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S. Summo studio annixus sum, ut tibi et ecclesiae Christi rem feliciter gererem Basileae; nam, ut 
Bucerus scripsit, tredecemviri nostri me hoc nomine abmandarunt, etsi absque spe et animo 
valde repugnante abii. Heri mox, ut adveneram, adii primores, quae capita hic vocantur. 
Expositis mandatis meis responderunt, quod crederent literas suas principi redditas, quo minus 
iam integrum aliquid novare. Ego contra insteti fortissime: non consultum videri nostris toties 
tam sancte obtestantibus rem aliter habere, quam ad ipsos delatum esset, non habere fidem; 
rediturum Grynaeum; primum omnium ab eo queri, ut fidem suam liberet apud principem, cui 
videretur certo affirmasse se rediturum esse intra quinque septimanas; gravari hinc viciniam, 
ecclesias, bonas mentes etc. Satis placide responderunt rem factam communem toti senatui, imo 
et populo, et tamen, si velim, cras idem agerem apud senatum. Egi et quidem pro meo modulo 
amplissime, et tamen iterum ut supra valde amanter abnegarunt id nunc non licere; at placere 
orationem habitam, item studium hoc nostrum, qui ecclesiis in commune consultum cuperemus 
etc. Hoc perdit nos, quod nimis omnia praecipitamus; quodsi, inquam, in unum aut alterum diem 
actionem distulissem, credo omnino me fuisse, quod volebam, impetraturum; verum iussus eram, 
cumprimum ad te ut nuncium abmandarem et ad Sturmium nostrum. Deinde mox dederunt 
senatum, ut non esset facultas plerosque compellandi, a quorum iudicio plerique pendent, quod 
prius factum oportuisset. Quare, mi Ambrosi, boni consule, quod vides esse voluntatem domini; 
ille sic nos ad patientiam exercet. Primo adhuc es loco apud principem, quemadmodum ex 
Sturmio intelliges. Haec nubecula statim prolixa serenitate terminabitur. Iam etsi deploratum sit, 
adhuc tamen non cesso; suum, scio, tormentum habebunt, qui abnegarint rem tantillam toties tam 
obnixe petentibus, et tamen aliquando coram exponam, quo pacto et istinc remorae tantae nobis 
iniectae sint. Est profecto bonus senatus, viri admodum pii; sed causa haec propemodum 
popularis facta est, quanquam, ut dixi, spacio dato aliquid fortassis confecissem. Ach, mi frater, 
vide, ne des locum fucis, quos tibi (ut ex literis tuis subodoror) struunt insidias, ut ocio et ventri 
suo consulant. Doluit antehac eo devolvendam rem, obstiti, intercessi, occlamavi; sed quid? 
Aliud ego, aliud dominus. Miseri prorsus sumus, siquidem respicimus, quae toleramus et non 
propter quem et quisque huius tragoediae terminus positus. Vale. 1 Novembris anno 1535.  
 V. Capito.  
His clausis me precibus tradam efflagitaturus a Domino, ne, quod egerim, noceat, siquidem non 
profuturum est, ut non fore nunquam dubitaverim neque discedam nisi composito animo et 
amicis dexterius compellatis; nam aegre est plerisque aliter cecidisse, [quam] sperabamus. 
Dominus vivit; sub pedes nostros conculcabitur Satan. Iterum vale, mi Blaure(re), frater in 
domino suspiciende. Iam post acrem disceptationem prope persuasissent non esse sententiam 
senatus contra nos; verum sic habet, ut putent non licere, imo non prodesse, quod literae tam 
prudenter scriptae non reddantur. Decretum est igitur, ut iam literae reddantur, quia tam diu 
nuncius in oculis principis obversatus moveret forte multorum cogitationes, quidnam rerum 
agerent Basilienses, adeoque se in spe esse tum principem tum te ipsum animo gratissimo eas 
interpretaturos; sin minus, ferre posse, ut princeps scribat; tum se iterum vocaturos rem esse in 
consultationem, hoc est: nolunt abnegasse atqui neque quicquam affirmare volunt. Addidit 
quidam a consule nostro Sturmio a senatu scriptum, ut principis animum pertentaret, quo 
rescribente id futurum esse, quod ad principis ipsius literas fieret. Ego dedi operam pro virili, ut 
eas literas viderem aut certe illarum exemplum; sed scriba nescio quo se abdiderat; verum, 



quicquid est, illud visurus es apud Sturmium. Mihi omnino videtur rem domino permittendam 
dandamque operam, ut hinc Bucerus aut ego, donec ille a prelo et a profectione Gallica, quae 
instat, absolvatur; fideliter, ita venerit, tibi aderimus, neque dubito, quin dominus sit occasionem 
nobis daturus, quem oro, ut nos miseros respiciat. Vale iterum atque iterum. 


