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Dwa wystąpienia trybunalskie

Opracował Bronisław Treger

Do Najjaśniejszego Trybunału Koronnego 
przez ks. Franciszka Salezego z Gołąbkówjezierskiego, 

kanonika kolegiaty kaliskiej, rektora wydziałowego lubelskiego 
imieniem szkół na miejscu nauk o naukach, 

przy powitaniu, dnia 13 kwietnia 1782 roku powiedziana mowa

Najjaśniejszy Trybunale! Najwyższy w  Królestwie Sądzie!

W  tych progach pow ierzonych naukom , których pow innościąjest rozum ow i pomagać, 
a służyć prawdzie w  doskonaleniu m łodzieży narodowej, witać mi Was należy, Jaśnie W iel
m ożni M iłościw i Panowie, tak z urzędu mojego, jako i z przeświadczenia się o tej pow inno
ści. Z e zaś prawda ma być pierwszym  w idokiem  w  oczach osób składających sprawiedliwość, 
m ow a więc m oja nie będzie niczem  więcej, tylko przejściem  się praw dy z serca do ust, aby 
się dała w idzieć w  swojem w yobrażeniu. C o  żeby w ypełnić m ożna zręczniej, m am  honor 
prezentow ać N ajjaśniejszem u Trybunałowi dzieło pierw szem  przytrafieniem  zdarzone m ię

dzy w iekam i i pierw iastkow em  w ykonaniem  ozdabiające naród nasz pam iątką chwały m im o 
jego nieszczęścia —  to jest o ćw iczeniu m łodzieży narodowej chcę nadm ienić, ile je st od 
najwyższej w ładzy uchwalona, przełożeństw em  najpierwszych osób ozdobiona i nam  dopie
ro do w ykonania podana.

Rzecz zdaje się być zadziwiająca rozum , co powiem , ale przeto nie przestająca być prawdą, 

że przez wszystkie w ieki we wszystkich narodach każdy kraj usiłował być ojczyzną ojców, nie 

starając się być ojczyzną ich dzieci.
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Ile pam ięcią wcisnąć się m ogę w  odległości czasów, to w idzę oczywiście, co teraz tw ierdzę. 
Grecyja kolebka nauk w  Europie, atoli szła zawsze za zdaniem  fantazyi filozofów, a każde 
m niem anie ich osobnych składało naśladowców. Rzym ianie tego samego rozsypanego światła 
rządzili się rozum ieniem . Trwali długo dobrym  rządem  pokoju i wojny, trwaliby m oże dłużej, 
żeby w ychow anie m łodzieży ich było pow szechne i powagą kraju stw ierdzone. W  bliższych 
nam  w iekach gdy religija prawdziwa świat ujęła swojemi prawdam i, kilka osad literatury pod 
im ieniem  akademij w ydźwignąwszy się spośrzód dzikości i grubości barbarzyńców  światłem 
swojem  zaczęli oświecać przesądy. Jednak  te hierarchijie nauk bez dokładania się najwyższej 
zw ierzchności przystawiali zdania dla m łodzieży mającej być obywatelami kraju.

I lubo nasza część świata miała wielkich m ężów  w  osobach m onarchów  odnawiających 
gust nauk, jako  to Franciszek I w  Francyi, Leo X  w  Rzymie, M ediceusz w  Florencyi, Kazi
m ierz W [ielki] i W ładysław Jagiełło w  Polszczę, m onarchow ie ci jednak  byli dobrodziejam i 
um iejętności, to je s t prawda, ale nie byli nigdy jej rządzicielami. Pobożność na koniec 
n iektórych zakonów  wyręczała pow inność najistotniejszą narodów. A królestwa najlepiej 
ośw iecone myśląc o rządzie, obronie, sprawiedliwości i bogactwach kraju nie zatrudniły  się 
nigdy ustawam i około ćwiczenia młodzieży. G dy przypadkowa pobożność budow ała cały 
sposób myślenia, który miał składać na dalsze życie ducha obywatelskiego, N ajjaśniejszy 
Stanisław A ugust król narodu  naszego wielkością duszy swojej uprzedza przyszłość w ieków  
swoją troskliwą przezornością o dobro  pow szechne a tak wyraźnie potrzebne, i stanowi 
w  powadze najwyższej w ładzy i przełożeństw o nauk, i sposób podawania ich taki: uczym y 
znajom ości Boga i obow iązków  religiji w  podanej w iadom ości o w ierze; uczym y poznawać 
naturę w  historyi naturalnej; w  nauce obyczajów —  cnoty i prawdy; w  fizyce —  doświadczenia; 
w  loice —  myślenia sposobu; w  wymowie —  składnego tłómaczenia myśli; piękności stw orzo
nego świata chcem y wiedzieć przez m iarę i liczbę; historyja dziejów  ozdabia w iadom ością 
pam ięć; a nie chcąc w ody po pow ietrzu prowadzić, uczym y łacińskiego języka po polsku.

Przy takiem  rozrządzeniu nauk łaskawa O patrzność zdarzyła m i do tego otwartość 
przykładu dla m łodzieży nabywającej um iejętność i cnotę z przytom ności w  tem  m iejscu 

Najjaśniejszego Trybunału, m agistratury złożonej z samego w yboru osób. Pierw szy więc 
w zór będę czynił doskonałej nauki przy zbiorze wszelkiej cnoty z osoby Twojej, Jaśnie 

W ielm ożny Sebastianie hrabio Sierakow ski1 kanoniku katedralny krakowski, kawalerze 
O rd eru  Świętego Stanisława, prezydencie Trybunału Koronnego. Twoje staranie przykładało 
się do tego wielkiego dzieła, Tyś J[aśnie] W fielm ożny] Panie przyczyną ułożonej nauki, ty 
i dla nas przykładem  i w zorem  zostajesz.

W  tem  sam em  w yobrażeniu myśli m oich zaszczepiać będę sposób m yślenia w  m łodzieży 

z p rzym iotów  zacnych osoby Twojej, Jaśnie W ielm ożny Franciszku N ałęcz Kęszycki" 
kasztelanie kaliski, starosto m osiński, O rderu  Świętego Stanisława kawalerze, Trybunału 
K oronnego m arszałku. N iech  skład cnoty w  um yśle Twoim na tem  dostojeństw ie będzie

1 Sebastian Sierakowski (1746-1824), w  1809-1814 rektor Szkoły G łównej Krakowskiej.
2 Franciszek Ksawery Kęszycki (1742-1789), od 1786 wojewoda gnieźnieński.
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ozdobną pam iątką dla przykładu, kto chce być dopraw dy cnotliw ym . G dybym  do tego 
oświadczenia obydw om  Wam, Jaśnie W ielm ożni Panowie, przydał szczególne mojej osoby 
obowiązki za Ich uprzejm ość, względy i łaski, w ym ow a m oja byłaby niedołężną, ponieważ 
serce m usiałoby się pom ienić na pow inność języka.

D la dalszego uspraw iedliw ienia tej myśli, z was także, obydw óch stanów, duchow nego 

i świeckiego, J[aśnie] W [ielm ożni] sędziowie, zbierać będziem  przykłady, ja k  sposobić przy
szłości następców  na wielkie dostojeństw a i wielkie w  królestwie zasługi. Pomaga zamysłowi 
m ojem u prześw ietne ziem stw o lubelskie, mając i sądy swoje własne, i skład w yroków  wszyst
kich najpierwszej magistratury. T ęż mi daje sposobność nierozdzielna część m łodzieży 
uczonej w  osobach godnych prześwietnej palestry. Wszystka zaś ta okazała postać prawdziwej 
wielkości N ajjaśniejszego Trybunału je st w  oczach filozofa jak  zbiór kwiatów dla pszczółki 
zb ierającej] robotę sw ojem u posiłkowi.

To mi zostanie przykładem , który wszcze[piać będ]ę rów no z prawdą uczącej się m ło
dzieży. To m i będzie [materyją] zbierania dzieł ku pamiątce historyi, czego m i też pow ierzony

a
je st dozórJ . I tak dzieląc w iadom ość w ielkich dzieł waszych m iędzy podanie pam ięci m ło 
dzieży uczącej się i m iędzy przyszłą w iadom ość potom ności, jeszcze nie zabrakuje cząstki 
ukontentow ania i dla serca mojego.

3 Tu w  nawiasach prostokątnych miejsca nieczytelne na m ikrofilmie —  za potw ierdzenie lekcji „wszczepiać 
będę” i „materyją” na podstawie egzemplarza z W ojewódzkiej Biblioteki Publicznej w  Kielcach dziękuję drowi 
Lechowi Stępkowskiemu.
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Kazanie przy zaczęciu Trybunału Koronnego na prowincyją małopolską 
poczynającego się dnia 19 kwietnia 1784 w Lublinie 

powiedziane przez Wielmożnego J[ego]m[oś]ci księdza Franciszka Salezego 
Jezierskiego k[anonika] k[aliskiego], r[ektora] s[zkół] l[ubelskich] 

i z rozkazu zwierzchności do druku podane

W Lublinie
w drukami uprzywilejowanej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci u ks. ks. Trynitarzów4.

Non facies quod iniquum est, nec iniuste iudicabis, 
non consideres personam pauperis, nec honores vultum 
potentis. Iuste iudica proximo tuo (JLevitici, cap. 19).

„N ie będziesz czynić, co niesłusznością jest, ani sądzić niesprawiedliwie będziesz, nie 
uważaj osoby ubogiego ani m ożnego postaci uwielbiaj. Sprawiedliwie sądź b liźniem u tw o
je m u ”. Te słowa położone są w  Księgach Prawa M ojżeszowego w  rozdziale 19 [Kpł 19, 15].

Najjaśniejszy Trybunale, Najwyższy w  królestwie praw ow iernem  Sądzie!

G dy w  takiem  w yobrażeniu objawiona prawda pochodząca od Boga wyraża pow inność 
i dostojność nam iestniczej w ładzy swojej na ziemi, gdy to dzieło sprawiedliwości w  rozsą
dzaniu sprawy ludzi z ludźm i zbliża najbardziej człowieka urzędu wysokością aż do własności 
Boga, gdy na koniec obowiązki tej okazałej a oraz uciążliwej pow inności wymagają wyzucia 
się człowieka z człowieka, aby sędzią był nad ludzi i dla ludzi, pow szechną stając się i osobą 
i ofiarą, m ogęż ja  zm inąć się z tą myślą, aby czyniąc z praw dziw em  uszanow aniem  przyw i
tanie Was, Jaśnie W ielm ożni M iłościw i Panowie, im ieniem  Kościoła i religiji, czynił to 
inaczej, jak  tylko w  znaku tej świętej prawdy, jak  serce ludu i sposób myślenia pow inien  być 

obrócony k w oli osobom  szafującym sprawiedliwość w  Najw yższym  Sądzie N arodu?
O łtarz, tron  i ratusz je s t świętość, powaga i m oc pochodząca od jednego  początku, którym  

je s t Bóg.
C złow iek pow inien ci by być sprawiedliwym , bo zostaje pod oczyma w łasnego sum nie- 

nia, lecz ludzie, że ludźm i są, składają narody i w  nich społeczeństwo życia, w ięc m uszą mieć 

sprawiedliwości nad sobą potrzebę.

M ajątek, h o no r i życie dary są w ym ierzone od Opatrzności. Zycie je s t czas bytności naszej 
w idom ej m iędzy narodzeniem  i śmiercią. M ajątek je s t sposób należący do utrzym ywania

4 N a tym kończy się strona tytułowa. Dalej następuje pięć stronic (nieliczbow anych, jak w szystkie  
w  niniejszym  druczku), na których znajduje się imprimatur w ystaw ione 30 czerwca 1784 r. przez biskupa 
sufragana lubelskiego Jana Kantego Lenczowskiego oraz wykaz deputatów duchow nych i świeckich składa
jących Trybunał. Rzeczy te, mające tylko formalny związek z kazaniem Jezierskiego pomijam w  niniejszej 
reedycji.
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życia, a honor, w ed ług  m nie, je s t głosem cnoty, tak jak  blask kruszcu jes t znakiem  i różnicą 
jego  od reszty ziemi.

Te więc dary O patrzności, które Bóg rozdaje każdem u pod miarą, pod wagą i pod liczbą, 
potrzebują bezpieczeństwa, i te bezpieczeństwa zaręcza Opatrzność powagę Boga składając 
w  ręce ludzi nad ludźm i dla porządku w  ich społeczeństwie. Ze zaś stopień takiego wyniesienia 
osób w  narodach je s t wyrazem nam iestniczej w ładzy Najwyższej Istoty, jako świętość rcligiji 
naucza i przeświadczą, a rozum  przeciw ko tem u sprzeciwiać się nie m oże, w  tej w ięc otwartej 
prawdzie myśl m oją te trzy potykają uwagi przedzielające m ów ienie o tem  w  ten  sposób.

O soby sędziów  zgrom adzonych do sprawowania sprawiedliwości ludziom  pow inny mieć 
od nas uszanow anie, wszakże są na miejscu Boskiem, a my jesteśm y praw ow iernym i.

O soby sędziów  pow inny mieć posłuszeństw o swoim w yrokom , bo oni są duchem  
w olności w ybrani, a m y jesteśm y Polacy.

O soby sędziów  pow inny mieć od nas wdzięczność, wszakże oni sprawują urząd w  naro

dzie dla samej ludzkości, a my jesteśm y ludźm i.
U szanow anie, posłuszeństw o, w dzięczność k woli sprawującym najwyższe sądy w  naro

dzie są pow innością wyryte na sercach ludu prawem  natury i poświęcone głosem  religiji; i że 
takie są, wystarczą m i nie tylko na samo wyobrażenie powitania zacnym osobom  Waszym, 
J[aśnie] W [ielm ożni] M [ości] Panowie, ale oraz na oddanie czci w pośrzód pochw ał nam iest
niczej Twojej władzy, Wielki Boże zbawienia naszego, Boże prawdy i sprawiedliwości, Tobie
0 tem  m ów ienie poświęcam  za m odlitw ą Najświętszej M aryi Panny.

Ścisłe pow inności sądowego urzędu przepisane głosem  prawa natury, tak jak  przystało 
sprawować się nam iestniczej w ładzy Boskiej na ziemi, wyciągają uszanowania od ludu przez 
uroczyste obowiązki sum nienia poświęcającego się prawidłam i religiji. Wszelkie przełożeń- 
stwo od Boga jest, powiada św. Paweł apostoł, a które od Boga przełożcństw a są —  rozporzą
dzone są. Uważając z jed n ę  stronę te rozporządzenia Boskiego prawa w zględem  pow inności 
sędziów, z drugą stronę pow inności chrześcijanina podlegającego zw ierzchności sądu, nie 
zostaje się nic sercu innego, jak  uszanowanie. U szanow anie nie to pow ierzchow ne, co jes t 
ow ocem  grzeczności i które w yręcza istotne częstokroć cnoty, ale uszanowanie w ew nętrzne
go przeświadczenia, które nie m oże być, tylko dziełem  cnotliwego sum nienia. D obrze 

rozum ieć o każdym pow innością zostanie chrześcijanina, ale nie tylko dobrze rozum ieć, lecz
1 z tego dobrego rozum ienia łączyć uszanowanie osobom  składającym Sąd Najwyższy w  na
rodzie, je s t pow innością szczególną obywatela prawowiernego. W ystawmy sobie, Panowie 
moi, rozporządzenie Boskie w zględem  obowiązków  sędziego. O soba piastująca ten urząd 
wyłączona m a zostawać od wszelkiej niesłuszności, i przewodzące nam iętności nad um ysłem  

śm iertelnych ludzi pow inny poniżone zostawać w  sercu sędziego. Non facies quod iniquum est. 
M iłość własna trująca postać i naturę prawdy, naciągająca skłonności serca, zmniejszająca 
surow ość albo pobłażająca występkowi nie pow inna być w  charakterze sądzącego nigdy. Nec 
iniuste iudicabis. U bogiego nędza, tkliwa czułość, aby naw et nieporządnem  politow aniem  
droga sprawiedliwości om ylona nie była, przezorną roztropnością m iarkować się należy. Non
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consideres personam pauperis. W zgląd na osoby albo mające dostatki, dostojeństw a, albo mające 
dary natury  jeszcze zręczniejsze do poruszenia woli ludzkiej, pow inny być nieskutecznem i 
w  przerobieniu  serca sędziego. Nec honores vultum potentis. Słowem , wzgląd, nadzieja, bojaźń, 
miłość, nienawiść i co tylko m oże sprawiedliwość przewracać, pow inno być daleko od 
sądzącego. Iuste indices proximo tuo. Takie rozporządzenie Boskie obowiązków sędziego wynosi 
go nad słabości i przywary natury, stawia go nad ludzi, czyni go pow szechną osobą, obraca 
oczy całego narodu na niego i razem  wyciąga z niego ofiary, aby się w yrzekł skłonności swoich 
następując sam przeciw ko sobie sam em u w  szafunku sprawiedliwości dla drugich.

Teraz zwróciwszy uwagę i obróciwszy rozum  na trudności w  dopełnieniu  tych pow in
ności, jakie brzem ię przeszkody ciemiężyć m usi i napastować w łasną miłość, jeżeli cnota, że 
cnotą jest, w  opuszczeniu świata, w  oddaleniu się od niego m a swoje przykrości i pokusy, cóż 
dopiero cnota oddawania sprawiedliwości bliźniem u nie m a mieć przeszkody? Wszystko, co 
otacza zmysły, co podchlebia nadzieją, co słabością zostaje serca, powstaje przeciwko zam ia
rowi sprawiedliwości, i zm inąć się z tem  żadną miarą nie m ożna. Stan urzędu tak wysokiego 
naw et potrzebuje tego, ale tylko tak jak  okręt wody; bez niej się obejść nie m oże, atoli 
potrzeba, aby się zawsze na w ierzchu znajdował. Tak rozporządzona praw em  Boskiem  
zwierzchność Najwyższego Sądu w  narodzie i wyręczająca namiestniczą władzę Boską na ziemi 
nie maż wyciągać uszanowania od nas w  samym gruncie sum nienia naszego? Te osoby zacnych 
m ężów czynią z siebie usługę powszechności, łożą stan zdrowia i stan sumnienia, i uroczystem  
w ezw aniem  im ienia Boskiego zaręczają ludow i bezpieczeństwo sprawiedliwości. O w oż po 
chrześcijańsku myśląc należy dla nich poszanowanie, bo jesteśm y praw ow iernym i, a po 
ludzku m ówiąc, należy przestawać nam  na ich w yrokach i pow inno być niezaw odne posłu
szeństwo, gdyż oni są w  duchu wolności wybrani, a m yjesteśm y Polacy, to druga m oja uwaga.

Sprawiedliwość była zawsze i będzie g runte[m ] utrzym ywania społeczeństwa w  pożyciu 
ludzkiem  na ziem i, i jej powagą stoją narody, i gdyjej zabraknie królestwa na ów  czas, powieda 
św. A ugustyn, zamieniają się w  publiczne łotrostw a5. Sublata iustitia quid sunt regna nisipublica 
latrocinia? Szafunek sprawiedliwości dla obywatelów w  kraju nie je s t jeszcze dopełnieniem  

sprawiedliwości, ale podległość i posłuszeństw o obywatelów w yrokom  sądu składa dopiero 
zupełną sprawiedliwość.

Powaga sądu pochodzi od Boga za pośrzednictw em  prawodawstwa, a to albo m a narzę
dziem  w olą tronu , albo wolą narodu. Świętość religiji przykazuje posłuszeństw o, z jakiego

kolw iek w zględu przychodzi poddanność, łatwiejsze jednak  posłuszeństw o zdaje się praw u 
postanow ionem u od siebie samego, w edług rozum u mówiąc, lubo w edług nieszczęśliwego 
dośw iadczenia inaczej myślić i tw ierdzić należy.

Wolności! najwłaściwszy przym iocie nieśm iertelnego stworzenia, tyś je s t ozdobą duszy 
człowieka i jedyny  przysm ak strapionego życia na ziemi; ale oraz: w olności, nieprzyjaciółko 
pow inności naszych, szkoło m nożenia i przestępowania praw  przez pychy i podłości pow o

5 Zob. dalej s. 110, przyp. 75.
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dy! Jeżeli jed n ak  świętość prawa bardziej pow inna zastanawiać serce i w olą człowieka, to 
w  tym  razie, gdy prawo skutkiem  było tej samej woli, która w  przypadku przeciw nym  własnej 
miłości oburza się i powstaje naprzeciw  niem u, a my, M ości Panowie, w łaśnie w  tym  samym 
stanie znajdujem y się obowiązków posłuszeństw a w zględem  w yroków  Sądu Najwyższego 
w  naszym narodzie. W olność była przyczyną i skutkiem , pom ocą i śrzodkiem  ustanow ienia 
praw, Sądowi N ajw yższem u K rajowem u pod im ieniem  Trybunału dana jest m oc w ykony
wania tych praw, w ięc niechże nieposłuszeństw o tym  praw om  przynajm niej nie m a wolności. 
M im o tę jasną praw dę, wieleż razy pycha pod im ieniem  św ietnem  punktu  honoru  poniżała 
powagę Sądu? W iele razy przem oc m ożnych tamowała wykonania w yroków  Sądu, posiągając 
się aż do wylania krwi współbraci w  w olnym  narodzie? Już też w iek tego zuchwalstwa skończył 
się, lecz namiętności ludu wolnego nie przestały w  inszej postaci uwalniać się od posłuszeństwa 
w yrokom  sądowym . O bfitość praw, dla straży prawdy sporządzona, często prawdzie uciążliwa 
zostaje. Jeżeli w  prawie Boskiem pisanem  litera zabija, w  prawie ludzkiem  wyrazy całe mogą 
być śm iertelne prawdzie. Z  tych ci to wyszukuje się, jak  ustawę na w yrok naciągnąć sądu, 
albo jak  w yrok sądu w ątpliw ym  uczynić na potem , zawsze wystawując nadzieję pozyskania 
sprawy w  przyszłości podług żądania, jakie miłość własna obiecywać zwykła.

Gdzie żelazne sceptrum wydaje rozkazy, pełni się posłuszeństw o, ju ż  nasz naród doświad
cza tego po części; gdzie złota w olność sama stanowi prawa, sama wybiera sędziów  do 
w ykonania tych praw, tam posłuszeństw a nie masz. To słabą czyniło sprawiedliwości w  na
szym narodzie postać, to postępując krok za krokiem  złośliwem  przygotow aniem  przyw iodło 
do upadku nasz naród. U waga ta m oja okropna m oże się wydawać przykra, trzeba mi jednak  
darować, Panow ie M oi, ponieważ przed tronem  Baranka nie pow inna się śpiewać insza 
piosenka, tylko ta jedna, która się nazywa po im ieniu: prawda. Z  tej to pow odu prawdy 
wyznać się pow inno posłuszeństw o w yrokom  sądu i oraz sędziom  należyta pow inna oddawać 
się w dzięczność; ta je s t uwaga resztą mojego m ów ienia teraźniejszego.

W dzięczność, znajom a cnota w  prawie natury, zdaje się mieszkać na dorędziu serca 
każdego, snadna do wykonania; jednakże najczęściej na niej zachodzi, gdy się na nią wypłacać 
potrzeba, osobliwie osobom  sądzącym sprawy nasze. U czynność wyświadczona bliźniem u 
wyrabia na sercu skłonność, która się nazywa wdzięcznością. W zburzenie jakiejkolw iek 
nam iętności zaciera pamiątkę dobrego czynienia, a miasto w dzięczności nienawiść piastuje 
pamięć. Jeżeli zaś kiedy pow szechna w dzięczność bardziej pow inna by napełniać serca 

obywatelów, to u nas w  Polszczę w zględem  osób zasiadających w  Najjaśniejszym  Trybunale, 

ponieważ ta dostojność odprawia się samym szczególnie obrządkiem  ludzkości i wspaniałości 
serca ku sw oim  w spółziom kom . N ie  ma tu żadnego przesadzania w  tych słowach, com 

powiedział, ponieważ m iędzy wszystkiem i narodam i szukając, tego przykładu nigdzie nic 
znajdzie, aby publiczna usługa w łasnego majątku wydatkiem  utrzym ywana była, i to jeszcze 
z tą okazałością, jak  wyciąga tak dostojny urząd. D o wydatku m ajątków trzeba dołożyć łożenie 
czasu, opuszczenie dom u, a nade wszystko wydatek na ruinę zdrowia. Te okoliczności 

wszystkie jakże, Panow ie M oi, nie pow innyż wymagać wdzięczności? W  takjasnej prawdzie
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nie potrzeba ju ż  więcej przecinać pow ietrza słowami. Kto je s t człowiekiem , m a serce, a kto 
m a serce, należy m u pam iętać o wdzięczności.

W  tem  ja  przeświadczeniu z łaskawej O patrzności wydarzenia m am  honor witać N ajja
śniejszy Trybunał, Najwyższy Sąd w  m oim  narodzie, dopełniając obowiązków uszanowania, 
posłuszeństw a i wdzięczności, w ypełniam  zaś to im ieniem  Kościoła i kapituły kolegiaty 
tutejszej, pozwalającej mi łaskawie wyręczyć się w  tej pow inności. W ypełniam znow u i z obo
wiązku m ego własnego, ile rządca szkół prowincyi m ałopolskiej, pow ierzony mając dozór 
m łodzieży narodowej sposobiącej się na wielkie wasze zasługi i urzędy godnem  następstwem . 
N iech  więc rozum  i serce m oje w zajem nie sobie podają ręce na dopełnienie tej uroczystej 
pow inności, w  której przeświadczeniu w itam  Cię, Jaśnie W ielm ożny M ości księże Ł ubień
ski6 kanoniku m etropolii gnieźnieńskiej, trzem eszyński opacie, Trybunału K oronnego p re
zydencie. Zacność dom u i im ienia Twojego, ozdabiając zasługami pam iątkę historyi wieków, 
długiego w yliczaniem  swojem  potrzebow ała by czasu. Dosyć mi powiedzieć szczęśliwe 
okazyje w ielkich dzieł im ienia Twojego, na k tórem  się oczyma m ojem i patrzał. W idziałem , 
Łubieński kładł koronę na głowę panującem u królowi, dziś w itam  Łubieńskiego trzym ają
cego krzyż sprawiedliwości w  sądzie nam iestniczym  tegoż króla.

W  tejże zacności im ienia i zasług w itam  Cię, Jaśnie W ielm ożny Sierakowski kasztelanie 
płocki, m arszałku Trybunału K oronnego. W ielki zbiór przym iotów  Twoich, którem i rzadko 
razem  obdarza O patrzność, wyrabia Ci pierwsze miejsce w  tej najwyższej m agistraturze kraju 
i pierwsze miejsce tak w  sercu króla, jak  w  sercu obywatelów.

Podług podobnej myśli witać mi Was należy, duchow nego i świeckiego zgrom adzenia 
Jaśnie W ielm ożni sędziowie. Zacność urodzenia Waszego, szlachetność w ielkich im ion 
zawiera pam iątkę sławnych dzieł w  kanale krwi poprzedników  waszych, a dostojność teraź
niejsza urzędu wielkiego okazyją podaje, jak  następcam i zostajecie godnem i.

Zw racam  jeszcze myśl m oją na przywitanie sędziów  ziem stwa lubelskiego, lubo Wy, 
Przezacni M ężow ie, nic jesteście osobami now em i szacunkowi i uszanow aniu m ojem u, 
bierzcie jed n ak  ten  podatek serca m ojego jako  od ziomka swojego, który im  w inszuje 
pom nożonej pracy w  pom aganiu najwyższej m agistraturze kraju.

Cała zaś powaga Najjaśniejszego Trybunału jako w izerunek  nam iestniczej w ładzy Boskiej 

na ziem i niechaj będzie mającym sprawy sprawiedliwością, a wszystkim  zbudow aniem  
pow szechnem . Czego życzę z całego serca, i ow szem  niech tak będzie.

Amen.

6 Stefan W ojciech Łubieński (1734-1808), od 1790 biskup sufragan gnieźnieński.
7 W ładysław Aleksander Łubieński (1703-1767), od 1759 arcybiskup gnieźnieński.
8 M aksymilian Bruno Sierakowski (zm. po 1790).


