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OŚWIADCZENIE

W tóm krótkióm dziejów litewskich i ruskich skreśleniu,
znajdzie czytelnik po wielkićj części powtórzone to, com po

raz pierwsży oddał w druk 1824 roku, w wydaniu wileń-
skićm historji polskiej Teodora Wagi; oraz to, com w kur-
sach mych historji w uniwersytecie wykładał. Gdybym miał

notaty moje, które zebrałem wtedy i późnićj kiedym po-
mników prawodawstwa litewskiego poszukiwał, a pracę to-
warzysza losu i przyjaciela mego Ignacego Daniłowicza do

wydania przyrządzał: mógłbym pewnie niektóra punkta dzie-
jów tych dokładnićj wyłuszczyć. Niemając jich, i niewie-

dząc co się z nimi stało, z tóm co jest moje, odwołuję się
do przypomnienia tylko, co do wyrazów, lat temu czterna—

ście w historji Teodora Wagi dołożonych. Do przypomnie-

nia było mi wszakże pomocne szacowne dzieło Alexandra

Maciejowskiego, historja pra: odawstw Sławiańskich; a do

niektórych szczegółów trzy pierwsze tomy wielce ważnego

dzieła Teodora Narbutta, dzieje starożytne narodu litew-

skiego.
r Bruxella 7 września 1838.

Dołożyłem tu parę krajobrazów; jinne stosowne do ni-

niejszego opowiadania, znajduje czytelnik przy dziejach pol--

skich potocznie opowiedzianych pod liczbą $, 6, 7, 8, 9;

gdzie są oznaczone granice państwa Mindowe, Qlgerda i prze-

miany aż do czasu unji zaszłe.

"age 21.  
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4. Wysody x różnych narodów starożytnych.

Osada rzymska.

Niepoliczę:do baśni że Litwinipochodzą od He=

p rulów, bo to jest przedmiot pószukiwań historycz-

nych: jakożkołwiek dotąd, wyraz girulis, coznaczy

w litewskim puszcza, jest większym do podobnych

poszukiwań wabikiem, niż rożne Herułów przesie- |

dłenia, lub: ogłaszane ich. w kraju meklemburskim "3

siedzących: ©jcze nasze łotewskie. Mnićj trafneznaj..

duję wyskokiz Samogitją i Litvanją do Massagetó

i Adanów, Nie nadmieniam jinnych, powinow

cych: Getów; Sarmatów, Gelonów, Jazygów, Pelaz>-* =
gów, z płemieniem łettońskićóm. Wszystko, są to

badania, które może jakąś prawdę wydobędą. Za- i

trzymam tylko uwagę, jako nad powszechnie przy- -

jęta baśnią, w bardzo rozmaitych odcieniach powta- ;
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2 POWIEŚCI

rzaną, to jest, nad osadą Rzymską czyli Latińską,

która Lettonom początek daje. Jak Rzymianie pa-
lili ciała zmarłych, ezcili Eskulapa z wężem, święte

gaje, niezgasły od westałek strzeżony palili ogień,
mieli za boga Jowisza grzmiącego, tak Litwini pa-
Kli ciała, w gajach niegasili ognia świętego gdzie
niegdzie przez wejdelotki utrzymywanego, czcili
węże i perkuna; w jich języku nadto odkryto różne

wyrazy, które brzmią kiedyby jakie łacińskie. Upa=
trzono i w nazwiszu Litwy jimie ltalji, jakoby L'i-

talja. Nie pomnę w jakićj łacińskićj średnich wie-
ków kronice, znajduje się wzmianka o turbacjach

jakowychsiś Rzymian po morzu północnóćm: ta mu-
siała podobną myśl osadnictwa rzymskiego uro-
dzić, łącząe ją z podaniem krajowćm że goście z za-
morza przybywali. Ktoś w kronice wyczytał i za-
czął wzwody które dalsi pisarze rozwinęli. Michajło
Litwin, przytoczył nato Florusa rzymskiego histo-
ryka. Litwa ma za herb pogoń do centaura podo-

bną, ma kolumny, Źmujdź niedźwiedzia: przybyli
tedy Publius Łibo czyli Palemon i Prosper Cesari--
nus, obaj herbu kolumny; Juljan Dorsprungus, (to
jest pa niemiecku Thiersprung, zwierzęcy wybryk)
herbu centaur czyli byko-człek; oraz Ursin, herbu
niedźwiedź i jinni. Byli to z Rzymu zbiegowie czyli
tóż na pusią wyspę Giaros wygnańcy, a pićrwszym
zamkiem, eo za przybyciem zbudowałi, stoją na
Żmajdzi Płotele. Już tedy zdarzenie było pewne, tylko
czas dla niegodo znalezienia zakłopocił. Może to byli
dostojni stronnicy SylHi przed fakcją Marjusza ucho.
dzący; może Pompejanie przed Ceszrzem ustępu-
jący, może jinni przed srogością Nerona uciekający
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albo przed biczem bożym przed Attilą; naostatek
rozsądnićj się wydawało przypuścić, że się to stało
z powodu najazdu Węgrów roku 924, za czasów

króla włoskiego Berengariusza. Zostawiam i herby,
i rzymskie i niemieckie przybyłców nazwiska zdro-
wćj rozwadze czytelnika, a śpieszę nadmienićo jin-
nym rodzaju powieści, dużo odosobnionćj od wspól-
nictwa' z eudzoziemczyzną. ś

2. Wejdewut, Bruten.

Piękniejszą jest powieść i więcćj unarodowiona
o Wejdewucie i Brutenie lubo i ta zdaje się być
tworzona, a przynajmnićj zmieniana powieściami cu-
dzoziemczemi. Bracia ci przybywszy do kraju Ulmi-
Gerów czyli Prusaków, zastali onych w nędznym

_ stanie tak dalece uciskanych od Mazurów, że onym

dzieci swe w daninie dawać musieli. Wejdewutes
tedy nauczał jich,izacząwszy nimi rządzić, chciał
wyzwolić z pod jarzma. A chociaż od Andisława
oszyli Antona wodza mazurskiego był pokonany, wy-
-jednał wszelako taką ugodę, że w dowód przyjaźni
Mazury córki pruskie w małżeństwo brali, a do
tego jeńców Prusakom zabranych oddali. Cijeńcy
wyuczywszy się mazurskiego sposobu wojowania,
wyuczyli swych braci Prusaków, tak, jiż we cztćr-
dzieści lat późnićj roku 586, Mazury byli pobici
i Andisław poległ. Nastąpiła zgoda i nowe brata-
nie się małżeństwami, a syn Andisława, Czanwik,

bogom pruskim cześć oddał. Tymczasem Bruten

uczył religii, stanowił kapłany, urządzał 'cześć bo-

gów w Romnowie, a sam jak najwyższy kapłan

z bogami rozmawiał. Już Wejdewuł 416 lat wieku
4*

—
i
.

p

„waSZE



4 POWIEŚCI

swego liczył, gdy podzielił kraj na dwunastu synów.
którzy dwunastu ludom jimion swych udzielili, jako
to: Sajnjo, Nadro, Sudo, Szlawo, Natango, Barto,

Galindo, Warmo, Hogo, Pomezo, Chelmno i Litwo,

Litwo był najstarszy. Na ostatek obaj bracia Wej-
dewut i Bruten, po stuletnićm rządzeniu pożegnali

łud swój, wstąpili na stós zapalony, uścisnęli się
i z bogami się złączyli. Po jich, zgonie Prusacy nie
mogli sięSgodzić na obór pana, niechcieli mieć ża-
dnego, i wrócili do stanu gminnego. Wybrali tylko
następcę na wielkiego kapłana: a oto zaszła zwada
między Litwo i Nadro. Stronnicy Litwa tak gwał-
townie napadłi na Nadro, że uciekając w rzece utonął.
Za to Litwo wywołany, usunął się na wschód i dał
początekłilewskiemu narodowi. Wedle jinnych, był
on najmłodszy, a Sajmo najstarszy. Sajmo miał dać
początek najznamienitszemu Prusaków ludowi Sem-
bon: ale się o niego upomniała Żmudź, bo ona ró-
wnież kogoś, coby jćj jimie nadał, potrzebowała.
Są pisarze, co w Brutenie czyli Prutenie, widzą

Prusa czyłi Prusjasza z Bithynji z Azji przybywają-

cego, bo tam Prusjasze panowali, z których jeden,
lądem na zwiady do Prus, Diwonesa wysyłał. Ten
tedy Pruten, naprzód panował, a zmierziwszy so-

bie władzę nad ludem dzikim, dawszy mu swe jimie,

zdał rządy 373, na brata Wejdewuta, który rządził

jak drugi Numa, miał 12 synów jak Jakób, a naj-

„młodszy Litwo zaprzany od braci jak Józef.

Stryjkowski, Osetowicz iKojałowiez Wijuk, je-

den po polsku, drugi po łacinie, narozpowiadali



 

BAJECZNE. 5

wielką liczbę zdarzeń o potomkach Palemona i Dors-
prunga herbu kolumny i centaur, jakienadali Li-
twie, nad którą panowali; oraz Q jinnych herbo=

wych rycćrzach co Ringolda poprzedzili, to jest. rok
1235. Qwi rycerze zgodni między sobą, bili a bili,
Rusinów i Tatarów, podbijali ruskie kraje. Znaleźli
się jednak ci pisarze w nierozwikłanćj trudności,
której ani Rotundusa Milezjusza genealogie nieza-
spakajają. a to z wielolicznych powodów: albewiem
kilka pokoleń tak szybko przemijają że trzebaby przy-
puścić, że ci książęta jeszcze dziećmi żenili się i roz-
pładzali, prócz tćj trudności zdarzenia, które opowia-
dają, w żaden sposób niełączą się z powieścią kronik.
tak ruskich jak jinnych narodów, ani z wypadkami do-.
brze wiadomymi. Najazdów tatarskichjeszcze wów-.
czas nie było. A z kądże te herby, gdy takowe były.
nowością, kiedy panowie litewscy na zjeździe |horo=
delskim po raz piórwszypolskiej szlachty herby przy-
brali, niemając wprzód żadnych. Jest.więcto nie
najlepićj pomyślanym wymysłem, usnutym na po=

bieństwie jinnych rzeczywistych zdarzeń. I tak:
jak za Mindowego w Nowogrodku panującego, Mon-
tiwiłowicze zdobywają Połock, tak.Mingajłowicze
z Notvogrodka jidą zdobywać Połockiiw nim tak
rządzi Ginwił jak rządził Totwił „Montiwiłowicz,
Skirmund takim jest zaborcą jak ićj Gedimin.
wiele tych samych krajów zdobywa. Lubart Skir-
muntowicz tak dzierży Czerniechów i Starodub,
jak dzierżył Lubart Gediminowicz jeszcze za Wi-
towda czasów. Jest tóż i to osobliwa, że Kuko-
wojt, Utenes, Swintoroch, dają nazwiska, jeden
Ucianie, jinni gajom przy Mejszagole i Wilnie, gdzie
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ciała zmarłych palono; że noszą jimiona miejsc,
które w baśniach aż nadto często w rząd ludzi
wchodzą. Rzeczy te pewnie urosły ze zdarzeń praw-
lziwych, w kronikach mianowicie ruskich zapisy-
wanych, ale przez amachronizmy, przez mylne na-
zwisk wyczytywanie, wypisywanie, przez złe wy-
padków i osób zbliżanie i wiązanie w prawdziwy
dziwotwór zmienione. Kiedy przesławny Liwjusz
jedne i też same zdarzenia z odmiennemi nieco na-
zwiskami i odmiennemi latami, po kilka razy w swćj
historyi rzymskićj powtarza: cóż dziwnego że po-
dobnie robiły nieco nowsze kroniki po rusku pi
sane, a za niemi Osetowicz i jinni. W błędy takie
niesłychanie łatwo można było popaść, gdyż lata

niejednostajnie liczono, nazwiska wodzów litewskich,
zwykle niejednostajnie powtarzano, i prawdziwie po
wielekroć takowe przechrzczono. Rzeczywiście wielu
wodzów litewskich chrzciło się, biorąc zwykle jimiona
podobne do tych co nosili, na przykład Doumund,
Jawnata, Totwił, Sigizd, Mingajło, wzięli na chrzeje
Timoteusz, Iwan, Teofil, Zigmund, Michał.Bylinie-.
którzy co może się i niechrzcili, a ruski kronikorz%
byłłaskaw jich jimie na chrześciańskie przemienić.
Chrzcili się tóż i po razy kilka, Witowd z laciń.
skiego chrztu Konrad, z ruskiego Alexander. Byli
co mieli po kilka jimion na chrzcie, gdy kościół
grecki łatwy jest do powtarzania chrztu na jednej
osobie, a przeto do mieniania jimionami.

a
"

d g
o
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4. Podwójna powieść, o miłości, Doumundzie,
zabójstwach i mnichu.

Owóż podobny nieład w dziejach litewskichpo-
wstał u pisarzy opowiadających zdarzenia od zgonu h
Mindowe do wystąpienia na pole Witenesa. Dwie
miłośne awantury, dwóch Doumundów niemi zaję-
tych; dwóch mnichów, synów wielkich książąt mszczą-
cych się zabójstw ojców: jasno okazują że ciąg je-
dnych i tych samych wypadków dwie rozmaite po-
wieści utworzyły. W jednćj Mendog Doumundowi
żonę, swćj nieboszeżki siostrę porywa; w drugićj
Doumund swemu bratu Narimundowi. W jednej
czterćj wierni Mendoga paetorianie, zabójcę Tyoj-

„nała zebijają i do mnicha Wolstnika, który tę: zem-
stę wywołał, uchodzą; wdrugićj sześciu „nasłanych
od Deumunda zabijają Trojden». W jednój, mnich
Wolstinik, szuka zemsty na zbójcy Trojnacie; w: dru-

, gićjmnich Ławr; szuka zemsty za zabitego Troj-
dena. W obu następuje elekcja wielkiego księcia

« | mnich na tron litewski jest powołan i wyniesion. -
Alewjednćj powieści -do Wólstinika jedzie posel-

- stwo i nakłania że przyjmuje koronę, i dokazuje, aż
nareszcie od Lwa księcia ruskiego podstępnie za-
mordowany; w drugićj Ławr wybrany, żadnym spo-
sobem korony nieprzyjmuje i bogobojne życie w mo-
nastórze kończy. Owóż mnich Wolstinik  jinaczćj

-Wasilko, Ławr jinaczćj Rimund, wychodzący na *
świat i nazad do klasztoru wchodzący, wielorakie
jimiona nosi, bądź z ponawianego chrztu, bądź z po-
nawianego do klasztoru wchodzenia, bądź: z kro-
nikarskich przechrzczeń. "A że „Peluza był synem
zabójey, więc przez takie zdwojenie powieści o tych  



p
N
E
W
!
|

8 POWIEŚCI

samych zdarzeniach zostało niepewno, czy był sy-
nem Trojnata czy Doumunda. Gdyby te dwie po-
wieści,zacoś rozmajitego przypuścić,jeszcze ogrom-
niejsze zjawiają się trudności, na ten krótki prze-

ciąg czasuodMendoga do Witenesa, aniżeli na po-

poprzedniprzedMendogiem. Trzebaby znowu przy-
puścić, że dzieci w dzieciństwie misły potomstwo.
Tym czasem, 'eożkolwiek o koleji wielkich książąt

mówią, eóżkolwiek © ustanowieniu herbu pogoń

j wzięciu tytułu wielkiego księcia przez Ringolda,
to atoli jest pewna, że dzieje spółczesne nic o wiel
kich księciach niewiedzą,a wymieniają rozmajitych

w jednymże czasie. wodzów litewskich, którzy po

kilka na raz, rolę naczelnych książąt odgrywali.

Trzeba więc koniecznie przyznać, że potworny od-
męt potworzono w dziejach litewskich chcąc sze-
regi wielkich książąt poukładać. Szeregi te rozcią-
gnieno potóm wysoko w górę, ledwie niedo Noego
czasów, © czóm Stryjkowski niepomyśłał, o których
nikt zezdrowym rozsądkiem niepowtarza. Są to,
batałasżki, które, jile pomnę w tablicach genealó-
gicznych Jabłonowskiego znaleść można, a któresą

podobne do tych polskich, co je zmyśłał Dyamen-
towski, lub kto jinny. pod jimieniem Prokosza, Na-
korsa, Warmizjusza i pod jinnemi nazwiskami.

(5.  Olgerdawyprawa do Moskwy.

- Ciekawsza nad jinne jest powieść, o wyprawie

QOlgerda na Moskwę. Dimitr Semeczka zwojował

Ję był na potęgę roku 4332, hana talarskiego Mamaja,

tak że trzynaście mil rc trupami nieprzyjaciela

zasłał Wzdęty pychą, wysyła posły do Olgerda,
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bawiącego pod ową chwiłę w Witebsku, z zapo-
wiedzeniem że jężeli niezwłocznie całćj Rusi nie
odda, i z Litwą się niepodda, to w przyszłym roku
Dimitr podbije wszystko i na wielkanoc do Wilna

spustoszenie w darze przyniesie. Olgerd zdawał
się słuchać tćj groźbyz wyrozumiałością i z wiel-
kiemi honorami posłów zalrzymuje. Tym czasem
znosi się z Kejstutem 'i z niesłychaną nagłością,
Żmujdź, Litwę i Ruś do boju rusza i w środopo-
ście koło Witebska zgromadza. Spędza kilka tysięcy
łudu z siekierami, każąc wprost ku Moskwie ciąć
drogę przez puszcze Dwa tysiące jazdy tnących
od napaści. zabezpieczało. Tą drogą ciszkiem pod
sam Możajsk dochodzi, prowadząc z sobą zamknię-

tych posłów; tak jiż Świata nie widząc niewiedzieli
co się dzieje. Dopiero w Możajsku jich puszcza,
dawszy jimrozetlone zarzewie, aby z nićm spieszyli
do kniazia i powiedzieli mu, że nim to zarzewie
zgaśnie, Olgerd sam w Moskwie będzie i skruszy

"swój pocisk o mury Kremla, na znak, że nie ten
jest wojownikiem co wyprawy swe na lata rozkła
da, ale ten co z chwili do boju korzystać umie.

Jeszcze od obozu ośmnaście mił do Moskwy było,
Olgerd , tak szybko się podemknął, że w kilka go-
dzin po przybyciu posłów swe siły na górze Po-
kłonnćj rozłożył. Właśnie była noc z wielkićj so-
boty na wielkanocną piedzielę: kniaź w cerkwi bił

pokłony, oczekując godziny zmartwychwstania: w tóm
posłowie przerażeni opowiadają mu rzecz. całą:
kniaź nie przypuszcza ażeby to prawdą być miało,
bije swe pokłony dalćj: aż lament i krzyki po mie-
ście, przestrach, obawa niezwłocznego szturmu,
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wyrywa go ze świątyni, jemu i bojarom jego. radę
odejmuje. Więc w prośby i pokorę: o pokój pro
szą. Olgerd przepisał warunki krótkie: wejdzie do
miasta po przyjaciełsku, aby włócznię skruszył:;
a granice 'Łitwy zakreśla u Możajska i rzeki Ugry;
wydatki wojenne będą mu zapłacone i przyjaźń
wzajemna zaręczona, Dimitr przyjął je i wraz z me-

tropolitą i bojary zaprzysiągł. Wjechał tedy Oigerd

w małym póczcie na stolicę Moskwy, o mury Kremla
włócznię skruszył, a przystępując do kniazia, wi-__

dzisz Dimitrze, rzecze mu, kto z nas do boju ra-

nićj wstaje, i podał mu sake, wielkonoene jaje na
znak braterskićj zgody. Był zaś OQlgerd wtedy chrze-
ścianinem, bo ślubiąc sobie Juljannę twerską księ-

żniczkę chrzest przyjął. Nie zatrzymuję się z uwa-

gami nad podobieństwem do prawdy: 'to jedynie
przypominam że 1332. w Moskwie kniaziował Jan Ka-

leta;, w Litwie Gedimin. Dimitr doński począł knia-
ziować 4354, zwojewał Mamaja 4380, Olgerd umarł
1381, a w brzykrotnćj wyprawie, potrzykroć 1368,
4370, 4372, oganiając mury Moskwy, ani raz do mej
niewjeżdżał.

6. Genealogje. i
Z tego co się przytoczyło o Palemonidachi Dor-

sprungidach, dostrzegać można jednćj jeszcze rzeczy,
to jest: że szukano udawnić sławę wielu domów
znamienitych w Litwie przez spokrewnienie onych
z jimionami, które książęcemi i panującemi poczy-
niono, przez wywodzenie jich ródu od owych panu- -
jących lub znamienitych wodzów. Ta chętka uda-

«wniania i uświetniania domów, dość wcześno była
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z klejnotem szlacheckim zaszezepiona. Dla Radzi-

wiłłów i Ościków coś osobliwszego znaleziono, bo
jich od arcykapłana czyli kriwe kriwejto Liżdejki wy.
prowadzono, mówiąc ruskim językiem od archi-popa:
chociaż według twierdzenia dość powszechnego u kri-
wów czyli popów lettońskich tak był celibat zacho-
wywany jak w duchowieństwie chrześcjańskim ła-
cińskiego obrządku. Łubo mało dbano o dawność
rodu Gedymina, więcćj się zajmowano jego rozro- *
dzeniem. Wszakże niebrakło wymysła niewiele po-
włarzanego, a już 1488 w dedykacji jednćj Jagelloni.
dom przyznanego. W swojim czasie, mówi teń wy-
mysł, gdy lud ludożercy, anthropofagów napastował
i wypleniał Litwinów, powstał bohater Geilon, z boga
i kapłanki Igleny zrodzony, który wytępiając ludo-
żereów, stał się Lilwinów zbawcą. Lecz potomstwa
Jego, w bojach ponawianych przeciw Szwedom, wy-
ginęłu. Jeden już tyłko z Gel.onidów pozostały Imin,
w dzieciństwie do Dregowiczów uprowadzony w fzu-
meniu przebywał. Wnuk jego Glapimin, wrócił do
Litwy imiał syna Sutinka, ojca Dormunimonda, który
zrodził sławnego Lutawora co Ejragołę odbudował

<A z synem swym Witenesem w nićj przebywał, aż po
wyginieniu prawie familji Mendoga, panowie Witenesa
na wielkie księztwo wynieśli: po którym Gedymin za-
władnął, a liczne jego potomstwo, służy za źrzodło
dozmyślonych genealogicznych wywodów. Rzeczy-
wiście dom Gedymina znacznie się rozrodził wim
w kilku gałęziach gasnąć lub do niewiełu osób
umniejszać sie począł. Daleko dawnićji daleko wię-
cćj rózninożyło się Rurika plemie. A gdyby zwykłą
keleją, półowa rodzących się Gedyninowiczówi Ru.

e
"
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rikowiczów, w. dziecinnym nie marła wieku, pew-
nieby się rozsiemienili do tego stopnia, jiżby tewszy-
stkie jimiona, które się do jich szczepu przyznają,
jistotnie mogły być jich płodem. Co do obrachunku
rozludnieaia, możnaby tedy przypuścić tę urojoną
mnogość, dac wiarę wywodom, gdyby te miały ja-
kie dowody lub pozery. Ale gdy pićrwszym i głó-
wnym pozoremi dowodem są pretensje do tytułu
kniazia, a potem nic jak przypuszczenia i dowolne
tub stuczne wymysły,z tćj tedy próżaćj chluby nie-
jeden na śmieszne narażony bywa zarzuty, niemając
nie historycznego na onych odparcie, nic dowodnego
do stawienia przeciw nim. Tak na przykład, głośne *
były w swojim czasie spory w jimienia Koributów
Woronieckich, gdy jedni w Herbarzu Niesieckiego
zaniedbani, a pochodu swego jasne posiadający do-
wody, drogą prawa zarzucili jjnnym przez Niesiec-
kiego obliczonym, że byli samozwańce przez intrygę
Radziwiłłów podsunięci. W swojim też czasie głośno
twierdzono, że ród Sapiehów.z jimienia i krwi. jest
zacny ród tatarski: ale Sapiehom niedosyć było i po-
tęgi i zacności rodu obywatelskiego, o jakim wie-
dziano, znałeźli przodka Suniegajłę syna Panigajły,
którego miał rodzić Narimund Bazyli Gedyminowicz,

„który,słażąc Nowogrodzianom, expatrjował się nie-
jako: tego wymysła najmniejszy monument history-
czny poprzóć niemoże. Cóż z tym począć kiedy Dłu-
gosz 'wspołczesny, wymieniając kniazia Iwana co
1440 wielkiego kniazia: Zygmunta na Litwie zabił,
i kniazia Michała, co 1463 Polaków śpieszącychna
obronę Kafy od Turków oblężonćj, pod Bracławiem
wBugu potopił,obu Czartoryskich, z wyznania i rodu,
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Rusinami. upornie nazywa; a późnićj żyjący Kojało-
wicz, onychże, Lubarta Gedyminowicza synami być
mieni; a jeszcze późnićj, Niesiecki, za wnuków Ko-
rigiełły Olgerdowicza, a zatóm za praprawnuków Ge-
ymina ogłasza, rożniąc się zKojałowiczem o dwa po-

kolenia męzkie. Komu tu wierzyć? Nieskończyłbym,
gdybym chciał obliczać trudności i powiastki jakie
ztąd rosną. Dó podobnych, niesamo rozrodzenie
się Gedyminowiczów i Rurikowiczów powód dało,
alę niemnićj i ród Swintoroha i ród Wejdewuta
i Prusa, jistot zupełnie urojonych. Są one często-
kroćhistoryczne, po większćj części heraldicznei je-
dynie bez użytku ciekawość parlikolorną zabawić
mogące. -

T. Poszukiwania począlku Rusi. Moskwa. Hert.

Nieskończyłbym nigdy mych rozdziałów o bajach
jakie w dziejach ruskich się znajdują, gdybym chciał
łowić dziwyizmyślenia w odmęcie rozrodzonycł Ru-
rikowiczów: zamykam się tylko w niektórych, które
.przystrojiły,jak zwykle początkowe dzieje, albo w tych
co krzywiły całą dziejów Ruskich osnowę, Owóż,

ponieważ Mithridatesijjnni Roxolanów wojowali, ci
Rox-alanie, byli Rossjanie Rusini. Na taki jednak
wywód, niepozwala Rus braciszek młodszy Lecha
i Czecha, który chce swejimie Rusinom nadaći swoje
veto szlacheckie na wszelkie jine erudicjine poszuki-

wania kładzie. On to w jakimś grodzie do akt wcia-
gnął wraz z jinnymi; co © podobne prawa nadawania
jimion ludom po kronikach ruskichi łacińskich upomi-
nają się. Radim i Wiatke bracia, dają nazwiska Radi-

miezanomiW'aticzanom, budują miasta Radimao i Wia-
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tkę; Duleb, Dulebom: Kij, baduje miasto i nadaje mu
jimie Kijowa; czyli jego braciszkowie Szczek i Cho-
riw, wznieśli jakie grody, kronikarze niepowiedzieli.
Ale jak zaczęli badacze bogoboj ie szukać w piśmie
świętóm początku narodów, znaleźli tam Mosecha,

czyli kraj Moskwę, z którego za czasów proroków
pańskich, na targowiskach fenickich i Tyru, najlep-
szych na przedaż prowadzono niewolników. Było
to przeciw wszelkićj prawdzie, żeby to miała być
Moskwa, bo Moskwa daleko późnićj powstała. Chcący
ja koniecznie dawnićjszą uczynić, twierdzą, że roku

882, Oleg kniaź wielki, nad rzeką Moskwą wysta-
wił Moskwę i nazwał Smorodiną. Przypuściwszy pa-
wet że się zwała Smorodiną, co nieodrzeczy: to je-

dnak nieprzestanie być prawdą, że Jerzy długoręki
był pierwszy co Msskwę 1147 założył na pamiątkę
że tam obywatela: Kuczkę- utopił, a potem stało się
że syn jego Bogułubski 1174 od Kaczkowiczów był.
zabity, I tak się pokątne spiski na następców Diu-
gorękiegoi Bogołubskiego rozpoczęły i ciągnęły aż
do dni naszych. Co zaś dó Olega, ten lubo wróż-
bom niewierzył, jednakże konia swego najulabień-
szego zdaleka trzymał, poniewaź wróżka mu zapo-
wiedziała, ża ten koń będzieprzyczyną jego śmierci.
Tylko kazał Oleg wymalowaćjego portreti siebie na -
na nim, to jest na koniu. A takowy obraz zawiesił

nad swym dwore m. Obraz ten tedy wyobrażał jeź-
dżea, i ten jeździec stał się pierwszym państwa her-
bem. Koń tymczasem zdechłi kruki go zjadły. Po
różnych zwyćięztwach Oleg chciał oglądać jego kości

aby się z wróżby ńajigrawał, a widząc one, złorze
czył wróżce: bodaj cię rychło taki koniec spotka
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jek konia: potrącił nogą kości. W tym wąż zcza-
szki wysunął się, Olega ukąsił, z czegoumarł: herb
został.

8. Gostomysł, Wadim.

Początki dziejów ruskich są wiadome dosyći je-
dnostajnie się odnoszą do Nowogrodzian i Rurika.
Ale kronikarze późniejsi, objaśnili je po swojemu
i przystrojili w bardzo piękne i dowcipnie utworzone
powiastki, które powtórzyć niezawadzi, ponieważ ob-
jawiają ducha i zamiar zmyślenia. W Nowogrodzie,
po różnych klęskach kwitła pomyślność pod rządami

* posadnika Gostomysła, który o gościach myślił, a nie-
mógł jinaczćj odeprzeć napaści, tylko płacąc Ware-
gom dań. Nowogrodzianie narzekali. Gostomysł tedy
pomyślał i poradził jim, aby Waregów którym się
opłacali w gościnę zaprosili i poddali się jim. Tej

* dobrój rady posłuchali Nowogrodzianie, bo jim się
wolność sprzykrzyła; zaprosili tedy z Waregów Ru-
rika onych wodza, a potomka Augusta rzymskiego
cesarza. Owóż Rurik, godny cesarzów rzymskich
potomek, władać począł z wielkim ludu zadowolnie-
niem. Ale był w Nowogrodzie niejaki Wadim, war-
togłówa republikanin, któremu się marzyła wolność
ojczyzny i monarsza Rurika władza wadziła. Ukno-

"wał tedy spisek, aby monarchę Rurika zabić.  Spi-
sek był odkryty, a nieubłagany Rurik, Wadima i jego
spółspiskowych śmiercią potracił: eo wielee lud ura-
dowalo, że monarchja ocaloną była. Pierwotne ru-
skie kroniki, zapisały to, że Nowogrodzianie wzięli
Waregów do służby rządowćj, powierzyli jjm pewną
władzę, że się oburzyli, ze takową Rurik nadużył,

2
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źe na ostatek byli powściągnieni przez Waregów: te
tedy zdarzenianowszym kronikarzom przekinąć trzeba
było w rozmiławanie się Nowogrodzian w monarchii,
w carismie i stworzyć wymyślającego monarchją 60
stomysła i zawadzającego jej Wadima. Zrobili to,
bądźz tego, że jich pojęcia, czytaniem carogrodz-
kich dziejów.i poglądaniem na wzrastającą carskość
klazmeńsko-moskiewską jinaczój działania ludu nie-
rozumiały ;bądź zpolitiki,żeby owćjcarskości pochl2-
bići przypodobać się.  Gałe dzieje Rusi tak były
krzywione. Podług tychże dworaków pisania, wsto
lat późnićj poGostomyśle,970, Nowegrodzianie nie

mając carskiegorządcy u siebie, słali postów do wiel-
kiego kniazia SwiatosławawnukaRurikowego, oświad-

czając znowu, żejim się wolność niewypowiedzianie

naprzykrzyła: błagają tedy aby wielki kniaź, raczył

dać jimzapanakniazia jakiego. A wielki kniaź

i obajsynowie jego z niezćm jich odprawili, jako nie-

wartych carskićj łaski. W tak opłakanym razie, Do-

brinja, mąż dobrćj rady, zjednał dla nick wzgląd

wielkiego kniazia Swiatosława, któremu poradził,

aby dał Nowogrodzianom Włodzimirza, także syna

swego,2bocznego łoża z Małuchy powiernicy matki

książęcćj, a przeto, z niewolnicy zrodzonego. Ta

Małuchabyłacórką Małka Lubeczanina brata owego

Dobrini. €hętnie przyjął tę radę Swiatosław,bo da-

wał Nowogrodzianomzakniazia, paua lichego uro-

dzenia: a to był Włodzimirz wielki, o którym po-

wimy niżej.
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| 9. Olga. SoGi

'Młodykniaź Igor, przeprawując się przez, pewną

rzekę, upodobał sobie młodą córkę rybaka Olgę i swą

miłość jój oświadczył. Olga odparła natręctwo księ-

ciai pogroziła że się utopi jeśliby ją chciał zniewa-

żyć. (Wanda w Polszcze, jistotuie się utopiła, nie-

chcąc Ritigera zalotów).Igór cnotą Qigi zwyciężony,

pojął ją za żonę. Zostawszy kniabiną, Olga, objęła

po zgonie męża opiekęnad małoletnim synem.A lubo.

mąż jójłgór, w wiarołomnćj przeciw Drewlanom wy-
prawie, życie stracił: wszelako Qlga postanowiła

zemścić się.  Drewlańscy posłowie przybyli byli do

nićj do Kijowa, wyznając żeDrewlanie za prawdę
zabili Igora, boonjich, jak wilkjaki. podchodził,

spodziewająsię jednak, że kniahini zapomni o tóm,

i dlaumocowania zgody, zechce poślabić jich koiazia
Małego. Wdowód przychylności, Olga zaprasza po-

słów narozmowędoteremnego czyli okopa i kniaż-

skiego mieszkania za miastem. Z jćj rozkazu Kijo-

wianie stawają przed posłami, oświadczają że są na

jich skinienie, jich niewolnicy, i niosą jich w kora-

biach za miasto, gdzie posłów w przygotowaną prze-

paść powrzucali i żywcem ziemią zasypali. W tenże,

zaraz Qlga posyła doDrewlan, zawiadamiając że Ki-

jewianie niechcą jej puszczać dopoki Drewlaniedo-

stojniejszego nienadeszłą poselstwa. Od przybyłych,

stesuwnie dojójżądania dostojników, Olga domaga

się naprzód, abyszli od łaźni: co gdy zrobili, łaźnię
podpaliła i onych spaliła, sziąe znowu do Drewlan

z przełożeniem, że nimby peslabiła kniazia Małego,

wypada jćj nagrobie męża odprawić triźnę, to jest

wyprawić ucztę pośmieriną, żąda przeto od nich, aby

40326531 
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przygotowali miód do picia. Przybyła nareszcie sa-
ma, i płakała bardzo, i pojiła Drewlan, drewlańskim
miodem, a upojonych w pień wycięła w liczbie 5,0060.
Zaczem, obległa jich gród Iskorostiń nad Uszą, który
już bronić się niemógł i przywiodła go do błagania
łaski. Wysłuchawszy żebrzących, za jedyny znak
uległości wymaga, abyz każdego domu dali po trzy
wróble i trzy gołębie. Wskok dopełnili jej wolę
Drewlanie, wielbiąc radośnie taką dobroć. Lecz ta
radość rychło zamieniła się w rozpacz. Olga kazała
wróblom i gołębiom poprzywiązywać zarzewia, zktó-
remi puszczone,lecąc do swych gniazd, pozapalali
"domy Iskorostinia. Drewlanie z płomieni wpadli pod
miecz Kijowizn i ginęli. Mało wzięto niewolnika, nie-

wiele pozostawiono ludu, który odtąd miał płacić dań
Kijowowi i Wyszogrodowi. Ta prekrasna Kniahini,
rhając lat siedmdziesiąt, niestraciła wdzięków, któ-
rymi podbiław Corogrodzie serce cara Konstantina
Porfyrogenety, do tego stopnia, że chciał się z nią
żenić. Wróciwszy z Carogrodu zakładała liczne ko-

" ścioły. sk |

M0. Włodzimirzowie, wielki i monomach.

Dopiśro Olgi wnuk, zrodzony zjćj powiernicy Ma-
* łuchy, nabawiwszy się niemało z bałwanami, którym

na ofiarę, woły, kozyi ludzi zarzynał, to Rusinów,

"to przywiązanych do siebieWaregów : dietyiko że się
"sam ochrzcił, ale i całąRuś do.chrześcjaństwaprzy-
wiódł. Wiele ztąd opowiadano jest o jego posel-
stwiewyprawionćm na zwiady, w różne kraje, aby
się o wartości rozmajitych obrządków przekonać:
a w tómniczabawniejszego,jak kiedy do prawdzi
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wych móże zdarzeń, dopisano doktora Smer Polaka,

który wielkiemu kniaziowi w językach bulgarskim,

ruskim i polskim: najlepsze drukowane rapporta nad-

syłał. Z tójże okoliczności nawrócenia się, miał Wło-

dzimirz przepisać 988, na korzyść duchowieństwa

ustawę, w kłórćj naznacza mu dziecinę i ustanawia

jich sądownictwo, a w nićm pozwala jim ludzi topić,

palić, ucinać jim nosy, uszy, ręce, nogi. O zmyślo-

nej tćj ustawie, powimy szerzćj na swojićm miejscu*

w dziejach prawdziwych, bo zmyślenie takowego

nadania, miało ten skutek, że duchowieństwo ruskie,

weszło w prawo, jakie zmyślona ustawa jemu przy-

znawała. Tak to ogromne skutki nieraz kłamstwa

miewają! Piszą o Włodzimierzu jinne jeszcze rzeczy,

które <chociaż były owocem jego chytrości, obłudy,

wszelako miały być środkiem zjednania miłości pod-

danychi przeszkodziły do policzenia go w poczet

świętych. Za niego wydarzył się ciekawy pojedynek.

Pewnie że za czasów dawnych w Sławiańszczyźnie,

niebrakowało samowtórnych ubijatyk podobnych dó

rycćrzy trojańskich albo skandinawskich, wszelakó po-

wieść o niektórych jest pociesznym wymyslem. Miało

się zdarzyć za Włodzimirza wiełkiegó, 993, że Pie-

czingowie, którzy, choć za rabunkiem na Ruś wpa-

dali, wszelako dla uniknienia krwi przelewu, wysta-

wili z pomiędzy siebie, olbrzymićj postawy Pieczinga,

coby los boja samowtórnym spotkaniem z Rusinem

jakim rozstrzygnął: wiedzieli bowiem, że kniaź Wło-

dzimirz niemiał równego. W tóm białóskurnik jeden,

przywiódł kniaziowi syna swego małołctniego Iwana

Usmowieza, niesłychanćj siły młodżieniaszka, który

w oczach wielkiego kniazia rozhukanego byka w pę-   
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dzie wstrzymał i jak szmatę rozdzierał. Ten tedy
lwan snadno Pieczinga z niego się natrząsającego,
zwalił, pokonał, poszarpał, a tak, większćj sztuki do-
kazał,aniżeliDawid ż Goliatem. Ten pojedynek wy-
prawiacza skór, tak się wydał kronikarzom honoro-
wy, żepodobnym sposobem wyprowadzili w szranki,
najznakomitszego kniazia Włodzimirza monomacha,
który równie jak pradziad jego Włodzimierz wielki,
uskarbiał serca poddanych, i ugruntował monarchją
w swym domu. Tak jak pradziad, znajdującsięMo-
nomach pod murami Kafy taurickićjod Genueńczy-
ków posiadanćj, był wyzwany przez Włocha jednego
Genueńczyka dopojedyńczego boju, który przyjąw-
szy, przeciwnika z konia zsadziłi kołpak mu z glowy
zdarł: a to nś pamiątkę tak świetnego czynugmonó-
machem, to jest jedyno bójeą przezwany. Kronika-
rze polscy co podobną baśń powtarzali. nie zważali,
ie pod ów czas Genua nieposiadała jeszcze Kafy,
„którąznacznie póżnićj zdobyła. Ruskich czyli rossij-
skich kronikarzy, świetniejszy czyn Monomachazajął,
to jest, koronacją na cesarza. Alexi Komnen podług

* nich słysząc wiełe o sławie Włodzimirza monomacha,
posłałmuw darze koronę cesarskąijinne cesarskie
znamiona,'które niegdyś należały do cara, czyli ka.
jsara, cesarza greckiegoKonstantina monomachapo
matce dziada Włodzimirza. Za czóćm, zjechało się
1120, duchowieństwo ż Grecjido Kijowa, patrjarcha
Efeski z wieła biskupami i Włodzimirza na cara po.
mazali i ukoronowali. Alexi Komnen pisywał do
Włodzimirza listy i w nich zawszeczcił go tytułem
e' <arskim: Twan srogi i Piotr wielki tyłko że podnie-
Ai i odświeżyłi ten starodawny tytuł.
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41. Piotr Dunin, hrabia na Skrzinnie.
Te powieści polskie, które 'wiełe prawią o Pio-

trze Duninie to jest Duńczyku z Danji przybyłym,

io wyprawach morskich Bolesława krzywoustego

na Duńczyki, nierapomaisły upłątać i Ruś w awan-
turniczą sławę Piotra. Przeniewierca swćj ojczy-

źnie Dańczyk Piotr Włestowicz ze skarbami swymi
cały się poświęcił Polszcze, gdzie ogromnemi

był zbogacony majątkami i został hrabią na Skrzin-
mie i Książu. Udał się on 4134. na dwór wielkiege
kniazia Jaropełka Il. Przeniewierca Danii, przenie-
'wiercąsię Lachom udaje, jedna zupełne wielkiego

kniazia zaufanie i we wszystkie jego myśli wtaje-

mnicza się. Powiernik poafały, na polowania, od-
za wielkiego kniazia od jege dworzan na

bok, porywa i z pod Kijowa do swych zamków za
Wisłę uprowadza. Jaropełk wykupił się, a prze-

myśliwając 0 odwecie, nasadza na Krzywou-
siego Węgrzyna Borisa, nie mnićj jak Piotr obrót-

mego. Krzywousty polubił go, i starostą Wiślickim
uczynił. Węgrzyn mając sobie powierzone ogromne
skarby, wydaje Rusinom Wiślicę a Jaropełk wszyst-
kie te skarby zabiera, co żywego znajduje w pień
wycina. Zdradę lubił a zdrajcami się brzydził, dla

lego Węgrzynowi za tę usługę, język uciął, oczy
wyłupił i oeumuszył go. Nieprzestając natóm Ja-
ropełk gotował nowe na Krzywoustego podstępy:
Jarosław bękart Monomacha, aprzeto brat Jaro-
pełka, wygnany z Halicza, schronił się był do Polski.

Zmamowy Jaropełka, Haliczanie i Węgrzyni koło
Halicza osiedli, żebrali u Krzyweustego aby chciał
ich wespzzeć i sam Jarosława jim przyprowadzić.
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Z tryumfem postępowali Polacy ku otwartemu Ha=
liczowi  Haliczanie i Węgrzyni, hurmem się wysy-
pali na jich przyjęcie i otworzywszy swe iłumy,
uprzejmie otoczyli i ścisnęli. A tymczasem, wielki
kniaź, Jaropełk, był tuż ze swóm wojskiem: dla
Bolesława niebyło jinego środka, tylko się przebić.
Utrudniło mu to przerznięcie się, ujście z placu
wojewody Wszebora, za co mu potem Bolesław
w darze posłał kądziel, wrzeciono i skórkę zajęczą,

a na pamiątkę zdarzenia, pićrwszeństwo w senacie
przed wojewodą kasztelanowi krakowskiemu nazna-
czył; Wszebór zaś, ze wstydu i rozpaczy, w je--
dnój dzwonnicy powiesił się. Po czterdziestu zwy
cięztwach, było to jedyne Bolesława krzywoustego
niepowodzenie. Lecz i hrabia na Książui Skrzin-

nie Piotr, niemiał lepszego od Węgrzyna Końca.

Był on potem poufalcem u księcia Władysława krzy-
woustowicza. Na polowaniu jednóm obłąkali się ra-
zem. Wypoczywając po strudzeniu, książę uderzył

w żart,że hrabini Piotrowa wygodnićj się wyleguje
z opatem Skrzińskim niż on na ziemi. llrabia od-
parł, że niegorzćj księżna pani z żołnierzem
Dobieszem. Żart doszedi do wiadomości księ-

"żny, która była Niemką, zaczóm hrabi Piotrowi
ucięto język, wyłupiono oczy. Cudem odzyskał
i wzrok i mowę, bo się niebo ulitowało nad fun-

datorem licznych kościołów.i klasztorów. Nieprzed-
siębiorę rozwikłania tylu dziwnych baśni: nadmie-
nię tylko, że o tak pochlebnych dla Rusi zdarze-.

' niach, ruskie kroniki nic nie wiedzą; że w owym
czasie hrabstw miebyło; że wojewoda krakowski aż
do roku 4250 zawsze brał pierwsze przed kaszte-
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lanem miejsce. Bolesław krzywously zdobywając
nadodrzańskie aż ku Rugji ziemie, widział morze,
po któróm Duńczycy pływali, ale z jego czasów
ziemia Polska nie odsłania duńskich pieniędzy, jak
odkrywa le, które przed siem laty pierwćj za Bo.
Jlesława wielkiego do Polski Duńczycy za handlem
jeżdżący przynosili Badawcze poszukiwania, obja-
wiając baśni poprzedzały zasadzki i klęski, z Hali--
cza do Szpiża i Węgier; na miejsce wielkiego knia-
zia Jaropełka Ii, kniazia halickiego Wołodara podło-
żyły, i prawdę niejako od baśni oczyściły. Czyli
przez to historia odzyskała oczy i w długim kłam-
stwa szeregu jistoiną prawdę dostrzegła; czyli zna-
lazła język, aby rzeczywistość objawić, to nie jest
mego pisma rzeczą, tą razą miałem zamiar, jedynie
baśń powtórzyć.

12. Ruś-Roszja,kniaziejakbyimperatory.
Na ostatek, do głównych baśni, kłamstw i błę=

dów, któremi dzieje ruskie były] napełnione, jest
to, że te dzieje są poczylane 2a leż same co mos-
kiewskie i Rossyjskie, za takież same jakcarów
i imperalorów. Moskwa jest osadą ruską, jestcórką
odrodną i wyrodną matki Rusi, na którą przykłada
swą matkobójczą rękę; postawiona u siebie auto-
kracją, absolutismem, despolizmem, tyraństwem, sa-
modzierstwem chce zabić ruskie i wszystkich ludów
sławiańskjch swobody: odosobniwszy się posadą,
ludem, językiem, swym duchem i instilucjami, myśli
jedynie o podbojach. Historicy piszący dzieje ce-
sarstwa Auslryackiego, mówią o arcyksięciach, mar-
grabiach, a w tóm nie myślą obejmować dziejów



24 | OWIEŚCI BAJECZNE.

Niemiec. które są czóm jinnóm. Dziejopisowie pi-
szący dzieje Niemiec: rzeszy niemieckićj, nieobej-
mują w nich, ni dziejów Holandji, ni Szwajcarji,
od czasu gdy le ziemie odszczepiły się od. całości
rzeszy, a przecie te kraje tworząc nowe państwa,
bratobójczćj niepodnosiłyręki na sąsiednie jim Niemcy
jak to uczyniła Moskwa, która utworzywszy nowe,

"ad Rusi zupełnie odszczepione państwo o jćj za-
dławieniu przemyśla. To nieodróżnienieMoskwy
od starodawnćj Rusi, jakiego się zwykledziejopi-
sowie dopuszczali, pociągnęło za sobą błąd jimny,
który pićrwotne dzieje Rusi zupełnie skrzywił. Wyo=
brażiwszy sobie za Rurika i Monomacha, że Ruś
była Rossją i równie urządzone imperjum jak za
Piotra wielkiego i KatarzynyI, że tedy i kniazie
Rurik, Olga i Monomach i wszyscy jitni, byli takimi
autokratorami jak Iwan srogi i Piotr wielki, albo
która imperaterowa: zdawało się jim, że kiedy po-
tomkowie Rurika między sobą niekiedy się zabijali,
ina siebie bratobójcze spiski knowali, że to było
toż samo co pałacowe arystokratów lub faworitów
komploty i imperatorów mordy. Tak błąd jeden
ciągnie za sobą drugi niemniej pótworny, który dzieje
ruskie przeobrażał w dziwaczne straszydło, pod
którego postacią, niedostrzec było jinaczćj żyjącego,
jimaczćj myślącego Rusina. Sądziłem za rzecz po-
trzebną zwrócić na to baczność, zwrócićuwagę na
przydłaższy szereg baśni, które dzieje lilewskie ©
i raskie obarczyły, aby okazać, że w powszechno-
ści jedne z próżności szłacheckićj, drugie z pełga-
nia przed despótizmem wyradzały si3. m
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13. Czuchońcy. Heruli.

Na wschód Wisły, w północ ponad morzem Bal
tyckićm, rozsiadły się trzy różne płemiona, Leltów,

Czuchońców i Laponów; różne językiem, obyczajem,
usposobieniem. Dwa ostatnie mają między sobą

niejakie powinowactwa, które niezapobiegły niechę- .
ciom i napaściom, zmieniającym granice posad na-
rodów. Ród Laponów, został zapariy w kończyny
»ółnocne Europy,a Czuchońcy zaludnili dawne jich
Finlandji ziemie. Czuchońców ród mnożniejszy od
dwu jinnych koło niego nad Baltikiem zamieszka-
tych, miał swe posady aż do Dźwiny, Kareli czyli
Kyrjali, Finni, Skmtofinni. Wes, Jam, Ingry, Wironi,
Estoni, Liwoni są jich licznych w jimiona, a nie-
które mniejsze rzucone były między Dźwinę iNie-
men, *Angerów, Winedów. Mniejsze jic
i powiaty Kihlagundy czyli Kiligundy, dały nieraz
nazwę miastom: Hirrin (Rewel), Wenden (Kiesia),

Turku czyli Turkułanja (Abo). Jich plemie rozcią-
gało się głębićj w ląd ku wschodowi, gdzie prze-
sławna i bogata Bjarmia (Perm) leżała, gdzie liczne
Ugrów szczepy, szóroką w Azji, aż wpółnoc mo=
rza kaspijskiego ziemię zamieszkiwały; gdzie pozo-
stali Baszkiry, a Bulgary i Węgrzy czyli Magjary,
z tamtąd. z czasem do Europy weszli. To plemię
Czuchońskićm czyli Czudskićm od zachoda, Ug
X" wschodu zwane, było cokolwiek wia
zymianom, gdy się ci na morzach Czarnóćm i Bale:

tyckićm rozgościłi.  Wenedy, Hirry, Scyrry czyli
$kyrry, Enningi czyli Finni, za pierwszych Cesarów,
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były znane od jeozrafów rzymskich nazwiska. Przy
powszechnóm północnych w Europie i Azji naro-
dów poruszeniu, napaściach i wylewie na rozcią-
głe państ'va rzymskiego granice, zkraju Thuidos
(Czudów) i Was, ukazywali się nierzadko Skyrry,
Herulowie, Angi-seyrry. Jich odłarhki rozsypywały
się i osiadły na spoczynek po różnych stronach,
a Tureylingi, Skyrry i Heruli, z pomocą jinnych,
pod wodzą Rugjanina Odoakra w italjj 475—489
imperium rzymskie na zachodzie umorzyli i swoje
królestwo założyli. Zkąd przez Gotów wyrzuceni
po niejakich włóczęgach przez Germanją Heruli
i Skyrri do swćj rodzinaćj ziemi wracali, do Harrji,
Turkulanji i Kyralji nad odnogą Finlandzką położo-
nych. Było to koło 500 roku ery chrześciańskićj,
a wkrótce 555 jimie rozsypanych kup Herulskich,

wstrząśnieniach rzymskiego państwa, przestało
yć znane, Dłużćj pamiętne było między dolną Elbą

i Baltykiem w bliskości Rugów zasiadłe. Przyta-
czam te zdarzenia, bo one objawiają szórokie Czu-
dzi i Ugrów posady, szeroką ścianą dotykające Sła-
wian; dają uczuć, że te posady mogły się uszczu-
plić. Wyjście znaczne ludności, napaści sąsiadów,
jich stopniowy napływ, odmieniał w wielu okoli-
cach i narodowość i granice, jak niżćj niekiedy nad-
mienimy.
14. Leltońskieplemie doznajezlewkui wpływuobcego.

Ani wątpić że więcćj zacieśnione miało siedli
sko plemie Lettonów. Czyli to podzielało w
narodów półnoenych rozlew; niewiele nam o tćm
dzieje śladów zostawiły: wszakże trudno przy-
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puścić, aby w swych. leśnych przytułkach miało
być zupełnie obojętne na to co się działo, aby nie
miało być pociągnięte siłą zdarzeń do współzawo-
dnictwa, choć w massie swój siedziby pilnowało;
trudno nieśledzić jakiego wpływu i przybytku ob-
cego, zmieniającego stanipołożenie tego rodu ustroB-

nego. Była krajina pruska przez kilka wieków 80—

1100 Estją nazywana, a jćj mieszkańce Esty, Aisty,
Haisty; wszakże geografowie rzymscy, wczesno wy- ,
mieniają, Galindów, Sudawów, Borusków, Podania
miejscowe upewniają o przybywaniu i osiadaniu cu-
dzoziemców, a przeto o jich zamięszaniu się w ple-

- mie leltońskie. Dziejopisarze szóstego wieku wie- .
dzieli że koło ujścia Wisły był zlewek różnych na-
rodów w jeden lud nmięszany, zowiąc go Widiwa-
rjami. ŹŻmujdzini powtarzali, że jacyś cudzoziemce
z zamorza do nich przybyli i koło Plotel zamiesz-
kali. Kicdy Karol wiełki Saxonów zwojował, cząstka
Saxonów, uchodząc koło roku "777 przybyła na
brzegi Estji, gdzie osiadłszy, utworzyła naród Pru-
saków: wpływała przynajmnićj na jego urządzenie
Być może że wiedy i resziki Herulów (z okolic:
Werle) od dolnćj Elby, gdzie swój łotewski język
przechowywać mieli, przeniosła się w okolice Pre.
gla, Niemna lub Dźwiny. Między Lutikami Wele-

tebami koło Peny i Rugji mieszkającemi, a plemie-
niem Lettońskićm, były niewątpliwie jakoweś sto-
sunki, albowiem kapłani Litwy, Prusaków i Luti-
ków, jednostajnie nazwisko kriwe nosili; a posążki
bóstw lutickich, mają na sobie jimionabóstw litew-
skichiżmujdzkich, oraz modlitewki żmudzkie. Kiedy

Ansgary po Skandinawji naukę chrześcjańską 850
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rozszćrzał, wtedy na brzegiKuronów ponawiały si:
napaści Skandinawów, którzy po ziemiach zamor
skich osiadać lubili. Egil'i isyn jego Thorolf, na jie'
czele łotrowali po morzu: Kuroni ze swćj stron
także głośnymi się stali. Ołaf wódz Szwecki zdo-
bywał 854Kuronów miasta. Pod wodzą Hakwina
940, Duńczycy osiedli w Semibji, biorąc nazwisko
Witingów, w Danji Askomannami czyli wychedźcami
zwani. Na ostatek, poznanie badawcze djalektów
lettońskich, okazało, że język łettoński, łabo jest sar
z siebie rodowity, wszelako, tak dalece napełnion
przyswojonemi z języków germańskich, sławiańsnieł
icznuchońskich wyrazami, że się wydaje zlewkien '
tych języków; w którym germańskie czyl: niemiecki
wyrazy przeważały w djalekcie pruskim, a czuchoń
skie w stronach Liwonom pogranicznych. Po trochi
przejmowało plemie lettońskie dła djalektów swojici
i pismo obce,rozmajite, tak jiż ua chorągwiach, stre

jach, znaczkach, pomnikach różnych dustrzegać mo
tna, to runiczne, to ruskie, to gotickie czyli pokrzy
wione łacińskie litery. Ztąd oczywiście plemie let
tońskie jeśli niewnarodowiło w siebie rozmajiteg
rodu przybyszów, uległo Pow niemalem
wpiywowi bliższych sąsiadów. ;

45. Trojisty szczepLeltoński, ciśnięty ed Sła-

wian i Niemców.

Plemie Lettońskie, przytykając do Ezuchońców
a mianowicie do Wendów, LiwonówiEstonów z pół
nocy, znałazło się aadto pemiędzy plemionami nie.
mieckićm i sławiańskićm: jedno było przedzielon
od niego morzem baltyckićm, drugie szukało z nićż
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granic na stałym lądzie, Oba plemiona niezmiernie
«o do ludności iposad od lettońskiego mocniejsze,
oba od wieków, z sobą wzatardze; jednego. lab dru-
giegowróżnych wiekach przewaga, musiała konie-
cznie na lettoński działać, pewny nań wpływ wy-
wrzćć. Obasięwcześnićj pochrzciły, oba w ogrom-
niejszeciała peliticzne pozawięzywały,oba przeto co-
raz gwałtownićj plemie lettońskie naciskały. Od strony
morza,Normandowie. ze Skandinawji czyli Waregowie .
niekiedy napadąłi i lupyunosili, choć po jinnych stro-
nach łupiestwa swego plon okwitszy znajdowali. Od
strony lądu eiąglćj Prusaków czyli Sembów nawie-
dzaliPolaey idaniny od nich wybierali, ciąglćj Li-
twę i Łotwę nachedzili kniaziowie rusey i podobnie

daniny wybierając, mniemali że uąd tymi wolnymi
ludami panują. Późnićj od strony morza i lądu ra-

zem niemiecka chrześcjaństwa propaganda srożćj
w żywotne siły tych ludów wdzierać się poczęła.
Te gwałtowne uderzenia, dały poznaćiposady,isiłę
lettońskich ludów, a niszcząc byt jednych, drugim
nadałynie pospolitą sprężystość, która na losy wiełu
krajin niesłychanie wpływała. Znamienitsze wtedy
Letionów ludy w trzech niejako, djalektami mocnićj
odróżniających się ukazująoddziałach. Chory czyk
Kors, pospolicie zwani Kuroni roasiedli się po nad
morzem po obu stronach rzeki Winedy prawie od

ujścia Niemnado ujścia Dźwiny..Windy plemienia
Czuchońskiego ustąpili jim z tych miejse i przeniosł.
szysię za Dźwinę do Liwonów, tam miasto Kiesię

€zyli Wenden zbudowali. Angery pozostali w swóm
kiligundzie między Kuronami. Poczynając odKuro-
mów w górę Dźwiny po lewym jćj brzegu, zalegh

ł

A
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Semigali; a na drugićj stronie koło rzeki Leby mię-
dzy Liwonamii Połoczanami, Letgali jinaczćj Lettami
czyli Łotwą zwani.  Djalekta tych trzech ludów, sta-
nowią szczep łotewski. Od południa Sembi czyli
Prusacy z okolic Pregla rozszćrzali swe posady wMa-
zowsze; kilkanaście osobnych ludów utworzyli, a znich
najznamienitsi aż do Niemna rozciągający się, byli
Sudawi, Svdawami od północy Jadźwingami od po-
ładnia zwani; od południa przypićrali oni do Bugu
i za Bug w ziemie polskie się wdzićrsli, od Polaków
Podłasianami zwani. Ludy te od histórików ówcze-
snych, bywały nazywane Getami lub Gerami: adja-
lekt pruski był dużo odróżniony od jinnych. Na osta-
tek trzeci środkowy oddział stanowiła Źmujdź mię=
dzy Sudawami i Kuronami położona, oraz Litwa sie-
dząca koło Wilji, a esłaniająca wszystko od Jadź-
wingów aż do Letgalów.  Djalekt tych dwóch ludów
jest litewski czyli żmujdzki.

16. Bałwochwałstwo leltońskie.
Częste namówy albo wymus przyjmowania chrztu,

jakich doznawały ludy bałwochwalczymi przez chrze-
ścjan mianowane, zrządziły na całćj północy to, że
ludy te, naśladownictwem, lub sprzeeznóm oddzia-
ływaniem powodowane, swych ojców naukę rozwi-
jały, przejistaczały, lub nową sobie tworzyły. Być
może, że coś podobnego u Łettonów miejsce miało:
a to pewno, że jich pićrwotnćj nauki nigdziew dzie-
jach zapisanćj niema. Niemnićj trudno powiedzićć,
czyli miała jakie źródło. w jakiej,z dalekich stron
przyniesionej: z Grecji lubz Italji, etruskićj lubrzym-

skiej; albo z Indji czego się śladów u niektórych Sło.
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wian dostrzega; czyli tćż nareszcie początek swój
miała w jakich naukach właściwych Czuchońcom,

Slawianom lub Skandinawom. Być może, że Prusacy,
miejsce czci swojćj, gdzie kriwe kriwejto (kyrie-ki-
riejte), kapłan kapłanów przebywał,. nazwali Rom-
nowa, to jest Rzymem (Roma-nova), w celu, aby so-
bie ustanowić coś wyrównywającego temu, co jim
chrześcjanie w papieżu i Rzymie wskazywali. Mieli
nawet w Romnowie, przy trójramiennym dębie, pe- -
wny rodzaj trójcy, w którćj jednak niemożna jasnego
naśladownictwa chrześcjan upatryw Bliżej by kto
widział cześć indijską, którćj byt prz się w ezci
kriwe przesiadującego w Retra u Lutików za Odrą.
U Prusaków, Perkun czyli piorun był jedną tćj trójcy
osobą, a na cześć jego, ciągły na ołtarzu utrzymy-
wano ogień. Drugą osobą był Pałrimpo, którego wy-
razem widomym, były węże po wszystkich domach
szanowane,a żywiołemjego jest woda. Trzecią osobą” |
był Poklus czyli Pragartis, to jest piekielnik, bóg srogi,
którego ozdobą była czaszka czyli głowa zabitego
człeka, a mieszkaniem pragaras, piekło. Imie to

ostatnie zdaje się być od Słowian, z nauki chrześcj ań
skićj wzięte: wszakże wiadomo że wąż i woda są-
obrazem drugićj indijskićj osoby Wisznu; a trupia

głowa ozdobą trzecićj Sziwena; języki lettoński, d
starczają jak jinne między swymi wyrazami pod
bieństw do Sanskricki go,na wodę i ogień, mają
sańskrickie święte wyrazy: nara i ogni, co także
WisznuiSziwenowiodpowiada. (W chrześcjańskićj
zaś nauce Prusacy znajdywali węża polępieńca, któ-
regoglowę starła dziewica maika drugićj osoby trój.
cy). U Litwinów, gdy się w państwo zawiązali, był

3
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także podniesiony w Wilnie oltarz dla kriwe kriwejto,
był czczonyPoklus, chowano ze czeią po domachwęże
i utrzymywano na oltarżu niezgasły ogień na cześć
Perkuna: ale tu niewidać trójcy.  Znali wszakże
i ezcili Zmudzini i Litwiaiboga, dewe, dewajte, który
jest, auksztenis wis żinos, najwyższy wszystko wie-
dzący; w jego ręku jest przeżnaczenie i on nosi mia-
no, pramżimas wiedzącego o łosie, czyli przypadku.
Nazwiska dostojności, pochodziły u Lettonów z języ-
ków cudzoziemskieh. Tytuły rikis jaki Prusacy swo-
jim, a kunigas jaki Źmudzini i Łotwa swojim naczeł-
nikom nadawali, były od Skandinawów wzięte. Do-
stojność kapłanów odznaczała laska czyli pastorał,
'zwena kriwułą to jest krzywą: pojedyńcza u Wejde-
łoty, podwójna u kriwe> potrójnau kriwe kriwejto.
Podobna do biskupićj, jakby od chrześcjan wzięta
miała skandinawskie nazwisko.  Buthas u wejdełota,

"buthstas u kriwe, buthstunkys u kriwe kriwejto, są
skandinawskie bud, bud-stab, bud -stikke. W reli-
gijnych powieściach prawie niema nażwisk skandi-
'nawskich, ale jich osnowa przyswojona, jako 6 słońcu,
o bogini swobody. Sami Prusacy nieprzeczyli że
czerpnęli nauk skandinawskich. Obchody świąte-
czne, które się ściągały do rolnictwa lab pożycia

(, rodzinnego były jich własne. Jich myśł bóstwiła
„wszystko czyli uduchowniała uosobiając: w mnogich

jestestwach, każdćj rzeczy osobnego opiekuna czciła.
'Wtym różnorodne zbiegły się powieści, a nadewszy-
_Stko skańdinawskie, a potem łacińsko-chrześcjańskie.
Mniemanieokarłach podziemnych i podobnych jim
duchach poszło od Skandinawów. Że na podobne
duchami świata zaludnienie, chrześcjaństwo także
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wpływało, jest tegodowodem, bóstwoczy duch opie-
" kuńczykrzyżów na cmentarzach nad grobami stawia-
nych. To jednak mnóstwo duchów, zajmowało lud
w czasach przedchrześcjańskich, bo kiedy mu wy-
kladano naukę o bogu chrześcjańskim , jeden z po-
między, odezwał się: „co tu nam o jedynym bogu
przecie, jakobyonmiał być ad wszystkich naszych
_ potężniejszy: loć wielu, więcej może, niż jeden;
» większaliczba,więwięcćj zdziała.” ;

MAJ. Saiówość łettońskaprzez zbrojnych ar
tuz) ; chów naciśnięta.

- Myślgminna była żywiołem ludów lettońskich.
ród wystawione zawsze za ubogie, po lasach
wswojich nomach czyli chatach żyjące, zdały się nie-
znaćróżnicystanów, ni panów coby nad nimi prze-
wodzili. Wlnośćirówność pićrwotna, przeciągały
się w pokolenia; język jich niestworzył tytuiów do-
stojności; żaden wypadek w dziejach przed XIII.
wiekiem, niedostarczył jimienia panującego u nich
monarchy. Gminne urządzenie, gdzie wielu może
więcćj miż jeden, objawiało się w samych wojnach.

się dzielnie Łotwacy, Litwini, Jadźwingi, Pru-
ai a zwykle nieprzyjaciel, niezna jich wodzów,
_wadasalbowadimas; a kiedy posłyszał że takowych
mają, wkażdej rozprawie nie jednego naczelnego,

_ ale kilku naliczył. Ta prostota, ta swobodai gmin-
ność.dotrwały w swćj zupełności do wieku, w któ-

dach krzyżowniczy chrześciaństwa począł uzbra-
aćcałą przeciw Łettonom Europę. Wtedy siłnićj

zając Lettonów wpływ ciwilizacji, poróżnił do-
statkami i cudzoziemską nauką krajowców; wtedy  
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przy takowym postępie światławieku,zjawiała się

potrzeba ciąglejszego mienia dowódzeów, naczelni-
ków; zaprowadzenia urzędów, utworzenia państwa.
Te jednak odmiany, olbrzymim postępująckrokiem,
nietyle się rozwinęły u ludu, który miejscowćj bronił

- niepodległości, nierozwinęły się, ani u Prusaków, ani
u Łotwy, ani u Sudawów, ani na Żinujdzi:jilesię
rozwinęły w narodzie zaborczym wLitwie, która do
podbojów wywołaną została. Dobronienia niepo-
dległości, powołały jich niemieckiena jich kończynach
osady, zbrojnych mnichów i biskupów; do zdoby-
czy, pociągnął stan ówczesnćj Rusi. Brzegi Liwo-

nówzostały przypadkiem odkryte przezkupców bre-

meńskich 1458. Dla handlu i opowiadania nauki

chrześcjańskićj osiedli Niemcy przy ujściu Dźwiny,

gdzie Rygę budowali; a papież Mejnharda apostoła
opowiadacza, biskupem zrobił. Następca Mejnharda,
Albert, założył zakou kawalerów mieczowych roku

4201, i poczynił jjm ziem pogańskich w Liwonji

i Estonji podarunki. Z jinnćj strony, gdy się Prusacy |

Mazurom naprzykrzyli, Konrad książę mazowiecki,

na wzór tego co się przy ujściu Dźwiny działo, chciał

utworzeniem na krańcach Pruskićj ziemi nad Wisłą
biskupstwa chełmińskiego, oraz zakonu rycerskiego

braci dobrzyńskich, powściągnąć niebezpiecznych

swych sąsiadów. Gdy się to niepowiodł» i bracia

dobrzyńscy zostali od Prusaków 1225 wycięci: wtedy

Konrad, resztki braci dobrzyńskich osadził 4239koło
Drohiczina, gdzie po niejakim czasie wymarli(pof 248);

a sprowadziwsży niemiecki zakon krzyżaków, osadził

(1225,1228)w ziemi Chełmińskićj. Zobowiązalisię oni

wojować pruskie pogaństwo, 3 po zawojowaniu jego,
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nadania zwrócić, dopełnianą zaś zdobyczą, na po-
łowę z mazowieckiemi podzielić się książęty: a gdyby
jakichkolwiek warunków niedopełnili, od wszystkiego
odpadają. Wkrótce Ściągało się niemało Niemców,
którzy miewając w różnych razach, dzielną z Polski
pomoc, szćrzyli się w Pruskich ziemiach i zakonu
krzyżackiego państwo tworzyć poczęli. Kawalero-
wie mieczowi, lubo się jim dosyć, w ziemiach czu-
chońskich i łotewskich panowanie swe zakładać po- *
wodziło, widząc naglejszy krzyżaków postęp, z nimi
się przymierzyli i w roku 4234, pod rozkazy jedne-
goż wielkiego mistrza, oba zakony weszły. Tak tedy
plemie niemieckie, już nie przez morze, ale przysia-

dło na lądzie, na własnych lettońskich ziemiach,
z otwartą a nienasyconą paszczą, aby pozrzćć te

Judy spokojnie w swóm zaciszu przebywające.

7 %494% —
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PRRIÓD PRRRWSZT.
od r. 860 do 1054 lat 300.

RUŚ PODBIJAJĄCA
KIERUNEK WAREGSKI, WZROST, JEDNOŚĆ, SAMODZIEL-

NOŚĆ NARODOWA GÓRUJE.

48. U Sławian gminność miejska.

Plemie sławiańskie w sąsiedztwie Lettonów za-

wiązało się było we dwa ciała politiczne, składem

niezmiernie różne. Różnice te rozwinęły się tak po-

stępem miejscowym towarzyskości, jak wpływem ob-

cym. Polska zachowała odwieczny skład gminny

wiejski. Przeszedł on na czas jakiś pod jarzmo dy-

nasticzne, pod wpływ chrześcjaństwa łacińskiego

i cudzoziemczych wyobrażeń; zacieśnił się w obręb

wyższćj klassy mieszkańców, ale niezgasł i wynurzył

się czyścićj w gminnowładztwie szlacheckićm.  Ro-

dzinny żywioł sławiański, budował Rzeczpospolitę

Polską. Kiedy nadwiślański i nadwarteński duch

gminny wiejski niczćm niesłabiał: niebył jeszcze ujęty

w kluby dynastji Piasta: wtedy już trudny może do

zrozumienia postęp ludzkości, zmieniał postać rzeczy

nad brzegami Dniepru. W tych niezmiernie rozcią-

głych krajinach, w tćj ogromnćj przestrzeni nieprze-

rwanego lądu, dotąd dla ciwilizowanego Świata pra-

wie niedostępnćj, zkąd tyle dziczy azjackićj i miej-

scowćj na Europę się sypało, gdzie kommunikacje
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społeczne niejinaczćj jak przez karawny się odbywały,

dziwnym sposobem, podniosły się i zakwitły posady,

€zyli miasta: Kijów, Smoleńsk nad Dnieprem, Połock

nad Dźwiną. A rozszćrzając swe siedliska Słowia-

pie, pomknęli się w krajiny Czuchońcow ku jezioru

Ładoga i nad Wołkowem, założyli posadę Nowogród.

Cbociaż tych grodów, miast, powołaniem, stawały się,

nie rola, ale bandel, rzemiosła, ludność jednak wiej-

ska niemiała wstrętu uznać je za stolice i zamieszać .

się w gminność posad. stać się podrządną,. dopusz-

czając piórwszeństwa obywatelskiego ruchu, gminom

posad. Rzadkie bywały z gminami wiejskiemi zwady,

jeszcze rzadsze między temi sławiańskiemi miastami

nieprzyjaźni; najprzykrzejsze były dla nieh. cudzoziem-

cze mapaści, Chazarów, CGzuchońców, zamorskich

skandinawskich łotrów, pod jimieniem Waregów zna-

nych. Odpićrały te rzeczypospolite napaści podo-

bne, pojedynczemi siłami, bo prócz braterstwa ibra-

tnićj zgody niebyło stałe zawiązanćj między nimi po-

liticznćj spójni. Takowe miejscowe przejistoczenie

sławiańskićj towarzyskości, zamieniając się wRuś, .

uplątane zostaje w dynasticzną zatargę, W którćj dal-

sze przemiany dopełniają: to dzlałanie skandinawskie,

te wpływ carogrodzki; a potóm, w jednćj stronie

splątanie się i zlanie z Polską; w jionćj jarźmo, tatar-

skie, aż do zupełnego swobód nmorzenia, a powsta-

nia despotismu. +

19. * Zajazd Waregów, Sławiańszczyżnę wRuś

przemienia.

Mieszkańcy Skandinawji od zachodu Normandami,

od wschodu Waregami zwani,nabrali byli wielce awan-



38 RUŚ

turniczego ducha. Przez morza i szćrokie lądy za-
puszczali się na zwiadyodległych krajów, na jich ła-
pieże, a nie w jednym zasiedlali się lub swe pano-
"wanie zakładali. Podróże jich po Sławiańszczyźnie,
i napaści, mnożyły się tćm więcćj, że w tój obszer-
nćj ziemi, znajdywałi dostatki; przybywszy nago,
w nićj się odziewali, przybywszy głodno, w niej się
żywili, w nmićj się panoszyli. Jich poczty żbrojne,
napadały pokój lubiące miasta i zniewałały je do
uznania jich zwierzchnictwa. Rochwołod zdobył Po-
łock; Sineus, Truwor i Rurik, rozgościli się w Nowo-

grodzie; a z jich powodu, Oskold i Dir tak się ze
swą czeredą w głąb lądu zapędzili, że najmożniejsze

miasto Kijów opanowali. Różnych pokołeń, często
między sobą niechętnych byli ci Waregowie.  Rurik
z bracią, był z pokołenia Rusinów.  Źleto jest kiedy
krajowce sobie radzić nieumiejąc, wzywają cudzo-
ziemskićj opieki lub pomocy, gościnność podobna,
niebezpieczna. Nowogrodzianie obeznani z dzielno-
ścią pokolenia Rusinów, wezwali jich do siebie na
kniaziów, ażoby nimi podług umowy władali, to jest,
wedle prawa najwyższe wyroki jako sędziowie
wydawali, a w polu na czele siły zbrojnćj Nowogro-
dzian bronili. Rusini raz przypuszczeni do spraw
Sławiańskich w Nowogrodzie, wnet dali uczuć, że
sprawują, nie władzę, narodowi usłużyć mającą,

„ ale narodowi rozkazującą. A w krótce co jim
dobrowolnie..poruczone była to przemocą w Nowo-
grodzie otrzymawszy, swe panowanie po całćj Sła-
wiańszczyźnie szórzyć poczęli. Następcy Ruryka,
z biegiem Dniepru pomykając się ku południowi,
'wojowali i Sławian i jinne pomiędzy nimi osiadłe
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Weregów pokolenia; zajęli Smoleńsk, Kijów i oko—

licznym narodom dań płacić kazali; Chazarów zu--

pełnie 964 zniszczyli. Będąc bliskimi cesarstwa

Greckiego, wielkiemi łupieżami nawiedzali go, albo

morzem czarnóm, pod stolicę jego Carogód przyby- -

wali, albo nad Dunajem stanowisk swojich szuka-

jąc, od lądu zagrażali 911, 945, 968 Siedlisko tych

kniaziów ruskich Rurika potomków i następców,

niestałe było. Z Nowogrodu przenieśli go do Ki-

jowa, z Kijowa do Periasławca za Dunaj ku górom

Hemus, ażeby tym sposcbem zbliżyć się do okolic

zamożniejszych i bogatszych, a całóm jich zatru-

dnieniem było, ściągać łupy i dostatki. Taki miał

cel najdzielniejszy z pomiędzy kniaziów Swiatosław,

gdy w Periasławcu zasiadł. Mięszał się on w zaj-

ścia Greków z Bulgarami, sprzymierzał z pićrw-

szymi, aby podbić drugich; podbijał Bulgary aby

Greków łupić; zamyślał nawet Carogrod opanować
i państwo Greckie podbić. Wszakże olbrzymie jego
zamysły, nad Dunajem, koło Dorostołu spękały się

na niczem; wracając, (969) marnie zginął, zgnę-

biony przez hordę Pieczingów, ktora samemu Ki.
jowu groziła. Kijów, utrzymał się narzeszcie tego

nowego państwa stolicą. Włodzimirz wielki, ruski

kniań, opanował nowe jeszcze kraje: w jednej stro-

nie Połock 976, w drugićj aż do Bugu i Sanu, 984,

pomknął się i szukał granic ruskiego panowania

w tych okolicach, w ktorych w Chrobacji czerwo-

nćj spotkał się z granicami węgierskich, czeskich

ipolskich królów. W jinnćj jeszcze stronie wpadł

988 do Chersonnesu taurickiego, Grekom go wy-

dzierał,a posiadł sąsiedni Tmutarakan u Kaukazu
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granic szukając. Do dopełnienia tych zaborów, przy-
bywały w pomoc różne poczty Waregów, które za:
ciągały się w służbę Rusinów, a ci całćj krajinie,
którą posiedli, nadali swoje nazwisko Rusi. Sami,
z nowemi do nich przybywającemi pocztaimi, przej-
mowali język sławiański, sami się w Sławian prze-
rodzili, a ogromną „część Sławiańszczyzny w Ruś,
i Sławian w Rusinów nazwisko przedzierzgnęji.

20. Zmiana towarzyskości; waregskie prawo ze
„.. słowiańskiem się mięsza.

Skandinawski duch Waregów, ochłonął tedy ru.
skąSłowiańszczyznę; w jćj życiu polilicznóm i to=
warzyskióm, postawił wiele rzeczy w sprzeczności
i zalardze, zrządził w różnych razach niemałe prze-
obrażenia. Nad gminem miejskim, podniosło się
zwierzchnietwo dynasticzne;. obok gminnowładztwa,
domagania się i wdzierstwa dynastów; nad gminne
wieca, jich wola podrastała. Oprócz kassy gminnój
po grodach, utworzyła się kniaźska skotnica, to
jest panującego skarb, powstający ze skotów czyli
danin (wyrazemi sposobem waregskim), od knjazia
wybieranych, Obok sławisńskich wojewodów, po=
sadników, tysiączników, starszych; obok ogniszczan
i zemledierzców: zjawili się, waregskie kniazie,
kniaźskie ciwuny czyli wysokie dostojniki; kniaźskie
gridnie czyli przychodnie, kniaźska drużina i kniaź
skie otroki czyli sługi. Posadnik przybrał tytuł skan-
dinawskiego języka tignar, to jest dygnitarz, dostoj-
nik. Przybyło klass mieszkańców po grodach i po
całćj ruskićj ziemiey, stosunki między nimi zacho
dzące, przejistoczały stosunki miejscowe od wieków
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Sławian ożywiające. Obywatele. grodów, równie jak

wielu bojarów. zemledierzców, byli ogniszezanami,

to jest mający swe ogniska, swe domy czyli wła-

sności w grodach. Handel co te grody zajmował,

ustalał 'w nich własność wyłączną i dziedziczną,

ale za grodami w uprawie roli i użyciu lasów, pier-

wotna wspólność, była jeszcze w swćj sile; po-

śmiertelna puścizna przenosiła z rąk do rąk upra-

«iane role; a lud rolńiczy, na rody czyli plemiona.

podzielony, wybićrał starszych, swych sadzib prze-

wodników. Pokolenie Rurika z drużiną swą, czyli

gridniami, przyniosło wyobrażenia dziedziczenia i fa—

milijnego interesu; kniaziowie szukali stronników

swćj zwierzchności i swych wdzierstw, dla tego od

bojarów posiadaną ziemię od prawa puścizny uwol-

nili, zapewnili jim dziedzictwo, tworząc jich fami=

lijność wyłączną, mieszając ze swą obdarzaną i bo-

gaconą drużiną. Mnićj zamożni rolnicy, ulegli da-

wnemu prawu puścizny, dla tego smerdami zwani.

Statek czyli ruchomość jest dziedzicznie własnością

bojarską smerdowską i jinnych ludzi; ale role smer-

dów, jako pośmierlna” puścizna, przechodzą, już
nie na rozrządzenie rodów czyli gmin wiejskich,.

tylko książąt, którzy je zabićrająi nimiRozdawni;

czą. Nowe prawodawstwo objawiając wzgląd szcze-

gólny dla cudzoziemców; porównało z nimi krajow-

ców niektórych. Z ciwunami i dostojnikami kgiążę-

cemi, równćj wiry (wehr-geld), czyli taxy, jest gło-

wa muża, starszego bojara, lub ogniszczanina kra-

jowee; a jak połowę tego oceniona jest głowa gri-

deniów, tak i ruskich Sławian, mniejszych bojarów

czyli wojowników, smerdów i jinnego ludu połowę
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wynosi, Głowa tóż niewolnego człowieka jest pod
prawo wzięta i prawem otaxowana, choć nisko:
a liczba niewolnych wzmaga się, bo wojny spro-
wadzają połonianinów czyli jeńców, których stan
nie jest tak twardy jak jinnych czeledinów czyli

«mai i robów przez kuplą nabywanych.

| 31.  Waregska sprawiedliwość, sławiańską

zastępuje,
Ruska Sławiańszczyzna, niedopuściła aby eudzo-

ziemskie prawo esobao od krajowego w nićj usta-
lić się mogło, ate cudzoziemców osiadłych lub prze-
jezdnych dla handlu, pod szczególną brała opiekę;
cudzoziemcom Waregom 'w prawie wyższe nad kra-
jowców dogodności udzielała; do swych zwyczajów
i towarzyskich stosunków wpływu cudzoziemskiego
dopuściła. Dało się to rychłćj uczuć w otwartóm

„polu, niżeli w grodach. * Grody zachowały siłnićj
gminne sweustanowienia ; swe obrady, swe urzę-
dniki i całe zarządzenie, swe przepisy względem

umów, i dopełnieniesprawiedliwości: alepomniej-
szych pregorodach ,pe słobodach, włościach i w ca-
łćj krajimie ruskićj dopełniały się przeobrażenia: ze
wspólności i rodowćj gminnośei, wyłączność i po-

kolenną czył familijną osobistość; starszych rodo-
wych władza osłabła przed kniaźskimi urzędnikami
i otrgki; wojewoda nikł, ustępując ciwunowi kniaź-
skiemu; kniaziowscy -wirnicy, wyrokowali stosownie:

do przemian zachodzących tak w postępie prawym

jako i w przepisach karnych. Ugodna sprawiedli-
wość sławiańska, dopełniała się polubownie, albo
słuchała sporów i obóstronnych dowodów: przed
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obrazem boga Prowe i przed nim wyrokowała.

Waregi, woleli cześć oddawać srogiemuPiorunowi,

który bóg był podobniejszyi ten sam co jichThor.

Przed nim raczćj wyłaczali mściwe lub odwelu do-

magające się zawziętości, powoływali jego gniewu

na winowajców; jego objawień dopytywali, przez

proby boże, miecza lub kija, wody albo rozpalo-

nego żelaza; przed nim, o wirze czyli głowszczy-

źnie, o prodaży czyli opłaciezarany, o liaży (ciąży)

wynagradzającćj szkody stronom, wyrzekali. Spra-.
wiedliwość sławiańska, dużo skrzywioną była i na

jionym stopniu postawioną; a zemsta szarpiąc ród

Rurika potomków, w ciągu kilku „akc krwią .

„gałąRuś opiewaka? gi

8. Pierwsze dynasliczne boje i| zemsta,

Rurik z bęskię dzielili się rządami nad ludami,

które. jich przyzwały lubprzez nich zdobyte były.
Oleg następca Rurika, przeniósł niedzielne panowa-

nie na syna jego Igora. We wnuku Rurika Swiało-

sławie ustałała się jedność ogromnego państwa tu-
dzież wyobrażenia dziedziczenia dynastji. Lecz wdy:
nastji, niewygasła myśl współrządzenia braci i Sy-
nów. Ojciec dał w zarząd Olegowi Drewlańskie

ziemie, Włodzimierzowi z nałożnicy zrodzonemu

Nowogród; Jaropełk, odziedziczył wielkie księztwo

z Kijowem. Oleg zabił syna wielce zasłużonego
wojewody Swenelda. Wojewoda pobudza wielkiego

kniazia do zemsty. Przychodzi do boju między bra-

cią, Oleg w boju 977. poległ. Na odgłos tego zda-

rzenia Włod”imirz umknął z Nocjogrodu za morze:

albowiem już były między nim a Jaropełkiem za-



„U
OT

PE
PT

YP
E

4
7.

 

44 RUŚ

wziętości. Oba żądali poślubić Rógnedę córkę knia-
ziaPołockiego Róchwołoda. Rogneda oświadczyła
się za Jaropełkiem, mówiąc że niechce rozwiązy-
wać obówiasynowi niewolnicy. Włodzimierz tknięty
'obraźliwóm jćj słowem, napadł Połock, zdobył, jój
ojca zabił i ją za żonę wziął. Mógł mściwą mał-
"żonki zawziętość ukojić, ale bratnićj uciszyć niespo-
dziewał się: uchodząc, zbierał zamorską Waregów

drużinę i z nią wraca jako mściciel śmierci brata

Olega. Zdrajca wojewoda Blud, wydał mu wielkiego
kniazia Jaropełka, którego waregskadrużina u nóg
braterskich980 zamordowała. Włodzimirz sam je-

"den zostawszy pojąłza żonę wdowę po Jaropełku,
ktora miała na świat wydać syna Swiatopełka. Po-
ślubił ją, i tego narodzonego syna jaropełkowego,
za własnego syna przybrał, w nadzieji że stając się
ojcem mściciela, zemstę uciszy. Zabezpieczył się

w prawdzie samod ciosu zawziętćj sprawiedliwo-
ści, ale, zaledwie zamknąłoczy 4045, Swiatopełkmści-
ciel śmierciojca, zaprzysiągł zgon synomzabójcydzie-
ciom Włodzimirza. Rozesłani siepacze jego pomor-
dowali, Borisa, Hleba, Swiatosława, których nie-
strudzone przestrogi siostry Predisław$, ocalić nie-
zdołały. " Wstrzymał te mordy Jarosław, który
uzbrojiwszy się w Nowogrodzie, Swiafopełka z Ki-
jowa i Rusi wygnał. Wygnaniecmocny małżeństwem
z córką Bolesława wielkiego królapolskiego,szu-
kał teścia pomocy. Bolesław w walnćj bitwie, po-

'konawszy Rusinów, wjechał zeSwiatopełkiem do
Kijowa 1018; a Jarosław strwożony, uchodząc nie-
oparł się aż w Nowogrodzie. Dumny był Bolesław
ze zdobyczy, słał posły do Carogrodu, uwiadamia-
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jąc Greki, że jich jest sąsiadem; a pogniewany za

"zdradliwe mordy, jakich się Rusini na Lachach do-

puszczałi, niemyśląc dalszych pomykać zdobyczy,

znieważył łoże. Predisławy, złupił bogatą stolicę

i zostawiwszy w. nićj zięcia Swiatopełka, wracał

z zabranemi jeńcami. Jarosław zaś w trwodze pe-

wnćj w jego przekonaniu pogoni, zamierzał uciekać

za morze. Zatrzymali go jedynie Nowogrodzianie,

pomni na to, że sami niegdyś jego naddziadów

z waregskićj krajiny do siebie przywołali; nałożyli

na siebie skot czyli daninę do Książęcćj skotnicy,

Sami się uzbrajali. Nadbiegły tóż po raz ostatni

poczty Waregów z zamorza, a silen taką ochotą

Jarosław, Śpieszył zajść drogę wracającemu Bołe-

sławowi. Pobityznowu na głowę, niezapobiegł'od-

wrotowi zwycięzcy, ale mając sobie lud przychylny,

Swiatopełka wygnał. Lachy z Bołesławęm nie po-
nawiali napaści, Światopełk wnet 4019 umarł bez.

dzietni, a znim i zemsta;naRusidomowe za-

wziętości ucichły, Jarosław, świetne swe panowa-

nię, spokojniew dalsze lata przeciągał.

23. Prawda,prawodawstwo, jedność, rada.

Zawdzięczając Jarosław Nowogrodzianomza jich

przychyłność, czyli raczej z obawy ażeby niestra-

cił onój w przypadku nowćj jakowćj Lachów napa-

ści, spisał 1020,przesławnąksięgę ruskićj prawdy.

Niebył to przywiłćj, bo kniaź nic- obywatelom nie

dawał,nie do dania niemając: tyłko z radąjichbo-

jarów i znamienitszych, zebrał dla jich wysody,

prawa, zakony, ustawy. Niebyłoto prawo, prawem

miejskićw, bo Ruś nieznała różnicy praw ziemskich

"
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lub miejskich; grody, słobody, sioła, jakożkelwiek
w urządzeniach niejakie niejednostajności wysta-
wujące, do jednego prawa należały: dla tego prawda
ruska przez Nowogrodzian i DY dla No-
wogrodu wygotowana, stała się prawdą dla Rusi
całćj; a dalsze, po różnych stronach przez wielkich
kniaziów slanowione ustawy, czy to w Kijowie,czy
gdzie jindzićj uchwalone, stawały się zakonem dla
Rusi całćj, ruskićj prawdy dodatkiem. W całćj Rusi
było wiele wolności pojedynczych, swobodnych,
grodów, słobód, siół; niebyło jednćj ogólnćj, tak
jak był jeden ogólny naczelnik, jeden kniaź nad
jinne kniazie, posadniki i wszystkie dostojniki, któ-
rzy wolnościommiejscowym przewodniczyli. A kniaź
naczelny, niekiedy carem, jak car carogrodzki mia-
nowany; nieraz od cudzoziemców. królem, rex, ty-
tułowany, przybierał tytuł wielkiego kniazia, wiel-
kiego księcia, dla odróżnienia od: pokrewnych knia-
ziów. W nim i w.stolicy Kijowie jest obraz jedno-
ści i całości państwa. Pod jego kierunkiem zostają
zetknięte z sobąwszystkie pojedyncze miejscowe
wolności, swobody, prawa. Dla tego, co gdzie,
z radą, z bojary, ze starszyzną rozważył kniaź, to
byłajego wola, na którą przyzwolenie wiecówi star-
szyzny miejscowćj zgadzało się. Wielki kniaź, lud
prosty uraczył niekiedy ucztami, ubogim jałmużny
ze skotnicy rozdał: możniejszych zaś czcił dostojno-
ściami i darami, Rozdawał drogie futra i suknie;
pednosiłdo stanu bojarskiego, z nich dobierał radę.
Prawodawstwo, przeniosło się do stanu możnego;
aristokracja przewodniczy całemu. państwu, nabiera

siły. po za miastami, jest współczynną z gminempo
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grodach; a lud, uginał karku przed rozumem mo-
żnych, słuchał, i szedł w jich tropy, powiarzając:.
gdyby niebyło dobrze, niebyliby tego zrobili, kniaź:
i bojary. zde * sgh:

24. Handel, podatki.
Handel, który ożywiał ludność Rusi, krzyżował

się, wielkiemi traktami z południa na północ, ze
wschodu na zachód. Z Grecji było złoto i bogate”
bławaty, różny owoce i wino; z Węgier, Czech, Nie-
miec, konie i srćbro, czyli pieniądz; Ruś dostar-
czała okolicznie futer, wosku, miodu, niewolników.
Cena niewolnicy była wyższa od niewolnika. Za wy-
kup jeńca, żądano zołolnika czyli sztukęzłota. by-
zantińską.. Pieniądz cudzoziemski zbiegał się do
Rusi,i ułatwiał kupiectwo; wszelako, wiele podat.
ków i opłat publicznych, załatwianow naturze lub
futrach. Pewna futer jilość, czyli objętośćgrziwną
zwana, dzieliła się podług wyższćj lub niższćj fu-
ter. wartości, na kuny, nogaty, biełki czyli wiewiórki,
i rezany mniejsze sztuczki pokrajane. Próczwago-
wego czyli eła od towarów, kupcy niewiele od po-
bytu płacili. Ogniszczanie byli taxowani w grodach,
a lud po siołach i słobodach rolą zajęty, od pługa
daniny składał, Obrok był podatkiem w naturze,
w zbożu lub jinnych produktach, dla. obrony kraju.
Urok. wynikał powiększćj częściz opłat sądowych.
Były tóż po całym kraju służby, stróży, podwód,
łowów. W nadzwyczajnych razach nakazywano wa-
regską daninę skot, albo nadzwyczajnedary czyli
pokłony, dla:zasilania książęcćj skoinicy. Z coraz
lepszćm urządzeniem państwa ruskiego, coraz mnićj
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potrzeby” mieli sami kmiaziowie za poborem biegać
po kraja,”ałbo zbrójie swe pócźty dó' wyjciśnienia
opłat| rożsyłać ,- zdana: je*chętnićj, 4 przyfiajmnićj
bez oporu, Nieł ) jednakże z tego stanu rzeczy,
niepewności i zatargów. „Książęca*t zereda z Ware-0
gów złożona bywała celem nienawiści. „Włodzimirz,
wzywając/ jej” pomocy, pozbywał śię nćj hy!(rze
i zdradliwie; w Kijowie i Nowogrodzie, Tud się bu-
rzył na|nidkis* wyrżynał” Jarosław 4046 karcił lud,
nie zmniejszym krwi”przelewem. ” Również woje-
wodówibojarów intrigi,; *rozrywały,i kniaziów bra-
terśtiwójvi jieh' z ludeńn stósuńki. Napaść Łachów
położyła tamę maczas jakiś rózetwaniu. "Jarosław
zbliżył siędo ludu, nieszukał *więcćj Wadregów,
których napływ. ustał. * Bracia jego rychło poginęfi
labpomarli, on sam, 'steróm państwa Zajmował Się
i na kzizgę ane zdstogiwał

25. Olesetóańwo:na Ruś ców

1idiliub i'potómki Rurika, stali się wielcegłośnymi
w_owe' wieki, tak przeż Łandeł krajin które posie-

dli, jakprzez swe zabory i zóchwałe napaści; oraz
przez to że byli z "Waregów czyli Normandów i że
się ochrzcili. „Waregi jak ludzie/ światai łupieżcy,
nieroieli wstręta do! żadnego wyznania; *wólność
i'łagodnośćsławiańska, pobłażała krzewieniu si;
wszelkich nauk. Byli tam opowiada że nadki Moj.
żesza wedle starego zakonu; byli chrześcjanie ła-
eińskiego i greekiego ob: ządku, byli nawet mahom-
metanie. Najżarliwszymi opowiadaczami sswych nauk,
okazy Wali. się: chrześcianie i znajdywali niekiedy.ta-

*kich, co<gię. ochrżeić dafi* ale, w ciążu więcój niż
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lal' sta; nieliczna ich winnica była.' Jakożkolwiek
powolnie' się okazywało to krzewienie chrześciań-
stwa, i -apostołowie jego z. Grecji i z Niemiec 955,
„959 przybywaiący, wyśmiewani byli: wszelako cześć
narodowa. obudzona, gorliwszych wyznawców, w lu-'
dzie, w' handlarzach i wojownikach znajdywała.
SamWłódzimirz wielki, podnosił nowyposąg Pe-
ruńa w Nowogrodzie, przed którym pałał niezga-
szony płomień znićz;. lub strugał posążki, na. tycz-
kach przed domami, namiotami, tudzież na polach
łoa, targu i pracy rolniczćj zatykane. Wszakże,
omożności, © potrzebie przemiany religji mówiono
dosyć. śwtódźiira z bojary radził.  Mahommetań-

a i mojżeszowa nauka, mało zastanowiła nowości
szukające umysły: a chociaż posągi kościołów ła-
cińskich, były podobne do posągów czcicieli Pio-
tuna: lepicj: się jednak Sławianom Rusinam podo<

bały, nakażane cerkwie carogrodzkie pełne malo-
wideł i wystawy w obrządku, który w swój naro

dowy język przełożony majac, zrozumialszym go
znaleźli niż łacinę niechcącą się unarodowić. Wło

dżimirz z bojarami radził i grecki obrządek za swój
przyjąwszy, chrzcił 'Rusiny żywe i umarie, posągi

sławiańskie pozwalał, malowidła greekie po świą-
tyniach pozawieszał: metropolity, archijereje, ar-

chimandriti postanowił 986 —989; sam, jak nieda-

wno obrządkom czci Peruna, tak teraz obrządkom

czci Christusa przewodoiczył. Lud wodą odrodze-
nia oblany, słuchał śpiewów chwały bożćj; sam na
osobności, modhł się po krzakach, przy rzekach,
kołoognia; przesyłał westchnienia do bożyszcza

'_Prowe, które nad sprav iedliwością naddziadów tyle
7 4* «
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rwieków czuwało. Co bądź, dopełniło się niezmierne
towarzyskie i politiczne przeobrażenie Rusi, które
pomnożyło rozgłos sławy Rurika potomków.

26. Chwała Jarosławawielkiego.

Jarosław wielki odzierżył państwo już chrze-
ściańskie; jeszcze się odwoływał do Waregów i utrzy-
mywał pamięć pochodu z Normandzkiego plemienia,
które, w Norwegji, Szwecji, Danji, w Anglji, Ir-

landji i po jinnych wyspach morza północnego pa-
nowało; które we Francji swą posadę miało i nieo-
podal od Rzymu sadowić się poczynało. Z tymi
wszystkimi miał swe stosunki Jarosław, krewień-
stwa i powinowactwa. Wprawdzie były rosnące
nieporozumienia i niechęci między łacińskim a greć-
kim obrządkiem, do Rusi tym dotkliwićj przeno-
szone że tam Bolesław wielki król Lachów, przea
łacińskich apostołów imtrigował na korzyść zięcia
swego, nienawidzonego od Kijowian Swiatopełka.
Jednakże między obrządkami tymi niebyło jeszcze

rozbralu, aby miały mieć wstręt wchodzić w zwiąski

małżeńskie. Liczna przeto Jarosława rodzina, po-
wchodziła w śluby we Francji, w Polszcze, w Wę-
grzech, w Norwegji, w Niemczech; a synowie jego

pobrali małżonki równie z Niemiec iak i z Grecji
Niebyło w owe wieki, nikogo z panujących, coby
tyle rozmajitego miał powinowactwaco. Jarosław

wielki. To dodawało jemui Rusi, nie pospolitego
blasku. Wreszcie, mnićj szczęśliwy w boju, wy-
szedł obronnie uirzymawszy przodków swych pod-
boje, i odzyskawszy Chrobacją czerwoną, którą był
posiadł Bolesław polski 4018—1035. Następującpe
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chytrością napiętnowanóm Włodzimierza wielkiego,.

a morderczćm Swialopełka panowaniu: zdawało się,

że w rodzie Rurika cnotę podźwignął: boć nie skrwa-

wił się krwią bratnią tylko Sudisława brata lat 24

więził. Żałując w obec ludu za pierwsze swe w No-
wogrodzie błędy, przychylił się do jego potrzeb
i życzeń zjednał sobie wielką u niego pamięć, za-

mykając swym zgonem, 1054, perjod jedności,do

którćj potem Ruś w ciągłóm rozerwaniu, więcćj

nieprzyszła.

PRRIJÓD DRYUGZ
od r. 1054 do 122% lat A70.

RUŚ W DZIAŁACH.

WPŁYW CAROGRODZKI, NIEZGODNE ŻYWIOŁY TRAPIĄ
SAMODZIELNOŚĆ NARODOWĄ.

27. Zmięszanie się carogrodzkich żywiołów

ze sławiańskiemi.

Przez wprowadzenie do Rusi chrześciaństwa ob-
rządku greckiego, wielkie pozachodziły przemiany,
wpływem państwa i kościoła greckiego działanec
Na wzór cerkwi Świętćj Sofii w Carogrodzie,
dowano cerkwie świętćj Sofii po większych gro
dach Rusi; na wzór carogrodzkich pałaców wznaż

  

"szono dworcei złote bramy. Duch carski ogarnął
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kniaziów, Odpędzili od siebie.„drużinę, otoczyli się
dworzenami i sługami dworu. Dostojność. wielkiego
kniazia fhiałabyćcarską, Przy onćjosłabieniu, tru>
dno. było powoływać się na basiliku; na,staryzakon,
aby samowładną tworzyć, cara, wielkiego kniazia
władzę: ale wykładucze słowa bożego i prawdy
ruskićj przed, panującym: czołem bijąc, pokłony od-
bierali.  Władiki. (biskupi), zasiedli na wiecach z po.
sadnikiem. i starszymi; w radzie książęcćj z bojary
swe zdanie otwierali. W cerkwiach pod. jich..strażą
złożona była ruska prawda i zakony, oni księgę
praw otwierali i objaśniak, jak w starym zakonie

lewici.  Basiliki i kanony kościelne, nomakanon,
światłem jich kierowały. Sami kniaziowie ugięli się

pod nowóm prawem, niedopuszczali się więcćj wie-
lożeństwa;i rzadzićjw powtórnemałżeństwa wcho-
dzili, pokrewnych nieślubowali. Przed Światłem

_ prawodawstwa rzymskiego, ustąpiły sądy boże;
prawo zemsty uchylone.zostało; głos.„moralności
religijnej ,* *bdrzał *się na ęśmierci,usunął ją

z wyrokówsądn. ; „Ale zaprzykładem carów kon-
stantinopolitańskich, kniazieruscy mordowali, wyłu-
piali oczy, katowali. Upowszechniona przysięga na-
mnóżyła:krzywoprzysięstwa. Zgiełk gminnybył pizer-
wany i kierowany: wysókiemi myślami przestarza-
łego wschodu;prostota sławiańska,zwichnięta;wa-

regską gwałtownością, została, wplątaną,. w.wyso-
ką ciwilizacją jiw zgrzybiałą deprawacją rozumu
greckiego.,Sprzeczne. żywioły. dziwnym sposobem
znalazłysięrazem na jednćjże ziemi,połączyłyi spie-

rały., Ztąd, rzadki obraz, roztargnienia,i anarchji.
Aże.wpływ.grecki czyniłpostęp z południa yytak
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rdęski jek Ruś krajinie, żywioł, sławiański sna-

dnićj przetouległw, części południowćj. w, Kijowie
i „okoliicznie; dłużćj żył. i wsile Się,ukazywał w.pół-
z”w Ptnaerete wiał iw,02KBHSRRYFAgro-
dach R tdci |Żem IWONY 774

sjskit „6T0+ MB, zastawasly wal

; - Jarosław „wielki zwyczajem.poprzedników jesz
cze Za,;życia rozdawał synom grody i,okolicew.z4-

rząd, tak jiż Ruś zjego zgonem ;„znalazła„się po-
dzielona na „więcćj księstw,. niż to było za jego,ży-
cia, bo.na. końcu, onw, jednóm tylko księstwiePo-

tockióm niepanował. Choć jeden, tylko był wielki
„kniaź w Kijowie, wszelako wnęt, jioniikniaziowie

 mniemali, że. panują, 3 rządząc, mięzawsze ludowi
dogodzili. „Książę „Połocki Wszesław był, pićrwszy

'£0zawjiehrzył. spokojność. „Więlki, kniąż, zasłayy „ze

swa bracią pokonawszy go zaprzysiągł,na„krzyżu
że „pa,nie niebędzie, „wszelako,przybywającęgo,doń,
schwycił i w więzieniu w Kijowie 1067, zamknął.

tym Połovcy Kijów pędpadli. , Wielkiego kniązia
m,„stolicy niema.. Lud, się ryyie do, broni, by. nie-

JRRRĄEJCA odeprzeć, „wstrzymuje, 80, wojewada:
dad.„ Się,„burzy, zabija wojewodę; wyciągaz pdoię
"nia Poggio BA stolicy „93adza ,,,Połowców od

'pedze.  Tzasław. iespodzienie, „wyżuty2panowanja
przez lud, w kilka miesięcy, 1069, z pomocą Bo-

lesława śmielegokróle:'polskiego'podtKijów pod-

„stępuje,, Kijowianie widzącże,Wszesłasy, z nimi
„rzymaćnie myśli,., szukają, B=. jednania
„Sięz Izasławem, który jimprzebaczenie przyrzeka.
PEPARAEKIĄRI gdy, mu, bramy. otyyorzono„przodem

*
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wysyła syna Mścisława. Mścisław jako niezwiązany
przyrzeczeniem, szuka ofiar, sześciudziesięciu Kijo-
wianom, albo życie odjął, albo oczy wyłupił Tak
wrócił wielki kniaż Izasław. Wnet bral jego Swia-
tosław czerniechowski kniaź, uwziął się na niego.

- lzasław, nieufając Kijowianom, umyka 4073, jidzie
na tułacza. Długo, daremnie rozsypywał skarby
uniesione, w Połszcze, w Niemczech i Rzymie; bła-
gając pomocy króla Bolesława, cesarza Henryka,
papieża Grzegorza VII. Nańskcij Bolesław, posły-
szawszy 0 zgonie Swiatosława, prowadzi go znowu
1077 doKijowa, gdzie Izasław wnet 1078 życie
zakończył, rychlćj niż Bolesław sam z (ronu ustą-
pił. Bolesław śmiały dawał mu pomoc, bo miał
na celu ustalić dla Polski posiadanie Chrobacji czer-
wonćj. Odzyskaną, dał był Jarosław wielki w za-
rząd z głównym jćj grodem Przemyślem, wnukowi
swemu Ruścisławowi. Po zgonie Ruścisława 4065,
BolesławŚmiały na nowo zdobywać począł, Prze-
myśl i wiele grodów opanował i tam lat kilka ry-
'cerstwó polskie na wojennych wyprawach trzymał,
-€0 się do jego upadku przyczyniło. Po jego z Pol-
ski ustępie, Rościsława potomkowie Przemyśl i jego
ziemie odzyskali i dzierżyli. Synowie Rościsława
byli: Wołodar przemyski i Wasilko trębowelski,
bazę się sia w wojnach z Polakami.

29. Stopełk, wieca powszechne.

Te pierwsze na Rusi wstrząśnienia, zapowiadały
"coraz iwięcćj zachmurzoną przyszłość. Od zgonu
Jarosława wiełkiego 1054; Ruś wpadła w ciągłe
podziały. Byłato krajina bańdzo obszerna, mil pół-
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torasta wszerz i wałużlicząca, stanowiąca. jedność

politiczną w tym sposobie, że był w nićj jeden na-

ród i jeden język sławiański ruski, tylko ludów

i miast liczba wielka; jedna religia i jeden grecki

byżddek i jedna Kiearchia: jedna familia Rurika

i jeden wielki kniaż w stolicy Kijowie, tylko fa-

milja niezmiernie się rozradzała i kniaziów liczba

wielka Między ludem i miastami braterska zgoda,
tylko między Kniaziami braterska niezgoda. Za

Swiatopełka czyli Stopełka zjawiła się dążność utwo-

rzenia świetniejszćj jeszcze i silniejszćj całego pań-

stwa spójni, w wiecach powszechnych. Oleg sya

Swiatosława czerniechowskiego, wichrzył, łotrował,

na dzielnice różnych kaiaziów napadał, rozbijał,

znajdywał u niektórych otuchę; były tóż różue zci-

cha uUejące zajścia. Zwołał tedy wielki kniaź Sto-

pełk 1096 do Kijowa stany, kniaziów, władyki, bi-
skupy i opaty, różne dostojnikii bojary, aby zasiem
dli na wieca powszechne, radzili i stanowili. Był
wezwany i Oleg. Niestawił się jednak, bo jak mó-
wił nie przystało mu być sądzonym przez mnichy

i lichy motłoch. Ścigany i przyciśnięty zbrojną

ręką, stawił się na jinne wieca powszechne, 1097
'* Lubeczu złożone. Tam kniaziowie swe zajścia
ułożywszy, zaklęli się i na krzyż zaprzysięgli, zo-

stawać w pokoju i niedopuszczać aby takowy miał
być zaburzony. Aliści, zaledwie się z tego zjazdu
rozjechali, Dawid Igórewicz kniaź wołyński rzuca
najczarniejsze na Wasilka kniazia trębowelskiego

podejrzenia i skłania, stryjecznego brata swego

wielkiego kniazia Stopełka, że Wasilka do Kijosya

zwabia, a niebacząc na rady bojarówi duchowięń-
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stwa, w ręce go Dawida „wydaje.  Tójże nocy, sie-
pacze Dawida i Stopełka,wyprowadzająwalecznego
„Wasilka za miasto do pustego domu, tam, powało-
Memu na ziemię,żesiły był wielkiej, deską pierś
przycisnąwszy iwe czterech przysiadłszy, nożem na
Fędee wyóstrzonym, oczy wyłupili, poczóm, na, Wo-łyń do Włodzimirza powieźli. Podnieśli broń zemsty

"różni książęta. Przerażony Stopełk, żebrałprzeba-
czenia jako zwiedzionyi niewinny, i złączył sięz ni-
mi, aby Dawida zbrodnię skarcić. Dawid się korzy."Wasilka oślepionego wypuszcza. Wszakże wojna
się tóczy, w którćjniebawemwspólną mieli sprawęż Dawidem, obaj bracia Wołodar i Wasilko ślepy,
przeciw wielkiemu Kniaziowi Stopełkowi. , W polu
przyszło naostatek 1100,do zjazdu wiecowego pod
namiotem, gdzie gdy na „wyrzutsobie uczyniony, Da-wd nie nieodpowiśda, siedli kniaziowie na koń ira-
dzą z bojary 6 losię jego. / Wyrokiemzjazdu, wyzuty
byf'Dawid z Wołynia, i zasłany za Smoleńsk do Bro-
kobuża, gdziemałąposiadłość otrzymał. _ Potemra-(dż zjażd, 6Sprawach jionych książąt i ułożył je.
Był tó ostatni tak uroczysty zjazd wiecowy. Ten
środeknie spajał 'więcćj: rozerwanego państwa,nie
stał się wężłem politicznym,  Latwićj bywałowielkąliczbę książąt półączyć do zwadliwegomiędzy nimi

pokoju i załatwienia spraw

   

boju, niżeli dó jednania
państwa radą pewszechną.
BLIE oż5] £ 5i2 WWDAIGY

póssi 11-1380w, Prawa «okniażiowania.
,

AZIIE "wrotrodcz )

"= W zbiegu sprzóćznych żywiołów, następstwo knia-
- ziów wszędzie stało się niepewne i naniejednostaj-SA ab cGalizy£ Y .ęplogOTry DSGMIA.USCHZIIEW,- nych oparło zasadach. Wielcy kniaziowie powinni
PZGROW PFU ZŁIGT DRE WOKOEUSKY Lo, WZ
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byli być dziedziczni: tak było od początku: a knia-
żiowie po,udziałach,,raczćj z woli „wielkiego kniazia
niż zdziedzietwa udziały mieli, posiadać. Tymeza-
sem kniaziowie: Połoccy, idący |BA, brata Jarosławo-

wegood lzasława, Włodzimirzowicza Już. byli 'dzie-

dziczni; a niedługo, stali, się „dziedzicznymi w Czer-
niechowiei w Haliczu, a potóm,w Smoleńsku w Su-

sdalu i po Jnnych miejscach. Kiędy nie kiedy ,dp
dziedziczenia,.stawały na przeszkodzie prawa.luda
i prawa „wielkiego kniazia. mianowania na.udziały,
którę tedy iednę, 2,drugimi,krzyżowałysię;.ARR

wiekiem, (485;brat.po bracie„następował;, wrozpo
„dzeniu.dalszćm,, coraz niępewniejszą stawało się

rzeczą. czy syn, czy, brat, czy, majstarszy z„famiji
dziedziczy. ag. admęt,nie;pe powstał,na»wszy

wieliokuiasjęwskięgy, £0,„do,(następstwa, , prawidła
następujące: 'naprzód,, dziedzictwo Po.(zac

wieku,i linji rozrodzonćj,familji; powtóre, w„dziel

nicach,| wedle, wali, wielkiego. kniazia, albo wędłe
wspólnej,umowyi jego, potwierdzenia, bez żę sę
„względuna.pokrewieństwo; potrzecię; stosownie, 0
„wyboru 1,gminnęgo. „potwierdzenia w grodach;, po
ezwarle. naostatek, ; prawo nasiępstwa popierane było
„orężem i prostą przemocą 1 wdzierstwęm. , Wdzier-

stwa i dobijanie się przemocą, „pociągnęły, za „sobą
szukanie pomocy eudzoziemczćj. - Kniaziowie, wy-
dając swe córki za książąt polskich a czasem węgier-
skich, biorąc niekiedy w małżeństwo, polki, węgierki
połowczanki: wzywałi wsparcia Polaków, Węgrów,

Połoweów, którzy miejsce Pieczingów zajęli; niekiedy
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hordy Berendejów także goszczących na "stepach.
Bywało też, że polscy książęta wzywałi wzajem po-
siłków kniaziów ruskichi przypuszczali jich do nie-
snasków domowych 4145, 1495; lecz daleko czę-
ścićj mięszali się sami ww SfrddióciWA ruskie, z czego
wynikło z wieki, wielkie przeobrażenie się Rusi. Na
tych początkach oparte niezgody Rurików i domowe
Rusi zatargi: zrywały wszędzie prawie następstwo
i dziedziczenie, dopóki jinny dziedziczenia porządek
'nie nastał. "Dźłódzicżenić książąt połockich po dwa-

kroć przerwane było 1069-4073 oraz 1129-4434,
dopóki całkiem nieustąpiło wszechwładztwu luda
4223. W wielkićm księstwie kijowskićm, stało się
to, że trzech braci synów Jarosława wielkiego po

kalszóksiwih po sobie następowali; a w krótce, ze
zgonem Stopełka 1113, najstarsza linja potomków
Jerosława wielkiego od Izasława I. jidąca, zanie-
chała prawa swego do następstwa; druga z koleji,
księstwo Czernichowskie dzierząca, od Swiatosława
pochodząca, upominała się o swoje prawa, a nieza-
1azKijów pozyskawszy, przerywanym sposobem po-
siadała go; ponieważ trzecia z koleji linija Wszewo-
łoda potomków władała. Przy tćj ostatnićj było
prawo, gdyż Kijowjanieiwiększa część grodów, jich

bojary i większa część Rurikowiczów to prawo tćj
młodszćj linji, a trzecićj z koleji, przyznali. Ale
iwtćj trzecićj linji, między rozradzającemi się po-
tomkami wdw monomacha ciężkie zaszły nie-

zgody.
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31. Młodszemu szczepowi, dziedziczenieprzyznane,

Nie lubili Sławianie mieć nieletnich naczelkików

władzy: nieczemu tóż w Polszcze po Krzywoustym

iu Rusi po Jarosławie bracia po starszeństwie na

stępowali. Wszakże w zwykłóm dziedziczeniu ród

Sławiański, przekładał najmłodszego z braci, w tóm,

żejemu przed jinnymi dozwolał z działu fortuny,co

najlepszego wybierać Gdy równie w Polszcze jak

u Rusi, dziwną jednostajnością, młodsza linja w dzie”

dziczeniu uzyskała przed jinnymi pierwszeństwo i gdy

się w obu narodach w tych ważnych rewolucjach,

szczególna do młodszego szczepu okazywała przychył-

ność, sądzić Się godzi, że ów wzgląd w pospolitćem

prawie dla najmłodszych okazywany, usposabiał na

ów raz, oba narody do przemienienia zwykłego po-

rządku. Kazimierz przy zgonie ojca był małoletni,

panować niemógł, a naród wczesno wiedział że naj-

lepszą cząstkę panowania otrzyma. I lud Ruski wcze-
sno życzeniem swojim, najlepszą cząstkę młodszemu

Włodzimirzowi monomachowi golował. Wszakżewobu
narodach, był zbieg okoliczności który tym przemia-

nom sprzyjał. Duch carogrodzki, coraz silniej!Ruś

przejmował: syn carskićj córy, wnuk cara Konstan-

tina monomacha, coś więcćj w przekonaniu, władi-

ków, popów, bojarów i ludu znaczył, niżeli który
jiony kniaź z pospolitszych kobiet lub księżniczek zro-
dzony.. Tym ezasem, przy zgonie Stopełka w„stołicy
Kijowie ludu umysł objawiłsię niesłychanieburzliwy,

jegointeres kupiecki był niepokojony powodzeniem
starozakonnych talmudistów to jest żydów, którzyz za-
chodu za handlem napłynęli, a lichwą  wciągali mie-
szkańców w najdolegliwsze położenie. Powziąwszy
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Kijowianiekunim| nieugaszoną rnienawiść, *rzaciłisię
na a:zewściekłością. Rżeżsię póńawiikki, tym za-
cięciee, ż6 Sięniespodzianie 'objaświała” niepewność

następ.kokastolicę wielkiego Kniażia. Nikt zknia
ów NI„sie o prawojakić w tym trudnymrazie
dopominać, 'Bojary radzą; *rzywają nawielkieksię
stwo” Włodzimirza monómacha: 'aon się wzdraga,
odmawia. | "Rósnącą gwałtownośścią lada, objawiona
nienawiść,"tak przeciwżydom, jak ipkżecli stroni:
kom kniaziów.starszych Fnij, okazywałaniewątpliwą :
przychylność dla Mońomacha.Objął nareszcie 1194,
najwyższą dostojność, azobowiązał ląd je:eszcze|wię:
cćj tym,jiż począł”odżupełnego wywołania” żydów
zRusi, od wstrzymania zbytecznój lichwy prżzeż óżna:
czenie /proćenta prawnego 50 ód sta; zobowiązał
itym, że szedłw śladydziadaJarosława wode
równie jak:m„był prawodawcą, przyznającym
twierdzającymii szanującym prawa miast: ludowi róż
wnie„miły: na sile ludu jego móc oparła się, na woli
ludu tej młodszćj linji zwierzchność ugruntowawszy
się,"całej Rusi Pókój Pna pewny.czas RE
zapewniła. 5

fbólzć „uiagan '38. akwje !

ką"Jeżeli wzrost ludności może być miarąśgoiiyst
nóści, to niewątpliwie' Ruśwowym wiekuliczyłasię
rokrajów. najszczęśliwszych. Ludnośćjćj wzrastała
Tedwieniew stosunku rozrodzenia siękniaziowskiego
rodu Rarikowiczów. Z siedmiu syńówJarosława
wieikiego , za czasu synów Monomacha, "zbierało się
po siedmiudziesiąt kniaziów jich wnuków. Po całćj
Rusi, mnożyło się siółi słobód,z których ostatnich
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powstawały grody. _ Kniaziowie coraz, więcój tako.
wych grodów podńosili, aby mieli się czym dzielić,
co, sobie wydzierać. , | awne grody potężniew lu-
dność wzmagały się. W Smoleńsku 1130, 4138,
powietrze po £0,000 ludzi uprzątnęło. Przerażona

- uszczerbkiem takim ludność, rozbiegła się, a wnet
miasto to, znow do „najludniejszych liczyło się. , Po-

z hudniowę, stepy, trapione napadami, Połowców, po:
: miłno klimata łagodniejszego i ziemi żyzniejszćj, nie-

tyle Rusinów do siebie przywabiały co strony półnó-
ene. Zwojowane. koło. „górnej: Wołgi Czuchońców
iUgrów luy, apotóm Bulgarów, oddawały pod pa-

nowanie Rasi, ziemie ro:ległe, które, lubo dosyć za-
ludnione plemieniem miejscowóm napełniały się jesz,
Czeisławiańskim ruskim ladem. Okolice Rostowa
iMuroma, przedzielone odRusi.nad-dnieprskićj la-

_ Sami, ujrzaływpółnocy Okii po obu stronach WołgiWAGAGAgody piedzei nisiodty
osadamizwane, noszące nazwiska, znanewjinnycł
stronach. Suzdal, Jurjew polski czyli połny, Peria-
sławi Zaleski, nad jeziorem Kleszin położony,Włodzi-

1,1
mirz nad Klazmą wzniesiony, Jarosławl Zaleski, pół-

nocnyGalicz; albo miejscowe Ugrów jimiona przy-
bierające, Kostromy. Moskwy od rzeki nad którą
4147, założona. Podobnie rozwijał się ród sła-
wiański na wszystkich kończynach północnych kió-
remi się wdzierał wposady plemienia czuchońskiego.
Jak powstały warownie Jurjew liwoński (Derpt), Me-
dweżja gołowa (Niedźwiedzia głowa dziś Odempe),
od kończyn zachodnich, tak jinne warownie imiej-
scatargowe, otwierały drogę plemieniowisławiań.
skiemuna wschódi północ aż do lodowatego białego
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morza w sąsiedztwo Samojedów i Laponów. Budowa
słobód i grodów, niebyła trudna, bo ziemie ruskie
pełne były lasów; lepiono chałupy, chaty z gliny,
albo je wiązano z ciętych okrąglaków, pokrywaje sło-
mą lub gontami. I cerkwie i dwory tymże sposobem
mnożyły się. Ale po grodach, większe cerkwie, mo-
nsstery, dwory biskupów i kniaziów, oraz publiczne
gmachy były z cegieł, poczynały się dźwigać i wały
zamykające grody. Budowniczy tych gmachów po-
spolicie z Grecji, na carogrodzki sposób murowali.

83. Piśmiennictwo. Oszustwa.
Wpostępie towarzyskości, codzoziemczyana wdzie-

rala się różnemi drogami, i, jak zwykle, zachwycała
klassy dostatniejsze, bogatszych, bojarów, ogniszcza-
nów, kupców. Pojęcia łacińskiego zachodu, jego oby-
czaj, z niejaką wciskały się trudnością, bo rozbrat
między łacińskim a greckim obrządkiem, stawiał nie
małe zapory w Rusi trzymającej się carogrodzkićj
Dauki. Wszystkozaś greckie, Światło, cbyczaj, po-

'.rządki, przyswajane było za pośrednictwem ducho-
wieństwa, którego patrjarcha carogrodzki był głową
Sławianie naddunajscy wcześnićj pochrzczeni, mieli
swe piśmiennictwo na wzór greckiego utworzone.
Duchowieństwo ruskie w jich pismach równie jak
w greckich wiadomościach czerpało; biblioteki swe
rękopismami greckiemi lub bulgarskiemi napełniało;
z tamtąd brało dzieła ojców keścioła, żywotów świę-
tych, rilualne i praw kościelnych: ztamiąd język cer-
kiewny. Mnisi góry Athos i jinnych bulgarskich mo-
nastćrów, czynili tę przysługę duchowieństwu ruskie-
mu, że dla niego kodexa mnożyli. Mnisiruscy, Da-
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śladując przepisywania podobne, pisali oraz lato-
„pisy i wremienniki czyli dzieje czasowe, krajowe;
pisali także gramoty, czyli akta publiczne. Pisary,
czyli piśmienni urzędnicy byli jich uczniami. Jeśli
bojary i kniazie posiadali jakie wiadomości, nabywali
je od nich. Lud prosty, wiejski czy miejski, sielskie
ludje, lub grażdanie, przywiązany do swćj narodo-
wości, do swych obyczajów, nałogów, uprzedzeń,
przesądów, zabobonów, wystawiał sprzeczność tćj
nieprzezornćj prostoty, która niepostępując z nowo.
Ściami, niedowierza jim, albo łudzić i uwodzić się
daje; która nie rozważnie bieży za pozorami, za tóm
co jćj imaginacją zachwyca. Rzadko gdzie na świe-
cie, tyle powodzenia miały oszustwa, impostury, sa-
mozwaństwa, co na Rusi jaż w owe wieki. Cudo-
tworne obrazy, urojone zjawiska, zmyślone powieści
poruszały tłumy. Trudneipowolne kommunikacje,
dawały do tego czas pogodny. Włoczęga całego
świata, pokryty szatą mnicha lub popa, uwodził samo
duchowieństwo ruskie; przynosząc zmyślone z Caro-
grodu lub Jerczalemu wiadomości, csiadał bezkarnie
stolice biskupie. Bogobojne oszustwa, były dowci-
pemuczonychmnichów, nieobliczone korzyści ducho-
wieństwu przynoszące. Do ksiąg dziejów, de ksiąg

_ prawa, dópisywali inwencje swoje, które myślą ludu
lub porządkiem towarzyskim kierowały. Z pomię-
dzy takich, jednym z najdawniejszych i Bajważniej-
szychbyłazmyślona ustawa Włodzimirza wielkiego,
zgodnaznomokanonem greckim władzę dlchowień-
stwa oznaczająca i rychło za autenticzńą uzńana.

f
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34. Władza duchowieństwa.

Ustawa tak nazwana włodzimirzowska ustanawia
dziesięcinę dla duchowieństwa ruskiego, z tego wszy-
stkiego, co dochód książęcyi priwatny stanowi, a mia-
nowieie z sądownictwa, handlu, domów, gospodar-
stwa wiejskiego, zaczóm w sądach świeckich wyma-
gana jest obeeność duchownego, aby obliczał uroki
do skasbu kniaźshiego wchodzące. Podług tćjże usta-
wy, duchowieństwo ma mićć własne sądownictwo,
do którego nienależy się mięszać, ni książęciu, ni sę-

dziom, ni bojarom. Do tego sądownictwa że wszy-
stkiemi sprawami należą: biskupi, opaci i opatki,
popi i jich żony, mnisi i mniszki, dzwonniki i cała

służba kościelna, ubodzy, wdowy, sieroty, chorzy i le-
karze. Do tego sądownictwa należą sprawy: ślu-
bów i rozwodów, niezgód małżeńskich, gwałt i cu-
dzołostwo, wielożeństwo, bękarstwo, zniszczenie pło-

du, obraza rodziców lub starszych krewnych: do-
pełnienie przepisów kościelnych, postów, modłów,
występek poszczenia w sobotę; prawowierności, he.

resja, apostasja, judajsm, modły pogańskie du żywio-
łów obracane, bezbożność, profanacja, wróżby, zabo-
bon, czary, kradzież kościoła. Do tegóż sądownic-
twa należą wagi i miary. Kary kościelne, pieniężne,

w fautach, cielesne, były skutkiem processu i wyro-
ków. Klątwa mogła być zdjęta; ale, wypalone pię-
tno, odcięty nos, warga lub ucho, zostawały przypo-
mnieniem srogićj władzy; wypalone oczy, udcięta
ręka luą noga, dotykały winowajeów kalectwem.
Wyczytywali wyrokujący w starym zakonie lub wgrec-
kich obyczająch, kiedy kamienować, topić, lub pod
deską zbić namiazgę. Ni bojar, ni kniaź, nie był
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dość bezpieczny od tych dzikich gwałtowności. Mnie-
małby kto, że przy usposobieniu ludu do znoszenia
podobnćj władzy, duchowieństwo ruskie uzyskało
ogromną politiczną przewagę, tćm bardzićj, że nie-
raz sami kniaziowię wzywali jich do rady i za roz-
jemców swych sporów; jile gdy wyższe duchowień-
stwo zasiadło na wiecach miejskich. Jest jednak pe-
wna, jiż labo podniosło się wyżćj wśród swobód
ruskich, aniżeli pod despotismem greckim, nigdy
„niedoszło do wysokości duchowieństwa łacińskiego,
i niemiało pojęcia, aby się nad świeckie władzewy
nieść, z pod świeckich władz wyzwolić, i niemi prze-
wodzić. W swćm życia politicznóm, zostało podrzę-
dne, a w zatargach dorywczych wystawione nagwał-
towności. Najwyższe nawet duchowieństwo uniknąć
tego niemogło. Zwykle przyjmowali z pokorą albo
obojętnością, kniaziowie i lud, mianowania earogrodz-
kie; a nieraż ten porządek kościelny umiłknąć mu-
siał, gdy kniaź z siluą wolą swego powiernika pod-
nieść, gdy ludowi na myśl przyszło, swego pasterza
wybrać. Jich dekretem, nietylko więzienia i mona-
stery zamykały biskupów, ale na miejsce usuniętych,
nowi stanowieni byli.

35. Różne klassy w narodzie, niewolnictwo rośnie.

p Mnożące się grody, wznoszące mury, bogactwy
napełniajace cerkwie; niemałe zawsze dostatki li-
czący, dworzany otoczeni liczni kniaziowie, handel
ciągłe poruszający, nauka zajmująca mnichów, wszy-
stko wystawia kwitnący stan Rusi, objawia postęp
ciwilizacj. Gdy jednak dostatki nierówno się roz-
chodziły, skrzywione światło do niewielu klass swe

i
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promienie skręciło, postęp więe ludzkości niez je-
dnego względu opaczny musiał brać'kierunek. Jedne
klassy nad drugie się podnosiły, aristokracja eoraz
bardzićj się usłalała, klassy uboższe coraz więcej

stawały się poniżone. Rozrodzony ród kniaziów, do-
starczał ludzi uprzywilejowanych do przewodnicze-
nia miejscowóm władzom, a z nimi jich dworzanie
i bojary starsi i mniejsi ziemiodziercy pierwsze miej-
sce trzymali wraz z ogniszczanami czyli właścicielami
po grodachiposadach wysoką klassę mężów skła-
dali. Zawsze jich głowa dwa razy więcćj wartą była
od najwyższćj ocenionćj pospolitych ludzi, ludinków,
Za ubicie męża 80 płacono grzywien, za ludina 40,.
Do rzędu ludinów liczyli się liczni otrocy czyli słu-
dzy kniaziów, kiedy głowa pracowitego rzemieślnika
ledwie 12 grzywien wiry wymagała. Połowę tego
i mnićj jak połowę, przepisywało prawo za głowę

rjadowiczów za umową od pana zależących, tudzież
za głowę ludzi niewolnych. Smerd i chłop, lubo
byli wolni, ale położeniem swem, bardzo się do nie-
wolnych zbliżyli.  Dośmiertny uprawiacz powszech-
nćj roli, smerd, niegdyś z bojary prawie na równi
stojący, tworzył już nędzniejącą klassę, która miała

w tłumie chłopstwa zaniknąć. Już on odpowiadał
czerni. Smerd był już tak poddany kniażski, jak
częrń byłapoddaństwembojarówiduchownych. A ztćj
czerni chłop jeśli był obelny, obyles do miejsca przy-
wiązany, był niewolny, zaledwie od czeladzi, od cze-
ledina odróżniany. Był też wolny lużny człowiek,
zakup czyli najemnik, tak jednak stai blisko niewoli,
że byle niedotrzymał umowy, prawo w niewolnika
go obracało. Klassa niewolnicza, przybierając różne
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nazwy: toba, czełedina, połonianina, różną wirę za
jich głowy oznaczające, codzień wzrastała w liczbę.
Prawo, tylko że życie jich w opiece trzymało, uzna-
jąc płód czeledina, za bydle, nie ubezpieczało jieh,
ni własności, ni zarobku. Sposobów mnożeniasię
niewolnietwa przybywałoi kupla nimi, nieprzesta-
wała być jednym z głównych przedmiotów handlu.
Wolny, biorący za żonę niewolnicę, stawał się nie-
wolnikiem; wszedł kto do służby bez umowy, sta-
wał się nim; niemógł opłacić. długów popadał te-
muż losowi; unikając sroższćj doli, w czasie głodu
lub w niebezpieczeństwie jakićm, wolny, mógł się
zaprzedać i całą rodzinę w niewolnietwo oddać;
niewykupiony jeniec wojenny, stawał się rzeczą
bandlu i los swój w potomstwo w niewoli zrodzone
przenosił. Swiatło carogrodzkie, nierozrzucało jis-
kierek wolności, rosnąca ciwilizacja w klassach
wyższych, tak ziemian czyli właścicieli ziem, jako
grażdan |jogniszczanów popchnęła w okrutniejszą
przepaść, lud biedniejszy i niewolnictwo. Już się
to dolegliwie czuć .dawało za wnuków Jarosława
wielkiego, a następne wypadki, coraz mocniejsze
po grodach wstrząśnienia, coraz liczniejsze kniaziów
i fakcjów zatargi, liczbę niewoli ogromnie podno-
siły. W domowych wojnach, prosty lud na polu
boju jęty, był sprzedawany lub jak niewolnik w da-
lekie ustronia uprowadzany.

36. Repułłikanism.

Od początku najścia i zaosiedlenia się Rurików,
możnadostrzegać zatargę między ludem i kniaziami.
Zatarga ta rozmajitszą”się stała, przez wzrost łudno-
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ści i ciwilizacji, przez rozrodzenie się Rurikowi-
czów, przez tworzenie się jich aristokraecji, różnych

stronnictw i miejscowych interesów. Ruś mającana
czele wielsiego kniazia i w nim niejaką politiczną
spójnię, była jednak zbiorem wielu rzeczypespoli-
tych znanych pod jimieniem księstw, które w swych
stolicach osobnych, poruszały poliliką wewnętrzną
całego kraju. Te stolice, grody, posady, miały
wielką liczbę gości, czyli cudzoziemców i różnego
powołania mieszkańców. W obywatelstwie samćm,
gminne dawne ustanowienia, niezważały na różnicę

stanu. Skoro dzwon uderzył, przestrzegając o nie-
bezpieczeństwie,- albo zwołując na wieca, biegli
wszyscy radzić: władika, posadnik, tysiącznik, du-
chowni, bojary, urzędnicyigmin cały: starsiimniejsi
gromadzą się i składają wieca. Na wiecach, 'obie-
rają urzędników, odbierają od nich sprawę, wyro-

kują i stanowią o różnych przedmiotach grodu czyli
posady i całego kraju. Kniaź jest urzędnikiem zwierz
chnim, który miał sądzić i kraj bronić; za to pła-
cono mu umówione grzywny, wydzielano niektóre
włości lub ziemskie dochody. Nieraz. on stawał
osobiście przed ludem, na trwogę zgromadzonym;
przekładał potrzeby posady lub kraju, usprawiedli-
wiał się (jak 1046 Jarosław wielki wNowogrodzie)
i czekał sam wyroku. Z poróżnieniem interesów,
ze wzrostem wdzierstw kniaziowskich, grody sta-

Prócz osobistych i familijnych ubijatyk Rurikowiczów,
wały się burzliwe, nieufność i podejrzenia rosły. E

niektóre z nich dosyć często same z pośrodka sie- ;

bie jednych książąt usuwały, jinnych obićrały i do
siebie wzywały. Byle pozór że kniaź praw nieza-
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chował, obowiązków swych czyli służby niedopeł-
nił, dopuszczały się wstrząśnień, które gdy szły
porządnie, kniaź był zamknięty w domu biskupa,
sprawa jego przewiedziona; jinny na jego miejsce
sprowadzony i osadzony, a cn precz odesłany. Po-
dobnym poburzeniom również ulegał, Smoleńsk,
Połock, równie nowa osada Włodzimirz nad Klazmą,
jak Nowogród wielki, pićórwotnego ducha sławiań-
skiego, najczystszy i najsilniejszy wyobraziciel, %v któ-
rym ta żywność republikancka żwawićj niż gdzie- -
kolwiek, czuć się dawała; równie i w Kijowie sa-
mym, gdzie dynasticzna myśl wiązała dowolność
ładu. Te jednak poburzenia niezmiernie rzadko
życie książąt narażały, a prawie niema przykładu
rzeczywistego zabójstwa kniazia rządzącego czyli
panującego. Ośmiudziesięciu kniaziów liczył nastę-
pujących po sobie Nowogród wielki, po wielkiej
części sam precz jich odsyłał, a żaden z nich nie-
zginął, Jeśli który w otwartym niepoległ boju, albo
od jakiego pokrewnego sobie kniazia zamordowany
niezostał, to ledwie jest jaki, coby legł zawziętości
dudu ofiarą.

37. Wiaczesław, Izasław II. Igora II zgon.
Starszćjod Swiatosława jidącćj linji, długo uśpione

prawa,odżyły i poruszone są gwałtownićj 41435,
przez Olegówiczów, w lat33 od czasu kiedy w oso-
bieMonomacha, młodsza, wolą ludu na kńiaziow-
skim tronie posadzoną została. Uwiedzeni Nowo-
grodzianie, mimowolnie się w jich sprawę wplątali.
Zdrugićj strony Olegowicze przyzwali Połowców.
Wielki kniaż ówczesny Jaropełk II Monomachowicz,
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posłał do Nowogrodu metropolitę, aby rzucił na
Nowogrodzian klątwę.  Obrażeni Nowogrodzianie
uwięzili metropolitę i wzięli się do broni. Zrazu
Olegowicze niedokazali swego. Lecz gdy rychły
zgon Jaropełka II, powołał na większe księstwo po-
kolei z synów Monomacha, Wieczesława, ten: zje—
chawszy 1138 do Kijowa, uczynił z Olegowiczami:
układ i powierzył swą najwyższą dostojność naj
starszemu z nich Wszewołodowi Il Olegowiczowi,

„, z warunkiem, aby po sobie najpierwszege z wnu-
ków Monomacha osadził. Zdarzenie to przez nie-
dołęstwo Wiaczesława zrządzone, wprowadzając do-
stolicy Olegowiczów, sprawiło nieukontentowanie-
i pomnożyło ku nim nienawiść. Nowogrodzianie,
od czasu jak w jich sprawę wpłątani byli, rozry--
wani stronnictwami, wzywając i wywołujące, prze-.
rzucali kniaziami, dając najmocniejsze dowody nie—
chęci, gdy zapowiedzieli Wszewołodowi H, że ani
brata, ani syna jego, ani nikogo z jich pokolenia.
niechcą mieć, i nieprzyjmą na kniazia, tylke którego.
z polomków Monomacha. Po kilku leciech Olegowi:
cze, niedotrzymując przyrzeczeń, ani w Kijewie-
ostać się niemogą. lgor II Olegowicz, nieuehyla-
1146 niektórych, wedle obietnic podatków, więc
w szóstym tygodniu panowania swego, widzi przy-.
zwanego i wśród radości wjeżdżającegodo stolicy:
Izasława ll, wnuka Monomacha. Opuszczony, um-
knął; schwytany, zrazu w więzieniu osadzony, po—
tćm w mnichy postrzyżony, i wjednym: monasterze
w Kijowie 1147 zamknięty. Wtem stryj) wielkiego
kniazia Izasława Ii, jeden z najmłodszych synów
Monomacha, Jerzy długoręki kniaź suzdalski z Ole-
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gowiczami się sprzymierza, i razem, w pomoc Po-

łoweów wzywają. Na odgłos tego,' oburzeni Kijo-
wianie, rozdraźnieni do najwyższego stopnia prze-
ciw Ołegowiczom, wołają śmierci Igora. Kupi się
lud rozjątrzony. Daremnie sam metropolita doń
przemawia; daremnie gońcy lzasława Il, i obecni
kniaziowie potomki Monomacha, lud zaklinają, ni

świętość icerkwi zkąd lgora wyciągnięto, ni knia-
ziów z narażeniem życia obrona, ni kniahini ma-
tki wielkiego kniazia przytułek, dokąd się Igor

schronił, nie go ocalić niemoże. Od cerkwi do gma-

chu kniachini, przelatując z rąk do rak, do ludu

rozjuszonego, to swych obrońców, nareszcie zatłu-
czony: jego zwłoki obnażone za nogi po ulicach
ciągane, wszelkich doznawszy zniewag, na targo-
wisku porzucone. Nazajutrz przy pogrzebowym ob-
rządku, lud westchnął do nieba, za duszą zamor-
dowanego, lecz nieugasił nienawiści do żyjącego
QOlegowiczów plemienia. Zdarzenie to zaciętszą uczy-
niło wojnę. lzasław Il, precz ze stolicy ustąpić
musiał, zajął ją stryj jego Jerzy długoręki suzdalski
1149, 1150, a Kijowianie ku Suzdalcom, takąż na-
bierali nienawiść, jaką pałali ku Olegowiczom. Wy-
party przeciwnościami Izasław Il, niestracił serca:
miewał posiłki z Polski, a częste i liczniejsze z Wę-
gier; nieodstępowali go niektórzy krewniacy, sprzy-
jały miasta; liczył na serca Kijowian. A kiedy do
nich, wraz ze stryjem Wiaczesławem 1450 wrócił,
radość była nie do opisania. Nieustały wszakże
bójdomowy i przeciwności. Sprzysięgli się na Ki-
jowiani lzasława II, Długoręki, Olegowicze i kniaź
balicki, mając w pomoc Połowców, tudzież zaciągi

ź
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Bulgarów i Serbów. Los się ważył, stolica prze
chodziła od kniazia do kniazia. Stary, ustronne ży-
cie lubiący, niedołężny Wiaczesław, wzgardziwszy
4138 rzeczywistą władzą, jimienną dostojnośćspra-
wował. Ludu i walczącyh stronnictw oczy, zwra-
cały się niekiedy ku niemu; zwycięsca i stolicy pan
uprawnienia jego potrzebował. W ciągu lat sze-
snastu, 1138—4454, widział on sześciu kniaziów
w Kijowie na wielkióm księstwie siadających, dzie-
sięć razy otwierzne bramy stolicy; rzadko przemó-
wił za tym który ludowi był miły, obojętny na to,
czy Qlegowicz, czy Monomachowicz, czy Suzdalec
tron posiadł, na każdego swe prawo przelewał
i zatwierdzał. Z jego zgonem 414134, zbliżyły się
ostalnie Kijowa poniżenia.

p

38. Zniszczenia. Jerzy długoreki.
Jakieżkolwiek bywały między kniaziami a mia.

stami niesnaski i zajścia, niewidać było dawniej,
aby zwycięsca, bądź srożył się, bądź zbyt dzikim
sposobem odzierał zwyciężonych. Te ostalnie nie.
pokoje, tego rodzaju exorbitancje już objawiły, a te
w następnych ohydnie głowę podniosły. Mnożyły
się przerwy handlu, zdzierstwa, kontribucje, ra-
bunki, pożogi, rzezie. Wielu kniaziów osądziło,
że trzeba ludu swobody ukrócić, ludu swawolę po-
wściągnąć, krwi mu upuścić: lud nieraz odwetu
szukał na nieprzyjaciołach swojich. Kniaź Suzdal
ski kupców Nowogrodzkich zatrzymał; kniaź halicki
w odwrocie, równie nieprzyjaciół jak sprzymierzeń-
ców miasta odzierał; kniaź suzdalski, opuszczony
od mieszkańców Torżek czyli Nowytarg, łupił: knia-
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zie ezerniechowscy palili i rabowali; kniaź kijowski
w ustępie brańców w pień wycinał; Nowogrodzia-
nie zwycięscy, skwapliwie jeńców za bezcen sprze-

„dawali; suzdalscy kniaziowie Jerzy długoręki i An-
drzćj bogolubski, odznaczyli się przed jinnymi,
tymi sposoby ustraszenia. Płonęły sioła, słobody
i grody, wnet podupadać i wyludniać się mające;
swobody jich zwycięzca do milczenia przywodził.
Tej polityki chwyciwszy się przed jinnymi Długo-

ręki i Bogolubski, poczęli szczepić Ruś na dwoje,
czyli tworzyć od Rusi coś jinnego. Zasiadłszy w za

leskich osadach, w Suzdalu i Włodzimirzu nad Kla-
zmą, tam ściągali i mięszali lud różne:o rodu,

Ugrów, Słowian, Bulgarów nadwołżańskich, z nim
się ku wschodowi usuwając wyrzekali się związ-

ków z zachodniómi stronami. Jich prawowierna

cerkiew nad Wołgą dźwigana, wyrzekała się mię-
szanych małżeństw z łacinniki. Wziąwszy tytuł
wielkich kniaziów dla swćj dynastji, osobne stano-
wili państwo, niedbali o Kijow, do tego jedynie
zmierzali, aby Ruś podbić i ujarzmić; gotowi mia-
sta z ziemią równać, byle swe wielkie plany usku-”
tecznić. Przeczuwał lud hiebezpieczeństwo równie
w Nowogrodzie jak w Kijowie. Kijowianie niena-
wiść do Suzdalców powziąli większą niż ku komu

bądź. Po zgonie jednak Wiaczesława 1154, gdy
ani wnuk Olega Izasław MI, ani wnuk Monomacha
Rościsław, trzymać wielkiego księstwa  niemieli
©6choty, Długoręki objął go, i stolicę w Kijowie

obrał, tam ohydną starość swoją kończył. Zgon
jego 1457, był hasłem wybuchnienia gniewu Kijo-
ian. Rzycili się na gmachy, które zamieszkiwał,
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złupili je; ściągając faworitów i dworzan zmarłego,
tak w stolicy jak okolicznie, wszystkich sprowa.
dzonych na jich ucisk Suzdalców, bez litości w pień
wycięli; i woleli mieć wnuka Olega Izasława Il,
nad sobą, niż Suzdałca. Niebawem cieszyli się
jeszcze wnukiem Monomacha Rościsławem: a Bogo-
bulski o Kijów niedbając, pomstę odkładał.

39. Kijów xłupiony. Andrzej bogolubski.

Któryż gród sławiański mógł się podówczas z Ki-
jowem równać? Gród przepyszny! zdawna jaż li-
czył czterysta wież cerkiewnych, wielkość jego
i bogactwa sławione po świecie, pisarze zachodu
powtarzali, że Polska tyle była znana jile przez nią
droga do Kijowa przechodziła. Na wzgórzu zbu-
dowane, roztoczyło poniżćj swe skrzydła, słobodę

peczerską i Padoł po nad Dnieprem na dołe roz
ciągły. Tu targi i kupla z lądu i wody żywo się
spotykały: a cała świetność grodu, na górze. Wie-
kiem wzmocnione mury rzetelną stanowiły wielkiego
grodu dumę. W nich cerkiew i monastery, Michała
archanioła, świętego Bazylego, dziesiętnicy czyli

narodzenia dziewicy, a najwspanialsza cerkiew me-
tropolitalna świętćj Sofii. W nićj z marmuru gro-

_ bowiec Jarosława wielkiego. Na co Grecja zdobyć
się mogła w biegłości architektów budowy te od
posadzki do sklepień postroiła. Wyżćj nad wszystko
wznosił się warowny Peczersk, obejmujący mona-
ster zjego pieczarami, w piaskowćj skale seciny
zaschłych ciał liczącemi. Pobożny pielgrzym z bo-
gobojnóm uczuciem, te cudotworne odwiedzał przy-
bytki, a łakomstwo bezbożnika nieśmiało do zaso-
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bnych składów, łupiezkićj przykładać ręki. Gród
wspaniały, serce Rusi, stu grodom podrzędnym, stu
księstwom przewodniczący, z półtorakrać sto tysięcy
mieszkańców liczący, szanowany od wszystkich bra.
tnich najeźdźców, stał się nareszcie pastwą bezbo-
żnój zawziętości Bogolubskiego. Wyrodny ten syn
Rusi, zdobywszy 41469, z dzikim krwi przelewem,
święty gród, wystawił go przez trzy dni, na łupież,
rabunek i wszelką swawolę rozhukanych siepaczów.
poczem zostawił w nim swych synów, aby porzą-
dek zaprowadzali i utrzymywali. Tym ciosem sto-
lica Kijow okrutnie poniżoną, tym ciosem spójność
Rusi do ostatka podciętą została. Suzdalskie po-

pokolenie zaprzysięgło jćj zgubę; reszta kniaziów
i jich miasta poczęli się onćj wypierać, a do nićj
przywiązana dostojność, wielkiego kniazia stawała
podrzędną. Lud jćj już tym samym był poniżony,
że w owym czasie dłużćj potomki Olega niż Mono-
macha władali. Tych ostatnich sprzymierzeńcy Po-
łowcy, ponowili dany od Bogolubskiego przykład.
Zdobyli szturmem Kijów 1202, napełnili go rabun-
kiem, bez względu na wiek, płeć lub dostojneść
ciągnęli w niewołę lub na miejscu mordowali. Ki-
jów odtąd podźwignąć się niemógł.

40. Myscisław Mścisławicz.
Powaga i potęga wielkiego kniazia, byla rze-

czywiście wywrócona: Kijowu byłe napastnik mógł,
prawa przepisywać: nieposzło zatóm, aby które
z księstw na miejsce jego stanowczą uzyskało prze-
wagę. Rurikowicze niezmiernie się rozrodzili i ró
źnójobjętości, różnćj kondicji udziały mieli. Wielu
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posiadło włości dziedziczne i do miejsca przywią-
zało się, dzieląc się w rozrodzonćm pokoleniu zie-

mią, jak bojary ziem właściciele: często i grodu

żadnego i żadnćj słobody w swych udziałach nie-
mając poczynali w tłum bojarski zanikać.  Jinni
więzćj na świeczniku stali, gdy dzierżyli przemoż-
niejsze grody i krajiny obszerniejsze, a tym spo-

sobem znajdowali się kierownikami albo powścią-

gaczami swobód ludu. Wielu było eo dawnym oby-
czajem zmieniając posady losem wojny domowćj .
albo powołaniem ludu, odetchnęli więcćj niż kie-

dykolwiek bezinteresownym duchem rycerskim. Być
może, że wpływ wieku krzyżowniczego, ustronnie
natchnął jich takićm usposobieniem, ale miejscowa
potrzeba, więcćj jich do tego naprowadziła. Gdy
ohydna polilika wytępienia wołności, znalazła swe
legowisko i tajniki w kniejach nowo trzebionych

u górnćj Wołgi, oni, chętnie usługi stronie prze-
śladowanćj, słabszćj lub uciśnionćj dawali, biegli
na wsparcie niebezpieczeńsiwem zagrożonych rze
czypospolitych.  Krążyli z zaciągiem swojim lub
ochotnómi miast kontingensami po całćj Rusi od No-

wogrodu do Kijowa, wsparci życzliwością ludu,
stawali się potężną siłą, która nieraz namiętnościami

i losami zwad domowych kierowała. Tak z pomię-

dzy nich, zajaśniał Mścisiaw Mścisławicz, a w owym
czasie, nie wielki kniaź w Kijowie podupadłym;
nie jinny jak i tenże najwyższy tytuł przybierający
w Suzdalu i Włodziwirzu zaleskim; nie kniaź Ha-

lieki najobszerniejsze ziemie po obu stronach Dnie-
stru trzymający, był Rusi potęgą: ałe on. Mścisław
Mścisławicz. Wszystką jego i jego dzieci majętno-
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ścią były włości. w nobliżu Smoleńska: aleojciec
jego Chrobry, zostawił mu w dziedzictwie dzielność
i prawość, któremi Mścisław Mścisławicz wczesno
odznaczyć się umiał. Pokój był na Rusi i syn wiel-
kiego kniazia zaleskiego, bez przeszkody władał”
w Nowogrodzie wielkim. Nowogrodzianie bez na-
rzekania znosili jego panowanie: gdy niespodzianie
1208, Mścisław, zdobywa jich gród Torżek i urzę-
dniki jego ująwszy w więzy, oświadcza, że przę-
chodzi podnieść i bronić znieważone wolności No-
wogrodzian. Na to oświadczenie, w skok Nowo-
grodzianie zamykają swojego kniazia, a wezwawszy
Mścisława, odsyłają tamtego ojcu, który umilkł. Za-
bezpieczywszy rzeczpospolitę od niepokojów czu-
chońskich, szedł potem Mścisław do Kijowa i z tam-
tąd precz wyrzucił 4215 potomków Olega, a posa-
dził na jich miejsce prawnuka monomachowego
Mścisława Romanowicza swego brata stryjecznego.
Już wówczas chciał on załatwić sprawy Halicza,
gdzie Węgrzy przeważny wpływ otrzymali; w tym
zamiarze odbył podróż do Węgier, aby wzajemnóm
wyrozumieniem trudności załatwić, Z podróży tćj
żadnego skutku niebyło. W czasie jego niebytności
fakcja zaleska bierze górę, tak w Nowogrodzie
przyzywa z Klazmeńskich stron kniazia, który był
Mścisława zięciem. Zięć poczynając rządy od Ści-
gania i tracenia strenników teścia, wywołujegwał-
towne zaburzenie ludu zbyt do tumultów skorego.
Wielki gród napełnił się rabunkiem i mordami; no-
wy kniaź, ni ukoić, ni powściągnąć, zawichrzenia
nieumiejąc, usuwa się do Torżka. Tym czasem ró-
żne klęski, nieurodzaj, głód, powietrze, dotykają
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Nowogrodzian, a kniaź Torżka „nieopuszcza: bez-
skutecznie do Nowogrodu wzywany, wysłanniki
tego grodu, jego posadnika i co mógł schwycić za-
trzymuje, licząc na pomoc wielkiego kniazia kaz-
meńskiego, okowami schwytanych obciąża , w ciemne
lochy wrzuca, tak, jiż tam 50 Nowogrodzian, 12
Smoleńszczan nędzny zgon znajduje. Powrót Mści-
sława pocieszył Nowogrodzian. Mścisław wziąwszy
500 ludzi, wychodzi w pole szukać nieprzyjaciela
po drodze nadbiegały poczty grażdan i kniaziow-
skie, tak, że wkrótce stanął na czele 10,000. Zięć
jego z wielkim kniaziem wiódł więcćj. Koło Pe-
rjasławia zaleskiego przyszło do walaćj bitwy. Zwy-
cięsca Mścisław, w samym Włodzimirzu klazmeń-
skim warunki pokoju przepisał. Tym sposobem
Mścisław Mścisławicz rozjemca spraw Rusi, na
szczycie chwały stanął i wraz wezwany był, aby
Halicz ratował.

44. . W Haliczu Roman, bojary.

Halicz i cała Ruś czerwona, bliższa Polski i Wę-
gier, doznały prędzćj niż którekolwiek strony wpły-
wu zachodnićj kultury. Zatem to poszło, że pod-
nieśli się więcćj bojarowie czyli pany, stan możnych
którzy stając się swobód miejscowych właścicielami
i obrońcami, stawali się naczelnikami stronnictw.
Familja Wołodara na Rusi czerwonćj władnąca, nie-
rozradzając się jak jinne, zrywała z wielkiem księ-
stwem kijowskióm zwiąski: a skoro wygasła, boja-
rowie niechcieli tych związków odnawiać, niedogo-
dni nawet stawali się jim książęta z rodu Rurika;
woleliby wejść w jakie traktaty z Polską albo
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Węgrami, gdzie podobnież jak haliccy bojarowie,
rozmajici Rurika potomkowie wsparcia szukali. Le-
chja nieusuwała swój pieczy stronnictwom sobie
przychylnym. Kazimirz sprawiedliwy i Leszek biały,
jednali kniaziów i bojary, osadzali książąt w Haliczu.
Doznał podobnych względów Roman potomek Mo-
nomacha, głowa drugiej dynastji, która Halicz owła-
dnąć miała. Lecz zrywając zwiąski powielekroć
odnawiane, wystąpił jak nieprzyjaciel Leszka i po-
legł pod Zświehostosa 1205. Ohydną była pamięć
jego u Haliczan, bo aby plaster miodu użyć, pszczoły
wybijał, i wedle tego prawidła swych Rusinów mor-
dował. Małoletnie dzieci jego, Danjel z bracią,
i matka jich, przed bojarami z Rusi precz uchodzić
musieli; a pićrwszym dla nich przylułkiem był dom
znotliwego i dobrego Leszka białego. Przyjął do-
stojnego zbiega Leszek i odesłał go z listem do
Andrzeja króla węgierskiego, pisząc: byłeś przyja-
cielem ojca jego, ja zaś o nieprzyjąźni zapomniałem,
weźmy się wspólnie powrócić mu koronę. Lecz to
wezwanie daremne było. Andrzćj niezawsze chciał,
niezawsze mógł być czynnym. Danje] w Węgrzech
podrastał w lata, Ruscy książęta tymczasem wiyga-

niani lub wspierani od Polaków i Węgrów, różne
miasta Wołynia i Rusi czerwonćj osiadali lub tra-
cili. A chociaż młodociany Danjel do Halicza 1241
wrócił; dumni bojarowie wichrzyli tak dalece, że
nietylko pomordowali wdzierających się jinnychknia-
ziów i zniewolili do nowego ustępu i Danjelai Wę-
grów,ale z pomiędzy nich Władysław bojar, wła-
-dzę i tytuł książęcy przyswojił sobie,

y Świ 6
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42. W Haliczu Koloman, Mścisław
| Móścisławiez. |

Danjel z matką, znowu schronienia u Leszka
szukali. Pomoc polska nie była dosyćmocna prze-
ciw bojarom i Węgróm. Stanął pokój, pośrednic-
(wem Pakosława, 1213 zawarty, mocą którego po-
średnik, dla Sebi wyjednał gród Lubaczewski,
dla swego monarchy Leszka miasto Przemyśl; dla
Danjela odzyskał księstwo 'Włodzimirskie, bojaro-
wie zaś halicey i Haliczanie, skłonili się przyjąć za
króla Węgrzyna, za królową Polkę. Koloman syn
Andrzeja królewicz węgierski, poślubił sobie Salo-

meę córkę Leszka, królewnę polską. W Haliczu
koronowani, obowiązałi się zachować wolność ob-
rządku greckiego. Lecz król Węgierski Andrzćj wy-
gnał biskupa Ruskiego z Halicza i dopuszczał się
wymusu. Leszek tem tknięty, powołał przeciw có-
rze swojćj i zięciowi, Mścisława Mścisławicza, pi- .
sząe do niego: waleczności twojćj bracie potrzebuje
wydział twych przodków Halicz, jęczy on pod cięż-
kimjarzmem.  Mśeisław Mśdaówicz jeszcze raz
opuścił Nowogrod wielki, pożegnawszy Nowogrom
dzian nazawsze, nadbiegł do Halicza, miedlatego,
aby dzielnicy jakićj dla siebie łab dla synów po-
szukiwał, ale dła tego, aby wyszukał pokój dla
Rusi czerwonćj, oraz odzyskał dla Donjeła Halickie
księstwo. Lat kilka usilności Mścisława, jego po-
byt w Haliezu i traktaty stosowne do okoliczności
czasowych, niecierpiiwiły młodego Danjela i niespo-
kojnością nabawiały: dła tego rozniecał sąsiednie
niezgody. Mimo to jednak, nadszedł czas, w któ-
rym Mścisław halickie księstwa opuścił i Danjelowi
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już w dojrzałym będącemu wieku oddał; a sam,
spieszył narażać ostalnie dni swoje na niebezpie-
czeństwo od wschodu całćj Rusi zagrażające.

PBRJYD BRZECZ
od r. 1224 do 1386 lat 142.

RUŚ ROZPADŁA.
SPRZECZNE ŻYWIOŁY ROZSTRYCHNĘŁY SIĘ W OSOBNE
STANOWISKA. TATARZY LITWA I POLSKA WDZIERAJĄ

SIĘ W NIE, ROZRYWAJĄ. ,

43. Mogułowie ujarzmili Ruś.
Jak w rolnictwie między rzadkiemi a strasznemi

i niespodzianemi klęskami liczy się szarańcza, tak
w dziejach świata, zjawiają się niekiedy niespodzia-
nie przerażające napady ludów tułackich. Pierw-
szemu jich uderzeniu ric oprzeć się nie może, wy-
lew jich toczy swe nurty póty póki sam się nie
zatrzyma; zostawuje po sobie ruinę i pustynię; co
wiele pokołeń zbudowało, to jich przelotem zdru-

-'*zgolane zosłaje. Sredzina Azji, nieraz takie klęski
na ród ludzki zsyłała. Z początkiem XIII wieku,
z tój średziny Azji, Tatarowie Moguły, rozpuszcza-
jączagony, wielkie wyrządzać poczęli łupieże i ró-
żne strony Azji ujarzmili. Podobne napaści, zwró-

i 6*
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ciły się na Europę; a naprzód dotknęły Ruś. Prze-
wodniczył Rusi dzielny Mścisław Mścisławicz. Może
zbytnie zaufanie w sobie, może próżność jego,
a rzeczywiście nieporozumienia dowodzeów i nie-
powodzenie, sprawiły Rusinów 1224, zupełne nad

Kałką zniesienie. Polegli, i bohater Mścisław Mści-
sławicz, i stryjeczny jego Mścisław kijowski po-
tomki Monomacha. Klazmeńcy żadnego w tćj wał-
nćj sprawie niemieli udziału. Mogołowie pomknęli
się, tą razą aż ku Nowogrodowi siewierskiemu
i odwrócili. W powtórnym 41237 najeździe, Bati
szedł prosło na zaleskie posady i klazmeńców:
ogniem i mieczem torując sobie drogę. Zdobył po-
koleji, Rezan, Kołomnę, Suzdal, Włodzimirz, Mos-
kwę, napełnił je rzezią, powywracał, popalił. Lud

przy życiu pozostały rozbiegł się, lub w niewolą

powiedziony. 'Temuż losowi uległ Torżek. Bati
podemknął się aż pod Nowogród wielki i wziął do
odwrotu. W odwrocie napotkał pamiętną miasteczka
-Kozielska obronę które z ziemią zrównał. Trzeci

najazd 1239, obrócił się ku Kijowu. Wielki kniaź
Michał, potomek Olega uszedł do Węgier, jinny po-
wierzył obronę namiesnikowi Dimitrowi. Dłużćj niż

mniemali zatrzymani są koło tej stolicy Tatarzy. Ła-
miąc mury jedne, napotykają w śród miasta jinne-
śmsieżo wzniesione. W ostatnim momencie lud się

chroni do katedry, napełnia cerkiew jćj poddasza,

przeciąża mury. pękają sklepienia, walą się ściany,
zasypują obrońców i lud schroniony. Bati jindzićj

nieubłagany, tu wstrzymuje zniszczenie, zostawia

w pokoju pozostałych mieszkańców jidzie na Wło-
dzimirz wołyński na Halicz, a dalćj spełnić 1240
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wyprawę do Węgier i Polski. Przestrach padł na
eałą Europę: mieszkańcy lądu i wysp, wszędzie

byli w trwodze; na targowiskach Londinu podro-
żały śledzie, bo obawa Tatarów wstrzymała dowóz

i połów. Odwrócili się z Lechji i Węgier naje-

zdnicy, ale cała Ruś aż do Dniepru i wielkie księ-
stwo kijowskie, uklękli pod jarzmem Mogolskićm.
Każdy knisź panujący czy rządzący, musiał osobi-

ście jeździć do złutćj hordy, bić pokłony, czołobi-
tność oddać, aby otrzymał uprawnienie swej władzy
i nominacją: ałbo aby wydał się na zgon haniebny,
jaki 1246 spotkał owego Michała potomka Olega co
z Kijowa był uszedł. Wkrótce, od 1258, rozsyłani
są ze złotćj hordy baskaki, którzy ludność liczyli
i w publiczne sprawy ruskie wdawać się mogli.
Sami kniaziowie z nimi konskrypeji dopełniali, zna-
czyli domy, pogłówne dla hordy rozkładali i wy-
bierali. Gdy przyszła kolćj takowego obliczania na
Nowogrodziań, niechcieli znieść tego poniżenia ofia-
rując dobrowolne od siebie ofiary. Alexander new-
ski, owczesny jich kniaź, a razem wielki kniaź
Włodzimirza, odwrócił na ten raz odwiedziny ba-
skaków; ale uspasabiając nadal nieunoszone Nowo-
grodzian umysły, prawnie karał tych, co do bunto-
wniezego oporu podbudzili.  Obcięte nosy, uszy,
ręce, były naten raz dla złotćj hordy dosyć uczy-
nieniem; niektórzy zostali straceni, a syn Alexan-
dra, pierwsza oporu podnieta z urzędów wyzuty.
Następnie 1259, obecność samego Alexandra przy
każdym domu gdziesiębaskak ukazał, wciągnęła
Nowogrodzian do listy ogólnćj. W Haliczu i na
Rusi czerwonćj panujący Danjel Romanowicz, nieu-
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niknął powszechnćj koleji i hordę 1245 odwiedził,

tyłe od jiunych kniaziów szczęśliwy, że do swego
państwa miemiał nasyłanych baskaków, a w Kijo-
wie siedzący, nie rozciągał swych PORSANĘ na Wo-

łyń, ni do Halicza.

si. Wojny krzyżowe, papieże.

lnteres religijny był jedną z najsilniejszych sprę-
żyn działania ludzkiego w owym wieku: a miano-
wicie łacinnikom dodawał niepospolitćj siły. Pod
znakiem krzyża, bili się między sobą, usiłowali od-

zyskać grób Christusów, dobijali się o posiadanie
ziem w Azjii koło morza śródziemnego, wojowali
mahommetany i pogany, podbijali Prusaków, Liwo-.
nów, Estonów, Finlandów, Laponów; roztrącili Ca-
rogrodzkie państwo. Dzielność wypraw krzyżowych
dała się poznać w skutkach i zmieniła postać świata,
rycerstwo chrześciańskie, walcząc z nieprzyjacioły
 chrześciaństwa z. poganamiimahommelanami, na-

wracało niewiernych i tych wszystkich co w heresji
lub odszczepieństwie zostawali, nawracało do ła-
cińsko rzymskićj nauki. Dwór rzymski ciągle uwi-
kłany w walkę welfów z gibellinami, udowodniał

na wszystkich punktach jak dalece był potężny
wiarą ludu łacińskiego, jak zrozmajieone miał środki
dó zjednania sobie powolności i posłuszeństwa. In-
nocenty Ill, 1198—1246 zdawał się władać, jednóm

Europy państwem, to jest, wszystkimi w Europie

łacińskiego obrządku narodami i królestwami. Na-
slępcy jego, zakładali biskupstwa w zwojowanych
krajinach pogan od ujścia Wisły do morza białego;
stanowili biskupów w Grecji i po greckich wyspach
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mieli swego patryarchę w Konstantinopolu i Antjo-
chii; królowie Armenji i potężnćj Serwji, uznawali
jich zwierzchność. Kiedy najazdy Mogolskie Europę
zatrwożyły, nieprzestawali wołać do krzyżowych
wypraw, rozdarowywali kraje i ludy, które jich za
papieżów nie znały, grozili głównćj złotćj hordzie
iz nią w jimie chrześcian traktowali. Przez pół-

wieku, 1240 do 4300, zdawało się, że znany świat
na dwa podzielił się państwa, na Mogolskie i Ła-
<ińskie, które mało gdzie dotykając, na różnych

, punktach granice swe w bliskie podemknęły są-
siedztiwo: przedzielone tylko z północy w południe,
pogańską Litwą, oraz greckiego obrządku odszcze-

pieństwem, Rusi, Bulgarji i okruchów  rozbite-
go imperjum carogrodzkiego. _ Reszta obrządku
greckiego znajdowała się pod jarzmem mahomme-
tan i Mogoła, albo pod cięższym lacinników uciskiem
jeśli papieża za swą głowęnieuznała. Dworowi
rzymskiemu otwierały się jeszcze na przyszłość złu-
dliwe triumfy. Uciśnionym lub zagrożonym od Mo-
gułów, „zdawało się, że skuleczną pomoc dać mo-

gą papieże i łacińskie rycerstwo. Był atoli w ta-
kim razie warunek, że pragnący pomocy, powinien
był zostać łacinnikiem, do unji z łacińskim kościo-
łem przystąpić, papieża za głowę kościoła uznać,
'w całóm znaczeniu owczesnćj jego potęgi. W śród

_ dwu ostateczności postawionym, zostawało jakiś
<zas do wyboru, albo jarzmo mogolskie, albo zbra-

tanie się z łacinniki. Dwór tedy rzymski, czynił
około Rusi czynnezabiegi, tusząc sobie, że ją dla

siebie pożyszcze, a tym sposobem zdoła z pod ja-

rzma mogolskiego wyzwolić, W tym celu Inno

 



86 RUŚ

„centy IV. 1243—1254, słał swe posły do wielkićj
złotej hordy: rozesłał swe legaty, do Halicza, do
Litwy i do wielkiego kniazia klazmeńskiego, wzy-
wając aby się nawrócili i światło prawdy uznali:

45. Ruś rozpadła w trzy odłamy.

Stan ten świata i ludzkości był wielce różny od
owego, w którym Włodzimirz wielki chrzcił Ruś a Ja=
rosław wielki pięknej chwały używał; zinienił się tak
dalece, niezależnie od Rusi. Sama zaś Rtiś, w swym
składzie, spóji więcćj niemiała, ani w usposobieniu,
ani w jakićj, jćj jedność wyobrażającćj osobie. Jak
ogrommna skała piorunem roztrącona, albo niezmierny
głaz pod silnego młota uderzeniem, rozpadający się
w łomy: tak Ruś ówczesna zbiegiem przeciwności
i sprzecznych żywiołów, a ugodzeniem w nią siły
czasu, w kawalce się rozpadła. W postępie towa:
AOR: wpływ cudzoziemski, dla samodzielności

ladów nie rzadko staje się niebespiecznym; przypad-
kowie zaszczepiony, niezgodny z następnym biegiem
ludzkości ściąga częstsze przeobrażania, które, nie-
trwałą dolą ludu, dolegliwie miotają. Takiemu Obok,
wielka massa rodu sławiańskiego ulega i Ruś tego
nieuniknęła. Wpływ carogrodzki niegroził jjej ujarzmie-
niem, ale napawał żywotne jćj siły duchem niszczą-
cym. Do młodzieńczychipowolnych usposobień lu-
du, nader szorstkiego obyczaju, przystosowane zgrzy-
białe zużytćj przeszłości cudzoziemcze zasady: z po-
zornóm światłem przynoszą zepsucie, osłabiają sa-
modzielność surowego żywiołu, a niedając nowych
dosyć silnych, sieją roztargnienie, upór, lab niepew-
ność, a przez to tworzą niemoc i przygotowują do no-
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wych przeobrażeń. To zrządziły w owe wieki. car:

skość i obrządek cerkiewny, w stolicy samćj Ca-

rogrodzie, dógorywające. Ni jeden, ni drugi niedo+
dawał siły Rusi, stawiał ją w oporze lab niepewności,

a siła ludu, uplątana, spętana, nigdzie dość samo-

dzielnie ukazać się nie mogła. Po zatardze więcćj
niż półtora wieku potwornie skojarzonych sprzecznych
żywiołów, gdy żaden stanowczćj przewagi nie otrzy-
mał, naczas rozkoczyły się w różne stanowiska, i roz-
pęknienie spójności Rusi zrządziły. Żywioł grażdań-
ski luda, skupił się w północ; carizm, usunął się
na wschód za lasy ku Azji; sielski czyli ziemiański
bojarizm, znałazł pole w sąsiedztwie Lachów u stóp
Karpatów. W te trzy stanowiskaRuś rozpadła ijej
żywioły zdala w przestronnych spotykały się kraji-
nach. Różny jich los czekał. Carskość otrzymała
opiekę i wsparcie, w niewoli i despotizmie tatarskim,
który gdy osłabł, carskość moskiewska wyszła samo-
dzielnie z triumfem i silna. Gminnosć, oparła się
o jinnorodny element jaki się w państwie litewskićm
rozwinął; niemiała tedy, jednostajnie harmonijnego
wsparcia; a skoro sprężystość swą traciła, ukięka
w części przed jinnorodnym protektorczym elemen-
tem, a w części pod przemocą w brew sprze-
cznymMoskwy żywiołem.  Bojarskość czyli ziemiań-
stwo znajdując tegoż początku szlachty polskićj życie,

"z nim się brata,w niego wnika: zaczym pociągnietą
jest średzina, zsiebie najmnićj mocna, ciągnąca się
za najsilnićj działającym pierwiastkiem, narodowym
i bratnim. Wśrodku stojący Kijów, niemógł już gło-

wyw tóm powszechnóm rozpryśnieniu osóbno pod-
nosić. _ Więcćj niż przez półtorawieku o niego rozbi-
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jały się wszystkie sprzecznych zasad spory, w nim
objawiło się pierwsze wysiłenie; on byłgłównym
przedmiotem, świętokracką carismu ręką znieważo-
nym; a w nim święta cerkiew w gruzy poszła, me-
tropolita się tułał; jego skarbnice rozszarpane, jego
urok rozwiany, bojary zubożone, lud kupli pozba-
wiony; handel który się przezeń krzyżował, siłą czasu
ustał; co przezeń karawany od Donu niosły, co z Ca-
rogrodu w północ, albo z północydoCarogrodu prze-
chodziło, to wszystko, wczęści zniszezało zpodupa-
dnieniem dynastij mahometańskich carstwagreckiego,
w większćj części obrało jinne drogi, przez krzyżo-
wników wAzji, przez włoskich handlarzów na mo-
rzu środziemnćm, przez hanseackich na baltickićm
i północnem, znalezione i otwarte. +A

46. Halicz. Daniel ruski król.

Przez upadnienie Kijowa, podrosł tym łatwićj Ha-
licz. Posiadała go w ósobie i potomkach Danjela Ro
manowicza, gałęź najstarsza Monomacha. Nikt jćj
tejposiadłości nieprzeczył, nikt się więcćj o Haliekie
księstwo niedobijał. Gdybydynasticzne prawo, mo-
gło mieć jeszcze jaką wagę na Rusi, tćj a niejakićj
jinnćj linij naywyższa wielkiego kniazia godność przy-
należała. Lecz Danjel przestawał na rzeczywistnóm
Kijowa posiadaniu umarzając tytuł, któryby ma zawi-
ści, nie potęgi przymnożył. Chociaż bracia mieli swe
wydziały na Wołyniu, jistotnie jednak wszystkie da-
wne księstwa: Przemyskie,Zwinogrodzkie, Trembo-
welskie, Perjasławskie,Kijowskie umorzone i w je-
dno państwo spojone zostały. Księstwo Halickie
obejmowało obie strony Dniestru, Pripeci i Dniepru.
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Cała krajina od gór karpackich do Samary, od ujścia

Dunaja do ujścia Sożyi Bereziny, składała księstwo

halickie czyli Ruskie. Jak myśl jedności w Lechii,

osłabiła i zmieniła prawa dynastyczne, tak: podobny

miała skutek wtóm księstwie ruskićm. Wpływ są-

siednich, Lechji i Węgier stawał się coraz jawniejszy.

Danjel młodociane lata w tych krajach spędziwszy,

oswojił się z niemi, umiał jednać z ruskim obyczajem

obce nowości, umiał zbliżać i jednać sprzeczne ztąd

wynikające stronnictwa, a niewyczerpana w nim łat-

wość przebaczania, uciszyła burzliwe bójary. W. za-

targach z Polską zdobył Lublin, czym obrażał dwór

Rzymski, z którym chciał niejakie zawrzeć umowy.

Bolał nad tym, że mimo rozciągłości państwa i świe-

tności dworu swego, musiał uniżać się Mogułom. Ob-

myślając jakby Ruś i siebie wyzwolił, w nadzieji że

rycersta łacińskiegowsporcie uzyszcze, przyrzekłdwo-

ro wi rzymskiemu, zaprowadzić w swym kraju obrząd-

ków unją. lnnocenty IV.,śzsyła tym końcem legata,
który w Drohiczinie chełmskim, Danjela, wedleumów

unjatę, na króla ruskiego 1246 ukoronował.  Dan-

jel, pokryty kołpakiem ruskim, przyodziany w dołman

i strój z węgierska, pełny świecideł i brzęczade-

łek wziałzrąk łacińskich koronę do którćj słuszny

miał wstręt. Niekorony mu było potrzeba, ale bra-

tniego wsparcia, którego od dworu rzymskiego nie-

pozyskając, żaniechał z nim zwiąsków. Przeminęło

królestwo, wszakże mu ułatwiło cząstkowez postron-

nymi łacinnikami związki zPolską, Krzyżaki i Wę-

grami. T>go odłączało niemnićj od tój Rusi, która

Mogałom slużyła, jak to, że Ruś katolicko-kijowska,

bratnie uczucia ku Polszcze chyliła.
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z 47. Moskwa tatarska,

- Jinny legat Innocentego IV., jechał koło 1252,
% strony załeskie, odwiedzić wielkiego kniażia Ale-
xandra newskiego, powolnego, i wiernego Mogu-
łów sługę. Uwiadamiał knrazia papież, że od swe-
go gońca do hordy wyprawionego, dowiedział się,
jiż ojciec Alexandra pragnął wejść na łono matki ko-
ścioła, a przeto jako głowa chrześcjaństwa, wzywa
kniazia Alexandra, aby porzucił drogi błędu, stał się
powolny namiestnikowi boga, czyli co jedno jest,

„bogu sameńu, i uznał kóściół rzymski za matkę swoję.
Alexander naradziwszy się ze swóm duchowieństwem,
"wdługićjodpowiedzi udowodniał, że nie był w błę-
dzie. Został tedy kniaź, osobny, i niemieszał z za-
chodem, ani z Europą, pozostał cząstkąMogolsko-

tatarskiej potęgi. Duchowieństwobyło odeń w do-
godniejszćm położeniu, bo w hordzie życie jego nie-
jest narażone, bo baskaki od niego niewybierają
pogłównego. Używająęśw swćj prawowiernćj ow-
czarni, powagi i pomocy, jakićj: mu nadawały,
kormczaja kniha czyli nomokanon świćżo na ruski
język przełożonyi ustawa Włodzimirzowi wielkie-
'mu przypisana, przywiązywało się do carskiej wiel-
kiego kniazia dostojności, dawało mu błogosławień-
stwo. Metropolja ciągnąc się za carską wysokością
w Kijowie upadłą, powoli się przeniosła za iasy.

Metropolita Piotr 13143wraz z wielkim kniaziem
do hordy jeździł; do carahana który zatwierdził
wszystkie prawa, preregatiwy i własności ducha-
wieństwa, bo mówi han, duchowieństwo modli się

za nas, nas protegujeidodaje siłybroninaszćj. Nie
tak było z wielkim kniaziem, wyrokiem tegoż hana
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1319, haniebnie i okrutnie straconym. Carska wiel-

kiego kniazia dostojność, nieśmiała jeszcze przybie-
rać tytułu cara, bo hany łatarskie były carami,
a wielki kniaź był jich poddany i wszystka moe
kniazia na potędze hordy stała, przez tej ostatnićj
siłę, ugruntowała się. Kniaź powywracane miasta

na nowo zaludniając, jinne w nich rozporządze-
nia' poczynił, do carSkićj polityki stosówniejsze; sto-
liceę nową w Moskwie założył. Do nićj metropolici

kijowscy 1353 dojeżdżali, w nićj schismy metro-
politalne 1354—4379; 1383-1390, 1415—1419,

otuchę znajdywały; w nićj nareszcie od kijowskićj
odosóbniona 1448, 1458, metropolja, siedlisko.

W tćj stolicy Moskwie, do carskiego kremlu, wol-
no tylko pieszo wchodzić, aby bić ezołem przed
kniaziem.  Absolutizm, wsparty siłą tatarską, pod-
niósł tam potworne oblicze, którego wzrok odrę-
twiał i martwymi czynił, wolności i swobody sła-
wiańsko-ruskie. Korzyli się przed nim w dworzan
przedzierzgnieni kniazie i bojary: grażdanie stracili
prawdę, muże i chrześcjanie, stawali się niewolni-

kami niewolników. Jjmie cbrześcjan, jako wyraz
zniewagi w uściech tatarskich, stawał się takimże

w uściech dworzaństwa i kniszia. Lud cały tego
nowego państwa, przetwarzając ruski język na
zmieany djalekt, krajowi swemu, chcąc nadać Rusi
jimie, którego wymówić mie umiał, nazwał go
Rossją, jinnóm od Rusi carstwem czynił. Wielki
kniaź Moskiewski w Rossyi, układał planyi przy-
rządzał szeregiipodstępy, aby Ruś zadławić. Dziee-
koodrodne Rusi, stworzone z żywiołów obcych,
sprzecznychi nieprzyjaznych duchowi sławiańsko-rus-
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kiemu, przemawia językiem sfałszowanym, przyo-
dziewa się mianem bądź Rusi bądź Słowian, aby

snadnićj bratnie ludy połknąć. Jest to państwo,
osóbne, nieprzyjazne, z obrębu tych dziejów które
opowiadamy, precz wychodzące. Dlatego uchylamy

nadal od pilniejszej uwagi naszćj ten odrostek wy-
krzywiony. Może on w bliskich pokoleniach rze-
czywiście duchem Sławiańskim i Ruskim odetchnie,
obali samodzierżski carism i zbrata się z ludami,
ktorym dotąd pęta przynosi.

48. Nowogród wielki i miasia okoliczne.

"Kiedy się powywracane miasta zaleskie na no-
wo odbudowywały i załudniały, kiedy jinne na
Rusi halickićj porujnowane podreparowywały, a Ki-
jów'w gruzach leżał: wtedy Nowogród wielki i wień-
cem otaczające go miasta, pędziły dni pomyślności
i swobody, odpodobnych zniszczeń losem ocałone.
Z wielu względów, nierównał się Nowogród mia-
stu Kijowu i niebył tak silnie pomurowany; ale
już miał nad nimniesłychanąprzewagę, że wśród
zbiegu sprzyjających okoliczności, posiadał pierwia-
stek życia, w którym w zamożność i ludność wzra-
stał, tak jiż miał wszystkie jinne grody przewyż-
szyć; który nadawał mu siły i sprężystości, tak jiż
się stał potężnym. Kto się zdoła oprzeć bogu i wiel-
kiemu  Nowogrodowi! 'powtarzało po eałćj Rusi
przysłowie. Przy jeziorze Ilmen, po obu stronach
rzeki Wołków zabudowane, na półtory mili się
rozlegało: Równie część targowa jak i Świętej So-
ti, pełne były cerkiew, których najmnićj siedm-
dziesiąt stało. ' Warowniejszą była część Sofijska
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; więcćj zamurowana. W nićj przy katedrze, dwo-

rzec arcybiskupa. Sama katedra, już dwa wieki

swego bytu licząca (bo zbudowana 1044—1054)

Świeci złocistą kopułą i czierema mniejszćmi wie-

żami. Wewnątrz dwanaście grubych słupów, dźwi-

ga jćj sklepienie; przybywające coraz malowidła na

nich są zawieszane. Przy wejściu od półwieku na

wrzeciądzach zawieszone podwojne. Lały je z że-

laza około 4180, napisami i rzeźbą przystroiły,
wspólne kilku artistów talenta, Rusina, tudziez Po-

laka z djecezji płockićj i Niemca z archidjecezji

magdeburskićj, dowodzące, że Nowogród nie miał

wstrętu do szukania dalekich z łacinnikami stosun-

ków. Rozciągłość krajin przez to miasto posiada-

nych, była wielką; w klimacie srozszym, ku mo-

rzu lodowatemu mnićj ludna, w okolicy bliższćj

wiele miast licząca. Torżek, wracając do swćj za-

możności, trzymał czołó, dumie kniazia twerskie-

go i napaści moskiewskićj; w stronie przeciwnej
Psków, swym wzrostem i potęgą zagrażał wyzwo-

leniem z pod opieki i zalezności, Smoleńsk, Wi-

tepsk, Mścisław, Połock, zbliżone do Nowogrodu,

nie samóm położeniem, ale oraz powodzeniem i re-

publikanizmem ludu, toworzyły osobne państwa

czyli kniaziostwa. Smoleńsk większy nad  jinne;

pyszniąc się. niedawno zbudowaną, w piękności

jinne prześcigającą świętego Michała cerkwią miał

kniaziów dziedzicznych; podobnie sąsiedni mu Mści-

sław. W Witepsku i Połocku ruch ludu więcćj prze-
miewiał dorywczymi kniaziami, albo się bez nich
obchodził. Nowogródwielki, ufny w swe wszech-
władztwo ludu, niemiał wstrętu, trzymać się Ffo-
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tomków Bogolubskiego i Moskwy gdzie się tytuł
wielkiego kniazia ze swą metropolją rozgaszczał.
Wkrótce zbieg okoliczności i los, rozpędził te mia-
sia-w różne stanowiska, wszakże jich ówczesny po-
lityczny charakter, oraz jich handlowe położenie
i stosunki, utworzyły z nich osóbny od jinnyh . d-
łam rozpadłćj Rusi. asżaj

49. Handel i %atargi miast ruskich % Niemcami.

Na początku opowiadania naszego, nadmieniliśmy
jsk w Prusiech i Liwonji powstały dwa zbrojnych
moichów niemieckie zakony, mające na. celu wojo-

wanie pogan. Wezwali oni w pomoc Duńczyków,
którzy 4216 w Estonji zasiedli i potworzyli biskup-
stwa niemieckie; wtedy, gdy Szwedzi Finlandją
i Karelją podbijali. Ród niemiecki na wielu pun-

ktach zetknął sięz Rusinami, tym rychlćj, że Ru-
sini nieraz wybierali daniny od lettońskich i czu-
chońskich ludów, że Połoczanie, wdarłszy się do
Łotyszów, rad Dźwiną twierdzę Kukenojs a Psko.
wianie zarwawszy ziem czuchońskich, Peczorz, Iz-
borsk, Niedzwiedzią głowę i Jurjew, wystawili, Przez
to zachodziły zatargi i zacięte boje, Rusini stawia-
jąc opór wdzierstwu zaborczemu Niemców, sprzy-
mierzali się z pogany. Lecz oprócz nieprzyjaźni, jinne
miast ruskich zachodziły z rodem niemieckim sto.
sunki. Jeżeli mnichy, grafy, króle i biskupy nie-
mieckie łotrowali, i szukali pobojów ; swobodne mia-
sta tego narodu, tworzyły przemyślne i handlowne
osady z sobą się sprzymierzające. Związekjich han-
seackim zwany, napełniał swymi okrętami towarem

ładownymi morze baltyckie. Nad jione w tym ruchu
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handlowy.n miasta, odznaczyły się Lubeka, Riga, oraz
wyspa Gotlandja z miastem Wisby. Ruskie miasta
o których mówimy, niebyły na to obojętne gdy liczni
kupcy hanseaccy jak goście do nich przybywali
i w nich przemieszkiwali. Od nich biorąc, wosk,
niód, ryby, futra, skury i różny mnićj wyrobiony
towar: dostawiali jjm ryby z oceanu i co płodził
przemysł Flamandów, Włochów, Niemców. Miasto

Smoleńsk i kniaź jego Mścisław Dawidowicz, za-
warło 1228, uroczysty traktat handlowy z Rigą
i Gotlandją. Układy podobne zbliżały jinne miasta,
a gościnność jich zaręczając swobody Lubeczanom,
Riżanom, i jinnym, dozwalała jim mieć własne skła-

dy, których Hansa od 1276 w Nowogrodzie wiel-
kim miała cztery. Niebyio boju między miastami
tyłko przyjaźń: a gdy raz 1228 kniaź Nowogrodzki,
podburzył Nowogrodzian przeciw Riżanom i wzy-
wał pomocy Pskowa: odpowiedzieli mu Pskowianie:
Masz przecie rozum, wiesz że ludzie są bracia,
chrześcjanie czy niewierni, roduśmy jednego. Nie
do nas wojować jinnowierców lub karcić błąd.
Ażaż nieroztropnićj żyć w pokoju? wtedy, polubią
nasze, łagodność i cnotę, a z przyjąźni upodobają

i wiarę naszą. Zatym, i Nowogrodzianie odmówili
kniaziowi usługi. Ale w tymże 1228 roku, Niemcy
wydzierali Jurjew czyli Derpt, Pskowianom; nieba-
wem 41241 sam Psków chwilowo opanowany był
od mnichów: dawał jim wszakże silny odpór. No-
wogrodzianie odnosili nad Szwedami zwycięztwa,
a mianowicie nad Newą 1240, gdzie jim przywo=
dził knisż Alexander.
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50. Nowogrodu wielkiego I miast sąsiednich

gminne urządzenie. t

Było to we zwyczaju miast owych, że napaslo-
wane od nieprzyjaciela janiego, były łatwe wcho-

dzić z nim w układy, zapraszając go do siebie
i stawiając go na czele rządu. Ufne w swą we-
wnętrzną siłę, sądziły że przez to, rozzbrajajągo;

a przyswajająe, znajdują w nim sługę i obrońcę
przeciw jinnym nieprzyjaciołom. Na tćj zasadzie
oparty Nowogród, puszczał do siebie Waregów_
kniaziów plemienia Rurika, a z koleji Zaleskich
wielkich kniaziów Moskwy potomków Bogolubskiego.
Wyniesiony lub przyjęty na kniaziostwo, obowia-
zywał się pod przysięgą, pismem, poświadczonóćm
podpisami arcybiskupa, posadnika, tysiącznika i jin-
nych dostojników, że zachowa wszystkie prawa

"1 naprawi złe poprzednika swego, że tylko krajow-
ców użyje tak do posług rządowych jak i handlo-
wych, nikomu niedopuści posiadania ziem, tylko
obywatełom. żadnego wyroku niewyda w nieobec
ności posadnika, niedopuści świadczyć sługom, nie
przedsięweźmie wojny bez przyzwolenia ludu. Do
rozrywek, wypoczynka i łowów miał sobie czas .
oznaczony. Innego tytułu kniaziowi nieda vano tylko
gospodin, to jest pan. A niech jjm w czym uchy-
bił, coby jich obawę obudziło, lub jich gniew roz-
paliło; dzwon, wiecowy kołokoł, uderzał na trwogę
i w ówczas w całćj uroczystości, w całćj sile i gro-
źbie objawiło się wszechwładztwo ludu. Co żyło
jimieniem obywatelstwa uczezone, umnie się na
'wieca zbiega i rozważa. Nie obchodzi się to bez
częstych zaburzeń. Gminnowładztwo jest w całej
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świetności, w całóm życiu. Stepennyji posadnik,
wybierany rok rocznie, jinne dostojniki podobnie;
bojary także byli wybierani z żiteli, czyli żilców,
tojestzobywateli dostatniejszych. Wszakże zie.
mianie jimienici po całym kraju rozsypani rzadzićj
mogli obywatełskiego prawa używać, gdyż wszystek
ruch w samóm tylko mieście, w samćj stolicy był
zamknięty. A czerń, czyli liagli, to jest uciążeni
ludzie cudze ziemie uprawujący, poddani niewolni,
w żaden sposób do swobód obywatelskich przy-
stępu nie mieli. Gdyby przyszło Nowogrodzian
owego czasu porównać z obywatelami jinnych le-
goż czasu krajów, wydałiby się barbarzyńcami bar-
dzo opodal stojącymi od tych co w cywilizacji ma-

terjal:ej postępując, tyrannizowali w zachodnićj Eu-

ropie, lub przed małymi tyrankami karku uginali.
Lud Nowogrodu, prosty, surowy, gruby, pojął i do
wysokiego stopnia urządził swą wx
wieków ją utrzymywał. Widać bę
me, życie ogniste. Na jich obradac
strzega ruchu, niż gadania: jedna m v krótkich
wyrażona wyrazach, jedno słowo, przenikało jak
jiskra gmin zgromadzony i wybuch rozniecało

w też ślady szedł Psków, młodzieńczy Nowogrodu.

wielkiego odłamek, Połock nie mnićj był żyjący.
Niepuszczając w SOpaić swych zasad i swego
zwyczaju, miasta te znalazłszy w tych czasach nie-

przyjaciół w Litwinach, z pomiędzy nich obrońców
swych granic i wolności zwabiali. Pierwszym tego
przykładem był 1235 Ringold w Połocku.

3 —g1GK%—
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BTBWT PERIOD PIERWSZY
od r. 1235 do 1315 lak 80.

DOWÓDZCY NAJEŻDŻAJĄ, DAJĄ MIASTOM OPIEKĘ,
MŚCIWIE SIĘ MORDUJĄ, POWINOWACĄ Z RUSIĄ,

POGAŃSTWO SIŁĄ.

(51. Krzyżaków i mieczowych wzrost na zie-
3 miach Lettońskich.

i Kózyłownicy Niemcy i jinnego narodu, wspiera-
jąc usilności zakonów, kawalerów mieczowychi krzy-
żackich, pólężnie wojowali narody pogańskie mię-
dzy finlandzką odnogą a Wisłąpołożone. Oba za-

kony, Mieczowych i Krzyżaków mając jeden cel
działania, układały plany złączenia się pod jednego
wielkiego a, co nastało 1234; a na pognę-
bienie Li , Łotwy z Kuronami i ISemgala-
mi, oraz mbów z jionymi Pruskimi ludami,

tworzyły państwo zakonne, które ludzkość i mo-
ralność obrażało. Okropny ucisk i  niewolnie-
two, oręż i rozpalone stosy ujarzmiały lub wytę-
piały Prusaków i Łotwę. Oburzało to z jednej
strony Rusinów, z jinnćj przerażało więcćj tak
Swiatopełka co Leszka białego zamordował, jak syna
jego Mestwina. Oni jedniprzewidywali całe niebes-
pieczeństwo ze wzrostu krzyżackićj potęgi, i kiedy
Rusini ubijali się bez planu o sąsiednie pogaństwo
z mieczowymi: wtedy Swiętopełk, mąż mocnego
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kroku, poruszał 4244, już w niewolą popadłe Pru-
saki i "stawiał czoło lat dwanaście krzyżakomikrzy-
żownikom. Jeśli niepodległości Prusakom nieodzy
skał, wyjednał jim przynajmnićj ulgę, a powściągał
nagły wzrost zakonu. Gdy jednakże nikt przyszło-
ści jak on niewidział, nie miał pomocy, i zakon
krzyżacki się mnożył w potęgę, a zwojowawszy
Prusaki sąsiadował Jadźwingom czyli Sudawom
i ŹŻmujdzi. Mieczowi zwojowawszy Kuronów, Semi-
galów i Łetgalów czyli Łotwę, sąsiadowali Śwajisi

i Litwie. Było to już ostatnie stanowisko rodu Let-
tońskiego który się dzieli na dwa szczepy, to jest
pa Sudawów i Jadźwingów, i na Żmujdź i Litwę.
Pierwszy niezadługo upźdł i zniknął; drugi dłużćj
wytrwał i przeobraził się. Mianowicie tedy koleje
drugiego w podrobionych perjodachrozważać mamy.

52. Litwanapoleboju wywołan: ..Ringold.

Między Prusakamii Kuronami leż żmujdź, jakby:
wieńcem od dałszego lądu Litwą otoczona. Żmujdź
i Litwa jest jeden lud: a chociaż niesnaski niekiedy
je różnią, jeden interes pospolicie wspólne działa-
nia stanowi i Ścisłe bratnie zwiąski kojarzy. Litwa
więcćj od pobratymczych narodów w głąb” lądu
pomkniona, w lasach swojich, dłużćj od jinnych
cichy swój bytwnieznajomości pędziła. Powszech-
nóm przez miecz apostolski pogaństwa nawiedze-
niem dotkniona, dała się poznać tak, jak Prusacy,

Łotwa i Sudawi. Niewidać zrazu różnicy między
ludźmi: lad wolny i w całości równie biedny, mało
potrzebujący, a potrzeby własnemi siłami opatrujacy.
Związany w familje, w których swoboda niewiast
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doznawała ścieśnień. Religijność stanowi powsze-
chniejszy węzeł towarzyski. Religijny język i wyo-
brażenia nie mało się rozwijające i pomnażające
wpływem poruszenia umysłów i chrześciaństwa.
Bóg Piorun zeswymi towarzyszami po upadku Pru-
saków nad Niewiażą przyćmione liściem dębu zna
lazł ołtarze. Wajdeloci kaplanie śpiewają ukazującą
się sławę ludu co niepodległości broni, a wielki
kapłan kriwe kriwejto jest znowu niejako wyrocz-
nią i ojcem ludu. Pokonani w sąsiedztwie bracia,
otaczają wespół z Litwą niegaszony ogień Znicz,
zanosząc do nieba żale krzywd swojich, opata.
jąc braciom Litwinom koleje swych losów. Bóg
Kawas (kawa bój) powołuje do boju, a bogini Le-
twa, swoboda, roskosz, z bożyszczem Lelwanis,
pocieszeniem w przygodzie siają się Litwinom ha-
słem do bronienia wolności. Budził się umysł Li.
twy, podniosło serce; wywołani zostali ma świat,
który dotąd obojętnym był dla nich, Wąęsiępująo
Litwa z lasów, potrzebowała wodzów wadas, wa-

dimas, którzysą z języka ruskiego wnet kniaziami
nazwani, a z języka skandinawskiego kunigas, kró-
lowie czyli książęta. Było jich wielu, a zrazu nie-
było żadnego nad nich wyższego. Do wybiegania
ze swych ognisk i zaciszy, niebyło zrazu dla Lilwy
otwartego jinnego kraju, jedno Ruś: od „jinoych od-
cinały ją jeszcze posady bratnich ludów. Gdy nad-
szedł ten czas że Litwa dosiadła małych a skorych
koni swojich i poczęła się od 1183 rozpędzać po
Rusi, przerażając odgłosem swćj trąbki, a łupieżą
do tałarskićj podobną; kiedy nadszedł czas w kió-
rym, zniewoloną jest silnićj niż kiedykolwiek zakop-

*
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ciałych chat swojich bronić, wtedy z początku ży-
wy entusjam, porywając w wielkićj jilości gmin na-
rodu, nieodróżniał pojedyńczych osób, pojedyńczych

bohateró?v, ponieważ w takićm uniesieniu, wszyscy
są równie dzielni. Tym pierwotnym zapędem prędko
doznały napadów zadnieprskie strony i granice No-
wogrodu wielkiego. Już te napaści były w swój

' mocy, gdy się najazd Tatarów ukazał; wywołane,

powodzeniem broni zachodnićj, powszechnóm Łet-
tonów wstrząśnieniem, a nie tatarskiemi najazdy,

które tylko ułatwiły Litwie trapić Rusinów, pognę-
bionych i zrujnowanych. Naczelnicy wojaków Lis
twinów, szukali pewnych stanowisk ze swymi po-
cziami. Rinolu był jednym z pomiędzy nich, który
takowych w Litwie i między Rusinami szukająe,
przesiadywał w Kiernowie, i, jakoby kniaź jaki pa-
nowanie i państwo sobie zakładał. Opanował na-
wet 1235 miasto Połock i w nióćm kniaziował wspól-

nie z Mingajłem czyli Michałem, któremu rządy po-
lecił. Jest to może pierwszy przykład, w którym
stronnictwo rzeczypospolitćj raskićj, powierzyło się
Litwinowi. Od tego czasu w Połocku zwykle stron-
nictwo litewskie przewodzi. Po zgonie Ringolda
Mendog czyli Mindowe dzielnie na czoło wojujących
wystąpił.

53. Mindowe litewski król.

Powiadano że Mindowe, zamierzając rej wodzić
w swym narodzie i władzę uzyskać, wyprawił
swych synowców przeciw Rusinom w nadzieji ze
tam poginą. Synowcowie ci, Towciwił, Wikind,
Erdziwił Montiwiłłowicze, zdobyli Połock, Witebsk,
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Smoleńsk. Pozdobywali te wielkie ruskie miasta,
rzeczypospolite czyli kniaziostwe, wktórych przez
ochrzczenie, prżyswojili się Rusi; stając się, albo
praw rżeczypospolitćj i jćj granie obrońcami, albo
stronnictw gminnego lub możnych naczelnikami.
Stryj jich Mińdóowe, mąż dzielnego ramienia, koło
Słonimia i Nowogródka, nie mnićj ruskich żiem,
prostym najazdem i ujarzmieniem pozdobywawszy,
chciał byćsam jeden wielkim kniaziem Litwy i Żmuj.
dzi, a tem, wielką część ludzi narodu swego obra-
ził i odstręczył; chciał sam jeden być panem zdo-
byczy i strohnictw litewskich na Rusi, a tóm od.
rażał od siebie i oburzał Rusinów. Pomordowaw-
szy niektórych dowódzców i pokrewnych, stał się
niebespiecznym dla jinnych. Wywołał tedy synow-
ców do zemsty; nastając na udzielność i niepodle-
głość miast ruskich, wywołał jich broń na siebie,
którą synoweowie kierowali, bo wyszedłszy na
kniaziów ruskich, sprawę ruską i jój swobodę wyo-
brażal. Niemniej przeciw Mindowemu byli mnichy
od dolnegó Niemna i od Semigałji postępujący, oraż
król Danjel od Polisia sąsiadujący. Danjel w tra-
ktaty z Krzyżakami wchodząc, snadno poruszył
książąt rusko litewskich, Montiwiłłowiczów, tudzież
ludy lettońskie Jadźwingi, Żmujdź i Kurony. Min--
dowe w ostępie zmówionych nieprzyjaciół potracił
Słonim, Wołkowysk, które Dańjeł pobrał; tracił
okoliczne stanowiska. Zewsżąd przyciśniony, szu-
kał środków rozerwania zmowy nieprzyjaciół i dźwi-
gnienia się. Traktował z krzyżakami i do dworu
rzymskiego odwołał się. Przyjęcie chrzta umniej-
szyło mu nieprzyjaciół otwartych, wyjednało od
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Innocentego IV koronę królewską. Był tedy 1252,
w Nowogrodku koronowany i fundował biskupstwo
litewskie. Lecz nowe tytuły i traktaty, dając mu
nieco fałszywćj otuchy, niesłychanie poniżyło i jego
i narodowość litewską. Pomimo układy z dworem
rzymskim, wdawali się w sprawy Litwy, zbrojne
mnichy, stawali w jego czynnościach przeszkodą,
podciągali go pod swoje rozkazy. Zniecierpliwiony
Mindowe, rzucił chrześciaństwo, szukał sił w po=
gaństwiei narodowości. Z nim jak z królem po-
gańskim ruszyła Litwa i Zmujdź; poruszyli się i po-
wstali Kuroni i Łotwa, Sudawi czyli Jadźwingi znie-
woleni walczyć wspólnie, nareszcie, porwali się do
broni 1261, Prusacy. Mindowe, jak król litewski
i pruski. gościł w Prusiech, a łupił Inflanty, Ma-
zowsze; Smoleńska, Czerniechowa i Nowogrodu

ziemie. Świetnemi wojennemi czyny, tworzył dla
siebie i następców państwo litewskie. . Wzięło się
tóż i chrześcjaństwo do czynniejszego działania.
Ogłoszone wyprawy krzyżowe, wspierały zakonni
ków: Polacy i krół ruski Danjel, nie byli nieczyn-
nemi; Danjel ściągał i wiódł na Litwę nowego nie-

przyjaciela, to jest Tatary.

54. Danjel zwabia Tataty.

W takim stanie były okolice bałwochwalcze, tak
dwa królestwa łacińskie na Rusi, na Litwie na krót-
ką chwilę zabłysnęły i tak w roztargnieniu i w ogniu
okolice tworzącego się państwa litewskiego trwały,
gdy Danjel znowu wydźwignąć się z jarzma mon-
golskiego usiłując, dla ukojenia podejrzeń, wyzwał
ich ze step i hordy. Przybyli 1260 Mogułowie pod
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dowództwem TelebogaiNogaja dać dowody przyja-
źni i doświadczyć rzeczywistości. uświądczeń, ażali
jim wierny Danjel? Wspólna z Tatarami na Litwę
wyprawa, poniszczenie przez samego Danjela, sto-
sownie do jich woli, niedawno stawionych warowni,
cierpliwe znoszenie pobytu Tatarów, póki łupieży
Polski nieskończyli, były dowody ścisłych zobopól-
nych stosunków tudzież wierności Danjela,który tym-
czasem dla bezpieczeństwa osobistego, do Węgier
ujechał W podobnych wypadkach Tatarzy, nie mie-
wali na celu zdobyczy krajin, tylko zdobycz łapów
ijeńców; Ruś południowa doświadczyła nieraz po-
dobnych klęsk, ale Tatarzy przestawali myślóć ojćj
utrzymaniu pod swóm panowaniem. Jedność głownej
złotćj hordy Mogułów, poczęła się szczepić na wiele
głównych hanatów, a wkrótce, zapełniena kilka oso-
bnych rozerwała. HordaKapczacka w północy ka-
spijskiego morza około WołgiiDonu zasiadła, od-
rywając się,Najgroźniejszą Sła wiańsczyźnie pozosta-
ła. Wszakżei ta Rusi kijowsko-kalickićj,ustawicznie

trapić niemogła, a wkrótce spotykając się z wyle-
wem Litwy, przed nim ustępowała, sama domowemi
lub w jinnych stronach wydarzającemi zajściami tru-
dzona, Ruś tedy czerwona tak się uczuła niepodle-
głą, jak niepodległą była Polska; równie na najazdy

narażona. Niedługo po ustępie Teleboga i Nogaja,
był koniecz Jadźwingami, Danjelemi idzie: oraz

_ z Alepsem ostatnim kriwe kriwejto pruskim 1263—
1266. Ten ostatni, sam się stawił przed krzyża-
kami 1264, i dopraszał chrztu, oświadczając, że prze-
żywszy wiek długi, przekonał się, jiż bogi jego, prze-
stały być mocne. ( :
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55. Jadźwingi i Sudawi wylępieni. ©

Papież Innocenty IV podarował był Polakom pod-
dawaiących się 1253 Podlasian. Jadźwingami albo
Sudawami zwanych, a to dla tego, aby jich od na-
paści mnichów ocalić. Lecz krzyżacy na to niezwa-
żali, do Sudawów się wdzierali, którzy postrzegli,
że niemają oczekiwanćjod Polski pa Wtedy Min-
dowe naglił Jadźwingów do broni. aby wspólnych
walczyć nieprzyjaciół. Zerwanie się jich do broni,

sprzymierzyło 1258, Bolesława V wstydliwego z Da-
njelem sprzymierzeńcem mnichów- Jadźwingowie wo-
jowani byli: Danjel korzyści z tego odnosił. Naród
niezaprzeczenie szczepu leltońskiego, odróżniał się
jednak wejrzeniem: Lettońcy powszechnie małego
wzrostu, zsiadli, mnićj dbali © przystrojenie zwierz-
chnie, ui o pogrzeb ciał często pałonych.  Jadźwin-
gowie wzrostu wyższego, postawy więcćj rozwinio-
nćj, zawieszali świecidła, nosili pierścienieiłańcn-

- chy, grzebli ciała na przeznaczonych na to miejscach.
Zdaje się że ciwilizacja materjalna byłau nich nieco
wyżćj podniesiona. Nazwa jich ziem Podłasiem lub
Zapuszczańskim, nie okazuje tak lesistćj krajiny jak
Polisie lasem okryte, lub puszcza od Żmujdzi oddzie-
łająca. Kraj otwarty miał rolnika, co ziemię uprawiał
i zabudowywał. Wszakże niewidać aby u nich pier-
wotna ludzi równość i gminy porządek w czemkol-
wiek osłabione były. Lud walczy, ma wodzów licz-
nychi zgodnych, nieprzyjaciel wyższego nad jinnych
między nimi odróżnić nie umie. Walczą dzielnie jak
bohatery; walezą o wolność i niepodległość wszyscy,
giną wszyscy. Zdobywca jich bezludnćj ziemi, nie-
pośledził pozestałćj jakićj klassy ludzi, coby pozo-
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stała odłączona od powszechnój narodu koleji. Dolą
nieszczęścia prześladowany naród Jadżwiagów czyli
Sudawów, miotany niepoczciwością krzyżaków, nied-
balstwem Polików, wdzieraniem się Rusi, jakąś do
niego Litwy odrazą, wszystkich sąsiadów sobie po-
niechęcił. Przyszło za Bolesława V wstydliwego do
ostatnich z nim bojów. Złamańy 4264, na wielu bi-
twach, naród Jadźwingów przez rycerstwo polskie,
prawie wytępiony został. Niedobitki, z siedlisk swo-
jich uchodzące,schroniły się do Litwy Północna
część, Sudawów jimie nosząca, w którćj stało głó-
wne miasto Denowe Jaćwieżińćm zwane, dłużej się
opierało. Pozostały jeszcze kwiat Śóródłi Pruskiego
tu się skupił. Sudawce, 6000 konnicy, 8000 pie-
chóty w pole wyprowadzali; role żyźne pięknie
uprawiali. Połowa tćj krajiny dostała się LitwieiŹmu-
dzi; uprawiali. Połowa tćj krajiny dóstała się Litwie
i Źmujdzi; a połowę 1282, 1283, zachwycili krzy-
żacy z nazwiskiem SudAwji. I wytępiłi jej ludność
tak, jiż ledwie siedm pozostało okolic osadnikami
elidzóżiównikiśni wzmochiońych; resztę kraju pokryły
lasyipiasek. Rozbiegła ódrobina tego narodu, nad
BugiemiNarwią wyciętego, jeszcze razy kilkanaście
przypominała jimie Jadźwingów, wszakże bytowi
tego narodu koniec gwałtownie był położony. Podla-
ska ziemia przez PolskęiMazowsze zamknięta, pra-

wie wyludniona: powoli i nie raz, polskiemi albo
ruskiemiosadnikami zaludniała się. Nurty powol-

nego Bugu, podmywają dziś w niektórych miejscach
brzegi lądu, odsłaniają kości znikłego ludu; łopata,
przekopując w okolicy Hańczy kanały w szczernym
piasku, dokopuje się w głębi kiiku stóp uprawnych  
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niw Jaćwiezskich, tak wysoko niepłodną zasutych
WaTSiWĄ "SE „7%

56. Swarno, Lew halicki.

Po zgonie Daujela 1266, jego państwo, lubo
w nowy podział poszło, jednakże utrzymywało pe-
wną jedność, którą Danjel zaprowadził. Haliczi naj-

znamieniiszą księstwa część posiadał siostrzeniec

Swarno, wielce od Danjela miłowany; a nad całą.
familją zdawał się mieć zwierzchnictwo Wasilko
brat zmarłego, we Włodzimirzu od 4225 władnący.
Lecz Swarno probowałlosu, związał się z Litwą
i targnął na Polskę. U rzeki Piety 1266 walną stra-
cił bitwę. To zwycięziwo zdawało się Polskę na

czas niejaki od Rusi zabezpieczać, tćm więcćj, że
powikłane z Rusią Litwy sprawy, tudzież wichrze-

nie Lwa najstarszego syna Danjela na Rusi do tego

się przyłożyło. A gdy pomarli Swarno 1266 i stary
Wasilko 1269, korzystał z jich śmierci Lew, i po-

siadł obszerne od ujścia Dunaju i Dniepru do Sanu,
rozległe państwo, ale niemiał mocy ojca swojego.

Za niego podrastały miasta i miasto Lwów nowo

wystawione. Za niego coraz bardziej wkradały się
różne łacinnikom właściwe porządki. Chciał on ze
Lwowa stolicę dla całćj Rusi utworzyć, do niej
'metropolją z Kijowa przenieść: ale niebyło potemu
dostatecznćj siły. Ani on, ani jego synowie nie
umieli. zapobiedz szerzeniu się na Rusi Litewskich
zdobyczy. Polska długo przez Ruś posiadany Lu-
blin 1245-1302, odzyskała, a pokrewnienie się po-

tomków Danjela z książętami Mazowieckiemi i Li-

tewskiemi zbliżało epokę umorzenia księstwa ha-  

I
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lickiego i włlodzimirskiego, przyśpieszyło przenarc-
dowienie Rusi czerwonej.

57. ©d zgonuMindowemściwe ubijatyki,

Wcześnićj niecó od zwycięstw polskich nad Ja-
dźwingami i Swatnonem, żyć przesiał Mindowe
1263. Obraził on Doumunda księcia Zanalszawskiego
czyli Uciańskiego, wydzierając mużonę. Doumund
uniesiony zemstą, zmówiwszy się ze Śtrojnatem,
Zabili Mindowe. Zaczóm Litwa wpadła w duży od-
męt, gdyż śmierć Mindowe wyzywała pomsię. Dou-.
mund uciekł do Pskowa i stał się z dzielnćm Litwy
rycerstwem, tego miasta obrońcą 1266—1299. Jinni
mściwym morde ginęli. W tym zawodzie, wystą-
pił mściciel, pozostały syn Mindowe, Wojsiełko. Był
en zakonnikiem, a wywołała go z monastóru nie
chętka panowania, ale jedynie obowiązek pomsty.
Lecz na Lćj pomście nieskońcżyło się. Lat dwa-
dzieścia od zgonu Mindowa, rozerwaną była Litwa
bratnią niezgodą, zakrwawiona mordami. Wojsiełko
niedługo pożył, zamordowany 1267 we Włodzimi-
rzu bezecną Lwa Daniłowicza zdradą. Trojden
1283 i jinni książęta czy dowódzcy rozrywali mię-
dzy sobą grody Kiernowa, Krewa, Trok, Nowo-
gródka. Słonimia i jinńe obierając je za stanowista
wypraw i zasadzek. Peluza syn Strojnata najdłużćj
dobijał się o panowanie i z krzyżaki zmawiał. Z»-
męt taki wyjaśniać się począł 1283, z panowaniem
Lutuwera i syna jego Wilensa w Ejragole dowa-
dzących. Ten drugi, na ostatek uchwycił w dzielną
bałwochwalczą dłoń swoję, Mindowa, dła sąsiadów
dolegliwą politikę. i j
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| Pskowie.

głowną Litwy siłą był
walczy, który utrzymywał zna-

edy wszędzie starodawnegobał-
aiii w Europie nad brzegami Bal.

-« ustępował kroku, i ludy z jego upad-
yswąniepodleglość, swą wolność: jedna
udnym razie Litwa, dała skuteczny odpór.
jednój zacieśniła się obronaniepodległości:

mwalezćj. Jim ciaśniejsze obręby; jim trud-
ze położenie, tym tęższe ukazało się działanie,

Wprawdzie zbiegały się dzielne niedobilki Prusa-
kow, Łotwaków; Jadźwingów, Sudawów, które za-
stępy Litwy  polężnie wzmacniały; wszakże w niej
samćj rosło bałwochwalcze samych mieszkańców

„ serce, zewsząd krs awym bojem przez chrześciany
dociśnięte. Jeśli zwady domowe nieco Litwę za-
trzymały zą. nesa syna Lutuwera, tych prze-
szkód niebyło. 'Wilenes wiódł skupione pod swe
znaki wojowniki. na wszystkie strony. Niewidać

w jego rzutach myśli zdobywczćj, w iego rzulach
na wszystkie strony jest wyraźny zamiar nieprzyja-

, cielaodeprzeć,wstrzymać, przerozić, osłabić, złu-
pić i łupież do swego siedliska przynieś. Trud-
niej mu byłodaieko zapędy czynić w posiadłościach
mnichowskich, bo się warowniami najeżyły; łacnićj
było nawiedzać Ruś i Połskę do, których łatwiejsze
znejazł drogi, tak przez wytępienie Jadźwingów,
jak przez anarchję w Polszcze, nienawiści wzajemne

książąt Piastów, aristokracje , fakcje i zdrady, w któ-
rych główną sprężyną był biskap krakowski Paweł
z Przemankowa, Wiedzeni od Wilenesa Litwini,
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rozciągali swe -, py

Lublina w Sandom... "ix.
cziekie. Z jedną tylko ie 083.
Litwa uniknąć niemogła: a w,
rodzie ruskim kultura, wiatła wpły»
nym a surowym Litwy umyśle. Dowódzcy Lu
obeznawali się z greckióm wyznaniem i wcha«
w związki małżeńskie z księżniczkami ruskiem
a nadewszystko z córkami kniaziów Twerskich. Po
trzebowała Ruś obrońców mianowicie aby Niem-

"'eów odpierać; potrzebowały miasta zbrojnćj po-
mocy gdy stronnictwa między sobą się ścierały,

gdy jaki kniaź na jich prawa nastawał. Litewscy
wojownicy zawsze chętnie się takowćj podejmowali
pomocy i obrony nieodmawiali, a niekiedy i sami
"wielcy książęta Witenes i następcy jego gotowi

byli usłużyć. Lecz obrońcy praw, miast i cerkwi,
w takim razie chrzcili się na ruski obrządek. Po,

spolicie w tych pierwszych czasach brali jimiona
chrześciańskie brzmieniem bliskie jich własnego.
Doumund w Pskowie był ochrzczony Tymofiejem,
Tymoteuszem. Jeśli przez przeciąg więcćj stuletni
wielu było dowódzców eo rzeczompospolitym
usługi wyświadczyli, żaden z nich nieuczynił co
Doumurd; żadnego kniazia nie było, coby tak dłu-
go jakićj rzeczypospolitćj wiernie przewodniczył jak
Doumund; coby tak wielką przeniósł w pł
pamięć, tak miłe zostawił w uczuciach miesz

ców wspomnienie jak on. Przez lat 33 od 126 w
"4299, dla Pskowian poświęcony, niezwyciężenymi
„ich czynił; pokój jjm wewnątrz zapewniał. Bił on
równie Niemcow jak i Litwinów coby się ważyli
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Psków niepokoić: w respchcie trzymał carskie wiel-
kich książąt moskiews'chpretensje. Po jego „zg0-
nie Pskowianie czczycpamiątkę zesłanego Jim z ła-
ski niebios męża, zachowali jego miecz w dalekie
pokolenia. Doumund niósł swą usługę iPołockowi
i tam lakże Czas jakiś 1281, 1299 ludowi przewo-
dniczył. W lat kiłka po jego zgonie Połock wpadł
był1307 w ręce kawalerów mieczowych, leczzdo-
bywcy utrzymać go nieimogli, oddali Witenesowi.

BUBYT PERIÓW WBUGŁ
od 1345 do 1386 lat 71.

DYNASTJA SIEBIE I ZDOBYCZE FEUDALNE URZĄDZA.
ZLEWEK LITWY Z RUSIĄ, POWINOWACENIE

SIĘ Z POLSKĄ. |

59. Usposobianie Rusi w którą Litwa się

| przeradza.

już za Lutuwera i Wittenesa, Litwa była pań-
stwem pewnćjrozciągłości, w. którym dynastja Lu-
tuwera sprawowała władzę najwyższąbez niczyjćj
w kraju przeszkody. Państwo to zamknięte odpo-
łudnia Polisiem od książąt kijowsko-halickich jimien-
nie należącym; od wschodu Smoleńskiem niepodle-
głym, który go od Moskwy odleglejszćj odgradzał;
z północy przytykało do rzeczypospolitych Nowo-
grodzkićj i Pskowskićj, oraz do ziem od kawalerów

8
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mieczowych . dzierżanych; od zachodu  przytykały
Polskai krzyżacy. Żmujdź jak osobny lud, nieod-
mawiała Litwie bratniej jedności. W tej rozciągło-
ści, pod. stórem litewskich kniaziów już więcej się
znajdowało na swóm prawie ruskich ziem, aniżeli
samćj Litwy. Podwójny jćj żywioł: ruski i Htęjysti:
sprawiał że siłą jćj najazdów i odporu było bałwo-
chwalstwo; siłą wzrostu i zaboru chrześciaństwe.

Urosło BR państwo na usposobieniach owego
wieku Rusi i zastosowańiu się do nich najezdniczćj
Litwy.  Usposobienie okoliczne, otwierało wzrost
dalszy.  Siemienne płemie Rurika, przestając na
włościach które mu los do dziedziczenia zostawił,

nie miało żądzy panowania; ci z nich co jeszcze
władali jakierni księstwami pod siłą pojęć wieku,
które jich ogarnęły, przypuścili dziedziczenie naj-
starszego syna po ojcu bezwarunkowie, jak to było
w familjach prywatnych zwyczajem, a w dynastjach
zachodnićj Europy prawem stanu; niemieli nawet
wstrętu dopuszczać do dziedziczenia swe ślubione

córki, swych córek potomki; całe swe udzielności

opuszczali dła jakowego Ocaleniapolitycznego któ-
reby się z myślą ludu tworzyło. A lud ruski zo-
bojętniony dla swych kniaziów, usposobiony bęł

przyjąć panowariie każdego, coby jego zwyczaje,

narodowość, cerkiew, uznał, a przynajmnićj szano.
wał, od rabuśniczych wdzierstw, od Tatarów za.
beśpieczył. Takjiz Litwaw sprężystości dzialania

swego, miała obszerne ziemie do zajęcia i urządze

nia. Jasno jednak bylo, że tym wzrostem, przena-

rodawiała się soma, że mogła osłabić śwę bałwo-
AE siłę przechodząc całkiem w chrześciań-
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Stwo ruskie. l byłoby to może nastąpiło, gdyby
myśl litewska nie była rozerwana pojęciem, że swych
zaciętych nieprzyjaciół tym jedynie rozzbroji, gdy
przejdzie w łacińskie chrześciaństwo. Już tę myśl
głośno objawił Mindowe. Litewskie ziemie, mimo
żażartćój z mnichami wojny, były otwarte, przejez-
dnym łacinnikom i opowiadaczom jich nauki. Jeśli
ludu przeciw sobie nie oburzyli, władze miejscowe
niekłopociły jich trudów,

60. Gedymina polilika,

Gedymin nasiępując po ojcu Witenesie, nietylko
nie umniejszył działania pogańskićj Litwy, ale go
owszem do prawdziwćj potęgi doprowadził. Wziął
się jednakże do jianćj wcale niż poprzednicy poli-
liki. Jile bowiemtamci,musieli utrzymywać Litwę

- od reszty Europy wyłączoną, tyle Gedymin usiło-
%ał ją w europejskie, to jest chrześciańskie dzia-
łanie uwikłać, ażeby się wspólnymi Europy żywiołami
utrzymywała. Jego słaraniem Litwa, lubo zawsze

bałwochwalcza położona pomiędzy greckim i łaciń-
skim obrządkiem, coraż mnićj do nich wstrętu mia-
ła, dła. chrześciaństwa owszem przychylniejszą się
dkażywała. Dozwalał Gedymin franciszkanom i do-
minikanom opowiadać naukę Christusa, stawiał jim
kościoły w Wilnie, w Nowogródku i chętnie po-
zwalał familji swej chrzóić się na rusinów; a gdzie
w ruskich ziemiachi miastach namieslników stańo-
wił, ci byli pochrzczeni. To jedno czyniło zno-
śnem pańowanie pogańskiego kniazia. Zdobył on
Pińsk; a Witepsk mu przypadł przez zaślubienie

Marji jedynaczki osłałniego kniazia przez syna jego
s8*
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Olgerda. inny syn Lubari, poślubił córkę kniazia
włodzimierskiego Buczę, zaczym. 4319, Wołyń cały
zajęty FA. z powodu że Bucza była dziedziczką,
Minsk, Połock, uznały go za pana; również 1320,
1330, kijów odTatarów trapiony : a pewny że bę-
dzie uwolniony od baskaków. Psków i Nowogród
wielki, nieodrzuciły Gędymina. przyjaźni. Nowo-
grodzianom posłał 1331, syna Narimunda któremu
Nowogrodzianie wydzielili ziemie i warownią Orze-
chowiec, na wyspie jeziora Ladoga zbudowaną,
którą miał strzedz i bronić ed napaści Niemców..

Szanował Gedymin prawa cerkwi, tudzież odwo-
ływanie się do metropolity, który wtedy w Moskwie
przebywał, w umowach szanowzł prawawielkiego
kniazia moskiewskiego, alesięszerzył i urządzenia

swe zaprowadzał. Czyli się zapatrzył na systemat
feudalny jaki Niemcy wprowadzali do swych zdo-
byczy, czyli to wynikało z własnćj jego myśli i po-
łożenia, Gedymin, stając się panem ziem. ruskich,
utworzył wnich feudalism. Niezważając na dawne

prawakniaziowskie,jużmocyniemające, rozdawał
ziemię książętomlub rycerstwu, a ci, otrzymane
ziemiewydzielali. niższymsobie, za co był osobi-
ście zaciągniony obowiązek, służby i opłat, oraz
osobistćj zależności, tak daleko, że małżeństwa bez
wiedzy i. zózwolęnić wielkiego księcia i wassalów
jego zawierane być niemogły. Jimie wassalów, len-
ników, z Niemiecprzybyłe, pomięszało się z ruskiemi
namiestnikami, „ kniaziami, ciwunami; pokłony i bi-
cie czołem przed panem, stało się toż samo co po-
nawiane homagjum. Sama tylko Żmujdź osóbno
w swojim dawnym charakterze pozostała, sąsiednia



W LITWIE DYNASTJA, 115

Litwa tak szerokonad Rusią panująca, koni: Czkiić

doznała mocniejszego wpływu Rusi i wrót Gkóż
Był tedy Gedymin wielkim kniaziem czyli królem
Litwinów i Rusinów, a biskup Rigi uznał g0za su-
żerena i wassalem litewskim został, Przebywał
Gedymin w Wilnie, i w nim warówne zamki bu-
dował; a z tćj stolicy swojćj, gdzie znicz gorzał
jasnym.płomieniem u stóp zamkowej góry, pisał
roku 1323, 26 maja do papieża Jana XXH, oświęd-
ćzając szózóką ochotę przyjęcia ckzażzizkakia byle
powściągnął Niemców i krzyżaków. Zjechali 1324
legaci do Rigi traktować i obecni byli dzikich
a bezbożnych postępków jakich się zakonnicy mie-
czowi dopuszczali. Już traktaty stanęły, gdy Ge-
dymin do żywego tknięty przestępstwami Niemców,
zerwał bezużyteczne z dworem rzymskim zwiąski,

szukał jinnych.  Sprowadzał chrześejaństwa 0-
wiadaczy franciszkanów, których podchwytywali
kawalerowie mieczowi i mordowali: sprowadzał
rzemieślników i ludzi pracowitych różnego naroda;
dawał gościnę Niemcom i Polakom, wojując zaś da-
wnym obyczajem z krzyżakami ii mieczowymi (ra-
ktował z hanseackiemi miasty ii z Polską.

61. Gedymin wojuje ma % £o-

kietkiem,

Wspólny nieprzyjaciel, wzajemne widoki, zbli-
żyły Łokietka do Gedymina. Chociaż Litwa była
dotąd nieprzyjazna Polszcze, pokrewnili się jednak
Mażowieccy książęta i niaktóćć familje Polskie z Li.
twą. Podobnie, zawierając 1325iraktacy Łokietek
z Gedyminem, spokrewnili się zwiąskiem małżeń-
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skim dzieci swoich: Anna Aldona, córka Gedymina,
poślubioną była Kazimirzowi, synowi Łokiętka; z nią
wróciło do Polski 24,000 jeńców różnymi czasy,
wnapaściąchLitwy z Polski wyprowadzonych. Tra=
ktat był zaczepny i odporny; nieprzyjaciel, Krzy-
żacy i onych sprzymierzeńcy. Nic na zbrojnych

mnichach, „najwyższy rozkaz papieski nie wymógł,
nie, kowialok chód: wśród. łoskotu przygłuszonych
dzwonów, a przy połysku gasnącega światła, mio-

taneklątwy, bo oni, pisał Łokietek, wolni odwstydu
i cnoty,nietroszczą się ani 6 cześć boską, ani o bo-

jażń bożą. Łakomstwo jich niemiało granie, niena-

wiśćdo rodu sławiańskiego i litewskiego nieuha-
mowaha. A jich potęga, była podówczas na Daj-
wyższym slopniu. Mieli w swćj posiadłości, od
Drawy iSłupca, Pomorze aż do Wisły, całe Prusy:
kawalerowie mieczowi Kurlandją i większą część

Inflant (których posiadanie wnet uzupełnili, naby-
wając 1346 od Duńczyków Estoują); _kraj szeroki
o „morze oparty, uzbrojony i resursów dostarcza-

jacy. Na morzu panowanie jich rozciągało wpływ

do wysep i do handlu, który bogacił i ułatwiał
środki do czynienia zaciągów. Wdzierali się oni

do Żmudzi, kraja bałwochwalczćj Litwy, i to do-
dawało a,„jeszcze mocy, bo pod pozorem krzyżo-
wych wypraw, ściągał się zewsząd lud Niemiecki
pod jich znaki; wdzierali się do Polski, o którćj
podbiciu albo rozćwiertowaniu wespół z jinnymi
myśleli, a przez to, mieli pomocod margrabiów
brandeburskich i króla czeskiego, zawsze się pol-

skim mianującego, z których każdy pragnął mieć
swój kęsek. Tak. był potężny nieprzyjaciel z któ-
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rym przyszło do wojny powszechnój. Krzyżacy
i krzyżownicy, Mazowsze, Brandeburcy iCzesi zje-
dnój strony stanęli; zdrugiój Polskai Litwa. Wspólna
sprzymierzeńców wyprawa, 1326, srodze niszczyła
marchją brandeburską. W następnym boju wzaje-
mne zniszczenia, zrządzały szkody stronom obu.
Natężone zostały usilności niemieckie 4329, 4330,

Jan król czeski przyciągnął krzyżakomw pomoc,
Było spalone Wiłno, opanowany Dobrziń i część
Kujaw. Riga od kawalerów mieczowych zdobyta.
Po nowych przygotowaniach, walna pod Płowcami
Łokietka 1331 wygrana, ocaliła Polskę, niezasłoniła
Kujawod zupełnego przez podbitych nieprzyjaciół
zagarnięcia. Wkrótce +Łokietek zeszedł z tego
świata1333, nadaremnie polecającsynowi, aby broni
nie składał. Kazimierz pokoju szukał. Gedymin
Łokietka'_ sprzymierzeniec, dłużej się z krzyżakami
ubijał. Bijąc się w Prusiech i na „swojćj ziemi,
z ładźmi Europy całćj, którzy się pod znakikrzyża
ustawicznie zbiegali, pod Wiełonąkoło 1340, z ogni-
stój strzelby, zastrzelony został: przekazując bój
dalszy | oczernić którzy oręża nie schowali.

62. Olgerdwystępuje.
Jawnuta z Jewny trzecićjGedymina żony Zzro-

dzon był niejako po zgonie ojca wielkim książęciem
naczelnikiem i zwierzchnikiem wszystkich. Lecz
poznali się bliżćj z sobą: dzielniejsi od innych _bra-
ciaOlgerd z Kejstutem synowie Olgi Wszewoło-
dówny. Obawiali się, aby obszerne Gedymina
państwonie rozerwało się między lennych knia=
ziów podnieudoiną włądzą, zatóm rugowali Ja-
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wnutę zwielkiego księstwa. Olgierd wielkim księ-
ciem został. Kazał on słuchać się wszystkim ru-
skimiA Jitewskim kniaziom. Obszerne jego państwo
od mórzabaltickiego „do morza czarnego, otwierało
mu zrozmajicony bój, koło Pskowa i i Moskwy, z krzy-
żakami, Polską i Tatarami. Długie jego panowanie

jest. wojęnne. Mocną dłonią trzymał on wszystkie
księstwa, a niebyłonieprzyjaciela, „którego by się

lękał, jak niebyło powodzeń i zwycięstw, któreby
go. nasycić i do. „zaniedbania przywieść mogły.
Dzieliny w olu, nie wzdragał się uwodzić ipod=
stępnie podchodzić: częścićj jednak, nagłość dzia—
łania i zręcznę utajenie zamysłu , jego przedsię-
waRdóy towarzyszyły. Pierwsze zaraz łata, oka-
załyirożnostronne jego rzuty i powodzenia. Skoro
pogroził|Pskowowi i Nowogrodowi wielkiemu 4346,
ać miał je sobie na zawsze powolne. Pobity

zsiech/narówninach Onkaja 1346, i nad Strawą
blisko Labiaua O, nieprzestał być równie strasz-
nym krzyżakoom.ję Zawierał pokój zwielkim knia-
ziem moski kim 1350, i z krzyżakami, obiecy-

wał PARA,gm. chrześcjaninem, upewniając
cesarza niemieckiego, że przybędzie do niego dla
przyjęcia chrztu, a to wszystko dła tego, że go
jinnez Polską i Tatarami wojły rozrywały. Przed-
miotemtyc ostatnich, była Ruś. Prócz boju z krzy-
żakami, jekolwiek miał Olgerd załargi, wszę-
aę„szło o ziemie ruskie. Ruś rozpadła od lat

na kilka r rozmaitości, była dziwnóm mocarstw
31 20007

.Wagłech, SRA Litwa i Polska się o nię

ubijali. E yfdępia,Rusi,tam, gdzie jćj
Ażywiołów : swobód i carizmu najja—
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wihiejsze osiadły ostateczności, w Nowogrodzie iMo-
skwie, tam więcćj się samodzielnościobjawiło, tant
trwalszy opór wlania się w jinnorodne ciała: tam
zaś, gdzie władzcy niemieli dość gibkićj despóti-
zmuyrószczki, a swobody ludu cierpiały, wycień-
czenie sił samodzielnych, ułatwiło przeóbrażenie
towarzyskie. Stan ten rozważmy "e w kd-
żdćj części.

63. NowogródiPsków wspierane od Olgerda.

. Z pomiędzy miast, które zajaśniały w stronach
północnych swobodami i handlem; Połock i Wi-
tepsk, zanikały jakoś w panowaniu Litwy, która
swą nową ujarzmiającą opiekę mad nimi ustaliła.
Smoleńsk, odnawiając traktaty handlowe z Rigą
1330, 4359, udowodniał że pędzi dni pogodne.
Kniaziowie spokojnie dosyć w nim dziedziczyk,
nieuzrając obcych wielkich książąt, a widząc prze-
wagę Litwy, qiewzbraniali nagłych przez swekraje
Olgerdowi przemarszów. Najżywsze ludu porusze-
nie, trwało zawsze w Nowogródzie wielkimiw nie-
odrodnym jćj dziecku Pskowie, lubo nie do tegoż
stopnia burzliwym.  Niemając Nowogrodzianie dó
przebierania kniaziów jak mieli dawnićj, unikając
tatarskich nawiedzin, inienawiści carismu załeskiego,
uczepili się potomków Bóogołubskiego, uznali jich'
za wielkich kniaziów zwierzeliników, jich samych
jich braci lab synów ńaswych kniaziów wybieraf.

Lecz wielkim kniaziom moskiewskim, niedogodną
stawało się, będąc gosudarami w Moskwie, być
gospodinami w Nowogrodzie, zależyć od swawóli

gminu; chcieli choć jimienne tam zachować pańo=
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wanie a unikać ztąd wydarzającychsię zatargów:
przestali tedy osobiście sprawy Nowogrodzian do-
glądać, na swych spuszczałi się namiestników. No-
wogrodzianie, więcćj sobie samym zostawieni, stygli
z.tym interesem,który jich dość słabo do Moskwy
wiązał, Nowo mianowany w hordzie wielki kniaź
Siemion, posłał był 1344, poborców do Torżka, aby
podatki wybrali. Nowogrodzianie pogniewani, po:
wiązali poborców, oświadszając, że krok podobny
może sprawić, żewielkiego Kisdzia” za swego nie-
wybiorą. Stanęły strony doboju i pojednania; go-
spodin kniaź, uznany przez Nowogrodzian, przestał
ną daninie, którą mu obiecali, Tymczasem Psków
był przez Niemeów 4342, oblężony.  Pskowianie
wezwali Olgerda, który obecnością swojąw tyle
nieprzyjaciela, dodał jim serca i wytrwałości, że
Niemcy odstąpili. Pskowianie żądają ciągłćj od niego
opieki. Olgerd daje jim 4346 syna Andrzeja]: zaczóm,
Pskowianie z siebie moeni, oświadczająże więcćj nie
chcąod Nowogroduzależyć. Moskwa iNowogród tego
oderwaniadopuścili.Wtymżeczasie, czydogorywał,
czy umarł Narimund, któryNówogrodzianom przeszło
lat 50 strzegł Orzechowca. Szwedzi korzystając
z chwili dogodnćj, Orzechowiee 4348 z.
Wielka ziąd. nastaław Nowogrodzie trwoga, bo
Szwedzi cały jich handel północny przez Newę
i jeziora, mogli utrudzać i przerywać. Olgerd po--
słałjim pomoc i Litwa Orzechowiec odzyskała, do-
pomogła oraz, żeznaczną część'Karelji opanowali,
którą pokojem Szwedzi odstąpili. "To powodzenie
przywiązywało NowogrodziandoLitwy i wzmagało
tćj ostatniej wpływ tak,żestroqnietwo jćj wzrastało;»
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a gdy późnićj 4385 Lingwenis, syn Olgerda, zapra:

gnął tych pesiadłości co niegdyś trzymał Narimund,
powierzyli mu one Nowogrodzianie wraz z Orze-
chowcem z największą ochotą. Obie rzeczypospo-
lite, pędziły tedy dni pogodne i bezpieczne. pod
pieczą Litwy przez kilka pokoleń. Naraecó opła-
cał jednak Moskwie daninę. -

„5% O Ruś halicką rozpiera się Olgerd a
% Polską.

Południowa, część Rusi, halickićm Jab kijow=
skićm księstwem zwana. w. cząstce zachodnićj,

u górnego Dniestru, Bugui Styru lepićj zaludniona
i pięknićj wsiami i miastami nasiadła, wreszcie wy-

stawiała ruiny albo pustynie.  Tatarskie najazdy
wyludniły te żyzne ziemie, a spędziwszy ze. step
czarnomorskich Połowce, zostawiłyje puste. W bez-
ludne kraje od Dunaju, poczęli napływać Wołosi,
krążący koło SeretuiPruta: kraje to były księstwa

halickiego. Jeszcze w, ręku potomków króla Da
njela, dzieliło się to księstwo pospolicie: na Halic-
kie czyli właściwój Rusi, Rusi czerwonćj; tudzież

na księstwo Wołyńskie czyli Włodzimirskie. Nom
wćm prawem na Ruś wprowadzonćm oba le działy
w bliskim czasie przechodziły po kądzieli w posia-
dłość potomków Lułuwera i Piasta. Lubart jako
małżonek Buczy Włodzimirzówny, objął 4349 Wo-
łyń. z przynależnościami: Bolesław jako syn Marji

Lwowiczowny,posiądł 1327 Halickie z przynależy-
tościami. .Ze zagarnął na rzecz Lilwy posia-
dłość --Lubarta, a Kazimirz wielki, po zgonie Bole-
sławą 1340, „ weielił jego wydział do Polski. Stało

a
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się to wszystko prawem nowćm, nieżnanóm dla
Rusi, prawem feudalnóćm, czyli raczćj prawetn mo-
cniejszego, z niemocy radktaj która oporu dać nie:
mogąc, była do tego, nietylko usposobiona, alenato
przyzwalająca. Po spełnieniu tych wcieleń, Kazi-
mirz i Olgerd poczęli się rozpatrywać w przeszło-
ści posiadłych księstw, co posiadać rzeczywiście
mają, aby mieć wszystko co przynależy, Lud Wo-
łoski, osiadły między Dniestrem i poczynający się
ukiądzić i stanowić sobie wojewody, oczywiście
pówinień był za swego zwierzchnika uznać posia-
dacża i pana halickiego księstwa. Upominał się
wyprawą 1359, o tę uległość Kazimirz Wielki,
a choć niepomyślnie, wszelako Wołosi nadal śe
przeczyli żądaniom Polski. W jinnćj stronie upo-
minał się Kazimirz, o Włodzimirz, Łuck, Chełm,
Bełz, Krzemieniec i Podole, jako o ziemie, które
do kslęstwś halickiegoiklożćć powinny. Wiadomo
nawetbyło, że i o Kijów upominaćby się należało.
Ale to wszystkodzierżyła Litwa. Kazimirz wielki
zdobywał 1349 Chełm, Włodzimirz Łuck; odbierał
je 1350 Olgerd; wrzejdłane wyprawy i spustoszenia
ponawiały się. Kazimierz powierzył był pod kwe-
stją będące miasta i powiaty Lubartowi, który
węii że je prawem dziedziczenia po żonie Bu-
czy posiadać powinien. Każiinierz niechcąc tako-
Aprawa upoważniać, gniewny na Lubarta, po-

silniejszą wyprawę wojeńną, aby go z posia-
dłości wysadzić, Jakoż wyjednał 4366pokój, mocą
którego, odstąpił Litwie Podlasia żabużańskiego,
sańi, żapewriwszy Pólszcze prawa do Wołynia
TG, Bełź z Chełmem, a Łuck z Włodzimierzem,
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jako własność Polski, niektórym wnukomGedymina

w lenność dał, a mianowicie Korjatowiczom. Wzgląd
na pokrewieństwa, ułatwiał te układy. Zajściapo:
dobne odnawiały. się i za króla Judwika, który
także rozporządzał na rzecz Lilwy ziemiami, Woły-
nia ze zmianą posiadaczy lennych, a przy okolicz-

ności zdarzonćj. dopełniał władzy suzerena na, Wo-

łynia i na Podolu i biskupstwa fundował. Qlgerd
chętnie do układów w tym. punkcie przystępował:
i spory umarzał bo jinne liczne i dalekie wyprawy

przedsiębrać musiał: a mianowicie rozprawiać się

o ziemie ruskie z Tatarami.

65. Olgerda zajścia g Tatary i Moskwą.

Kapczacka horda, z Usbeka śmiercią 1344, po-
częła się domowómi kłótniami osłabiać ina mniej-
sze hordy, hanaty,caraty rozrywać, Od nićj oder-
wali się Przekopcy, którzy u Przekopu w Kri:nie
na stepach.czarnomorskich osiedli. Litwa, szerząc

ząbory po Rusi, umiała usuwać hordy kapczackićj
rozkazy, bez uplątania się w wojnę. Za Olgerda,
nie lękając się wojny, szła z wielkim książę

ciem szukać w odludnych stepach siedlisk tatar-
skich. Zwycięska w 1363, odwiedziła Krim i złu-
piła skarby półwyspu. Od czasu tćj wyprawy
PrzekopcyLitwie podlegają, pod jój opieką zostają,

a skoro hany przekopskie nastają, wielcy książęta
litewscy jich stanowią. Zawarłszy Olgerd pokój
zKazimirzem wielkim, przedsięwziął ponawiane

wyprawy w interesie kniazia Twerskjego, teścia.
swego. Prześladował wielki: kniaź moskiewski Di-

mitr doński kniazia twerskiego, który «znalazł -po-
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tężne plecyistraszne dla Moskwy w swym zięciu:
Wprzódy już Olgerd chodząc i rozpatrując się po
Rusi, zatknął był granice Litwy u Możajska, i po-
wiedział, że Ruś do Moskwy nie należy. Wołany od
kniazia twerskiego, potrzykroć 1368, 1370, 1374
pod Moskwę ciągnąłi najmnićj spodziewany znagła
się ukazując stolicę sarnę oganiał i łupy zabierał.
Przy Borowsku, zawarty pokój z Dimitretn, obej-
mował kniaziów, Twerskiego, Brańskiego i Rezań-
skiego; zapewnił niepodległość Lwerskiego, a przy-
rzekł nieprzeszkadzać wypełniania rozkazów jakieby
wielki kniaź moskiewski z hordy otrzymał. Lecz
przy osłabieniu hordy Kapczackićj śmielsi bylii Mo-
skale przez się gotowi czoła Tatarom stawić. W la-
tach bliskich Olgerdowego zgonu,przyszło nawet
do walńćj z Tatarami rozprawy; Litwa nie mały
wtym udział miała. Roku 1380 na polach kuli-

kowskich, wsrodek rzeczki Nieprawdy, niedaleko
Donu, pod dowództwem Dimitra dońskiego ksią-
żęta ruscy i litewscy, zwyciężyli Mamaja.Ale Di-
mitr przeląkł się swego zwycięstwa i nieśmiałbro-
nić stolicy Moskwy gdy Tatarzymściwie na nią się
1382, obrócili. Bronił jej Ostej Olgerda wnuk

i obronić nie mógł. Smielsi byli w tych czasach
od jinnych Nowogrodzianie duchem wojennym 0d
Litwy natchnięci. Młodzież jich, kupami puszczała
się Wołgą na łotrowanie pó ziemiach tatarskich.
Raz podchwycili Kazań i zmusili Tatarów do okupu.
Że się dopuściła jedna banda taka, 1382, szkody
wyrządzić w Kostromie i Niżtym Nowogrodzie, to
posłużyło za powód Dimitrowi dońskiemu, napaść
ma Nowogrodzkie pograniczne monastery ikupieckie
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składy, tudzież upomnieć się tym gwałtem, aby
podobnych, Tatarom szkodliwych wypraw nie było.
Nowogród wielki oświadczył, że: do takowych nie
pobudza i nową umową swą, dań Moskwie ozna-

czył. Z,tym wszystkim 'od tych pierwszych otwar-
tych targnień się na Tatarów, Moskwa od nich
ulgisdozgnia. | Ę

66. Otgerda i Kejatuie Boje Krzyżaki.
Tymczasem odnawiały się i nieustawały wojny

Litwy z Krzyżakami. Z pod Moskwy biegł Olgerd
do Prus dzielność braterską wspierać. Tu był wy-
dział Kejstuta. Wysłany dla brata, zahartował
w boju połysiałą głowę i wyniosłe czoło.  Wrzała
jego dusza w śród niebezpieczeństw i odwrotnych
losów. Wojny zkrzyżakami dużo się pod 'ówczas
w sposobieswojim zmieniły, przestawały być wy-
padkiem fanatismu, a zatem przestawały być tak
dzikie jak dawnićj. Wprzódy, ubogie bałwochwół.
stwo w pień cięto, wieszano, katowano, palono,

dzikie bałwochwałstwo odwetem naślsdowało w tym
mnichów. Od czasu gdy Litwa urosła i nie tak
szczupłym do połknięcia stawała się kęsem: nieo-
kazywała wstrętu do chrztu,a w dostatki zamożną
sięukazała; kiedy jój rycerze równie się w żelazo
uzbrojili jak nieprzyjaciele, złagodnieli wojownicy.
Bój stał się owocem enthusiasmu rycerskiego, który
wiódłiłumne szeregi, a sam, żelazem warowny

ścinałsię samowtór, zapędzał na awantury, Życie
dowódzcówjest szanowane; wykup i wymian, lub
awanłurnicze przypadki, wyzwałały Łitwinów i Niem-
ców. Keistut bywał 1360 jeńcem, ze czcią trakto-
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wany. Niemógł on, potężnie bronionego 4362 Kowna.
uratować; jegosyn szczęśliwićj 4363 Grodno ocalił. -
Z obu stron w następnych latach 4364—4369, ba.
dowano i rujnowano warowne miejsca. Wlatach
już podżyli Qigerd i Kejstut z synami swymi Jageł-
łem i, Witowdem, 4370, wyprowadzili 70,000 Li-
twy, Źmujdzi, Rusi, Tatarów, pod twierdzę Rudat.
w odnawianćj potrzykroć bitwie, pobici byli, ale,
najdzielniejsi Niemcy zwycięztwó odnoszący, polegli,
zwyciężeni zaś, gościli z mieczem w Prusiech. Udało
się Niemcom 4378 pomknąć pod Wilno. Qłgerd,
poczynatraktować, wyprawia uczty, a gotuje pod-
stępne napaści.  Otóczeni Niemcy, dostali pożwo-
lenie do domu powrócić. Nieustawała wojna, a gdy
brakło Niemcom dobrćj rady, po zgonie Qigerda,
jagełło począł czasowe zawierać pokoje. Ogień
wojenny stawał się słabszy i wcale jinny przybie-
rać charakter, który następnie rozrywał i trapił Li-
twę za Jagełły. | i

67. Jagełły z Kejstulem zajścia, z Ja-
„dwigą ślub.

Jagełło wielki książe litewski, był skłonności
podejrzliwych.  Poufalec jego Wojdyło podniecił
w nim obawę, ażeby stryj stary Kejstat niepomy-
ślił o osiągnieniu wielkiego księstwa. Przedsięwziął
tedy Jagełło stryja uprzedzić i tym końcemporozu-
miewał sięz krzyżakami, aby niebezpiecznego stryja
z jego synami życia pozbawić. Lecz uprzedziłgo
stryj, od jednegokrzyżaka ostrzeżony. Napadł na
Wilno, zkądrugowawszyJagełłę, zaledwiemuna
prożby syna swego Witowda, księstwo wydzielił,
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Wojdyłę obwiesił. Jagełło cale tóćm niezaspokojony,
przy pierwszóm |zdarzeniu 1382, spieszył się Wilno
odzyskać, a schwytawszy samego stryja Kejstuta
i syna jego Witowda, w więzieniu jich osadził,

gdzie Kejstut zamordowany, a Witowd zaledwie
żony swojćj suknią przyodziany, z niebezpiecznego
wymknąwszy się więzienia, do Prus do krzyżaków
uciekł. Pojednali się nareszcie Witowd z Jagełłem
gdy ten zamyślał o małżeństwie z Jadwigą królową
Polską. W tym celu posłowie od niego do Kra-
kowa przybyli z oświadczeniem przyjaźnii obie-
tnicą przyprowadzenia Litwy do wiary chrześciań-
skiej, połączenia z królestwem polskióm wielkiego
księstwa litewskiego, a odzyskania wszystkich kra-
jów od Polski odpadłych. Propozycja ta od Pola-
ków dobrze przyjęta. Jagełło do Krakowa przybył
2bracią swojimi, WitowdemiBorisem, ochrzczony
Władysławem nazwany, królowej zaślubiony, kró-
lem uznany i koronowany 1386. Zdawało się, że
myśl dynasticzna spaja dwa państwa. Niebawem
jednak okazało się, że dynastja zachwyconą została
w prineipja wyboru; że mie jój nie zostało, tylko
kierunek dwu narodowości, które różnemi stop-
niami do jednychże swobód zmierzały.

KR
BOG| R703
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PERIOD SZWAREY
od r. 4336 do 1569 lat 183.

RUŚ HE LFTWĄ
PRZENARODOWEONE

NAPŁYW POLAKÓW; WPŁYW JICH OBYCZAJU,
JĘZYKA, POJĘĆ; WSPÓLNY INTERES I PO-
TRZEBA; GMINOWŁADZTWO SZLACHEC-

KIE WABI I WIĄŻE.
 

BOBWT PERIOD BRZEGI
od r. 1386 do 1444 lat 58.

WIELCY ENIAZIOWIE NAMIESTNICY.

68. Pierwsze początki przenaradawiania.

Przeistoczenia Rusi czerwonćj.

Przenarodowienie ludu lub państwa zwykle bie-
rze swój początek w klassie wyższej. Bądź światło
postępu towarzyskiego, bądź interes partikularny,
czynią jich ludźmi świata, kosmopolitami wychodzą-
cymi z zacieśnienia miejscowości i narodowości, łat-
wiejszymi do przeobrażenia. Ciągnie ich do tego,
ocalenie lub pomnożenie majętności, dostatk w,
zvaczenia; pozyskania przywilejów, któreby jich nad
gmin wyniosły, któreby jim udział w rządzeniu
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krajem zapewniały. Lud pospolicie dłużćj przy
swojim obyczaju, przy swym języku i wyznaniu
obstaje. Wszakże nieopiera się, jest bierny, pobła-
żający, zobojęiniony, przewagą wyższćj klassy ujarz-
miony. Tak było poniekąd z Litwą i Rusią, gdy
się kraje wlewały w Polskę. Pierwszą do tego
myśl podali książęta, co się: zdobytemi ziemiami
dzielili, a potćm popierali ją, to pany, to właści-
ciele, co lud w poddaństwie trzymali. A lubo wnet
niebrakło fakcji możnych opierających się dla tego,
że jej zórnym widokom w tóm zadosyć się niesta-
wało, fakcji silnie zapobiegających zjednoczeniu,
zawsze to jest prawdą, że zlewek i spojenie do-
pełniane były przez bojary i gmin ludu przyzwa-
lał, oporu nie stawiał. Ktoby jednak jedynie owych
posiadaczy ziemskich, którzy stan szlachecki for-
mują,chciał za. Sodfą dźwignię zjednoczenia uwa-
żać, niewidziałby wszystkich sprężyn, które bratni
złewek kilku ludów dokonały. Samo powolne zje-
dnoczenia dopełnienie, które od czasu jak wielki
kniaź władzca Rusi i Litwy Jagełło wyrzekł, że
będą do Polski wciełone, potrzebowało dwóch pra-
wie wieków, sześciu pokoleń; nim do zupełnego
skutku „przyszło, udowadnia, że niepodchwycenie
interesu, nie wymus, ale, dokazywało to przeobra-
żenie, działanie swobodnei zrozmajicone, we wszyst-
kich klassach mieszkańców. Jakoż przed Jagełłem
jeszcze, tak na Litwie, jak na Rusiprzyległej, do
złewku przyrządzały się umysły klass wszystkich.
„Do Litwy ściągali się Polacy, Nieucy i Żydzi po

mianowicie osiadający, a kiedy Jagełło
o koronie pomyślał, już jich pewna jilość dosyć za-

9*



+
"
Z
E
M

"
U
J
W
Z
I
W

W
E
T

|

  

430 PRZENARODOWIĘNIE

„iedloną była, Napływ takowy i dawniejszy i licz-
niejszy był do Rusi, gdzie więcćj dostatków zamoż-
niejszego kraju, RCA wabiło. Kazimirz

„wielki, wcielając Ruś halicką do Polski, znalazł
w nićj rozmajitą ladność, oprócz Rusinów, byli

„Polacy, Mazury, Ormianie, Żydzi. Zaręczył wszyst=
£im wyznaniom wolność; i cerkiew, przestała się
lękać spojenia politicznego w jakię ią niedawno plą-
tał Danjel. A jeśli dla Polaków łacinników 1362,
Kazimirz we Lwowię| założyłarcybiskupstwo, równie

to uczynił 1367 dlą Ormian, którzy przywilejem
i swoje prawą i swoje sądy mieli zaręczone. Na-
danie 1356 miastu Lwowu, magdehurji, okazywało
niemnićj jak różną ludność miasto to zamykało.
Z laty magdeburja rozciągała się. do jinnych miast
„muskich, umarzała zwyczaje ruskie, a cudzoziem-
skie przepisy wprowądzała. Wszędzie też po tych

miastach było pełno narodu polskięgo, nieco Niem-
ców. a bardzo wiele. Żydów; we Włodzimirzu,
w Łucku, w Brześciu i poJipaych miastach mieli -

(swe synagogi Nię manićj i ziemie. przechodziły we
własność rodzin 'Polskich. Ruś tą zaludniała się
Polakami lub Mazurami. Z powodu że wiele jyż

było polskiego rodu na Podolu i Wołyniu, łaciński
obrządekzachowującego,król Ludwik zakładał 4375
biskupstwa łacińskie, w Przemyślu, w Łuckui Ka-

mieńco, Było to wszysiko przed. przybyciem Ja-
„gełły do Polski. Jeżeli te kraje materjalnię zakwi-
tały i Rusinom pokój i dobry byt zapewniały, jeżeli
interessowi, przynajmnićj klass wyższych dogadzały,

_jich obywatelskie swobody  zadowalniać mogły ;
wcielenie wcześniejsze tój cząstki Rusi, stąwało się
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dla reszty przykładem powabnym. Tę krajinę król
Ludwik, łamiąc swe przysięgi, póosadzał był 1377
węgierskićm wójskiem: lecz córka jego Jadwiga
Węgrów1390 powypędzała, a Jagełło, oddawszy
1386 Bełz księciu mazowieckiemu na Połocku; Chełm-
skie i Wołyń 1386, oraz Podole 4396, 1 406 Polszcze
wrócił i zarząd Polski w nich zaprowadził.

ustanowiony.  Skirgelło.

Po koronacji, Jagełło z Jadwigą jechali na Li-
twę, ugasić tlejący jeszcze Źnicż, założyć tam bis
kupstwo, lud Litewski ochrzcić oraz siedm dla niego
parafij ustanowić. Uderzały Jadwigę, ubóstwo i pro-
stota ludu, a małe oswojenie ze światłem i polo-
rem Europy kłaśsy *wyższćj, która w boju wzrosła,
do twardego jedynie hartowała się życia. Dla użytku
tedy narodu litewskiego, fundowała 4397 w Pra-
dze czeskićj, przy tameczńym uniwersytecie kolle-
gium, w któróm po kilkunastu do nauk lub stanu
duchownego sposobiło się Litwinów. Jagełło zaś,
chrzcąc lud cały, bojarom litewskim udzielił 4387,

20 lutego, przywilćj, którym zapowiadał jim też
same swobody, jakich szlachta polska używała, A że
miał do Polski wracać, ustanowił w stolicy Wilnie
nacałe księstwo litewskie wielkim kniaziem namiestni-
kiem brata śwegoSkirgełłę. Tóm urażony Witowd
brat stryjeczny królewski, mniemając że miał więk-
sze do takowego zaszczytu prawó, przez wzgląd
Ba pamięć ńiezachwianćj braterskićj ojców miłości:
znowu się udaje pod protekcją krzyżaków, doma-
gająć się u króla rządów wielkiego księstwa. Tóm
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chętniej mu go Jagełło powierzył, jiż widział po-
wszechne ze Skirgełła nieukontentowanie dla roz-
pustnych obyczajów i okrucieństw. Krzyżacy do
tćj między królem i Witowdem ugody, niebędące

przypuszczeni szukali zemsty i zatargi. W dawnych
Litwy stosunkach i wojnach, kiedy lud litewski wal-
czył bez naczelnych kniaziów, mając na czele jedy-

nie swych wadimów, niebyło podebnego uciekania
się donieprzyjaźnychkrzyżaków, co bespieczeństwo
narodu narażało: lecz gdy kniaziowie ustalili nad li-

tewskim ludem swe prawa i swą władzę, dla oso-

bistych widoków, niewzdrygali się wiązać z tym
nieubłaganym nieprzyjacielem i z nim swe ziemie
ojczyste nachodzić. Te haniebne zmowy po wie.
lekroć zeszpeciły dzieje Litwy mianowicieodzgona
Olgerda. Tak Jagelło dogadzał swćj podejrzliwo
ści. Witowd tą drogą piął sie na stolec namiestni-

czy, a osiadł go nie bez krwi przelewu nim pokre--
wnych kniaziów RSSYŁĄusłuchać się nakazał.

70. Witowd utrzymuje całość ilewskiego
panowania.

Niezmierną rozległość państwa przez Olgerda
bez pewnych granie zostawioną, należało Witow=
dowi utrzymać. Kniaź Smoleńska, niedawno za-
mięszał był spokojność i musiał uznać się Litwie
podległym. Niegodni byli tu kniaziowie, i stron.
nictwa się spierały. Witowd, godząc waśnie, zajął
to miasto 4396 na rzecz Litwy. Lecz kniaź Jerzy
odzyskał 1400 stratę, licząc na teścia swego knia-
zia Rezańskiego. Witowd powściągnąwszy Rezań-
skiego, powtórnie zdobył, przez sprzyjających So-
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- bie bojarów wydany 4404 Smoleńsk. A że, nie-
wart litości kniaź Jerzy, znałazł przytułek u No-
wogrodzian, Witowd jich ziemie pustoszył. Miewał
tóż zajścia i z Moskwą, i karcił niekiedy jćj wiel.
kiego kniazia zięcia swego. Niezawsze pozwalał,
aby metropolita w Meskwie przebywający miał wi-
chrzyć, albo rozkazywać na Rusi litewskićj; syno-
dalnie w Nowogrodku 1415 dła nićj własnego pod-
nosił. Najwalniejsza jego rozprawa była z Tatarami:
Horda kapczacka roezrywała się niezgodą i jeden
z hanów, Tokatmisz przez drugiego rugowany,
uszedłszy do Kijowa, prosił pomoey. Wyprawił się
tedy Witowd, w wielkich zamiarach dalekich go-
nitw, gdy nad Worskłą 1499, napotkał nieprzyja-
ciela. Pobity, gnany był aż do Kijowa. Poginęło
w tćj wyprawie wielu kniaziów, i Polaków, i pię-
knyrynsztunek wojenny. Wszakże powetował tę
klęskę i los go pocieszył, gdy mógł, i wprzód
i w następnych latach, bądź jeńców tatarskich, bądź
stronników swojich i Takatmisza, hordę porzucają-
cych, i przytułku w Litwie szukających, koło Wilna
osadzać. Miał tóż i tę pociechę, że synowie Tokat-
misza i wnuk jego, dorywając się hanatu, 4408,
tił2, 1418,i 1430, czasem z jego pomocą, nietylko
jego sprzymierzeńcami byli, ałe nawet z pewną ule-
głością, jakby od niego w hordzie osadzeni. W woj-
nach z krzyżakami Witowd niebył tak żarliwy.
Zrazu czynnie dopomógł 1440, do walnego nad
nimi zwycięstwa pod Dąbrową czyli Grunwaldem
i Tanenbergiem. Wraz atoli po tój bitwie, ostygł
i usunął się, zostawując na lata dalsze Polaków
samych na polu boju, rzadko jich dość skutecznie
 *vspierając.

p



1434 PRZENARODOWIESNIE

TI. Żmujdź,
- Qchrzezenie Litwy niebyło nawróceniem Źmujdzi.

Jak się mówiło, była to krajina osobna. Powtarzano
wprawdzie, że to był jeden i ten sam lud litewski,
że tylko z powodu położenia ziemi, wschodni i za-
chodni Litwini zwałi swe krajiny Żamajts i Auk=
sztete, to jest niższą i wyższą: wszakże kniaziowie,
umocowawszy lepićj swą ztuszcżałą władzę w zie-
miach: auksztete, nieraz latwymi się okazywali, za-
niedbać i wydać krzyżakom, mnićj sobie powolną _
ziemię Żamajts, jinną jidącą koleją ródzime zacho-
wującą prawo. Kiedy więc Litwa ochrzczoną była,

czciła jeszcze Żmujdź swego, Auksztenis wis żinos,
który miał śwych kriwe; utrzymywałaniewygasły
ogień nad Niewiażą; pielęgnowała domowe węże,
Żiwojtós zwahe. Interes religijny, do tyla w zaj-
ściach z krzyżakami osłabł, że ta krajina różnymi
czasami trzymana przez mnichów onymże odstępo-
wana, lab odbierana przez Litwę, niebyła jednak
nawrócona i ochrzczona. Dopiero w lat 30, po
nawróceniu Litwy, przyszło do tego, że 1443—4417
lud żmujdźki był chrzezony i biskup żmujdźki usta-
nowiony, tudzież 42 parafij założonych. Ułatwił do
tego zaszły w tym czasie 4444, zgon kriwy kri-
wejto Gintowta; po którym, lad najwyższego ka-
płana więcćj już nieznałazł. To opóźnienie ochrz-
czenia niemnićj okazuje, że krajina ta szła osobne,
najdłużćj przechowywała lettońskie żywioły. Nie=
było w nićj takich kniaziówjacy wLitwie powstali,
niemiała bojarów. Lud jój niskiego wzrostu, rolą
zajęty, cieszył się małym kudłatym koniem, nie=
wielką krówką i wołem, szczupłym zabudowaniem.
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Chaty jego podłużne, nońami zwane, tymże samym.
dachem pokrywały rodzinę rolnika i jego dobytek.
Narzędzia rolnieze, z samego drzewa bez okowa-
nia i żelaza, służyły do uprawy błogićj ziemi. Po-
dobnie małe, skrzypiące kólasy czyli wózki, i kółka
jich bez żelaza zwoziły płoń, który Jim piękna zie-
mia dostarczała.- Czy własną, czy cudzą rolę upra-
wiał lud, czy pó wsiach, czy po znamienitszych
posadach, które na miasta wyglądały, przesiadywał,
wsżędzie równie był wolny, równie pod jednóm
prawem.  Zamożniejsi i dostatniejsi, niestanowili
jeszcze kasty, coby charakter wyłączny nosiła, a ja-
kożkolwiek podzielafi wojenne Litwy trramfy, każdy
wieśniak z ludu żmujdźkiego do jich znaczeniaprzy-
chodził, skoro dostatkiem i wolnością sięwyniósł,
W kraju w wojny płątanym, i zwikłanym z sąsiady
pęta niewoli wijącymi, stan niewolniczy niebył nie-
znańy: ztąd, natrafiać można, na darowizny poje-
dyńczych ludzi, którzy od jednego właściciela prze-
chodzili do drugiego. Pojedyńcze te przykłady naj.
lepićj dowodzą, że massa ludu była wolna, Krajina
cało na trakty podzielona, miała swe własne wy-
bierane ukzędniki; a nad całą Żmójdzią, był urzę-
dnik naczelny, wybierany przez znamienitszeoby-
watelstwo, starostą nazywańy, który najwyższe są-
downictwo kierował: bogatsi i ubożsi, wszystek
łud bez różnicy do jego wyroków się odwoływał.
Źmajdź stale przy swym własnym porządku obsta-
jąc, w pokoleniach dopieró dalszych powolnemu
wpływowi Polski i jćj ńóródowości ulegała. Ż Li-
twą połączóńa unją braterską, Litwie to przypomi=
pała w razach, gdy jćj swobody przez rozporzą-
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dzenia jakie mogły być na uszczerbek narażone.
Rządziła się sama, Witowd nawet nie mięszał jój
swobody. Z Litwą cale jinaczćj było.

72. Uciążenieludu wLitwie inaRusi,dobrze
panom i gościom.

Jeśli uboższy ludjlitewski, niezarzucał swegojęzyka
iswego obyczaju; dostojniejsi Litwini, rozciągnąwszy
Swepanowaniena Rusi,zarzucili gorychłodla ruskiego.
Ten jim slużył do wszelkich spraw i aktów publicz-
nych i priwatnych. Przybrali oni na sposób ruski
nazwę bojarów lub kniaziów, a przypuścili do ró-
wnego sobie znaczenia wielu kniaziów i bojarów
ruskich. W wysokićj klasie obywatelstwa, zlewek
obu narodów nastał; lecz w zlewku takowym, je-
śli w klassie wyższćj Rusini nieprzenosili liczby Li
twinów, w klassach niższych, w klassach dowysokiego
znaczenia niepodniesionych, wcale jinny był stosunek.
Litwa była maleńkim krajikiem w stosunku do nie-
zmieraćj przestrzeni ziem ruskich; można mówić,
wyludniona z tój najczynniejszćj części narodu, co
się po przestronnych ziemiach ruskich różnóm po-
wodzeniem rozproszyła. Pozostał na mieiscu prócz
niewielu możnych panów, gmin ubogi na roli, któ-
rego los w takowym zlewku, srodze pogorszyć się
musiał, skoro uległ przyjętym od Litwy ruskim po-
rządkom, wziętym w kluby feudalności przez na-
głe podboje zaprowadzonym. Lud litewski staje
się równie, a może i gorzćj ujarzmiony, niż ruski:
równie służą dla Litwy jak dla Rusi przepisypo-
mnożenia niewolnietwa. Człek, mógł się zaprzedać,
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nógł być kupiony; wolny, biorący nie wolnicóza
łonę. stawał się niewolnikiem.  Nałożoną taxą na
głowę, prawo, brało w opiekę życie niewolnika;
losu jego nieczóm nieosładzało, bezpieczeństwa nie-
zapewniało. Postęp cywilizacji ruskićj pod kierun-
kiem Rurika potomków, niesprzyjał swobodom ludu;
podhoje litewskie, choć odparły carskie i tatarskie
jarzmo daleko na wschód, nieochraniały tych swo-
bód, wchodziły w przymierze, nie z ludem, sie-
z pany, bojary i kniazie, którzy robili co się jim
podobało. Robili bojary i kniazie z lu 'em sobie
podległym, co się jim podobało; a kniazie z boja-
rami w swych księstwach lub ziemiach, co się jim
zdało, a wielki kniaź z kniaziami, co musię udało.
Prawo i zwyczaj z naddziadów strzeżony, poniekąd
każdemu przepisał, co ma czynić: ale gdy każdy
za ziemię sobie daną osobiście jest służebny, i ka-
dy w ziemi sobie udzielonćj chce być panem, pra-
wodawcą: nowe prawo, nowe ciężary, nowa spra-
wiedliwość nastawała: czyli prawo witowdowe.
Odnosiło się wszystko do wielkiego kniazia namiest-
nika, który jako właściciel wszystkich ziem i służe-
bności, czyli właściciela wyobraziciel, trudności
ułatwiał, pewszechne prawidła przepisywał. Do-
jeżdżały wszędzie jego posłanniki, doglądały co się
u kniaziów i bojarów dzieje, co namiestniki, posa-
dniki, ciwuny porabiają. Zmieniał urzędników czę-
sto, zmieniał swe namiestniki, posadniki, ciwuny,.
pisarzy, skoro się spanoszyli; dawał onym czas do
obłowu i odzierania, a skoro tego uznał dosyć,
usuwał jich, dzielił się z nimi lub karcił i odbie-
raŁ Sławną przecież stała się sprawiedliwość wi-
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towdowa, i niepospólite odbierała uwielbienia; po-
lubili ją panowie, którzy czołem bili przed wielkim
kniaziem, powoływałi się na nią chętnie. Była ona
okropnić uciążliwa dla ludu i uboższych, chwalili

"ją ci, c de pochwał głosmieli.Witowd był także
nader  wyróżuńiały dla gości, dla przybyszów:
i tym się nieźle działo: Niemcom, Polakom, Żydom.
Osadził on i żiemią obdarzył "Tatarów, którzy nie-
nałeżeli do nikogói pojęcia niemieli, aby od kogo
załeżćć mogli. Źydom, tak w Bfwie jak na Woły-
nia 1408, nadał przywileje, podobńe do tych co
mieli w Półiżóże, i ród Israela błogosławił Witowda
rżądy. W kidżić pospólitym greckiego obrządku
było niemało ludzi wolnych, luźnych, pochożych,
po stepach bandy kozackie tworzących: tamci się

najmowali, za wyróbkiem przenosili, ci na stepach
łotrowali. f

13. Horodełska e:

_ Jagełło obiecał przyłączyć Litwę do Polski, ale
niepowićdział, czy jćj urządzenie zmieni. Yadhio
mu byłó powiedzieć, bó choć pan ziem, pan wolę

' swą prawodawczą óbjawiający, jednak wióla wasSSa-
lów, a miańówicie kniaziów rodziny jego, mieli
broń w ręku, i broń kreśliła umowy o dostójności
i póddaństwó. Wszakże pózwolił sobie 1387 26 lu-
tego napisać po łacinie przywilćj dia bójarów litew-

"skich. Namiesttiik Witówd jinńćj myśli od Jagełły
ofjanowanego przóż Polaki, hiezawsze przyzwolił
na to co Jagełłó chciał. Wszakże, sam władająć,
przyżwalał mu pisać. Owóż, dla zachęcenia do
boju z krżyżakami Litwińów, których Witówd od
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tego wstrzymywał: Jagełło, z przyzwoleniem Wi-
towda, zwołał 4413, obu narodów zjazd, czyli sejm

„ do Horodła, na który przybyli, dostojniki, bojary
i znamienitsi panowie ziem litewskich, (barones,

bojari et proceres) jak który chciał i ciekawy był:
bez kniaziów ruskich, Sama Litwa, Rusi nic. Tam

otrzymali oni, jimie, już nie bojarów, ale szlachty,
tudzież peziwikj 2 października podpisany. Mocą
tej uchwały, szlachta litewska wyznania łycińskiego,
porównana jest z Polską; obu narodów sejmy wspólne
w Lublinie albo Parczowie; stan duchowny, senat
i urzędy, jak w Polszcze urządzone być mają; szlachta
pozostaje obowiązana do naprawy zamków i odda-
wania zwykłych podatków, lecz uzyskuje, wolne
bez wpływu książęcia swych córek wydawanie za
mąż; przyrzeka jim wolne wyjeżdżanie za granicę
i jjane wolności polskie. Radość ztąd była wielka,
ściskały się narody i obecni Litwini, jako szlachta
litewska, brali herby szlachtypolskićj, Było to na
piśmie, a dopełnianie tych uchwał horodelskich,
nierychło nastąpić mogło: budziło to owszem. myśl
rozerwania zwiąsku dwu państw. Witowd szano-
wał brata Jagełłę jako panującego, a niepotakując
kroków królewskich, -szczepił interes familji knia-
ziów Gedymina potomków od Polski i Jagełłowych
„rozrządzeń; układał wojny przeciw krzyżakom,
a gdy w tych wojnach czynnie działa, niechętny
korzyściom jakieby z mich Polska odnieść mogła,
usuwał się wcześnićj z pola i narażał Jagełię na
straty; przyzwalał na horodelskie nadania iogła-
szał je wespół z Jagełłem, jednak był jim przeci-
'wny i miedopuszczał exekucji, z samowładztwa
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wielkiego księcia, którego był namiestnikiem pofol-
gować nie myślał, Nieżycząc sobie ażebyJagełło
wdawał się do Litwy, podniecał mu małe klopoty;
korzystając z podejrzliwych skłormości braterskich,
mięszał mu domowego życia spokojność W staro-
ści płodził Jagełlo dzieci. Witowd podał w podej
rzenie wierność małżeńską królowćj. Lubo się kró
lowa zwyczajem wieku przysięgą 1427 oczyściła,
jednak wskazane przez intrigę starego Witowda
osoby, wzięte były na dopytki nieludzkim sposo-
bem, bo w tóm śledztwie, torturowanych w Wil-
nie kilka osób obojćj płci, życiem przypłaciło, a to
dla zabawkistarego Witowda.

74. Wilowd zapragnąt korony królewskićj.

Tymczasem niebrakło niemieckich zabiegów aże-
by jedność braterską rozerwać. Pracował nad tóm

- szczególniejszym sposobem Zygniunt cesarz, któ-
rego nieskończenie korciło, ze ród Gedymina tak
podrósł, że mu wgłądał w rozterki czeskie: bo lubo
Jagelło z usługą swą wymówił się hussitom, ale
Witowd niebył tak powolny, dogadzał powstańcom
czeskim i wspierał czas jakiś 1422, 1423 Zygmunta

Koributowicza, synowcea Jagełły, którego hussici na
króla swego wezwali. Nie ieksaczyky traktaty ce-
sarza z Jagełłą: cesarz, zawsze niechętny, myślał

iakby zasiać rozdwojenie i obsaczyć swą cesarską
władzą królestwo polskie. Szukał w tym zamiarze
oddzielnych z Wuowdem umów i królewskie tytuły
mu ofiarował, ażeby, jako król litewski przystąpił
do zwią: ku rzeszy niemieckićj czyli do cesarstwa,
które już kilka królestw w swym -składzie liczyło.
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Było podówczas największym polityki celem, zwią-
zać chrześciańskie mocarstwa na Turka. Różne
w tćj mierze odnawiały się wezwania, układy. Żeby
takie sprzymierzenie do skutku przywieść, zapra-
gnął Zygmunt zjazdu, i miasto wołyńskie Łuck na
iiejsce zjazdu obrał. Ale to był tylko pozór; jisto-
tny zamiar, osobiste rozmówienie się z Wilowdem.
Dał się stary Witowd uwieść, zapragnął korony,
i głośno to na zjeździe owym 41429, 6 stycznia
oświadczył. Zatóm zerwałysię łuckie narady i z go-
ryczą rozjechały. Witowd jednak,czyni przygoto-
wania do koronacji. Zygmunt zaś wysyła do niego
uroczyste poselstwo, posyłając mu ma ten koniec
koronę, jako cesarski dar i upoważnienie. Polacy
obawiając się, aby przez wznawianie tytułu, kró-
Jestwo litewskie od związku z Polskąnieodpadło,
posłom cesarskim przeprawy przez kraj własny
przez Pomorze zabraniają najpilnićj, aby się któ»
rędy nieprzemknęli. Witowd napróżno niecierpliwie
oczekuje. Na czas umówiony zjechali się na uro-
czystość do Wilna zaproszeni goście i cudzoziem-
scy posłowie. Przybył i Jagelło z polskiemi pany,
ofiarując bratu polską koronę. Lecz Witowd niem
chce jinnćj tylko litewskićj. Nastaje, prosi, błaga,
ażeby zezwolono, choć na moment tym ustrojić się
tylulem. dodając za powód, że się to aż nadto gło-
śnym po świecie stało. Daremne atoli nalegania.
Najżarliwszymi się o dobro publiczne w tymrazie,
nieustraszonymi i nieugiętymi, tak w Łucku, jak
w Wilnie okazali: Jan Tarnowski wojewoda i ZBi-
gniew Oleśnicki biskup krakowski.*Witowd, nie-
mogącnicwymódz, ze zmartwienia. 4430, 27 pa-
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ździernika we ośmdziesiątym pierwszym roku życia
swojego z tym się rozstał światem.

15. Swidrigajło i Zygmunt.

Po zgonie Witowda, Jagełła, zatrzymał się wLi-
twie i krzątał około naznaczenia namiestnika. Na-
znaczony był Świdrygajło, brat królewski, który
niekontent że Podole w zarząd Buczackim powie-

rzone zostało, począł w Wilnie króla więzić. Od-
gróżkami szlachty polskićj skłcniony de uwolnienia,
rozniecił krwawe między Litwą i Polską zatargi,

a.wojnę domową w Litwie. -Na jego bowiem miejsce
Jagełło mianował 1430 wielkim księciem Zygmunia
brata Witowda Jeżeli Świdrigajło był popędliwy,
niestateczny, zalewający się trunkiem, co było wadą
bardzo wielu kniaziów owego wieku: Zygmunt ze
swćj strony był niewypowiedzianie gwałtowny. Zbity
Świdrigajło na Podolu i w Litwie ustępował z pola:
ale Zygmunt skwapliwóm straceniem kilku litew-
skich panów. wielu od siebie poodrażał.  Jagełło
wojny domowćj nieprzeżył, ciągnęła się za młodo-
„eżanego syna jego Władysława, który odziedzicza-
jąc Litwę, na tron. polski także wyniesiony został.
Nareszcie Świdrigajlo wojnę przeciwko Zygmuntowi
utrzymując, zbity na głowę 1434, pod Wiłkomirzem,
na dobrowolne wygnanie do Węgier ustąpił. Krzy-
żacy, widząc stronnictwoŚwidrigajły, którego w bun-
tach podsycali, rozproszone, zawarli 1435 w Brze-
ściu kujawskim pokój z Władysławem. Lecz zwy-
cięzca Zygmunta niedługo pożył, w Litwię przez
zmowę wiełu panów 1440, od kniazia Iwana Czar-
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toryskiego z wyznania i rodu Rusina, zabity. Ro-
zerwały się po tóm zdarzeniu zdania Litwy. Radzili
panowie, nieczekając co wielki kniaź król zrobi,
czy naznaczy namiestnika i kogo, sami chcieli go
wybraći nieledwie padł jich wybór na Kazimirza
królewicza, kiedy właśnie tegoż samego brat jego

król Władysław, na wielkiego kniazia namiestnika
przysłał. Obejmując Kazimierz kniaziowanie, zwo-
jował stronnictwo Michała syna zabitego Zugmunta;
a lubo przebaczył Iwanowi Czartoryskiemu, z tóm
wszystkióm, zawzięci na zabójcę: Litwini, wnet go
ze wszystkich feudów wyzuli; zaledwie życie jego
i dobra priwatne staraniem Polaków ocalały. Świ-
drigajło w posiadłość Łuck otrzymał.
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BRRWI PRERIÓD GZWARBY
od 1444 do 1499 lat 55.

SENAT, ARISTOKRACJA, LITWĘ OD POLSKI ODERWAĆ

USIŁUJE.

16. Panowie rada, Kazimirz splątany

+ przysięgami.

Wynosząc pany litewskie 1440, na wielkiego
kniazia Kazimirza, związali go przysięgą, że w ni-
czóm prawu nie umniejszy, to jest, najmniejszego

uszczerbku niezrobi w krajach, które państwo li-
tewskie składają i żadnego do Polski niedołączy;
a bez rady nie niepoczynając, niedopuści, aby jćj
władza i powaga ujmy, przez jakie gminne rozpo-
rządzenia doznać miała. Rada ta, jest rodzajem

senatu: wszakże, jirnego składu od senatu pol-
skiego. Jest w niej dwu wojewodów; wileński

i trocki, oraz kasztelanów jakich już na wzór pol-
skich w Litwie ustanowiono; eo do reszty osób

składać ją mających, są to różni dostojnicy, możni

panowie, biskup wileński i różni kniaziowie wła-
snych swych ziem wyobraziciele, a zatóćm dzie-
dziczni. Senat ten, czyli panowie rada, są naj-
więcćj z rodzin litewskich, niewielu było Rusinów,

bo wielu możnych kniaziów ruskich, czy nie weszli
do rady, czy też do nićj niebyli jeszcze przypusz-

czeni. Rada ta wyobraża razem sejm litewski. Ze
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składu swego i z tego na co zakrojiła, niemoże być
przychyłną rozwijającemu się gminnowładztwu szla-

checkiemu w Polszcze, nie może dawać otuchy

przywiłejowi horodelskiemu; ani ściślejszemu sko-
jarzeniu się Litwy z Polską. Kazimirz na wszystko
zezwałał, co mu.panowie rada przełożyli, a powo-
dując się jćj zdaniem, niespieszył się zeswą do

. Polski podróżą, gdy był po zgonie brata na króla
wezwan. Qciągał się, nie śmiał brać tćj korony:
wszakże jćj tracić niechciał. A przysięga na nim
jako na królu polskim wymożona, stawiała go
w okrutnćj sprzeczności. Przyrzekał on, że odpa-
dłe kraje, Wołyń, Ukrajnę, Kijów, które Lilwa
trzymała do Polski przyłączy. Gdyby to dopełnił,
byłoby to państwa litewskiego umniejszeniem. Opie-
rał się lat kilka Kazimirz, takiemu królewskiemu

przyrzeczeniu, ale widząc, że koronę sobie przez
Polaków wdzianą, straciłby: po kilkuletnim oporze,
1403 przysiągł To jego długie wzdraganie się,
namnożyło mu niepospolilego zgiełku wymówek
i niechęci w Polszcze, i skłonienie się do przy-
sięgi, nieusposobiło dlań lepiej przemożnych jego
w Litwie wassalow.

77. Szlachła ruska w Polszcze, wchodzi w prawa
gziachty polskiej.

Zaszły tymczasem w Polszcze w ziemiach jćj
ruskich zdarzenia, które niepospolitym sposobem

dumę aristokracji ten. przerażały. Ruś czer-
wona wcielona do Polski corazbardzićj połączała
ze swómi miejscowemi swobodami, coraz więcćj

"się zPolską równała. Przywileja szlachcie polskiej

10%
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przez Jagełłę w Jedlnie 1430 zatwierdzone, obej-
mując i Ruś, znosiły w nićj wszelkie ciężary, słu-
żebnośći, daniny, podatki; szlachta i kniazie ruscy,
odiąd, takie tylko podatki płacić będą, jakie się

opłacą w Polszcze, to jest dwa grosze od łanu, lub
„to co sejm postanowi. Wnet'nowy przywilej 1438,
zapewnił szlachcie ruskiej, zupełnie też same i ró-
wne przywileje i prerogatiwy, jakiemi się cieszyła
szlachta polska. Ściągało się to do szlachty ruskiej
obrządku łacińskiego. W bliskich latach, dogory-
wające imperjum greckie, szukało braterstwa z ła-
cinnikami, w nadzieji, że znajdą skuteczną prze-
eiw Turkom pomoc. Sam carogrodzki car Pa-
leolog i wielka część duchowieństwa jego, jechali
na sobór powszechny do Ferrary i Florencji. nara
„dzać się z ojeami łacińskiego kościoła. Udał się
tam i Sidor metropolila ruski. Unje kościołów
wschodniego z zachodnim 4439 we Florencji pod-
pisaną została. Ojcowie greccy z żałością wracali
ze swymi carami do domów, czując się politiką pa-
pieską poniżeni. Sidor wracał w dobrćj myśli na
Ruś, jadąc do cara na Moskwę. Tam próżnością
powodowany metropolita, nie bacząc na uprzedze-
nia ludu, bierze tytuły legata, przywdziewa ręka-
wiczki i pierścienie, każe nieść przed sobą krzyż
łaciński, ogłasza unją kościołów, objawiając w swych
ceremonjaeh,przedzierzgnięcie obrządku, a wymie-
nieniem papieża wmodłachi przyklękiwaniem. obu-
rza gmin obecny. Wyciągnięty z cerkwi, uwięziony,
wyrokiemsoboru przez cara wielkiegokniazia zwo-
łanego, w mnichy skazany, szczęśliwie umknął, aby

- świecić zaszczytamikościoła łacińskiego bądź w Rzy-
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mie, vądź w Carogrodzie. Wszakże unja, którą on
przywiózł na Ruś była prawie powszechnie przy=
jeta: metropolja moskiewska, przy schizmie obsta=

jąca, zupełnie od Kijowskiej, od 1448 odosobnioną
została. Unja florencka w Polszcze i Litwie zbli-

żyła politicznie mieszkańców tych krzjin. Ponowiony
1443 przywiłćj, zaręczył ruskićj szlachcie unjaćkićj,
też same prawa, jakie posiadała łacińska szlachta
„rusko=polska: Co tedy działo się w księstwie ha<
'"lickióm, na Podolu i na Wołyniu w krajinach do
Polski trookcieythej tego Rusini i Litwini wielkiego
księstwa litewskiego z pewnością oczekiwać mogli,
gdyby ustawa horodelska do skutku przywiedzioną
była. Ale aristokracja litewska, jćj pany rada, do-
puścić tego niechcieli. A tymczasem w jich wiel-
kióm księstwie, narodu ruskiego położenie bardzo

było różne. Przez umocowanie feudalnego porząd-
ku i senjoraliegó panówania, miasta niemająobroń-
ców praw i swobód jakich niegdyś znajdowały,
bojary są strąceni do nicości, sami kniaziowie ru-
scy przykrzą sobie litewskie rozkazy: Ruś czuje
że przez Litwę jest ujarzmiona, wielka massa lu-
dności jćj, na przykładzie braci zachodniejszych
widzi, że wyzwolenie i swobody, z ręki polskićj
przyjść mogą. aż rada, są przerażeni.

18. Pany litewskie zadzierają i zrywają

z Polską.

Weichły zwady pomiędzy potomkami Gedymina,
okiiakólące krwią ziemie litewskiego państwa; król
Kazimierz Jageliończyk sam, bez namiestnika spra-
wuje obowiąski wielkiego kniazia, częstow Litwie,

>
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bądź dla rozrywki, bądź dla rządzenia nią prze-

siaduje, znosząc się z panami rad; gdy się do Pol-

ski oddalał, na nich część zarządu zdawał. Z tóm
wszystkićm, panowie rada i jinni możni ziem litew-
skich panowie, niebyli kontenci. Trwożyly jich te
przeciągane z Polską związki, które groziły wiel-
kim towarzyskiego w Litwie porządku przeobra-
żeniem. Nieszło jim © narodowość lilewską, bo
sami po rusku mówił i pisali, a brali za pozór
sprawę publiczną, udzielność, niepodległość, kiedy
jim szło oto, aby w nieczóm umniejszonóm, żadnóm
gminnóm Polski urządzeniem, poniżeni niebyli. Usi-
łowałi tedy zerwać z Polską. W tym celu doma-
gali się od Kazimirza, aby u nich wielkiego knia-
zia namiestnika, jakto było dotąd ustanowił. Gdy
się temu Kazimirz opierał, zjawiły się na jego ży-
cie spiski. Najpoufalszy powiernikjego kniaź Szezuta,
z wyznania i rodu Rusin, był najęty 4446, aby go
zabił Przypłacił on życiem: Podobne atoli zama-
chy, posiedmkroć się objawiały i zachodziły'bez-
karnie, bo sędziowie dawali podobnym zdarzeniom
otuchę. Panowie rada ze swćj strony, niedoka-
zawszy prośbą, usiłują dopiąć groźbą. Zbiera 4457
w Wilnie sejm, aby sobie wiełkiego księcia obrać,
na wielkie księstwo kniazia Siemiona Olelkowicza

wynieść. Obecność Kazimirza przetrąciłai te jich
zuchwałe zabiegi: zdołała, obdarzając,ukojić ro-

'zognionych. Podnietąi przewódzeą tychdomagań
się byli Gasztowd wojewoda wileński i Jerzy kniaź
Ostrogski. Za jich tóż powodem, Litwa do otwar-
tego boju Polskę wyzywała, upominając się o Po-

dole i ziemie jinne, które Polacy trzymali, a które
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traktatami nawet ori tak przyznane były.
Zaraz na początku Kazi anowania, zajechała

1441 Brześć z okolicznymi powiatami. Zaledwie
Swidrigajło w Łucku oczy zamknął, 1452, Litwa
rzuciła się na to miasto i wraz z Włodzimirzem

i Horodłem zabrała. Gdy się toczyła długa z krzy-
żaki o wyzwolenie Prus wojna, od 1450 do 1466,
Litwa, zamiast wspólnego walczenia KEyjscidla,

przywoływała na Polskę najazdy tatarskie, a za
podnietą Gasztowda usiłowała mocą zdobyć Podole.
Bronili go Buczaccyiszlachta małopolska. Z tąd
przeciągały się pograniczne ubijatyki, które wpły-
wały na opieszałość zaciętćj wojny pruskićj, bo od-
rywały w jinną stronę Małopolan. Ze zgonem Bu.

czackich Litwa 1457 gwałtownićj napadła na Po-
dole i zagrabiła część jego południowszą, Chmiel-
nik, Winnieę. Bracław, aż po rzekę Murawkę. Tyle

zuchwałości i gwałtowności ze strony Litwy, wy-
magało niesłychanćj Kazimirza wyrczumiałości, a obu-
rzało Polaków mianowicie Małopolany. Na sejmie
w Piotrkowie 1459, Jan Rytwiański w jimieniu pro-
wincji wyrzucał Kazimirzowi na oczy, domawiając,
że on sam jesi wszystkiego tego złego, co Litwa

za sprawcą; domagał się, aby Litwa na tyle
, których od Polski doznałaniepomna, swym
piewierna, zabrane na Wołyniu ziemie zwró-

e a przydał, aby król zapobiegł nadużyciom
starostów, uboższą szlachtę uciskających; złych
pieniędzy niebił, drogi od rozbojów ubespieczył
i lepićj oRORI zawiadywał, jeśli chce po
nićj wyciągać tego, czego po wiernych poddanych
oczekiwać może. Znieść te odgróżki musiał Kazi-
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mierz i ko jić pojątrzonych, jak znosił i łagodził li-
tewskie. <Ze zgonem Gasztowda, 1460,ostygly nieco
zawziętości i gwałtowność aristokracji litewskićj.
A gdy jeszcze 1463 upominają się o wydanie so-
bie Bełza, Oleska, Ratna: wtedy zbieg rozmajitych
wypadków, odsłaniał do naga słabość jich ogrom-
nego państwa. :

79, Turcy Ri ókiod. Polskę i Łitwę.

Unj a obrządku greckiego z łacińskim, na którą
król. Danjel 1252 przyzwalał, nie przyniosła mu
pomocy na jaką liczy. We dwieście lat potóm,
unja obrządków florencka, nieocaliła Carogrodu.
Na miejsce Paleologów, 1453 zasiadł tam Mahommet
i księżyc Turecki zatknął, spędziwszy czarnego
dwugłownego orła. Carskość grecka, opuściwszy,
pod jarzmem niewiernych pozostałego patrjarchę

- swego, poszła na tułactwo. Zdarzenie to, i po-
przednie zdobycze tureckie, nieobojętne «dla całego
świata, dotykały blisko Polskę i Litwę. Posiadając
Polska "księstwo halickie zwierzchnióm prawemda-

: wnych jego książąt, wglądała w sprawy i zajścia
zamieszkałych tam Wołochów. Ziemia ta na któ-
rej osiedli przybierała w ów czas nazwisko Mołda-
wji, porty jój były użyteczne dla Polski i Rusi, bo
z nich zboże . i jinny towar, szedł doGrecji,do

Cypru, w różne punkta morza czarnego i śródziem-
negó, Wojewodowie czyli hospodarowie Wołoscy
w Mołdawji, winni byli i ód jawali hołd i dań
Polszcze; a stronnictwa wołoskie, zmieniając cżę-

sto wojewodów, lubrozrywając-„sięz Ej
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wypraw, tor niejednostajnymlosemprzedsiębrane
były. Po zdobyciu Carogrodu, Turcy, zwrócili na
ten kraj oko i wójewoda Piotr 1456 hołd sułtańowi
złożyć musiał. Żnalazła w te czasy Mółdawija bo-
hatóra w hóspodarże śwym Stefanie 1458—1501,
który umiał, stawić czółó.śąsiadóń, i sąsiednim
Wołochom, i Węgrom, i Tatarom, i Turkom, i zgro-
mić 1497 najażd króla+Bonskiuga Jana Alberta; je-
dnak nie myślał ón żtywać z Polską i pońawiał od
czasu dó czasu swć ku nićj żobowiązańia; a nie- *
mógł swego kraju utrzymać, bez uszczerbku, nie-
mając z Polski należytego wsparcia. Tikecki wy-
lew, jeszcze w ów czaś tdmy nie napotkał. Miasto
Kśfą i jione geńueńskie w Krimie pósiadłości, były
ód nich 1475 żdobyte, zdczem, Tatarzy przekopscy
niegdyś Litwy zwierzchność Wzdającyć póddali się
i sprzymierzyli z sułtaneń. MającTurcy odńawiane
zatargi z hospodarem Stefańerh, napadli Mołdawją.
i zdobyli 1484 Kilją i Białygród, Ważnć dla handlu
porty. Ani Polska, ani Litwa mie upominały się
o te krzywdy. W umowach następnych, Turcy nie
przeczyli i szanowali jimienne prawa Polski do Moł-
dawii i jój portów, żaręczali wolność handlu; ale
handel odwracał sie w stróny, gdzie był bespiecz.
ićjszy. Prawa i posiadłość śe zadniestrskich,
stawały się utrapieńier, a poddanie się Tatarów,
objaw 6, że Litwa już nić, dó nich niemiałai że
posiadanie odludnych brzegów przy ujściu Dniśpru,
ainiałć tej pówagi, jaką potęga nadaje. Przyzna-
waliw dalszych czaśach łataży, że Oczaków na
ziemi, polskiej budowali: 'gfe ż niego sżlaki równie
jakz Perekopu rózpuszczali.

«e
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80. Marfa, Nowogród wielki poddaje się Kazi-
mirzowi Jagellończykowi.

W przeciwnej stronie w północy, Psków już
1460, wyrzekł się opieki lilewskićj, i Litwa o nię

upomnieć się nie umiała, bo jćj charakter feudalny
i aristokraeki nic Aba wolnemu miastu nie obie-
cywał. Znaczenie jednak głośne po Europie, które
sławę Polski i Kazimirza Jagellończyka wysoko pod-
nosiło, to jest wyzwolenie Prus i jich miast wol--

„nych, jakkolwiek z wielką ruiną kraju 1466 doka-

zane, zwróciło baczność republikanów północy.
W Nowogrodzie wielkim utworzyło się stronnictwo,
nie litewskie ale polskie i zamyśliło szukać odległćj
króla Kazimirza opieki przeciw carskości moskiew-
skićjj Nowogród wielki był w kwiecie pomyślności.
Zbogacał go handel, o który uganiały się banseac-
kie miasta, i obok z miastami Inflant, przecią-

cały usilnie na swą korzyść. Miasto z powodu

handlu, poważane od Niemców i Szwedów, dla

tego od niemałego czasu w pokoju, używające swo-
bód, których już i Moskwa niezdawała się zajrzyć.
Wielki kniaź zapomniał o Nowogrodzie, ani mu
namiestników mie nasyłał. Używali Nowogrodzianie
swych wolności, bez przeszkody. Zdawna, nieraz
jich wrzaskliwe wieca, wzniecały gwałlowne bu-
rze, nie jeden posadnik, gdy wypadł z łaski ludu,
poległ; nieraz się w tumulcje zakrwawiły obrady;
nieraz gmin łupił domy nienawidzonych stronnictw:
wnet jednak wszystko wracało „doporządku i cin
szy, zajmowało się zwykłóm zatrudnieniemi kupiec-
twem. Miasto najmnićj parękroć stotysięcy ludności
liczyło i miało wiele bogaozów. W le czasy 1470,
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lud wybierając sobie arcybiskupa, losem wyciągnął

jiwie Theofila. Jechało tedy poselstwo do Moskwy,
aby mu tameczny metropolita dał święcenia, bo te

stosunki wiązały Nowogród do stolicy wielkiego

kniazia. Tam wielki kniaź dając posłuchanie przy-

byłym posłom, oświadcza swe zadowolenie rzeczy-
pospolitej, tóm milsze, że ją poczytuje za swe dzie-
dzictwo. Zaniesiony ten wyraz ostatni do Nowo-
grodu, wzniecił nieukojone krzyki. Marfa Borecka

wdowa po posadniku lzaku, ze swymi synami
i stronnikami; wspićrana głosem bogobojnego i gmi-
nowi miłego mnicha Pimina, wystawując w całćm
świetle, jaką zniewagę ponosi wolny Nowogród,
gdy jest poczytywany za dziedzictwo: uderzają
w dzwon wieeowy. Gmin się na wieca kuni: tam

stronnictwo posadnicy Marfy przewodzi: przekłada,

że czas zerwać z Moskwą i jćj pretensjami, a lepićj
wezwać opieki króla polskiego Kazimirza. Wniosek
gmin przyjmuje, poselstwo do Kazimierza wyprawia,
od niego rozporządzćnia nadesłane stosownie do
umowy przyjęte, w jego jimieniu podatki uchwalono,
w jego jimieniu rząd zaprowadzony. Kazimirz Ja-

gellończyk w Nowogrodzie wielkim 471 panuje.
Lecz Litwa niemocna, dawno tę stronę wypuściła

z pod swego wpływu, niepragnie już ręki posię-
gnąć: a Polska daleko. Wreszcie sami Nowogro-
dzianie są silni, samćj jazdy liczyli 30000 gdy wy-
stępowali przeciw gosudarowi moskiewskiemu Iwa-

nowi Wasiłewiczowi. Walczą, na wszystkich pun-
ktach, nieszczęśliwie. Strona przeciwna tymczasem

- pomawia w mieście Marfę że zakochawszy się w Li»
twinie z osobistego interesu tę sprawępodhieciła;
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że Pimiń zamyśla o pozyskańiu arcybiskupstwa,
i 6 przejściu na łaciński obrządek. W boju, wiele
tysięcy ginie, żwycięścatorując sobie drogę ogniem
i mieczeta, przymiusza brańców dó wżajemnegó
obżykatid” sobie, uszu, wafg, ńósa, i gotuje No-
wogrodowi los najokrutńićjszy. Pośrednictwo du-
chowieństwa, wyjedńało łaskę. iwań' przyjął uni--
żenie się, SWOBÓŃĄ ŻBUWIEKTMŁ i dańińę naznaczył.

84. Nowogródwielki.przez zaś zrujnowany.

-W kilka łat odwiedziłIwan osobiście Nowogród,
iał uczty, rożdawał śsoboólowe futrai jinne

darywsrebrze lub koósztowńych bławatach, a dó-
pełiał sprawiedliwości surówó i ciągnął różnych
winowajców doMosktvy. "Wkrótceprzeciw prawom
Nowogrodu,żałożył sądy wMoskwie. 1 byli wszel-
kićj klassy ludzie, kupcy, bojary, posadniki, wdoó-
wy, sieroty. sam nawet arcybiskup, co pominąwszy
właściwą rżecżypospolitćjsprawiedliwość, dó mo-
skiewskiego udali się sądu:  Duch' obywatełski No-
wógrodziśńi, "dużo mtsiał być zepsuty, kiedytak
niebacznie karku uginali! W tymże czasie, jechało
na Moskwę poselstwo, a jedeń z posłów pozwolił
sobie przez póchlebstwó uczcić wielkiego kniazia
gosudarem, żamiast gospodin,jak to był Nowogro-
dziań óbyczaj. CGhwycił za słowo TIwah i wysłał
swego dziakado Nówogródu, pytając na jakićj za-
sadzie gó ża gosudarauznają? Nażapytanie takie,
lud się gromadźi, powółujeprzedsięposłaswego,
a zaledwie doczekał się wyznania, rzucił się nań

i zatłukł gó. Woburżeniaswójómkrżyczałże się
trzeba oddać krółowi Polskiemu. Korzysta z tego
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iwan,„rychło jest gotów ze swóm wojskiem, a le-

dwie się zbliżył, majznamienitsi, spieszą tłąmnie
z oświadczeniami i przysięgą wierności. Bez jędno-
ści, tą razą 1479 bez boju, Nowogródsię poddał,
i przyjął warunekżena£ćm prawie będzie jak reszta

Roszji. Iwantedy.ustanowił nowyporządek: przepisał
-prawa, nałożył podatki, skassowąłurząd posadnika,
zabrał wiecowy kołokoł do Moskwy; stronników
Polski, a uniędzy nimi i Marfę i wszystkich o to
stronnictwo podejrzanych, do Moskwy pod strażą
uprowadził, majątki jich ma skarb zabrał. Lud
szemrał; narzekał. Nie było już głosu kołokołu,
coby go zwoływał, ajednak się burzył; krew się
dała po ulicach, exekucjebroczyły rynki. Każde

„bowiem zdarzenie niepowolności dawało nowy po-
wód do surowychkroków: kupcy bogaci i ubodzy
obywateletysiącamiprecz w głąbkrajów moskiew-
skich wyprowadzeni, jich własności Moskalom ro»
dawano. Po sześciu wiekach powodzenia, po czte-

„rech przynajmnićj świetnego republikanckiego i pra-
wie niepodległego bytu swego, stracił Nowogród
-wolność, znaczenie, pomyślność. :Przybyło w nim
murów, ubyło domów i ludzi. łwan, dla ubezpie-
-czenia się od niespokojnego ludu, wzniósi 4460,
koło eerkwi śŚwiętćj Sofjiwarowny Kreml, który
poglądał na nagłepodupadnienie miasta. Podróżny,
wkrótce po tych krwawych zdarzeniach przezeń
przejeżdżający, widział jego ruiny. Dziś miasto to
liczy około 8,000 ludności; prócz kremia, 62 cer
'kiewjegow przestrzeni dwu miłowćj, sterczą osóbno;
Bieuyprawną ziemią lub łomami przedzielone.
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82. lwan car Moskwy, szarpie Litwę.

Iwan był mocny, bo sąsiedzi posłabieli. Mógł
oplwać basinę czyli ukaz tatarski, bo horda dogo-
rywała; wywrócić carstwo kazańskie, bo w nićm

sił niebyło; zrujnować Nowogród wielki, bo w nim

zawsze jednostajny zgiełk, nieznajdował tćj samej
enoty obywatelskićj; zniszczyć byt kniazia twer-
skiego, bo ten nie miał w Litwie podpory. Przed
jego tronem carskim, bily czołem kniazie potrwo-
żeni w granicach jego państwa, oraz bojary z Twe-
ru, Nowogrodu i Pskowa na wierność mu przysię-
gać nabijający się; tudzież murze, hany i jinne
z Kazaniai Kapczaku dostojniki, swego rodu prze-
niewierce, dła osobistego interesu w rusinów
i greków przechodzący, czołem uderzył przed nim
niejeden kniaź, bojar lub pan, Litwin i Rusin
z ziem wielkiego księstwa ktewskiego, który prze-
bierał gdzie mu interes własny obrócić się radzi,

czy pozostać obywatelem Litwy, czy stać się sługą
cara Moskwy. Carem go Pskowianie 1479 uczcili.
Niezaprzał on tćj dostojności. W ucisku prawosła-
wnćj cerkwi greckiej. gdy się wszyscy jćj patrjar-
chowie i metropolici znaleźli pod prawem i jarz-
mem niewiernych lub łacinników, jeden metropo-
lita moskiewski, wyobrażał wespół z carem, cer-
kiew grecką niepodległą. Wielki kniaź Moskwy,
car Iwan, zaślubił sobie 4482, Zofią wnuczkę cara

Carogrodzkiego Paleologa, / zatrzymał ulatującego
z Carogrodu, czarnego orła dwugłownego; 0sa-

dził go nad swym tronem w Moskwie. Ona brał
w puściźnie obronę cerkwi i carat obalony; on do-
dawał nowego blasku cerkwi ruskićj i Moskwie,
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om na stolicy swćj Moskwie uznał się samodzierżcą
całćj Rusi, wszech-Rossyi. Litwa coraz więcćj wi-
działa, że o nią jidzie, o jćj posiadłości. [wan
zdarzeniami w Nowogrodzie zaszłemi podrażniony,
wszędzie cheiał widzieć nieprzyjacielem Kazimirza
Jagellończyka. Zdało mu się że napaść Tatarów,
Których pokonał, była z jego podniety, zdało mu
się że z jego nasadzenia, chciał go otruć z ruskich
kniaziów Łukomski, z krajów litewskich na dwór
Moskwy przybyły. Wolą cara Iwana, Łukomski
w klatce żelaznój, był 148% spalony żywcem.
Wkrótce 1490 przybyli na Moskwę kniazie No-
wogrodu  Siewierskiego, bić  Iwanowi pokłony,
bo od panów Litwy nie dosyć byli uczczeni,
zawarto przed niemi drzwi królewskieijednemu
z nich palec przyskrzybnięto. Pierwszy ten wstęp
na ziemie bezpośrednio przez Litwę dzierżane, nie-
bawem poparł Iwan najazdami 1494, zajął Brańsk,
Starodub, Putiwl, Czćrniechów, Drohobuż, Toro-
peć; do Smoleńska na próżno szturmował, na ten
raz obronionego. A Litwa nic nie mogła przeciw
temu.

83. Osłabienie Litwy, niepewność umysłów.

Potęga jaką dźwignęli Gedymin z Olgerdem,
długo swymi żywiołami utrzymać się niemogła, mu-
siała przejść w obce ręce gdy Litwa rusiala. Wi-
towd widział to dobrze i czuł że Litwa współdzia-
łacza potrzebuje: chociaż tedy zajrzał powodzenia
Polszcze, nie zrywał z nią, bo nie pozorna co do
Jiczby pomoc jaką z nićj miewał na polu boju, sta.
wała się w skułkach znaczącą: czas dalszy mógł

ów |
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jćj ważność podnieść. Litwa we swych podbojach
uległa przeobrażeniu „do jakiego się ród ruski spo-
sobił. We wszystkićm zanosiło się na ogromną od-
mianę towarzyską. Przeobrażenie towarzyskie wpły-
"wem obcym. dopełniane, rzadkoprzeobrażanćj to-
warzyskości mocy dodaje. Gwałti wymus, Są CZa-
sem zdolne pokierować sprzecznemi żywiołami;
tam jednak, gdzie bieg rzeczy, siłą czasu ożywiony
jidzie swobodnie, przeobrażenie takowe, zwykle
osłabia. Schodzący porządek, nawyknienia do da-
wnego, mimowolnie.opierają się nowości, tóm Ssil-
nićj, jim nowośćjest jinnej natury. Ten obraz osła-

_bienia, wystawiały w swym ogromie Litwa iRuś.
Zbiegły się tam wprawdzie po bratersku, ale nie

bez kollizji: djalekt, polski z ruskim, łacina.ze śpie-
wem cerkiewnym, podcięty i zrozmajiconystrój Za-
chodu zciężkióm odzieniem miejscowćm, broń |ogni-

Sta z łukiem i strzałą, magdeburja z prawdą po-
sad i grodów, przebiegłość synów Israela , z kup-
ceniem Rusinów,rozporządzenia nowez „dawnemi,
wspomnienie przeszłości z ciemną i nieoznaczoną
przyszłością, upadłe prerogaliwy bojarów. ruskich,

z żyjącemi prerogatiwami szlachty polskićj, upadłe
kniaziowanie z panowaniem Litwy. Wśród zóboję-
tnienia dla przeszłych rzeczy, małego rozmiłwania
w obecnych, niepewnośćmiotała umysłami Rusinów.
Bez myśli czy udzielnymi być mogli; niepewnisą
czy Litwą, czy Polakami lub „Moskalami mają pozo-
stać. Car Moskwy, wyzwolony z pod Tatarów, syn
odrodny Rusi, zdawał sięniejednemu być ruskićj,
na tyle niepewności narażonćjsprawy, wyobrazi-
cielem. Iwan, po całój Litwie miał stronników, na-
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wet.„pomiędzy sammymi zrusiniałymi Litwinami.. Ale
razempo całój Litwie,na przykłądzie Rusi czer-
wonój widziano, jak wiele więcćj obywatel;zięmski,
ziemianin, dawny bojar w zjednoczeniu z Polską
zyskuje. Ruś cała składająca ziemie księstwa li-
tewskięgo, i Litwa sama, były rolą żyzną uprawianą
czynnie narodowościąpolską. Napływ ludności ma-
zowieckićj, polskićj, israelskićj, był Jójnawozem;

:język |i obyczaj polski, nadzieje .obywatelskieiswo-
body, zrozmajiconćm „ziarnemokwity plon wydać
mającóm. Przeciw temu panowie rada lilewscy,
nie nie mogli. Sieli tylko niesnaski i rozdwojenie,
które od nich Polaków odrażały, a biegu rzeczy
wstrzymać „Die mogły.

DE Kazimirz Jagellończyk majaczy. Litwa
em _ odnawia zwiąski z Polską. ?

_Kazimirz na, czele obu narodów lesem ;posta-
wiony, nie miał mocy, a móże i środków ukojenia
nieporozumień, Okazując czas niemały szczegól-
niejszą dla Lilwy przychylność, nieprzywiązawszy
jej do siebie, naraził się Polakom i oziębił jich lak
dalece,że „zaniedbywali obronę kraju, byłema nie-
dostarczyć „potrzebnych „dochodów. „Miał Kazimirz
pewne enoty, a liczne wady, które się pożytecz-
nemi staływpodobnóm rozdwojeniu, państw czyli

ów. Nielubił pracy, tylko niestateczność jego
Naja go w usławicznych zatrudnieniach,
„MtóreRY płonne:polowanie wiele mu czasu po-

„Niebył w stanie brać się do czego gorli-
wie i sk,„gruntu; przeciwności i przykrości szły

uniego w zapomnienie; w pomyślności zapominał
11



160 PRZENARODOWIENIE

się i umysł jego chciał być wyniosły, nadymać się,
lecz powagi utrzymać nie umiał. Ztąd łatwy w po-
życiu chętnie obdarzający, rozdający, trwoniący, bez

interesownie i bez celu łaskami i dobrodziejstwy
szafował. Jeśli tóm serc niezjednał, nieprzywiązał

„ do siebie, sprawiał to, że nikt do niego nieubłaganćj
odrazy niepowziął. Cierpiano go bez obawy i niko-
mu na myśl nie przychodziło aby się od niego od-
strychać. Obecność jego na padole rozterki, nie
zawadzała biegowi rzeczy, odrętwiała tylko gorączkę
zerwania i odwetu, i w ciągu więcćj jak czterdzie-

stoletniego panowania, myśli, pojęcia, doświadcze-
nie, miały czas do rozpoznania stosunkówi sił dzia-
łających. Kiedy Kazimirz studził polskie serca,
kiedy aristokracja odrażała je: usunęli swą pomoc
orężną Polacy; a chociaż zły skutek z lego się oka-

zywał, panowie litewscy jeszcze raz swćj poliliki
zaprobowali i poraz ostalni odosobnić się przedsię-
wzięli wynosząc po zgonie Kazimirza na wielkie
księstwo Alerandra, wtedy,kiedy Polska na króla
Jana Alberta z koleji powołała. Dopiero postep
nagły Iwana przeraził jich i ostatecznie przeświad-
czył, że wśród mięszanin zrozmajiconych żywiołów,
żadnych dość sprężyście użyć, ni kierować niemo-
gą, ni litewskich, ni ruskich; że współdziałanie Pol-
ski może być jim pomocne.  Zachwiani przestra-
chem i niepewnością, we dwie razem rzucilisię
strony. Zatwierdzili w Wilnie unją Jagełlońską,
a posłyszawszy o zgonie Jana Alberta, wyprawili
1499 Tabora biskupa wileńskiego z jinnymi wpo-
selstwie do Polski, z zapewnieniem zwiąsku z ko-

roną, przyrzeczeniem, że odłądzawsze król polski
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j wiełki książę lilewski w jednćj i tćj samćj osobie
będzie. W drugą stronę wyprawili do Moskwypo
Helenę córkę Iwana w małżeństwo dla Alexandra.
Przyjechała Helena do Wilna, zkąd, lubo Iwan mie-
wał wiadomości, że ją chcjelą łacinnicy nawrócić,
tak jak on sam nawrócił swą małżonkę Zofią Paleo-
lożankę, wszelako Helena miała swe cerkwie w Wil-
nie i w Krakowie; budowała je w Mińsku i bez
przeszkody czyniła nadania duchowieństwu disunic-
kiemu, które metropolitę moskiewskiego za swą
gło xę poczytywało.

: Lż 5

od r. 1499 do 1569 lat 70.

DUCH STANUSZLACHECKIEGO ROŚNIE I DOPEŁNIA
| ZBRATANIA I UNII.

85. Stronnictwo ruskie; Gliński.

Tlał szeczywiście duch ruski w ziemiach księ-
stwa litewskiego, budził się, głowę podnosił i gro-
ził Litwie że z jimieniem zniknie jeśliby sam przez
siępowstał, W kole nawet panów rad litewskich
miał swój głos i cale mu na rękę było że caro-
wnakniahini greckiego wyznania w stolicy Wilnie
przebywała. Stronnictwo ruskie coraz wyraźnićj
się objawiało a jćj głową był syn Lwa Michał Gliń
ski z kniaziów ruskich pochodzący. W licznych po:

11%
t
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dróżachpo Europie, nabył wyższćjnauki niżelipod-
ówczas jinni ziem księstwalitewskiegopanowie po-
siadali; w tychże podróżach,wałcząc w Niemczech,

we Włoszech i Węgrzech, jako ochotnik, wszędzie
nabyłsławy zdzielności i biegłości w boju. Do
wziętości jakićój nabył u króla Alexandra, łączył
pychęi niepomiarkowane zaufanie wsobie. Litwa
drżała przed nimiobawiałasię abyupatrzywszy,
nie chciał dogadzającswójdumie w księstwie pa-
nowanie sobie przywłaszczyć. Ztąd wynikały poje-
dyncze jego zajścia z panylitewskiemi, których rad
był upakarzać i dokazał tego że jednemu z nich
Janowi Zabrzezińskiemawejewództiwo trockie ode-
brane było, lecz więcćj jeszcze tknięci byli zwy-
cięstwem jakie 1506 Gliński na Tatarach którzy do

Litwy wpadłszy pustoszyli, pod Kleckiem odniósł.
Dał mu wtym razie dowództwo, śmiertelną w Wil-
nie chorobą złożony,wielą przeciwnościami strapiony
król Alexander, a przed skonaniem pocieszony na-
deszłą wiadomością że Rusin Litwę od klęskiwy-

zwolił. Zwycięstwo to tóm Świetniejsze było, że
Tatarzy, uczyniwszy wielką szkodę, łupy zebrane
postradali, a Gliński wielką moc brańców z jich
więzów oswobodził. ZgonAlexandrapedał Litwie
środki ;do stawienia czołapotędze Glińskiego przez
zaniesienie skarg na: niego przed Zygmunła, Lrony
obunarodów-bez przeszkody obejmującego. Żalono
się na .Rusina zagwałty,zdzierstwa i ucisk bić-
dniejszych; krzywdzeni i nienawistni jemu za ró-

wnoknzyk podnosili; posądzali 'że zamyślaksięstwo
„ruskie dla siebie wskrzesić. "Glińskizniecierpliwiony

wrzaskiem jaki się nań wzmagał, i nienawiścią:
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Jana Zabrzezińskiego wielkiej powagi w Litwie

człowieka, najechawszy go w demujego własnym,
zabił: a niespodziewając się po tem zabójstwie
przebaczenia krółewskiegc, do Moskwy, która na
tenczas Litwę pustoszyła, z braćmi i stronnikami
swymi przerzuca się, szukając u cara otuchy swych

zamysłów iswego wyniesienia. Wsparty nieco od

Moskwy, obległ Mińsk nie tając już myśli wskrze-
szenia księstwa ruskiego jak to weń wmawiaao.

Ale nim duch ruski mógłsię obejrzeć, nadciągnąt
z. Połski wyprawiony od króla Mikolaj Firlćj, a wnet
isamZygmunt, Zaczem Gliński od Mińska odstą-
pił i ku Dnieprowi się cofał, gdzie nadeszło mu
60,000 Moskwy, która tą razą niesmiejąc zwieść bi-

twy pa ustępie klęskę nie małą odebrała. Hetmani
wojska polskiego za niedeb.tkami zapędziwszy się
ku Moskwie, krajegniem i mieczem pustoszyli. Car
zasłyszawszy © Lćj porażce, o pokój prosi i otrzy-

muje go do czasu, powróciwszy wszystkie w Li-
twie zdobyte zamki, a wyjednawszy pozwolenie
sironnikom Glińskiego opuszczenia ziem księstwa
liiewskiego i przeniesienia się do Moskwy. Gliński
zanieprzyjacieła ojczyzny osądzony, z kraju z to-
warzyszami z utralią dóbr i majętności wywołany,
osiadł w Moskwie na Awkyna carskim.

"86. Psków i Śmejckek zdobyte przez Moskwę.

'Krół Zygmunt i car Bazyli, oba mieli jinne za-
trudnienia, dla tego do czasowego skłonili się po-
koju. Bazyli odświeżał traktaty handlowe z mia-
stąami hanseackiemi i laflanckiemi, oraz,z. kawale-.
rami mieczowemi 1509 pókój na lat 50 zawarł.



164 RUSI I LITWY.

W tymże pokazywał przykładem, czego Ruś po
nim spodziewać się ma, gdyby jego za swego wyo-
braziciela uznała. Zjechał on do podupadającego
Nowogrodu i tam zajął się rozpoznaniem sprawy
Pskowian żalących się na jego namiestnika Oboleń-
skiego. Po rozpatrzeniu rzeczy, namiestnik miał
słuszność, żalący się mieli odnieść karę: lecz car

ulitował się i nie wymaga więcćj po Pskowianach
jedynie, aby mu się bezwarunkowie poddali, wy-
rzekli się na zawsze swych gminnych wieców i od-
dali mu dzwon który jich na wieca wzywał. Sroga
groźba łaskawego cara, a niemoc Pskowian, znie-

woliła jich 4514, do wyrzeczenia się swćj wolności
i poddania się Bazylemu. Mnóstwo rodzin dostoj-

nych, otrzymało rozkaz i przenieśli się do Moskwy.
I dzwon wiecowy tamże przeniesiony został. Do-
zwolono tylko Pskowianom zachować oręż Dou-
munda, którego nikt piastować nieumiał. Już on
212 lat (1299—41514) widokiem swym ożywiał Psko-
wian, potem jeszcze od stracenia wolności, peł
nych łat 300 (1544—1812) był przypomnieniem co-
raz uchodzącćj przeszłości gdy miasto ujarzmion:,
w ludności do 10,000 mieszk. umniejszone ze swy-
mi 60 cerkwiami w trojakiem obmurowaniu, szczątki

dawnćj świetności okazujące, wydało miecz obrońcy
swych niegdyś swobód, aby był w Petersburgu
w cerkwi zawieszony wraz z trofeami na nieprzy-
jaciołach państwa zdobytemi: bo łupy i upominki
miast wolnych w ręku cara isługjego, są zaró-
wno trofeami z nieprzyjaciół wziętemi. Tymczasem,
kiedy Psków swój byt tracił z cicha odnawiała się
zatarga z Litwą. Wiedzianożeznaprawy Zygmunia
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Przekopcy 1511 pustoszyli ziemie moskiewskie.
Dla bespieczeństwa, siostra Bazylego królowa wdo-

wa Helena, otrzymała 1512 w Wilnie areszt, i prze-
łożenia carskie-niemogły jćj uwolnić! Cesarz Maxi-
miljan zachęcał Bazylego do boju obietnicami posił--
ków. Bazyli pusłtoszył 4543 okolice Smoleńska,
a znalazł silny tego warownegomiejsca odpór. Lecz

tym się niezraził, nowe czynił przygotowania: Gliń-
ski dawał mu otuchę powodzenia. Jakoż powtórnie
ablężony Smoleńsk, niedługo się bronił: za namową
Glińskiego otworzył carowi bramy. Po stóletnićm
panowaniu w nim Litwy, 10 lipca 1514, biskup ze
znamienitszymi obywatelami wyszedł se Bazylego
d oddał mu-klucze. Uczcił łaską i darami i biesia-
dami Smoleńszczan car i zapomniał o Glińskim któ-
ry sądził, że mu to wazne miasto powierzone bę-
dzie. Pożałował wtedy Gliński swego z Litwą zer-
wania, zamierzając «co zepsuł naprawić. W zmo-
wie z nim, wyprawiony od Zygmunta kniaź ruski
Konstanty Ostrogski w walnćj pod Orszą bitwie,
8 września 1514 zniósł potężne siły Bazylego i obró-
cił się ku Smoleńskowi, w nadzieji, że doń z ła-
twością wejdzie. Ale rzecz ułożona już odkrytą
została. Gliński i biskup smoleński już byli uwię-
zieni; siła jakićj Ostrogski przywodził była niedo
stateczna aby szturm rozpoczynać. Smoleńsk zo-
stał w posiadłości Moskwy a Gliński w więzieniu.
Wojenne zajścia przeciągnęły się jeszcze lat kilka
bez ważnych wypadków nim 1523 czasowy pokój
nastał, odnawiany nowymi 1534 układami, przez
które Czerniechów, Nowogród siewierski, Starodub

były odzyskane. Glińskiego więzienie Iżejszem się
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stało, gdy bratanka jego została 1525małżonką sara ,
Bazylego. Otrzymał nareszcie wolność, a po zgo-
nie Bazylego 1533 był jednym zopiekuńów mało-
letniego Iwana SOEEO.

87.-"Ruś | owo

Po tem przeż "Glińskiego Litwy. wstrząśnieniu
nastała cisza. Jeżeli naczelnik - władzy może na-

"

gmunt stary natchnąłnią dóż ńarody polski i li-
tewski, swą ciszą, swym pokojem, swą opieszało-
ścią. . „Ruskie stronnictwo jest w Litwie stłumione.

aczyli jej aristokracja triumfuje. Lecz skoń-
czywszy na ten raz rozprawę z carem, w czem
Polska ma ogromnyudział, triumf jójnie dła niśj:
o rzecz ruską ma się rozprawić z Polską. W tym
razie sprawą tradniejsza i trzeba się ciężko okupić
aby do końca dojść. Z tym wszystkim, rzecz za-
wieszona jidzie w odwłokę; Braterska zgodaza-.
kwita, swarów niema, ziemie ruskie z Litwą po-
myślności doznają. Jest to' riękne wspomnienie,
ale i w tym razie,nie litewskie panów rad wy-
magania, ale zawsze polskiego gminu szlachty
na przyszłość zyskują. . Wstrząśnienie przez Gliń--
skiego wzniecone, lak słabą samodzielność Rusi
objawiło że już niebyło powodów, ni obawy, aże-
by spokojność miała być z tegopunkti zaburzoną, ,
ani podobieństwa aby Ruś miała jah wstręt do ,
zlewku z Polską. Od pierwszych tatarskich|najaz.
dów, południowe jćj strony okropnie były wylu-
dnione. Mlekiem i miodem pfynąca krajinastało
odladna; próżno powtarzane echa po wąwozacłi
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i stepach wołały człowieka tak na Ukrajinie jak na
Podolu. Miłośnik pokoju Zygmunt, traklatami ob.
warował je od napaści tureckich i tatarskich, a sta.
wiając nad brzegami Dniepru zbrojne poczty łotru-.
jących kozaków, zabeżpieczył od podejścia. Rolnik
bez trwogi szedł wsiepy krajaćw skiby odłogi.
Lud ruski rozpładzał się; fortuny przemożnych pa-
nów w wartości i dochodach wzrastaty; szlachta
polska tam swój los znajdowała. Litwa trzymała
w posiadaniu grabieże całym szeregiem od Gonią-
dza do ujścia Murakwy, a dla Bielska i Drohiczina
rozporządzenia polskie udzielane były. Na Podla-
siu, na Wołyniu i na Podolu, obyczaj polski i ję-
zyk polski po miastach i w klassie obywatelskićj
jimie szlachty przybierającćj, krżewił się. Toż sa-
mo byłow ziemiach prawdżiwie litewskich i w zie-
miach ruskich dalej ku Śmoleńskowi rozciągłych.
I tam wszędzie szlachta była. To jimie już się
przyswojiło Litwie i głęboko utkwiło, stawało pun-
kiem zetknięcia z Polską, węzłemnierozerwanym.
W Litwie i przyległćj Rusi, również obyczaj polski
i polskie urządzenia zaprowadzały się: a jak da-
lece wtćj mierze towarzyski stan tćj krajiny po-
stęp uczynił, objawiało prawodawstwolitewskie,

188.  Sfafut.

Znane są prawa ruskiei polskie. Jakie były li-
tewskie? już nie pytaj: utonęły w wylewie ruskich.
ilowdowe prawa były dowolńością. Za Kazimi-

rza Jagellończyka spisano 1454, 1456 sudebnik
<żyli przepisy sądowe w języku ruskim, w, czem
już nie litewskiego niewidać. Ale ziemie różne,
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Witepska i Płocka, Mścisławska, Smoleńska, miały
swe osóbne w rozporządzeniach odcienia, równie
jak Wołyń lub Ukrajina. Zygmunt stary wmówił
w pany rad i zapowiedział 1522, że całe wielkie
księstwo liiewskie ma mieć jedno i toż samo pra-

wo. Zaczęto nad nićm pracować i statut litewski
językiem ruskim 1529 napisany, przyjęty 1530 ogło-
szony został. Była to jedna z najporządniejszych
na ów wiek prawodawcza księga. Oznaczył ten
statut wielkiego księstwa konstitucją, gdzie wielki
książę zaręcza, przywileje szlachcie, przyrzeka że

Litwy granice pomnażać będzie a panów rad czyli

senatu nieponiży. Senat z wojewodów, kasztela-
nów, dostojników i dziedzicznych kniaziów zło-
żony, składa- sejm prawodawczy. Sźłachia sama
pełni służbę rycerską, sprawuje urzędy, może
z kraju wolnie wyjeżdżać; w części, za pozwole-
niemi opłatami, majątkami swymi disponować; nao- -
statek może samowładnie nad niewolnictwem, słu-

żącymi lub uprawującymi rolą panować: byle nie
zabijała, bo za to płaci. Tenże statut, podał na

owe wieki dobrze w porządek zebrane ustawy ci-
wilne; szeroko się rozpisuje i z większą jak w czem-

kolwiek dokładnością nad karami, daleko ostrzej
szemi niż „w prawie polskićm były. Tenże jeszcze
statut dał przepisy porządku sądowego, w czym
Litwa, a mianowicie uboższa szlachta, wielkiego
ucisku doznawała. Od wyroków zastępców staro-

ścińskich lub wojewodzińskich, szła  appellacja
do starostów lub wojewodów interessami państwa,

domowymi, lub wypoczynkiem świątecznym zaję-
tym. Dopieroż najwyższa instancja w senacie. Na
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„wszystko naznaczone ciężkie opłaty, formy, prze-
włoki, o ruinę prawujących przywodziły, dla bie-
dnych niepodobieństwo uzyskania sprawiedliwości
sprawiały. Pisano to prawo dla możnych, możni
panowie przyjmowali go w radzie: nie tedy dziw-
nego że nie było dla biedniejszych. Wprawdzie
szlachta jest w nim jak osóbne ciało wymieniona
i statut poczytuje onę za stan zupełnie wolny, nie-

daje czuć służebności. Z tym wszystkim feudalne
porządki których żedne rozporządzenie w skutku
nieobaliło czyniły tę szlachtę zawsze swym panom
służebną. A. jeśli wejrzysz pilnie w tę księgę, po-
rządek jej nie jest bez ciężkich wad, które plączą
niestosowne z sobą przepisy. Księga ta jest zlew-
kiem praw ruskich, polskich, mazowieckich, czes-
kich. Krzywiła się na cudzoziemskie prawa Li-

twa, i na czeskiewykrzykiwała, z tym wszyst=
kim prawodawcy wciągnęli do statutu różne”
czeskie przepisy; 0 niewoli wzięli najwięcćj
z praw ruskich, co do poddanych, do roli przy-
wiązanych i eo do policji dla nich ustanowionćj,

z praw mazowieckich: ałe w tym zwięźlejsi dobit-

niejsi w wyrażeniu się, dodali wiele warunków na

które prawodawstwa polskie uwagi niezwracały.
Co bądź, statut, będąc zlewkiem praw różnych,

objawił wpływ jaki Polska naRRA0 księstwo li-

e wywierała.

” 89. Mowa i piśmiennictwo ruskie, polskim

ustępują. |
Bieg przenaradowiania, okazywał postęp języ-.

ków ruskiego i polskiego. Ruski język był mó-
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wiony za'jedno przez lud i klassy wyższe na całćj

Rusi również jak i polski przez lud iszlachtę. w ca-
łćj Polszeze. Jedenidrugibyły piśmienne: ruski
dawnićj. Każdy z nich miał swoje własne: pismo.
Raski niemiał przeszkody jaką polskiw łacinie spo-

tykał: a nim ten drugipoczął być: urzędownie

używany w prawodawstwie i kancellarjach, ruski

to stanowiskoswojeutrzymywał z dawna: był oraz
językiem diplematicznym. W stosunkach z Rnsią,
Litwą i Polską: pisali nim Tatarzy przekopscyiWo--
łosimołdawscy, równie jak Moskwa, długo swego
djalekta osóbnego rieużywająca. Kiedy druk na-
stał, dwadzieścia łat wprzódy w Krakowie cerkiew-

nóm drukowanopismem,niż połskićm. JeszczeRu-

sin Połóczanin Skorina, z drukiem swym cerkiew-

nym, w Pradze czeskićj 1547—1519, wyprzedził

ukazanie się pićrwsze dzieł w języku polskim.

Wkrótce drukarnie ruskie ustaliły się w Wilnie (od

1525Babicza, potem Mamoniczów); ataktóra nie-

mogła wytrwać w Moskwie, znalażła schronienie

1568na Litwie na pograniczu Podlasia. w Zabłude-

wie. Kamcellarja jagellońska, uformowała piękny

ruski skoropis i pisała nim więcćj niż językiem

polskim. Z tym wszystkim, gdy użycie języka pol-

skiego piśmienne i topograficzne nagłe się rozwi-

nęło, stosunek życiadwujęzyków, okazał się nie-

słychanie nierówny. Liczba drukarń i dzieł druko-

wanych, dziesięć razy przeciągająca na stronę pol-

skiego; przedmioty zajmujące ten drugi niesłycha-

nie liczniejsze, rozmajitsze. Ruski język we wszyst.

kich swojich ódmianach, żajety był liturgją, diplo-
macją, prawodawstwem, kańcellarją: Połski, pra=
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wodawstwem, kancelłarją, biblją, sporami vteolo-

gicznómi, naukami przyrodzecia, wymową, sty-
lem; był językiem towarzyskim -klass wyższych.
Lud ruski po wsiach zaehowywał zawsze swych
pradziadów mowę, nieoswajając się z polską; nie-
jednostajności jego 'mowy na Rusi czerwonćj lub
białćj, naWołynialub Ukrajinie, na Polisiui Rusi
przylegićj którączerną nazwać chciano., zachowy-
wały się ciągle, doznając być możejużwówczas,
wpływu szerzącegosię wyżćj języka polskiego; ale
rozmajitości podobne więcćj zajmują oko postrze-
gacza w mowie piśmiennćj, w którćj ruski język
niezupełnie ten sam jest co jakakolwiek łudu mó-

wa. Styl statutowy w Litwie, jest zarażonywyra-
żeniami zinazowiecka, kiedy z. czasem stylukra-
jiński objawił sięzarażony wyrażeniami mołopoł-
skiemi. Styl kancelłarji niemnićj począł się chwiać
wpływem polszczyzny. Polski zaś stylniedoznawał
tak powszechnego zestrony ruskiego: nawiedzenia.
Mowa sandomierska przed jinnymi -w' piśmiennie-
twie użyta i deskenalona, szerząc sięku brzegom
Dniestru, w Przemyślu, w Samborze,weLwowie
kształciła tamecznych pisarzy. Za Zygmunta Augu-
sta, Ruś była pierwszą, co dostarczyła piśmiennie-
twu polskiemunajwyborniejszych stylistów: mówcę
przed jinnymi Stanisława Qksza Orzechowskiego,
naturalisię Stefana Falimirza,przekładacza biblji
Jana -Leopolitę, 'wierszopisa iobyczajowego pisarza
Mikołaja Reja z Nagłowie, poetę Mikołaja Sęp Sza-
rzińskiego, przekładacza prawJanaHerburta. Kwiat
piśmiennictwa polskiego. Niebyło te' nic nadzwy-
"— boprowincja ta 'wklassie obywatelskić
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i w miastach, zupełnie już po polsku mówiła, a ję-

zyk ludu, jako piśmieńny i towarzyski gasł. Reli-

gijne spory ówczesne a mianowicie kałwinistów i so-

cinjanów, przelewając się z Małej Polski do księ-

stwa Litewskiego, objawiały i tam oswojenie się

powszechne klass wyższych i myślących z mową

polską. Radziwiłłowie przed jianymi, dając otuchę

jich nowościom, zakładali drukarnie polskie, wielce

czynne, w Brześciu 1559, w Nieświeżu 4562, w Wil-

nie 4576; przekład słowa Bożego, połemika i po-

rządku towarzyskiego widoki, zajmowały prasy

drukarskie w Litwie piśmiennictwu polskiemu od-

dane. Mowa polska już tam była domową, powsze-

chną w kłassie wyższćj, po miastach. Już tam kan-

cellarja, nietylko w ruszczyznę mowę polską mię-

sząła, ale, stosownie do życżeń stron zainteresso-

wanych, co raz częścićj czysto po polsku pisała.

Nigdzie niebyło, ni nakazu, ni zakazu: każdy mó-

wił i pisał jak chciał, a ostatecznie mowa polska

nad ruską nagle przewagę brała. Zygmunt August

dotego Litwę zachęcał. Ona tóż więcćj nieokazy-

wała wstrętu od tego, aby ruską mowę, na polską

wymieniać.

90. Zygmunt August zajmuje się lnflanlami

| które sekularizuje.

Wyniesienie 1530 na wielkie księstwo Zygmunta

Augusta za życia ojca i odstąpienie mu 4544 rzą-

dów jego, było równie jaki uznanie tegoż za na-

stępcę w Połszcze środkiem, już 10 aby związek

obu państw w jedynaku wczesno zapewnić, już to,

"aby zniewieściałege młodzieńca baczność, do spraw
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publicznych nawrócić. Małżeństwo jego z Barbarą,
dla tego że ona była hiewką zrządziło wprawdzie
niesłychany wrzask w koronie, nie miało jednak
żadnych skutków na stosunki dwu krajów. Trwały
one jednostajnie, w zawieszeniu. Litwa zdawała
się bydź zaspokojoną że grabieże posiadała, a Pol-.
ska cieszyła się swym gminnym zgiełkiem, i tym,
że Litwę swćj mowy i obyczaju naucza. Ciszę ię
od roku do roku przeciąganą, przerwał sam Zy-
gmunt August plącząc się w Inflanckie sprawy.
Osłabnięcieć ducha zakonnego u krzyżaków i mie-
ezowych, nierokowało wcale aby jich związek miał
wzajemnej siły dodawać. Kawalerowie Mieczowi,
odłączyli się 1513 od Krzyżaków, którzy wkrótce
1525 w Prusiech byt swój stracili: na jich miejsce
powstało tam księstwo Królewieckie. Przez to Prusy
były sekularizowane na księstwo luterańskiego wy-
znania, jakie niemały postęp w Inflantach czyniło
i mnichów mieczowych zarażało. Za przykładem
brala księcia królewieckiego Wilhelm arcybiskup
Rigi chwyciwszy się luterańskićj nauki zaszedł w mo-
cne zatargi z kawalerami mieczowymi; których
wielki mistrz Fiirstemberg, chcąc poskromić arcy-
biskupa, wojnę mu wypowiedziawszy pojmał 4557
i więził. Arcybiskup z Jagellonki zrodzony, zanosi
swe żale do Zygmunia Augusta, który za nim się
wstawiając gońca do Fiirstemberga wysyła. A gdy
Kawalerowie mieczowi gońca tego zabili, Zygmunt
August nie odwłócząc, z wojskiem nadwornóćm
i zaciążućm jidzie prosto ku Inflantom. Już był

przyciągnął 1550 pod Pozwole, kiedyprzestraszony
wielki mistrz śpieszy do obozu, przeprasza i obo-
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wiązuje się arcybiskupa wypuścić i do dawnych
jego praw przywrócić, tudzież, 60,000 talarów na
pokrycie nakładów wojennych wypłacić. Po tako-
wćj ugodzie, wielki mistrz wchodzi w ścisłe przy-

mierze z Litwą zaręczające wzajemną pomoc, gdyby
kniaź moskiewski Iwan srogi wojnę przedsięwziął.

"Pobudką do tego było jiż pięćdziesięcioletni z Mos-

kwą pokój wychodził. Iwan ostroznością tą obu-
rzony, niezwłócznie Inflanty „gwałtownie napada,
niesłychane. okrucieństwa popełniając, Fiirstemberga
pokonanego jako jeńca na Moskwę prowadzi. Wy:

niesiony namiejsce więźnia wielkim mistrzem Got-
'tard Ketler, nie czując się na siłach, pyta swych

zakonnikówco ma czynić? jedni radzą poddaćsię
Szwedom,jinni Duńczykom zktórymi od dawnych
czesów i niechęciinieprzyjaźni były; liczyli na
szczerą. pomoc, . ponieważ widzieli że w tych kra
jach naukaluterańskajuż zaprowadzoną była. Lecz
Ketler, patrząc na sekularizowane księstwo Pru-
skie, Ay, więcćj spodziewa sięwyjednać dla siebie
WPolszcze. Spieszy tedy do Krakowa, gdzie ni-

czego, niemogąc dokazać, znowu, wespół z arcy-
biskupem Rigi dobiega na zjazd do Wilna. Darem-
nie tu 1559 Zygmynt August za nim przemawia,
Polaków do ujęcia się za tę sprawę nakłania: nie

chcą. A zatem Zygmunt August sam, jako wielki
książe lilewski poddanie się zakonu przyjmuje, pie-

niądze na wojnę zalizza i Chodkiewicza do InflantZ

z wojskiem lilewskiem wysyła. Tymczasem pono-

, wiona. napaść Iwana, przeraża i rozrywa. myśl in,

flandczyków. Estonja wzywa: pomocy króla Szwec-
kiego który ją 1564 zajmuje. W pymże czasie 4561,
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Magnus brat króla duńskiego, kupuje od biskupa
wyspę Ezel, i takową posiadłszy, wdziera się do
Piliinu. Ketler niema nadzieji aby się wszystkim
opędził, a zatem, ostatecznie 1561, zawiera ugodę
poddania się (pactum subjectionis) przez które pa-
nowanienad Inflantami Zygmuntowi Augustowi przy-
znane z zastrzeżeniem praw wolności i przywile-
jów, mianowicie szlachtyi miast; zakon rozwiąza-
ny, a Ketler księciem Kurlandji i Semigalji uczy-
niony. O Inflanty dobija się Moskwa, Szwecja, Da-
nja i Zygmunt August. lwan wydaje mu wojnę
i Moskwa po kilkoniedzielnćm oblężeniu Połock
szturmem 1563 zdobywa. Trzy zwycięztwa jakie
Litwa na Moskwie odniosła nieodzyskały go, ani
zasłoniły Siewierszczyzny od spustoszenia. W I[n-
flantach samych, lwan, mnożąc Zygmuntowi Augu-
slowi odmęt, Magnusa królem Inflant 4570 ogłasza.

dawszy mu swą krewnę za żonę. Wnet opuścił

go, sam się dobijać o Inflanty nie przestał. Skło-
pocony Zygmunt August, biegał z Litwy do Polski,

z Polski do Litwy aby do spraw Inflanckich zachę-
cić; starał się degodzić to Litwie, to Polszcze. A ten
słopot inflancki, przywiódł go do wykonania wiel--
kich rzeczy, po wszystkie czasy pamięinych: no-
wego urządzenia, naprawy rzeczypospolitćj, -»
narodów.

91.Jinny stan ziem llewskiego księstwa od Polski,
' oraz stosunków towarzyskich.

Chociaż przenarodowienie się Rusi, postępując,
zbliżało siędo swego ostalniego kresu: chociaż zje-
dnoczenie bvło przewidywane co chwila i rychło

R” 12
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dopełnione być miało: z tym wszystkim, wielkie
księstwo litewskie tak co do natury kraja politicz=
nego i towarzyskiego porządku, było, jeszcze nie-
słychanie różne, W powszechności, całe księstwo
litewskie jest mnićj ludne od Polski liczącćj się
wówczas de krajów bardzo nasiadłych.  Poleskie
trzęsawiska, dzieliły księstwo na dwie różne poło-
winy. W obu ziemia piękna i żyzna; ale w pół-
necnćj połowinie, klima ostrzejsze, kraj niezmiernie
puszczamii lasami przyćmiony; tu pszezoła w bar-
ciach się gnieździ; rolę jego łatwićj orać, ale ją
trzeba więcćj razy przewracać aby plon wydała,
roślinność krótsza rychlćj gasnąca, zbiór trudniej.
szy, potrzebujący suszarni, przechowania w stodo=
łach lub w. dziapłach; domowe trzody drobnego
wzrostu; zwierzyny dzikićj i wielkićj moe; koń do bują
wyższćj był wartości, niż obszerne do uprawy pu-
stki lab piękne niwy. W południowćj połaci, kli-
ma weselsze, więcćj zrozmajiconćj roślinności sprzy-
jające, kraj otwarszy, pszczoła w nim miód swój
w dziupłach ziemi składa: rola jego małego poru-
szenia wymaga, łecz siły dwu lub trzech par wo-
łów; okwity plon na polu młócony lub w sterty na
lata składany; a nie jeden owoc do pożywienia,
jiadaićj starannie pielęgnowany, bez uprawy rośnie;
dobytek rogaty wspaniały; koń do boju, najpięk=
niejszą zwierzynąw dzikich łowiony stadach. W tak
niejedaostajnym składzie dwu połowin nie dziw-
nego że owego czasu pisarze dostrzegali jiż lud
pracowity w części północnćj jest zbiedniony; wię-
cćj ociężały i zaniedbujący się w południowej. Sto-
sunki towarzyskie różnych kłass wyższychi niż-
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szych, w obu stronach były poniekąd: jednostajne
a przynajmnićj wielce podobne, a wiele się różniły
od tych, które ożywiały Polskę. W Polszcze był
gmin szlachecki, oraz gmin nieszlachecki wolny łub
poddany; gmin szlachecki, wyobrażał wszystko wła-
dny naród i dopełniał samowładztwa ludu na za-
sadach zupełaćj równości. W księstwie litewskiem,

- byli również szlachtai chłopi poddani, byli mie-
szczanie i klassy nieszlacheckie wolne, ale szłachta
całe nie posiadała znaczenia politicznego; niebyło
jakićj bądź władzy publicznćj przy nićj, tylko w ca-
łem księstwie litewskićm południowóm i północnóm
jednostajna była plątanina zwierzchności jednych
nad drugimi, służebności jednych ku drugim, a tak
osobistej ku drugim zależności pełno, że wolnego
człowieka prawie nie zoczył, Litewskie prawo-
dawstwo nazywało niektórych wolnymi; niektórych
niewolnikami: jeżeli jednak powiedzieć można że
niewolnika nie było w ścisłóm i rzecżywistóm jego
znaczeniu, tak podobnie i wołnego niedostawało.
Qd powszechnego porządku, jedna Żmujdź. zawsze
się odróżniała dotąd, trzymając się więcćj staroda-
wnych lettońskich swobód. Dotąd ona się prote-
stowała, abyją panowie Litwa, nie poczytywali za
kraj podbity, ale aby pamiętałi, jiż ona:zLitwą do-
browolnie na swych własnych prawach: dó unji
przystąpiła, od którćj się nie odpisujei przyjmuje
statut jile z jej swobodami zgodny.

12*
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92. Lud iitewski i żźmujdzki nad straconemi
.  swobodami bołeje.

Lud tedy żmujdźski w dolnćj ziemi posiadły cie-
szył się niejako lepszym: nieco losem, od swych
braci Litwinów w górnćj części BA: arzebrwie
eych; cieszył się tćm więcćj, że położenie jego bli2-
sze morza dla handlu dógodniejsze, łatwićj go w po-
trzeby i dostatki opalrywało, Z tóm wszystkićm
również i na Źmujdzi przewaga nad ludem panów,
brała górę, równie na Żmujdzi jak na Litwie, lud
tęskno "ónał znikłą dla siebie przeszłość. Prze-

obrażenia jakiem uległ lud litewski udzielały się
następniefmojdźskiemu. Jich pojęcia, również trwały
do starodawnćj narodowości przywiązane, równie
uległy wpływowi wieku i nowym towarzyskim.
przeistoczeniom, zlewały się z nowościa i tworzyły

osobliwszy miejscowy rozmajitośći zrostek. Na miej-
sce wajdelotów i kriwe, mieli teraz proboszczów: .
biskupi zastąpili kriwe kriwejto. Do swój dawnej
mowy przybrali wiele wyrażeń obcych, i wzajem,
swymi wyrazami, obce rzeczy przekładali. Nowa
wiara cierpiała stary obyczaj i sobie go przyswa-
jała. Ksiądz i pan, jich mową przemawiali, a no-
wa wiara i nowe wiadomości, z łaciny kościelnćj
lub klassicznćj. w język litewski i w pojęcia ludu,
cząstkami przechodziły. Wiedział lud, że płodnćj
bardzo niewieście Blinda (wierzba) zwanćj zazdrosz-
cząc ziemia, zatrzymała ją na grząskićm miejscu,

i w drzewo (jak Dafnę) przemieniła. Szanowały
tedy wierzbę niewiasty, koło nićj zbierały się; ple-

ban, nierozpędzał je, tylko na wierzbie krzyż za-
wiesił i pobożność bałwochwalcza, skierowała się
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do, krzyża. Perkuna, zastąpiła Panna Marja Perku-
natele, do którćj się modły bogobojnego ludu obró-
ciły. Uroczystości rolnicze, nieszkodziły prawowier-

" ności, choć popłątane Były z poezją, uosobieniem,
cdychowijańkih, usymbolizowaniem , pozostałym
z dawnego bałwochwalczego języka. Wszakże bo-
żek Kristos strzegł kzysów na cmentarzach, jak
Wajżgantos i Alabatis były bożyszczami Inu.„Do-
wiedział się lud © stworzeniu świata i potopie,
a śpiewając o nim w wą!pliwości badacza zosta-
wił, czy powziął rzecz z biblji, czy z Owidjusza.
Słońce litewsko-żmujdzkie, również jeździ po nad
płaską a okrągłą ziemią, kąpie się i ma usługę
w jutrzence, jak to było u starożytnych poetów,
albo u nowszych skandinawskich, gdzie słońce ró-
wnie się lęka, aby kiedy niezostało pożarie przez
potwór, co ostatecznie nastąpi. Lipcem słynne oko-
lice Kowna, nieprzestały tchnąć słodyczą miłości,
gdzie założyła siedlisko Milda ze swym synkiem
Kaunis, jak Wenus z Kupidinem. Spiewał lud bli-
skich okolice o tułającćj się królowćj Kruminie, która
jego naddziady rolnictwa nauczyła, a która szuka-

« jąe córki Nioły, zaszła do piekła, i tam, u lamecz-
nego króła Pokole w szczęściu ją znalazła, jak Ce-
res Prozerpinę u Plutona. W bliskich jeszcze stro-
nach koło Merecza przypominanosobie, jak i gdzie
jindzićj o bogini Letwji, o którćj coraz mnićj spo-
mnień zostaje. Lud aby podnieść jój cześć, tu
i owdzie rwał się do oręża. Koło Merecza 1483,
powstańców naczelnik Lejczis, podniósł kota jako
godło bogini wolności i wymagał tegoż podniesie-
ia od króla Kazimirza Jagellończyka, aby swobody
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ludowi zwrócone były. Ale króli pany powiedzieli,
że za wiele żądał nad to co przynależy. Niepozo-
stało ludowi, jak cieszyć się wiarą swoją, że po
„śmierci, gdy mu przyjdzie zarówno z pany wdzie-
rać się na górę zbawienia, jemu łatwićj to pójdzie
niż panom, choćby najwięcćj paznokci i pazurów
mieli; bo pan całóm brzemieniem swych bogactw
obciążony niewiedziećkiedy się wdrapie, kiedy lud
ubogi bez ciężaru lekko wstąpi. Na padole zaś
ziemskim nie (pozostawało ludowi, jak jednać sobie

podziemne małe karłowate Piktuki czyli Barstuki,
aby mu psót w polu nie wyrządzały, a zaklinać
jich naczelnika .Puszajtis, abybłagał podziemne Mar-
kopole, których czcili panowie, jiżby czcicieli swojich
od tyraństwa nad ludem ubogim wstrzymywali.
I nie było dla ludu wesela bez smutku. W osta-
tnim wieczorze przed ślubem, panna młoda pod
noc szła z kilką dziewic, ze swaty i braty do swe-
go kuniga, do pana, żałośnie nucąc pieśń do słońca
i księżyca, aby ją wiedli do pana, któremu jak
wierna sługa pierwociny przynosi w nadzieji, że
się da proźbom brała ubłagać.

93. Niewolnik, poddany chłop, wolny.

Niewolnikiem zwano wojennego brańca, i Bie-
wolną czeladź, oraz zaprzedanego lub prawem ska-
zanego. Jużeśmy wspomnieli, że go zabić bezkar-
nie nie można, Za swój wyrobek miał on w służ-
bie bondę czyli zapłatę, która będąc jego włąsno-
ścią, dla świeżo w ten stan wchodzącego, na wy-
kup służyć mogła. Ale z ojea i dziadów niewolni-
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«owi, statut niepodawał środków wykupienia się.
Sprzedawano tedy ludzi, jak bydło, mówią współ-
cześni owego czasu publicyści; a robociznę czyli
słuzbę taką się na nich nakładać godziło, jaka się

panom podobała. Poddany chłop, tóm się różnił,
że był do ziemi przywiązany, z którćj bez pozwo- >
lenia pańskiego ruszać się nie mógł, a barszcziznę
czyli bojarszcziznę, to jest pańszcziznę odrabiać
winien. Ponieważ statut wzbraniał panom pomna-
żać lub odmieniać powinności 1 pańsżeziznę, zdaje
sięprzeto że chłopa ruszać z miejsca niemógł. Ale

eząsika ziemi, półwłok, ćwierć, łub eo chłep po-

siadał, była niedzielna, a zatóm jeden tyłko syn
dub zięć po zmarłym dostawał, a jinni synowie lub
zięcie zależeli od rozporządzenia pańskiego. Współ-
cześni pisarze upewniają, że panowie na podda-
ych, wielkie dowolności wyrządzali, mimo prawa,
ni praca, ni własność, -. ni zarobek, ni życie jich
niebyło pewne. Obey pan nawet w podróży, na
którego chłopa dom najechał, w nim na popas lub
na nocleg się umieścił, bezkarnie go że wszyst-

kićm obdarł. Był to zwyczaj. Urzędowe pisma
twierdzą, że wstarostwach czyli dobrach wiełkiego
kniazia, poddani po trzy lub cztery dni robocizny
powinni w tygodniu; ale pisarze współcześni obja-
śmiają, że w powszechności poddani pięć dni, a cża-
sem sześć, panom swym w tygodniu odrabiali, tak
że” jim tylko poniedziałek był zostawiany: najczę-
ścićj przeto żną, koszą, orzą, sieją dla siebie w nie-
dziełę: a pytać się Rusina dła czego naświętonie-
zważa, odpowiadał: czyliż i w niedzielę Bóg nie-
„kazał jeść? Niewchodzą ci pisarze w rodzaj pań
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szczizny dnia ciągłego lub pieszego. parą wołów
lub sprzężajem par kiłku; nie wchodzą w gwałty,
podwody lub służbę folwarczną, ale dodają, że
chłopi podatek pieniężny na potrzeby kraju trzema

'ratami rocznie wypłacają; że do pana bez datku,

bez pokłonnego niezbliżą się, a pan jich do swych
dworskich odsyła, których również obdarowywać
muszą. Qi tedy poddani w północnych stronach
w swych zakopciałych chatach nędznie żyją, odzie-
wają się jednostajnie szaremi sukmanami od pasa __
fałdziastemi; nogi okręcają w łapcie z łyka lipo-
wego, obówia nieużywając; żywią się chlebem czar-
nym, pełnym ości, z mąki źle w żarnach zmielonćj;
przy mieleniu i przy jinnych pracach, niewiasty
mianowicie, nucą śriewki. W takićm położeniu
byli Rusini w stronach północnych, i lud litewski
przez podboje litewskie z ludem ruskim zrównany.
W s'ronach południowych nie w lepszym: różnił
jich kołor i krój sukmany od pasa w kliny szyłćj:
obówie skurzane, gdy klima łagodniejsze pozwa-
lało wielką część roku bosa ehodzić. Ludzie tak

nazwani wolni, a których liczba była wielka, nie

wiele się od poddanych różnili. Powinni byli mieć
professją, służbę, lub rolę. Z nich rolnicy brali
docześnie u panów wołę, najdłużćj na lat'dziesięć.
Zwani są pochoży i statut chce jich rzeczywiście
mieć w ciągłym pochodzie, ciągle przesiedlających
się, bo zastrzega i grozi, że gdy się na woli pań-
skiej dłużćj jak niż lat dziesięć zasiedzą, przecho-
dzą w poddanych; również gdyby dla jakich po-
wodów umowę zawartą zrywali, będą jimani

i w poddanych obracani. Nie bezpieczniejszy był
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los tych wolnych. ludzi, co się do służby czyli do
robocizna najimowali.

94. Bojarów i kniaziów poniżenie, szlachty
zarodek.

Jeżeli w wieku podbojów litewskich, (reso-
waniem się i ciwilizowaniem wojackićj klassy,

w szczupłym obrębie narodu litewskiego formo-
wała się klassa kniazio-bojarska pierwszy szłachec-

twa zarodek, a klassa ludu pracowitego ucierpiała .

i została zniżoną do stanowiska biednego gminu
ruskiego: tak przeciwnie w ziemiach ruskich klassa
gminu pracowitego żadnego polepszenia nieznałazła,
a klassa znamienitsza obywatelska, bądź grażdaa,
bądź bojarów i żiteli, niesłychanie poniżoną została.
Złożona z drobnych wlaścicieli ziemskich lub miej
skich, nieznacznie przechodziła koleje rozmajite,

w których jedni podźwignęli się, drudzy na zaw-

sze w poniżeniu zostali. Położenie grażdan, tak
dalece uderzone było egoisticzną swawolą feudali-

smu, że znalazło ulgę gdy pozyskało magdeburją,
obywateli z koła obywatelstwa całego kraju wyłą-
czającą. Między właścicielami ziemskiemi, byli Ru-
sini, Tatarzy i jinni cudzoziemcy, oraz Litwini; ma-
hometanie i chrześcjanie tak łacińskiego obrządku,
jako też i greckiego. bądź unjackiego, bądź nieu-
ajackiego. W powszechności, dawnym posiadaczom
nieodbierano własności; rozdawane tóż przez wiel

. kiego księcia pustki; pospolicie w małych lub nie-
wielkich wydziałach, stawały się niemnićj dziedzi
czną i priwatną posiadłością; ale rozdane włości
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,jprowincje i księstwa, kniaziom, panom i dostojni
kom, ulegały wielu i licznym przemianom, na które
wpływały wewnętrzne zakłucenia. Ustanowienie

województw naprzód wileńskiego i trockiego, a po-
tem, witepskiego, połockiego, mścisławskiego, ki-
jowskiego, 1470, wołyńskiego, umniejszyło rozda-

wanie i posiadanie prowineji, ale nie zmniejszyło
możnych panów dziedzicznych, bezpośrednio od ko-
rony zależących, rozrządzających szerokiemi ziemia-
mi, a „przeto zwierzehników, mnóstwa właścicieli _
Panajie, Właściciele ziemscy Rusini, nosili tytuł
bojarów lub kniaziów: a gdy stali się zależnymi
odróżnego stopnia, panów, bojarów nazwa pospo—
litowała się i traciła swą wagę, kniaziów zaś tak
się rozpowszechniła, że już całe okolice kniażiami
się zaludniały, a niepotrzeba było być księciem, aby
być kniaziem, jawno to z tego gdy panowie rady
litewskie, kanclerzom, biskupom i senatorom pol-
skim w urzędowych pismach, tytułu kniaziów chę-
tnie udzielali: kanclerze Łaski, Tomicki, Szydło-

wiecki byli od nich kuiaziami uczczeni. Właściciełe
ziemscy Litwini, także tóż wzięłi byli miano boja-
rów, ale od czasów horodelskiego przywileju, wielu
a nich biorąc herby polskie wprowadzili do księ-
stwa litewskiego nazwę szlachcica. Radziwiłł był

szłachcie herbu sulima, Ostik szłachcic herbu trą-

hy; Moniwid naczelnik stronnictwa polskiego i bra-
tania dwu państw, był herbu leliwa: sam Gasztowd
usiłujący jich jedność rozerwać był szlachcicem
herbu skarbek czyli habdank. Samoprawodawstwo
krajowe, w statucie 4530, miano szlachcica uświę-

eiło. Ale którzy to właściciele ziemscy, którzy bo
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jarowie lub kniaziowie są, ałbo szlachtą zostaćmają,
to było nie jasno. Byli już szlachta, tylko jeszcze
stanu szlacheckiego, ani ciała szlacheckiego niebyło:

a wszakże stan szłachecki znajdował się w Polsz-
cze, w Mazowszu, na Rusi czerwonej.

95. Służebność powszechna,

Trudno powiedzieć aby służba krajowa i ciężary
publiczne miały godnie oznaczać obywatela, gdzie
się takowe od służebności osobistćj nieodróżniają.
Służba wojenna osobiście jak kto może, pieszo lub
konno, ze stósewnym rynsztunkiem, naprawianie
zamików, dróg, podwody, gońce, stacje, jest wpraw-
dzie na zawołanie władzy majwyższćj wielkiego
księcia, ale cóż, gdy nie sami księstwa urzę-

dnicy nią ruszają, ale również kniazie i pany
dziedziczne, którzy równie ją wołać mogli dla
siebie, bo z ziemi jim powierzonćj, posiadacze

ziem jim samym obowiązani. Jinne ciężary i opła-
ty, sep owsa i ziarna rozmajiiego, pokoniowszezi-
zna, pososzizna od sochy czyli poradlne, sierb-
szczizna 0d zbioru sierpem; usługa do łowów

" wodnych lub leśnych, dotykała rolników, bojarów
lub chłopów; horodińszczizna, mieszczan. Lecz i te
nie od wszystkich do książęcego jidą skarbu, w czę-

ści są na użytek pański, równie jak dziakło pisar-
skie, peresudy, przypustne i jinne sądowe opłaty;
oraz różne podarkowe powinności, kiedy chwila
szukania względu pańskiego nadeszła, gdy czołem
bić należało, a mianowicie gdy majątkiem lub 0so-
bą rodziny rozporządzić wypadało. 'W tym ostat-
nim przypadku występują godowe i kunice czyli
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kunigowe to jest królewskie czyli książęce, swade-

bne i mirowe od zaręczyn i ślubu. Kiedy je chłop
panu przynosił, podobnie bojar lub kniaź czyli tóż

- szlachcie posiadacz ziemi, panu swetnu zwierzchnie-
mu, równie pan lub kniaź wysoki wielkiemu księ-
dzu: bo w górze i u dołu niewolne były małżeń.
stwa stanowczym obyczajem i potwornóm prawem;
a pośrednio wszędzie tam, gdzie posiadacz ziemi
kniaź, bojar lub szlachcie, od kniazia lub pana
zależał, I zależą w księstwie litewskiem ludzie ró-—

żnegąj miana od wielkiego księcia, albo od knia-
ziów Słuckich Olelkowiczów, od panów Ościków,
Gasztowdów, Chodkiewiczów, Radziwiłłów, Holszań-

skich, Chlebowiczów i jinnych w Litwie; od knia-

ziów Ostrogskich, Porickich, Koszirskich, Kowel-
skich, kniaziów ziemi Bracławskićj i jinnych w stro-
nie południowćj; a ci wszysey znowu zależeli od
wielkiego księcia samego. Jinny to był porządek
towarzyski, aniżeli ten jaki był ustanowiony w Pol.

szcze. )

96. Zygmunt August znosi uciążliwości,
padnosi sztachtę.

Od czasu jak w Litwie 4413 wrzucone było
jimie szlachty, kiedy przed i po roku 4500, w nie-
równości, zależności, służebności: wysokie pany
jako szłachta na czerwonym wosku: a mniejsza
szlachta i bojary, na małym kawałku czarnego wo-
sku, przy aktach swe herby wyciskali: od tego
czasu krążyła i rozszerzała się myśl szłackecka po
księstwie całóm. Pytali się wzajem właściciele ziem,
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kto szlachcie, kto klejnotny, kto ma prawo wziąść
herb lub go niema? porównywano z tem co się
w Polszcze działo, co się na Rusi czerwonćj stało. -

Zjawiły się nareszcie żądania, i proźby, na która
wielki książe odkazy dawał. Chwaliła się Litwa
żę w nićj porządnićj aniżeli w gminnćj wrzawie
szlachty polskićj. Rzeczywiście że wszystko się od-
nosi do niewielu panów rad, do samego wielkiego
kniazia, nieład przeto, nadużycia i niezgodności je-.
dnostajniejszemi formami pokryte były. Ogłoszenie
1530 uciążliwego statutu, tym więcćj jednos=,
ści nadawało, ale razem obudziłodoprosy.
chodziły ponawiane, równie z wojewodztw witep-
skiego, mścisławskiego, jak kijowskiego i wołyń.
skiego; zjawiały się i w samćj Litwie; Żmujdź swe -
oświadczenia składała. Wielki kniaź odkazywał,
czyli odpowiadał. Naleganiom żywszym a słusznym,
wypadało zadosyć uczynić. Niektóre uciążliwości
poczęły być uchylane. Jeszcze Kazimirz Jagelloń-
czyk ma takowe ulgi przystawał i zniósł dziakło.
Za Zygmunta Augusta, naglejszym wszystko poszło
krokiom, mianowicie, gdy upiątany w wojnę o In-
flanty, chciał więcćj narody sobie zjednać i rozru-
chać. Zaczął od nadania formującemu się stanowi

szlacheckiemu, korodelską ustawą przyznanych mu

wolności i prerogatiw, ale dotad nie existujących-

Na sejmie (panów rad), w Wilnie 1560, pozwolił
szlachcie obierać posłów, tudzież sędziów: przez co
tworzyła się reprezentacja narodu lilewskiego (szla-
"chty), na wzór polskićj, sejm począł się składać ze

dwu  jizb. Powtóre utworzyły się sądy ziemskie

jak były w Polszcze, przez co, niezmiernie sądo-
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wnietwo ułatwione zostało iprzepisy statatu w wiel.
kićj części uciążliwe być przestawały. Zaczęła się
owszem Litwa cieszyć swemi porządnemi przepi-
sami, gdy wkrótce nowa ulga nastała, jak wielki
książę, wojewodowie, starostowie, swych docho-
dów, przysądami, przypustnemi zwanych zrzekli się,

97. Rozporządzenia, statut drugi, wyzwolenie
szlachty, uchyleniedziedzictwa.

  szlachta polska tknięta tóm Żygmunta
ła około Litwy krzątaniem, oraz tym że koło

Inflaat jedynie jako wielki książę chodzi, z krzy-
kiem przywołała go do siebie, domagając się na-
prawy rzeczypospolilćj. Zajął się tóm wiekopom-
nóm dzielem Zygmunt August, w kłóróćm niezra-
żały go przykre przeciwności ni wieloletnie trudy.

_Mnićj jich miał w Litwie bo wszystko prawie od
niego zależało. W Polszcze kierował tem co gmin
między sobą układał: w. Litwie rozrządzał jak go-
spodarz w. domu swą ruchomością, którą przesta-
wiał lub rozdarowywał, uprzątając przeszkody ja-
kie.mu:czasem niepowolna czeladka stawiała i po-
dał Litwie. środki do. objawienia porządku którym
słusznie chlubić się mogła. Już w nićj od nieja-
kiego czasu: od 1554 zaprowadzone było wojsko
stałe:trzeba było na jego utrzymanie stały tóż fun-
dusz naznaczyć. Uchwalono tedy 1562,żeczwarta
część dochodów ze:starostw, kwarta, będzie na to
śłażyć. Ażeby ten pobór ściśle był oznaczonyi wy.
bramy, przedsięwzięta pamiętna wszystkich dóbr
wielkiego księstwa, starostw iekonomijlustracja do=
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pełniona z rzadką dokładnością; przejrzane tóż były
i na nowo spisane przepisy ekonomiczne na któ.
rych już Litwie i Źmudzi niezbywało. Poczyniono
w całym kraju urządzenia względem myt i ceF;
w czem zaprowadzono ulgi, mianowicie dla stanu
szłacheckiego, na sposób jak było na Rusi czerwo-
nej i w Polszcze. A ponieważ stosownie do horo-
delskich obietnic zaprowadzone świeżepoliticzne
przemiany, wymagały odiniany statutu, a przezto,
ogios+ony został 1564 drugi statut, znacznie po-
mnożony, w którym wielki książę i panow: dy
czyli senat przy swojich dawnych prawach zostaje,
ale stan szlachecki odprawia sejmiki i sejm ze
trzech stanów, wielkiego księcia, senatu i posłów
złożony. Wnet statut ten potrzebował i uległ 4566
odmianom, wnet znowu wołano o odmiany, ponie-
waż przeobrażenie politiczne i towarzyskie olbrzy-
mim postępowało krokiem. Był Zygmunt August
bezdzietni i potomstwa mieć niespodziewał się, z tym
wszystkim kądziel mogła rościć prawa do dziedzi-
czenia; rozrodzone pokrewne od Gedymina jidące
szczepy, mogły przy pomyślnćj porze dziwaczne
założyć żądania; sumienne niektóre umysły, nawy-
kłe do form dziedzietwa, mogłyby w niejakich wąt-
płiwościach zostawać, gdyby prawdziwy dziedzic
nic w tćj mierze nie wyrzekł: dła tego Zygmunt
August, przeświadczony że jak Polski nie dziedzi-
czy, także nie jest rzeczą aby człowiek dziedzic
twem miał naród jaki lub wladzę posiadać na sej-
mie warszawskim 4564, zrzekł się dziedzictwa do
Litwyi uznał że onćj tron jest równie wyborczy
jak Polski. Nieco późnićj 1566, zrzekł się swojej
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z prawa feudalnego ziem szlacheckich najwyższćj
własności. Od tego czasu, każdy szlachcic jest mo-
cen rozrządzać swym majątkiem, odłużyć, zapisać,
darować, sprzedoć jak mu się podoba. Przez ten
krok, rozwiązywał on jako pan svzerain, wszyst-

kie wzajemne szlachty i bojarów, z pany i knia-

ziami zależności. Ale ci, niekwapili się z odpu-

szczeniem tego co trzymali, a eo niebyło jich. Tymi
rozporządzeniami stan politiczny Litwy i przywileja
stanu szlacheckiego zupełnie znalazły się porównane
z Po szło o ściślejsze spojenie krajów do je-
dnostajnego już zbliżonych urządzenia.

98. Uszlachcenie: % powodu wyznań żadnych
przeszkód.

Żeby ostateczne połączenie uzyskać, wypadało
Zygmuntowi Augustowi, jak największą liczbę mie-

szkańca Litwy i Ziem ruskich zainteresować: aże
jedynym tu do tego przedmiotem były prerogatiwy
wolności i samowładztwo stanu szlacheckiego a prze-
to wiele zależało od pomnożenia jego liczby. W tej

mierze otwierały się znowu przeszkody, ztego, że

pany i kniazie, jak poddanych chłopów, tak ludzi
wolnych, jako też i bojarów własność ziemską po-
siadających, z pod swćj zwierzchności przez żaden
sposób wypuszczać nie chcieli. Massy ludu, któ.
reby się w pojęciu ówczesnćj poliliki naszlachtę
podały,były dla Zygmunta Augusta niedostępne:
a kiedy dokazał, że niektórym dał przywilćji herb
na szlachectwo, jeszcze owe pany ikniazie nie-
chciały przez żaden sposób odpuszczać uszlachco-
nego ludu, przynajmnićj ciągnęli z niego ciężary,

U
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które ustać były powinny przy nowym porządku;
a wielkie massy bojarów starodawnego ruskiego
obywatelstwa, pozostali w stanie swego poniżenia,
ni to szlachta, ni chłopy. Dokazał jednak Zygmunt
August wszędzie tam, gdzie bezpośrednio mógł do-

"stąpić: potworzył zaściankową szlachtę na Lilwie

j na Żmujdzi, pourządzał całe gminy szlacheckie

na Polisiu w Owruekim i na jinnych punktach Rusi;

uklejnotnił wielkie mnóstwo chrześcian wszelkiego

obrządku i wszystkich mahommetanów co ziemię
posiadali. A jeżeli w owym czasie ważną jest rze-
czą baczyć na to jiż do rozkrzewienia ałonoś
polskićj i polskiego w księstwie lilewskićm języka,

nie mało się spory religijne przyczyniły: daleko
ważniejszą jest niespuszczać z oka, że takowe nie
były przeszkodą do rozmnożenia obywatelstwa czyli
szlachectwa. Ochrzczenie łacińskie Jagelły podno-
sząc żarliwość nowochrzczeńców, odżywiło nieco
niechęci i zajścia z greckim obrządkiem.  Jagełło
4387, wzbraniał ediktem swojim, mięszaniesię mał-

_ żeństwami wyznań; greckiego wyznania osoba, bez
nawrócenia, z osobą łacińskiego wyznania, w zwią-
zek małżeński wchodzić niemiała. Zdarzenia szko-

dliwćj żarliwości za jego nastąpców ustawały. Unja
floreneka w Rusi przez metropolitę Sidorą zapro-
'wadzona, wyjedaała unjatom prawo szlachestwa czyli
obywatelstwa. Zawsze jednak wielka część Rusi-

"nów była jusunięta od używania praw obywatelskich
zpowodu że byli nie unitami. Kiedy Zygmunt który
4522,zwyznaniai roduRusina nie unitękniazia:Kon-
stantinaOstrogskiego, podnosił dowysqkich dostojno-
ści, byłzniewolony omawiać się, że to ezyni.przeciw
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zwyczajowi, rodzajem dispensy wprowadzał go na
najwyższe obywatelskie stanowisko. Od owego czasu

zdrowy rozsądek i światło wieku, uchylały tę tru-
dność. Różnowiercy nowych nauk, napełnili w Polsz-
cze jizbę poselską, wszystkie urzędy ziemskie i se-
nat; i zasiedli zarówno z katolikami, luteranie, kal-
wipiści, zwingljanie, bracia czescy, socinjanie, unici,

nie unici. Podobnie się działo w Litwie. Radzi-

wiłłowie i jinni jakiejkolwiek religijaćj nauki, spra-
wowali obywatelskie posługi. Gdy biskup kijowski
Pac,luteranem został i biskupstwo miał opuszezać,

Zygmunt August, aby go w senacie utrzymać, dał
mu 1566 województwo mścisławskie. Nie unici,
mając otwarte do urzędów pole, równieżbyli klej-
notem szlachectwa w liczbie wielkićj obdarzeni.
Zdrowy rozsądek i światło wieku, ułatwiały Zy-

" .gmuntowi Augustowi dopełnić wielkie dzieło zje=
dnoczenia dwu narodów Polskiego z Litewsko-Ru-
skim. Zygmunt August, bratając w stanowisku oby-
watelskićm sporne nauki, zobojętniając jich nie-
przyjaźni, przyswajał rzeczypospoliłćej ten oręż,
któryz cicha mógł jćj niewidome rany zadawać;
kruszył ten oręż, który, na jej szkodę politika car-
ska użyć mogła. Jeżeli to ma być chwałą dzisiej-
szego wieku że uchyla kwestją religijną, z życia
obywatelskiego i polilicznego: myśl ta, lat temu
470, już w zupełności była w Polszcze i w księ-
stwie litewskiem, pojęta i postawiona. Praw szla-
checkich obywatelskich nie odmówiono niechrze-
ścianom samym, mahommetanie równie nimi się
cieszyli. Jedyny dotąd w dziejach przykład że ta-
kowe w życiu obywatelskićóm i politicznóm zbrata-
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nie miejsce miało. Wyznawcy nauki mojżeszowój
równie byliby otrzymali w owe czasy prawo oby-
watelstwa gdyby byli chcieli: mianowicie na Podolu,
byli właścicielami ziem jak mahommetanie w Litwie.

99. Arżisiokracja w uporze złamana.

Pomimo tak wielu pouprzątanych trudności, po-

mimo tak dalekiego zbliżenia i zrównania dwu Kkra-

jów, dopełnienie unji Polski z Litwą, do końca oka-
zywało się bardzo trudne. Unja ta od stu ośmiu-
dziesiąt lat zapowiedziana, utrzyrzywala narody pod
panowaniem jednćj familji, pomimo niechęć i za-

targi, oswajała jich wzajem i bratała. Do Litwy

uniosło się nie mało szlachty polskićj; Litwa, mia-

nowicie staraniem Zygmunta Augusta, porzucała
przybrany swój ruski język, polski przejmowała.
Z językiem i obyczaj polski szerzył się. Przez taką

Polski przewagę w zwiąsku z nią tworzący się

w ziemiach litewsko ruskich stan szlachecki widział

wzrastające swe swobody, z którymi ustać miała

_«wassalska ku możnym panom czyli senjorom ule-
głość. Doznała tóż Litwa nieraz skutecznćj pomocy
ze strony Polaków w odparciu zewnętrznego nie-
przyjaciela, który stawał się potężnym,o wielkie
już straty Łitwę nabawił i świeżo zdobyciem Po-
łocka dalszym postępem zagrażał. Wzmagało się
życzenie utrzy nania zwiąsku, doczekania się zu-
pełnego zlewku. Lecz na czełe narodu stali możni
panowie rady księstwa składający. Równość szla-
checka książęcych tytułów nie cierpiała; senat pol-
ski dziedzicznych senatorów nieznał, zaczym, przy

13%
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unji senatorowie, kniaziowie z senatu litewskiego

nieodzewnie ustąpić mają, i panowie rodu umniej-
szeni i poniżeni będą. Ciż sami: możni panowie nie-
chętnie patrzali na uszczuplenie granic Litwy, gdy
różne południowe prowincje koronie odstąpione zo-
staną. (iż. sami gorszyli się i wytykałi gminny
w Polszcze nieład, gdzie, uni statutu jednostajnego,
ani porządku nie było. Żeby tedy unja dwu naro-
dów nastąpiła, należało przeciw statutom Litwy,
panów rad poniżyć i granice księstwa umniejszyć.
Stał na zawadzie w ów czas przed jinnymi Miko-
łaj czarny Radziwiłł. 'Nie był to żaden kniaź ni
z ruskich kniaziów, ni z litewskich potomków Ge-
dymina: lecz pan przemożny, z samym Zygmuniem
Augustem przez małżeństwo jego z Barbarą z Ra-
dziwiłłów Gastołdową niejako spowinowacony. Brak
tytułu kniaziowskiego nadstarezył 'ten dom od nie-
jakiego czasu nabyciem 1518, książęcego tytułu
w Niemczech od cesarza i rzeszy niemieckićj. Z tym
wsżystikim, na naleganie królewskie, pisano z obu
stron projekta unji i sam Radziwiłł różne podawał;
naznaczono, to Parczew, to jinne miejsca na zobo-
pólny sejm, a zebranie jego zrywało się, niedocho-

„dziło. Zaszły jeszcze nowe trudności z powodu
Inflant. Już Litwa tę krajinę krwią swoją oblała,
a Polacy domagali się aby Infianty równie do ko.
rony, jak i do Litwy należały. Litwa usiłowała ja
wyłącznie dła siebie zachować. Król przekonany
że samemi tylko lilewskiemi siłami, Inflant utrzy-

mać niezdoła, aby Litwę zreflekiować, odnowił
ż Inflandczykami układy, ale tylko jako król polski.
Tymczasem umarł Radziwiłł czarny, a lubo ze strony
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życzącego sobie unji gminu rosnącćj szlachty, wiel:
ko była nieśmiałość z powodu obawy panów: lecz
i panowie siłą czasu i opinji złamani, nieśmieli
już tyle stawiać opcru. Wielkie dzieło zbliżało się
do końca.

100. Unja lubelska: 1569.

Żwołany nakoniec sejm do Lublina 1569 wszyst-
ko zakończył. Zjechały się tam, wszystkie stany
obu narodów, król, senat i książęta litewsey, po-
słowie ziemscy i miejscy, różni urzędnicy. Byli
tóż i posłowie rozmajitych dworów zagranicznych.
Wielu Litwinów sejm ten porzucało, lecz reszta,
zagrzewana od Ostroroga kijowskiego i Alexandra
Czartoryskiego wołyńskiego wojewodów, na wszyst-
ko podpisywała: co nie dopiero w długim czasie
w różnych projektach prawie już umówione było.
Podpisano ledy 1569. 4 lipca i 2 sierpnia, Unją
i różne do nićj ściągające się akta. Podlasie zwró-

cone koronie; Inflanty wspólnie do korony i Litwy
należą; Wołyń i księstwo Kijowskie do korony tóż
dołączone z warunkiem, aby się statutem litewskim
powtórnćj redakcji sądziły. Zastrzeżono tytuły knia-
ziowskie, z warunkiem, że takowe nie mając ża-

dnego w życiu obywatelskićm znaczenia, niemogą
równości szlacheckićj ubliżać. W aktach: do tego
ściągających się 1564, 1569, są wymienieni Ostrog-

sey, Czartoryscy, Sanguszkowie, Wisniowieccy, Ra-

dziwiłłowie, Zborażscy, Łukomscyi wogólnościknia-

ziowie ziem Wołyńskićj, Bracławskićj i Kijowskićj.

Wedle unji lubelskićj, korona Polska i wielkie księ-

stwo Litewskie, jest jedna wspólna rzeczpospolita,
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która się ze dwu państwi narodów w jeden lud
zniosła i spojiła; jeden pan i jeden król będzie jćj

rozkazywał, wspólnemi głosami w Polszcze od Po-
laków i Litwinów obrany, potem w Krakowie na
królestwo koronowany i pomazany, bez żadnego
znaku, ekazującego podnaszanie na wielkie księ-
stwo. Przymierza z postronnemi wspólnie zawie-
rać, sejmy swe i rady, oba narody razem, nigdy
osobno, zawsze wspólnie mieć będą; sejmy w War-
szawie w księstwie Mazowieckiem. Senatorowie
duchowni i świeccy obu narodów pomięszańi i po-
rządek Szasiadania opisany; biskupom, wojewodom
i kasztelanom, oraz żmujdzkiemu staroście, którzy

wszyscy, tudzież urzędnicy senatorskiego rzędu,

jako to, marszałkowie, wielcy kanclerze i podkan-
clerze, podskarbiowie, marszałkowie nadworni,
wszyscy podwójni koronni i litewscy, składają wspól-

ny narodów senat. Z obu zaś narodów ze stanu
rycerskiego czyli szlacheckiego, posłowie składają

_ jizbę poselską. Liczba posłów z prowincji koron-
nych, już była za Zygmunta Augusta 1552 opisaną,

stosownie do tego urządzona litewska i kolćj za-
siadania województw obu narodów w. jich jizbie
przepisana. Podobnie województwom Pruskim miej-
sca w senacie i poselskićj jizbie wyznaczone. Do-
konawszy wielkiego, a trudnego. tego dzieła król
Zygmunt August, kiedy się jeszcze gotuje do dal-
szych urządzeń, oczekując dłuższego życia, w pięć:
dziesiątym wtorym rokużycia swojego, a we dwó-
dziestym piątym panowania od śmierci ojca, z tym

rozstał się światem 1572. 7. lipca, a z nim Jagello-
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nów plemie od 206 lat prawie na tronie litewskim
i polskim zasiadające.

Co się dalćj stało, od uchwalenia unji lubelskićj, skreśli-

łem po krótce w dziejach polskich potocznie opowiedzia—
nych od rozdziału 139 do 322. Opowiem szerzćj w uwagach
nad dziejam: Polski i dziejami jój ludu, od rozdziału 98 do

końca — naostatek kilka artikułów w przypiskach do dzie—

jów polskich, mogą niektóre szczegóły dokładnićj wyłożyć.

> RO NEBIC.



PORZĄDEK ROZDZIAŁOW
DZIEJÓW LITWY I RUSI AŻ DO UNJI Z*POLSKĄ.

POWIEŚCI BAJECZNE.

1, Wywody z różnych narodów starożytnych.
Osada rzymska. 2, Wejdewut, Bruten. 3, Domy
Palemona i Dorsprunga. 4, Podwójna powieść o mi-
łości, Doumundzie, zabójstwach i mnichu. 5, Ol-
gerda wyprawa do Moskwy. 6, Genealogje. 7, Po-

-.szukiwania początku Rusi. Moskwa. Herb. 8, Go-

stomysł, Wadim. 9, Olga. 40, Włodzimirzowie

wielki i monomach. 14, Piotr Dunin hrabia na

Skrzinnie. 42, Ruś Rossja, kniazie jakby impera-
tory. |

LETTONL

13, Czuchońcy. Heruli. 14, Lettońskie plemie

doznaje zlewku i wpływu obcego. 415, Trojisty
szczep Łettoński, ciśnięty od Słowian i Niemców,
16, Bałwochwalstwo lettońskie. 417, Gminność let-

tońska przez zbrojnych mnichów naciśnięta.

| -.PERJÓD PIERWSZY, RUŚ PODBIJAJĄCA.

KierunekWaregski, wzrost, jedność, samodziel-
nośćnarodowa góruje.

18, U Sławian gminność miejska. 49, Zajazd
Waregów Sławiańszczyznęw Ruś przemienia. 20,
Zmiana towarzyskości: waregskie prawo ze sławiań-
skióm się miesza; 21, Waregska sprawiedliwość,
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sławiańską zastępuje. 22, Pierwsze dynasticzne boje

i zemsła. 23, Prawda, prawodawstwo, jedność,

rada. 24, Handel, podatki. 25, Chrześcjaństwo na
Ruś wprowadzone. 26, Chwała Jarosława wielkiego.

t

> PERJÓD DRUGI, RUŚ W DZIAŁACH. ©

Wpływ carogrodzki, niezgodne żywioły ord

samodzielność narodową.

27, Zmięszanie się carogrodzkich śnie: ze
sławiańskiemi. 28, Izasława przygody. 29, Słopek,
wieca powszechne. 30, Prawa kniaziowania. 34.
Młodszemu szczepowi dziedziczenie przyznane. 32.
Ludność osady. 33, Piśmiennictwo, oszustwa. 34, Wła-

dza duchowieństwa. 35, Różne kłassy w narodzie
niewolnictwo rośnie. Republikanism. 37, Wiacze-
sław, łzasław II, Igora IL zgon. 38, Zniszczenia,
Jerzy długoręki. 39, Kijów złupiony. Andrzćj bogo-
labski. 40, Mścisław Mścisławicz. 44, w Haliczu
Roman, bojary. 42, Koloman, Mścisław Mścisławicz,

PERJÓD TRZECI, RUŚ ROZPADŁA.

Sprzeczne żywioły rostrychnęły się w osobne
stanowiska. Tatarzy, Litwa i Polska wdzie-

rają się w nie, rozrywają.

43, Mogołowie ujarzmiają Ruś. 44, Wojny krzy-
żowe, papieże. 45, Ruś rożpadła w trzy odłamy.
46, Halicz, Danjel ruski król. 47, Moskwa tatarska.
48, Nowogród wielki i miasta okoliczne. 49, Han-
del i zatargi miast ruskich z Niemcami. 50, Gmin-
ne urządzenie.
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LITWY PERJÓD PIERWSZY.

Dowódzcy najeżdżają, daja miastom opiekę,
mściwie się mordują, powinowacą się z Rusią

Pogaństwo silą.

51, Krzyżaków i mieczowych wzrost na ziemiacł
Lettońskich. 52, Litwa na połe boja wywołana,
Ringold. 53, Mindowe litewski król. 54, Danjel
zwabia Tatary. 55, Jadźwingi i Sudawi wytępieni.
56, Swarno, Lew hałęeki. 57, Od zgonu Mindowe
mściwe ubijatyki 58, Witenes w Litwie, Doumund
w Pskowie.

LITWY PERJÓD DRUGI.

Dynastja, siebie ż zdobycze feudałnie urządza,
zlewek Litwy % Rusią, powinowacenie się

% Polską. e

59, Usposobienie Rusi w którą Litwa się pirze-
radza. 60, Gedymina politika. 61, wojuje sprzy-
mierzony z Łokietkiem. 62, Olgierd występuje. 63,
wspićra Nowogród i Psków. 64, o Ruś halicką
z Polską się rozspiera. 65, Zajścia z Tatary i Mo-

skwą. 66, Olgerda i Kejstuta boje z krzyżaki. 67,
Jagęłły z Kejstutem zajścia z Jadwigą ślub.

PERJÓD CZWARTY, RUŚ I LITWA PRZENARODOWIONE.

Napływ Polaków; wpływ jich obyczaju, języka,
pojeć, wspólny inieres i potrzeba, gminnowładztwo

szlacheckie wabi i wiąże. -

LITWY PERJÓD TRZECI.

Namiestnicy.

68, Pierwsze początki przenarodowiania, przei-
stoczenia Rusi czerwonćj. 69, Litwa ochrzczona;

eż
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wielki książe namiestnik ustanowiony Skirgełło. 70,

Witowd utrzymuje całość lilewskiego panowania. -

TI, Żmujdź. 72, Uciążenie ludu w Litwie i na Rusi;
dobrze panom i gościom. 73, Horodelska ustawa.
14, Witowd zapragnął korony królewskiej. 75, Świ-
drigajło, Zygmunt.

LITWY PERJÓD CZWARTY.

Senat, aristokracja Litwę od Polski oderwac

usiłuje.

76, Panowie rada, Kazimirz splątany przysięgami.
77, Szlachta ruska w Polszcze, wchodzi w prawa

szlachty polskićj. 78, Pany litewskie zadzierają
i zrywają z Polską. 79, Turcy szarpnęli Polskę i Li-
twę. 80, Marfa, Nowogród wielki poddaje się Ka-
zimirzowi Jagellończykowi. 84, przez Iwana zruj-
nowany. 82, Iwan car Moskwy szarpie Litwę' 83,
Osłabienie Litwy, niepewność umysłów. 84, Kazi-

mirz Jagellończyk majaczy. Litwa odnawia zwią-

zek z Polską.

LITWY PERJÓD PIĄTY.

Duch stanu szlacheckiego rośnie i dopełnia

8 zbratania i unji.

85, Stronnietwo ruskie. Gliński. 86, Psków i Smo-

leńsk zdobyte przez Moskwę. 87, Ruś polaczeje.

88, Statut. 89, Mowa i piśmiennictwo ruskie, poł-

skim ustępują. 90, Zygmunt August zajmuje się In-

flantami, które sekularizuje. 91, Jinny stan ziem

litewskiego księstwa od Polski, oraz stosunków to-
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warzyskich. 92, Lud litewski i żmujdzki nad stra-
'conemiswobodami boleje. 93, Niewolnik, poddany

chłop, wolny. 94, Bojarów i kniaziów. poniżenie,
szlachty zarodek. 95, Służebność powszechna. 96,
Zygmunt August znosi uciążliwości, podnosi sziach-

tę; 97, rozporządzenia, statut drugi, wyzwolenie

szlachty, uchylenie dziedzictwa. 98, uszlachcanie,
z powodu wyznań żadnych przeszkód- 99, Aristo-
kracja w uporze złamana. 400, Unja lubelska 1569.

ż
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