgę  w cierpieniu, któ re mnie gnębiło i nie 
dopuszczał o ile to w jego mocy, bym je odczuwał. O wielu sprawach bez względu na 
swó j wiek i stanowisko poufale ze mną rozmawiał na przechadzkach, w czasie 
odpoczynku, przy stole, lub wieczorami; żeby zaś w niczym nie ograniczać swej 
życzliwości względem mnie, zapraszał nieraz do stołu Faniolę , o któ rej dobrze wiedział, 
że jest w mym nieszczęściu nieocenioną pociechą. Tak dalece we wszystkim wspó łczucie 
dla mojej niedoli zawsze u niego więcej ważyło, aniżeli przestrzeganie swej godności. 
 

XXXV. Na uczty cudzoziemców wcale chę tnie chodził, podejmował ich często i z 
całą gotowością u swego stołu, a w przyjmowaniu ich przewyższał przepychem nawet 
najznamienitszych. Od ucztowania z Polakami, o ile możliwości stale się  wstrzymywał, a 
gdy ich zaprosił, co zdarzało się  bardzo rzadko i chyba tylko z konieczności, mało co 
odstępował od zwykłego umiarkowania. Co więcej biesiady ich nazywał obżarstwem, 
mówiąc, że nie należy jakiegokolwiek zebrania się  ludzi na jednym miejscu w celu 
jedzenia i picia, nazywać biesiadą, kiedy trzody bydła dla paszy zbierają się  na łąkach; 
tylko tych ludzi zgromadzenie godnym jest imienia uczty, któ rzy na podstawie pewnego 
rozsądnego doboru zebrali się  przy stole z jakiejś szlachetniejszej pobudki, niż chęci 
zadowolenia żołądka i gardła. Zapytany zaś, czemu woli jeść sam w domu, niż w gronie 
wspó łbiesiadników, odpowiedział: „W domu jem, ile chcę  i ile mi się  podoba i nie tracę  
przy stole więcej czasu, niż tego istotna wymaga potrzeba” . 
 

XXXVI. Od udziału w życiu publicznym niemal się  usunął, czy to z umiłowania 
spokoju, czy też dlatego, że udzielanie szczerych rad, uważał za rzecz niezbyt bezpieczną. 
Pewnym jest zdarzenie następujące: 
 Kiedy zastanawiano się  nad przyjęciem w opiekę  miast pruskich, któ re odpadły od 
wielkiego mistrza, został i on, jak zawsze zresztą, zaproszony na publiczną naradę ; a 
kiedy kró l pytał o zdanie w tej sprawie, powiedział: „ Podbija się  prowincje bronią, ale 
utrzymuje sprawiedliwością. I nie tak łatwo ludami rządzić i kierować w pokoju, jak 
podbić je w wojnie. 
 Dumne i niesprawiedliwe rządy wielkiego mistrza, odstręczyły odeń miasta, któ re 
jedynie z tego powodu chronią się  pod opieką kró la, że spodziewają się  łagodniejszych i 
sprawiedliwszych rządów. To też, jeśli kró l chce i może postępować zgodnie z tym 
orzeczeniem, najlepiej będzie udzielić pomocy i obrony; w innym razie nie należy się  
podejmować daremnej wojny. Bo znów kiedyś z tego samego powodu, dla któ rego 
odpadły od wielkiego mistrza, zniechęcą się  także i do kró la” . Kiedy zaś potem radzono 
nad sposobem i środkami pieniężnymi do prowadzenia wojny, wielu wypowiedziało 
stosownie do przekonania swe poglądy, ró żniące się  nie istotą, lecz tylko słowami; 
zgodzili się  bowiem wszyscy, że jakaś kwota musi być płacona kró lowi według liczby 
ludności, a ró żnica dotyczyła tylko jej wysokości. Wówczas rzekł Grzegorz: „Nie pierwej 
będzie mó gł kró l odpowiednio do powagi swej i tych, nad któ rymi panuje, podjąć 
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prowadzenie wojny, aż odzyska w posiadanie to wszystko, co należy do niego w całym 
państwie. Bo pó ki będzie mu wolno powoływać się  na swó j niedostatek, pierwej wszyscy 
popadniemy w ostatnia nędzę , zanim dostarczymy kró lowi dostatecznych środków na 
przedsięwzięcia i kiedy my nie będziemy już mieli co dać, on będzie uczuwał jeszcze 
bardzo wielkie braki. Aby więc, jak tego żądali nasi przodkowie, z kró lewskim imieniem 
związane były kró lewskie dochody, któ re by wystarczały na wszelkie nieprzewidziane 
wypadki i abyśmy nie zawsze musieli uciekać się  w sprawach publicznych do zasobów 
prywatnych, należy moim zdaniem, zanim będzie się  mówiło o prowadzeniu wojny, 
wprzó d się  zastanowić nad sposobem, któ ry by uwalniając nas samych od tak częstego 
płacenia danin, wkładał na kró la konieczność odpierania publicznych niebezpieczeństw 
jego własnymi środkami” . 
 Głos ten, o ile miłym był kró lowi, o tyle Grzegorzowi przysporzył wielu 
przeciwników, a niechęć ich – sądzę  – z znacznej mierze odwiodła go od spraw 
publicznych. 
 

XXXVII. Albowiem odtąd unikał sejmów a w sejmikach bardzo rzadko brał udział. 
Ale nieraz listownie zwracał kró lowi uwagę  na to, jakie załatwienie pewnej sprawy 
państwowej  uznał za najodpowiedniejsze; wiadomo, że podobnie postąpił wtedy, gdy 
kró l postanowiwszy wysłać go z przełożonym najstarszym synem swoim w celu objęcia 
władzy kró lewskiej w Czechach, wzywał go bardzo usilnie przez listy i gońców. Otó ż 
chcąc ze względu na wiek i stan zdrowia wyprosić się  od tego obowiązku, napisał do 
kró la: „Nie dorośnie chłopiec do panowania; zresztą nie tylko go wzywają na tron czeski, 
jak raczej żądają go, jakby poręki i zakładnika, by przy pomocy Polaków prowadzić 
wojnę  czeską zaczepną i odporną. Trzeba czekać lepszej pory, dogodniejszej sposobności. 
Bo jeśli jego synowi należy się  z woli Boga to kró lestwo, to w każdym razie w 
odpowiednim czasie obejmie ster jego; jeśli zaś komu innemu przeznaczył je los, to i tym 
razem i kiedy indziej na marne pó jdą starania tych, któ rzy by chcieli oprzeć się  na 
przeznaczeniu. Opró cz tego wtedy dopiero powinno pró bować się  sposobności, przez los 
zesłanych, kiedy młodzieniec przyjdzie do wieku, w któ rym będzie mó gł działać i radzić. 
 

XXXVIII. Uczucia jego w zakresie religii były najczystsze, a rozmowy o niej zawsze 
poważne i głębokie; mniemał on, że o rzeczach boskich należy rozprawiać rzadko i tylko 
z roztropnymi ludźmi. Lud tym święciej słuchać będzie przykazań boskich, im więcej w 
religii będzie widział rzeczy nieznanych sobie i tajemniczych. Ż adna bowiem tajemnica 
nie jest z natury swojej tak świę tą i czci godną, iżby bez osłony uroczystych obrzędów 
mogła się  ochronić przed pewnym jakby spowszednieniem. Alegorii, wprowadzanych w 
Pismo św. nie pochwalał, mówiąc, ze dzieła boskie wiele tracą przez to na powadze, gdyż 
to, co samo przez się  jest cudownym, zaczyna powszednieć, skoro tłumaczy się  je przez 
alegorię . Nie tak wielki szmer podziwu wyda lud, gdy mu się  powie, że wlane jest w 
duszę  światło prawdy, niż kiedy się  mu powtarza, ze człowiek ślepy odzyskał oczy i 
możność patrzenia. Cudowniejszą jest rzeczą wypędzić siedmiu demonów, niż siedem 
grzechów. I wszystkie inne zdarzenia podobnie maleją przez alegorię  i tracą na swej 
wiarygodności. Bo kiedy umysły słuchaczy zwracają się  ku alegoriom, tracą wiarę  w 
prawdziwość rzeczy i uważają ją nie za zdarzenie historyczne, lecz za coś zmyślonego, 
służącego wprowadzenie alegorii. 
 

XXXIX. Nadto zapatrywanie owo, któ re wyjmuje teologię  spod prawideł gramatyki, 
nazywał nie tylko śmiesznym, ale wprost niedorzecznym; usiłuje ono bowiem 
usprawiedliwić błędy pisarzy powagą przedmiotu, tak jakby to, co zawiera teologia, ona 
sama pisała i na podstawie jakiegoś własnego prawa, przedkładała swą treść w formie 
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dowolnie przez siebie obranej, a nie ludzie, któ rzy są związani prawidłami gramatycznymi 
i powinni zachowywać je tym ściślej, im wznioślejszym i bardziej oderwanym jest 
przedmiot, o któ rym pisali. Oczywiście niemądrym jest także zdanie, jeśli nie godzi się  w 
codziennych bajeczkach odstępować od poprawnego sposobu mówienia, a o tym 
przedmiocie, ponad któ ry nie można wskazać, ani znaleźć godniejszego, można 
rozprawiać z nieświadomości bezładnie i niestosownie! Najwięcej zaś dziwił się  
bezmyślności tych, któ rzy starają się  nagiąć teologię  chrześcijańską do praw fizycznych, 
bo przecież nie powinno się  potęgi Boga zacieśniać do tych granic, któ re nam się  wydają 
naturalnymi granicami rzeczy, lecz raczej winno się  wierzyć, że z działań Boga sama 
natura bierze i czerpie swoją normę , i jeśli dla nas zmieni coś Bó g w zwykłym i 
naturalnym porządku rzeczy, to czyni to z własnej woli, a nie dlatego, ponieważ tego 
miała wymagać natura. Najbezwstydniejszymi zaś nazywał tych, któ rzy przejąwszy tę  i 
ową sentencyjkę  z przestarzałych ksiąg teologicznych, głoszą ludowi kazania, usiłując mu 
wytłumaczyć sprawy boskie, choć nie znają zasad, ani sztuki przekonywania. Tacy ludzie, 
zdaniem jego, nie mogą ani rozwijać ani wykończyć myśli, jaką zamierzali wyłożyć, bo 
nie posługują się  własnym sądem, lecz idą na oślep za innymi i nie lepiej znają doniosłość 
i istotę  omawianej sprawy, niż któ rykolwiek ze słuchaczy.  
 Ale i bez wielkiej znajomości mówców i poetów, nie można – jego zdaniem – 
przemawiać skutecznie. Bo, skoro w bardzo wielu rzeczach religijnych buduje się  
wyłącznie na pobożności bez uzasadnienia rozumowego, to i w tym wypadku trzeba lud 
porwać uczuciem i zniewolić niejako wielką biegłością i zasobem słów; dlatego o tym 
przedmiocie przekonywująco, a zarazem pobożnie może przemawiać tylko ten, kto 
zapożyczy od mówców słów, a od poetów uczuć. I tu leży powó d, dlaczego kazania 
nowszych teologów są mdłe i płytkie, dawniejszych zaś, jak Hieronima, Augustyna i 
innych porywające i treściwe. Bo tez tamci poświęcali się  badaniu ksiąg świę tych wtedy 
dopiero, kiedy świeckie zupełnie opanowali; ci zaś zabrawszy się  do rzeczy boskich bez 
żadnego przygotowania, nie potrafili ani zrozumieć doniosłości przedmiotu, ani 
przedstawić jasno ludziom swych myśli nie znając owej gałęzi wiedzy ludzkiej, przez 
któ rą porywa się  dusze ludzi ku wierze. 
 

XL. Sam opierał się  w kazaniach więcej na metodzie przekonywania, niż na powadze 
teologów; wskutek tego pociągał zawsze lud uczuciem tam, dokąd zechciał, przy czym 
widać było, że panuje niejako nad umysłami słuchaczy. A kiedy podczas uroczystych 
nabożeństw sprawował obrzędy albo odprawiał mszę  św., każdy był do głębi duszy 
wzruszony, zwłaszcza zaś wtedy, gdy jednał z Bogiem zbrodniarzy i sprowadzał ich do 
świątyni. Bo kiedy w podniosłych słowach wykładał świę tą tajemnicę , widzieć można 
było, że dokoła rzewnie płaczą zarówno winni, jak niewinni: jedni z żalu za grzechy, 
drudzy ze wspó łczucia dla żałujących. 
 Z pomiędzy tych zaś, któ rzy mieli przyjąć święcenia kapłańskie, niewielu mogło się  
powstrzymać od łez, kiedy on odziany w stró j pontyfikalny, podnoszący majestat oakzałej 
z natury postawy, wzbudzając jakąś świę tą trwogę  wielkim a potężnym głosem, wygłaszał 
owe śluby, któ re odczytuje biskup publicznie przyszłym kapłanom właśnie w chwili 
święcenia.  
 
 XLI. Z trudnością i rzadko kiedy można go było skłonić do wyświęcania kapłanów, a 
kiedy to czynił, bardzo surowym kierował się  sądem przy wyborze tych, któ rych miał 
dopuścić do tej godności; uważał zawsze, za rzecz najbezbożniejszą przyjmować na 
bojownika Bożego byle kogo, kto się  tylko zgłosi, podczas gdy do sprawowania 
świeckich, bojowników wyznacza się  drogą doboru. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 Wiele – mawiał – straciło kapłaństwo ze swej pierwotnej powagi: niegdyś było ono 
ozdobą i nagrodą cnoty, dziś jest schroniskiem nędzarzy, bo po największej części starają 
się  o nie ludzie, któ rzy chcą w nim ukryć albo ohydę  hańby, albo niskie pochodzenie 
swoje, albo zapobiec przez to gniotącej ich biedzie. Chwalił zaś urządzenie starożytnych, 
a zwłaszcza Ż ydów, że na jedną osobę  zlewali godność kró la i największego kapłana. Nie 
ma bowiem między Bogiem a ludźmi nic większego od kapłaństwa, a przeto powierzać je 
należy tylko największej cnocie, albo najwyższemu szlachectwu. 
 Zdarzyło się  raz, że wymogli na nim przyjaciele, by wyświęcił na kapłana jakiegoś 
prostaka, człowieka w ogó le bardzo nieokrzesanego; pó źniej żałując tego czynu, wziął 
tego człowieka do domu i kształcił go tak długo, aż nauczył się  należycie odprawiać mszę  
św. i spełniać inne obowiązki kapłańskie. 
 Ażeby zaś ten nieokrzesany umysł, wydobywszy się  spod rygoru nie popadł w 
pierwotną rubaszność i nie i nie oddał się  opilstwu i innym złym nałogom, zatrzymał go 
nadal u siebie i pó ki żył, dostarczał mu obficie środków, potrzebnych człowiekowi do 
życia tak, jakby chciał przez utrzymanie go pokutować codziennie za swó j błąd.  
 
 XLII. Sądy odbywał rzadko i to najczęściej przez zastępcę . Kiedy sam sądził, 
pozwalał mówić tylko tym, któ rych dotyczyła dana sprawa, i natychmiast albo godził ze 
sobą strony, albo ogłaszał swó j wyrok. Prawne przepisy co do prowadzenia rozpraw 
nazywał już to mniemaniem, już to przyzwoleniem na grabież i rabunek w samym sądzie; 
adwokatów zaś wszystkich, jako burzycieli sprawiedliwości i najzgubniejszy gatunek 
ludzi, należałoby – jego zdaniem – wywieźć na najodleglejsze wyspy.  
 Skarżył się  nieraz, że nie może być tak swobodnym, jakby chciał, w dawaniu 
rozwodów tym ludziom, któ rzy się  nie zgadzają ze sobą i za zbyt surowe uważał przepisy 
prawa kanonicznego, dotyczące tej sprawy, nazywając mądrzejszym przepis Greków, 
któ ry ułatwiał rozwó d: wiele niestateczności i rozpusty u kobiet znikłoby, gdyby 
wiedziały, że od woli mężów zawisły jest rozwó d. Nie można – zdaniem jego – nazywać 
połączonymi przez Boga tych, miedzy któ rymi nie ma miłości, a przeto z ustaniem 
miłości należy też rozwiązywać małżeństwa, jako już Bogu niemiłe. Natomiast głupią i 
niebezpieczną wydaje się  rzeczą, zmuszać tych, któ rzy się  wzajemnie nienawidzą, by 
razem mieszkali i żyli.  
 
 XLIII. Pozwalał sobie też czasem na żarty w sprawach, któ re zostają w pozornym 
związku z religią i wyśmiewał wytwornie niewłaściwe postępowanie tych, któ rzy albo 
chwalili, albo żalili się  na rzeczy, na któ rych zgoła się  nie znali. Nieraz też w ten sam 
sposó b wypowiadał zdrowe rady. Pewien znajomy doszedł przez obliczenie do wniosku, 
że prawie więcej jest dni świątecznych niż roboczych; mawiał więc, że gdyby to od niego 
zależało, to by to przede wszystkim zmienił i opró cz uroczystości kilku świę tych, znió sł 
wszystkie inne; przez to zapobiegłby temu, by ludzie z powodu tylu wolnych dni 
świątecznych nie byli prawie zmuszeni żyć w ubó stwie i wszelkim niedostatku. Na to 
odpowiedział mu Grzegorz: „ Przestań przemyśliwać nad umniejszeniem dochodów 
kościelnych; czyż nie wiesz, że z częstych uroczystości płyną częste dochody” . – Kiedy 
mu ktoś powiedział: Bó g dobrych przez nieszczęścia zaprawia, aby nabierali hartu 
prawdziwej cnoty – odrzekł mu: Złe masz o Nim pojęcie, jeśli mniemasz, że On nie może 
wlać w dusze swych wiernych mocy – w sposó b odmienny, niż atleta w ciała. 
 Zachowujących regułę  św. Franciszka nazywał najprzebieglejszymi ludźmi dlatego, że 
pod chwalebnym hasłem ubó stwa zbierają bogactwa i ślubując pogardę  pieniędzy, na 
wszystkie strony je żebraniem wyłudzają. Ponieważ poza tym był bardzo przychylnie dla 
nich usposobiony, nie tylko zakon ich bardzo polecał, ale też bronił przed nieuczciwymi i 
obsypywał ustawicznie dobrodziejstwami. A nawet kiedy występowali przeciwko nim 
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kanonicy jego, jakoby jakimiś nowymi a pełnymi zabobonów nabożeństwami ściągali do 
siebie lud i dowodzili, że właśnie wskutek tego inne kościoły są mało uczę szczane, bo 
każdy żądny widzenia nowych rzeczy biegnie tam, nie tyle z uczucia religijnego, ile z 
chęci widowiska, zwłaszcza, gdy oni w dzień Bożego Narodzenia wystawiają w kościele 
wołu, osła i żłó bek z Dzieciątkiem, rzekł im Grzegorz: „ I wy to samo możecie zrobić, a 
nawet, jeśli wam się  podoba, dodajcie pasterzy i owce w radosnych dokoła podskokach. 
Któ ż bowiem powstrzymuje albo przynajmniej ma powstrzymać rozbudzanie w ludziach 
w jakikolwiek sposó b pobożności i religijności, któ rą wy mi każecie ograniczać. 
  

XLIV. Ci, któ rzy mają dbać o dobro Rzeczypospolitej, powinni – zdaniem jego – 
opierać wszystkie swe czynności na religii; nie ma nic skuteczniejszego w kierowaniu 
ogó łem, jak nauki o rzeczach Bożych, wygłaszane publicznie; z dó br ludzkich żadne nie 
zostaje w związku z religią pró cz tych, któ re płyną z duszy. Ale i do bezpieczeństwa i 
utrzymania państw więcej przyczynia się  siła ducha, niż ciała. Węzły takich przyjaźni są 
najświę tsze, któ re nawiązała gościnność i uczta, najsilniejsze zaś te, któ re splotło 
podobieństwo obyczajów i upodobań. 
 Podstawy praw polegają nie na sprawiedliwości, lecz na tym, co któ ry z narodów 
uważa za pożyteczne. Bo gdyby one płynęły ze źró dła sprawiedliwości, z racją ich szła by 
w parze i niezmienna stałość, ponieważ sprawiedliwość sama jest jedna i ta sama i 
niczego nie można by im dodać w celu wzmożenia ich mocy, ani niczego odjąć, by stały 
się  cnotą; zawsze byłoby to samo u wszystkich albo sprawiedliwym, albo 
niesprawiedliwym; tymczasem jest zupełnie inaczej. Wszak wiemy, że u ró żnych 
narodów co do tego samego przestępstwa, niejednakowe obowiązują przepisy, i tak jedni 
pochwalają, inni karzą kradzież. A nawet to samo państwo w ró żnych czasach w jednej i 
tej samej sprawie niejednakowo uchwala; codziennie nowe prawa się  ustanawia, dawne 
znosi. To wszystko dowodzi, że w prawach nie liczy się  więcej ze sprawiedliwością niż z 
warunkami czasu, okoliczności, miejsca i obywateli, a przeto należy je nazywać 
użytecznymi, a nie sprawiedliwymi. Z tego zaś względu trzeba przekładać mówcę  nad 
prawnika, bo mówca nawet tam, gdzie by praw nie było, występowałby w imię  słuszności 
i sprawiedliwości i doradzałby  przyjęcie praw, prawnik zaś, by usunię to prawa, tyle 
mó głby pomó c ludziom, co lekarz bez lekarstwa.  
 
 XLV. Sądził, że z nauk należy sobie przyswajać przede wszystkim te, któ re z 
założenia mają na celu dobro państwa. Astrologią czyli tzw. matematyką o tyle należy się  
zajmować, o ile służy medycynie. Ci zaś, któ rzy na podstawie nie usiłują przepowiadać 
przyszłość, pró cz tego, że sami doznają często zawodu, dręczą stosownie do orzeczenia 
albo pragnieniem szczęścia, albo obawą przed nieszczęściami. Nadto przepowiedziane 
szczęście maleje wskutek oczekiwania i nie daje tyle przyjemności, gdy przypadnie 
ludziom znużonym przez czekanie. Nieszczęścia zaś wskutek ciągłej obawy wzmagają się  
i dotkliwiej rażą, ponieważ w przygnębionych już umysłach nie znajdują żadnej siły 
odpornej. – Nikt zaś bardziej nie zapomina o własnej sławie, jak ci, co sami nic 
oryginalnego nie tworząc, trzymają się  usilnie cudzych zdań, najbardziej zaś Arystotelesa’ 
aby zachować jego poglądy, spisano już tyle tomów, że jak sam mówił – dziwnym się  
może wydawać, iż ludzie go nie rozumieją; bardzo wiele fałszu jest w tych twierdzeniach, 
dla któ rych podtrzymania tyle trzeba było objaśnień, podczas, gdy to, co jest 
prawdziwym, istnieje w naturze samo przez się  i wyraźniej daje się  poznać to, co trzeba 
popierać dowodami. Zgadzać się  zaś na to, co polega na zapatrywaniu i opiera się  tylko na 
jakiejś chwiejnej i wątpliwej przesłance, jakby już dostatecznie była udowodnioną, jest 
tak oczywistą niedorzecznością, jak budowa bez fundamentów. To co fizycy głoszą o 
wielkości słońca, księżyca i innych gwiazd, o ich świetle i zaćmieniu i inne tego rodzaju 
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zdania są takie, że raczej nie można ich zbić, niż udowodnić jako prawdziwe. To tylko w 
ich teoriach należy uznać, co najwięcej zgadza się  z naszymi zmysłami i religią. Innymi 
naukami wcale nie należy się   zajmować, ponieważ czy to stwierdzone, czy tez obalone – 
w niczym nie przyczyniają się  do szczęśliwego życia. Twierdzenie, że zwierzę ta są 
pozbawione rozumu, nazywał wymysłem ludzi, nie natury, bo początek wszystkiego 
pochodzi z tych samych zarodków i wszystkie stworzenia zarówno dbają i troszczą się  o 
zachowanie gatunku i bytu.  
  

XLVI. Ilekroć sam w czytaniu lub rozmowie przeszedł od teologii do filozoficznych 
poglądów, to w kwestii etyki trzymał się  stoików. W kwestiach fizycznych i tych, któ re 
odnoszą się  do celu ostatecznego, wyżej cenił Epikura. Z pism zaś mających na celu 
obalenie poglądów tego męża, tylko kilka przyjmował, a nawet za niedorzecznych uważał 
tych wszystkich, któ rzy się  tą sprawą zajmowali lub zajmują, jak gdyby łatwym było 
udowodnić, że jego teorie sprzeciwiają się  rozumowi; albo koniecznym, w tym 
przekonaniu, że inne teorie przy jego teoriach istnieć nie mogą, tymczasem rzecz ma się  
całkiem inaczej: jeśli bowiem przyjmie się , że dusza jest śmiertelna, to nie można przeciw 
Epikurowi znaleźć żadnego niezbitego dowodu, jeśli się  zaś to odrzuci, nie tyle zbija się  
jego zdania, ile raczej usuwa i znosi zupełnie na odmiennym założeniu. I dlatego nie 
można go zwalczać na jego stanowisku, ani wnioski jego nie są sprzeczne z tym punktem 
widzenia; jak bowiem dusza i ciało ró żnią się  między sobą tak i rozwó j ich biegnie 
odmiennymi drogami a bynajmniej nie jest możliwą rzeczą, aby dwie odmienne natury, 
zdążały do tego samego celu i wychodziły z tego samego założenia. Epikur zaś 
uwzględniał ciało, inni duszę .  
 
 XLVII. Turnieje kopijników godzących w siebie dzirytami wyśmiewał i walczących w 
ten sposó b porównywał z pszczołami, któ re mają żądła tylko groźne, zresztą są bardzo 
pożyteczne dla ludzi, i owi usiłują działać zabó jczo tylko włó cznią, tymczasem bronią, 
koniem, siodłem i wszystkim innym tak się  posługują, że nie może być obawy o życie. 
Więcej polecał tych, któ rzy zbrojno na koniu w całej pełni zaprawiają się  do prawdziwej 
walki. Przez to ćwiczenie bowiem uczy się  jeździć, dosiadać konia i częściej zadawać 
ciosy nieprzyjacielowi, przez tamto przysposabia się  tylko na przypadek i przyzwyczaja 
się  lekko ranić przeciwnika, gdyż każdy bacznie unika niebezpiecznej rany. Polowania 
nazywał zajęciem najwłaściwszym dla niewolników, tych zaś śmiesznymi, któ rzy zamiast 
służyć obywatelom szlachetną pracą, uganiają po lasach za dzikimi zwierzę tami.  
 
 XLVIII. Piękność według tego, czy jest połączona z dobrym, czy złym charakterem, 
nazywał ozdobą albo zgubą. Niegdyś otrzymywali ludzie szlachectwo, albo za własną 
działalność, albo za cnoty przodków, dziś zyskuje się  je za pieniądze. Gdy ktoś mówił, że 
nieszczęście daje sposobności okazania cnoty, wskazywał Boga łączącego szczęście z 
cnotą. Naturę  człowieka złego i niewdzięcznego porównywał z morzem, któ re nie zmienia 
nigdy smaku mimo, że wchłania w siebie prawie niezmierzoną ilość słodkich wó d z rzek i 
źró deł. Ludzie – mawiał – roztropni a bez wymowy, to cynicy bez strun. Chciwego 
sędziego nazywał gwałtowną i przedajną trucizną, niekiedy klęską biednych, a czasem 
mieczem na bogatych. Niezdarnemu i jak głaz niememu synowi zbyt gadatliwej i 
uszczypliwej kobiety, rzekł: „W łonie matki swojej pozostawiłeś język. O grobowiec 
winni się  starać ci, któ rzy uczciwie żyli, inni zaś nie są godni, aby ich ciała kiedyś 
istniały, a tym bardziej ich „ nagrobki” . Gardził kuglarzami, muzykantami, trefnisiami, 
pochlebcami i całą ta zgrają ludzi, któ ra dzięki cudzemu nie umiarkowaniu, uprawia i 
zaspokaja swoja lekkomyślność – i nigdy ich do siebie nie dopuszczał; mówił, że ci, 
któ rych tego rodzaju błahostki bawią, mile i jakby we śnie przechodzą przez życie, 
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ponieważ takimi ponę tami ukołysani, nie czują, że bez troski o wznioślejsze rzeczy, 
prędzej doszli do śmierci, niż do świadomości życia. Przestrzegał też szczegó lnie przed 
ludźmi, któ rzy wzbudzanie śmiechu w towarzystwie przez opowiadanie sprośnych 
dykteryjek, nazywają dobrym tonem: „Brudnymi słowy podsyca się  bezwstydność” . On 
sam, jeśli ktoś w swawoli nie trzymał plugawego języka na wodzy, nie tylko się  nie śmiał, 
lecz spłonąwszy rumieńcem wstydu, objawiał oburzenie i zmieszanie. Błaznów nie należy 
darzyć śmiechem, lecz politowaniem, ponieważ zaniechawszy pożyteczne nauki, oddali 
się  najlichszym zajęciom; co więcej nie należy ich nawet słuchać, ani przypatrywać się  
im, albo jeśli w ogó le uniknąć ich nie można, raz tylko na nich zwró cić uwagę . Nazywał 
zupełnie zaprzepaszczonymi natury tych ludzi, któ rzy bez znudzenia częściej, niż raz 
mogą się  zaciekawiać jakimiś słowami czy sztuczkami śmiesznymi. 
 
 XLIX. Picie należy oceniać stosownie do złego lub dobrego usposobienia pijącego i 
według niego należy je potępiać lub znosić. Nigdy przecież nie oddawał się  mu bez miary, 
lecz pił, pó ki się  nie rozweselił z przyjació łmi, zwłaszcza z obcymi i to tylko rzadko i gdy 
czuł najwyższe zmęczenie umysłu, sadził bowiem, że w ten sposó b orzeźwi się . 
Najchę tniej pijał mió d, któ ry kazał gotować sobie w domu, przy czym baczył jak 
najpilniej, by ilość miodu, woda, ognia i innych rzeczy odpowiadała przepisowi 
przyrządzania. Lecz i wina używał często, przyzwyczaiwszy się  na Węgrzech, miernie 
jednak i tylko na śniadanie. Zastawę  stołową miał skromną i z wyjątkiem łyżek bez 
srebra. Najwięcej rozkoszował się  jarzynami i leguminami, lecz równie chę tnie jadał 
ró żne kaszki i ser, czy to dlatego, że zęby zepsute starością nie mogły zgryźć mięsa, czy 
tez może z zamiłowania do oszczędności kazał sobie codziennie podawać te ulubione i 
pożądane potrawy. Rzadko pościł sądząc, że dla umartwienia ciała wystarcza sama 
starość, a dla cnoty skromny stó ł. To jako pewne mogę  podać, że gdy przypominano mu 
post przytaczał zdanie Izajasza: ”Nie taki post  obrałem mówi Pan” . Nie miał stałego 
miejsca ani czasu na śniadania i obiady, chyba gdy go zmuszał wzgląd na pogodę  lub 
gości, zresztą kiedy tylko i gdziekolwiek poczuł apetyt, lub mó gł się  przy tej sposobności 
rozerwać duchowo, jadał poza domem lub u siebie – więcej też, jak dwó ch chłopców mu 
nie usługiwało. Mawiał, że żadne miejsce nie wymaga tak wielkiego uszanowania i tak 
uroczystego nastroju, jak stó ł, ponieważ on łączy śmiertelników do wspó lnego życia, nad 
co nie może być nic ważniejszego, ani przedniejszego i dlatego nie trzeba kogo bądź 
dopuszczać do stołu, ani samemu uczęszczać na uczty do pierwszego lepszego, lecz 
dopiero po głębokim namyśle należy rozstrzygnąć, z kim chcesz dzielić wrażenia życia. 
Przy spaniu baczył tylko na miejsce i zawsze czytał nim usnął. Obok łó żka stał świecznik 
tak zabezpieczony przed niebezpieczeństwem ognia żelaznymi blaszkami, że zatrzymywał 
świece upadające lub strącone przez nieuwagę . Wszędzie na łó żku leżały książki bez ładu. 
W sypialni nie było ozdó b ani porządku, lecz wszystko leżało pomieszane i rozrzucone 
stosami na ławkach i na podłodze: broń, księgi, żywność, żelaziwo, naczynia i inne 
sprzę ty domowego użytku. Ktoś wzdrygając się  przed takim nieładem, zwró cił mu uwagę , 
by wszystko należycie porozdzielał i ułożył; - na co Grzegorz: ta uwaga dotyczyć może 
tych, któ rzy mają rzeczy na sprzedaż, aby łatwo mogli wyjąć przedmiot, któ rego zażądają 
kupujący. Ja zaś nic nie mam na sprzedaż. 
 
 L. Sypiał miernie, a wstawał zawsze przed brzaskiem dnia i modlił się . Kiedy zaś 
skończył modlitwy czytywał pierwszą lepszą książkę , któ ra mu się  nawinęła aż do 
godziny ó smej – bajki, historie, dzieła lekarskie lub o istocie wszechrzeczy. Nie czytywał 
bowiem niczego, w czym pró cz przyjemności nie znalazłby czegoś pożytecznego. 
Wracając z kościoła, przed śniadaniem zatrzymywał się  na chwilę  albo wewnątrz domu, 
albo przed drzwiami każdego, do kogokolwiek przypadkowo zaszedł i rozmawiał tak 
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poufale ze wszystkimi, zarówno z mężczyznami, jak z kobietami, że dawał często złym 
ludziom sposobność do złośliwego tłumaczenia tej swojej niewyczerpanej dobroci. Byli i 
tacy, co tę  swobodę  życia nazywali albo rozwiązłością albo płytkością ducha, chociaż 
przyroda i praca nad sobą z dziwną jakąś zgodą wyposażyły go we wszystko, z czego 
urasta silny charakter, do używania zaś nie starczyło mu zupełnie sił, nie dla podeszłego 
wieku, ale z wrodzonej słabowitości. Ponieważ bowiem natura przeznaczyła go niejako od 
urodzenia do cnoty, pozbawiła go zmysłu wstępnej rozkoszy, któ rą miał za wroga 
wszelkich ideałów. Tego rodzaju plotki lekceważył jednak z ogromną wyniosłością, 
ponieważ będąc zadowolonym z czystego sumienia, przenosił zawsze spokojne życie nad 
pochwały ludu. Podobnie jak przed śniadaniem, tak i w południe, odbywało się  czytanie, 
rozmowa, narady i poufała pogawędka, jeśli przechadzał się  po mieście. Gdy mu 
mówiono, że swym przykładem szkodzi bardzo, bo ten, któ ry widzi, jak on chę tnie i 
jawnie obcuje z kobietami, takie same przyjmuje obyczaje, gdyż natura ludzka skłonna 
jest do naśladowania złego, wtedy rzekł: ja żyję  dla siebie samego, zresztą ani złego nie 
poprawia przykład dobry, ani serc szlachetnych nie psują przestępstwa złych. 
 
 LI. Ale jak jego wielka szlachetność znalazła wśró d swoich niejednego, któ ry jej 
uwłaczał, tak u obcych narodów była przedmiotem największej czci i podziwu, na co 
wskazuje żal, jaki pozostawił po sobie na Węgrzech. Ale i Czesi wysłali człowieka, któ ry 
miał zbadać, czy rzeczywistość odpowiada jego sławie. Ukrywał się  więc przez kilka dni 
ich poseł w Dunajowie, ale gdy o cnocie i szlachetności Grzegorza dowiedział się  więcej 
aniżeli wieść niosła, wtedy starał się  w imieniu tych, któ rzy go wysłali, nakłonić 
Grzegorza do objęcia diecezji praskiej, celem jej podniesienia, dodając obietnice możnych 
panów, któ rzy zapewniali, że ustąpią z dó br kościelnych. Grzegorz nie chciał się  podjąć 
tego obowiązku, może dlatego, że nie ufał siłom fizycznym dla podeszłego wieku, może 
dlatego, by nie wydawał się , iż to, czego odmówił własnemu kró lowi, uczynił potem dla 
Czechów, albo co mi się  najprawdopodobniejszym wydaje nie chcąc przerywać spokoju, 
któ ry się  należał jego starości. Mimo to przyjął szczodrze posła i nie pożegnał go bez 
podarków. 
 
 LII. Jednej tylko rzeczy się  dziwię . Oto z powodu osobliwego usposobienia, czuł po 
gniewie orzeźwienie dla zmęczonego umysłu i dlatego łatwo, a nawet rzecz by można, 
umyślnie gniewał się , posuwając się  aż do łajania służby, nieraz nawet do chłosty. W 
pó źnej starości udał głupiego, by wybadać zamiary swego otoczenia i trwał w tym 
udawaniu kilka dni. Do łaźni i parni uczęszczał rzadko, gdyż przekonał się , że mu 
poniekąd szkodzą, chorował rzadko, ale ciężko i niebezpiecznie, nigdy jednak nie 
zawezwał lekarza, lecząc się  sam sokami i odwarami zió ł, nigdy też nie podró żował bez 
książki: „O skuteczności zió ł” ; tak dalece był przekonany o większej skuteczności leków 
naturalnych od sztucznych. Utrzymywała go przy zdrowiu albo wstrzemięźliwość 
płciowa, albo fistuła na prawej nodze, przez któ rą uchodziły z całego ciała szkodliwe soki. 
W 25. bowiem roku życia zranił sobie przez uderzenie nogę ; ta rana wskutek niedbałego i 
nieumieję tnego obchodzenia się  zamieniła się  w fistułę , któ rej nie chciał potem nigdy 
usunąć, chociaż radzili lekarze, lecz by uniknąć spuchlizny i bó lu utrzymywał ją zawsze w 
największej czystości ołowiem, wodą i ałunem. Do podró ży nigdy nie wybierał czasu, ale 
– jak wypadało wyjeżdżał w nocy lub w dzień, tak samo bez względu na stan pogody. 
 
 LIII. Przed świtem pracował przy świetle i pisywał do przyjació ł; sekretarza zaś nie 
miał nigdy. Do poezji miał większe zdolności, ale i prozą w stylu pośrednim między 
dawnym, a nowy pisał tak wyrobioną, że w swoim kraju nie tylko celował wśró d 
wszystkich pisarzy ówczesnego wieku, ale był nawet przedmiotem podziwu. Jakkolwiek 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


jednak wiele pisał, nie podawał niczego do rąk drugich, czy to dlatego, że to, co pisał 
samego nie zadowalało, czy też wydawało mu się  nie odpowiadającym jego godności. 
Tylko historię  swą o powołaniu kró la Władysława na tron węgierski i jego wyprawach 
przeciw Turkom, napisaną w dwó ch księgach dał kilku przyjaciołom do czytania – pró cz 
tego kilka epigramatów, szczegó lnie te, któ re pisał ku rozrywce i w żarcie na mają 
Fanusię , chociaż zresztą przyznawał, że jest ona chlubą i ozdobą jego miasta. 
 
 LIV. Był wzrostu smukłego – wdzięcznego ponad zwykłą miarę  człowieka; miał ciało 
silne lecz delikatne. Zarost na brodzie i głowie bujny i gładki, oczy bardzo żywe i czyste, 
wszak do pó źnej starości nie używał żadnej pomocy do czytania; brwi miał podniesione i 
gęste, nos bardzo spiczasty. Niezwykłej siły w rękach, a co raz uchwycił trzymał bardzo 
mocno. Nadto rękę  okazałą i odpowiadającą wielkości ciała, zdobiły odpowiednio długie i 
jakby toczone palce. Brzuch mierny, nogi nieco za cienkie do wzrostu. Przy chodzeniu 
rzadko używał pomocy laski, a to tylko wtedy, jeśli go zmuszała śliskość drogi. I reszta 
ciała zachowała do ostatka krzepkość i naturalną władzę , nie zeszpecona żadnym błędem 
ani brzydotą starości. Nigdy jemu, ani komu innemu nie była starość jego ciężarem, a 
tylko w bardzo nielicznych potrzebach życia odwoływał się  do obcej pomocy. Tak dobrze 
zachował zawsze władzę  w całym ciele aż do 70. roku życia, do któ rego szczęśliwie i 
bardzo spokojnie dopłynął właśnie w chwili, kiedy to pisałem. Jeśli Bó g będzie 
uwzględniał potrzeby śmiertelników, to zachowa go na pożytek rodzaju ludzkiego w tym 
samym szczęściu przez drugie tyle lat. – Ż egnaj. 
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