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Dramaty Zamku św. Aniółą^ .. rp''
Do K . ....
Czy pamiętasz ten piękny wiosenny poranek ubiegłego rpku,
kiedyśmy pierwszą, ja k należy po przybyciu do W iecznego Mitu
sta, wycieczką, zdążali razem do św. Piotra? Uderzył nas widok
tak doszczętnie zmienionego Nadtybrza. W szare, jednostajne,
a wysoko sterczące' głazy ujęto łożysko rzeki, która w icli obra
m owaniu znikła niemal zupełnie. Targow ać się o to trudno. Stale
W pracy tej, drukowanej w roku 1903 w Przeglądzie Polskim ,
korzystałem z następujących źródeł: A l b e r i n i M a r c e l l o : II L ibro
dei R icordi (w O r a n a : Sacco di R om a del 1527, Sludi e D ocum enti,
Vol. I. Roma 1901). — G i o v i o P a o 1o: Le vite d i Leone X, d ’A driano VI,
del Cardinal Pom peo Colonna. (ed. Fiorenza 1551). — G um ppenbergs B e
richt vom Sacco di R om a (w G r e g o r o v i u s a : Kleine Schriften zu r Ge
schichte und Cultur, I. Band. Leipzig, Brockhaus, 1887). — G u i c c i a r d i n i
F r a n c e s c o : Storia d ’ Italia. (Gapolago, 1830).— G u i c c i a r d i n i
L u i g i : Il Sacco di Rom a. (Parigi, Billaine). — V a r c h i B e n e d e t t o :
Storia fiorentina. 3 vol. (ed. F irenze 1843).—V e t t o r i F.: N arrazion e de
la presa di R om a p e r Borbone, in dialogo. (Przedr. w M i l a n e s i ’e g o
Sacco d i Rom a. Firenze, Barbera. 1867). — Leitern d i un ufßciale d e ll’
esercito del Borbone a Carlo V. (Przedr. tam że).
P rócz tego uw zględniłem następujące dzieła i opracow ania:
A m a n t i B r u t o : Giulia Gonzaga (Bologna, Zanichelli 1896). — B u r ck h a r d t J a c o b : D ie.Cultur der Renaissance in Italien. 2. Bde. (Leipzig,
Seem ann, 1896). — G a s p a r y A d o l f : Geschichte der italienischen L itieralur. 2. Bde. (Strassburg, Trübner 1888). — G o t h e i n E b e r h a r d :
Ignalius von Logola und die G egenreformation. (Halle, 1895). — G r e g o -
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pow tarzające się wylewy wymagały zapory, i nadbrzeżni mie
szkańcy dobrze na tem wyjdą. Ale przybysz nie zdoła stłum ić
tęsknoty za dawnym rozległym widokiem z »mętnym Tybrem«,
wijącym się w malowniczych skrętach przez miasto. Kamienne
kleszcze, zwężające koryto rzeki, zam ykają i dalsze poza nią wi
doki, a ponad ten wał sterczy tylko niekształtna budow a no
wego pałacu sprawiedliwości, otoczona rozrastającem się dokoła
banalnem miastem. Minęliśmy te nieudane nowotwory najnow 
szego Rzymu, i nagle wielki, dawny Rzym do nas przemówił: na
skręcie ukazała się ponura m asa Zam ku św. Anioła.
A chyba mało który z pomników rzymskich wymowniejszemi przem awia słowy. Zbudowany wśród ogrodów Domicji na
miejsce wiecznego spokoju dla prochów wędrownego cesarza,
m iał się z kolei ten Hadrjanow y grobowiec stać widownią wszyst
kich praw ie niepokojów średniowiecznego Rzymu, tak, że każda
jego szczerba, to jakiś znaczony dziejami dies nefastns miasta. W ieść
niesie, że już w początku V stulecia pierwszy od wieków Rzymu
zdobywca, Alaryk, uderzył na te mury i że żołnierze jego splą
drowali groby. Od tego czasu połączony portykiem z kościołem
św. Piotra, stał się ten grobowiec ważnym strategicznym punktem ,

r o v i u s : Geschichte d er Stadt R om im M ittelalter. Bd. VII. u. VIII.
(1880). — J a n s s e n J.: Geschichte des deutschen Volkes seit dem Aus
gange des M iltelalters. Bd. II. u. III. (Herder, Freiburg in Breisgau. 1887).—
K l a c z k o J.: R om e et la Renaissance. (Pion, Paris, 1898). — L u z i o
e R e n i e r : M antova e ürbino. (Torino-R om a, 1893). — M a u r e n b r e 
c h e r : Geschichte d er katholischen Reform ation. (Nördtingen, 1880). —
M i g n e t : R ivalité de François I. et de Charles Quint. 2. v o l. (D idier,
Paris, 1875). — M u r a t o r i : A n nali d ’Italia. 12 inff. (Milano, Pasquali).—
P a s t o r L.: Geschichte d er Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters.
(Freiburg in Breisgau, 1S95).—R a n k e L : D ie röm ischen P äpste in den
letzten vier Jahrhunderten. Band I. u. II. (Leipzig, 1874).— R e u m o n t :
Geschichte der S tadt Rom . 3 Bde. (Berlin, 1867—1870). — R o s c o e W i l 
h e l m : Leben und Regierung Leo X. 3 Bde. (Übers, von Glaser, W ien,
1 8 1 8 ).— S c h u l z H a n s : D er Sacco d i Rom a. Karls V. Truppen in
Rom . (N iem ayer, Halle, 1894). — S i s m o n d i : H istoire des Républiques
Italiennes du Moyen Age. 16 vol. (Paris, 1818). — Y r i a r t e C h a r l e s :
César Borgia, sa vie, sa captivité, sa m ort. 2 vol. (Paris, 1889).
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twierdzą obronną* strzegącą przejścia przez Pons Aelius na lewy
brzeg Tybru. Ale twierdzę lę zdobiły jeszcze cudne m arm urow e
rzeźby, arcydzieła greckiej i rzymskiej sztuki, którem i Hadrjan
mauzoleum swoje wyposażył. Cala praw ie ta strojna powłoka
miała zniknąć w pierwszej połowie VI w., w czasie napadu Wiligesa na Rzym. Gotowie, oblegający twierdzę, już drabiny przy
stawiali do m urów i już mieli w targnąć do w nętrza, kiedy nagle
runął na nieb z góry deszcz m arm urowy: załoga cesarska w roz
paczliwej obronie jęła . druzgotać posągi i odłam ami ich ciskać
na oblegających. Szturm został odparty, ale nad pobojowiskiem,
na którcm wśród tysięcy poległych Gotów bielały krwią zbryzgane
szczątki bogó\v i bero ów starożytności, sterczał pod koniec tego
w7 dziejach Rzymu pamiętnego dnia ogołocony ze swych ozdób
i sposępniał}' już na wieki grobowiec cesarski.
W krótce zatarła się leż nazw a moles i przyjęła inna, castellum, a kiedy Grzegorz Wielki wśród błagalnej procesji całego
Rzymu w czasie morowej zarazy ujrzał nad tym grobem uno
szącego się w' powietrzu Anioła, który na znak zmiłowrania Bo
żego miecz chował do pochwy, znikło na pam iątkę tego cudu
i imię cesarza-założyciela, i grobowiec H adrjana stał się Zamkiem
św. Anioła. Nawpół forteczny, nawpół więzienny, miał on być
i nadal to schroniskiem uciemiężonych, to warunkięih władzy sa
mozwańczych panów Rzymu, to wreszcie miejscem stracenia
jednych albo drugich. W iek X znaczy się w nim kobiecemi rzą
dami Marocji, która Umocowawszy się w jego w arow nych murach, każe się zw ać sen atri.r et p a łric ia , panuje nad zniewieściałym Rzymem, w trąca papieża Jana X do więzienia, na jego miej
sce pod imieniem Jana XI własnego wynosi syna, aż za spraw ą
drugiego syna, Alberyka, wrypędzona z twierdzy i wyzuta z wdadzy, kończy burzliwy żywot w klasztorze. Nie dobiega zaś jesz
cze to stulecie kresu, a już inne, czarniejsze dram aty w tych
samych rozgryw ają się murach. Naprzód Bonifacy VII Francone,
papież-samozw'aniec, łupieżca kościołów rzym skich i skarbu św.
Piotra, który do Konstantynopola uwiózł, więzi w Zam ku św.
Anioła dwróch z rzędu papieży, Benedykta VI i Jana XIV, z k tó 
rych pierwszy uduszony, drugi głodem um orzony kończy; polem,
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po kilku zaledwie latach, broni się tam że przed wojskami Ot
tona III Krcscencjusz, jeden z tych am bitnych marzycieli śred
niowiecznego Rzymu, postać odradzająca się z kolei to pod
nazwiskiem Rienzego w XIV-tym, to Stefana Porcaro w XV wieku,
nieudany wskrzesiciel dawnej rzeczypospolitej rzymskiej, stra
cony nakoniec za tę myśl spóźnioną na szczycie Zamku, który
odtąd lud przez długie lata jeszcze »wieżą Krescencjusza« na
zywał.
Następuje epoka cesarzy salickiego. domu, czasy wielkich
zapasów państw a z Kościołem, a w nich znów Zamek św. Anioła
w ażną odgrywa rolę: w jego obronne m ury chroni się wielki
Hildebrand, kiedy cesarz Henryk IV, zająwszy Rzym, zdobywszy
szturm em Kapitol i Septizonium, przez antipapę Klemensa III
u św. Piotra koronow ać się kazał. Grzegorza VII uwolnił z Zamku
przybyły na odsiecz dzielny Robert Guiscard, ale z tą odsieczą
łączy się wspomnienie jednej z najstraszniejszych klęsk, jakie
Rzym średnipwieczny d o tk n ęły : saraceńskie hordy Guiscarda
złupiły i podpaliły m iasto, które od Colosseum i Forum aż do
Lateranu spłonęło doszczętnie, tak, że cała południowa część
Rzymu, naówczas najbardziej ludna, na długie wieki w tych
dniach rozboju z a m a rła ; Awentyn zamienił się w pustynię,
Pole Marsowe w rumowisko, dalej, po Lateran, zostały tylko
zgliszcza.
W wieku XII w zrastająca potęga baronów rzym skich zo
staw ia swoje ślady w dziejach Zamku, którego forleczne znacze
nie wzmaga się jeszcze wśród ciągłych starć i zatargów powaśnionych z sobą dum nych rodzin. P tak w r. 1133 po raz pierwszy
koronacja cesarska L otara przez papieża Innocentego II odbywa
się pod osłoną rozsiadłych na gruzach starego m iasta Frangipanich nie u św. Piotra, lecz w Lateranic, bo dzielnicą Łeonińską,
zaw ładnął oparty na potędze Pierleonich i broniący się w twier
dzy św. Anioła antipapa z ich rodu, Anaklet. W kilkanaście lat
później wychodzi zaś z więzień zamkowych, idąc na stos wznie
siony na dzisiejszej Piazza del Popolo, wydany w ręce sprawie
dliwości przez Barbarossę, a przedtem długo opieką senatorów
rzym skich i potężnego rodu Contich osłaniany, zawzięły wróg
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papiestwa, Arnold z Brescii. Rozwiehnożnienie się Colonnów.
Orsinich, Savellich, Contich, Frangipanich, szlo w parze z zani
kiem pam iątek starego Rzymu. Świątynie, cyrki, grobowce, na
w et luki triumfalne, zamieniane przez nich w fortece, za każdym
ich pogromem niszczono, nieraz równano z ziem ią—i.tak padały
jedne po drugich pomniki dawnego miasta. W ielką ich zagładą
były mianowicie krótkie ale pam iętne w połowie XIII w. rządy
Brancaleona de Casalecchio, którego lud rzymski z Bolonji w e
zwał, senatorem obrał, i który poskromienie rozbójniczych możnowładców z nieubłaganą przeprowadził surowością. Ocalał
w czasie tej zawieruchy Zamek św. Anioła, ale nie miał ocaleć
w dotychczasow ych swoich kształtach w epoce groźniejszych
burz XIV stulecia.
Na pierwszą połowę tego najsm utniejszego w dziejach pa
piestwa wieku przypada sieroctwo Rzymu po przeniesieniu Sto
licy Apostolskiej do Awinjonu, czasy głębokiego upadku W iecz
nego Miasta, kiedy »bydło pasło się u św. Piotra i w Lateranie
aż po wielki ołtarz«, do św. Paw ła »pasterze z Kampanji trzody
swe zapędzali nni nocleg«, a m arm ury z Colosseum i św iątyń
okolicznych wyłamywano, aby je palić na wapno. I dziwnym
trafem właśnie w tym czasie tak srogiej starożytnych pam iątek
zagłady, pojaw ia się jeden z ich najwcześniejszych miłośników,
niepozbawiony zrazu pewnej świetności marzyciel, polem upo
jony własną wielkością szaleniec, a którego imię i losy znów
z Zamkiem św. Anioła się łączą. W nim bowiem chronił się
Rienzi, kiedy w roku 1347, opuszczony po raz pierwszy przez
lud, zstępował z szczupłą już garstką stronników ze schodów
Kapitolu i szedł w upadku jeszcze dumny, więc przybrany w szkar
łat i wśród dźwięku srebrnych trąb procesjonalnie przez m iasto
do twierdzy, w której się zam knął przed czyhającym i na niego
w Kampanji baronam i rzymskimi. Po trzydziestu lalacli zaś znów
się te same bram y na ratunek innych zbiegów otwarły: działo
się to w czasie najdram atyczniejszego conclave, jakie chyba historja papieska pamięta, kiedy w siedmdziesiąt pięć lat od awinjońskiego wygnania kardynałowie po raz pierwszy znowu w Rzy
mie do obioru stanęli. Lud w targnął do pałaców watykańskich,
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z żądaniem, aby elektem był Rzymianin, a strwożeni kardynało
wie, posadziwszy na tronie przybranego naprędce w szaty ponlyfikalne zgrzybiałego kardynała Tibaldeschi, pierzclinęli sami do
Zamku św. Anioła. Przez cały dzień szalał zbuntow any m otłoch
w W atykanie, hołdując przerażonem u i broniącem u się napróżno
starcowi, aż dopiero nazajutrz, w ybrany już przedtem W łoch,
lecz nie Rzymianin, Urban VI, porządek przywrócił i władzę
objąć zdołał.
Z chwilą tego burzliwego conclave rozpoczyna się srom otne
rozdarcie Kościoła, półwiekowa prawie epoka wielkiej schizmy
Zachodu. Naprzeciwko Urbana VI staje am bitny Robert z Ge
newy, jako antipapa awinjoński pod imieniem Klemensa VII,
i rozpoczyna się walka, której ofiarą m iał paść Zamek św. Anioła,
bo po zdobyciu go na- załodze bretońskiej, zostawionej przez
przeciwnika, Urban VI twierdzę zburzyć kazał. Zniknęły wtedy
ostatnie szcząlki ozdobne Hadrjanowej budowli, z której tylko
sam rdzeń w ew nętrzny grobowca pozostał. Ale nie długo
miały stać te lńury w ruinie; punkt, strzegący przejścia przez
Tyber, był zbyt w ażny i ochrona dla Leonińskiej dzielniej' nie
zbędna. Toteż kiedy Marcin V Colonna, temporum suoriim félicitas,
jak go tak wymownie w ścisłości swej napis grobowy w Łateranie
nazywa — po uciszeniu się całowiecżncj praw ie burzy do Rzymu
wkroczył, aby zczasem wspaniałe dzieło odnowiciela spełnić,
zastał lam wprawdzie taką nędze, że wedle słów kronikarza
»w dzień św. Piotra nie było za co lampki na grobie Apostoła
zapalić«, wilki odgrzebywał}' ciała na cm entarzach w atykańskich,
pagórki sterczały nagie i puste, w dolinach potworzył}' się cuch
nące bagna, a dzielnica Leonińska wyglądała jak porzucone
rum ow isko; — ale nad tym obrazem zniszczenia i klęski pano
wał już odbudowany przez Bonifacego IX warowniej jeszcze
i jeszcze w surowej swojej masie potężniejszy Zamek św. Anioła.
O dtąd należał on już wyłącznie do \ papieży, stał się naj
w ażniejszą strażnicą ich władzy świeckiej. Toteż dowódcą czy
dozorcą zamkowym, bo oba obowiązki łączyły się często, był za
wsze najzaufańszy papieski powiernik, nieraz jeden z nepotów,
którego wyrugowanie po śmierci papieża z twierdzy bywało
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zwykle pierwśzęm zadaniem i pierwszym kłopotem konklawistów
lub wybranego następcy. W wieku XV dzieje Zam ku na osobną
zasługiwałyby m onografję; tyle patrzącem u na jego posępne mury
staje przed oczyma związanych z niemi żywych scen i wybit
nych postaci z tych czasów. Każdy niemal pontyfikat zapisuje
się tu jakąś wym owną pam iątką. I tak za panow ania Eiigenjusza IV przypada nagły, do dziś dnia tajemnicą osłonięty, upadek
kardynała Vilclleschi, którego z pewnością do najciekawszych
indywidualności i typów włoskiego quattrocenta zaliczyć można.
Niegdyś żołnierz z pod znaków rozbójniczego Tarlaglii, potem
w kardynalską purpurę przybrany kondotjer, zarządzał on, jako
legat rezydującego w e Florencji papieża, Rzymem i Państw em
Kościelnem, a rządził na modlę ówczesnych tyranów, bezwzględ
nie i okrutnie. Ale kiedy u szczytu potęgi, po poskromieniu
wiecznie zbuntow anych Colonnów, Orsinich, Savellich, w m aju
1440 r. opuszczał Rzym na now ą wyprawę do Umbrji, zastąpił
mu drogę na moście św. Anioła kasztelan zamkowy, Antonio
Rido, i wszczął długą z legatem rozmowę, aż całe wojsko na
drugą stronę rzeki przeszło. W tedy, na dany znak, skoczyła za
łoga z twierdzy, most odcięło łańcuchem, a ranionego i usiłu
jącego przedostać się na drugą stronę Tybru kardynała ściągnięto
z konia i wtłoczono w bram ę zamkową, która się za nim za
warła. Czy był 011 może w zmowie z gotującym się .właśnie do
napaści na Rzym Piccininem, czy padł ofiarą nienaw idzących go
a otaczających Eugenjusza IV Florentezyków, to pozostało za
gadką. Ale żywy już Vitelleschi z twierdzy św. Anioła nie
wyszedł.
Za pontyfikatu wielkiego wskrzesiciela starożytności, Miko
łaja V, zginąć miał w Zam ku ostatni z tych zapóźnionych śred
niowiecznych .szaleńców, którzy ufali, że im się starożytny
rzeczy porządek w Rzymie wskrzesić uda. Spisek był poważny,
dzień na porwanie, a w razie oporu zamordowanie papieża już
wyznaczony, a- celem, wypędzenie papiestw a z Rzymu na zawsze.
Zapobiegliwości znakomitych towarzyszy Mikołaja V, kardynałów
Bessariona, Capranica, Scaram po, udało się zapobiec katastrofie
i schwytać na czas spiskowców. Z nich jeden, Batlista Sciarra,
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zdołał narazić przebić się i um knąć; drugi, a główny winowajca,
Stefano Porcaro, stracony został w Zam ku św. Anioła, do ostatka
w ierny urojonem u posłannictw u i pow tarzający jeszcze w chwili
zgonu: »Ludu mój, dziś ginie twój oswobodziciel«. W kilkana
ście lal polem spotyka się zaś w tych sam ych m urach ślady
innego, mniej poważnego, toteż nie śmiercią, tylko czasowem
więzieniem odpokutowanego sprzysiężcnia. Na tych głazach, na
których się zapisały niem al wszystkie ówczesne zdarzenia i prądy,
nie mógł się nie zapisać prąd wieku najsilniejszy, hum anizm.
Kiedy więc Paweł II Barbo uderzył na drużynę Pom poniusa Laetusa, oddającą- się m rzonkom wskrzeszenia pogańskiego świata,
a skwapliwiej jeszcze szerzeniom pamfletów na religję, Kościół
i jego widomą głowę, pierzchnęli przywódcy tej nowej Akademji
w rozsypce; sam Pomponius skrył się w W enecji; drugi, a nas bliżej
obchodzący, Kallimach, po dłuższej peregrynacji na W schodzie
zabłąka! się aż na daleką Północ, do Krakowa, gdzie, jak śpie
wał współczesny mu poeta Cantalicio:
Barbos fugiens eX urbe furores
Barbara quae fuerant regna, Latina fecit.

Trzeci, późniejszy bibljótekarz w atykański z czasów Syxlusa IV,
Platina, nie zdołał uciec i dostał się za rygle więzienne Zamku.
Stąd, z poza tych m urów, wychodziły jego listy do papieża, tak
w swej m ałoduszności i płatkiem pochlebstwie dla oceny większo
ści ówczesnych hum anistów znamienne, owe listy, w których
cala winę na zbiegłego »pijanego« Kallimaćha zrzucał, najw ier
niejszą w roli donosiciela służbę na przyszłość przyrzekał,
i w charakterystycznym dla epoki zwrocie zapewniał, że »jak
Apostołowie chwałę Chrystusa w Ewangelji, a Pionier Achil
lesową sławę w pieśni«, lak on w razie zwrócenia mu łaski p a 
pieskiej »złoty wiek Paw ia II w piśmie uwieczni«. Nietylko zaś
do papieża, ale i do prefekta zamkowego, Rodriga Sanchez de
Arevalo, wystosowywał Platina płaczliwe swoje epistoły, a że Don
Rodrigo zaliczał się także do obozu humanistów* i sam chętnie
za pióro chwytał, więc wywiązała się ta w swoim rodzaju chyba
jedyna korespondencja, w której istotę winy i pokuty w klasycz
nych zw rotach roztrząsał więzień z dozorcą.

13
Z burzliwym schyłkiem XV stulecia m nożą się dram atyczne
wspom nienia, przyw iązane do m urów Zamku. I tak, za ostatnich
lat panow ania Sykstusa IV, kończy się w nim, z większem niż
kiedykolwiek w ciągu wieków zacięciem wznowiona, w alka Colonnów i Orsinich. Za pom ocą ulubionych papieskich nepolów,
Riariów, zwyciężają Orsiniowie, i Lorenzo Colonna ginie w Zamku
św. Anioła. Po śmierci zaś tego papieża, w pięć wieków po Ma-,
rocji, po raz drugi obejmuje kobieta dowództwo zamkowe: naj
dzielniejsza z niew iast ąuallrocenła. K atarzyna Sforza, którą współ
cześni prim a donna d’Italia zwali, żona ohydnego Hieronima
Riario, a z pow tórnych ślubów m atką wsławionego w następnych
wojnach Jana delle Bandę Nere, zam yka się w twierdzy, staje
na czele załogi, i wśród zaburzeń, przygotowujących w ybór In
nocentego VIII, targuje się z poza m urów z kardynałam i o mie
nie, prz}rwileje i wpływ znienawidzonych powszechnie Riariów.
W śród smutnego zeświecczenia Kurji rzymskiej w owej epoce,
wzm aga się naturalnem następstw em znaczenie obronnego Zamku.
Najwymowniej się więc zapisują na jego kamieniach rządy Borgiów, których »Byk« herbow y widnieje po dziś dzień na ta r
czach zdobiących twierdzę. Nieprawidłowy wybór, a stąd wśród
ogólnej nienawiści ciągła obawa soboru i złożenia z urzędu, nie
pokoiły giętkie sumienie, ale trwożliwą przy całej ambicji duszę
Aleksandra VI. Toteż starą twierdzę przez architektę swego Giuliana da Sangallo w potężną fortecę zamienił, nowym pasem
murów, wałem i głęboką fosą okolił, krużganek łączący ją z W a
tykanem ubezpieczył, a wew nątrz dla siebie schronisko urządził,
które następnie, co lak dziwnie z charakterem tej surowej bu
dowy i ze zmysłowością jej odnowiciela licuje, podobnie jak
kom naty swe w W atykanie, przez mistrza naiwnej słodyczy, Pinturicchia, freskami przyozdobić kazał.
Najważniejsze chwile tego pontyfikatu należą znów do
wspomnień zamkowych. A więc naprzód ta z nich najdonioślej
sza, gdy wśród niemej grozy wszystkich państw italskich Ka
rol VIII zstępował z Alp i w pochodzie triumfalnym niósł przez
W łochy miecz zwycięski, w którym lud upatrywał spełnienie po
nurych proroctw Savonaroli, miecz mściciela, gladins Domini su-

14
per férram cito ct velociter... Położenie papieża było rozpaczliwe;
pom ocy nie mógł się spodziewać znikąd, prócz od jednej spo
winowaconej rodziny Arragońskiej z Neapolu, a właśnie prze
ciwko niej skierow aną była w pierwszej linji w ypraw a francu
ska. Zresztą zbliżanie się Karola VIII łączyło się z groźbą
soboru, a sobór znaczył dla Aleksandra VI utratę niegodnie pia
stowanej godności. Groźbę tę potęgow ała obecność w orszaku
królewskim zbuntow anych kardynałów tej miary, co Ascanio
Sforza, Colonna, Savelli i Giuliano della Rovere; pierwszy był
bratem Lodow ika Mora, a więc tego właśnie, który Francuzów
do W łoch sprowadził; dwaj drudzy stali na czele zrebelizowanych znów przeciw papieżowi wielkich rodów rzym skich; czwar
tego, późniejszego Juljusza II, potężna indywidualność, a trady
cyjna już do Borgiów nienawiść, starczyła sam a za legjon nie
przyjaciół.
W pierwszej chwili przestrachu kryje Aleksander VI w 'Zamku
św. Anioła ów skarb największy, którego już za dwóch pontyfi
katów papieże jak oka w głowie strzegli, a którego zazdrościły
im Francja, Neapol, W enecja i Węgry. Skarbem tym byt w y
dany przez Rycerzy św. Jana Innocentem u VIII brat Bajazela,
powaśniony z nim książę Dżem, w którym dwory i dyplomacja
ówczesna, przeceniając jego znaczenie, upatrywały na w ypadek
zamierzanej zawszę, ale nigdy do skutku nie przychodzącej kru
cjaty, najważniejszą do wygrania przeciwko sułtanowi kartę. Za
tym skarbem , w krótce po wkroczeniu Karola VIII do Rzymu,
a po rozbiciu się pierwszych układów, ucieka i sam papież
w obronne m ury twierdzy i stam tąd prowadzi dalsze układy,
ustępując przed przem ocą na wszystkich praw ie punktach, go
dząc się. naw et na wydanie Dżema w ręce króla, ale, co znamiennem, nie godząc się do końca na oddanie Francuzom samego
Zamku. Z niego, w kilka dni później, krytym krużgankiem
zdąża on do W atykanu na pierwsze osobiste z Karolem VIII
spotkanie, nacechow ane pozorami czci z jednej, uległości z dru
giej strony, w istocie pokryw ające tylko wykrętam i zobopólne nie
dowierzanie i zawiść.
Burza tej pierwszej w yprawy francuskiej, choć była na
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praw dę początkiem długoletnich wojen a końcem dotychczaso
wego porządku rzeczy we W łoszech, przeminęła przecież bez
większej dla papieża ujmy, dzięki mianowicie zwrotowi nagłemu
na jego stronę najbardziej nieobliczalnego gracza w polityce
owej epoki, Lodowika Mora. Innego rodzaju burze m iały prze
cież w net nad głowę Aleksandra VI nadciągnąć: 16 czerw ca
1497 roku przyniesiono do Zam ku znalezione w nurtach Tybru po dwnujdniowem poszukiwaniu ciało pierworodnego syna pa
pieża, młodego księcia Gandji. Kto był m ordercą, to do dziś
dnia pozostało tajemnicą. Ale tragiczność chwili, kiedy Aleksan
der VI, którego największe zboczenia miały swe źródło w nad
miernej, ślepej miłości do dzieci, »wyjąc z bólu tak, że go na
ulicy słychać było«, jak świadczy jeden /. współczesnych kroni
karzy, żegnał po raz ostatni w Zamku św. Anioła zwłoki zam or
dowanego syna, dorasta grozą starożytnych tragedyj, jeżeli słusznem jest podejrzenie, że m ordercą księcia Gandji był brat jego
Cezar, i jeżeli ojciec to podejrzenie dzielił. W śród rzymskiego
ludu, przypisującego Borgiom jakąś nadprzyrodzoną, szatańską
moc, snuły się ponure legendy: opowiadano, że w nocy duch
zamordowanego księcia pojaw ia się w Zamku i jęcząc błąka po
m arach, a kiedy pod koniec tego samego roku prochy wybuchłe
wysadziły górną część twierdzy w powietrze i zdruzgotały sto
jącego na szczycie marmurowego Anioła, widziano w tern znowu
znak gniewu Bożego i W enecjanin Malipiero zapisywał w swej
kronice, że »wielkie a nadzwyczajne rzeczy dzieją się za rządów
Aleksandra VI: piorun uderzył w jego antikam erę w W atykanie,
Tyber zalał miasto, syna mu w straszliwy zamordowano sposób,
a teraz Zamek św\ Anioła wyleciał w powietrze«.
Szkody napraw iono prędko, bo po zbyt przelotnym zwrocie
w siebie popadł Aleksander VI w zupełną moc młodszego syna,
który, jako w ielkorządca Itom anji, potrzebował bezpiecznego
w- stolicy schroniska dla siebie, a jeszcze bardziej warownych
kaźni dla swych ofiar. Tych ofiar regestr wypełnia znów czarną
kronikę Zamku, a na ich czele widnieją nazwiska dwóch mło
dzieńców' cudnej urody, Manfredich, panów na Faenzy, których
Cezar z dziedzictwa wyzuł, sromotnie pohańbił i wreszcie, po
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m ordow anych w więzieniu, do Tybru wrzucić kazał. Pasmem
takich gwałtów snuły się rządy Cezara, a charakterystycznym
i znowu z historją Zam ku splecionym jest rys, że kiedy władza
innych nepotów kończyła się zwykle natychm iast z chwilą zgonu
ich opiekunów, strach przed Cezarem przeżył Aleksandra VI i raz
jedyny w dziejach kościelnych conclave zrazu w twierdzy odbyć
chciano. Choroba, na którą Cezar równocześnie z ojcem zapadł,
utrudniła mu w pierwszej chwili po zgonie papieża ruchy i uda
rem niła zamiary. Sam mówił później do Machiavella, że na
przypadek śmierci ojcowskiej przygotował był wszystko i obli
czył się z wszystkiem, prócz z własną, nieprzewidzianą niemocą.
A tu umysł się wzdryga przed nasuw ającem się siłą rzeczy py
taniem, coby się było stało, gdyby w lej chwili, kiedy dwanaście
tysięcy wojska miał na zawołanie, sięgnął był po tiarę papieską
dla siebie.
Jeszcze raz pojaw ia się on w Zamku. Działo się to w cza
sie kilkotygodniowych zaledwie rządów Piusa III Piccolomini.
Cezar, nie dając za w ygraną, prosi o pozwolenie powrotu, do
nosi, że chor}' śmiertelnie, w Rzymie przynajmniej um ierać pragnie.
Dobrotliwy papież pozwala i przyjm uje go w W atykanie. Ale
w tej samej chwili zryw a się burza: prześladow ani tak zawzię
cie i długo przez Borgiów Orsiniowie chw ytają za broń, na czele
ich staje dzielny, »a podobny do psa wściekłego« Bartolomeo
d’Alviano i zgraja ta w ypada za Tyber, uderza n a W atykan
i żąda w ydania Borgii. Papież, konający właśnie, nie może już
dać odpowiedzi, a Cezar, po raz pierwszy może w życiu zalękły,
poryw a młodziutkiego brata, zrodzonego z pięknej Julji Farnese,
ucieka z nim krytym krużgankiem przez Borgo i chowa się
w Zamku. Tam zw raca się przem oc Orsinich i zaczyna się oblę
żenie twierdzy, z której uwolnić miał Cezara, ale tylko aby go
złam ać na zawsze, w stępujący w kilka dni później na Stolicę
Apostolską najdaw niejszy i najw ytrwalszy wróg Borgiów, Juljusz
della Rovere.
Takie sceny budzą się, takie postacie zm artw ychw stają przed
oczyma przechodnia, patrzącego na Zam ek św. Anioła. W zrok
błądzi po szarych jego m urach, szuka pam iątek po Alaryku lub

.¿ ’0

,

Witigcsie, Grzegorzu W ielkim lub Henryku IV, po Arnoldzie z Brescii lub Rienzim; wyobraźnia, ten wzrok duszy, odtw arza
przeżyte tu dram aty, widzi jakby na znak zgonu starożytnego św iata;
Golów, rzucających na w iatr popioły cesarskie, to znów Hildebranda, broniącego tak nieugięcie praw Kościoła przeciw prze
mocy świeckiej, lub Borgię nad trupem jednego z tych dzieci,
które z krzyw dą Kościoła po świecku wywyższał. Obrazy te prze
suwają się zmienne jak w kalejdoskopie, snują przecież bez
przerwy na tle posępnem średnich wieków, odzwierciedlając
każdy prąd czasu i wpływ ludzki, w doli czy w niedoli, w wiel
kości czy w upadku, liistorję papiestwa i Rzymu. Ale nad wszyst
kie dram aty, które się na tern rozegrały miejscu, góruje jeden:
tragedja z chwili nieprzewidzianego przełomu w dziejach ko
ścielnych, a niewidzianego pogromu w annałach W iecznego Mia
sta, kiedy już nie ram iona same, lecz zbuntow ana dusza Północy
targnęła się na Rzym i spieniona fala protestantyzm u uderzyła
po raz pierwszy o m ury Zamku św. Anioła. Osobami dram atu
byli, ja k w wiekach średnich, choć w odmiennych teraz całkiem
w arunkach, papież i cesarz, a tragedja zwała się Sacco di Roma.

Z dzisław M oraw ski S acco d i R om a.
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II.

Zmrok Odrodzenia.
Ażeby ową tragedję pojąć, należy wprzód uprzytom nić sobie
choćby pokrótce przeddzień tych wypadków, a mianowicie pa
nowanie i osobę pierwszego papieża z rodu Medyceuszów. Czy
Leon X zasłużył na to, aby, ja k się to utarło, dać całemu stu
leciu sygnaturę swego imienia, to pytanie, a pytanie tern większe,
że bodaj który wiek był równie niejednolity, jak właśnie len
wiek XVI, z wybujałością indywidualną w swem zaraniu, z uję
ciem tej indywidualności w karby powszedniego, twardego obo
wiązku w czasach kontrreform acji. Leon X nie był leż bynaj
mniej najw ybitniejszą osobistością w szeregu papieży tej epoki.
Daleko mu było do wielkich pomysłów Juljusza della R orere,
żelaznej energji Paw ła Caraffy, lub zdolności rządzenia Sykstusa
Peretti. T ak samo i sztuka nie za jego pontyfikatu do najwyższej
doszła doskonałości, bo już przed nim ducli Boży w Dyspucie,
• duch ludzki w Szkole Ateńskiej w najpiękniejsze wcielił się kształty
i przed nim Prorocy i Sybille roztoczyli swą tremendam majesta
tem na stropie kaplicy Sykstyńskiej. W ięc jeżeli wiek XVI imie
niem Leona X naznaczono, to szukaćby w tern należało chyba
wyrazu naturalnego, wdzięcznego hołdu za to, że na lala jego
panow ania przypada jedna z tych chwil błogich w dziejach
ludzkości, a przynajmniej jej wybrańców, w której jak motyle
z kwiatu, pili słodycz życia. Podobnych chwil musieli używać
ludzie za Peryklesa w Atenach, za Augusta w Rzymie, potem
może w ostatnich latach przed wielką Rewolucją we Francji. Po
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ponurem panow aniu Borgii, po zbrojnych rządach Juljuszowych,
nastaje z Leonem X epoka względnego spokoju, wczasu do uży
wania rozkoszy życia. Jest to u schyłku skwarnej i burzliwej
doby Odrodzenia zachód orzeźwiający i pogodny.
Już powierzchowność Leona X różniła go zupełnie od po
przednika, zdradzała inny charakter i usposobienie. Z portretów
Juljusza II patrzy na nas człowiek ąuaitrocenta, o wielkich, bez
względnych nam iętnościach, ale równie wielkim, nieugiętym du
chu. H art i siła m alują się na tych myślami pooranych, w tw arde
rysy pociętych licach. Leon X Lo człowiek inny, o tyle Udko do
ąucittrocenta należący, o ile Florencja i dw ór ojca jego, W spa
niałego Lorenza, wiek swój wyprzedziły. W jego rysach znać już
jakby znamię epigona, miękkość i pewne znużenie: wysoki, ale
otyły, z dużą na krótkim karku osadzoną głową o zarum ienio
nych policzkach i oczach z pod obrzękłych powiek na wierzch
wysadzonych, a lak krótkow idzących, że zawsze szkła powiększa
jącego używać musiał, z orlim nosem i o ustach wydętych, które
ogólnemu wyrazowi słodyczy dódawały cechę pewnej wynio
słości — oto jak go nam przedstaw iają portrety, słynna kam ea
ze zbiorów w Uffizi i opisy współczesne. Do tych opisów dodać
należy piękną, białą rękę,- o którą dbał, i na którą, jak mówi
jeden ze współczesnych kronikarzy, »często nie bez zadowole
nia« —- saepius haud sine ooluptate — spoglądał.
W ychow any na dworze oj.ca wśród zbytku rozkoszy um y
słowych pod okiem Angela Poliziana — politissimi illius Palitiani,
ja k go Erazm Rotterdam ski nazywa, — upatryw ał on w pewnym
duchowym sybarytyzmie treść i zadanie życia, a w następstwie po
niekąd i cel papiestw a w tein, aby głowa Kościoła była przedcwszystkiem głową umysłowego rozwoju, pierwszym m ecenasem
nauk i sztuki. Do świetności rzymskiej wnosił wdzięk atm osfery
florenckiej i w wytw arzaniu jej wokoło siebie był praw dziw ym
mistrzem. Curis animique doloribus qiiacunque ratione adiłum intercludere — troskom i boleści nie daw ać dostępu — lo było wedle
nieporównanej, choć cierpkiej charakterystyki tak zwanego Ano
nim a W atykańskiego, głównem i ciągłem jego staraniem . W łasną
swobodę lubił zaś przeszczepiać w drugich i stąd, ja k mówi ten
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sam świadek, nigdy nikogo »bez nadziei« odprawić, nigdy nikomu
odmowy dać nic zdołał. Co innego, że się nieraz na obietnicy
kończyło, której niedotrzym anie przysparzało mu nieprzyjaciół.
Łagodziła to wielka, zbytnia, bo do zupełnego roztrwonienia
skarbu papieskiego prow adząca hojność i legendarną była owa
purpurow a sakiewka, której papież nie wypuszczał z ręki, roz
dzielając tak szczodrze złoto, że, ja k Francesco Vettori mówił,
»łatwiej było kamieniowi podlecieć w górę, niż dukatowi ostać
się w ręku papieskicm«. Ale magnes ten przyciągał wszystko, co
w ówczesnych W łoszech błyszczało nauką łub talentem, i stw a
rzał ten wspaniały Leonowy dwór, jakiem u równego świat
nie znał.
Opisywać go nic tu miejsce, lecz dość wspomnieć, że na
czele tego dworu i w najbliższem otoczeniu papieskicm stali: do
wcipny Bibbiena, świetny Piętro Bcmbo, uczony Sadoleto, zręczny
dyplom ata Łodovico di Canossa, rozpoczynający właśnie swą
karjerę literacką czy dziennikarską zjadliwy Aretino, a dalej
bibljotekarze watykańscy, zrazu Fedra Inghirami, potem młodszy
Beroałdo, archiwarjusz Acciajuoli, historyk Paolo Giovio, powo
łany do reform ow ania Sapieiizij filozof Nifo, i cala zgraja poetów,
jak Trissino, Rucccllai, Silvestri, improwizatorów, jak Marone,
Brandolini, Querno, m niejszych lub większych wieszczów i wieszcz
ków, których wr samym Rzymie liczono do stu dwudziestu, a któ
rzy znając dobrze medyceuszowskie rozmiłowanie Leona X w lite
raturze, nie wychodzili z pałacu i, jak świadczą współcześni,
z nieubłaganem natręctwem wciskali się za papieżem do kościoła
i ogrodów, cło sal i do kom nat prywatnych. Przelotnie pojaw iał
się wśród tej zgrai wielki Ariosto. Częściej przybywał w posel
stwie z Mantuy wykwintny autor Cortegiana, Baltazar Castiglione,
to znów naprzem ian w poselstwie cesarskiem lub francuskiem,
dostojny uczeń Aida Manuzia, Alberto Pio z Carpi; kilkakrotnie
odwiedzała Rzym najrozum niejsza pani owych czasów, urocza
m argrabina m antuariska Izabella d’Este Gonzaga, k tórą przyjm o
wano w W atykanie przedstawieniem pieprznej Calandry kardy
nała Bibbieny. Pod opieką i za przykładem papieża tworzyły się
obok głównego centrum dworskiego życia pom niejsze środowiska,
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skupiające uczonych i artystów wokoło mecenasów tej miary,
co wspom niany właśnie Bibbiena, co Bindo Altoviti, którem u
Michał Anioł darowywał kartony swych fresków w Sykslynie, co
wreszcie ów wesoły założyciel »Farnesiny«, najśw ietniejszy typ
bankiera z czasów Odrodzenia — m e rca ło r cu ria m r o m a n a m se q n en s — Agostillo Chigi.
W dziedzinie sztuki charakterystycznym pozostanie stosu
nek Leona X do największego genjusza epoki, do Michała Anioła.
Dziewięcioletnie rządy tego papieża znaczą się zupełnym praw ie
zastojem w twórczości m istrza. A nie m ożna sobie tego wytłu
m aczyć sam ą tylko polityczną niechęcią czy nienawiścią, którą
wielki florencki republikanin do Medyceuszów żywił, kiedy póź
niej, choć ze wstrętem, wspaniale ich grobowce pod rozkazami
drugiego papieża z ich rodu, Klemensa VII, wykonał. Ale to, co
pa opuszczającym zawsze w połowie każde zadanie i zawsze
buntującym się artyście potrafiła wym óc Juljusza II surow a i że
lazna, Klemensa VII sucha i rozkazująca dłoń, do lego nie zdo
łała nagiąć go nielubiąca przemocy, delikatna, biała ręka Leona X.
Bo był on, zawsze według świadectwa Anonima W atykańskiego,
c a llid ita te a rtib u sq u e p a ie rn is a d delin ien dos co n cilia n d o sq u e h o in in u m á n im o s in stru ciu s — przebiegłością i odziedziczonemi po ojcu

zdolnościami do przysw ajania i podbijania sobie ludzi w praw ny —
a tą drogą nie trafiało się do Buonaroltiego. Ci dwaj ludzie ro
zumieć, dostroić się do siebie nie mogli: apokaliptyczne Sybille
ze stropu Sykstyny, to były prorokinie według pokroju i miary
potężnego liguryjskiego papieża, — do wykwintnego papieża tos
kańskiego przem awiały wyraźniej, zrozumiałej pełne harm onji
i wdzięku wróżki z ponad łuków w Santa Maria dclla Pace.
Toteż rodzajem swego słonecznego genjuszu dostrajał się
do Leona X najlepiej Rafael, którego talent nadaje istotne a pro
mienne piętno epoce tego pontyfikatu. Lecz i on, wśród ogól
nego przekształcenia czasu i ludzi pod wpływem papieża Medyceusza, sam się przekształcić musiał. Minęła epoka głębokich
i transcendentalnych tw orów sztuki z panow ania Juljuszowego;
ważniejszą od wewnętrznej światłości staw ała się świetność ze
w nętrzna i po teologicznych i filozoficznych spekulacjach ze
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Stanzy Sygnatury, snuły sic teraz przystępniejsze, ale już b ar
dziej dekoracyjne opow iadania symboliczno-historyczne w Stanzacli dalszych, mitologiczne W willi Agoślina Chigi, biblijne
w arrazzach i Loggiach. W sztuce króluje m alarstwo, a w m a
larstwie Wszechwładnie Rafael z wesołą swoją drużyną uczniów;
z nim wspólnie m arzy papież o restauracji idealnej starożytnych
ruin rzymskich, tern zadaniu, godnem medyceuszowskiej fantazji;
jem u poleca na życzenie um ierającego Bram antego dalszą bu
dowę kościoła św. Piotra. Obok Rafaela i jego scholarów sloją
zaś przy tronie papieskim, lub w pobliżu, zrazu przez kilka lat
jeszcze Bram ante i Giuliano da Sangallo, polem Antonio da
Sangallo i Peruzzi, Sebastiano del Piombo, przelotnie Sodoma,
Fra Bartolommeo, a dalej snycerze F ra Giovanni da Verona
i Giovanni Barile, rytow nik Marc-Antonio, złotnicy Rafaello del
Moro, Caradosso, Antonio de Fabbri i całe szeregi głośniejszych,
lub zapom nianych dziś mistrzów.
W śród lego świetnego dworu, wśród błyszczącego orszaku
uczonych, poetów i artystów , wśród m iasta, zaludniającego się
tak szybko, że wedle Paola Giovia liczba m ieszkańców pom no
żyła się w tych latach przeszło w dwójnasób, bo z czterdziestu
na dziewięćdziesiąt tysięcy, rządził Leon X, w sparty na potędze
pontyfikatu z jednej strony, a rodziny własnej z drugiej. Z niej
stali obok niego najbliżej: brat stryjeczny, kardynał Giulio, póź
niejszy papież pod imieniem Klemensa VII, a za Leona X praw a
jego ręka, powiernik i niem al w spółrządca; dalej b rat rodzony,
dobrotliwy Giuliano, ks. de Nemours, broniący się stale, choć
niezawsze ze skutkiem, przeciw zbyt wygórowanym dla jego
osoby ambicjom papieskim ; dalej jeszcze bratow a, wdowa po
Piotrze Medyceuszu, Alfonsyna z Orsinich, dum na i żądna wła
dzy, a zlew ająca ambicję obu potężnych rodzin, Mcdyceuszów
i Orsinich, na głowę jedynego syna, młodszego Lorenza; wreszcie
szwagier papieski, a syn Innocentego VIII, bogaty i gnuśny Franceschetto Cibo, zam łodu gracz zawołany, który jednej nocy
czternaście tysięcy dukatów do kardynała Rafaella Riario prze
grał, zaczem, ćopraw da, skargę do ojca o rzekom e oszustwo ze
strony Riaria wnosił. Dopełniali to rodzinne otoczenie papieża

LKON X. Z KARDYNAŁEM GIULIEM DE’ MEDICI (na lewo)
i LUfGl.M DE' ROSSI (na prawo).
P o rtre t R alae la w G alerii P itti we Florencji,
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cjalnie, tylko jakby z poza zasłony, sam papież. Epizod urbinacki,
a mianowicie wypędzenie Francesca Marji della Rovere, dzie
dzica Montefeltrów, z Urbino, i nadanie lego lenna przez papieża
bratankow i, za zbyt wielką także Leonowi X poczytyw ano nie
raz winę. P raw da, że rodzina Montefellrów zasłużyła sobie była
na wdzięczność Medyceuszów, przyjm ując ich w czasie ich wy
gnania i goszcząc w Urbino, ale Francesco Marja był lennikiem,
na którym polegać było niepodobna, i dzieje jego od zam ordo
w ania kardynała Alidosi w Rawennie, aż do dwuznacznej roli
w czasie Sacco di Roma, świadczą owszem o przenikliwości
Leona X, którjr się takiego wasala chciał pozbyć.
Zresztą ambicje rodzinne Leona X skierowane były zczasem
tylko ku Florencji i nie przynosiły ujm y Państw u Kościelnemu,
a sądząc po ludzku, dziwić się nie można, że syn wielkiego Lo
renza, praw nuk »ojca ojczyzny« Cosima, dbał o wielkość florenc
kich Medyceuszów. Same zaś potęgi nepotów były zjawiskiem
królkotrw ałem , jak błysk fajerw erku; po śmierci Sykstusa IV rozbiła
się w puch potęga Riariów, z których jeden, kardynał Piętro,
nosił się podobno z szaloną myślą stw orzenia dziedzicznego pa
piestwa w swoim rodzie, a drugi, Girolamo, był nikczemnym pod
żegaczem w sprzysiężeniu Pazzich. Równie nagle i prędko runął
gmach, wznoszony kosztem- tylu i takich ofiar przez Borgiów.
I wokoło Leona X robiło się pod koniec pusto. Śmierć kosiła
nielitościwie, niw ecząc wszystkie nadzieje papieskie. Odum ierali
go z kolei i b rat Giuliano i bratanek Lorenzo, owi dwaj capilani
z grobowców florenckich, unieśmiertelnieni ponad zasługę krótkich
względnie żywotów dłutem Michała Anioła. Dla młodszej, bocz
nej linji Medyceuszów, która później wydała granduków toskań
skich, nie miał papież gorętszych uczuć ani am bitnych widoków.
Toteż pod koniec panow ania stał sam, jako ostatni praw y popolom ek głównej gałęzi rodu, idącej od starego Cosima, a przy
nim została się już tylko m aleńka dachessina, ja k ją dwór pa
pieski nazywał, po śmierci rodziców z Florencji do Rzymu prze
wieziona sierota, która zczasem m iała się stać tak ważną kartą
w grze politycznej Klemensa VII i z kolei odegrać sam a lak
wielką rolę jako królow a francuska, K atarzyna Medycejska.
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Rozwianiem niejednej osobistej nadziei kończyła się więc
polityka Leona X wobec rodzinnego miasta, ale nie bankructwem ,
bo suprem ację swą nad Florencją zdołał utrzym ać do końca.
Większe atoli były jego powodzenia w dziedzinie polityki pań
stw a papieskiego. Polityka ta była wręcz inną, aniżeli owa, którą
poprzednik jego wskrzesił niem al i um ocnił państw o papieskie.
Siłę i oręż Juljuszą II zastępow ał Leon X dyplom acją i kom pro
misem. W ychow any w tradycji przyjaźni z Hiszpanją, za której
czynną pom ocą zdobywał niegdyś Florencję, zdołał wczas stłu
mić osobiste sym patje, kiedy w schodząca gwiazda Franciszka I
upewniła na pewien czas we W łoszech przewagę wpływów fran
cuskich. Bitwa pod Marignano stała się n a kilka lat busolą po
lityki papieskiej, lecz znów tylko do chwili wyboru Karola V
cesarzem. Zorjentow ać się wobec tych zmian tronu nie było
łatwo; ustępowali z widowni przebiegły a wytrwały Ludwik XII
we Francji, zmienny i nieobliczalny Maksymiljan I w Cesarstwie.
Leraz role były odwrotne: tam rządzić miał aw anturniczy często,
fantastyczny zawsze Franciszek I, tu zimny, w yrachowany, nie
ubłaganie konsekw entny Karol V. A były to dopiero ich rządów
początki i potrzeba było wielkiej znajom ości ludzi, żeby się na
kilka lat przed bitw ą pod' Pawją, między tymi m łodzieńcami
o wielkich, a żadnym czynem jeszcze nieokreślonych am bicjach,
rozeznać. Bo jest to znów znamiennem dla owej epoki lak peł
nych w treść, choć tak krótkich w lata żywotów, że zaledwie
czterdzięstokilkoletni papież stał w tym pam iętnym wyborem
nowego cesarza roku 1519 wobec dwudziestosiedmioletniego Hen
ryka VIII w Anglji, dwudziestopięcioletniego Franciszka I we
Francji i dziew iętnastoletniego Karola w Hiszpanji i w Niem
czech. Czy Karol V marzył w tych m łodych lalach o stworzeniu
światowego im perjum ze stolicą w Rzymie, to spraw dzić trudno;
ale Leon X zrozum iał odrazu, czem będzie wpływ na losy świata
pana, rządzącego równocześnie w Saragossie i w W iedniu, w Val
ladolid i w Bruksclli, w Neapolu i w nowym, złotodajnym świę
cie; zrozumiał również, jakiem narzędziem stać się może w tem
bezwzględnem cesarskiem ręku broń kuta przez zbuntow anego
m nicha z północy, i odrazu, bez w ahania, z tą giętką naturą
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swego rodu, przerzucił się na stronę auslrjackiego domu. Toteż
wypędzenie Francuzów z Lom bardji przez złączone w ojska hisz
pańskie i papieskie, na których czele stał len sam kardynał Giulio, który później jako Klemens VII tak nieopatrznie i z tak ą dla
siebie i Rzymu szkodą od przym ierza z cesarzem odstąpił, było
ostatniem wielkiem powodzeniem Leona X, nagrodzonem mu
zwrotem Parm y i Piaccnzy we W łoszech, obłożeniem banicją
Lutra na sejmie w W orm acji. Jak doniosłem to było w danej
chwili zdarzeniem, o tem świadczy choćby już to, że wielu współ
czesnych przypisywało niespodzianą, nagłą praw ie śmierć papieża
nadmiernej radości, doznanej na wieść o w kroczeniu sprzym ie
rzonych wojsk do Medjolanu.
Że Leon X nici wielkiej, szerszej polityki we własnem trzy
mał ręku, lego dowodzi nieszczęsne ich powikłanie zaraz po jego
zgonie. Dorósł on był całkiem do politycznych zadań swych cza
sów, nie dorósł niestety do m oralnych ich zagadnień. Mimo zbo
czeń niektóry cli członków lego rodu, mimo zapędów zbyt śmiałych w dziedzinę śliskiej nieraz iilozofji, były przecież te szerokie
natury Medyceuszów w gruncie praw owierne i religijne. Pam iętnym
jest zgon wielkiego Lorenza w uroczej willi w Careggi, kiedy
przeczuw ając zbliżający się koniec, dźwignąć się kazał ze śm ier
telnej pościeli, aby w otoczeniu całego dworu, z najw iększą po
korą na klęczkach przyjąć wiatyk. Na krótko przed śmiercią słał
on zaś do młodziutkiego naów czas, przyszłego Leona X, który
po raz pierwszy krzesło swe w kolegjum kardynalskiem miał
zająć, ów słynny list, pełen m ądrych, budujących rad i wskazó
wek. Inny z tego pism a przem aw ia Lorenzo, aniżeli ten, z któ
rym nas zapoznają jego Canzony i Canti carnascialeschi. »Dzisiaj —
pisał ojciec — poświęciłem cię zupełnie Bogu i Kościołowi świę
temu, a więc pam iętaj, żebyś uczciwym zawsze był kapłanem«.
Rady tej syn usłuchał, i uderzaj ąćein jest, jak w tej epoce powszęćlinego rozluźnienia obyczajowego z jednej strony, a inwek
tyw i oszczerstw z drugiej, współcześni, z wyjątkiem notorycz
nych pamllecistów, przyznają mu chętnie zupełną czystość oby
czajów, pobożność i ducha miłosierdzia. Był on naw et zdolny do
poświęceń swego powołania, ja k n. p. na polu bitw y pod Rawenną,
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gdzie jako legat Juljusza II przez- cały dzień siat w pośrodku
walki, krzepiąc rannych i pocieszając um ierających, lub kiedy
w czasie strasznej rzezi w P rato ratow ał i zasłaniał własną osobą
nieszczęśliwe ofiary gwałtów hiszpańskich. Potem, jako papież,
pilnie co dnia mszy św. słuchał, trzy razy w tydzień pościł,
strzegł gorliwie pow agi i dostojności obrzędów kościelnych. Mi
nęły i skończyły się czasy, kiedy młoda Lukrecja Borgia i bra
tow a jej Sancia Arragońska swywolnem zachow aniem gorszyły
wiernych w czasie cercmonij, odpraw ianych przez Aleksandra VI
w bazylice św. Piotra, lub kiedy Cezar Borgia pod bokiem, a we
dług innych naw et pod okiem ojca wyprawiał osławione uczty
i .tańce w W atykanie. Na dworze Leona X nie było kobiet, a cha
rakterystycznym jest pod tym względem naiw ny okrzyk Bibbieny
w liście, pisanym na wiadomość o zapowiedzianem osiedleniu
się w Rzymie Giuliana Medyceusza z młodą m ałżonką, Filibertą
Sabaudzką; »Bogu bądź za to chwała, bo na niczern nam tu
zresztą nie zbywa, ale brak nam pań, na naszym dworze«.
Postęp ten istotny mógł był przecież tylko w ystarczyć w cza
sach spokojnych, normalnych, ale wystarczyć nie mógł w chwili,
kiedy Kościół i społeczeństwo chrześcijańskie dom agały się głęb
szej i radykalniejszej napraw y. Zanim ją przyniósł Sobór T ry
dencki musiały jeszcze ten Kościół i to społeczeństwo najcięższe
przebyć katastrofy, i najboleśniejszego dożyć rozdarcia, a Leona X
charakter nie nadaw ał się do lego, żeby kieskę odeprzeć, lub
przynajmniej uzbroić siebie i drugich w h art na chwilę starcia.
Bo najtrafniej go oceniał Marco Minio, jeden z tych cichych w e
neckich posłów, którzy na obcych dw orach otwierali oczy, nad
stawiali ucha, wnikali we wszystko, rozeznawali się wszędzie
i z m rówczą pilnością sporządzali owe najdokładniejsze relacje,
podstaw ę tradycyjnej wszechwiedzy rzeczpospolitej weneckiej: II
p a p a e d o d o e a m a d o r d i d o d i, beri religioso, m a v n o l vivere.
I rzeczywiście ten papież, »uczony i przyjaciel uczonych, pobożny
ale chcący używać życia«, nie mógł się dostroić do zadań chwili,
nic chciał czy nie zdołał spostrzec, że na tej niwie, przeoranej
przez hum anistów, chw asty zaduszały zwolna zdrowe ziarno, roz
siane przez pierwszych, praw dziw ych odnowicieli św iata z tre-
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centa, że ci, których zadaniem było zdrow y napój podaw ać spra
gnionym, zam iast czerpać z odnalezionego źródła starożytności
tylko to, co w niej tkwi zawsze zapładniającej . praw dy i piękna
na kordjał. i podnietę życia, jęli zeń czerpać wszystko, bez wy
boru i bez wyjątku, na sam ąż tego życia treść. Mściło się teraz
wielkie złudzenie XV wieku: trup odgrzebany wskrzesić się już
nie dał i przechodził w zgniliznę. W wyższych w arstw ach obja
wiała się la zgnilizna w wyszydzaniu praw d świętych i bluźnierstwie, które się stały niejako kanonem dobrego tonu, w niższych
zaś tak dalekim powrotem do zabobonów, że w rok śmierci
Leona X, a w przeddzień wyboru jego następcy, lud rzymski dla
odwrócenia zarazy wyprawił na Forum hekatom bę i w pogań
skiej ofierze zarżnięto na ołtarzu byka. Na górze i na dole wiał
duch pogański, jak żeby na hasło ostatniego buntu, wydane przez
wykopyw anych z pod gruzów świątyń bogów starego Olimpu.
Niesprawiedliwymi przecież są te sądy, które ówczesne
w świccie zepsucie na W iochy i Rzym ograniczyć pragną. Było
ono powszechne, tylko się gdzieindziej w grubszych jeszcze prze
jaw iało form ach, a na zarzut m onopolizowania korupcji w Rzy
mie, odpowiada już dosadnio Ambroży Gumppenberg, Bawrarczyk
z rodu, a protónotarjusz apostolski przy Kurji rzymskiej za Kle
mensa VII, który z pewnością równic dobrze znał W łochy, ja k
swe Niemcy rodzinne, a którego cenną kronikę o w ypadkach
r. 1527 niejednokrotnie nam jeszcze w ciągu tego opowiadania
przytoczyć przyjdzie: Jeżeliby zle wszystko w Rzymie się tylko
znajdowrać i z Rzymu wychodzić miało, »skądże się natenczas —
pyta — biorą ci wielcy hultaje i łajdaki w Niemczech, którzy
przecież Rzymu i W łochów nie widzieli na oczy, i gdzież się oni
zaprawili do wszystkich swych bezeceństw, pijaństw a, rozpusty?«
»Pod osłoną wolności ewangelicznej — pisa! ze swej strony
w r. 1523, a więc już po w ybuchu Reformacji, Erazm R otter damski — szukają tu, na północy, jedni bezmyślnej swobody,
aby cielesnym chuciom dogadzać, inni spoglądają pożądliwie na
dobra kościelne, inni znow u puszczają wszystko na trunki, gry
i rozpusty, obiecując sobie ratunek w rabunku«. A już najbardziej
chyba niepodejrzaiiym świadkiem jest sam Luter, który w tymże
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roku 1523 pisał •w Niemczech, że »siedzi tam ja k w Sodomie,
Gomorze i Babilonie«, a później w pam iętnym dodawał zwrocie,
że »nasi ewangelicy są siedm razy gorsi, aniżeli byli przedtem,
bo nauczyw szy się Ewangelji, kradniem y, kłamiemy, oszukujemy,
oddajem y się obżarstwu, opilstwu i wszelkim sprosnośeiom«.
W iochy nie były więc w tej epoce z pewnością wyjątkiem,
a wina Rzymu leżała tylko w tern, że nie um iejąc być przykła
dem, nie potrafi! nieść lekarstw a. Dwór papieski, niezdolny do
położenia lam y rozpierającym prądom , m usiał z niemi płynąć,
staw ał się coraz bardziej świecki, albo stw arzał najdziw aczniej
szą mieszaninę świeckiego i duchownego pierwiastku. Drobny
epizod m aluje nieraz najtrafniej ducha czasu i działających w nim
ludzi. Takiego epizodu opis znajdujem y w liście, przesianym
w roku 1519 z Rzymu przez ferraryjskiego posła Paulucciego
księciu Alfonsowi d’Este: U Kardynała Cibo w Zam ku św.,Anioła,
według innej wersji u samego papieża w W atykanie, grano kom edję Ariosta I Sńpposiłi; dekoracje m alowane były przez Ra
faela, świeczniki ustawione w litery, składające napis LeofX pont.
m ax. » W stę p — pisze P a u lu cc i— ułatwił mi kardynał Rangone;
papież z młodszymi kardynałam i przechadzał się w przedsionku,
dozwalając wpuszczać tych gości, których chciał widzieć. Kie
dyśmy pocichu przechodzili ku sali, w której się przedstawienie
odbyć miało, stanęła Jego Świętobliwość we drzwiach, udzielając
nam błogosławieństwa; gdy się już sala wypełniła, wszedł na
końcu papież i zajął miejsce na podwyższeniu pomiędzy kardy
nałam i i posłami zagranicznymi«. To błogosławieństwo, udzielane
na przyzbie teatru Ariosta, głębiej daje w niknąć w epokę i w jej
obyczaj, niż całe, długie tomy.
Teatr, polowanie, szachy, improwizacje lub m uzyka wypeł
niały chwile wczasu tego świetnego m ecenasa, który świadectwem
Fracas tora
D ulcia jam profugas revocavit ad otia Musas.

Na polowanie jeździł on w okolicę Viterbo, lub pod Corneto,
gdzie go wspaniale podejm ował kardynał Farnese, albo jeszcze
do bliższej swej willi nad drogą Ośtyjską, Magliany. Tam na-
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wpół po świecku, nawpół po duchownem u przybrany w krótki
purpurow y płaszcz, z czarnym, hiszpańskim kapeluszem na gło
w ę , ale ku wielkiemu zgorszeniu m istrza cerem onji Parisa de
Grassis »bez stuły i komży«, a natom iast »z butam i na nogach«,
dosiadał konia i ruszał na łowy. W Rzymie inaczej schodziły
otia. W ypełniały je ulubiona gra w szachy, oglądanie nowych
obrazów nadw ornych m alarzy albo starej jakiej, z pod rumowisk
świeżo odgrzebanej rzeźby lub medalu. T aką chwilę wczasu
uwiecznił Rafael, przedstaw iając w znanym portrecie papieża ze
szkiełkiem w ręku nad zdobnym w m injatury kodeksem, a za
miłowanie to m edyceuszowskie do starych ksiąg znać musiał
dobrze historyk wenecki Navagero, kiedy w zyw ając Leona X
w przedm owie jednego ze swych dzieł do krucjaty, kusił go
i nęcił skarbam i starożytnych rękopisów, które m u tajemniczy
W schód otworzy.
W ieczorem cały swój świetny dw ór gromadził często papież
przy uczcie. Sam wstrzemięźliwy w jadle i napoju, drugich po
dejmował suto i wystawnie. Ale były to przedewszystkiem uczty
duchowe, prawdziwe sympozjony starożytne: roztrząsano tam
tezy religijne i filozoficzne, poeci czytali swoje utwory, innych
dostojny am fitrjon wyzywał na improwizacje, sam nieraz zapusz
czając się w klasycznej łacinie w skandowany z nimi djalog.
Udany utw ór na miejscu wynagradzanym bywat hojnie; nieudany
karano czasem doraźną chłostą. A był Leon X i w tern do ojca
swego Lorenza podobny, że nie gardził ulubionemi w owej epoce
»facecjami« a naw et grubym i pospolitym żartem , i w tym celu
musiało być zawsze u dworu kilku trefnisiów, którzy do poważ
niejszych dyskursów lub improwizacyj dorzucali źdźbło błazefiskiej soli, nieraz pieprzu. Największą też uciechą bywało poja
wienie się w tem gronie jakiego bardzo nieudolnego a pewnego
siebie wierszoklety, ja k n. p. owego opata z Gaety, Barabella,
którem u obiecano uwieńczenie na Kapitolu: na białym słoniu,
darow anym papieżowi przez Em m anuela Portugalskiego, ruszył
zmistyfikowany wieszczek w dziwacznym napół starożytnym stroju
z dziedzińca watykańskiego na Kapitol, ale już na moście św.
Anioła wystraszony dźwiękiem trąb i okrzykami rozbaw ionych
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tłumów słoń stanął i iść dalej nie chciał. Pam ięć tej buffonadyj
opisanej szeroko przez Paola Giovia, uwiecznioną jest w intarsji
na drzwiach, prow adzących ze Stanzy Sygnatury do sąsiedniej
Heljodora.
Z wszystkich atoli sztuk najbardziej kochał Leon X m u
zykę. Toteż nadw ornym jego m uzykantom dobrze się działo:
Giovan Maria, którego portret rozpoznają niektórzy w pięknym
Wioloniście z galerji Sciarra, otrzym ał tytuł hrabiowski i m iasteczko
w darze; inny, Jacopo Sansecondo, nie mniej hojnie nagradzany,
służyć miał za model do Apollina z Parnasu Rafaela w Stanzach. W ieczorem po uczcie, rozpoczynały się śpiewy, przygry
wali m uzykanci i, jak opowiada przytaczany już przez nas kil
kakrotnie Anonim W atykański, »dźwiękami cały rozbrzmiewał
pałac, a papieża słodycz tych tonów tak przejmowała, że aż
omdlewać się zdawał i nieraz półgłosem sam w tórow ał pieśni«.
Może nucił tę canzonę ojca swego Lorenza, tak znam ienną dla
fllozolji każdej obum ierającej, a więc i własnej epoki, kończącą
się zwrotką:
Chi y u o I esser iicto, sia,
Di dom an non ć b certezza.

»Kto chce wesołym być, niech nim będzie, bo jutro nasze nie
pewne«.
I rzeczywiście niepewnem było jutro po tym rozkosznym
i pogodnym wieczorze Odrodzenia pod »słodkicm jarzm em « —
suave jugum — które papież Medyceusz przyjął za godło, wśród
tych kołyszących dźwięków zam ykającego się okresu i św iata
ustępującego z widowni, którem i »cały rozbrzmiewał pałac«,
a które wreszcie zgłuszyć miało, nagle i na zawsze, złow ro
gie stukanie młotka, przybijającego tezy protestu na bram ie nad
wornego kościoła w W ittenbergu.

III.

Młodość Giulia de Medici.
»Na głębokość miłosierdzia Bożego i krew Odkupiciela« za
klinał Leon X Lutra w bulli Exsurge Domine, aby nie zrywał
jedności kościelnej. Reformacyjnego ruchu od samego początku
nie lekceważył on sobie. »Papież — pisał w r. 1521 Baltazar Castiglione — jest bardzo poruszony spraw ą Marcina Lutra, której
wielką przypisuje doniosłość«. Doniosłość tę tłum aczył mu zna
jący dobrze naturę niem iecką stary cesarz Maks, który od pierw 
szego protestu buntującego się Augustjanina przeczul, że nie cho
dziło tu o zwykły teologiczny spór, jakich w średnich wiekach
nie brakło, ale o istotną zapowiedź groźnego przełom u i rozdar
cia. W praw dzie jako dawny współzawodnik Juljusza II, a od
bitwy pod Marignano i rozwielmożnienia się wpływów francu
skich we W łoszech także i z Leonem X w zim nych pozostający
stosunkach, nieprzeoczał on jednak praktycznych korzyści, jakieby
mu Luter, użyty za narzędzie polityczne, mógł w razie danym przy- '
nieść. W tym duchu polecał go naw et kurfurstow i saskiemu, ze
znamiennym dodatkiem, »że go kiedyś może użyć przyjdzie«.
Niemniej jednak lojalnie ostrzegał głowę Kościoła, że jeżeli się
nie uda złego' zdusić w zarodku, to »wnet w miejsce starych
praw d zbawienia staną osobiste pojedynczych ludzi opinje«.
Dla pojęć włoskich, a w dodatku dla wspomnień medyceuszowskich, nie mogło to być równie zrozumiałem. W naturze
W łocha leżało, a pono i dziś leży, przyjm owanie ryczałtowe
dogmatów, jako rzeczy nienaruszalnej, niepodlegającej badaniu
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1 sadom, rzeczy,, dającej się w zboczeniu obejść, nigdy zaprze
czyć; nie znano we W łoszech podatności ówczesnej północnej
ziemi dla wszelkiego now atorstw a, wynikającej nietylko z w ro
dzonej skłonności do krytyki i z bezwzględnej osobistej dumy
Niemca, ale i z antyrom ańskiej naw skróś cechy nowej nauki.
U Mcdyceusza odzywać się musiało ponadto wspomnienie z lat
młodzieńczych szybkiego względnie zgaszenia pożaru, który wznie
ciła u schyłku XV wieku we Florencji płomienna wym owa wiel
kiego Dominikanina z klasztoru San Marco. Tylko lam z popio
łami stosu, na którym spłonął Savonarola, rozw iała się, m oże n a
szkodę Kościoła, i sam a jego myśl; tu iskry z ogniska, na którem 10 grudnia 1520 r. spalił Luter w W ittenbergu bullę papie
ską, buchały dokoła, niecąc coraz szerzej pożogę. Były one zaś
jak b y zarzewiem tego ognia, który miał w kilka zaledwie lat później
spaść na W ieczne Miasto i którym już w tem zaraniu nowego
ruchu groził posępny rycerz Reformacji, Ulryk von Hutten, na
wołując, »aby natychm iast zbiegać się zewsząd, siodłać konie
i ruszać z mieczem i z ogniem na Rzym«.
Jakikolwiek był zresztą stosunek Leona X do Reformacji,
a mimo twierdzenia podejrzanego skądinąd w tej mierze świadka,
bo Erazm a Rotterdamskiego, że rzeczy byłyby z pewnością po
myślniejszy wzięły obrót, gdyby się papież własnym był tylko
instynktem kierował, — to niemniej zawsze zakraw ać będzie na
ironję losu, a jest właściwie tragedją historji i jej nieprzewidzia
nych zwrotów, że ostatnim chyba aktem tych rządów było wy
danie bulli, przesłanej już po zgonie papieskim Henrykowi VIR,
a nadającej mu zachow ane po dziś dzień w ty lula turze królów
angielskich miano »obrońcy wiary«.
W iara ta w chwili śmierci Leona X na wszystkich niem al
punktach zachw ianą lub zagrożoną była: na Północy szerzącą
się Reform acją, na W schodzie postępam i Turków, pod których
naparciem runąć miały właśnie dwie najdalej wysunięte strażnice
chrześcijaństwa, Belgrad i Rodus, we W łoszech wreszcie zatrutemi owocami zwyrodniałego hum anizm u. Z drugiej strony w zra
stające współzawodnictwo Karola V i Franciszka I przyspieszało
z dniem każdym ostateczne rozegranie się spraw y pomiędzy nim i,
Z dzisław M oraw ski S acco d i R o m a.
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teatrem zaś, a co . więcej staw ką w lej grze, miały być znów
W łochy. W rodzonem u szczęściu pierwszego Medyceusza na Sto
licy Apostolskiej przypisać więc należy, że schodził on z widowni
wśród powodzeń polityki swej, copraw da na krótką obliczonej
metę, ale zawsze przed katastrofą. Tein cięższym zato był spa
dek, który pozostawiał stryjecznemu bratu, Klemensowi VII.
Rządy H adrjana VI były bowiem tylko krótkim epizodem,
dzielącym panow ania obu Medyceuszów. Nieobecny na co n cla ve
po śmierci Leona X, H adrjan z Utrechtu, kardynał Tortosy, dawny
preceptor Karola V, ani pragnął, ani się spodziewał takiego wywyższenia. W ybór padł na niego za spraw ą kardynała Medyceu
sza, który widząc, że własnego wyboru nie przeprowadzi, bo kar
dynałowie nie dadzą się nakłonić do stworzenia ciągłości rządu
w jednym i tym samym rodzic, chciał przynajmniej mieć papieża
z własnej poręki. H adrjan VI był zresztą tej najwyższej godności
najgodniejszy. Uczony, bogobojny, poważny i najczystszych oby
czajów; miał on też w całej pełni poczucie wzniosłych swoich
zadani A pomimo tego, może zaś właśnie dlatego, zawiódł wszyst
kich: zawiódł Karola V, który sobie obiecywał znaleźć w nim,
■dawnym swym nauczycielu, powolne własnej polityki narzędzie,
a znalazł osobistość niezawisłą, bezstronną, szukającą przedewszystkiem spokoju w chrześcijaństwie dla zwalczania Lutra
w Niemczech, Turków na wschodzie; zawiódł Franciszka I, nie
■chcąc w niczem popierać awanturniczej jego polityki, szczegól
niej gdy po wzięciu Rodu przez Solimana wiecznie ze strony
francuskiej wznawiane pretensje o Lom bardję udarem niły plan
papieski, pokoju i krucjaty, Na tle tych projektów u schyłku
krótkiego pontyfikatu wyszedł naw et Hadrjan z pośredniej swej
roli i połączył się otw arcie z cesarzem, grożąc królowi cenzuram i
kościelriemi. Pam iętną jest odpowiedź Franciszka I na tę groźbę
z bardem przypom nieniem dram atu z Anagni: P a p e B o n ifa ce l'entre p rit con tre P h ilip p e le B e l, d o n t se tro u va m a l, vo u s y p en serez
p a r vo tre p ru den ce.

Ale największym zawodem był ten pontyfikat dla Rzymian.
Człowiek obcy, północny, un b a rb a ro , jak takiego cudzoziemca
pogardliwie zwano, wzniecał zawistną niechęć. Już w sam ym po-
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cżątku, po ogłoszeniu w yboru, kardynałowie kryć się musieli,
aby się uchronić przed gniewem lu d u ; gniew ten podżegały od
tąd ciągle satyry hum anistów , rozpędzonych na cztery wiatry,
dworaków, w ygnanych z opustoszałego W atykanu, wszystkich pasorzylów z epoki Leonowej, nie m ających racji bytu przy rząd
nym, oszczędnym nowym papieżu, którego skrom ne gospodarstwo
prowadziła stara flam andzka sługa: T aki papież o cnotach pro
stych, gustach powszednich, a żywocie tw ardym , który w nocy
zrywał się z posłania dla odm aw iania oficjów, w dzień stronił
chętnie przed ludźmi, aby się oddaw ać w sam otnem zaciszu ulu
bionym teologicznym sludjom , który z dwunastu wejść do Bel
wederu jedenaście zamknął, a klucz od dwunastego zawsze przy
sobie nosił, nie mógł być po myśli ani wedle sm aku ówczesnych
Rzymian. Toteż panowanie jego obram owali oni niejako w dwa
ostre dowcipy, pisząc w dzień wyboru, a w przekonaniu, że obcy
elekt rezydencję jak za awinjońskich czasów zagranicę przenie
sie, na m ürach W atykanu: Roma est locanda — Rzym jest do
w ynajęcia — strojąc zaś w dzień zgonu papieża mieszkanie przy
bocznego jego lekarza wieńcami i napisem : Liberatori patriae
S. P. Q. R- Była to jakoby zemsta ulubionego w Rzymie Pasquina,
owego tajemniczego fragmentu posągu, który służył do ogłasza
nia bezimiennego najzjadliwszych napaści, a który Hadrjan VI
zamyślał podobno utopić lub spalić.
Z chwilą śmierci Hadrjana uznał kardynał Giulio, że teraz
stanowczo nadeszła na niego kolej, aby wyjść z drugorzędnej
roli i na pierwsze wysunąć się miejsce. Parły go ku tem u nietylko tradycje rodzinne i am bicja m edyceuszowska, ale i nieza
przeczalne osobiste zdolności. Giulio de Medici był bratankiem
wielkiego Lorenza, a synem owego Giuliana, który 26 kwietnia
1478 r. padł w tumie florenckim, zasztyletowany .przez F ra n c isc a
de Pazzi. Matką jego była dziewczyna ubogiego rodu, Fioretta
z Borgo Pinti pod Florencją. Dokładnego roku urodzenia Giulia
dojść, trudno. W edług jednych przyszedł on na świat w r. 1477,
a więc przed śmiercią ojca, wedle . drugich był pogrobowcem .
Tyle wiadomo, że miasto wrzało jeszcze pod świeżem w raże
niem sprzysiężenia Pazzich, a stronnictw o Medyceuszów mściło
3’
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w krwawym odwecie śmierć ulubionego Giuliana, kiedy m atce
jego, Lukrecji z Tornabuonich, doniesiono, że tuż pod Florencją
żyje niemowlę, będące dzieckiem zam ordowanego jej syna. Na
jej prośby sam Lorenzo ruszył do Borgo Pinii po małego bra
tanka, który odtąd chował się pod troskliw ą pieczą stryja, a we
spół z równoletnim jego drugim synem, Janem , późniejszym Leo
nem X. Odtąd leż egzystencje ich splotły się jak najściślej, ale
po szczęśliwem dzieciństwie miały nadejść niebawem burzliwe
lata pierwszych w ypraw francuskich na W łochy i wygnania Medyceuszów z Florencji. Młody Giulio dzielił tułactw o rodziny, gosz
cząc z nią naprzem ian to u Bentivogliów w Bolonji, to u Orsinich w Pitigliano, to wreszcie w Cilta di Caśtello u Vilellich. Po
trzykroć próbowali wygnańcy wrócić do Florencji, aby odzyskać
władzę; usiłowania te, w których Giulio bral czynny udział, były
daremne, a w net przerzucenie się Aleksandra VI na stronę francuską
i zawarcie razem z Ludwikiem XII i W enecją ligi z nowym rządem
rzeczypospolitej florenckiej stało się jakoby ofięjąlńem uznaniem
tego rządu i takiem dla niego poparciem , że narazić rozwiać się
musiały nadzieje Mcdyceuszów rychłego powrotu do Florencji.
W najtrudniej szein położeniu z wszystkich członków rodziny
znalazł się w 'o w e j chwili późniejszy Leon X, naów czas młodo
ciany kardynał de’Medic,i: zależność od papieża, pogodzonego z no
wym porządkiem rzeczy we Florencji, staw ała się nader uciążliwą,
a wobec wzrastającego wpływu i daleko sięgającychnrnbicyj Ce
zara Borgii, naw et niebezpieczną. W espół z bratem stryjecznym,
Giulłfrri, postanowili więc narazie porzucić Włofcliy i puścić się
w podróż. Drużyna składała się z dw unastu dobranych przyja
ciół. Aby zachow ać incognito, zdjął kardynaL oznaki swojej god
ności; przybrani byli wszyscy jednako, a losem wybierano co
dnia z pomiędzy siebie na jednę dobę innego przywódcę. Z W e
necji ruszyli do Niemiec, zajeżdżając z kolei do wszystkich m iast
znaczniejszych i oglądając ich osobliwości. Tylko w Ulm bur
mistrz, zaniepokojony tą bezimienną, a widocznie tak dostojną
kaw alkatą, przytrzym ał'podróżnych. Skoro jednak wymienili na
zwiska, dano im natychm iast straż honorową i odstawiono z przy
należną czcią na dwór cesarski. "Maksymiljan przyjął ich najżycz-
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liwiej, chwaląc »mężną stałość, z jąk a znosili niedolę« i »ową
użyteczną podróż, lak godne bystrego ich umysłu zajęcie, naj
lepsze ćwiczenie dla poznania spraw tego świata«. Z listami polecającem i od cesarza puścili się młodzi Medyceuszc w gronie'
przyjaciół na dalszą wędrówkę, naprzód do m iast nadreńskich,
potem do Flandrji, gdzie syn cesarski, Filip Piękny, świetne im
zgotował przyjęcie. Stam tąd pragną! się kardynał przedostać do
Anglji, ale obaw a jego towarzyszy przed m orską przepraw ą uda
rem niła zam iar i obrócono drogę ku Francji. Jak w Niemczech
za przejazdem przez Ujm, lak tu w Rouen przytrzym ano ich po- *
nownie. Tylko tu przytrzym anie było dłuższe, Im Ludw ik XII
wmieszał się był znow u' w spraw y włoskie i pojawienie się wła
śnie w takiej chwili tak znakom itych podróżnych włoskich we
F rancji było co najmniej podejrzanem . Uwolnił ich w staw ien
nictwem swem Piotr Medyceusz, który naonczas w obozie kró
lewskim pod 'Mecljolahem przebywał, ale potrw ać musiało długo,
zanim kurjer ich do Medjolanu dotrzeć i do Rouen wrócić zdo
łał. Z Normandji podążyła w ędrow na drużyna do Marsylji, gdzie
najęty okręt skierowano do Oslji; w iatr przeciw ny zmienił atoli
kierunek jazdy i wylądowali w Genui.
Z podróży tej został się nam tylko krótki jej opis Paola
Gioyia, krótsza jeszcze wzm ianka u Scypjona Ąm m irata. Tu i tam
brak zupełny dat nie pozwala naw et stwierdzić czasu trw ania lej
wędrówki. Z osobistych zaś wrażeń jej uczestników, podróżujących,
co w owych czasach lak rządkiem, nie w celach politycznych,
ani w pobożnej pielgrzymce, ale istotnie dla zwiedzania obcych
krajów, i jak im mówił cesarz Maks, »dla poznaw ania spraw
tego świata«, nie pozostało niestety nic. Tyle wiadomo, że w pó
źniejszych lalach lubił Leon X wspom inać często owe dni w ę
drówki, zaliczając je do najpiękniejszych swej młodości. Jedynie
z samego kresu podróży przechow ała się pamięć osobliwszego
spotkania: z Genui zboczyli młodzi Medyceuszc do SąAony, gdzie
przebywał właśnie Giuliano della Royere, stroniący w gniewnem
wygnaniu od Rzymu i rozpanoszonych w nim, znienawidzonych
Borgiów. Ciekawe musiały toczyć się rozm owy przy tym stole,
za którym zasiedli trzej mężowie, którzy z kolei jako Juljusz II,
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Leon X, Klemens VII tak wielkie w dziejach Kościoła i Rzymu
mieli odegrać role. Podróżni zdawali sprawę z tego, co spostrzeT
gli i zasłyszeli na »barbarzyńskiej« Północy; kardynał della Ro
yere wzam ian opowiadał im o tern, co zaszło pod ich nieobec
ność we W łoszech, a że był to rok 1500, więc o załam aniu się
potęgi Lodowika Moro, o pogromie jego pod N oyarą i uwięzie
niu wraz z bratem , kardynałem Ascaniem Sforzą, a dalej o w zra
stającym terroryzm ie »Maranów«, jak zawzięty Giuliano zwykł
był pogardliwie niecierpianych Borgiów nazywać, o zupełnem za
wojowaniu papieża przez syna Cezara, q w alkach tegoż z baro
nami rzymskimi, rozpoczętym podboju Romanji, wreszcie może
już o ostatniej, najświeższej jego zbrodni: o zam ordow aniu szwa
gra, księcia di Bisceglie, drugiego m ałżonka Lukrecji.
Od końca tej podróży aż do śmierci Aleksandra VI mało
słychać o obu Medyceuszaeh, Nie chcąc się narażać papieżowi
i wszechwładnem u jego synowi, w ukryciu i pocichu strzegą oni
interesów swego rodu, kardynał w Rzymie, Giulio przelotnie na
dworze Ludw ika XII, którego próżno do powrócenia im władzy
we Florencji nakłonić się stara. Dopiero za wstąpieniem na tron
Juljusza II lepsze dla nich nadchodzą chwile: kardynał pozyskuje
ufność i łaskę nowego papieża, który go do najw ażniejszych
używa legacyj, a obok niego rośnie w znaczenie i zaszczyty Giu
lio, który zostaje Kawalerem Rodyjskim, co najlepiej odpowiada
jego naonczas nawpół żołnierskiemu, naw pół duchownem u uspo
sobieniu, i otrzym uje na wyposażenie bogaty priorąt kapitański.
W r. 1512 spotyka się znów rażeni obu stryjecznych braci w pa
miętnej bitwie pod Rawenną. T am Giulio w ażną od wziętego
w niewolę kardynała otrzym uje misję: ma coprędzej pędzić do
Rzymu i zdać sprawę Juljuszowi II o praw dziw ym stanic rzeczy.
W cztery dni po bitwie staje on w Rzymie, gdzie nadcszle już
głuche wieści o poniesionej klęsce okropny wywołały popłoch
i gdzie każdej chwili spodziewano się pojaw ienia pod murami
m iasta znanego z błyskawicznych ruchów Gastona de Foix. Przed
zgromadzonym u papieża konsystorzenr składa Medyceusz rela
cję; nie tai klęski, oznajm ia,' że w ojska papieskie i hiszpańskie
w rozsypce, że wice-król Cardona umknął, -że kardynal-legat
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i najznakom itsi wodzowie, jak Fabrizio Colonna, Pietro Navarro
i m argrabia di Pescara w niewoli ; ale opow iada lakżc o stratach
zwycięskiej, już atolirozprzęgającej się armji nieprzyjacielskiej; do
nosi, że poległ ów postrach całych W łoch, miody Gaston de Foix,
że obok niego padł dzielny Ives d’AUègrc, żc Lautrec ranny, a po
zostali dwaj wodzowie, La Palice i głowa buntowniczego soboru
pizańskiego, kardynał Sanseverino, już skłóceni ze sobą- W ieści
te skrzepiły prędko niezłomnego ducha starego papieża, który
z ulubionem hasłem: fuori i barbari jeszcze raz, praw ie z ponad
grobu, porwał się do ostatniej, tym razem zwycięskiej walki.
Pod osłoną zawiązanej w celu tej walki tak zwanej Świętej
Ligi wrócili Medyceuszowie w r. 1.512 do Florencji; wyparci z ro
dzinnego m iasta za pierwszą w yprawą francuską do W łoch, w ra
cali doń z chwilą wypędzenia Francuzów z półwyspu, a pow rót
ten poprzedziły i przygotowały zabiegi Giulia, de’Medici. Pota
jem nie zetknął się on bowiem z partyzantam i swego rodu we
Florencji i jął nimi kierow ać; wszystko odbywało się w najw ięk
szej tajemnicy: listy bez podpisu i adresu składano na um ówionem miejscu, w szczerbie murów, okalających cm entarz Santa
Maria Novella; posłaniec przynosił odpowiedź, nie znając mie
szkania, nazwiska, ani twarzy tych, między którym i pośredniczył.
Prócz tego udało się zręcznemu Medyceuszowi naw iązać stosunki
z towarzystwem ze słynnych ogrodów Ruccellai. Te Orti Oricellarii, gdzie obok chorego Cosi ma Ruccellai gromadził się kw iat
młodzieży florenckiej, stały Się niby w dalszym ciągu schroni
skiem rozwiązanej ze śmiercią wielkiego Lorenza Akademji Pla
tońskiej, a były właściwie nawpół literackim, nawpół politycznym
klubem. Ów polityczny pierwiastek rozwijał się zapewne pod.
wpływem należących do tego świetnego kola historyków, jak
Nardi, Nerli, Vetlori. jak sam wreszcie Niccolo Machiavelli, który
w tern gronie chętnie przebywał, członkom jego swoje Discorsi
poświęcał i na tło wielkiego dialogu Dell’ Arte della guerra w ła
śnie'ow e Orti Oricellarii wybrał. Pociąg do polityko wania w o wem
stowarzyszeniu potrafił ze swej strony Giulio Mcdici dla własnych
celów wyzyskać: uknuły w ogrodach Ruccellai spisek przeciw
gonfalonjerowi Soderiniemu, zakończony złożeniem go z urzędu,
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ułatwił Medyceuszom bezkrw aw y pow rót do Florencji i wskrze
szenie icli rodowej oligarchji.
Z wstąpieniem na Stolicę Apostolską Leona X rozszerzyła
się niebawem potęga m edyceuszowska na całe środkow e W łochy,
a pierwszym praw ie czynem nowego papieża było nagrodzenie
wiernych usług ukochanego brata stryjecznego Giulia, przez na
danie mu opróżnionego właśnie po śmierci Cosima de Pazzi arcybiskupstwa florenckiego, i jeszcze w tym samym roku purpury
kardynalskiej z tytułem dotychczasowej własnej swej diakonji,
Santa Maria in Dominica, dziś Navicella. Przeszkodę nieprawego
urodzenia usunięto świadectwami, stwierdzającem i rzekomy tajny
związek małżeński między zam ordow anym przez Pazzich Giulianem de’Medici a ową wspom nianą już Fioreltą z Borgo Pinti.
W szelako punkt ten drażliwy niepokoić miał jeszcze często no
wego kardynała a późniejszego papieża i był zawsze niebez
pieczną bronią w ręku jego nieprzyjaciół.
Od chwili otrzym ania purpury stał kardynał Giulio przy boku
Leónowym, jako pierwszy doradca, zawsze wykonaw ca, często
kierownik woli papieskiej. Leon X powierzał mu z kolei najw aż
niejsze misje, nawpół dyplomatyczne, nawpół wojskowe. I tak
spotyka się go w r. 1515, a więc w doniosłej chwili bitw y P°d
Marignano i zajęcia Lom bardji przez Francuzów, na wytycznym
posterunku legata w Bolonji, gdzie należało pilnować tych naj
dalej na północ wysuniętych dzierżaw papieskich. W roku 1517
staje on zaś na czele wojska papieskiego do walki z Franciszkiem
Marją dolía llovere o Urbino, które Leon X na lenno dla bra
tanka swego, młodszego Lorenza, przeznaczył, a który, na wstę
pie tej w ojny ranny, z dowództwa ustąpić musiał; A kiedy tenże
Lorenzo w dwa lata później u m ie ra,' obejmuje kardynał Giulio
z rozkazu papieża rządy we Florencji. Umiarkowaniem, poszano
waniem publicznych wolności i zręcznem utrzym aniem przynaj
mniej pozorów rzeczypospolitej, zdołał on zjednać sobie zaufanie,
a naw et przywiązanie ziomków i utrwalić w śród nich wpływ
swego rodu. O statnią wreszcie powierzoną mu przez Leona X
misją było, jak to już widzieliśmy, zajęcie Medjolanu, dokąd, jako
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legat, z polączónemi wojskam i papieskiemi i hiszpańskicmi w kro
czy! i gdzie go doszła wieść o niespodziewanym zgonie papieża.
Przeważnie jednak przebywał kafdynał Giulio w czasie pontylikatu Leonowego w Rzymie, bo Leon X potrzebował go ciągle
i lubił go mieć blisko. Natury ich dopełniały się wzajemnie. Zbyt
śmiałe ambicje papieża, jego* wybujałą fantazję i nadm ierną hoj
ność ham ow ał Giulio m iarą, rozsądkiem , rządnością; papież był
przedstawicielem pierwiastku' świetności natur medyceuszowskich,
kardynał strony praktycznej, kupieckiej; pierwszy obiecywał tyle,
że rzadko mógł dotrzym ać, drugi w obietnicach skąpy, danej
dotrzym ywał ściśle; dla pierwszego sztuka i literatura były tre
ścią życia, dla drugiego tylko dodatkiem. Ale jeżeli Leon X bez
krytycznie często rozszerza! swą opiekę nad ladajakim pisarkiem
lub niegodnym bulionem, kardynał Giulio, a późniejszy Kle
mens VII, był wybredniejszy w wyborze, a nadw ornych błaznów
zgoła nie znosił. Czeni dla niego zresztą była literatura, o tern
świadczą chlubnie za jeg o 'n am o w ą rozpoczęte i poświęcone mu
Słorie Florentine Machiavella, Sala Konstantyna w Stanzach w a
tykańskich, wspaniała, budow ana dla niego kolejno przez Ra
faela, Sangalla i Giulia Romana willa na stokach Monte Mario,
zrazu Vigna ftjedici, potem od późniejszej właścicielki, Małgorzaty
Parmeńskiej, Villa Mada ma zwana-; a dalej pierwsze pod jego
okiem i na jego rozkaz wykonane misterne dzieła BenvenUla
Celliniego, wreszcie zaś i przedewsźyslkiem Groby MedyceuSzowskie we Florencji, będące także i pomnikiem woli lego Medyceusza, który od czasu skończenia Genezy na stropie kaplicy Sykstyńskićj, po raz pierwszy znów um iał skłonić czy zmusić bun
tującego się wciąż mistrza do rozpoczęcia, przeprowadzenia i nie
mal całkowitego dokonania now ych arcydzieł.
Kontrast charakterów obu Medyceuszów od ryso wy wał się
wybitnie naw et w samej już ich powierzchowności: na słynnym
Rafaelowskim portrecie Leona X z kardynałam i widnieje po le
wej za papieżem postać mężczyzny w sile wieku o cienkich, ko
ścistych rysach, z przenikliwym wyrazem głębokiej zadum y na
licu. To kardynał Giulio, stojący jako stróż i opiekun przy Leo
nie X. Wielki m alarz bezwiednie usymbolizował te dwie posta-
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cic: Leon X, krótkow idzący, ze szkiełkiem w ręku, patrzy w prze
szłość, bada z lubością stary jninjaturow y kodeks; sm utny wzrok
kardynała Giulia, zwrócony w stronę papieża, zda się błądzić
gdzieś w dał, jakby w nieznaną przyszłość, tę tw ardą przyszłość,
której się miał stać ofiarą. Są i inne, późniejsze jego portrety,
z czasów, kiedy już sam zasiadał na Stoli,cy Apostolskiej, jak np.
w Chrzcie Konstantijnfl w Stanzacb. Na portrecie Ralaelowskim
m a on twarz ogoloną. W szelako już jako kardynał musiał cza
sami brodę nosić. Giovanni Cambi wspomina bowiem w charak
terystycznym opisie,, że »kardynał Giulio chadzał do kościoła
z rocchettem otwartym , bez m antoletu i kapelusza, z brodą się
gającą do pół piersi, a otoczony zgrają zbrojnej służby, w miej
sce księży lub kleryków«. Zarost ten był wyłomem w tradycji
kościelnej: pam iętnem jest zdziwienie, naw et przesadne zgorsze
nie w świecie chrześcijańskim, kiedy Juljusz II w czasie zimo
wej kampanji w obozie pod Mirandolą zapuścił brodę, której od
III wieku papieże nie nosili. W krótce po śmierci Rovera sobór
latcraneński przypomniał duchownym przym us brzytwy. Trzy
mali się tego przepisu Leon X i H adrjan VI, a zerw ał dopiero
na dobre z tą tradycją Giulio de’Medici. Długa, falista broda okala
też jego twarz na wspaniałym, już z późniejszych zapewne lat
pontyfikatu pochodzącym portrecie, pędzla Bronzina: dziwnie to
piękna, pełna powagi i rozum na głowa, na której nieszczęścia
nie zarysowały się znękaniem, ale, jak byw a u natur dumnych,
wyrazem wyniosłej pogardy. Z oczu tych patrzy zapraw dę dan
tejska a n im a sdegn osa.
Z Leonem X mógł on zresztą w jednej tylko tej samej współ
zawodniczyć właściwości, a to w wygórowanej ambicji osobistej
i rodowej. Kiedy po śmierci Leona X na conclave doznał zawodu,
wrócił natychm iast do Florencji, aby tam przynajmniej dzierżyć
władze. Lecz władzę tę, teraz na jed n ą ograniczoną Toskanję
wykonywał surowiej, niż przedtem , a ofiarą jej miało paść to
samo właśnie towarzystwo z ogrodów Ruccellai, którego niegdyś
za narzędzie powrotu Medyceuszów do ich rodzinnego m iasta
używał. Skłonność do ciągłych zmian politycznego ustroju była
tradycyjnem po wszystkie czasy znamieniem Florencji i już Dante
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porównywał ją do chorej, przew racającej sic z boku na bok na
posłaniu i szukającej ulgi w zmianie:
;....som¡gliante a quella informa
Che non puo trovar posa in su Ic pium e,
Ma con dar volta suo doloće scherm a.

Ci sami ludzie, którzy niedaw no jeszcze spiskowali ze stron
nictwem medyceuszowskiem przeciw Soderinim, zawiązali teraz
z wygnanymi Soderinimi w Rzjunie sprzysiężenie, m ające na celu
wyzwolenie Florencji z pod jarzm a Medyceuszów i wskrzeszenie
rzeczypospolitej. Spisek odkryto; przywódzcy, jak przyjaciel Machiavella Zanobi Buondelmonti i bukoliczny poeta Luigi Alamanni
zdążyli um knąć i schronić się do Francji. Inny Alamanni i Jacopo Diaceto zginęli na rusztowaniu. Sam Machiavelli wyszedł
z tej potrzeby calo i zachował nadal łaskę rządzącego kardynała.
Ale tow arzystw o z ogrodów Ruccellai poszło na zawsze w roz
sypkę i tak za spraw ą Mcdyceusza zgasło to ostatnie ognisko.du
chowe, związane tradycją z Akadem ją Platońską starego Cosima.
Sprawa ta spotęgowała jeszcze wpływ i znaczenie kardynała
Giulia. W Rzymie bowiem spoglądano niechętnie na zbytnią jego
potęgę. Toteż usunięcie do Florencji było zarazem odsunięciem
go umyślnem od polityki papieskiej. A była to właśnie chwila,
kiedy polityka ta, wskutek wznowionej pretensji Franciszka 1 do
Lombardji i gotującej się nowej inwazji francuskiej, wychodziła
z dotychczasowej biernej równowagi i skłaniała się ku Hiszpanji.
Na tę drogę wstępował Hadrjan VI, a z nim pozornie Soderini,
kardynał Volterrv, jeden z rzadkich z otoczenia papieża, którzy
na niego wywierali wpływ istotny. Lecz Soderini napozór tylko
popierał ten zwrot w polityce papieskiej. Jako synowiec ostatniego
gonfaionjera rzeczypospolitej florenckiej, był on przez to samo
sojusznikiem ■ Francji, a wrogiem Medyceuszów. Potajem nie,
a właśnie w chwili rozpoczęcia rokow ań kurji z Karolem V,
spróbow ał więc pokrzyżow ać zam iary papieża i zetknął się z dw o
rem francuskim , nam aw iając króla do wyprawy na Sycylję, aby
w ten sposób zmusić cesarza do cofnięcia w ojsk z Medjolanu.
Tajną tę korespondencję zdołał wyłowić kardynał Giulio i na
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tychm iast przesłał ją papieżowi, który Soderiniego w trącił do wię
zienia. Medyceusz" triumfował: w racał do Rzymu i do łaski pa
pieża, który go teraz najzupełniejszcm darzył zaufaniem ; poskra
miał tym samym zam achem Soderinich i ich stronnictw o we Flo
rencji, a wreszcie i nadewszystko zasługiwał się ponownie Karo
lowi V, w którego ręku leżał wybór przyszłego papieża. Toteż
kiedy po śmierci Hadrjana VI wstępował do conclave, liczył, że
idzie nielylko na pewne, ale i na łatwe zwycięstwo. Stało się ina
czej wybór jego poprzedzić miała długa i nam iętna walka, bo
nietylko przeciwko jego cesarskiemu stronnictw u stanęło upornie
stronnictw o francuskie z świętego kołegjum, ale przeciw niemu
sam em u podniosła się i zagrodziła mu na chwilę drogę inna, po
tężna indywidualność.
Opowiadają, że kiedy za rządów Leona X w r. 1517 w dzień
wielkiej kreacji kardynalskiej, w którym naraz przeszło trzydzie
stu dostojników otrzymało purpurę, kardynałowie nocą wracali
z W atykanu, zerwała się straszna nawałnica, piorun uderzył
w figurę Matki Boskiej na kościele Santa Maria Transpontina
i strącił w oczach przejeżdżającego orszaku Dzieciątko Jezus
z łona Matki. Poczytano to ogólnie za złą wróżbę, a kroniki do
dają, że kardynał Giulio upatryw ał w leni znak gniewu Bożego,
non fu iti sine mętu irae caelestis.
Nie myliło go przeczucie i dzień ten był istotnie dla niego
złowrogi: bo pomiędzy nówom iahowanym i purpuratam i znajdo
wał się człowiek, z którym już w chwili wyboru i w później
szych latach pontyfikatu ciągle i najostrzej ścierać mu się przy
szło i który zawsze i we wszystkiem krzyżował mu drogi. Był
to ostatni może przedstawiciel w wielkim stylu średniowiecznego
zuchwalstwa potężnych baronów rzymskich, Pompeo Colonna.

IV.

Pompeo Colonna.
Kiedy pod koniec krwawej bitwy pod Rawenną Ives d’AIlegre przełam ał zwarte szyki żandarm erji włoskiej, która pierzchła
w rozsypce, najdłużej bronił się dzielny jej dowódca, Falnizio
Colonna. Ale już zewsząd obsaczali go nieprzyjaciele i życie jego
wisiało na włosku, kiedy w ostatniej chwili przyskoczył do niego
walczący ze słynną swoją artylerją ferraryjską po stronie fran
cuskiej ks. Alfons d’Este i zawołał:
— Rzymianinie, nie gub się próżnym uporem, ale daj za
wygraną i oddaj mi szpadę.
— Kto jesleś — odrzekł Fabrizio — ty,- który znać mnie
się zdajesz?
— Jestem Alfons d’Este i nic ci odenmie nic grozi.
— Tak szlachetnem u przeciwnikowi poddam się chętnie,
byłeś mnie nie wydal w ręce Francuzów , nieprzyjaciół mojego
domu.
Dialog ten, zapisany u Paoja Gioyia, który zaręcza, że go
z ust samychże obu interlokutorów słyszał, najlepiej charaktery
zuje dumę, lecz i rzeczywiste znaczenie Colonnów. Ród swój
uważali oni za rów norzędną nietylko włoskim, ale i zaalpejskim
państwom potęgę, a w istocie, kto się w spraw y półwyspu mie
szał, ten dobrze wprzód się obliczyć musiał, po której stronie
znajdzie Colonnów. Zresztą, przez cały niemal przeciąg równie
głośnych ja k burzliwych swych dziejów w wiekach średnich, stał
ich dom wiernie pod znakam i Gibellinów, w obozie cesarskim.
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Ku tej stronie parł ich przedewszystkiem antagonizm do papie
stwa, którego władza w Kampanji i w Rzymie krępow ała zu
chwałe ich ambicje. Pod koniec XV-go i na początku XVI-go
wieku głowami rodziny byli bracia stryjeczni, Prospero i Fabrizio. Pierwszy z nich, najznakom itszy włoski wódz owej epoki,
przez ówczesnych pisarzy il gran Colonnese zwany, zwycięzca
Francuzów z pod Bicocca, wsławił się we wszystkich ówczesnych
wojnach, w Neapolitanskiem -i w Lonibardji, a w ciągu ruchli
wego życia zawitał i do Polski, odwożąc do Krakowa Bonę Sforza
na zaślubiny z królem Zygmuntem L Drugi, co dopiero wy
żej wspom niany Fabrizio, także nicpospolily wódz i żołnierz,
więcej jeszcze niż wojcnnemi czynami uświetnił dom swój znakomilcm potom stwem , bo córką jego była urodzona mu z Agnesiny di Montcfellro słynna Vittoria Colonna.
Pod okiem tych dwóch opiekunów chował się ich bratanek,
wcześnie osierocony Pompeo. W ychowanie było na modłę ów
czesnej epoki nawpół hum anistyczne, nawpół wojskowe. W obu
kierunkach celował młody Pompeo, obdarzony nięzwyklenń zdol
nościam i; lecz z natury, usposobienia i ambicji skłaniał się wię
cej ku ćwiczeniom rycerskim, niż ku naukom , które, ja k mówi
biograf jego, Paolo Giovio, »przysparzają tylko wyjątkow o świet
nym umysłom sławy, ale przeciętnym dają zaledwie środki na
chudy żywot«. Jak na prawdziwego Colonnę przystało, pierwszy
raz, w chłopięcym niemal wieku, ruszył on w pole przeciwko
odwiecznym wrogom swego domu, przeciw Orsinim, kiedy chytra
polityka Borgiów rzuciła nowe zarzewie waśni pomiędzy potężnych
baronów rzymskich. Ta polityka prześladow cza Ostatnich lat pon
tyfikatu Aleksandra VI skłoniła naw et Colonuów do opuszczenia
Rzymu i jego okolic i przeniesienia się w Neapolitańskie. Tam
przebył Pompeo naukę w ojenną w najlepszej szkole, bo pod bo
kiem stryjów, a dowództwem żołnierza tej miary, co wielki Gonzalvo z Kordowy. W długiej wojnie hiszpańsko-francuskiej o pa
nowanie w południow ych W łoszech, na każdem niemal polu bitw y
znajdow ali się Prospero i Fabrizio, przy nich zaś bratanek Pom 
peo. Dopiero po śmierci Aleksandra VI, a za wstąpieniem na Sto
licę Apostolską Juljusza II, wrócili Colonnowie w strony rodzinne.

KARDYNAŁ POMPEO GOLONNA.
K opia w spółczesna z p ortretu L orenza L otto w G alerji Colon na w R zym ie.
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Nowy papież przyjął ich łaskawie i zwrócił im wszystkie ich
zamki w Kampanji, zagrabione przez Borgiów. Czasowa ta kon
fiskata na dobre im . n aw et wyszła, bo stare, kruszące się ich
twierdze zamieniła na długą metę obliczona am bicja Cezara Borgii i niepospolity jego talent wojskowy w potężne i niezdobyte
warownie.
Na tim e pole miała jednak wola stryjów skierować bratanka.
Kardynał Giovanni Colonna starzał się coraz bardziej, a leżało
w interesie' rodu, żeby mieć przedstawiciela swego w świętem
kolcgjum, któryby tam , na najwyższych szczeblach hierarcliji
kościelnej, strzegł interesów domu, i co najważniejsza, bogatem i
beneficjami zasilał jego dobrobyt i utrzym ywał splendor. O wpływ
ten chodziło haronom rzymskim tern bardziej, żc za Ostatnich
pontyfikatów przezorna pod tym względem polityka papieska
nie dopuszczała ich do purpury: nie miały purpurala potężne
domy Cesarinich i Savellich, ostatni kardynał Orsini zmarł był
w r. 1500 w Zamku Św. Anioła, otruty podobno przez Cezara
Borgię, a stary kardynał Colonna chylił się do grobu.. Na miejsce
to, la'da chwila m ające się opróżnić, postanowili Colonnowic wy
sunąć Pom pea. W zbraniał się on usilnie i wymawiał wrodzonym
pociągiem do zawodu żołnierskiego, do którego prawdziwe czuł
powołanie. Nastawali przecież stryjowie, a wreszcie pojawienie
mu się we śnie zmarłego ojca, który mu rózgą za nieposłuszeń
stwo wygrażał, skłoniły go do poddania się surowej woli rodu.
Na dworze kardynała Colonny, zrazu jako protonotarjusz,
rozpoczął 011 więc nowy swój zawód, ale choć Padło Giovio za
pewnia, że wrócił do zajęć hum anistycznych i przestaw ał naj
chętniej z uczonymi, z Fedrą Inghirami z Vollerry i Sewerem
Portiusem, przecież pod nową suknią burzyła się i wrzała dawna
butna natura. Charakterystycznem było pod tym względem zaj
ście z Hiszpanem Hiscerusem: chodziło o dochody z jakiegoś
beneficjum; stąd nieporozumienie, kłótnia, wreszcie wyzwanie
przez Hiszpana do rozegrania sprawy orężem. Natychm iast cisnął
Pompeo biret i suknię prałdta i już miał staw ać do walki, aż
w ostatniej chwili udało się stryjom zażegnaą, burzę i uniknąć
zgorszenia. A szczęściem było zapewne dla Pom pea, że na Sto
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licy Apostolskiej zasiadał właśnie żołnierskiego ducha Juljusz II.
Bo gdy Hisc.crus, nic dając za wygraną, przez trębacza przed
pałacem Colonna nadal Pom pea wyzywać i lżyć za odmowę poła
kazał, i gdy służba Colonnów ubiła zuchwałego śmiałka, papież
na .skargę, wniesioną przez posła arragońskiego o Śmierć Hiszpana,
spraw ę znam ienną rozstrzygnął odpowiedzią, iż dobrze się stało,
że dum a rzym ska poskrom iła butę hiszpańską.
T a dum a rzym ska — su perbia romana — Pom pea, na którą
stary papież nie niechętnie patrzeć się zdawał, póki się tylko
znienawidzonym.obcym , »barbarzyńcom «, daw ała we znaki, miała
się przecież niebawem przeciw jego własnemu m ajestatow i i przy
słowiowej terribilita obrócić. Działo się to w r. 1511. Juljusz II
zaniemógł ciężko. Przez cztery doby nie zażyw ając pokarm u
i jakby omdlały z zawartem i powiekami leżał na posłaniu. Le
karze w każdej chwali spodziewali się zgonu, bram y watykańskie
rozw arto, a lud w targnął do kom nat i patrzał na pasującego się
ze śmiercią papieża. W ierny mistrz ceremonji, Paris de Grassis,
notował w swym diarjuszu, »że tu mu dziennik zam knąć przyj
dzie, bo papież nie słuchając lekarzy dogorywa i kardynałowie
wydali już zlecenie co do pogrzebu, egzekwuj i przyszłego conclaue«. W mieście natom iast, jak zwykle w przededniu nowych
rządów , wszczynały się nieporządki i poseł wrenecki Lippomano
donosił Prześwietnej Rzeczypospolitej, »że nigdy, przy żadnym
zgonie papieskim, nie było takiego chrzęstu broni w mieście,
nigdy większe nie groziło niebezpieczeństwo«. Naturąlnem na
stępstwem nagłego omdlenia tej żelaznej dłoni, przed którą drżeli
wszyscy, było skupienie się nagłe niesfornych żywiołów rzymskich,
ufnych, że zgon papieża zgotuje im odwet. Na ich czele stanął
Pom peo Colonna, wówczas jup biskup z Rieti i opat ze Subiaco.
Z garstką młodszych członków’ wielkich rodów7 rzym skich w tar
gnął na Kapitol i demagogiczną wym ową jął podburzać lud. »Czas
już — wołał — skończyć z dotychczasow ym porządkiem rzeczy
w7 Rzymie, wyzuć się z pod jarzm a kapłańskich rządów i wskrze
sić rzeczpospolitą«. Ludowa rzymskiemu obiecywał urzędy rzym 
skie, dla panów, rzymskich żądał miejsc w świętem kolegjum
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i przywiązanych do nich beneficjów; w arunki le miał lud staw ić
zbierającem u się conclave, w potrzebie wym óc je siłą.
Łatwo pojąć, jak podziałały na zapalne umysły Rzymian
te nam iętne słowa, z których brzm iało echo wiekowych obietnic
Krescencjuszów, Rienzich, Porcarów . To też zawrzało między
pospólstwem i każdy za broń chwytał, kiedy wtem ja k piorun
z jasnego nieba padła wieść, że jeden z lekarzy w atykańskich
zmusił papieża do przyjęcia posiłku, że chory »zjadł brzoskwinię«
i dźwiga się z niemocy. Było to przebudzenie się lwa. Strach
ogarnął wszystkich: skupiające się już i przeciągające przez ulice
m iasta tłumy ludu w mgnieniu oka poszły w rozsypkę, kardyna
łowie obradujący nad przyszłem conclave chyłkiem rozbiegli się
do swych siedzib, a zbuntow ani baronow ie zemknęli co tchu do
zam ków w Kanipanji.
Z obawy przed jednym z takich jowiszow ych wybuchów
gniewu starego papieża, które wstrząsały Rzymem, ukrywano mu
zrazu postępek Colonny. Długo się jednak praw da zataić nie dała,
a odpowiedzią papieską było odebranie krnąbrnem u prałatow i
biskupstwa z Rieli i innych beneficjów. On sam schronił się n aj
pierw do Nemi, potem w bezpieczniejszym schronisku górskiem,
w twierdzy swej w Subiaco. I znów wpływowa rodzina wytężyła
wszystkie siły, żeby go ratow ać w tej imprezie. Ale ratunek był
trudny, ile że sam zuchwały Pompeo, umocowawszy się w warownem Subiaco, począł palić za sobą m osty i wdał się w kon
szachty z głównym naonczas wrogiem Juljusza II, z Ludwikiem XII
Tego już i Colonnom było za wiele, bo narażało ich równocześnie
papieżowi i cesarstwu. Z trudem rozplątywali stryjowie nici tych
zawiłych intryg, snute przez niepoprawnego bratanka, aż udało
im się w’reszcie doprowadzić do tego, że nieskory do przebacza
nia papież gotów był przebaczyć. Tylko kiedy breve z obietnicą
łaski wysłaniec przywiózł do Subiaco, Pom peo hardo odmówił
przyjęcia pisma, mówiąc, że nie do niego stosowane, skoro b ra 
kuje w nagłówku tytułu biskupa z Rieti. Podobno i tym razem
jeszcze chciał papież winę darow ać, a-P aolo Giovio mówi, że
się naw et zaśmiał, kiedy m u o lej nowej próbce »dumy rzym 
skiej« donieśli; ale m iara cierpliwości m ogła się w net w yczerpać
Z dzisła w M oraw ski S acco d i R o m a.
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i niewiadomo dokąd byłby doprowadził Poinpea dalszy upór
w obec zwierzchnika, który tw ardsze niż jego umiał zginać karki,
gdy w tern goniec w ysłany z Rzymu przyniósł do Subiaco wieść,
że w nocy z 20 na 21 lutego 1513 r. Juljusz II rozstał się z tym
światem.
Natychm iast ruszył Pom peo ze zbrojnym orszakiem i z dzia
łami na Rzym, grożąc, że pomści swą krzyw dę na kardynale
del Monte, który był otrzym ał od zmarłego ■papieża odebrane
jem u biskupstwo z Rieti. Chwila opróżnienia Stolicy Apostolskiej
i rozluźnienia władzy nadaw ała się zresztą jak wraz do wywo
łania rozruchu, tem więcej, że pospólstwo rzymskie, oddane burzli
wemu Colonnie, ruszyło hurm em na jego spotkanie i droga tuskulańska zaroiła się od ludu. Ażeby zażegnać niebezpieczeństwo,
wysłali kardynałowie poselstwo do nadciągającego Pom pea, obie
cując zwrot wszystkich odebranych mu godności, byle poniechał
rozruchów, spokojnie wszedł do m iasta i objął straż przy con
clave. Po twardym targu przyjął Colonna te warunki, a \v kilka
dni później, za wstąpieniem na tron Leona X, zmieniło się i jego
położenie. Bo gładki Medyceuśz lubi! sobie jednać ludzi, dbał
zaś osobliwie o zjednanie Colonnów. Toteż Pom peo wrócił do
wszystkich utraconych dostojeństw i godności, a osiaclłszy w Rzy
mie, współzawodniczył z nowym papieżem w przepychu rozta
czanym na swym dworze i w hojności wobec dworzan. Pałac
Colonnów stal się jednem z głównych środowisk ówczesnego
rzymskiego życia, jednym z owych świetnych hum anistycznych
zborów, a. Pompeo, jak opowiada przytaczany już kilkakrotnie
jego biograf, zwykł był powtarzać, że dom jego i w tem ryw a
lizujący z,nim ród Orsinich przewyższa, iż Orsiniowie »po chłop
sku« lekceważyli ludzi pióra, Colonnowie zaś już od czasów Petrarki, otaczając, się pisarzam i,. gwarantow ali sobie sławę u po
tomności. Natura żołnierska i zamiłowanie do rycerskich zahaw
były przecież zawsze główną cechą świetnego prałata i słynne
były mianowicie łowy, urządzane przez niego w Kam panji i gó
rach okolicznych, kończącę się zwykle huczną myśliwską ucztą.
O d czasu do czasu sprawy rodzinne wciągały go zaś znowu
w wir szerszych działań i wiodły za granice W ioch, naprzód
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na dw ór Franciszka I, potem do cesarza Maksymiljana, wresz
cie do młodego ąreyksięcia Karola do Flandrji. Tam doszła go
wieść o spełnieniu się długoletnich gorących życzeń: Leon X, zry
w ając z tradycją ostatnich swych poprzedników, w wielkiej kre
acji kardynalskiej z roku 1517 nadał znów purpurę kilku człon
kom wielkich rodów rzymskich, a obok Franciotta Orsiniego
otrzym ał kapelusz i Pompeo Colonna. W ystawić sobie łatwo, co
znaczyło dla jego ambitnej natury zdobycie tego ostatniego szcze
bla, z którego już sięgać mógł po trójkoronną tiarę.
Zresztą jednak na pontyfikat Leona X przypadają spokoj
niejsze lala z życia Colonny. Zdawałoby się, że naw et na lak
burzliwą naturę wpływało uciszająco »słodkie jarzm o« — suaue
jugum — florenckiego papieża, jarzm o, pod klórem łagodniały
obyczaje, choć czasem i m alały dusze. Było to przecież tylko
uciszenie przelotne, a już wtedy z pewnością gromadził Pompeo
w głębi dumnej duszy zapasy tej nienawiści, która z czasem w y
buchnąć miała przeciw drugiemu Medyceuszowi na tronie pa
pieskim.
U pisarzy ówczesnych stałą niby zw rotką w raca wzm ianka
o nienawiści Pom pea Colonny do Giulia de’ Medid, późniejszego
Klemensa VII. Przyczyn zewnętrznych lej animozji nie, podają,
a w gruncie rzeczy szukać ich byłoby zbytcczncm. Pompeo owszem
dużo Medyccuszom, bo Leonowi X purpurę i darowanie daw nych
win z czasów Juljuszowego pontyfikatu, zawdzięczał. Obie ro
dziny należały zresztą do jednego, bo do cesarskiego obozu. Dzie
lić je natom iast mogły ścisłe stosunki Medyceuszów z domem
Orsińich, z którym się kilkakrotnie kojarzyli, jeszcze więcej zaś
owa wrodzona pogardliwa niechęć, z którą wszyscy baronow ie
rzymscy, a już najbardziej bratankow ie Marcina V Colonny, spo
glądali na papieży nie Rzymian, szczególniej na tych parw enjuszów florenckich, jakim i wobec starych rodów włoskich byli
tak od niedaw na wyrośli i wzbogaceni Medyceusze. To wszystko
jednak było tylko względem drugorzędnym.
Kto sprężyny uczuć i działań ludzi z owej epoki szuka,
musi głębiej, do w nętrza ich zajrzeć, a w tych skom plikowanych
zresztą organizmach znajdzie zawsze te same rysy wytyczne. Już
4*
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Dante w swej zagrobowej pielgrzymce tak znamiennie dwa razy
tylko wskazuje na miejsca, gdzie i jego duszy przyjdzie kiedyś
szukać pokutnej przystani, i znajduje je w owych kołach, w któ
rych się czyszczą dumni i zawistni. Duma i zawiść były leż istotnie
główncm znamieniem ludzi z owych czasów we W łoszech, od
zarania Odrodzenia aż do jego zmierzchu. Ludzie ci nietylko ota
czali się sztuką, ale byli sami sztukm istrzami życia, artystam i we
wszyslkiem, od cnoty aż do zbrodni, więc nie dziw, że to, co
po wsze czasy znamionuje artystów, owo zazdrosne nieznoszenie
równości, było samym rdzeniem icli natur. To piętno wyryło się
na wszystkiem, co po nich zostało, naw et na zewnętrznych kształ
tach wielkich z ich epoki pam iątek. Pojmie to łatwo, kto widział
choćby raz w życiu te zam arłe średniowieczne mieściny włoskie,
takie n. p. San Giniiniano toskańskie, gdzie na małym skraw ku
wzgórza piętrzy się zdum iew ająca ilość wieżyc, z których każda
była w arow nią innego rodu, a które, o kilkanaście zaledwie kro
ków od siebie odległe, zdają się w spinać jedna ponad drugą,
dybać na siebie i wygrażać sobie wzajemnie. Prawdziw ie dantej
ska to wizja, niby ilustracja do przekleństwa poety na tycli »żrą
cych się« najbliższych sąsiadów, na tę społeczność, gdzie
. . . l’un l’altro si rode
Di quoi ch’un m aro ed una fossa serra.

A wym owny kontrast skarłowaciałej powszedniości i mizernego
życia, które się dziś u ich stóp roztacza, nadaje jeszcze bardziej
tym posępnym wieżom znamię czyścowych niby pom ników po
kuty za to, co było głównym grzechem średniowiecznych W ło
chów,. czem wyrodniały ich dusze i co ich wreszcie ugiąć miało
pod obce jarzm o: za paraliżującą zczasem wszystko w tych wy
bujałych indywidualnościach dumę i zawiść. I w tedy pojmuje się
także, dlaczego takiemu Colonnie było obok Medyceusza za ciasno
i dlaczego ten ostatni, już u schyłku swego pontyfikatu, na wieść
o śmierci Pom pea zawołał: »Od dziś dopiero napraw dę czuję
się papieżem«.

V.

Conclave z r. 1523.
Na conclave, z którego miał wyjść następca H adrjana VI,
zebrali się kardynałowie 1 października 1523 roku. Zrazu było
ich trzydziestu pięciu, a liczba la wzrosła za przybyciem fran
cuskich członków świętego kolegjum do trzydziestu dziewięciu.
Stronnictw a zarysowały się wyraźnie od samego początku. Kan
dydatem cesarskim był Giulio de’ Medici; miał on blisko dw a
dzieścia zapew nionych głosów pomiędzy młodszymi kardynałam i
z kreacji Leona X, a ufał w poparcie Karola V, który jeszcze
przed śmiercią H adrjana VI, am basadorow i swemu, książęciu di
Sessa, zalecał, »żeby uszanował wolność wyboru, ale w razie
jakiegokolwiek nacisku ze strony francuskiej, użył ze swej strony
pomocy wice-królów neapolitańskich i sycylijskich, w ojska i wszel
kich innych środków«. W szelako do wyboru potrzeba było dwóch
trzecich, a więc w tym wypadku dwudziestu sześciu głosów.
Brakujących wyborców musiał zatem Medyceusz szukać w obo
zie przeciwnym.
Obóz ten składał się z kardynałów francuskich, których za
daniem było udarem nić wszelkim sposobem wybór kandydata
hiszpańsko-cesarskicgo, i z kilkunastu kardynałów starszych, kreo
wanych jeszcze przez Juljusza II i wcześniej, a niechętnych Medyceuszom. T a ostatnia frakcja liczyła kilka indywidualności zna
czących i am bitnych, bo należeli do niej kardynałowie Monte,
Fieschi, Soderini, Carvajal, przedewszyslkiem zaś Aleksander Farnese, który później jako Paweł III zwykł był powtarzać, że Kle-
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mens VII dziesięcioletnieriii ¡rządami ukradł inu dziesięć lat ponty
fikatu. Z poza conclave i zdaleka staw iał wreszcie energicznie
swą kandydaturę, łudzony naprzem ian obietnicam i Franciszka I
i Karola V, skarbiących sobie jego względy, wszechwładny m i
nister Henryka VIII, Tom asz Wolsey, kardynał Yorku. »Bądź
ostrożny — pisał on do Johna Gierka, posła angielskiego w Rzy
mie — i nie daj się uwieść pięknym słówkom tych, którzy mó
wią byle co, ale w gruncie pragną własnego, a nie mojego wy
wyższenia. Potrzeba wielkiej zręczności; król przecież mniema,
że stronnictwo cesarskie stanie po naszej stronie, jeżeli cesa
rzowi wogólc zaufać można. Młodzi, zwyczajnie potrzebujący,
chętnie nadstaw ią ucha twoim obietnicom, ‘które zresztą napewne
dotrzym ane będą. Król pragnie, abyś nie oszczędzał ani jego po
wagi, ani pieniędzy«.
Pośród ljrch stronnictw stał Pom peo Colonna. Rola jego
była trudna i niewdzięczna; szansy dla własnego wywyższenia
nie miał, bo jako Colonna, już przez to samo zdeklarow any po
plecznik cesarski, nie mógł liczyć na poparcie stronnictw a fran
cuskiego, ani większości kardynałów starszych, pośrednie zajm u
jących stanowisko. Tern mniej głosów mógł się spodziewać w sa
mem stronnictwie cesarskiem, w którem cesarz oficjalnego już
miał kandydata. Zadanie jego było więc czysto osobiste, ale ne
gatywne: kierując się, starą nienawiścią do Medyccusza, posta
nowił wytężyć wszystkie siły, aby udarem nić jego wybór, i stał
się duszą opozycji przeciw niemu. Antagonizm len nadał też
odrazu sygnaturę obradom nad wyborem Hadrjariowego następcy,
a ze względu na m iarę zapaśników rozum iano powszechnie, że
pasow ać się będą długo.
Zrozumiał to również lud rzymski, którego oczy zwrócone
były na zamknięty W atykan, w niecierpliwem oczekiwaniu, ja 
kiego mu conclave odda w ybrańca. Niecierpliwość tę potęgow ała
obawa, że wśród walki stronnictw wyjdzie, jak po śmierci Leona X,
znów człowiek obcy z wyboru i powtórzą się tak niepopularne
w Rzymie rządy Hadrjana. W ywołane tein zaniepokojenie wznie
cało już naw et nieporządki w granicach państw a papieskiego,
a z poza granic dochodziły wieści o niebezpiecznych know aniach
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korzystających z bezkrólewia sąsiadów: wiecznie ruchliwy Alfons,
książę Ferrary, zajął Reggio i wyciągał rękę po Modęnę. Toteż
już w tydzień po rozpoczęciu wyborczych obrad zmniejszono
żywność dostarczaną kardynałom i ograniczono ich na jedno
danie, aby w ten sposób wymóc pośpiech. W połowie paździer
nika zaś konserw atórowie miejscy i tłum y ludu ruszyły na W a
tykan, żądając, posłuchania. Z okna przemówił delegowany przez
conclave kardynał Armellini: zalecał spokój, prosił o cierpliwość,
zapew niając, że jedynie czas i namysł pozwoli kardynałom do
konać wyboru takiego elekta, któryby Rogu i ludowi rzymskiemu
był miły; zagroził, że nacisk z zewnątrz złe tylko wywrze skutki,
że, ja k za poprzedniej sediswakancji, mógłby naw et doprow a
dzić alo wyboru nieobecnego, cudzoziemca. »Jeżeli — zakoń
czył — zadowolicie się takim papieżem, gotowiśmy w am wy
brać Anglika«. Groźba la poskutkow ała; lud począł wołać, że
woli pierwszego lepszego, byle kogo, ale z obecnych; tłumy prze
cież spokojnie się rozeszły. Tylko skorzystał natychm iast z tych
zajść Pompeo Colonna, aby kazać w mieście szerzyć wieści, że
to Giulio de’ Medici forytuje w ybór kardynała Wolsey.
W szystko to nie zdołało jednak przyspieszyć wyboru. Przez
lalka tygodni m iały stać stronnictwa w zw artych szeregach n a
przeciw siebie; zmieniały się nazwiska kandydatów , ale nie zmie
niał stosunek głosów i beznadziejnie pow tarzano serntinia wśród
głuchego pom ruku niezadowolenia, który dochodził do uszu konklawistów z burzącego się coraz bardziej m iasta. Pom ruk ten
zamieniał się chwilami w groźny okrzyk i znów tłum y oblegały
W atykan, żądając, aby wedle konstytucji Bonifacego VIII nie
dawano kardynałom innej straw y prócz chleba, wina i wody.
Z trwogą pow tarzano sobie między ludem wieści, że lada dzień
przyjdzie do schizmy, że za odm urowaniem bram y conclave dwóch
papieży z W atykanu wyjdzie, a przygodni poeci satyryczni, na
wiązując do waśni między Medyceuszem i Colonną, rozsiewali
w lot rozchwytywane wiersze, w których wzywano mścicieli,
Brutusa i Fotina, bo »znów złość Pom pejusza i Juljusza Rzym
ciemięży«.
. . . iterum Romam P om pei et Julii m ens furiosa prem it.
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W obrębie conclave natom iast brak powietrza i wywołany tem
zaduch wzniecał choroby, dokuczliwe mianowicie dla starszych,
mniej wytrzym ałych kardynałów ; upór wywoływał przesyt, a prze
syt bezsilną gorączkę, aby wyjść z położenia, które istotnie zd a
wało się bez wyjścia. Tylko jeden Giulio de’ Medici, który był
sobie poprzysiągł, że papieżem z tego conclave wyjdzie, czekał
cierpliwie, w przekonaniu, że przecież nadejdzie chwila, w której
mu zbieg okoliczności lub błąd przeciwnika tiarę odda.
Chwila ta wreszcie nadeszła, a błąd popełnił istotnie Colonna. W iedział on bowiem, że Medyceusz nie zgodzi się nigdy
i za żadną cenę na papieża ze stronnictw a francuskiego, który
to wybór oznaczałby w danej chwili annihilację wszelkich wpły
wów Medyceuszowskich w Rzymie i we Florencji. Jął więc n a
legać na kardynałów francuskich, ażeby zrezygnowali z w ła
snego kandydata, a głosy swe oddali na rzecz starego kardynała
Jacobaccio, który acz w gruncie cesarski i stronnik Colonnów,
stał był zawsze zdała od polityki czynnej, a odznaczał się zresztą
nauką i cnotą. Na wypadek, gdyby stronnictwo francuskie zgo
dziło się na niego i złączyło w tym celu ze starymi kardyna
łami, obowiązywał się Pom peo wym óc na Medyccuszu, żeby b ra
kujących do koniecznej większości głosów ze swojego im od
stąpił stronnictw a. Francuzi przystali zrazu na ten układ, a kar
dynał Pom peo zwrócił się do Medyceusza z prośbą o poparcie
swego planu i ustąpienie kilku głosów dla kardynała Jacobaccio,
którego wybór i tak nie narażał nikogo cesarzowi. Kardynał
Giulio odpowiedział wym ijająco, a odpowiedź stanow czą obie
cał na później, po porozum ieniu się z własnem stronnictwem .
Tym czasem nie uszło bacznej jego uwagi, iż Francuzi, pomimo
zawartego z Colonną paktu, wdali się poza jego plecami w nowe
rokow ania z kardynałem Franciottem Orsini, który jako Orsini
był już z urodzenia wrogiem Colonnów i musiał się sprzeciwiać
wyniesieniu na Stolicę Apostolską klienta i kreatury ic.li domu.
I rzeczywiście douicsiono w net Medyceuszowi, że pomiędzy Orsinim a francuskimi członkam i świętego kolegjum stanęła tajna
um owa, wedle której mieli oni w ostatniej chwili tyle własnych
głosów kardynałowi Jacobaccio ująć, ile mu ich Colonna w stron
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nictwie M edyceuszowskiem wyjedna. Otrzymawszy lak cenną dla
siebie informację, zwrócił się natychm iast kardynał Giulio do
Poinpea: »Co zrobisz dla m n ie — zapytał — jeżeli ci oddam żą
dane dla kardynała Jacobaccio, potrzebne mu do większości cztery
glosy, a gdyby rezultat jednak był ujemny?« »W takim razie —
odparł Colonna, który już nie wątpił w wygraną — oddani dla
ciebie lub twego kandydata tyle głosów, ileś ty mi ich dla Jacobaccia odstąpił«.
Rozpoczął się nowy wybór. W szyscy oczekiwali stanow 
czego wyniku, wyzwolenia z długiej niewoli i końca bezkróle
wia. Tylko kardynałowie francuscy z Orsinim na jednym krańcu,
Giulio de’ Medici na drugim wiedzieli, że i tym razem glosowa
nie będzie darem ne. W śród głuchego milczenia przystąpiono do
scrutinium : kardynał Jacobaccio otrzym ał ośmnaście kartek, do
których Medyceusz dołączył natychm iast per accessit cztery obie
cane glosy ze swego stronnictwa. Suma wynosiła dwadzieścia
dwa, czyli o cztery glosy mniej, niż było potrzeba. Medyceusz
triumfował: wynik był ujenihy, a Colonna, związany daną mu
obietnicą, pobity.
Z gorzkiemi wymówkami zwrócił się ten ostatni do kardy
nałów francuskich, w ytykając im wiarołomstwo. Zasłaniali się
oni wyraźnem i w skazów kam i Franciszka I i lekceważącą uwagą,
że cnotliwy Jacobaccio mógł być dobrym papieżem dla innych,
ale nie dla ich pana i władcy. »Kiedy tak — odrzekł rozgnie
wany Colonna —- to dostanie wasz pan i w ładca dobrego pa
pieża, ale z mojej poręki«. I natychm iast zwrócił się do Medyceusza, dziękując za,dotrzym anie obietnicy i poręczając mu w do
trzym aniu własnej swój glos i głosy swych najbliższych stronni
ków. W nocy z 17 na 18 listopada miał już Medyceusz za
pewnioną większość. Postanow iono jednak odroczyć w ybór do
dnia następnego, a tymczasem kardynałowie z obozów przeciw
nych, widząc, że dalsza opozycja była darem ną, zgodzili się na
wybór jednogłośny. W ybór ten przeprowadzono nazajutrz per
adorationem i 19 listopada dziekan świętego kolegium ogłosił lu
dowi rzymskiemu, że Giulio de’ Medici został papieżem i przy
jął imię Klemensa VII.
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Przybranie tak dobrotliwego imienia miało zwiastow ać zgodę,
poręczać przebaczenie nieprzyjaciołom, a więc Colonnom w Rzy
mie, Soderinim we Florencji, i pokój w calem Chrześcijaństwie.
Nikt -w owej dobie nie przypuszczał, że przeciwnie rozpoczyna
jący się pontyfikat będzie może najburzliwszym, jaki się w dzie
jach Kościoła zapisał. Tylko stronnictwo francuskie upatrywało
w wyborze przez elekta właśnie tego imienia ostrze, skierowane
przeciw sobie;bo Klemensem VII zwał się już pod koniec XIV wieku,
w czasie groźnej schizmy Kościoła, przeciwnik Urbana VI, fran
cuski anlipapa Robert z Genewy, a praw owitości jego pontyfi
katu Francja i jej Kościół nie kwestjonowały nigdy. Zresztą wy
borowi Medyceusza przyklaśnięto ogólnie. W rozpolitykowanych
w owej chwili więcej niż kiedykolwiek W łoszech, witano z ra
dością w nowej głowie Kościoła człowieka, który cap' swój do
tychczasow y żywot spraw om politycznym poświęcił, który ucho
dził za praw ą rękę Leona X, a sam się tęgim osobistym rządem
we Florencji wsławił i przywiązanie poddanych sobie zjednał.
Stawienie zaś ponowne Rzymu i Florencji pod wspólny wpływ
i niejako jedno ram ię Medyceuszowskie było już samo przez się
warunkiem stw orzenia silnego organizmu politycznego w środ
kowych W łoszech, organizmu, który mógł przeciwważyć w po
trzebie ścierające się na północy i południu półwyspu zagra
niczne prądy.
Najradośniej atoli witał nowego papieża w tej pierwszej
chwili Rzym. Dodatniejsze żywioły ceniły w nim jego powagę,
pracow itość i rządność, przy obyczajach czystych i sposobie ży
w ota raczej twardym . Po tak obcem dla n atu r i usposobień
włoskich odosabnianiu się i zamknięciu w sobie H adrjana VI,
ten nowy papież, przystępny i w ysłuchujący cierpliwie wszyst
kich, o którym pisał poseł wenecki Foscari, że już jako kardy
nał »dawał więcej posłuchań od samego papieża« — havia piu
zenie a la sua audientia che il papa — łatwo mógł ludzi jednać.
Lud rzymski radow ał się zaś, że miał znów nad sobą W łocha
i wielkiego pana, a łudził się, że len drugi Medyceuśz na Stolicy
Apostolskiej wskrzesi dla Rzymu epokę Leonową i że pow tór
nie złoto sypać się będzie ze skarbonki papieskiej. W zmagało
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mir nowego papieża pogodzenie się z popularnym w Rzymie ro
dem Colonnów'. Przed trzydziestu laty, na srom otnem conclave
po śmierci Innocentego VIII, kupił był sobie Rodrigo Borgia glos
i .wpływ potężnego Ascania Sforzy obietnicą w icekanclerstw a
i oddaniem mu pałacu Borgia, który się odtąd starą Cancellarią
nazywał. Przy wyborze Klemensa VII, nie ceną, bo wybór był
prawidłowy, lecz nagrodą za poparcie było m ianowanie Pom pea
Colonny wicekanclerzem i nadanie mu najpiękniejszego naówczas pałacu w Rzymie, zbudowanego przez kardynała Rafaella
Riario, dzisiejszej Cancellarii.
Zgody lej, acz pozornej, znak wobec ludu widom y dał
zresztą Klemens VII już w pierwszych czasacb swego panow a
nia, przyjm ując dawnym, przez papieży przyjętym zwyczajem
gościnność w pałacu Colonnów podczas festynów m ajowych na
placu ŚŚ. Apostołów. O lej uroczystości ludowej tern bardziej
zresztą wspom nieć warto, że jest ona wymownym dowodem,
czem była, obok i pomimo wykwininości w sztuce, pospolitość
ówczesnych obyczajów. W dzień ŚŚ. Jakóba i Filipa wychodzili
młodzi kardynałowie i prałaci na szczyt portyku kościoła ŚŚ. Apo
stołów i stam tąd rzucali pomiędzy cisnący się u stóp m otłoch —
inutil plebe et ignorante popolo — jak mówi świadek naoczny,
rozm aite gatunki żywego drobiu, oblew ając walczących o te lupy
wiadram i wody. Dziwaczną tę zabawę, która miała symbolizo
wać zesłanie darów Ducha św., opisuje dokładnie w ciekawym
swym pam iętniku Marcello Alberini, notując, że główna w alka
toczyła się o zawieszone na sznurze przed frontem kościoła pro
się, a dodając, że w tym r. 1524 ów festyn, którem u się Kle
mens VII z okna przyglądaj, z większym jeszcze niż zwykle obcho
dzono sumptem, »jakby w przewidywaniu, że sic już nie powtórzy«.
Fety i uroczystości nic ‘miały się też wogóle za nowego
papieża pow tarzać. Bo Klemens VII nie był do zabaw skłonny;
rozrywką, godniejszą zresztą zajm owanego stanow iska, były mu
w rzadkich od obowiązku wolnych chwilach dysputy filozoficzne
lub teologiczne i studja nad m echaniką, w których się szczegól
nie lub owad. Obok braku skłonności do wystawnych zabaw, b ra 
kło mu zaś i środków po temu. Ciężkiem bowiem, a jednem
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z piekących zadań następców Leona X było ratow anie finansów
papieskich, roztrwonionych przez nieopatrzną szczodrość pierw 
szego z papieży Medyccuszów. Same odsetki pozostałych po nim
długów wynosiły rocznie czterdzieści tysięcy dukatów, a na wykupno zastaw ionych u Chigich klejnotów musiał Klemens VII
już w pierwszym roku swego pontyfikatu znaczne poświęcić sumy.
Złe położenie finansowe miało też odrazu poważnych nowemu
papieżowi przysporzyć kłopotów, bo z jednej strony wiązało mu
ręce w polityce zewnętrznej, z drugiej narażało u w łasnych pod
danych, zarzucających mu w yrachow anie i skąpstwo. Do tych
zarzutów przyczyniła się głównie tw arda polityka fiskalna kardy
nała camerlenga, Francesca Armellini: lud sarkał na nowe nało
żone mu ciężary, satyrycy ośmieszali Armelliniego, mówiąc, że
łamie sobie głowę, jakby w Rzymie nawet m uchy do składania
czynszu a mrówki do płacenia akcyzy zmusić, schlebiający zaś
zawsze pospólstwu Pom peo Colonna na pełnym wołał konsyslorzu, że więcej od wszystkich nowo wymyślanych podatków przy
niosłoby skarbowi zysku, gdyby papież Armelliniego ze skóry
obedrzeć i skórę po państw ie papieskiem obwozić kazał, żądając
po ąnattrinie od oglądających. Pod tym względem nastąpiło więc
pierwsze rozczarow anie: ten sam Giulio de’ Medici, który nielubiany zrazu przez Florentczyków zdołał ich sobie w czasie swycli
rządów we Florencji tak prędko i szczerze zjednać, po przelotnej
chwili zapału Rzymian, w itających go papieżem, stracił'grunt pod
nogami i stał się więcej niż niepopularnym . Lud rzymski wedle
wiekowej tradycji wołał o chleb i widowiska, chleb zaś staw ał się
coraz droższy, mianowicie odkąd cały handel zboża przeszedł
w ręce protegowanych przez papieża Strozzieh, a widowisk wcale
nie było.
W iększe atoli i dla Rzymu dotkliwsze rozczarow anie miał
zgotować Klemens VII jako polityk. Są natury, które tylko na
drugiem miejscu, pod osłoną cudzej firmy dodatnio i skutecznie
działać um ieją; wysunięte na pierwszy plan — słabną i uginają
się pod brzem ieniem osobistej odpowiedzialności. Do takich n a 
tur należeć musiał Klemens VII. Ten śmiały i stanowczy kie
rownik woli Leona X stał się z chwilą rozpoczęcia własnych rzą
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dów w ahającym i chwiejnym. Chwiejność ta objaw iała się już
w samym wyborze doradców, których do boku swogo powołał.
Pierwszym z nich był Gian MaLleo Giberli, datarjusz papieski,
z pewnością jedna z najszlachetniejszych postaci pierwszej po
łowy XVI wieku we W łoszech, człowiek, którego później, w cza
sach odrodzenia ducha kościelnego, kom petentny w tej mierze
sędzia, bo św. Karol Boromeusz, za wzór biskupa stawiał; dru
gim Mikołaj Scliomberg, niegdyś uczeń Savonaroli z klasztoru
San Marco, potem poplecznik Medyceuszów, z kolei prokurator
klasztoru Dominikanów i kardynał, a mąż stanu bystry i po
ważny. Obaj byli zaufania godni, tylko Giberli był zdeklarow a
nym stronnikiem polityki francuskiej, którą na dworze papieskim
popierał, a Scliomberg stał twardo w obozie przeciwnym, kiero
wał się wolą i wskazówkam i Karola V.
Pomiędzy tem i dwoma krzyżującemi się zdaniami decyzja
była trudna, jak trudnem , nawet niemożebnem staw ało się dal
sze lawirowanie państw włoskich, a więc i Rzymu, wśród zaostrza
jącego się coraz bardziej współzawodnictwa Hiszpanji i Francji
i rozstrzygającej o losach W łoch walki Karola V z Franciszkiem I.
Stawić obydwom czoło było zadaniem, którem uby chyba zdołał
był sprostać człowiek takiej miary, co Juljusz II; Klemens VH
podjąć się tego zadania nie mógł, a nie zrozumiał, że za późno
już było na politykę dyplomatycznych wykrętów. I tak dojść m u
siało zczasem do tego, że len praw nuk Cosima, bratanek Lo
renza, powikłać się miał w siatce własnej, zbyt subtelnej polityki,
w której celował niegdyś jego ród, ale której nici wytrzym ać
mogły tylko próbę, póki je ostrożne, kupieckie ręce starych Me
dyceuszów snuły w granicach sam ych W łoch. Z chwilą, kiedy
polityka włoska staw ała się światową, te nici, za cienkie, musiały
sie plątać i rwać. Zanadto m isternemi środkami, raczej półśrod
kami, ratow ać się chciał w rozpaczliwem położeniu drugi papież
Medyceusz, a do wielkiej sprawy rzymskiej zbyt małą, florencką
przykładał miarę. Najtrafniej go leż określa w swoich Annałach
Muratori, kiedy w owym, jedynie w oryginale włoskim całą swą
subtelność zachow ującym zwrocie mówi, że wina Klemensa VII
leżała w tem, iż był łroppo politico.

VI.

Zawikłania polityczne.
Hiszpanie już z początkiem XVI wieku utwierdzili silnie
swoją potęgę w południowych W łoszech i hiszpańscy wicekrólo
wie rządzili w imieniu Katolickiego Króla Neapolem i Sycyjją.
W obec północnych W łoch opierały się roszczenia Karola V,
z chwilą kiedy został cesarzem , na starych, tradycyjnych pra
w ach świętego im perjum do Lom bard]i jako cesarskiego lenna.
Franciszek I natom iast wznawiał swoje pretensje z tytułu dzie
dzictwa andegaweńskiego po młodszej królowej Joannie wobec
Neapolu, a schedy po W alentynie Visconti, księżnie Orleańskiej,
w obec Medjolanu i m iast lombąrdzkich. Bardziej rozstrzygającą
niż te obustronne, bądź co bądź przedawnione praw a i wątpliwe
tytuły, była atoli w istocie rzeczy zachłanność skonsolidowanych
pod koniec XV stulecia przez Ludw ika XI i Ferdynanda Kato
lickiego w silne, jednolite organizmy, dw óch państw sąsiednich.
P ię k n y 'i żyzny półwysep apeniński, już przez Dantego »ogrodem
cesarstwa« — il giardin dell’ imperio —. zwany, staw ał się dla nich
ponętnym, a w skutek niezgody pojedynczych państw włoskich
m iędzy sobą, napozór i łatwym łupem. Od schyłku XV wieku
przez trzech z kolei królów francuskich wznawiane próby nie
fortunny przecież dla Francji i jej wewnętrznego rozkwitu brały
obrót, mimo chwały, która opromieniła francuski oręż na polach
Fornovo, Agnadelu, Raw enny i Marignano. Ale te w znawiające
się ciągle inwazje były też nieustanną groźbą dla W łochów. Do
tychczasowe ich walki między sobą były bowiem raczej turnie-
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jowemi zapasami, niż praw dziw ą wojną. W szakże naw et w owej
słynnej bitwie pod Anghiari z r. 1440, którą się tak szczyciła Flo
rencja, że w pół wieku potem miał ją Lionardo da Vinci na ścia
nach Starego Pałacu uwieczniać, zginął tylko jeden żołnierz, i to,
wedle opowiadania Machiavella, nie z ręki nieprzyjaciela, ale
wskutek tego, iż spadł z konia i złam ał kark. Chodziło w tych
spotkaniach o łupy i okup więźniów, ale »nie było racji gin ąć« —
non era cagion di morire — ja k mówi dowcipnie tenże Machiayelii.
Dopiero W francuskich inw azjach zamienił}' się owe turnieje
w krwawe, nieraz m ordercze walki.
W pływ cesarstw a na spraw y włoskie tymczasem malał, bo
cesarz Maks, mimo wielkiej osobistej ambicji, w skutek której
marzył naw et o tiarze papieskiej dla siebie, ja k we wszystkiem,
tak i w polityce włoskiej zawsze połowiczny, zrywał się w praw 
dzie po kilkakroć i przekraczał z wojskiem Alpy, lecz zatrzy
mywał zawsze w pół drogi, może dla wiecznie pustego skarbu,
dla którego go W ło si. żartobliwie pochi danari zwali. Ale w spół
zawodnictwo Francji, Hiszpanji i Niemiec w spraw ach włoskich
trwało nieprzerwanie, do przeciwieństwa, politycznego przyłączył
się zaś z chwilą śmierci cesarza M aksymiljana I antagonizm oso
bisty pom iędzy Karolem V a Franciszkiem i, kiedy obaj ubie
gać się poczęli o koronę cesarską. W alka była namiętna, a bro
nią w walce pieniądz, cena kupna głosów przedajnych elekto
rów Rzeszy, którzy umyślnie przeciągali sprawę, żeby dłużej licy
tować współzawodników i dłużej z obu stron ciągnąć fundusze.
W handlu tym przodowali mianowicie dwaj Braudenburczycy,
m argrabia Joachim , zwany przez agentów austrjackich »ojcem
wszelkiego skąpstwa«, i b ra t jego, Arcybiskup Moguncki, który
w czasie tych rokow ań, poprzedzających elekcję, sześć razy
zmieniał zdania i obozy, a z wysłannikam i dw orów targował się
jak przekupka.
Przem ogła wreszcie zręczność Karola V, a więcej może za
wini! tem péram ent Franciszka I, który tylko postawieniem kandydatury trzeciej, nie zaś forsowaniem własnej, mógł był zapo
biec tak niebezpiecznemu dla Francji skupieniu hiszpańskiego
i niemieckiego berła w jednem reku. Praktyczniejszą tę myśl po-
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pienili naw el przelotnie agenci francuscy, w ysuw ając z kolei kan
dydaturę Palalyna Bawarskiego, potem m argrabiego Joachim a,
wreszcie naszego Zygm unta I. Ale niepoham ow ana am bicja króla
m ieszała im szyki. Oprom ieniony po bitwie pod Marignano sławą
pierwszego rycerza Europy, nie chciał się Franciszek I zadawalniać drugiem, miejscem w śród panujących, średniowieczną zaś
tradycją pierwsze zajm ow ał ten, kto był panem »świętego imperjum«. Przegrana przy elekcji partja wzm ogła więc jeszcze
antagonizm pomiędzy nim a nowym cesarzem i najdotkliwiej
zraniona miłość w łasna pogłębiła polityczne przeciw ieństwa, któ
rych i tak było dosyć. Prócz wspom nianych powyżej wspólnych
pretensyj do W łoch, dzieliły icli bowiem jeszcze inne: Karol V
windykował od strony Niederlandów zagrabioną jego pradzia
dowi przez Ludwika XI Burgundję, a Franciszek I na po
łudniu w ydartą przez Ferdynanda Katolickiego Henrykowi d’Albret
Nawarrę.
W spraw ach włoskich chodziło obu spornym stronom przedewszystkiem o zjednanie sobie poparcia pierwszej włoskiej po
wagi, to jest papiestwa. Po bitwie pod Marignano zyskał F ran
ciszek I łaski Leona X i nalegał na papieża, aby wspólnemi
siłami wyprzeć Hiszpanów z Neapolu i podzielić się królestwem
Obojga Sycylij. Zręczny Medyceusz skorzystał z tego usposobie
nia dla swych bliższych celów, bo zapewnił sobie neutralność
Francji przy zajęciu Urbina, dla b rata Juljana otrzym ał księstwo
Nemours i rękę ciotki królewskiej, Filiberty Sabaudzkiej, wreszcie
tak niekorzystną dla Kościoła »sankcję pragm atyczną« zastąpił
korzystniejszym o wiele konkordatem z Francją. Zostawszy ce
sarzem, zwrócił się ze swej strony Karol V do papieża: w miej
sce wątpliwego nabytku Neapolu proponował Leonowi X wspólne
działanie w celu wypędzenia Francuzów z Lom bardji i oddania
Medjolariu jako lenna cesarskiego ostatniem u Sforzy, synowi wy
zutego z dziedzictwa Sforzów przez Francję Lodowika Mora.
W skrzeszenie księstwa włoskiego na północy W łoch miało
położyć naturalną tamę nieustannie wznaw ianym obcym roszcze
niom do Lom bardji i w ynikającym stąd wojnom. Restytucja ta
odpow iadała więc gorącem u życzeniu i istotnym interesom pa

pieża, lein więcej, że m łody cesarz pom oc przeciw Francji n&vgradzał mu banicją L u tra na Sejmie w W orm acji, a obiecywał
ponadto zwrot P an n y i Piacenzy. Skoro więc w ojska francuskie
w pierwszem starciu Franciszka I z Karolem V przekroczyły
granicę i stanęły na terytorjüm papieskiem pod Reggio, oświad
czył się Leon X otwarcie za cesarzem i, jak to już w ciągu tego
opowiadania widzieliśmy, w ojska cesarskie pod dowództwem:
Prospera Colonny, połączone z arm ją papieską, którą wiódł ów
czesny kardynał Giulio de’ Medici, zdobyły Medjolan dla Francesca
Sforzy, a m arszałka Laiitrec z załogą francuską wyparły z Lombardji.
Pierwsze niepowodzenie w polityce włoskiej nie zniechęciło
przecież Fraciszka I i już w następnym roku skorzystał z neutral
ności świeżo obranego papieżem H adrjana VI, aby próbow ać na
nowo podboju Medjolanu. Druga ta kam panja włoska była rów 
nież dla Francuzów niefortunna, bo świetnem zwycięstwem pod
Bicocca zmusił ich znów stary i doświadczony wódz cesarski,
Prospero Colonna, do cofnięcia się poza Alpy. Ale w wojnie tej
z r. 1522 prawdziwą ironją losu dziwna kardynałowi de’ Medici
przypadła rola: ażeby zastąpić służących tym razem po stronie
francuskiej Szwajcarów, musiało się wojsko cesarskie innym
uzupełniać zaciągiem ; na ten cel obok cesarza i Sforzy ofiaro
wał i późniejszy Klemens VII znaczną sumę, najem nikiem zaś był
stojący na czele 10.000 niem ieckich łancknechtów , zacięty jego
późniejszy wróg, Jerzy von Frundsberg.
Położenie Franciszka I po tej nowej porażce staw ało się
tern krytyczniejsze, że grandowie kaslylscy i arragońscy po
skromili właśnie w tym czasie tak niebezpieczną dla Ka
rola V rebełję Communerosów, co rozwiązywało cesarzowi ręce
w Hiszpanji i dozwalało mu zwrócić się ku dalszym celom,
mianowicie ku czynnej rew indykacji Burgnndji. Równocześnie
zaś korzystał z tych planów cesarskich Henryk VIII, żeby ze
swej strony zagrozić Francji wznowieniem daw nych pretensyj
królów angielskich do Normandji i Gnyenny, z rzekomego tytułu
schedy po Plantagenetach. Zam iast stanąć przeciw Anglji i Ni
derlandom i od tam tej strony ubezpieczyć naturalne granice
Zdzisław Morawski S a c c o d i R o m a .
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Francji, zaślepiony chęcią zdobycia Medjolanu, a może jeszcze
więcej żądzą odw etu na zbyt szczęśliwym przeciwniku, marzył
tym czasem Franciszek I nadal o podboju Lom bardji i z całym
zapałem swego rycerskiego ducha, lecz szalonej polityki, do tego
jednego znów zmierza! celu.
W łaśnie zaś w tejże chwili rozeszła się w świecie chrześci
jańskim żałobna wieść o upadku Belgradu i o zdobyciu Rodu
przez Turków. Kiedy Hadrjanow i VI doniesiono o tym nowym
pogromie chrześcijaństwa, »nie wyrzekł ani słowa, tylko — jak
opisuje poseł wenecki — spuścił na dół wzrok i w estchnął głę
boko«. Chwila to była w jego panow aniu decydująca: wyszedł
z dotychczasowej politycznej bierności, k tórą uważał dotąd za
św ięty stanow iska swego obowiązek, i zwróciwszy się do powaśnionych m ocarstw , zażądał kategorycznie najpierw rozejmu, po
tem wspólnego podjęcia krucjaty. Karolowi V żądanie to było
wielce na rękę, bo gw arantow ało m u status quo w chwili po
wodzenia na całej linji, poręczało obronę zagrożonych przez
Turków W ęgier, paraliżowało wspólńem religijnem hasłem kru
cjaty religijne spory w Niemczech i odpowiadało wreszcie celem
»świętej wojny« jego własnej, skomplikowanej, przebiegłość z mi
stycyzm em zespalającej naturze. Lecz to, co leżało w interesie
cesarza, nie było po myśli Franciszka I. »Gotowiśmy — pisał do
Rzymu — zawrzeć rozejm lub pokój i stanąć z całą naszą po
tęgą przeciw Turkom', byłe Medjolan, który jest naszą w łasno
ścią, nieprawnie nam w ydartą, zwrócony nam przedtem został«.
H adrjan VI odpowiedział na to zagrożeniem kar kościelnych,
gdyby król, trw ając w uporze, rozejmowi pom iędzy państw am i
chrześcijańskiemi dalsze chciał staw iać przeszkody. Zuchw ała
odpowiedź króla, w której groźbą odpłacał za groźbę, przypo
m inając papieżowi Bonifacego VIII, Nogareta i dram at w Anagni,
przeważyła szalę: w przeddzień niem al śmierci, 3 sierpnia 1523 r.
przystąpił H adrjan VI do Ligi przeciw Francji, do której nale
żeli: cesarz, Henryk VIII, arcyksiążę Ferdynand w imieniu brata
za Austrję, dalej Florencja, książę Medjolański, Genua, upatru
jąc a w poskrom ieniu F rancji rękojm ię dla narodow ego u siebie
rządu Adornów, wreszcie W enecja, dla której Francuzi byli nie
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bezpieczniejszymi sąsiadam i w Lom bardji, niż słaby Francesco
Sforza. Od czasów Ligi w Cam brai nie widział był świat takiej
skonfederowancj potęgi. Zbroili się wszyscy, a przeciw wszyst
kim zbroił się nieustraszony Franciszek I na now ą w yprawę do
W łoch.
Takie było położenie Europy i stanow isko Rzymu w pa
miętnej jesieni 1523 roku, kiedy Klemens VII wstępował n a Sto
licę Apostolską. A wśród tego pasow ania się dw óch w yjątko
wych indywidualności na przełomie epoki, pomiędzy tym królem,
ostatnim średniowiecznym rycerzem , zryw ającym się wciąż z grona
świetnych uciech i zabaw na te same, zawodne zawsze podboje,
i tym młodym cesarzem, o tajemniczej niemal potędze, którego
szczęściu już nie gwiazda, ale niezachodzącc w jego państw ach
słońce przyśw iecać się zdawało, staje właśnie w owej chwili po
stać trzecia, zdum iew ającą śmiałością zam iaru, ponura ogromem
spełnionej, choć darem nej zbrodni, tragiczna własnym losem
i zgubnym wpływem na losy W łoch i Rzymu.
W samem sercu Francji, którą Ludwik XI przetworzył chy
trą swą polityką na państwo nowoczesne, łam iąc średniowieczny
feudalny w niej ustrój, zostali się byli ostatni wasale korony
w dwóch, idących od szóstego syna św. Ludwika, gałęziach rodu
Bourbonów. Obie gałęzie połączyły się z początkiem XVI wieku
przez małżeństwo Karola de Bourbon z kuzynką Zuzanną po
nownie w jeden szczep i utworzyły rozległe państw o, obejm ujące
księstwo Bourbonnais, księstwo i Delfinal Auvernji, hrabstw a
Montpensier, Forez i La Marche. Stojący na czele tego państw a
Karol de Bourbon był żołnierzem i wodzem o niezwykłych zdol
nościach, czego dowiódł w bitw ach pod Agnadelem i Marignano,
politykiem wytraw nym , a przedewszystkiem wasalem dum nym
i ambitnym, który sam o sobie mówił, że ofiarowanie m u kró
lestwa nie zachw iałoby go w wierności wobec korony, ale że
wierność ta nie w ytrzym a próby obelgi. Rezydencja jego w Moulins współzawodniczyć m ogła świetnością z niejedną z ówcze
snych stolic państw niezawisłych, m iał własne, dobrze wyćwi
czone §§vardje i skarb zasilany podatkam i, które mógł z praw a
w bogatych swych prow incjach ściągać. Takiego w asala Hale
s’
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żało zgnieść przem ocą, jak to um iał Ludwik XI, albo też łaską
przywiązać do siebie.
Franciszek I zrazu drugiej, odpowiedniejszej w danych w a
runkach, trzym ał się taktyki: Bourbon został konetablem Francji,
a po bitwie pod Marignano namiestnikiem Lombardji, której strzegł
i w której dobre spraw ował rządy. Ale wnet zmieniło się uspo
sobienie króla; inni posiedli jego łaski, mianowicie Lescuns, Lesparre i Laulrec, bracia pięknej, a w ładającej sercem Franciszka I
pani de Chalcaubriant, i po kilku m iesiącach odwołano Bourbona z Lom bardji, którą był zdobył, a nam iestnikiem na jego
miejsce został Lautreć, który ją miał stracić. To było pierwszym
kamieniem obrazy, za którym wnet padły na Bourboha inne,
kiedy go w, chwili pierwszego starcia między Franciszkiem I
a Karolem V przy podziale czterech dowództw arm ji pominięto,
nie zostaw iając mu naw et należącego się z praw a konelablow i
Francji dow ództw a aw angardy. W osobistem zetknięciu trakto
wa! go król wyniośle i ozięble,- dworacy z lekceważeniem, a do
tych obelg przyłączyła się wreszcie ostatnia, ale najdotkliwsza:
m atka królewska, Ludwika Sabaudzka, z tytułu pokrewieństwa
ze starszą linją Bourbonów zażądała wydania nagle spadku po
zmarłej właśnie bez potom stw a dziedziczce tej linji, a żonie konetabla, Zuzannie.
Czy do kroku lego zniewoliła króla pokusa przełam ania
zbytniej potęgi w asala, czy dyktowały go, jak twierdzą niektó
rzy z ówczesnych autorów, zawód i zemsta zakochanej w mło
dym i pięknym konelablu m atki królewskiej, z którą tenże nie
chciał w powtórne wchodzić śluby, dość, że w chwili, kiedy bu
rza gromadziła się nad głową Franciszka I i koalicją całej pra
wie Europy zagrażała jego państw u, stw arzał on sobie jakby
z umysłu w samym środku Francji najniebezpieczniejszego wroga.
Bo Bourbon nie zapominał doznanych krzywd, a z chwilą, kiedy
mu zagrożono najcięższą, czyli ograbieniem, zniósł się natych
m iast z nieprzyjaciółmi Francji i jej króla. H enryka VIII utw ier
dzał w zam iarze zbrojnej rew indykacji ziem francuskich, nale
żących mu się rzekom o z tytułu Planlagenetow skich praw ; Ka
rolowi V, który się już oddaw na ubiegał o jego względy, nęcąc
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go ręką siostry, Eleonory Portugalskiej, radził zająć i posiąść
wschodnie prowincje F rancji; sam wznieceniem rokoszu obiecy
wał najsilniejsze dla tych przedsięwzięć poparcie, a wzam ian
chciał wykroić sobie w sercu Francji duże, niepodległe państw o.
Spisek odkryło na czas, a kiedy po zbyt późnych usiłowaniach
króla, żeby buntow nika przejednać, a nieudanych, żeby go w ręce
dostać, Bourbon zdołał zmylić pogoń i zbiegnąć za granicę, F ran 
ciszek I przyjaciół i wspólników jego stawił przed sąd, ziemie
obłożył sekwestrem , a jego samego ogłosił banitą.
W iek XV oswoił był ludzi z pojęciem zdrady i z osobami
zdrajców . Nad postępkiem Bourbona przecież i ówczesny świat
zdumiał, kiedy celem zdrady był ni mniej ni więcej, tylko roz
biór wielkiego królestwa, a zdrajcą książę z królewskiej krwi.
W e W łoszech mniej może zdaw ano sobie spraw y z tego, co za
szło. W śród rozdrobnionych lokalnych i dynastycznych intere
sów zanikało lam bowiem zupełnie poczucie jakiejkolwiek spójni
i obowiązku względem całości, a praw o indywidualne zatarło
zczasem zrozumienie praw wyższych. Zresztą już i w skutek zwy
kłej przedajriości kondotjerów i ciągłego przerzucania się ich
z obozu do obozu m usiały W łochom zdrady spowszednieć. Stąd
sądy ich o Bourbonie były łagodniejsze od innych, a że prócz
lego czarem swej osobistości um iał on sobie i nadal podbijać
bliższych, więc nie dziw, że naprzykład spokrew niona z nim ro 
zum na i urocza m argrabina M anluańska, Izabella Gonzaga d'Este,
w itała go z radością, kiedy się w krótce po ucieczce z Francji
na dworze jej pojawił. W listach z tej epoki znajduje ona tylko
życzliwe i ciepłe dla niego słowa, wielbi »męstwo i stałość«,
z jak ą »niedolę« znosi, i jak b y w usprawiedliwieniu takiej dla
niego słabości, z\vie go gentil e bel signore. Inaczej spoglądano
na Bourbona w Iliszpanji, gdzie honor kastylski nie znał kom 
promisów sumień; włoskich. Toteż kiedy później, po bitwie pod
Paw ją, Bourbon do Madrytu zawitał, mimo świetnego przyjęcia,
jakie mu Karol V zgotował, mimo zaszczytów, którem i go obsypał, m argrabia de Yillena na wezwanie cesarza, aby konetabla
w domu swoim ugościł, odrzekł dumnie, że panu swem u niczego
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odmówić nie zdoła, ale że potem własną ręką podpali dom, któ
rego progi przestąpił zdrajca.
W/ tych pierwszych czasach swego tułactw a tłumił atoli
Bourbon gniew i z zimnem w yrachow aniem szukał narzędzi, wy
czekiwał okazji, odwetu. Do zawikłań chwili i zawiści skonfederow anych przeciwko Francji potęg wnosił nowy, najsilniejszy ży
wioł zemsty, i starą dewizę swego rodu: Espérance, zastąpił inną:
Onmis spes in ferro. Los zrządził, że tern żelazem, które ostrzył
na Francję i na Franciszka I, najsrożej ugodził nie w nich, ale
w Rzym i w papieża.

VII.

Włochy w r. 1525.
Zaraz po elekcji zapłacił Klemens VII pierw szą ratę z kw oty
należącej się od Rzymu i Florencji n a cele ligi przeciw Francji,
do której jego poprzednik, H adrjan VI, był w przeddzień zgonu
przystąpił. Ale dalszych w płat odmówił wręcz, w ym aw iając się
pustką w skarbie papieskim. N apróżno wzywał go Karol V przez
umyślnych wysłanników do formalnego- odnowienia przymierza,
darem nie napierał na niego w tym samym celu książę di Sessa,
poseł hiszpański w Rzymie, przypom inając mu niedwuznacznie,
że tiarę cesarzowi zawdzięczał. Papież w zbraniał się, w nadziei,
że zdoła pozostać neutralnym , bez m ieszania się do nieustają
cej walki, w której pragnął tylko jednej roli, roli rozjemcy.
Tymczasem zaś obie strony o swej życzliwości zapewniał. Ce
sarzowi donosił, »że jeżeli, będąc kardynałem , był jego sługą, to
teraz spraw y i interesa cesarskie uw aża za własne«, że z tej
przyczyny odrzucił naw et propozycje dw oru francuskiego, ażeby
m łodą latorośl swego domu, K atarzynę M edyccjską, z księciem
Orleanu, drugim synem królewskim, zaręczyć i dać jej, jako
wiano, Medjołańskie księstwo. Równocześnie atoli zapewniał
Franciszka I, że pragnie trw ać z nim w równej, co z cesarzem,
przyjaźni, obiecywał mu, że wszelkich dalszych subsydjów na
wojnę z F rancją cesarzowi odmówi.
Ze subtelnym swoim zmysłem politycznym musiał Karol V
już wtedy niezawodnie zrozum ieć, że mu się ten Medyceusz,
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doląd składne jego woli narzędzie, naraz z rąk wyśliznąć siara.
I w istocie rzeczy tak było. Zwrot Klemensa VII był, niespo
dziany, bo nagły, ale względy kierujące nim były słuszne, choć
nie poparte dostateczną siłą i może za późne- Sprawa lombardzka staw ała się bowiem dla reszty W łoch, szczególnie dla>
Rzymu i Florencji, piekącą, a raczej coraz bardziej dopiekającą..
W praw dzie Hiszpanie zawdzięczali wzrost swej potęgi we W ło
szech. udzielanem u im kolejno przez A leksandra VI, przez ,1ulju sza II i Leona X poparciu. Ale ci papieże, zbliżając się do>
Hiszpanji, szukali tylko przeciwwagi w obec Francji. Dla dwóch
ostatnich, a szczególnie dla dum nej włoskiej duszy liguryjskiego
papieża, Hiszpan na półwyspie był w rzeczywistości równie
znienawidzonym intruzem , pogardzanym bctrbaro, co Francuz.
T ak samo Klemens VII zdobył wprawdzie jako kardynał wspól
nie z wojskiem Karola V Medjolan, ale jedynie w tym celu,
aby' w yprzeć z L om bardji Francuzów i księstwo Medjolańskie
oddać włoskiemu księciu. R achuby te zawiodły: Karol V ocią
gał się z nadaniem inw estytury Sforzy, który miał tylko cień
władzy, i Lom bardja była i nadal jabłkiem niezgody między
powaśnionemi stronam i, a rządziły nią wyłącznie, z bezlitośnym
wyzyskiem, załogi hiszpańskie. Na południu i na północy, w Nea
polu i w Medjolanie rosła więc ta sam a hiszpańska przewaga,
coraz groźniejsza dla W łoch środkowych, ujętych z obu stron
w tw arde jej kleszcze.
Mściły się teraz wszystkie polityczne grzechy W łochów
z XIV i XV wieku. Dla rozćw iartow anego przez pojedynczych
tyranów kraju już naw et wspólne niebezpieczeństwo nie było
dostatecznym kitem. Czuli wszyscy grozę położenia, ale o wspól
nym oporze nie było mowy. Pom niejsi książęta zdawali się na
łaskę i niełaskę jednej lub drugiej, francuskiej lub hiszpańskiej
strony; inni, silniejsi, do których i Klemens VII należał, lawiro
wali wśród dwóch zdań i dw óch obozów, a w braku odwagi
do radykalniejszych środków, próbowali jeszcze wygrywać obu
współzawodników przeciw sobie. Rozjemcze usiłowania papieża
spełzły na niczem, kłopoty się zaś wzmagały, bo wznowiona
w jesieni 1523 r. w ojna w Lom bardji nietylko nie osłabiła
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potęgi hiszpańskiej, ale przeciwnie, zdaw ała się zwiastow ać
ostateczny pogrom Francji. Niedołęstwo adm irała Bonnivet, fa
w oryta królewskiego i dowódcy wojsk francuskich, udarem niło
początkow e tychże wojsk powodzenie. Z wiosną 1524 r., sto
jący teraz na czele arm ji cesarskiej wielki banita, Bourbon,
wspólnie z w ic e -k ró le m neapolitańskim , Karolem de Lannoy,
i m argrabią di Pescara, wyparł ponownie Francuzów z Lombanlji. Papież zaś przez nuncjusza w Londynie dom agał się
tym czasem pokojowej interwencji Henryka VIII go, aby położyć
koniec krzyw dzącym rządom nam iestników cesarskich we W ło
szech i uzyskać nareszcie dla Sforzy prawdziwą niepodległość
w Medjolanie.
Szukanie poparcia z tej strony było tern większem złudze
niem, że dojrzew ająca od roku myśl rozbioru Francji teraz
właśnie m iała się stać z woli sprzym ierzeńców doraźnym ich
planem. Duszą przedsięwzięcia był Bourbon. Do cesarza i do
króla angielskiego pisał, iż nadeszła chwila, aby wkroczyć wspól
nie 'do Francji, zrzucić Franciszka I z tronu i podzielić się jego
państw em . Cesarz miał uderzyć z południa, Henryk VIII ruszyć
na Paryż; sam Bourbon od Alp chciał zająć Prow ancję, a obie
cywał, że z chwilą pojaw ienia się we Francji, wszystkich daw 
nych w asalów zwabi pod swe znaki. W Madrycie, jak w Lon
dynie, nam ow y te chętny znajdow ały posłuch. Tylko ostrożny
Tudor przysłał naprzód do obozu w Montecalieri posła, Ry
szarda Pace, z rozkazem, aby przed rozpoczęciem akcji odebrał
od konetabla przysięgę wierności wobec niego, Henryka VIII,
jako króla Francji. Mściwy Bourbon, nie m ający już nic do
stracenia, i tę przysięgę złożył, a w chwili przejścia przez gra
nicę uroczyście i w obec świadków posła angielskiego zapewnił,
że włoży koronę św. Ludw ika na skroń potom ka Plantagenetów. »Dla takiego celu — pisał do Henryka VIII— nie będziemy
szczędzić ciała, ni mienia, krwi, ani życia naszego«.
Klemens VII usiłował na wszelki sposób wstrzym ać wojska
cesarskie od lej wyprawy, której cel, pogrążenie Francji, m u
siałby był zwichnąć jego własny program , polegający copraw da
ju ż tylko na utrzym aniu jakiej takiej, choć zbrojnej i ciągle
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krwią znaczonej, równowagi między Hiszpanją a Francją. Z dru
giej strony przecież przeniesienie teatru wojny poza Alpy było
dla papieża, jak i dla reszty W ioch, chwilą odetchnienia. Ale
tylko chwilą, bo ta tak szumnie zapow iadana i dumnie rozpo
częta przez Bourbona inw azja Francji, m iała się stać przelotnym,
bez doniosłości w rozwoju w ypadków epizodem. W praw dzie
kilka m iast południowych otworzyło przed nim bram y, a w Aix
rajcy m iejscy złożyli mu przysięgę wierności, zaczem przybrał
tytuł hrabiego Prowancji. Tow arzyszący mu na czele wojsk hisz
pańskich przezorny m argrabia di Pescara nie chciał przecież
dla jego zemsty własnej narażać armji, i zam iast ryzykownego
zapuszczania się w głąb kraju, radzi! zacząć akcję od oblężenia
Marsylji; Henryk VIII, w brew obietnicy, zwlekał ze swej strony
z lądowaniem na północy, w yczekując zapowiadanego przez
Bourbona, a nie wybuchającego w środkowej Francji rokoszu;
Karol V wreszcie ociągał się z przekroczeniem granicy francu
skiej, licząc na to, że wzięta w posiadanie Marsylja będzie mu
już dostatecznym w dalszym sporze o Lom bardję i Burguiidję
przedm iotem targu.
Przedewszystkiem zaś rozbiły się mściwe zakusy Bourbona
o dzielność Marsylji, której załogą dowodził wysłannik królew
ski, Chabot de Brion, i Lorenzo Orsini, dla grodu swego w Kampanji zwykle lienzo da Ceri zwany. Pom im o że M arsylja od
czterdziestu lat dopiero należała do korony francuskiej, przy
wiązanie do wielkiej nowej ojczyzny rozbudziło taki patrjotyczny zapal, że m ieszkańcy jej współzawodniczyli z żołnierslwem
w sypaniu szańców, dźwiganiu ostrzeliwanych przez nieprzyja
ciela murów, strzeżeniu bram i wyłomów. Czterdzieści dni trw ała
bohaterska obrona, aż nadciągające wojska królewskie zmusiły
Bourbona, obawiającego się odcięcia od W łoch, do zaniechania
planu. W trop za uchodzącą jego arm ją, której odw rót zasła
niał um iejętnie Pescara, szli atoli Francuzi, tym razem pod
w odzą samego króla, i w dzień, kiedy zdem oralizow ane nieudaną
wyprawą, zmęczone uciążliwym, nieraz do ucieczki podobnym
m arszem wojska cesarskie -wyszły z gór liguryjskich i wkroczyły
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do Alby, Franciszek I wchodził do Vercelli i nieszczęśliwe pół
nocne W łochy staw ały się znów teatrem wojny.
Pom im o tylokrotnych niepow odzeń oręża francuskiego we
W łoszech w ciągu lat ostatnich, tym razem - sądzili Włosi, że
k arta się obróci i że rozpoczynająca się na nowo w ojna położy
koniec przygniatającej ich coraz bardziej przew adze hiszpań
skiej. Ufność tę budził w idok pow racającej jak b y w rozsypce
i po klęsce arm ji cesarskiej, która bez próby oporu opuściła
Medjolan w chwili, kiedy wojsko francuskie stanęło pod muram i m iasta. Silniej zaś jeszcze działała na włoskie w yobraź
nie obecność w obozie francuskim króla Franciszka, w któ
rym widziano zawsze świetnego zwycięzcę z pod Marignano,
wodza, którem u żaden nieprzyjaciel w osobistem spotkaniu nie
sprostał. Ku niem u zwracały się oczy wszystkich, a pomniejsze
dwory włoskie jęły ubiegać się o jego względy, zapew niać go
o .gotowości do usług. T ak samo i Klemens VII liczył się ze
zm ienioną sytuacją, ale choć w głębi serca życzył narazie po
wodzenia Francuzom , bojąc się przecież, że to powodzenie m o
głoby być znowu, jak już tyle razy, tylko przelotnem , i teraz
pragnął zapobiec zupełnem u rozegraniu partji. Stąd też w chwili,
kiedy Franciszek I, zam iast ścigać wojsko cesarskie, gotował się
za zlą poradą Bonniveta do oblegania P aw ji, a w ice-król neapolitański, Lannoy, w niedalekiem Soncino gromadził wokoło
siebie resztki topniejącej z dniem każdym arm ji cesarskiej, po
jaw ił się między dwom a obozami wysłannik z Rzymu z nowemi
propozycjam i papieża.
W ysłannikiem tym nie był, ja k za poprzednich misyj, od
dany cesarzowi i jego spraw om Schömberg, tylko, co znam io
nowało zmienione usposobienie papieża, najgorętszy poplecznik
polityki francuskiej w W atykanie, datarjusz Giberti. W Soncino
żądał legat cofnięcia Wojsk hiszpańskich do Neapolu, w obozie
pod Paw ją odprow adzenia francuskich poza Alpy, ,tu i tam od
dania księstwa Medjolańskiego zrazu papieżowi w sekwestr, pod
opieką m ającej się zaw iązać w celu pacyfikacji W ioch zbrojnej
ligi trzech najw iększych państw włoskich, W enecji, Florencji
Rzymu.
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Błędem przy staw ianiu tych w arunków było to, że zapo
wiadano w nich jako skutek, co powinno było być ich prze
słanką. Bo gdyby Klemens VII był chciał i zdołał poprzeć te
żądania posunięciem wojsk w łasnych i florenckich ku Lom bardji
i połączeniem ich z wojskam i Rzeczypospolitej weneckiej, argu
m ent taki mógłby był_ wym óc na Francuzach i na Hiszpanach
ustępstwa. Dyplom atyczna, żadną siłą nie poparta m isja wywo
łała tylko z obu stron hardą odpowiedź: wice-król neapolitański
odrzekł, że o układach nie może być mowy, póki piędź ziemi
lombardzkiej pozostaje w posiadaniu francuskiem ; Franciszek I
zapowiedział, że sic nie zadowoli Medjolanem, ale ruszy wnet
dalej na podbój Neapolu. Misja Giberliego rozbiła się więc zu
pełnie, a papież z rosnącym niepokojem oczekiwał dalszego roz
woju niezależnych już od niego wypadków.
Tylko, zam iast oczekiwać ich biernie; skory zawsze do politykow ania jął jeszcze w tej ostatniej chwili, kiedy już tylko
oręż mógł rozstrzygać i rozstrzygnąć lada chwila m usiał, coraz
to nowych, a niebezpiecznych, próbow ać środków : wiće-królowi
neapolilańskiem u zapłacił wpraw dzie sekretnie 6.000 dukatów
z tytułu zobowiązań ligi z r. 1523, ale w kilka dni potem za
w arł we własnem, jako też w imieniu Florencji i W enecji, ta 
jem ny układ z Franciszkiem I, m ocą którego zobowiązywał się
nie dostarczać żadnego poparcia cesarzowi, za co mu król obie
cywał wzamian opiekę dla W enecji, Florencji i Rzymu.
W najcięższych dla papieża w arunkach, w obec sytuacji na
ostrzu noża, rozpoczął się jubileuszowy rok 1525. Klemens VII
darem nie czekał na przypływ wiernych do grobów Apostolskich.
W ierni, nie przybywali. Jednych odstraszała srożąca się w pół
nocnych W łoszech wojna, innych wybuchła świeżo w Rzymie
samym zaraza. Prócz tego wszczęły się i w granicach państw a
papieskiego niepokoje. Franciszek I wysłał był bowiem część
arinji pod dowództwem księcia Albany na zajęcie ogołoconego
z wojsk cesarskich Neapolu, w nadziei, że tą dywersją zmusi
w ice-króla Lannoy do cofnięcia się z Lom bardji na południe.
W skutek tej wyprawy zakotłowało i w środkow ych W łoszech.
Orsiniowe i Cołonnowie jęli natychm iast w erbow ać milicję nie-
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tylko w swych włościach, ale i w sam ym Rzymie, pierwsi na
rzecz Francji, drudzy dla obrony Neapolu, i zdawało się, że
wzniecony na północy pożar lada chwila całe zajm ie W iochy.
Tom niecierpliwiej wyczekiw ano nowin z głównego pola walki.
Nadeszle w styczniu niepokoiły coraz bardziej papieża: dziel
ność Antonia de Leyva, zamkniętego z załogą hiszpańską w Pawji, paraliżowała ruchy Franciszka I, który upornie oblegał nadal
miasto, zostaw iając wodzom cesarskim potrzebną zwlokę dla
rekonstrukcji rozprzęgającej się armji. Armja ta, wzm ocniona
dw unastom a tysiącam i lanckneclUów pod Jerzym Frundsbergiem ,
którego Bourbon przywiódł z Niemiec, mogła teraz znów stawić
czoło nieprzyjacielowi, dzięki mianowicie stanowczości m argra
biego di Pescara, który pomimo w ahań wice-króla Lannoy, zanie
pokojonego w ypraw ą księcia Albany na południe, postanowił nie
rozdzielać sił, w słuszńcin przekonaniu, żc losy Medjolanu i Nea
polu wspólnie się na . polach Lom bardji ważyć będą. Ale Kle
mens VII nie przypuszczał sam może, że rozstrzygnięcie w tej
wielkiej spraw ie lak szybko nastąpi, choć, znając trudności finan
sowe wodzów cesarskich, do ostatniej chwili nam aw iał F ran
ciszka I, aby się oszańcował silnie i nie ryzykował bitwy, bo
arm ja cesarska i tak z braku środków utrzym ania wnet się roz
prószyć .musi.
Jest to albowiem tak znamiennem dla owych czasów zja
wiskiem, że ta bitwa pod Pawją, decydująca o losach świata,
w pierwszym rzędzie przyspieszoną i zaryzykow aną była przez
wojska cesarskie w skutek pustki w ich skarbie. Nie tyle ilość
i jakość żołnierza, co wciąż ta strona pieniężna decyduje o wszystkiem w owych wielkich w ojnach z początku XVI wieku. Do zbyt
kosztownych, bo światow ych teraz zadań, przystępowali ówcześni
m onarchowie z za szczupłym m aterialnym zasobem, opartym na
przeżytych, niew ystarczająch już form ułkach kontrybucyj nycli
z wieków średnich. To, co paraliżowało niegdyś ruchy jego
dziadka Maksymiljana, wiązało tak samo teraz ręce Karolowi V,
pomimo że połową św iata zawładnął, sprawiało, że własno na
rzędzia wypadały mu nieraz z rąk i toczyły się przygodną koleją.
Tak samo w owym roku 1525 wypróżniony skarb cesarza miał
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rozstrzygnąć o ruchach jego wojsk. Utrzymanie przez dłuższy
czas na stopie wojennej armji, skoncentrow anej pod Lodi, hyło
niepodobieństwem. W obec Hiszpanów zalegano oddaw na z płacą,
nowozaciągniętych lancknechtów zbyto tylko Wartgeldem, mie
sięcznic potrzeba było zaś 130.000 dukatów , a wyssana przez
tyloletnie Wojny Lom bardja nie była już w stanie żywić na
jeźdźców. Dlatego m argrabia di Pescara, a z nim Bourbon i Lannoy postanowili przyspieszyć w ypadki i, mimo ryzyka, spróbow ać
ostatniego środka ratunku, zastępując zwykłą średniowieczną
m etodą żołd łupem. W połowie lutego ruszyli więc na obóz
królewski pod Paw ją, a w kilka dni po tym, w rzeczywistości
rozpaczliwym, bo najtw ardszą koniecznością podyktow anym ru
chu, spadła na W łochy jakby piorunem wieść, że wojska fran
cuskie pobite na głowę, a sam król Franciszek I w niewoli.
Nie tu miejsce, ani naszem zadaniem daw ać opis tej bitwy,
ale dość wspomnieć, że jeżeli w skutkach politycznych stano
wiła ona przełom dw óch światów, to w przebiegu swym była
godnem i najpiękniejszem zakończeniem epoki rycerskiej. T a ry
cerskość opromieniła ostatnim ,zachodzącym blaskiem postać owego
króla, stającego rankiem w błyszczącej zbroi do walki, walczącego
z nieporów nanem męstwem przez dzień cały na czele i w pierw
szym rzędzie swych wojsk, upadającego wreszcie pod wieczór
wraz z koniem na tem polu, na klórem legli wokoło niego tru 
pem La Tremoïlle, Lescuns, La Palice, d’Aubigny, bastard Sa
baudzki, książę Lotaryngski i cały zastęp bohaterów z ostatnich
średniowiecznych wojen, kw iat i chluba szlachty francuskiej. Ten
król w ołający w chwili wzięcia w niewolę, że woli um rzeć, niż
oddać szpadę w ręce zdrajcy Bourbona, i oddający ją całują
cemu na klęczkach dłoń królew ską Karolowi de Lannoy, który
m u w zam ian swą w łasną oddaje, »bo nie w ypada cesarskiemu
słudze patrzeć na bezbronnego króla, choćby jeńca« — to ostatnia
pieśń z średniowiecznego rapsodu, zakończona jakby trenem
ostatniego rycerza, ową zw rotką ze słynnej rym ow anej epistoły
królewskiej :
LasI que diray? cela ne veu lz nyer,
Vaincu je fuz et rendu prisonnier!
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»W szystko stracone, okróm czci« — pisał Franciszek I wie
czorem po bitwie do matki, a że było »wszystko stracone«, to
czuł nietylko on i Francja, ale czuli przedewszyslkiem oniemieli
z grozy na wiadom ość o wyniku bitw y pod Paw ją Włosi. Nagłe
i niespodzianie otwarły się im oczy i ujrzeli się nad brzegiem
przepaści. Cale W łochy znały już ciężkie brzem ię obcych na
jeźdźców: w Sycylji, pomimo tw ardych rządów wice-królewskich,
wznawiające się wciąż sprzysiężenia i spiski świadczyły o nieugiętości oporu sycylijskiego ludu przeciw hiszpańskiem u jarzm u;
w Neapolu żałowano i tęskniono niemal za minionem, z pew no
ścią także nie lekkiem panowaniem Francuzów , odkąd poborczy
system hiszpański krew z potem ludu wyciskał; w środkow ych
W łoszech, w Toskanji, z grozą wspom inano świeżą a straszną
rzeź w Prato, gwałty i m ordy spełnione przez dzikie żołdactwo
hiszpańskie przy zajęciu tego m iasta; na północy zaś W enecja
nie zdołała jeszcze wygoić ran, z imanych jej w czasie Ligi
z Cambrai, a czuła, że obca przem oc wyzuje ją już na dobre
z pierwszego, dominującego stanow iska n a półwyspie; Lom bardja
wreszcie, najnieszczęśliwsza ze wszystkich ziem włoskich, za
mieniona od lat trzydziestu w nieustający niemal teatr wojny,
tratow ana naprzem ian przez Hiszpanów i Francuzów , Szwajca
rów i Niemców, żywa i najboleśniejsza rana w ciele włoskiem,
stała teraz wobec rozstrzygającego triumfu może najsroższych
swych ciemiężycieli. W szyscy, wielcy i mali, truchleli na widok
otwierającej się dla W łoch przyszłości, która tym, co już byli
podbici, groziła utrw aleniem niewoli,' z innych zaś silniejszym
utratą wpływu, słabszym niepodległości.
Dla Klemensa VII, który przenikliwiej zwykł był w przy
szłość patrzeć, choć złemu zaradzić nie umiał, nowy ten, a tak
świetny sukces cesarski nie był może tak wielką, ja k dla reszty
W łoch, niespodzianką, ale zato sroższym niemal jeszcze ciosem.
Pierwszy ze wszystkich, i to praw ie bezpośrednio po bitwie pod
Pawją, uczuł on dotykalne jej skutki. Niedaleko Rzymu, pod
M onterotondo, stała bowiem jeszcze nietknięta część arm ji fran
cuskiej, ów oddział, przeznaczony na kam panję w Neapolitańskiem. W ódz jej, książę Albany, na wieść o pogromie Francji
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zrozumiał, że zadanie jego skończone, i postanow ił ruszyć co
prędzej przez Brącciano i inne włości sprzyjających mu Orsinich
ku wybrzeżom. Ale am basador hiszpański przy dworze papie
skim, książę di Sessa, spróbow ał odciąć mu odw rót i w lym
celu jął w samym Rzymie, pom iędzy stronnikam i Colonnów, za
ciągać żołnierza. Albany uszedł cało’, na zdążający jed n ak , za
nim od Sermonely oddział pod znakam i Orsinich napadł około
Tre Fontane Giulio Colonna i przyszło do bitwy. W zamęcie
Orsiniowie i Colonnowie przez bram y Appijską i Osljariską w pa
dli do Rzymu, w mieście zakotłowało, a zacięta w alka zawrzała
na Campo di Fiore i kolo pałacu Orsinich przy Monte Giordano.
Z troską i gniewem patrzał papież na takie podeptanie jego w ła
dzy i powagi w Rzymie. Było to dla niego jakby przedsm akiem
przyszłości, złowrogą jej wróżbą.
Najprzód przyszło mu więc uśmierzać tę burzę, ułatwić
księciu Albany spokojny odwrót, skłonić nadciągających z po
łudnia Colonnów do cofnięcia się w Neapolilańskie. A tymczasem
z Hiszpanji groźne nadchodziły wieści. Cesarz nie taił niezado
wolenia ze stanowiska, jakie Klemens VII zajął w przeddzień
bitwy pod Pawją, w ostrych słow ach skarżył się na jego nie
wdzięczność, zapowiadał, że sam do W łoch przybędzie, aby
zrobić porządek. W edle Paola. Giovia, korespondencja papieska
z Franciszkiem I ze zdobytego obozu pod Paw ją dostała się do
rąk cesarskich. Karol V miał więc dokum entam i stwierdzone
dowody, jak się ten daw ny jego stronnik przesunął najprzód ku
neutralności, a z neutralności przesuwał z kolei na stronę prze
ciwną. Zrazu ratow ano położenie znów zwykłym ówczesnym
środkiem, nowym traktatem . Już 1 kwietnia 1525 r. stanął za
pośrednictw em bratanka kanclerza cesarskiego, młodszego Gattinary, układ, mocą- którego wice-krół i Klemens VII ślubowali
sobie przyjaźń, poręczali wzajemnie posiadłości swoje we W ło
szech. Ale te układy były czczą tylko form alnością; nikt już
w ich skuteczność nie wierzył, najmniej może sami kontrahenci.
Cesarz stracił zaufanie do papieża; papież przem yśliwał jedynie,
jakby się osłonić przed zem stą cesarza, a uchronić przed za
chłannością hiszpańską; pierwszemu złemu miał zaradzić narazie
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ów traklat z 1 kwietnia, który się skończył now ą, nałożoną na
Rzym i Florencję, konlrj'bucja; przeciw drugiem u niebezpieczeń
stwu postanowił Klemens VII innych szukać środków.
Środki te same z siebie mu się nastręczyły. Po pierwszem
przygnębiającem wrażeniu, jakie bitw a pod Paw ją w yw arła na
W łochy, jakiś w iatr świeższy, ożywczy p o w ia ł. bowiem przez
półwysep. Na chwilę ucichły domowe sw ary i graniczne waśnie,
zamilkł partykularystyczny interes, a hasło wspólności, tak do
szczętnie w ciągu wieków zatarte, skupiło znów zagrożone wspól
nie części. Przodow ała w tym ruchu tak upornie stojąca dotąd
zawsze na uboczu, dumnie odosobniająca się W enecja. Już to
sam o dowodziło potrzeby spójni. Sekundował jej nieszczęśliwy
Francesco Sforza, który, zam iast księciem Medjolanu, był właści
wie tylko przym usowym poborcą ciężkich konlrybucyj hiszpań
skich. Z W enecją i Medjołanein połączył się w net za Rzym i Flo
rencję sam papież. Nie było między nimi pisanego traktatu. Ale
nie pisany, tylko polegający na jednakow em przekonaniu, mógł
właśnie mieć w owych czasach większą szansę powodzenia; nie
był lo układ, ale raczej spisek o daleko, bo aż do Francji
i Anglji, sięgających rozgałęzieniach. Chwilowa konstelacja poli
tyczna sprzyjała naw et w pewnej mierze sprzysiężonym. Dziel
ność, z jak ą m atka królewska, Ludw ika Sabaudzka, jako regentka
osierociałej Francji odrzuciła tw arde w arunki pokoju, staw iane
przez Karola V, z>drugiej strony zaś zbliżenie się ku Francji Hen
ryka VIII, który wolał sąsiadow ać z osłabionym i ugiętym przez
niepowodzenia Franciszkiem I, aniżeli ze zbyt silnym, lecz nie
kwapiącym się wcale do dzielenia się państw em francuskiem
z Anglją cesarzem, dodawały W łochom otuchy. Na regentkę na
legano z poza Alp, żeby nie ustępow ała ani na krok w oporze
przeciw żądaniom cesarza, ale czekała chwili, aż koalicja włoskofrancuska za tańszą cenę wolność jej syna odkupi. W zam ian
wym agano od niej tylko zrzeczenia się praw francuskich do Lom bardji i uznania Francesca Sforzy księciem Medjolanu.
Zabezpieczywszy się w ten sposób na przyszłość od strony
Francji, ufali sprzysiężeni, że zdołają wspólnemi siły zam knąć
Hiszpanom przystęp do W łoch. Dla tego celu było atoli w przód
Zdzisław Morawski S a c c o d i R o m a .
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/riieodzownęm rozbicie tej arm ji hiszpańskiej, która jeszcze siała
w Lom bardji. Targnięcie się na połączonych zwycięzców z pod
Pawji, na Karola de Lannoy, Bourbona i Pescarę, zdawało się
jednak zbyt hazardow nem zadaniem. Postanow iono więc szukać
innego sposobu bezkrwawego rozbicia stojących na północy Hisz
panów, a zbieg okoliczności sam dostarczył pola do jednej z owych
subtelnych combinazioni, w których się W łosi po wszystkie czasy
lubowali.

VIII.

Margrabia di Pescara.
Franciszek I od wzięcia w niewole osadzony był pod strażą
Alarcona na zamku w Pizzighetlonc. Zamek był obronny, a straż
nik czujny i pewny. Pomimo lego sądzili wodzowie cesarscy, że
przecież bezpieczniej będzie oddalić jeńca od zaburzonej bądź
co bądź zawsze Lom bardji i przewieźć go do Caslel N uoyo
w Neapolu. W tym celu ruszył z nim w początku czerwca wice
król de Lannoy do Genuy, aby się morzem do Neapolu przepra
wić. W ciągu drogi zmieniono jednak projekt. Franciszek I łu
dził się bowiem, że w osobistem zetknięciu zdoła wzbudzić wspaniałoniyślniejsze uczucia w zwycięzcy i nalegał, ażeby go prze
wieziono do Hiszpanji, W ice-królowi było to na rękę, bądź źe
obawiał się dla lak cennego więźnia niezdrowego o tej porze
roku klimatu neapolitańskiego, bądź że wolał dzielić odpowiedzial
ność straży z samym cesarzem, bądź wreszcie, że schlebiało to
jego miłości własnej, aby z takim jeńcem stanąć wobec dw oru
przed obliczem cesarskiem. W ostatniej chwili -wydano' więc inne;
rozkazy i zamiast ku Neapolowi, popłynęła llota hiszpańska ku
Barcelonie, a to bez wiedzy Karola V i w zupełnej tajemnicy
^przed Bourbonem i Pescara.
Dla tych ostatnich potajem ne wywiezienie króla do Hisz
panji było ciężką obrazą i ciosem: wyrywano im z ręki krwawo
zdobyte trofeum, a szem rającem u i lak już ich żołnierstwu za
bierano jeńca, za którego hojnej spodziewało się nagrody; bitw a
pod Pawją, wygrana sztuką Pescary, m ęstwem Bourbona, m iała
6*

8-1
się w ten sposób zakończyć jednego triumfem! Karola de Lannoy,
który tym postępkiem zdawał się-w indykow ać całą zasługę zwy
cięstwa dla siebie. Porywczy Bourbon, nie ham ując gniewu, na
tychm iast za przedm iotem . swej nienawiści do Hiszpanji podążył.
Na czele pozostałego w Lom bardji, ale już przez zbrojne świty
Karola dc Lannoy i konetabla uszczuplonego w ojska stał teraz,
nie tając rozgoryczenia, lecz skarżąc się głośno na niewdzięczność
cesarza i podstęp wice-króla, sam Pescara. Ku niemu zwóciły się
oczy W łochów.
Ferrante Francesco d’Avalos, m argrabia di Pescara, pocliodził z hiszpańskiej, jeszcze za Alfonsa I z domem Arragońskim
w Neapołitańskie-przybyłej rodziny. Pomimo stuletniego przeby
w ania na ziemi włoskiej, z którą się zrósł interesem, zachował
był jego dom język i obyczaj hiszpański. W raz ze stryjecznym
bratem Alfonsem, m argrabią del Vasto, chował się wcześnie osie
rociały Pescara pod opieką ciotki, Constanzy d'Avalos, księżnej
di Francavilla, na Ischji. Do zawodu żołnierskiego sposobiły mło
dzieńców nictylko namowy, ale i osobisty przykład ambitnej opie
kunki, wsławionej dzielną obroną Ischji przeciw Francuzom . Dwór
Constanzy d’Avalos na uroczej wyspie zaliczał się do najśw iet
niejszych środowisk w południowych W łoszech. Gościli tam czę
sto Gonzalvo z Kordowy, książę Salernu, Fieram osca, Prospero
i Fabrizio Colorína, a obok tych żołnierzy i mężów stanu pisa
rze, jak Paolo Giovio, Muse Ii lo i cały zastęp owych niepospoli
tych zresztą poetów neapolitańskich, jak Sannazzaro, Bernardo
Tasso, Rota, k tó rz y .ta k wcześnie wnieśli do liryki włoskiej, wy
przedzając o kilkadziesiąt lat analogiczny zwrot w sztukach pla
stycznych, pierwiastek miękkości i manieryzmu. Jaki zbytek i prze
pych roztaczano na tych południowych dworach i zam kach, o tern
świadczą dokładnie opisy współczesne festynów, wyprawionych
w Neapolu z okazji przybycia wysłanników króla Zygm unta I
po królowę Bonę. Ta festci ed ingaudio della serenissima donna
liona Sforza, nona regina di Apolonia (sic) zalicza się z pewno
ścią do najwspanialszych uroczystości epoki Odrodzenia; cały
wielki świat królestw a Neapolilańskiego i Sycylijskiego stanął do
asysty przy zamianie pierścionków między zastępcą króla, Stani-
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śłąwem' Ostrorogiem, kasztelanem kaliskim, a Boną i brał udział
w dziewięciogodzinnym bankiecie, danym na ich cześć. W gro
nie weselnych gości była i księżna Francavilla z dworem swoim
ischjańskim, a m argrabia di Pescara należał do świty, odprow a
dzającej now ą królowę polską do Manlredonji.
W tem świetnem otoczeniu, w którem bujność w łoską m iar
kowała i równoważyła powaga żywiołu hiszpańskiego, rosła i rozwi
jała się od lat dziecięcych zaręczona, "a w r. 1509 poślubiona
m argrabiem u di Pescara, słynna Vittoria Colonna. W spólne po
życie nowożeńców trw ało jednak krótko, bo w net burze inwazyj
francuskich wygnały młodego Pesćarę do obozu. W rzadkich
pokojowych przestankach przelotnie i gościem już tylko pojawia!
się on na Ischji. Ale z pola walki dolatywały na cichą wyspę
wieści o rosnącem powodzeniu i sławie szczęśliwego wojownika.
Od bitwy pod Rawenną, po której słał z niewoli młodej m ał
żonce zaginiony dziś niestety Dialogo dam ore swego pióra, chlubnie
się znaczy jego imię w krwawym regestrze wojen w pierwszej
ćwierci XVI stulecia, a największa, rozstrzygająca w tych woj
nach wygrana hiszpańska, zwycięstwo pod Pawją, było w pierw
szej mierze jego zasługą. Dla Yiltorii rósł w nim rycerz, którego
sława opromieniała jej tęsknotę, dla stojących bliżej W łochów
w yłaniała się z niego jakaś przynęcająca, zwycięska siła, którą
posiąść dla ratow ania niepodległości włoskiej było więc godnem
wielkiej spraw y przedsięwzięciem.
Ruchliwy i przedsiębiorczy kanclerz Franccsea Sforzy, Girolamo Morone, był pierwszy, który się w tym celu do rozgory
czonego uprowadzeniem Franciszka I Pcscary zwrócił. Najpierw
naprow adził rozmowę na niewdzięczność cesarza, nie nagradza
jącego jak należy tylu i takich usług, jakie mu Pescara oddał,
a słuchając tegoż skarg, zaognia! jeszcze zręcznem słowem ją 
trzącą się ranę. Następnie wskazał na prąd nurtujący w całych
W łoszech a skierowany przeciw Hiszpanom, i zapytał Pescary,
co o tym ruchu myśli. Zagadnięty d’Avalos odrzekł, że skupie
nie się państw włoskich i aljans ich z F rancją mógłby istotnie
cesaizowi nielada stworzyć trudności i narazić go na u tratę Nea
polu. »Komużby w takim razie .oddano' Neapol?« — zapyla! ta
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jem niczo Morone. »Nie wiem — odrzekł Pescara — ale znalazłby
się łatwo, kloby taki dar przyjął«. »Może — szepnął Morone —
oddanoby go lobie, gdybyś go przyjąć chciał«. Na tern urw ała
się pierwsza rozmowa.
Daremnie ostrzegał dalarjusz Giberli, żeby tych rokow ań
nic prowadzić nadał i nie ufać nazbyt temu, który był bądź co
bądź zawsze jeszcze wodzem wojsk cesarskich. Stymulowani przez
gorącego Morona papież i W enecjam e skłonni byli do dalszych
perlraklacyj, a sam Pescara wznowienia ich szukał. Czy olśniony
blaskiem obiecanej mu korony, był zrazu szczerym, czy leż już
od samego początku zastawiał łydko ze swej strony na sprzysiężonych sidła, tego dociec trudno. Umyślne przewlekanie spraw y
z jego strony świadczyć się jednak zdaje, że po przelotnej może
pokusie, chciał jedynie w niknąć w istotę całego włoskiego spisku,
a w decyzji, czy ma zostać zdrajcą czy szpiegiem, rychło drugą
rolę obrał. Bo Morone, zażądawszy od niego słowa żołnierskiego
i rycerskiego, że dotrzym a tajemnicy, odsłonił mu wszystkie sprę
żyny sprzyśiężcnia: plan polegał na tein', ażeby on, Pescara, roz
broił, albo i w radykalniejszy sposób unicestwił załogę hiszpań
ską, zaczerń wojska papieskie i florenckie, połączone z a n n ją
wenecką, stanęłyby pod jego kom endą; tą siłą miął odpierać
wszelkie dalsze zakusy Hiszpanów na W łochy, bronić im przy
stępu na półwysep, a papież, jako lenno, obiecywał 11111 w n a
grodę Neapol.
Przygotow ania jęły gorączkowo postępow ać naprzód. Za n a
mową i instygacją Klemensa VII zbroili się Szwajcarzy i W ene
cja, a pod wpływem papieskim zbliżała się Anglja do Francji.
Tylko Pescara zwlekał ze stanow czą odpowiedzią, zasłaniał się
skrupułami, żądał dochodzeń, a naw et teologicznych rozslrząsań,
w jakiby się sposób z obowiązków swych w obec cesarza mógł
zwolnić. Soíizm átami szerokich ówczesnych natur starał się go
uspokoić Morone: zapewniał, że sam rozwiąże sobie ręce, składa
jąc wprzód cesarskie urzędy i powierzone mu przez cesarza do
wództwo; oddał mu naw et skrypt, w którym wyhiszczonc były
przyczyny, dla jakich mógł rzekomo bez ujmy czci zdradzić swego
dotychczasowego pana, a w stąpić na tron przez posłuszeństwo

87
wobec papieża, którem u Neapolem, jako papięskiem lennem, roz
porządzać było wolno. Ale należało spieszyć się z decyzją, bo
właśnie Sismondo Santi, sekretarz Alberta Pia z Carpi, jadący
w poselstwie weneckiein na dwór ręgentki Francji, zam ordow any
został przez rozbójników w okolicy Brescii; papiery, które wiózł
i które wtajemniczyć miały dw ór francuski w know any przeciw
Hiszpanom spisek, zaginęły bez śladu i lada chwila mogły się
dostać w rece hiszpańskie. Z tą możliwością trzeba się było li
czyć, aby w danym razie ubiec przeciwnika.
Czy Pescara czekał tylko, aż wszystkie nici tego zawiłego
kłębka we własnej skupi dłoni, czy chciał posiąść wprzód nie
zbite, pisemne dowody spisku, jakich m u Morone owym rozgrze
szającym go skryptem dostarczył, czy wreszcie zląkł się, że go
kto inny, choćby przypadkowy znalazca zaginionych po Sismondzie Santim dokum entów, w wykryciu sprzysiężenia przed cesa
rzem ubiegnie, pierwszeństwa zasługi pozbawi, a co gorzej na
razić zdoła — dość, że we wrześniu wysłał zaufanego swego,
Jana Baptystę Gaslaldo, na. dw ór m adrycki z rozkazem, aby ce
sarzowi istnienie spisku odkrył i o przebiegu i celach tych kno
wań go objaśnił. Że z wątpliwego charakteru własnej roli szpiega
i niemal agenta prowokacyjnego zdawał sobie sprawę, o tern
świadczą własne jego słowa, stosow ane do Karola V. »Nierad
jestem — pisał bowiem — z tych praktyk, ale kiedy przypadek
i konieczność mnie zmusiła, chętnie Miłościwemu Memu Panu
służę, choć nie bez wielkiego wstydu, bo nie taję sobie, że za
winiłem wobec jednej strony, byle nie zawinić wobec lej, której
najwięcej obligowany jestem «. Ale tych praktyk, którym ra d nie
był, i teraz nie zaniechał bynajm niej, lecz je owszem z podw ójną
spełniał gorliwością, konferując naprzem ian z Moronem, z agen
tami papieża i W enecji, aby ich tein nieodzowniej skom prom i
tować, a dokładniej ich zam iary poznać. Zam iarów tych nie lek
ceważył i natarczywie, niemal hardo nalegał na Karola V, aby
nie zwlekał z zawarciem 'pokoju z Franciszkiem I, ale co prę
dzej tę sprawę, chociażby pod warunkiem zrzeczenia się Burgundji, skończył, byle mieć wolne ręce we W łoszech. »Inaczej —
pisał — pożałujesz Najjaśniejszy Panie zwłoki, ale pożałujesz,
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gdy już za! późno będzie. Bo tu we W łoszech, niema nikogo,
ktoby nie drżał przed Twoim Majestatem, ale nikogo także, ktoby
nie przeklinał jarzm a Twego wojska. Nie masz, Najjaśniejszy P a 
nie, przyjaciół w tym kraju, gdzie książę F errary i m argrabia
M antuański równie Ci są wrodzy, ja k książęta Medjolanu lub
Genuy, gdzie Lucca jest bardziej francuską od samego Paryża,
a Siena w net nią będzie, gdzie mało już liczysz sług, którzyby
nie byli znużeni i zniechęceni«.
Równocześnie gotował się Pescara do czynu, koncentrował
rozsiane po Lom bardji załogi hiszpańskie pod Medjolanem i wzm oc
nił je nowym zaciągiem niem ieckich lancknechtów , tłum acząc
ten ruch spiskowcom chorobą księcia m edjolańskiego, F ran
cesca Sforzy, i potrzebą znaczniejszego zbrojnego pogotowia na
w ypadek jego zgonu. W sparty na takiej sile, postanowił zdjąć
m askę: dalsza zwłoka była już niem ożebną, bo z jednej strony
sprzysiężeni niepokoili się zbyt długiem jego wahaniem , z dru
giej podwładni hiszpańscy zaczynali wietrzyć otaczające ich in
trygi i Antonio de Leyva groził otwarcie, że Morona stracić roz
każe. Może wreszcie parła Pescarę ku rozwiązaniu tej sytuacji
własna niemoc, która w sile męskiego wieku pędziła go do grobu:
przed zgonem chciał dokonać dzieła.
Morone zapewniał niejednokrotnie papieża i W enecjan, że
w razie najmniejszego podejrzenia skorzysta z częstych odwiedzin
Pescary u Sforzy na zam ku w Medjolanie, aby go tam przyaresztować. Nie przypuszczał, że sam wpadnie w podobną pułapkę.
W połowie października chory już Pescara wezwał go do Nowary. Kanclerz przybył i zeszli się na nową konferencję. Tylko
tym razem zmusił go m argrabia do obszerniejszej niż kiedykol
wiek relacji, zażądał wyliczenia najdrobniejszych szczegółów co
do planów włoskich i roli, którą jem u w nich wyznaczono. Mo
rone sądził, że zbliża się nareszcie chwila dobicia targu, i jeszcze
raz roztoczył przed nim cały obraz sprzysiężenia, zdwoił nalega
nia, obietnice i przynęty. Z poza kotary słuchał tych zeznań na
stawiony przez Pescarę towarzysz jego, Antonio de Leyva, a podedrzwiami czekali rozkazu żołnierze hiszpańscy. Kiedy więc Mo
rone rzecz swoją skończył i wychodził poza próg kom naty, na
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dany przez Pescarę znak rzuciła się na niego w arta i pojmanego
w trącono do więzienia.
Cięciem tern, którego bezpośredniem następstw em było oblę
żenie nieszczęśliwego Sforzy na zamku w Medjolanie, rozpruł Pes
cara ową m isterną sieć, tak znojnie plecioną przez sprzysiężonych, a wraz z nią zerwały się ostatnie nici, któreby jeszcze
można było w danym razie z Hiszpanją nawiązać. Na obranej
drodze nie było już dla W łochów odwrotu; wszystkich, a w pierw
szym rzędzie Klemensa VII, odsłonił Pescara i wydał na zemstę
cesarza. D ram at ten zaś jest tem ciekawszym, że charakteryzuje
tak dobitnie różnice stojących naprzeciw siebie i ścierających
się ras, typów i epok. W łosi kierują się w nim tradycją qiiattrocenta: akcja dyplom atyczna przem ienia się u nich zaraz w akcję
0 wszelkich znam ionach spisku; w Pescarze widzą kondotjera,
jednego z tych, którym na stróżów dodaw ała W enecja do obozu
proveditorow, Florencja komisarzy, Rzym legatów, bo nikt nigdy
ich pewnym być nie mógł, każdy wiedział, że się żaden z nich
pokusie nie oprze, skoro mu blask korony przed oczyma zabły
śnie. Zapominali zaś Włosi, że czasy się zmieniły, że m inęła bezpoNvrotnie epoka Cannagnoli lub Braccia, Piccinina lub pierwszego
Francesca Sforzy, że we W łoszech, w obec w zrastających, skon
solidowanych potęg sąsiednich, nie było już m iejsca dla nowych
sam ozwańców i małych zdobyczy. Nie zdawali sobie co więcej
sprawy, że Pescara, Lannoy, Alarcon, Leyva, to nie byli najemnicy
dawnego pokroju, ale karni jenerałow ie arm ji cesarskiej, korni
poddam m ajestatu Karola V, Hiszpanie, wychow ani w tradycji
Cyda, oddychający wspomnieniem niedaw nych walk z Maurami
1 snutych na tem tle powieści rycerskich, w których wierność
była synonimem honoru.
Praw da, że ten punkt honoru ograniczał się u wielu z nich,
jak u Pescary, do jednego obowiązku wierności. Zresztą, »choć
nie bez wielkiego wstydu« — no sin mucha uerguenęa — jak
sam d’Avalos do Karola V pisał, pozwalali oni sobie na wszystko.
W ięc jeżeli zrozumiałem jest, że ówcześni Włosi nie zdołali się
rozeznać w różnicy ras, i co mniej łatwem jeszcze, w zmianie
czy postępie czasów, to pojąć przecież trudniej, że zaufali tak
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gładko człowiekowi, klóry z nimi od urodzenia obcował i któ
rego dokładnie znać byli powinni. W szakże ten sam Morone,
który mu się dał usidlić, mówił jeszcze za panow ania Leona X do
Guicciardiniego, że w całych W łoszech nie znajdzie przew rotniejszego, złośliwszego człowieka od F erran la d’Avalos, a Veltori od
daje mu świadectwo, że był »dumny nad miarę, zawistny, niewdzięczny, skąpy, zjadliwy i okrutny, nieludzki i bez religji, jakby
zrodzony na pognębienie W łoch« — nalo proprio per distraggere
/' Italia.
Na ten drugi, tak ostry sąd wpłynęło już zapewne rozgory
czenie W łochów za doznaną od Pescary krzywdę. Ale z -wcześniej
szego świadectwa Morona i innych współczesnych wynika, że
była to wr każdym razie natura tw arda, sucha i okrutna. A prze
cież od potępienia bezwzględnego bronić go będzie zawsze mi
łość, którą wzbudził, żal, który zostawił po sobie w wielkiem sercu
Vitlorii Colonny. Może wdaśnie stąd, że patrzała na niego w per
spektywie ciągłych niem al rozłączeń i oddalenia, że wdęcej sły
szała o ryęerzu i zwycięzcy, niż znała człowdeka, przystroiła go
sobie w wyobraźni w nienależące mu się barw y, oświeciła go
wdasnem, z niej, nie z niego wychodząceni światłem. Ale to uczu
cie dla męża, które lak bogalcm źródłem , tr ^ n ę ło w jej poezji,
nie było, ja k u Pelrarki i jego szkoły, tylko grą słów. I to właśnie
jej rym om tyle dodaje wdzięku. W Owych czasach wybujałości
rozumów, ale oschłości serc, niełatwo natrafić iia ślad szczerze
ludzkiego, serdecznego uczucia. Tern bardziej pociągają rzadkie
pod tym względem wyjątki, jakie się znajduje n. p. w listacli Bal
tazara Castigłione do żony Ippolity Torelli, i wr liście Bibbieny —
o nim i o jego żałobie po przedwczesnej śmierci tejże Ippolity, —
jak dalej w korespondencji uroczej Izabelli d’Este z mężem, tchnącej tak niezwykłą na owe czasy prostotą, a czułą zawsze o m ęża
troskliwością, —-jak wreszcie i przędewszystkiem w każdcm, choćby
potocznem odezwaniu się Michała Anioła, nietylko pienvszego a r
tysty, ale najbardziej, najszczerzej ludzkiego z ludzi, których owa
epoka wydała.
Kiedy zaledwie trzydziestokilkoletni Pescara w krótce po uwięzieniu Morona dogorywał w Medjolanie, pow ołana do loża umie
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rającego męża Vittoria ruszyła z Iscliji na północ. Jeszcze w ciągu
drogi, w Vilerbo, doszła ją wieść o zgonie małżonka. Zawróciła
natychm iast do Rzymu i tam , w klasztorze przy kościele San Silvestro in urbe, szukała schronienia. Z ojcow ską pieczołowitością
.polecał ją Klemens VII opiece zakonnic, nakazując, aby czuwały
nad stroskaną i niosły jej pociechę. Gdyby jednakow oż, dodaje
odnośne breve, w nadm iarze świeżej boleści chciała wdowie szaty
na zakonne zmienić, natenczas miały się zakonnice takiemu za
miarowi sprzeciwić i porozum ieć pierwej z papieżem. Przestroga
była słuszna, bo rtmę czas zabliźnił i Vittoria opuściła m ury
klasztorne. Ale przez długi jeszcze żywot, wśród rozm yślań reli
gijnych i filozoficznych, w obcowaniu z najwyhitniejszemi um y
słami wieku, z Contarinim, z Reginaldem Pole, ¡Michałem Anio
łem, myśl o Zmarłym małżonku, tęsknota za nim pozostała jej
gwiazdą przewodnią. Życie szlachetniało w żalu po tym węźle,
0 którym sama tak pięknie mówi, że ją »wyrwał poza światowe
obłędy i utrzym ał na pewnej drodze cnoty«
questo laccio
. . . mi trae fuor d’ogni mondan errore
E mi tien netta via ferm a d h n o re .

Ślubowała sobie, że w te m uczuciu, w tej »pięknej myśli« wytrwa,
póki życia stanie:
La vita e 1’bel p cnsier m oranno insiem e,

a najpiękniejszy tem u wyraz dała w owym sonecie, w którym
opowiada, jak ze skał Iscliji patrzy na zorzę oprom ieniającą niebo
1 ziemię: tak samo w jej duszy rozpraszają się mgły i za słońcem
myśl wzlata ku ukochanem u w niebiosy ............... »w takiej chwili,
błogiego żaru promień w duszę wnika«
in quel m om ento sente
Lo spirto un roggio dell’ardor beato.

Promień len pada i na przedm iot tej miłości, a czarno rysu
jąc a się na tle dziejów postać m argrabiego di Pescara bieleje
w apoteozie rymów Vittorii Colonny.

IX.

i,

W rogowie Medyceusza.
Śmierć m argrabiego di Pescara była dla W łochów w ypad
kiem doniosłym. Ale przyszła za późno, skoro zdążył 011 przed
zgonem odkryć ich cele i zam iary cesarzowi, a za wcześnie,
kiedy konfederaci nie byli jeszcze gotowi, aby pod nieobecność
Karola de Lannoy i Bourbona zgnieść pozbawioną teraz naczel
nego dowódcy załogę hiszpańską w Lom bardji. Tym czasem zaś
położenie, wytworzone bitw ą pod Paw ją, miało ulec zmianie.
W połowie stycznia 152(5 r. podpisał bowiem Franciszek I trak tat
m adrycki, zw racający mu wolność. W arunki były tw arde i upakarzające; slypulowały zw rot Burgundji, hrabstw Charoláis i Auxonne, zrzeczenie się wszelkich praw do Neapolu, Medjolanu
i Genuy, odebranie Henrykowi d’Albret tytułu króla Nawarry, od
danie Bourbonowi i jego wspólnikom wszystkich zabranych im
ziem i włości; zobowiązywały wreszcie króla do udzielenia zbroj
nej świty Karolowi V w chwili, kiedy ruszy na koronację do
W łoch. Ale, jak mówi tak słusznie znakom ity historyk średnio
wiecznego Rzymu, Reumonf, nic lepiej nie znamionuje owych
czasów i spaczenia ówczesnych pojęć, jak to nieustanne przeci
wieństwo słowa i czynu: »Papież, cesarz, król, książęta, dowódcy
i ministrowie idą w tern o lepsze; labirynt traktatów i przeciwtraktatów , przymierzy, które nie kładą tam y dalszemu porozu
miewaniu się z nieprzyjacielem, zawieszeń broni i zaw artych po
kojów, nie przeryw ających wojny; w ahanie się, niedowierzanie
i brak uczciwości wszędzie« —• oto praw dziw a sygnaturą epoki.
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Tak samo miała się rzecz z traktatem m adryckim . W wigilję
podpisania go zwołał Franciszek I do Alkazaru, gdzie go więziono,
przybyłych z Francji wysłanników królowej regentki i odebraw szy
od nich naprzód przysięgę tajemnicy, zaprotestow ał solennie prze
ciw punktacjom , które miał nazajutrz podpisać, zastrzegając się,
że jako wymuszone na więźniu, wiązać go nie mogą. Uspoko
jony tym szczególnym rezerw atem w poczuciu swej czci rycer
skiej, o którą przecież był zawsze tak wielce dbały, zwlekał
zrazu po odzyskaniu wolności z ratyfikacją traktatu, k tóra we
dle umowy na pierwszej stacji francuskiej, w Bayonne, nastąpić
miała. Za przybyciem zaś w głąb kraju, do Cognac, na dalsze
nalegania posłów cesarskich oświadczył wręcz, że zawartego
w Madrycie traktatu ratyfikow ać nie będzie, lio wym uszona na
nim obietnica odstąpienia BurgUndji stanowi w arunek zbyt twardy,
który należy złagodzić, czyli według własnych jego śmiałych słów
»sprowadzić do rozsądku i uczciwości« -— réduire ci redson et
honneśtetć.
Łatwo pojąć, co to postanow ienie królewskie znaczyło dla
W łochów. W ielka i szlachetna, choć, jak dowiódł rozwój w ypad
ków, za późna myśl Klemensa VII ratow ania niepodległości wło
skiej zdaw ała się znów bliską wcielenia. Bo równocześnie z po
słami hiszpańskimi stanęli w Cognac* wysłannicy papiescy i w e
neccy. Z wolnym, a już otwarcie przeciw cesarzowi występują
cym Franciszkiem I rozpoczęły się układy w celu zawarcia oddaw na przygotowanej, negocjacjam i o uwolnienie króla z niewoli
opóźnianej, wykryciem spisku przez Pescarę na chwilę niemal
że zwichniętej ligi opiekuńczej dla Włoch. Podstaw y jej określa!
sam papież: pozornie m iała ona na celu przywrócenie i ustalenie
pokoju w świecie chrześcijańskim i dlatego zaproszonym był do
przystąpienia do niej i cesarz; w istocie ostrze skierow ane było
właśnie przeciw cesarzowi. Bo w w arunkach zastrzegano, że
Sforzy zwróconą będzie zupełna i wolna własność księstwa medjolańskicgo, że Karol V oddanych mu na zakładników traktatu m a
dryckiego synów królewskich za stosownym okupem uwolni, że
wreszcie cesarz przybędzie na koronację do W ioch tylko z taką
świtą, jak ą papież i W enecjanie za zgodną z ogólnem bezpie
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czeństwem uznają. Że Karol V takich w arunków nic przyjmie,
to wiedziano oczywiście zgóry: samo wezwanie go do współdzia
łania było raczej wyzwaniem, rzuceniem mu rękawicy.
Toteż właściwą treścią układu zaw artego w Cognac w dniu
22 m aja 1526 r., a stw arzającego tak zwaną Świętą Ligę, było
zagw arantow anie przez kontrahentów sił, m ających stanąć prze
ciw Hiszpanji. Klemens VII za siebie i za Florencję zobowiązy
wał się dostarczyć 800 pancernych, 700 lekkiej jazdy i 8.000
piechoty; W enecjanie 800 pancernych, 1.000 lekkiej jazdy i 8.000
piechoty; książę m edjolański 400 pancernych, 300 lekkiej jazdy
i 4.000 piechoty. Franciszek I obiecywał zaś uiszczać miesięcznie
papieżowi i W enecjanom 40.000 • talarów na zaciąg żołnierza
szwajcarskiego, a własną armję, wzm ocnioną odpowiednią arlylerją, pchnąć za Pireneje. Równocześnie połączoną flotą francu
ską, wenecką i papieską, obok których stanąć m iał z własnemi
okrętami wzięty na żołd papieski Andrzej Doria, chciano uderzyć
naprzód na Genuę, polem, po rozbiciu wojsk cesarskich w Lombardji, na Neapol, który, jako lenno papieskie, wróciłby w len
sposób do wolnego rozporządzenia Klemensa VII. Anglja nie
uczestniczyła w układach. Ale cel ich, położenie lam y zbytniemu
rozrostowi potęgi hiszpańskiej, był po myśli Henryka VIII, a sympatje jego po stronie Ligi, -która go m ianowała swym protekto
rem i do której miał przystęp otwarty.
Zawarcie Świętej Ligi napełniło otuchą serca W łochów. Po
zawiedzionych nadziejach z lat ubiegłych, w ostatniej chwili zja
wiał się ratunek, tym razem, zdawało się im, niechybny. Zapał
ogarniał naw et spokojniejsze, trzeźwiejsze umysły. »Potomkowie
zazdrościć nam będą — pisał datarjusz Giberli do biskupa z Veruli, — że im nie było 'dauern żyć w naszych czasach, że nie za
znali takiego szczęścia, nie uczestniczyli w lakiem przedsięwzię
ciu«. Ale jeżeli przedsięwzięciu temu nazbyt ufał, to trafnie oce
niał rozstrzygającą jego doniosłość, kiedy dodawał, że »tym ra
zem nie rozchodzi się o m ałą zemstę, o punkt honoru, ani o po
jedyncze miasto, ale o wolność lub wieczną niewolę Italji«. Za,
jego wpływem przyspieszono akcję i jeszcze przed ostateczną
\ ratyfikacją traktatu z Cognac posunął papież wojska swoje i flo-
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renckie ku Piacenzy, W enecjanie nad brzegi Addy. Kości byty
rzucone i z podniesioną przyłbicą staw ał Klemens VII z Floren
cją i W enecją w obronie niepodległości włoskiej przeciw Hiszpanji. Tylko nieszczęściem jego było, że wojska weneckie prowadził
jako gonfalonjer rzeczypospolitej człowiek, którem u dla godności
i reputacji wojennej naczelne nad całą arm ją Ligi przyznano do
wództwo, a którem u on, Medyceusz, najmniej był ufać powinien.
Kto zwiedzał galerję Uffizi we Florencji, tego uderzył z pew
nością wspaniały portret Tycjana, jedno z jego arcydzieł, zdobiący
środkow ą ścianę sali weneckich mistrzów. Okuty w ciemną stal,
z buław ą dowódcy w ręku, stoi mężczyzna w sile wieku, o nie
zwykle wymownym i charakterystycznym wyrazie w rasowej, lecz
twardej i jakby czarną myślą zmroczonej twarzy. Bujne kiiicze
włosy i broda okalająca policzki uw ydatniają jeszcze silniej tru
pią niem al bladość liców, którym zm arszczka, przecinająca sze
roką brózdą czoło, nadaje znamię surowe i ostre. Z rozw artych
szeroko z pod puszystych brwi oczu patrzy indywidualność zna
cząca, ale zagadkow a, jak zagadkow ą była' w tych najcięższych
dla Rzymu i W łochów latach rola tego Francesca Marii della
Rovere, księcia Urbinu, którego ten portret przedstaw ia.
Ojcem jego był Giovanni della Rovere, brat Juljusza II,
m atką Giovanná di Montefellro, przez którą stał się dziedzicem
księstwa Urbino. I stryj, wielki papież Juljusz, i wuj, ostatni
z Montefcltrów, Guidubaldo, z szczególną troskliwością w ycho
wywali młodzieńca, częścią w Rzymie, wśród wspaniałości wa
tykańskiego dworu, częścią w Urbino, gdzie wokoło rozumnej mał
żonki Guidubalda, Elżbiety Gonzaga, skupiało się grono najw y
kwintniejszych umysłów owej epoki we W łoszech, grono, któ
rego w ytw orny obraz odtworzył B altazar Castiglionc w niezrów
nanym swoim Cortegiano. Ale dzikie i ns tynk la młodego Rovera
dziwnie musiały odbijać od tonu i atm osfery tego wyborowego
dworu, jakim był dwór Montefeltrów, a popędliwość pupila nie
m ałych opiekunom przysparzać kłopotów. Chłopięciem niemal za
sztyletował on w Urbinie niejakiego Andrea Bravo, kochanka sio
stry swej, hrabiny da Varano, a w kilka zaledwie lat później już
drugie spełniał m orderstwo. Działo się to w pam iętnem lecie
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1511 r. »Barbarzyńcy«, których Juljusz II z niezłomną swą energją poza Alpy z półwyspu wym ieść pragnął, znów hardo podno
sili głowy. Papież wysłał kardynała Alidosi, wszechmocnego przez
chwilę faworyta, a z nim księcia Urbitiu, na obronę zagrożonej
przez m arszałka Trivulzio Bolonji. O brona zbyt niedołężna zgo
tow ała łatw y trium f arm ji francuskiej: znienawidzeni przez pa
pieża Benlivogliowie wrócili do Bolonji, hrabina Franceśca Pico
do zdobytej świeżo i z takim trudem pod osobistą kom endą Jułjusza II Mirandoli, Alfons d’Este zajął ponownie Modenę. Dla sta
rego papieża był to cios najdotkliwszy, obracający w jednej
chwili wniwecz m ozolną pracę lat kilku. Kiedy więc baw iącem u
w Rawennie doniesiono o tym pogromie, w pierwszym porywie
gniewu oświadczył zgrom adzonym kardynałom , że stracić każe
bratanka, na którego chytry Alidosi zrzucał całą winę klęski.
W kilka dni potem sam książę Urbinu stanął przed papieżem,
aby się oczyścić z zarzutów. Juljusz II przyjął go gniewnie, obsy
pał obelgami, a obelgi zaostrzył groźbą. Z burzą w mściwem
sercu, w którem w rzała gwałtowna krew Roverów, wypadł F ran
cesco Maria na ulicę, a natknąw szy się na zdążającego przypad
kiem w tejże samej chwili ku kw aterze papieskiej kardynała
Alidosi, rzucił się na niego i z okrzykiem: »Masz twoją zapłatę
zdrajco!« — przeszył go naw ylot szpadą.
Nic wprawdzie znamienniejszego dla owej epoki, jak ten chór
pochwalny wszysjSafch praw ie ówczesnych pisarzy włoskich, wznie
siony z okazji śmierci znienawidzonego powszechnie Alidosiego
na cześć księcia Urbinu. Nawet cichy mistrz ceremonji, Paris de
Grassis, wyszedł z lego powodu na chwilę ze zwykłej równowagi
i dyskretnej przedm iotowości, wielbiąc »dobrego Boga za spra
wiedliwe wyroki«, za »dozwolenie« spełnienia takiego czynu. Ta
współczesna opinja publiczna zaważyć też m usiała na szali
w ciągu wdrożonego natychm iast przeciw m ordercy procesu. Ale
jeżeli z tej sprawy wyszedł cało, to zawdzięczał to w pierwszej
linji opiece starego papieża. Bo sędziowie liczyć się musieli z fak
tem, że choć Juljusz II nie zwykł był protegow ać nepotów, a zrazu
na Franceśca Marię gwałtownym zawrzał gniewem, to do niego
jednego żywił przecież zawsze w głębi surowego serca jakieś.

FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE,
KSIĄŻE URUINU.
P o rtre t T y c ja n a w G alerii Uffizi we F lo ren cii*
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cieplejsze uczucie rodzinne. Śmierć papieża, która nastąpiła
>v rok potem, była więc dla bratanka tern sroższym ciosem, żc
następca Juljusza, Leon X, mógł zawsze dla własnych politycz
nych celów dawne inkrym inacje wznowić, a wznowił je istotnie,
kiedy mu Francesco Maria odmówił zbrojnej pom ocy w chwili
inwazji francuskiej z 1515 r. Bezkarność w obec lenników pań
stw a papieskiego mściła się zawsze srodze na papieżach i słusz
nie Leon X powtarzał, że jeżeli w tym wypadku księcia Urbinu
nie ukarze, nie będzie tak słabego książątka w okolicach Rzymu,
któreby mu na przyszłość nie stawiało czoła. Ale karę obmyślił
najdotkliwszą, bo przypom inając dawne zbrodnie i w ytykając
winnemu świeże nieposłuszeństwo, wyzuł go z lenna. Żc się atoli
przy tern nietylko i pewnie nie tyle rozchodziło o w ym iar spra
wiedliwości za dawne winy i o napiętnowanie nowych, co o za
dośćuczynienie rodzinnym am bicjom medyceuszowskim, tego do
wodzi fakt, że księstwo urbinackie przeszło w posiadanie bra
tanka papieskiego, młodszego Lorenza de’Medici. A ta słuszna, czy
niesłuszna spoljacja długoletnich urbinackich lenników zaszko
dziła nietylko samem u Leonowi X, pozbaw iając go zaufania in
nych państw italskich, lecz pomściła się dotkliwiej jeszcze na
jego następcach. Bo Francesco Maria gromadził w głębi mściwej
duszy ogrom nienawiści przeciwko tym Medyceuszom, którzy
niegdyś, w czasie własnego wygnania z Florencji, zażywali tak
szczodrej gościnności Montefeltrów w Urbino, a laką ich dzie
dzicowi odpłacali się teraz krzyw dą; chociaż mu zaś za Hadrjana VI zwrócono zagrabione księstwo, w Klemensie VII wi
dział on znów przedewszystkiem znienawidzonego Medyceusza,
i to w dodatku tego właśnie, który przy zajęciu Urbinu jako kardynał-legat przeciw niemu w ojska papieskie prowadził.
•Tylko w ten sposób wytłom aczyć sobie m ożna dwuznaczne
postępowanie Francesca Marii w roli dowódcy Świętej Ligi w la
tach 1526 i 1527. Praw da, że stał on w pierwszej linji na czele
wojsk W enecji, a W enecja, utrzym ując jedyną stałą na półw y
spie arm ję, nie lubiła jej narażać i używała częściej za straszaka,
niż za taran, szczególnie kiedy po ciosach, zadanych przez Ligę
z Cambrai, pozoram i siły i zdrowia, pokryw ać przyszło PrzeZdzisław Morawski S a c c o di R o m a .
7
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świetnej Rzeczypospolitej niejedną niezabliźnioną jeszcze ranę.
Praw da także, że kunktatorstw o było głównem znamieniem do
wódców w bezkrw aw ych średniowiecznych w ojnach włoskich
i że ostatniego wielkiego z tej epoki wodza, Prospera Colonnę,
już współcześni drugim Quintusem Fabiusein zwali. Ale w spóź
nieniach, zwłokach, przeryw aniach rozpoczętej akcji, a bezczynności w' chwilach decydujących, ^kunktatorstwo księcia Urbinu, jako
dowódcy Świętej Ligi, m a jakieś inne, głębszą racją spowodo
wane, podejrzane znamię. Choć więc Luigi Guicciardini tłom aczy
go w charakterystycznym zwrocie, »że z przezorności, czy z n a
tury był nieprzyjacielem niebezpieczeństwa« — per troppa priidenza o per natura inimico de'pericoli — to przesadne zwłoki i fa
talna bezczynność w chwilach, kiedy takie niebezpieczeństwo za
grażało papieżowi, jak już w r. 1526, a bardziej jeszcze w na
stępnym, zdają się wskazywać, że był on przedewTszystkiem mści
wym wTOgiem Medyceusza i że tern uczuciem kierował, a raczej
umyślnie i ze złą w iarą hamowrał swre kroki.
W ojskom Ligi sprzyjały z początku Warunki pomyślne. Bour
bon i Lannoy bawili bowiem jeszcze na dworze Karola V w Ma
drycie, załogą zaś cesarska w Lom bardji pozbawioną była naczel
nego wodza. Sforza bronił się dzielnie na zam ku medjolańskim,
a ludność miasta, doprowadzona do rozpaczy okrucieństwem
żołnierzy hiszpańskich, choć rozbrojona przez obaw iających się
wciąż rebelji najezdników, była zdolna dó wszelkich poświęceń
dla sprawy niepodległości, byle tylko skądkolw iek zaśw itała jej
nadzieja pomocy. Prócz tego cała obca załoga w Mcdjolanie,
złożona z Hiszpanów i lancknechtów niemieckich, liczyła zaledwie
8.000 ludzi, a arm ja konfederatów składała się z 20.000 piechoty,
2.000 pancernych i 2.000 lekkiej jazdy; do wojska papieskiego
przyłączył się bowiem ze słynnym swym najem nym oddziałem
Giovanni de’Medici, ów ostatni kondotjer włoski w'w ielkim stylu,
którego głośne w całych W łoszech bandę nere, tak od żałoby
przywdzianej po śmierci Leona X zwane »czarne chorągwie«, do
pom agały zawsze, często rozstrzygały o zwycięstwach z lat ostat
nich. Dla konfederatów był to nabytek tern cenniejszy, że cho
dziło w pierwszej linji o ubieżenie nieprzyjaciela, a Giovanni delle
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Bandę Nere, jak tego Medyceusza powszechnie W łosi nazywali,
znany był przedewszystkiem z szybkości postanow ień i błyska
wicznego ich wykonania. Zresztą, choć młody jeszcze, był on już
wypróbowanym, doświadczonym wodzem, a osobistą odwagą wle
wał otuchę i ufność w otoczenie. Sam z dum ą o sobie mawiał, że
nigdy na swoich ludzi nie woła »naprzód«, tylko zawszę »za mną«.
Zdobycie fortecy Lodi przez W enecjan było świetnem roz
poczęciem kam panji, dawało konfederatom silną podstaw ę do
dalszych operacyj wojennych w Lom bardji, umożliwiało wojskom
papieskim natychm iastow e przekroczenie Padu i złączenie się
z arm ją wenecką. Złączenie to nastąpiło istotnie i w ojską Ligi
były już tylko o dwadzieścia mil oddalone od Medjolanu. Jednym
śmielszym zam achem można było zgnieść słabszą załogę hiszpań
ską. Do tego parł przede wszy s tk iem na radzie wojennej wielki
historyk florencki, Francesco Guicciardini, który jako legat pa
pieski towarzyszył wojsku. Bardziej jeszcze rw ał się do czynu
Giovanni delle Bandę Nere który był, wedle słów tegoż Guicciardinicgo, »nerwem i duszą« obozu konfederatów . Ale zaraz na
wstępie rozpoczęły się. fatalne w ahania księcia Urbinu. Powoły
wał się na długoletnie doświadczenie i przestrzegał, że, choć li
czebnie silniejsza, włoska piechota nie potraii jednak staw ić czoła
w ypróbowanej piechocie hiszpańskiej i zwycięskim dotąd zawsze
lanckuechtom . Postanow ił więc czekać na przybycie obiecanego
zasiłku szwajcarskiego, sam zaś żółwim krokiem, robiąc co drugi
dzień zaledwie trzy do czterech mil, ciągnął pod Medjolan. I rze
czywiście m ały oddział Szwajcarów, straż ich przednia, połączyła
się z arm ją Ligi w San Martino, ale zwłoka ta spraw iła, że w y
słany tymczasem z Madrytu do Lom bardji jako nam iestnik cesar
ski Bourbon, w chwili kiedy konfederaci stali zaledwie o trzy
mile od Medjolanu, zdołał ich ubiec i wejść do m iasta.
W szelako i po przybyciu Bourbona położenie armji cesarskiej
było równie krytyczne. Bo Bourbon przyprow adzał tylko S00 żoł
nierza, liczebnie słaba załoga musiała natom iast oblegać nadal
Sforzę na zam ku m edjołańskim, trzym ać na wodzy buntujący się
lud i teraz w dodatku staw iać czoło nadciągającem u nieprzyja
cielowi. Zdawało się więc dowódcom Ligi, że za przybyciem ich
V
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pod Medjolan wojsko cesarskie, podobnie jak w roku ubiegłym
za pojawieniem się Franciszka I pod m uranii m iasta, bez wy
strzału je opuści. Przez chwilę i sam książę Urbinu dzielił tę
ufność i 7 lipca podprowadził arm ję pod Medjolan. Ale zam iast
uderzyć z całą siłą na słabe mury miasta, z trzech arm at tylko,
choć miał ich więcej, ostrzeliwanie rozpoczął. W ystarczyło i to,
ażeby wzniecić popłoch wśród świadomej swej słabości załogi,
i dowódcy cesarscy już sic zabierali do odwrotu, kiedy przy przy
stawianiu drabin pod m ury m iasta kilku żołnierzy arrhji konfederackiej padło od strzałów hiszpańskich. Natychm iast wstrzymał
Francesco Maria wszelkie dalsze ruchy, a zwoławszy wieczorem
pułkowników Ligi na naradę, oświadczył im, że powierzonej so
bie arm ji weneckiej darem nie narażać nie myśli, że Medjolan
w danych w arunkach zdobytym być nie może i że należy co
prędzej w cieniu nocy dokonać odwrotu, zanim Hiszpanie zato
czą działa na wały. Próżno zaklinał Guicciardini, żeby nie wy
puszczać z ręki lej jedynej okazji, która się już mogła nie po
w tórzyć; próżno sarkał gwałtowny Giovanni de’Medici, pytając
llardo, przed kim mu właściwie każą uciekać; zagadkowo uporny
Francesco Maria z lekceważeniem traktow ał pierwszego, jako czło
wieka pióra, drugiego, jako niedoświadczonego zapaleńca, i w nocy
wojsko Ligi w obec osłupiałej ze zdziwienia załogi hiszpańskiej
w ykonało niewytłumaczony, srom otny odw rót ku Marignano. Veni,
vidi, fugi — powtarzali konfederaci, złorzecząc szefowi Ligi, który
tern dwuznacznem postępow aniem łamał jej siły w zarodku.
W e W łoszech małoduszność ta księcia Urbinu, ja k sądzili
jedni, a zła jego wiara, jak podejrzywali drudzy, tern gorsze wy
wołały wrażenie, że odw rót wojsk konfederackich z pod Medjolanu zeszedł się właśnie z oficjalnem ogłoszeniem Świętej Ligi
w Rzymie i w W enecji. Klemens VII zerwał z dótychczasowem
wahaniem i brał się energicznie do dzieła, a jeszcze w początku
czerwca na zapytanie księcia di Sessa, posła hiszpańskiego, czy
istotnie Liga jest zaw artą i czy papież o wojnie myśli, odpowie
dział śmiało, że jeżeli będzie wojnę chciał wypowiedzieć, »po
znają to nieprzyjaciele po brzęku trąb wojsk papieskich«. Ka
rol V nie tracił wszelako nadziei, że m u się choćby w ostatniej
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chwili uda oderw ać Rzym od przym ierza zawartego przeciw Hiszpanji, a z gfębokiem znawstwem charakterów i stosunków wło
skich postanowił W łochów przeciwko W łochom wygrać. Zachęcała
go do tego czujność popleczników spraw y cesarskiej, których mu
pom iędzy W łocham i nie brakło, a którzy nie zakładali rąk, lecz
przeciwnie, narzucali się z gotowością do usług. Na czele ich stał
znów, party burzliwym swym tem peram entem i nienawiścią do
Klemensa VII, Pom peo Colonna. Przez umyślnego w ysłannika na
dw ór m adrycki kazał on cesarzowi donieść, »że podejm uje się
wygnać papieża z Rzymu, a podburzyć Florencję, Sienę i inne
m iasta przeciw Jego Swiętobliwości«. Karol V przyjął skwapliwie
tę cenną obietnicę do wiadomości i na tem tle jął snuć subtelny
plan zemsty swej na Klemensie VII.
W celu w ykonania tego planu pojaw ił się w ciągu lata 1526 r.
Don Ugo di Moncada, jako nadzwyczajny poseł cesarski w Rzy
mie. W wyborze posła miał Karol V szczęśliwą rękę, bo Mon
cada wzrósł był w obcowaniu i służbie Cezara Borgii, a w lej
szkole wyuczył się najlepiej owej sztuki podbijania sobie pod
stępem lub przem ocą ludzi, którą Machiavelli podziwiał w pro
totypie swojego »Księcia«, w groźnym synu Aleksandra VI. Jako
uczeń takiego mistrza, miał znow u Hiszpan zastaw iać sidła na
W łochów. Misja jego była podwójna, a część jej pierwsza ugo
dowa. Przez kilka dni trwały narady w W atykanie. Moncada obie
cywał, że spraw y włoskie po myśli Klemensa VII ułożone zo
staną, że naw et Sforza za drobnem zadośćuczynieniem wobec
cesarza odzyska swoje księstwo, lecz warunkiem miało być bez
zwłoczne wystąpienie papieża z Ligi zawartej w Cognac; w prze
ciwnym razie staw ał się on jaw nym wrogiem cesarza, zmuszał
go, jak to Moncada z naciskiem zaznaczał, do użycia wszelkiej
broni dla dobra i reform y Kościoła; niechby więc papież rozw a
żył, na jakie się naraża niebezpieczeństwa wobec wzrastającego
wpływu Lutra i Niemców, zbierających się właśnie na sejm w Spirze, a wołających o sobór.
Groźba była nie dwuznaczna, a wobec głowy Kościoła tra 
giczna tem pierwszem, nie dwuznacznem również, wygraniem
spraw y reform acyjnej przeciw papieżowi. Klemens VII miał znów
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chwilę w ahania i znów z dwóch przeciw nych sobie biegunów
politycznych, od Schom berga i Gibertiego, zasięgnął rady. Prze
ważyły namowy drugiego, a zresztą szlachetna myśl ratow ania
niepodległości włoskiej w ryła się była tak głęboko w serce i umysł
papieża, że rad był nie m óc się już cofać. Toteż na ostalniem
posłuchaniu oświadczył kategorycznie posłom cesarskim, że zwią
zany słowem, dochowa wierności Lidze. Z groźbą na ustacli
opuścili Hiszpanie W atykan, ażeb y tem dobitniej zaznaczyć lekce
ważenie w obec papieża, zabrał książę di Sessa spotkanego przy
padkiem u bram w atykańskich, znanego w całym Rzymie ulicz
nego błazna i posadziwszy go na koniu za sobą, w takiem tow a
rzystwie powrócił do domu.
Z tą chwilą rozpoczynała się druga część m isji Moncady.
Bo w udzielonej mu na drogę instrukcji polecał Karol V wyraź
nie, aby w razie rozbicia się układów z papieżem, zniósł się na
tychm iast potajem nie z kardynałem Colonną i ażeby ten »jakoby
od siebie« — come de si mismo — wywiązał się z danej co do
piero obietnicy. M oncada i Sessa udali się więc do Neapolu i do
leżącego bliżej Marino, jednej z licznych rezydenćyj Colonnów.
Na czele rodu stali teraz Yespasiano, syn Prospera, i Ascanio,
syn Fabrizia Colonny. Pierw szy był panem na Fondi i T raetto,
dwóch głównych posiadłościach domu. Po ojcu odziedziczył on
zamiłowanie do życia wojskowego, a choć mu zdolnościami nie
dorównywał, zaliczano go przecież do lepszych wojowników
owych czasów. Owdowiawszy po śmierci pierwszej małżonki,
Beatricy Appiąni, właśnie w tym roku 1526 zaw arł był powtórne
śluby z piękną i rozum ną, a później, w czasach kontrreform acji,
słynną z żywego udziału w wielkiem dziele odrodzenia kościel
nego, Giulią Gonzagą. Szefem drugiej linji dom u był Ascanio,
m ałżonek znanej powszechnie z rafaelowskiego portretu pięknej
Giovanny Ąrragońskięj, z którą zresztą, będąc sam najgorszych
obyczajów, w wiecznej żył niezgodzie. Zabobonne nauki średnio
wieczne wychodziły już wprawdzie w wyższych W arstwach wło
skich z mody, mianowicie odkąd Leon X wychłoslał je lekką
m edyceuszowską ironją, kiedy alchemikowi, składającem u u jego
stóp w' nadziei sutej nagrody tra k tat o alchemji, w ręczyć kazał
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pustą sakiewkę z poleceniem, aby ją rezultatem wielkich swych
wynalazków napełnił. Astrologja. i alchem ja pokutowały przecież
jeszcze tu i owdzie, a Ascania Colonnę, zawodowego alchemika,
przypraw ić miały zczasem o ruinę ogromnej fortuny. Ohok Ve
spasiana i Ascania stali Marcello i Giulio, a dalej okrutny Marzio
i wojowniczy biskup z Ricti, Scipione Colonna.
Ale duszą i sprężyną domu był zawsze w ystrzelający ponad
wszystkich Colonnów wygórowaną am bicją i gorączkową ruchli
wością kardynał Pompeo. Innych jednać sobie mógł Moneada
obietnicą większej lub mniejszej łaski cesarskiej. Kardynał Pom 
peo — nomo di poca religione — jak go jeden ze starszych hi
storyków włoskich nazywa, grał o świetniejszą staw kę, bo o tiarę
papieską. Zaczęło się od tajemniczych narad w Marino i odrazu
wszyscy Colonnpwie, m ający włości swoje na południu państw a
papieskiego, poczęli się zbroić. Niebawem Anagni, należące do
papieża, wpadło w icli ręce i w całej Kampanji, a naw et w sa 
mym Rzymie, wszczęły się niepokoje. Ruch ten wzbudzał w Kle
mensie VII tem słuszniejsze obawy, że jeszcze w m aju tego sa
mego roku w ytraw ny polityk, Alberto Pio z Carpi, przestrzegał
go był przed najazdem Colonnów. Papieża położenie było zaś ze
wszech miar krytyczne, bo utrzym anie arm ji w Lom bardji i floty
Andrzeja Dorii nad wybrzeżem liguryjskiem pochłaniało szczupłe
zasoby skarbu rzymskiego i na nowe zaciągi ledwie już starczyło
środków, koncentrow anie wojsk w Rzymie ogalacało natom iast
zagrożone powszechną wojną państw o papieskie.
Tem chętniej przyjął więc Klemens VII uczynione mu w po
łowie sierpnia propozycje pokoju. Do tej misji wyznaczyli Moneada
i kardynał Pom peo Vespasiana Colonnę, którem u Klemens VII
najwięcej ufał. T raktat zaw arto 22 sierpnia: Colonnowic zwracali
papieżowi Anagni i zobowiązywali się cofnąć wojska w Neapolilańskie; gdyby ich kiedykolwiek służba cesarska zmusić miała
do chwycenia broni przeciw papieżowi, obiecywali zrzec się przed
tem. wszelkich lennictw domu swego, leżących w państw ie papieskiem. Papież ze swej strony cofnął wydane na kilka tygodni
przedtem przeciw kardynałow i Colonnie monitorinm i, ufny w moc
zaw artych układów, wstrzym ał natychm iast nowe zaciągi, część
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wojska, ściągniętego do Rzymu, posłai pod Genuę dla wzmocnie
nia i ułatwienia ruchów wojennych Andrzeja Dorii, sam zaś dla
osobistej obfony zatrzym ał w Rzymie zaledwie trzystu ludzi. Na
to tylko czekali Moneada i Pom peo Colonna. Zapewniając siebie
i drugich, że obowiązki w służbie cesarskiej łanną wszelkie inne
dane obietnice, z gorączkowym pośpiechem wzięli się do dzieła.
Za ich nam ow ą, a w największej tajemnicy, jęli się natychm iast
wszyscy Colonnowie zbroić i w połowie września stali już na czele
ośmiuset jeźdźców i trzech tysięcy piechoty, a wszystkie wąwozy,
otw ierające się na Kampanję, były w ich ręku. W ogołoconym
z wszelkiej obrony Rzymie nie przewidywano tymczasem zdrady
i uspokojony od lej przynajmniej strony, zwracał papież cala
uwagę na toczącą się na północy wojnę.
Nagle w nocy z 19 na 20 września, po błyskawicznym m ar
szu, stanęli Colonnowie pod m uram i Rzymu i przez bram ę Laleraneńską, którą zastali otw artą, wkroczyli do m iasta. Punkt zborny
był na placu ŚŚ. Apostołów, przed pałacem Colonna, gdzie sta
nął kardynał Pom peo i inni przywódcy ruchu. »Lud rzymski —
mówi Paolo Giovio — patrzał spokojnie na konnicę i piechotę,
przeciągającą w ordynku, a rzemieślnicy bez obawy, nie zamy
kając nawet sklepów, rozsiani ponad Tybrem , przyglądali się m a
szerującem u przez Janikul wojsku; kardynał Pom peo rozesłał był
bowiem na ulice trębaczy, którzy napominali lud, aby się nie bal,
bo Colonnowie nato tylko chwycili za broń, aby wyzwolić Rzy
m ian z pod jarzm a skąpego papieża«. Przez Ponte Sislo dostali
się natychm iast najeźdźcy na drugą stronę Tybru i uderzyli na
bram ę San Spirito, prow adzącą do W atykanu. Stefano Colonna
z Palestriny, jedyny członek z rodu Colonnów stojący po stronie
papieskiej, z garstką żołnierzy zdołał wytrzym ać pierwszy im pet
i nie oddał bramy, ale szturm ujący rzucili się ku lewej stronie
i przesadziwszy słabe mury, okalające dzielnicę Leonińską,
w mgnieniu oka zalali Borgo.
Nad ranem doniesiono papieżowi, co zaszło w mieście. Był
on bez wojska, niemal bez straży, zdany na łaskę i niełaskę wroga.
W takiem samem położeniu, o dwa wieki wstecz, znalazł się był
wielki jego poprzednik, Bonifacy VIII w Anagni: opuszczony od
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wszystkich, rzekł, że wzięty ja k Zbawiciel zdradą, przynajmniej
jako papież um ierać pragnie, i zasiadł na tronie, przybrany w ponlyfikalne szaty, z tiarą na głowie, a z krzyżem i kluczam i Piotrowemi w rękach; tak zastali go, wtargnąw szy do zamku, Nogaret
i Sciarra Colonna, ci dwaj »nowi łotrowie« ;— nuoui ladroni —
jak ich Dante nazywa. Podobnie Klemens VII chciał zrazu ocze
kiw ać najeźdźców, w ogołoconym z wszelkiej straży W atykanie.
Z przyw ołanych naprędce kardynałów, Campeggi i Cesarini podą
żyli na Kapitol, żeby wezwać lud rzymski na pom oc papieżowi.
W ezwanie nie odniosło skutku: potajem nie zawsze wszelkim nie
sfornym żywiołom, a przedewszystkiem Colonnom sprzyjający,
Klemensa VII natom iast za tw ardą politykę fiskalną nie lubiący
lud,, nie dał się poruszyć. Z innej strony kardynałow ie Cibo i della
Valle pospieszyli jako parlam entarze naprzeciw najeźdźców. Ale
rozzuchwaleni Colonnowie nie dali im naw et przyjść do słowa.
Ulegając prośbom otoczenia, a zebrawszy naprędce najcenniejsze
kosztowności, z garstką kardynałów i prałatów schronił się wtedy
Klemens VII przez kryty krużganek do Zam ku św. Anioła.
Była to już zaś ostatnia chwila ratunku, bo właśnie rozpo
czynało się plądrowanie Borga. Dzikie zastępy żołnierstw a rozpro
szyły się za łupem, wtargnęły do bazyliki św. Piotra, gdzie zra
bowano naprzód obie zakrystje, wynosząc krzyże, kielichy, pasto
rały, relikwjarze i param enta kościelne, słowem wszystko, co
miało jakąkolw iek w artość i znęcić mogło łupieżców. Stam tąd
ruszono na W atykan: w mgnieniu oka opustoszały pałac papieski
zaroił się od rozbójniczej tłuszczy; wyłam yw ano drzwi, tłuczono
okna, rozbijano kasy datarji, sekretarjatu, pioinba; co się dało
wynieść, zabierano; resztę niszczono. Cudem ocalała bibljoteka,
za grubym zresztą okupem. Zato m ieszkania pryw atne kardyna
łów, prałatów i dworzan złupiono doszczętnie. W targnięto naw et
do sypialni i do szatni papieskiej. A tymczasem reszta najeźdź
ców, ci, którzy nie zdążyli wejść do pałacu, rozbiegła się w ulicach
okolicznych. Całe Borgo Vccchio padło ofiarą. Złupiono wszyst
kie domy, a m ieszkańców brano w nadziei okupu w niewolę.
Ocalało Borgo Nuovo, bo zapuszczające się i tam hordy rozbój
nicze raził ogień arm atni ze szczytów Zamku św. Anioła. »W rcsz-
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cié — mówi św iadek naoczny, Giroląmo Negri, — ze zmęczenia,
czy z przesytu, a może z obawy, że Rzymianie przecież na od
siecz papieża ruszą, o dwudziestej czwartej godzinie cofnęli się
nieprzyjaciele, a cofali w takim nieładzie, że drobną garstką żoł
nierzy można ich było zgnieść i w ydrzeć im łupy. Kilku śmiel
szych ścigało ich aż do Ponte Sisto, zaczcm powrócili do dziel
nicy Colonnów«.
Do papieża zgłosił się nad ranem następnego dnia przyw ódca
hiszpański Aguilar z żądaniem poddania Zaniku. Może zawrzała
w Klemensie VII dawna krew żołnierza z pod Rawenny, wodza
z wojen m edjolańskich i urbinackich. Ale na tw arde żądanie od
powiedział śmiało, że »będąc papieżem, jako papież um ierać
pragnie, a że się zresztą jeszcze na siłach czuje, aby z lancą
w ręku stanąć na w ałach i bronić się tak, ja k każdy inny żoł
nierz«. Narażać się na długie oblężenie przecież nie mógł, bo
wskutek niedbałości, czy oszczędności kardynała-kam erlenga, Armelliniego, Zamek skąpo był zaopatrzony w żywność, której na
kilka dni zaledwie starczyło. Kardynał Pom peo nastaw ał, żeby
oblegać do skutku: chciał M edyceusza żywcem dostać w ręce,
a w dalszej perspektywie widział już złożenie z urzędu tego nie
przyjaciela Karola V i za wszechmocnym wpływem cesarskim
wywyższenie własne. Nie lak daleko sięgały instrukcje Moncady,
którem u chodziło narazie jedynie o rozbicie Ligi. Toteż na pierw 
sze wezwanie z Zam ku św. Anioła stanął przed papieżem. Jak
wszystko w tych zawiłych czasach, tak i ta scena m a swój szcze
gólny, osobliwy charakter: w sali zamkowej oblężony, a lada
chwila jeńcem stać się mogący Klemens VII przyjm uje posła;
Don Ugo di Moneada, spraw ca i w ykonaw ca najazdu, trzym ający
w ręku losy Rzymu, klęka przed papieżem i oddaje mu naprzód
zrabow aną przez żotdactw o tiarę i pastorał papieski, prosząc
o przebaczenie za to, »co się stało z konieczności«, i ganiąc speł
nione przy tern nadużycia; ale »niechby papież przestał oponować
cesarzowi, którego serce przepełnione jest sprawiedliwością i po
bożnością i który w um iarkow aniu swem pragnie tylko pokoju
W łoch, a nigdy nie m arzył o ich podboju, choć myśl taką żywić mógł,
jako spadkobierca dawnych, rządzących Italją im peratorów «. T
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Na tę orację — mówi Paolo Giovio — papież w krótkich
odpowiedział słowach. Pom pea Colonnę wspom inał z szyderstw em ,
Vespasiana, który go zwiódł i zdradził, z żalem. Przywodził na
pan}ięć wszystkie łaski, świadczone przez Stolicę Apostolską ce
sarzowi, których zdrój trysnąłby na nowo, byle cesarz odmówił
posłuchu złym doradcom , wrócił do wrodzonej mu rozwagi, strzegł
nieprzedawnionych jeszcze przymierzy, a przedewszystkiem oddał
niesłusznie pokrzyw dzonem u Sforzy księstwo m edjolańskic, o co
go. cale W łochy proszą. Po tej wym ianie słów przyszło oczywi
ście do stypulacji nowego traktatu: papież przyrzekł cofnąć swoje
wojsko z Lom bardji na prawry brzeg Padu i okręty z pod Ge
nuy, a darow ać winę Colonnom, którzy wzam ian arm ję swą od
prowadzić mieli w Ncapolitańskie. Wbrew' woli kardynała Pom 
pea, niedowierzającego, aby mu Klemens VII szczerze mógł prze
baczyć, a zawiedzionego we własnych, o tyle dalej sięgających
am bicjach, stanął ów na pół roku obowiązujący układ pomiędzy
papieżem i Moncadą. Don Ugo triumfował, bo papież cofnął n a
tychm iast wojska swe z Lom bardji, a okręty z pod Genuy, i Święta
Liga, tak jak się tego Karol V domagał, była istotnie zenvana.
List z 2-t września, w którym Moneada o szczęśliwcem speł
nieniu danego mu posłannictw o do M adrytu donosił, rzuca jasne
światło na rolę, którą Karol V w spraw ie najazdu Colonnów odegrał. »Zdaje mi się — pisał Moneada — że powinieneś Najjaśniej
szy Panie okazać ja k największe niezadowolenie z tego, co się w tej
imprezie przytrafiło Jego Świętobliwości i za splądrow anie p a 
pieskiego pałacu. Należałoby pod tym względem nuncjuszowi,
a i sam em u papieżowi dać zadośćuczynienie w liście, tak, ażeby
i papież i kardynałow ie mieli w swej niedoli jakąś przynajmniej
satysfakcję. Dobrzeby leż było zapew nić dwory chrześcijańskie,
że to, co się tu stało, stało się, wbrew' i przeciw Twojej woli cesar
skiej«. Na tak łatwe zadośćuczynienie w obec św iata Karol V
chętnie się zgodził i zaręczał posłowi papieskiem u, Baltazarowi
Casliglione, że nie zlecenia jego, tylko czysty przypadek taką
klęskę na Rzym i papieża sprowadził, że to, co zaszło, »srodze
mu na sercu cięży«, lecz że »otoczony zewsząd przez nieprzy
jaciół, nie mógł nie użyć usług tych, którzy m u je sami ofiaro-
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wali«. Tym końcowym zwrotem zwalał gładko całą winę na Colonnów.
Ale zanim to płonne wytłomaczenie się cło Rzymu nadeszło,
odebrał papież inne, szczersze a groźne pismo cesarskie. Była
to datow ana z 18 września z Granady odpowiedź Karola V na
ogłoszone m u lipcowem breve papicskiem zawarcie Świętej Ligi.
I to orędzie rozpoczynało się jeszcze od proponowania pokoju,
aby zwalczać wspólnie Turków i zgnieść nowe pow stające sekty.
Po tym wstępie szły atoli w wyniosłym tonie gorzkie wyrzuty:
i\on eniin ignorare potes intercessione mea auxilioque te facluin
esse pontíficem — »bo przecież wiesz — pisał cesarz — że tylko
za mojem w stawiennictw em i za moją pom ocą zostałeś papieżem«.
Następował cały regestr zażaleń: ten zaw dzięczający wszystko
m ajestatow i cesarskiem u papież zwolnił Franciszka I od złożo
nej przy zaw arciu pokoju m adryckiego przysięgi; złączył się z F ran 
cją, aby wydrzeć Hiszpanji Neapol i Sycylję; nam aw iał jenerała
cesarskiego Pescarę do zdrady, nęcąc go koroną neapolitańską;
popierał słowem i czynem intrygi zbuntow anego lennika cesar
skiego, Sforzy; wreszcie przed form alnem wypowiedzeniem wojny,
pchnął' własne wojska na w ojska cesarskie. Drugie orędzie, wy
stosowane do kolegjum kardynalskiego, brzm iało jeszcze surowiej,
wytaczało niejako przed to kolegjum wszystkie w liście do Kle
mensa VII podniesione przeciw niemu skargi, a kończyło się
dawną, przez średniowiecznych cesarzy przeciw papieżom uży
waną i nadużyw aną groźbą zwołania powszechnego soboru.
W takich w arunkach kończył się dla Klemensa VII rok 1526.
Szumnie zapow iadana, tyle w zarodku obiecująca Święta Liga, nie
w ydała owoców. Jeszcze w końcu lipca poddał Sforza zamek
m cdjolański Hiszpanom i schronił się w szeregi konfederatów.
Ale konfederaci pod powolnem, paraliżującem wszystko dowódz
twem księcia Urbinu, ■byli bezczynni. Nie wskórawszy nic pod
Medjolanem, zam iast spieszyć na pom oc blokującem u Genuę An
drzejowi Dorii, ugrzęźli pod Cremoną, któ rej, oblężenie trw ało bez
końca, a późne zdobycie nie przynosiło nikomu korzyści. Teraz,
po zaw arciu traktatu wrześniowego z M oneada, sam tw órca Ligi,
Klemens VII, najdotkliwiej ją osłabiał, cofając swoje wojska na
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prawy brzeg Padu. W prawdzie, ja k wszystko w tych czasach,
był i ten krok połowicznym tylko, bo przy konfederatach pozo
staw ał Giovanni delle Bande Nere, za oświadczeniem papieża, że
n ie ,n a papieskim, łecz na francuskim stoi żołdzie. Liga atoli,
przez papieża faktycznie zerw ana, była już tylko iluzoryczną.
Brakowało jej zaś p rzed owszy s tk iem silnego poparcia Francji, na
którą z natury rzeczy przy zaw arciu traktatu w Cognac najbar
dziej liczono. Franciszek I przysłał wprawdzie do Lom bardji kil
kaset lanc i nieco piechoty, pod dowództwem m argrabiego di Saluzzo, ale choć pokoju m adryckiego i nadal ratyfikow ać nie
chciał, to przecież od bitwy pod Paw ją i przebytej niewoli nie
śmiał już współzawodniczyć z Karolem V i stojąc w zasadzieprzeciw niemu, unikał z nim starcia.
Z jednej strony patrzał więc Klemens VII na bankructw o
swej polityki francuskiej, z drugiej na coraz groźniejszą postawę
cesarza, którego nowa arm ja pod w odzą Karola de Lannoy lą
dowała właśnie w Neapolitańskiem. A i w granicach państw a
papieskiego nie było spokoju: zdradliwy napad Colonnów, sro
motne pohańbienie władzy papieża w samym Rzymie, było dla
niego, ja k mówi Guicciardini, »cieniem i w różbą większej klę
ski« — ombra e presagio della maggiore ruina sua. Zresztą sami
Cólonnowie zaprotestow ali przeciw zaw artem u przez Moncadę
traktatow i, nie wierząc, aby papież odpuścił im winę, którą i Ka
rol V na nich zrzucał. Zbierający się już oddaw na, ale ze wzglę
dów politycznych przez kilka lat tłumiony gniew Medyceusza,
z całą teraz w ybuchnął siłą. Mała arm ja papieska, ściągnięta
z północnych W łoch, ruszyła pod wodzą Vitella Vitelli na grody
Colonnów w Kampanji. Marino i Monteforlino poszły z dymem,
Gallicano i Zagarolo zrów nano z ziemią; kilkanaście innych wło
ści Colonnów padło ofiarą surowego odwetu. Równocześnie w zno
wił papież monilorium przeciw kardynałowi Pom peo, a gdy ten
odpowiedział zuchwale, oskarżając Klemensa VII o symonję i od
wołując się do powszechnego soboru, odebrał mu papież godność
kardynalską i jeszcze gwałtowniej zawrzała walka w Kampanji.
Z ciężką troską spoglądał więc Klemens VII w przyszłość.
Na najbliższych polegać nie mógł; dowiodła mu tego aż nadto
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bierność Rzymian w chwili najazdu Colonnów. W Kam panji
ogniem i mieczem tłum ić musiał bunt zuchwałych baronów rzym 
skich, tej plagi średniowiecznego papiestwa. Nadzieje pokładane
w Lidze zawiodły, a Franciszek I nie myślał o odwecie za Pawję. Oko w oko, ale już sam na sam stał papież naprzeciw ce
sarza, groźnego potęgą, a um iejącego się mścić. Hasła soboru
padały zewsząd, z Włoch, z Hiszpanji i z Niemiec, ałe rozróżnić
było trudno, gdzie chodziło o sobór z papieżem, gdzie o zwoła-'
nic go przeciw papieżowi. Zresztą czy była to chwila dla so
boru odpowiednia, naw et możliwa? Hiszpanja, F rancja i nie
szczęśliwe, do rozpaczy ciągłemi najazdam i obcych doprow a
dzone W łochy w nieustannej były walce, równocześnie zaś, ko
rzystając z tej niezgody wśród państw chrześcijańskich, ruszyli
Turcy na W ęgry i młody król Ludw ik Jagiellończyk padł był
właśnie na polach Mohaczu, a na m urach królewskiej Budy za
jaśniał półksiężyc. W Niemczech now atorskie nauki nurtow ały
w społeczeństwie, roznam ięlniały umysły, skłócały na razie wszyst
kich. Edykl w orm acki z r. 1521 zakazał był jasno i treściwie
wszelkiego now atorstw a. Sejm z r. 1526 wynalazł nową formułę,
opiewającą, że w rzeczach lego edyktu m a się każdy aż do zwo
łania przyszłego soboru zachow ać lak, jak to przed Bogiem i Jego
Cesarską Mością odpowiedzieć zdoła. Czy było to, jak twierdzą
autorowic protestanccy, umyślnem już ustępstw em na korzyść
Lutra, podyktowanem cesarzowi antipapieską polityką chwili, to
pytanie. Ale z pewnością był to punkt wyjścia dla tworzenia się
nowych kościołów państw owych i jeżeli nie rozmyślne, to w każ
dym razie rzeczywiste popuszczenie cugli Reformacji.
Zwolennicy i uczniowie nauki Lutra jęli teraz odrazu iden
tyfikować antipapieską politykę cesarza ze spraw ą reformy. W tym
duchu przeprow adzano zaciąg nowej arm ji cesarskiej w Niem
czech. Karol V pisał do arcyksięcia Ferdynanda, że już ostat
niego dukata wydał na potrzebę włoską, żądał pom ocy brata. Na
wezwanie arcyksięcia jął w erbować milicję w Szwabji i w Ty
rolu Jerzy von Frundsberg z Mindelheim. Był to wódz wypróbo
wany i doświadczony. Niegdyś pod Ratysboną pasow any na ry
cerza przez cesarza M aksymiłjana I, staw ał on dotąd w dwudzie
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stu bitw ach w Niemczech, w Szwajcarji i we' W łoszech, gdzie
walczył pod Bicoccą i pod Pawją. W yćwiczone pod nim lancknechty niemieckie były bodaj najlepszą ówczesną piechotą
świata. Tylko dotąd służba cesarska była głównym ich celem.
Teraz, sfanatyzow ani nową nauką Lutra, skupiali się pod nowem
hasłem, hasłem walki z papieżem. Nie brakło takich, którzy dla
tego celu zrzekali się naw et żołdu. Z tą myślą przewodnią ru
szyło w listopadzie 1520 r. dwanaście tysięcy lancknechtów przez
Alpy. Był to zbrojny pochód Reform acji na Rzym. Frundsberg
zawiesił złoty sznur na piersiach, a inny, czerwony, u strzemion:
pierwszym, ja k mówił, zdławić chciał papieża, drugim kardyna
łów. A kiedy go wśród m arszu na W łochy biskup trydencki
upominał, odrzekł m u z upornem zacięciem fanatyka, ze papież
jest największym wrogiem cesarza, spraw cą i przyczyną wojny:
dlatego n a chwałę Bożą musi go powiesić, choćby mu stryczek
własną m iał założyć ręką.

X.

W przededniu burzy.
T ak rozpoczynał się rok 1527, rok klęski. Zimna wytrwałość
cesarza, coraz większa chwiejność papieża, zwodnicza lekkomyśl
ność Franciszka I, zla w iara księcia Urbinu, niezaspokojona do
tąd am bicja Bourbona i m ściwy fanatyzm Frundsberga, nadają
sygnaturę oncj chwili, rozstrzygają o losach Rzymu. Karolowi V
w ygrana pod Paw ją oddala W łochy w ręce; kto mu w nich
jeszcze śmiał staw iać opór, lego postanow ił zetrzeć. Trudność
niem ałą stw arzało mu przecież to, źe opór wychodził właśnie od
papieża. Dla dziedzica tak rdzennie naówczas katolickiej, świeżo
pod godłem krzyża wydartej Maurom Hiszpanji, dla obranego nie
dawno cesarza Świętego Imperjum , w kLórem nowe nauki w strzą
sały samcmi podwalinam i tronu, zatarg z widom ą głową Ko
ścioła był grą niebezpieczną. W Hiszpanji budził niechęć, w Niem
czech zdw ajał ferment. W brew woli papieża nie mógł się zaś
Karol V czuć rzeczywistym panem Neąpolu i Medjolanu. Ambi
cja pchała go więc naprzód, aby opór przełam ać, z jakiejkol
wiek on wychodził strony, a obrażona dum a potężnego władcy
parła do odwetu za doznane zawody i do ukarania opornych.
Tylko właśnie z interesu politycznego chciał łam ać, nie wyw o
łując rozgłosu, karać, zagłuszając skargę. Stąd te przez cały
przeciąg zatargu i aż do ostatniej chwili pow tarzające się wciąż
poselstwa, nam ow y i prośby, względy pokryw ające na zewnątrz
bezwzględność żądań.
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Klemens VII zaś pod obuchem lej bezwzględności coraz
bardziej tracił równowagę'. Przygniatało go brzemię dwojakiej
odpowiedzialności, bo jako papież odpowiadał za Rzym, jako Medyceusz za Florencję, gdzie spraw ował z jego ram ienia rządy
kardynał Cortony, Silvio Passerini, w zastępstw ie i w imieniu
niepraw ych i nieletnich, ale ostatnich męskich potom ków star
szej linji Medyceuszów, Aleksandra i Hipolita. Zresztą zdawał
sobie Klemens VII jasno sprawę, że w tej walce nie rozchodziło
się już o sam Neapol lub Medjolan, o Rzym lub Florencję, ale
0 rzucenie podwralin pod stalą suprem ację Hiszpanów w całych
W łoszech. Pod grozą takiej przyszłości tracił spokój i m iarę
w działaniu, staw ał się chwiejnym i zmiennym. Najmniejsze po
wodzenie dodawało mu odrazu z.hyt "wiele otuchy, najdrobniej
sza porażka w trącała w zupełne zwątpienie. I tak kiedy z po
czątkiem wybuchłej znów za wylądowaniem wojsk francuskich
na południu wojny udało się wojskom papieskim pod wodzą
Vitella Vitelli i kardynała Trivulzio zmusić Karola de Lannoy
do poniechania rozpoczętego oblężenia Frusulone, papież zerwał
odrazu zaw arty właśnie w Rzymie z wielkim koniuszym cesar
skim, Cezarem Fieram osca, bardzo copraw da tw ardy układ i na
tychm iast odporną walkę postanowuł zmienić w zaczepną. Celem,
w dwa lata po bitwie pod Paw ją niewczesnym, było ni mniej
ni więcej tylko zdobycie królestw a neapołitańskiego. Zrazu m y
ślał papież o nadaniu tego królestwra jednem u z synów F ran 
ciszka I, potem zgodził się na innego pretendenta, który się oso
biście we W łoszech pojawił. Był nim brat księcia Lotaryngskiego, hrabia de Vaudemont, naw iązujący swoje roszczenia do
daw nych praw dom u andegaweńskiego, którego byt po kądzieli
potomkiem. Klemens VII zamyślał związać go z własnym rodem
1 dać mu m łodziutką swą krew niaczkę, Katarzynę, za żonę.
Ileż do razy ta mała duchessina wchodziła w kom binacje
polityczne zbyt do nich pochopnego stryja! Już po śmierci Le
ona X, w czasie conclave, marzył ówczesny kardynał Giulio de’
Medici, popierając przez chwalę kandydaturę kardynała Farnese,
który przecież dopiero po dwóch innych pontyliUatach miał na
Stolicę Apostolską jako Paw'el III wstąpić, o skojarzeniu MedyZdzisław Morawski S a c c o d i R o m o .
8
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ceuszów z Farnesam i i zaręczeniu trzechletniej naów ezas K ata
rzyny z Pierluigim Farnesę, osławionym synem późniejszego P a 
wia III. Potem, już jako papież, posługiwał się Klemens VII ręką
dostojnej’ córki swego domu jako przynętą dla przebiegłego
Alionsa, księcia Ferrary, który dla syna swego, Herkulesa d’Este,
możnej koligacji szukał. Ale równocześnie ubiegał się Karol V
0 aljans z F errarą i obiecywał, że odda córkę swą naturalną,
Małgorzatę, Herkulesowi za żonę. Przeważyły obietnice cesarza
1 właśnie w tym pam iętnym roku 1527 książę Ferrary po jego
stronie stanął. Związek Herkulesa z M ałgorzatą nie przyszedł
jednak do‘ skutku; dopiero w kilka lat później m iała ona wyjść
z kolei za dw óch nowych, z laski cesarskiej panujących książąt
włoskich, za pierwszego toskańskiego księcia, Aleksandra Medyceusza, a po tegoż zam ordowaniu, za O ktaw jana Farnese, dru
giego księcia Parmy. K atarzyna M edycejska pozostała natom iast
i nadal przedm iotem kombinaeyj dyplom atycznych stryja. Na
dotyczących jej osoby projektach m ałżeńskich osnućby m ożna
całe dzieje burzliwej i zmiennej polityki Klemensa VII. I tak
w przeddzień strasznej katastrofy zdobycia Rzymu przez wojska
cesarskie, ofiaruje ją podobno papież ponurem u przywódcy lancknechtów niemieckich, Jerzem u Frundsbergowi, na małżonkę dla
syna jego Kaspra, a po sacco di Roma toczyć się będą układy
o w ydanie jej za syna lego Francesca Marii della Royere, któ
rego złośliwej bierności papież swą klęskę zawdzięczał, później
zaś jeszcze za Filiberla, księcia Oranji, jednego z przywódców
najezdniczych wojsk przy wzięciu Rzymu. Świetniejsze atoli losy
czekały7 tę m edyceuszowską latorośl. Miała ona być z liczby tych
niewiast dnąuecenta, które niosły na północ, na tron W alezjuszów i na tron Jagiellonów, jako płodne rozsadniczki, cały wielki
dobytek kulturalny włoskiego Odrodzenia, ale z nim jakoby i jego
przekleństwo, zawsze ducha intrygi, czasem zbrodni, — niewiast,
których potężne indywidualności nie odezwał}7 się w potomstwie,
tylko wydały tu i tam , we Francji ja k w Polsce, synów, niepo
dobnych zapewne do siebie w artością i m iarą, lecz podobnych
smutnem piętnem wyrytem na ich czole, piętnem epigonów,
z rodu ostatnich.
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Tym czasem rola przeznaczonego Katarzynie Medycejskiej
z początkiem r. 1527 na m ałżonka pretendenta neapolitariśkiego,
hrabiego de Vaudemont, była krótkotrw ała i niewdzięczna. Na
wstępie w yprawy kilka znaczniejszych powodzeń dodało copraw da wojskom papieskim ducha. Renzo da Ceri, posłany
w Abruzze, zdobył kolejno Aquilę, Sicigliano i Tagliacozzo; flota
papieska, cofnięta z pod Genuy, a na której płynął sam preten
dent, krążąc w zatoce neapolilańskiej, zajęła z jednej strony
Pozzuołi, z drugiej Torre del Greco, Castełlam are i Sorrento, do
tarła naw et dalej i wzięła Salerno; główna wreszcie arm ja, pod
dowództwem Vitella Vitełli i kardynała TriYulzio, za cofnięciem
się wice-króla ku Gaecie zdążała do samego Neapolu. Były to
przecież powodzenia przelotne. Renzo da Ceri, nie m ając pienię
dzy na utrzym anie i wyżywienie wojska, nie zdołał wkroczyć
do Apulji; llota, osłabiona załogami rozkladanem i w zdobytych
m iastach naokoło Neapolu, nie m iała już żołnierza do zajęcia
samej stolicy; wojsko Vilel!a Vitelli i T rm d zia wreszcie z braku
dostatecznej żywności buntowało się przeciw swoim wodzom
i topniało z dnia na dzień w dezercji. Triyulzio donosił do Rzymu,
że nie m ając chleba, nie może utrzym ać żołnierzy, którzy setkami
uciekają.
W ina zwichnięcia tej szczęśliwie rozpoczętej wyprawy neapolilariskiej leżała znów w niedotrzym aniu danych przez F ran 
ciszka I obietnic. Z naciskiem żądał 011 od papieża w ytrw ania
w pozycji zaczepnej; przyrzekał mu zasiłek pieniężny na utrzy
manie floty i wojska, zaręczał o własnem porozum ieniu z Anglją,
która miała zająć Flandrję, kiedy on sam wkroczyć chciał do
Iłiszpanji. Obietnice takie tem więcej zaś Klemensa VII do dzia
łania pobudzać mogły, że w gruncie były szczere i dane w do
brej wierze. Tylko że ten król, nietylko rycerski, ale i napraw dę
rozumny, gubił wszystko przez nieuleczalną lekkomyślność, szcze
gólnie gdy od pow rotu z niewoli w wirze ciągłych uciech i za
baw zdawał się szukać odwetu za czas* stracony i zapomnienia
doznanej krzywdy. »Przyjemności — pisał z Paryża nuncjusz
Acciajuoli do datarjusza Gibertiego — zacierają w jego umyśle
wszelką myśl pow ażniejszą,.tak, że najczęściej słowa zostają się
8*
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przy nas, a skutek przy uciesze«. Na radzie stanowczy i przedsiębior
czy oświadczał, że papieża pieniężnie wspierać będzie i wkroczy
sam do Hiszpanji. W yszedłszy z rady, pieniądze sypał na ulu
bione budowle i przygodne uroczystości, a zam iast na wojnę,
ruszał na łowy. Z przeznaczonych na wyprawę neapolitańską
dwudziestu tysięcy dukatów miesięcznie, ani jed n a splata nie
doszła do Rzymu, papież zaś prow adzący od trzecia miesięcy
wojnę, zalegał jeszcze z żołdem z pierwszego miesiąca. Dwana
ście mniejszych okrętów francuskich połączyło się wprawdzie
z flotą papieską, ale były one niedostatecznie zaopatrzone w żyw
ność i nie miały załogi ładow niczej; z większych okrętów kilka
pozostało na wybrzeżu Prowancji, kilka innych dopłynęło zaled
wie do Savony.
Położenie papieża było więc nad wyraz krytyczne; miał
skarb pusty, wojsko zdemoralizowane, a z Florencji nadchodziły
prośby o prędką pom oc przeciw niebezpieczeństwu, które jej
zagrażało z północy od chwili, kiedy Bourbon i Frundsberg ru 
szyli ku środkowym W łochom. W praw dzie łudził się Klemens VII
— i łudzić miał niestety do końca — że go niebezpieczeństwo
od lej strony ominie i że się lancknechly i wojska hiszpańskie
z Lom bardji ku brzegom Adrjalyku przesuną, aby bez zaczepki,
lecz i bez szwanku niebronionym szlakiem ku Neapolowi zdą
żać. Zdawał sobie w każdym razie spraw ę, że zwichniętą kam panję neapolitańską wypadało zakończyć, że nie można było
dłużej drażnić bezkarnie cesarza, którego miłość własną srodze
znów dotknął wysunięciem cesarskiego wasala, hrabiego de Vaudemont, na pretendenta; zdawało mu się wreszcie, że wice-król
neapolitański także i ze swej strony w tej chwili prędkiego, a co
więcej gładkiego pokoju pragnie, że więc z tak pomyślnej oko
liczności doraźnie należało korzystać. I rzeczywiście nie mylił
się papież co do usposobienia Karola de Lannoy. W ice-królowi
chodziło bowiem przedew’szyslkiem o zabezpieczenie królestw a
neapolitańskiego i swego tamże naczelnego stanow iska; m arsz
Bourbona na południe był więc i dla niego groźnym. Mniemał
on słusznie, że zwycięski Bourbon, w kraczający w Neapolitańskie,
oznaczałby ostateczne wyniszczenie, tego królestwa, które, jak
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przedtem Medjolan, padłoby ofiarą wyćwiczonej po m istrzowsku
w wyzyskach i łupiestwie, osławionej już w całych W łoszech
załogi hiszpańskiej z Lom bardji. W razie zaś przegranej Bourł)ona i Frundsbcrga, Neapol siłą rzeczy zdanym by był na łaskę
i niełaskę papieża i sprzysiężonyeh przeciw cesarzowi książąt
włoskich. W zględy te zniewoliły wice-króla do przyspieszenia
pokoju z papieżem za jakąkolw iek bądź cenę i w tym duchu
nalegał na prow adzącego znów w Rzymie układy Cezara Fieramoscę.
N atom iast stronnicy Ligi nie szczędzili zabiegów, ażeby od
wieść papieża od układów. Świeżo do Rzymu przybyły, nader
uroczyście w W atykanie przyjm owany poseł angielski, przezorny
Sir John Russell ostrzegał, żeby się nie spieszyć i połowicznym
układem, sklejonym naprędce, nie narażać dotychczasowym sprzy
m ierzeńcom, ale wyczekiwać odpowiedniej chwili korzystniej
szego pokoju. Namowy nie skutkow ały: papież, dotąd chwiejny,
trwał teraz tw ardo w zamiarze porozum ienia się z wice-królem;
wskazywał na pustki w skarbie, na niebezpieczeństwo grożące
Florencji, polem samem u Rzymowi; skarżył się na powolność
W enecji, bardziej jeszcze na nienawiść, żywioną ku jego osobie
przez księcia Urbinu; zaręczał, że tenże nigdy nie przekroczy
Padu, nie pospieszy mu na pomoc, ale owszem radow ać się bę
dzie z jego nieszczęść. Przedewszystkiem zaś oddaw ał się papież
nowemu, najzgubniejszem u i rozstrzygającem u o jego losach złu
dzeniu: wiedząc, żc Karol de Lannoy, pierwszy dygnitarz cesarski na
półwyspie appenińskim. posiada najdalej sięgające pełnom ocnictwa
Karola V, ufał, że każde jego słowo będzie dla Bourbona i Frundsberga rozkazem.
W tem złudzeniu przystąpił do zaw arcia traktatu z 15 m arca
1527 r. W w arunkach w arow ano ośmiomiesięczne zawieszenie
broni, spłacenie sześćdziesięciu tysięcy dukatów przez papieża
armji cesarskiej, które miały być natychm iast doręczone Bourbonowi, cofnięcie wzajem ne wojsk, wreszcie, na co się podobno
Klemensowi VII najtrudniej zgodzić przyszło, ponowne darow anie
winy Colonnom, którzy przez cały ciąg wyprawy neapolitańskiej
z warownej Rocca di Papa straszyli Rzym i niepokoili Kampanję.
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W reszcie zastrzeżeniem było zwrócenie kapelusza kardynalskiego
kardynałowi Pompeo. F rancja i W enecja mogły każdej chwili
do traktatu przystąpić; w takim razie zobowiązywał się wice
król skłonić Frundsberga do opuszczenia W ło ch ; inaczej rękoj
mia układu ograniczała się tylko do państw a papieskiego, któ
rego granic armji cesarskiej po spłacie owych sześćdziesięciu
tysięcy dukatów nie wolno było przekroczyć. Łannoy przybył
osobiście do Rzymu dla ratyfikacji traktatu. Marcello Albcrini
w pam iętnikach swoich opisuje wjazd wice-króla i mówi, że był
on »wróżbą przyszłych nieszczęść Rzymu«, bo kiedy orszak w kra
czał do m iasta, nagle, wśród pogody, zerw ała się burza i »lunął
deszcz taki, że na Via Lata (Corso) konie brodziły po pierś
w wodzie«. W trzy dni potem nastąpiła uroczysta ratyfikacja.
Klemens VII, zawiedziony tyle razy przez księcia Urbinu, przez
W enecję i Francję, miał zapewne prawo ratow ać się na swoją
rękę. Nauczony świężem doświadczeniem przy najeździć Colonnów, ja k niebezpiecznem było ogałacać Rzym z wszelkiej obrony,
powinien był przecież pod tym przynajmniej względem większą
zachow ać ostrożność. Ale czy rzeczywiście z braku w szelkich
dalszych środków' dla utrzym ania stałej armji, czy też z powodu
WTodzonej a przesadnej oszczędności, czy wreszcie przez zbytnią
ufność w wice-króla, którego wpływęna innych dowódców7 wojsk
cesarskich przeceniał, dość, że zaraz po zaw arciu traktatu sam
się całkiem niem al rozbroił. W chwili, kiedy arm ja Renza da
Ceri z powrodu niedostatku sam a się w dolinach Abruzzów7 roz
pierzchła, kazał papież, podobno za poradą skąpego kardynała
Armellini, zawiesić rozpoczęte co dopiero w Rzymie nowe za
ciągi, a kardynałowi Trivulzio rozpuścić większą część główmej
armji. Z licznego do niedaw na w ojska zostawiał sobie tylko stu
jeźdźców7, dwa tysiące Szwajcarów i drugie tyle piechoty z pod
dawmych m edyceuszowskich »Czarnych Znaków7«. »Kto bezstron
nie na rzeczy patrzy, ten pojmie przyczyny, które zniewoliły pa
pieża do zawarcia układu. Tem łatwiej to zrozumiesz ty, bo
znasz dokładnie niedostatek i niedolę Jego Świętobliwości. Dałby
Bóg, żeby z lego złego większe zło dla nas nie wynikło«. W sło
w ach tyćh, pisanych do kardynała Trhudzio, dawrał szlachetny
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Gib er ti wyraz czarnym przeczuciom i mieścił w nich zarazem
wyznanie bankructw a własnej polityki, polityki francuskiej, któ
rej był głównym poplecznikiem w W atykanie. Bystry i przeni
kliwy, słyszał on już m oże odgłos tych grzmotów, których Kle
mens VII wśród chrzęstu składanej nieopatrznie broni dosły
szeć nie zdołał, a które zwiastowały burzę, zbliżającą się od
północy.
Tam , na północy, był teraz bowiem punkt ciężkości poło
żenia. Jeszcze z początkiem listopada 1526 roku ruszył Frundsberg z lancknechtam i przez Alpy. W ąwozy, otw ierające się ku
W enecji, strzeżone byty przez wojska czujnej Rzeczypospolitej,
więc m usiano próbow ać innej, uciążliwszej drogi. Nie m ając
dział, ani koni, puścili się lancknechci wąskiemi ścieżynami górskiemi pomiędzy Lago di Garda a Lago d’jtdro. Drogę wskazywał
im osiadły w tej okolicy szwagier Frundsberga, hrabia Lodron.
Sam Frundsberg, otyły i ciężki, pchać się kazał i ciągnąć przez
kilku silnych żołnierzy pod górę; w najbardziej strom ych przej
ściach tworzono mu żywą barjcrę z lanc, żeby się nie zsunął
do przepaści. T ak z niemałym trudem , wśród śniegów i lodów,
zeszedł do Val di Sabbio i ruszył w Mantuańskie. Głównym ce
lem było połączenie się jak najspieszniejsze z Bourbonem i jego
załogą m cdjolańską, jak głównem zadaniem Ligi i jej wodza po
winno było być niedopuszczenie do tego złączenia. Tylko książę
Urbinu znów połowicznych chwycił się środków : zam iast z za
sobem wszystkich sił, którem ! rozporządzał, uderzyć na jedną
lub drugą stronę, cofnął się nagle z pod Medjolanu, rozwiązując
przez to samo Bourbonowi ręce, i podzieliwszy w łasną armję,
część jej pozostawił pod wodzą m argrabiego di Saluzzo nad
brzegiem Addy dla obserw acji dalszych ruchów Bourbona, z drugą
zaś częścią podążył sam w Mantuańskie. Skutkiem tego było
osłabienie własnych pozycyj na obu frontach.
Pierwsze spotkanie z lancknechtam i nastąpiło w okolicy
Borgoforle. Miało się ono odrazu najcięższą dla Ligi zaznaczyć
stratą. Dzielny Giovanni dełle Bandę Nere uderzył bowiem pierw 
szy z właściwym sobie impetem na nieprzyjaciela. Lecz nacie
rał za blisko, ufny w brak artylerji w armji Frundsberga. Nie
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wiedział, że nowy sojusznik cesarski, a rozporządzający dobo
rową i największą w owych czasach artylerją, Alfons książę F er
rary, zaopatrzył był potajem nie Frundsberga w kilka dział m niej
szego kalibru, w chwili, kiedy tenże zstąpił na równiny włoskie.
Z poza starej przędzalni, gdzie ukryto działa, padły znienacka
strzały. Jeden z nich ugodził Medyceusza w nogę powyżej ko
lana. Ciężko rannego odniesiono zrazu do San Niccolo, potem
po uciążliwej drodze do Mantui. Tam przyboczny chirurg Gon
zagów, Żyd Abraham, uznał konieczność amputacji. Kazał zaw o
łać dziesięciu ludzi, aby trzymali pacjenta w chwili, kiedy piłą
dotknie zdruzgotanych kości. Ale Giovanni dclle Bande Nere
rzekł śmiejąc się, że i dwudziestu by go utrzym ać nie zdołało,
i chwyciwszy za świecznik, kazał Żydowi krajać, świecąc mu
sam przy operacji. Nieodstępujący go przyjaciel, Arelino, za
tknąwszy uszy, zemknąl do dalszych kom nat, gdzie go doleciał
po dw akroć przeciągły okrzyk bólu. Odjęcie nogi nie przydało
się na nic. Zaogniona rana jątrzyła się coraz bardziej i nazajutrz
chory wyzionął ducha. Liczył dopiero lat dwadzieścia ośm
a z nim traciły W łochy ostatniego -wodza dawnego pokroju kondotjerów średniowiecznych, Liga zaś jedynego przywódcę, który
chciał i um iał się bić. Była to więc także dotkliwa strata dla
Klemensa VII, choć bardziej z publicznych, niż z osobistych
względów. Bo obu papieży Medyceuszów nie łączyły nigdy zbyt
bliskie stosunki z tym przedstawicielem młodszej gałęzi ich rodu,
choć prócz wspólności krwi wiązało go z nimi i bliskie powi
nowactwo przez żonę, Marję z Salviatich, siostrzenicę Leona X.
Ona leż właśnie najcharakterystycznie] określała tę oziębłość
stosunków rodzinnych, narzekając w jednym ze swych listów, »że
za papieża Leona wszyscy nicponie coś zarobili«, a tylko jej
i jej mężowi »nic się nie dostało«. Leon X, bardziej jeszcze Kle
mens VII, bał się wyraźnie porywczej natury młodego kondotjera, który zresztą wybitną swą indywidualnością i am bicją odzie
dziczoną po m atce, dzielnej Katarzynie Sforza, mógł się stać nie
bezpiecznym współzaw odnikiem dla faworytów papieskich, Ale
ksandra i Hipolita Medyceuszów. Los zrządził, żę ci ostatni zgaśli
prędko i bezpotom nie, a właśnie po Giovannim delle Bande Nere
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został się syn, który w krótce jako pierwszy grandnca toskański
miał odrodzić i na dwa przeszło wieki ustalić świetność Medyceuszowskiego rodu.
Śmierć przywódcy »Czarnych Znaków« stała się dla księcia
Urbinu nowym, pretekstem zwolnienia ruchów. Zatrzym ał się
w Mantui, oczekując pozornie dalszych rozkazów z W enecji,
a tymczasem 28 listopada Frundsbcrg przekroczył pod Ostiglią
Pad, którego przejścia nikt nie bronił, i powiódł swych lancknechtów po praw ym brzegu rzeki w stronę Piacenzy. W połowie grudnia d o ta r ł'd o Firenzuoli i czekając na Bourbona, roz
łożył się tam obozem. Bourbonowi zaś pilno było w ydostać się
z Medjolanu. Składały się na to przeróżne względy. Pierwszym
był dla niego z pewnością wzgląd osobisty. Ciężyła mu bezczyn
ność, a gniewały doznane zawody. Z pierw otnych jego zbrodni
czych zam iarów nie spełnił się ani jeden. Francja stała jak
przedtem nieuszczuplona i nierozdarta, owszem, powiększona
przez własne jego dawne księstwo, w którem chciał zostać pa
nem udzielnym, a z którego uchodził banitą; korona francuska
zdobiła i nadal, mimo Pawji i niewoli m adryckiej, dum ne czoło
Franciszka I, a on sam, Bourbon, tułał się tym czasem na ob
czyźnie, w trudzie i znoju obcej służby. Od H enryka VIII, któ
rem u się nie wahał jako królowi Francji ślubować wierność, nie
mógł się już także spodziewać pom ocy w spełnieniu swych czar
nych zemst, odkąd w zrastająca potęga hiszpańska i grożące stąd
rów now adze powszechnej niebezpieczeństwo, zbliżyło i pogodziło
Tudora z W alezjuszem. Zawiodły go i późniejsze nadzieje, bo
sprawa księstwa medjolańskiego była zawsze jeszcze nieroz
strzygnięta: cesarz obsypywał go wprawdzie w Madrycie ozna
kami czci i przyjaźni, ale odesłał go do Lom bardji namiestnikiem ,
a nie księciem Medjolanu. W e W łoszech pierwszym dygnitarzem
i m ężem zaufania cesarskim był i nadal wice-król neapolitański,
z którym od czasu uprowadzenia królewskiego jeń ca z pod P a 
wji trw ał Bourbon w nieprzyjaźni; niedawno zaś cesarz ponow 
nie zadrasnął jego miłość własną, nadając księciu F errary dla
zjednania go sobie honorowry wprawdzie tylko, ale zaszczytny
tytuł jeneralnego kapitana cesarskiego w całych W łoszecłi. Za
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wiedzione nadzieje, zazdrość, upokorzenie, niespełniona zemsta,
a może i wyrzuty sumienia w tajnikach duszy zdrajcy, pchały
więc Bourbona w wir nowych czynów i przedsięwzięć. Na innych
szlakach chciał szukać zaspokojenia tej rozpierającej go ambicji,
którego dotąd szukał daremnie, gonić za zwódniezem widmem
lej korony, za którem od łat tylu z narażeniem życia, poświę
ceniem mienia i nawet czci własnej gonił napróżno. W ielka, nierozegrana partja w środkow ych W łoszech, gdzie się teraz w a
żyły losy całego półwyspu, nęciła więc nam iętnego gracza,
a wiecznie burzliwy ród Colonnów wzywał go potajem nie w tam tą
stronę, obiecując mu łatw ą wygraną. Okazja po tem u była je 
dyna, bo połączona jego arm ja z arm ją Frundsberga stanow iła
siłę istotną.
Prócz tego i względy m aterjalne przem awiały za szybką
decyzją. Nieszczęśliwa Lom bardja, od tylu lat deptana przez nie
przyjaciół, wyzyskiwana przez zm ieniających się, ale zawsze
równie tw ardych i równie bezwzględnych najeźdźców , już nie
była ich w stanie wyżywić. Sam Bourbon Karolowi V donosił,
że z Medjolanu ostatnie zasoby »wyssał aż do krwi«. Załoga
hiszpańska po doszczętnem wyzyskaniu kraju uchodzić musiała
z pośród ruin i gruzów, na których już zboże nie rosło, tak jak
szarańcza, która zniszczywszy pola, odlecieć musi za żerem na
inne łany. Była to już kw estja głodu, kw estja życia, i, Bourbon
m usiał się z nią liczyć. Ale nie odrazu mógł ruszyć na wezwa
nie Frundsberga, bo wojsko gotowe było wprawdzie do w y
marszu na nowe, obiecywane mu lupy, ale, zawiedzione tylo
krotnie, żądało wprzód wypłaty zaległego żołdu. Dyscypliny
w żolnierstwie nie było już żadnej. Rozsprzęgła się w swawoli
i lupiestwie, na które wrodzowrie pozwalać musieli, nie m ając
czem płacić, często naw et czem żywić żołnierza. I wr lej chwili
także wszczęty się rozruchy: jak żeby dla wyćwiczenia się na
wyprawię rzym ską poczęło żołdactw o łupić świątynie medjolańskie. Przytem staw iano wodzom najpotworniejsze warunki, żą
dano, aby wszystkich obywateli m edjolańsldeh, ogładzających
rzekom o załogę, wypędzić z m iasta, w którem zostać miały tylko
kobiety i czeladź dla wygody i służby żołńierstwa. Taki duch

panował w armji. Uspokajać ją było trudno, bo kasy były puste,
a uspokoić należało prędko, bo Frundsberg wołał. Naprędce sam
Bourbon, a z nim Antonio de Leyva i m argrabia dei Vasto po
zastawiali własne klejnoty i srebra. Prócz tego zmuszono byłego
kanclerza Sforzy, Girolama Morone, uwięzionego przez Pescarę,
do złożenia pod groźbą śmierci okupu w kwocie 20.000 duka
tów; Morone zapłacił i- ze spiskowca na rzecz niepodległości
włoskiej przedzierzgnął się odrazu w sługę i narzędzie najnie
bezpieczniejszego jej wroga. A gdy i w tedy pieniędzy brakło,
zakręcił Bourbon raz jeszcze, jakby dla zostawienia ostatniej po
sobie pam iątki w Medjolanie, bezlitośną śrubę kontrybucyjną
i zgłuszywszy odczepną spłatą krzyki buntującego się żołnierstwa, w pierwszych dniach stycznia 1527 r. wyruszył w pole.
Nad brzegami Trebbji nastąpiło połączenie obuarm ij w jedną,
która, zasilana w ciągu drogi przez dobrowolnych lub przym u
sowych zbiegów z W enecji, Florencji, a naw et z Neapolu, przez
żywioły, których w tej chwili politycznego przełomu we W ło
szech nie brakło, wzrosła w krótce do pokaźnej liczby dwudziestu
tysięcy ludzi. Bourbon główne dowództwo ofiarował księciu F e r
rary, jako generalnem u kapitanow i cesarskiemu. Ale chytry Alfonso odmówił. Z wyrachowania i ostrożności stanął on był po
stronie cesarza, ale z wyuzdanem żołnierslwem cesarkiem chciał
mieć jak najmniej do czynienia i chodziło mu przedewszystkiem
o szybkie oddalenie go od swych granic i kasy. Dlatego nalegał
na Bourbona, aby spieszył naprzód i uderzył na Florencję i Rzym,
czyli w sam środek nieprzyjacielskiej potęgi. Podżegając zaś konetabla na papieża, ubezpieczał sobie sam spokojne posiadanie
Rubiery i Reggia, należących z praw a do państw a papieskiego,
a które był ponownie zajął, Ale dalszy m arsz Bourbona nie był
łatwy. Bez pieniędzy, a stąd w ciągłej trosce o wyżywienie żoł
nierzy, musiał ich szeroką ławą po przebyw anych okolicach roz
puścić, aby się po drodze sami przygodnym łupem żywić mogli.
W takich w arunkach atak ze strony nieprzyjacielskiej mógł być
dla wojska cesarskiego zgubny. Bourbon przecież liczył na po
wolność księcia Urbinu i nie mylił się w rachubie. Straż przed
nia Ligi pod dowództwem m argrabiego di Saluzzo w yprzedzała
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0 kilkanaście mil wojsko konetabla, a książę Urbinu w równej
odległości następow ał z tyłu. Były to jakżeby korpusy obserw a
cyjne, unikające spotkania. Nie brakło takich, którzy utrzym y
wali, że Francesco Maria tą taktyką odganiał Bourbona od gra
nic weneckich i pędził umyślnie na Rzym. Kiedy w pierwszych
dniach m arca w ojska cesarskie zatrzym ały się w San Giovanni
pomiędzy Ferrara a Bolonją, natychm iast wstrzym ał i książę
Urbinu swój pochód i niby dla wyleczenia się z febry odjechał
sam do Casal Maggiore.
W ten sposób miała znów m inąć bezpowrotnie jedyna spo
sobność zgniecenia armji cesarskiej w jej pochodzie na Rzym.
Bo w obozie Bourbona pod San Giovanni wrzało jak w kotle.
Nieustające ulewy i zimna doprowadziły źle przyodziane, po
części bose, a przedewszystkiem głodne żołdactwo do wściekło
ści. Z wielkim trudem wydobytą tytułem pożyczki od księcia
F errary kw otę piętnastu tysięcy dukatów na spłacenie przynaj
mniej części zaległego żołdu, rozdzielono niebacznie tylko p o 
między lancknechtów . Oburzeni tem Hiszpanie rzucili się na kw a
terę Bourbona, wygrażając mu i wołając o pieniądze. W targnęli
naw et do wnętrza nam iotów konetabla i dowodzącego przednią
strażą księcia Oranji. Sam Bourbon ledwie z życiem uszedł
1 skrył się w namiocie Frundsberga. Nowym obietnicom i nam o
wom m argrabiego del Vasto, przywódcy piechoty hiszpańskiej,
udało się na chwilę zażegnać burzę i przywrócić względny po
rządek. Ale rebelja, stłum iona po jednej stronie obozu, wybuchła
wnet po drugiej: w kilka dni potem , 16 m arca, ruszyli się lancknechci; nie w ystarczała im zapłacona co dopiero kw ota; żądali
natychm iast należącej się im reszty. Ufny w powagę, jakiej za
żywał u swych żolnierz)r, pom iędzy którym i liczył wielu tow a
rzyszów broni z daw nych bojów i którzy go ojcem zwali, wy
szedł stary Frundsberg z nam iotu i stanął pośród zbuntow anych
pułków. Począł mówić, ale krzyk buntow ników zgłuszył jego
słow a; jął grozić, kiedy nagle, ja k gdyby na komendę, z wszyst
kich stron podniosły się przeciw niemu lance. Przebrało to m iarę:
oczy starego wodza krw ią zbiegły, zachwiał się i runął na zie=._
mię. Bezwładnego i pozbawionego mowy odwieziono zrazu do
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Ferrary, polem do rodzinnego Miiulelheim, gdzie po kilku mie
siącach umarł, nie spełniwszy ślubowanej na Klemensie VII
zemsty.
Na chwilę przecież zrobiło się w obozie cicho. Niemców
stropiło zajście, a przeraziła ich strata wodza, którem u bądź co
bądź najwięcej jeszcze ufali. Dowództwo nad lancknechtam i objęli
teraz starsi pułkownicy Frundsberga, Konrad von Bemełberg
i Sebasljan Schärtlin von Burlenbacli. Zresztą i Niemców uspo
kojono, rozdając znów po dukacie na głowę z uzyskanej po
nownie, lecz z niemałym trudem od Alfonsa d’Este pożyczki.
Więcej atoli działali wodzowie słowem, obiecując zziębniętemu
i zgłodniałemu żotdaclwu jako bliskie zbawienie wszystkie bo
gactwa Florencji, skarby Rzymu. Zaostrzywszy w ten sposób
chciwość żołnierza, postanowił Bourbon wieść go dalej na p o 
łudnie. W ojsko było teraz chętne, zrywało się do marszu, prze
klinało nieustanną i zm uszającą do bezczynności słotę, a w klą
tw ach obozowych zaklinano się już tylko »na łupy Florencji«
i na »łupy Rzymu«.
W tem, wśród takiego stanu umysłów, w niestosownej więc
całkiem do układów chwili, zjawił się w obozie wielki koniuszy
cesarski, Cesare Fieram osca. Przybywał on z Rzymu, aby z ty
tułu udzielonych Karolowi de Lannoy przez Karola V pełno
mocnictw, a w myśl zawartego w dniu 15 m arca pomiędzy
wice-królem i papieżem traktatu, żądać od Bourbona cofnięcia
wojsk na lewy brzeg Padu. Fieram osca przywoził z sobą kwotę
owych 60.000 dukatów, które papież spłacić na rzecz arm ji konetabla się zobowiązał. Ze zdziwieniom i gniewem przyjął Bourbon
te w tej chwili istotnie niewczesne propozycje. Prócz innych
względów upokarzała go pewnie i myśl, że się m a poddać n a
rzuconej woli wice-króla, którego niecierpiał. W edług Guicciardiniego odrzekł przecież spokojnie, że dołoży wszelkich starań,
aby pułkowników do przyjęcia tych w arunków i do posłuszeń
stw a nakłonić; potajem nie atoli jął natychm iast i na pułkowni
ków i na wojsko wpływać, aby pod żadnym warunkiem nie
uznali narzuconego im układu i nie dali sobie w ostatniej chwili
wydrzeć należącej się im rzetelnie nagrody, zajęcia Florencji
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i Rzymu. Zwołano starszyznę na naradę. Sam Fieram osca prze
mówił: w zręcznych słowach podnosił korzyści zawartego traktatu,
ostrzegał przed ryzykiem dalszej wyprawy bez pieniędzy i żyw
ności w obcym kraju i w zimie przeciwko obronnym i dobrze
strzeżonym miastom, wzywał do posłuszeństwa w obec woli i roz
kazów cesarskich. Tylko jeden Alfonso d’Avalos, m argrabia del
Vasto, stanął po stronie posła. Inni pułkownicy milczeli, ale jak
im to Fieram osca przykazał, poszli zapytać o odpowiedź żołnie
rzy. Odpowiedź, na ija k ą Boiirbon czekał, nie zawiodła : z wście
kłością rzuciło się żołdactwo na kw aterę wodzów, żądając wy
dania posła. Ledwie z życiem zdołał ujść Fieram osca na koniu,
dostawionym mu naprędce przez dowódcę pułków włoskich,
młodego Ferdynanda Gonzagę. Przed Bourbonem stanęła deputacja żołnierzy z zapylaniem , co czynić jzamyśla, gdyż oni w każ
dym wypadku pójdą naprzód. »W takim razie — odrzekł Bour
b o n — pójdę i ja z wami«, i natychm iast doniósł ukryw ającem u
się w okolicy Fieram osce, że aczkolwiek sam cliętnieby z posłu
szeństwa w obec cesarza warunki traktatu z 15 m arca przyjął,
przez wojsko przynaglony, musi iść naprzód.
Z tern sam em oświadczeniem wysłał gońca do papieża.
W Rzymie nie odrazu zrozumiano doniosłość tych wykrętów.
Karol de Lannoy obiecywał, że i teraz jeszcze zdoła wstrzym ać
pochód arm ji cesarskiej, albo przynajmniej oderw ać od niej Hi
szpanów. W tym celu ja k najspieszniej podążył do Florencji,
gdzie z wezwanymi tam że wysłannikam i Bourbona nowych chciał
spróbow ać układów. La Motte des Noyers, M ontbardon i jałm użnik konelabla Jan d e . Languedoc, stawili się przed wice-królem.
Lecz w arunki ich były teraz twardsze. Zam iast 60.000, ofiarow a
nych przedtem, żądali 150.000 dukatów za odwrót wojsk cesar
skich. Papież nie miał pieniędzy, więc Florencja, wystawiona
i tak na pierwsze niebezpieczeństwo, wzięła na siebie spłatę.
W braku gotówki przetopiono kielichy i param enta kościelne
z świątyń florenckich, byle ja k najprędzej potrzebną zebrać sumę.
Spłaty miały nastąpić w dwóch bliskich term inach. Z pierwszą
ratą sam wice-król ruszył naprzeciwko Bourbona. Papież, skłonny
do złudzeń, a tracący coraz bardziej zmysł orjentacji, uwierzył'
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że tym razem niebezpieczeństwo było zażegnane na dobre. Jak
niedawno przed najazdem Colonnów, tak teraz ponownie rozpu
ścił resztę w o js k a ' stojącego w Rzymie, pozostałe dotąd przy
nim jakby w rodzinnej spuściźnie »Bandę Nerą«, i znów w wigilję
nowego, groźniejszego napadu, stał całkiem bezbronny.
Na to tylko czekał Bourbon. Chodziło mu przedewszyslkiem
0 zmylenie czujności nieprzyjaciół, aby móc przebyć tymczasem
najtrudniejszą część drogi, przekroczyć Appeniny. W ąwozy to
skańskie były strzeżone. Musiał więć obrać uciążliwą drogę przez
Val di Bagno. W iosna się opóźniała, a w górach leżał gęsty śnieg
1 m rozy dokuczały głodnej armji, do której się teraz na ochot
nika przyłączył oddział studentów niem ieckich z Bolonji. Ale
Bourbon podtrzym ywał ducha żołnierzy zapewnieniem, że im ze
szczytów Appeninów pokaże ziemię obiecaną, którą im wyda na
pastwę. Nędza i niedostatek rosły z dniem każdym. Z niemi szły
w parze zniechęcenie i pokusa odwrotu. W reszcie i chleba za
brakło i znów groźne widmo rebelji zawisło ponad wlokącym
się mozolnie taborem, kiedy nagłe ze szczytu gór ujrzeli żołnie
rze bogatą dolinę Arna i otw arty gościniec na Rzym i Florencję.
»Przybyłem z wojskiem do Val di Bagno — pisał 19 kwietnia
Bourbon do Antoniego de Leyva — i nie chcę zwlekać, bo mi się
zdaje, że sposobność jest pomyślna. W skutek układu z naszym
dobrym wice-królem nieprzyjaciel jest bowiem bezbronny i już
się chyba uzbroić nie zdąży. Nędza w moim obozie opisać się
nie da. Ale żołnierze znoszą wszystko chętnie i tysiącem lal
zdaje im się każda godzina, która ich dzieli od tego przeklętego
złupienia Florencji. Toteż w prost na nią ruszymy«,
Pod tym względem atoli mylił się Bourbon, bo nie bliższa
Florencja, tylko właśnie dalszy Rzym miał pierwszy paść jego
ofiarą. Pomiędzy Arezzo a Montevarchi nastąpiło spotkanie z wice
królem, który przywoził pierwszą ratę umówionej we Florencji
z wysłannikami konetabla spłaty. Z trudem zdołał ją ustrzec
przed napadam i grasujących po drogach wśród zgiełku wojennego chłopów' toskańskich. Ale wojsku cesarskiem u i jego wodzom teraz, po przebyciu Appeninów, ani w głowie się już było
cofać. Toteż Bourbon oświadczył bez ogródki, że i ta sum a jest
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za m ala i zam iast 150.000 zażądał 240.000 dukatów. W iedział
zgóry, że ani papież, ani Florencja nie zdołają się z tego uiścić.
W ice-król o tem nowem żądaniu natychm iast doniósł do Rzymu,
sam się zaś zrazu w obozie zatrzymał. Lecz w przekonaniu, że
z Rzymu odpowiedź pomyślna nie przyjdzie, zniechęcony bez
skutecznością swych zabiegów odesłał przywiezione, ale zdaniem
Bourbona niew ystarczające pieniądze do Florencji i po kilku
dniach, jakżeby um yw ając sobie od wszystkiego ręce, odjechał
do Sieny. Zwłoka, spow odow ana tym nowym kilkudniowym tar
giem, wyszła przecież Florencji na dobre. Bo naleganiom Guicciardiniego, poparlego przez posłów weneckich, udało się skłonić do
wódców Ligi do szybszego, przynajmniej raz w ciągu całej kam panji kroku. Kiedy Bourbon z takim trudem przekraczał Appeniny, książę Urbinu i m argrabia di Saluzzo przez łatwiejsze do
przebycia a dla nich otw arte wąwozy dostali się do Toskanji.
Francesco Maria, pilny zawsze w strzeżeniu własnego interesu,
zjednany był przez Florencję odstąpieniem mu dawno pożąda
nego zam ku San Leo di Montefeltro. Kto wie zresztą, czy nie
grał u niego roli i ten inny wzgląd, że obronna Florencja roz
strzygała o losach bezbronnego Rzymu. W każdym razie zbliże
nie się wojska Ligi tuż pod sam ą Florencję zmieniło plany Bour
bona i nagle 26 kwietnia, będąc już zaledwie o kilkanaście mil
od celu odległy, zwrócił się w bok, aby przez dolinę Arbji, za
m iast na północ, ruszyć na południe, i zam iast na Florencję, na
Rzym.
Równocześnie prawie doniesiono Klemensowi VII o ostatnich
przez Bourbona staw ianych w arunkach i żądaniu spłaty 240.000
dukatów. Papież, który przez cały ciąg wojny 120.000 miesięcz
nie na jej potrzeby wydawał, nie mógł już myśleć o spłaceniu
nowej a tak znacznej w dodatku sumy. Zresztą jasnem teraz
było, że Bourbon sam tych w arunków na serjo nie brał, ani się
ich przyjęcia spodziewał. W tym stanie rzeczy zwołał Klemens VII
dnia 25 kwietnia posłów zagranicznych i oświadczył, że nie m y
śli płacić nadal długów cesarza i że wobec niedotrzym ania ukła
dów z 15 m arek przez stronę przeciwną, on je także ze swej
strony za niebyłe i hieobow iązujące uw ażać musi. Zarazem przy
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stąpi! ponownie cío Ligi, którą byi już tylokrotnie porzucał, aby
do niej zawsze niebawem powrócić. W obec szybkiego zbliżania
się Bourbona, nie było chwili do stracenia. Łudziło się jeszcze
wielu, może i sam papież, że an n ja cesarska Rzym bez zaczepki
ominie i ku Neapolowi podąży; takie zwodnicze zapewnienia do
końca przychodziły od konetabla, z dodatkiem, że dowództwo
zachow uje tylko dla utrzym ania dyscypliny wojska! Zależało mu
na tern, żeby nieprzygotowanych zaskoczyć znienacka, a ułatwiali
mu to zadanie Colonnowie, mianowicie Pompeo, z którym przez
cały ciąg m arszu w nieustannej pozostawał styczności i przez
którego wiedział dokładnie, co się w Rzymie i w okolicach
Rzymu dzieje. Mściwy kardynał, w celach zemsty za odebraną
mu przez papieża purpurę, gotował ze swej strony razem z daw 
nym wspólnikiem, Moncadą, nowy napad na Rzym. Nawet już
term in był naznaczony: dzień 10 m aja. Ubiec go miał Bourbon.
Bo na szybkość ruchów konetabla wpłynęła z pewnością wieść,
że się papież teraz, w ostatniej chwili, znów zbroić zaczyna. Za
danie obrony m iasta i nowego w tym celu w erbunku otrzymali
od Klemensa VII Renzo da Ceri i wypuszczony od niedaw na
z Zam ku św. Anioła, Orazio Baglioni. Misję mieli do spełnienia
trudną, bo niepopularność papieża jeszcze była wzrosła, odkąd
koszta długiej w ojny odbijały się coraz cięższemi podatkam i na
ludzie, który to niesłusznie kładł na karb rzekomej chciwości
i skąpstw a Klemensa VII. Prócz tego stronnicy Colonnów, sta
nowiący wśród ludności rzymskiej większość, nie chcieli się
przeciw cesarzowi zbroić; inni bali się tej większości narażać,
inni jeszcze, ja k opowiada świadek naoczny, protonotarjusz Gumppenberg, oczekiwali bez obawy najazdu, tusząc, »że się tylko
wszystko na księżach skrupi« — dass nur der Pfafl castigirt
wird. — W ogóle, ja k tylokrotnie w ciągu wieków średnich, tak
znów w tej rozstrzygającej chwili miało się pokazać, jak mało
papieże na bałam utnej, frakcjam i rozdartej ludności rzymskiej
polegać mogli. W sporach wewnętrznych zam arło było poczucie
obowiązków, a w bójkach ulicznych stępił się prawdziwy duch
żołnierski. Rzymianin Alberini w charakterystycznym zwrocie
Zdzisław Morawski S a c c o d i R o m a .
9
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określa Rzymian z owej chwili, mówiąc, że byli pin presto atti
alle guerre di Amore che di Martę.
Toleż werbunek Renza da Ceri i Baglioniego mierny wydal
rezultat: z trzydziestu tysięcy zdolnych do noszenia broni ludzi,
pod broń stawiło się tylko pięć czy sześć tysięcy. Była to zresztą,
wedle słów Guicciardiniego, »hołota bez dzielności i doświadcze
nia« — turba imbelłe et imperita — w ybrana naprędce z pośród
czeladzi kardynalskiej, ściągnięta z w arsztatów rzemieślniczych
i z karczem. Renzo da Ceri był niemniej pełen otuchy; ufny
w dawne powodzenia, miał jej naw et za nadto, kiedy ofiarowa
nego mu przez konfederatów z Florencji sukursu pod dowódz
twem Guida Rangone nie przyjął, mówiąc, że lepiej wojska Ligi
nie rozdrabniać. Dowodzi to tylko, z jak ą pewnością liczono
w Rzymie na niechybną w danej chwili pomoc całej arm ji konfederackiej. Tym czasem ćwiczono now ych rekrutów i napraw iano
w pośpiechu silnie miejscami nadw erężone m ury i wały miejskie.
Papież z w zrastającą troską w sercu sam doglądał robót, obje
żdżając konno miasto, zachęcał słowem do obrony, obiecywał na
grody. Ale te przygotowania, zdradzające bliskie niebezpieczeń
stwo, budziły niepokój. Bogatsi, spakowawszy naprędce dobytek,
poczęli Uciekać z miasta, mimo ryzyka dostania się w ręce Colonnów, których uzbrojone chłopstwo grasowało w Kam panji,
Aby zapobiec zbytniemu wyludnieniu się Rzymu, rozkazał pa
pież zam knąć bram y i nie puszczać uchodzących. W krótce jęły
się mnożyć złowrogie wieści: z okolic, przez które ciągnęła arm ja cesarska, poczęli chronić się do Rzymu zbiegi z doniesie
niem, że Bourbon idzie, znacząc swój pochód zniszczeniem i po
żogą. Ludowi rzymskiemu przypom niało się teraz, jak na kilka
miesięcy wstecz pojawił się nagle w Rzymie jakiś pustelnik
z okolic Sieny, zwany B randano; nąw pół nagi, okryty tylko
zgrzebłem, przebiegał ulice i place rzymskie, naw ołując do pokuty
i zwiastując bliski dzień sądu; szydzono naów czas z niego, prze
zywano go »szaleńcem Bożym« — pazzo di Cristo — wreszcie
wtrącono do więzienia. Teraz przypom niano go sobie i jeden
drugiego z trw ogą pytaL czy ten wyśmiany, pogardzony wróżbita,
nie był prawdziwym, z góry natchnionym prorokiem.
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Bo dzień sądu zbliżał się napraw dę. Bourbon kilka arm at,
które miał, zostawił w Sienie, aby niczem nie obciążać pochodu,
niczein nie ham ow ać obrotów wojska. Błyskawicznym ruchem
rzucił się teraz na południe. Ludzie jego nieśli drabiny, które
miano przystawiać do murów Rzymu. W zdłuż drogi zabierano
włóczące się po kraju żołdactwo, najem ników z rozpuszczonego
co dopiero papieskiego wojska, którzy bez zajęcia, przystawali
chętnie do rozbójniczej zgrai. W ojsko robiło ośmnaścic do dwu
dziestu mil na dzień, jawiło się jednego dnia pod Mońtepulciano,
drugiego pod Radicofani, siejąc wszędzie zniszczenie i postrach.
Potem przyszło mu jeszcze przebyć wezbraną wiosęnnemi wo
dami Paglię. Ażeby wstrzym ać bystęy nurt rzeki, kazał się Bour
bon konnicy wszerz jej koryta ustawić, a niżej, poza tą żywą tam ą,
puścił brodem piechotę; rzędami po pięćdziesięciu, trzym ając się
pod ręce, aby większy prądowi staw iać opór, szli żołnierze, któ
rym woda miejscami dochodziła po szyję. Kilkudziesięciu ludzi,
uniesionych wodą, zginęło, ale wojsko przebyło rzekę i pędem
puściło się dalej. W lot wzięto i splądrow ano Montefiascone,
a 2 maja otworzył przed konetablem Wielki Mistrz Zakonu św.
Jana, Villiers de l’Isle d’Adam, bram y Viterba. Nazajutrz, już
tylko o kilka mil od Rzyniu, w Isola Farnese, odbyła się rada
wojenna. Dziwiono się ogólnie, że z bezbronnego Rzymu nie ja 
wią się posłowie z propozycjam i układów, że papież naw et na
ostatnie, wysłane do niego z pod Florencji, zgoła nie odpowia
dał. Położenie w obozie było krytyczne; gdyby się Rzymu nie
udało zdobyć, byłby to ostatni śmiertelny cios dla armji cesar
skiej; lecz i zdobycie ftzyrnu miało swoją niebezpieczną stronę,
bo żołnierz, wzbogacony łupem, zryw ałby się do domu. Dlatego
przezorny Gattinara w znamiennym dla zam iarów armji cesar
skiej zwrocie nalegał, aby sobie i w razie zdobycia »bez cał
kowitego zniszczenia Rzymu« — senza Vintern distruzione. di Rom a—
furtkę otw artą do układów zostawić. Postanowień przecież nie
powzięło napraw dę żadnych; Bourbon czuł tylko jedno, że wy
grywa ostatnią kartę i ■Rzym zdobyć musi, bo inaczej i on
i jego ludzie byli straceni. Reszta była obojętna. Nie wiedział
już sam, czy to on wojsko, czy wojsko jego prowadzi. Zosta9’
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wała mu jedynie, wedle przyjętej dewizy — omms spes in ferro —
cała nadzieja w żelazie i jedyne hasło: naprzód! Z tern hasłem
puściła się arm ja na bliski Rzym, podobna do zgłodniałej sfory,
której szczwacze iuż nie chcieli, ani nie mogli utrzym ać na
smyczy.
Dzisiaj, po tylu wiekach, groza przejm uje jeszcze na uprzytomnienie sobie lej chwili. Bo od zam ierzchłych wieków średnich
nie widział Rzym takiej burzy, jak la, która teraz na niego le
ciała, a której gromy m iały paść na inny Rzym, nowy, wielki
Rzym Odrodzenia; na Rzym Marcina V, pierwszego po srom otnem rozdarciu schizmy zachodniej odnowiciela m iasta; Rzym
Mikołaja V, który w nim rozpalił znów ognisko nauki; Rzym
Sykstusa IV, który tam ześrodkował zakw itającą wszędzie sztukę
włoską; Rzym Juljusza II, który potęgą swego ducha zrobił go
siłą i pochodnią św iata; Rzym Leona X, który nauczył i przy
zwyczaił ludzi do słodyczy używania nagrom adzonych w nim
skarbów ; na Rzym, w którym z długowiecznego letargu wśród
gruzów i rum owisk przebudzili się. właśnie bogowie starego
O lim pu, św iadcząc w swej nieskalanej m arm urow ej bieli
o śmiertelności swych p raw d , ale nieśmiertelności piękna;
na R zym , gdzie
to wskrzeszone piękno tchnęło w nową
sztukę daw ny urok i siłę; Rzym ruchliwych hum anistów , a od
wieku prawie, od przybycia szlachetnego Bessariona, przytułek
wygnańców greckich; Rzym, który przez dwa ostatnie żyzne
stulecia przyciągał i ugaszczal wszystkich z kolei wielkich m i
strzów pióra, pendzla, dłuta, znaczących w nim swój pobyt ja 
snym śladem , od Dantego do Ariosta, ód Giotta do Lionarda,
od Mina da Fiesole do tego, który w kilka lat po burzy 1527 r.
miał znów do W iecznego Miasta powrócić, aby tam , kto wie
czy nie na pam iątkę tych sądnych dni, bo na myśl daną przez
Klemensa VII, roztoczyć na ścianie Sykstyny straszliw ą wizję
Dnia Sądu; na Rzym, w którym niedaw no zam knął był oczy
Bram ante, ale którego natchnienie żyło nadal w zasklepiających
się za jego myślą stropach Bazyliki Piotrow ej; Rzym gdzie na
ścianach dalszych sal W atykanu uczniowie utwierdzali jeszcze,
zagrobowe błyski prom iennego genjuszu Rafaela; na Rzym, bę-
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dący już wtedy ochłodą, rozkoszą, miłością wszystkich w ybra
nych dusz, gdzie w zaraniu Odrodzenia Petrarca i Giovanni Ćolonna wychodzili na szczyt sklepienia Dioklecjańskich term ów,
aby stam tąd w ciszy i skupieniu przyglądać się m iastu o siedmiu
pagórkach, napaw ać jego czarem, dum ać nad jego zadaniem
i losem; na ten Rzym wreszcie, o którym pisał świeżo Erazm
Rotterdam ski, że letejskiej chybaby szukać musiał wody, ażeby
go mógł zapomnieć — quaerendus fluvius aliqnis Lethaens, lit Urbis
liceat oblivisci.
Na taki to Rzym pędziła teraz pod wodzą zdrajcy i banity
zgraja w yuzdanych a w rozbojach ćwiczonych siepaczy z są
siedniego półwyspu i ponurych, zbuntow anych przeciw Kościo
łowi barbarzyńców z północy. W chwili, kiedy wojska Bourbona stanęły na Monte Mario, słońce chyliło się za jego szczyt,
oprom ieniając gasnącym blaskiem leżące przed najezdnikam i
m iasto. Ku niemu zwróciły się chciwie zgłodniałe twarze, wy
ciągnęły wychudłe ręce. Byli wreszcie u celu i u stóp leżały
przyszłe ich łupy. Słońce zaszło po raz ostatni nad dawnym
Rzymem. Dzień następny, (i maja 1527 r., miał się zapisać
w dziejach jako dies irae Odrodzenia.

XI.

Sacra ruina.
W ojsko, które w ciągu m arszu wzrosło do poważnej liczby
trzydziestu kilku tysięcy ludzi, rozłożył Bourbon półkolem wzdłuż
Janikulu od P orta San Pancrazio aż po W atykan. Na kw aterę
dla siebie obrał klasztor Sani Onofrio. Podobno jeszcze lego sa
mego dnia po przybyciu wysłał trębacza do m iasta z żądaniem
żywności i pozwolenia ha wolne przejście przez Rzym. Odpo
wiedzi nie dano, a właściwie było nią m onitorjum papieskie con
tra Carolum de Borbonio Romam inuadentem. Położenie konetabla
było zaś rozpaczliwe, bo chleba dla wojska nie miał jak na dwa
dni, arm ja konfederatów lada chwila na nie z tyłu uderzyć mogła,
z przodu natom iast zaw arte bram y i sterczące dokoła m ury rzym 
skie broniły przystępu do m iasta. Potrzeba mu było koniecznie
i bez zwłoki je posiąść, żeby sie uchronić od pewnej zguby,
a zdobywać je musiał, nie m ając arm at. Odrazn więc chciał rzecz
rozstrzygnąć i ruszyć do szturmu. Ale żołnierze, zmęczeni gwał
townym m arszem z dni ostatnich, żądali chwili wytchnienia,
wczasu do nabrania nowych sił. Pozwolono im wypocząć, a w nocy
starszyzna zeszła się w cichym kościele Sani Onofrio na radę
wojenną. Postanowiono nazajutrz o świcie przypuścić szturm.
Sciarra Colonna miał strzec Ponte Molle, książę Oranji uderzyć
po stronie północnej na m ury pom iędzy W atykanem a Zamkiem
św. Anioła, Bourbon od Belwederu na samo wzgórze w atykań
skie, a na praw em skrzydle lancknechty na m ury łączące Porta
Torrione i Porta San Spirito. W yszedł rozkaz, aby zaraz po pół-
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nocy zatrąbiono, na alarm. Po skończonej naradzie pułkownicy
rozeszli się do swych kwater, Bourbon zaś został sam ze spo
wiednikiem.
Nazajutrz opary, podnoszące się z równin Kampanji, po
wiały na miasto i otuliły gęstą osłoną dzielnicę Leonińską. Ata
kującym było to na rękę, bo łatwiej mogli podkradać się niepo
strzeżenie pod mury. Pierwsze dwa ataki były przecież daremne.
Następujących zbyt blisko raził ogień z muszkietów straży, czu
w ającej na wałach, gdzie dowodził Renzo da Ceri, Orazio Baglioni,
a obok nich Guillaume du Bellay, brat historyka. Od czasu do
czasu odzywały się działa Zamku św. Anioła, a choć większość
strzałów dla zbyt gęstej mgły chybiała cełu, tu i owdzie kule
pruły przecież szeregi cesarskie. Nawet pod jednym z przywód
ców, pod księciem Oranji, padł koń od kuli arm atniej. Ale Bour
bon nie tracił nadziei zwycięstwa. Od świtu na koniu, z ogniem
w oczach obiegał szeregi, wydaw ał rozkazy, gnał i szczuł swoją
sforę na miasto. Rozpoznawali go wszyscy po srebrzystej zbroi
i zarzuconej przez nią białej opończy. Po owych pierwszych chy
bionych atakach zeskoczył z konia i sam ruszył na wały, okala
jące Campo Santo. Już o m ur opierał drabinę i nogę stawiał na
szczeblu, kiedy wtem w pobliżu padł wystrzał z muszkietu. »A/i,
Nósłre Danie, je suis mort!« zawołał Bourbon i osunął się na zie
mię. Książę Oranji nakrył go płaszczem i konającego ponieśli
żołnierze do pobliskiej kapliczki del Refugio, stojącej wśród win
nic kardynała Pucci. Tam przyjął wiatyk i żył jeszcze kilka go
dzin, a myśl, która traw iła go gorączką w ostatnich miesiącach
żywota, nie miała go aż do zgonu opuścić i w m ajaczeniach ko
nania wyrywał mu się jeszcze ze słabnącej piersi złowrogi okrzyk:
»Na Rzym, na Rzym!« Zasługę celnego strzału przypisywało so
bie potem wielu, jak Rzymianin Valenlini, Marinelłi z Borgarii
i znany uczeń Rafaela, Giovanni da Udine. Ale najsilniej windvkuje ją dla siebie Benvenuto Cellini, w niezrównanym swym pa
miętniku, w którym /.'pośród steku wylęgłych w bujnej wyobraźni
wielkiego artysty nieprawdziwych opowieści, wyłania się takie
prawdziwe, drgające życiem tło epoki.
Óbojętnem jest zresztą, od czyjej kuli padł przywódca wojsk
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cesarskich; mówiono nawet, że była Lo zbłąkana we mgle kula
hiszpańska; ale obojętnem nie było, że wojsko nagle, w chwili
stanowczej, straciło ostatniego wodza, którego bądź co bądź słu
chać przywykło. Błyskawicą rozeszła , się wśród szeregów wieść,
że Bourbon śmiertelnie ranny. Na chwilę wstrzymało to dalsze
ruchy. Ale wnet rzucili się żołnierze z podw ójną zaciekłością n a
przód. Chcieli pom ścić wodza, a może podniecała ich nadzieja
łatwiejszej teraz, bo bezkarnej grabieży. Bourbon dogorywał w ła
śnie w samotnej kaplicy, kiedy książę Oranji, objąwszy z jego
zlecenia dowództwo, na całej linji znów pognał wojsko do szturm u.
Chwila ta odbiła się w pieśni śpiewanej przez francuskich żoł
nierzy, otaczających Bourbona, a zapisał ją Brantôme, który ją
z ust ówczesnych »rycerzy szczęścia« — ces advenluriers d’alors —
zasłyszał:
Quand le bon prince d’Orange
Vit Bourbon qui estait mort,
Criant: Saint N icholas!
Il est mort, Saincte Barbe!
Jamais plus ne dit m ot,
A Dieu rendit son âm e.
Sonnez, sonnez trom pettes,
Sonnez tous à l'assaut,
A pprochez v o s engins,
Abbatez ces m urailles,
T ou s le s biens des Rom ains
Je v o u s donne au pillage.

A ci Rzymianie, których mieniem rozporządzano już z poza
murów, witali tymczasem wybuchem radości wieść o zgonie konetabla. W lot rozchw ytyw ano podaw ane z ust do ust nowiny, że
szturm odparty, że nieprzyjaciel po śmierci wodza w rozsypce,
a że książę Urbinu z wojskami Ligi tuż następuje, że stanął już
nad Tybrem, zajął Ponte Molle. Złudzenie trwało krótko; około
południa wznowiony przez arm ję cesarską atak miał być ostatni,
lecz zwycięski. W ogrodach kardynała Armelliniego spostrzegli
Hiszpanie dom wbudowany w m ury miejskie, z przysypaniem na
prędce gruzam i wejściem do piwnic. Przez ten otw ór wtargnęli
natychm iast do miasta, a równocześnie obok P orta San Spirito
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Iancknechci zdołali nareszcie wedrzeć się na wały, na których
pierwszy stanął niejaki Mikołaj Seidensticker. Kilka w mgnieniu
oka zdobytych dział zwrócili napastnicy na Zamek św. Anioła.
Na ten widok wszczął się między załogą popłoch, a arm ja ce
sarska w darła się na m ury i runęła z okrzykiem triumfu na mia
sto. Jedna część milicji papieskiej pierzchła odrazu; draga w roz
paczliwym wysiłku jęła bronić przystępu do ulic; ale wnet zgnio
tła ją liczebna przew aga najeźdźców. Z tysiąca żołnierzy z dziel
nicy Parione dziewięćset padło trupem ; z resztek »Czarnych Zna
ków« pod Lucantoniem pozostało dziesięciu przy życiu; całą nie
mal gwardję szw ajcarską wycięto w pień pod obeliskiem. Obrona
dzielnicy Leonińskiej była skończona. Renzo da Ceri wpadł do
W atykanu, a tymczasem fala najeźdźców zalała Borgo. Żołnierze
cesarscy, z porwanym naprędce kawałkiem chleba w jednej, a szablą
lub dzidą w drugiej ręce, rozpoczęli szalony, dziki pościg, m or
dując wszystko, zbrojnych i bezbronnych, ludzi i zwierzęta, bo
nawet spotykane po drodze konie i muły zabijano, aby nikt przed
końcem walki nie mógł unieść łupów. W szale rozboju i pijaństwie krwi nie oszczędzano nic i nikogo; w szpitalach dobijano
rannych i chorych, albo ich wrzucano żywcem do Tybru; do
wnętrza domów ciskano rozpalone głownie; wszczynały się już
w kilku m iejscach pożary; między innemi spłonął dom posła fran
cuskiego, Alberta Pia z Carpi. Szczęk broni miesza! się z krzy
kiem ściganych, jękiem m ordowanych, ale wszystko zagłuszało
dzikie wycie rozbestwionego żołdactwa, które z hasłem y>Espana<¿
i »Imperio« święciło straszliwy triumf.
Klemens VII na dzień przedtem myślał jeszcze o ucieczce
z W atykanu. Chciał dotrzeć do bliskiej Ostji, a stam tąd przedo
stać się na okręty Andrzeja Dorii. Inni radzili mu opuścić przy
najmniej dzielnicę Leonińską, cofnąć na lewy brzeg Tybru do
starego m iasta i zburzyć za sobą mosty. Przemogły nam ow y Renza
da Ceri, który zapewniał, że jnia.śto przeciw wojsku nie m ają
cemu arm at łatwo obronić zdoła- Papież nie dzielił tej pewności;
ale że Rzym miał się bronić, dla przykładu i jem u w ypadało
w nim zostać. W dzień szturm u od rana zam knął się w kaplicy
w atykańskiej; ludzie go zawiedli, tak Franciszek I, jak Henryk VIII,
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tak książę Urbinu, jak Lamioy; wszystkie subtelne kom binacje
polityczne, w których się zbyt lubował, spełzły na niczem; w chwili
rozstrzygającej, w chwili doraźnego niebezpieczeństwa, stal sam,
o własnych tylko, a nadom iar złego, tak m arnych narazić siłach.
Z śmiertelnym niepokojem w sercu, pod brzemieniem odpowie
dzialności za Rzym i papiestwo, padl na kolana przed ołtarzem,
w zyw ając jedynej pomocy, 'której mógł się jeszcze spodziewać.
Tę ogrojcową modlitwę wśród dalekiego huku dział i w ystrza
łów z muszkietu, przerwał nagle około południa groźny odgłos
bliższej walki: cesarscy wtargnęli już byli do m iasta i u wrót
W atykanu mordowali gwardję szwajcarską. Do kaplicy wpadła
świta papieska; za trzy credo, mówi jeden ze świadków, było już
na ratunek zapóźno. Nawpół niesiony, nawpół pchany, rzucił się
papież do korytarza, łączącego W atykan z Zamkiem , św. Anioła.
Za nim biegli kardynałowie, dalarjusz Giberti, Schomberg, Alberto
Pio z Carpi, stary Sahiati, przybyły w tej chwili z wieścią
0 przegranej Renzo da Ceri, i cały zastęp biskupów, prałatów ,
dworzan. Z okien krużganku widać było pościg najezdniczej tłusz
czy za bezbronnymi m ieszkańcami Borga, dolatywały przez nie
dzikie wrzaski zwycięzców' i rozdzierające krzyki m ordow anych.
Łkając, zdążał Klemens VII do Zamku. Biskup z Nocery, Paolo
Giorio, który sam to opisuje, ujął kraj jego szaty, żeby go nie
ham ow ała w biegu, a na otwartymi moście u wejścia z krużganku
do twierdzy, zarzucił mu na plecy własny fioletowy płaszcz, aby
po białej szacie nie poznano z ulicy papieża i jaki zaciekły lancknecht nie strzelił z dołu za uciekającym .
W chwili, kiedy Klemens VII wpadł do Zamku, kom endant
twierdzy kazał podnieść zwodzone mosty. Wzmogło to jeszcze
zamęt. Wprawałzie około trzech tysięcy ludzi, mężczyzn, kobiet
1 dzieci schroniło się już było w obronne m ury twierdzy, ale
z dw óch stron, od Borgo i od starego Rzymu przez most na
Tybrze napierały szerokim wałem, pędząc ku fortecy, dalsze gro
m ady uciekających. Obie fale zderzyły się z sobą. Zaczęto się
gnieść i tratow ać wzajemnie. Wielu wpadło do fos i rowmw, oka
lających Zamek. Pokaleczonych chwytał nieprzyjaciel. Inni, od
parci od Zamku, rzucili się ku łodziom na rzece; ale łodzi było
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za mało, a te.k tó re znaleziono, przeciążone ludźmi tonęły. Stary
kardynał Pucci, który przez cały ranek stał na wałach, zachęca
jąc żołnierzy do obrony, przybył do Zamku, kiedy mosty już były
wzniesione; przedzierając się ku twierdzy, spadł z konia i runął
wśród ciżby; stratow anego i ranionego w głowę podniesiono z fosy,
i przez okno, w którem wyłamano kraty, wciągnięto do Zamku.
Przybyły również za późno Annellini, znienawidzony przez Rzy
mian kardynał-cam erlengo, kazał się windować w koszu na linie
i tak ,dotarł do wnętrza. W koszach tych wciągano do Zamku
zebrane naprędce w okolicznych dom ach i sklepach prowianty,
ho odraza pokazało się znów, że Zamek był źle zaopatrzony,
źle utrzym any. Nawet kraty u bram były zardzewiałe i źle cho
dziły w zawiasach. Z trudem zdołano je za papieżem i kardyna
łami zatrzasnąć.
Prócz tych dwóch kardynałów zamknięci byli ze św. Kollegiuni z Klemensem VII dwaj późniejsi papieże, Farnese i Del
Monte', a dalej Cesi, Orsini, Accolti, Trivulzio, Pisani, Campeggi,
Rangonc, Ridolíi i Cibo. Zdeklarowani stronnicy cesarscy, kardy
nałowie Della Valle, Cesarini, de Vio, Piccolomini, Aracoeli, ¡ je 
dyny purpurat z nom inacji Hadrjana VI, Euckecordt, pozostali
w swych pałacach. Ufali w dawny, nawet w krw aw ych zam iesz
kach średniowiecznych przestrzegany obyczaj, że przy najazdach
Gibellini szanowali mieszkania Gibellinów, Gwelfowie Gwelfów.
Tym razem i to miało być złudzeniem. Ale z początku pałace
ich stały się przytułkiem dla tych, którzy szukali schronienia,
a do twierdzy przybyli za późno. Inni z zebranemi naprędce
kosztownościami uciekali do kw ater zaprzyjaźnionych z Hiszpanją i cesarstw em posłów, albo do mieszkań Colonnów. Ubożsi
kryli się po kościołach i klasztorach, lub w podziemiach starych
min rzymskich. W szystko to miało być darem ne, wszystkich zdo
łała wytropić szatańska chciwość najeźdźców. Ale na tein gorączkowem szukaniu schronisk i kryjówek zeszły mieszkańcom
Rzymu pierwsze godziny po wkroczeniu wojsk cesarskich do
Borgo. Każdy już tylko myślał o własnym ratunku, nikt prawie
o dalszej obronie.
Papież zaś, ledwie się za nim wrzeciądze forteczne zawarły,
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przęmyśliwał już o nowych układach. Pod twierdzę nieprzyjaciel
zbyt blisko podchodzić nie śmiał, bo artylerja zam kowa strzegła
dostępu. Rzeźbiarz Rafaello da Montelupo i złotnik Benvenuto
Cellini nastawiali działa i kierowali obroną: dziwne ostatnie świa
dectwo wszechstronności mistrzów Odrodzenia w dzień jego zgonu.
Misja wysłannika papieskiego do starszyzny cesarskiej spełzła na
niczem. Książę Oranji we własnem i w imieniu innych pułkowni
ków odrzekł, że do układów przystąpi dopiero, skoro mu papież
odda Trastevere i Ponte Molle. Klemens VII nie przyjął tych w a
runków. Miał jeszcze nadzieję, że się po śmierci Bourbona an n ja ce
sarska sam a z siebie rozprzęże, a że miasto po lewej stronie
Tybru obronić się zdoła. W tym celu Renzo da Ceri opuścił znów
Zamek św. Anioła i podążył na Kapitol. Tam od zebranych na
naradę rajców miejskich zażądał zerw ania m ostów na Tybrze
i zabarykadow ania wschodnich bram m iasta; stare miasto by
łoby natenczas od wojsk cesarskich Tybrem odcięte, a z drugiej
strony zabezpieczone przed grożącym znów napadem Cołonnów.
Małoduszna odpowiedź Rady brzm iała, że Colonnom, jako oby
watelom rzymskim, nie można odmówić przystępu do Rzymu,
a że pięknych mostów szkoda, już ze względu na koszta, jakichby
nowa budowa przysporzyła miastu. Nie wskórawszy nic na Kapi
tolu, pospieszył Renzo na Zatybrze. Stanowiło ono osobną, nie
połączoną z W atykanem i dzielnicą Leonińską, oszańcow aną ca
łość. Nie m ożna było myśleć o zdobyciu samego Rzymu, nie za
bezpieczywszy się przedtem na Zatybrzu. Ale zadanie wojsk ce
sarskich było łatwiejsze, niż przy zdobywaniu Borga, bo miano
już teraz zabrane przed południem arm ji papieskiej działa. Do
szturm u wiedli od winnic Janikułu lancknechtów z jednej strony,
W łochów z armji cesarskiej z drugiej, Bemelberg i Lodovico Gon
zaga z Sabbionety, dla niezwykłej siły powszechnie Rodomonte
zwany. Obrona była niedołężna. W mgnieniu oka wysadzono
bram y i wojsko cesarskie zalało Trastevere. Załoga, porzuciwszy
broń, um knęła przez Ponte Sisto do m iasta. Tam , przy tym moście
miały się teraz rozstrzygnąć losy Rzymu.
Zdobycie Borga i Trastevere było bowiem dopiero połową
zadania. Wiedzieli o tern dobrze pułkownicy cesarscy i truchleli
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na myśl, że im się żołnierstwo rozsypie za łupem, zanim sam
Rzym posiędą. Nie wiedzieli zaś, czy i jak się ten Rzym bronić
będzie. Już zmrok zapadał, kiedy zwartym szeregiem Niemcy
i Hiszpanie ruszyli ku Ponte Sislo. Zastąpiło im drogę poselstwo
z Kapitolu, które wiódł bawiący w Rzymie ośmnastoletni m argra
bia Brandenburski, Gumprecht. Ale żołnierze nie chcieli już sły
szeć o układach. Z wściekłością rzucili się na wysłanników se
natu; towarzyszący Gumprechtowi prolonotarjusz Gumppenberg,
wpadł do jednego z przyległych dom ów i zdołał się ukryć; inni
pierzchnęli; sam Brandenburczyk dostał się w ręce lancknechtów .
A tymczasem wojsko cesarskie dotarło do mostu, którego głowy
bronił kwiat szlachty rzymskiej, Renzo da Ceri z synem na czele
dom u Orsinich, Gianhatlista Savelli, Ranuccio Farnese, Girolamo
Mattei, bracia Tibaldi, młody Giulio Vallato z proporcem, na któ
rym widniał napis Pro fule et patria, i inni. Alberini porównywa
ich do Decjuszów, którzy śmiercią przebłagać chcieli gniew bo
gów. Zbitą ławą ruszyła na nich horda najeźdźców. O brona była
dzielna, ale wobec przem ocy krótka. Yallato, Savellir Tibaldi
i Gianpaolo Orsini, syn Renza, legli trupem. Po ich ciałach sze
regi cesarskie wtargnęły do m iasta; teraz już cały Rzym do nich
należał i, jak rano na Borgo, rozpoczął się i tu odrazu pościg
za uciekającym i i rzeź bezbronnych mieszkańców. Sanudo w l)iarjuszu swym oblicza, że tego pierwszego dnia wyrżnięto dw a
naście tysięcy Rzym ian; może to zbyt wysoka liczba, ale inny
kronikarz mówi, »że wszędzie leżały takie stosy trupów ludzkich
i zwierzęcego ścierwa, iż ledwo było m ożna przejść z jednej strony
ulicy na drugą«. Jak huragan przeleciało wojsko przez miasto,
ścieląc .przed sobą po drodze wszystko. W reszcie stanęło i puł
kownicy zebrali Hiszpanów na Piazza N arona, lancknechtów na
Campo di Fiore.
Do północy trzymali wodzowie żołnierzy w szeregu L obóz
huczał w niecierpliwej żądzy rabunku. Jak w Zamku św. Anioła
z nadzieją, tak tu, w obozie, z trwogą wyczekiwano odsieczy.
Ale napróżno wyglądał Klemens VII ze szczytów twierdzy ,na
drogi, wiodące z północy do Rzymu, a zbytecznie pułkownicy
cesarscy pilnowali na w ałach; nadzieja i trw oga były płonne,
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a wojska Ligi daleko. Po północy zagasły światła w Zam ku; pa
pież strudzoną, skołataną głowę kładł na posłaniu, w rozpaczliwem oczekiwaniu tego, co mu jutro przyniesie. W obozie zaś
zaęzęły rzednąć szeregi; żołdacy wymykali się za łupem i na roz
pustę nocną po mieście, opustoszałem i ucichłem, odkąd nad
niem przeleciał anioł śmierci. Rozpoczynało się długotrwałe plą
drowanie Rzymu, »najsm utniejsza, najstraszliwsza, najhaniebniejsza
tragedja« — la pin mesta, la piu spaventevole, la piu vergognosa
tragedia — jak ją Guicciardini nazywa. A tymczasem zwłoki Bourbona zaniesiono do Św. Piotra i złożono na katafalku. W edle Sanuda przez kilkanaście tygodni paliło się wokoło trum ny dw a
naście gromnic, a dwunastu księży dniem i nocą zawodziło psalmy.
Katafalk stał w kaplicy Sykstyńskiej, gdzie na piętnaście lat
wstecz złożono u stóp pom nika pierwszego z papieży Roverow
zwłoki Juljusża II. Teraz, \vśród pogromu W iecznego Miasta,
spali obok siebie nieprzebudzonym snem wielki papież, który żył
hasłem fnori i barbari, i straszny przyw ódca barbarzyńskich na
jeźdźców' Rzymu.
Ale zgon konetabla przyczynił się chyba jeszcze do zwiększe
nia nieszczęść zdobytego m iasta, bo z jego zniknięciem znikł
także w' armji ostatek dyscypliny i posłuszeństwa. SwTawrola żoł
nierska stała się wszechwładną. Z nazwiska książę Oranji dzier
żył najwyższą władzę, lecz napraw dę nie miał jej ani "cienia.
Kiedy w kilka dni po wzięciu Rzymu zatrąbiono na próbny alarm,
zaledwie czw'arta część żołnierstwm stawiła się do szeregu. Inni
ugrzęźli w rabunkach i rozpuście. Miasto już było zdobyte; teraz
na ochotnika zdobywali żołdacy dom za domem, bez różnicy,
czy należały one do Rzymian, Hiszpanów' czy Niemców, czy
mieszkali w nich bogaci czy ubodzy. Jednych i drugich ogra
biano z wszystkiego, brano w niewolę i torturą zmuszano do wy
sokiego okupu. Już pierwszego dnia przerażał Rzymian, ja k opo
wiada w pam iętniku swym Marcello Alberini, »rozlegający się
wśród nocnych ciemności po skończonej rzezi łoskot w ypalanych
bram , rozbijanych kas, krzyk męczonych jeńców7«. Jeszcze zaś
drastyczniej opisuje te sceny inny naoczny również świadek, Bawarczyk Gumppenberg. »Rzymianie — mówi — wybiegali po
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między żołnierstwo na ulicę, głosząc się stronnikam i cesarskimi
i zapraszając do siebie, gdzie dla żołnierza przygotowano jadło i na
pój, łoże i łaźnię. I myślał Rzymianin, że się chciwy Hiszpan łyżką
straw y zadowoli. Ale gdy się len dobrze najadł i napił, wtedy
potraktow ał po swojemu gospodarza, zabrał mu żonę i córki, aby
z niemi poigrać, a na niego samego wołał: Dajże nam jako wier
nym sługom cesarskim pieniądze, jako żeś i ty wierny cesarski
człowiek, abyśmy z temi oto białogłowami triumfować (triumphiren) mogli. Tyle a tyle cesarz nam winien; pożycz, a cesarski
m ajestat ci to odda. Słysząc to, poznawał Rzymianin szaleństwo
swe poniewczasie i chciał kazania Hiszpanowi prawić, czy tak
ze stronnikiem cesarskim obchodzić się godzi. A wtedy żołnierz:
Ty psie fałszywy, dawaj pieniędzy albo wisieć będziesz... Łżesz,
żeś stronnikiem cesarskim, bo taki nie targowałby się. ze sługą
cesarskim o żołd. I więzili go, brali mu żonę i dzieci, plądrowali,
palili i męczyli, póki im nic oddał całego mienia. A po pierwszym
jaw ił się drugi i dziesiąty, więził go i okupu żądał, gdy zaś ten
już nic nie miał, natenczas mordowano go albo męczono dopóty,
aż im w rękach skonał: bo nie było wiary w tym żołnierzu«.
Takie były losy mieszkańców Rzymu. Mężczyzn czekała
ruina i niewola, zwykle tortura, często śmierć, kobiety hańba»
a to hańba w oczach rodziców lub mężów, jako straszliwy -śro
dek wymuszania okupu. Kroniki opowiadają o m atkach, które
same sobie wyłupiały oczy, żeby na hańbienie córek nie patrzeć.
Na bogatsze domy urządzano liczniejsze obławy. W pałacach,
służących za przytułek okolicznym m ieszkańcom, sporządzano
sądowy akt: wszyscy, którzy się w nich schronili, obowiązywali
się zwrócić gospodarzowi domu cenę własnego okupu. Za w targnię
ciem nieprzyjaciela składano ten okup. Sumy były ogromne, a biada
tym, którzy icłi doraźnie uiścić nie mogli. Lecz i tym okupem
nie okupywano bezpieczeństwa. Bo za Hiszpanami nadciągali na
zajutrz lacknechci. Nie znajdując pieniędzy, rabowali inwentarz,
łam iąc i niszcząc, czego zabrać nie mogli. Gorszy jeszcze los
czekał tych, którzy się. próbowali bronić: dom y ich podpalano
lub podkładano pod nie prochy. T ak wyleciała w powietrze jedna
z wież kapitolińskich. Pożar szerzył się dokoła. Na Campo Marżo
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bronił się pałac Lomellina. Szturm był zaciekł}', a gdy w ostatniej
chwili właścicielka, próbując ucieczki, spuściła się na linie, w podw ó
rzec zamkowy, zabito ją w ystrzałem z muszkietu.
W śmiertelnej trwodze, ale przynajmniej cało, przebyła
te dni piekielne inna kobieta, słynna m argrabina M antuańska,
Izabella d’Este. Od dwóch lat bawiła ona w Rzymie, bo przy
bywszy w r. 1525 na jubileusz, została w pobliżu W atykanu,
ubiegając się o kapelusz kardynalski dla syna Herkulesa, który
miał być później jednym z przew odniczących Soboru Trydenckiego.
Drugi jej syn, Ferrąnte, był w wojsku Bourbona. Z drogi jeszcze
przestrzegał m atkę o grożącem Rzymowi niebezpieczeństwie, na
legał, aby się przynajmniej przez kilka godzin broniła, aż jej sam
na pom oc zdąży. M argrabina pałac Colonnów na placu Św. Apo
stołów, w którym mieszkała, zamieniła w fortecę: bram y i okna
były zam urowane, a wew nątrz schroniło się do trzech tysięcy
ludzi. Byli tam, między innymi, posłowie z Mąntuy, Ferrary, Urbinu i poseł wenecki Domenico Venier. Pierwszej nocy po zaję
ciu Rzymu zjawili się na placu Sw. Apostołów Ferrąnte Gonzaga,
lir. Alessandro di N urolara, którego piękna siostra Kamilla zam 
knięta była z m argrabiną M antuańska w pałacu Colonnów, i Hiszpan,
Don Alonzo di Corduba. Tem u ostatniem u sam Bourbon polecił
był jeszcze pieczę nad m argrabiną, której był siostrzeńcem. Na
sznurach wciągnięto przybyłych do wnętrza warownego pałacu.
Mimo takiej opieki nie obyło się bez grubego okupu. Tylko sama
m argrabina była od niego zwolniona, a prócz niej poseł wenecki,
który się ukryć zdołał. Inni złożyć musieli 60.000 dukatów . Mó
wiono powszechnie, że część tych pieniędzy zabrał dla siebie
Ferrąnte. Ale w liście do brata, m argrabiego Fryderyka, zaręczał,
że z trudem mu tylko m atkę ubezpieczyć przyszło, »bo w wojsku
krążyły wieści, że w pałacu Colonna jest skarbów za dwa miljony,
czemu winna była litość m atki, która tylu ludzi u siebie przytu
liła«. Hiszpanie strzegli pałacu, na którego rzekom e skarby ostrzyli
zęby lancknechci. Ledwie ich zdołał utrzym ać na wodzy książę
Oranji. Ale m ieszkańcy pałacu w obec trw ającego niebezpieczeń
stw a siedzieli cicho i nie śmieli się ruszyć. Dopiero dwunastego
dnia o zm roku wyprowadził Ferrąnte m atkę i przebranego za
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tragarza am basadora weneckiego nad Tyber. Na łodziach zdo
łały dostojne zbiegi przeprawić się do Ostji. Do pałacu Colonnów
wtargnęło zaś po ucieczce m argrabiny rozbójnicze żołdactwo.
Trzymały się przez chwilę pałace łych kardynałów, którzy
należeli do zdeklarow anych stronników cesarskich i ufali, że ich
ten tytuł przed napadem cesarskiego wojska uchroni. Ale złudze
nie to trw ało krótko. Pierwszą ofiarą padła Cancellaria, wspaniały
pałac Pom pea Colonny, którego nie było jeszcze w Rzymie. Hiszpa
nie i Niemcy zrabowali nagrom adzone w nim skarby. Kardynał
della Valle ogromnym okupem uratował zrazu siebie i chronią
cych się w jego pałacu Rzymian. Za jego przykładem poszli kar
dynałowie Cesarini, Enckevordt i Piccolomini. Kardynał de Cupis
z dziećmi Madonny Felicji Orsini, córki Juljusza II, zdołał zbiec
i pó długiej pieszej wędrówce dotarł do Ostji; Ale okup, spła
cany przez kard y lałó w Hiszpanom, budził chciwość lanckiiechtów.
Rzucili się więc na rezydencje kardynalskie. Zaczęło się od kilkogodzinnego szturm u na pałac sieneński. Kardynała Piccolomini
wzięto w niewolę. Obnażonego zaciągnęli żołnierze do kw ater
sw ych na Borgo, biczując go, kopiąc i poniew ierając po drodze.
Następnie padły pałace della Valle, Cesarini i Enckevordt. W pierw 
szych dwóch obliczano łupy na 200.000 dukatów, bez względu
na to, że już okup przedtem był spłacony. Ośmdziesięcioletni
kardynał Ponzetto dostał się także w ręce nieprzyjaciół. Godzi
nami włóczono go po mieście, do banków i znajom ych, od któ
rych spodziewano się za niego okupu. A kiedy starzec się już
na nogach utrzym ać nie mógł, jeden z lanckiiechtów zarzucił go
sobie przez plecy, »jak m artw e ciało«— come un corpo morto: —
Gorsze były jeszcze los}' kardynała Numalio, z zakonu św. F ran
ciszka. T ak jak Ponzetta włóczono i jego po mieście, szukając
okupu. W iózł go lancknechl przywiązanego za sobą na koniu.
Okupu nie zdołano jednak zebrać. W tedy złożyli go lanćknechci
do trumny, ponieśli w procesji do kościoła Aracoeli i złożyli na
katafalku. Rozpoczęły się błazeńskie egzekwje z bluźnierczemi
śpiewami. Nie brakło i mowy pogrzebowej, w której jeden z laiicknechtów wyliczał rzekome winy i zbrodnie kardynała. O tw o
rzono naw et grób w posadzce i już go żywcem grzebać miano,
Zdzisław Morawski S a c c o di R o m a .
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aż w ostatniej chwili, nie mogąc i w len, sposób wymusić na
nim pieniędzy, których nie miał, zawleczono go znów w tym sa
mym pochodzie do domu. Tam wobec nawpół żywego od
była się stypa i pijatyką zakończyli lancknechci tę straszną
ceremonję. Dostał się także w ręce najeźdźców uczony Domini
kanin, Tom asz de Vio, znany powszechniej jako kardynał Gaetanus, ten sam, który już na Soborze Lateraneńskim tak żarliwie
wołał o reformę kościoła, a w r. 1518 oponował Lutrowi w Augs
burgu. Przybranego ja k na pośmiewisko, z czapką facchina na
głowie, gnali lancknechci przez miasto w darenm em poszukiw a
niu okupu, bijąc go i policzkując po drodze. Ze łzami kazał
Klemens VII błagać Niemców, ażeby się ulitowali i »nie gasili
tej pochodni Kościoła«.
W wymownem w swej ścisłości sprawozdaniu, sporządzonem dla Karola V przez jednego z urzędników cesarskich. . to
w arzyszących annji, mówi autor, »że lancknechci zachowywali
się w Rzymie jako prawdziwi luteranie, inni jako ludzie stojący
poza wszelką religją«. Różnica między śniadym, zwinnym Hiszpa
nem, a jasnow łosym ociężałym Niemcem z Północy, objaw iała się
i w innych znam ionach. Hiszpana cechowało wyrafinowane okru
cieństwo i rozwiązłość, Niemca brutalność i pijaństwo. U obu
była równa chciwość. Tylko pierwszy zagrabione dobro chował
zazdrośnie, drugi trwonił w net wszystko na grę i pijatyki. Hiszpan
o w yuzdanych żądzach był postrachem kobiet. Brantóm e opo
wiada, że na długo jeszcze po tych dniach klęski, zwano w zna
czącym zwrocie kobiety rzymskie, od wielkich pań do prostych
siużebnic, »relikwjami z czasów Sacca«. Nawet dostojne córki
Domenica Massimo, po spaleniu rodzinnego pałacu, nie uszły
gwałtu. Lud rzymski upatryw ał w tern karę Bożą za to, że kiedy,
Klemens VII w wigilję najazdu wezwał zamożniejszych m ieszkań
ców Rzymu do składki na werbowanie wojska, Massimo, jeden
z najbogatszych patrycjuszów, przysłał papieżowi, jak b y na żart,
sto dukatów. U lancknechtów odzywała się natom iast, jakoby
echem ze zbuntow anej przeciw Kościołowi Północy, nienawiść
do papiestwa i jego sług,, do obrządków i świętości katolickich^
Miasto świątyń w świątyniach swych miało też najsrożej odczuć
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liirję najeźdźców. Ani jeden z kościołów nie ustrzegł się święlokradzkiej napaści. W bazylikach św. Piotra i św. Pawła pousta
wiano konie jak w stajniach. Z L ateranu zabrano głowy Aposto
łów, którerni żołnierze rzucali po ziemi jak piłką; z klasztoru
San Silvestro skradziono głowę św. Jana Chrzciciela, którą po
lem pozostała z ogólnej rzezi ostatnia zakonnica znalazła. Lancę
Longinusa porwał któryś z lancknechtów i ostrze jej na drzewcu
własnej lancy osadził. Chusta W eroniki, uświęcona czcią tylu wie
ków, przez kilka dni brukała się po karczm ach rzymskich. Wielki
krzyż Konstantyna włóczyli żołdacy po ziemi na Borgo. W in
nych kościołach rozbijano ołtarze, rabow ano świeczniki, naczy
nia, szaty i przybory kościelne, strzelano do krucyfiksów, dziura
wiono obrazy, z relikwjarzy wyrzucano relikwje, a naw et z kie
lichów hostje, depcząc je w kale po ziemi. Otwierano nakom ee
groby, szukając w nich skarbów. U Św. Piotra rozbili Hiszpanie
grób Apostoła, a następnie jęli odwalać kamienie z grobowców
papieskich. Kości Sykstusa IV ustrzegł od poniewierki ciężar
wspaniałego pomnika Pollajuola; ale do sąsiedniej trum ny d ru 
giego z papieży Roverów wśliznęła się chciwie św iętokradzka
ręka żołdaka.
Łupieniu kościołów towarzyszyło m ordowanie zakonników,
hańbienie zakonnic. Pierwszą niemal ofiarą najeźdźców padł kla
sztor przy Santa Maria del Popolo, dziwnym trafem ten sam,
w którym przed kilku laty zamieszkał był przelotnie m nich przy
były z Północy, z którego okien patrzał na Rzym Odrodzenia,
ten Rzym, którem u wkrótce w buncie swej nowej nauki tak za
ciętą miał w ydać wojnę. Dawnych jego braci zakonnych wymor
dowali teraz najeźdźcy do nogi. Równie straszny był napad na
kościół i klasztor Minerwy, na klasztory na Campo Marżo i na
Monte Citorio. Mord i rabunek kończył się zwykle orgją: na oł
tarzach rozsiadało się żołdaclwo z ulicznicami; grano w kości, po
pijając z święconych kielichów; pod stropem kościelnym rozle
gały się klątwy i bezwstydne śpiewy; krew z winem spływała
po posadzce, a wśród wrzasku i pijaństwa, dopuszczano się wszel
kich bezeceństw. Potem cała ta rozbójnicza zgraja ruszała z ciężkim
ładunkiem łupów do kwatery. Były to pochody z piekielnego
10*
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karnaw ału: szli lancknechci z infułami na głowach i pastorałam i
w ręku, ulicznice przybrane w ornaty i kapy, a przodem pędzono
kapłanów, przebranych na pośmiewisko w stroje kobiece, i wzięte
w niewolę, odarte z tych strojów, m atrony i dziewice rzymskie.
Innym razem ciągnęła taka m askarada pod Zam ek św. Anioła:
na osłacłi jechali lancknechci przebrani za kardynałów , w po
środku jeden z nich w białej sutannie papieskiej. Okrzyki pija
nej tłuszczy »Luther Papsl, Luther Papst«, rozbrzm iewały dokoła
i dochodziły aż do w nętrza Zamku, do uszu Klemensa VII. A tym
czasem ów karnaw ałow y papież lancknechtów piorunow ał w dłu
giej przemowie na papieży rzymskich, »którzy śmieli kłaść prze
klęte stopy na uświęcone głowy cesarzów«. Cochlaus znów opo
wiada, że inny lancknecht, nazwiskiem Grunenwald, wybiegał
często przed Zam ek »i wołał, aby mu dano zjeść kawał mięsa
z papieskiego ciała, ażeby to mógł Lutrow i powiedzieć«. W szale
świętokradzkim nie było granic: razu jednego przybrali lanc
knechci osła w szaty kościelne i jęli przym uszać uwięzionego
kapłana, aby mu podał Przenajświętszy Sakram ent; ksiądz hostję
za hostją sam połykał, aż padł nieżywy pod razam i oprawców.
Nie brakło takich, którzy dobrow olną śm iercią ratow ali się
w śród przeciągłych tortur. W torturow aniu przodowali Hiszpanie,
wietrzący zawsze zdradę i podejrzyw ający jeńców , że przecież
m ają jeszcze gdzieś skryte pieniądze. Im kto był wykwintniejszy
i szlachetniejszego pochodzenia, tern srożej się nad nim znęcano.
Cały katalog zastosow anych tortur wylicza Luigi Guicciardini
w spółczesnych swych zapiskach. Jednych wieszano za ręce nad
studnią, grożąc im przecięciem sznurów, jeżeli nie w ydadzą ca
łego mienia; innym przybijano nogi do posadzki, biczow ano ich,
albo przypiekano im rozpalonem żelazem boki; innych jeszcze
m orzono głodem, wyrywano im zęby, obcinano nos lub uszy,
które potem musieli połykać. Ten sam Guicciardini opowiada,
ja k niejaki Giuliano Princivalle z Camerino, dworzanin kardynała
Cibo, przetrzym awszy już długą torturę a nie m ając pieniędzy
na okup, cofał się w czasie przeciągłego śledztwa ku oknu i rzu
cił się na ulicę, aby dobrow olną śmiercią skrócić mękę. Inny,
Giovanni Ansaldi, zapłacił już był na torturze tysiąc dukatów,
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a gdy go nadal męczono, żądając więcej, wydarł puginał opraw cy
i ugodził się nim w serce. Straszną jest historja żony przywódcy
gwardji szwajcarskiej z W atykanu: błagającej o litość obcięło
obie ręce, którem i zasłaniała kłutego i biczowanego na śmierć _
małżonka. Nawet u starszyzny nie było w tych dniach ani źdźbła
litości. Florentczyka, Bernarda Bracci, gnali żołnierze do banku
Bartłomieja W elsera, aby go zmusić do złożenia okupu. Na Ponte
Sisto spotkał się len pochód z pułkownikiem wojsk Bourbona,
a od wzięcia Rzymu gubernatorem miasta, la Motte des Noyers.
Dowiedziawszy się, że Bracci tylko 7000 dukatów zapłacił, za
groził mu La Motte, że go natychm iast z mostu do Tybru wrzu
cić każe, jeżeli mu jeszcze pięciu tysięcy nie dopłaci. Na kilka
naście miljonów obliczają współcześni okup, złożony nieprzyjacio
łom przez Rzymian, a chyba drugie tyle wynosiła wartość sa
mych łupów. Te łupy po większej części sprzedawano na miejscu
Żydom, którzy je kryli w podziemiach na Ghetto. Szuflami dzielili
Hiszpanie i Iancknechci pomiędzy sobą zrabow ane kosztowności,
perły i drogie kamienie, a lada knecht nosił w trzosie kilkaset,
czasem kilka tysięcy dukatów.
Ile skarbów sztuki i nauki zginęło w tym odmęcie, dojść
trudno. Katastrofa była tak okropna, tyle ważniejszych spraw,
bo spraw mienia i życia, w grze, że współcześni o tern, jako
o szczególe prawie podrzędnym, milczą. Ale kto wie, czy względny
brak pam iątek z quattrocenla w Rzymie, w porównaniu n. p.
z Florencją, nie jest skutkiem pogromu z 1527 r. Czy praw da,
że żołnierze Bourbona rozpalili ogniska w Stanzach Rafaela, tego
także z kronik ówczesnych nie dojdzie. Mówi to jednak dawna,
ustna tradycja w Rzymie. Do Bibljoteki W atykańskiej wtargnęli
najeźdźcy. Z trudem książę Oranji, który stanął w W atykanie
kw aterą, uratow ać ją zdołał. Ale wiele rękopisów wtedy zniknęło
bez wieści, a po ulicach w iatr miótł i roznosił strzępy bulli i re
gestrów z kancelaryj papieskich. W stajniach wyścielano dla koni
archiwami podłogę. Bibljoteki przy kościołach św. Piotra w Oko
wach, św. Apostołów i św. Sabiny zgorzały. Paolo Giovio stracił
część gotowych już rękopisów barw nych swoich historyj. Stra
cili również księgozbiory: uczony kaznodzieja, kardynał Egidio
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z Viterbo, lekarz papieski Accoramboni z Gubbio i ów . Angelo
Colocei, w klórego ogrodach gromadziła się Akadem ja rzymska.
Ich straty zapisały kroniki współczesne. O innych milczą, ale
wiadomo, że w wielu pałacach i klasztorach zniknęły wówczas
zbiory archiwalne na zawsze. Srodze ucierpiało archiw um kapilolinskie. W W atykanie, gdzie ich książę Oranji z bibljoteki wy
gnać zdołał, dostali się przecież żołnierze do sal innych. Słynne
witraże W ilhelma de Marcillat padły ich ofiarą. W ybito je, żeby ze
spajającego pojedyncze szyby ołowiu lać kule. W kaplicy Sykstyńskiej zerw ano ze ścian wspaniale Arrasy Rafaela, o których
już Paris de Grassis pisał, że »piękniejszych nie Znajdzie w Uni
versum«. Przez trzydzieści praw ie lal miały się błąkać, zanim
powróciły znów do W atykanu. Zresztą spisu zrabow anych naówcząs dzieł sztuki zestaw iać niepodobna. Stanowiłby on jednak
spory bezwątpienia przyczynek do inw entarza krzywd, które obrazo
burczy instynkt Reformacji wyrządził światu. A spis taki do ol
brzym ich wzrósłby rozm iarów, gdyby zestawić m ożna owo m nó
stwo złupionych, zniszczonych lub zaginionych sprzętów, którem i
ówczesny W ioch, lak często dziki jeszcze w obyczajach, ale wy
kwintny w przyzwyczajeniach, w swej codziennej, powszedniej
niejako potrzebie sztuki, otaczać się lubił.
Trzy tygodnie trw ało właściwe łupienie m iasta, ale miesią
cami trw ać miała niedola Rzymian. Kogo oszczędził Hiszpan,
ten wpadł w ręce läcknechta, lub naodw rót. Zwykle w każdym
dom u pojawiali się obaj kolejno, a co jeszcze po nich zostało,
to padło na pastw ę zbrojnego chłopstw a z zam ków i grodów
Colonnów' w Kampanji, którzy pod wodzą Pom pea, W espazjana
i Ascania wkroczyli w kilka dni po wzięciu Rzymu przez wojska
cesarskie do miasta. Zgłodniałe chłopstwo, ja k stado hien, ciągnęło
w trop za Hiszpanem lub Niemcem, poryw ając i unosząc wszystko,
czem tam ci wzgardzili. Taboram i wywozili z m iasta najpospo
litsze sprzęty, zniszczone przy plądrow aniu stoły i łóżka, poła
m ane odrzwia i okiennice, w yrwane ze ścian żeleźca i gwoździe.
Po przejściu lej czerni nic już niemal w zrabow anych dom ach
nie zostało. Ale pojawili się w nich nowi goście: głód i zaraza.
Długą wojną zubożały kraj nie mógł się już wyżywić, a o regu
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larnych dostaw ach do m iasta w panującym bezrządzie m o w y b y ć
nie mogło. Toteż już w pierwszych dniach m aja donosił Ferranle
Gonzaga bratu Fryderykow i do Manlui, że w domu, w którym
zamieszkał, »kilka osób um arło z głodu« i że »bochenek chleba
sprzedaw ano za dukata«. W czerwcu, z rozpoczęciem upałów,
wybuchło morowe powietrze i śmierć poczęła kosić między zwy
ciężonymi i zwycięzcami. Po stu ludzi i więcej umierało dzien
nie, a że nie było kom u ich grzebać, więc rzucano trupy pod
:braniy kościelne, gdzie leżały niepochowane, lub do Tybru. Dom
za domem znaczył się złowrogim, ostrzegającym przed zarazą
krzyżem. Niektórzy kładli ten znak na ścianie w nadziei, że od
straszy łupieżców. Ale i to nie pomagało i Alberini opisuje, jak
nieszczęśliwi Rzymianie za zbliżaniem się żołnierzy »chowali
resztki chleba pod sienniki chorych, ale chowali daremnie, bo
bezbożnicy, nie troszcząc się o zarazę, zabierali je stam tąd, zo
staw iając głodnym tylko słomę i wełnę z posłania«.
Straszny był obraz miasta, nawiedzonego równocześnie przez
m orowe powietrze, głód i ogień. Mieszkańcy, którzy nie zdołali
złożyć okupu, jęczeli w niewoli. Barbarzyński zwycięzca używał
ich bez względu na stan lub urodzenie do najniższych posług.
W kloakach musieli szukać pochowanych rzekomo skarbów . Inni,
ukryci w domach, nie śmieli głowy na dw ór wytknąć. Grolier
opisuje; jak po raz pierwszy po wzięciu Rzymu wyszedł na m ia
sto: »W m iarę — mówi — jak zdążałem ku Forum, cisza, sa
motność, groza, zaduch idący od trupów zalegających ziemię,
przejął mnie do szpiku;, domy były otwarte, bram y wyłamane,
sklepy wymarłe, a po pustych ulicach gnało tylko kilku dzikich
żołdaków«. T am tędy przeleciała już była burza, ale tam , gdzie
jeszcze szalała, gdzie męczono jeńców o okup, »z ulicy słychać
było — jak opowiada znów Luigi Guicciardini — nie w estchnie
nia lub płacz, ale przeciągle jęki i zawodzenia nieszczęśliwych,
bo wyli, jakby zamknięci we wnętrznościach Falaryjskiego byka«.
Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem upływał, a tw ardy
najeźdźca deptał bez litości Rzym i coraz bardziej rosła owa
sacra ruina W iecznego Miasta, ja k ją tak wymownie Alberini
w swym pamiętniku nazywa. A żołnierz cesarski, Sebastjan Schart-
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lin von Burtenbäch, który odwiózł do domu piętnaście tysięcy
dukatów i pprócz cennych sprzętów, strojów i kosztowności także
i porwany w jednym z kościołów rzym skich »długi na dwanaście
stóp stryczek Judasza«, zapisywał na wspomnienie tych triumfów
liczbę zabitych wraz z rozm iarem rabunku i pożogi, kreśląc te,
tylko w niemieckim oryginale całą sw ą brutalną dosadnośe za
chowujące słowa: Den 6 Tag Mag haben wir Rom mil dem Sturm
genommen, ob 6000 Mann darin zu Todt geschlagen, , die ganze
Stadt geplündert, in allen Kirchen und ob der Erd genommen was
wir gefunden, ein gut Theil der Sladt abgebrannt. W słowach tych
brzmi jakoby echo ciężkich stąpaii uchodzącego z łupem lancknechta.

XII.

Papież i Cesarz.
Odgłos tych »szataństw« — queste diaoolerie — ja k je Ben
venuto Cellini nazywa, dochodził do Zam ku św. Anioła, gdzie ze
szczytu twierdzy Klemens VII wciąż patrzał w stronę drogi Flamińskiej, w yczekując odsieczy. W sam dzień szturm u na Rzym,
Guido Rangone z lekką jazdą i oddziałem strzelców dotarł aż
do Ponle Salaro. Tam doszła go wieść, że Borgo i Trastevere
są już w ręku nieprzyjaciół. Na odsiecz broniącego się m iasta
byłby poszedł chętnie; nawpół zdobytego ze słabemi siłami, jakiemi rozporządzał, ratow ać nie śmiał. Natychm iast więc zaw ró
cił ku Otricoli. Główne w ojska Ligi ruszyły natom iast dopiero
3 m aja z Florencji w dwóch oddzielnych korpusach. M argrabia
di Saluzzo wiódł szwajcarskie i florenckie pułki mniej więcej tą
sam ą drogą, przez Sienę i Cliiusi, którą na kilka dni przedtem
pognał był Bourbon z arm ją cesarską, sam zaś Francesco Maria
ruszył przez Umbrję. Od • pośpiechu zależało wszystko, bo po
śmierci. Bourbona i w obec rozluźnienia dyscypliny między żołdactwem , oddanem tylko rabunkom i grabieży, łatwo było
w pierwszych dniach po wzięciu Rzymu przez wojska cesarskie
znów im go odebrać, łatwiej jeszcze uwolnić papieża z Zamku,
który zrazu tylko od strony rzeki i m ostu był przez nieprzyja
ciół strzeżony. Ale »miłujący spokój« książę Urbinu pośpiechu
nie znał, a kunktatorstw em własnem zarażał i innych pułkowni
ków Ligi. Jeden Francesco Guicciardini, będący legatem papie
skim przy wojsku konfederatów , a wiernie zawsze Klemensowi VII
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oddany, zaklinał, aby nie tracie chwili. »Nieszczęśliwy papież, —
pisał on do kardynała z Cortony — zam knięty w Zamku nie
liczy już na nic, prócz na nas jednych, a o pom oc błaga w sło
wach, że kamienie by się użaliły; Turek naw et zlitowałby się na
w idok takiego pogrążenia, bo warunki staw iają m u najtw ardsze
i ma naprzeciw ko siebie wroga, który pozbawiony wiary, nie
uznający żadnej powagi, krwi jego tylko pragnie, a oszczędzać
go nie myśli«. Dalej przestrzegał, że nie chodzi tu już o osobę
papieża, ale o samo papiestwo, a w razie niepomszczenia upadku
Rzymu, o Florencję, przeciw której się ta naw ałnica zwróci. Nie
ustając w zabiegach, nie miał przecież złudzeń, bo W enecjanom
zarzucał »powolność i ciągłe wahanie«, Francuzom »nieporzą
dek i brak dyscypliny, co ich robi niebezpieczniejszymi dla
swoich niż dla wroga«, m argrabiego di Saluzzo miał za nic,
a »właściwości i charakteru księcia Urbinu« lękał się więcej, niż
sam ych nieprzyjaciół.
I rzeczywiście nikt w wojskach Ligi nie byłby się dom y
ślił wojsk zdążających z pilną odsieczą. M argrabia di Saluzzo
dla zatargu o żywność przerywał m arsz oblężeniem małej mie
ściny Citta della Piece, którą szturm em wziął i złupić kazał,
przycźem ośmsel ludzi poległo, a kobiety do niewoli wzięto.
W praw dzie z Orcieto, gdzie an n ja Saluzza stanęła 11 m aja, po
stanow ili odważniejsi jego pułkownicy, Federigo Gonzaga da Bozzolo i Ugo Pepoli, z garstką jazdy francuskiej oraz konnych
strzelców podkraść się nocą pod Zamek św. Anioła i uprow a
dzić papieża. Przypadek zwichnął przedsięwzięcie: wśród nocnej
jazdy w lesie pod Baccano koń Gonzagi potknął się i zrzucił
jeźdźca, który złamał nogę i rękę. Odniesiono go natychm iast do
Yiterbo, ale zwłoka, spow odow ana wypadkiem, sprawiła, że kiedy
Pepoli stanął nad Ponte Molle, poczynało już świtać. Nieprzyja
ciele spostrzegli odrazo zasadzkę i Pepoli m usiał się cofnąć.
Książę Urbinu stanął tymczasem pod Perugia i wmieszał się
w nieustające nigdy spory Baglionich. Rozwikłanie tych sporów
zabrało m u całe ośm dni i dopiero 14 m aja nadciągnął do
Orcieto. Gubernator papieski odmówił arm ji żywności i spalił
okoliczne młyny, ażeby w len sposób przynaglić wojsko do szyb-
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Szego pochodu na odsiecz Rzymu. Mówiono powszechnie, że
■stało się to na tajny rozkaz Guicciardiniego. Toteż, gdy tenże
w dwa dni potem stawił się w kw aterze księcia w Orvielo, F ra n 
cesco Maria obrzucił go obelgami i wyrzutam i. Śmiał go nawet
posądzić o oszukaństw a w dostaw ach dla armji. Następnie, jak
zwykle, jął roztrząsać wątpliwości, które mu nasuwał dalszy po
chód na Rzym, zastanaw iać się nad ew entualnem zwichnięciem
przedsięwzięcia, gdyby się papież wprzód poddał, łub odsiecz
Zam ku okazać m iała niemożliwą. Zastrzegł się wreszcie, że
w miejscach, przez które wojsko poprowadzi, zmieni wprzód
konstytucję i zabierze z nich zakładników, aby sobie w danym
razie pewny zabezpieczyć odwrót. Guicciardini zrozumiał, że
zwłoki te rozstrzygną o losach Rzymu. »Trudności odsieczy —
pisał — są skutkiem naturalnym naszych w ahań; nie potrzebuję
dodaw ać z czyjej winy. Albo ten człowiek nie m a odwagi spot
kać sie z nieprzyjacielem, albo pogrążenie papieża spraw ia mu
w prost radość. Z nim dopraw dy jedno i drugie jest możliwe«.
Istotnie, odsiecz tak łatw a w pierwszej połowie m aja, sta
wała się teraz, w skutek straty czasu, trudną i niebezpieczną, bo
pułkownicy cesarscy zdążyli okolić Zamek św. Anioła głęboką
fosą i szańcem, które odcinały przystęp do twierdzy, chroniąc
zarazem oblegających; wzdłuż T ybru strzeżono pilnie miasta,
a samo zresztą zbliżanie sie wojsk Ligi skupiło znów na chwilę
i zelektryzowało Hiszpanów i lanckneehtów , zazdrosnych o zdo
bycz i łupy. Co więcej, wojsko neapolitańskie, które dotąd jako
związane traktatem z 15 m arca bezczynnie stało w Kalabrji,
ruszyło teraz pod w odzą Alarcona, Mońcady i m argrabiego del
Vasto do Rzymu, aby wzmocnić załogę cesarską. Żelazny pier
ścień wokoło obleganej twierdzy zacieśnia! się coraz bardziej,
a papieżowi coraz większe, doraźniejsze groziło niebezpieczeń
stw a. Niecierpliwość zaciekłych lanćkhechtpwr rosta bowiem
z dniem każdym. Bali się, że im konfederaci w ykradną papieża,
albo że go wmjsko neapolitańskie jako jeńca Karola V uprow a
dzi do Neapolu. Zazdrość więc parła ich do przyspieszenia wy
padków ; chcieli żywcem dostać Klemensa VII w swoje ręce
i rwali się do szturm u. Sami pułkownicy poczynali już wątpić,

15(5

czy zdołają utrzym ać ich na wodzy, a w liście do Karola V,
pisanym w ciągu tych dni, prosił G attinara o wskazówki co do
wyboru nowego papieża, na wypadek, gdyby przyszło istotnie
do szturmu na Zamek i Klemens VII miał zginąć.
Papież tymczasem nie przestaw ał słać gońców do obozu
Ligi. Z narażeniem życia przekradali się oni przez linje straży
wojsk cesarskich. Przez nich błagał Klemens VII o szybkie de
cyzje, a w razie zaniechania odsieczy żądał przynajmniej jasnego
powiadom ienia o zam iarach Ligi, żeby według tego własnem
postępow aniem kierować. O wytrzym aniu długiego oblężenia
w skąpo zaprow iantow anej twierdzy m owy być nie mogło; po
trzeba było żywić trzy tysiące ludzi, a miano tylko szczupłe
zasoby m ąki i wina, solonego mięsa i serów. Już z końcem m aja
zasoby te poczęły się wyczerpywać, zewnątrz zaś pilnowali Hisz
panie i lancknechci, żeby nowe prow ianty nie dochodziły do
twierdzy; staruszkę, która się z wiązką sałaty dla papieża pod
m ury podkradła, powieszono przed zam kiem ; innego dnia za
strzelono dzieci, które do spuszczonego z walów sznura przy
wiązywały pęk jarzyn. Głód doskwierał i bóle fizyczne przyłą
czały się do cierpień m oralnych, spow odow anych ciągłemi
zawodami. A tych dopraw dy nie brakło. Każdy niemal dzień
przynosił inne. I tak piątego dnia po -zajęciu Rzymu przez woj
ska cesarskie ujrzał papież z terasy zamkowej jakieś nadciąga
jące hufce. Może miał chwilę złudzenia, choć szeregi te nie szły
od północy, skąd jedynie mogła przyjść odsiecz. Złudzenie roz
wiała szybko łuna, bijąca ze stoków Monte Mario: to kardynał
Pom peo w kraczał do m iasta na czele zbrojnego chłopstwa z lennictw Colonnów i zwiastował Klemensowi VII swe przybycie,
paląc jego ulubioną rezydencję letnią, willę Medici, potem Ma
dam a zwaną. Papież sam widział w tern odwet za spalone przez
jego wojska włości Colonnów: Zagarolo, Marino, Montefortino.
T rium f dumnego Coionny był zupełny: on, wierny zawsze
stronnik cesarski, wchodził teraz do Rzymu, gdzie rządziła sw a
wola żołnierska, lecz z tytułu cesarskiej woli, a stary jego wróg,
Medyceusz, starty w proch siedział w Zamku św. Anioła, dziś._
oblężony, jutro może więzień. Ale widok tylu i takich nieszczęść,
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m iasta w ruinie i nawpół zgorzałęgo, m ieszkańców ściganych jak
dzikie zwierzęta, srom otnego poniew ierania wszystkiem, w czem
Włosi wyrośli i żyli, skrusz}7! naw et mściwe serce Pom pea. Pałac
jego, wspaniała Cancellaria, stał się odtąd głównem przytuliskiem
nieszczęśliwych, bo choć najeźdźcy nie rozróżniali wśród rabunku
pomiędzy stronnikiem a wrogiem cesarskim, na jednych Colonnów, jakby na w spółrzędną cesarskiej potęgę, nikt się targnąć
nie śmiał. Trzej Colonnowie, Pompeo, Ascanio i Vespasiano, za
jęli też odrazu miejsce w naczelnej radzie wojennej, do której
prócz nich należeli książę Oranji, Bemelberg, syn Frundsberga,
Kasper, Ferrante Gonzaga, Juan de Orbina, daw ny powiernik
i kanclerz Sforzów Morone, młodszy Gattinara, opat z Najery,
hrabia Lodron i nowy gubernator Rzymu, rezydujący w pałacu
kardynała T rm dzio na Campo di Fiore, La Motte des Noyers.
Inny znów zawód miał zgotow ać papieżowi wice-król neapolitański, Karol de Lannoy. Z nim, jako z najwyższym w dosto
jeństw ie przedstaw icielem Karola V we W łoszech, chciał bowiem
Medyceusz prow adzić układy. Od trak tatu zaw artego w dniu 15
m arca ufał m u zresztą najwięcej, może nawet zanadto. Ro wice
król, dbający w pierwszym rzędzie tylko o zabezpieczenie w ła
snego stanow iska w Neapolu, z chwilą, kiedy Bourbon odmówił
m u posłuszeństwa idąc na Rzym, umył sobie od wszystkiego
ręce i biernie oczekiwał w Sienie dalszego rozw oju wypadków.
Za pośrednictw em należącego do rady wojennej załogi cesarskiej
w Rzymie opata z Najery, wysłał teraz papież do Sieny zaufa
nego dworzanina, który miał wezwać w ice-króła do Rzymu. Od
księcia Urbinu otrzym ano list żelazny, poręczający wice-królowi
bezpieczny przejazd pośród wojsk Ligi, stojących między Sieną
a Rzymem. Z okazji lej postanowił Lannoy skorzystać, ale jedy
nie w tym celu, aby się bezpieczniej do Neapolu dostać. Bo
z wyuzdaną arm ją Bourbona, którą wśród jej m arszu na Rzym
w okolicy Arezzo był poznał, nie chciał mieć nic do czynienia.
Toteż stanąw szy z końcem m aja w Rzymie, zatrzym ał się tylko
na Trastevere, aby zmienić konie, i unikając spotkania z pułkow
nikam i cesarskimi, a nie próbując naw et dotrzeć do papieża,
ruszył natychm iast ku Neapolowi. W praw dzie nadciągający wla-
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śnie z wojskami neapolitańskiem i Vasto, Moneada i Alarcon znie
wolili go w pól drogi do zaw rócenia z nimi do Rzymu; ale do
roli czynnej nie dal się wice-król i nadal nakłonić, stroniąc od
wszelkich wojskowych czy dyplom atycznych akcyj. O dpow iadało
to .własnej jego naturze, a więcej może jeszcze tw ardej polityce
cesarza, którem u był wiernie oddany. Papieskiego wysłańca nie
wpuszczono natom iast za powrotem ze Sieny do Zamku. Pisem 
nie tylko pozwolono mu o powrocie swym papieżowi donieść;
pismo to Klemensowi VII dowiodło, że nadzieje, które w pośred
nictwo wice-króla pokładał, były płonne.
Ale i po tym zawodzie układy pom iędzy wojskiem a Zam
kiem toczyły się dalej. Ze strony w ojska prowadził je głównie
młodszy Gattinarą. Szły przecież opornie, bo im więcej się żoł
nierz cesarski w Rzymie rozgaszczał, im się w nim czuł bez
pieczniejszy, tem bardziej rósł w hardość i butę i coraz tw ard
sze stawiał papieżowi warunki. Na ciągły wzrost żądań wpływały
także wieści krążące wśród żołdactw a o nagrom adzonych rze
komo w Zam ku skarbach. F antazja żołnierska snuła o nich cza
rodziejskie bajki, które zaostrzając chciwość, zwiększały pretensje.
Sam papież zdawał sobie jasno sprawę, że przeciąganie układów
tylko jem u szkodę przynosi. Póki jednak książę Urbinu szedł
naprzód, zostaw ała jeszcze iskierka nadziei i z kapitulacją nale
żało czekać. Każda zwłoka w ruchach w ojsk Ligi, każdy przy
stanek ich m arszu odbijał się leż natychm iast w przyspieszeniu
tem pa układów oblegających z obleganymi: razu jednego trzy
mał już papież pióro w ręku, aby podpisać kapitulację; w tej samej
chwili nadszedł hrabia Alberto Pio z wieścią, że wojska Ligi
tylko o czterdzieści mil od Rzymu stoją, że lada dzień pod mia
sto nadciągną. Pióro wypadło z rąk papieża i poprosił znów
o kilka dni do namysłu.
I tak ciągłe Liga i tylko jed n a Liga była ostatnią, ale jak
papież sam najlepiej wiedział, kruchą tylko deską ratunku i cią
gle oczy zam kniętych w Zam ku zw racały się w niecierpliwem
oczekiwaniu ku drodze wiodącej z północy. Ale droga była pu
sta, patrząc zaś bliżej, widzieli oblężeni pogłębiający się pier
ścień fos i szańców, odcinających ich od miasta, a za nim puste
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ulice Rzymu, gdzie wśród tlejących pogorzelisk wałęsało siępijane żoldactwo i przem ykały czasem trwożliwe mary gnębio
nych mieszkańców. W iadom ości z zewnątrz poczęły się robić
rzadsze, ale skrzepiających ducha nie czekano zresztą już znikąd,
a zniechęcające straż przepuszczała umyślnie. I tak dowiedział
się Klemens VII o upadku Modeny. Stary jego wróg, Alfons
d’Este, łowiący zawsze w m ętnych w odach, i tym razem z po
gromu Stolicy Apostolskiej skorzystał, ażeby wyciągnąć chciwą
dłoń po cudze mienie; Lodovico Rangone, nie próbując naw et
obrony, wyprowadził załogę papieską z m iasta i Modena poddała
się Ferrarze. Do Rimini powrócił Sismondo M alatesta; W cnecjanie wreszcie, aczkolwiek sprzymierzeni z papieżem, wyzyskali
także w samolubnej zawsze swej polityce chwilę zam ętu, aby
zająć należące do państw a papieskiego Rawennę i Cercie. Nakoniec najdotkliw sza dla m edyceuszowskiej ambicji Klemensa VII
wieść nadeszła do twierdzy: zawsze chw iejna Florencja skorzy
stała z przymusowej bezwładności głowy Medyceuszów, aby po
raz trzeci w ciągu ostatnich lat trzydziestu zrzucić z siebie nie
chętnie znoszone jarzm o pseudo-republikańskich rządów tego
rodu. Bratankow ie papiescy, Hipolit i Aleksander uchodzić mu
sieli z miasta, a Niccolo Capponi w ybrany został gonfalonjerem
wolnej znów rzeczypospolitcj. W ieści te biły ja k gromy w za
mkniętego w twierdzy Klemensa VII: Rzym był w gruzach, Flo
rencja w rebelji, państw o papieskie kruszyło się pod naporem
chciwych sąsiadów ; trzeba było działać, bronić, ratow ać; papież
zaś siedział bezwładny za żelazną bram ą Zamku, przed którą,
czyhało na niego dzikie żołdactwo, a książę Urbinu nie n ad 
chodził.
W reszcie 22 m aja połączyły się wszystkie oddziały Ligi
w Isola Farnese, w tein sam em miejscu, gdzie przed kilku ty
godniami odbywał Bourbon radę wojenną w wigilję napadu na
Rzym. Francesco Maria zarządził przegląd wojsk. Piętnaście,
tysięcy ludzi stało już tylko pod jego znakam i. Było to w do
datku wojsko zdem oralizowane zbyt długą bezczynnością, a teraz,
na dom iar złego głodne, ciągnąc przez okolice, które przejście
Bourbona zamieniło w pustynię. Dezercje były na porządku dzień-
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nym, zbiegi szli zaś prosto pod znaki cesarskie. W szystkiemu
winne było kunktatorstw o księcia Urbinu, ale w tej chwili mógł
on już nie bez słuszności twierdzić, że bitw a w wolnem polu
z liczebnie o tyle silniejszym nieprzyjacielem za wielkiem była
ryzykiem, a że na odsiecz silnie przez oblegających oszańcow anego i czujnie teraz strzeżonego Zam ku było napraw dę za późno.
Przyklasnęłi tem u zdaniu inni pułkownicy. Jeden Guicciardini
próbował jeszcze złam ać ich opór; nie przeoczą! i on trudności
położenia, lecz przedkładał, że lepiej zginąć z narażeniem się, ale
z honorem , niż bez narażenia, a w hańbie, że jeżeli zresztą już
Rzym miał być stracony, to należało ratow ać Florencję i resztę
Italji. Ale w listach, słanych do Paryża i do Londynu, a zakli
nających Franciszka I i Henryka VIII o pomoc, bez ogródki mó
wił już o zdradzie naczelnego wodza Ligi, o wyrafinowanej
zemście Rovera na Medyceuszu. W tych ostatnich wytężeniach,
aby nieść nieszczęśliwemu papieżowi pomoc, sekundow ał dziel
nie Gmcciardiniemu kardynał Egidio z Viterbo: naprędce robił
nowe zaciągi, obiecywał doraźny sukurs. W reszcie zjawił się
w obozie nowy wysłannik papieski: Klemens VII zgadywał, że
się Francesco Maria znów w aha, że się na krok stanow czy zdo
być nie m oże; błagał więc, aby się wojsko zatrzym ało przynaj
mniej w tern miejscu, do którego dotarło, żeby choć stam tąd
czuwało nad nim. Prośby były darem ne. Przelotnie tylko zrodził
się na radzie wojennej nowy projekt zajęcia Monte Mario, i książę
Urbinu sam podjechał na wzgórze, jakżeby dla podniecenia
■ostatniej nadziei i zgotowania ostatniego zawodu papieżowi, który
na te ruchy wojsk ze szczytu Zam ku spoglądał. Projekt upadł;
Francesco Maria, zobaczywszy Rzym i obejrzawszy powierzchow
nie położenie, oświadczył stanow czo, że z siłami, którem i roz
porządzał, zdobyw ać go nie będzie. Zdanie to poparła większość
trwożliwych pułkowników i 2 czerw ca w ojska Ligi z pod sam ych
praw ie bram rzym skich zawróciły i odciągnęły zwolna ku Vi
terbo. Papież zdany był na łaskę i niełaskę wrogów.
N atychm iast posłał on Schom berga dó przyw ódców cesar
skiego w ojska z doniesieniem, że gotów jest podpisać od tygodni
przygotowaną, z dnia na dzień dotąd odkładaną kapitulację.
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0 dalszej obronie twierdzy mowy być nie mogło. Żywności siar
czyło już tylko na tydzień, a natom iast zaraza, grasująca w Rzy
mie, przedarła się przez grube m ury Zaniku i w samej twierdzy
łowiła już ofiary. Zresztą po cofnięciu się wojsk Ligi wszelka
nadzieja odsieczy znikła, wiec zwłoka nie m iała dalszej racji.
Klemens VII czuł, że nadeszła-, chwila przełomu w jego własnem
życiu, w losach Rzymu i w losach Italji, że wyrzec się musi
w szystkich swych dotychczasow ych zam iarów i nadziei, aby na
ich gruzach żebrać teraz łaski zwycięzców. W szystko się w nim
załamało, naw et miłość w łasna Medyceusza: sam posłał po kar
dynała Colonnę, aby go prosić o pom oc i radę, odwołać się do
jego wspaniałomyślności, polecić wpływom i wzięciu. Porów ny
wał go do lancy Achillesa, k tóra rani, ale i goi. Pom peo przy
był na wezwanie. Oko w oko stanęli naprzeciw siebie nieubła
gani dotąd wrogowie. W idok takiego nieszczęścia rozbroił przecież
Colonnę. W spólnie, ja k opowiada Paolo Giovio, zapłakali nad
niedolą i pohańbieniem Rzymu i nad w łasnem i winami, które je
sprowadziły. Rozeszli się narazie przejednani. Gdy atoli w odzo
wie cesarscy nalegać poczęli n a papieża, aby aż do rozstrzyga
jących zleceń Karola V zarząd świecki Rzymu oddał Colonnom,
a kardynała Pom peo ustanow ił legatem dla spraw duchow nych,
Klemens VII odpowiedział z godnością, że zwycięzcy czynić mogą
co im się podoba, że 011 jednak podobnego zarządzenia nie w yda
1 nie potwierdzi.
Sprawa okupu staw ała się teraz palącą. G atlinara i Morone
prowadzili układy w imieniu Hiszpanów, Schartłin i inni pułkow 
nicy niem ieccy z ram ienia lancknechtów . Klemens VII miał za
płacić wojsku 400.000 dukatów, a m ianowicie 100.000 zaraz,
50.000 w przeciągu dni czternastu, resztę w term inie dwum iesięcz
nym. Prócz tego żądano oddania Zam ku św. Anioła i twierdz
w Oslji, Civita-Vecchia i Civita Castellana, oraz Parm y, Piacenzy
i Modeny w zastaw. Kapitulację tę podpisał papież 6 czerwca.
Aż do wypełnienia tych w arunków miał wraz z kardynałam i
pozostać w twierdzy jako jeniec; następnie wywieźć go m iano
do Neapolu, ażeby tam czekał na dalsze rozkazy cesarza, a względ
nie zaw arł z nim ostateczny układ. Dnia 7 czerw ca w yszła
Zdzisław Morawski S a c c o d i R o in a .
Jj
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załoga papieska z tw ierdzy; z nią odchodzili Alberto Pio z Carpi,
Renzo da Ceri, Guillaume du Bellay i poseł angielski Casalc;
poręczono im wolny odwrót, chociaż lancknechci odgrażali się,
żc ich nie puszczą, w ietrząc znów zdradę i podejrzywając, że
unoszą z sobą ukryte skarby. Na ich m iejsce straż hiszpańska
i niem iecka weszła do Zamku. Na czele pierwszej stał czujny
Alarcon, w ypróbow any ju ż dozorca dostojnych więźniów; po
bitwie pod Paw ją strzegł on wziętego do niewoli króla Francji,
teraz, w dwa lata później, oddano mu straż nad uwięzionym
papieżem. Misję swą spełniał skrupulatnie, naw et twardo. Zato
Niemcom dłużyło się w tw ierdzy i dow ódca niemieckiej straży,
Georg Pranlten, już w kilka dni po kapitulacji opuścił Zamek,
bo »wolał — jak mówi w swym pam iętniku Gum ppenberg —
siedzieć w mieście przy słodkiem grcckiem winie« — beim lieben
vino grąeco.
Z kapitulacją nie zmieniła się postać rzeczy w Itzymie.
W praw dzie z najezdniCzego wojska zdjął papież cenzury kościelne
i w Zielone Święta w czterech na nowo poświęconych kościo
łach rzym skich odbyło się znów nabożeństwo, ale anarchja
trw ała dalej. W olność papieża zależała od spłacenia okupu i od
dania w zastaw w yznaczonych m iast i fortec, jedno i drugie
szło zaś opornie. Tylko Ostję zajęło wojsko cesarskie. CivitaVecchia była natom iast w ręku Andrzeja Dorii, a ten, m ając
niezaspokojone u papieża wierzytelności, w ydać jej nie chciał;
Civita Castellana wpadła w ręce wojsk Ligi, Modenę zagrabił
był świeżo książę Ferrary, Parm a i Piacenza wreszcie broniły
się na własną odpowiedzialność i nie chciały przyjąć rządu na
m iestników cesarskich. Takie sam e trudności spotykał papież
w spraw ie okupu. Miał odrazu jako pierwszą ratę złożyć 100.000
dukatów , a w Zam ku było zaledwie 30.000 gotówki. O szukaniu
kredytu w zrujnow anym Rzymie mowy być nie mogło, jeszcze
mniej o ściąganiu podatków w państw ie papieskiem, gdzie wszelka
władza w ogólnej katastrofie zanikła. Zresztą papież był jeńcem
praw dziw ym i tak przez Alarcona strzeżonym zazdrośnie, że
przystęp do Zam ku był trudny, a dotarcie do dostojnego więź
nia praw ie niemożliwe. Bez wolności ruchów nie mógł zaś speł
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nić zobowiązań, z którem i zwlekać było lak niebezpiecznie wobec
w zrastającej niecierpliwości lancknechtów , dla których pierwsza
rata wedle um owy przeznaczoną była. Z przetopionych krzyżów,
kielichów, złotych i srebrnych sprzętów ze skarbca zamkowego
bito naprędce monetę. Nawet tiary papieskie musiano na ten cel
poświęcić; Benvenulo Cellini opisuje, jak zam knięty z Klemen
sem VII w jednej z kom nat zamkowych wyłamywał klejnoty
z tiar: drogie kam ienie zaszywano w podszewkę szaty papieskiej,
złoto zaś i srebro szlo na przetopienie do tygla.
W len sposób zdołano zebrać 80.000 dukatów i zapłacono
je zaraz lancknechlom . W ywołało to burzę pośród Hiszpanów.
Krzywdę swą przypisywali oni bierności Karola de Lannoy i m ar
grabiego del Vaslo, podejrzyw ając ich przytem, że chcą potajem 
nie wywieźć papieża do Ga ety lub Neapolu i tak uprowadzić
wojsku najcenniejszego zakładnika. Przed groźbam i rebelizantów
Lannoy i Vasto umknęli w nocy do Citta Lavinia. W tedy zw ró
cili się Hiszpanie przeciw Niemcom. Aby się bronić, zatoczyli
lancknechci ze swej strony działa na Campo di Fiore i na uli
cach m iasta wszczęła się praw dziw a bitw a. Ledwo zdołano roz
dzielić walczących, bo cofnięcie się wojsk Ligi i kapitulacja
Zam ku rozluźniły do szczętu 'luźne już i bez tego więzy dyscy
pliny wśród żołnierzy cesarskich. Nic im narazie nie groziło,
czuli się wszechwładnym i panam i położenia, a w tem poczuciu
bezpieczeństwa zanikał ostatek karności. Stali się natom iast teraz
postrachem własnej starszyzny. Za przykładem w ice-króla i m ar
grabiego del Vasto poszedł w net Moncada, potem sam książę
Oranji. Ranny na kilka dni przed kapitulacją papieża w ystrza
łem m uszkietu z twierdzy, odjechał niebawem do Sieny, niby dla
pilnowania tam że interesów cesarskich, w rzeczywistości, aby się
pozbyć zbyt ciężkich obowiązków. Naczelnego wodza już nie
było. Proszony znów przez pułkowników hiszpańskich Lannoy,
ażeby na czele wojsk stanął, odm awiał upornie, przedkładając, że
musi przedewszystkiem w racać w Neapolitańskie i szukać tam
kredytu na okup papieża. Sam zalecał Moncadę na dowódcę.
M oncada również się wzbraniał. Pozostaw ał jeszcze książę F e r
rary, z tytułu generalny kapitan cesarski w całych W łoszech. Ale
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chytrem u Estończykowi ani się śniło m ieszać do spraw rzymskich.
Narazie rad z pogrążenia papieża, które m u poręczało spokojne
posiadanie zagrabionej Modeny, baczył już tylko na kroki dyplo
m acji francuskiej i angielskiej, aby w razie szczęśliwej interwencji
z tej strony, zaraz się na nią przerzucić.
Interw encja ta była zmorą pozostałych w Rzymie pułkow 
ników cesarskich. Na wypadek ponownego wmieszania się F ran 
ciszka I i Henryka VIII w spraw y włoskie, należało uratow ać
dla cesarza armję, zdobyty Rzym staw ał się zaś dla tej arm ji
grobem. W yżywienie wojska w zrujnow anem mieście, wśród spu
stoszonej okolicy było coraz trudniejsze, a tymczasem zaraza
dziesiątkowała żołnierzy. W ypadało co prędzej w yw ieść wojsko
na łatwiejsze do zaprow iantow ania kwatery, rozłączyć dybiących
już ustaw icznie na siebie Hiszpanów i Niemców, ułatwić Alarconowi straż nad papieżem, na którego się lada chwila zbunto
w ana tłuszcza targnąć mogła, a przedewszystkiem ujść z zapo
wietrzonego Rzymu. Ale żołnierze nie kwapili się z odejściem:
bali się nazbyt oddalać od Zamku, w którym takiego więzili
jeńca, podejrzy wali wciąż, że chcą im go z rąk wydrzeć. Targi
więc były tw arde. Prędzej względnie zdołano przekonać Hiszpa
nów; w połowie czerwca wyruszyli z m iasta; konnica zajęła
Monte Rotondo i Męntanę, piechota poszła dalej ku Amelji
i Terni. Cięższa spraw a była z lancknechtam i: prócz chciwości,
przykuw ała ich w pobliżu papieża jakaś fanatyczna zawziętość
przeciw samej jego osobie, jakaś nieokreślona bliżej nadzieja, że
się im przecież żywcem dostanie w ręce. W reszcie ulegli i oni
nam ow om starszych, a może więcej groźbie szerzącej się coraz
straszliwiej zarazy. W Zam ku zostawiali pod strażą Ałarcona
oprócz papieża z kardynałam i sześciu zakładników, danych im
przy zaw arciu układu na poręczenie okupu. Zakładnikam i tymi
byli: datarjusz Giberli, arcybiskupi Sipontu i Pizy, del Monte
i Bartolini, biskup Pistoji Pucci, oraz dwaj spokrewnieni z Medyceuszami Florentczycy, stary Jacopo Sahdati i Lorenzo Ridolli.
W reszcie w połowie lipca wyruszyli Niemcy z miasta. Sądne dni
m ajowe Rzymu miały się teraz w nieszczęsnych grodach umbryjskich powtórzyć. Nie zapobiegło tem u sąsiedztw o wojsk Ligi,

stojących w okolicy Perugii, ale lak samo już zdem oralizow a
nych, oddanych tylko swawoli i rabunkom . Spoleto okupiło się
lancknechlotn dostaw ą żywności. Ale uboższe Narni padło ich
ofiarą. Mieszkańcy bronili się dzielnie, dzielniej, aniżeli na kilka
naście tygodni przedtem Rzymianie. W końcu musieli ulec prze
mocy. O krutną rzezią święcili lancknechci swój łatwy triumf,
a prow adzący ich do szturm u Schartlin zapisywał znów w krw a
wym swym pąmietniku, »że za łaską Bożą — aus den Gnaden
‘ Gottes — wzięto miasto wraz z twierdzą i tysiąc mieszkańców,
m ężczyzn i kobiet, zabito«. W śród ciągłych swarów, piekielnych
upałów, febry i morowego powietrza, które z Rzymu za obozem
powiało, rozpoczęło się w nieładzie i bezczynności uciążliwe ko
czowanie wojsk cesarskich.
W Rzymie natom iast, wokoło Zamku św. Anioła w którym
więziono Klemensa VII, zrobiła się cisza. Ale była to cisza grobu.
Pod kom natam i, zajm owanem i przez papieża i kardynałów , czu
wali dniem i nocą żołnierze Alarcona. Miasto było nawpół wy
marłe, a pozostali przy życiu m ieszkańcy nieśmiało wychylali
głowy na puste ulice, jakby nie dow ierzając jeszcze, że ich
opraw cy napraw dę odeszli. Każdy zliczał straty poniesione w ro
dzinie, w przyjaciołach, w m ajątku; kogo zaś oszczędziło żelazo,
len drżał teraz przed dżumą, która w upalnem lipcowem słońcu
coraz więcej porywała ofiar. Śmierć rozgościła się na dobre
i w Zamku, kosząc wśród więziennego otoczenia papieża. Pierw 
szy padł Francesco Armellini, znienawidzony przez Rzymian pod
skarbi papieski, w krótce po nim młody i świetny kardynał,
Herkules Rangone. Śmierć samego papieża mogła lada chwila
zniweczyć nadzieje żołnierstwa, pokrzyżow ać rachuby wodzów
i polityczne kom binacje cesarza. Odpowiedzialność ta ciężyła
Alarconowi, który ze starszyzną hiszpańską jął znów roztrząsać
plan wywiezienia jeńca do Gaety. Ale papież się wzbraniał. Aczkol
wiek wyzuty z wszelkiej władzy, tak duchownej jak świeckiej, i zu
pełnie zależny od woli, naw et kaprysów zwycięzców, czuł on się
przecież silniejszym na własnym gruncie i słuszny instynkt n a
kazywał mu się strzec losu, jaki Karol V na dwa lata przedtem
wywiezionemu do Hiszpanji Franciszkowi I zgotował. Drżał na
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myśl, że go dozorcy przem ocą wywieźć zechcą i w wielkiej
swej niedoli, wśród pustego Rzymu a przerzedzanych śmiercią
towarzyszów, wyczekiwał cierpliwie postanow ień cesarskich.
Los papieża, a co więcej losy papiestw a trzym ał istotnie
Karol V w ręku. Dwudziestosiedmioletni cesarz był pomimo mło
dego wieku w ytraw nym już i doświadczonym politykiem. Dowiódł
był lego przy ubieganiu się o koronę cesarską, polem przy po
skromieniu rcbelji kastylskich Communerosów, wreszcie w walce
z Franciszkiem I i w układach z wziętym do niewoli królem.
Innego powodzenia tej m iary w przeciągu lat niespełna dziesię
ciu byłyby mogły upoić. Ale Karol V był z natury zimny. P arty
wielką am bicją osobistą, układał dalekonośne plany i dla zamie
rzonego dzieła pilnie torow ał drogi; potem skupiał się i z nie
złom ną cierpliwością czekał na jego spełnienie, a dopięcie celu
ani na chwilę nie w ytrącało go z równowagi. Ten wielki dar
panow ania nad sobą wyzyskiwał i w Len sposób, że lubił, a co
więcej umiał przedstaw iać światu jako przypadkow y zbieg oko
liczności to, co było napraw dę długo przygotowanym skutkiem
jego własnych zabiegów. O taczał go stąd jakiś tajem niczy urok,
bo ludzie przypisywali niezawodnem u szczęściu siłę, która była
tylko wynikiem niezawodzącego wyrachowania. T ak samo ukształ
tował stosunek swój do papieża i tu znów rolę swą odgrywał
po m istrzowsku, choć w tym w ypadku rola była trudniejsza, bo
zatarg z Rzymem wywołać musiał konflikt w jego własnej du
szy. Z w ychow ania religijny, naw et do m istycyzmu skłonny,
wzdrygał się na myśl walki z Głową Kościoła. Dwa inne pier
wiastki łagodziły w nim przecież te skrupuły, bo w dwojakim
swym charakterze panującego, jako Niemiec czul się spadko
biercą daw nych tradycyj cesarskich swych poprzedników, a więc
i w znaw ianych przez nich tylokrotnie z tytułu Świętego Imperjum roszczeń do praw i przywilejów władzy duchownej, jak o
Hiszpan zaś dzielił właściwą Hiszpanom ówczesnym wiarę w wyż
szość ich Kościoła nad inne, odkąd rdzenna reform a kościelna,
przeprow adzona przez wielkiego Ximenesa, wszystkie kraje, a i sam
Rzym, na tern polu ubiegła.
Dla utwierdzenia swej potęgi we W łoszech, dla dopięcia
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tego jasno wytkniętego celu, dla którego lata swej młodości po
święcał, musiał przedewszystkiem nagiąć do swej woli wolę Kle
m ensa VII. Skoro trafił na opór, zdziwiony zrazu, następnie obra
żony niebacznem często a zawsze chwiejnem postępow aniem
przeciwnika, postanowił opór len przełam ać siłą, choćby mu
przyszło sięgnąć po owoc swycli zabiegów na gruzach Rzymu
i po trupie papieża. Tylko wobec reform acyjnych prądów w Niem
czech, które zatam ow ać pragnął, a praw owierności hiszpańskich
swych poddanych, z którą się liczyć musiał, umyślił znów ukryć
się jak niewidzialne fatum poza gęstą osłonę i wynikom kiero
w anych ze samowiedzą działań nadać bezim ienną cechę przy
padku. Narzędziem takiego przypadku był mu w r. 1526 Pom peo
Colonna, w roku następnym Bourbon. Cytowany już w ciągu
tej pracy list cesarza do Moncady, w którym poleca m u w przed- •
dzień najazdu Colonnów wpłynąć na dumnego Pom pea, aby we
dle danych przyrzeczeń, ale »jakoby na własną rękę« — como
dc si mismo :— wywiązał się z nich, czyli, innemi słowy, targnął
na Rzym i papieża, rzuca w obec zwykłej ostrożności cesarza
w słowie i piśmie w yjątkow o jasne światło na jego zam iary
i sposób postępow ania. Jeżeli zaś lancknechci, zdążający w je 
sieni tegoż stunego roku pod znaki cesarskie, odgrażali się już
przy zaciągu na Rzym i papieża, to i ten, na którego rozkaz
stawali do szeregu, wiedział zgóry, na kogo tę sforę puści. W za
ślepieniu swerri, choć w szlachetnym zam iarze ratow ania niepo
dległości włoskiej, naraził się Klemens VII cesarzowi ciężko, zawiódł
go niejednokrotnie i obraził dotkliwie. Ale odw et przewyższał
winę i z odpowiedzialności za taki odwet, mimo usiłowań tylu
historyków, nikt cesarza zwolnić nie zdoła. Szczęściem jego było,
że Klemens VII wyszedł przynajmniej żyw z lego zam ętu i że
krew papieska nie obryzgała stopni cesarskiego tronu. Co skło
niło w trzydzieści łat potem stojącego w sile wieku a u szczytu
potęgi Karola V do złożenia korony >i cofnięcia się w zacisze
klasztorne, to pozostanie tajem nicą jego duszy. Ale mimowoli
nasuwa się pytanie, czy obok przesytu władzy nie gnała go tam
także chęć, potrzeba ekspiacji za zbrodnię, którą był straszny
pogrom papieża i Rzymu.
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Dowiedziawszy się, że Bourbon nie uznał traktatu z 15
m arca, zaw artego pom iędzy Klemensem VII a Karolem de Lannoy, że przeszedł Appeniny i pędził dalej na południe, przewi
dział cesarz dalszy rozwój wypadków. Nie wym awiał przecież
konetabiowi nieposłuszeństwa. »Nie wiem — pisał do niego
jeszcze z początkiem czerwca, zanim wiadom ość o śmierci Bourbona do Hiszpanji doszła — coś uczynił z papieżem po w kro
czeniu do Rzymu. Co do mnie, pragnąłbym nadewszystko zaw ar
cia korzystnego pokoju i ufam, że się oszukać nie pozwolisz«.
W Valladolid, dokąd zwołał był Kortezów, doszła go dopiero
w. połowie czerw ca spóźniona wieść o szturmie na Rzym, zdo
byciu i krwawein splądrow aniu miasta, oraz o zamknięciu pa
pieża w Zamku św. Anioła. Czy rezultat przeszedł oczekiwanie,
odgadnąć trudno. Z jednej strony był to trium f niezmierny, bo
pokonanie papieża poręczało Hiszpanji na przyszłość upragnioną
suprem ację we W łoszech. Na razie trium f ten stw arzał przecież
i niemałe trudności. W zięcie Rzymu i uwięzienie Nam iestnika
Chrystusowego przez wojska Katolickiego Króla i głowę Świę
tego Imperjum było cźemś tak potwornem , że mogło obudzić
sumienie Europy i ższeregować św iat chrześcijański na obronę
zwyciężonej ofiary. Karol V chciał więc przedewszystk iem rato 
w ać pozory i zrzucić z siebie odpowiedzialność. Toteż natych
m iast zawiesił uroczystości, którem i święcono szczęśliwy połóg ce
sarzowej i narodziny pierworodnego syna, późniejszego Filipa II,
naznaczy! powszechną żałobę, naw et kom naty własne kirem po
dobno wybić kazał, wreszcie zalecił modlitwy publiczne w ko
ściołach o rychłe uwolnienie papieża! W listach cło Henryka VIII
i innych książąt chrześcijańskich obszerniej się tłumaczył: przy
pominał, jako na sejmie w W orm acji uratow ał był powagę S to
licy Apostolskiej, narażając się na niechęć w łasnych niemieckich
poddanych; ja k natom iast Klemens VII, dając posłuch złym do
radcom , wzniecił now ą przeciw niem u wojnę, tw orząc lak zwaną
Świętą Ligę, k tóra m iała Hiszpanów z W łoch wypędzić; na
słuszną i konieczną obronę musiał więc nową arm ję do W łoch
posłać, a ta z obawy, że znów oszukaną będzie, pociągnęła wprost_
na Rzym; nad tem, co potem zaszło, bolał sam najsrożej, i wo-
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lałby był nie zwyciężać, aniżeli takie odnieść zwycięstwo, które
światu zgorszenie, Stolicy Apostolskiej klęskę, jem u samemu sm u
tek przyniosło. »Ale — dodaw ał w znam iennym zwrocie — na
praw dę nie wierzymy, żeby zlo wyrządzone było tak wielkie, jak
je nasi wrogowie przedstaw iają; wierzymy zaś, że to, co się stało,
stało się raczej przez słuszne wyroki niebios, nie za wolą ludzką,
i że Bóg, którem u zaufaliśmy, chciał nas pom ścić za doznane
krzywdy, i to bez jakiegokolw iek przyczynienia się z naszej strony«.
Na dworze hiszpańskim pojawiły się równocześnie ulotne
pisma, tłóm aćzące, że pogrom Rzymu był dotykalną karą Bożą
za grzechy papieża i upadek Kościoła: kiedy papież i duchowni
nie chcieli słuchać przestróg Erazm a, kiedy naw et wobec, po
w stania L utra oprzytom nieć nie zdołali, w tedy Bóg plagą, spusz
czoną na Rzym, sam do napraw y Kościoła zawołał. Pism a te
ostre i nam iętne w krytyce Rzymu i papiestwa, kończyły się
apoteozą młodocianego cesarza, witały w nim w ybrańca P ań 
skiego, przeznaczonego na narzędzie reformy kościelnej, były
niejako nieoficjalnym kom entarzem oficjalnych jego kroków. Do
dawało im zaś wagi, że wychodziły wprawdzie nie w prost z kancelarji, ale przecież z oficyn dworskich. Autorami ich byli bowiem
Alonzo i Juan Valdes, z których pierwszy był sekretarzem stanu
przy boku starszego Gattinary, a drugi stał się później głośnym,
szerząc w południowych W łoszech już nie zasady reformy, ale
wprost Reformacji. Z Valdesami walczył, zbijając ich wywody»
szlachetny Castiglione, którem u na te lata przypadła najtrudniej
sza misja nuncjusza papieskiego przy cesarzu, a który zgryzoty
ciężkiej odpowiedzialności i sm utek z pow odu nieszczęść Rzymu
zdrowiem przypłacił. Narazić uspokajał go cesarz słodkie mi słowy,
zapewniał o zupełnej swej uległości w obec papieża, obiecyw ał
rychłą jego wolność. Ale z wymówieniem rozstrzygającego słowa,
od którego jo uwolnienie zawisło, nie kwapił się bynajm niej.
Zimny i ostrożny, chciał zapobiec niebezpiecznym stronom swego
triumfu, lecz wyzyskać korzystne. Chwila była doniosła, bo jeżeli
Karol V marzyli kiedy o światowem imperjum ze stolicą w Rzy
mie,' to teraz, po wzięciu tego Rzymu, usłuchać mógł wiekowych
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nawoływań Gibellinów i wedle 'słynnej inwokacji dantejskiej do
cesarza Alberta wskoczyć »w łęk siodła pusty«.
Że myśl ta nurtow ała w bliskich cesarzowi kołach, tego
dowodzi najlepiej charakterystyczny list młodszego Gattinary,
pisany do cesarza w dniu 8 czerwca z Rzymu. W ezwawszy naj
pierw Karola V do spiesznego przybycia do W łoch, z zapew nie
niem,' że bez jego obecności nie zdoła nikt rozplatać zawikłanego
kłębka, prosił Gattinara o rozkazy: »Oczekujemy, Najjaśniejszy
Panie, twych wskazówek, jak chcesz, aby Rzym był na przyszłość
rządzony i czy m a coś nakształt Stolicy Apostolskiej i nadal
w Rzymie pozostać, czyli też nie. Nie mogę zataić zdania nie
których sług W aszej Cesarskiej Mości, którzy sądzą, że nie na
leżałoby tej Stolicy znosić tu ze wszystkiem. Bo przeniesiona gdzie
indziej, m usiałaby zginąć, gdyż w takim razie król francuski
ustanow i patrjarchę we własnetn królestwie i odm ówi obedjencji,
a tak samo postąpi sobie król angielski i inni. Zdawało się więc
rzeczonym sługom W aszej Cesarskiej Mości, że trzeba tę Stolicę
tylko tak poniżyć, abyś nią zawsze Najjaśniejszy Panie mógł roz
porządzać, zawsze w niej rozkazyw ać dowoli«.
Te ostatnie słowa — che si deve tenere la delta Sede si bassa,
che sempre Vostra Maestá ne possa disporre e commandare —
miały się stać na cały wiek program em polityki hiszpańskiej.
Dlatego też nie spieszył się Karol V z decyzją; wolał, aby jeniec
z Zam ku św. Anioła, jak niogdyś, po bitwie pod Paw ją, jeniec
z Alkazaru m adryckiego, skruszał w przód w dłuższej niewoli.
Zbyt długo jednakże zwlekać nie było m ożna. Między ducho
wieństwem hiszpańskiem rosło niezadowolenie; śmiały Fonseca,
arcybiskup z Toledo, gromko upom inał cesarza; wstawiali się za
papieżem książę Alby i inne praw owierne grandy hiszpańskie.
Pojaw ił się wreszcie u dworu przybyły z W łoch z listami papieskiemi jenerał Franciszkanów , Quinones, który już nie po raz
pierwszy pośredniczył między Madrytem i Valladolid a Rzymem.
Ostro przypom niał cesarzowi obowiązki względem papieża, »je
żeli nie chce zam ienić tytułu cesarskiego na inny, nam iestnika
Lutra«. Cesarz wysłał był już wpraw dzie podkom orzego swego,.
Don Pedra de Veyre, do Neapolu i Rzymu. Ale len, przybywszy
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do Barcelony, czekał tygodniami na spóźniającą się instrukcję
z Valladolid, którą miał z sobą zabrać. Tym czasem w listach
sianych do Rzymu uspokajał Karol V papieża zapewnieniem , że
władzy jego nie uszczupli, ale wzywał go wciąż do zwołania
soboru. Zakraw ało to na szyderstwo, bo jakżeż o soborze m owa
być mogła, póki papież nie był wolny? W szelako państw a nale
żące do Ligi obawiały się ciągle, że cesarz postawi na swojem
i zwołanie siłą poprze, a korzystając z pogrążenia Stolicy Apo
stolskiej, soborowi, w tych zwołanem u w arunkach, dowolnie po
dyktuje praw a. Dlatego F rancja i Anglja zastrzegły się zgóry,
że nie uznają żadnego soboru, »dopóki papież będzie niewolni
kiem bezbożnych swych wrogów«.
Z tam tej strony, od Francji i Anglji, podnoszące się chmury
na widnokręgu zniewoliły nareszcie Karola V do przyspieszenia
wypadków'. Zdobycie Rzymu i uwięzienie papieża przejęło grozą
cały świat ówczesny. Tylko w zawistnych Niemczech z grona
hum anistów , przesiąkłyćli nową nauką Lutra, podniósł się okrzyk '
triumfu. »Smok już spętany, dum ny Babilon upadł« wołał Eoban
Hessus, błogosławiąc czas, w którym się narodził, by na to jego
oko patrzało, a wtórow ały m u radosnym chórem wittenberskie
scholary. Oczy wiernej Rzymowi społeczności zw racały się n a
tom iast ku Franciszkow i I w niemem oczekiwaniu, czy Król
Chrześcijański pom ści na Katolickim Królu w yrządzoną Namieslnikowi Chrystusowemu krzywdę:
O noble roy de France,
R egarde en p itie
L’eglise en ballance
Las elle en a m estie.
Metz la liors de souffrancc:
P our D ieul ne tarde plus!
C’est ta m ere, ta substance
O fils, ne faictz reftus —

śpiewrał nieznany poeta, zapóźniony jakiś trubadur w obozie
m argrabiego di Saluzzo, dając wyraz nadziejom pokładanym
w' Franciszku I przez tych, którzy chcieli ratow ać Rzym i papiestwm. Franciszek I cieszył się zaś, że może szukać odwetu za
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Pawje, zmierzyć się znów z znienawidzonym wrogiem i odno
wić ze swej strony niewygasłe nigdy roszczenia do Lom bardji.
W espół z nim staw ał w obronie papieża Henryk VIII. Ja k tam 
ten interes osobistego odwetu, tak ten chciał przem ycić pod
wzniosłem hasłem rzymskiej krucjaty spraw ę swej własnej na
miętności. Rozmiłowany w pięknej Annie Boleyn, powziął był
właśnie myśl porzucenia pierwszej małżonki, Katarzyny Arragońskiej, rodzonej ciotki cesarza, i w tym celu chciał naprzód osła
bić i unieruchom ić Karola V, a równocześnie zasłużyć się Kle
mensowi VII, od którego zależał rozwód. Dziwnem zrządzeniem
losu ta sam a sprawa, która wkrótce polem odszczcpieńshyem
Anglji najboleśniejszą Kościołowi zadała ranę, miała się narazie
przyczynić rozstrzygająco do ratow ania pogrążonego papiestwa.
Bo głównie na nalegania Henryka VIII i ambitnego jego
ministra, kardynała W olsey, opuścił Lautrec już z początkiem
lipca dw ór paryski, aby objąć znów, dowództwo nad południową
arm ją i wkroczyć do Włocli. Z tą chwilą zmieniło się położenie
spraw y hiszpańskiej we W łoszech. W ierny Antonio de Leyva,
pozostawiony przez Bourbona na czele resztek załogi cesarskiej
w Lom bardji, czuł, że nie zdoła oprzeć się przemocy. W rela
cjach, słanych do cesarza, m alował w groźnych barw ach swe
zadanie, opisywał, ja k ten do niedaw na za Viscontich i Sforzów
najżyźniejszy kraj św iata zubożał w ciągu nieustannych wojen
do tego stopnia, że już dla samego grodu m edjolańskiego nie
starczyło żywności; narzekał na żołnierzy, którzy źle żywieni,
a niepłaceni oddawna, wyzbyli się wszelkiej karności i niezdolni
już do wojny, w pokoju byli plagą; nawoływał wreszcie o de
cyzję, której odwlekać się już nie dało. W szystko Lo nagliło
Karola V do zakończenia zatargu z papieżem, aby w ten spo
sób zgalwanizować znów potrzebną mu gdzieindziej, a unieru
chomioną pod Zam kiem św. Anioła arm ję. W tym celu ruszył
wreszcie 18 sierpnia goniec z Valladolid do Barcelony z oczeki
w aną tam tak długo przez Don Pedra de Vevre instrukcją.
Instrukcja ta brzm iała, że wice-król neapolitański m iał papie
żowi zwrócić wolność, upewniwszy się jednak poprzednio,. że_.
cesarz z tej strony nigdy już oszukanym nie będzie, a gdyby
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go papież przecież chciał zwieść ponownie, że z braku sił już
tego uczynić nie zdoła. Bliższe warunki, podane tylko w zarysie,
miał sam Lannoy uzupełnić i określić.
, Dopiero 19 września wylądował Yeyre w Neapolu i naza
jutrz podążył do wice-króla. Ale Lannoy nie mógł się już żad
nej podejm ować misji. Złamany odpowiedzialnością, przecho
dzącą jego. siły, sterany burzam i tego piekielnego roku dogorywał
właśnie w Aversie, kiedy wysłannik cesarski przed nim stanął.
Skonał nie w porę, ho pełnom ocnictwo do układów z papieżem
tylko na jego brzm iało imię i śmierć powodow ała nową zwłokę.
Niemniej udał się Veyre do Rzymu, gdzie się znów groźnie
zaostrzały stosunki. Okup papieża był bowiem dotąd nie spła
cony i pod koniec września lanckncchci powrócili do'R zym u.
Z dwunastu tysięcy ludzi, którzy przed rokiem przekraczali
z Frundsbergiem Alpy, zostawało się nie wiele więcej nad po
łowę. Resztę wykosiła wojna i zaraza. Za Niemcami przyciągnęła
piechota hiszpańska, również zdziesiątkowana, podobniejsza ra 
czej do niedobitków arm ji, niż do zwycięskiej załogi. Tylko
żołnierz ten zdziczał był jeszcze bardziej w długiej bezczyn
ności, a niezdolny już do walki, zdolny był jeszcze do niszcze
nia i rabunku. Zaledwie odetchnęli Rzymianie w czasie kilkotygodniowej ciszy, aż się znów na nich rzuciła czerń rozbójnicza.
Pow tórzyły się »szataństwa« m ajowego napadu, teraz tern strasz
niejsze, że w obrabow anem już doszczętu mieście nie było czem
zaspokoić chciwości napastników . Ałarcon drżał znów o swego
•jeńca, na którego dybali lancknechci. W starym wojowniku b u 
rzyło się zresztą sumienie: zaklinał Moncadę, który po śmierci
Karola de Lannoy objął w Neapolitańskiem rządy, aby przy
spieszyć uwolnienie papieża. »Z trzym ania w niewoli tego —
pisał, — który zastępuje Boga na ziemi, spływa tylko niesława
na cesarza; kam ienie chrześcijaństw a przeciw niemu się podno
szą, a świat na m orzu i na lądzie łączy«.
Klemensa VII ciężkie natom iast jeszcze czekały chwile.
Grożąc, że inaczej podpalą miasto, zażądali lancknechci w yda
nia w yznaczonych przy kapitulacji przez papieża zakładników.
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Dwunastu lancknechtów stawiło się w Zamku, aby ich zabrać
pod w łasną straż. Sprzeciwiać się nie było można. Najmniejszy
opór mógł wywołać atak na twierdzę. Klemens VII musiał |się
zgodzić, ale w chwili rozstania wybiegł za uprowadzanym i, wołająę z płaczem, że w raz z nimi samego siebie na zakładnika
oddaje. Lancknechci odrzekli, że nie m ając rozkazu, brać go
z sobą nie mogą, »a dokoła — ja k donosił do Madrytu sekre
tarz cesarski Juan Perez — powstał laki krzyk i lament, że
zdawało się, iż się świat zapada«. Z zakładnikam i rozpoczął
się teraz nowy i ostatni a k t . tragedji. Co kilkanaście, czasem
co kilka dni, wyprowadzali ich lancknechci przed swoje kw a
tery na Campo di Fiore. Tam staw iano ich na rusztowaniu pod
gotową szubienicą i pod groźbą natychm iastow ego stracenia,
wśród natrząsali, obelg i razów, zaczynały się kilkogodzinne
targi o okup. Obietnicami coraz bliższych term inów spłaty wy
praszały sobie nieszczęśliwe ofiary zwłokę. Skutych param i
w kajdany, Gibertiego z del Montem, Bartoliniego z Puccini,
S ahiatiego z Ridolfim pędzono wtedy napow rót do więzień
Cancellarii, gdzie stali pod strażą. Po kilku dniach pow tarzały
się te same sceny, z tą różnicą tylko, że w m iarę dłuższej nie
w ypłacalności *w zrastał gniew opraw ców i zwiększało się po
niewieranie męczennikam i. W idząc w reszcie, że torturą nie
osiągną cclń, postanowili ich lancknechci stracić, jeżeli im do
dwudziestu czterech godzin nie złożą żądanych pieniędzy. Szczę
ściem, czuwał n ad nimi kardynał Colonna. Ażeby nie budzić
podejrzeń żołnierstwa, sam opuścił Cancellarię i przeniósł się
do kw atery m argrabiego del Vasto. Tym czasem żołdaków, peł
niących straż przy zakładnikach, sutą kazał uraczyć wieczerzą.
Do późnej nocy trw ała pijatyka, a kiedy zmorzeni trunkiem
lancknechci legli tw ardym snem pod stoły, zakładnicy przez
komin celi więziennej wydostali się na wyższe piętro, stam 
tąd do kw atery Hiszpanów i na przygotowanych koniach za
miasto. Nazajutrz przebudzona straż ujrzała z przerażeniem
puste więzienie i porzucone na posłaniach kajdany, które, jak
pow iada Gum ppenberg, były zakładnikom z początku za ciasne,
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lecz z których wyzuli się łatwo, wychudłszy podczas długie
męki ua śmierć.
Ale w wojsku zapanow ała zupełna anarchja. Podejrzywani przez żołnierzy o zmowę z zakładnikam i pułkownicy nie
m ieccy zcmknęli do Rocca di Papa, a lancknechci, pozbawieni
starszyzny, szaleli coraz srożej i coraz głośniej grozili spaleniem
Rzymu. Z północy nadchodziły złowrogie dla spraw y cesarskiej
wieści: Genua poddała się Andrzejowi Doria, L autrec zaś, z wy
jątkiem Medjołanu, zajął już całą praw ie Lom bardję, oddał ją
Sforzy, i przekroczyw szy Pad, ciągnął teraz na południe. Zda
wało się istotnie, że się • przepow iednia Alarcona spraw dza i że
»kam ienie chrześcijaństwa podnoszą się przeciw' cesarzowi«.
Należało spiesznie ratow ać m u arm ję, a uwolnieniem papieża
odjąć Francuzom rację uderzenia na nią i na Rzym. Toteż
m iędzy Rzymem i Neapolem, między kw aterą wodzów' hiszpań
skich a rezydencją nowrego wice-króla, Moncady, biegali bez
przerwy gońce w sprawne ostatecznego układu z papieżem,
którego dalsze trzym anie w niewoli najcięższym teraz dla zwy
cięzców stawało się kłopotem. Na okup brakło pieniędzy, bez
now ych rękojm i dla zbuntow anego w ojska nie m ożna było
jeńca wypuścić, a on sam zresztą, w obec zwycięskiego pochodu
Francuzów w północnych W łoszech, tw ardsze poczynał staw iać
w'arunki.
Pierw otna instrukcja, którą przywiózł z Valladolid Don Pe
dro de Veyre, m iała właściwie poręczać Klemensowi VII tylko
w ładzę duchowną. Teraz, W'edle późniejszych zleceń nadesła
nych ź Hiszpanji, postanow iono zwTÓcić m u i władzę świecką!
W dniu 31 października stanął nareszcie układ: papież zobo
wiązywał się zwołać sobór dla przeprow adzenia reform y Ko
ścioła i zwalczania herezyj, oraz ogłosić krucjatę; z cesarzem
zawierał wieczysty pokój, poręczony oddaniem mu Ostji, Civita
Castellana i Civita - Vecchia 'w zastaw ; prócz tego w'olno było
Karolowi V ściągać cruzadę wr Hiszpanji, a w Neapolitańskiem
sprzedać dziesięciny kościelne, oszacow'ane na 500.000 dukatów',
których połowa m iała być oddana papieżowi na okup dla woj
ska. Całkowitą, należną jeszcze wojsku sumę w' kwo.cie 368.000
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dukatów, sumę, 'która wzrosła nad um ówioną przy kapitulacji
zaległym od tego czasu żołdem, zobowiązywał się papież spła
cić w przeciągu trzech m iesięcy; kardynałowie Trivulzio, Pisani
i Gaddi mieli się udać natychm iast jako zakładnicy, przezna
czeni dla cesarza, do Caslel Nuovo w Neapolu, a dwaj inni,
Orsini i Cesi, jako osobni poręczyciele zobowiązań papieskich
względem wojska, pod straż kardynała Colonny do zam ku jego
w Subiaco. Układ ten podpisali dnia 26 listopada z jednej strony
papież i kardynałowie, z drugiej, w imieniu cesarza Pedro de
Veyre i Quinones, w imieniu, wojska Gonzaga, Alarcon, Orbina
i m argrabia del Vasto.
Dnia 6 grudnia wyszedł Alarcon z Zam ku św. Anioła, który
papieżowi oddano. Klemens VII był wolny. Straż przy nim, lecz
już nie jako dozorca, tylko jako podwładny, objął Don Felipe
Cerbellon z pułkiem hiszpańskim. Na ulicach zaroiło się, od
księży, którzy szli do bazyliki św. Piotra na dziękczynne Te
Denni za odzyskanie wolności papieża. Po raz pierwszy po tak
długiej przerwie śmieli się znów publicznie ukazyw ać w kapłań
skich szatach. Ale w mieście stali jeszcze chm urni i podejrzliwi,
za lada podm uchem znów do gwałtów gotowi lancknechci, cze
kając niecierpliwie, a bez w iary w zaw arte układy, na należący
się im okup. Niedowierzał im papież i hiszpańscy przywódcy,
niedowierzali właśni pułkownicy. Prócz tego drżał Klemens VII
na myśl, że go w ostatniej chwili chytry M oneada do Neapolu
wywieźć każe, albo zostawi w Rzymie bezbronnego na lasce
Pom pea Colonny. Toteż w sam dzień uwolnienia postanow ił uciec
z Rzymu. W iększość pułkowników cesarskich wtajem niczona
była w ten projekt; opuszczenie Rzymu przez papieża było i po
ich myśli, bo mieli nadzieję, że żołnierze łatwiej się dadzą w y
prow adzić z m iasta, skoro już w Zam ku nie będzie tego, w któ
rym naw et po zaw arciu pokoju upatryw ali tylko zakładnika.
W nocy z 6 na 7 grudnia, po siedmiomiesięcznem zamknięciu,
opuścił Klemens VII w świeckiem przebraniu twierdzę. Opodal,
na Łąkach Nerońskich, oczekiwał go Rodom onte Gonzaga
z garstką jeźdźców. Papież dosiadł konia i cwałem popędziL
ku Orvieto.
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Jest to znowu jeden z tych obrazów pełnych dram atycz
nej siły, w które ta epoka obfituje: w cieniach nocy po smutnej,
opustoszałej Kam panji m knący na spienionym koniu jeździec,
a tym jeźdźcem to uchodzący z W iecznego m iasta przed w oj
skami Katolickiego Króla Ponli/ex Maximus.

Zdzisław Morawski S a c c o

di R om a.
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XIII.

Odrodzenie duszy.
Nocny jeździec, uciekający do Orvieto, unosił z sobą nietylko wolność osobistą, ale i coś więcej: unosił, i to bezpowrotnie,
duszę średniowiecznego Rzymu. »Jeżeli widok naszego pogrąże
nia przebłaga gniew Pański, jeżeli te straszliwe kary otworzą
nam znów drogę do lepszych praw i obyczajów, to nieszczęście
nasze nie jest niepow etow ane. Niechaj Bóg czuwa nad tern, co
Boskie, my natom iast m am y przed sobą życie poprawy, którego
nam żadna siła oręża w ydrzeć już nie zdoła. Zestrzelmy myśli
i czyny w ten jeden cel, ażeby prawdziwej świetności kapłań
stwa, prawdziwej wzniosłości i m ocy w Bogu tylko szukać«. T ak
pisał do papieża w tych dniach skupienia po klęsce ten sarn
Sadoleto, który niegdyś na wspaniałym dworze Juljusza II szumną
odą witał zm artw ychw stałego z pod gruzów Laokoona. Teraz
zdawało się, że za odchyleniem św iętokradzką ręką wieka tru 
mien apostolskich, wionęła z nich jakaś nowa, inne pierwiastki
odm ładzająca siła. Odrodzenie ducha było skończone: nadeszła
kolej na odrodzenie duszy.
Potrw ać miało jeszcze długo, zanim załoga cesarska opuściła
Rzym, dłużej, zanim papież do swej stolicy powrócił, Żołnierze
czekali na obiecany im okup, który się, jak to było do przew i
dzenia, znowu spóźniał. Rzymianie zaś w udręczeniach i niepo
koju wyglądali ja k zbawienia przybycia arm ji francuskiej Lautreca,
lak ja k przedtem Klemens VII wyglądał nadejścia wojsk Ligi.
W pustych, posępnych salach nawpół zrujnowanego pałacu bisku
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piego w Orvieto przyjm ował on leraz przybyw ające zewsząd po
selstwa. Jako jeden z pierwszych stawił się wysłannik cesarski,
niosący mu powinszowania swego pana z powodu odzyskanej
wolności. Karol V do końca nie wypadał z roli: uwięzienie p a 
pieża przypadkowi, sobie zaś przypisywał zasługę jego uwolnie
nia. Następnie przybył do Orvieto książę Urbinu z nalegańiem,
aby papież znów otwarcie do Ligi przystąpił. Zakraw ało to pra
wie na szyderstwo, kiedy Klemens VII ściągnął był na siebie
wszelkie nieszczęścia właśnie przez należenie do tej Ligi, która
go w stanowczej chwili w skutek małoduszności czy złej woli sta
jącego teraz przed nim Francesca Marii opuściła. Praw da, że po
łożenie było chwilowo zmienione i że zwycięski pochód Lautreca
w Lom bardji mógł do dalszego oporu przeciw twardej woli ce
sarskiej zachęcić. Żądanie księcia Urbinu popierali usilnie posło
wie francuscy i angielscy. Papież w ykręcał się ja k mógł. F ra n 
ciszkowi I donosił otwarcie, że nie z wolnej woli, lecz znaglony
przem ocą i gwałtem, zaw arł przymierze z cesarzem. »Ośm mie
sięcy — pisał — wytrwaliśm y w haniebnej niewoli. Ale widok
nieszczęśliwego miasta, ale ruina państw a p apieskiego/które nie
naruszone objęliśmy po poprzednikach, ale nieustający ucisk dusz
i ciał, ale ukrócenie chwały bożej zniewoliły nas wreszcie do
Lego kroku. W łasną niedolę mogliśmy nadal znosić; ratow ać in
nych było naszym obowiązkiem«.' W głębi serca i nadal pow o
dzenia Lidze życzył, tam ow ać jej ruchów nie myślał, sam atoli
zbyt srodze odczuł bezwzględność Karola V, aby mu się po
nownie narażać. Zresztą łącząc się z konfederatam i, byłby ze sa
mym sobą stanął w sprzeczności, kiedy spłacanym okupem sam
niejako utrzym ywał teraz arm ję cesarską. A płacić dla uwolnie
nia Rzym u od tej strasznej załogi musiał.
Doświadczenie uchroniło tym razem trw ającego w neutral
ności papieża od nowych zawodów. Bo ta tak szczęśliwie na pół
nocy rozpoczęta przez L autreca kam panja, przemieniła się nie
bawem na południu w ostateczną klęskę i znów, ja k już tylo
krotnie, Neapol miał się stać grobem francuskiej armji. W pierw 
szych dniach stycznia 1528 r. wyruszył L autrec z Bolonji. Ale
zam iast iść, jak się powszechnie spodziewano, na Rzym, zawró12 *
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cił w lewo i nad brzegami Adrjalyku, przez Pesaro, Sinigaglie,
Anconę i Recanati powiódł wojsko w Abruzze. Odebrawszy Hiszpa
nom, z wyjątkiem Medjolanu, całą Lom bardję, szedł teraz na zdo
bycie królestw a Neapolitańskiego. W ice-króla i pułkow ników ce
sarskich w Rzymie ogarnęła trwoga. Należało bez zwłoki spie
szyć na obronę Neapolu, a niezapłacona załoga rzym ska nie
chciała słyszeć o wymarszu. Lancknechci grozili nawet, iż przejdą
na żołd Francisza I, do obozu Lautreća. Książę Oranji i Bemelberg podążyli do Neapolu szukać pieniędzy. Z największym tru
dem zdołał Moncada zebrać naprędce większą kwotę. Tą kwotą,
oraz nadesłaną właśnie nową ratą ze spłat papieskich, przeła
m ano nareszcie opór żołnierzy. W ojsko wyruszyło 17 lutego.
Z dwudziestu czterecli tysięcy, które w m aju ubiegłego roku
Bourbon naprow adził na Rzym, pozostaw ała ledwie połowa. Reszta
legła w grobie. Z zapartym tchem spoglądali Rzymianie za od
chodzącymi, jakby niedow ierzając, że odchodzą na dobre, że po
długiej męce nadszedł napraw dę dzień wyzwolenia. W ołowianej
tru m n ie , nieśli z sobą żołnierze ciało Bourbona. Świat cały prze
klinał jego pam ięć; we Francji tłuczono jego herby i godła konetabla, a bram y jego zamków m alowano na żółto, barw ą zarazy
i zdrady. Pogrom Rzymu zwany był w potocznej mowie »klęską
Bourbońską« — clades Borbonica — i cały ogrom nieszczęść
spadłych na W ieczne Miasto wiązano już na wieki z jego na
zwiskiem; Aby ustrzec trupa przed zniewagami i zem stą Rzymian,
unieśli go żołnierze aż poza kresy państw a papieskiego i złożyli
do grobu dopiero w granicach neapolitańskich, w Gaecie. Do
Rzymu zaś, w kilka godzin po odejściu wojska, wpadł na czele
uzbrojonego chłopstwa Napoleone Orsini, wojowniczy opat z Farfy.
M aroderów hiszpańskich i. niemieckich, którzy nie zdążyli jeszcze
za wojskiem, wyciął w pień, na Tybrze zajął statki uwożące część
zdobyczy cesarskiego wojska do Ostji, wreszcie rzucił się na dziel
nicę żydowską, gdzie kupcy ukrywali sprzedane im przez żoł
nierzy łupy, które porw ał i uwiózł do rodzinnego Bracciano.
Na południu, gdzie się teraz miał rozegrać ostatni akt wiel
kiego dram atu, świetne zwycięstwo Filippina Dorii nad flotą ce
sarską pod Capo d’Orso w zatoce salernitańskiej przechyliło zrazu
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szalę na stronę Francji. W bitwie morskiej legi sam wice-król
Ugo di M oneada i wielki koniuszy Fieram osca; Ascanio Colonna
i m argrabia del Vasto dostali się do niewoli, a zwycięski Doria
zam knął od m orza Neapol, ażeby żywności nie puszczać do m ia
sta, które od strony lądu począł oblegać Laulrec. Ale oblężony
z przywiedzionymi z Rzymu Hiszpanami i lancknechtam i książę
Oranji, który po Moncadzie objął dow ództw o, bronił się wytrwale,
z początkiem lata przybył mu zaś w pom oc groźny sprzym ie
rzeniec, wybuchła nagle z niebywałą siłą w obozie francuskim
zaraza. Pom ór szerzył się z przerażającą szybkością; ludzie p a
dali jak m uchy, a strwożeni pułkownicy francuscy jęli nalegać
na.L autreca, aby przerwał oblężenie i cofnął wojsko w głąb kraju.
L autrec się wzbraniał: zdobyciem Neapolu chciał ratow ać swą
sławę wojskową, przyćm ioną niepowodzeniami w dawniejszych
w ypraw ach włoskich. Upór przypłacił życiem. Zaraza w kradła się
i do jego nam iotu i 15 sierpnia skonał wśród obozu. Ciało za
grzebali zrazu żołnierze pod nam iotem w piasku. Później żołdak
hiszpański wykradł je w nocy i poniósł na barkach do Neapolu,
gdzie schował trupa w piwnicy, obiecując sobie sowity za tę
sm utną relikwję okup. Zwłoki nieszczęśliwego m arszałka spoczęły
wreszcie w grobowej kaplicy Korduhańskiej przy kościele Santa
Marią Nuova w Neapolu i bratanek wielkiego G onzaha uczcił je
napisem, stw ierdzającym przeciw ieństwa ówczesnych dwóch św ia
tów w wym ownem świadectwie, że »francuskiemu wodzowi hisz
pański książę ten pomnik stawił« — Galio D u d Hispanas Prin
ceps posuit.
Ze śmiercią wodza skończyła się wypraw a francuska na
Neapol. Resztki armji, zaledwie jedną trzecią, odprowadził m ar
grabia di Saluzzo do Aversv. Książę Oranji pogonił wnet za nim
z uwolnionego teraz Neapolu i w początku września Aversa pod
dała się cesarskiemu wojsku. Ranny Saluzzo powrócił na śmierć
do Neapolu. Zdawało się, że jakieś fatum zaciężyło nad aktoram i
światowego dram atu, który się od dw óch lal rozgrywał we W ło
szech, Bourbon, Frundsberg, Lannoy, Moneada, Fieram osca, Gio
vanni delle Bandę Nere, a teraz zabity pod Neapolem następca
jego przy »Czarnych Znakach«, Orazio Baglioni, zabity również

182
Don Pedro de Veyre, zm arły na zarazę hrabia de Vaudemont,
Lautrec, wreszcie m argrabia di Saluzzo — wszyscy kolejno ustę- ,
powali z widowni, jak b y na znak, że dram at był skończony. Tylko
drogi zaroiły się jeszcze na chwilę od posępnych, wynędzniałych
postaci, które o kiju pielgrzymim ciągnęły żebrząc na północ.
Byty to smutne niedobitki arm ji Lautreca, wlokące się z pow ro
tem do Francji. Na ich widok mógł książę Oranji słusznie cesa
rzowo donosić, »że sprawy wojenne po tej stronie zdają się być
naprawulę skończone«. Karol V trium fował na całej linji. Jak
przed trzem a laty oręż pod Paw ją, tak teraz zaraza pod Neapo
lem rzuciła mu do stóp W iochy. Niepomszczony pogrom Rzymu
lorowrał drogę do zaw artych w roku następnym traktatów z pa
pieżem i z Francją, w Barcelonie i w Cambrai, traktatów , porę
czających-H iszpanji dotychczasow e jej posiadłości we Włoszech,
a utw ierdzających w szechw ładną przew agę hiszpańskiego wpływu
na całym appenińskim półwyspie.
Teraz nadeszła także chwila pow rotu Klemensa VII do opu
szczonej stolicy. Cesarz ciągle w tej m ierze nalegania wznawiał;
jeżeli nie wyrzuty' sumienia, to w każdym razie poczucie odpo
wiedzialności prZed światem za długie sieroctwo Rzymu, nagliło
go do zatarcia śladów' danego zgorszenia. Papież wszelako nie
kwapił się z powrrotem. Z jednej strony drżał przed nowym na
padem lancknechtów na Rzym, z drugiej chciał wprzód doczekać
wyniku i skutków wwprawy neapolitańskiej Lautreca. W czerwcu
1528 r. przeniósł się szczupły dw ór papieski z Orvielo do Viterbo
i stanął w tym samym zamku, gdzie przed kilkunastu laty tak
często gościł Leon X, przybyw ający w te okolice na łowy. Tam
doszła Klemensa VII we wrześniu wieść o śmierci L autreca i ro 
zbiciu armji francuskiej. Donosił mu o tein z Gaely kardynał
Colonna. Hardy Pom peo, do niedawma ulubieniec rzymskiego ludu,
teraz przed jego nienawiścią sam uchodzić m usiał; nie bez racji
zrzucali na niego Rzymianie wielką część odpowiedzialności za
nieszczęścia, które na nich spadły; w Neapolitańskiem oczekiwał
odtąd nagrody za oddane cesarzowi usługi: tiary, o której m a
rzył, nie otrzymał, ale niebawem miał go Karol V wynieść do
godności wice-króla.
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W łóczące się po kraju m arne niedobitki arm ji Lautreca po
twierdziły w n e t donos kaldynała Colonny. Nie było racji do dal
szej zwłoki i papieżowi nie pozostawało już nic innego, jak ugiąć
się w milczeniu przed trium fującym m ajestatem cesarza. P osta
nowił w rócić do Rzymu. Z drogi jeszcze zakazał wszelkich uro 
czystych przyjęć. Dnia 6 października, po ośmnastu m iesiącach
niewoli i tułactw a, wkroczył o zmroku, wśród ulewnego deszczu,
otoczony gw ardją szwajcarską, do Rzymu. Tragiczny to był po
chód. W około sterczały gruzy zapadłych lub nawpół spalonych
domów, których czternaście prawie tysięcy wedle współczesnych
św iadectw zniszczało w ciągu najazdu. Z dziewięćdziesięciu ty
sięcy mieszkańców, których liczył kw itnący Rzym Leona X, po
została jedna trzecia. Inni padli od m iecza lub zarazy, inni jeszcze
uciekli na zawsze z miasta. Roma pareua piułtosto un diserto che
Roma — »Rzym wyglądał raczej jak pustynia, niż jak Rzym« —
opowiada Varchi, i do tej pustyni w kraczał teraz posępny po
chód w racającego papieża. Lud wyległ na ulice i począł go wi
tać okrzykami. Ale w tym tłumie żebraków, żyjących już tylko
z rozdaw anych przez księży jałm użn, w tych tw arzach wynędznia
łych i pobladłych, na których długie męki wyryły niezatarte ślady
bólu, ledwie mógł Klemens VII poznać daw nych swych podda
nych. Jechał milcząco, błogosławiąc lud, a łzy spływały mu po
licach. Czasem podnosił dłonie do góry, jakby w zyw ając zmiło
wania Hożego, to znów roztwierał ręce i składał je na piersiach,
niby tuląc do nich w rozpaczliwym uścisku niedolę w łasną i nie
dolę Rzymu. Pochód skręcił na Borgo. W pom roku nocnym
ujrzał papież wały sypane przed rokiem przez cesarskich siepa
czy i sterczącą wśród nich, ja k ponury upiór, czarną masę Zamku
św.‘ Anioła, teraz żywy pom nik spełnionych na nim gwałtów.
Stąpając po tym »nędznym, rozdartym trupie«, ja k sam w krótce
w piśmie do cesarza nieszczęśliwy Rzym nazywał, wzdłuż tego
krużganka, w którym w dzień zdobycia Rzymu przez wojska
Bourbona wśród piekielnego zgiełku rzezi uciekał, ciągnął teraz
w stronę pustego i ciemnego jak grób W atykanu. Orszak zatrzy
mał się wreszcie u w rót Św. Piotra. Papież wszedł do bazyliki
i łkając padł na kolana u grobu Apostoła.

184
»Zapraw dę nie był to koniec miasta, ale koniec świata«,
pisał Erazm do Sadoleta, opłakując pogrom Rzymu. W szystkie
głębsze umysły czuły, że zaszło coś wielkiego, że ludzkość w roz
woju swym stanęła na nowym zakręcie. I znowu na pogromie
W iecznego Miasta obróciła się po raz drugi karta w wielkiej
księdze dziejów. Jest w lem zaś jakoby tych dziejów ironja, że
grabarzem średnich wieków stał się w Rzymie i we W łoszech
właśnie ów Karol V, który praw a swe do nich na najbardziej
średniowiecznym, przeżytym tytule Świętego Imperium opierał,
i że świetny okres duchowego odrodzenia miał zam knąć papież,
którego samo już nazwisko brzm iało dotąd jako hasło, było p ra
wie że synonimem lego prądu. Niemniej uderzającem jest i to,
że ów rok 1527, oznaczający koniec wielkich zapasów pomiędzy
Karolem V a Franciszkiem I, przez ostateczne ustalenie we W ło
szech rządu łub przynajmniej wpływu hiszpańskiego, oznacza
także przym usowe zrzeczenie się W łochów przodow nictw a w kul
turze świata, ale właśnie na rzecz zwyciężonego, nie na rzecz zwy
cięzcy. Niemcy, rozdarte sporem religijnym, m iotać się jeszcze będą
przez wiek przeszło wśród waśni sumień i kłótni pacierzy; Hiszpanja pocznie się wnet zasklepiać w skamieniałości państwowego abso
lutyzmu ; tylko Francja,przebyw szy burzę przelotną hugenockich wo
jen, skrzepi się, zakwitnie i na długie wieki podejmie wytrącone
W łochom , a przez zwycięzcę nie podjęte berło duchowe świata.
W e W łoszech, a przedewsżystkiem w Rzymie, kończy się
wielka epoka sztuki. Klęska Bourbońska rozgania resztę artystów ,
skupiających sic wokoło świetnych m ecenasów w atykańskich.
W ielu z nich ledwie z życiem z rąk strasznych najeźdźców uszło.
I lak Baldassare Peruzzi popadł w niewolę hiszpańską, a z dłu
giej tortury uwolnił się dopiero, m alując dla jednego ze swych
opraw ców portret Bourbona; polem zdołał um knąć do Sieny,
lecz w drodze napadnięty i obrabow any przez opryszków, w jednej
zaledwie koszuli do rodzinnego m iasta przybył. Panneggianina
zastali lancknechci przy sztaludze; szkicami m alowanem i naprędce
zdołał sobie zrazu okupić wolność; ale dręczony przez chciwe
żołdactwo, przy pierwszej sposobności uciekł z Rzymu do Parm y.
Jacopo Sansovino nawpół żywy dotarł do W enecji. Giulio Glorio,

kS5

wzięty na męki, ślubował, że w ra z ie uratow ania życia, życie to
służbie Bożej poświęci, i uszedłszy cało, w Manlui wstąpił do
klasztoru. Florenlczyk Rosso, zrujnowany doszczetu, służyć mu
siał lancknechtom za pachołka. Rytownik Marc Antonio złożył
gruby okup i zbiegł, aby już nigdy do Rzymu nie wrócić. Pierzchła
również w rozsypce lak świetna i wesoła niegdyś szkoła Rafaelą.
Giovanni da Udine, wyzuty z wszystkiego, wrócił do ojczystego
Friulu; Perin del Vaga, po długim tułaniu się z żoną i dzieckiem
wśród świeżych ruin Rzymu, wzięty zrazu w niew olę/potem za
grubym okupem wypuszczony na wolność, uszedł do Genui. Polidoro da Caravaggio um knął na południe do Neapolu i Messiny,
a Vincenzo da San Gimignano, złam any na duchu i na ciele,
opuścił Rzym i zam knął się już do śmierci w zacisznym rodzi
mym grodzie »o pięknych wieżach«. W ichry straszliwej burzy,
która przeleciała nad Rzymem, zgasiły naglę i okrutnie w spa
niałą pochodnię, która tak długo świeciła m iastu i światu, i sto
lica wielkich mistrzów z epoki Sykstusa IV, Juljusza II i Leona X
zachodziła w cień swych zwalisk i gruzów. Ale na północy pół
wyspu, zapóźniona w ogólnym rozkwicie sztuki włoskiej w ciągu
poprzedniego stulecia W enecja, podjęła teraz tę zgaszoną na lą
dzie pochodnię i zapaliła ją na nowo wśród laguny adrjalyckiej,
jakby latarnię m orską, rzucającą przez cały wiek jeszcze snopy
światła w świetnych barw ach wielkiph swych kolorystów, Tycjana
i Veroneza. W pom roku, zapadającym na resztę W łoch, błąka się
już tylko w tragicznej zadum ie ostatni z plejady największych,
■prawda że. sam za plejadę starczący: Michał Anioł przeżyje po
grom Rzymu, polem ujarzmienie Florencji i — mentre che 1’danno
e la uergogna dura — wcieli wielki swój smutek w grobowce
nowćj zakrystji przy kościele San Lorenzo, ponury gniew w Sąd
Ostateczny z Sykslyny, aż oczyszczony z ziemskich uczuć, wznie
sie załam ane dotąd lub grożące dłonie jak um ierający Mojżesz
do błogosławieństwa i dźwignie niemi kopulę Św. Piotra w niebiosy.
Pogrom Rzymu z r. 1527 oznacza także ostateczne rozpró
szenie się tego roju hum anistów , którzy, od Poggia aż do Aretina, przez wiek cały zażywali, często nadużywali opieki i go
ścinności papieży. Te w ędrujące żywe książki były już zresztą
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zbyteczne, odkąd z oficyn Aida' Manuzia jęły się sypać druki.
A i sam ideal większości hum anistycznego obozu, która w wskrze
szeniu starożytnego świata szukała dla ludzkości zbawienia, zu
żywał się i zawiedzionych uczniów niechęcił. Zawiedzeni, usta
wali w gonitwie za tym zwodniczym celem, bo dla żywych dusz
m itologja była zim ną i m artw ą, ja k postacie zaklętych w m ar
m ur starych bogów, a natom iast w połowie tej błędnej drogi
wszczynał się znienacka namiętny, krwawy spór o żywą zawsze
ewangelję. W klęsce Bourbońskiej znikł w Rzymie ostatek hu
m anistów dawnego pokroju. Jednych wybił oręż lub zaraza, dru
dzy, zawodowi przedtem Epikurejczycy, zmarnieli z niedostatku
i głodu, inni wreszcie na zawsze uciekli z Rzymu. Dwa prądy,
zaznaczające się od początku w hum anistycznym ruchu, słabszy
chrześcijański i silniejszy pogański, zlane dotąd często we wspól
nym kulcie starożytności, rozłączają się teraz w dwa zupełnie
odrębne koryta: z pierwszą falą popłyną zdrowsze jednostki,
skupione pod przewodem hum anistów tego kierunku, co Giberti,
Sadoleto, Bombo, i staną się w krótce cennym m aterjałem przy
wielkiem dziele odbudowania gm achu kościelnego; drugi prąd
porwie nieprzejednanych wrogów katolicyzm u i papiestwa, któ
rzy utoną w m orzu Reformacji, lub, ja k Arelin, otw orzą stale
kram y pamfletów, istne prototypy wszelkiej odtąd nikczemnej
publicystyki. List Aretina, pisany do więzionego Klemensa VII,
a nam aw iający nieszczęśliwego papieża, ażeby się nie skarżył,
ani o zemście myślał, ale żeby przebaczał winowajcom, jest znamiennem zapieczętowaniem epoki: w szatańskiej swej ironji brzmi
jak b y policzek, którym zwyrodniały hum anizm kwitował pa
piestw u użyczaną mu przez wiek cały nazbyt szczodrą gościnność.
Obóz Reformacji upatryw ał w pogromie Rzymu widomy
palec Boży, karę spadla na ześwieczczony Kościół. Że Kościół len
potrzebował napraw y, to rzeczą niewątpliwą. Ale w dziejach
narodów i państw, tak samo ja k w życiu jednostek, ludzkiej
m iary do wyroków Bożych przykładać nie można. W skut
kach swych ostateczny trium f Karola V wyszedł Kościołowi na
dobre. W pływ hiszpański, ujarzm iając W łochy, złamał bowiem
bezpowrotnie ów typ »księcia« czy tyrana włoskiego z quattro-
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centa, typ oddziałujący zgubnie i na sam Kościół, który współ
zaw odnicząc z rojem dybiących na siebie m ożnow ładczych są
siadów, przez instynkt zachow awczy i we własnej obronie sta
w ał z nimi narówni, a sam się przez to obniżał. Teraz, po wy
zbyciu się takich niebezpiecznych znamion, wyłaniała się znów
z pod tej łupiny czysta, wielka myśl Kościoła. Klęska Bourbońska wpłynęła do pewnego stopnia i bezpośrednio na to dzieło
napraw y kościelnej, przyspieszając jego podjęcie wielkiem wstrząśnieniem serc i sumień. Ale w istocie rzeczy gwałt spełniony
przez wojska. Karola V na Rzymie był tylko czynem zniszcze
nia, zawistnym mrozem, który zwarzył kw iaty spaczonej pod nie
jednym względem, lecz w całości swej nieporównanie pięknej
i bogatej kultury. Bo myśl o reformie kościelnej i przekonanie
0 jej konieczności nie potrzebowały tak rozpaczliwego bodźca;
nurtow ały one oddaw na w społeczeństwie chrześcijańskiem i zba
wienne dzieło napraw y dojrzewało samo z siebie w zaciszu. Jak
przy każdem wielkiem przedsięwzięciu, tak i tu nie mogło się
obejść bez ciężkich prób i krw aw ych zawodów, a tych prób
1 zawodów dzieje składają się na przejm ującą tragedję Savonaroli. Na rozdrożu dwóch światów stoi jego potężna postać ze
wzrokiem zwróconym wstecz, niby ostatni pomnik m artw ych
średnich wieków, których zgalwanizować nie zdołał. Innych dróg
szukać musieli późniejsi pracow nicy na tej samej niwie. Tym ra 
zem nie w śród wrzawy ulic llorenckich, nie wśród tłumów sfanatyzowanych płomienną wym ową ponurego Dominikanina, nie pod
wspaniałem sklepieniem katedry Santa Maria del Fiore, tylko
w skrom nym kościółku Św. Sylwestra i Św. Doroty, na cichcm
Trastevere rzymskiem, w śród grona wybranych, miała się ta myśl
począć na nowo.
Rzym Odrodzenia rozpływał się w słodyczach życiowych
za rządów Leona X; wśród krotochwil, zapraw ianych dowcipem
Bibbieny, brzm iał W atykan dźwiękami lutnistów papieskich, po
ulicach przesuwały się wspaniale kaw alkaty i huczne m askarady,
a trębacze ówczesnej sławy, nadw orni humaniści, wielbili w szum 
nych peanach »słodkie jarzm o« pierwszego z papieży Medyceuszów,
kiedy przy tym zatybrzańśkim kościółku jąl się grom adzić za
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stęp ludzi, którzy pomimo zagłuszającego •wszystko zgiełku k ar
nawałowej epoki, słyszeli przecież wyraźnie złowrogie' trzeszcze
nie belek w wielkim gm achu kościelnym i daleki grzmot burzy,
nadciągającej z północy. Przybywa! w to ustronie przyjaciel i po
wiernik Medyceuszów, datarjusz Giberti, świetny łacinnik z kancelarji papieskiej, Sadoleto, wielki penitencjarz bazyliki Lateraneńskiej i autor m isterjów pasyjnych, przedstaw ianych w Colosseum, Giuliano Dati, tak gorliwy później poplecznik Tow arzystw a
Jezusowego W enecjanin Luigi Lippomano i inni, których liczba
dochodziła do sześćdziesięciu. Było to duchowne sprzysiężenie:
stowarzyszeniem Bożej Miłości zwali się uczestnicy, a celem ich,
ja k mówi biograf Paw ła IV, Caracciolo, było »strzeżenie w- tern
ich oratorjum , jakby w twierdzy, praw Bożych i zwalczanie błę
dów i nadużyć«. W pływem i zasługą wybiło się wnet na przy
wódców zgrom adzenia dw óch członków. Pierwszy z nich, poto
mek starożytnego neapolitańskiego rodu i araffów, od lat chło
pięcych chow any w Bzymie, zaznał był jeszcze dwór Aleksan
dra VI i kto wie, czy nie doznane wówczas zgorszenie rozpaliło
gwałtowną jego duszę dla myśli reform y kościelnej, której przez
cały ciąg długiego życia tak wytrwale służył i którą wreszcie,
jako papież Paweł IV, z lak niezłomną przeprowadził energją.
Drugim był W icentyńczyk, Kajetan z Thiene. Opis kata
strofy rzymskiej z 1527 r. z pominięciem tej wzniosłej postaci
nie byłby dokładny: w tym szatańskim rozstroju jest to jedyny
dźwięk ludzki, może dlatego właśnie, że nadludzki. Dla zgrom a
dzenia Bożej Miłości pozostanie zaś zawsze tytułem chwały, że
w jego gronie zaczęło się wielkie dzieło napraw y. Tam bowiem
zbliżył się Kajetan z Thiene, naów czas protonotarjusz apostolski
z nom inacji Juljusza II, z dwom a późniejszymi papieżami, Caraflfą i Ghislierim, a owocem tego zbliżenia było założenie no
wego zakonu, pierwszy dotykalny czyn w dziedzinie odrodzenia
kościelnego. Zakon, m ający praktyczny, a w owej chwili najpo
trzebniejszy cel reform y kleru i szkoły duszpasterstw a, zatw ier
dził Klemens VII w pierwszym roku swego pontyfikatu i 14 w rze
śnia 1524 r., w dzień W ywyższenia św. Krzyża, złożyli założy
ciele profesję w bazylice św. Piotra. Od pierwszego przełożonego,

Cara 11y, biskupa z Teaty, nazwali się Teatynam i. Zrazu zamiesz
kali na Campo Marzo, potem na Pincio. Tam w śród rozw oju
gorliwej działalności zaskoczyła ich burza 1527 r. Oderw ani od
zwykłych zajęć klasztornych, rozproszyli się natychm iast po mie
ście, niosąc ratunek nieszczęśliwym, opatrując rannych, grzebiąc
um arłych. Przodow ał w tej służbie K ajetan: gromił najeźdźców
lub wypraszał ofiary od męki, a odwagą naprzem iań i pokorą
próbow ał trafiać i trafiał czasem do serc oprawców. Ale wnet
nadeszła i na niego kolej m ęki: jakiś ziomek z Vicenzy, znający
zamożność rodu Thienów, naprow adził łupieżców na dom Teatynów, obiecując im obfite skarby, a gdy ubóstwo klasztorne
zawiodło napastników, wzięli Kajetana na tortury, potem w trą
cili w raz z bracią zakonną do więzienia. Modlitwą i pobożnym
śpiewem skracali sobie więźniowie dni niewoli, aż wreszcie straż
nik, ujęty tą pobożnością, puścił ich na wolność, a raczej na
now y trud i p racę najpierw w W enecji, potem w W eronie, wresz
cie w Neapolu. Tam , w podziem iach kościoła San Paolo Maggiore, na grobie św. Kajetana, który lud neapolitański szczególną
czcią i nabożeństw em otacza, napis wielbiący cnoty i zasługi
tego wielkiego »łowcy dusz« — venator animarum — ja k go
powszechnie nazywano, wspom ina wymownie o tych jego »mę
kach w klęsce Bourbońskiej tak mężnie znoszonych«.
Założenie zakonu Tcatynów było doraźnym i dotykalnym
niejako skutkiem działalności kongregacji del divino ctmore. Ale
nic mniej obfitym był skutek pośredni. Znamienne jako objaw tle
jącej zawsze, choćby w zaciszu, iskry prawdziwego ducha kościel
nego, naw et w tej groźnej chwili przełomu wieków, kiedy forma
u szczytu hierarchji brała górę nad treścią, a na dole pom iesza
nie pojęć kłóciło umysły i łam ało dusze, było to zgromadzenie
niejako katakum bam i zmroku Odrodzenia. W założeniu swem
podobne do tych tak drogich ludziom z owej epoki Akademij,
nabierało ono już przez to samo przyciągającej siły. To pokole
nie retorów i dialektyków przybyw ało z zamiłowania na dysputy,
ale dysputy, które teraz wyższy cel pogłębiał. I5o pod grozą p a 
lących zagadnień, rzuconych przed forum chrześcijańskiego świata
przez nam iętnych nowatorów' niemieckich, igraszki filozoficzne
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ustępowały miejsca rozlrząsaniom teologicznym. Pod tern w ra
żeniem wyrabiało się też dwojakie zadanie członków kongregacji
Bożej Miłości: napraw ą obyczajów trzeba się było upraw niać do
walki, nauką teologji do niej zbroić. Przykład podziałał zbawien
nie. Celem i składem podobne koła jęły się niebawem w całych
W łoszech gromadzić. W W eronie zakładał je uchodzący z Rzymu
Giberti, w Genui kardynał Fregoso, w W enecji szlachetny Gasparo
Contarini, mąż stanu i za świadectwem naw et nieprzyjaciół poli
tycznych »najlepszy z patrycjuszów weneckich«.
Ta fdja wenecka kongregacji była przez chwilę najśw ietniej
szą z wszystkich: zgrom adzenia odbywały się w uroczych ogro
dach przy kościele San Giorgio Maggiore, gdzie uczony opat Gre
gorio Córtese, gorliwy krzewiciel nauk w zakonie Benedyktyń
skim, przyjm ow ał nadpływ ające z m iasta . pobożne i wykwintne
grono, złożone z duchownych, z hum anistów chrześcijańskiego
kierunku i ze światłej weneckiej arystokracji. Tu pojawił się także,
przynęcony tern świetnem kołem, dostojny zbieg z królewskiej
rodziny angielskiej, Reginald Pole, kiedy uchodząc z ojczyzny
przed m ściwą ręką zbuntow anego przeciw Rzymowi Henryka VIII,
przybył na wygnanie do W łoch; tu zaw arł on ścisłe związki
przyjaźni z Contarinim, Cortesem, CaralTą, związki, które go wy
sunęły zczasem na pierwszy plan wielkich szermierzy kontrrefor
m acji; tu wreszcie, w tych zebraniach przy kościele San Giorgio
Maggiore poznajom ił się i rozmiłował w celach i składzie lej du
chownej Akademji, którą później wespół z Vitloria Colonną sam
miał odtworzyć w Viterbo. Bo i imiona w ybitnych niewiast z cinquecenta, ja k Giulii Gonzaga-Colonna, Eleonory Gonzaga-Montefeltre,
Catariny Cibo-Camerino, zapisały się znacząco w dziejach reform y
kościelnej włoskiej, a jak wszędzie, tak i tu góruje nad innemi
imię m argrabiny di Pescara, którą Reginald Pole po śmierci matki,
straconej na rozkaz Henryka VIII, za drugą przybrał m atkę.
Najważniejszym atoli owocem tych stowarzyszeń było sto
pniowe pod ich wpływem przeobrażenie się opinji publicznej,
a m iarą tego przełom u jest ewolucja natury takiej, jak Paweł III,
który bezpośrednio po Klemensie VII na Stolicę Apostolską w stą
pił. Ten Aleksander Farnese, w ychow any w obyczaju i pojęciach
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XV stulecia, uczeń pogańskiej szkoły Pom poniusa Laelusa w Rzy
mie, a we Florencji towarzysz młodych Medyceuszów w kołach
żyjących tradycją słynnej Akadeinji Platońskiej; brat pięknej Giulii,
której sława, a raczej niesława, należy do głośnych bezwstydów
z epoki Borgiów; sam burzliwego życia zamłodu, jak świadczy
przelotne uwięzienie, podobno' na prośby własnej m atki, w Zamku
św. Anioła; ten potem świetny kardynał na dw orach Jułjusza II
i Leona X, którego wspaniale podejm ował w willi swej nad jezio
rem Bolseńskiem, kiedy papież Medyceusz zjeżdżał w te okolice
na ulubione »słodkie łowy« — dulces uenationes; ten dyplomata, la
wirujący przez szereg lat z jasno wytkniętym celem własnej am bi
cji i z godną podziw u zręcznością pomiędzy walczącemi o hegem onję we W łoszech, a o rozstrzygający wpływ w samym Rzy
mie, Hiszpanją i F rancją; len Aleksander Farnese wreszcie, two
rzący jako papież Paweł III ostatnim przykładem nieszczęsnego
nepotyzm u udzielne państw o dla swego rodu, orjentuje się prze
cież odrazu za wstąpieniem na Stolicę Apostolską w zmicriionem
rdzennie położeniu Kościoła, otacza ludźmi gorącej wiary, głębo
kiej nauki i czystych obyczajów, stw arza kolegjum kardynalskie,
’jakiego Rzym dawno już nie pamiętał, a do którego wchodzą
wszyscy niemal wybitni uczestnicy owych rodzajnych stow arzy
szeń Bożej Miłości, a więc Caraffa i Sadoleto, Contarini i Regi
nald Pole, Fregoso i Cortese, wyznacza z ich grona komisje opraco
w ującą projekt napraw y dyscypliny kościelnej, i gdy wreszcie
nadchodzi chwila, kiedy rozdzierające sumienia średniowieczne
pytanie: papież czy sobór — ustępuje miejsca stanow czem u hasłu:
papież i sobór — on, Paweł III, z natury i obyczaju związany
tylko z przeszłością, otwiera zwiastujący nową erę kościelną So
bór Trydencki.
Jakaś czerstwa, orzeźwiająca siła poczyna dźwigać społe
czeństwo chrześcijańskie i wieść je na drogę uzdrowienia, a kiedy
te w ybrane żywioły we W łoszech, już na kilka lat przed pogro
mem Rzymu, podejm ują wielkie dzieło napraw y kościelnej, równo
cześnie pojawia się na sąsiednim półwyspie iberyjskim postać
rycerza, który ugodzony kulą nieprzyjacielską w oblężonej Pam pelunie i okaleczony na zawsze, porzuca świeckie hufce, aby się
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stać tw órcą innej, duchownej milicji i stanąć z nią na straży
Kościoła w epoce wałki. Rycerz ten zwał się Don Iñigo Recálele
de Loyola.
Kto był w Assyżu, ten zapam iętał z pewnością z szeregu
fresków górnego kościoła obraz, przedstaw iający w tern przedziwnem swą prostotą opowiadaniu wielkich m istrzów z XIV wieku,
sen Innocentego III: papież śpi, a w sennem widzeniu pojaw ia
mu się. uboga, wynędzniała postać pokornego m nicha, który na
wychudłych barkach dźwiga i podtrzym uje walący się L ateran.
Po trzech wiekach sen się nie powtórźył, bo zimne natury Medyceuszów i Farnesów nie były do wizyj skłonne. Ale pow tó
rzył się zbożny trud i zasługa i ja k wtedy św. Franciszek z Assyżu,
lak teraz św. Ignacy z Loyoli miał podeprzeć siłą potężnej swej
indywidualności rysujące się m ury budowy kościelnej. W iek ce
sarza Fryderyka II i Ezzelina da Romano potrzebow ał odrodzę-'
nia się chrześcijaństw a w miłości i O patrzność zesłała na świat
Serafickiego Franciszka, cudownego apostoła tej miłości,* zlewa
jącej się na wszystko stworzenie, od człowieka, aż do »sióstr
ptaszyn« i do »brata wilka«. W tym duchu, tern uczuciem za
płodniona, rozpoczyna się w spaniała epoka Odrodzenia. A kiedy
pod wpływem spaczonego hum anizm u ta szeroka miłość drętwieje
zasklepiona w miłości własnej, w nieznającej już żadnych h a
mulców wybujałości indywidualizmu, wtedy jaw i się na ratunek
inna święta postać: Ignacy z Loyoli przychodzi na świat, aby wy
rw ać chw asty zaduszające posiew św. Franciszka, i w wieku Hen
ryka VIII i Lutra, w wieku rozpasania indywidualności aż do
buntu, stawia twierdzę posłuszeństwa na straż i zbawienie Kościoła'.
W śród tych dw óch postaci, apostoła miłości i apostoła posłu
szeństwa, otwiera się i zam yka czarowny okres Odrodzenia, ponad
którym w odstępie trzech stuleci zdają sobie podaw ać ręce: ubogi syn
Piotra Bernardone z Assyżu i ranny rycerz z wałów Pam peluny.
W e W łoszech robi się tymczasem szaro. W śród politycznego
upadku następuje chwila rozdziału religijnie pew nych i niepewnych
żywiołów. Ostra represja łam ie i niejeden wyższy umysł, rani
niejedną szlachetniejszą duszę, kiedy naw et taki Contarini lub
Sadoleto, taki Reginald Pole lub Vittoria Colonna nie zdołali
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ustrzec się na tyle, aby i ich praw owierności nie podaw ano
yr wątpliwość. Dzieje kontrreform acji czekają atoli do dziś dnia
na pióro bezstronne, lecz katolickie. W sądzie pisarzy z przeciwnego
obozu cienie przem agają nad światłem w ograniczaniu się jednostronnem do krytyki surowości trybunałów duchownych. Że ta
surowość była wielką, to rzecz pewna. Ale jakiem iż były czasy,
jakim napad, który przychodziło odeprzeć? W chwili przełom u
ralpnek musiał być stanowczy i prędki, jeżeli miał być napraw dę
ratunkiem . Bo ja k ustępująca epoka skonała w fdozoficznej go
rączce, tak now a rodziła się w śród gorączki teologicznej: każdy
dla siebie tłoinaczył, wyrokował i sądził, a Kościół m iał przed
sobą na ostrzeżenie chociażby przykład rozszczepiającej się już
na odcienia i ułamki samej Reformacji. Zadanie głównych kontrreform acyjnych działaczy, Caraffów, Ghislierich i pierw szych przy
w ódców Tow arzystw a Jezusowego było zaś tein trudniejsze, że
równocześnie dwojakie, obejm ujące napraw ę na wewnątrz, walkę
na zewnątrz. Jednem u i drugiemu sprostali zwycięsko, utrzym u
ją c czystość nauki, w zm acniając nadw erężoną powagę Stolicy
Apostolskiej, broniąc przed Reform acją ziemie, których jeszcze
nie posiadła. A z politycznego stanow iska była kontrreform acja
ratunkiem tych ras i narodów , któreby inaczej zalał był na zawsze
wpływ germański, płynący jednem z Reform acją korytem .
I znowu, ja k przedtem w odrodzeniu ducha, tak teraz w odro
dzeniu duszy przodow ał Rzym. Czytając jego dzieje z XVI stule
cia, wierzyć się nie chce, że to ten sam wiek, u którego ko
lebki stał Aleksander VI. Stolica Apostolska jest i nadal m istrzy
nią nauki, ale, czem w XV wieku być przestaw ała, znów i przy
kładem wiernych. Na tronie Aleksandra VI zasiadają te surowe,
lecz w pom nikowej swej powadze arcykapłańskiej tak w spaniałe
postacie Caraffów, Ghislierich, Perettich; w miejsce dem onicznych
nepolów w stylu Cezara Borgii staje przy boku Piusa IV Karol
Boromeusz, nepot innego pokroju i m iary; a wreszcie, jakoby
na dowód, że napraw a była zupełna i ekspiacja dopełniona, w krótce
znów rozbrzm iewa w świecie nazwisko Borgiów, ale już nie wśród
skargi lub przekleństwa, tylko w czci i uwielbieniu zasług roZdzisław Morawski S a c c o di R o m a .
13
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dzonego praw nuka papieża Aleksandra, zaliczonego z czasem
w poczet Świętych, Franciszka Borgii.
Z kolei, na długo klęską Bourbońską zwichnięta, budzi się
i sztuka, praw da, że wręcz odm ienna od tej, która kw itła w mi
nionym, najśw ietniejszym dla niej okresie. Teraz przechodzi ona
dziwne a radykalne przeobrażenie, bo uduchow iona dawniej w cza
sie największego zeświecczenia Kościoła, świecczeje w miarę,
jak się len Kościół uduchownia. W tedy, w natchnieniu starych
mistrzów, ciało stawało się słowem, teraz słowo staje ciałem,
którem u Kościół na ołtarzach, ścianach i sklepieniach świątyń
trium fow ać dozwala, jakżeby nagradzając ujęcie go w życiu eodziennem w karby, zagrobow ą obietnicą, że exsuUabimt ossa h u miliata... Zresztą wielka tradycja zanika. Tylko jedno dzieło, naj
piękniejsze, założone jeszcze w śród odrodzenia ducha, rośnie
i dojrzewa w tern drugiem odrodzeniu duszy. Pod tam tym wpły
wem rozpoczynał Juljusz II budow ę nowej bazyliki Piotrow ej,
tragicznym kosztem wielkiego rozdarcia w społeczeństwie chrześcijańskiem ; teraz, za ostatnią myślą największego z mistrzów,
stojącego sam otnie na przełomie dw óch epok, w śród odradzają
cego się Kościoła strzela w górę kopula św. Piotra i w raz z So
borem Trydenckim zasklepia w spaniałą budow ę kościelną.

Tego roku, w czerwcu,1 danem nam znowu było odwiedzić
Rzym. W dniu św. Piotra i Paw ła staliśmy o zachodzie słońca
na Janikulu, pom iędzy San Piętro in Montorio a SanCOnofrio,
skąd się otwiera taki nieporów nany widok na Rzym, Kam panję
i wzgórza okoliczne. Nie przeczuwaliśmy, że był to zachód innego
jeszcze »światła na niebie«, ostatnie dni wielkiego pontyfikatu,
jednego z tych, które w przedziwnej ciągłości dziejów kościel
nych znaczą się ja k wielkie drogowskazy wśród doczesnych bez
droży. Cienie kładły się zwolna na doliny, zlew ając w łagodnem
pólświelle wieże i kopuły kościołów, potężne m asy pałaców i ruin
W iecznego Miasta. Dokoła była cisza świątecznego wieczoru, prze1 W czerw cu 1903 r. W lip cu tegoż roku um arł Leon XIII.

195
«

ryw ana tylko szmerem w ód rzym skich z pobliskiej fontanny
Paolińskiej. Potem rozdzwoniły się wszystkie dzwony na Anioł
Pański i dźwięk ich — che paia l’giorno piangcr che si muore,
ja k mówi D ante — bił pod wzgórza i leciał w dal po Kampanji.
Nam zaś w śród tego dźwięku odzywał się echem zasłyszany przed
chw ilą u Św. Piotra hym n średniowieczny na cześć Apostołów,
w ielkich patronów dnia i miasta, wielbiący w triumfalnej zwrotce
»szczęśliwy Rzym, uświęcony szlachetną krw ią dw óch książąt,
w ystrzelający w tej purpurze ponad wszystkie piękności świata«.
0 Roma felix...
Długo wpatryw aliśm y się w ten nieporów nany w wielkim
sw ym m ajestacie obraz, na który się patrzy nietylko oczyma
ciała, ale i oczym a duszy: na lewym krańcu stercząca ponad
ogrody i winnice Janikulu kopuła Św. Piotra, którą złociło słońce,
chylące się właśnie ku Ostji; polem na praw o od Monte Mario
1 już napół w pom roku klasyczny szczyt Horacjuszowskiego Sorakle, a praw ie na tem tle, u dołu na łączniku starego Rzymu
z dzielnicą leonińską, potężna .m asa Zam ku św. Anioła; powyżej
zielone ogrody Pincia, z odbijającą od ich zieleni willą Medici
i białą fasadą Trinitá dei Monti; potem las wież i kopuł; bliżej
San Giovanni dei Fiorentini i San Salvatore in Lauro, dalej San
Cario al Corso, Sant Agnese, Sant’Andrea della Valle i Gesú,
a wśród tych młodszych, zasklepionych, stara kopula Panteonu
z-tajemniczym swem okiem, rozw artem ku niebu; w środku, w głębi
brunatne m ury Kwirynału i blisko siebię: stercząca jak ponury
pom nik średnich wieków, w arow na T or de’Conti i smukła, uko
ronow ana posągiem Apostoła, kolum na T rajana; dalej jeszcze
wieże i kopuła Santa Maria Maggiore, wieża Kapitolińska i ciemny
cyprysowy las cm entarza przy San Lorenzo, a w prawo, już na
tle gór Albańskich, podnoszących się łagodną linją aż do szczytu
Monte Cavo, strzelająca w górę attyka L ateranu ze swym rzędem
Świętych, ustaw ionych jakby na straży tej »wszystkich kościołów
m atki i głowy«; bliżej Palatyn z wyzierającym poprzez ogrody
Farnezyjskie potrójnym łukiem Świątyni Pokoju, szczerbam i p a 
łacu Cezarów i Flawjuszowego am fiteatru; potem lesisty Coelius
i zlew ający się z nim szereg cichych św iątyń Awentynu, Santa
13*
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Sabina, Sanl’AIessio, Santa Maria del Priorato, zakończony jakoby
twierdzą, nowym kościołem benedyktyńskim Sw. Anzelma; bliżej
jeszcze, u stóp Janikulu, po jednej stronie ogrody Corsinich, za
rzeką zaś otw arta na Tyber loggia najdum niejszego z pałaców
rzym skich, pałacu Farnese, i znów szczyty i wieże starych świą
tyń Zatybrza; na prawym krańcu wreszcie rozw arta, sm utna
równina Kampanji, przecięta po lewej grobow ą smugą z Via Appia,
po prawej drogą w iodącą popod piram idą Cestiusa ku bielejącej
w dali bazylice św. Pawia.
Komuż ten widok nie uskrzydli duszy? Miasto grobowy od
owego lapis niger, dom niem anego grobowca Romulusa, który od
naleziono niedaw no na Forum , przez Via Appia, m auzolea Augusta
i H adrjana aż do tych najśw iętszych apostolskich, »uświęconych
szlachetną krw ią dw óch książąt«, i od cichych katakum b chrześci
jańskich aż do w spaniałych pomników’ papieży, rzeźbionych dłu
tem Pollajuola, Michała Anioła, della Porty; m iasto grobowy z któ
rych bije jak b y jak ąś ziemska już światłość wiekuistą, wiec prze
m aw iających do głowy i serca głośno, jak samo życie. Ale bo
i m iasto ciągłych zm artw ychw stań, miasto, które przetrw ało za
łam anie się starożytnego św iata w śród zalewu1 barbarzyńców
i nieustające burze średnich wieków’ i wieków tych zgon w klęsce
Bourbońskicj, Roma, w ystrzelająca w swym niespożytym m ajesta
cie dziś ja k ongi »ponad w’szystkie piękności świata«, znosząca
wszystko i odradzająca się zawsze, na now y rząd duchów lub
dusz — patiens quia aeterna.
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