


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

HENRYK SIENKIEWICZ
 ¹

Tom I
 
W Tyńcu, w gospoǳie „Pod Lutym² Turem³”, należące do opactwa, sieǳiało kilku lu-
ǳi, słucha ąc opowiadania wo aka bywalca, który z dalekich stron przybywszy, prawił
im o przygodach, akich na wo nie i w czasie podróży doznał. Człek był brodaty, w sile
wieku, pleczysty, prawie ogromny, ale wychudły; włosy nosił u ęte w pątlik, czyli w siat-
kę naszywaną paciorkami; na sobie miał skórzany kubrak z pręgami wyciśniętymi przez
pancerz, na nim pas, cały z mieǳianych klamr; za pasem nóż w rogowe pochwie, przy
boku zaś krótki kord⁴ podróżny.

Tuż przy nim za stołem sieǳiał młoǳieńczyk o długich włosach i wesołym spo -
rzeniu, widocznie ego towarzysz lub może giermek, bo przybrany także po podróżne-
mu, w taki sam powyciskany od zbroicy skórzany kubrak. Resztę towarzystwa stanowiło
dwóch ziemian⁵ z okolic Krakowa i trzech mieszczan w czerwonych składanych czapkach,
których cienkie końce zwieszały się im z boku aż na łokcie.

Gospodarz Niemiec, w płowym kapturze z kołnierzem wycinanym w zęby, lał im
z konwi⁶ sytne⁷ piwo do glinianych stągiewek⁸ i nasłuchiwał ciekawie przygód wo ennych.

Jeszcze ciekawie ednak słuchali mieszczanie. W owych czasach nienawiść, aka ǳie- Mieszczanin, Rycerz
liła za czasów Łokietkowych⁹ miasto od rycerskiego ziemiaństwa, znacznie uż była przy-
gasła, mieszczaństwo zaś nosiło głowy górnie niż w wiekach późnie szych. Jeszcze ce-
niono ich gotowość ad concessionem pecuniarum¹⁰; dlatego też nieraz zdarzało się wiǳieć
w gospodach kupców pĳących za pan brat ze szlachtą. Wiǳiano ich nawet chętnie, bo
ako luǳie, u których o gotowy grosz¹¹ łatwie , płacili zwykle za herbowych.

Tak więc sieǳieli teraz i rozmawiali, mruga ąc od czasu do czasu na gospodarza, aby
napełniał stągiewki.

— Toście, szlachetny rycerzu, zwieǳili kawał świata? — rzekł eden z kupców.
— Niewielu z tych, którzy teraz ze wszystkich stron ściąga ą do Krakowa, wiǳiało

tyle — odpowieǳiał przybyły rycerz.
— A niemało ich ściągnie — mówił dale mieszczanin. — Wielkie gody¹² i wielka Bogactwo, Święto

szczęśliwość dla Królestwa! Prawią¹³ też, i to pewna, że król kazał całą łożnicę królowe

¹Krzyżacy — Zakon Szpitala Na świętsze Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, założony w cza-
sie kruc at (ok. ), po upadku Królestwa Jerozolimskiego usiłował stworzyć sobie państwo w Europie na
ziemiach pogańskich Prusów i na terenie Litwy. [przypis edytorski]

²luty (daw.) — groźny, srogi. [przypis edytorski]
³tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
⁴kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
⁵ziemianin — właściciel ma ątku ziemskiego, obszarnik, ǳieǳic. [przypis edytorski]
⁶konew (daw.) — duże naczynie. [przypis edytorski]
⁷sytny (daw.) — sycący, pożywny. [przypis edytorski]
⁸stągiewka (daw.) — mała stągiew; stągiew — wysokie naczynie o szerokim dnie. [przypis edytorski]
⁹Władysław I Łokietek — (ok. –), król Polski od , przedtem długo walczył o z ednoczenie kra u

po okresie rozbicia ǳielnicowego. Walcząc o właǳę, musiał zbro nie stłumić bunt mieszczaństwa krakowskiego
pod woǳą wó ta Alberta (–), stąd wzmianka o napięciach mięǳy mieszczaństwem a stanem rycerskim.
[przypis edytorski]

¹⁰ad concessionem pecuniarum (łac.) — do wydawania pienięǳy. [przypis edytorski]
¹¹gotowy grosz (daw.) — gotówka. [przypis edytorski]
¹²gody — święto. [przypis edytorski]
¹³prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
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złotogłowem szytym perłami wysłać i takiż baldachim nad nią uczynić. Zabawy będą
i gonitwy w szrankach¹⁴, akich świat dotąd nie wiǳiał.

— Kumotrze¹⁵ Gamroth, nie przerywa cie rycerzowi — rzekł drugi kupiec.
— Nie przerywam a, kmotrze Eyertreter, tylko tak myślę, że i on rad¹⁶ bęǳie wie-

ǳiał, co prawią, bo pewnie sam do Krakowa eǳie. Nie wrócim i tak ǳiś do miasta,
gdyż bramy przedtem zamkną, a w nocy gad¹⁷, który się w wiórach roǳi, spać nie da e,
więc mamy czas na wszystko.

— A wy na edno słowo odpowiadacie dwaǳieścia. Starze ecie się, kmotrze Gamroth!
— Ale sztukę wilgotnego sukna pod edną pachą eszcze dźwignę.
— O wa! takiego, co się przez nie świeci ak przez sito.
Lecz dalszą sprzeczkę przerwał podróżny wo ak, który rzekł:
— Pewnie, że w Krakowie ostanę, bom słyszał o gonitwach i rad¹⁸ w szrankach¹⁹ siły Młodość

mo e popróbu ę — a i ten mó bratanek także, który choć młody est i gołowąs, nie eden
uż pancerz wiǳiał na ziemi.

Goście spo rzeli na młoǳieńca, który uśmiechnął się wesoło i założywszy rękoma
długie włosy za uszy podniósł następnie do ust naczynie z piwem.

Stary zaś rycerz dodał:
— Wreszcie, choćbyśmy chcieli wracać, to nie mamy dokąd.
— Jakże to? — zapytał eden ze szlachty. — Skąd esteście i ako was zowią²⁰?
— Ja zowię się Maćko z Bogdańca, a ten tu wyrostek, syn mego roǳonego²¹, woła

się Zbyszko. Herbu esteśmy Tępa Podkowa²², a zawołania²³ Grady!
— Gǳieże est wasz Bogdaniec?
— Ba! lepie pyta cie, panie bracie, gǳie był, bo go uż nie ma. He , eszcze za czasów

wo ny Grzymalitczyków z Nałęczami²⁴ spalili nam do cna nasz Bogdaniec, tak że eno dom
stary ostał, a co było, pobrali, służebni zasie²⁵ uciekli. Została goła ziemia, bo i kmiecie²⁶,
co byli w sąsieǳtwie, poszli dale w puszczę. Odbudowaliśmy z bratem, o cem tego oto
wyrostka, ale następnego roku woda nam pobrała. Potem brat umarł, a ak umarł, ostałem
sam z sierotą. Myślałem tedy: nie usieǳę! A prawili pod on czas o wo nie i o tym, że Jaśko
z Oleśnicy²⁷, którego król Władysław po Mikoła u z Moskorzowa do Wilna wysłał, szuka
skrzętnie w Polsce rycerzy. Zna ąc a więc godnego opata²⁸ i krewniaka naszego, Janka
z Tulczy, zastawiłem mu ziemię, a za pieniąǳe kupiłem zbroiczkę, konie — opatrzyłem
się²⁹ ako zwykle na wo enną wyprawę; chłopca, co mu było dwanaście lat, wsaǳiłem na
pod ezdka³⁰ i ha ! do Jaśka z Oleśnicy.

— Z wyrostkiem?
— Nie był ci on wówczas nawet wyrostkiem, ale krzepkie to było od małego. Bywało, Siła

w dwunastym roku oprze kuszę o ziemię, przyciśnie brzuchem i tak korbą zakręci, że
i żaden z Angielczyków, którycheśmy pod Wilnem wiǳieli, lepie nie naciągnie.

— Takiż był mocny?

¹⁴gonitwy w szrankach — konkurenc e konne na turnie u rycerskim; szranki — ogroǳenie placu, na którym
odbywał się turnie . [przypis edytorski]

¹⁵kmotr, kumotr — dawne określenie grzecznościowe, gǳie inǳie także: kum, o ciec chrzestny. [przypis
edytorski]

¹⁶rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
¹⁷gad (daw.) — małe zwierzęta, robactwo bądź szkodniki. [przypis edytorski]
¹⁸rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
¹⁹szranki — ogroǳenie placu, na którym odbywał się turnie , przen. sam turnie . [przypis edytorski]
²⁰zowią (daw.) — ǳiś popr.: nazywa ą. [przypis edytorski]
²¹roǳonego — brata. [przypis edytorski]
²²Tępa Podkowa — autentyczny herb: złoty krzyż pod białą podkową na niebieskim polu. [przypis edytorski]
²³zawołanie — hasło służące do zwoływania rodu, np. w czasie bitwy, umieszczane w górne części herbu;

nie występu e w heraldyce innych kra ów. [przypis edytorski]
²⁴wojna Grzymalitów z Nałęczami — wo na domowa w Wielkopolsce, toczona w latach – mię-

ǳy przedstawicielami dwóch rodów możnowładców. Konflikt wynikał z różnych koncepc i obsaǳenia tronu
polskiego po wygaśnięciu linii Piastów. [przypis edytorski]

²⁵zasie — ǳiś popr.: zaś. [przypis edytorski]
²⁶kmieć — zamożny chłop, posiada ący własne gospodarstwo. [przypis edytorski]
²⁷Jan z Oleśnicy — (zm. ), wielkorządca Litwy, starosta krakowski. [przypis edytorski]
²⁸opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
²⁹opatrzyłem się — ǳiś: zaopatrzyłem się. [przypis edytorski]
³⁰podjezdek — koń mnie sze wartości, słaby a. młody. [przypis edytorski]
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— Hełm za mną nosił, a ak mu przeszło trzynaście zim, to i pawęż³¹.
— Już to wo ny wam tam nie brakło.
— Za przyczyną Witoldową³². Sieǳiało książę³³ u Krzyżaków i co roku wyprawy na

Litwę pod Wilno czynili. Szedł z nimi różny naród: Niemcy, Francuzy, Angielczykowie
do łuków na przednie si³⁴, Czechy, Szwa cary i Burgundy³⁵. Lasy przesiekli, zamki po
droǳe stawiali i w końcu okrutnie Litwę ogniem i mieczem pognębili, tak że cały naród,
który tę ziemię zamieszku e, chciał uż ą porzucić i szukać inne , choćby na kra u świata,
choćby mięǳy ǳiećmi Beliala³⁶, byle od Niemców daleko.

— Słychać było i tu, że wszyscy Litwini chcieli pó ść z ǳiećmi i żonami precz, aleśmy
temu nie wierzyli.

— A a na to patrzył. He ! Gdyby nie Mikoła z Moskorzowa³⁷, nie Jaśko z Oleśnicy,
a nie chwalący się, gdyby i nie my, nie byłoby uż Wilna.

— Wiemy. Zamkuście nie dali³⁸.
— A nie daliśmy. Pilno tedy³⁹ zważcie, co wam powiem, bom człek służały⁴⁰ i wo ny

świadom. Starzy eszcze mawiali: „za adła Litwa” — i prawda! Dobrze się oni potyka ą⁴¹,
ale z rycerstwem nie im się w polu mierzyć. Gdy konie Niemcom w bagnach polgną albo
gdy gęsty las — to co innego.

— Niemcy dobrzy rycerze! — zawołali mieszczanie.
— Murem oni chłop przy chłopie w żelaznych zbro ach sta ą tak okryci, że ledwie Rycerz

Wo napsubratu oczy przez kratę widać. I ławą idą. Uderzy, bywało, Litwa i rozsypie się ako
piasek, a nie rozsypie się, to ą mostem położą i roztratu ą. Nie sami też mięǳy nimi
Niemcy, bo co est narodów na świecie, to u Krzyżaków służy. A chrobre⁴² są! Nieraz
pochyli się rycerz, kopię przed się wyciągnie i sam eden, eszcze przed bitwą, w całe
wo sko bĳe ako astrząb w stado.

— Christ! — zawołał Gamroth — którzy też z nich na lepsi?
— Jak do czego. Do kuszy na lepszy Angielczyk, któren⁴³ pancerz na wylot strzałą

przeǳie e⁴⁴, a gołębia na sto kroków utrafi. Czechowie okrutnie toporami sieką. Do
dwuręcznego brzeszczota⁴⁵ nie masz nad Niemca. Szwa car rad żelaznym cepem hełmy
tłucze, ale na więksi rycerze są ci, którzy z ancuskie ziemi pochoǳą. Taki bęǳie ci
się bił z konia i piechotą, a przy tym bęǳie ci okrutnie waleczne słowa gadał, których
wszelako nie wyrozumiesz, bo to est mowa taka, akobyś cynowe misy potrząsał, chociaż
naród est pobożny. Przymawiali⁴⁶ nam przez Niemców, że pogan i Saracenów⁴⁷ przeciw
Krzyżowi bronimy, i obowiązywali się dowieść tego rycerskim po edynkiem. Ma się też

³¹pawęż (daw.) — wysoka, czworokątna tarcza z drewna obitego skórą lub blachą. [przypis edytorski]
³²Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

³³sieǳiało książę — w dawne polszczyźnie wyraz ”książę” miał roǳa nĳaki. [przypis edytorski]
³⁴najprzedniejszy (daw.) — na lepszy, na wyższe akości. [przypis edytorski]
³⁵Burgund — mieszkaniec Burgundii, regionu w centralne Franc i. [przypis edytorski]
³⁶ǳieci Beliala — przen. poganie; Belial a. Baal — bożek pogański wspominany w Starym Testamencie.

[przypis edytorski]
³⁷Mikołaj z Moskorzowa — dowódca obrony górnego zamku w Wilnie w r. . [przypis edytorski]
³⁸zamkuście nie dali — gdy Krzyżacy zaatakowali Wilno w esieni , górny zamek obroniła załoga do-

woǳona przez Mikoła a Moskarzewskiego; w obronie zamku dolnego dowoǳił i zginął wówczas brat Jagiełły,
Korygiełło. [przypis edytorski]

³⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁰służały — ma ący za sobą długą służbę (w domyśle: w wo sku), doświadczony. [przypis edytorski]
⁴¹potykać się — walczyć. [przypis edytorski]
⁴²chrobry — ǳielny, odważny. [przypis edytorski]
⁴³któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁴⁴przeǳiać (daw.) — przeszyć, przebić; por. „naǳiać”. [przypis edytorski]
⁴⁵brzeszczot — ostrze, tu: miecz. [przypis edytorski]
⁴⁶przymawiać — czynić zarzuty a. wymówki. [przypis edytorski]
⁴⁷Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała

rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. Tu ogólnie o poganach. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



takowy sąd boży⁴⁸ odbyć mięǳy czterema ich i czterema naszymi rycerzami, a zrok⁴⁹
naznaczon est na dworze u Wacława, króla rzymskiego i czeskiego⁵⁰.

Tu większa eszcze ciekawość ogarnęła ziemian i kupców, tak że aż powyciągali szy e
ponad kuflami w stronę Maćka z Bogdańca, i nuż pytać:

— A z naszych którzy są? Mówcie żywo!
Maćko zaś podniósł naczynie do ust, napił się i odrzekł:
— E , nie bó cie się o nich. Jest Jan z Włoszczowy, kasztelan⁵¹ dobrzyński, est Mi-

koła z Waszmuntowa, est Jaśko ze Zdakowa i Jarosz z Czechowa: wszystko rycerze na
schwał i chłopy morowe. Pó dą-li na kopie, na miecze albo na topory — nie nowina
im. Będą miały oczy luǳkie na co patrzeć i uszy czego słuchać — bo, ako rzekłem,
Francuzowi garǳiel nogą przyciśniesz, a on ci eszcze rycerskie słowo prawi. Tak mi też
dopomóż Bóg i Święty Krzyż, ako tamci przegada ą, a nasi pobĳą.

— Bęǳie sława, byle Bóg pobłogosławił — rzekł eden ze szlachty.
— I św. Stanisław! — dodał drugi.
Po czym, zwróciwszy się do Maćka, ął rozpytywać dale :
— Nuże, powiada cie! Sławiliście Niemców i innych rycerzy, że chrobre⁵² są i że łatwo

Litwę łamali. A z wami nie cięże że im było? Zali⁵³ równie ochotnie na was szli? Jakże
Bóg darzył? Sławcie naszych!

Lecz Maćko z Bogdańca nie był widocznie samochwał, bo odrzekł skromnie:
— Którzy świeżo z dalekich kra ów przyszli, ochotnie na nas uderzali, ale popróbo-

wawszy raz i drugi, uż nie z takim sercem. — Bo est nasz naród zatwarǳiały, którą
to zatwarǳiałość często nam wymawiali: „Garǳicie śmiercią, prawią, ale Saracenów⁵⁴
wspomagacie, przez co potępieni bęǳiecie!” A w nas zawziętość eszcze rosła, gdyż nie-
prawda est! Obo e królestwo Litwę ochrzcili i każden⁵⁵ tam Chrystusa Pana wyznawa,
chociaż nie każden umie. Wiadomo też, że i nasz Pan Miłościwy, gdy diabła w katedrze Bóg, Diabeł, Chrzest
w Płocku na ziem zrzucono, kazał mu ogarek postawić⁵⁶ — i dopiero księża musieli mu
gadać, że tego się czynić nie goǳi. A cóż pospolity człowiek! Nie eden też sobie mówi:
„Kazał się kniaź⁵⁷ ochrzcić, tom się ochrzcił, kazał Chrystu czołem bić, to bĳę, ale po co
mam starym pogańskim diabłom okruszyny twaroga żałować albo im pieczone rzepy nie
rzucić, albo piany z piwa nie ulać. Nie uczynię tego, to mi konie padną albo krowy spar-
sze ą⁵⁸, albo mleko od nich krwią za ǳie — albo w żniwach bęǳie przeszkoda”. I wielu
też tak czyni, przez co się w pode rzenie poda ą. Ale oni to robią z niewiadomości i z bo-
aźni diabłów. Było onym diabłom drzewie ⁵⁹ dobrze. Mieli swo e ga e, wielkie numy⁶⁰
i konie do azdy i ǳiesięcinę brali. A ninie⁶¹, ga e wycięte, eść nie ma co — ǳwony po
miastach bĳą, więc się to paskuǳtwo w na gęstsze bory pozaszywało i tam z tęskności⁶²
wy e. Pó ǳie Litwin do lasu, to go w cho niakach eden i drugi za kożuch pociągnie —
i mówi: „Da !” Niektórzy też da ą, ale są i śmiałe chłopy, co nie chcą nic dać albo ich
eszcze łapią. Nasypał eden prażonego grochu do wołowe mechery⁶³, to mu trzynastu

⁴⁸sąd boży — w średniowieczu po edynek sądowy, ma ący dowieść rac i edne ze stron i uważany za dowód.
[przypis edytorski]

⁴⁹zrok (daw.) — umówione mie sce i czas spotkania. [przypis edytorski]
⁵⁰Wacław IV Luksemburski (–) — król niemiecki – i czeski –, nazywany tu „rzym-

skim” przez wzgląd na tradyc ę Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. [przypis edytorski]
⁵¹kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
⁵²chrobry — ǳielny, odważny. [przypis edytorski]
⁵³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁵⁴Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała

rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. Tu ogólnie o poganach. [przypis edytorski]
⁵⁵każden — ǳiś popr.: każdy. [przypis edytorski]
⁵⁶gdy diabła w katedrze w Płocku na ziem zrzucono, kazał mu ogarek postawić — anegdota dotyczy uǳiału

Jagiełły w misterium wielkanocnym, w trakcie którego zrzucano na ziemię postać pokonanego diabła. Wzięło
się stąd przysłowie „Stawiać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. [przypis edytorski]

⁵⁷kniaź — książę. [przypis edytorski]
⁵⁸sparszeć — nabawić się grzybicy głowy, zwane parchem. [przypis edytorski]
⁵⁹drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
⁶⁰numa — litewska chata z ziemi i nieociosanych bierwion. [przypis edytorski]
⁶¹ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
⁶²tęskności — ǳiś popr.: tęsknoty. [przypis edytorski]
⁶³mecher — pęcherz. [przypis edytorski]
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diabłów zaraz wlazło. A on zatknął ich arzębowym⁶⁴ kołkiem i księżom anciszkanom
na przedaż⁶⁵ do Wilna przyniósł, którzy dali mu z chęcią dwaǳieścia sko ców⁶⁶, aby nie-
przy aciół imienia Chrystusowego zgłaǳić. Sam tę mecherę wiǳiałem, od które sprosny
smród z daleka w nozdrzach człowiekowi wiercił — bo tak to one bezecne duchy strach
swó przed święconą wodą okazywały…

— A kto rachował, że ich było trzynastu? — spytał roztropnie kupiec Gamroth.
— Litwin rachował, który wiǳiał, ak leźli. Widać było, że są, bo to z samego smrodu

można było wymiarkować, a kołka wolał nikt nie odtykać.
— ǲiwy też to, ǳiwy! — zawołał eden ze szlachty.
— Napatrzyłem a się wielkich ǳiwów niemało, gdyż — nie można rzec: naród to Obcy

est dobry, ale wszystko u nich osobliwe. Kudłaci są i ledwie który kniaź włosy trefi⁶⁷;
pieczoną rzepą ży ą, nad wszelkie adło ą przekłada ąc, bo mówią, że męstwo od nie
rośnie. W numach swych razem z dobytkiem i wężami ży ą; w piciu i edle⁶⁸ nie zna ą
pomiarkowania. Za nic zamężne niewiasty ma ą, ale panny barǳo szanu ą i moc wielką
im przyzna ą: że byle ǳiewka natarła człeku⁶⁹ suszonym aferem⁷⁰ żywot⁷¹, to kolki od
tego przechoǳą.

— Nie żal i kolek dostać, eśli niewiasty cudne! — zawołał kum Eyertreter.
— O to zapyta cie Zbyszka — odrzekł Maćko z Bogdańca.
Zbyszko zaś roześmiał się, aż ława pod nim poczęła drgać.
— Bywa ą cudne! — rzekł — alboż Ryngałła⁷² nie była cudna?
— Cóże to za Ryngałła? pochutnica⁷³ akowaś czy co? Żywo!
— Jakże to? Nie słyszeliście o Ryngalle? — pytał Maćko.
— Nie słyszeliśmy ni słowa.
— To przecie siostra księcia Witoldowa⁷⁴, a żona Henryka⁷⁵, księcia mazowieckiego.
— Nie powiada cie! Jakiego księcia Henryka? Było edno książę mazowieckie⁷⁶ tego Małżeństwo, Ksiąǳ

imienia elektem płockim, ale zmarło.
— Ten ci sam był. Miały mu przy ść z Rzymu dyspensy⁷⁷; ale śmierć dała mu pier-

we ⁷⁸ dyspensę, gdyż widocznie niezbyt postępkiem swoim⁷⁹ Boga ucieszył. Byłem wtedy
posłany z pismem od Jaśka z Oleśnicy do księcia Witolda, kiedy od króla przy echał do
Ryterswerder książę Henryk, elekt płocki. Już się była Witoldowi wo na wtedy uprzykrzy-
ła, dlatego właśnie że Wilna nie mógł dobyć, a królowi naszemu uprzykrzyli się roǳeni
bracia i ich rozpusta. Wiǳąc tedy król większą u Witolda niż u swych roǳonych obrot-
ność i większy rozum, posłał do niego biskupa z namową, by Krzyżaków porzucił i do
posłuszeństwa się nakłonił, za co mu rządy Litwy miały być oddane. A Witold, chciwy
zawsze odmiany, mile poselstwa wysłuchał. Były też i uczty, i gonitwy. Rad elekt konia
dosiadał, choć inni biskupi tego nie chwalą, i w szrankach siłę swą rycerską okazywał.
A mocarni są z rodu wszyscy książęta mazowieccy — ako est wiadomo, że nawet i ǳie-
weczki z te krwie⁸⁰ łacnie podkowy łamią. Raz przeto zbił książę z siodeł trzech rycerzy,
drugi raz pięciu — a z naszych mnie zwalił, i pod Zbyszkiem koń przy natarciu na zaǳie

⁶⁴jarzębowym — arzębinowym. [przypis edytorski]
⁶⁵przedaż — ǳiś popr.: sprzedaż. [przypis edytorski]
⁶⁶skojec — średniowieczna moneta, / grzywny. [przypis edytorski]
⁶⁷trefić — układać w loki. [przypis edytorski]
⁶⁸jedle — ǳiś: adle, eǳeniu. [przypis edytorski]
⁶⁹człeku — ǳiś popr.: człowiekowi. [przypis edytorski]
⁷⁰jafer — borówka (wzięte z gwary podhalańskie , za pomocą które Sienkiewicz naśladował ęzyk staropol-

ski). [przypis edytorski]
⁷¹żywot (daw.) — brzuch. [przypis edytorski]
⁷²Ryngałła — (ok.  – ok. ), córka księcia trockiego Kie stuta oraz Biruty, siostra Witolda. [przypis

edytorski]
⁷³pochutnica — kobieta lekkich obycza ów. [przypis edytorski]
⁷⁴Witoldowa — ǳiś popr.: Witolda. [przypis edytorski]
⁷⁵Henryk — na młodszy syn księcia mazowieckiego Ziemowita III, miał niższe święcenia kapłańskie. Dla

małżeństwa z Ryngałłą zrezygnował z godności biskupa płockiego. [przypis edytorski]
⁷⁶książę mazowieckie — w dawne polszczyźnie wyraz ”książę” był roǳa u nĳakiego. [przypis edytorski]
⁷⁷dyspensa— wydawane w szczególnych przypadkach zwolnienie z obowiązku przestrzegania któregoś z prze-

pisów prawa kościelnego. [przypis edytorski]
⁷⁸pierwej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
⁷⁹postępkiem swoim — t . rezygnac ą ze święceń kapłańskich. [przypis edytorski]
⁸⁰krwie — ǳiś popr.: krwi; z tej krwie oznacza: tego rodu. [przypis edytorski]
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siadł. Nagrody zaś brał wszystkie z rąk cudne Ryngałły, przed którą w pełne zbroi klę-
kał. I rozmiłowali się tak w sobie, że na ucztach ciągnęli go od nie za rękawy clerici⁸¹,
którzy z nim przy echali, a ą brat Witold hamował. Dopieroż książę mówił: „Sam sobie
dyspensę dam, a papież mi ą, eśli nie rzymski, to awinioński⁸² potwierǳi, a ślub zaraz
ma być, bo zgorze ę!” Wielka była obraza boska, ale nie chciał się Witold przeciwiać,
by posła królewskiego nie zlisić⁸³ — i ślub był. Potem do echali do Suraża, a potem do
Słucka, z wielkim żalem tego oto Zbyszka, który sobie, niemieckim obycza em, księżnę
Ryngałłę za panią serca obrał i dozgonną wierność e ślubował…

— Ba! — przerwał nagle Zbyszko — prawda est! Ale potem luǳie mówili, że księż- Trucizna
na Ryngałła pomiarkowawszy, że nie przystoi e być za elektem⁸⁴ (bo ów, choć się ożenił,
godności swe duchowne się wyrzec nie chciał) i że nie może być nad takim stadłem bło-
gosławieństwa boskiego, otruła męża. Co a usłyszawszy, prosiłem ednego świątobliwego
pustelnika pod Lublinem, by mnie od tego ślubowania rozwiązał.

— Był ci on pustelnikiem — odparł śmie ąc się Maćko — ale czy był świątobliwy,
nie wiem, bośmy go w piątek w boru za echali, a on kości niedźwieǳie toporem łupał
i śpik⁸⁵ wysysał, aż mu garǳiel grała.

— Ale mówił, że śpik to nie mięso, a oprócz tego, że uprosił sobie na to pozwoleń-
stwo, gdyż po śpiku wiǳenia cudowne we śnie miewa i naza utrz prorokować może do
południa.

— No! no! — odrzekł Maćko. — A cudna Ryngałła wdowa est i może cię na służbę
wezwać.

— Po próżnicy by wzywała, bo a sobie inną panią obiorę, które do śmierci będę
służył, a potem i żonę zna dę.

— Pierwe zna dź rycerski pas.
— O wa! albo to nie bęǳie gonitew po połogu królowe ? A przedtem albo potem

król bęǳie nie ednego pasował. Stanę a każdemu. Książę nie byłby mnie także obalił,
żeby mi koń na zaǳie nie siadł.

— Będą tu lepsi od ciebie.
Na to ziemianie spod Krakowa poczęli wołać:
— Na miły Bóg! toż tu przed królową wystąpią nie tacy ak ty, ale rycerze w świecie

na sławnie si. Bęǳie gonił Zawisza z Garbowa⁸⁶ i Farure ⁸⁷, i Dobko z Oleśnicy, i taki
Powała z Taczewa⁸⁸, i taki Paszko Złoǳie z Biskupic⁸⁹, i taki Jaśko Naszan, i Abdank⁹⁰
z Góry, i Andrze z Brochocic, i Krystyn z Ostrowa⁹¹, i Jakub z Kobylan⁹²!… Gǳie ci się
z nimi mierzyć, z którymi ni tu, ni na dworze czeskim, ni na węgierskim nikt mierzyć
się nie może. Cóż to prawisz; lepszyś od nich? Ile ci roków?

— Ośmnasty — odpowieǳiał Zbyszko.
— Tedy cię każdy mięǳy knykciami⁹³ zgniecie.
— Obaczym.
Lecz Maćko rzekł:

⁸¹clerici (łac.) — klerycy. [przypis edytorski]
⁸²awinioński — w latach – na skutek tarć politycznych wśród kardynałów oraz ǳiałań królów Fran-

c i wielokrotnie wybierano dwóch, a nawet trzech papieży ednocześnie. Obóz związany z Franc ą stworzył
drugą sieǳibę papieską w mieście Avingon. Obecnie papieże awiniońscy uznawani są za antypapieży (osoby
nieprawnie sprawu ące ten urząd), a okres ten określany est mianem „wielkie schizmy zachodnie ”. W czasie
przedstawianym w powieści papieżem awiniońskim był Benedykt XIII, a rzymskim - Bonifacy IX. [przypis
edytorski]

⁸³zlisić się (daw.) — zrazić się, zniechęcić. [przypis edytorski]
⁸⁴być za elektem — być żoną biskupa-elekta. [przypis edytorski]
⁸⁵śpik — ǳiś popr.: szpik. [przypis edytorski]
⁸⁶Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
⁸⁷Jan Farurej z Garbowa — rycerz, brat Zawiszy Czarnego. [przypis edytorski]
⁸⁸Mikołaj Powała z Taczewa — (ok.  – ok. ), rycerz i dyplomata, powołany do rady wo enne przed

bitwą pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁸⁹Paweł (Paszko) zwany Złoǳiej z Biskupic — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁹⁰Abdank a. Awdaniec — średniowieczny ród rycerski. [przypis edytorski]
⁹¹Krystyn z Ostrowa — (–-), marszałek dworu królowe Jadwigi, w bitwie pod Grunwaldem wystawił

własną chorągiew. [przypis edytorski]
⁹²Jakub z Kobylan — (zm. ), rycerz i dowódca, w latach – marszałek dworu wielkiego księcia

litewskiego Witolda. [przypis edytorski]
⁹³knykcie — stawy w palcach u rąk bądź odcinki mięǳy tymi stawami. [przypis edytorski]
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— Słyszałem, że król ho nie nagraǳa rycerzy, którzy z wo ny litewskie wraca ą.
Mówcie, którzy stąd esteście: prawda-li to?

— Dalibóg, prawda! — odrzekł eden ze szlachty. — Wiadoma po świecie ho ność Król
królewska, eno się teraz docisnąć do niego nie bęǳie łatwo, gdyż w Krakowie aż roi
się od gości, którzy się na połóg królowe i na chrzciny z eżdża ą, chcąc przez to panu
naszemu cześć albo hołd oddać. Ma być król węgierski, bęǳie, ako powiada ą, i cesarz
rzymski, i różnych książąt a komesów⁹⁴, i rycerzy ako maku, że to każdy się spoǳiewa, iż
z próżnymi rękoma nie ode ǳie. Prawili nawet, iże sam papież Bonifacy z eǳie, któren
także łaski i pomocy naszego pana przeciw swemu nieprzy acielowi z Awinionu⁹⁵ potrze-
bu e. Owóż w takim natłoku niełatwo bęǳie o dostęp, ale byle dostęp znaleźć, a pana
pod nogi pod ąć — to uż zasłużonego ho nie opatrzy.

— To go i pode mę, bom się wysłużył, a eżeli wo na bęǳie, to eszcze pó dę. Wzięło Starość
się tam coś łupem, a coś od księcia Witolda w nagrodę, i biedy nie ma, tylko że uż mi
wieczorne lata nadchoǳą, a na starość, gdy siła z kości wy ǳie, rad by człek miał kąt
spoko ny.

— Mile król wiǳiał tych, którzy z Litwy pod Jaśkiem z Oleśnicy wrócili — i wszyscy
oni tłusto teraz ada ą.

— Wiǳicie! A am wtedy eszcze nie wrócił — i dale wo owałem. Bo trzeba wam Wo na
wieǳieć, że się ta zgoda mięǳy królem a kniaziem Witoldem na Niemcach skrupi-
ła⁹⁶. Kniaź chytrze zakładników pościągał, a potem, ha że na Niemców! Zamki poburzył,
popalił, rycerzy pobił, siła⁹⁷ ludu wyścinał. Chcieli się Niemcy mścić razem ze Świdry-
giełłą⁹⁸, który do nich uciekł. Była znów wielka wyprawa. Sam mistrz Kondrat⁹⁹ na nią
poszedł z mnogim ludem. Wilno oblegli, próbowali z wież okrutnych zamki burzyć, pró-
bowali zdradą ich dostać — nic nie wskórali! A za powrotem tylu ich legło, że i połowa
nie wyszła. Wychoǳiliśmy eszcze w pole przeciw Ulrykowi z Jungingen¹⁰⁰, bratu mi-
strzowemu, który est wó tem sambĳskim. Ale się wó t kniazia¹⁰¹ przeląkł i z płaczem
uciekł, od które to ucieczki est spokó — i miasto na nowo się budu e. Jeden też święty
zakonnik, który po rozpalonym żelezie¹⁰² boso mógł choǳić, prorokował, że od te po-
ry, póki świat światem, Wilno zbro nego Niemca pod murami nie obaczy. Ale eśli tak
bęǳie, to czy eż to ręce uczyniły?

To rzekłszy, Maćko z Bogdańca wyciągnął przed się dłonie — szerokie i nadmiar¹⁰³
potężne — inni zaś poczęli kiwać głowami i przyświadczać:

— Tak! tak! praw¹⁰⁴ w tym, co powiada! Tak!
Lecz dalszą rozmowę przerwał gwar dochoǳący przez okna, z których błony były

powy mowane, albowiem noc zapadła ciepła i pogodna. Z dala słychać było brzękania,
luǳkie głosy, parskania koni i śpiewy. Zǳiwili się obecni, albowiem goǳina była późna
i księżyc wysoko uż wybił się na niebo. Gospodarz, Niemiec, wybiegł na podwórzec go-
spody, lecz nim goście zdołali wychylić do dna ostatnie kufle, wrócił eszcze pośpiesznie ,
woła ąc:

— Dwór akowyś wali! Dwór
W chwilę zaś późnie we drzwiach z awił się pachołek w błękitnym kubraku i składane

czerwone czapce na głowie. Stanął, spo rzał po obecnych i u rzawszy gospodarza rzekł:

⁹⁴komes — dosto nik dworski bądź zarządca okręgu. [przypis edytorski]
⁹⁵nieprzyjaciel z Awinionu — antypapież. [przypis edytorski]
⁹⁶zgoda mięǳy królem a kniaziem Witoldem na Niemcach skrupiła — sens: skutki te zgody spadły na Niem-

ców. [przypis edytorski]
⁹⁷siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
⁹⁸Świdrygiełło — (ok. -), na młodszy brat Jagiełły, przeciwnik unii polsko-litewskie , często spisku-

ący z Krzyżakami. [przypis edytorski]
⁹⁹Konrad von Jungingen— (–) wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach –, zręczny polityk,

umie ętnie rozgrywa ący konflikty mięǳy książętami litewskimi. [przypis edytorski]
¹⁰⁰Ulrich von Jungingen — –, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, zginął w bitwie pod Grunwaldem.

W momencie przedstawianym w książce wielkim mistrzem zakonu był ego brat, Konrad. [przypis edytorski]
¹⁰¹kniaź — książę. [przypis edytorski]
¹⁰²żelezie — ǳiś popr.: żelazie. [przypis edytorski]
¹⁰³nadmiar — ponad zwykłą miarę, nadmiernie. [przypis edytorski]
¹⁰⁴praw — znaczenie: ma rac ę. [przypis edytorski]
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— Wytrzeć tam stoły i światła naniecić¹⁰⁵: księżna Anna Danuta¹⁰⁶ na odpoczynek
się tu zatrzyma.

To rzekłszy zawrócił. W gospoǳie uczynił się ruch: gospodarz począł wołać na cze-
ladź¹⁰⁷, a goście spoglądali ze zdumieniem eden na drugiego.

— Księżna Anna Danuta — mówił eden z mieszczan — toć to Kie stutówna¹⁰⁸,
żona Janusza Mazowieckiego¹⁰⁹. Ona uż od dwóch nieǳiel¹¹⁰ w Krakowie, eno¹¹¹ że
wy eżdżała do Zatora, do księcia Wacława w odwieǳiny, a ninie¹¹² pewno wraca.

— Kmotrze Gamroth — rzekł drugi mieszczanin — pó dźmy na siano do stodółki;
za wysoka to dla nas kompania.

— Że nocą adą, to mi nie ǳiwno — ozwał się Maćko — bo w ǳień upał, ale czemu,
ma ąc pod bokiem klasztor, do gospody za eżdża ą?

Tu zwrócił się do Zbyszka:
— Roǳona siostra cudne Ryngałły, rozumiesz?
A Zbyszko odrzekł:
— I mazowieckich panien siła¹¹³ musi z nią być, he !

 
A wtem przez drzwi weszła księżna¹¹⁴ — pani średnich lat, ze śmie ącą się twarzą, przybra- Dwór
na w czerwony płaszcz i szatę zieloną, obcisłą, z pozłoconym pasem na biodrach, idącym
wzdłuż pachwin i zapiętym nisko wielką klamrą. Za panią szły panny dworskie, niektóre
starsze, niektóre eszcze niedorosłe, w różowych i liliowych wianuszkach na głowach, po
większe części z lutniami¹¹⁵ w ręku. Były i takie które niosły całe pęki kwiatów świeżych,
widocznie uzbieranych po droǳe. Zaroiła się izba, bo za pannami ukazało się kilku dwo-
rzan i małych pacholików¹¹⁶. Weszli wszyscy raźno, z wesołością w twarzach, rozmawia ąc
głośno lub podśpiewu ąc, akoby upo eni pogodną nocą i asnym blaskiem księżyca. Mię-
ǳy dworzanami dwóch było rybałtów¹¹⁷, eden z lutnią, drugi z gęślikami¹¹⁸ u pasa. Jedna
z ǳiewcząt, młódka¹¹⁹ eszcze, może dwunastolatka, niosła też za księżną małą luteńkę,
nabĳaną mieǳianymi ćwiekami.

— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus! — ozwała się księżna sta ąc w pośrodku
świetlicy.

— Na wieki wieków, amen! — odpowieǳieli obecni, bĳąc zarazem niskie pokłony.
— A gǳie gospodarz?
Niemiec, usłyszawszy wezwanie, wysunął się naprzód i przyklęknął obycza em nie-

mieckim.
— Zatrzymamy się tu dla wypoczynku i posiłku — rzekła pani. — Żywo się eno

zakrzątnĳ, bośmy głodni.
Mieszczanie uż byli odeszli, teraz zaś dwa mie scowi szlachcice, a wraz z nimi Maćko

z Bogdańca i młody Zbyszko, skłonili się powtórnie i zamierzali opuścić świetlicę, nie
chcąc dworowi przeszkaǳać.

Lecz księżna zatrzymała ich.

¹⁰⁵naniecić, rozniecić — rozpalić. [przypis edytorski]
¹⁰⁶Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁰⁷czeladź — służba. [przypis edytorski]
¹⁰⁸Kiejstutówna — córka Kie stuta; Kiejstut — (ok. –), książę trocki, wielki książę litewski w ostatnich

latach życia, skonfliktowany z Władysławem Jagiełłą i uwięziony przez niego w Krewie, gǳie zmarł. [przypis
edytorski]

¹⁰⁹Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis
edytorski]

¹¹⁰nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
¹¹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹²ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
¹¹³siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
¹¹⁴księżna Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego

Janusza (było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹¹⁵lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹¹⁶pacholik — chłopiec. [przypis edytorski]
¹¹⁷rybałt — wędrowny muzyk lub śpiewak. [przypis edytorski]
¹¹⁸gęśle (muz.) — ludowy instrument smyczkowy, podobny do skrzypiec. [przypis edytorski]
¹¹⁹młódka (daw.) — młoda ǳiewczyna. [przypis edytorski]
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— Szlachtą esteście: nie przeszkoǳicie! Zróbcie zna omość z dworzany¹²⁰. Skądże
Bóg prowaǳi?

Oni wówczas zaczęli wymieniać swo e imiona, herby, zawołania i wsie, z których się
pisali. Dopieroż pani, usłyszawszy od Maćka, skąd wraca, klasnęła w dłonie i rzekła:

— Otóż się przygoǳiło¹²¹! Prawcie nam o Wilnie, o moim bracie i o siestrze¹²². Zali
z eǳie tu się książę Witold¹²³ na połóg królowe i na krzciny?

— Chciałby, ale nie wie, czy bęǳie mógł; dlatego kolebę srebrną przez księży i bo-
arzynów¹²⁴ naprzód w darze królowe przysłał. Przy które kolebce i myśmy z bratańcem
przy echali, strzegąc e w droǳe.

— To kolebka tu est? Chciałabym obaczyć. Cała srebrna?
— Cała srebrna, ale e tu nie ma. Powieźli ą do Krakowa.
— A cóż wy w Tyńcu robicie?
— My tu nawrócili do klasztornego prokuratora, naszego krewnego, by pod opiekę

zacnych zakonników oddać, co nam wo na przysporzyła i co książę podarował.
— To Bóg poszczęścił. Godneż łupy? Ale powiada cie, czemu to brat¹²⁵ niepewien,

czy przy eǳie?
— Bo wyprawę na Tatarów gotu e¹²⁶.
— Wiem ci a to; eno mnie trapi, że królowa nie prorokowała szczęśliwego końca

te wyprawie, a co ona proroku e, to się zawsze ziści¹²⁷.
Maćko uśmiechnął się.
— E , świątobliwa nasza pani, nĳak przeczyć, ale z księciem Witoldem siła naszego

rycerstwa pó ǳie, chłopów dobrych, przeciw którym nikomu niesporo¹²⁸.
— A wy to nie pó ǳiecie?
— Bom z kolebką przy innych wysłan i przez pięć roków¹²⁹ nie zde mowałem z siebie

blach¹³⁰ — odrzekł Maćko, pokazu ąc na bruzdy powyciskane na łosiowym kubraku od
pancerza — ale niech eno wypocznę — pó dę — a choćbym sam nie szedł, to tego oto
bratanka, Zbyszka, panu Spytkowi z Melsztyna¹³¹ oddam, pod którego woǳą wszyscy
nasi rycerze pó dą.

Księżna Danuta spo rzała na dorodną postać Zbyszka, lecz dalszą rozmowę przerwa-
ło przybycie zakonnika z klasztoru, który powitawszy księżnę, począł e pokornie wy-
mawiać, że nie przysłała gońca z ozna mieniem o swoim przybyciu i że nie zatrzymała
się w klasztorze, ale w zwycza ne gospoǳie, niegodne e ma estatu. Nie brak przecie
w klasztorze domów i gmachów, w których nawet pospolity człowiek zna ǳie gościnę,
a cóż dopiero ma estat, zwłaszcza zaś małżonki księcia, od którego przodków i pokrew-
nych¹³² tylu dobroǳie stw opactwo doświadczyło.

Lecz księżna odpowieǳiała wesoło:
— My eno tu nogi wstąpili rozprostować, a na ranek trzeba nam do Krakowa. Wy-

spaliśmy się w ǳień i eǳiemy nocą dla chłodu, a że to uż kury¹³³ piały, nie chciałam
pobożnych zakonników buǳić, zwłaszcza z taką kompanią, która więce o śpiewaniu i plą-
sach niżeli o odpocznieniu myśli.

¹²⁰z dworzany — ǳiś popr.: z dworzanami. [przypis edytorski]
¹²¹przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
¹²²siestra— błąd w stylizac i, taka wymowa możliwa była na wschoǳie Polski, a z tekstu wynika, że Bogdaniec

leżał w Wielkopolsce. [przypis edytorski]
¹²³Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹²⁴bojarzyn a. bojar — rycerz, szlachcic ruski, wołoski lub litewski. [przypis edytorski]
¹²⁵Witold Kiejstutowicz, zwany wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹²⁶gotuje (daw.) — przygotowu e. [przypis edytorski]
¹²⁷ziścić się — spełnić się. [przypis edytorski]
¹²⁸przeciw którym nikomu niesporo — sens: nikt nie ma ochoty na potyczkę z nimi. [przypis edytorski]
¹²⁹roków — ǳiś popr.: lat. [przypis edytorski]
¹³⁰blach — t . zbroi. [przypis edytorski]
¹³¹Spytko z Melsztyna — (–), wo ewoda krakowski, poległ w bitwie z Tatarami nad Worsklą. [przypis

edytorski]
¹³²pokrewnych — krewnych. [przypis edytorski]
¹³³kur (daw.) — kogut. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



Gdy ednak zakonnik nalegał ciągle, dodała:
— Nie. Tu uż ostaniem. Dobrze czas na słuchaniu świeckich pieśni ze ǳie, ale na

utrznię¹³⁴ do kościoła przy ǳiemy, aby ǳień z Bogiem zacząć.
— Bęǳie msza za pomyślność miłościwego księcia i miłościwe księżne — rzekł

zakonnik.
— Książę mó małżonek dopiero za cztery albo pięć dni z eǳie.
— Pan Bóg potrafi i z daleka szczęście zdarzyć, a tymczasem niech nam, ubogim,

wolno bęǳie choć wina z klasztoru przynieść.
— Raǳi odwǳięczym — rzekła księżna.
Gdy zaś zakonnik wyszedł, poczęła wołać:
— He , Danusia! Danusia! wyleź no na ławkę i uwesel nam serce tą samą pieśnią,

którą w Zatorze śpiewałaś.
Usłyszawszy to, dworzanie prędko postawili na środku izby ławkę. Rybałci¹³⁵ siedli Muzyka

po e brzegach, mięǳy nimi zaś stanęła owa młódka, która niosła za księżną nabĳaną
mieǳianymi ćwieczkami lutnię¹³⁶. Na głowie miała wianeczek, włosy puszczone po ra-
mionach, suknię niebieską i czerwone trzewiczki z długimi końcami. Sto ąc na ławce,
wydawała się małym ǳieckiem, ale zarazem przecudnym akby akowaś figurka z kościo-
ła albo z asełeczek¹³⁷. Widocznie też nie pierwszy raz przychoǳiło e tak stać i śpiewać
księżnie, bo nie znać było po nie na mnie szego pomieszania¹³⁸.

— Dale , Danusia! dale ! — wołały panny dworskie.
Ona zaś wzięła przed się lutnię, podniosła do góry głowę ak ptak, który chce śpiewać,

i przymknąwszy oczęta, poczęła srebrnym głosikiem:

Gdybym ci a miała
Skrzydłeczka ak gąska,
Poleciałaby a
Za Jaśkiem do Śląska!

Rybałci zawtórowali e zaraz, eden na gęślikach, drugi na duże lutni; księżna, która
miłowała nad wszystko świeckie pieśni, poczęła kiwać głową na obie strony, a ǳieweczka
śpiewała dale głosem cieniuchnym, ǳiecinnym i świeżym ak śpiewanie ptaków w lesie
na wiosnę:

Usiadłaby ci a
Na śląskowskim płocie:
„Przypatrz się, Jasiulku,
Ubogie sierocie”¹³⁹.

I znów wtórowali rybałci. Młody Zbyszko z Bogdańca, który przywykłszy od ǳie-
ciństwa do wo ny i srogich e widoków, nigdy nic podobnego w życiu nie wiǳiał, trącił
w ramię sto ącego obok Mazura i zapytał:

— Co to za edna?
— To est ǳieweczka z dworu księżne . Nie brak ci u nas rybałtów, którzy dwór

rozwesela ą, ale z nie na milszy rybałcik i księżna niczyich pieśni tak chciwie¹⁴⁰ nie słucha.
— Nie ǳiwno mi to. Myślałem, że zgoła anioł, i odpatrzyć się nie mogę. Jakże ą

woła ą?

¹³⁴jutrznia — pierwsza część katolickie liturgii goǳin (siedmiu coǳiennych modlitw, do których zobowią-
zane są osoby ze święceniami duchownymi), odmawiana o wschoǳie słońca. [przypis edytorski]

¹³⁵rybałt — wędrowny muzyk lub śpiewak. [przypis edytorski]
¹³⁶lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹³⁷jasełka — widowiska teatralne na temat Bożego Naroǳenia, wzorowane na średniowiecznych misteriach

anciszkańskich. [przypis edytorski]
¹³⁸pomieszanie — zmieszanie, zakłopotanie. [przypis edytorski]
¹³⁹Za Jasiem do Śląska — pieśń ludowa spotykana w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.

[przypis edytorski]
¹⁴⁰chciwie — chętnie. [przypis edytorski]
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— A to nie słyszeliście? — Danusia. A e o ciec est Jurand ze Spychowa, komes¹⁴¹
możny i mężny, który do przedchorągiewnych¹⁴² należy.

— He ! nie wiǳiały takie luǳkie oczy.
— Miłu ą ą też wszyscy i za śpiewanie, i za urodę.
— A któren¹⁴³ e rycerz?
— Dyć¹⁴⁴ to eszcze ǳiecko.
Dalszą rozmowę znów przerwał śpiew Danusi. Zbyszko patrzał z boku na e asne

włosy, na podniesioną głowę, na zmrużone oczki i na całą postać oświeconą zarazem
blaskiem świec woskowych i blaskiem wpada ących przez otwarte okna promieni mie-
siąca¹⁴⁵ — i zdumiewał się coraz barǳie . Zdawało mu się, że uż ą niegdyś wiǳiał, ale
nie pamiętał, czy we śnie, czy gǳieś w Krakowie na szybie kościelne ¹⁴⁶.

I znów trąciwszy dworzanina, pytał przyciszonym głosem:
— To ona z waszego dworu?
— Matka e przy echała z Litwy z księżną Anną Danutą, która wydała ą za grabię¹⁴⁷

Juranda ze Spychowa. Gładka¹⁴⁸ była i możnego rodu, nad wszystkie inne panny księżnie
miła i sama księżnę miłu ąca. Dlatego też córce dała to samo imię — Anna Danuta.
Ale pięć lat temu, gdy przy Złotoryi Niemcy napadli na nasz dwór, ze strachu zmarła.
Wtedy księżna wzięła ǳieweczkę — i od te pory ą hodu e. O ciec też często na dwór Córka
przy eżdża i rad wiǳi, że mu się ǳiecko zdrowo, w miłości książęce chowa. Jeno ilekroć Zemsta
na nią spo rzy, tylekroć łzami się zalewa nieboszczkę swo ą wspomina ąc, a potem wraca
na Niemcach pomsty szukać za swo ą krzywdę okrutną. Miłował ci on tak tę swo ą żonę,
ako nikt do te pory swo e na całym Mazowszu nie miłował — i siła¹⁴⁹ uż Niemców za
nią pomorzył¹⁵⁰.

A Zbyszkowi zaświeciły oczy w edne chwili i żyły nabrały¹⁵¹ mu na czole.
— To e matkę Niemcy zabili? — spytał.
— Zabili i nie zabili. Sama umarła ze strachu. Pięć roków temu pokó był, nikt Śmierć, Krzywda

o wo nie nie myślał i każdy bezpieczno chaǳał. Po echał książę wieżę edną w Złotoryi
budować, bez wo ska, eno z dworem, ako zwycza nie czasu poko u. Tymczasem wpadli
zdra cy Niemcy, bez wypowieǳenia wo ny, bez żadne przyczyny… Samego księcia, nie
pomnąc ni na bo aźń boską, ni na to, że od ego przodków wszystkie dobroǳie stwa na
nich spadły, przywiązali do konia i porwali, luǳi pobili. Długo książę w niewoli u nich
sieǳiał¹⁵² i dopiero gdy król Władysław wo ną im zagroził, ze strachu go puścili; ale przy
owym napaǳie umarła matka Danusi, bo ą serce udusiło, które e pod gardło podeszło.

— A wy, panie, byliście przy tym? Jakoże was zowią, bom zapomniał?
— Ja się zowię Mikoła z Długolasu, a przezywa ą mnie Obuch. Przy napaǳie byłem.

Wiǳiałem, ako matkę Danusiną eden Niemiec z pawimi piórami na hełmie chciał do
siodła troczyć¹⁵³ — i ako w oczach mu na sznurze zbielała. Samego też mnie halebardą¹⁵⁴
zacięli, od czego znak noszę.

To rzekłszy, ukazał głęboką bliznę w czaszce, ciągnącą się spod włosów na głowie aż
do brwi.

Nastała chwila milczenia. Zbyszko począł znów patrzeć na Danusię.
Po czym spytał:

¹⁴¹komes — tu racze w znaczeniu „możny rycerz” niż ako urząd. [przypis edytorski]
¹⁴²przedchorągiewny — rycerz walczący w pierwszym szeregu, przed sztandarem chorągwi (dawne ednostki

wo skowe ), do które należy. [przypis edytorski]
¹⁴³któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹⁴⁴dyć (gw.) — przecież. [przypis edytorski]
¹⁴⁵miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
¹⁴⁶szyba kościelna — choǳi o witraż. [przypis edytorski]
¹⁴⁷grabia — hrabia; Sienkiewicz nada e Jurandowi ze Spychowa uż trzeci nie odpowiada ący sytuac i tytuł.

[przypis edytorski]
¹⁴⁸gładka — tu: piękna. [przypis edytorski]
¹⁴⁹siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
¹⁵⁰pomorzył (daw.) — zabił. [przypis edytorski]
¹⁵¹nabrały — napęczniały. [przypis edytorski]
¹⁵²długo książę w niewoli u nich sieǳiał — w  r.; Sienkiewicz prawdopodobnie przesaǳa na temat czasu

trwania niewoli. [przypis edytorski]
¹⁵³troczyć — przywiązać. [przypis edytorski]
¹⁵⁴halebarda — ǳiś popr.: halabarda. [przypis edytorski]
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— I rzekliście, panie, że ona nie ma rycerza?
Lecz nie doczekał odpowieǳi, gdyż w te chwili śpiew ustał. Jeden z rybałtów, czło-

wiek tłusty i ciężki, podniósł się nagle, przez co ława przechyliła się w edną stronę.
Danusia zachwiała się i rozłożyła rączki, lecz nim zdołała upaść lub zeskoczyć, rzucił się
Zbyszko ak żbik i porwał ą na ręce.

Księżna, która w pierwsze chwili krzyknęła ze strachu, roześmiała się zaraz wesoło
i poczęła wołać:

— Oto rycerz Danusin! Bywa że, rycerzyku, i odda nam naszą miłą śpiewaczkę!
— Chwacko ci ą ułapił! — ozwały się glosy wśród dworzan.
Zbyszko zaś szedł ku księżne , trzyma ąc przy piersiach Danusię, która ob ąwszy go Miłość

edną ręką za szy ę, drugą podnosiła w górę luteńkę z obawy, by się nie zgniotła. Twarz
miała śmie ącą się i uradowaną, choć trochę przestraszoną. Tymczasem młoǳieńczyk,
doszedłszy do księżne , postawił przed nią Danusię, sam zaś klęknął i podniósłszy głowę
rzekł z ǳiwną w ego wieku śmiałością:

— Niechże bęǳie wedle waszych słów, miłościwa pani! Pora te wǳięczne panience
mieć swego rycerza, a pora i mnie mieć swo ą panią, które urodę i cnoty będę wyznawał,
za czym z waszym pozwoleństwem te oto właśnie chcę ślubować i do śmierci wiernym
e w każde przygoǳie ostać.

Na twarzy księżne przemknęło zǳiwienie, ale nie z powodu słów Zbyszkowych, Obycza e
tylko dlatego, że wszystko stało się tak nagle. Obycza rycerskiego ślubowania nie był
wprawǳie polski, ednakże Mazowsze, leżąc na rubieży¹⁵⁵ niemieckie i widu ąc często
rycerzy z dalekich nawet kra ów, znało go lepie nawet niż inne ǳielnice i naśladowało
dość często. Księżna słyszała też o nim dawnie , eszcze na dworze swego wielkiego o ca,
gǳie wszystkie obycza e zachodnie były uważane za prawo i wzór dla szlachetnie szych
wo owników — z tych przeto powodów nie znalazła w chęci Zbyszka nic takiego, co by
obrazić mogło ą lub Danusię. Owszem, uradowała się, że miła sercu dwórka poczyna
zwracać ku sobie rycerskie serca i oczy.

Więc z rozbawioną twarzą zwróciła się do ǳiewczyny:
— Danuśka, Danuśka! chcesz-li mieć swego rycerza?
A przetowłosa¹⁵⁶ Danusia podskoczyła naprzód trzy razy do góry w swoich czerwo-

nych trzewiczkach, a następnie chwyciwszy księżnę za szy ę, poczęła wołać z taką radością,
akby e obiecywano akąś zabawę, w którą się tylko starszym bawić wolno:

— Chcę! chcę! chcę!…
Księżnie ze śmiechu aż łzy napłynęły do oczu, a z nią śmiał się cały dwór; wreszcie

ednak pani, uwolniwszy się z rąk Danusinych, rzekła do Zbyszka:
— A ! ślubu ! ślubu ! cóż zasię e poprzysiężesz?
Lecz Zbyszko, który wśród śmiechu zachował niezachwianą powagę, ozwał się równie

poważnie, nie wsta ąc z klęczek:
— Ślubu ę e , iże stanąwszy w Krakowie, powieszę pawęż¹⁵⁷ na gospoǳie, a na nie Rycerz

kartę, którą mi uczony w piśmie kleryk foremnie napisze: ako panna Danuta Jurandów-
na na uroǳiwsza est i na cnotliwsza mięǳy pannami, które we wszystkich królestwach
bydlą¹⁵⁸. A kto by temu się przeciwił, z tym będę się potykał póty, póki sam nie zginę
albo on nie zginie — chybaby w niewolę raǳie ¹⁵⁹ poszedł.

— Dobrze! Widać rycerski obycza znasz. A co więce ?
— A potem — uznawszy od pana Mikoła a z Długolasu, ako mać panny Jurandówny

za przyczyną Niemca z pawim grzebieniem na hełmie ostatni dech puściła, ślubu ę kilka
takich pawich czubów ze łbów niemieckich zedrzeć i pod nogi mo e pani położyć.

Na to spoważniała księżna i spytała:
— Nie dla śmiechu ślubu esz?
A Zbyszko odrzekł:

¹⁵⁵rubież — granica, pogranicze. [przypis edytorski]
¹⁵⁶przetowłosy (daw.) — asnowłosy. [przypis edytorski]
¹⁵⁷pawęż (daw.) — wysoka, czworokątna tarcza z drewna obitego skórą lub blachą. [przypis edytorski]
¹⁵⁸bydlić (daw.) — mieszkać, przebywać. [przypis edytorski]
¹⁵⁹raǳiej (daw.) — chętnie . [przypis edytorski]
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— Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż; któren¹⁶⁰ ślub w kościele przed księǳem
powtórzę.

— Chwalebna est z lutym¹⁶¹ nieprzy acielem naszego plemienia walczyć, ale mi cię
żal, boś młody i łatwo zginąć możesz.

Wtem przysunął się Maćko z Bogdańca, który dotychczas, ako człowiek dawnie szych
czasów, ramionami tylko wzruszał — teraz ednak uznał za stosowne przemówić:

— Co do tego — nie asu cie się¹⁶², miłościwa pani. Śmierć w bitwie każdemu się
może przygoǳić¹⁶³, a szlachcicowi, stary-li czy młody, to nawet chwalebna est. Ale nie
cudna temu chłopcu wo na¹⁶⁴, bo chociaże mu roków¹⁶⁵ nie dosta e, nieraz uż trafiało mu
się potykać z konia i piechtą, kopią i toporem, długim albo krótkim mieczem, z pawężą
albo bez. Nowotny¹⁶⁶ to est obycza , że rycerz ǳiewce, którą rad wiǳi, ślubu e, ale że
Zbyszko swo e pawie czuby obiecał, tego mu nie przyganię. Wiskał¹⁶⁷ uż Niemców,
niech eszcze powiska, a że od tego wiskania parę łbów pęknie — to mu eno sława z tego
urośnie.

— To, wiǳę, nie z byle otrokiem¹⁶⁸ sprawa — rzekła księżna.
A potem do Danusi:
— Siada że na moim mie scu ako pierwsza ǳisia osoba; eno się nie śmie , bo nie

iǳie¹⁶⁹.
Danusia siadła na mie scu pani; chciała przy tym udać powagę, ale modre e oczka

śmiały się do klęczącego Zbyszka i nie mogła się powstrzymać od przebierania z radości
nóżkami.

— Da mu rękawiczki — rzekła księżna.
Danusia wyciągnęła rękawiczki i podała Zbyszkowi, który przy ął e ze czcią wielką

i przycisnąwszy do ust rzekł:
— Przypnę e do hełmu, a kto po nie sięgnie — gorze¹⁷⁰ mu!
Po czym ucałował ręce Danusi, a po rękach nogi, i wstał. Ale wówczas opuściła go

dotychczasowa powaga, a napełniła mu serce wielka radość, że odtąd za do rzałego męża
wobec całego tego dworu bęǳie uchoǳił, więc potrząsa ąc Danusine rękawiczki, począł
wołać na wpół wesoło, na wpół zapalczywie:

— Bywa cie, psubraty z pawimi czubami! bywa cie!
Lecz w te chwili wszedł do gospody ten sam zakonnik, który uż był poprzednio,

a wraz z nim dwóch innych, starszych. Słuǳy klasztorni nieśli za nimi kosze z wikliny,
a w nich łagiewki¹⁷¹ z winem i różne zebrane naprędce przysmaki. Dwa owi poczęli
witać księżnę i znów wymawiać e , że nie za echała do opactwa, a ona tłumaczyła im
powtórnie, że wyspawszy sie w ǳień, wraz z całym dworem podróżu e nocą dla chłodu,
więc wypoczynku e nie trzeba — i że nie chcąc buǳić ni znakomitego opata¹⁷², ni
zacnych zakonników, wolała zatrzymać się dla wyprostowania nóg w gospoǳie.

Po wielu grzecznych słowach stanęło wreszcie na tym, że po utrzni i mszy poranne
księżna z dworem przy mie śniadanie i wypoczynek w klasztorze. Uprze mi zakonnicy
zaprosili też wraz z Mazurami ziemian krakowskich i Maćka z Bogdańca, który i tak miał
zamiar udać się do opactwa, aby dostatek zdobyty na wo nie albo darem od ho nego
Witolda otrzymany, a przeznaczon na wykupno z zastawu Bogdańca, w klasztorze złożyć.
Ale młody Zbyszko nie słyszał zaprosin, skoczył bowiem do wozów swoich i stry owskich,
sto ących pod strażą służby, by się oǳiać i w przysto nie sze oǳieży księżnie i Danusi się
przedstawić. Wziąwszy więc z wozu łuby¹⁷³, kazał e nieść do izby czeladne i tam począł

¹⁶⁰któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹⁶¹luty (daw.) — groźny, srogi. [przypis edytorski]
¹⁶²frasować się (daw.) — martwić się. [przypis edytorski]
¹⁶³przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
¹⁶⁴nie cudna temu chłopcu wojna — sens: wo na nie est dla niego niczym nowym. [przypis edytorski]
¹⁶⁵roków — ǳiś popr.: lat. [przypis edytorski]
¹⁶⁶nowotny (daw.) — nowy. [przypis edytorski]
¹⁶⁷wiskać — prawdopodobnie od iskać, drapać. [przypis edytorski]
¹⁶⁸otrok (daw.) — chłopak. [przypis edytorski]
¹⁶⁹nie iǳie (daw.) — nie uchoǳi, nie wypada. [przypis edytorski]
¹⁷⁰gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹⁷¹łagiew (daw.) — naczynie podróżne. [przypis edytorski]
¹⁷²opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁷³łuby — kosze, bagaże. [przypis edytorski]
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się przebierać. Utrefiwszy naprzód pośpiesznie włosy, wsunął e w pątlik¹⁷⁴ edwabny, Stró
bursztynowymi paciorkami wiązany, z przodu zaś ma ący perełki prawǳiwe. Następnie
wǳiał akę¹⁷⁵ z białego edwabiu, naszytą w złote gry, u dołu zaś szlakiem ozdobną;
z wierzchu opasał się pasem pozłocistym, podwó nym, przy którym wisiał mały kord¹⁷⁶
w srebro i kość słoniową oprawny. Wszystko to było nowe, błyszczące i wcale krwią nie
poplamione, chociaż łupem na młodym rycerzu yzy skim¹⁷⁷, służącym u Krzyżaków,
wzięte. Naciągnął następnie Zbyszko prześliczne spodnie, w których edna nogawica była
w podłużne pasy zielone i czerwone, druga w fioletowe i żółte, obie zaś kończyły się u góry
pstrą szachownicą. Za czym, wǳiawszy eszcze purpurowe z długimi nosami trzewiki —
piękny i wyświeżony udał się do izby ogólne .

Jakoż, gdy stanął we drzwiach, widok ego mocne na wszystkich sprawił wrażenie.
Księżna wiǳąc teraz, ak uroǳiwy rycerz ślubował miłe Danusi, uradowała się eszcze
barǳie . Danusia zaś skoczyła w pierwsze chwili ku niemu ak sarna. Lecz czy to piękność
młoǳieńca, czy głosy poǳiwu dworzan wstrzymały ą, nim dobiegła, tak że zatrzymawszy
się na krok przed nim, spuściła nagle oczka i splótłszy dłonie poczęła wykręcać paluszki,
zapłoniona i zmieszana.

Lecz za nią przybliżyli się inni: sama pani, dworzanie i dwórki, i rybałci, i zakonnicy,
wszyscy bowiem chcieli mu się lepie przypatrzeć. Panny mazowieckie patrzyły na niego
ak w tęczę, żału ąc teraz każda, że nie ą wybrał — starsze poǳiwiały kosztowność ubioru,
tak że naokół utworzyło się koło ciekawych; Zbyszko zaś stał w środku z chełpliwym
uśmiechem na swe młoǳieńcze twarzy i okręcał się nieco na mie scu, aby lepie mogli
mu się przy rzeć.

— Któż to est? — zapytał eden z zakonników.
— To est rycerzyk, bratanek tego oto ślachcica¹⁷⁸ — odrzekła księżna, ukazu ąc na

Maćka — en¹⁷⁹ dopiero co Danusi ślubował.
A zakonnicy nie okazali też zǳiwienia, albowiem takie ślubowanie nie obowiązywa-

ło do niczego. Ślubowano częstokroć niewiastom zamężnym, a w rodach znamienitych,
wśród których zachodni obycza był znany, każda prawie miała swego rycerza. Jeśli zaś ry- Wierność, Obycza e
cerz ślubował pannie, to nie stawał się przez to e narzeczonym: owszem, na częście ona
brała innego męża, a on, o ile posiadał cnotę stałości, nie przestawał e być wprawǳie
wiernym, ale żenił się z inną.

Trochę więce ǳiwił zakonników młody wiek Danusi, wszelako i to nie barǳo, gdyż
w owym czasie szesnastoletni wyrostkowie bywali kasztelanami¹⁸⁰. Sama wielka królowa
Jadwiga w chwili przybycia z Węgier liczyła lat piętnaście, a trzynastoletnie ǳiewczęta
szły za mąż. Zresztą, patrzano w te chwili więce na Zbyszka niż na Danusię i słuchano
słów Maćka, który, dumny z bratanka, opowiadał, w aki sposób młoǳik przyszedł do
szat tak zacnych.

— Rok i ǳiewięć nieǳiel¹⁸¹ temu — mówił — byliśmy proszeni w gościnę przez
rycerzy saksońskich. A był też u nich także w gościnie pewien rycerz z dalekiego narodu
Fryzów, którzy hen aż nad morzem mieszka ą, a miał z sobą syna trzy roki od Zbysz-
ka starszego. Raz na uczcie ów syn począł Zbyszkowi nieprzysto nie przymawiać, iże ni
wąsów, ni brody nie ma. Zbyszko, ako est wartki¹⁸², nie słuchał tego mile, ale zaraz,
chwyciwszy go za gębę, wszystkie włosy mu z nie wydarł — o co późnie potykaliśmy
się na śmierć lub na niewolę.

— Jak to — potykaliście się? — spytał pan z Długolasu.
— Bo się o ciec za synem u ął, a a za Zbyszkiem: więc potykaliśmy się samoczwart¹⁸³ Walka, Bogactwo

¹⁷⁴pątlik — siatka do podtrzymywania włosów. [przypis edytorski]
¹⁷⁵jaka (daw.) — roǳa okrycia wierzchniego. [przypis edytorski]
¹⁷⁶kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
¹⁷⁷fryzyjski — pochoǳący z Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze Niemiec,

Danii i Holandii. [przypis edytorski]
¹⁷⁸ślachcic — ǳiś popr.: szlachcic. [przypis edytorski]
¹⁷⁹jen (daw.) — który. [przypis edytorski]
¹⁸⁰kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
¹⁸¹nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
¹⁸²wartki (daw.) — prędki (tu: do bó ki). [przypis edytorski]
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wobec gości na udeptane ziemi. Taka zaś stanęła umowa, że kto zwycięży, ten i wozy,
i konie, i sługi zwyciężonego zabierze. I Bóg zdarzył. Porżnęliśmy owych Fryzów, choć
z niemałym trudem, bo im ni męstwa, ni mocy nie brakło, a łup wzięliśmy znamienity:
było wozów cztery, w każdym po parze pod ezdków¹⁸⁴ — i cztery ogiery ogromne, i sług
ǳiewięciu — i zbroic dwie wybornych, akich mało byś u nas znalazł. Hełmyśmy po
prawǳie w bo u połupali, ale Pan Jezus w czym innym nas pocieszył, bo szat kosztownych
była cała skrzynia przednio kowana¹⁸⁵ — i te, w które się Zbyszko teraz przybrał, także
w nie były.

Na to dwa ziemianie z Krakowskiego i wszyscy Mazurowie poczęli spoglądać z więk-
szym szacunkiem na stry a i na synowca, zaś pan z Długolasu, zwany Obuchem, rzekł:

— Toście, wiǳę, chłopy nieociągliwe i srogie.
— Wierzym teraz, że ów młoǳik czuby pawie dostanie!
A Maćko śmiał się, przy czym w surowe ego twarzy było istotnie coś drapieżnego.
Lecz tymczasem służba klasztorna powydobywała z wiklinowych koszów wino i przy-

smaki, a z czeladne ǳiewki służebne poczęły wynosić misy pełne dymiące a ecznicy,
a okolone kiełbasami, od których rozszedł się po całe izbie mocny a smakowity zapach
wieprzowego tłuszczu. Na ten widok wezbrała we wszystkich ochota do eǳenia — i ru-
szono ku stołom.

Nikt ednak nie za mował mie sca przed księżną, ona zaś, siadłszy w pośrodku, kazała
Zbyszkowi i Danusi usiąść naprzeciw przy sobie, a potem rzekła do Zbyszka:

— Słuszna, abyście edli z edne misy z Danusią, ale nie przystępu e nóg pod ławą
ani też trąca ą kolany, ak czynią inni rycerze, bo zbyt młoda.

Na to on odrzekł:
— Nie uczynię a tego, miłościwa pani, chyba za dwa albo za trzy roki, gdy mi Pan

Jezus pozwoli ślub spełnić i gdy ta agódka doźrze e¹⁸⁶; a co do nóg przystępowania,
choćbym i chciał — nie mogę, boć one w powietrzu wiszą.

— Prawda — odpowieǳiała księżna — ale miło wieǳieć, że przysto ne masz oby-
cza e.

Po czym zapadło milczenie, gdyż wszyscy eść poczęli. Zbyszko odkrawał co na tłustsze
kawałki kiełbasy i podawał e Danusi albo e wprost do ust e wkładał, ona zaś rada, że e
tak stro ny rycerz służy, adła z wypchanymi policzkami, mruga ąc oczkami i uśmiecha ąc
się to do niego, to do księżne .

Po wyprzątnięciu mis słuǳy klasztorni poczęli nalewać wino słodkie i pachnące —
mężom obficie, paniom po trochu, lecz rycerskość Zbyszkowa okazała się szczególnie
wówczas, gdy wniesiono pełne garncówki¹⁸⁷ przysłanych z klasztoru orzechów. Były tam
laskowe i rzadkie podówczas, bo z daleka sprowaǳane, włoskie, na które też rzucili się
biesiadnicy z wielką ochotą, tak że po chwili w całe izbie słychać było tylko trzask skorup
kruszonych w szczękach. Lecz na próżno by kto mniemał, że Zbyszko myślał tylko o so-
bie, albowiem wolał on pokazywać i księżnie, i Danusi swo ą rycerską siłę i wstrzemięź-
liwość niż łapczywością na rzadkie przysmaki poniżyć się w ich oczach. Jakoż nabiera ąc
co chwila pełną garść orzechów, czy to laskowych, czy włoskich, nie wkładał ich mięǳy
zęby, ak czynili inni, ale zaciskał swe żelazne palce, kruszył e, a potem podawał Danusi
wybrane spośród skorup ziarna. Wymyślił nawet dla nie i zabawę, albowiem po wybraniu
ziarn zbliżał do ust pięść i wydmuchiwał nagle swym potężnym tchem skorupy aż pod
pułap. Danusia śmiała się tak, że aż księżna z obawy, że się ǳiewczyna udławi, musiała
mu nakazać, by te zabawy zaniechał, wiǳąc ednak uradowanie ǳiewczyny, spytała:

— A co, Danuśka? dobrze mieć swego rycerza?
— O ! dobrze! — odpowieǳiała ǳiewczyna.
A potem, wyciągnąwszy swó różowy paluszek, dotknęła nim białe edwabne aki

Zbyszkowe i cofa ąc go natychmiast zapytała:
— A utro też bęǳie mó ?
— I utro, i w nieǳielę, i aż do śmierci — odparł Zbyszko.

¹⁸³samoczwart (daw.) — we czterech. [przypis edytorski]
¹⁸⁴podjezdek — koń mnie sze wartości, słaby a. młody. [przypis edytorski]
¹⁸⁵kowany (daw.) — kuty, wykuty. [przypis edytorski]
¹⁸⁶doźrzeć — ǳiś popr.: do rzeć. [przypis edytorski]
¹⁸⁷garncówka — właśc.: półgarncówka, naczynie o ob ętości pół garnca. [przypis edytorski]
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Wieczerza przeciągnęła się, gdyż po orzechach podano słodkie placki pełne roǳyn-
ków. Niektórym z dworzan chciało się tańcować; inni chcieli słuchać śpiewania rybałtów Sen
lub Danusi: ale Danusi pod koniec poczęły się oczka kleić, a główka chwiać w obie strony;
raz i drugi spo rzała eszcze na księżnę, potem na Zbyszka, raz eszcze przetarła piąstkami
powieki — i zaraz potem, oparłszy się z wielką ufnością o ramię rycerzyka — usnęła.

— Śpi? — zapytała księżna. — Ot, masz swo ą „damę”.
— Milsza mi ona we śnie niżeli inna w tańcu — odrzekł Zbyszko, sieǳąc prosto

i nieruchomie¹⁸⁸, by ǳiewczyny nie zbuǳić.
Ale e nie zbuǳiło nawet granie i śpiewy rybałtów. Inni też przytupywali muzyce,

inni brząkali do wtóru misami, lecz im gwar był większy, tym ona spała lepie , z otwartymi
ak rybka ustami.

Zbuǳiła się dopiero, gdy na odgłos piania kurów¹⁸⁹ i ǳwonów kościelnych wszyscy
ruszyli się z ław woła ąc:

— Na utrznię! na utrznię!
— Pó ǳiem piechotą, na chwałę Bogu — rzekła księżna.
I wziąwszy za rękę rozbuǳoną Danusię, wyszła pierwsza z gospody, a za nią wysypał

się cały dwór.
Noc uż zbielała. Na wschoǳie nieba widać było leciuchną asność, zieloną u góry,

różową od spodu, a pod nią akby wąską, złotą wstążeczkę, która rozszerzała się w oczach.
Od zachodnie strony księżyc zdawał się cofać przed tą asnością. Czynił się brzask coraz
różowszy, aśnie szy.

Świat buǳił się mokry od obfite rosy, radosny i wypoczęty.
— Bóg dał pogodę, ale upał bęǳie okrutny — mówili dworzanie książęcy.
— Nie szkoǳi — uspoka ał ich pan z Długolasu — wyśpimy się w opactwie, a do

Krakowa przy eǳiem pod wieczór.
— Pewnikiem znów na ucztę.
— Co ǳień tam teraz uczty, a po połogu¹⁹⁰ i po gonitwach nastąpią eszcze większe.
— Obaczym, ako się pokaże rycerz Danusin.
— E , dębowe to akieś chłopy!… Słyszeliście, co prawili¹⁹¹ o one bitwie samo-

czwart¹⁹²?
— Może do naszego dworu przystaną, bo się akoś mięǳy sobą naraǳa ą.
A oni rzeczywiście się naraǳali, gdyż starszy, Maćko, nie był zbyt rad z tego, co zaszło,

idąc więc na końcu orszaku i przysta ąc umyślnie, by swobodnie pogadać, mówił:
— Po prawǳie, nic ci po tym. Ja się tam akoś do króla docisnę, choćby z tym oto

dworem — i może coś dostaniem. Okrutnie by mnie się chciało akowegoś zameczku
alibo¹⁹³ gródka… No, obaczym. Bogdaniec swo ą drogą z zastawu wykupim, bo co o ce
ǳierżyli, to i nam ǳierżyć. Ale skąd chłopów? Co opat¹⁹⁴ osaǳił, to i na powrót weźmie
— a ziemia bez chłopów tyle, co nic. Tedy miarku , co ci rzekę¹⁹⁵: ty sobie ślubu , nie
ślubu , komu chcesz, a z panem z Melsztyna idź do księcia Witolda na Tatary. Jeśli wy-
prawę przed połogiem¹⁹⁶ królowe otrąbią¹⁹⁷, tedy na zlegnięcie ani na gonitwy rycerskie
nie czeka , eno idź, bo tam może być korzyść. Kniaź Witold wiesz, ako est ho ny —
a ciebie uż zna. Sprawisz się¹⁹⁸, to obficie nagroǳi. A nade wszystko, zdarzy-li Bóg —
niewolnika możesz nabrać bez miary. Tatarów ak mrowia na świecie. W razie zwycięstwa
przypadnie i kopa¹⁹⁹ na ednego.

Tu Maćko, który był chciwy na ziemię i robociznę, począł marzyć:

¹⁸⁸nieruchomie — ǳiś popr.: nieruchomo. [przypis edytorski]
¹⁸⁹kur (daw.) — kogut. [przypis edytorski]
¹⁹⁰połóg — około sześciotygodniowy okres po poroǳie. [przypis edytorski]
¹⁹¹prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
¹⁹²samoczwart (daw.) — we czterech. [przypis edytorski]
¹⁹³alibo — ǳiś popr.: albo. [przypis edytorski]
¹⁹⁴opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁹⁵miarkuj, co ci rzekę — zwraca uwagę na to, co ci mówię. [przypis edytorski]
¹⁹⁶połóg — około sześciotygodniowy okres po poroǳie. [przypis edytorski]
¹⁹⁷otrąbić (daw.) — ogłosić uroczyście. [przypis edytorski]
¹⁹⁸sprawić się (daw.) — spełnić powinności a. obowiązki. [przypis edytorski]
¹⁹⁹kopa (daw.) — . [przypis edytorski]
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— Boga mi! Przygnać tak z pięćǳiesiąt chłopa i osaǳić na Bogdańcu! Przetrzebiłoby
się puszczy szmat. Uroślibyśmy oba. A ty wieǳ, że nigǳie tylu nie nabierzesz, ilu tam
można nabrać!

Lecz Zbyszko począł głową kręcić.
— O wa! koniuchów natroczę, końskim padłem²⁰⁰ ży ących, roli niezwycza nych²⁰¹!

Co po nich w Bogdańcu?… A przy tym a trzy niemieckie grzebienie ślubowałem. Gǳieże
e zna dę mięǳy Tatary?

— Ślubowałeś, boś głupi, ale takie to tam i śluby.
— A mo a rycerska cześć? akże?
— A ak było z Ryngałłą?
— Ryngałła księcia otruła — i pustelnik mnie rozwiązał.
— To cię w Tyńcu opat²⁰² rozwiąże. Lepszy opat od pustelnika, en²⁰³ to więce zbó em

niźli zakonnikiem patrzył²⁰⁴.
— A nie chcę.
Maćko zatrzymał się i zapytał z widocznym gniewem:
— No, to akoże bęǳie?
— Jedźcie sobie sami do Witolda, bo a nie po adę.
— Ty knechcie²⁰⁵! A kto się królowi pokłoni?… i nie żal ci to moich kości?
— Na wasze kości drzewo się zwali, eszcze ich nie połamie. A choćby mi też było

was żal — nie chcę do Witolda.
— Coże bęǳiesz robił? Sokolnikiem²⁰⁶ czyli też rybałtem przy dworze mazowieckim

zostaniesz?
— Albo to sokolnik co złego? Skoro wolicie mruczeć niż mnie słuchać, to mruczcie.
— Gǳie po eǳiesz? Za nic ci Bogdaniec? Pazurami bęǳiesz w nim orał? bez chło-

pów?
— Nieprawda! Chwackoście wymądrowali z Tatarami. Zabaczyliście²⁰⁷, co prawili

Rusini²⁰⁸, że Tatarów tyle na ǳiesz, ile ich pobitych na polu leży, a niewolnika nikt nie
ułapi, bo Tatara we stepie nie zgoni. Na czymże go będę gonił? Na onych²⁰⁹ ciężkich
ogierach, któreśmy na Niemcach wzięli? Wiǳicie no! A co za łup wezmę? Parszywe ko-
żuchy i nic więce . O, to dopiero bogaczem do Bogdańca z adę! to dopiero mnie komesem
nazowią!

Maćko umilkł, albowiem w słowach Zbyszkowych wiele było słuszności, i dopiero po
chwili rzekł:

— Aleby cię kniaź Witold nagroǳił.
— Ba, wiecie: ednemu da on za dużo, drugiemu nic.
— To gada , gǳie po eǳiesz.
— Do Juranda ze Spychowa.
Maćko przekręcił ze złości pas na skórzanym kaanie i rzekł:
— Boda żeś olsnął²¹⁰!
— Posłucha cie — odpowieǳiał spoko nie Zbyszko. — Gadałem z Mikoła em z Dłu-

golasu i ten prawi, że Jurand pomsty na Niemcach za żonę szuka. Pó dę, pomogę mu. Po
pierwsze, samiście rzekli, że niecudnie mi uż z Niemcami się potykać, bo i ich, i sposo-
by na nich znamy. Po drugie, pręǳe a tam nad granicą one pawie czuby dostanę, a po
trzecie, to wiecie, że pawi grzebień nie lada knecht²¹¹ na łbie nosi, więc eśli Pan Jezus
przysporzy grzebieni, to przysporzy i łupu. W końcu: niewolnik tamte szy to nie Tatar.
Takiego w boru osaǳić — nie żal się Boże.

²⁰⁰padło — padlina. [przypis edytorski]
²⁰¹roli niezwyczajnych — nieprzyzwycza onych do pracy na roli. [przypis edytorski]
²⁰²opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
²⁰³jen (daw.) — który. [przypis edytorski]
²⁰⁴więcej zbójem niźli zakonnikiem patrzył — barǳie wyglądał na zbó cę niż na zakonnika. [przypis edytorski]
²⁰⁵knecht — żołnierz piechoty niemieckie , pachołek; tu użyte w charakterze obelgi. [przypis edytorski]
²⁰⁶sokolnik — treser ptaków drapieżnych używanych do polowania na mnie sze zwierzęta. [przypis edytorski]
²⁰⁷zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
²⁰⁸Rusin — ǳiś: Ukrainiec, względnie Białorusin. [przypis edytorski]
²⁰⁹onych — tych. [przypis edytorski]
²¹⁰olsnąć (daw.) — oślepnąć. [przypis edytorski]
²¹¹knecht — żołnierz piechoty niemieckie . [przypis edytorski]
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— Cóżeś ty, chłopie, rozum stracił? przecie nie ma teraz wo ny i Bóg wie, kiedy
bęǳie!

— O moiście wy! Zawarły niedźwieǳie pokó z bartnikami²¹² i barci nie psowa ą ni Wróg, Pokó
miodu nie eǳą! Ha, ha! A czy to nowina wam, że choć wielkie wo ska nie wo u ą i choć
król z mistrzem pod pergaminem pieczęcie położą, na granicy zawsze mąt²¹³ okrutny?
Za mą-li sobie bydło, trzody, to się za eden krowi łeb po kilka wsiów²¹⁴ pali i zamki
oblega ą. A porywanie chłopów i ǳiewek? a kupców na gościńcach? Wspomnĳcie czasy
dawnie sze, o których samiście mi rozpowiadali. Źle to było onemu Nałęczowi²¹⁵, który
czterǳiestu rycerzy do Krzyżaków adących chwycił, w poǳiemiu osaǳił i póty nie puścił,
póki mu pełnego woza grzywien²¹⁶ mistrz nie przysłał? Jurand ze Spychowa też nic innego
nie czyni i nad granicą zawsze gotowa robota.

Przez chwilę szli w milczeniu, tymczasem rozwidniło się zupełnie i asne promienie
słońca rozświeciły skały, na których pobudowane było opactwo.

— Bóg wszęǳie może poszczęścić — rzekł wreszcie udobruchanym głosem Maćko
— proś, żeby ci błogosławił.

— Pewno, że wszystko Jego łaska!
— I myśl o Bogdańcu, bo w tym mnie nie przekonasz, że ty dla Bogdańca, nie dla

tego kaczego kłapaka²¹⁷ do Juranda ze Spychowa chcesz echać.
— Nie powiada cie tak, bo się rozgniewam. Rad ą wiǳę i tego się nie zapieram; inne

też to niż dla Ryngałły ślubowanie. Spotkaliście uroǳiwszą?
— Co mi ta e uroda! Wole ²¹⁸ weź ą, ak dorośnie, eśli możnego komesa córka.
A Zbyszkowi roz aśniła się twarz młodym, dobrym uśmiechem.
— Może i to być. Ni inne pani, ni inne żony! Jak wam kości sparcie ą²¹⁹, bęǳiecie

wy eszcze wnuki po mnie i po nie piastowali.
Na to uśmiechnął się z kolei Maćko i odrzekł całkiem uż udobruchany:
— Grady! Grady! a niechże ich bęǳie ako gradu. Na starość radość, a po śmierci

zbawienie. To nam, Jezu, da !
 
Księżna Danuta, Maćko i Zbyszko bywali uż poprzednio w Tyńcu, ale w orszaku byli
dworzanie, którzy wiǳieli go po raz pierwszy — i ci, podnosząc oczy, patrzyli ze zdu-
mieniem na wspaniałe opactwo, na zębate mury biegnące wzdłuż skał nad urwiskami,
na gmachy sto ące to na zboczach góry, to wewnątrz blanków²²⁰, spiętrzone, wyniosłe
i aśnie ące złotem od wschoǳącego słońca. Z tych okazałych murów i gmachów, z do-
mów, z budowli przeznaczonych na rozliczne użytki, z ogrodów leżących u stóp góry i ze
starannie uprawnych pól, które wzrok z wysoka ogarniał, można było na pierwszy rzut
oka poznać bogactwo odwieczne, nieprzebrane, do którego nie przywykli i którym zdu-
miewać się musieli luǳie z ubogiego Mazowsza. Istniały wprawǳie starożytne a możne
opactwa benedyktyńskie²²¹ i w innych częściach kra u, ak na przykład w Lubuszu nad
Odrą, w Płocku, w Wielkopolsce w Mogilnie i w innych mie scach, żadne wszelako nie
mogło porównać się z tynieckim, którego posiadłości przewyższały nie edno księstwo
uǳielne, a dochody mogły buǳić zazdrość nawet ówczesnych królów.

Mięǳy dworzany²²² rósł więc poǳiw, a niektórzy oczom prawie nie chcieli wierzyć.
Tymczasem księżna, chcąc sobie drogę skrócić i zaciekawić panny przyboczne, poczęła

²¹²bartnik— osoba za mu ąca się hodowlą pszczół w barci, to est w wydrążonym pniu drzewa w lesie. [przypis
edytorski]

²¹³mąt — zamęt. [przypis edytorski]
²¹⁴wsiów — ǳiś popr.: wsi. [przypis edytorski]
²¹⁵Nałęcze — śrdw. ród wielkopolskich możnowładców, który dał początek herbowi Nałęcz. [przypis edy-

torski]
²¹⁶grzywna — śrdw. ednostka płatnicza, o wartości pół funta złota lub srebra. [przypis edytorski]
²¹⁷kaczy kłapak — kołpak z kaczymi piórami. [przypis edytorski]
²¹⁸wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
²¹⁹sparcieją — tu: osłabną; parcieć (o tkaninach): rozpadać się ze starości. [przypis edytorski]
²²⁰blanki — zwieńczenie muru obronnego. [przypis edytorski]
²²¹benedyktyni — zakon założony w  r. przez Benedykta z Nurs i, w średniowieczu barǳo aktywny w Pol-

sce; ego motto brzmi po łac. Ora et labora, czyli: Módl się i pracu . [przypis edytorski]
²²²mięǳy dworzany (daw.) — mięǳy dworzanami. [przypis edytorski]
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prosić ednego z zakonników, by opowieǳiał starodawną a straszną powieść o Walgierzu
Wdałym²²³, którą opowiadano e uż, chociaż niezbyt dokładnie, w Krakowie.

Usłyszawszy to, panny zbiły się ciasnym stadkiem koło pani i szły zwolna pod górę,
we wczesnych promieniach słońca do idących kwiatów podobne.

— Niech o Walgierzu prawi brat Hidulf, któremu on się pewne nocy ukazał — Duch
rzekł eden z zakonników, spogląda ąc na drugiego, człowieka sęǳiwych uż lat, który
w pochylone nieco postawie szedł obok Mikoła a z Długolasu.

— Zali²²⁴ wiǳieliście go własnymi oczyma, pobożny o cze? — spytała księżna.
— Wiǳiałem — odpowieǳiał posępnie zakonnik — albowiem zdarza ą się takowe

terminy²²⁵, w których z woli Boże wolno mu est opuszczać piekielne poǳiemia i uka-
zywać się światu.

— Kiedyż to bywa?
Zakonnik spo rzał na dwóch innych i zamilkł, albowiem istniało podanie, że duch

Walgierza po awia się wówczas, gdy w zakonie psu ą się obycza e i gdy zakonnicy więce ,
niż wypada, o światowych²²⁶ dostatkach i uciechach myślą.

Tego właśnie żaden nie chciał głośno wyznać, że ednak mówiono także, iż widmo
przepowiada również wo nę lub inne nieszczęścia, przeto brat Hidulf po chwili milczenia
rzekł:

— Ukazanie się ego nie wróży nic dobrego.
— Nie chciałabym też go wiǳieć — rzekła żegna ąc się księżna — ale czemu to on Piekło

est w piekle, skoro, ako słyszałam, tylko za ciężką własną krzywdę się pomścił?
— Choćby też i całe życie był cnotliwy — odparł surowo zakonnik — byłby i tak po-

tępion, albowiem żył za pogańskich czasów i chrztem świętym nie został z pierworodnego
grzechu²²⁷ obmyty.

Po tych słowach brwi księżne ściągnęły się boleśnie, przyszło e bowiem na myśl,
że e wielki o ciec, którego miłowała całą duszą, zmarł także w błędach pogańskich —
i miał gorzeć²²⁸ przez całą wieczność.

— Słuchamy — rzekła po chwili milczenia.
A brat Hidulf począł opowiadać:
— Był za czasów pogańskich grabia możny, którego dla wielkie urody zwano Walgie-

rzem Wdałym. Cały ten kra , ako okiem sięgnąć, należał do niego, a na wyprawy prócz
pieszego ludu woǳił po stu kopĳników²²⁹, wszyscy bowiem włodycy²³⁰, na zachód aż
po Opole, a na wschód po Sandomierz, wasalami²³¹ ego byli. Trzód ego nie mógł nikt
zliczyć, a w Tyńcu miał wieżę całą nasypaną pienięǳmi, ako teraz ma ą w Malborgu
Krzyżacy.

— Wiem, ma ą! — przerwała księżna Danuta.
— I był ako wielkolud — ciągnął dale zakonnik — i dęby z korzeniami wyrywał,

a w piękności, w graniu na lutni i w śpiewaniu nikt w całym świecie sprostać mu nie mógł.
A raz, gdy był na dworze króla ancuskiego, rozmiłowała się w nim królewna Helgunda,
którą o ciec na chwałę Bogu do zakonu chciał oddać, i uciekła z nim do Tyńca, gǳie
w sprosności obo e żyli, gdy żaden ksiąǳ ślubu chrześcĳańskiego dać im nie chciał. Był Zdrada
zaś w Wiślicy Wisław Piękny z rodu króla Popiela²³². Jen podczas niebytności Walgierza
Wdałego grabstwo²³³ tynieckie pustoszył. Tego pokonał Walgierz i do Tyńca do niewoli

²²³legenda oWalgierzuWdałym (t . pięknym) — wzięta przez Sienkiewicza z Kroniki Wielkopolskie (XIV/XV
w.), oparta na zachodnioeurope skim eposie o Walterze i Helgunǳie. [przypis edytorski]

²²⁴zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
²²⁵terminy (daw.) — sytuac e, okoliczności, przeważnie stanowiące zagrożenie. [przypis edytorski]
²²⁶światowy (daw.) — świecki. [przypis edytorski]
²²⁷grzech pierworodny — według doktryny chrześcĳańskie luǳie roǳą się grzeszni, a dopiero chrzest zmywa

ten grzech. [przypis edytorski]
²²⁸gorzeć (daw.) — płonąć. [przypis edytorski]
²²⁹kopĳnicy — ciężka azda uzbro ona w kopie i miecze. [przypis edytorski]
²³⁰włodyka (daw.) — tu: pan, władca. [przypis edytorski]
²³¹wasal — rycerz bądź szlachcic, który złożył komuś hołd i przysięgę na wierność, obiecu ąc mu pomoc

i wsparcie, a w zamian otrzymu ąc lenno (posiadłość ziemską). [przypis edytorski]
²³²Popiel — legendarny władca, po raz pierwszy wspomniany w kronice Galla Anonima ako przedstawiciel

dynastii poprzeǳa ące Piastów. Pod wpływem modyfikac i legendy w kronice mistrza Wincentego zwanego
Kadłubkiem stał się symbolem złego króla. [przypis edytorski]

²³³grabstwo — hrabstwo, okręg. [przypis edytorski]
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przywiódł nie bacząc, że która tylko niewiasta u rzała Wisława, gotowa była zaraz o ca,
matki i męża odstąpić, byle swe żąǳe nasycić. Tak stało się i z Helgundą. Zaraz ona
takowe więzy na Walgierza wymyśliła, że on wielkolud, choć dęby wyrywał, przerwać ich
nie mógł — i Wisławowi go oddała, który do Wiślicy go powiózł. Lecz Rynga²³⁴, siostra
Wisława, usłyszawszy w poǳiemiu śpiewanie Walgierzowe, wnet rozmiłowana, uwolniła
go z poǳiemia — a ów Wisława i Helgundę mieczem posiekłszy, ciała ich krukom
zostawił, a sam z Ryngą do Tyńca powrócił.

— Zali niesłusznie uczynił? — spytała księżna.
A brat Hidulf rzekł:
— Gdyby był chrzest przy ął i Tyniec benedyktynom oddał, może by mu Bóg grzechy Piekło, Grzech

odpuścił, ale że tego nie uczynił, przeto go ziemia pożarła.
— A to benedyktyni byli uż w tym Królestwie?
— Benedyktynów w tym Królestwie nie było, albowiem sami tu wówczas żyli poga-

nie.
— To akże mógł chrzest przy ąć albo Tyniec oddać?
— Nie mógł — i właśnie dlatego skazan est do piekła na męki wiekuiste — odrzekł

z powagą zakonnik.
— Pewnie! słusznie mówi! — ozwało się kilka głosów.
Lecz tymczasem zbliżyli się do główne bramy klasztorne , w które czekał na księżnę

opat na czele licznego orszaku zakonników i szlachty.
Luǳi świeckich: „ekonomów”, „adwokatów”, „prokuratorów” i rozmaitych urzęd-

ników zakonnych, zawsze bywało w klasztorze sporo. Wielu też ziemian, możnych nawet
rycerzy, trzymało nieprzeliczone ziemie klasztorne dość wy ątkowym w Polsce prawem
lennym — i ci, ako „wasale²³⁵”, raǳi przebywali na dworze „suzerena²³⁶”, gǳie przy
wielkim ołtarzu łatwo było o darowizny, ulgi i wszelkiego roǳa u dobroǳie stwa, zależ-
ne nieraz od drobne usługi, od zręcznego słowa lub od chwili dobrego humoru potężnego
opata. Przygotowu ące się uroczystości w stolicy ściągnęły też wielu takich wasalów z od-
ległych stron, ci zaś, którym trudno było z powodu natłoku znaleźć gospodę w Krakowie,
mieścili się w Tyńcu. Z tych powodów abbas centum villarum²³⁷ mógł powitać księżnę
w licznie szym eszcze niż zwycza nie orszaku.

Był to człowiek wysokiego wzrostu, z twarzą suchą, rozumną, z głową wygoloną na
wierzchu²³⁸, niże zaś, nad uszami, otoczoną wieńcem siwie ących włosów. Na czole miał
bliznę po ranie, widocznie za młodych rycerskich czasów otrzymane , oczy przenikliwe,
wyniośle spod czarnych brwi patrzące. Ubrany był w habit ak inni mnisi, ale na wierzchu
miał czarny płaszcz podbity purpurą, na szyi zaś złoty łańcuch, na którego końcu zwie-
szał się również złoty, drogimi kamieniami saǳony²³⁹ krzyż — godło opackie godności.
Cała ego postawa zdraǳała człowieka dumnego, przywykłego do rozkazywania i ufnego
w siebie.

Witał ednak księżnę uprze mie, a nawet uniżenie, pamiętał bowiem, że mąż e po-
choǳił z tego samego rodu książąt mazowieckich, z którego pochoǳili królowie Wła-
dysław i Kazimierz, a po kąǳieli²⁴⁰ i obecnie panu ąca królowa, władczyni ednego z na -
większych państw w świecie. Przestąpił więc próg bramy, skłonił nisko głowę, a następ-
nie, przeżegnawszy Annę Danutę i cały dwór małą złotą puszką, którą trzymał w palcach
prawe ręki, rzekł:

²³⁴Rynga — w wers i z Kroniki Wielkopolskie siostra Wisława nazywała się Marzanna. [przypis edytorski]
²³⁵wasal — rycerz bądź szlachcic, który złożył komuś hołd i przysięgę na wierność, obiecu ąc mu pomoc

i wsparcie, a w zamian otrzymu ąc lenno (posiadłość ziemską). [przypis edytorski]
²³⁶suzeren — zwierzchnik wasala, ofiarowu ący mu ochronę i ziemię (lenno) w zamian za przysięgę wierności.

Jak widać z tego agmentu, w roli suzerena mógł występować również dosto nik kościelny, w tym wypadku
opat tyniecki. [przypis edytorski]

²³⁷abbas centum villarum (łac.) — opat stu wiosek; ma to oznaczać potęgę i bogactwo opata klasztoru w Tyńcu.
[przypis edytorski]

²³⁸głowa wygolona na wierzchu— mowa o tzw. tonsurze; tonsura, stosowana od roku  do , była kręgiem
wygolonym na głowie zakonnika, oznacza ącym ego przynależność do stanu duchownego. [przypis edytorski]

²³⁹saǳony — tu: wysaǳany. [przypis edytorski]
²⁴⁰po kąǳieli — w linii żeńskie ; kąǳiel — pęk włókien przygotowanych do przęǳenia. [przypis edytorski]
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— Wita , miłościwa pani, w ubogich progach zakonnych. Niecha św. Benedykt
z Nurs i²⁴¹, św. Maurus²⁴², św. Bonifacy²⁴³ i św. Benedykt z Aniane²⁴⁴, a także i Jan
z Tolomei²⁴⁵ — patronowie nasi²⁴⁶ w światłości wiekuiste ży ący, obdarzą cię zdrowiem,
szczęściem i niecha błogosławią cię po siedem razy ǳiennie, przez wszystek czas żywota
twego!

— Chybaby głusi byli, gdyby nie mieli wysłuchać słów tak wielkiego opata — rzekła
uprze mie księżna — tym barǳie że my tu na mszę przybyli, podczas które ich opiece
się oddamy.

To rzekłszy, wyciągnęła ku niemu rękę, którą on, przyklęknąwszy dwornie na edno
kolano, ucałował po rycersku²⁴⁷, a następnie przeszli razem bramę. Ze mszą czekano uż
widocznie, gdyż w te chwili ozwały się ǳwony i ǳwonki, trębacze zadęli przy drzwiach
kościelnych na cześć księżny w donośne trąby, inni uderzyli w ogromne kotły, wykute
z mieǳi czerwone i obciągnięte skórą, da ącą huczny rozgłos. Na księżnę, która nie uro- Modlitwa
ǳiła się w kra u chrześcĳańskim, każdy kościół silne dotychczas czynił wrażenie, ów zaś,
tyniecki, sprawiał tym większe, że pod względem wspaniałości mało innych mogło się
z nim porównać. Mrok napełniał głębię świątyni, tylko przy wielkim ołtarzu drgały pa-
semka świateł rozmaitych, pomieszane z blaskiem świec roz aśnia ących złocenia i rzeźby.
Zakonnik przybrany w ornat wyszedł ze mszą, skłonił się księżnie — i rozpoczął ofiarę.
Wnet wzniosły się dymy wonne a obfite, które przesłoniwszy księǳa i ołtarz, szły w spo-
ko nych kłębach ku górze, powiększa ąc ta emniczą uroczystość kościoła. Anna Danuta
pochyliła w tył głowę i rozłożywszy ręce na wysokości twarzy, poczęła się modlić żarliwie.
Lecz gdy ozwały się rzadkie eszcze wówczas po kościołach organy²⁴⁸ i poczęły to potrzą- Muzyka
sać całą nawą grzmotem wspaniałym, to wypełniać ą anielskimi głosami, to zasypywać
akoby pieśnią słowiczą, wówczas oczy księżny wzniosły się do góry, na twarzy e obok
pobożności i lęku odmalowała się rozkosz bez granic — i patrzącemu na nią zdawać się
mogło, że to akowaś Błogosławiona, która w cudownym wiǳeniu ogląda niebo otwarte.

Tak to modliła się uroǳona w pogaństwie córka Kie stuta²⁴⁹, która choć w życiu
coǳiennym równie ak i wszyscy luǳie tych czasów po przy acielsku i poufale wspomi-
nała imię Boże, ednakże w domu Pana z ǳiecinną bo aźnią i pokorą wznosiła oczy ku
ta emnicze i niezmierzone potęǳe.

A tak samo pobożnie, choć z mnie szym lękiem, modlił się cały dwór. Zbyszko klęczał
przed stallami²⁵⁰ wśród Mazurów, bo tylko dwórki weszły z księżną za stalle, i polecał się
opiece boskie . Chwilami spoglądał na Danusię, która sieǳiała z przymkniętymi oczyma
koło księżny — i myślał, że warto było wprawǳie zostać rycerzem takie ǳieweczki, ale
że też nie lada rzecz e obiecał. Więc teraz, gdy piwo i wino, które w gospoǳie wy-
pił, wywietrzało mu z głowy, zatroskał się niemało, akim sposobem ą wypełni. Wo ny
nie było. Wśród nadgranicznego mętu²⁵¹ łatwo było wprawǳie natknąć się na akiego
zbro nego Niemca i albo emu kości pokołatać, albo samemu głową nałożyć. Tak to on
i mówił Maćkowi. „Jeno — myślał — nie byle Niemiec nosi pawi lub strusi czub na

²⁴¹św. Benedykt z Nursji — (ok. –) założyciel zakonu benedyktynów. [przypis edytorski]
²⁴²błogosławiony Hraban Maur — (ok. –) mnich benedyktyński, kronikarz i poeta z czasów dynastii

Karolingów. [przypis edytorski]
²⁴³św. Bonifacy — prawdopodobnie choǳi o Bonifacego-Winida (ok. –), biskupa, benedyktyna,

mis onarza, męczennika i świętego określanego ako „apostoł Niemiec”. [przypis edytorski]
²⁴⁴św. Benedykt z Aniane — (–), ancuski benedyktyn, doradca Ludwika Pobożnego, zapoczątkował

istnienie benedyktyńskich klasztorów w ǳisie sze Franc i. [przypis edytorski]
²⁴⁵Jan z Tolomei — właśc. Jan Tolomei (–), barǳie znany pod zakonnym imieniem Bernard, włoski

teolog i założyciel kongregac i oliwetanów, stanowiące odłam zakonu benedyktynów. Tolomei to nazwisko, nie
ak w przypadku wymienionych wcześnie nazwa miasta. [przypis edytorski]

²⁴⁶patronowie nasi — wszyscy wymienieni byli benedyktynami. [przypis edytorski]
²⁴⁷ucałował po rycersku — scena podkreśla rolę opata ako dosto nika świeckiego. [przypis edytorski]
²⁴⁸rzadkie jeszcze wówczas po kościołach organy — pierwsza wzmianka o kościelnych organach w Polsce po-

choǳi z roku  i dotyczy kościoła św. Jakuba w Toruniu. [przypis edytorski]
²⁴⁹Kiejstut — (ok. –), książę trocki, wielki książę litewski w ostatnich latach życia, skonfliktowany

z Władysławem Jagiełłą i uwięziony przez niego w Krewie, gǳie zmarł. [przypis edytorski]
²⁵⁰stalle — zdobione ławki w prezbiterium, blisko ołtarza, przeznaczone głównie dla duchownych. [przypis

edytorski]
²⁵¹męt — zamęt, zamieszanie. [przypis edytorski]
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hełmie”. Z gości krzyżackich chyba acy grafowie²⁵², a z samych Krzyżaków chyba kom-
tur²⁵³ — i to nie każdy. Jeśli wo ny nie bęǳie, to lata mogą upłynąć, nim on swo e trzy
grzebienie dostanie, bo i to eszcze przyszło mu do głowy, że nie będąc dotąd pasowany²⁵⁴
może tylko niepasowanych na po edynkę w bó wyzywać. Spoǳiewał się wprawǳie, że
pas rycerski otrzyma z rąk królewskich w czasie gonitw, które zapowiadano na chrzci-
ny, bo na to dawno zarobił, ale potem co? Po eǳie do Juranda ze Spychowa, bęǳie mu
pomagał, natłucze knechtów²⁵⁵, ile się da — i na tym koniec. Knechci krzyżaccy to nie
rycerze z pawimi piórami na głowach.

Więc w tym utrapieniu i niepewności, wiǳąc, że bez szczególne łaski Boże niewiele
wskórać potrafi, począł się modlić:

„Da , Jezu, wo nę z Krzyżaki i z Niemcami, którzy są nieprzy aciółmi Królestwa tego
i wszystkich narodów w nasze mowie Imię Two e Święte wyznawa ących. I nam bło-
gosław, a ich zetrzy , którzy raǳie staroście piekielnemu niżeli Tobie służąc, przeciwko
nam zawziętość w sercu noszą, na barǳie o to gniewni, że król nasz z królową Litwę
ochrzciwszy, wzbrania ą im mieczem chrześcĳańskich sług Twoich ścinać. Za któren²⁵⁶
gniew ich ukarz.

A a, grzeszny Zbyszko, ka am się przed Tobą i od piąci²⁵⁷ ran Twoich wspomożenia
błagam, abyś mi trzech znacznych Niemców z pawimi czuby na hełmach ako na pręǳe
zesłał i w miłosierǳiu swoim pobić mi ich do śmierci pozwolił. Ale to z takowe przyczy-
ny, iżem a one czuby pannie Danucie, Juranda córce a Two e służce, obiecał i na mo ą
rycerską cześć poprzysiągł.

Co zasię więce przy pobitych się zna ǳie, z tego a ǳiesięcinę wiernie kościołowi
Twemu świętemu oddam, abyś i Ty, słodki Jezu, pożytek i chwałę ze mnie odniósł i abyś
poznał, żem Ci szczerym sercem, nie po próżnicy obiecował²⁵⁸. A ako to est prawda, tak
mi dopomóż, amen!”

Lecz w miarę ak się modlił, topniało w nim coraz barǳie z pobożności serce —
i nową obietnicę przyrzucił: że po wykupieniu z zastawu Bogdańca odda także na kościół
wszystek wosk, który pszczoły przez cały rok w barciach zrobią. Spoǳiewał się, że stry
Maćko temu się nie sprzeciwi, a Pan Jezus szczególnie bęǳie rad z wosku na świece —
i chcąc go pręǳe dostać, pręǳe mu też pomoże. Ta myśl wydała mu się tak słuszną,
iż radość napełniła mu całkiem duszę: był teraz prawie pewien, że zostanie wysłuchany
i że wo na niebawem nastąpi, a choćby nie nastąpiła, to i tak on swego dokaże. Poczuł
w rękach, w nogach moc tak wielką, że w te chwili byłby sam eden na całą chorągiew
uderzył. Pomyślał nawet, że przyczyniwszy obietnic Bogu można by i Danusi ze dwóch
Niemców przyrzucić! Zapalczywość młoǳieńcza popychała go do tego, lecz tym razem
roztropność wzięła górę, albowiem bał się, by zbytnim żądaniem cierpliwości boskie się
nie uprzykrzyć.

Jednakże ufność ego wzrosła eszcze, gdy po mszy i po długim wypoczynku, na który
udał się cały dwór, wysłuchał rozmowy, którą opat²⁵⁹ prowaǳił przy śniadaniu z Anną
Danutą.

Ówczesne żony książąt i królów, zarówno przez pobożność, ak i wskutek wspaniałych
darów, których nie szczęǳili im mistrzowie Zakonu, wielką okazywały przy aźń Krzy-
żakom. Nawet świątobliwa Jadwiga²⁶⁰ powstrzymywała, póki e życia stało, wzniesioną
nad nimi rękę swego władnego małżonka. Jedna tylko Anna Danuta, doznawszy od nich
okrutnych krzywd roǳinnych, nienawiǳiła ich z całe duszy. Toteż gdy opat zapytał ą

²⁵²graf — tytuł szlachecki używany w Niemczech i w kra ach niegdyś zależnych od cesarstwa niemieckiego.
[przypis edytorski]

²⁵³komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]

²⁵⁴pasowany — na rycerza. [przypis edytorski]
²⁵⁵knecht — żołnierz piechoty niemieckie . [przypis edytorski]
²⁵⁶któren — ǳiś popr.: który [przypis edytorski]
²⁵⁷piąci (daw.) — pięciu. [przypis edytorski]
²⁵⁸obiecował — ǳiś popr.: obiecywał. [przypis edytorski]
²⁵⁹opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
²⁶⁰Jadwiga — (ok. –), córka Ludwika Węgierskiego, w  koronowana na króla Polski (prawo

nie przewidywało wówczas koronac i królowe ), w  poślubiła Władysława Jagiełłę, co dało początek unii
polsko-litewskie . [przypis edytorski]
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o Mazowsze i ego sprawy, poczęła gorzko skarżyć się na Zakon: „Jakoż się ma ǳiać Wróg
w księstwie ma ącym takich sąsiadów? Niby est pokó : mĳa ą się poselstwa i listy, a mi-
mo tego nie można być pewnym dnia i goǳiny. Kto wieczorem na pograniczu układa
się spać, nigdy nie wie, czyli nie rozbuǳi się w pętach albo z ostrzem miecza na garǳie-
li, albo z płonącym pułapem nad głową. Nie ubezpieczą od zdrady przysięgi, pieczęcie
i pergaminy. Nie inacze przecie zdarzyło się pod Złotory ą, gdy w czasach na głębszego
poko u porwano księcia²⁶¹ w niewolę. Prawili Krzyżacy, że zamek ów groźnym dla nich
stać się może. Aleć zamki naprawia się dla obrony, nie dla napadu — i któryż książę nie
ma prawa we własne ziemi ich stawiać albo przebudowywać? Nie prze edna Zakonu ni
słaby, ni mocny, bo słabym garǳą, mocnego zaś do upadku przywieść usiłu ą. Kto im
dobrze uczyni, temu się złem wypłacą. Jestże na świecie zakon, który by w innych króle-
stwach takie dobroǳie stwa otrzymał, akie oni od polskich książąt otrzymali — a akże
się wypłacili? Oto nienawiścią, oto grabieżą ziem, oto wo ną i zdradą. I próżno wyrzekać,
próżno same Stolicy Apostolskie się na nich skarżyć, gdyż oni w zatwarǳiałości i py-
sze ży ąc, nawet papieża rzymskiego nie słucha ą. Przysłali niby teraz poselstwo na połóg
królowe i na spoǳiewane chrzciny, ale tylko dlatego, że chcą od siebie gniew potężnego
króla za to, co uczynili na Litwie, odwrócić. W sercach zawsze ednak myślą o zagłaǳie
Królestwa i całego plemienia polskiego”.

Opat słuchał uważnie i potakiwał głową, a potem rzekł:
— Wiem, iż przy echał do Krakowa na czele poselstwa komtur Lichtenstein²⁶², brat

w Zakonie, dla znakomitego rodu, męstwa i rozumu wielce szanowany. Może go tu nie-
bawem, miłościwa pani, u rzycie, albowiem przysłał mi wczora wiadomość, że chcąc się
przy naszych relikwiach pomodlić, z eǳie do Tyńca w odwieǳiny.

Usłyszawszy to, księżna poczęła nowe żale rozwoǳić:
— Prawią luǳie — i bogda słusznie, że wkrótce musi wielka wo na nastąpić, w któ-

re po edne stronie bęǳie Królestwo Polskie i wszystkie narody mówiące podobną do
polskie mową, a z drugie wszyscy Niemcowie i Zakon. Jest podobno o te wo nie pro-
roctwo akowe ś święte …

— Brygidy²⁶³ — przerwał uczony opat — osiem roków temu²⁶⁴ została ona w po-
czet świętych zaliczona. Pobożny Piotr z Alwastra²⁶⁵ i Macie z Linköping²⁶⁶ spisali e
ob awienia, w których wielka wo na istotnie est przepowieǳiana.

Zbyszko aż zadrżał z radości na te słowa i nie mogąc wytrzymać zapytał:
— A prędko ma być?
Lecz opat, za ęty księżną, nie dosłyszał, a może udał, że nie dosłyszał pytania.
Księżna zaś mówiła dale :
— Cieszą się i u nas młoǳi rycerze na oną wo nę, ale starsi i rozważnie si tak mówią: Wo na, Religia

„Nie Niemców — mówią — się boim, choć wielka est ich potęga i pycha, nie ich kopii
i mieczów, ale — prawią — relikwii krzyżackich się boim, bo przeciw tym na nic wszelka
moc luǳka”.

Tu Anna Danuta spo rzała z przestrachem na opata i dodała cichszym głosem:
— Podobno prawǳiwe drzewo Krzyża Świętego ma ą: akże z nimi wo ować?
— Przysłał im e król ancuski — odrzekł opat.
Nastała chwila milczenia — po czym zabrał głos Mikoła z Długolasu, zwany Obu-

chem, człowiek bywały i doświadczony.
— Byłem w niewoli u Krzyżaków — rzekł — i widywałem proces e, na których

ową wielką świętość noszono. Ale oprócz tego est w klasztorze w Oliwie siła²⁶⁷ innych
na przednie szych²⁶⁸ relikwii, bez których nie byłby Zakon do takie potęgi doszedł.

²⁶¹księcia — historia uprowaǳenia księcia mazowieckiego Janusza ze Złotoryi została opisana w poprzednich
rozǳiałach; przy te okaz i miała zginąć żona powieściowego Juranda ze Spychowa. [przypis edytorski]

²⁶²komtur Lichtenstein — postać literacka. [przypis edytorski]
²⁶³św. Brygida Szweǳka — (-), święta, wiz onerka, pisarka i teolog, założycielka zakonu brygidek.

[przypis edytorski]
²⁶⁴osiem roków temu — w r. . [przypis edytorski]
²⁶⁵Piotr z Alwastra — spowiednik św. Brygidy i tłumacz e ob awień na łacinę. [przypis edytorski]
²⁶⁶Maciej z Linköping — kanonik, tłumacz ob awień św. Brygidy na łacinę. [przypis edytorski]
²⁶⁷siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
²⁶⁸najprzedniejszy (daw.) — na lepszy, na wyższe akości. [przypis edytorski]
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Na to powyciągali benedyktyni głowy ku mówiącemu i z wielkim zaciekawieniem
poczęli pytać:

— Powiada cie, co est?
— Jest kra ka²⁶⁹ z szaty Na świętsze Panny — odrzekł ǳieǳic z Długolasu — est

trzonowy ząb Marii Magdaleny i głowienki²⁷⁰ z krza²⁷¹ ognistego, w którym się sam Bóg
O ciec Mo żeszowi pokazał, est ręka św. Liberiusza²⁷², a co kości innych świętych, tych
bym na palcach u rąk i nóg nie zliczył…

— Jakoże z nimi wo ować? — powtórzyła z westchnieniem księżna.
A opat zmarszczył swe wyniosłe czoło i zastanowiwszy się przez chwilę, tak odrzekł:
— Ciężko z nimi wo ować choćby i dlatego, że są zakonnikami i krzyż na płaszczach

noszą; ale eśli przebrali miarę w grzechach, tedy i tym relikwiom może mieszkanie mię-
ǳy nimi obrzydnąć, a naonczas nie tylko one mocy im nie dodaǳą, ale im ą ode mą,
dlatego żeby mięǳy pobożnie sze ręce się dostać. Niech Bóg oszczęǳi krwi chrześcĳań-
skie , ale eśli wielka wo na nastąpi, są też i w naszym Królestwie relikwie, które za nas
będą wo ować. Głos zasię w ob awieniu św. Brygidy²⁷³ mówi: „Postanowiłem ich psz- Proroctwo
czołami pożyteczności i utwierǳiłem na brzegu ziem chrześcĳańskich. Ale oto powstali
przeciwko mnie. Bo nie dba ą o dusze i nie litu ą się ciał tego ludu, który z błędu na-
wrócił się ku wierze katolickie i ku mnie. I uczynili z niego niewolników, i nie uczą go
przykazań Bożych, i ode mu ąc mu Sakramenta święte na większe eszcze męki piekielne
go skazu ą, niż gdyby był w pogaństwie pozostał. A wo ny toczą ku rozpostarciu swe
chciwości. Dlatego przy ǳie czas, iże wyłamane będą ich zęby i bęǳie im ucięta ręka
prawa, a prawa noga im ochromie e, aby uznali grzechy swo e”.

— Tak Bóg da ! — zawołał Zbyszko.
Inni rycerze i zakonnicy nabrali także wielkie otuchy, słysząc słowa proroctwa, opat

zaś zwrócił się do księżny i rzekł:
— Dlatego mie cie ufność w Bogu, miłościwa pani, albowiem pręǳe to ich dni niż

wasze są policzone, a tymczasem przy mĳcie wǳięcznym sercem tę oto puszkę, w które
palec od nogi św. Ptolomeusza, ednego z naszych patronów, się zna du e.

Księżna wyciągnęła drżące ze szczęścia dłonie — i klęknąwszy przy ęła puszkę, którą
zaraz poczęła do ust przyciskać. Radość pani poǳielali dworzanie i dworki, nikt bowiem
nie wątpił, że z takiego podarku spłynie błogosławieństwo i pomyślność na wszystkich,
a może i na całe księstwo. Zbyszko czuł się także szczęśliwym, gdyż zdało mu się, że wo na
powinna zaraz po uroczystościach krakowskich nastąpić.
 
Było uż dobrze z południa, gdy księżna²⁷⁴ wraz z orszakiem wyruszyła z gościnnego Tyńca
do Krakowa. Częstokroć ówcześni rycerze, w eżdża ąc do większych miast lub do zamków Obycza e, Broń
w odwieǳiny do znakomitych osób, przywǳiewali na się pełny rynsztunek bo owy. Był
wprawǳie zwycza zde mować go zaraz po przebyciu bram, do czego w zamkach wzy-
wał sam gospodarz uświęconymi słowy: „Zde mcie zbro ę, szlachetny panie, albowiem
przybyliście do przy aciół” — niemnie ednak w azd „wo enny” uważał się²⁷⁵ za okazalszy
i podnosił znaczenie rycerza. Gwoli²⁷⁶ te to okazałości tak Maćko, ak i Zbyszko przybrali
się w wyborne pancerze i w naramienniki zdobyte na rycerzach yzy skich²⁷⁷ — asne,
błyszczące i po brzegach wpuszczoną nicią złotą ozdobne. Mikoła z Długolasu, który du-
żo świata i wielu rycerzy w życiu wiǳiał, a był rzeczy wo ennych znawcą niemałym, poznał

²⁶⁹krajka — skrawek tkaniny bądź e pas przyszyty na brzegu sukni, także: chustka. [przypis edytorski]
²⁷⁰głownia — palący się lub spalony kawałek drewna. [przypis edytorski]
²⁷¹kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]
²⁷²św. Liberiusz — święty z II w. n.e. [przypis edytorski]
²⁷³św. Brygida Szweǳka — (-), święta, wiz onerka, pisarka i teolog, założycielka zakonu brygidek.

[przypis edytorski]
²⁷⁴Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
²⁷⁵uważał się — tu: był uważany. [przypis edytorski]
²⁷⁶gwoli (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
²⁷⁷fryzyjski — pochoǳący z Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze Niemiec,

Danii i Holandii. [przypis edytorski]
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zaraz, iż są to zbro e kowane²⁷⁸ przez mediolańskich, na słynnie szych w świecie płatne-
rzy, takie, na akie na bogatsi tylko rycerze wspomóc się mogą i z których każda za dobrą
ma ętność starczy. Wnioskował z tego, że owi Fryzowie musieli być znakomitymi ludźmi
w swoim naroǳie, i z tym większym szacunkiem począł spoglądać na Maćka i Zbyszka.
Lecz hełmy ich, lubo także niepoślednie, nie były tak bogate, natomiast olbrzymie ogiery,
pięknie pokryte, wzbuǳiły mięǳy dworzanami poǳiw i zazdrość. I Maćko, i Zbyszko,
sieǳąc na niezmiernie wysokich kulbakach²⁷⁹, spoglądali z góry na cały dwór. Każdy
z nich ǳierżył w ręku długą kopię, każdy miał miecz przy boku i topór u siodła. Tarcze
oddali wprawǳie dla wygody na wozy, ale i bez nich oba wyglądali tak, akby ciągnęli
na bitwę, nie do miasta.

Oba też echali w pobliżu kolaski, w które na tylnym sieǳeniu sieǳiała księżna
z Danusią, na przodku zaś stateczna dworka Ofka, wdowa po Krystynie z Jarząbkowa,
i stary Mikoła z Długolasu. Danusia spoglądała z wielkim za ęciem na żelaznych rycerzy,
księżna zaś, dobywa ąc od czasu do czasu z zanadrza puszkę z relikwiami św. Ptolomeusza,
podnosiła ą do ust.

— Ciekawam okrutnie, ak kości w środku wygląda ą — rzekła wreszcie — ale sama
nie otworzę, aby Świętego nie urazić. Niech otworzy biskup w Krakowie.

Na co ostrożny Mikoła z Długolasu odrzekł:
— E , lepie tego z rąk nie popuszczać, zbyt to łakoma²⁸⁰ rzecz.
— Może i słusznie mówicie — rzekła po chwili zastanowienia księżna, po czym do-

dała:
— Dawno mi nikt nie sprawił takie uciechy ak ów zacny opat, i tym podarkiem,

i tym, że strach mó przed krzyżackimi relikwiami uspokoił.
— Mądrze mówili i sprawiedliwie — ozwał się Maćko z Bogdańca. — Mieli oni i pod

Wilnem rozmaite relikwie, a to tym barǳie że chcieli gości przekonać, iż z poganami
wo na. No i co? Obaczyli nasi, że byle w garście splunąć, a od ucha toporem machnąć, to
i hełm puszczał, i łeb puszczał. Święci pomaga ą — grzech by mówić inacze — ale eno²⁸¹
sprawiedliwym, którzy wedle słuszności w imię Boże do bitwy idą. Tak też i myślę, mi-
łościwa pani, że przy ǳie-li do wielkie wo ny, to chociażby wszystkie Niemcy pomagały
Krzyżakom, zbĳem ich na pował²⁸², bo większy est nasz naród i Pan Jezus większą moc
spuścił nam w kości. A co do relikwii — albo to u nas w klasztorze świętokrzyskim nie
ma drzewa Krzyża Świętego?

— Prawda, ak mi est Bóg miły — rzekła księżna. — Ale u nas ono w klasztorze
zostanie, a oni swo e ze sobą w potrzebie wożą.

— Wszystko edno! Dla mocy Boże nie ma dalekości²⁸³.
— Prawdaże to? powiada cie, ak est? — pytała księżna, zwraca ąc się do mądrego

Mikoła a z Długolasu, a on odrzekł:
— Temu i każdy biskup przyświadczy. Do Rzymu też daleko, a papież światem rząǳi

— coże dopiero Bóg!
Słowa te uspokoiły do reszty księżnę, więc zwróciła rozmowę na Tyniec i ego wspa-

niałości. ǲiwiła Mazurów w ogóle nie tylko zamożność opactwa, ale i zamożność, a także
piękność całego kra u, przez który teraz prze eżdżali. Naokół były wsie gęste, dostatnie,
przy nich sady pełne drzew owocowych, ga e lipowe, bocianie gniazda na lipach, a niże
ule ze słomianymi nakrywkami. Wzdłuż gościńca z edne i drugie strony ciągnęły się
łany zbóż wszelkich. Wiatr chwilami pochylał zielonawe eszcze morze kłosów, wśród
którego gęsto ak gwiazdy na niebie migotały głowy modrych chabrów i asnoczerwo-
nych maków. Daleko, za łanami czerniał gǳieniegǳie bór, gǳieniegǳie weseliły oczy
dąbrowy i olszyńce²⁸⁴, skąpane w blasku słonecznym, gǳieniegǳie wilgotne łąki, peł-
ne traw i cza ek krążących nad mokradłami, i znów wzgórza obsiadłe przez chaty, znów
łany; widocznie ziemię tę zamieszkiwał lud ro ny i pracowity, rozmiłowany w roli — i do-

²⁷⁸kowany (daw.) — kuty, wykuty. [przypis edytorski]
²⁷⁹kulbaka — wysokie siodło, przeważnie wo skowe. [przypis edytorski]
²⁸⁰łakomy — tu: buǳący zainteresowanie i chęć posiadania, por. „łakomy kąsek”. [przypis edytorski]
²⁸¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁸²na pował — tak, że będą leżeć pokotem. [przypis edytorski]
²⁸³dalekość — odległość. [przypis edytorski]
²⁸⁴olszyniec — zaga nik olchowy. [przypis edytorski]
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kąd wzrok sięgnął, kra wydawał się nie tylko mlekiem i miodem płynący, ale spoko ny
i szczęśliwy.

— Kazimierzowe²⁸⁵ to królewskie gospodarstwo — rzekła księżna — ale też żyć tu
i nie umierać.

— I Pan Jezus się do takie ziemi śmie e — odrzekł Mikoła z Długolasu — i błogo-
sławieństwo Boże est nad nią; ale akoż ma być inacze , kiedy tu, gdy zaczną bić ǳwony,
to nie masz takowego kąta, do którego by odgłos nie doszedł! Wiadomo przecie, że złe
duchy znieść tego nie mogąc muszą aż na granicę węgierską do głuchych borów uciekać.

— To mi i ǳiwno — ozwała się pani Ofka, wdowa po Krystynie z Jarząbkowa — że
Walgierz Wdały, o którym zakonnicy prawili, może się w Tyńcu pokazować, gǳie siedem
razy na ǳień ǳwony bĳą²⁸⁶.

Uwaga ta zakłopotała na chwilę Mikoła a, który też dopiero po pewnym namyśle
odrzekł:

— Naprzód, wyroki boskie są niezbadane, a po wtóre, to sobie zauważcie, że on
osobne pozwoleństwo za każdym razem otrzymu e.

— A niech ta bęǳie, ak chce, alem rada, że w klasztorze nie nocu emy. Umarłabym Pocałunek
chyba ze strachu, gdyby mi się taki piekielny wielkolud pokazał.

— He ! nie wiadomo, bo mówią, że okrutnie wdały²⁸⁷.
— Choćby był i na uroǳiwszy, nie chcę a pocałowania od takiego, któremu siarką

z gęby bucha.
— A skąd wiecie, że zaraz chciałby was całować?
Na te słowa księżna, a za nią pan Mikoła i oba rycerze z Bogdańca poczęli się śmiać.

Śmiała się, nie rozumie ąc dlaczego, za przykładem innych, i Danusia — zaś Ofka z Ja-
rząbkowa zwróciła zagniewaną twarz do Mikoła a z Długolasu i rzekła:

— Wolałabym ego niż was.
— E , nie wywołu cie wilka z lasu — odpowieǳiał wesoło Mazur — bo ęǳon²⁸⁸

często i po gościńcu mięǳy Krakowem a Tyńcem się włóczy, szczególnie pod wieczór;
nuż was usłyszy i nuż się wam w postaci wielkoluda ukaże!

— Na psa urok! — odrzekła Ofka.
Lecz w te chwili Maćko z Bogdańca, który sieǳąc na wyniosłym ogierze dale mógł

wiǳieć niż ci, którzy sieǳieli w kolasce, ściągnął le ce i rzekł:
— O, ak mi Bóg miły, a to co?
— Co takiego?
— Wielkolud akowyś zza wzgórza przed nami wy eżdża.
— A słowo stało się ciałem! — zawołała księżna. — Nie powiada cie byle czego!
Lecz Zbyszko uniósł się na strzemionach i rzekł:
— Jako żywo — wielkolud, Walgierz, nikt inny!
Na to woźnica osaǳił ze strachu konie i nie wypuszcza ąc z rąk le c począł się żegnać,

albowiem i on do rzał uż z kozła na przeciwległym wzgórzu olbrzymią postać eźdźca.
Księżna podniosła się — i zaraz usiadła z twarzą zmienioną przez trwogę, Danusia

pochowała głowę w fałdy sukni księżne . Dworzanie, dwórki i rybałci, którzy echali konno
za kolasą, usłyszawszy złowrogie imię, poczęli skupiać się koło nie . Mężowie niby śmiali
się eszcze, ale w oczach mieli niepokó ; panny pobladły, eno Mikoła z Długolasu, który
z nie ednego pieca chleb adał — zachował pogodne oblicze i chcąc uspokoić księżnę
rzekł:

— Nie bó cie się, miłościwa pani. Toć słońce eszcze nie zaszło, a choćby była i noc,
święty Ptolomeusz da rady Walgierzowi.

Tymczasem nieznany eźǳiec, w echawszy na podługowaty grzbiet wzgórza, zatrzymał
konia i stanął nieruchomie. W promieniach zachoǳącego słońca widać go było doskonale

²⁸⁵Kazimierzowe — aluz a do panowania Kazimierza Wielkiego (–) i poprawy standardów cywiliza-
cy nych w Polsce za ego czasów. [przypis edytorski]

²⁸⁶gǳie siedem razy na ǳień ǳwony bĳą — sens: gǳie odprawiana est liturgia goǳin, to est modlitwa
obowiązkowo odmawiana siedem razy na ǳień przez osoby ze święceniami duchownymi. [przypis edytorski]

²⁸⁷wdały (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
²⁸⁸jęǳon — potwór, upiór. [przypis edytorski]
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— i istotnie postać ego zdawała się przechoǳić²⁸⁹ ogromem zwykłe luǳkie rozmiary.
Przestrzeń mięǳy nim a orszakiem księżny nie wynosiła więce nad trzysta kroków.

— Czego on stoi? — rzekł eden z rybałtów.
— Bo i my stoim — odpowieǳiał Maćko.
— Spogląda ku nam, akby sobie kogo chciał wybrać — zauważył drugi rybałt —

żebym wieǳiał, że człowiek, a nie złe, to bym ku niemu pod echał i lutnią²⁹⁰ go przez łeb
zwalił.

Kobiety przestraszyły się uż całkiem i poczęły się głośno modlić. Zbyszko zaś, chcąc
się popisać odwagą wobec księżne i Danusi, rzekł:

— A a i tak po adę. Co mi ta Walgierz!
Na to Danusia poczęła wołać na wpół z płaczem: „Zbyszku! Zbyszku!”, lecz on ruszył

koniem i echał coraz pręǳe , ufny, że choćby i prawǳiwego Walgierza znalazł, to na
wskroś go kopią przeboǳie.

A Maćko, który miał wzrok bystry, rzekł:
— Wyda e się wielkoludem, bo na wzgórzu stoi. Chłopisko akieś duże, ale człek

zwycza ny — nic innego. O wa! po adę i a, żeby do zwady mięǳy nim a Zbyszkiem nie
dopuścić.

Zbyszko tymczasem adąc rysią²⁹¹ rozmyślał, czy od razu kopię nastawić, czy też
wpierw z bliska obaczyć, ak wygląda ów sto ący na wzgórzu człowiek. Postanowił ednak
wpierw zobaczyć i zaraz przekonał się, że była to myśl lepsza, albowiem w miarę ak się
zbliżał, niezna omy począł tracić w ego oczach swo e naǳwycza ne rozmiary. Mąż był
ogromny i sieǳiał na olbrzymim koniu, rośle szym eszcze od Zbyszkowego ogiera —
ale miary luǳkie nie przechoǳił²⁹². Był nadto bez zbroi, w czapce aksamitne na gło-
wie, ma ące kształt ǳwona, i w białe płócienne osłania ące od kurzu opończy, spod
które wyglądała zielona szata. Sto ąc na wzgórzu, głowę miał wzniesioną i modlił się.
Widocznie też zatrzymał konia dlatego, by skończyć wieczorne pacierze.

„E , co mi za Walgierz!” — pomyślał młody chłopak.
Do echał uż tak blisko, że mógłby był dosięgnąć kopią niezna omego; ów zaś, wiǳąc

przed sobą wspaniale uzbro onego rycerza, uśmiechnął się do niego życzliwie i rzekł:
— Pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków.
— Zali to nie dwór księżne mazowieckie tam w dole?
— Tak est.
— To z Tyńca eǳiecie?
Lecz na to nie było uż odpowieǳi, albowiem Zbyszko zdumiał się tak, że nawet nie

usłyszał zapytania. Przez chwilę stał ak skamieniały, oczom własnym nie wierząc, gdyż
oto na ćwierć stai²⁹³ za nieznanym mężem u rzał kilkunastu konnych żołnierzy, na czele
których, ale znacznie naprzód, echał rycerz przybrany cały w świecącą zbro ę, w biały
sukienny płaszcz z czarnym krzyżem i w stalowy hełm z przepysznym pawim czubem
w grzebieniu.

— Krzyżak! — szepnął Zbyszko.
I na ten widok pomyślał, że modlitwy ego zostały wysłuchane, że Bóg w miłosierǳiu

swoim zsyła mu takiego Niemca, o akiego w Tyńcu prosił, że trzeba z łaski boskie korzy-
stać, więc nie waha ąc się ani chwili — zanim to wszystko przemknęło mu przez głowę,
zanim miał czas ochłonąć ze zdumienia, pochylił się w kulbace²⁹⁴, złożył glewię²⁹⁵ w pół
końskiego ucha, wydawszy rodowy okrzyk: „Grady! Grady!” — ruszył co koń wyskoczy
na Krzyżaka.

A tamten zdumiał się także, gdyż wstrzymał konia i nie pochyla ąc kopii sterczące
w górę od strzemienia, patrzył przed siebie akby niepewny, czy w niego goǳą.

²⁸⁹przechoǳić (daw.) — przekraczać. [przypis edytorski]
²⁹⁰lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
²⁹¹rysią — kłusem. [przypis edytorski]
²⁹²miary luǳkiej nie przechoǳił — nie przekraczał wzrostu wysokiego człowieka, nie był olbrzymem. [przypis

edytorski]
²⁹³staje, stajanie — dawna miara odległości (etymologicznie: dystans, po przebiegnięciu którego koń musi się

zatrzymać i odpocząć). [przypis edytorski]
²⁹⁴kulbaka — wysokie siodło, przeważnie wo skowe. [przypis edytorski]
²⁹⁵glewia — broń drzewcowa z grotem w formie ednosiecznego noża; tu: kopia. [przypis edytorski]
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— Pochyl kopię! — wrzeszczał Zbyszko, wbĳa ąc żelazne końce strzemion w boki
końskie.

— Grady! Grady!
Przestrzeń ǳieląca ich poczęła się zmnie szać. Krzyżak wiǳąc, że napad wymierzo-

ny est naprawdę ku niemu, ściągnął konia, nadstawił broń i uż, uż kopia Zbyszkowa
miała się roztrzaskać o ego piersi, gdy naraz akaś potężna dłoń przyłamała ą Zbyszkowi
przy samym ręku ak zeschłą trzcinę, potem taż sama dłoń ściągnęła cugle²⁹⁶ ego konia
z tak straszliwą siłą, aż rumak zarył się wszystkimi czterema nogami w ziemię i stanął ak
wkopany.

— Szalony człecze, co czynisz? — ozwał się głęboki, groźny głos — w posła goǳisz²⁹⁷,
króla znieważasz!

Zbyszko spo rzał i poznał tegoż samego olbrzymiego męża, który poczytan za Wal-
gierza przestraszył przed chwilą dworskie niewiasty księżny.

— Puszcza na Niemca! Coś za eden? — zawołał, chwyta ąc za ręko eść topora.
— Precz z toporem! — na miły Bóg! precz z toporem — mówię — bo z konia zwalę!

— zawołał groźnie eszcze niezna omy. — Obraziłeś ma estat króla i pod sąd pó ǳiesz.
Po czym zwrócił się ku luǳiom, którzy echali za Krzyżakiem, i krzyknął:
— Bywa !
Ale tymczasem nad echał Maćko z twarzą niespoko ną i złowrogą. Rozumiał i on

asno, że Zbyszko postąpił ak szalony i że z te sprawy zgubne dla niego mogą wyniknąć
skutki, ale ednak gotów był do bitki. Cały orszak nieznanego rycerza i Krzyżaka wynosił
zaledwie piętnastu luǳi, uzbro onych po części w ǳidy, po części w kusze — dwóch więc
całkiem pokrytych rycerzy mogło się z nimi potykać nie bez naǳiei zwycięstwa. Myślał
też Maćko, że eżeliby w następstwie miał im zagrozić sąd, to może i lepie uniknąć go,
prze echawszy przez tych luǳi, a potem pochować się gǳie, póki burza nie przeminie.
Wiec twarz skurczyła mu się zaraz ak paszcza wilka gotowego kąsać i wsparłszy konia
mięǳy Zbyszka a niezna omego męża, począł pytać, ima ąc się ednocześnie miecza:

— Coście za edni? Skąd wasze prawo?
— Prawo mo e stąd — odparł niezna omy — że król mi nad przezpieczeństwem

okolicy czuwać rozkazał, a zowią mnie Powała z Taczewa²⁹⁸.
Na te słowa Maćko i Zbyszko spo rzeli na rycerza, a następnie pochowali na wpół uż

wyciągniętą broń do pochew i pospuszczali głowy. Nie strach ich obleciał, ale pochylili
czoła przed głośnym i dobrze sobie znanym nazwiskiem, albowiem Powała z Taczewa,
szlachcic znakomitego rodu i pan możny, posiada ący liczne ziemie wedle Radomia, był
zarazem ednym z na sławnie szych rycerzy w Królestwie. Rybałci opiewali go w pieśniach
ako wzór honoru i męstwa, sławiąc ego imię na równi z imieniem Zawiszy z Garbo-
wa²⁹⁹ i Farure a³⁰⁰, i Skarbka z Góry, i Dobka z Oleśnicy, i Jaśka Naszana, i Mikoła a
z Moskorzowa³⁰¹, i Zyndrama z Maszkowic³⁰². W te chwili przedstawiał on przy tym
poniekąd osobę królewską, więc porwać się na niego znaczyło tyle, ile oddać głowę pod
topór kata.

Maćko też ochłonąwszy, ozwał się pełnym poszanowania głosem:
— Cześć i pokłon wam, panie, wasze sławie i męstwu.
— Pokłon i wam, panie — odpowieǳiał Powała — choć wolałbym nie w tak ciężkie

przygoǳie uczynić z wami zna omość.
— Czemu to? — spytał Maćko.
A Powała zwrócił się do Zbyszka:
— Cóżeś ty, młoǳieniaszku, na lepszego uczynił? Na publicznym gościńcu, pod bo-

kiem królewskim porwałeś się na posła! Zali wiesz, coć za to czeka?

²⁹⁶cugle — woǳe, le ce. [przypis edytorski]
²⁹⁷w posła goǳisz — posła ataku esz. [przypis edytorski]
²⁹⁸Mikołaj Powała z Taczewa — (ok.  – ok. ), rycerz i dyplomata, powołany do rady wo enne przed

bitwą pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
²⁹⁹Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
³⁰⁰Jan Farurej z Garbowa — rycerz, brat Zawiszy Czarnego. [przypis edytorski]
³⁰¹Mikołaj z Moskorzowa — wspomniany w rozǳ.  dowódca obrony górnego zamku w Wilnie w r. .

[przypis edytorski]
³⁰²Zyndram z Maszkowic — (zm. ok. ) polski rycerz niemieckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
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— Porwał się na posła, bo młody i głupi, przeto o uczynek łatwie mu niż o zastano- Młodość
wienie — rzekł Maćko. — Ale nie osąǳicie go surowie, gdy całą sprawę rozpowiem.

— Nie a go będę sąǳił. Mo a rzecz eno więzy mu nałożyć…
— Jakże to? — ozwał się Maćko, obrzuca ąc znów ponurym we rzeniem całą gromadę

luǳi.
— Wedle królewskiego rozkazania.
Po tych słowach zapadło milczenie.
— Szlachcic est — rzekł wreszcie Maćko.
— To niech zaprzysięże na rycerską cześć, że stawi się na wszelki sąd.
— Poprzysięgnę na cześć! — zawołał Zbyszko.
— To dobrze. Jakoże was zowią?
Maćko wymienił nazwisko i herb.
— Jeśliście z dworu księżny Januszowe , to proście e , by się wstawiła za wami do

króla.
— Nie z dworu esteśmy. Z Litwy od księcia Witolda³⁰³ eǳiem. Bogda eśmy byli

nĳakiego dworu nie napotkali! Z tego to spotkania przyszło na chłopa nieszczęście.
I tu Maćko począł opowiadać, co się zdarzyło w gospoǳie, więc mówił o spotkaniu

dworu księżne i o ślubowaniu Zbyszkowym, ale w końcu chwycił go nagły gniew na
Zbyszka, przez którego nierozwagę popadli w tak ciężkie położenie, więc zwróciwszy się
do niego, zawołał:

— A boda eś ty był legł pod Wilnem! Cóżeś ty sobie, warchlaku, myślał?
— Ba — rzekł Zbyszko — po ślubowaniu modliłem się do Pana Jezusa, by mi Niem- Niemiec

ców przysporzył — i dań³⁰⁴ mu obiecałem, więc gdym pawie pióra, a przy nich opończę
z czarnym krzyżem u rzał, zaraz akowyś głos zawołał we mnie: „Bĳ w Niemca, bo to
cud!” No — i skoczyłem — kto by był nie skoczył?

— Słucha cie — przerwał Powała. — Nie życzę a wam złego, bo to wiǳę asno, że
ów młoǳianek więce przez płochość³⁰⁵ przyroǳoną wiekowi niźli przez złość zawinił.
Rad bym też zgoła na ego uczynek nie baczyć i po echać sobie dale , akoby się nic nie
stało. Ale mógłbym to tylko w takim razie uczynić, gdyby ów komtur obiecał, że się
królowi nie poskarży. Proście go o to: może i emu żal się uczyni wyrostka.

— Wole pó dę pod sąd, niźlibym się miał Krzyżakowi pokłonić! — zawołał Zbyszko.
— Nie przystoi to mo e czci szlacheckie .

Na to Powała z Taczewa spo rzał na niego surowo i rzekł:
— Źle czynisz. Lepie od ciebie starsi wieǳą, co przystoi, a co nie przystoi czci ry-

cerskie . O mnie też luǳie słyszeli, a to ci powiadam, że gdybym taki uczynek popełnił,
nie sromałbym się o darowanie winy prosić.

Zbyszko zawstyǳił się, ale rzuciwszy wokół oczyma, odrzekł:
— Tu ziemia równa, byle ą trochę udeptać. Niźli Niemca przepraszać, wole ³⁰⁶ bym

się z nim potykał konną albo pieszą, na śmierć albo niewolę.
— Głupiś! — przerwał Maćko. — Jakże to z posłem bęǳiesz się potykał? Ni tobie

z nim, ni emu z takim chłystkiem!
Tu zwrócił się do Powały:
— Wybaczcie, szlachetny panie. Do reszty rozwydrzyło mi się chłopisko przez wo -

nę, ale lepie niech do Niemca nie gada, bo eszcze by go zwymyślał. Ja będę gadał, a
będę prosił, a eśliby po skończonym posłowaniu chciał się ów komtur w ogroǳieńcu
samowtór³⁰⁷ potykać, to i a mu stanę.

— Wielkiego rodu to est rycerz, który nie każdemu stanie — odrzekł Powała.
— Jakże? Albo to a pasa i ostróg nie noszę? Mnie choćby i książę może stanąć.
— Prawda est, ale mu o tym nie mówcie, chybaby sam wspomniał, bo się bo ę, żeby

się na was nie zawziął. No, niech was tam Bóg wspomaga.

³⁰³Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

³⁰⁴dań (daw.) — danina, dar. [przypis edytorski]
³⁰⁵płochość (daw.) — lekkomyślność. [przypis edytorski]
³⁰⁶wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
³⁰⁷samowtór (daw.) — we dwóch. [przypis edytorski]
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— Pó dę za cię oczyma świecić — rzekł do Zbyszka Maćko — ale poczeka !
I to rzekłszy zbliżył się do Krzyżaka, który zatrzymawszy się o kilka kroków, sieǳiał

nieruchomie na swym ogromnym ak wielbłąd koniu, podobny do odlanego z żelaza
posągu, i słuchał z na większą obo ętnością poprzednie rozmowy. Maćko podczas długich
lat wo ny nauczył się nieco po niemiecku, wiec począł teraz tłumaczyć komturowi w ego
rodowitym ęzyku, co się stało, składać winę na młody wiek i porywczy umysł chłopca,
któremu wydawało się, że to sam Bóg zesłał mu rycerza z pawim czubem, a wreszcie prosić
o darowanie Zbyszkowi winy.

A twarz komtura ani drgnęła. Sztywny i wyprostowany, z podniesioną głową, spo- Pycha
glądał na mówiącego Maćka swymi stalowymi oczyma tak obo ętnie, a zarazem i pogar-
dliwie, akby spoglądał nie na rycerza i nawet nie na człowieka, ale na kołek w płocie.
Włodyka³⁰⁸ z Bogdańca dostrzegł to i lubo³⁰⁹ słowa ego nie przestały być dworne, dusza
poczęła się w nim widocznie burzyć; mówił z coraz większym przymusem, a na ogorza-
łych policzkach pokazały się mu rumieńce. Widocznym było, że wobec te zimne pychy
walczył ze sobą, by nie zazgrzytać zębami i nie wybuchnąć okropnie.

Powała zaś spostrzegł to i ma ąc dobre serce postanowił mu przy ść w pomoc. I on,
szuka ąc za młodych lat na dworach: węgierskim, rakuskim³¹⁰, burgunǳkim³¹¹ i czeskim,
różnych rycerskich przygód, które szeroko rozsławiły ego imię, wyuczył się był po nie-
miecku, wiec teraz ozwał się w tym ęzyku do Maćka głosem po ednawczym i umyślnie
żartobliwym:

— Wiǳicie, panie, że szlachetny komtur mniema, że cała sprawa nawet i słowa
ednego niewarta. Nie tylko w naszym Królestwie, ale i wszęǳie wyrostkowie bywa ą
niespełna rozumu, ale taki rycerz z ǳiećmi nie wo u e ni mieczem, ni prawem.

Na to Lichtenstein wydął swe płowe wąsy i nie rzekłszy ani słowa ruszył koniem przed
siebie, pomĳa ąc Maćka i Zbyszka.

A im gniew szalony począł podnosić włosy pod hełmami, a ręce drżały im ku mie-
czom.

— Czeka , krzyżacka mać — mówił przez zaciśnięte zęby starszy rycerz z Bogdańca
— teraz a ci będę ślubował i zna dę cię, byleś posłować przestał.

Lecz Powała, któremu serce poczęło również zapływać krwią, rzekł:
— To potem. Niech teraz księżna przemówi za wami, bo inacze gorze chłopcu³¹².
To rzekłszy, po echał za Krzyżakiem, zatrzymał go i przez czas akiś rozmawiali z oży-

wieniem. I Maćko, i Zbyszko zauważyli, że rycerz niemiecki nie spoglądał ednakże na
Powałę z twarzą tak dumną ak na nich — a to ich do większe eszcze złości przywiodło.
Po chwili Powała zawrócił ku nim i poczekawszy chwilę, by się Krzyżak oddalił, rzekł im:

— Mówiłem za wami, ale to nieużyty człek. Powiada, że tylko w takim razie się nie
poskarży, eśli uczynicie to, czego bęǳie chciał…

— Czego chce?
— Powieǳiał tak: „Ja zatrzymam się, by księżnę mazowiecką powitać: niech, prawi,

nad adą, niech zlezą z koni, niech zde mą hełmy — i z ziemi, z gołymi głowami mnie
proszą, wówczas odpowiem”.

Tu spo rzał Powała bystro na Zbyszka i dodał:
— Ciężko to luǳiom szlachetnego rodu… rozumiem — ale muszę cię przestrzec, że

eśli tego nie uczynisz, kto wie, co cię czeka: może katowski miecz.
Twarze Maćka i Zbyszka uczyniły się akby kamienne. Nastało znów milczenie.
— No i co? — spytał Powała.
A Zbyszko odrzekł spoko nie i z taką powagą, akby mu przez tę edną chwilę dwa-

ǳieścia lat przybyło:
— A cóż! Moc boska nad ludźmi!
— Jak to?
— Tak, że chociażbym miał dwie głowy i choćby mi kat obydwie miał uciąć — edną Honor

mam cześć, które mi pohańbić nie wolno.

³⁰⁸włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
³⁰⁹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
³¹⁰rakuski (daw.) — austriacki. [przypis edytorski]
³¹¹Burgundia — region w centralne Franc i. [przypis edytorski]
³¹²gorze chłopcu (daw.) — źle z chłopcem. [przypis edytorski]
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Na to spoważniał Powała i zwróciwszy się do Maćka, spytał eszcze:
— A wy co powiadacie?
— Ja powiadam — odrzekł posępnie Maćko — żem tego chłopa od małości wypia- Roǳina

stował³¹³… Na nim też stoi nasz ród, bom stary — ale tego on uczynić nie może, choćby
miał sczeznąć.

Tu sroga twarz poczęła mu drgać i nagle miłość do bratanka wybuchneła w nim z taką
siłą, że chwycił go w swo e okute żelazem ręce i począł wołać:

— Zbyszku! Zbyszku!
A młody rycerz aż zaǳiwił się i oddawszy stry cowi uścisk, rzekł:
— A ! tom nie wieǳiał, że mnie tak miłu ecie!…
— Wiǳę, żeście prawi³¹⁴ rycerze — rzekł wzruszony Powała — a skoro młody przy-

siągł mi na cześć, że się stawi, to go nie będę więził; takim ak wy luǳiom można zaufać.
Bądźcie też dobre myśli. Niemiec w Tyńcu z ǳionek zabawi, więc a króla pręǳe obaczę
i tak mu sprawę opowiem, żeby go ak na mnie rozsierǳić. Szczęście, żem zdążył kopię
przyłamać — wielkie szczęście!

Lecz Zbyszko rzekł:
— Jeśli uż koniecznie mam głowę dać, to niechbym miał przyna mnie tę uciechę,

żem Krzyżakowi gnaty połamał.
— Że też to swo e czci potrafisz bronić, a tego nie rozumiesz, że na cały nasz naród Honor

hańbę byś ściągnął! — odparł niecierpliwie Powała.
— Rozumieć, to a rozumiem — rzekł Zbyszko — ale dlatego mi i żal…
Powała zaś zwrócił się do Maćka:
— Wiecie, panie, eśli temu wyrostkowi uda się akowym sposobem wykręcić, po-

winniście mu kaptur na głowę założyć, ako czynią sokołom. Inacze nie skończy on
własną śmiercią³¹⁵.

— Udałoby się mu wykręcić, gdybyście wy, panie, chcieli zataić przed królem to, co
się przygoǳiło.

— A z Niemcem cóż uczynim? Języka mu przecież na węzeł nie zawiążę.
— Prawda! Prawda!…
Tak rozmawia ąc, ruszyli z powrotem ku dworowi księżny. Słuǳy Powały, którzy

przedtem pomieszani byli z ludźmi Lichtensteina, echali teraz za nimi. Z daleka widać
było wśród mazowieckich czapek chwie ące się w powiewie pawie pióra Krzyżaka i ego
asny, świecący w słońcu hełm.

— ǲiwna to est natura krzyżacka — ozwał się akby w zamyśleniu rycerz z Taczewa. Niemiec
— Gdy z Krzyżakiem źle, bęǳie ci wyrozumiały ak anciszkanin, pokorny ak agnię
i słodki ak miód — tak że lepszego na świecie nie zna ǳie. Ale niech eno poczu e za
sobą moc — nikt ci się więce nie napuszy i u nikogo nie zna ǳiesz mnie zmiłowa-
nia. Widać Pan Jezus dał im krzemienie zamiast serc. Przypatrywałem a się przeróżnym
narodom i nieraz wiǳiałem, ako prawy rycerz oszczęǳi drugiego, który est słabszy,
mówiąc sobie: „Nie przybęǳie mi czci, skoro leżącego potratu ę”. A Krzyżak wtedy wła-
śnie na zawziętszy. ǲierżże³¹⁶ go za łeb i nie puszcza , bo inacze gorze³¹⁷ ci! Oto i ów
poseł! — zaraz chciał nie tylko waszego przeproszenia, ale i wasze hańby. Ale rad estem,
że tego nie bęǳie.

— Niedoczekanie ego! — zawołał Zbyszko.
— Miarku cie też, żeby asunku po was nie poznał, bo zaraz by się ucieszył.
Po tych słowach do echali do orszaku i połączyli się z dworem księżny.
Poseł krzyżacki u rzawszy ich, przybrał natychmiast wyraz pychy i wzgardy, lecz oni

zdawali się go wcale nie wiǳieć. Zbyszko stanął od strony Danusi i ął wesoło mówić
e , że ze wzgórza widać uż dobrze Kraków, Maćko zaś opowiadał ednemu z rybałtów
o naǳwycza ne sile pana z Taczewa, który przyłamał kopię w ręku Zbyszka ak suchy
badyl.

³¹³wypiastować — wychować. [przypis edytorski]
³¹⁴prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
³¹⁵nie skończy on własną śmiercią— sens: umrze śmiercią gwałtowną, zapewne na skutek wyroku sądu. [przypis

edytorski]
³¹⁶ǳierżyć — trzymać. [przypis edytorski]
³¹⁷gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
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— A po coże ą przyłomił? — spytał rybałt.
— Bo się chłopak do Niemca złożył, ale eno dla śmiechu.
Rybałtowi, który był szlachcic i człek obyty, nie wydał się taki żart zbyt przysto nym³¹⁸,

ale wiǳąc, że Maćko mówi o nim lekko, nie brał go także do serca. Tymczasem Niemca
poczęło takie zachowanie się korcić. Raz i drugi spo rzał na Zbyszka, potem na Maćka:
wreszcie zrozumiał, że z koni nie zsiędą i że umyślnie na niego nie zważa ą. Wówczas
błysnęło mu coś w oczach akby stalą — i zaraz począł się żegnać…

W chwili zaś gdy ruszył, pan z Taczewa nie mógł się powstrzymać i rzekł mu na
rozstaniu:

— Jedźcie śmiele, mężny rycerzu. Kra to spoko ny i nikt na was nie napadnie, chyba
akowy ǳieciak krotofilny³¹⁹…

— Choć ǳiwne są obycza e w tym kra u, nie obrony, ale towarzystwa waszego szu-
kałem — odparł Lichtenstein — akoż tuszę³²⁰, że się eszcze spotkamy i na tute szym
dworze, i gǳie inǳie …

W ostatnich słowach brzmiała akby ukryta groźba, dlatego Powała odrzekł poważnie:
— Bóg to da…
To powieǳiawszy, skłonił się i odwrócił, po czym wzruszył ramionami i rzekł pół-

głosem, tak ednak, aby go na bliżsi słyszeli:
— Chuchraku! Zd ąłbym cię z kulbaki ostrzem kopii i przez trzy pacierze ǳierżył

w powietrzu!
I począł rozmawiać z księżną, którą znał dobrze. Anna Danuta pytała go, co robi na

gościńcu, on zaś ozna mił e , że eźǳi z królewskiego rozkazania, by utrzymać bezpie-
czeństwo w okolicy, w które z powodu wielkie liczby gości ściąga ących zewsząd do
Krakowa, łatwo akowaś zwada zdarzyć się może. I na dowód przytoczył to, czego przed
chwilą sam był świadkiem. Pomyślawszy ednak, że o orędownictwo księżny za Zbyszkiem
dość bęǳie czasu prosić wówczas, gdy okaże się tego potrzeba, nie nadawał za ściu zbyt
wielkiego znaczenia, nie chcąc psuć wesołości. Jakoż księżna śmiała się nawet ze Zbyszka,
że mu tak pilno było do pawich czubów — inni zaś, dowieǳiawszy się o przyłamaniu
kopii, poǳiwiali pana z Taczewa, że tak łatwo to edną ręką uczynił…

On zaś chełpliwym nieco będąc, cieszył się w sercu, że go sławią, i sam wreszcie począł
opowiadać o swoich czynach, które głośnym uczyniły imię ego szczególnie w Burgundii,
na dworze Filipa Śmiałego. Raz on tam w czasie turnie u chwycił, po skruszeniu kopii,
pewnego rycerza ardeńskiego wpół, wywlókł go z kulbaki i wyrzucił na wysokość kopii
w górę, chociaż Ardeńczyk cały był w żelazo zakuty. Filip Śmiały ofiarował mu za to złoty
łańcuch, a księżna aksamitny trzewiczek, który on odtąd na hełmie nosi.

Słysząc to, wszyscy wpadli w wielkie zdumienie, z wy ątkiem Mikoła a z Długolasu,
który rzekł:

— Nie ma uż w ǳisie szych zniewieściałych czasach takich mężów, acy bywali za
mo e młodości, albo takich, o akich o ciec mó mi opowiadał. Zdarzy się teraz szlach-
cicowi rozedrzeć pancerz, naciągnąć kuszę bez korby albo skręcić mięǳy palcami tasak
żelazny, to się uż mocarzem powiada i nad innych się wynosi. A drzewie czyniły to
i ǳiewki.

— Nie przeciwię a się temu, że dawnie byli luǳie tężsi — odpowieǳiał Powała
— ale zna dą się i ǳiś chłopy krzepkie. Mnie Pan Jezus siły w kościach nie poskąpił,
wszelako nie powiadam się na mocnie szym w tym Królestwie. Wiǳiałeś waść kiedy
Zawiszę z Garbowa? Ten by mnie zmógł³²¹.

— Wiǳiałem. Bary u niego tak szerokie ak wał od krakowskiego ǳwonu.
— A Dobko z Oleśnicy? Raz on na turnie u, który Krzyżacy w Toruniu wyprawili,

rozciągnął dwunastu rycerzy z wielką chwałą dla siebie i dla naszego narodu…
— Ale nasz Mazur Staszko Ciołek tęższy był, panie, i od was, i od Zawiszy, i od Siła

Dobka. Powiadali o nim, że wziąwszy w garść świeży kołek, sok z niego wyciskał.
— Sok a też wycisnę! — zawołał Zbyszko.

³¹⁸przystojny (daw.) — odpowiedni, właściwy. [przypis edytorski]
³¹⁹krotofilny (daw.) — skłonny do żartów; krotochwila — farsa, żartobliwy utwór sceniczny bądź żart, dowcip.

[przypis edytorski]
³²⁰tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
³²¹zmóc — pokonać. [przypis edytorski]
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I nim go kto poprosił o próbę, skoczył na brzeg drogi, udarł sporą gałąź z drzewa,
a następnie ścisnął ą za koniec w oczach księżny i Danusi tak silnie, że sok począł istotnie
kapać kroplami na drogę.

— A , Jezu! — zawołała na ten widok Ofka z Jarząbkowa — nie chaǳa że na wo nę,
bo szkoda by była, żeby taki zginął przed ożenkiem…

— Szkoda by! — powtórzył zasępiwszy się nagle Maćko.
Lecz Mikoła z Długolasu począł się śmiać, a z nim i księżna. Inni wszeko wychwalali

w głos siłę Zbyszkową, że zaś w owych czasach żelazną rękę ceniono nad wszystkie inne
przymioty, więc panny wołały na Danuśkę: „Radu się!” — ona zaś rada była, chociaż
nie rozumiała dobrze, co e przy ść może z tego kawałka wyciśniętego drzewa. Zbyszko,
zapomniawszy całkiem o Krzyżaku, spoglądał tak górnie, iż Mikoła z Długolasu, pragnąc
przywieść go do pomiarkowania, rzekł:

— Próżno byś puszył siłą, bo są lepsi od ciebie. Jam tego nie wiǳiał, ale o ciec mó był
świadkiem czegoś lepszego, co przygoǳiło się³²² na dworze Karola, cesarza rzymskiego.
Po echał do niego w odwieǳiny nasz król Kazimierz z wielu dworzany, mięǳy którymi
był właśnie i ów słynny z mocy Staszko Ciołek, syn wo ewody Andrze a. Pocznie się tedy
raz chełpić cesarz, że ma mięǳy swoimi ludźmi pewnego Czecha, który niedźwieǳia
wpół obłapiwszy, na mie scu go udusi. Dopieroż wyprawili widowisko i Czech dwóch
niedźwieǳi po kolei udusił. Barǳo się tym zaasował nasz król, żeby ze wstydem nie
od echać, i rzeknie: „Ale mó Ciołek nie da mu się pohańbić”. Naznaczyli, że za trzy dni
będą się zmagać. Naz eżdżało się pań i rycerzy znacznych, a po trzech dniach chycili³²³
się Czech z Ciołkiem na zamkowym dworzyszczu; ale niedługo tego było, bo ledwie się
ob ęli, przełomił Ciołek Czechowi krzyż, pokruszył wszystkie żebra i dopiero nieżywego,
z wielką chwałą królewską, z rąk wypuścił. Tenże, przezwan od te pory Łomignatem, raz
ǳwon wielki na wieżę sam eden zaniósł, którego dwuǳiestu mieszczan z mie sca ruszyć
nie mogło.

— A ile mu było roków³²⁴? — pytał Zbyszko.
— Młody był!
Tymczasem Powała z Taczewa, adąc po prawe stronie przy księżnie, pochylił się

wreszcie do e ucha i powieǳiał całą prawdę o ważności przygody, a zarazem prosił ą,
by go poparła, gdy się bęǳie wstawiał za Zbyszkiem, który ciężko może za swó postępek
odpowiadać. Księżna, które się Zbyszko podobał, przy ęła tę wiadomość ze smutkiem
i zaniepokoiła się barǳo.

— Biskup krakowski rad mnie wiǳi — rzekł Powała — to może go uproszę i królowę
też, ale im więce bęǳie orędowników, tym bęǳie dla młoǳiaszka lepie …

— Byle królowa za nim się u ęła, włos mu z głowy nie spadnie — rzekła Anna Danuta
— bo król ą i za świątobliwość, i za wiano czci wielce, a szczególnie teraz, gdy zd ęta
est z nie hańba bezpłodności. Ale est przecie w Krakowie umiłowana siostra królewska
księżna Ziemowitowa³²⁵ — do nie się uda cie. Ja też uczynię, co będę mogła, ale ona mu
roǳona, a a stry eczna.

— Kocha król i was, miłościwa pani.
— E , nie tak — odrzekła z pewnym smutkiem księżna — dla mnie ogniwko, dla

nie cały łańcuch; dla mnie liszka³²⁶, dla nie soból. Nikogo z roǳonych nie miłu e król
tak ak Aleksandrę. Nie ma takiego dnia, żeby z próżnymi rękoma odeszła…

Tak rozmawia ąc, zbliżyli się do Krakowa. Gościniec, ro ny od samego Tyńca, zaroił
się eszcze barǳie . Spotykali ziemian ciągnących do miasta na czele pachołków, czasem
w zbro ach, czasem w letnich szatach i słomianych kapeluszach. Niektórzy echali konno,
niektórzy koleśno³²⁷, z żonami i córkami, które chciały wiǳieć zapowiadane z dawna go-
nitwy. Mie scami cały gościniec zawalony był przez wozy kupców, którym nie wolno było

³²²przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
³²³chycić — ǳiś popr.: chwycić. [przypis edytorski]
³²⁴roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
³²⁵Aleksandra Olgierdówna — (ok. –), córka wielkiego księcia Litwy Olgierda, siostra Władysława II

Jagiełły, żona księcia mazowieckiego Ziemowita IV. [przypis edytorski]
³²⁶liszka — tu: futro ze skór lisich. [przypis edytorski]
³²⁷koleśno (daw.) — w kolasach; kolasa to odkryty powóz konny bez resorów. [przypis edytorski]
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omĳać Krakowa, by nie pozbawić miasta licznych opłat³²⁸. Wieziono na tych wozach sól,
wosk, zboża, ryby, skóry bydlęce, konopie, drzewo. Inne szły z miasta ładowne suknem,
beczkami piwa i przeróżnym mie skim towarem. Kraków było uż widać dobrze: ogrody
królewskie, pańskie i mieszczańskie, otacza ące zewsząd miasto, za nimi mury i wieże ko-
ściołów. Im było bliże , tym ruch czynił się większy, a przy bramach trudno było wśród
ogólnego skrzętu³²⁹ prze echać.

— To miasto! nie masz chyba takiego drugiego na świecie — rzekł Maćko.
— Zawsze akoby armark — odrzekł eden z rybałtów. — Dawnoście tu byli, panie?
— Dawno. I ǳiwu ę się, akobym e pierwszy raz wiǳiał, gdyż z ǳikich kra ów

przy eżdżamy.
— Mówią, że Kraków okrutnie urósł od króla Jagiełły³³⁰.
Była to prawda: od czasu wstąpienia na tron wielkiego księcia Litwy niezmierzone

kra e litewskie i ruskie otwarte zostały dla krakowskiego handlu, wskutek czego miasto
z dnia na ǳień porastało w ludność, w dostatki, w budowle — i czyniło się ednym ze
znacznie szych w świecie…

— Krzyżackie miasta też zacne — ozwał się znów gruby rybałt.
— By eno się do nich dostać — odpowieǳiał Maćko. — Byłby łup godny!
Lecz Powała myślał o czym innym, mianowicie, że młody Zbyszko, który tylko przez Niebezpieczeństwo

głupią zapalczywość zawinił, iǳie ednak ak wilkowi w garǳiel. Pan z Taczewa, srogi
i zawzięty w czasie wo ny, miał ednak w swych potężnych piersiach prawǳiwie gołębie
serce — że zaś lepie rozumiał od innych, co winowa cę czeka, więc zd ęła go nad nim
litość…

— Wagu ę się³³¹ i wagu ę — rzekł znów do księżny — czy mówić królowi, co się
stało, czy nie mówić. Jeśli Krzyżak się nie poskarży, to i nĳakie sprawy nie bęǳie, ale eśli
się ma skarżyć, to może by lepie wszystko pierwe powieǳieć, by pan nagłym gniewem
nie zagorzał…

— Krzyżak ak może kogo zgubić, to zgubi — odrzekła księżna — ale a przed-
tem rzekę młoǳieńcowi, żeby do naszego dworu przystał. Może też król nie tak sroǳe
dworzanina naszego ukarze.

To rzekłszy, zawołała Zbyszka, który dowieǳiawszy się, o co iǳie, zeskoczył z konia,
pod ął ą pod nogi i z na większą radością zgoǳił się być e dworzaninem, nie tyle dla
większego bezpieczeństwa, ile dlatego, że w ten sposób mógł blisko Danusi pozostać…

Powała zaś spytał tymczasem Maćka:
— A gǳie zamieszkacie?
— W gospoǳie.
— W gospodach z dawna nie masz żadnego mie sca.
— To pó ǳiem do kupca zna omka. Amyle a, może nas przenocu e…
— A a wam powiem tak: pó dźcie w gościnę do mnie. Bratanek wasz mógłby z dwo-

rzany³³² księżny na zamku zamieszkać, ale lepie mu bęǳie nie być królowi pod ręką. Co
się w pierwszym gniewie uczyni, tego się w drugim nie uczyni. Pewnie się przy tym roz-
ǳielicie dostatkiem, wozami i służbą, a na to potrzeba czasu. Wiecie! — dobrze wam
u mnie bęǳie i przezpiecznie³³³.

Maćko, lubo³³⁴ zaniepokoił się trochę tym, że Powała tak o ich bezpieczeństwie my-
śli, poǳiękował z wielką wǳięcznością i w echali do miasta. Lecz tu oba ze Zbyszkiem Miasto
zapomnieli znów na chwilę o troskach na widok cudów, które ich otoczyły. Na Litwie

³²⁸którym nie wolno było omĳać Krakowa, by nie pozbawić miasta licznych opłat — niektóre miasta posiadały
w średniowieczu przywile , określany ako „prawo składu”, zgodnie z którym kupcy nie mogli ich omĳać, lecz
przez określony czas musieli wystawiać tam swó towar na sprzedaż. [przypis edytorski]

³²⁹skrzęt (daw.) — krzątanina, ruch. [przypis edytorski]
³³⁰Władysław II Jagiełło — (ok. –), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od

małżeństwa z Jadwigą (). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez bi-
skupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowoǳił w bitwie pod Grunwaldem. [przypis
edytorski]

³³¹wagować się (daw.) — wahać się, zastanawiać się. [przypis edytorski]
³³²z dworzany — ǳiś popr.: z dworzanami. [przypis edytorski]
³³³przezpiecznie — ǳiś popr.: bezpiecznie. [przypis edytorski]
³³⁴lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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i na pograniczu wiǳieli tylko po edyncze zamki, a z miast znacznie szych edno Wil-
no — źle pobudowane i spalone, całe w popiele i gruzach, tu zaś kamienice kupieckie
częstokroć okazalsze były od tamte szego wielkoksiążęcego zamku. Wiele domów by-
ło wprawǳie drewnianych, ale i te ǳiwiły wyniosłością ścian i dachów oraz oknami
ze szklanych gomółek³³⁵ pooprawianych w ołów, które odbĳały tak blaski zachoǳącego
słońca, że można było mniemać, iż w domu est pożar. W ulicach bliższych rynku pełno
było ednak dworzyszcz³³⁶ z czerwone cegły albo zgoła³³⁷ kamiennych, wysokich, ozdo-
bionych przystawkami i czarnym krzyżowaniem³³⁸ po ścianach. Stały edne obok drugich
ak żołnierze w szyku, niektóre szerokie, drugie wąskie na ǳiewięć łokci³³⁹, ale strzeliste,
ze sklepionymi sieniami — często ze znakiem Boże Męki lub z obrazem Na świętsze
Panny nad bramą. Były ulice, na których widać było dwa szeregi domów, nad nimi pas
nieba, na dole drogę całkiem wymoszczoną kamieniami, a po obu bokach, ak okiem do -
rzeć, składy³⁴⁰ i składy — sowite³⁴¹ — pełne na przednie szych³⁴², częstokroć ǳiwnych
albo zupełnie nieznanych towarów, na które przywykły do ciągłe wo ny i brania łupu
Maćko spoglądał ednak nieco łakomym okiem. Lecz w eszcze większy poǳiw wpro-
waǳiły obydwóch gmachy publiczne: kościół Panny Marii w Rynku, sukiennice, ratusz
z olbrzymią piwnicą, w które sprzedawano piwo świdnickie, dżinghus, toż inne kościoły,
toż składy sukna, toż ogromne mercatorium³⁴³ przeznaczone dla kupców zagranicznych,
toż budynek, w którym zamykano wagę mie ską, toż postrzygalnie, łaźnie, topnie mieǳi,
topnie wosku, złota i srebra, browary, całe góry beczek koło tak zwanego Schrotamtu³⁴⁴
— słowem, dostatki i bogactwa, których nie obyty z miastem człowiek, choćby zamożny
właściciel „grodku”, wyobrazić sobie nawet nie umiał…

Powała zaprowaǳił Maćka i Zbyszka do swego domostwa przy ulicy Św. Anny, kazał
im dać izbę obszerną, polecił ich swym giermkom, sam zaś udał się na zamek, z któ-
rego wrócił na wieczerzę dość późną nocą. Wraz z nim przybyło kilku ego przy aciół
— i używa ąc obficie na winie i mięsie ucztowali wesoło, sam tylko gospodarz był akiś
zatroskany — a gdy wreszcie goście porozchoǳili się do domów, rzekł do Maćka:

— Gadałem z ednym kanonikiem, biegłym w piśmie i w prawie, któren powiada, że
zniewaga posła to sprawa gardłowa³⁴⁵. Proścież tedy Boga, by się Krzyżak nie skarżył…

Usłyszawszy to oba rycerze, lubo przy uczcie przebrali nieco miarę, ednakże udali się
na spoczynek nie z tak uż wesołym sercem. Maćko nie mógł nawet zasnąć i po nie akim
czasie, gdy się uż pokładli, ozwał się do bratańca:

— Zbyszku?
— A co?
— Bo tak pomiarkowawszy wszystko, myślę wszelako³⁴⁶, że ci głowę utną.
— Myślicie? — spytał Zbyszko sennym głosem.
I obróciwszy się do ściany, zasnął smaczno, gdyż był utruǳon drogą…

  
Nastepnego dnia oba rycerze z Bogdańca wraz z Powałą³⁴⁷ udali się na ranną mszę do
katedry, tak dla nabożeństwa, ak i dlatego, by wiǳieć dwór i gości, którzy schoǳili się
na zamek. Jakoż po droǳe uż Powała spotkał mnóstwo zna omych, a mięǳy nimi wielu
rycerzy sławnych w kra u i za granicą, na których z poǳiwem patrzył młody Zbyszko,

³³⁵gomółka — niewielka, okrągła szybka. [przypis edytorski]
³³⁶dworzyszcze (daw.) — gmach, okazały budynek. [przypis edytorski]
³³⁷zgoła (daw.) — nawet. [przypis edytorski]
³³⁸krzyżowanie — dekorac a architektoniczna w postaci krzyżu ących się belek na fasaǳie budynku. [przypis

edytorski]
³³⁹łokieć — dawna miara długości, w przybliżeniu odległość od stawu łokciowego do dłoni, ok. - cm.

[przypis edytorski]
³⁴⁰skład — tu: sklep. [przypis edytorski]
³⁴¹sowity (daw.) — obfity, bogaty. [przypis edytorski]
³⁴²najprzedniejszy (daw.) — na lepszy, na wyższe akości. [przypis edytorski]
³⁴³mercatorium (z łac.) — dom kupców. [przypis edytorski]
³⁴⁴Schrotamt — urząd przeładunku beczek winnych. [przypis edytorski]
³⁴⁵sprawa gardłowa — sprawa, w które grozi kara śmierci. [przypis edytorski]
³⁴⁶wszelako (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
³⁴⁷Mikołaj Powała z Taczewa — (ok.  – ok. ), rycerz i dyplomata, powołany do rady wo enne przed

bitwą pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
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obiecu ąc sobie w duszy, że eśli sprawa z Lichtensteinem u ǳie mu na sucho, to bęǳie się
starał im wyrównać w męstwie i we wszystkich cnotach. Jeden z tych rycerzy, Toporczyk,
krewny kasztelana krakowskiego, powieǳiał im nowinę o powrocie z Rzymu Wo ciecha
Jastrzębca³⁴⁸, scholastyka, który eźǳił do papieża Bonifacego IX³⁴⁹ z listem królewskim,
zaprasza ącym na chrzciny do Krakowa. Bonifacy przy ął zaprosiny, a akkolwiek wyraził
wątpliwość, czy bęǳie mógł przybyć własną osobą, upoważnił posła, aby w ego imieniu
trzymał do chrztu ma ące się naroǳić ǳiecię, a zarazem prosił, by w dowód osobliwsze
ego miłości dla obo ga królestwa ǳiecku nadano imię Bonifacy lub Bonifac a.

Mówiono także o bliskim przy eźǳie króla węgierskiego Zygmunta i spoǳiewano
się go na pewno. Zygmunt bowiem przy eżdżał i proszony, i nieproszony, zawsze gdy
zdarzyła się sposobność akowychś odwieǳin, uczt i gonitw³⁵⁰, w których z zamiłowa-
niem brał uǳiał, pragnąc zasłynąć po świecie i ako władca, i ako śpiewak, i ako eden
z pierwszych rycerzy. Powała, Zawisza z Garbowa³⁵¹, Dobko z Oleśnicy, Naszan i inni
podobne miary mężowie z uśmiechem wspominali sobie, ako za poprzednich bytności
Zygmunta król Władysław prosił ich po cichu, aby na turnie u nie nacierali zbyt ostro
i oszczęǳali „węgierskiego gościa”, którego znana w świecie próżność była tak wielka, że
w razie niepowoǳenia wyciskała mu łzy z oczu. Lecz na większe za ęcie mięǳy rycer-
stwem buǳiły sprawy Witoldowe³⁵². Rozpowiadano cuda o wspaniałości owe kolebki,
ulane ze szczerego srebra, którą od Witolda i żony ego Anny przywieźli w darze kniazie
i bo arzyni³⁵³ litewscy. Potworzyły się, ako zwykle przed nabożeństwem, gromadki lu-
ǳi opowiada ące sobie nowiny. W edne z nich Maćko, posłyszawszy o kolebce, zabrał
głos i opisywał kosztowność daru, ale więce eszcze opowiadał o zamierzone ogromne
wyprawie Witolda przeciw Tatarom, gdyż zarzucano go o nią pytaniami. Wyprawa była
prawie gotowa, albowiem ogromne wo ska ruszyły uż na wschód Rusi; gdyby się zaś
udała, rozciągnęłaby zwierzchnictwo króla Jagiełły³⁵⁴ niemal na pół świata, aż do niezna-
nych głębin az atyckich, po granice Pers i i brzegi Aralu³⁵⁵. Maćko, który poprzednio był
blisko osoby Witolda i mógł znać ego zamiary, umiał o nich rozpowiadać dokładnie,
a nawet i tak wymownie, że zanim zaǳwoniono na mszę, przed wschodami³⁵⁶ katedry
utworzył się naokół niego krąg ciekawych. Szło — mówił — po prostu o wyprawę krzy-
żową³⁵⁷. Sam Witold, chociaż go piszą wielkim kniaziem, rząǳi przecie Litwą z ramienia
Jagiełły i est tylko wielkorządcą, zasługa wiec spadnie na króla. I co za chwała bęǳie dla Wo na, Religia
nowo ochrzczone Litwy i dla potęgi Polski, gdy połączone wo ska poniosą Krzyż w takie
strony, w których, eśli wspomina ą imię Zbawiciela, to chyba dlatego, by mu bluźnić,
i w których nie postała dotąd noga Polaka ni Litwina! Wypęǳony Tochtamysz³⁵⁸, gdy go

³⁴⁸Wojciech Jastrzębiec — (–), biskup krakowski (–) i poznański (–), kanclerz ko-
ronny, przed osiągnięciem godności biskupie czynny na dworze Władysława Jagiełły. [przypis edytorski]

³⁴⁹Bonifacy IX — Pietro Tomacelli (ok. –), papież od , poparł Polskę, gdy walczyła z krzyżakami.
[przypis edytorski]

³⁵⁰gonitwy — tu: turnie rycerski. [przypis edytorski]
³⁵¹Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
³⁵²Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

³⁵³bojarzyn a. bojar — rycerz, szlachcic ruski, wołoski lub litewski. [przypis edytorski]
³⁵⁴Władysław II Jagiełło — (ok. –), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od

małżeństwa z Jadwigą (). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez bi-
skupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowoǳił w bitwie pod Grunwaldem. [przypis
edytorski]

³⁵⁵Aral — Jezioro Aralskie, dawnie określane ako morze, leżące w ǳisie szym Kazachstanie i Uzbekistanie.
[przypis edytorski]

³⁵⁶wschody (daw.) — schody. [przypis edytorski]
³⁵⁷wyprawa krzyżowa— tu: wyprawa wo enna przeciw poganom, ma ąca zmusić ich siłą do chrztu. Określenie

to stosowano w szczególności wobec kruc at, ma ących na celu zdobycie na muzułmanach mie sca naroǳin
Chrystusa. W szerszym sensie odnosiło się także do innych walk z niechrześcĳanami. [przypis edytorski]

³⁵⁸Tochtamysz — (zm. ) chan tatarskie Złote Ordy w latach –, pokonany przez Timura zbiegł
na Litwę, skąd bezskutecznie starał się oǳyskać właǳę. [przypis edytorski]
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polskie i litewskie wo ska posaǳą na nowo na utraconym kapczackim³⁵⁹ tronie, uzna się
„synem” króla Władysława i ako obiecał, wraz z całą Złotą Ordą³⁶⁰ pokłoni się Krzyżowi.

Słuchano z natężeniem tych słów, lecz wielu nie wieǳiało dobrze, o co choǳi, komu
Witold ma pomagać, przeciw komu wo ować — więc niektórzy poczęli pytać:

— Powiada cie wyraźnie, z kim wo na?
— Z kim? Z Tymurem Chromym³⁶¹ — odrzekł Maćko.
Nastała chwila milczenia. O uszy rycerstwa zachodniego odbĳały się wprawǳie nie-

ednokrotnie nazwy Ord Złotych, Sinych, Azowskich i rozmaitych innych, ale sprawy
tatarskie i wo ny domowe mięǳy po edynczymi Ordami nie były mu dobrze wiadome.
Natomiast nie znalazłbyś ani ednego człowieka w ówczesne Europie, który by nie sły-
szał o straszliwym Tymurze Chromym, czyli Tamerlanie, którego imię powtarzano z nie-
mnie szą trwogą niż niegdyś imię Attyli. Był to przecie „pan świata” i „pan czasów” —
władca dwuǳiestu siedmiu zawo owanych państw, władca Rusi Moskiewskie ³⁶², władca
Sybiru, Chin po Indie, Bagdadu, Ispahanu, Aleppu³⁶³, Damaszku³⁶⁴ — którego cień pa-
dał przez piaski arabskie na Egipt a przez Bosfor na Cesarstwo Greckie — tępiciel luǳkie-
go roǳa u, potworny budowniczy piramid z czaszek luǳkich, zwycięzca we wszystkich
bitwach, niezwyciężony w żadne , „pan dusz i ciał”. Tochtamysz przez niego posaǳon est
na tronie Złote i Sine Ordy — i uznan „synem”. Lecz gdy właǳtwo ego rozciągnęło
się od Aralu do Krymu, przez więce ziem, niż ich było w reszcie Europy, „syn” chciał
być władcą niepodległym — za co „ ednym palcem” strasznego o ca pozbawion tronu
uciekł do litewskiego rządcy, wzywa ąc go o pomoc. Jego to właśnie zamierzył Witold
wprowaǳić na powrót na państwo, ale aby to uczynić, trzeba się było wpierw zmierzyć
ze światowładnym Kulawcem.

Z tego też powodu imię ego silne na słuchaczach sprawiło wrażenie — i po chwili
milczenia eden z na starszych rycerzy, Wo ciech z Jagłowa, rzekł:

— Nie z byle kim sprawa.
— A o byle co — ozwał się roztropnie Mikoła z Długolasu. — Bo czy tam za ǳiesiątą

ziemią bęǳie Tochtamysz, czy akowyś Kutłuk panował synom Beliala³⁶⁵, cóż nam z tego
przy ǳie?

— Tochtamysz wiarę chrześcĳańską by przy ął — odpowieǳiał Maćko.
— Przy ąłby albo nie przy ął. Zali można psubratom wierzyć, którzy Chrystusa nie

wyznawa ą? — Lecz dla imienia Chrystusowego goǳi się polec — odparł Powała.
— I dla czci rycerskie — dodał Toporczyk, krewny kasztelana. — Są przecie mięǳy

nami tacy, którzy pó dą. Pan Spytko z Melsztyna³⁶⁶ młodą ma żonę i umiłowaną, a dlatego
uż do kniazia Witolda pociągnął.

— Bo i nie ǳiwno — wtrącił Jaśko z Naszan — choćbyś miał na bezecnie szy grzech
na duszy, odpust³⁶⁷ za taką wo nę pewny i zbawienie pewne.

— A sława po wieki wieków — rzekł znów Powała z Taczewa. — Jak wo na, to wo na,
a że nie byle z kim, to lepie . Tymur świat zawo ował i ma dwaǳieścia siedem królestw
pod sobą. Toż by była chwała dla naszego narodu, żebyśmy go starli.

³⁵⁹tron kapczacki — właǳa nad Ordą Kipczacką, szerze znaną ako Złota Orda. Było to dawne państwo
mongolsko-tatarskie w okolicach gór Kaukazu i dorzecza Wołgi. Orda stanowiła coś pośredniego mięǳy zmi-
litaryzowanym państwem a formą organizac i wo skowe . [przypis edytorski]

³⁶⁰Złota Orda — dawne państwo mongolsko–tatarskie w okolicach gór Kaukazu i dorzecza Wołgi. Orda była
czymś pośrednim mięǳy zmilitaryzowanym państwem a formą organizac i wo skowe . [przypis edytorski]

³⁶¹Timur Chromy — znany też ako Tamerlan, (–), chan Złote Ordy i twórca wielkiego mongolsko–
tatarskiego imperium, które rozpadło się po ego śmierci. [przypis edytorski]

³⁶²władca Rusi Moskiewskiej — tereny ǳisie sze Ros i (Ruś Moskiewska) i Ukrainy (Ruś Kĳowska) były
w średniowieczu pod właǳą Tatarów. [przypis edytorski]

³⁶³Aleppo — miasto na skra u Pustyni Syry skie . [przypis edytorski]
³⁶⁴Damaszek — stolica Syrii. [przypis edytorski]
³⁶⁵synowie Beliala — przen. poganie; Belial a. Baal — bożek pogański wspominany w Starym Testamencie.

[przypis edytorski]
³⁶⁶Spytko z Melsztyna — (–), wo ewoda krakowski, poległ w bitwie z Tatarami nad Worsklą. [przypis

edytorski]
³⁶⁷odpust — w religii katolickie darowanie bądź zmnie szenie kary za grzechy, które zostały uż odpuszczone.

[przypis edytorski]
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— Dlaczegoby nie? — odrzekł Toporczyk — choćby i sto królestw posiadał, niech
się go inni bo ą, ale nie my! Godnie mówicie! Skrzyknąć by eno z ǳiesięć tysięcy ko-
pĳników³⁶⁸ dobrych — to i świat prze ǳiem.

— A któryż naród ma Chromego³⁶⁹ pokonać, eśli nie nasz?…
Tak rozmawiali rycerze, a Zbyszko aż się zǳiwił, że przedtem nigdy nie przyszła mu

ochota pociągnąć z Witoldem w ǳikie stepy… Ale za czasu pobytu w Wilnie chciało mu
się wiǳieć Kraków, dwór, wziąć uǳiał w gonitwach rycerskich, a teraz pomyślał, że tu
znaleźć może niesławę i sąd, tam zaś w na gorszym razie znalazłby śmierć pełną chwały…

Lecz stuletni Wo ciech z Jagłowa, któremu ze starości trzęsła się uż szy a, ale który
rozum miał odpowiedni wiekowi, oblał zimną wodą ochotę rycerzy:

— Głupiście — rzekł. — Zali to żaden z was nie słyszał, że wizerunek Chrystusów³⁷⁰ Proroctwo
przemówił do królowe , a eżeli sam Zbawiciel do takie dopuszcza ą poufałości, czemu
by Duch Święty, który est trzecią Tró cy osobą, miał na nią być mnie miłościw. Przez
to ona przyszłe rzeczy wiǳi, akoby się przed nią ǳiały, i mówiła tak…

Tu zatrzymał się i przez chwilę trząsł głową, a następnie rzekł:
— Zapomniałem, co powieǳiała, ale zaraz sobie przypomnę.
I począł się namyślać, oni zaś czekali w skupieniu, albowiem powszechne było mnie-

manie, że królowa wiǳi przyszłe zdarzenia.
— Aha! — rzekł wreszcie — użem się obaczył³⁷¹! Królowa powieǳiała, że gdyby

wszystko rycerstwo tute sze poszło z kniaziem Witoldem na Chromego, tedy byłaby moc
pogańska skruszona. Ale to nie może być, dla niepoczciwości panów chrześcĳańskich.
Trzeba granic pilnować i od Czechów, i od Węgrzynów, i od Zakonu, bo nikomu ufać
nie można. Gdy zaś garść eno Polaków z Witoldem pó ǳie, pokona go Tymur Kulawy
albo ego wo ewodowie, którzy ćmom³⁷² nieprzeliczonym przywoǳą…

— Przecie teraz est spokó — ozwał się Toporczyk — i sam Zakon da e podobno
akowąś pomoc Witoldowi. Nie mogą nawet Krzyżacy inacze uczynić, choćby dla wstydu
— żeby O cu Świętemu pokazać, iże z pogany walczyć gotowi. Prawią³⁷³ też dworscy³⁷⁴,
że Kuno Lichtenstein nie tylko dla krzcin, ale i dla narad z królem tu bawi…

— A oto i on! — zawołał ze zǳiwieniem Maćko.
— Prawda! — rzekł ogląda ąc się Powała. — Dalibóg³⁷⁵ on! Krótko bawił³⁷⁶ u opata

i musiał chyba do dnia³⁷⁷ z Tyńca wy echać.
— Jakoś mu było pilno — odrzekł posępnie Maćko.
Tymczasem Kuno Lichtenstein przeszedł koło nich. Maćko poznał go po krzyżu wy-

szytym na płaszczu, ale on nie poznał ni ego, ni Zbyszka, gdyż wiǳiał ich poprzednio
w hełmach, z hełmu zaś, nawet przy otwarte przyłbicy, widać było tylko małą część twa-
rzy rycerza. Przechoǳąc skinął głową Powale z Taczewa i Toporczykowi, po czym wraz ze
swymi giermkami począł wstępować po schodach do katedry krokiem poważnym i peł-
nym ma estatu.

Wtem ozwały³⁷⁸ się ǳwony, płosząc stada kawek i gołębi gnieżdżących się po wieżach
a zarazem ozna mia ąc, iż msza niebawem się rozpocznie. Maćko i Zbyszko weszli razem
z innymi do kościoła, nieco zaniepoko eni szybkim powrotem Lichtensteina. Lecz star-
szy rycerz niepokoił się więce ³⁷⁹, albowiem uwagę młodszego pochłonął całkowicie dwór
królewski. Zbyszko nigdy w życiu nie wiǳiał nic równie świetnego ak ten kościół i to ze-
branie. Na prawo i na lewo otaczali go na znakomitsi mężowie Królestwa, słynni w raǳie
lub bo u. Wielu, których rozum przeprowaǳił małżeństwo W. Księcia Litwy z cudną,

³⁶⁸kopĳnicy — ciężka azda uzbro ona w kopie i miecze. [przypis edytorski]
³⁶⁹Chromy— przydomek Timura (Tamerlana) (-), chana Złote Ordy i twórcy wielkiego mongolsko–

tatarskiego imperium, które rozpadło się po ego śmierci. [przypis edytorski]
³⁷⁰wizerunek Chrystusów (daw.) — wizerunek Chrystusowy, wizerunek Chrystusa. [przypis edytorski]
³⁷¹jużem się obaczył — uż sobie przypomniałem. [przypis edytorski]
³⁷²ćma (daw.) — mrowie, tłum. [przypis edytorski]
³⁷³prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
³⁷⁴dworscy — luǳie należący do dworu. [przypis edytorski]
³⁷⁵dalibóg (daw.) — naprawdę, słowo da ę. [przypis edytorski]
³⁷⁶bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
³⁷⁷do dnia — rano. [przypis edytorski]
³⁷⁸ozwać się (daw.) — odezwać się. [przypis edytorski]
³⁷⁹więcej — barǳie . [przypis edytorski]
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młoǳiuchną królową polską³⁸⁰, uż pomarło, ale niektórzy żyli eszcze, i na tych spoglą-
dano ze czcią naǳwycza ną. Nie mógł się napatrzyć młody rycerz wspaniałe postaci Jaśka
z Tęczyna³⁸¹, kasztelana krakowskiego, w które łączyła się surowość z powagą i prawo-
ścią; poǳiwiał mądre i stateczne twarze innych ra ców³⁸² lub potężne oblicza rycerskie,
z włosami równo przyciętymi nad brwią, a spływa ącymi w długich kęǳiorach z boków
głowy i z tyłu. Niektórzy nosili siatki na głowach, niektórzy tylko przepaski utrzymu ące
w łaǳie włosy. Goście zagraniczni, posłowie króla rzymskiego, czescy, węgierscy i ra-
kuscy³⁸³, oraz ich przyboczni ǳiwili na większą wykwintnością ubiorów; kniazie³⁸⁴ i bo-
arzynowie³⁸⁵ litewscy przy boku króla zosta ący, pomimo lata i gorących dni, mieli na
sobie dla okazałości szuby³⁸⁶ podbite futrem kosztownym; kniazie ruscy, w szatach sztyw-
nych a szerokich, wyglądali na tle ścian i złoceń kościelnych ak obrazy bizantyńskie³⁸⁷.
Lecz z na większą ciekawością oczekiwał Zbyszko we ścia króla i królowe i tłoczył się, ile
mógł, ku stallom³⁸⁸, za którymi w pobliżu ołtarza widać było dwie poduszki z czerwone-
go aksamitu, królestwo³⁸⁹ bowiem słuchali mszy zawsze na klęczkach. Jakoż nie czekano
długo: król wszedł pierwszy drzwiami od zakrystii i zanim doszedł przed ołtarz, można Król
mu się było dobrze przypatrzyć. Włosy miał czarne, zwichrzone i rzednie ące nieco nad
czołem, długie, po bokach założone za uszy, twarz smagłą³⁹⁰, całkiem ogoloną, nos gar-
baty i dość spiczasty, koło ust zmarszczki, oczki czarne, małe, świecące, którymi rzucał na
wszystkie strony, akby chciał, zanim do ǳie przed ołtarz, porachować wszystkich luǳi
w kościele. Oblicze ego miało wyraz dobrotliwy, ale zarazem i czu ny, człowieka który
wyniesion przez fortunę nad własne spoǳiewanie, musi myśleć ustawicznie³⁹¹ o tym,
czy ego postępki odpowiada ą godności, i który obawia się złośliwych przygan³⁹². Ale
właśnie dlatego była w ego twarzy i ruchach akby pewna niecierpliwość. Łatwo było
odgadnąć, że gniew ego musi być nagły, straszny i że est to zawsze ten sam książę, który
swego czasu, zniecierpliwiony matactwami Krzyżaków, wołał do ich wysłanników: „Ty
do mnie z pergaminem, a a do ciebie z ǳidą!”

Lecz uż teraz tę przyroǳoną zapalczywość hamowała wielka i szczera pobożność.
Nie tylko świeżo nawróceni kniazie litewscy, ale i pobożni z ǳiada praǳiada wielmoże
polscy budowali się widokiem króla w kościele. Często on, odrzuciwszy poduszkę, klę-
kał dla większego umartwienia na gołych kamieniach; często, wzniósłszy ręce do góry,
trzymał e wzniesione dopóty, dopóki mu same nie opadły ze zmęczenia. Słuchał na -
mnie trzech mszy ǳiennie i słuchał ich niemal z chciwością. Odkrycie kielicha i odgłos
ǳwonka na Podniesienie³⁹³ napełniały zawsze duszę ego uniesieniem, zachwytem, roz-
koszą i przestrachem. Po skończone mszy wychoǳił z kościoła akby zbuǳon ze snu,
uspoko ony, łagodny, i dworzanie wcześnie zwieǳieli się, że wówczas na lepie est go
prosić czy o przebaczenie, czy o dary.

Jadwiga³⁹⁴ weszła przez drzwi od zakrystii. U rzawszy ą, rycerze bliżsi stallów, ak-
kolwiek msza się eszcze nie zaczęła, poklękali natychmiast, mimo woli odda ąc e cześć
ak święte . Zbyszko uczynił to samo, albowiem w całym tym zgromaǳeniu nikt nie
wątpił, że ma naprawdę przed sobą świętą, które obrazy będą zdobiły z czasem ołtarze

³⁸⁰królową polską — mowa o królowe Jadwiǳe. [przypis edytorski]
³⁸¹Jaśko z Tęczyna— syn Jędrze a z Tęczyna, wo ewody krakowskiego i sandomierskiego, kasztelan krakowski.

[przypis edytorski]
³⁸²rajca (daw.) — radny. [przypis edytorski]
³⁸³rakuski (daw.) — austriacki. [przypis edytorski]
³⁸⁴kniaź — książę. [przypis edytorski]
³⁸⁵bojarzyn a. bojar — rycerz, szlachcic litewski, ruski lub wołoski. [przypis edytorski]
³⁸⁶szuba (daw.) — szerokie okrycie wierzchnie. [przypis edytorski]
³⁸⁷obrazy bizantyjskie — malarstwo religĳne w prawosławnym Bizanc um cechowało się surowością i dosto-

eństwem. [przypis edytorski]
³⁸⁸stalle — zdobione ławki w prezbiterium, blisko ołtarza, przeznaczone głównie dla duchownych. [przypis

edytorski]
³⁸⁹królestwo — tu: król i królowa. [przypis edytorski]
³⁹⁰smagły — o ciemne , oliwkowe cerze. [przypis edytorski]
³⁹¹ustawicznie (daw.) — ciągle. [przypis edytorski]
³⁹²przygana (daw.) — krytyka, zarzut. [przypis edytorski]
³⁹³Podniesienie — część mszy św., gdy kapłan ukazu e wiernym Ciało i Krew Chrystusa. [przypis edytorski]
³⁹⁴Jadwiga — (ok. –), córka Ludwika Węgierskiego, w  koronowana na króla Polski (prawo

nie przewidywało wówczas koronac i królowe ), w  poślubiła Władysława Jagiełłę, co dało początek unii
polsko-litewskie . [przypis edytorski]
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kościelne. Szczególnie od kilku lat, surowe, pokutnicze życie Jadwigi sprawiło, że obok
czci, winne królowe , oddawano e cześć niemal religĳną. Z ust do ust mięǳy panami
i ludem choǳiły głosy o cudach spełnianych przez królowę. Mówiono, iż dotknięcie e
dłoni leczyło chorych: luǳie pozbawieni właǳy w rękach i nogach oǳyskiwali ą po
włożeniu starych szat królowe . Wiarogodni świadkowie zapewniali, iż słyszeli na własne
uszy, ak raz Chrystus przemówił do nie z ołtarza. Czcili ą na klęczkach monarchowie
zagraniczni, czcił i obawiał się ą obrazić nawet hardy Zakon krzyżacki. Papież Bonifacy IX
nazywał ą świątobliwą i wybraną córką Kościoła. Świat patrzał na e postępki i pamiętał,
że to ǳiecię domu Andegaweńskiego i polskich Piastów, że ta córka potężnego Ludwi-
ka³⁹⁵, wychowanka na świetnie szego dworu, a wreszcie na pięknie sza z ǳiewic na ziemi,
zrzekła się szczęścia, zrzekła się pierwsze ǳiewicze miłości³⁹⁶ i poślubiła ako królowa
„ǳikiego” księcia Litwy, aby wraz z nim skłonić do stóp Krzyża ostatni pogański naród
w Europie. Czego nie dokazały siły wszystkich Niemców, potęga Zakonu, wyprawy krzy-
żowe, morze przelane krwi — tego dokazało edno e słowo. Nigdy chwała apostolstwa
nie opromieniła młodszego i cudnie szego czoła — nigdy apostolstwo nie połączyło się
z takim poświęceniem — nigdy niewieścia piękność nie zaświeciła taką anielską dobrocią
i takim cichym smutkiem.

Opiewali ą też minstrele³⁹⁷ na wszystkich dworach Europy; z eżdżali się do Krakowa
rycerze z na odlegle szych ziem, by wiǳieć tę polską królowę, kochał ą ak źrenicę oka e
własny naród, któremu przez związek z Jagiełłą przymnożyła potęgi i sławy. Jedna tylko
wielka troska zaciążyła nad nią i nad narodem — oto te wybrance swo e Bóg odmawiał
przez długie lata potomstwa.

Lecz gdy nareszcie i ta niedola minęła, radosna wieść o uproszonym błogosławień-
stwie rozbiegła się ak błyskawica od Bałtyku po Morze Czarne, po Karpaty i napełniła
weselem wszystkie ludy olbrzymiego państwa. Z wy ątkiem stolicy krzyżackie przy ęto
ą radośnie nawet po dworach zagranicznych. W Rzymie śpiewano Te Deum³⁹⁸. W zie-
miach polskich utrwaliło się ostatecznie mniemanie, że o co „święta pani” Boga poprosi,
to stanie się nieodmiennie.

Przychoǳili więc do nie luǳie błagać, by uprosiła im zdrowie, przychoǳili wysłańcy
od ziem i powiatów, by w miarę potrzeby modliła się to o deszcz, to o pogodę na żniwa,
to o szczęśliwą kośbę³⁹⁹, to o pomyślne miodobranie, to o obfitość ryby w eziorach, to
o zwierza w lasach. Groźni rycerze z nadgranicznych zamków i grodków, którzy przy ętym
od Niemców zwycza em trudnili się zbó nictwem lub wo ną mięǳy sobą, na edno e
napomnienie wkładali miecze do pochew, puszczali eńców bez okupu, zwracali zagarnięte
stada i podawali sobie dłonie do zgody. Wszelka niedola, wszelkie ubóstwo cisnęło się
do bram krakowskiego zamku. Czysty duch e przenikał w serca luǳkie, łagoǳił los
niewolników, dumę panów, surowość sęǳiów i unosił się ak świt szczęścia, ak anioł
sprawiedliwości i spoko u nad całą krainą.

Wszyscy też z bĳącymi sercami oczekiwali dni błogosławieństwa.
Rycerze pilnie spoglądali na postać królowe , aby z e kształtów wywnioskować, ak

długo przy ǳie im czekać na przyszłego ǳieǳica lub przyszłą ǳieǳiczkę tronu. Ksiąǳ
biskup krakowski Wysz⁴⁰⁰, który był zarazem na biegle szym w kra u, a słynnym i za
granicą lekarzem, nie zapowiadał eszcze rychłego połogu⁴⁰¹, eśli zaś czyniono przy-
gotowania, to dlatego, że zwycza em wieku było rozpoczynać wszelkie uroczystości ak
na wcześnie , a przeciągać e przez całe tygodnie. Jakoż postać pani, lubo⁴⁰² podana nie- Pokora, Stró
co naprzód⁴⁰³, zachowała dotychczas dawną wysmukłość. Oǳież nosiła aż nazbyt prostą.

³⁹⁵Ludwik Węgierski — węg. La os I Nagy, Ludwik I Wielki (–), król Węgier w latach –,
król Polski w latach –, o ciec Jadwigi. [przypis edytorski]

³⁹⁶zrzekła się pierwszej ǳiewiczej miłości — mowa o Wilhelmie Habsburgu zwanym Uprze mym (ok. –
). [przypis edytorski]

³⁹⁷minstrel (daw.) — śpiewak, poeta. [przypis edytorski]
³⁹⁸Te Deum — hymn znany od czasów wczesnochrześcĳańskich, głoszący chwałę Boga (Ciebie, Boże, wysła-

wiamy). [przypis edytorski]
³⁹⁹kośba (daw.) — żniwa. [przypis edytorski]
⁴⁰⁰Piotr Wysz Radoliński — (ok. –), biskup krakowski od , poznański od , przeniesiony na

to drugie stanowisko na skutek intryg dworskich, wykonawca testamentu królowe Jadwigi. [przypis edytorski]
⁴⁰¹połóg — około sześciotygodniowy okres po poroǳie. [przypis edytorski]
⁴⁰²lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁴⁰³podana nieco naprzód — nieznacznie pochylona do przodu. [przypis edytorski]
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Niegdyś — wychowana na świetnym dworze i pięknie sza od wszystkich współczesnych
księżniczek — kochała się w kosztownych tkaninach, w łańcuchach, perłach, w złotych
manelach⁴⁰⁴ i pierścieniach, obecnie — a nawet od lat uż kilku — nie tylko nosiła szaty
mniszki, ale przysłaniała nawet i twarz z obawy, by myśl o własne piękności nie wzbuǳi-
ła w nie pychy światowe ⁴⁰⁵. Próżno Jagiełło, dowieǳiawszy się o odmiennym e stanie,
polecił w uniesieniu radości, by łożnicę przyozdobiła złotogłowiem⁴⁰⁶, bisiorem⁴⁰⁷ i kle -
notami. Odpowieǳiała, że wyrzekłszy się z dawna okazałości pamięta, iż pora złogów⁴⁰⁸
bywa częstokroć porą śmierci, a więc nie wśród kle notów, ale w ciche pokorze powinna
przy ąć łaskę, którą ą Bóg nawieǳa.

Złoto i kle noty szły tymczasem na Akademię⁴⁰⁹ lub na wysyłanie nowo ochrzczone
młoǳieży litewskie do zagranicznych uniwersytetów.

Królowa zgoǳiła się tylko w tym zmienić zakonny pozór⁴¹⁰, iż od czasu ak naǳie a
macierzyństwa stała się zupełną pewnością, nie przysłaniała więce twarzy, słusznie mnie-
ma ąc, że nie przystoi e od te chwili stró pokutnicy…

Jakoż wszystkie oczy spoczęły teraz z miłością na tym cudnym obliczu, któremu ni
złoto, ni drogie kamienie nie mogły przydać ozdoby. Królowa szła zwolna od drzwi za-
krystii ku ołtarzowi, ma ąc oczy wzniesione do góry, w edne ręce książkę, w drugie
różaniec. Zbyszko u rzał liliową⁴¹¹ twarz, niebieskie źrenice, rysy po prostu anielskie,
pełne spoko u, dobroci, miłosierǳia, i serce poczęło mu bić ak młotem. Wieǳiał on, że
z rozkazania Bożego powinien kochać i swego króla, i swo ą królową, i miłował ich po
swo emu, ale teraz serce zawrzało mu nagle miłością wielką, która powsta e nie z nakazu,
ale bucha sama przez się ak płomień, a est zarazem i czcią na większą, i pokorą, i chęcią
ofiary. Młody był i porywczy rycerz Zbyszko, więc chwyciła go zaraz chęć, by tę mi-
łość i wierność poddanego rycerza akoś okazać, coś dla nie uczynić, gǳieś lecieć, kogoś
popłatać⁴¹², coś zdobyć i samemu przy tym karkiem nałożyć. „Pó dę chyba z kniaziem
Witoldem — mówił sobie — bo akże święte Pani usłużę, skoro nie masz nigǳie blisko
wo ny?” Nie przyszło mu nawet do głowy, by można inacze usłużyć niż mieczem, roha-
tyną⁴¹³ lub toporem, ale za to gotów był sam eden na całą potęgę Tymura Chromego
uderzyć. Chciało mu się zaraz po mszy siąść na koń i coś zacząć. Co? sam nie wieǳiał.
Wieǳiał tylko, że nie wytrzyma, że go palą ręce i pali się w nim dusza cała…

Zapomniał też znów całkiem o niebezpieczeństwie, które mu groziło. Zapomniał na-
wet chwilowo i Danusi — a gdy przyszła mu ona na myśl z powodu ǳiecinnych śpiewów,
które nagle ozwały się w kościele, miał poczucie, że „to co innego”. Danusi przyrzekł
wierność, przyrzekł trzech Niemców — i tego dotrzyma, ale przecie królowa est ponad
wszystkie niewiasty — i gdy pomyślał, ilu by dla królowe chciał zabić — u rzał przed
sobą całe zastępy pancerzy, hełmów, piór strusich, pawich, i czuł, że wedle chęci eszcze
by tego było za mało…

Tymczasem nie spuszczał z nie oka, rozmysla ąc w wezbranym sercu, aką by ą uczcić Modlitwa
modlitwą, sąǳił bowiem, że za królową byle ak modlić się nie można. Umiał powieǳieć
Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen Tuum⁴¹⁴ — tego bowiem wyuczył go
pewien anciszkanin w Wilnie, ale być może, że zakonnik sam więce nie umiał, być
może, że Zbyszko reszty zapomniał, dość że całego ”O cze nasz” wyrecytować nie mógł.
Teraz ednak począł powtarzać w kółko tych kilka słów, które w ego duszy znaczyły: „Da
nasze umiłowane pani zdrowie i życie, i szczęście — i więce o nią dba niż o wszystko

⁴⁰⁴manela (daw.) — złota bransoleta. [przypis edytorski]
⁴⁰⁵światowy (daw.) — świecki. [przypis edytorski]
⁴⁰⁶złotogłów — kosztowna tkanina ze złotą nicią. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷bisior — cienka i kosztowna tkanina, edwab morski. [przypis edytorski]
⁴⁰⁸złogi — tu: poród. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹Akademia Krakowska — założona w  w Kazimierzu z fundac i Kazimierza III Wielkiego, odnowiona

w  w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundac i Jadwigi Andegaweńskie , od  funkc onu e pod
nazwą Uniwersytet Jagielloński. [przypis edytorski]

⁴¹⁰pozór (daw.) — wygląd zewnętrzny. [przypis edytorski]
⁴¹¹liliowa — tu: biała ak lilia. [przypis edytorski]
⁴¹²popłatać — pociąć mieczem, posiekać. [przypis edytorski]
⁴¹³rohatyna (z ukr.) — włócznia z grotem zaopatrzonym w hak, aby po wbiciu trudnie ą było wyciągnąć.

[przypis edytorski]
⁴¹⁴Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen Tuum (łac.) — O cze nasz, któryś est w niebie, święć się

imię Two e. [przypis edytorski]
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inne”. Że zaś to mówił człowiek, nad którego własną głową wisiał sąd i kara — przeto
w całym kościele nie było szczersze modlitwy…

Po skończone mszy myślał Zbyszko, że gdyby mu wolno było stanąć przed królową,
upaść przed nią na twarz i ob ąć e stopy, to niechby potem nawet koniec świata nastąpił,
ale po pierwsze mszy wyszła druga, potem trzecia, a następnie pani odeszła do swoich
komnat, zwykle bowiem suszyła⁴¹⁵ aż do południa i umyślnie nie brała uǳiału w wesołych
śniadaniach, przy których dla uciechy króla i gości występowali trefnisie⁴¹⁶ i kuglarze.
Natomiast przed Zbyszkiem po awił się stary rycerz z Długolasu i wezwał go do księżny.

— Bęǳiesz posługiwał przy śniadaniu mnie i Danusi ako mó dworzanin — rzekła
księżna — a nuż zdarzy ci się przypodobać królowi akowymś krotochwilnym⁴¹⁷ słowem
albo postępkiem, którym serce ego sobie z ednasz. Krzyżak, eśli cię pozna, nie bęǳie
może się skarżył wiǳąc, że przy stole królewskim mnie posługu esz.

Zbyszko ucałował tedy⁴¹⁸ rękę księżny, po czym zwrócił się do Danusi i akkolwiek
przywykły więce do wo ny i bitek niż do dworskich obycza ów, wieǳiał ednak widocznie,
co rycerzowi czynić przystoi, gdy rankiem zobaczy damę swych myśli — gdyż cofnął się
i przybrawszy wyraz zdumienia, zawołał żegna ąc się:

— W imię O ca i Syna, i Ducha!…
A Danusia spytała, podnosząc na niego modre oczki:
— Czego się Zbyszko żegna, kiedy uż po mszy?
— Bo przez tę noc tyle ci, piękna panno, gładkości przybyło, aże mi cudnie!
Lecz Mikoła z Długolasu nie lubił, ako człowiek stary, nowotnych⁴¹⁹ zagranicznych

zwycza ów rycerskich, więc wzruszył ramionami i rzekł:
— Co tam bęǳiesz po próżnicy czas tracił i o uroǳie e prawił! Skrzat to, któren⁴²⁰

ledwie od ziemi odrósł.
Na to Zbyszko spo rzał zaraz na niego zawzięcie:
— Waru cie się⁴²¹ nazywać ą skrzatem — rzekł blednąc z gniewu — i to wieǳcie, że

gdyby wam było mnie roków⁴²², zaraz bym kazał ziemię za zamkiem udeptać, i niechby
przyszła wasza albo mo a śmierć!…

— Cicha , chłystku!… dałbym ci rady eszcze ǳiś!
— Cicha ! — powtórzyła księżna. — To zamiast o własne głowie myśleć, bęǳie tu

eszcze zwady szukał! Wole ⁴²³ bym była statecznie szego dla Danusi poszukała rycerza.
Ale to ci powiadam, że eśli chcesz burzyć, chyba sobie⁴²⁴, gǳie chcesz, bo tu takich nie
trzeba…

Zbyszko zawstyǳił się słowami księżny i począł ą przepraszać. Pomyślał przy tym, że
eśli pan Mikoła z Długolasu ma doletniego⁴²⁵ syna, to tam kiedyś wyzwie go na walkę
pieszą lub konną, byle za skrzata nie darować. Tymczasem ednak postanowił zachować
się na poko ach królewskich ak trusia i nie wyzywać nikogo, chybaby tego koniecznie
rycerska cześć wymagała…

Odgłos trąb ozna mił, że śniadanie gotowe, więc księżna Anna, wziąwszy za rękę Da-
nusię, udała się do komnat królewskich, przed którymi stali, czeka ąc na e przy ście,
świeccy dygnitarze i rycerze. Księżna Ziemowitowa weszła uż była pierwe ⁴²⁶, gdyż ako
roǳona siostra królewska wyższe brała mie sce za stołem. Wnet zaroiło się w komnacie
od gości zagranicznych i zaproszonych mie scowych dygnitarzy i rycerzy. Król sieǳiał
u wyższego końca stołu, ma ąc przy sobie biskupa krakowskiego i Wo ciecha Jastrzęb-

⁴¹⁵suszyć (daw.) — pościć. [przypis edytorski]
⁴¹⁶trefniś (daw.) — błazen. [przypis edytorski]
⁴¹⁷krotochwilny (daw.) — śmieszny, dowcipny. [przypis edytorski]
⁴¹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴¹⁹nowotny (daw.) — nowy. [przypis edytorski]
⁴²⁰któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁴²¹warować się (daw.) — strzec się. [przypis edytorski]
⁴²²roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
⁴²³wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
⁴²⁴chybaj sobie — idź sobie. [przypis edytorski]
⁴²⁵doletni (daw.) — taki, który „doszedł do lat”, we właściwym wieku, dorosły. [przypis edytorski]
⁴²⁶pierwej (daw.) — wcześnie . [przypis edytorski]
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ca⁴²⁷, który chociaż niższy godnością od infułatów⁴²⁸, sieǳiał ako poseł papieski po pra-
wicy króla. Dwie księżne za ęły mie sca następne. Za Anną Danutą rozparł się wygodnie
na szerokim krześle były arcybiskup gnieźnieński Jan⁴²⁹, książę pochoǳący z Piastów
śląskich, syn Bolka III, księcia opolskiego. Zbyszko słyszał o nim na dworze Witoldo-
wym i teraz, sto ąc za księżną i Danusią, poznał go natychmiast po niezmiernie obfitych
włosach, które pozwĳane w strąki czyniły głowę ego podobną do kościelnego kropidła.
Na dworach książąt polskich przezywano go też Kropidłem a nawet Krzyżacy dawali mu
imię „Grapidla”. Był to człowiek słynny z wesołości i lekkich obycza ów. Otrzymawszy
wbrew woli króla paliusz⁴³⁰ na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, chciał e za ąć zbro ną ręką,
za co wyzuty z godności i wypęǳon, związał się z Krzyżakami, którzy dali mu na Po-
morzu ubogie biskupstwo kamieńskie. Wówczas dopiero zrozumiawszy, że z potężnym
królem lepie est być w zgoǳie, przebłagał go, wrócił do kra u i czekał na opróżnienie
które ze stolic, spoǳiewa ąc się, że ą z rąk dobrotliwego pana otrzyma. Jakoż nie zawiódł
się w przyszłości, a tymczasem starał się krotochwilami zaskarbić sobie serce królewskie.
Został mu ednak zawsze dawny pociąg do Krzyżaków. Nawet i teraz, na dworze Jagieł-
łowym — niezbyt mile wiǳiany przez dygnitarzy i rycerstwo — szukał towarzystwa
Lichtensteina i rad sadowił się obok niego przy stole.

Tak było i obecnie. Zbyszko, sto ąc za krzesłem księżny, znalazł się tak blisko Krzy-
żaka, że mógłby go był ręką dosięgnąć. Jakoż palce poczęły go zaraz swęǳić i kurczyć
się, lecz to było mimo woli, gdyż pohamował swą popędliwosć zupełnie i nie pozwolił
sobie na zdrożną myśl. Nie mógł się ednak powstrzymać od rzucania od czasu do czasu
nieco łakomych spo rzeń na łysie ącą nieco z tyłu płową⁴³¹ głowę Lichtensteina, na szy-
ę, plecy i ramiona, pragnąc zarazem wymiarkować⁴³², czyli też wiele miałby z nim do
roboty, gdyby się im spotkać przyszło bądź w bitwie, bądź w po edyncze walce. Wyda-
wało mu się, iż niezbyt wiele, bo choć łopatki Krzyżaka rysowały się dość potężnie pod
obcisłą, z szarego cienkiego sukna szatą, był on ednak chuchrakiem w porównaniu do
takiego Powały, do Paszka Złoǳie a z Biskupic⁴³³, do obu przesławnych Sulimczyków⁴³⁴,
do Krzona z Kozichgłów i do wielu innych rycerzy sieǳących przy stole królewskim.

Na nich to z poǳiwem i zazdrością spoglądał Zbyszko, lecz główną uwagę ego zwró-
cił sam król, który rzuca ąc spo rzenia na wszystkie strony, zagarniał co chwila palcami
włosy za uszy, akby zniecierpliwiony tym, że śniadanie się eszcze nie rozpoczęło. Wzrok
ego zatrzymał się przez mgnienie oka i na Zbyszku, a wówczas młody rycerz doznał pew-
nego uczucia strachu, i na myśl, że pewno przy ǳie mu stanąć przed gniewnym obliczem
królewskim, opanował go okrutny niepokó . Pierwszy to raz pomyślał naprawdę o od-
powieǳialności i karze, aka nań spaść mogła, dotychczas bowiem wydawało mu się to
wszystko dalekie, niewyraźne, zatem nie warte troski.

Ale Niemiec ani się domyślał, że ów rycerz, który natarł na niego zuchwale na go-
ścińcu, zna du e się tak blisko. Rozpoczęło się śniadanie. Wniesiono polewkę winną, za-
prawną a ami, cynamonem, gwoźǳikami⁴³⁵, imbirem i szaanem tak silnie, że zapach
rozszedł się po całe izbie. Jednocześnie trefniś⁴³⁶ Ciaruszek sieǳący we drzwiach na zy- Błazen
dlu⁴³⁷ począł udawać śpiew słowika, co widocznie weseliło króla. Po nim drugi obchoǳił
stół wraz ze służbą obnoszącą potrawy, stawał nieznacznie za gośćmi i naśladował bliskie
brzęczenie pszczoły tak dokładnie, że aki taki kładł łyżkę i poczynał oganiać czuprynę.
Na ten widok inni wybuchali śmiechem. Zbyszko pilnie usługiwał księżnie i Danusi, lecz
gdy z kolei i Lichtenstein począł się klepać w łysie ącą głowę, zapomniał znów o nie-

⁴²⁷Wojciech Jastrzębiec — (–), biskup krakowski (–) i poznański (–), kanclerz ko-
ronny, przed osiągnięciem godności biskupie czynny na dworze Władysława Jagiełły. [przypis edytorski]

⁴²⁸infułat — wyższy dosto nik kościelny, od infuły, czyli nakrycia głowy takich osób. [przypis edytorski]
⁴²⁹Jan Kropidło — (ok. –), syn księcia strzelnickiego Bolka III, sprawował kole no urzędy biskupie

w wielu diecez ach. [przypis edytorski]
⁴³⁰paliusz — szata liturgiczna przysługu ąca biskupowi metropolicie (zwierzchnikowi kościelne metropolii,

czyli archidiecez i z zależnymi od nie diecez ami). [przypis edytorski]
⁴³¹płowy — (o włosach) asny. [przypis edytorski]
⁴³²wymiarkować (daw.) — zorientować się. [przypis edytorski]
⁴³³Paszko (Paweł) z Biskupic, zwany Złoǳiej — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁴³⁴Sulimczyk — człowiek herbu Sulima, tu o Zawiszy Czarnym i ego bratu Farure u. [przypis edytorski]
⁴³⁵gwoźǳiki — popr.: goźǳiki. [przypis edytorski]
⁴³⁶trefniś (daw.) — błazen. [przypis edytorski]
⁴³⁷zydel — mebel do sieǳenia, podobny do taboretu. [przypis edytorski]
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bezpieczeństwie i począł śmiać się aż do łez, a sto ący blisko niego młody kniaź litewski
Jamont, syn namiestnika smoleńskiego, pomagał mu w tym tak szczerze, że aż ronił⁴³⁸
potrawy z półmisków.

Lecz Krzyżak, spostrzegłszy wreszcie pomyłkę, sięgnął do kalety⁴³⁹, a ednocześnie
zwróciwszy się do biskupa Kropidły, przemówił do niego kilka słów po niemiecku, które
biskup zaraz po polsku powtórzył:

— Szlachetny pan mówi ci tak: — rzekł zwraca ąc się do błazna — dostaniesz dwa
sko ce⁴⁴⁰, ale nie brzęcz za blisko, gdyż pszczoły się odpęǳa, a trutniów się bĳe…

Na to trefniś pochował dwa sko ce, które mu podał Krzyżak, i korzysta ąc z przysłu-
gu ące błaznom na wszystkich dworach wolności odrzekł:

— Dużo miodu w ziemi dobrzyńskie ⁴⁴¹, dlatego ą trutnie obsiadły. Bĳże ich, królu
Władysławie!

— Naści⁴⁴² i ode mnie grosz, boś dobrze powieǳiał — rzekł Kropidło — eno pamię-
ta , że gdy leziwo⁴⁴³ się urwie, to bartnik kark skręci. Ma ą żądła te malborskie trutnie,
które Dobrzyń obsiadły, i niebezpiecznie leźć na ich barć.

— O wa! — zawołał Zyndram z Maszkowic⁴⁴⁴, miecznik krakowski — można ich
wykurzyć!

— Czym?
— Prochem!
— Albo toporem barć ściąć! — rzekł olbrzymi Paszko Złoǳie z Biskupic⁴⁴⁵.
Zbyszkowi rosło serce, sąǳił bowiem, że takie słowa zapowiada ą wo nę. Ale rozumiał

e Kuno Lichtenstein, który przebywa ąc długo w Toruniu i Chełmnie wyuczył się polskie
mowy i nie używał e tylko przez pychę. Teraz ednak, podrażnion słowami Zyndrama
z Maszkowic, utopił w nim swo e szare źrenice i odrzekł:

— Zobaczymy.
— Wiǳieli o ce nasi pod Płowcami⁴⁴⁶, a i my wiǳielim pod Wilnem — odpowieǳiał

Zyndram.
— Pax vobiscum!⁴⁴⁷ — zawołał Kropidło. — Pax, pax! Niech eno ksiąǳ Mikoła

z Kurowa ustąpi z biskupstwa ku awskiego, a król miłościwy mnie po nim naznaczy,
powiem wam tak piękne kazanie o miłości mięǳy chrześcĳańskimi narodami, iż was do
cna skruszę. Cóż to est bowiem nienawiść, eśli nie ignis, a do tego ignis infernalis… ogień
tak okrutny, że woda mu nie poraǳi — i chyba winem trzeba go zalewać. Wina dawa cie!
Po eǳiemy na ops⁴⁴⁸! ak mawiał nieboszczyk biskup Zawisza z Kurozwęk⁴⁴⁹!

— A z opsu do piekła, ak mówił diabeł! — dodał trefniś Ciaruszek.
— Niechże cię porwie!
— Cudnie bęǳie, eśli was porwie. Nie wiǳiano eszcze diabła z Kropidłem, ale tak

myslę, że wszyscy bęǳiemy mieli tę uciechę…
— Wpierw ciebie eszcze pokropię. Wina da cie i niech żywie miłość mieǳy chrze-

ścĳany!
— Mięǳy prawǳiwymi chrześcĳany! — powtórzył z naciskiem Kuno Lichtenstein.
— Jakże? — zawołał podnosząc głowę biskup krakowski Wysz — zali⁴⁵⁰ to nie w od-

wiecznie chrześcĳańskim królestwie przebywacie? zali nie starsze tu kościoły niż w Mal-
borgu?

⁴³⁸ronić (daw.) — strącać. [przypis edytorski]
⁴³⁹kaleta — woreczek na pieniąǳe, zawieszany u pasa. [przypis edytorski]
⁴⁴⁰skojec — średniowieczna moneta, / grzywny. [przypis edytorski]
⁴⁴¹ziemia dobrzyńska — obszar na wschód od Torunia, zagarnięty przez Krzyżaków wskutek bezprawne umo-

wy z księciem Władysławem Opolczykiem. [przypis redakcy ny]
⁴⁴²naści (daw.) — masz. [przypis edytorski]
⁴⁴³leziwo — przyrząd pomaga ący w choǳeniu po drzewach. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴Zyndram z Maszkowic — (zm. ok. ) polski rycerz niemieckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁴⁴⁵Paszko (Paweł) z Biskupic, zwany Złoǳiej — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁴⁴⁶bitwa pod Płowcami — rozegrana  września  r. mięǳy wo skami Władysława Łokietka a odǳiałami

krzyżackimi, przerwała krzyżacką kampanię przeciw Polsce. [przypis edytorski]
⁴⁴⁷Pax vobiscum! (łac.) — pokó z wami. [przypis edytorski]
⁴⁴⁸ops (daw.) — rozpusta. [przypis edytorski]
⁴⁴⁹Zawisza z Kurozwęk — (zm. ), regent Królestwa Polskiego, biskup krakowski, kanclerz koronny, pod-

kanclerzy koronny. Niechętny mu kronikarz Janko z Czarnkowa pisze, że po ego śmieci w Kościele Mariackim
w Krakowie było słychać diabelskie krzyki „Po eǳiemy na ops!”, t . na rozpustę. [przypis edytorski]

⁴⁵⁰zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Nie wiem — odpowieǳiał Krzyżak.
Król szczególnie drażliwy był, gdy szło o chrześcĳaństwo. Zdawało mu się, że Krzy-

żak może emu właśnie chce przymówić, więc wysta ące policzki pokryły mu się zaraz
czerwonymi piętnami, oczy poczęły błyskać.

— Co to! — odezwał się grubym głosem. — Nie chrześcĳański a król? co?
— Królestwo powiada się chrześcĳańskim — odparł zimno Krzyżak — ale obycza e

są w nim pogańskie…
Na to podnieśli się groźni rycerze: Marcin z Wrocimowic⁴⁵¹, herbu Półkoza, Florian

z Korytnicy⁴⁵², Bartosz z Woǳinka, Domarat z Kobylan⁴⁵³, Powała z Taczewa, Paszko
Złoǳie z Biskupic⁴⁵⁴, Zyndram z Maszkowic⁴⁵⁵, Jaksa z Targowiska, Krzon z Kozichgłów,
Zygmunt z Bobowy i Staszko z Charbimowic, potężni, sławni, zwycięscy w wielu bitwach,
w wielu turnie ach, i to płonąc z gniewu, to blednąc, to zgrzyta ąc zębami, poczęli wołać
eden przez drugiego:

— Gorze⁴⁵⁶ nam! bo gościem est i nie może być wyzwan!
A Zawisza Czarny, Sulimczyk, na słynnie szy mięǳy słynnymi, „wzór rycerzy”, zwró-

cił zmarszczone czoło do Lichtensteina i rzekł:
— Nie pozna ę cię, Kunonie. Jakże możesz, rycerzem będąc, hańbić wspaniały naród,

gdy wiesz, że ako posłowi żadna ci za to kara nie grozi?
Lecz Kuno wytrzymał spoko nie groźne spo rzenia i odrzekł zwolna, dobitnie:
— Nasz Zakon, zanim do Prus przybył, wo ował w Palestynie, ale tam nawet i Sara-

ceni⁴⁵⁷ posłów szanowali. Wy edni ich nie szanu ecie — i dlategom obycza wasz nazwał
pogańskim.

Na to gwar uczynił się eszcze większy. Naokół stołu ozwały się znów okrzyki: „Go-
rze⁴⁵⁸, gorze!” Ale uciszyły się, gdy król, na którego obliczu wrzał gniew, klasnął obycza-
em litewskim kilkakroć w dłonie. Wówczas wstał stary Jaśko Topór z Tęczyna, kasztelan
krakowski, sęǳiwy, poważny, postrach dosto nością urzędu buǳący, i rzekł:

— Szlachetny rycerzu z Lichtensteinu, eśli was akowaś obelga ako posła spotkała,
mówcie, a srogie sprawiedliwości wartko⁴⁵⁹ stanie się zadość.

— Nie przygoǳiłoby mi się⁴⁶⁰ to w żadnym innym chrześcĳańskim państwie —
odrzekł Kuno. — Wczora na droǳe do Tyńca napadł mnie eden wasz rycerz, i choć
z krzyża na płaszczu łacnie⁴⁶¹ mógł poznać, ktom est — na życie mo e goǳił.

Zbyszko, usłyszawszy te słowa, pobladł mocno i mimo woli spo rzał na króla, którego
twarz była wprost straszna. Jaśko z Tęczyna zdumiał się i rzekł:

— Możeż to być?
— Zapyta cie pana z Taczewa, któren był świadkiem przygody.
Wszystkie oczy zwróciły się na Powałę, który stał przez chwilę mroczny ze spuszczo-

nymi powiekami, po czym rzekł:
— Tak est!…
Usłyszawszy to rycerze poczęli wołać: „Hańba! hańba! Bogda się ziemia pod takim

zapadła!” I ze wstydu edni uderzali się pięściami w uda i piersi, druǳy skręcali w palcach
cynowe misy na stole nie wieǳąc, gǳie oczy poǳiać.

— Czemuś ty go nie ubił? — zagrzmiał król.
— Bo głowa ego do sądu należy — odparł Powała.
— Uwięziliście go? — spytał kasztelan Topór z Tęczyna.

⁴⁵¹Marcin (Marcisz) z Wrocimowic — (zm. ), polski rycerz niemieckiego pochoǳenia, starosta łowicki.
[przypis edytorski]

⁴⁵²Florian z Korytnicy — średniowieczny rycerz polski, kasztelan wiślicki, uczestnik bitwy pod Grunwaldem.
[przypis edytorski]

⁴⁵³Domarat z Kobylan — (–), uczestnik bitwy pod Grunwaldem, od r.  marszałek nadworny
koronny. [przypis edytorski]

⁴⁵⁴Paszko (Paweł) z Biskupic, zwany Złoǳiej — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁴⁵⁵Zyndram z Maszkowic — (zm. ok. ) polski rycerz niemieckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁴⁵⁶gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁴⁵⁷Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała

rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. [przypis edytorski]
⁴⁵⁸gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁴⁵⁹wartko (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
⁴⁶⁰przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
⁴⁶¹łacnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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— Nie, bo na cześć rycerską poprzysiągł, że się stawi.
— I nie stawi się! — zawołał szyderczo Kuno, podnosząc głowę.
Wtem akiś młody, smutny głos ozwał się niedaleko za plecami Krzyżaka: Honor
— Nie da Bóg, abych⁴⁶² a hańbę od śmierci wolał. Jam to uczynił: Zbyszko z Bog-

dańca.
Po tych słowach porwali się rycerze ku nieszczęsnemu Zbyszkowi, lecz powstrzyma-

ło ich groźne skinienie króla, który powstawszy z zaiskrzonymi oczyma, począł wołać
zdyszanym od gniewu głosem, podobnym do turkotu, aki wyda e wóz toczący się po
kamieniach:

— Uciąć mu szy ę! Uciąć mu szy ę! Niech Krzyżak głowę ego odeśle do Malborga
mistrzowi!

Po czym krzyknął na sto ącego w pobliżu młodego kniazia litewskiego, syna namiest-
nika smoleńskiego:

— Trzyma go, Jamont!
Przerażony gniewem królewskim Jamont położył drżące dłonie na ramionach Zbysz-

ka, który zwróciwszy ku niemu pobladłą twarz, rzekł:
— Nie ucieknę…
Lecz białobrody kasztelan krakowski, Topór z Tęczyna, podniósł rękę na znak, że chce

mówić — i gdy się uciszyło, rzekł:
— Miłościwy królu! Niechże się ów komtur przekona, że nie two a zapalczywość, Prawo

ale nasze prawa karzą śmiercią za porwanie się na osobę posła. Inacze słusznie by mógł
mniemać, że nie masz praw chrześcĳańskich w tym Królestwie. Sąd nad winowa cą sam
odprawię!

Ostatnie słowa wyrzekł głosem podniesionym i widocznie nie dopuszcza ąc nawet
myśli, aby ów głos mógł być nie wysłuchanym, skinął na Jamonta:

— Zamknąć go do wieży. Wy zaś, panie z Taczewa, świadczyć bęǳiecie.
— Opowiem całą winę tego wyrostka⁴⁶³, które żaden źrzały⁴⁶⁴ mąż mięǳy nami nigdy

by się nie dopuścił — odpowieǳiał Powała, spogląda ąc posępnie na Lichtensteina.
— Słusznie prawi! — powtórzyli zaraz inni — pacholę⁴⁶⁵ to eszcze! za cóż nas wszyst-

kich z ego przyczyny pohańbiono?
Nastała chwila milczenia i niechętnych spo rzeń na Krzyżaka a tymczasem Jamont

wiódł Zbyszka, by oddać go w ręce łuczników sto ących na zamkowym ǳieǳińcu. Czuł
on w młodym sercu litość dla więźnia, którą potęgowała wroǳona mu nienawiść do
Niemców. Ale ako Litwin, przywykły ślepo spełniać wolę wielkiego księcia i sam prze-
rażony gniewem królewskim, począł po droǳe szeptać do młodego rycerza sposobem
życzliwe namowy:

— Wiesz, co ci rzekę: powieś się! na lepie od razu powieś się. „Korol⁴⁶⁶” rozsierǳił Samobó stwo
się⁴⁶⁷, i tak ci głowę utną. Czemu byś go nie miał uweselić? Powieś się, druhu! u nas taki
zwycza .

Zbyszko, na wpół przytomny ze wstydu i strachu, zdawał się z początku nie rozumieć
słów kniazika, ale wreszcie zrozumiał e i aż zatrzymał się ze zdumienia:

— Coże ty prawisz?
— Powieś się! Po co cię ma ą sąǳić. Króla uweselisz! — powtórzył Jamont.
— Powieśże się sam! — zawołał młody rycerz. — To cię niby ochrzcili, a skóra została Grzech, Chrzest

na tobie pogańska, i tego nawet nie rozumiesz, że grzech chrześcĳaninowi taką rzecz
czynić.

A kniaź ruszył ramionami:
— Toż nie po dobre woli. I tak ci głowę utną.
Zbyszkowi przemknęło przez myśl, że za podobne słowa wypadałoby zaraz wyzwać

bo arzynka⁴⁶⁸ na walkę pieszą lub konną, na miecze albo na topory, ale stłumił w sobie

⁴⁶²abych (daw., reg.) — abym. [przypis edytorski]
⁴⁶³wyrostek (daw.) — młody chłopak. [przypis edytorski]
⁴⁶⁴źrzały (daw.) — do rzały, dorosły. [przypis edytorski]
⁴⁶⁵pacholę (daw.) — ǳiecko. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶korol (z ros.) — król. [przypis edytorski]
⁴⁶⁷rozsierǳić się (daw.) — rozgniewać się. [przypis edytorski]
⁴⁶⁸bojarzyn a. bojar — rycerz, szlachcic ruski, wołoski lub litewski. [przypis edytorski]
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tę chęć wspomniawszy, że uż mu czasu na to nie stanie⁴⁶⁹. Więc spuścił smutnie głowę
i w milczeniu pozwolił się oddać w ręce przywódcy pałacowych łuczników.

A w sali tymczasem uwaga powszechna zwróciła się w inną stronę. Danusia, wiǳąc
co się ǳie e, przelękła się z początku tak, iż dech zaparło w e piersi. Twarzyczka e
pobladła ak płótno, oczki stały się okrągłe z przerażenia — i patrzała na króla bez ruchu
ak woskowa figurka w kościele. Lecz gdy wreszcie usłyszała, że e Zbyszkowi ma ą głowę
uciąć, gdy go zabrali i wyprowaǳili z izby, wówczas chwycił ą żal niezmierny; usta i brwi
poczęły e się trząść; nie pomógł nic ni strach przed królem, ni przygryzanie ząbkami ust
— i nagle wybuchnęła płaczem tak żałosnym i donośnym, że wszystkie twarze zwróciły
się ku nie , a sam król spytał:

— Co to est?
— Królu miłościwy! — zawołała księżna Anna. — To est córka Juranda ze Spycho-

wa, które ów nieszczęsny rycerzyk ślubował. Ślubował ci e trzy pawie czuby z hełmów
zedrzeć — i u rzawszy czub taki na hełmie tego komtura, mniemał, że go mu sam Bóg
zesłał. Nie ze złości on to czynił, panie, eno⁴⁷⁰ przez głupstwo, przeto bądź mu miłościw
i nie karz go, o co cię na kolanach prosimy.

Tak rzekłszy, wstała i chwyciwszy Danusię za rękę, podbiegła z nią do króla, który
wiǳąc to, począł się cofać. Ale one obie uklękły przed nim i Danusia, ob ąwszy rączynami
nogi pańskie, poczęła wołać:

— Daru Zbyszkowi, królu, daru Zbyszkowi!
I z uniesienia, a zarazem ze strachu, pochowała swą asną główkę w fałdy szare szaty

królewskie , cału ąc mu przy tym kolana i dygocąc ak liść. Księżna Anna Ziemowitowa
klękła z drugie strony i, złożywszy ręce, patrzyła błagalnie na króla, w którego twarzy
odbiło się wielkie zakłopotanie. Cofał się wprawǳie wraz z krzesłem, ale nie odpychał
przemocą Danusi, machał tylko obu rękami, akby opęǳa ąc się od much.

— Da cie mi spokó ! — wołał — zawinił, całe Królestwo pohańbił! niech mu głowę
utną!

Lecz małe rączyny zaciskały się coraz silnie wokół ego kolan, a ǳiecinny głosik wołał
coraz żałośnie :

— Daru Zbyszkowi, królu, daru Zbyszkowi!
Wtem ozwały się głosy rycerskie:
— Jurand ze Spychowa, rycerz sławny, postrach na Niemców!
— I ów wyrostek wielce się uż pod Wilnem zasłużył — dodał Powała.
Lecz król bronił się dale , lubo sam widokiem Danusi wzruszony:
— Da cie mi spokó ! Nie mnie zawinił i nie a mogę mu darować. Niech mu poseł

Zakonu daru e, to i a daru ę, a nie, to niech mu głowę utną.
— Daru mu, Kunonie! — rzekł Zawisza Czarny, Sulimczyk — sam mistrz ci tego

nie przygani!
— Daru mu, panie! — zawołały obie księżne.
— Daru mu, daru ! — powtórzyły głosy rycerskie.
Kuno przymknął powieki i sieǳiał z podniesionym czołem, akby rozkoszu ąc się

tym, że i obie księżne i tak znamienici rycerze zanoszą do niego prośby. Nagle zmienił się
w mgnieniu oka, spuscił głowę, skrzyżował ręce na piersiach, z dumnego stał się pokorny
i ozwał się przyciszonym, łagodnym głosem:

— Chrystus, Zbawiciel nasz, przebaczył łotrowi na krzyżu i nieprzy aciołom swoim…
— Prawy to rycerz mówi! — ozwał się biskup Wysz.
— …Jakżebym a nie miał przebaczyć — ciągnął dale Kuno — którym est nie tylko

chrześcĳaninem, ale i zakonnikiem? Przeto przebaczam mu z duszy serca ako Chrystu-
sowy sługa i zakonnik!

— Sława mu! — huknął Powała z Taczewa.
— Sława! — powtórzyli inni.
— Ale — rzekł Krzyżak — estem tu posłem mięǳy wami i noszę w sobie ma-

estat całego Zakonu, który est Chrystusowym Zakonem. Kto więc mnie ako posła

⁴⁶⁹nie stanie (daw.) — nie starczy. [przypis edytorski]
⁴⁷⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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ukrzywǳił, ukrzywǳił Zakon, a kto obraził Zakon — obraził samego Chrystusa, i ta-
kie krzywdy a wobec Boga i luǳi darować me mogę — eśli zaś prawo wasze ą daru e,
niech się dowieǳą o tym wszyscy panowie chrześcĳańscy.

Po tych słowach zapadło głuche milczenie. Po chwili tylko ozwały się gǳieniegǳie
zgrzytania zębów, ciężkie oddechy tłumione wściekłości i łkanie Danusi.

Do wieczora wszystkie serca przechyliły się ku Zbyszkowi. Ci sami rycerze, którzy
z rana byliby go gotowi na edno skinienie króla roznieść na mieczach, wysilali teraz
umysły, akim by sposobem przy ść mu z pomocą. Księżne postanowiły udać się z prośbą
do królowe , by skłoniła Lichtensteina do zupełnego odstąpienia od skargi lub w razie
potrzeby napisała do mistrza Zakonu prosząc, by ten rozkazał Kunonowi zaniechać spra-
wy. Droga zdawała się pewna, gdyż Jadwigę⁴⁷¹ otaczała cześć tak naǳwycza na, że wielki
mistrz ściągnąłby na siebie gniew papieża i naganę wszystkich chrześcĳańskich książąt,
gdyby e takie rzeczy odmówił. Nie było też to prawdopodobnym i dlatego, że Konrad
von Jungingen⁴⁷² był człowiekiem spoko nym i o wiele od swoich poprzedników łagod-
nie szym. Na nieszczęście, biskup krakowski Wysz, który był zarazem głównym lekarzem
królowe , zakazał na surowie wspominać e choćby ednym słowem o całe sprawie. „Ni-
gdy ona o śmiertelnych wyrokach rada nie słucha — mówił — i choćby o prostego zbó a
choǳiło, zaraz to do serca bierze, a cóż dopiero, eśli o szy ę młoǳianka iǳie, któ-
ren słusznie e miłosierǳia mógłby wyglądać. Ale wszelka turbac a⁴⁷³ łatwo do ciężkie
niemocy⁴⁷⁴ może ą przywieść, zdrowie zaś e więce dla całego Królestwa znaczy niżeli
ǳiesięć głów rycerskich”. Zapowieǳiał wreszcie, że gdyby kto ośmielił się wbrew ego
słowom turbować⁴⁷⁵ panią, na tego on ściągnie straszny gniew królewski, a w dodatku
klątwą kościelną go obłoży.

Zlękły się te zapowieǳi obie księżne i postanowiły milczeć przed królową, a nato-
miast póty błagać króla, póki akowe ś łaski nie okaże. Cały dwór i wszyscy rycerze stali
uż po stronie Zbyszka. Powała z Taczewa zapowiadał, iż wyzna szczerą prawdę, ale że
złoży świadectwo dla młoǳieńca przychylne i całą sprawę przedstawił ako chłopięcą za-
pędliwość⁴⁷⁶. Z tym wszystkim każdy przewidywał, a kasztelan Jaśko z Tęczyna głośno
oświadczał, że eśli Krzyżak się zatnie⁴⁷⁷, to srogiemu prawu musi się stać zadość.

Burzyły się więc tym barǳie przeciw Lichtensteinowi rycerskie serca i nie eden my-
ślał lub nawet mówił otwarcie: „Posłem est i w szranki powołan być nie może⁴⁷⁸, ale gdy
do Malborga wróci, nie da Bóg, aby swo ą własną szczezł⁴⁷⁹ śmiercią”. I nie były to próż-
ne groźby, albowiem rycerzom, którzy nosili pas, nie wolno było ednego słowa na wiatr
uronić, kto zaś co zapowiadał, musiał tego dokazać⁴⁸⁰ lub zginąć. Groźny Powała okazał
się przy tym na zawziętszym, albowiem miał w Taczewie umiłowaną córuchnę w wieku
Danusi — skutkiem czego łzy Danusine całkiem skruszyły w nim serce.

Jakoż eszcze tego samego dnia odwieǳił Zbyszka w poǳiemiu, kazał mu być dobre
myśli i opowieǳiał o prośbach obu księżn i o łzach Danusi… Zbyszko dowieǳiawszy sę,
iż ǳiewczyna rzuciła się dla niego do nóg królewskich, rozczulił się tym uczynkiem aż
do łez i nie wieǳąc, ak swo ą wǳięczność i tęsknotę wyrazić, rzekł obciera ąc wierzchem
dłoni powieki:

— He ! niechże ą Bóg błogosławi, a mnie ako na pręǳe zezwoli akową walkę pieszą
albo konną za nią stoczyć! Za mało a e Niemców obiecał — bo takie trzeba było tylu
ślubować, ile ma roków⁴⁸¹. Byle mnie Pan Jezus z te obierzy wybawił, uże a e nie
poskąpię!…

⁴⁷¹Jadwiga — (ok. –), córka Ludwika Węgierskiego, w  koronowana na króla Polski (prawo
nie przewidywało wówczas koronac i królowe ), w  poślubiła Władysława Jagiełłę, co dało początek unii
polsko-litewskie . [przypis edytorski]

⁴⁷²Konrad von Jungingen— (–) wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach -, zręczny polityk,
umie ętnie rozgrywa ący konflikty mięǳy książętami litewskimi. [przypis edytorski]

⁴⁷³turbacja (daw.) — trudna sytuac a bądź zmartwienie nią. [przypis edytorski]
⁴⁷⁴niemoc (daw.) — choroba. [przypis edytorski]
⁴⁷⁵turbować (daw.) — martwić. [przypis edytorski]
⁴⁷⁶zapędliwość — popędliwość. [przypis edytorski]
⁴⁷⁷zaciąć się (daw.) — uprzeć się, zawziąć się. [przypis edytorski]
⁴⁷⁸w szranki powołan być nie może — nie można go wyzwać na po edynek. [przypis edytorski]
⁴⁷⁹szczeznąć (daw.) — zginąć. [przypis edytorski]
⁴⁸⁰dokazać (daw.) — dokonać. [przypis edytorski]
⁴⁸¹roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
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I podniósł pełne wǳięczności oczy ku górze…
— Naprzód kościołowi akiemu co obiecu — odrzekł pan z Taczewa — bo eśli się

two a obietnica Bogu spodoba, pewnikiem wnet wolny bęǳiesz. A po wtóre, słucha :
poszedł do Lichtensteina twó stryk⁴⁸², a potem pó dę eszcze i a. Nie hańba ci bęǳie
przeprosić go za winę, boś zawinił — i nie żadnego Lichtensteina, ale posła bęǳiesz
przepraszał. Gotówże esteś?

— Skoro mi taki rycerz ak wasza miłość mówi, iż się to goǳi — uczynię! ale eśli
bęǳie chciał, żebym go tak przepraszał, ako żądał na droǳe z Tyńca, to niechże mi głowę
utną. Stryk ostanie⁴⁸³ i stryk mu odpłaci, gdy się ego poselstwo skończy…

— Obaczym, co powie Maćkowi — rzekł Powała.
A Macko rzeczywiście był wieczorem u Niemca, ale ten przy ął go wzgardliwie: światła

nawet nie kazał zapalić i w zmroku z nim gadał. Wrócił więc stary rycerz od niego posępny
ak noc i udał się do króla. Król przy ął go dobrotliwie, bo się uż był całkiem uspokoił,
i gdy Maćko klęknął, kazał mu zaraz wstać pyta ąc, czego by żądał.

— Miłościwy panie — rzekł Maćko — była wina, musi być kara, bo inacze nie
byłoby nĳakiego prawa na świecie. Jeno est i mo a wina, iżem przyroǳone zapalczywości
tego wyrostka nie tylko nie hamował, alem mu ą eszcze chwalił. Takem go to hodował,
a potem od małości hodowała go wo na. Mo a wina, miłościwy królu, bom mu nieraz
powiadał: wpierw tnĳ, a potem obaczysz, kogoś rozciął. I dobrze z tym było na wo nie, źle
zasię przy dworze! Ale to chłop ak szczere złoto, ostatni z rodu — i żal mi go okrutny…

— Mnie pohańbił, Królestwo pohańbił — rzekł król — mam-li go za to miodem
smarować?

A Maćko umilkł, gdyż na wspomnienie o Zbyszku żal ścisnął go nagle za gardło,
i dopiero po długie chwili ął mówić wzruszonym eszcze i przerywanym głosem:

— Anim a wieǳiał, że go tak miłu ę — i dopiero teraz się pokazało, ak bieda
przyszła. Ale a stary, a on z rodu ostatni. Nie bęǳie ego — nie bęǳie nas. Królu
miłościwy i panie, ulitu że ty się nad rodem naszym!

Tu klęknął znowu Maćko i wyciągnąwszy przed się spracowane na wo nach ręce,
mówił ze łzami:

— Broniliśmy Wilna: łupy Bóg dał godne, komu a to ostawię⁴⁸⁴? Chce Krzyżak ka-
ry, panie — niech bęǳie kara, ale pozwólcie, abych a swo ą głowę oddał. Co mi tam
po żywocie bez Zbyszka! Młody est, niech ziemię wykupi i potomstwo płoǳi, ako Bóg
człowiekowi przykazał. Nie zapyta się nawet Krzyżak, czy a głowa spadła, byle spadła.
Hańba też z tego nĳaka na ród nie spadnie. Ciężko człowiekowi iść na śmierć, ale po-
miarkowawszy⁴⁸⁵, to lepie , żeby człek zginął, niż żeby ród miał zginąć…

I tak mówiąc, ob ął nogi królewskie, król zaś począł mrugać oczyma, co było u niego
oznaką wzruszenia, a wreszcie rzekł:

— Nie bęǳie tego, żeby a opasanemu rycerzowi głowę kazał niewinnie ucinać! nie
bęǳie, nie bęǳie!

— I nie byłoby w tym sprawiedliwości — dodał kasztelan. — Prawo winnego przy- Prawo, Honor
ciśnie, ale nie smok ci to żaden, który nie patrzy, czy ą krew chłepce. A wy uważcie,
że właśnie hańba by na wasz ród spadła, bo eśliby bratanek wasz przystał na to⁴⁸⁶, co
mówicie, tedyby i samego, i ego potomstwo za bezecnych wszyscy mieli…

Na to Maćko:
— Nie przystałby on. Ale gdyby się to bez ego wiadomości stało, to by mnie potem

pomścił, ako i a ego pomszczę.
— Ha! — rzekł Tęczyński — wskóra cie u Krzyżaka, by skargi zaniechał…
— Jużem u niego był.
— I co? — spytał wyciąga ąc szy ę król — co powieǳiał?
— Powieǳiał mi tak: „Trzeba było na tynieckie droǳe o darowanie prosić — nie

chcieliście, to teraz i a nie chcę”.
— A wy czemu nie chcieli?

⁴⁸²stryk (daw.) — stry . [przypis edytorski]
⁴⁸³ostać (się) (daw.) — zostać. [przypis edytorski]
⁴⁸⁴ostawić (daw.) — zostawić. [przypis edytorski]
⁴⁸⁵pomiarkować (daw.) — zastanowić się. [przypis edytorski]
⁴⁸⁶przystać na coś (daw.) — zgoǳić się na coś. [przypis edytorski]
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— Bo przykazał nam z koni zsiąść i na piechotę przepraszać.
Król założył włosy za uszy i chciał coś odpowieǳieć, gdy wtem wszedł dworzanin

z ozna mieniem, iż rycerz z Lichtensteinu prosi o posłuchanie.
Usłyszawszy to, Jagiełło spo rzał na Jaśka z Tęczyna, potem na Maćka, lecz kazał im

pozostać, może w naǳiei, że uda mu się przy te sposobności załagoǳić sprawę swo ą
powagą królewską.

Tymczasem Krzyżak wszedł, skłonił się królowi i rzekł:
— Miłościwy panie! Oto est spisana skarga o zniewagę, aka mnie w królestwie

waszym spotkała.
— Skarżcie się emu — odpowieǳiał król, ukazu ąc na Jaśka z Tęczyna.
Krzyżak zaś rzekł, patrząc wprost w twarz króla:
— Nie znam waszych praw ni waszych sądów, wiem eno, że poseł Zakonu przed

samym tylko królem skarżyć się może.
Małe oczki Jagiełły zamigotały z niecierpliwości, wyciągnął ednak rękę wziął skargę

i oddał Tęczyńskiemu.
Ten zaś rozwinął ą i począł czytać, ale w miarę ak czytał twarz stawała mu się coraz

więce asobliwa i smutna.
— Panie — rzekł wreszcie — tak nasta ecie na życie tego młoǳianka, akby on

całemu waszemu Zakonowi był straszny. Zali wy, Krzyżacy, uż się i ǳieci boicie?
— My, Krzyżacy, nie boim się nikogo — odparł dumnie komtur.
A stary kasztelan dodał z cicha:
— A zwłaszcza Boga.
Powała z Taczewa czynił naza utrz przed sądem kasztelańskim wszystko, co było w e- Sąd

go mocy, aby winę Zbyszka umnie szyć. Lecz próżno uczynek przypisywał ǳieciństwu
i niedoświadczeniu, próżno mówił, że nawet i ktoś starszy, gdyby trzy pawie czuby ślu-
bował i o zesłanie ich się modlił, a potem u rzał nagle taki czub przed sobą, mógłby także
pomyśleć, że est w tym zrząǳenie boskie. Jedne rzeczy nie mógł zacny rycerz zaprzeć⁴⁸⁷,
to est, że gdyby nie on, to kopia Zbyszkowa byłaby uderzyła o pierś Krzyżaka. Kuno zaś
kazał przynieść do sądu zbro ę, w którą owego dnia był przybrany, i okazało się, że by-
ła z cienkie blachy, używana tylko do uroczystych odwieǳin i tak wiotka, że Zbyszko,
zważywszy ego naǳwycza ną siłę, byłby ą niechybnie grotem na wylot przebódł i posła
życia pozbawił. Za czym pytano eszcze Zbyszka, czy myślał Krzyżaka zabić; lecz on nie
chciał się tego zapierać. „Wołałem na niego z daleka — rzekł — by kopii nadstawił, bo
użci żywy nie dałby sobie ze łba hełmu zedrzeć — ale gdyby i on był z daleka wołał, iże
est posłem, tedybym go był w spoko u ostawił”.

Podobały się te słowa rycerzom, którzy przez życzliwość dla młoǳianka tłumnie się
na sąd zgromaǳili, i zaraz podniosły się liczne głosy: „Prawda! czemu nie wołał!” Lecz
twarz kasztelana pozostała posępna i surowa. Nakazawszy obecnym milczenie, sam także
przez chwilę milczał, po czym utkwił w Zbyszka badawcze źrenice i zapytał:

— Możesz-li na mękę Pańską poprzysiąc, żeś płaszcza i krzyża nie wiǳiał?
— Nĳak! — odpowieǳiał Zbyszko — żeby a krzyża nie wiǳiał, to myślałbym, że

to nasz rycerz, a w naszego przecie bym nie goǳił.
— A akoż mógł się inny Krzyżak pod Krakowem zna dować, eśli nie poseł albo nie

z poselskiego pocztu?
Na to nic nie rzekł Zbyszko, bo nie było co rzec. Dla wszystkich było rzeczą aż nazbyt

asną, że gdyby nie pan z Taczewa, to w obecne chwili leżałby przed sądem nie pancerz
posła, ale sam poseł, z przebitą na wieczną hańbę narodowi polskiemu piersią — więc
ci nawet, którzy z całe duszy sprzy ali Zbyszkowi, rozumieli, że wyrok nie może być dla
niego łaskawy…

Jakoż po chwili kasztelan rzekł:
— Iżeś w zapalczywości swe nie pomyślał, w kogo bĳesz, i czynił bez złości, przeto

ci Zbawiciel nasz to policzy i daru e, ale ty się, nieboże, Na świętsze Pannie poleć, gdyż
prawo nie może ci tego darować…

Usłyszawszy to Zbyszko, chociaż spoǳiewał się podobnych słów, przybladł nieco, ale
wnet potem wstrząsnął w tył swe długie włosy, przeżegnał się i rzekł:

⁴⁸⁷zaprzeć się czegoś (daw.) — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]
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— Wola boska! Ano, trudno!
Następnie zwrócił się do Maćka i ukazał mu oczyma na Lichtensteina, akby pole-

ca ąc go ego pamięci, a Maćko kiwnął głową na znak, że rozumie i pamięta. Zrozumiał
to spo rzenie i ten ruch także i Lichtenstein, i akkolwiek w piersiach biło mu zarówno
mężne, ak i zawzięte serce, ednakże dreszcz przebiegł go na chwilę od stóp do głów, tak
straszną i złowrogą twarz miał w te chwili stary wo ownik. Wiǳiał Krzyżak, że mięǳy
nim a owym starym rycerzem, którego twarzy nie mógł nawet dobrze pod hełmem do -
rzeć, pó ǳie odtąd na śmierć i życie, że gdyby się nawet chciał przed nim skryć, to się
nie skry e, i że gdy przestanie być posłem, to się muszą spotkać choćby w Malborgu.

Tymczasem kasztelan udał się do przyległe izby, by podyktować wyrok na Zbyszka
biegłemu w piśmie sekretarzowi. Ten i ów z rycerzy zbliżał się podczas owe przerwy do
Krzyżaka mówiąc:

— Bogda na sąǳie ostatecznym łaskawie -ć osąǳono! Radżeś te krwi? Sąd Ostateczny
Lecz Lichtensteinowi choǳiło tylko o Zawiszę, gdyż ten, z powodu swych czynów

bo owych, zna omości praw rycerskich i niezmierne surowości w ich przestrzeganiu,
znany był po świece szeroko. W sprawach na barǳie zawikłanych, w których choǳiło
o honor rycerski, udawano sie do niego nieraz barǳo z daleka, i nikt nigdy nie śmiał mu
przeczyć, nie tylko dlatego, że po edyncza walka z nim była niepodobna⁴⁸⁸, ale i dlatego,
że uważano go za „zwierciadło czci”. Jedno słowo przygany albo pochwały z ust ego szyb-
ko rozchoǳiło się mięǳy rycerstwem Polski, Węgier, Czech, Niemiec i mogło stanowić
o złe lub dobre sławie rycerza.

Do niego więc zbliżył się Lichtenstein i akby chcąc usprawiedliwić się ze swe za-
wziętości rzekł:

— Sam tylko wielki mistrz wraz z kapitułą⁴⁸⁹ mógłby mu łaskę okazać — a nie
mogę…

— Nic waszemu mistrzowi do naszych praw; łaskę może tu okazać nie on, eno król
nasz — odpowieǳiał Zawisza.

— A a, ako poseł, musiałem żądać kary.
— Pierwe byłeś rycerzem niż posłem, Lichtensteinie…
— Zali mniemasz, żem czci uchybił?
— Znasz nasze księgi rycerskie i wiesz, że dwo e zwierząt kazano naśladować ryce-

rzowi: lwa i baranka. Któregożeś z nich w te przygoǳie naśladował?
— Nie tyś moim sęǳią…
— Pytałeś, czyś czci nie uchybił, tom ci i odkazał⁴⁹⁰, ako myślę.
— Źleś mi odkazał, bo tego nie mogę przełknąć.
— Własną się, nie mo ą złością udławisz.
— Ale mi Chrystus policzy, żem o ma estat Zakonu więce dbał niż o swo ą chwalbę…
— On też nas wszystkich bęǳie sąǳił.
Dalszą rozmowę przerwało we ście kasztelana i sekretarza. Wieǳiano uż, że wyrok

bęǳie niepomyślny, ednakże uczyniła się głucha cisza. Kasztelan za ął mie sce za stołem
i wziąwszy w rękę krucyfiks⁴⁹¹, rozkazał Zbyszkowi klęknąć.

Sekretarz zaczął odczytywać po łacinie wyrok. Ani Zbyszko, ani obecni rycerze nie
zrozumieli go, ednakże wszyscy domyślili się, że est to wyrok śmierci. Zbyszko po skoń-
czeniu czytania uderzył się kilkakrotnie pięścią w piersi, powtarza ąc: „Boże, bądź miło-
ściw mnie grzesznemu”. Po czym wstał i rzucił się w ramiona Maćka, który począł całować
w milczeniu ego głowę i oczy.

Wieczorem zaś tego dnia herold ogłaszał przy odgłosie trąb rycerzom, gościom i miesz-
czaństwu na czterech rogach rynku, iż szlachetny Zbyszko z Bogdańca skazan est z wy-
roku kasztelańskiego na ucięcie głowy mieczem…

Lecz Maćko wyprosił, by egzekuc a nie nastąpiła rychło⁴⁹², co mu przyszło łatwo,
gdyż luǳiom ówczesnym, zamiłowanym w drobiazgowym rozporząǳaniu mieniem, zo-
stawiano zwykle czas do układów z roǳiną, ak również do po ednania się z Bogiem.

⁴⁸⁸niepodobna (daw.) — niemożliwa. [przypis edytorski]
⁴⁸⁹kapituła — rada sprawu ąca właǳę w zakonie. [przypis edytorski]
⁴⁹⁰odkazać — (z ros.) odpowieǳieć. [przypis edytorski]
⁴⁹¹krucyfiks — krzyż z przybitą postacią Chrystusa, od łac. crucifixus: ukrzyżowany. [przypis edytorski]
⁴⁹²rychło (daw.) — szybko. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



Nie chciał też nastawać na prędkie wykonanie wyroku i sam Lichtenstein rozumie ąc, że
skoro obrażonemu ma estatowi Zakonu stało się zadość, nie należy do reszty zrażać po-
tężnego monarchy, do którego był wysłan nie tylko dla wzięcia uǳiału w uroczystościach
chrzcin, ale i dla układów o ziemię dobrzyńską. Na ważnie szym ednak względem było
zdrowie królowe . Biskup Wysz⁴⁹³ ani chciał słyszeć o egzekuc i przed połogiem, słusznie
mniema ąc, że takie sprawy nie można bęǳie przed panią ukryć, ta zaś, gdy się raz o nie
dowie, wpadnie w turbac ę⁴⁹⁴ mogącą e ciężko zaszkoǳić. W ten sposób pozostawało
Zbyszkowi może i kilka miesięcy życia do ostatecznych rozporząǳeń i pożegnania się ze
zna omymi.

Jakoż Maćko odwieǳał go coǳiennie i pocieszał, ak umiał. Rozmawiali żałośnie
o nieuniknione śmierci Zbyszkowe , a eszcze żałośnie o tym, że ród może wyginąć.

— Nie bęǳie inacze , eno musicie babę brać — rzekł raz Zbyszko.
— Wole ⁴⁹⁵ bym krewniaka akiego choć z dalekości odszukał — odpowieǳiał stro-

skany Maćko. — Gǳie mnie o babach myśleć, kiedy tobie ma ą szy ę uciąć. A choćby
też koniecznie przyszło którą brać, nie uczynię tego, nim Lichtensteinowi zapowieǳi
rycerskie nie poślę i pomsty nie dokonam. Już ty się nie bó !…

— Bóg wam zapłać. Niechże mam choć tę uciechę! Alem to wieǳiał, że mu nie
daru ecie. Jakoże uczynicie?

— Jak się posłowanie ego skończy, bęǳie albo wo na, albo spokó — rozumiesz?
Jeśli bęǳie wo na, wyślę mu zapowiedź, żeby przed bitwą do po edyncze walki ze mną
stanął.

— Na udeptane ziemi?
— Na udeptane ziemi, konno alibo pieszo, ale eno na śmierć, nie na niewolę. Bęǳie-

-li zaś spokó , to do Malborga po adę i kopią w bramę zamkową uderzę, a trębaczowi każę
otrąbić⁴⁹⁶, że go na śmierć wyzywam. Już ci się nie pochowa.

— Pewnie, że się nie pochowa, i rady mu dacie, akobym wiǳiał.
— Rady?… Zawiszy bym nie dał, Paszkowi bym nie dał, Powale też; ale nie chwalący

się, takim ak on poraǳę dwom. Obaczy krzyżacka ego mać! Zali nie tęższy był ów rycerz
od Fryzów? A akem go ciął z góry bez⁴⁹⁷ hełm, gǳie mi się topór zatrzymał? Na zębach
się zatrzymał. Albo nie?

Odetchnął na to Zbyszko z wielką ulgą i rzekł:
— Lże bęǳie ginąć.
I poczęli wzdychać obydwa, po czym stary szlachcic ął⁴⁹⁸ mówić wzruszonym głosem:
— Ty się nie asu ⁴⁹⁹. Nie będą two e kości szukały edna drugie na sąǳie ostatecz-

nym. Trumnę ci kazałem sporząǳić dębową, taką, że i kanonicy od Panny Marii nie ma ą
lepszych. Nie zginiesz ty ako ścierciałka⁵⁰⁰. Ba! i tego nawet nie dopuszczę, żebyć mieli
ścinać na tym samym suknie, na którym mieszczanów⁵⁰¹ ścina ą. Jużem się z Amyle em
zgoǳił, że da całkiem nowe, tak zacne, że starczyłoby i królowi na poszycie kożucha.
I mszy ci nie pożału ę — nie bó się!

Uradowało się na to serce Zbyszka, więc pochyliwszy się do ręki stry ca, powtórzył:
— Bóg wam zapłać.
Czasem ednak, mimo wszystkich pociech, zde mowała go okrutna tęsknota, więc

innym razem, gdy Maćko przyszedł go odwieǳić, ledwie się z nim przywitawszy, zapytał
spogląda ąc przez kratę w murze:

— A co tam na dworze?
— Pogoda ak złoto, a słonko przygrzewa, aże⁵⁰² całemu światu miło.
Na to Zbyszko założył na kark obie dłonie i przechyliwszy w tył głowę, mówił:

⁴⁹³Piotr Wysz Radoliński — (ok. –), biskup krakowski od , poznański od , przeniesiony na
to drugie stanowisko na skutek intryg dworskich, wykonawca testamentu królowe Jadwigi. [przypis edytorski]

⁴⁹⁴turbacja (daw.) — trudna sytuac a bądź zmartwienie nią. [przypis edytorski]
⁴⁹⁵wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
⁴⁹⁶otrąbić (daw.) — ogłosić uroczyście. [przypis edytorski]
⁴⁹⁷bez (daw.) — przez. [przypis edytorski]
⁴⁹⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁹⁹frasować się (daw.) — martwić się. [przypis edytorski]
⁵⁰⁰ścierciałka — skartabella, szlachcic bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
⁵⁰¹mieszczanów — ǳiś popr.: mieszczan. [przypis edytorski]
⁵⁰²aże (daw.) — aż. [przypis edytorski]
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— He , mocny Boże! Konia pod sobą mieć i eźǳić po polach, po szerokich. Żal
ginąć młodemu! Okrutny żal!

— Giną luǳie i z konia! — odparł Maćko.
— Ba! Ale ilu sami przedtem nabĳą!…
I począł wypytywać o rycerzy, których na dworze króla wiǳiał: o Zawiszę, o Farure a,

o Powałę z Taczewa, o Lisa z Targowiska i o wszystkich innych — co robią, czym się
zabawia ą⁵⁰³, na akich zacnych ćwiczeniach czas im schoǳi? I słuchał chciwie opowiadań
Maćka, który prawił, ako rano we zbro ach przez konie skaczą, ako powrozy targa ą,
ako się próbu ą na miecze i na topory z ołowianymi ostrzami, a w końcu, ak ucztu ą
i akie pieśni śpiewa ą. Chciało się Zbyszkowi lecieć do nich z całe duszy i serca, a gdy
się dowieǳiał, że Zawisza zaraz po chrzcinach wybiera się aż hen gǳieś w dół Węgrów⁵⁰⁴
na Turków, nie mógł się wstrzymać od okrzyku:

— Puściliby mnie z nim! niechbym choć przeciw poganom zginął.
Ale nie mogło to być, a tymczasem zdarzyło się coś innego. Oto obie księżne mazo-

wieckie nie przestały myśleć o Zbyszku, który u ął e swo ą młodością i urodą. Wreszcie
księżna Aleksandra Ziemowitowa⁵⁰⁵ umyśliła wysłać list do mistrza. Mistrz nie mógł
wprawǳie zmienić wyroku wydanego przez kasztelana, ale mógł wstawić się za mło-
ǳieńcem do króla. Jagielle nie wypadało wprawǳie okazywać łaski, gdy szło o zamach
na posła, zdawało się ednak rzeczą niewątpliwą, że rad ą okaże na wstawiennictwo sa-
mego mistrza. Więc naǳie a na nowo wstąpiła w serce obu pań. Księżna Aleksandra⁵⁰⁶,
ma ąc sama słabość do polerowanych⁵⁰⁷ rycerzy zakonnych, była i przez nich naǳwycza
ceniona. Nie ednokrotnie szły dla nie z Malborga bogate dary i listy, w których mistrz
nazywał ą czcigodną, świątobliwą dobroǳie ką i osobliwszą orędowniczką Zakonu. Sło-
wa e wiele mogły i było rzeczą wielce prawdopodobną, iż nie dozna ą odmowy. Choǳiło
tylko o znalezienie gońca, który by dołożył wszelkie gorliwości, aby ak na pręǳe list
oddać i z odpowieǳią powrócić. Usłyszawszy o tym, stary Maćko pod ął się tego bez
wahania…

Uproszony kasztelan wyznaczył termin, do którego obiecał powstrzymać wykonanie
wyroku. Pełen otuchy Maćko zakrzątnął się tego samego dnia koło od azdu, po czym
udał się do Zbyszka, aby mu szczęśliwą nowinę zwiastować.

Jakoż w pierwsze chwili Zbyszko wybuchnął tak wielką radością, akby mu uż otwo-
rzono drzwi wieży. Następnie ednak zamyślił się, sposępniał nagle i rzekł:

— Kto się tam od Niemców czego dobrego doczeka! Lichtenstein też mógł prosić
króla o łaskę — i eszcze by na tym wygrał, bo pomsty byłby się uchronił — a dlatego
nie chciał nic uczynić…

— On się zawziął za to, żeśmy go na tynieckie droǳe nie chcieli przeprosić. O mistrzu
Kondracie nie mówią luǳie źle. Wreszcie stracić na tym — nie stracisz.

— Pewnie — rzekł Zbyszko — ale mu się tam nisko nie kłania cie.
— Co się mam kłaniać? List od księżne Aleksandry wiozę — i tyla…
— Ha! kiedyście tacy dobrzy, to niech wam tam Bóg dopomoże…
Nagle spo rzał bystro na stry ca i rzekł:
— Ale eśli mi król daru e, to Lichtenstein bęǳie mó , nie wasz. Pamięta cie…
— Jeszcześ szyi niepewny⁵⁰⁸, to żadnych zapowieǳi nie czyń. Dość masz tamtych

głupich ślubów — odrzekł z gniewem stary.
Po czym rzucili się sobie w ob ęcia — i Zbyszko został sam. Naǳie a i niepewność

miotały na przemian ego duszą, a gdy przyszła noc, a z nią burza na niebie, gdy zakra-
towane okno poczęło rozświecać się złowrogim światłem błyskawic, a mury trząść się od
grzmotów, gdy wreszcie wicher wpadł ze świstem do wieży i zgasił mdły⁵⁰⁹ kaganek⁵¹⁰

⁵⁰³zabawiać się (daw.) — za mować się. [przypis edytorski]
⁵⁰⁴w dół Węgrów — na południe Węgier. [przypis edytorski]
⁵⁰⁵Aleksandra Olgierdówna — (ok. –), córka wielkiego księcia Litwy Olgierda, siostra Władysława II

Jagiełły, żona księcia mazowieckiego Ziemowita IV. [przypis edytorski]
⁵⁰⁶Aleksandra Olgierdówna — (ok. –), córka wielkiego księcia Litwy Olgierda, siostra Władysława II

Jagiełły, żona księcia mazowieckiego Ziemowita IV. [przypis edytorski]
⁵⁰⁷polerowany — tu: obycza ny, wyrafinowany. [przypis edytorski]
⁵⁰⁸szyi niepewny — niepewny, czy nie wykona ą na nim wyroku śmierci. [przypis edytorski]
⁵⁰⁹mdły (daw.) — słaby. [przypis edytorski]
⁵¹⁰kaganek — lampka oliwna. [przypis edytorski]
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przy łożu: pogrążony w ciemności Zbyszko stracił znów wszelką otuchę — i całą noc ani
na chwilę oczu nie mógł zamrużyć…

„Już a się śmierci nie wywinę — myślał — i wszystko nic nie pomoże”.
Wszelako naza utrz przyszła do niego w odwieǳiny zacna księżna Anna Januszowa,

a z nią i Danusia ze swo ą luteńką za pasem. Zbyszko padł im kole no do nóg, po czym
akkolwiek był w utrapieniu, po bezsenne nocy, w niedoli i niepewności, nie do ty-
la ednak zapomniał o rycerskie powinności, aby nie okazać Danusi zdumienia nad e
urodą…

Lecz księżna podniosła na niego oczy pełne smutku i rzekła:
— Nie ǳiwu się ty e , bo eśli Maćko dobre odpowieǳi nie przywiezie albo zgoła

nie wróci, bęǳiesz ty się wkrótce, niebożę, lepszym rzeczom w niebie ǳiwował.
Po czym ęła ronić łzy, rozmyśla ąc o przyszłym niepewnym losie rycerzyka, a Danusia Miłość

zawtórowała e zaraz. Zbyszko pochylił się na nowo do ich nóg, bo i ego serce zmiękło
wobec tych płaczów ak wosk w cieple. Nie kochał on tak Danusi, ak mąż kocha nie-
wiastę, poczuł ednak, że ą kocha z całe duszy i że na e widok ǳie e mu się w piersiach
coś takiego, akby w nich tkwił drugi człowiek, mnie srogi, mnie zapędliwy⁵¹¹, mnie
wo ną dyszący, a natomiast akby słodkiego kochania spragniony. Chwycił go wreszcie
żal ogromny, iż musi ą porzucić i nie bęǳie mógł dotrzymać tego, co ślubował.

— Już a ci, niebogo, pawich czubów pod nogi nie podłożę — mówił. — Ale e-
śli przed boskim obliczem stanę, tedy tak powiem: „Odpuść mi, Panie, grzechy, ale co
est dobra wszelkiego na ziemi, to da nie komu innemu, tylko pannie Jurandównie ze
Spychowa”.

— Niedawnoście się poznali — rzekła księżna. — Nie da Bóg, by to było na próżno.
Zbyszko zaczął wspominać wszystko, co zaszło w gospoǳie tynieckie , i rozczulił się

zupełnie. W końcu ął prosić Danusi, by mu zaśpiewała tę samą pieśń, którą śpiewała
wówczas, kiedy ą to chwycił z ławki i przyniósł do księżne .

Więc Danusia, choć było e nie do śpiewania, wzniosła zaraz główkę ku sklepieniu
i przymknąwszy ako ptaszek oczki, poczęła:
Gdybym ci a miała
Skrzydłeczka ak gąska,
Poleciałabym a
Za Jaśkiem do Śląska.

Usiadłabym ci a
Na śląskowskim płocie…
„Przypatrz się, Jasiulku…”⁵¹²

Lecz nagle spod stulonych rzęsów⁵¹³ wypłynęły e łzy obfite — i nie mogła dłuże
śpiewać. A Zbyszko porwał ą na ręce tak samo ak niegdyś w tynieckie gospoǳie i począł
choǳić z nią po izbie, powtarza ąc w uniesieniu:

— Nie panie eno a bym w tobie szukał. Niechby mnie Bóg wyratował, niechbyś
dorosła — i niechby roǳic pozwolili — to by a cię brał, ǳiewczyno!… He !…

Danusia, ob ąwszy go za szy ę, skryła spłakaną twarz na ego ramieniu — a w nim żal
wstawał coraz większy, który płynąc z głębi wolne natury słowiańskie , zmieniał się w te
proste duszy niemal w pieśń polną:
To by a cię brał, ǳiewczyno!
To by a cię brał!…

 
Wtem zaszedł wypadek, wobec którego inne sprawy straciły wszelkie znaczenie w luǳ-
kich oczach. Pod wieczór dnia  czerwca rozeszła się po zamku wiadomość o nagłym

⁵¹¹zapędliwy (daw.) — popędliwy, skłonny do szybkiego a nieprzemyślanego ǳiałania. [przypis edytorski]
⁵¹²Za Jasiem do Śląska — pieśń ludowa spotykana w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.

[przypis edytorski]
⁵¹³rzęsów — ǳiś popr.: rzęs. [przypis edytorski]
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zasłabnięciu królowe ⁵¹⁴. Wezwani medycy pozostali wraz z biskupem Wyszem⁵¹⁵ przez
całą noc w e komnacie, a tymczasem dowieǳiano się od niewiast służebnych, iż pani
zagroziła słabość przedwczesna. Kasztelan krakowski Jaśko Topór z Tęczyna wysłał te że
nocy gońców do nieobecnego króla. Naza utrz rano wieść gruchnęła po mieście i okolicy. Tłum
Był ǳień nieǳielny, więc tłumy napełniły wszystkie świątynie, w których księża nakaza-
li modlitwy za zdrowie królowe . Wówczas ustała wszelka wątpliwość. Po nabożeństwie
goście rycerscy, którzy się uż byli z echali na spoǳiewane uroczystości, szlachta oraz de-
putac e⁵¹⁶ kupieckie udały się na zamek; cechy⁵¹⁷ i bractwa⁵¹⁸ wystąpiły z chorągwiami.
Od południa nieprzeliczone ro e ludu otoczyły Wawel, mięǳy którymi utrzymywali ład
łucznicy królewscy, nakazu ąc spoko ność i ciszę. Miasto wyludniło się prawie zupełnie
i tylko przez opustoszałe ulice przeciągały od czasu do czasu gromady okolicznego chłop-
stwa, które również uż zwieǳiało się o chorobie uwielbiane pani i dążyło pod zamek.
Wreszcie w główne bramie po awili się biskup i kasztelan⁵¹⁹, z nimi zaś kanonicy⁵²⁰ kate-
dralni, ra cy⁵²¹ królewscy i rycerze. Ci rozeszli się wzdłuż murów, mięǳy lud, z twarzami
zwiastu ącymi nowinę, zaczęli ednak od surowego rozkazu, aby powstrzymano się od
wszelkich okrzyków, te bowiem mogłyby chore zaszkoǳić. Za czym zwiastowali wszem
wobec, iż królowa powiła córkę. Nowina napełniła radością serca, zwłaszcza gdy zarazem
dowieǳiano się, iż akkolwiek połóg był przedwczesny, nie masz⁵²² ednak widomego⁵²³
niebezpieczeństwa ni dla matki, ni dla ǳiecięcia. Tłumy poczęły się rozchoǳić, albo-
wiem pod zamkiem nie wolno było krzyczeć, każdy zaś chciał pofolgować radości. Jakoż,
gdy wypełniły się ulice prowaǳące na rynek, ozwały się wnet pieśni i radosne nawoływa-
nia. Nie trapiono się tym, że przyszła na świat córka. „Albo źle było, mówiono, że król
Louis⁵²⁴ nie miał synów i że Królestwo dostało się Jadwiǳe? Przez e to małżeństwo
z Jagiełłą podwoiła się moc państwa. Tak bęǳie i teraz. Gǳież szukać takie ǳieǳiczki,
ako bęǳie nasza królewna, gdy ni cesarz rzymski, ni żaden z innych królów nie posiada ą
tak wielkiego państwa, tak obszernych ziemi ni tak licznego rycerstwa! Będą się dobĳali
o e rękę na potężnie si monarchowie ziemi, będą się kłaniali królowe i królowi, będą
z eżdżali do Krakowa, a nam, kupcom, korzyść z tego wypadnie, nie mówiąc o tym, że
nowe akieś państwo, czeskie albo węgierskie, z naszym się Królestwem połączy.” Tak to
mięǳy sobą mówili kupcy — i radość stawała się z każdą chwilą powszechnie sza. Uczto-
wano w domach prywatnych i w gospodach. Rynek zaroił się od latarni i pochodni. Po
przedmieściach podkrakowscy kmiecie⁵²⁵, których coraz więce ściągało się do miasta,
porozkładali się obozem przy wózkach. Żyǳi ra cowali⁵²⁶ przy synagoǳe na Kazimierzu.
Do późna w noc, prawie do brzasku, wrzało na rynku, szczególnie koło ratusza i wagi,
ak w czasie wielkich armarków. Uǳielano sobie wza em wiadomości; posyłano po nie
na zamek i oblegano tłumnie wraca ących z nowinami.

Na gorsza z nich była ta, że ksiąǳ biskup Piotr ochrzcił ǳiecko te same nocy, z cze-
go wnoszono⁵²⁷, że musi być barǳo słabe. Doświadczone mieszczki przytaczały ednak
wypadki, w których ǳieci uroǳone na wpół martwe oǳyskiwały siłę do życia właśnie

⁵¹⁴Jadwiga — (ok. –), córka Ludwika Węgierskiego, w  koronowana na króla Polski (prawo
nie przewidywało wówczas koronac i królowe ), w  poślubiła Władysława Jagiełłę, co dało początek unii
polsko-litewskie . [przypis edytorski]

⁵¹⁵Piotr Wysz Radoliński — (ok. –), biskup krakowski od , poznański od , przeniesiony na
to drugie stanowisko na skutek intryg dworskich, wykonawca testamentu królowe Jadwigi. [przypis edytorski]

⁵¹⁶deputacja (daw.) — delegac a. [przypis edytorski]
⁵¹⁷cech — samorządna organizac a rzemieślników, skupia ąca przedstawicieli określonego zawodu. [przypis

edytorski]
⁵¹⁸bractwo — organizac a religĳna, zrzesza ąca luǳi o podobnych formach pobożności (np. bractwo różań-

cowe). [przypis edytorski]
⁵¹⁹kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
⁵²⁰kanonik— w średniowieczu duchowny ży ący przy katedrze według reguł kanonicznych. [przypis edytorski]
⁵²¹rajcy — tu: doradcy. [przypis edytorski]
⁵²²nie masz (daw.) — nie ma. [przypis edytorski]
⁵²³widomy (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]
⁵²⁴Ludwik Węgierski — węg. La os I Nagy, Ludwik I Wielki (–), król Węgier w latach –,

król Polski w latach –, o ciec Jadwigi. [przypis edytorski]
⁵²⁵kmieć — zamożny chłop, posiada ący własne gospodarstwo. [przypis edytorski]
⁵²⁶rajcować (daw.) — raǳić. [przypis edytorski]
⁵²⁷wnosić z czegoś — wnioskować z czegoś. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



po chrzcie. Więc pokrzepiano się naǳie ą, którą wzmagało i imię nadane ǳiewczynce.
Mówiono, że żaden Bonifacy ni żadna Bonifac a nie może umrzeć zaraz po uroǳeniu,
gdyż przeznaczono im est coś dobrego uczynić, w pierwszych zaś leciech⁵²⁸, tym barǳie
w pierwszych miesiącach życia, ǳiecko nie może czynić ni źle, ni dobrze.

Następnego dnia ednak przyszły z zamku wiadomości niepomyślne i o niemowlęciu,
i o matce — i wzburzyły miasto. W kościołach przez cały ǳień panował tłok ak w czasie
odpustu. Posypały się wota⁵²⁹ za zdrowie królowe i królewny. Wiǳiano ze wzruszeniem
ubogich wieśniaków ofiaru ących ćwiartki zboża, agnięta, kury, wianuszki suszonych
grzybów lub krobie⁵³⁰ orzechów. Płynęły znaczne ofiary od rycerstwa, od kupców, od
rzemieślników. Rozesłano gońców do cudownych mie sc. Astrologowie badali gwiazdy.
W samym Krakowie nakazano uroczyste proces e. Wystąpiły wszystkie cechy⁵³¹ i wszyst-
kie bractwa⁵³². Całe miasto zakwitło chorągwiami. Odbyła się i proces a ǳieci, sąǳono
bowiem, że niewinne istoty na łatwie ubłaga ą Boga o łaskę. Przez bramy mie skie z eż-
dżały coraz nowe tłumy z okolicy.

I tak płynął ǳień za dniem wśród ustawicznego⁵³³ bicia w ǳwony, wśród gwaru po
kościołach, procesy i nabożeństw. Lecz gdy upłynął tyǳień, a i dosto na chora, i ǳiecię
żyły eszcze, poczęła otucha wstępować w serca. Zdawało się luǳiom rzeczą niepodob-
ną, aby Bóg zabrał przedwcześnie władczynię państwa, która tyle dla niego uczyniwszy,
musiałaby pozostawić niedokończone ogromne ǳieło — i apostołkę, która ofiarą wła-
snego szczęścia przywiodła do chrześcĳaństwa ostatni pogański naród w Europie. Uczeni
wspominali, ile uczyniła dla Akademii⁵³⁴, duchowni — ile dla chwały Boże , statyści⁵³⁵
— ile dla poko u mięǳy chrześcĳańskimi monarchami, prawoznawcy — ile dla spra-
wiedliwości, biedni — ile dla ubóstwa, i wszystkim nie mieściło się w głowie, iżby życie
tak potrzebne dla Królestwa i świata całego mogło być przedwcześnie przecięte.

Tymczasem  lipca ǳwony żałobne ozna miły śmierć ǳiecka. Zawrzało znów mia- Śmierć, Niebezpieczeństwo
sto i niepokó ogarnął luǳi, a tłumy powtórnie obiegły Wawel, dopytu ąc o zdrowie
królowe . Lecz tym razem nikt nie wychoǳił z dobrą nowiną. Owszem, twarze panów
w eżdża ących na zamek lub wy eżdża ących przez bramy były posępne i z każdym dniem
posępnie sze. Mówiono, że ksiąǳ Stanisław ze Skarbimierza⁵³⁶, mistrz nauk wyzwolo-
nych⁵³⁷ w Krakowie, nie odstępu e uż królowe , która coǳiennie przystępu e do komu-
nii. Mówiono również, że po każdym przystąpieniu komnata e napełnia się światłem
niebieskim. Niektórzy wiǳieli e nawet przez okna, ale widok ten racze przerażał oddane
pani serca ako oznaka, że rozpoczyna się uż dla nie życie zaziemskie.

Niektórzy nie wierzyli ednak, aby się mogła stać rzecz tak straszna, i ci krzepili⁵³⁸
się naǳie ą, że sprawiedliwe nieba poprzestaną na edne ofierze. Tymczasem w piątek
z rana dnia  lipca gruchnęło mięǳy ludem, iż królowa kona. Kto żył, spieszył pod
zamek. Miasto opustoszało tak, że zostali w nim tylko kalecy, albowiem nawet matki
z niemowlętami pośpieszyły do bram. Sklepy były pozamykane; nie gotowano adła. Ustały
wszystkie sprawy, a natomiast pod Wawelem czerniało edno morze ludu — niespoko ne,
przerażone, ale milczące.

Wtem o goǳinie trzynaste z południa ozwał się ǳwon na katedralne wieży. Nie
zrozumiano od razu, co to znaczy, ednakowoż niepokó począł podnosić włosy na gło-

⁵²⁸leciech — ǳiś popr.: latach. [przypis edytorski]
⁵²⁹wotum — symboliczny dar wieszany na ołtarzu, na świętym obrazie bądź na posągu religĳnym ako prośba

o wstawiennictwo lub poǳiękowanie za nie. [przypis edytorski]
⁵³⁰krobia (daw.) — kosz. [przypis edytorski]
⁵³¹cech — samorządna organizac a rzemieślników, skupia ąca przedstawicieli określonego zawodu. [przypis

edytorski]
⁵³²bractwo — organizac a religĳna, zrzesza ąca luǳi o podobnych formach pobożności (np. bractwo różań-

cowe). [przypis edytorski]
⁵³³ustawiczny (daw.) — ciągły. [przypis edytorski]
⁵³⁴Akademia Krakowska — założona w  w Kazimierzu z fundac i Kazimierza III Wielkiego, odnowiona

w  w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundac i Jadwigi Andegaweńskie , od  funkc onu e pod
nazwą Uniwersytet Jagielloński. [przypis edytorski]

⁵³⁵statysta (daw.) — mąż stanu, polityk, strateg. [przypis edytorski]
⁵³⁶Stanisław ze Skarbimierza — (ok. –), pierwszy rektor Akademii Krakowskie , wybitny kaznoǳie a.

[przypis edytorski]
⁵³⁷siedem nauk wyzwolonych — stanowiło program średniowieczne edukac i uniwersyteckie : gramatyka, dia-

lektyka, retoryka, geometria, arytmetyka, astronomia, muzyka. [przypis edytorski]
⁵³⁸krzepić się (daw.) — wzmacniać się. [przypis edytorski]
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wach. Wszystkie głowy i wszystkie oczy zwróciły się ku wieżycy na kołyszący się z coraz
większym rozmachem ǳwon, którego żałosny ęk poczęły powtarzać inne w mieście:
u Franciszkanów, u Św. Tró cy, u Panny Marii — i hen dale , ak miasto długie i szero-
kie. Zrozumiano wreszcie, co znaczą owe ęki; dusze luǳkie napełniły się przerażeniem
i takim bólem, akby one spiżowe serca ǳwonów uderzały wprost w serca wszystkich
obecnych.

Nagle na wieży ukazała się czarna chorągiew z wielką trupią głową pośrodku, pod
którą bielały dwa złożone na krzyż piszczele luǳkie. Wówczas ustała wszelka wątpliwość.
Królowa oddała ducha Bogu.

Pod zamkiem rozległ się ryk i płacz stu tysięcy luǳi — i pomieszał się z ponurymi Żałoba
odgłosami ǳwonów. Niektórzy rzucali się na ziemię, inni darli na sobie szaty lub rozdra-
pywali twarze, inni spoglądali na mury w niemym osłupieniu, niektórzy ęczeli głucho,
niektórzy wyciąga ąc ręce ku kościołowi i komnacie królowe wzywali cudu i Bożego mi-
łosierǳia. Lecz ozwały się także głosy gniewne, które w uniesieniu i rozpaczy dochoǳiły
do bluźnierstw. „Przecz⁵³⁹ nam zabrano naszą umiłowaną? Na cóż się zdały nasze proces e,
nasze modlitwy i błagania? To miłe były srebrne i złote wota, a za to nic? Wziąć wzięto,
a dać nie dano!” Inni wszelako powtarzali, zalewa ąc się łzami i ęcząc: „Jezu! Jezu! Jezu!”
Tłumy chciały we ść do zamku, by spo rzeć eszcze raz na ukochaną twarz Pani. Nie pusz-
czono ich, ale im przyobiecano, że wkrótce ciało bęǳie wystawione w kościele, a wtedy
każdy bęǳie mógł oglądać e i modlić się przy nim. Za czym pod wieczór posępne tłumy Święty
zaczęły wracać ku miastu, opowiada ąc sobie o ostatnich chwilach królowe , o przyszłym
pogrzebie i o cudach, które się będą ǳiały przy e ciele i około e grobowca, a których
wszyscy byli zupełnie pewni. Rozpowiadano również, że królowa zaraz po śmierci bęǳie
kanonizowaną⁵⁴⁰ — gdy zaś niektórzy wątpili, czy się to może stać, poczęto się oburzać
i grozić Awinionem⁵⁴¹…

Smutek ponury padł na miasto, na cały kra , i nie tylko ludowi pospolitemu, ale
i wszystkim wydało się, że wraz z królową zagasła dla Królestwa pomyślna gwiazda. Na-
wet mięǳy panami krakowskimi byli tacy, którzy czarno patrzyli w przyszłość. Poczęto
zadawać sobie i innym pytania, co teraz bęǳie? czyli Jagiełło po śmierci królowe ma
prawo panować w Królestwie, czyli też wróci na swo ą Litwę i poprzestanie na wielkok-
siążęcym tronie? Niektórzy przewidywali — i ak się okazało, nie bez słuszności — że
sam on zechce ustąpić i że w takim razie odpadną od Korony obszerne ziemie, rozpoczną
się znów napady od strony Litwy i krwawe odwety zawziętych mieszkańców Królestwa.
Zakon się wzmoże⁵⁴², wzmoże się cesarz rzymski i król węgierski — a Królestwo, do
wczora edno z na potężnie szych w świecie, przy ǳie do upadku i pohańbienia.

Kupcy, dla których stanęły otworem obszerne kra e litewskie i ruskie, czynili w prze-
widywaniu strat śluby pobożne, aby Jagiełło pozostał na Królestwie, lecz w takim znów
razie przepowiadano rychłą wo nę z Zakonem. Wiadomo było, że powstrzymywała ą tyl-
ko królowa. Luǳie przypominali sobie teraz, ak niegdyś, oburzona na chciwość i dra-
pieżność Krzyżaków, mówiła im w proroczym wiǳeniu: „Póki a ży ę, póty powstrzymu ę
rękę i słuszny gniew męża mo ego, lecz pamięta cie, iż po mo e śmierci spadnie na was
kara za wasze grzechy!’”

Oni w pysze i zaślepieniu nie lękali się wprawǳie wo ny licząc, że gdy po śmierci kró-
lowe urok e świętobliwości nie bęǳie powstrzymywał napływu ochotników z państw
zachodnich, naówczas przy dą im w pomoc tysiące bo owników z Niemiec, z Burgun-
dii⁵⁴³, Franc i i dalszych eszcze kra ów. Lecz śmierć Jadwigi⁵⁴⁴ była ednakże wypadkiem
tak doniosłym, że poseł krzyżacki Lichtenstein, nie czeka ąc nawet na przy azd nieobec-

⁵³⁹przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]
⁵⁴⁰kanonizacja — uznanie przez Kościół dane osoby za świętą. [przypis edytorski]
⁵⁴¹Awinion — w latach – na skutek tarć politycznych wśród kardynałów oraz ǳiałań królów Franc i

wielokrotnie wybierano dwóch, a nawet trzech papieży ednocześnie. Obóz związany z Franc ą stworzył drugą
sieǳibę papieską w mieście Avingon. Obecnie papieże awiniońscy uznawani są za antypapieży (osoby nieprawnie
sprawu ące ten urząd), a okres ten określany est mianem ”wielkie schizmy zachodnie ”. [przypis edytorski]

⁵⁴²wzmóc się (daw.) — wzmocnić się, urosnąć w siły. [przypis edytorski]
⁵⁴³Burgundia — region w centralne Franc i. [przypis edytorski]
⁵⁴⁴Jadwiga — (ok. –), córka Ludwika Węgierskiego, w  koronowana na króla Polski (prawo

nie przewidywało wówczas koronac i królowe ), w  poślubiła Władysława Jagiełłę, co dało początek unii
polsko-litewskie . [przypis edytorski]
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nego króla, ruszył co pręǳe do Malborga, by ak na pręǳe donieść wielkiemu mistrzowi
i kapitule⁵⁴⁵ ważną i poniekąd groźną nowinę.

Posłowie: węgierski, rakuski⁵⁴⁶, cesarski, czeski, wyruszyli za nim lub też wysłali
gońców do swych monarchów. Jagiełło⁵⁴⁷ przy echał do Krakowa w ciężkie rozpaczy. Rozpacz
W pierwsze chwili oświadczył panom, że nie chce uż dale królować bez królowe i że
od eǳie na swo e ǳieǳictwo do Litwy, po czym z żalu wpadł akoby w odrętwienie,
nie chciał rozstrzygać żadnych spraw, nie odpowiadał na pytania, chwilami zaś wpadał
w straszny gniew na samego siebie za to, że był od echał, że nie był przy śmierci królo-
we , że się z nią nie pożegnał i nie wysłuchał e ostatnich słów i poleceń. Próżno Stanisław
ze Skarbimierza i biskup Wysz⁵⁴⁸ przedkładali⁵⁴⁹ mu, że choroba królowe wypadła nie-
spoǳianie i że wedle⁵⁵⁰ luǳkich obliczeń miał wszelki czas wrócić, gdyby połóg odbył
się był w porze właściwe . Nie przynosiło mu to żadne pociechy ani nie koiło ego żalu.
„Nie król a bez nie — odpowiadał biskupowi — eno grzesznik poka any⁵⁵¹, który nie
zazna pociechy”. Po czym wbĳał oczy w ziemię i nikt nie mógł od niego słowa więce
wydobyć.

Tymczasem wszystkie umysły za ęły się pogrzebem królowe . Z całego kra u poczę- Pogrzeb
ły ściągać nowe tłumy panów, szlachty i ludu, zwłaszcza ubóstwa, które spoǳiewało
się obfitych zysków z ałmużn przy obrzęǳie pogrzebowym, ma ącym trwać przez cały
miesiąc. Ciało królowe ustawiono w katedrze na podwyższeniu urząǳonym w ten spo-
sób, że szersza część trumny, w które spoczywała głowa zmarłe , zna dowała się znacznie
wyże od dolne . Urząǳono tak umyślnie, by lud mógł lepie wiǳieć twarz królowe .
W katedrze odprawiało się nieusta ące nabożeństwo: przy katafalku płonęły tysiące świec
woskowych, a wśród tych blasków i wśród kwiatów leżała Ona, spoko na, uśmiechnięta,
podobna do białe róży mistyczne — ze złożonymi w krzyż rękoma na lazurowe sukni.
Lud wiǳiał w nie świętą, przyprowaǳano do nie opętanych, kaleki, chore ǳieci — Święty
i raz w raz w środku świątyni rozlegał się krzyk to akie ś matki, która na twarzy chore-
go ǳiecka spostrzegła rumieńce, zwiastuny zdrowia, to akiegoś paralityka, który nagle
oǳyskiwał właǳę w schorzałych członkach. Wówczas serca luǳkie prze mował dreszcz,
wieść o cuǳie przelatywała kościół, zamek, miasto i ściągała coraz większe ro e nęǳy
luǳkie , która od cudu tylko mogła spoǳiewać się poratowania.

O Zbyszku zapomniano tymczasem zupełnie, któż bowiem wobec tak olbrzymiego
nieszczęścia pamiętać mógł o zwycza nym pacholęciu⁵⁵² szlacheckim i o ego uwięzieniu
w baszcie zamkowe ! Zbyszko wieǳiał ednakowoż od stróżów więziennych o chorobie
królowe , słyszał gwar ludu koło zamku, a gdy usłyszał ego płacz i bicie we ǳwony,
rzucił się na kolana i przepomniawszy o własnym losie, z całe duszy ął opłakiwać śmierć
uwielbione Pani. Zdawało mu się, że razem z nią zgasło coś i dla niego i że wobec takie
śmierci nie warto nikomu żyć na świecie.

Echa pogrzebu, ǳwony kościelne, śpiewy procesy i zawoǳenia tłumów dochoǳiły
go przez całe tygodnie. Przez ten czas sposępniał, stracił ochotę do adła, do snu i choǳił Więzienie
po swoim poǳiemiu ak ǳiki zwierz po klatce. Ciążyła mu samotność, gdyż bywały dni,
że nawet stróż więzienny nie przynosił mu świeżego adła i wody, tak dalece wszyscy byli
za ęci pogrzebem królowe . Od czasu e śmierci nie odwieǳił go nikt: ani księżna, ani
Danusia, ani Powała z Taczewa, który dawnie tyle okazywał mu życzliwości, ani kupiec
Amyle , zna omek Maćka. Zbyszko z goryczą myślał, że gdy Maćka nie stało⁵⁵³, zapo-
mnieli o nim wszyscy. Chwilami przychoǳiło mu do głowy, że może zapomni o nim

⁵⁴⁵kapituła — rada sprawu ąca właǳę w zakonie. [przypis edytorski]
⁵⁴⁶rakuski (daw.) — austriacki. [przypis edytorski]
⁵⁴⁷Władysław II Jagiełło — (ok. –), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od

małżeństwa z Jadwigą (). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez bi-
skupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowoǳił w bitwie pod Grunwaldem. [przypis
edytorski]

⁵⁴⁸Piotr Wysz Radoliński — (ok. –), biskup krakowski od , poznański od , przeniesiony na
to drugie stanowisko na skutek intryg dworskich, wykonawca testamentu królowe Jadwigi. [przypis edytorski]

⁵⁴⁹przedkładać (daw.) — wy aśniać, tłumaczyć. [przypis edytorski]
⁵⁵⁰wedle (daw.) — według. [przypis edytorski]
⁵⁵¹kajać się (daw.) — przyznawać się do winy i e żałować. [przypis edytorski]
⁵⁵²pacholę (daw.) — ǳiecko. [przypis edytorski]
⁵⁵³nie stało (daw.) — zabrakło. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



i prawo — i że przy ǳie mu gnić do śmierci w tym więzieniu. Wówczas modlił się
o śmierć.

Wreszcie gdy od pogrzebu królowe upłynął miesiąc, a rozpoczął się drugi, począł
wątpić i o powrocie Maćka. Obiecał przecie Maćko echać pośpiesznie, konia nie żałować.
Malborg nie na końcu świata. Przez dwanaście nieǳiel⁵⁵⁴ można było do echać i wrócić —
zwłaszcza gdy komuś pilno było. „Ale może i emu niepilno! — myślał z żalem Zbyszko —
może sobie gǳie po droǳe babę upatrzył i rad ą do Bogdańca powiezie, aby się własnego
potomstwa doczekać, a a tu będę przez wieki zmiłowania boskiego wyglądał!”

Stracił wreszcie rachubę czasu, przestał całkiem rozmawiać ze stróżą⁵⁵⁵ i tylko z pa ę-
czyny, pokrywa ące coraz obficie żelazną kratę w oknie, miarkował, że na świecie nad-
choǳi esień. Siadywał teraz całymi goǳinami na łożu, z łokciami na kolanach, z palcami
we włosach, które mu uż daleko za ramiona sięgały — i w półśnie, w półodrętwieniu
nie podnosił głowy nawet i wówczas, gdy strażnik zagadał do niego, przynosząc spyżę⁵⁵⁶.
Aż pewnego dnia skrzypnęły wrzeciąǳe i zna omy głos zawołał od progu więzienia:

— Zbyszku!
— Stry ko! — krzyknął Zbyszko, zerwawszy się z tapczana⁵⁵⁷.
Maciek chwycił go w ramiona, po czym ob ął mu asną głowę dłońmi i począł ą

całować. Żal, gorycz i tęsknota tak wezbrały w sercu młoǳianka, że począł płakać na
piersiach stry ca ak małe ǳiecko.

— Myślałem, że uż nie wrócicie — rzekł łka ąc.
— Boć i niewiele brakło — odrzekł Maciek.
Dopieroż Zbyszko podniósł głowę i spo rzawszy na niego, zawołał:
— A z wami co się stało?
I patrzył ze zdumieniem na wynęǳniałą, zapadłą i bladą ak płótno twarz starego

wo ownika, na ego pochyloną postać i na posiwiałe włosy.
— Co z wami? — powtórzył.
Maćko siadł na tapczanie i przez chwilę oddychał ciężko.
— Co się stało? — rzekł wreszcie. — Ledwiem granicę prze echał, postrzelili mnie

w boru Niemcy z kuszy. Zbó e-rycerze! — wiesz? Ciężko mi eszcze dychać… Bóg zesłał
mi pomoc — inacze byś mnie tu nie wiǳiał.

— Któż was zratował?
— Jurand ze Spychowa — odrzekł Maćko.
Nastała chwila milczenia.
— Oni napadli mnie, a w pół ǳionka późnie on ich. Ledwie połowa mu ich uszła.

Mnie wziął do gródka, i tam w Spychowie ze śmiercią-m się przez trzy nieǳiele⁵⁵⁸ zmagał.
Bóg nie dał skonać — i choć mi eszcze ciężko, alem wrócił.

— A to nie byliście w Malborgu?
— Z czymżem miał echać? Obdarli mnie do cna⁵⁵⁹ i list z innymi rzeczami zabrali.

Wróciłem prosić księżny Ziemowitowe o drugi, alem się z nią w droǳe rozminął —
i czy ą zgonię⁵⁶⁰ — nie wiem — bo mi się też na tamten świat wybierać.

To rzekłszy, splunął na dłoń i wyciągnąwszy ą ku Zbyszkowi, ukazał na nie czystą
krew mówiąc:

— Wiǳisz?
A po chwili dodał:
— Widać wola boska.
Czas akiś milczeli oba pod brzemieniem posępnych myśli, po czym Zbyszko rzekł:
— To tak ciągle krwią plwacie⁵⁶¹?

⁵⁵⁴nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
⁵⁵⁵stróża (daw.) — straż. [przypis edytorski]
⁵⁵⁶spyża (daw.) — pożywienie. [przypis edytorski]
⁵⁵⁷tapczana — ǳiś popr.: tapczanu. [przypis edytorski]
⁵⁵⁸nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
⁵⁵⁹do cna (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
⁵⁶⁰zgonić (daw.) — dogonić. [przypis edytorski]
⁵⁶¹plwać — ǳiś: pluć. [przypis edytorski]
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— Jakoże nie mam plwać, kiedy mi na pół pięǳi⁵⁶² grota mięǳy żebrami utkwiło!
Plwałbyś i ty — nie bó się. Ale u Juranda ze Spychowa uż mi się lepie uczyniło, eno
żem się ninie⁵⁶³ okrutnie znów zmęczył, bo droga długa, a pilnom⁵⁶⁴ echał.

— He ! po co wam się było spieszyć?
— Bom chciał księżnę Aleksandrę⁵⁶⁵ zdybać⁵⁶⁶ i brać od nie drugie pisanie. A Jurand

ze Spychowa prawił⁵⁶⁷ tak: „Jedźcie — powiada — i wraca cie z listem do Spychowa. Ja
— prawi — mam kilku Niemców pod podłogą, to ednego na słowo rycerskie uwolnię
i ten list do mistrza powiezie”. A on ich tam zawsze kilku przez pomstę za śmierć żony
pod sobą trzyma i rad słucha, ako mu nocami ęczą a żelaziwem brzęka ą, gdyż est człek
zawzięty. Rozumiesz?

— Rozumiem. Jeno to mi ǳiwno, żeście pierwszy list stracili, bo skoro Jurand ułapił
tych, którzy was napadli, to list powinien był być przy nich.

— Nie ułapił ci ich wszystkich. Uszło coś z pięciu. Taka uż dola nasza.
To rzekłszy, Maćko odchrząknął, splunął znów krwią i stęknął trochę z bólu w pier-

siach.
— Ciężko was postrzelili — rzekł Zbyszko. — Jakże to? Z zasaǳki?
— Z kuszczów⁵⁶⁸ tak gęstych, że na krok nie było nic widać. A echałem bez zbroi,

bo mi kupcy mówili, że kra bezpieczny — i upał był.
— Któż zbó om przywoǳił? Krzyżak?
— Nie zakonnik, ale Niemiec, Chełmińczyk z Lentzu, wsławion z rozbo ów i grabieży.
— Cóż się z nim stało?
— U Juranda na łańcuchu. Ale on też ma w poǳiemiu dwóch szlachty Mazurów,

których chce za siebie oddać.
Znów zapadło milczenie.
— Miły Jezu — rzekł wreszcie Zbyszko — to Lichtenstein bęǳie żyw i ów z Lentzu

także, a nam trzeba ginąć bez pomsty. Mnie głowę utną, a i wy pewnikiem uż się nie
przezimu ecie.

— Ba! i do zimy nie dociągnę. Żeby choć ciebie ako zratować…
— Wiǳieliście tu kogo?
— Byłem u kasztelana⁵⁶⁹ krakowskiego, bo akem się dowieǳiał, że Lichtenstein

wy echał, myślałem, że ci pofolgu ą⁵⁷⁰.
— A to Lichtenstein wy echał?
— Zaraz po śmierci królowe , do Malborga. Byłem tedy u kasztelana, ale on po-

wieǳiał tak: „Nie dlatego waszemu bratankowi głowę utnę, aby się Lichtensteinowi po- Prawo
chlebić, eno że taki est wyrok, a czy Lichtenstein tu est, czy go nie ma, to wszystko
edno. Choćby też Krzyżak i umarł, nic to nie zmieni, bo — powiada — prawo est wedle
sprawiedliwości — nie tak ako kubrak, któren⁵⁷¹ możesz do góry podszewką przewrócić.
Król — prawi — może łaskę okazać, ale nikt inny”.

— A gǳie król?
— Po echał po pogrzebie aż na Ruś.
— No, to i nie ma rady.
— Nĳakie . Kasztelan powiadał eszcze: „Żal mi go, bo i księżna Anna⁵⁷² za nim prosi,

ale ak nie mogę, to nie mogę…”
— A księżna Anna eszcze też est?…

⁵⁶²piędź — dawna miara długości, ok. - cm. [przypis edytorski]
⁵⁶³ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
⁵⁶⁴pilno — tu: w pośpiechu. [przypis edytorski]
⁵⁶⁵Aleksandra Olgierdówna — (ok. –), córka wielkiego księcia Litwy Olgierda, siostra Władysława II

Jagiełły, żona księcia mazowieckiego Ziemowita IV. [przypis edytorski]
⁵⁶⁶zdybać — spotkać. [przypis edytorski]
⁵⁶⁷prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
⁵⁶⁸kuszcze (daw.) — krzaki, chaszcze, zarośla. [przypis edytorski]
⁵⁶⁹kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
⁵⁷⁰pofolgować (daw.) — potraktować łagodnie . [przypis edytorski]
⁵⁷¹któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁵⁷²Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
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— Niech e ta Bóg zapłaci! To dobra pani. Jeszcze tu est, bo Jurandówna zachorzała,
a księżna ą miłu e ak własne ǳiecko.

— O, dla Boga! To i Danuśkę chorość napadła. Coże e takiego?
— Bo a wiem!… księżna powiada, że ą ktoś urzekł⁵⁷³.
— Pewnie Lichtenstein! nikt inny, eno Lichtenstein — sobacza mać!
— Może i on. Ale co mu zrobisz? — nic.
— To dlatego wszyscy mnie tu zabaczyli⁵⁷⁴, że i ona była chora…
To rzekłszy, Zbyszko ął choǳić wielkimi krokami po izbie, a wreszcie chwycił rękę

Maćka, ucałował ą i rzekł:
— Bóg wam zapłać za wszystko, boć z mo e przyczyny pomrzecie, ale skoroście eź- Zemsta

ǳili aż do Prus, to póki do reszty nie zesłabniecie, uczyńcież eszcze dla mnie edną rzecz.
Pó dźcie do kasztelana i proście, żeby mnie na słowo rycerskie puścił choć na dwanaście
nieǳiel⁵⁷⁵. Potem wrócę i niech mi szy ę utną, ale — to przecie tak nie może być, byśmy
bez nĳakie pomsty poginęli. Wiecie… po adę do Malborga i zara⁵⁷⁶ zapowiedź Lichten-
steinowi poślę. Już też nie może być inacze . Jego śmierć albo mo a! Maćko począł trzeć
czoło:

— Pó ść pó dę, ale czy kasztelan pozwoli?
— Słowo rycerskie dam. Na dwanaście nieǳiel — więce mi nie trza…
— Co ta gadać: na dwanaście nieǳiel! A ak bęǳiesz ranny i nie wrócisz, co pomy-

ślą?…
— To choćby na czworakach wrócę. Ale nie bó cie się! I wiǳicie, może przez ten czas

z eǳie król z Rusi; to mu się bęǳie można o zmiłowanie pokłonić.
— Prawda est — rzekł Maćko.
Lecz po chwili dodał:
— Bo mnie kasztelan i to eszcze powiadał: „Przepomnieliśmy⁵⁷⁷ o waszym bratanku

z przyczyny śmierci królowe , ale teraz niechże się to uż skończy”.
— E , pozwoli — odpowieǳiał z otuchą Zbyszko. — Jużci przecie wie, że szlachcic

mu słowo zǳierży⁵⁷⁸, a czy mi teraz głowę utną, czy po świętym Michale, to mu wszystko
edno.

— Ha! pó dę ǳiś eszcze.
— ǲiś idźcie do Amyle a i legnĳcie trochę. Niech wam akowe driakwi⁵⁷⁹ na ranę

przyłożą, a utro pó dźcie do kasztelana.
— No, to z Bogiem!
— Z Bogiem!
Uściskali się i Maćko zwrócił się ku drzwiom, ale w progu zatrzymał się eszcze i na-

marszczył czoło, akby sobie coś nagle przypomniawszy.
— Ba, toć przecie ty pasa rycerskiego eszcze nie nosisz: powie ci Lichtenstein, że

z niepasowanym nie bęǳie się potykał — i co mu zrobisz? Zbyszko zaasował⁵⁸⁰ się, ale
tylko na chwilę, po czym rzekł:

— A akoże bywa na wo nie? Czy to koniecznie pasowany⁵⁸¹ tylko pasowanych wy-
biera?

— Wo na to wo na, a walka samowtór⁵⁸² co innego.
— Prawda… ale… poczeka cie… Trzeba poraǳić… Ano, wiǳicie! — est rada. Książę

Janusz⁵⁸³ bęǳie mnie pasował. Jak go księżna z Danuśką poproszą, to bęǳie pasował. A a
po droǳe będę się zaraz na Mazowszu z synem Mikoła a z Długolasu też potykał.

— Za co?

⁵⁷³urzec — tu: rzucić na kogoś zły urok. [przypis edytorski]
⁵⁷⁴zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
⁵⁷⁵nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
⁵⁷⁶zara — ǳiś popr.: zaraz. [przypis edytorski]
⁵⁷⁷przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
⁵⁷⁸słowo zǳierży (daw.) — dotrzyma słowa. [przypis edytorski]
⁵⁷⁹driakiew (daw.) — roślina lecznicza, lekarstwo. [przypis edytorski]
⁵⁸⁰frasować się (daw.) — martwić się. [przypis edytorski]
⁵⁸¹pasowany — rycerz. [przypis edytorski]
⁵⁸²samowtór (daw.) — we dwóch. [przypis edytorski]
⁵⁸³Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
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— Bo Mikoła — wiecie — ten, co est przy księżnie i którego Obuchem zowią —
powieǳiał na Danuśkę: „skrzat”.

Maćko popatrzył na niego ze zdumieniem, a Zbyszko, chcąc widocznie lepie wytłu-
maczyć, o co mu choǳiło, mówił dale :

— Jużci tego też darować nie mogę, a z Mikoła em przecie nie będę się potykał, bo
mu chyba z osiemǳiesiąt lat.

Na to Maćko:
— Słucha , chłopie! szkoda mi two e głowy, ale rozumu nie szkoda, ile żeś głupi ak Głupiec

cap.
— A wy się czego sierǳicie⁵⁸⁴?
Maćko nie odrzekł nic i chciał wy ść, ale Zbyszko poskoczył eszcze ku niemu:
— A akoże Danuśka? zdrowa uż? Nie gniewa cie się za byle co. Przecie, was tyle

czasu nie było.
I pochylił się znów do ręki starego, ten zaś wzruszył ramionami, ale odrzekł łagodnie :
— Jurandówna zdrowa, eno e eszcze z komnaty nie puszcza ą. Bywa zdrów.
Zbyszko pozostał sam, ale akby odroǳony na duszy i ciele. Miło mu było pomy-

śleć, że bęǳie miał eszcze ze trzy miesiące życia przed sobą, że po eǳie w dalekie kra e,
wyszuka Lichtensteina i stoczy z nim walkę śmiertelną. Na samą myśl o tym radość za-
pełniała mu piersi. Dobrze choć przez dwanaście nieǳiel czuć konia pod sobą, eźǳić
po szerokim świecie, bić się i nie zginąć bez pomsty. A potem — niech się ǳie e, co
chce — to przecie ogromny szmat czasu. Może król wrócić z Rusi i darować winę, może
wybuchnąć ta wo na, którą wszyscy z dawna zapowiadali — może i sam kasztelan, gdy
po trzech miesiącach u rzy zwycięzcę hardego Lichtensteina, powie: „Rusza że teraz na
bory, lasy!” Czuł bowiem asno Zbyszko, że zawziętości nikt, prócz Krzyżaka, przeciw
niemu nie żywił — i że sam surowy pan krakowski⁵⁸⁵ tylko akoby z musu skazał go na
śmierć.

Więc naǳie a wstępowała w niego coraz większa, gdyż nie wątpił, że mu tych trzech
miesięcy nie odmówią. Owszem, myślał, że mu daǳą nawet więce , to bowiem, by szlach-
cic, poprzysiągłszy na cześć rycerską, miał słowa nie dotrzymać, nawet nie przy ǳie sta-
remu panu z Tęczyna do głowy.

Toteż gdy Maćko przyszedł naza utrz o zmroku do więzienia, Zbyszko, który ledwie
mógł uż usieǳieć, skoczył ku niemu do proga i zapytał:

— Pozwolił?
Maćko siadł na tapczanie, bo stać z wielkiego osłabienia nie mógł; przez chwilę od-

dychał ciężko i wreszcie rzekł:
— Kasztelan powieǳiał tak: „Jeśli wam potrzeba poǳielić grunt albo statek⁵⁸⁶, to

waszego bratanka na edną albo na dwie nieǳiele na rycerskie słowo wypuszczę, ale na
dłuże nie”.

Zbyszko zdumiał się tak, iż czas akiś słowa nie mógł przemówić.
— Na dwie nieǳiele? — zapytał po chwili. — A toć a przez dwie nieǳiele nawet

do granicy nie za adę! — Cóże to est?… Chybaście kasztelanowi nie powieǳieli, po co
a chcę do Malborga?

— Nie tylko a za tobą prosiłem, ale i księżna Anna.
— No i co?
— I co? Powieǳiał e stary, że mu po two e szyi nic i że sam cię żału e. „Niechbym, Prawo

powiada, akie prawo za nim znalazł — ba! niechby i pozór — to bym go całkiem pu-
ścił — ale ak nie mogę, to nie mogę. Nie bęǳie, powiada, dobrze w tym Królestwie,
gdy luǳie poczną na prawo oczy zamykać i po przy aźni sobie folgować⁵⁸⁷; czego a nie
uczynię, choćby o Toporczyka, mego krewniaka, albo zgoła⁵⁸⁸ brata choǳiło”. — Tacy
to tu luǳie nieużyci. — A on eszcze powiadał tak: „My nie potrzebu emy się oglądać
na Krzyżaków, ale hańbić się nam przed nimi nie wolno. Co by pomyśleli i oni, i ich
goście, którzy z całego świata przychoǳą, gdyby a skazanego na śmierć szlachcica puścił

⁵⁸⁴sierǳić się — złościć się, gniewać się. [przypis edytorski]
⁵⁸⁵pan krakowski — zwycza owe określenie kasztelana krakowskiego. [przypis edytorski]
⁵⁸⁶statek (daw.) — ma ątek, zwł. ruchomy. [przypis edytorski]
⁵⁸⁷folgować (daw.) — traktować łagodnie . [przypis edytorski]
⁵⁸⁸zgoła (daw.) — nawet. [przypis edytorski]
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po to, by miał wolę po echać sobie do nich na bitkę? Zaliby⁵⁸⁹ uwierzyli, że go kara do-
sięgnie i że est akaś w naszym państwie sprawiedliwość? Wolę a edną głowę uciąć niźli
króla i Królestwo na śmiech podawać”. — Powieǳiała na to księżna, że cudna⁵⁹⁰ e taka
sprawiedliwość, od które nawet krewna królewska nie może człeka wyprosić, ale stary
e odrzekł: „I samemu królowi służy łaska, ale nie służy bezprawie”. Dopieroż wzięli się
kłócić, bo księżnę porwał gniew: „To go, powiada, nie gnó cie w więzieniu!” A kasztelan
na to: „Dobrze! od utra każę pomostek na rynku stawić”. I na tym się rozeszli. Już ciebie,
niebożę, chyba sam Pan Jezus zratu e…

Nastała długa chwila milczenia.
— Jakże? — ozwał się głuchym głosem Zbyszko. — To to uż zaraz bęǳie?
— Za dwa albo trzy dni. Jak nie ma rady, to nie ma. Co ta mogłem, tom uczynił.

Padłem do nóg kasztelanowi, proszę o zmiłowanie, ale on swo e: „Wyna dź prawo alibo
pozór”. A co a wyna dę? Byłem u księǳa Stanisława ze Skarbimierza⁵⁹¹, aby do ciebie
z Panem Bogiem przyszedł. Niechże choć ta sława bęǳie, że cię ten sam spowiadał, co
i królową. Ale go nie znalazłem doma⁵⁹², bo był u księżny Anny.

— Może u Danuśki?
— Bogdać tam. ǲiewka coraz zdrowsza. Pó dę do niego eszcze utro do dnia⁵⁹³.

Powiada ą, że po ego spowieǳi to ci zbawienie tak pewne, akobyś e miał w torbie.
Zbyszko siadł, wsparł łokcie na kolanach i pochylił głowę tak, że włosy całkiem mu

pokryły oblicze. Stary wpatrywał się w niego przez czas długi, wreszcie począł z cicha
wołać:

— Zbyszku! Zbyszku!
Chłopak podniósł twarz racze rozdrażnioną i pełną chłodne zawziętości niż zbolałą.
— A co?
— Słucha że pilnie, bom może co i znalazł.
To rzekłszy, przysunął się blisko i począł prawie szeptać:
— Słyszałeś ty o księciu Witolǳie⁵⁹⁴, ako drzewie ⁵⁹⁵, uwięzion przez ǳisie szego Podstęp

naszego króla w Krewie⁵⁹⁶, wyszedł z więzienia w niewieścim przebraniu. Niewiasta tu
żadna za ciebie nie ostanie, ale bierz mó kubrak, bierz kaptur i wychodź — rozumiesz.
A nuż się nie postrzegą. I pewno. Za drzwiami ciemno. W oczy nie będą ci świecić.
Wiǳieli mnie wczora , akom wychoǳił, i żaden ani spo rzał. Cicho bądź i słucha : zna dą
mnie utro — i co? Utną mi głowę? To ci im bęǳie pociecha, kiedy mnie i tak za dwie lub
trzy nieǳiele śmierć pisana. A ty, ak stąd wy ǳiesz, siada na konia i prosto do kniazia⁵⁹⁷
Witolda rusza . Przypomnisz mu się, pokłonisz, to cię przy mie i bęǳie ci u niego ak
u Pana Boga za piecem. Tu luǳie gada ą, że wo ska kniaziowe zniesione przez Tatarów.
Nie wiadomo, czy prawda, ale może być, bo nieboszczka królowa tak prorokowała. Jeśli
prawda, to tym barǳie bęǳie kniaź rycerzy potrzebował i rad cię obaczy. Ty zasię trzyma
się go, bo nie masz na świecie lepsze służby. Przegra-li inszy król wo nę, to uż po nim,
a w kniaziu Witolǳie taka obrotność, że po przegrane eszcze się czyni potężnie szy.
I ho ny est, a naszych miłu e okrutnie. Powieǳ mu wszystko, ako było. Powieǳ, żeś
chciał na Tatary z nim iść, aleś nie mógł, boś w wieży sieǳiał. Bóg da, że cię obdarzy
ziemią, chłopami — i rycerzem bęǳie cię pasował, i do króla się za tobą wstawi. Dobry
to orędownik — obaczysz! — co?

Zbyszko słuchał w milczeniu, Maćko zaś akby podniecony własnymi słowami mówił
dale :

⁵⁸⁹zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁵⁹⁰cudny (daw.) — ǳiwny. [przypis edytorski]
⁵⁹¹Stanisław ze Skarbimierza — (ok. –), pierwszy rektor Akademii Krakowskie , wybitny kaznoǳie a.

[przypis edytorski]
⁵⁹²doma (daw.) — w domu. [przypis edytorski]
⁵⁹³do dnia — rano. [przypis edytorski]
⁵⁹⁴Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

⁵⁹⁵drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
⁵⁹⁶Krewo — śrdw. miasto na Litwie, obecnie wieś w powiecie groǳieńskim na Białorusi. [przypis edytorski]
⁵⁹⁷kniaź — książę. [przypis edytorski]
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— Nie ginąć tobie za młodu, ale do Bogdańca wracać. A ak wrócisz, zaraz masz żonę
brać, żeby nasz ród nie zginął. Dopiero ak ǳieci napłoǳisz, możesz Lichtensteina na
śmierć pozwać, ale przedtem waru mi się⁵⁹⁸ od szukania pomsty, bo nużby cię postrzelili
gǳie w Prusach tak ako mnie — to by uż nie było nĳakie rady. Bierzże teraz kubrak,
bierz kaptur i rusza w imię Boże.

To rzekłszy, Maćko wstał i począł się rozǳiewać — lecz Zbyszko podniósł się także,
zatrzymał go i rzekł:

— Nie uczynię a tego, czego ode mnie chcecie, tak mi pomaga Bóg i Święty Krzyż.
— Czemu? — spytał ze zdumieniem Maćko.
— Bo nie uczynię.
A Maćko aż pobladł ze wzruszenia i gniewu.
— Bogda eś ty się był nie roǳił.
— Mówiliście uż kasztelanowi — rzekł Zbyszko — iże swo ą głowę za mo ą odda ecie.
— Skąd wiesz?
— Powiadał mi pan z Taczewa.
— To i co z tego?
— Co z tego? A cóż wam kasztelan rzekł, że hańba by spadła na mnie i na cały nasz

ród. Zali nie większa by eszcze hańba była, gdyby a stąd uciekł, a was tu na pomstę
prawu zostawił?

— Na aką pomstę? Co mnie prawo uczyni, kiedy a i tak zamrę? Mie że rozum, na
miłosierǳie Boże!

— A toć tym barǳie . Niechże mnie Bóg pokarze, eśli a was starego i chorego tu
opuszczę. Tfu! hańba…

Nastało milczenie; słychać było tylko ciężki, rzężący oddech Maćka — i nawoływania
łuczników sto ących na straży przy bramach. Na dworze uczyniła się uż noc głęboka…

— Słucha — ozwał się wreszcie Maćko złamanym głosem — nie była hańba knia-
ziowi Witoldowi uciekać tak z Krewa — nie bęǳie i tobie…

— He ! — odrzekł z pewnym smutkiem Zbyszko — wiecie! kniaź Witold, wielki
kniaź: ma ci koronę z rąk królewskich, bogactwo i panowanie — a a, ubogi ślachcic —
eno cześć…

Po chwili zaś zawołał akby z nagłym wybuchem gniewu:
— A to nie rozumiecie, że was takoż miłu ę i że wasze głowy za swo ą nie dam?
Na to Maćko podniósł się na chwie nych nogach, wyciągnął przed się ręce — i choć

natury ówczesnych luǳi twarde były, akby e kowano⁵⁹⁹ z żelaza — ryknął nagle roz-
ǳiera ącym głosem:

— Zbyszku!…
A następnego dnia pachołcy sądowi poczęli zwozić na rynek belki na rusztowanie,

które miało być wzniesione naprzeciw główne bramy ratusza.
Księżna ednakże naraǳała się eszcze z Wo ciechem Jastrzębcem⁶⁰⁰, ze Stanisławem

ze Skarbimierza i z innymi uczonymi kanonikami, biegłymi zarówno w prawie pisanym
i obycza owym. Zachęcały ą do tych usiłowań słowa kasztelana, który oświadczył, że gdyby
mu znaleziono „prawo alibo pozór”, nie omieszkałby Zbyszka uwolnić. Raǳono więc
długo i gorliwie, czyby nie można czegoś znaleźć, a chociaż ksiąǳ Stanisław przygotował
Zbyszka na śmierć i dał mu Ostatnie Sakramenta, ednakże prosto z poǳiemia wrócił raz
eszcze na naradę, która trwała niemal do świtu.

Tymczasem nadszedł ǳień egzekuc i. Od rana tłumy ściągały na rynek, gdyż głowa
szlachcica większą buǳiła ciekawość niż zwykła, a do tego pogoda uczyniła się cudna.
Mięǳy kobietami rozeszła się też wieść o młoǳieńczym wieku i naǳwycza ne piękno-
ści skazanego, więc cała droga wiodąca od zamku zakwitła ak kwiatami od całych gromad
stro nych mieszczanek; w oknach na rynku i w wysta ących przystawkach widać też było
czepce, złote i aksamitne czołka lub przetowłose⁶⁰¹ głowy ǳiewcząt, zdobne tylko wień-

⁵⁹⁸warować się od czegoś — powstrzymywać się od czegoś, strzec się czegoś. [przypis edytorski]
⁵⁹⁹kować (daw.) — kuć. [przypis edytorski]
⁶⁰⁰Wojciech Jastrzębiec — (–), biskup krakowski – i poznański –, kanclerz koronny,

przed osiągnięciem godności biskupie czynny na dworze Władysława Jagiełły. [przypis edytorski]
⁶⁰¹przetowłosy (daw.) — asnowłosy. [przypis edytorski]
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cami z róż i lilĳ. Ra cy⁶⁰² mie scy, choć sprawa właściwie do nich nie należała, wyszli
wszyscy dla dodania sobie powagi i ustawili się w pobliżu rusztowania tuż za rycerstwem,
które chcąc okazać swo e współczucie młoǳieńcowi, stanęło gromadnie na bliże pomo-
stu. Za nimi pstrzył się tłum, złożony z pomnie szych kupców i rzemieślników w barwach
cechowych. Żaki⁶⁰³ i w ogóle ǳieci, wypychane w tył, krążyły ak uprzykrzone muchy
wśród tłumu wǳiera ąc się wszęǳie, gǳie ukazało się choć trochę wolnego mie sca. Nad
ową zbitą masą głów luǳkich widniał pomost pokryty nowym suknem, na którym stało
trzech luǳi: eden kat, barczysty i groźny Niemiec przybrany w czerwony kubrak i takiż
kaptur, z ciężkim, obosiecznym mieczem w ręku — i dwóch ego pachołków z obnażony-
mi ramionami i powrozami u pasów. U nóg ich stal pień i trumna obita również suknem.
Na wieżach Panny Marii biły ǳwony, napełnia ąc miasto spiżowym dźwiękiem i płosząc
stada kawek i gołębi. Luǳie patrzyli to na drogę wiodącą z zamku, to na pomost i ster-
czącego na nim kata z pała ącym w słonecznym blasku mieczem, to wreszcie na rycerzy,
na których zawsze z chciwością i szacunkiem spoglądali mieszczanie. Tym razem było zaś
na co patrzeć, gdyż na sławnie si stanęli w kwadrat koło rusztowania. Poǳiwiano więc
szerokość ramion i powagę Zawiszy Czarnego⁶⁰⁴, ego kruczy włos spada ący na ramiona
— poǳiwiano krępą, kwadratową postać oraz pałączaste⁶⁰⁵ nogi Zyndrama z Maszko-
wic⁶⁰⁶ i olbrzymi, nadluǳki niemal wzrost Paszka Złoǳie a z Biskupic⁶⁰⁷, i groźną twarz
Bartosza z Woǳinka — i urodę Dobka z Oleśnicy, który w Toruniu pokonał na turnie u
dwunastu rycerzy niemieckich — i Zygmunta z Bobowy, który podobnie wsławił się
z Węgrami w Koszycach — i Krzona z Kozichgłów, i strasznego w ręcznym spotkaniu
Lisa z Targowiska, i Staszka z Charbimowic, który konia w biegu doganiał. Powszechną
uwagę zwracał także Maćko z Bogdańca swo ą wybladłą twarzą, podtrzymywany przez
Floriana z Korytnicy i Marcina z Wrocimowic⁶⁰⁸. Sąǳono powszechnie, iż est to o ciec
skazanego.

Ale na większą ciekawość wzbuǳał Powała z Taczewa⁶⁰⁹, który sto ąc w pierwszym
szeregu trzymał w swych potężnych ramionach Danusię, przybraną całkiem biało, z zie-
lonym rucianym wianuszkiem na asnych włosach. Luǳie nie rozumieli, co to znaczy
i dlaczego ta biało ubrana ǳieweczka ma patrzeć na egzekuc ę skazanego. Jedni mówili
sobie, że to siostra, inni odgadywali w nie panią myśli młodego rycerza, ale i ci nie umieli
sobie wytłumaczyć ani e ubioru, ani obecności przy pomoście. Natomiast we wszystkich
sercach widok e podobne do rumianego abłuszka, ale zalane łzami twarzy — buǳił
współczucie i wzruszenie. W zbitych tłumach ludu poczęto szemrać na nieugiętość kasz-
telana, na surowość prawa — i szemrania owe przechoǳiły stopniowo w pomruk wprost
groźny — a wreszcie tu i ówǳie ęły podnosić się głosy, że gdyby zburzono rusztowanie,
egzekuc a musiałaby być odłożona.

Tłum ożywił się i rozkołysał. Podawano sobie z ust do ust, że gdyby król był obecny, Tłum
byłby niewątpliwie ułaskawił młoǳianka, który, ak zapewniano, nie dopuścił się żadne
winy.

Ale wszystko ucichło, gdy dalekie okrzyki ozna miły zbliżanie się łuczników i hale-
bardników⁶¹⁰ królewskich, mięǳy którymi szedł skazany. Jakoż wkrótce orszak po awił
się na rynku. Pochód otwierało bractwo pogrzebowe, przybrane w czarne, do ziemi sięga-
ące opończe i takież zasłony na twarzach z powycinanymi otworami na oczy. Lud bał się
tych posępnych postaci i na ich widok umilkł. Za nimi szedł odǳiał kuszników, złożony
z doborowych Litwinów, przybranych w łosiowe niewyprawne kubraki. Był to odǳiał

⁶⁰²rajca (daw.) — radny. [przypis edytorski]
⁶⁰³żak (daw.) — uczeń, student. [przypis edytorski]
⁶⁰⁴Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
⁶⁰⁵pałączasty — (o nogach) wygięty w pałąk, krzywy (częsta przypadłość u osób dużo eżdżących konno).

[przypis edytorski]
⁶⁰⁶Zyndram z Maszkowic — (zm. ok. ) polski rycerz niemieckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁶⁰⁷Paszko (Paweł) z Biskupic, zwany Złoǳiej — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁶⁰⁸Marcin (Marcisz) z Wrocimowic — (zm. ), polski rycerz niemieckiego pochoǳenia, starosta łowicki.

[przypis edytorski]
⁶⁰⁹Mikołaj Powała z Taczewa — (ok.  – ok. ), rycerz i dyplomata, powołany do rady wo enne przed

bitwą pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁶¹⁰halebardnik — ǳiś popr.: halabardnik. [przypis edytorski]
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gwardii królewskie . Z tyłu orszaku widać było halebardy⁶¹¹ drugiego odǳiału, w środ-
ku zaś, mięǳy pisarzem sądowym, który miał czytać wyrok, a księǳem Stanisławem ze
Skarbimierza, niosącym krucyfiks⁶¹², szedł Zbyszko.

Wszystkie oczy zwróciły się teraz na niego i ze wszystkich okien i przystawek wychy- Stró
liły się niewieście postacie. Zbyszko szedł przybrany w swą zdobyczną białą akę⁶¹³, ha-
owaną w złote gry i zdobną złotą ęǳlą u dołu — i w tym świetnym stro u wydawał
się oczom tłumów akowymś książątkiem albo pacholęciem z wielkiego domu. Ze wzro-
stu, z barków, widnych pod obcisłym ubraniem, z tęgich ud i szerokich piersi wydawał
się być mężem całkiem do rzałym, ale nad tą postawą męża wznosiła się głowa ǳiecinna
prawie i twarz młoda, z pierwszym meszkiem nad ustami — i zarazem cudna — twarz
królewskiego pazia ze złotym włosem, uciętym równo nad brwiami, a puszczonym dłu-
go na ramiona. Szedł krokiem równym i sprężystym, ale z czołem pobladłym. Chwilami
patrzył na tłum akby nieco przez sen, chwilami wznosił oczy ku wieżom kościelnym, ku
stadom kawek i ku rozkołysanym ǳwonom, które wyǳwaniały mu ostatnią goǳinę;
chwilami wreszcie odbĳało mu się na twarzy akby zǳiwienie, że te dźwięki i szlochania
niewieście, i cała ta uroczystość, to wszystko dla niego. Na rynku u rzał wreszcie z daleka
pomost i na nim czerwoną sylwetkę kata. Wówczas drgnął i przeżegnał się — ksiąǳ zaś
w te że chwili podał mu krucyfiks⁶¹⁴ do pocałowania. O kilka kroków dale padł mu pod
nogi pęk chabrów rzucony przez młodą ǳiewczynę z ludu. Zbyszko schylił się, podniósł
go, a następnie uśmiechnął się do ǳiewczyny, która wybuchnęła głośnym płaczem. Lecz
on pomyślał widocznie, że wobec tych tłumów i wobec niewiast powiewa ących chustka-
mi z okien trzeba umrzeć odważnie i zostawić po sobie przyna mnie pamięć „ǳielnego
chłopa”, więc wytężył całą odwagę i wolę, nagłym ruchem odrzucił w tył włosy, podniósł
głowę eszcze wyże i szedł hardo, tak prawie, ak iǳie zwycięzca po skończonych rycer-
skich gonitwach, gdy go prowaǳą po nagrodę. Posuwali się ednak zwolna, gdyż tłum
był przed nimi coraz większy i niechętnie ustępu ący. Próżno kusznicy litewscy, idący
w pierwszym szeregu, wołali co chwila: „Eyk szalin! Eyk szalin!” (precz z drogi!). Nie
chciano się domyślać, co znaczą te słowa — i czyniło się coraz ciaśnie . Jakkolwiek ów-
czesne mieszczaństwo krakowskie składało się w dwóch trzecich z Niemców — ednakże
naokół rozlegały się groźne klątwy przeciw Krzyżakom: „Hańba! hańba! niechby sczezły
te krzyżowe wilki, eśli ǳieci gwoli⁶¹⁵ im będą tu wytracać! Wstyd dla króla i Króle-
stwa!” Litwini wiǳąc opór, zd ąwszy napięte kusze z ramion, poczęli spoglądać spode
łbów na lud, nie śmieli ednak szyć w gęstwę bez rozkazu. Lecz kapitan wysłał naprzód
halebardników, halebardami bowiem łatwie było torować sobie drogę, i w ten sposób
dotarli aż do rycerzy sto ących w kwadrat koło rusztowania.

Ci rozstąpili się bez oporu. Pierwsi weszli halebardnicy, za nimi szedł Zbyszko z księ-
ǳem i pisarzem. Lecz wówczas stało się to, czego się nikt nie spoǳiewał. Oto nagle
spomięǳy rycerzy wystąpił Powała z Danusią na ręku i krzyknął: „Stó !”, tak grzmiącym
głosem, iż cały orszak zatrzymał się ak wkopany w ziemię. Ni kapitan, ni nikt z żołnierzy
nie chciał sprzeciwić się panu i pasowanemu rycerzowi, którego coǳiennie widywano
w zamku, a nieraz w poufnych z królem rozmowach. Wreszcie i inni, również znamie-
nici, poczęli wołać rozkazu ącymi głosami: „Stó ! stó !” — pan z Taczewa zaś zbliżył się Zaręczyny
do Zbyszka i podał mu biało ubraną Danusię.

Ów mniema ąc, że to pożegnanie, chwycił ą, ob ął i przycisnął do piersi — lecz Da- Obycza e
nusia, zamiast przytulić się do niego i zarzucić mu na szy ę rączęta, zerwała co pręǳe
ze swych asnych włosów, spod rucianego wianka, białą zasłonę i owinęła w nią całkiem
głowę Zbyszka, a ednocześnie poczęła wołać z całe siły rozpłakanym ǳiecinnym głosem:

— Mó ci est! mó ci est!
— Je ci est! — powtórzyły potężne głosy rycerzy. — Do kasztelana!
Odpowieǳiał im podobny do grzmotu krzyk ludu: „Do kasztelana! do kasztelana!”

Spowiednik podniósł oczy w górę, zmieszał się pisarz sądowy, kapitan i halebardnicy
opuścili broń, albowiem wszyscy zrozumieli, co się stało.

⁶¹¹halebarda — ǳiś popr.: halabarda. [przypis edytorski]
⁶¹²krucyfiks — krzyż z przybitą postacią Chrystusa, od łac. crucifixus: ukrzyżowany. [przypis edytorski]
⁶¹³jaka (daw.) — roǳa okrycia wierzchniego. [przypis edytorski]
⁶¹⁴krucyfiks — krzyż z przybitą postacią Chrystusa, od łac. crucifixus: ukrzyżowany. [przypis edytorski]
⁶¹⁵gwoli (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
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Był stary, polski i słowiański obycza , mocny ak prawo, znany na Podhalu, w Kra- Obycza e
kowskiem, a nawet i w innych kra ach, że gdy na prowaǳonego na śmierć chłopca rzuciła
niewinna ǳiewka zasłonę na znak, że chce za niego wy ść za mąż, tym samym zbawiała
go od śmierci i kary. Znali ów obycza rycerze, znali kmiecie, znał polski lud mie ski —
a słyszeli o ego mocy i Niemcy, z dawnie szych czasów w grodach i miastach polskich
zamieszkali. Stary Maćko też aż zesłabł na ten widok ze wzruszenia, rycerze odsunąwszy
wnet kuszników, otoczyli Zbyszka i Danusię; wzruszony i rozradowany lud krzyczał coraz
potężnie : „Do kasztelana! do kasztelana!” Tłumy ruszyły się nagle, na kształt olbrzymich
wełn⁶¹⁶ morskich. Kat i pomocnicy zbiegli co pręǳe z pomostu. Uczyniło się zamie-
szanie. Dla wszystkich stało się asnym, że gdyby Jaśko z Tęczyna chciał się teraz oprzeć
uświęconemu obycza owi, w mieście wszcząłby się groźny rozruch. Jakoż ława luǳka rzu-
ciła się zaraz na rusztowanie. W mgnieniu oka ściągnięto sukno i rozerwano e w kawałki,
potem belki i deski, ciągnięte silnymi rękoma lub rąbane toporami, poczęły uginać się,
trzeszczeć, pękać — i w kilka pacierzy późnie na rynku nie zostało śladu z pomostu.

A Zbyszko, wciąż trzyma ąc Danusię na ręku, wracał na zamek, ale tym razem ak
prawǳiwy zwycięzca-tryumfator. Naokół niego bowiem szli z radosnymi twarzami pierw-
si rycerze Królestwa, a z boków, z przodu i z tyłu tłoczyły się tysiące kobiet, mężczyzn
i ǳieci krzycząc wniebogłosy, śpiewa ąc, wyciąga ąc ręce ku Danusi i sławiąc obo ga mę-
stwo i urodę. Z okien białe ręce bogatych mieszczek biły im oklaski, wszęǳie widać
było oczy zalane łzami radości. Deszcz wianuszków różanych, liliowych, deszcz wstążek,
a nawet złocistych przepasek i pątlików⁶¹⁷ padał szczęśliwemu młoǳiankowi pod nogi,
a on, rozpromieniony ak słońce, z sercem przepełnionym wǳięcznością, podnosił co
chwila w górę swo ą białą panienkę, czasem całował e w uniesieniu kolana, a ten widok
rozczulał do tego stopnia mieszczki, że niektóre rzucały się w ob ęcia swoim kochankom
oświadcza ąc, że byle zasłużyli na śmierć — zostaną także uwolnieni. I Zbyszko, i Danusia
stali się akby ukochanymi ǳiećmi rycerzy, mieszczan i pospolitego tłumu. Stary Maćko,
którego wiedli wciąż pod ręce Florian z Korytnicy i Marcin z Wrocimowic, odchoǳił
niemal od zmysłów z radości i zarazem ze zdumienia, że taki środek ratunku dla bratanka
nawet mu do głowy nie przyszedł. Powała z Taczewa opowiadał wśród ogólnego wrzasku
swym potężnym głosem rycerzom, ako ów sposób wymyślili, a racze przypomnieli na
naradach z księżną Wo ciech Jastrzębiec⁶¹⁸ i Stanisław ze Skarbimierza, biegli w prawie
pisanym i obycza owym — rycerze zaś ǳiwili się ego prostocie, mówiąc mięǳy sobą,
że chyba dlatego nikt inny o owym obycza u nie pamiętał, iż w mieście przez Niemców
zamieszkanym z dawna uż nie był praktykowany.

Wszystko ednak zależało eszcze od kasztelana. Rycerze i lud pociągnęli na zamek,
w którym pod niebytność króla mieszkał pan krakowski⁶¹⁹ — i zaraz pisarz sądowy, ksiąǳ Obycza e
Stanisław ze Skarbimierza, Zawisza, Farure , Zyndram z Maszkowic i Powała z Taczewa
udali się do niego, aby przedstawić moc obycza u i przypomnieć, ako sam mówił, iż gdyby
znalazł „prawo alibo pozór” — to wnet by skazanego uwolnił. A czyż mogło być lepsze
prawo nad starodawny obycza , którego nie łamano nigdy? Pan z Tęczyna odpowieǳiał
wprawǳie, że więce się do prostego ludu i do podhalskich⁶²⁰ zbó ników ów obycza
stosu e niż do szlachty, ale zbyt on sam był biegłym we wszelakim zakonie⁶²¹, aby mógł siły
ego nie uznać. Przykrywał przy tym srebrną brodę dłonią i uśmiechał się pod palcami, bo
widocznie był rad. Wreszcie wyszedł na niski krużganek, ma ąc przy sobie księżnę Annę
Danutę, kilku duchownych i rycerzy.

Zbyszko u rzawszy go, podniósł znów w górę Danusię — a on położył zgrzybiałą rękę
na e złotych włosach, chwilę ą trzymał — a potem skinął poważnie i dobrotliwie sęǳiwą
głową.

Zrozumiano ten znak i aż mury zamkowe zatrzęsły się od okrzyków. „Pomaga ci Bóg!
ży długo, sprawiedliwy panie! ży i sądź nas!” — wołano ze wszystkich stron. Potem

⁶¹⁶wełny (daw.) — tu: fale. [przypis edytorski]
⁶¹⁷pątlik — siatka do podtrzymywania włosów. [przypis edytorski]
⁶¹⁸Wojciech Jastrzębiec — (–), biskup krakowski (–) i poznański (–), kanclerz ko-

ronny, przed osiągnięciem godności biskupie czynny na dworze Władysława Jagiełły. [przypis edytorski]
⁶¹⁹pan krakowski — zwycza owe określenie kasztelana krakowskiego. [przypis edytorski]
⁶²⁰podhalski — ǳiś popr.: podhalański. [przypis edytorski]
⁶²¹zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]
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nowe okrzyki wzniosły się dla Danusi i Zbyszka, a w chwilę późnie obo e, wszedłszy na
krużganek, padli do nóg dobre księżnie Annie Danucie, które Zbyszko zawǳięczał życie,
ona to bowiem obmyśliła z uczonymi sposób i nauczyła Danusię, co ma robić.

— Niech żywie⁶²² młoda para! — zawołał na widok klęczących Powała z Taczewa.
— Niech żywie! — powtórzyli inni.
A sęǳiwy kasztelan zwrócił się do księżny i rzekł:
— Już też, miłościwa księżno, zrękowiny⁶²³ muszą być zaraz, bo ów obycza tak każe.
— Zrękowiny uczynię zaraz — odpowieǳiała z rozpromienioną twarzą dobra pani

— ale pokłaǳin⁶²⁴ bez o cowe woli Juranda ze Spychowa nie dopuszczę.

 
U kupca Amyle a Maćko i Zbyszko naraǳali się nad tym, co czynić. Stary rycerz spo-
ǳiewał się rychłe śmierci, a że przepowiadał mu ą także zna ący się na ranach ancisz-
kanin o. Cybek, więc chciał wracać do Bogdańca, aby być pochowanym wedle⁶²⁵ o ców
na cmentarzu w Ostrowiu.

Nie wszyscy ednak o ce tam leżeli. Był to niegdyś liczny ród. Czasu wo en zwoływali
się okrzykiem: „Grady!”, w herbie zaś — mieniąc się⁶²⁶ lepszymi od innych włodyków,
którym nie zawsze przysługiwało prawo herbu — nosili Tępą Podkowę. Roku , w bi-
twie pod Płowcami⁶²⁷, siedmǳiesięciu czterech wo owników z Bogdańca wystrzelali na
bagnie kusznicy niemieccy, ocalał tylko eden, Wo ciech, przezwiskiem Tur, któremu
król Władysław Łokietek⁶²⁸ po pogromie Niemców potwierǳił osobnym przywile em
herb i ziemie bogdanieckie. Tamtych kości bielały odtąd na polach płowieckich, Wo -
ciech zaś wrócił do domowych pieleszy, lecz po to tylko; by całkowitą zgubę rodu swego
oglądać.

Albowiem, podczas gdy mężowie z Bogdańca ginęli pod strzałami Niemców, zbó nicy-
-rycerze z pobliskiego Śląska napadli na ich gniazdo⁶²⁹, spalili do cna osadę, ludność
wysiekli lub uprowaǳili w niewolę po to, by ą sprzedać w odległe kra e niemieckie.
Wo ciech został sam eden w starym domostwie, które ocalało od ognia, ako ǳieǳic
obszernych, ale pustych ziem, poprzednio do całego włodyczego rodu należących. W pięć
lat późnie ożenił się i spłoǳiwszy dwóch synów, Jaśka i Maćka — od tura w lesie na
łowach zabit.

Synowie rośli pod opieką matki, Kachny ze Spalenicy, która w dwóch wyprawach
pomściła na śląskich Niemcach dawne krzywdy, w trzecie zaś poległa. Jaśko, doszedłszy
do lat⁶³⁰, po ął w małżeństwo Jagienkę z Mocarzewa, z którą spłoǳił Zbyszka. Maćko
zaś, pozostawszy w stanie bezżennym, pilnował ma ętności i synowca, o ile pozwalały mu
na to wyprawy wo enne.

Lecz gdy w czasie wo ny domowe Grzymalitów z Nałęczami⁶³¹ spalono po raz drugi
chałupy w Bogdańcu i rozproszono kmieciów⁶³², samotny Maćko próżno usiłował go
na nowo dźwignąć. Nabieǳiwszy się lat niemało, zastawił wreszcie ziemię krewnemu
opatowi⁶³³, sam zaś z małym eszcze Zbyszkiem pociągnął na Litwę przeciw Niemcom.

Nigdy on ednak nie tracił z oczu Bogdańca. Na Litwę pociągnął właśnie dlatego, by
wzbogaciwszy się łupami, z czasem powrócić, wykupić ziemię, zaludnić ą eńcami, odbu-

⁶²²żywie (daw.) — ży e. [przypis edytorski]
⁶²³zrękowiny (daw.) — zaręczyny. [przypis edytorski]
⁶²⁴pokłaǳiny — położenie się małżonków w ednym łożu w obecności świadków. [przypis edytorski]
⁶²⁵wedle — tu: obok. [przypis edytorski]
⁶²⁶mienić się (daw.) — podawać się za. [przypis edytorski]
⁶²⁷bitwa pod Płowcami — rozegrana  września  r. mięǳy wo skami Władysława Łokietka a odǳiałami

krzyżackimi, przerwała krzyżacką kampanię przeciw Polsce. [przypis edytorski]
⁶²⁸Władysław I Łokietek — (ok. –), król Polski od , przedtem długo walczył o z ednoczenie kra u

po okresie rozbicia ǳielnicowego. [przypis edytorski]
⁶²⁹gniazdo (przen.) — sieǳiba rodu. [przypis edytorski]
⁶³⁰dojść do lat (daw.) — osiągnąć odpowiedni wiek. [przypis edytorski]
⁶³¹wojna Grzymalitów z Nałęczami — wo na domowa w Wielkopolsce, toczona w latach – mię-

ǳy przedstawicielami dwóch rodów możnowładców. Konflikt wynikał z różnych koncepc i obsaǳenia tronu
polskiego po wygaśnięciu linii Piastów. [przypis edytorski]

⁶³²kmieć — zamożny chłop, posiada ący własne gospodarstwo. [przypis edytorski]
⁶³³opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
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dować gródek i osaǳić na nim Zbyszka. Teraz też, po szczęśliwym ocaleniu młoǳianka,
o tym tylko myślał i nad tym naraǳał się z nim u kupca Amyle a.

Ziemię mieli za co wykupić. Z łupów, z okupów, które składali wzięci przez nich do
niewoli rycerze, i z darów Witolda⁶³⁴ zebrali zapasy dość znaczne. Szczególnie dużą ko-
rzyść przyniosła im owa walka na śmierć z dwoma rycerzami yzy skimi⁶³⁵. Same zbro e,
które po nich wzięli, stanowiły w owych czasach prawǳiwą ma ętność, prócz zbroi zaś
wzięli przecie wozy, konie, luǳi, szaty, pieniąǳe i cały bogaty sprzęt wo enny. Wiele
z tych łupów nabył teraz kupiec Amyle , a mięǳy innymi dwie sztuki cudnego flan-
dry skiego⁶³⁶ sukna, które przezorni i możni Fryzy czycy mieli z sobą na wozach. Maćko
przedał także kosztowną zdobyczną zbro ę mniema ąc, że wobec bliskie śmierci na nic
mu się uż nie przyda. Płatnerz⁶³⁷, który ą nabył, odprzedał ą na drugi ǳień Marci-
nowi z Wrocimowic⁶³⁸ herbu Półkoza z zyskiem znacznym, gdyż pancerze pochoǳenia
mediolańskiego ceniono wówczas nad wszystkie w świecie.

Zbyszkowi też żal było te zbroi z całe duszy.
— Jeśli wam Bóg wróci zdrowie — mówił do stry a — gǳie taką drugą zna ǳiecie?
— Tam, gǳiem i tę znalazł, na akowym innym Niemcu — odpowieǳiał Maćko. —

Ale uż a się śmierci nie wywinę. Żeleźce⁶³⁹ się mi mięǳy żebrami rozszczepiło i szcze-
brzuch⁶⁴⁰ ostał we mnie. Com go zmacał i chciałem pazurami wyciągnąć, tom go eno
głębie zapychał. A teraz nĳakie rady nie ma.

— Niedźwieǳiego sadła by wam się saganek eden i drugi napić!
— Ba! O ciec Cybek mówi też, że dobrze by było, bo może by się ako drzazga wy-

ślizgła. Ale skąd tu dostanę? W Bogdańcu eno by topór wziął, a pod barcią⁶⁴¹ na noc
przykucnął!

— To i trza do Bogdańca. Tylko mi tam gǳie w droǳe nie zamrzy cie.
Stary Maćko spo rzał z pewnym rozczuleniem na bratanka.
— Wiem a, gǳie by ci się chciało: na dwór księcia Janusza⁶⁴² albo do Juranda ze

Spychowa, chełmińskich Niemców na eżdżać.
— Tego się nie zaprę⁶⁴³. Razem z dworem księżny rad bym do Warszawy albo do

Ciechanowa po echał, a to z przyczyny, by ako na dłuże być z Danuśką. Nĳak mi teraz
bez nie , bo to nie tylko mo a pani, ale i mo e miłowanie. Tak ci ą rad wiǳę, że ak o nie
pomyślę, to aż mnie ciągoty biorą. Pó dę a za nią choćby na kra świata, ale teraz pierwsze
mo e prawo to wy. Nie opuściliście mnie, to a i was nie opuszczę. Jak do Bogdańca, to
do Bogdańca!

— Toś dobry chłop — rzekł Maćko.
— Bóg by mnie skarał, gdyby a był dla was inny. Obaczcie, że uż wozy ładu ą, a eden Podróż

kazałem sianem dla was wymościć. Amyle ówna podarowała też pierzynę zacną, eno nie
wiem, czy na nie od gorąca wyleżycie. Po eǳiemy wolno razem z księżną i dworem, żeby
wam starunku nie zbrakło. Potem oni nawrócą na Mazowsze, a my do siebie — i pomaga
Bóg!

— Niechbym tyle pożył, by gródek na nowo wznieść — rzekł Maćko — bo to wiem,
że po mo e śmierci niewiele ty bęǳiesz o Bogdańcu myślał.

— Co nie miałbym myśleć!

⁶³⁴Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

⁶³⁵fryzyjski — pochoǳący z Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze Niemiec,
Danii i Holandii. [przypis edytorski]

⁶³⁶Flandria — region rozciąga ący się wzdłuż wybrzeży Morza Północnego na terenie Belgii, Franc i i Ho-
landii. [przypis edytorski]

⁶³⁷płatnerz — rzemieślnik wytwarza ący zbro e płytowe, późnie także broń białą. [przypis edytorski]
⁶³⁸Marcin (Marcisz) z Wrocimowic — (zm. ), polski rycerz niemieckiego pochoǳenia, starosta łowicki.

[przypis edytorski]
⁶³⁹żeleźce (daw.) — grot. [przypis edytorski]
⁶⁴⁰szczebrzuch — słowniki poda ą znaczenie: wiano panny młode . Sienkiewicz prawdop. skontaminował to

ze słowem „brzeszczot”. [przypis edytorski]
⁶⁴¹barć — wydrążony w drzewie ul dla leśnych pszczół. [przypis edytorski]
⁶⁴²Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
⁶⁴³zaprzeć się (daw.) — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]
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— Bo ci będą w głowie bitki i kochanie.
— A wam to nie była w głowie wo na? Właśnie, żem sobie uż całkiem wymiarko-

wał⁶⁴⁴, co mam czynić — i pierwsza rzecz gródek z dębiny mocne zbudu em, a rowem
każemy okopać na porządek⁶⁴⁵.

— Także myślisz? — spytał zaciekawiony Maćko. — No, a ak gródek stanie?… Gada !
— Jak gródek stanie, dopieroż na dwór książęcy do Warszawy albo do Ciechanowa

po adę.
— Po mo e śmierci?
— Jeśli prędko zamrzecie, to po wasze śmierci, ale wprzód⁶⁴⁶ was godnie pochowam;

a eśli Pan Jezus da wam zdrowie, to w Bogdańcu ostaniecie. Mnie księżna⁶⁴⁷ obiecała, że
tam pas rycerski od księcia dostanę. Inacze nie chciałby się ze mną Lichtenstein potykać.

— To potem do Malborga wyruszysz?
— Do Malborga albo choćby na kra świata, byle tylko Lichtensteina dostać.
— Tego ci nie przyganię. Two a śmierć albo ego!
— Już a wam ego rękawicę i pas do Bogdańca przywiozę — nie bó cie się!
— Jeno się strzeż zdrady. U nich o zdradę łatwo.
— Pokłonię się księciu Januszowi, żeby posłał po gle t⁶⁴⁸ do mistrza. Teraz est spokó .

Po adę za gle tem do Malborga, a tam zawsze gości rycerstwa kupa. To wiecie? — naprzód
Lichtenstein, a potem będę upatrywał, którzy pawie czuby na hełmach ma ą — i po kolei
ich wyzywał. Boga mi! zdarzy-li Pan Jezus zwycięstwo, to zarazem i ślub spełnię.

Tak mówiąc, Zbyszko uśmiechał się do swoich własnych myśli, przy czym twarz miał
zupełnie pacholęcia⁶⁴⁹, które zapowiada, akich to czynów rycerskich dokona, gdy doro-
śnie.

— He ! — rzekł kiwa ąc głową Maćko — żebyś ty trzech rycerzy ze znakomitych
rodów pokonał, to nie tylko byś ślub spełnił, ale aki byś sprzęt po nich wziął — miły
Boże!

— Co to trzech! — zawołał Zbyszko. — Już a w więzieniu powieǳiałem sobie, że
nie będę Danuśce skąpił. Ile palców u rąk — nie trzech!

Maćko wzruszył ramionami.
— ǲiwu cie się albo i nie wierzcie — rzekł Zbyszko — a a przecie z Malborga

do Juranda ze Spychowa po adę. Jakże mu się nie pokłonić, kiedy to Danuśkowy o ciec?
I z nim bęǳiem chełmińskich Niemców na eżdżali. Samiście przecie mówili, że większego
wilkołaka na Niemców nie masz na całym Mazowszu.

— A ak ci Danuśki nie da?
— Miałby nie dać! On swo e pomsty szuka, a swo e . Kogóż lepszego sobie upatrzy?

Wreszcie, skoro księżna na zrękowiny⁶⁵⁰ pozwoliła, to i on się nie przeciwi.
— Już a edno miarku ę — rzekł Maćko — że ty wszystkich luǳi z Bogdańca za-

bierzesz, żeby poczet mieć, ako się rycerzowi patrzy, a ziemia ostanie bez rąk. Póki będę
żyw, to nie dam, ale po mo e śmierci, uż wiǳę, że zabierzesz.

— Pan Bóg mi poczet obmyśli, a przecie i Janko z Tulczy krewniak, więc nie poskąpi.
A wtem drzwi się otworzyły, i akby na dowód, że Pan Bóg Zbyszkowi poczet obmyśli,

weszło dwóch luǳi, czarniawych, krępych, przybranych w żółte, podobne do żydowskich
kaany, w czerwone krymki⁶⁵¹ i w niezmiernie szerokie ha dawery⁶⁵². Ci, stanąwszy we
drzwiach, poczęli przykładać palce do czoła, do ust, do piersi i zarazem bić pokłony aż do
ziemi.

— Cóż to za odmieńcy? — zapytał Maćko. — Coście za edni? Sługa
— Niewolnicy wasi — odpowieǳieli polskim łamanym ęzykiem przybysze.

⁶⁴⁴wymiarkować (daw.) — zastanowić się. [przypis edytorski]
⁶⁴⁵na porządek (daw.) — porządnie. [przypis edytorski]
⁶⁴⁶wprzód, wprzódy (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
⁶⁴⁷Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
⁶⁴⁸glejt (daw.) — „list żelazny”, wystawiona przez właǳe przepustka, pozwala ąca podróżować przez dane

terytorium. [przypis edytorski]
⁶⁴⁹pacholę (daw.) — ǳiecko. [przypis edytorski]
⁶⁵⁰zrękowiny (daw.) — zaręczyny. [przypis edytorski]
⁶⁵¹krymka — mała, okrągła czapka tatarska, podobna do mycki. [przypis edytorski]
⁶⁵²hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie. [przypis edytorski]
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— A to ak? skąd? kto was tu przysłał?
— Przysłał nas pan Zawisza w darze młodemu rycerzowi, abyśmy niewolnikami ego

byli.
— O dla Boga! dwóch chłopów więce ! — zawołał z radością Maćko. — A z akiego

narodu?
— My Turki.
— Turki? — powtórzył Zbyszko. — Będę miał dwóch Turków w poczcie. Wiǳie-

liście kiedy Turków?
I skoczywszy ku nim, począł ich okręcać dłońmi i oglądać ak osobliwe zamorskie

stworzenia. Maćko zaś rzekł:
— Wiǳieć, nie wiǳiałem, alem słyszał, że pan z Garbowa⁶⁵³ ma w służbie Turków,

których pobrał, wo u ąc nad Duna em u cesarza rzymskiego Zygmunta⁶⁵⁴. Jakże to? toście,
psubraty, poganie?

— Pan kazał się ochrzcić — rzekł eden z eńców.
— A wykupić się nie mieliście za co?
— My z daleka, z az atyckiego brzegu, z Brussy⁶⁵⁵.
Zbyszko, który chciwie zawsze słuchał wszelkich opowiadań wo ennych, a zwłaszcza

gdy choǳiło o czyny przesławnego Zawiszy z Garbowa, począł wypytywać ich, akim
sposobem dostali się do niewoli. Ale w opowiadaniach eńców nie było nic naǳwycza -
nego: Zawisza napadł ich kilkuǳiesięciu przed trzema laty w wąwozie, częścią wytracił,
częścią pochwytał — i wielu potem rozdarował. Zbyszkowi i Maćkowi serca zalewały
się radością na widok tak znakomitego daru, zwłaszcza że o luǳi było w owych czasach
trudno i posiadanie ich stanowiło prawǳiwy ma ątek.

Tymczasem po chwili nadszedł i sam Zawisza w towarzystwie Powały i Paszka Zło-
ǳie a z Biskupic⁶⁵⁶. Ponieważ wszyscy oni pracowali nad ocaleniem Zbyszka i raǳi byli,
że udało im się tego dokazać, przeto każdy składał mu akowyś dar na pożegnanie i pa-
miątkę. Ho ny pan z Taczewa dał mu kropierz⁶⁵⁷ na konia, szeroki, bogaty, obszyty na
piersiach ęǳlą złotą. Paszko zaś miecz węgierski, wartości kilku grzywien⁶⁵⁸. Nadeszli
potem Lis z Targowiska, Farure ⁶⁵⁹ i Krzon z Kozichgłów z Marcinem z Wrocimowic⁶⁶⁰,
a na ostatku przyszedł Zyndram z Maszkowic⁶⁶¹ — każdy z pełnymi rękoma.

Zbyszko witał ich z wezbranym sercem, podwó nie uszczęśliwiony — i z darów, i z te-
go, że na sławnie si w Królestwie rycerze okazu ą mu przy aźń. Oni zaś wypytywali go
o od azd i o zdrowie Maćka raǳąc, ako luǳie doświadczeni, choć młoǳi, rozmaite
maście i driakwie⁶⁶² cudownie rany go ące.

Lecz Maćko polecał im eno⁶⁶³ Zbyszka, sam zaś wybierał się na tamten świat. Trudno
żyć z żelazną drzazgą pod żebrami. Skarżył się też, że ustawicznie krwią spluwa i eść nie
może. Kwarta wyłuskanych orzechów, dwie pięǳie⁶⁶⁴ kiełbasy, misa a ecznicy — ot i całe
ego ǳienne eǳenie. O ciec Cybek puszczał mu krew⁶⁶⁵ kilkakrotnie, myśląc, że w ten
sposób odciągnie mu gorączkę spod serca i wróci ochotę do adła — ale i to nie pomogło.

Był ednak tak uradowany z darów dla bratanka, że w te chwili czuł się zdrowszym,
i gdy kupiec Amyle kazał dla uczczenia tak znakomitych gości przynieść do izby baryłkę
z winem — zasiadł razem z nimi do kielicha. Poczęto rozmawiać o ocaleniu Zbyszka

⁶⁵³Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier
Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]

⁶⁵⁴Zygmunt Luksemburski — (–) król węgierski od , niemiecki od , książę Luksemburga od
, król włoski od , cesarz rzymski od . Sienkiewicz tytułu e go cesarzem o  lat za wcześnie. [przypis
edytorski]

⁶⁵⁵Brussa — ǳiś: Bursa, miasto w północno-zachodnie Turc i. [przypis edytorski]
⁶⁵⁶Paszko (Paweł) z Biskupic, zwany Złoǳiej — rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. [przypis edytorski]
⁶⁵⁷kropierz — długa kapa osłania ąca konia. [przypis edytorski]
⁶⁵⁸grzywna — śrdw. ednostka płatnicza, o wartości pół funta złota lub srebra. [przypis edytorski]
⁶⁵⁹Jan Farurej z Garbowa — rycerz, brat Zawiszy Czarnego. [przypis edytorski]
⁶⁶⁰Marcin (Marcisz) z Wrocimowic — (zm. ), polski rycerz niemieckiego pochoǳenia, starosta łowicki.

[przypis edytorski]
⁶⁶¹Zyndram z Maszkowic — (zm. ok. ) polski rycerz niemieckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁶⁶²driakiew (daw.) — roślina lecznicza, lekarstwo. [przypis edytorski]
⁶⁶³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁶⁴piędź — dawna miara długości, ok. - cm. [przypis edytorski]
⁶⁶⁵puszczanie krwi — dawnie bezpodstawnie uważane za zabieg medyczny. [przypis edytorski]
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i o ego zrękowinach⁶⁶⁶ z Danuśką. Rycerze nie wątpili, iż Jurand ze Spychowa nie bę-
ǳie się chciał sprzeciwić woli księżny, zwłaszcza eśli Zbyszko pomści pamięć e matki
i ślubowane pawie czuby zdobęǳie.

— Jeno⁶⁶⁷ co do Lichtensteina — rzekł Zawisza — nie wiemy, czy ci bęǳie chciał
stanąć, gdyż est zakonnik, a do tego i eden ze starostów w Zakonie. Ba! powiadali luǳie
z ego orszaku, że byle doczekał, to i wielkim mistrzem z czasem zostanie.

— Jeśli walki odmówi, to cześć utraci — ozwał się Lis z Targowiska.
— Nie — odpowieǳiał Zawisza — gdyż nie est rycerz świecki, zakonnikom zaś nie

wolno do po edyncze walki⁶⁶⁸ stawać.
— A przecież często bywa, że sta ą.
— Bo się prawa w Zakonie popsowały. Różne oni składa ą śluby — i słyną z tego, że

ku zgorszeniu całego chrześcĳańskiego świata raz w raz e łamią. Ale do walki na śmierć
może Krzyżak, a zwłaszcza komtur, nie stanąć.

— Ha! to go chyba na wo nie dostaniesz.
— Kiedy powiada ą, że wo ny nie bęǳie — rzekł Zbyszko — gdyż Krzyżacy bo ą się

teraz naszego narodu.
Na to Zyndram z Maszkowic rzekł:
— Niedługo tego spoko u. Z wilkiem nie może być zgody, bo on musi cuǳym żyć.
— A tymczasem może nam przy ǳie z Tymurem Kulawym⁶⁶⁹ za bary się wziąć —

ozwał się Powała. — Książę Witold klęskę poniósł od Edygi⁶⁷⁰ — to uż pewna.
— Pewna. I wo ewoda Spytko nie wrócił — przywtórzył Paszko Złoǳie z Biskupic.
— A kniaziów litewskich siła⁶⁷¹ została na polu.
— Królowa nieboszczka przepowiadała, że tak bęǳie — rzekł pan z Taczewa.
— Ha! to może i przy ǳie nam na Tymura wyruszyć.
Tu rozmowa zwróciła się na litewską wyprawę przeciw Tatarom. Nie było uż żadne Wo na

wątpliwości, że książę Witold, wóǳ więce porywczy niż biegły, poniósł straszliwą klęskę
pod Worsklą⁶⁷², w które legło mnóstwo bo arów⁶⁷³ litewskich, ruskich, a z nimi razem
garść posiłkowych rycerzy polskich, a nawet i krzyżackich. Zebrani u Amyle a biadali
szczególnie nad losem młodego Spytka z Melsztyna⁶⁷⁴, na większego pana w Królestwie,
który pociągnął na wyprawę ako ochotnik i po bitwie przepadł bez wieści. Wynoszo-
no też pod niebo ego prawǳiwie rycerski postępek, że dostawszy od woǳa nieprzy aciół
kołpak⁶⁷⁵ ochronny, nie chciał takowego w czasie bitwy wǳiać, przekłada ąc śmierć sław-
ną nad życie z łaski pogańskiego władcy. Nie było ednak eszcze pewności, czy zginął,
czy popadł w niewolę. Z niewoli miał zresztą czym się wykupić, gdyż bogactwa ego były
niezmierne, a w dodatku król Władysław puścił mu był w lenne posiadanie całe Podole.

Lecz klęska Litwinów mogła być groźną i dla całego Jagiełłowego państwa, nikt bo-
wiem dobrze nie wieǳiał, czy Tatarzy zachęceni zwycięstwem nad Witoldem nie rzucą
się na ziemie i grody przynależne do W. Księstwa. W takim razie zostałoby wciągnięte
do wo ny i Królestwo. Wielu też rycerzy, którzy ak Zawisza, Farure , Dobko, a nawet
i Powała, przywykli byli szukać przygód i bitew na dworach zagranicznych, nie opuszczało
umyślnie Krakowa nie wieǳąc, co niedaleka przyszłość przyniesie. Gdyby Tamerlan, pan
dwuǳiestu siedmiu królestw, poruszył cały świat mongolski, wówczas niebezpieczeń-
stwo mogło być straszne. Otóż byli luǳie, którzy przewidywali, że to nastąpi.

⁶⁶⁶zrękowiny (daw.) — zaręczyny. [przypis edytorski]
⁶⁶⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁶⁸pojedyncza walka — po edynek. [przypis edytorski]
⁶⁶⁹Timur Chromy — znany też ako Tamerlan, (–), chan Złote Ordy i twórca wielkiego mongolsko–

tatarskiego imperium, które rozpadło się po ego śmierci. [przypis edytorski]
⁶⁷⁰Edygej — (–) dowódca tatarski, podwładny Timura, potem chan Złote Ordy. [przypis edytorski]
⁶⁷¹siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
⁶⁷²bitwa nad Worsklą — stoczona w połowie sierpnia  mięǳy wo skami rusko–litewskimi dowoǳonymi

przez wlk. księcia Witolda, wspiera ącymi stara ącego się oǳyskać właǳę Tochtamysza a Tatarami pod woǳą
Edyge a. Litwini ponieśli klęskę. [przypis edytorski]

⁶⁷³bojar a. bojarzyn — rycerz, szlachcic ruski, wołoski lub litewski. [przypis edytorski]
⁶⁷⁴Spytko z Melsztyna — (–), wo ewoda krakowski, poległ w bitwie z Tatarami nad Worsklą. [przypis

edytorski]
⁶⁷⁵kołpak — czapka tatarska obrzeżona futrem. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Jeżeli bęǳie potrzeba, to się i z samym Kulawcem zmierzymy. Nie pó ǳie mu
tak łatwo z naszym narodem, ako poszło z tymi wszystkimi, które wytracił i podbił.
A przecie inni książęta chrześcĳańscy przy dą nam w pomoc.

Na to Zyndram z Maszkowic, który płonął szczególną nienawiścią przeciw Zakonowi,
odrzekł z goryczą:

— Książęta — nie wiem, ale Krzyżacy gotowi z Tatarami się pokumać i na nas z dru-
gie strony uderzyć.

— To i bęǳie wo na! — zawołał Zbyszko — a przeciw Krzyżakom!
Lecz inni rycerze zaczęli zaprzeczać. Nie zna ą Krzyżacy bo aźni Boże i swego dobra

tylko patrzą, ale przecie poganom by przeciw chrześcĳańskiemu narodowi nie pomaga-
li. Zresztą Tymur daleko gǳieś w Az i wo u e, a wóǳ tatarski Edyga tyle luǳi w bi-
twie utracił⁶⁷⁶, że się podobno własnego zwycięstwa przeląkł. Książę Witold zaradny est
i pewno grody dobrze opatrzył⁶⁷⁷, a zresztą, chociaż nie udało się tym razem Litwinom,
ednakże nie nowina im Tatarów zwyciężać.

— Nie z Tatarami nam, ale z Niemcami na śmierć i życie — rzekł Zyndram z Masz-
kowic — i eśli ich nie zetrzem, od nich zguba przy ǳie.

Po czym zwrócił się do Zbyszka:
— A na pierw zginie Mazowsze. Zna ǳiesz tam zawsze robotę — nie bó się!
— He ! żeby stry był zdrów, zaraz bym tam pociągnął.
— Pomaga ci Bóg! — rzekł Powała wznosząc kielich.
— Na zdrowie two e i Danuśki!
— A na zatratę Niemcom! — dodał Zyndram z Maszkowic.
I poczęli go żegnać. A tymczasem wszedł dworzanin księżny z sokołem na ręku i skło-

niwszy się obecnym rycerzom, zwrócił się z akimś ǳiwnym uśmiechem do Zbyszka:
— Księżna⁶⁷⁸ pani kazała wam powieǳieć — rzekł — że przenocu e eszcze w Kra-

kowie, a w drogę ruszy utro rano.
— To i dobrze — rzekł Zbyszko — ale czemu to? zali kto nie zachorzał?
— Nie. Jeno księżna ma gościa z Mazowsza.
— Samże książę przy echał?
— Nie książę, eno Jurand ze Spychowa — odrzekł dworzanin.
Usłyszawszy to, Zbyszko zmieszał się okrutnie i serce poczęło mu się tak tłuc w piersi

ak wówczas, gdy mu czytano wyrok śmierci.

 
Księżna Anna⁶⁷⁹ nie zǳiwiła się zbytnio przy azdem Juranda ze Spychowa, zdarzało się Córka
bowiem często, że wśród ustawicznych pościgów, napadów i walk z sąsiednimi rycerzami
niemieckimi porywała go nagła tęsknota za Danusią. Wówczas z awiał się niespoǳia-
nie bądź w Warszawie, bądź w Ciechanowie lub gǳiekolwiek czasowo bawił dwór księcia
Janusza⁶⁸⁰. Na widok ǳiecka wybuchał zawsze okropną żałością. Danusia bowiem z upły-
wem lat stawała się tak do matki podobna, że za każdym razem zdawało mu się, że wiǳi
swo ą nieboszczkę, taką, aką niegdyś poznał u księżny Anny w Warszawie. Luǳie myśle-
li nieraz, że od te żałości skrusze e w nim wreszcie żelazne, zemście tylko oddane serce.
Księżna namawiała też go często, by porzuciwszy swó krwawy Spychów, został przy dwo-
rze i przy Danusi. Sam książę, ceniąc ego męstwo i znaczenie, a zarazem chcąc uniknąć
kłopotów, na akie narażały go ustawiczne za ścia graniczne, ofiarował mu urząd mieczni-
ka⁶⁸¹. Zawsze na próżno. Właśnie widok Danusi rozǳierał w nim dawne rany. Po kilku
dniach tracił ochotę do adła, do snu, do rozmowy. Serce poczynało mu się widocznie

⁶⁷⁶wóǳ tatarski Edyga tyle luǳi w bitwie utracił — właśc. Edyge ; straty tatarskie szacu e się na .–.
luǳi. [przypis edytorski]

⁶⁷⁷opatrzyć (daw.) — zaopatrzyć, zabezpieczyć. [przypis edytorski]
⁶⁷⁸Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
⁶⁷⁹Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
⁶⁸⁰Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
⁶⁸¹miecznik — dosto nik, pierwotnie urzędnik dworski zarząǳa ący zbro ownią. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



burzyć i zalewać krwią, a wreszcie znikał z dworu i wracał w swo e bagna spychowskie, by
żal i gniew we krwi zatopić. Luǳie wówczas mówili: „Gorze Niemcom! wcale ci oni nie
owce, ale dla Juranda owce, bo on im wilkiem”. Jakoż po upływie pewnego czasu rozcho-
ǳiły się wieści to o pochwytanych gościach, ochotnikach, którzy szlakiem granicznym
dążyli do Krzyżaków, to o popalonych gródkach, to o zagarniętych chłopach lub wal-
kach na śmierć, z których straszny Jurand zawsze wychoǳił zwycięsko. Przy drapieżnym Niemiec
usposobieniu Mazurów i rycerzy niemieckich, którzy z ramienia Zakonu ǳierżyli ziemię
i gródki do Mazowsza przyległe, nawet w czasach na większego poko u mięǳy książęty
mazowieckimi a Zakonem na granicy nie ustawała nigdy wrzawa bo owa. Nawet na ści-
nanie drzew w boru lub na żniwa mieszkańcy wybierali się z kuszami lub zbro ni w ǳidy.
Luǳie żyli w niepewności utra, w ciągłym wo ennym pogotowiu, w zatwarǳiałości serc.
Nikt nie przestawał⁶⁸² na same obronie, ale za grabież płacił grabieżą, za pożogę pożogą,
za napad napadem. I zdarzało się, że gdy Niemcy przekradali się cicho leśnymi rubieża-
mi, by ubiec akowyś gródek, porwać chłopów lub stada, Mazury w tym samym czasie
czynili to samo. Nieraz też spotykali się z sobą i bili się do upadłego, często wszakże tylko
woǳowie wyzywali się na śmiertelną walkę, po które zwycięzca zabierał poczet pokona-
nego przeciwnika. Toteż gdy na dwór warszawski przychoǳiły skargi na Juranda, książę
odpowiadał skargami na napady poczynione w innych stronach przez rycerzy niemiec-
kich. W ten sposób, gdy obie strony żądały sprawiedliwości, a nie chciała i nie mogła e
uczynić żadna — wszystkie grabieże, pożogi, napady uchoǳiły całkiem bezkarnie.

Lecz Jurand, sieǳąc w swym błotnym, porosłym sitowiem Spychowie i płonąc nie-
ugaszoną chęcią zemsty stał się tak ciężkim dla swych zagranicznych sąsiadów, iż w koń-
cu przestrach ich stał się większym od zawziętości. Pola graniczące ze Spychowem leżały
odłogiem, lasy zarastały ǳikim chmielem i leszczyną, łąki szuwarem. Nie eden rycerz Niemiec
niemiecki, przywykły do prawa pięści w o czyźnie, próbował osiadać w sąsieǳtwie Spy-
chowa, lecz każdy po pewnym czasie wolał odbiec lenna⁶⁸³, stad i chłopów, niż żyć pod
bokiem nieubłaganego męża. Często też rycerze zmawiali się, aby uczynić wspólną na
Spychów wyprawę, lecz każda z nich kończyła się klęską. Próbowano różnych sposobów.
Raz sprowaǳono znanego z siły i srogości rycerza znad Menu, który we wszystkich wal-
kach bywał zwycięzcą, aby wyzwał Juranda na udeptaną ziemię. Lecz gdy stanęli w szran-
kach, upadło w Niemcu akoby przez czary serce na widok strasznego Mazura i zwrócił
konia do ucieczki, Jurand zaś mu niezbro ny⁶⁸⁴ pośladek kopią przeszył i w ten sposób
czci i światłości ǳienne go pozbawił. Od te pory tym większa trwoga ogarnęła sąsia-
dów, i który Niemiec chociaż z daleka dymy spychowskie spostrzegł, wnet żegnał się i do
patrona swego w niebiesiech⁶⁸⁵ rozpoczynał modlitwę, albowiem utrwaliła się wiara, że
Jurand nieczystym siłom duszę dla pomsty zaprzedał.

Opowiadano też o Spychowie straszliwe rzeczy: że przez grząskie bagna, wśród drze-
miących, zarosłych rzęsą i wodnym rdestem topielisk, wiodła do niego droga tak wąska,
iż dwóch mężów na koniach nie mogło obok siebie po nie echać; że po obu e stro-
nach walały się kości niemieckie, nocami zaś przechaǳały się na pa ęczych nogach głowy
potopionych ęcząc, wy ąc i wciąga ąc luǳi razem z końmi w głębinę. Powtarzano, że
w samym gródku częstokół⁶⁸⁶ przybrany był w czaszki luǳkie. Prawdą w tym wszystkim
było tylko to, że w zakratowanych amach, wykopanych pod dworzyszczem w Spychowie,
ęczało zawsze kilku lub kilkunastu eńców i że imię Juranda strasznie sze było od owych
wymysłów o kościotrupach i topielcach.

Zbyszko, dowieǳiawszy się o ego przybyciu, pośpieszył do niego natychmiast, ale
ako do o ca Danusi, szedł z pewnym niepoko em w sercu. Że Danuśkę obrał sobie na
panią myśli i że e ślubował, tego mu nikt nie mógł wzbronić, ale późnie księżna wypra-
wiła mu z Danuśką zrękowiny⁶⁸⁷. Co Jurand na to powie? Zgoǳi się czy nie zgoǳi! i co
bęǳie, eżeli ako o ciec zakrzyknie, iż nigdy tego nie dopuści? Pytania te prze mowały
trwogą duszę Zbyszka, gdyż uż mu o Danusię choǳiło więce niż o wszystko na świecie.

⁶⁸²przestawał — poprzestawał. [przypis edytorski]
⁶⁸³lenno — posiadłość nadawana wasalowi przez suzerena w zamian za służbę. [przypis edytorski]
⁶⁸⁴niezbrojny — nieopancerzony. [przypis edytorski]
⁶⁸⁵w niebiesiech — ǳiś popr.: w niebie a. w niebiosach. [przypis edytorski]
⁶⁸⁶częstokół — palisada. [przypis edytorski]
⁶⁸⁷zrękowiny (daw.) — zaręczyny. [przypis edytorski]
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Otuchy dodawała mu tylko myśl, że Jurand poczyta mu za zasługę, nie za u mę, napaść
na Lichtensteina, bo przecie to uczynił także przez zemstę za Danusiną matkę — i omal
własne szyi nie stracił.

Tymczasem ął badać dworzanina, który po niego przyszedł do Amyle a:
— A gǳie mnie wieǳiecie? — pytał — na zamek?
— Juści na zamek. Jurand razem z dworem księżny stanął.
— Powieǳcie mi też, aki to człowiek?… żebym wieǳiał, ako z nim gadać…
— Co wam powiem! To est człek zgoła od innych luǳi odmienny. Powiada ą, że

dawnie był wesół, póki mu się krew w wątrobie nie zapiekła.
— A mądry est?
— Chytry est, bo innych łupi, a sam się nie da. He ! edno on oko ma, gdyż drugie

mu Niemcy z kuszy wystrzelili, ale tym ednym do dna ci człowieka prze rzy. Nikt z nim
na swoim nie postawi… Jeno księżnę, naszą panią, to miłu e, bo e dwórkę za żonę wziął,
a teraz się ǳiewka u nas hodu e.

Zbyszko odetchnął.
— To mówicie, że on się woli księżny nie sprzeciwi?
— Wiem a, czego byście się chcieli dowieǳieć, i com zaś słyszał, to powiem. Mówiła

z nim księżna o waszych zrękowinach, boć nieładnie byłoby utaić, ale co on na to rzekł
— nie wiadomo.

Tak rozmawia ąc, doszli do bramy. Kapitan łuczników królewskich, ten sam, który
poprzednio prowaǳił Zbyszka na śmierć, skinął mu teraz przy aźnie głową, więc prze-
szedłszy warty, znaleźli się w ǳieǳińcu, a potem weszli na prawo do oficyny, którą
za mowała księżna.

Dworzanin, spotkawszy przed drzwiami pachołka, spytał:
— A gǳie Jurand ze Spychowa?
— W Krzywe komnacie, z córką.
— To tamó — rzekł dworzanin, ukazu ąc drzwi.
Zbyszko przeżegnał się i podniósłszy zasłonę w otwartych drzwiach, wszedł z bĳącym

sercem. Ale nie od razu dostrzegł Juranda z Danusią, gdyż komnata nie tylko była krzywa,
ale i mroczna. Po chwili dopiero u rzał asną główkę ǳiewczyny sieǳące na kolanach o ca.
Oni też nie usłyszeli, gdy wszedł, więc zatrzymał się przy zasłonie, chrząknął i wreszcie
ozwał się:

— Niech bęǳie pochwalony.
— Na wieki wieków — odpowieǳiał wsta ąc Jurand.
W te chwili Danusia skoczyła ku młodemu rycerzowi i chwyciwszy go za rękę, poczęła

wołać:
— Zbyszku! Tatuś przy echali!
Zbyszko ucałował e ręce, po czym wstał, zbliżył się wraz z nią do Juranda i rzekł:
— Przyszedłem się wam pokłonić; wiecie, ktom est?
I schylił się lekko, czyniąc rękoma ruch, akby go chciał pod ąć pod nogi⁶⁸⁸. Lecz on

chwycił ego dłoń, obrócił go ku światłu i począł mu się w milczeniu przypatrywać.
Zbyszko uż był nieco ochłonął, więc podniósłszy zaciekawiony wzrok ku Jurandowi,

u rzał przed sobą męża postawy ogromne , z płowym włosem i również płowymi wąsami,
z twarzą ǳiobatą i ednym okiem barwy żelaza. Zdawało mu się, że oko to chce go prze-
wiercić na wylot, tak że zmieszanie poczęło go znów ogarniać, wreszcie nie wieǳąc, co
ma rzec, a chcąc koniecznie coś powieǳieć, by przerwać kłopotliwe milczenie, zapytał:

— To wyście Jurand ze Spychowa, ociec Danusin?
Lecz tamten wskazał mu tylko ławę obok dębowego krzesła, na którym sam zasiadł,

i nie odrzekłszy ni słowa, przypatrywał mu się dale .
Zbyszko zniecierpliwił się wreszcie.
— Bo wiecie — rzekł — nieskładnie⁶⁸⁹ mi tak sieǳieć ako na sąǳie.
Dopieroż Jurand ozwał się:
— Tyś chciał bić w Lichtensteina?
— Ano! — odrzekł Zbyszko.

⁶⁸⁸podjąć pod nogi — dawny sposób wyrażania szacunku. [przypis edytorski]
⁶⁸⁹nieskładnie (daw.) — niezręcznie. [przypis edytorski]
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W oku pana ze Spychowa błysnęło akieś ǳiwne światło i groźna ego twarz roz aśniła
się nieco. Po chwili spo rzał na Danusię i znów spytał:

— I to dla nie ?
— A dla kogoż by? Musieli wam stry ko powiadać, akom e ślubował Niemcom ze

łbów pawie czuby pozǳierać. Ale nie bęǳie ich trzy, eno co na mnie tyle, ile palców
u obu rąk. Przez to i wam do pomsty dopomogę, boć to przecie za Danusiną mać⁶⁹⁰.

— Gorze im! — odrzekł Jurand.
I znów zapadło milczenie. Zbyszko ednak pomiarkowawszy, iż okazu ąc swo ą za-

wziętość na Niemców, trafia do serca Jurandowego, rzekł:
— Nie daru ę a za swo e, choć mało mi uż szyi nie ucięli.
Tu zwrócił się ku Danusi i dodał:
— Ona mnie zratowała.
— Wiem — rzekł Jurand.
— A nie krzywiście o to⁶⁹¹?
— Skoroś e ślubował, to e służ, bo est taki rycerski obycza .
Zbyszko zawahał się nieco, lecz po chwili począł mówić z widocznym niepoko em:
— Bo to uważcie… nałęczką⁶⁹² mi głowę nakryła… Wszystko rycerstwo słyszało Obycza e

i anciszkanin, który był przy mnie krzyżem, słyszał, ako rzekła: „Mó ci est!” I pewno,
iż niczy inny do śmierci nie będę, tak mi dopomóż Bóg.

To rzekłszy, przyklęknął znów i chcąc pokazać, że zna rycerski obycza , ucałował
z wielką czcią oba trzewiki sieǳące na poręczy od krzesła Danusi, po czym wstał i zwró-
ciwszy się do Juranda, zapytał:

— Wiǳieliście taką drugą… co?
A Jurand założył nagle na głowę swe straszne mężobó cze ręce — i zamknąwszy po-

wieki, odrzekł głucho:
— Wiǳiałem, ale Niemce ci mi ą zabili.
— To słucha cie — rzekł z zapałem Zbyszko — edna nam krzywda i edna pomsta.

I naszych kupę z Bogdańca, co im konie w młace⁶⁹³ polgnęły, psubraty z kusz wystrzelali…
Już wy nikogo lepszego ode mnie do wasze roboty nie zna ǳiecie… Nie nowina mi to!
Spyta cie stryka. Na kopie alibo na topory, na długie alibo na krótkie miecze, za edno
mi! A powiadał wam stryk o onych Fryzach?… Narznę a wam Niemców ako baranów,
a co do ǳiewczyny, to wam klęka ęcy⁶⁹⁴ ślubu ę, ako się będę o nią boda z samym
piekielnym starostą⁶⁹⁵ potykał i ako nie odstąpię e ni za ziemię, ni za stada, ni za sprzęt
żaden, a choćby mi i zamek o szklanych oknach bez nie dawali, to i zamek porzucę, a za
nią na kra świata powędru ę.

Jurand sieǳiał czas akiś z głową w dłoniach, lecz wreszcie ocknął się akoby ze snu
i rzekł z żałością i smutkiem:

— Udałeś ty mi się⁶⁹⁶, pachołku, ale ci e nie dam, bo nie tobie ona pisana, nieboże!
Zbyszko, usłyszawszy to, aż oniemiał i począł patrzeć na Juranda okrągłymi oczyma,

nie mogąc słowa przemówić.
Lecz Danusia przyszła mu w pomoc. Barǳo e miły był Zbyszko i miło e było ucho-

ǳić nie za „skrzata”, ale za „źrzałą⁶⁹⁷ ǳiewkę”. Podobały e się i zrękowiny⁶⁹⁸, i słodkości,
akie e rycerzyk coǳiennie znosił, więc teraz, gdy zrozumiała, że e to wszystko chcą
od ąć, zsunęła się co pręǳe z poręczy krzesła i ukrywszy głowę na kolanach o ca, poczęła
wołać:

— Tatulu! tatulu! bo będem⁶⁹⁹ płakać!
On zaś widocznie kochał ą nad wszystko, gdyż położył łagodnie dłoń na e głowie.

W twarzy ego nie było ni zawziętości, ni gniewu, tylko smutek.

⁶⁹⁰mać (daw.) — matka. [przypis edytorski]
⁶⁹¹być o coś krzywym (daw.) — mieć o coś żal. [przypis edytorski]
⁶⁹²nałęczka (daw.) — chusta służąca ako przepaska na głowę. [przypis edytorski]
⁶⁹³młaka — bagno. [przypis edytorski]
⁶⁹⁴klękajęcy — ǳiś popr.: klęka ąc. [przypis edytorski]
⁶⁹⁵piekielny starosta — Lucyfer, przywódca wszystkich diabłów. [przypis edytorski]
⁶⁹⁶udać się (daw.) — (o osobie) spodobać się. [przypis edytorski]
⁶⁹⁷źrzały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
⁶⁹⁸zrękowiny (daw.) — zaręczyny. [przypis edytorski]
⁶⁹⁹będem — ǳiś popr.: będę. [przypis edytorski]
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Zbyszko tymczasem ochłonął i rzekł:
— Jakże to? To woli boskie chcecie się przeciwić?
A na to Jurand:
— Jak bęǳie wola boska, to ą dostaniesz, eno ci mo e nie mogę przychylić. Ba, rad

bym ci przychylił, ale nie lża⁷⁰⁰…
To powieǳiawszy, podniósł Danusię i wziąwszy ą na ręce, skierował się ku drzwiom,

gdy zaś Zbyszko chciał mu zastąpić drogę, zatrzymał się eszcze na chwilę i rzekł:
— Nie będę na cię krzyw o rycerskie służby, ale mnie więce nie pyta , gdyż nie mogę

ci nic rzec.
I wyszedł.

  
Następnego dnia nie unikał Jurand byna mnie Zbyszka ani mu też przeszkaǳał w odda-
waniu Danusi w droǳe rozmaitych przysług, które ako rycerz powinien był e oddawać.
Owszem — Zbyszko, choć wielce w sercu strapiony, zauważył przecie, iż posępny pan
ze Spychowa spogląda na niego życzliwie i akby z żalem, że musiał mu dać tak okrutną
odpowiedź. Próbował też młody włodyka⁷⁰¹ nie ednokrotnie zbliżyć się do niego i zacząć
z nim rozmowę. Po wyruszeniu z Krakowa, w czasie podróży, o sposobność nie było trud-
no, gdyż oba towarzyszyli księżne konno. Jurand, lubo zwykle milczący, rozmawiał dość
chętnie, ale gdy tylko Zbyszko chciał dowieǳieć się czegoś o przeszkodach ǳielących go
od Danusi, rozmowa urywała się nagle, a twarz Jurandowa czyniła się chmurna. Myślał
Zbyszko, że księżna⁷⁰² wie więce — upatrzywszy zatem sposobną chwilę, starał się od
nie akąkolwiek wiadomość wydostać, ale ona niewiele także mogła mu powieǳieć.

— Jużci est ta emnica — rzekła. — Powieǳiał mi o tym sam Jurand, eno prosił
zarazem, abym go nie wypytywała. Pewnikiem⁷⁰³ przysięgą akowąś związan, ak to mięǳy
ludźmi bywa. Bóg wszelako da, że z czasem wszystko to wy ǳie na aw.

— Tako by mi bez Danuśki na świecie było ako psu na powrozie albo ak niedź-
wieǳiowi w dole⁷⁰⁴ — odrzekł Zbyszko. — Ni radości nĳakie , ni uciechy. Nic, edno
asunek i wzdychanie. Poszedłby a uż do Tawani⁷⁰⁵ z księciem Witoldem⁷⁰⁶, niechby
mnie tam Tatarzy zabili. Ale wpierw muszę stry ca odwieźć, a potem one pawie czuby
Niemcom ze łbów pościągać, akom zaprzysiągł. Może mnie przy tym zabĳą — co i wolę
niż patrzeć, ako Danuśkę inny zabierze.

Księżna podniosła na niego swo e dobre, niebieskie oczy i spytała z pewnym zǳiwie-
niem:

— A to byś na to przyzwolił?
— Ja? Póki mi tchu w nozdrzach, nie bęǳie tego! Chybaby mi ręka uschła i topora

zǳierżyć⁷⁰⁷ nie mogła!
— Ano, wiǳisz.
— Ba! Ale akoże mi ą przeciw o cowe woli brać?
Na to księżna akby do siebie:
— Mocny Boże! albo to się i tak nie przytrafia…
Potem zaś do Zbyszka:
— Zali wola boska nie mocnie sza od o cowe ? A coże Jurand rzekł? „Jak — powiada

— bęǳie wola boska, to ą dostanie”.
— To samo i mnie rzekł! — zawołał Zbyszko. — „Jak — powiada — bęǳie wola

boska, to ą dostaniesz”.

⁷⁰⁰nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁷⁰¹włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
⁷⁰²Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
⁷⁰³pewnikiem (daw.) — zapewne. [przypis edytorski]
⁷⁰⁴niedźwieǳiowi w dole — istniała metoda polowania na niedźwieǳie przez zastawianie na nie pułapek

w postaci dołów. [przypis edytorski]
⁷⁰⁵Tawań — wyspa na Dniestrze. [przypis edytorski]
⁷⁰⁶Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

⁷⁰⁷ǳierżyć — trzymać. [przypis edytorski]
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— A wiǳisz?
— Toż przy wasze łasce, miłościwa pani — edyna pociecha.
— Mo ą łaskę masz, a Danuśka ci dotrzyma. Wczora eszcze mówię e : Danuśka,

a dotrzymasz-li ty Zbyszkowi? A ona powiada tak: „Będem Zbyszkowa albo niczy a”.
Zielona to eszcze agoda, ale ak co powie, to i dotrzyma, boć to szlacheckie ǳiecko, nie
żadna powsinoga. I matka e była taka sama.

— Dałby Bóg! — rzekł Zbyszko.
— Jeno pamięta , byś i ty dotrzymał — bo to nie eden chłop bywa płochy: obiecu e Honor, Zdrada

wiernie miłować, a zaraz ci potem dęba⁷⁰⁸ do inne , że go i na postronku nie utrzymasz!
Sprawiedliwie mówię!

— A niechże mnie Pan Jezus wpierw skarze! — zawołał z zapałem Zbyszko.
— No, to pamięta . A ak stry ca odwieziesz, to na nasz dwór przy eżdża . Zdarzy się

tam sposobność, że ostrogi dostaniesz⁷⁰⁹, a potem zobaczym, ako Bóg da. Danuśka przez
ten czas do rze e i wolę Bożą⁷¹⁰ poczu e, bo teraz miłu e cię ona wprawǳie okrutnie —
inacze nie mogę rzec — ale nie tak eszcze, ako wyrosłe ǳiewki miłu ą. Może też i Jurand
się w duszy do ciebie nakłoni, bo ako miarku ę, to on by rad. Po eǳiesz i do Spychowa,
i razem z Jurandem na Niemców, może się przytrafić, że mu się ako przysłużysz i całkiem
go sobie z ednasz.

— To właśnie, miłościwa księżno, tak samo myślałem uczynić, ale z pozwoleństwem
bęǳie mi łacnie .

Rozmowa ta wielce dodała ducha Zbyszkowi. Tymczasem ednak na pierwszym po-
pasie stary Maćko zachorzał tak, że trzeba było przyzostać⁷¹¹ i czekać, póki choć trochę
sił do dalsze podróży nie oǳyska. Zostawiła mu dobra księżna Anna Danuta wszystkie
leki i driakwie, akie z sobą miała, ale sama musiała echać dale , przyszło więc obu ry-
cerzom z Bogdańca rozstać się z dworem mazowieckim. Padł Zbyszko ak długi do nóg
naprzód księżnie, potem Danusi, poprzysiągł e eszcze raz wierne służby rycerskie, obie-
cał przy echać rychło do Ciechanowa albo do Warszawy, wreszcie porwał ą w swo e silne
ramiona i podniósłszy do góry, ął powtarzać wzruszonym głosem:

— Pamięta że ty o mnie, kwiatuszku na mile szy, pamięta , rybeńko mo a złota!
A Danusia, ob ąwszy go ramionami tak właśnie, ak młodsza siostra obe mu e miłego

brata, przyłożyła swó zadarty nosek do ego policzka i płakała wielkimi ak groch łzami,
powtarza ąc:

— Nie chcę do Ciechanowa bez Zbyszka, nie chcę do Ciechanowa!
Wiǳiał to Jurand, ale gniewem nie wybuchnął. Owszem, pożegnał i sam barǳo

życzliwie młoǳianka, a gdy uż sieǳiał na koniu, nawrócił eszcze raz ku niemu i rzekł:
— Ostawa z Bogiem i urazy do mnie nie chowa .
— Jakobym miał urazę do was chować, kiedyście Danuśków o ciec! — odrzekł szcze- Roǳina

rze Zbyszko.
I pochylił mu się do strzemion, ów zaś ścisnął mu silnie rękę i rzekł:
— Szczęść ci Boże we wszystkim!… rozumiesz?
I od echał. Zbyszko ednakże zrozumiał, ak wielka życzliwość tkwiła w ostatnich ego

słowach, i wróciwszy do wozu, na którym leżał Maćko, rzekł:
— Wiecie? on by też chciał, eno⁷¹² mu coś przeszkaǳa. Wyście byli w Spychowie

i rozum macie bystry, to stara cie się wymiarkować, co to est.
Lecz Maćko zbyt był chory. Gorączka, którą miał od rana, powiększyła się pod wieczór Choroba

do tego stopnia, że począł tracić przytomność, więc zamiast odpowieǳieć Zbyszkowi,
spo rzał na niego akby ze zǳiwieniem, potem spytał:

— A gǳie tu ǳwonią?
Zbyszko zląkł się, przyszło mu bowiem do głowy, że skoro chory słyszy ǳwony, to

widać, że uż śmierć ku niemu iǳie. Pomyślał też, że stary może umrzeć bez księǳa, bez
spowieǳi, a tym samym dostać się, eżeli zgoła nie do piekła, to przyna mnie na długie

⁷⁰⁸dać dęba — uciec. [przypis edytorski]
⁷⁰⁹ostrogi dostaniesz — sens: zostaniesz pasowany na rycerza. [przypis edytorski]
⁷¹⁰wola Boża (daw.) — pożądanie. [przypis edytorski]
⁷¹¹przyzostać (daw.) — zostać przy nim. [przypis edytorski]
⁷¹²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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wieki do czyśćca — więc postanowił go ednak wieźć dale , by ak na pręǳe do echać do
akowe ś parafii, w które Maćko mógłby przy ąć Ostatnie Sakramenta⁷¹³.

W tym celu ruszyli na całą noc. Zbyszko siadł na wóz z sianem, na którym leżał chory,
i czuwał nad nim aż do białego dnia. Od czasu do czasu poił go winem, którym zaopatrzył
ich na drogę kupiec Amyle , a które spragniony Maćko pił chciwie, albowiem przynosiło
mu ono widoczną ulgę. Po drugie kwarcie⁷¹⁴ oǳyskał nawet przytomność, po trzecie
zaś zasnął tak głęboko, że Zbyszko pochylał się nad nim chwilami, by się przekonać, że
nie umarł.

I na myśl o tym zde mował go żal głęboki. Do czasu swego uwięzienia w Krakowie
nie zdawał sobie nawet dobrze sprawy, ak dalece miłu e tego stry ca, który mu był w ży-
ciu o cem i matką. Lecz teraz wieǳiał o tym dobrze, a zarazem czuł, że po ego śmierci
bęǳie okrutnie sam na świecie — bez krewnych, prócz opata⁷¹⁵, który trzymał w zasta-
wie Bogdaniec, bez przy aciół i bez pomocy. Jednocześnie przychoǳiło mu na myśl, że
Maćko, eśli umrze, to też przez Niemców, przez których on sam mało szyi nie stracił,
przez których zginęli wszyscy ego o ce i Danusina matka, i wielu, wielu niewinnych lu-
ǳi, których znał lub o których słyszał od zna omych — i aż poczynało go zde mować
zǳiwienie. „Zali — mówił sobie — w całym tym Królestwie nie ma człowieka, który
by od nich krzywdy nie doznał i pomsty nie pragnął?” Tu przypomniał sobie Niemców,
z którymi wo ował pod Wilnem, i pomyślał, że pewnie i Tatarzy sroże od nich nie wo u ą
i że takiego drugiego narodu chyba na świecie nie ma.

Świt przerwał mu te rozmyślania. ǲień wstawał asny, ale chłodny. Maćko widocznie
miał się lepie , bo oddychał równie i spoko nie . Zbuǳił się dopiero, gdy słońce dobrze
uż przygrzało, otworzył oczy i rzekł:

— Ulżyło mi. A gǳie esteśmy?
— Do eżdżamy do Olkusza. Wiecie?… gǳie srebro kopią i olbory⁷¹⁶ do skarbu od-

da ą.
— Żeby tak mieć, co est w ziemi! Ot by można Bogdaniec zabudować!
— Widać, że wam lepie — odrzekł śmie ąc się Zbyszko. — He ! starczyłoby i na

murowany zamek! Ale za eǳiem do fary⁷¹⁷, bo tam i gościnę nam daǳą, i bęǳiecie się Spowiedź
mogli wyspowiadać. Wszystko est w boskich ręku, ale równo lepie mieć sumienie na
porządek.

— Ja grzeszny człowiek, rad się poka am — odrzekł Maćko. — Śniło mi się w nocy,
że mi diabli skórznie⁷¹⁸ z nóg ściąga ą… I po niemiecku z sobą szwargotali⁷¹⁹. Bóg łaskaw,
że mi ulżyło. A ty spałeś krzynę?

— Jakożem miał spać, kiedym was pilnował?
— To przylegnĳ sobie trochę. Jak do eǳiemy, to cię zbuǳę.
— Gǳie mnie tam do spania!
— A co ci przeszkaǳa?
Zbyszko spo rzał na stry ca oczyma ǳiecka.
— A co, ak nie kochanie? Aże mnie kolki od wzdychania w dołyszku sparły, ale siędę

trochę na konia, to mi ulży.
I zlazłszy z wozu, siadł na konia, którego mu Turczynek, podarowany przez Zawiszę,

sprawnie podał. Maćko tymczasem brał się nieco z bólu za bok, ale widocznie myślał
o czym innym, nie o własne chorobie, bo kręcił głową, cmokał ustami i wreszcie rzekł:

— Toć ǳiwu ę się, ǳiwu ę i nie mogę się wyǳiwować, skądeś ty na to kochanie taki
pażerny⁷²⁰, bo ani twó roǳic nie był taki, ani a też.

Lecz Zbyszko zamiast odpowieǳieć wyprostował się nagle w kulbace, wziął się w boki,
głowę zadarł do góry i huknął całą siłą piersi:

⁷¹³Ostatnie Sakramenta — spowiedź, komunia święta (wiatyk) oraz namaszczenie chorych, przy mowane
łącznie w przypadku zagrożenia życia. [przypis edytorski]

⁷¹⁴kwarta — dawna miara ob ętości, ok.  litra. [przypis edytorski]
⁷¹⁵opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁷¹⁶olbor (daw.) — opłata za prawo eksploatac i kopalni kruszcu, wnoszona do skarbca królewskiego. [przypis

edytorski]
⁷¹⁷fara, kościół farny — mie ski kościół parafialny. [przypis edytorski]
⁷¹⁸skórznie — skórzane buty z wysokimi cholewami. [przypis edytorski]
⁷¹⁹szwargotać — mówić w niezrozumiałym i/lub nielubianym ęzyku, zwł. po niemiecku. [przypis edytorski]
⁷²⁰pażerny — ǳiś popr.: pazerny. [przypis edytorski]
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Płakałem ci bez⁷²¹ noc, płakałem i z rana,
Gǳieś mi się poǳiała, ǳiewucho kochana!
Nic mi nie pomoże, choć oczy wypłaczę,
Bo ciebie, ǳiewczyno, nigdy nie zobaczę.
He !

I to „he !” runęło po lesie, odbiło się o pnie przydrożne, wreszcie ozwało się dalekim
echem i ucichło w gęstwinach.

A Maćko pomacał się znów po boku, w którym ugrzęzło niemieckie żeleźce⁷²², i rzekł
stęka ąc trochę:

— Drzewie luǳie byli mądrze si — rozumiesz?
Po chwili ednak zamyślił się, akby sobie przypomina ąc akieś dawne czasy, i dodał:
— Chociaż poniektóry bywał i drzewie ⁷²³ głupi.
Ale tymczasem wy echali z boru, za którym u rzeli szopy gwarków⁷²⁴, a dale zębate

mury Olkusza wzniesione przez króla Kazimierza i wieżę fary zbudowane przez Włady-
sława Łokietka⁷²⁵.
  
Kanonik od fary⁷²⁶ wyspowiadał Maćka i zatrzymał ich gościnnie na nocleg, tak że wy-
echali dopiero naza utrz rano. Za Olkuszem skręcili ku Śląskowi, którego granicą mieli
wciąż echać aż do Wielkopolski. Droga szła po większe części puszczą, w które pod
zachód słońca oǳywały się często, podobne do poǳiemnych grzmotów, ryki turów⁷²⁷
i żubrów, nocami zaś pobłyskiwały spośród leszczynowe gęstwy oczy wilcze. Większe
ednak niebezpieczeństwo niż od zwierza groziło na te droǳe wędrownikom i kupcom
od niemieckich lub zniemczałych rycerzy ze Śląska, których zameczki wznosiły się tu
i ówǳie nad granicą. Wprawǳie wskutek wo ny z Opolczykiem Naderspanem⁷²⁸, któ-
remu pomagali przeciw królowi Władysławowi synowcowie⁷²⁹ śląscy, większą część tych
zameczków pokruszyły ręce polskie, zawsze ednak trzeba się było mieć na baczności
i zwłaszcza po zachoǳie słońca nie popuszczać broni z ręki.

Jechali ednak spoko nie, tak że Zbyszkowi poczynała się uż droga przykrzyć, i dopie-
ro na ǳień kołowe azdy od Bogdańca posłyszeli za sobą pewne nocy parskanie i tupot
koni.

— Jacyś luǳie adą za nami — rzekł Zbyszko.
Maćko, który nie spał, spo rzał na gwiazdy i odpowieǳiał ako człowiek doświadczo-

ny:
— Świt niedaleko. Przecieżby zbó e nie napadali przy schyłku nocy, bo nade dniem Świt

czas im do domu.
Zbyszko wstrzymał ednak wóz, uszykował luǳi w poprzek drogi czołem do nad eż-

dża ących, sam zaś wysunął się naprzód i czekał.
Jakoż po pewnym czasie u rzał w pomroce kilkunastu konnych. Jeden z nich echał

na czele, na kilka kroków przed innymi, ale widocznie nie miał zamiaru się ukrywać,
albowiem śpiewał głośno. Zbyszko nie mógł dosłyszeć słów, ale do uszu ego dochoǳiło
wesołe: „hoc! hoc!”, którym niezna omy kończył każdą zwrotkę pieśni.

— Nasi! — rzekł sobie.
Po chwili ednak zawołał:
— Stó ! Śmiech

⁷²¹bez (daw.) — przez. [przypis edytorski]
⁷²²żeleźce (daw.) — grot. [przypis edytorski]
⁷²³drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
⁷²⁴gwarek (daw.) — górnik. [przypis edytorski]
⁷²⁵Władysław I Łokietek — (ok. –), król Polski od , przedtem długo walczył o z ednoczenie kra u

po okresie rozbicia ǳielnicowego. [przypis edytorski]
⁷²⁶fara, kościół farny — mie ski kościół parafialny. [przypis edytorski]
⁷²⁷tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
⁷²⁸Władysław II Opolczyk (Ruski, Naderspan) — (ok. -) książę opolski, znakomity administrator,

prowaǳący politykę prowęgierską. W roku  skonfliktowany z Władysławem Jagiełłą, który pozbawił go
lenn na terytorium Polski, [przypis edytorski]

⁷²⁹synowiec — syn brata. [przypis edytorski]
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— A ty se siednĳ — odpowieǳiał żartobliwy glos.
— Coście za edni?
— Coście za druǳy?
— A czemu nas na eżdżacie?
— A czemuż drogę zagraǳasz?
— Odpowiada , bo kusze napięte.
— A u nas… wypięte — strzela !
— Odkazu że⁷³⁰ po luǳku, bo ci bęǳie bieda.
Na to odpowieǳiała Zbyszkowi wesoła pieśń:

Jedna bieda z drugą biedą
Na rozsta u w taniec idą…

Śpiew

Hoc! hoc! hoc!
Na cóż im się taniec przyda?
Dobry taniec, chociaż bieda…

Hoc! hoc! hoc!

Zdumiał się usłyszawszy taką odpowiedź Zbyszko; a tymczasem pieśń ustała, ale ten
sam głos spytał:

— A ak się ta ma stary Maćko? Dycha eszcze?
Maćko przypodniósł się na wozie i rzekł:
— Dla Boga, to acyś swoi!
Zbyszko zaś ruszył koniem naprzód:
— Kto o Maćka pyta?
— A somsiad⁷³¹, Zych ze Zgorzelic. Już z tyǳień adę za wami i rozpytu ę luǳi po

droǳe.
— Rety! Stry ku! Zych ze Zgorzelic tu est! — zawołał Zbyszko.
I poczęli się witać radośnie, Zych bowiem był istotnie ich sąsiadem, a do tego czło-

wiekiem dobrym i powszechnie lubionym dla wielkie wesołości.
— No, ak się macie? pytał, potrząsa ąc dłoń Maćka. — Hoc eszcze, czyli uż nie

hoc!
— He , uż nie hoc! — odrzekł Maćko. — Ale rad was wiǳę. Miły Boże, to akbym

uż był w Bogdańcu!
— A co wam est, bo ak słyszałem, to was Niemce postrzelili?
— Postrzelili psubraty! Żeleźce⁷³² mi się mięǳy żebrami ostało…
— Bó cie się Boga! No i co? A próbowaliście niedźwieǳiego sadła się napić?
— Wiǳicie! — rzekł Zbyszko — każdy niedźwieǳie sadło rai⁷³³. Byle do Bogdańca.

Zara pó dę na noc z toporem po barcie⁷³⁴.
— Może Jagienka bęǳie miała, a nie, to poślę pytać.
— Jaka Jagienka? Wasze przecie było Małgochna? — spytał Maćko.
— Oo! co ta Małgochna! Na święty Michał bęǳie trzecia esień, ak Małgochna na

księże gruǳi⁷³⁵. Zaǳierżysta⁷³⁶ była baba — Panie, świeć nad e duszą! — Ale Jagienka
po nie poszła, eno⁷³⁷ że młoda…
…Za dołami świeci górka,
Jaka mać taka i córka…

Hoc! hoc!

…A Małgochnie gadałem: Nie leź na sosnę, kiedy ci pięćǳiesiąt roków⁷³⁸. Nieprawda! Śmierć

⁷³⁰odkazywać (z ros.) — odpowiadać. [przypis edytorski]
⁷³¹somsiad — ǳiś popr.: sąsiad. [przypis edytorski]
⁷³²żeleźce (daw.) — grot. [przypis edytorski]
⁷³³raić (daw.) — zalecać. [przypis edytorski]
⁷³⁴barć — wydrążony w drzewie ul dla leśnych pszczół. [przypis edytorski]
⁷³⁵na księżej gruǳi — nie ży e (dosł.: leży w ziemi koło kościoła). [przypis edytorski]
⁷³⁶zaǳierzysty — charakterny. [przypis edytorski]
⁷³⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Wlazła. A to gałąź się ułomiła⁷³⁹ i buch! To powiadam wam, że aż ǳiurę w ziemi wybiła,
ale też we trzy dni puściła ostatnią parę.

— Panie, świeć e ! — rzekł Maćko. — Pamiętam, pamiętam… kiedy to się w bo-
ki wzięła, a poczęła cudować, to się parobcy w siano chowali. Ale do gospodarki była
sprawna! I z sosny e się zleciało?… Wiǳicie luǳie!…

— Zleciała ak szyszka na zimę… O , był asunek⁷⁴⁰. Wiecie? po pogrzebie tom się
tak z żałości upił, że trzy dni nie mogli mnie dobuǳić. Myśleli, żem się też wykopyrtnął.
A com się potem napłakał, to byście cebrem nie wynieśli! Ale do gospodarstwa i Jagienka
sprawna. Wszystko to teraz na e głowie.

— Ledwie że ą pamiętam. Nie większa była, kiedym wy eżdżał, ak toporzysko⁷⁴¹.
Pod koniem mogła prze ść głową o brzuch nie zawaǳiwszy. Ba! dawno to uż i musiała
wyrosnąć.

— Na świętą Agnieszkę skończyła piętnaście lat; alem e też uż blisko rok nie wiǳiał.
— A cóż się z wami ǳiało? Skąd wracacie?
— Z wo ny. Albo to mi niewola ma ęcy Jagienkę w domu sieǳieć?
Maćko, chociaż chory, na wzmiankę o wo nie nadstawił ciekawie uszu i zapytał:
— Byliście może z kniaziem Witoldem⁷⁴² pod Worsklą⁷⁴³? Wo na
— A byłem — odrzekł wesoło Zych ze Zgorzelic. — No, Pan Bóg mu nie poszczęścił:

ponieśliśmy klęskę od Edygi⁷⁴⁴ okrutną. Naprzód konie nam wystrzelali. Tatar ci nie
uderzy wręcz ako rycerz chrześcĳański, eno z łuków z daleka szy e. Ty na niego obces⁷⁴⁵,
to ci się umknie i znów szy e. Róbże z nim, co chcesz! Bo wiǳicie, w naszym wo sku
chełpili się rycerze bez pomiarkowania i gadali tak: „Kopĳ nawet nie bęǳiemy pochylać
ni mieczów dobywać, eno na kopytach to robactwo rozniesiem”. Tak to oni się chwalili,
aż tu ak wzięły groty warczeć, to aż się ciemno uczyniło — i po bitwie, co? Ledwie
eden na ǳiesięciu żyw ostał. Dacie wiarę? Więce niż połowa wo ska, siedemǳiesięciu
kniaziów litewskich i ruskich zostało na polu, a co bo arzynów⁷⁴⁶ i różnych tam dworzan,
czyli ako oni zowią: otroków⁷⁴⁷, tego byście i bez dwie nieǳiele nie policzyli.

— Słyszałem — przerwał Maćko. — I naszych posiłkowych rycerzy też siła⁷⁴⁸ legło.
— Ba, nawet i ǳiewięciu Krzyżaków, gdyż i ci musieli Witoldowe potęǳe służyć.

A naszych także kupa, że to, ako wiecie, gǳie inny się obe rzy za siebie, tam nasz się
nie obe rzy. Dufał na barǳie wielki kniaź naszym rycerzom i nie chciał mieć inne straży
w bitwie koło siebie, eno samych Polaków. Hi! hi! Mostem się też koło niego położyli,
a emu nic! Legł pan Spytko z Melsztyna⁷⁴⁹ i miecznik Bernat, i cześnik⁷⁵⁰ Mikoła ,
i Prokop, i Przecław, i Dobrogost, i Jaśko z Lazewic, i Pilik Mazur, i Warsz z Michowa,
i wo ewoda Socha, i Jaśko z Dąbrowy, i Pietrko z Miłosławia, i Szczepiecki, i Oderski,
i Tomko Łagoda. Kto by ich ta wszystkich zliczył! A niektórych tom wiǳiał tak nabitych Śmiech, Trup
grotami, że ako eże po śmierci wyglądali, aż śmiech brał patrzeć!

Tu roześmiał się istotnie, ak gdyby opowiadał rzecz na weselszą — i nagle począł
śpiewać:
O poznałeś, co to Tatar,
Kie ci dobrze skóry natarł!

⁷³⁸roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
⁷³⁹ułomić (gw.) — złamać. [przypis edytorski]
⁷⁴⁰frasunek (daw.) — smutek. [przypis edytorski]
⁷⁴¹toporzysko — drewniany uchwyt siekiery bądź topora. [przypis edytorski]
⁷⁴²Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

⁷⁴³bitwa nad Worsklą — stoczona w połowie sierpnia  mięǳy wo skami rusko–litewskimi dowoǳonymi
przez wlk. księcia Witolda, wspiera ącymi stara ącego się oǳyskać właǳę Tochtamysza a Tatarami pod woǳą
Edyge a. Litwini ponieśli klęskę. [przypis edytorski]

⁷⁴⁴Edygej — (–) dowódca tatarski, podwładny Timura, potem chan Złote Ordy. [przypis edytorski]
⁷⁴⁵obces — tu: dążąc do bezpośredniego starcia. [przypis edytorski]
⁷⁴⁶bojarzyn a. bojar — rycerz, szlachcic ruski, wołoski lub litewski. [przypis edytorski]
⁷⁴⁷otrok (daw.) — chłopak. [przypis edytorski]
⁷⁴⁸siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
⁷⁴⁹Spytko z Melsztyna — (–), wo ewoda krakowski, poległ w bitwie z Tatarami nad Worsklą. [przypis

edytorski]
⁷⁵⁰cześnik (daw.) — dosto nik dworski, pierwotnie urzędnik dba ący o zapas wina na dworze. [przypis edy-

torski]
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— No, a potem co? — spytał Zbyszko.
— Potem umknął wielki kniaź⁷⁵¹, ale zaraz ducha nabrał, ako to on zwykle. Im moc-

nie go przygniesz, tym ci lepie odskoczy, ak leszczynowy kierz⁷⁵². Poskoczyliśmy tedy
do Tawańskiego brodu bronić przeprawy. Przyszła też garść rycerzy nowych z Polski.
No i nic! Dobrze! Na drugi ǳień nadciągnął Edyga z ćmą⁷⁵³ tatarstwa, ale uż nic nie
wskórał. He , było wesele! Co on chce przez bród, to my go w pysk. Nĳak nie mógł. Jesz-
cześmy ich nabili i nałapali niemało. Ja sam pięciu ułowiłem, których z sobą do Zgorzelic
prowaǳę. Obaczycie po dniu, akie ma ą psie mordy.

— W Krakowie powiadali, że i na Królestwo może przy ść wo na.
— Albo to Edyga głupi. Wieǳiał ci on dobrze, akie u nas rycerstwo, a i to też, że

na więksi rycerze ostali doma, bo królowa nierada była, że Witold na swo ą rękę wo ny
wszczyna. E , chytry on est — stary Edyga! Zaraz pomiarkował u Tawani⁷⁵⁴, że kniaź
w siłę rośnie, i poszedł sobie precz, hen, za ǳiewiątą ziemię!…

— A wyście wrócili?
— A wróciłem. Już tam nie ma co robić. I w Krakowie dowieǳiałem się o was, żeście

mało co przede mną wy echali.
— To dlatego wieǳieliście, że to my?
— Wieǳiałem, że to wy, bom się wszęǳie o was na popasach pytał.
Tu zwrócił się do Zbyszka:
— He , mó Boże, to a cię małego ostatni raz wiǳiał, teraz zasie choć i po ciemku

miarku ę, żeś chłop ak tur. A zaraz gotów był z kuszy ǳiać!… Widać, że na wo nie
bywałeś.

— Mnie od małości wo na chowała. Niech stry ko powie, czyli mi doświadczenia
brak.

— Nie potrzebu e mi stry ko nic mówić. Wiǳiałem w Krakowie pana z Taczewa,
który mi o tobie rozpowiadał… Ale pono ów Mazur nie chce ci ǳiewki dać, a a bym
ta nie był taki zawzięty, boś mi się udał… Zapomnisz ty o tamte , eno zobaczysz mo ą
Jagienkę. To ci rzepa!…

— A nieprawda! Nie zapomnę, choćbym i ǳiesięć takich ak wasza Jagna obaczył.
— Za nią pó dą Moczydoły, gǳie est młyn. Było też na łęgach⁷⁵⁵, akem wy eżdżał,

ǳiesięć świerzop dobrych ze źrebięty… Nie eden mi się eszcze o Jagnę pokłoni — nie
bó się!

Zbyszko chciał odpowieǳieć: „Ale nie a!” — lecz Zych ze Zgorzelic począł sobie
znów pośpiewywać:
Ja wam się do kolan nagnę,
A wy za to da cie Jagnę,

Bogda was!

— Wam zawsze wesołość i śpiewanie w głowie — zauważył Maćko. Śpiew
— Ba, a cóż błogosławione dusze w niebie robią?
— Śpiewa ą.
— No, to wiǳicie! A potępione płaczą. Wolę a iść do śpiewa ących niż do płaczących.

Święty Pieter też powie tak: „Trzeba go puścić do ra u, bo inacze bęǳie ucha⁷⁵⁶ i w piekle
śpiewała, a to nie przystoi”. Patrzcie — świta uż.

I rzeczywiście czynił się ǳień. Po chwili wy echali na szeroką polanę, na które było
uż wcale widno. Na eziorku za mu ącym większą część polany acyś luǳie łapali ryby,

⁷⁵¹wielki kniaź — Witold Kie stutowicz, zwany wielkim (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny
Władysława Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle.
[przypis edytorski]

⁷⁵²kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]
⁷⁵³ćma (daw.) — mrowie, tłum. [przypis edytorski]
⁷⁵⁴Tawań — wyspa na Dniestrze. [przypis edytorski]
⁷⁵⁵łęg — podmokła łąka. [przypis edytorski]
⁷⁵⁶jucha — krew; tu: określenie osoby krewkie , t . energiczne i skłonne do gniewu. [przypis edytorski]
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ale na widok zbro nych mężów porzucili niewód⁷⁵⁷ i wypadłszy z wody, pochwycili co
pręǳe za osęki⁷⁵⁸, za drągi i stanęli w groźne postawie, gotowi do bitki.

— Wzięli nas za zbó ów — rzekł śmie ąc się Zych. — He , rybitwy⁷⁵⁹! a czyiście wy?
Tamci stali eszcze czas akiś w milczeniu, spogląda ąc nieufnie, na koniec ednak

starszy mięǳy nimi, rozpoznawszy rycerzy, odrzekł:
— Księǳa opata z Tulczy.
— Naszego krewniaka — rzekł Maćko — który Bogdaniec w zastawie trzyma. To

muszą być ego bory, ale chyba niedawno e kupił.
— Bogać kupił — odpowieǳiał Zych. — Wo ował on o nie z Wilkiem z Brzozowe

i widać wywo ował. Mieli się nawet rok temu potykać konno na kopie i na długie miecze
o całą tę stronę⁷⁶⁰, ale nie wiem, ako się skończyło, bom był wy echał.

— No, my swo aki — rzekł Maćko — z nami się nie bęǳie darł, a może eszcze co
z zastawu odpuści.

— Może. Z nim byle po dobre woli, to eszcze ze swego dołoży. Rycerski to opat,
któremu nie nowina hełmem głowę nakryć. A przy tym pobożny i barǳo pięknie od-
prawia nabożeństwo. Musicie przecie pamiętać… Jak ci huknie przy mszy, to aż askółki
pod pułapem z gniazd wylatu ą. No, i chwała Boża rośnie.

— Co nie mam pamiętać! Przecie o ǳiesięć kroków świece tchem w ołtarzu gasił.
Za eżdżałże on choć raz do Bogdańca?

— A akże. Za eżdżał. Pięciu nowych chłopów z żonami na karczunkach osaǳił.
I u nas, w Zgorzelicach, też bywał, bo ako wiecie, on mi krzcił⁷⁶¹ Jagienkę, którą zawsze
barǳo nawiǳi⁷⁶² i córuchną ą zowie.

— Dałby Bóg, żeby chciał mi chłopów ostawić — rzekł Maćko.
— O wa! co tam dla takiego bogacza pięciu chłopów! Wreszcie, ak Jagienka go

poprosi, to ostawi.
Tu rozmowa umilkła na chwilę, albowiem znad ciemnego boru i znad rumiane zo-

rzy podniosło się asne słońce i rozświeciło okolicę. Powitali e rycerze zwykłym: „Niech
bęǳie pochwalony!”, a następnie, przeżegnawszy się, poczęli ranne pacierze.

Zych skończył pierwszy i uderzywszy się po kilkakroć w piersi, ozwał się do towarzy-
szów:

— Teraz się wam dobrze przypatrzę. He , zmieniliście się oba … Wy, Maćku, musicie
wpierw do zdrowia przy ść… Jagienka bęǳie miała o was staranie, bo to w waszym dworze
baby nie uświęci… Ano, znać, że wam szczebrzuch⁷⁶³ tkwi mięǳy żebrami… I dobrze nie
barǳo…

Tu zwrócił się do Zbyszka:
— Pokażże się i ty… O , mocny Boże! Pamiętam cię maleńkim, akoś przez ogon

źrebakom na grzbiet łaził, a teraz, wciornaści, co za rycerzyk!… Z gęby czyste paniątko⁷⁶⁴,
ale chłop pleczysty… Takiemu się choć i z niedźwieǳiem brać…

— Co mu ta niedźwiedź! — rzekł na to Maćko. — Toć młodszy był niż ǳiś, gdy go
ów Fryzy czyk⁷⁶⁵ nazwał gołowąsem, a on, że to nie całkiem mu się spodobało, zaraz mu
garścią wąsy wydarł…

— Wiem — przerwał Zych. — I potykaliście się potem, i wzięliście ich poczet.
Wszystko mi rozpowiadał pan z Taczewa:
Wyszedł Niemiec z wielgim⁷⁶⁶ zyskiem,
Pogrzebli go z gołym pyskiem,

Hoc! hoc!
⁷⁵⁷niewód — sieć rybacka złożona ze stożkowatego worka i dwóch skrzydeł służących do zagarniania ryb.

[przypis edytorski]
⁷⁵⁸osęka (daw.) — bosak. [przypis edytorski]
⁷⁵⁹rybitwa (daw.) — rybak. [przypis edytorski]
⁷⁶⁰strona (daw.) — okolica. [przypis edytorski]
⁷⁶¹krzcił — ǳiś popr.: chrzcił. [przypis edytorski]
⁷⁶²nawiǳieć (daw.) — lubić, kochać. [przypis edytorski]
⁷⁶³szczebrzuch — słowniki poda ą znaczenie: wiano panny młode . Sienkiewicz prawdop. skontaminował to

ze słowem „brzeszczot”. [przypis edytorski]
⁷⁶⁴paniątko — tu: ǳiecko. [przypis edytorski]
⁷⁶⁵Fryz a. Fryzyjczyk — mieszkaniec Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze

Niemiec, Danii i Holandii. [przypis edytorski]
⁷⁶⁶wielgi — ǳiś popr.: wielki. [przypis edytorski]
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I począł spoglądać na Zbyszka rozbawionymi oczyma, on zaś patrzył także z wielką
ciekawością na ego długą ak tyczka postać, na chudą twarz z ogromnym nosem i na
okrągłe, pełne śmiechu oczy.

— O! — rzekł — przy takim somsieǳie, byle Bóg stry kowi wrócił zdrowie — to
i nie bęǳie smutku.

— Lepie mieć wesołego somsiada, bo z wesołym nie może być zwady — odrzekł
Zych. — A teraz posłucha cie, co wam po dobremu i po krześcĳańsku powiem. Doma
dawnoście nie byli i porządków nĳakich w Bogdańcu nie zastaniecie. Nie mówię: w go-
spodarstwie — bo opat dobrze gospodarzył… lasu szmat wykarczował i chłopów nowych
osaǳił… Ale że sam eno czasem do eżdża, więc w spiżarni będą pustki, ba, i w domu
ledwie tam ława aka est — albo i wiązka grochowin⁷⁶⁷ do spania — a choremu potrzeba
wygody. Więc wiecie co? — edźcie ze mną do Zgorzelic. Zabawicie aki miesiączek albo
dwa, to mi bęǳie po sercu⁷⁶⁸, a bez ten czas Jagienka o Bogdańcu pomyśli. Tylko się na
nią zda cie i niech was głowa o nic nie boli… Zbyszko bęǳie do eżdżał gospodarki pilno-
wać, a księǳa opata też wam do Zgorzelic sprowaǳę, to się z nim zaraz porachu ecie…
O was, Maćku, bęǳie ǳiewka miała taki starunek⁷⁶⁹ ak o o cu — a w chorobie babski
starunek od innego lepszy. No! Moiście wy! uczyńcieże tak, ako was proszę.

— Wiadoma rzecz, żeście dobry człowiek i zawszeście tacy byli — odrzekł z pewnym
wzruszeniem Maćko — ale wiǳicie, mam-li umrzeć przez tę uchę zaǳiorę, co mi pod
ziobrem sieǳi, to wolę na własnych śmieciach. Przy tym w domu, choć ta człek i chory,
to o nie edno się rozpyta, nie ednego dopatrzy i nie edno złaǳi⁷⁷⁰. Jeśli Bóg każe iść na
tamten świat — no, to nie ma rady! Czy przy większym starunku, czy przy mnie szym —
ednako się nie wykręcisz. Do niewygód my na wo nie przywykli. Miła i wiącha grocho-
win temu, co przez kilka roków na gołe ziemi sypiał. Ale za wasze serce to wam szczerze
ǳięku ę, i eśli nie a się wywǳięczę, to da Bóg, Zbyszko się wywǳięczy.

Zych ze Zgorzelic, który słynął istotnie z dobroci i uczynności, począł znów nalegać
i prosić, ale Maćko się uparł: kiedy umierać, to na własnym podwórku! Cniło⁷⁷¹ mu się
oto bez tego Bogdańca całymi latami, więc teraz, gdy granica uż niedaleko, nie wyrzeknie
się go za nic, choćby to miał być ostatni nocleg. Bóg łaskaw i tak, że mu choć pozwolił
tu się przywlec.

Tu roztarł pięściami łzy, które wezbrały mu pod powiekami, obe rzał się wkoło i rzekł:
— Jeśli tu uż bory Wilka z Brzozowe , to zaraz po południu do eǳiem.
— Nie Wilka z Brzozowe , eno ninie⁷⁷² opatowe — zauważył Zych.
Uśmiechnął się na to chory Maćko i po chwili odrzekł:
— Jeśli opatowe, to może kiedyś będą nasze.
— Ba! dopieroście mówili o śmierci — zawołał wesoło Zych — a teraz chce wam się

opata przetrzymać.
— Nie a go przetrzymam, eno Zbyszko.
Dalszą rozmowę przerwały im odgłosy rogów w boru, które ozwały się daleko przed

nimi. Zych wstrzymał zaraz konia i począł słuchać.
— Ktoś ci tu chyba polu e — rzekł. — Poczeka cie.
— Może opat. To by dobrze było, żebyśmy się zaraz spotkali.
— Cicha cie no!
Tu zwrócił się do orszaku:
— Stó !
Stanęli. Rogi ozwały się bliże , a w chwilę późnie rozległo się szczekanie psów.
— Stó ! — powtórzył Zych. — Ku nam idą.
Zbyszko zaś zeskoczył z konia i począł wołać:
— Dawa cie kuszę! może zwierz na nas wypadnie! wartko! wartko!

⁷⁶⁷grochowiny (daw.) — słoma z wymłóconego grochu. [przypis edytorski]
⁷⁶⁸to mi bęǳie po sercu — sens.: to bęǳie zgodne z tym, co czu ę. [przypis edytorski]
⁷⁶⁹starunek (daw.) — staranie, opieka. [przypis edytorski]
⁷⁷⁰łaǳić (daw.) — porządkować. [przypis edytorski]
⁷⁷¹cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
⁷⁷²ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
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I porwawszy kuszę z rąk pachołka, wsparł ą o ziemię, przycisnął brzuchem, pochylił
się, wyprężył grzbiet ak łuk i chwyciwszy palcami obu rąk cięciwę, naciągnął ą w mgnie-
niu oka na żelazny zastawnik, za czym założył strzałę i skoczył przed siebie w bór.

— Napiął! bez korby ci napiął! — szepnął Zych zdumiony przykładem tak naǳwy-
cza ne siły.

— Ho, to morowy chłop! — odszepnął z dumą Maćko.
Tymczasem rogi i granie psów ozwało się eszcze bliże , aż nagle po prawe stronie boru Polowanie

rozległ się ciężki tupot, trzask łamanych krzów i gałęzi — na drogę wypadł z gęstwiny,
ak piorun, stary brodaty żubr z olbrzymią, nisko pochyloną głową, z krwawymi oczyma
i wywalonym ozorem, zzia any, straszny. Trafiwszy na wyrwę przydrożną, przesaǳił⁷⁷³ ą
ednym skokiem, upadł z rozpędu na przednie nogi, ale podniósł się i uż, uż miał skryć
się w gęstwinie po drugie stronie drogi, gdy nagle zawarczała złowrogo cięciwa kuszy,
rozległ się świst grotu, po czym zwierz wspiął się, zakręcił, ryknął okropnie i runął ak
gromem rażony na ziemię.

Zbyszko wychylił się zza drzewa, napiął znów kuszę i zbliżył się gotów do strzału ku
leżącemu bykowi, którego zadnie⁷⁷⁴ nogi kopały eszcze ziemię.

Lecz popatrzywszy chwilę, zawrócił spoko nie do orszaku i z daleka począł wołać:
— Tak dostał, aże gno em popuścił!
— A niechże cię! — ozwał się pod eżdża ąc Zych — od edne strzały!
— Ba, blisko było, a to przecie okrutny pęd. Obaczcie: nie tylko żeleźce, ale i brze-

chwa⁷⁷⁵ całkiem mu się schowała pod łopatką.
— Myśliwcy muszą być uż blisko; pewnikiem ci go zabiorą.
— Nie dam! — odpowieǳiał Zbyszko — na droǳe zabit, a droga niczy a.
— A eśli to opat polu e?
— A, eśli opat, to niech go bierze.
Tymczasem z lasu wychyliły się naprzód psy, których było kilkanaście. U rzawszy Polowanie

zwierza, rzuciły się na niego ze strasznym harmidrem, zbiły się na nim w kupę i niebawem
poczęły się mięǳy sobą gryźć.

— Zaraz będą i myśliwi — rzekł Zych. — Ot patrz! uż są, eno dale przed nami
wypadli i nie wiǳą eszcze zwierza. Hop! hop! bywa cie tu, bywa cie!… leży! leży!…

Lecz nagle umilkł, przysłonił oczy ręką, a po chwili ozwał się:
— Dla Boga! coże to est? Czym oślepł, czy mi się zda e…
— Jeden na wronym⁷⁷⁶ koniu na przeǳie — rzekł Zbyszko.
Lecz Zych zawołał nagle:
— Miły Jezu! dyć⁷⁷⁷ to chyba Jagienka!
I naraz począł krzyczeć:
— Jagna! Jagna!…
Po czym ruszył naprzód, ale nim zdążył puścić w cwał pod ezdka⁷⁷⁸, Zbyszko u rzał

na ǳiwnie sze w świecie widowisko: Oto na chybkim srokaczu⁷⁷⁹ saǳiła ku nim, sieǳąc
po męsku ǳiewczyna z kuszą w ręku i z oszczepem na plecach. W rozpuszczone od pędu
włosy powszczepiały e się chmielowe szyszki; twarz miała rumianą ak zorza, na piersiach
rozchełstaną koszulinę, a na koszuli serdak wełną do góry. Dopadłszy, osaǳiła na mie scu
konia; przez chwilę na twarzy e odbĳało się niedowierzanie, zdumienie, radość — na
koniec ednak nie mogąc świadectwom oczu i uszu zaprzeczyć, poczęła krzyczeć cienkim,
nieco eszcze ǳiecinnym głosem:

— Tatulo! tatuś na mile si!
I w mgnieniu oka zsunęła się z konia, a gdy Zych zeskoczył także dla powitania e na

ziemię, rzuciła mu się na szy ę. Przez długi czas Zbyszko słyszał tylko odgłos pocałunków
i dwa wyrazy: „Tatulo! Jagula! Tatulo! Jagula!” — powtarzane w radosnym upo eniu.

⁷⁷³przesaǳić (daw.) — przeskoczyć. [przypis edytorski]
⁷⁷⁴zadni — tylny. [przypis edytorski]
⁷⁷⁵brzechwa — tylna część strzały. [przypis edytorski]
⁷⁷⁶wrony — (o koniu) kary, czarny. [przypis edytorski]
⁷⁷⁷dyć (gw.) — przecież. [przypis edytorski]
⁷⁷⁸podjezdek — koń mnie sze wartości, słaby a. młody. [przypis edytorski]
⁷⁷⁹srokacz — srokaty koń, koń o umaszczeniu w cętki bądź w łaty. [przypis edytorski]
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Nad echały oba poczty, nad echał na wozie Maćko, a oni eszcze powtarzali: „Tatulo!
Jagula!”, i eszcze się obe mowali za szy ę. Aż gdy wreszcie mieli uż do sytu powitań
i okrzyków, poczęła go Jagienka wypytywać:

— To z wo ny wracacie? Zdrowiście aby?
— Z wo ny. Co nie mam być zdrów! A ty? A młodsze chłopaki? Myślę, że zdrowe?

— tak? Bo inacze nie latałabyś po lesie. Ale coże ty tu robisz na lepszego, ǳiewczyno?
— Przecie wiǳicie: polu ę — odpowieǳiała śmie ąc się Jagienka.
— W cuǳych lasach?
— Opat dał mi pozwoleństwo⁷⁸⁰. Jeszcze przysłał pachołków do tego uczonych i psy.
Tu zwróciła się do swe czelaǳi⁷⁸¹:
— A odpęǳić mi ta psy, bo skórę podrą!
Po czym do Zycha:
— O , też rada estem, rada, że was wiǳę!… U nas wszystko dobrze.
— A am to nierad? — odparł Zych. — Da że eszcze, ǳiewucho, pyska!
I poczęli się znów całować, a gdy skończyli, Jagna rzekła:
— Do domu okrutny szmat drogi… takeśmy się za oną bestią zagnali.
Chyba ze dwie mileśmy gnali, że uż i konie ustawały. Ale tęgi żubr — wiǳieliście?…

ma on ze trzy mo e strzały w sobie, a od ostatnie musiał paść.
— Padł on od ostatnie , ale nie od two e : ten to rycerzyk go ustrzelił.
Jagienka odgarnęła dłonią włosy, które się e nasunęły na oczy, i spo rzała bystro,

lubo⁷⁸² niezbyt życzliwie na Zbyszka.
— Wiesz, kto to est? — spytał Zych.
— Nie wiem.
— Nie ǳiwota, żeś go nie poznała, bo wyrósł. Ale może starego Maćka z Bogdańca

poznasz?
— Dla Boga! to Maćko z Bogdańca! — zawołała Jagienka.
I zbliżywszy się do woza, pocałowała Maćka w rękę.
— Toście wy?
— A a. Jenom na wozie, bo mnie Niemcy postrzelili.
— Jakie Niemcy? przecie to z Tatary była wo na? Wiem ci a to, bom się niemało

tatula naprosiła, żeby mnie z sobą wziął.
— Była wo na z Tatary, ale my na nie nie byli, bośmy na Litwie przedtem wo owali

i a, i Zbyszko.
— A gǳie est Zbyszko?
— Toś nie poznała, że to Zbyszko? — rzekł ze śmiechem Maćko.
— To est Zbyszko? — zawołała ǳiewczyna spogląda ąc znów na młodego rycerza.
— A akże!
— Da że mu po zna omości gęby — zawołał wesoło Zych.
Jagienka zwróciła się żywo ku Zbyszkowi, lecz nagle cofnęła się i zakrywszy ręką oczy,

rzekła:
— Kiedy się wstydam…
— My się przecie od małości znamy! — ozwał się Zbyszko.
— Aha! dobrze się znamy. Pamiętam ci a, pamiętam. Z ośm roków⁷⁸³ temu przy-

echaliście do nas z Maćkiem i nieboszczka matula przynieśli nam orzechów z miodem.
A wy, ak eno starsi wyszli z izby, zaraz mnie pięścią w nos, a orzechy samiście z edli!

— Nie uczyniłby on teraz tego! — rzekł Maćko. — U kniazia Witolda bywał, w Kra-
kowie na zamku bywał i obycza dworski zna.

Lecz Jagience przyszło co innego do głowy, zwróciwszy się bowiem do Zbyszka, spy-
tała:

— To wyście żubra zabili?
— Ja.
— Obe rzym, gǳie tkwi grot.
— Nie obaczycie, bo mu się całkiem pochował pod łopatką.

⁷⁸⁰pozwoleństwo (daw.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
⁷⁸¹czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
⁷⁸²lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
⁷⁸³roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
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— Da spokó , nie prawu się⁷⁸⁴ — rzekł Zych. — Wiǳielim wszyscy, ak go ustrzelił,
i wiǳielim eszcze coś lepszego, bo kuszę w mig bez korby naciągnął.

Jagienka spo rzała po raz trzeci na Zbyszka, ale tym razem z poǳiwem:
— Naciągnęliście kuszę bez korby? — spytała. Siła
Zbyszko odczuł w e głosie akby pewne niedowierzanie, wsparł więc o ziemię kuszę,

którą był poprzednio spuścił, naciągnął ą w mgnieniu oka, aż zaskrzypiała żelazna obręcz,
po czym chcąc pokazać, że zna dworski obycza , przyklęknął na edno kolano i podał ą
Jagience.

ǲiewczyna zaś, zamiast ą wziąć z ego rąk, zaczerwieniła się nagle, sama nie wieǳąc
dlaczego, i poczęła zaciągać pod szy ą zgrzebną⁷⁸⁵ koszulę, która się była od szybkie azdy
po lesie otwarła.
 
Drugiego dnia po przy eźǳie do Bogdańca Maćko i Zbyszko poczęli rozglądać się po swo-
e stare sieǳibie i wkrótce dostrzegli, iż Zych ze Zgorzelic miał słuszność mówiąc, że
z początku dokuczy im bieda niemała. Z gospodarstwem szło eszcze ako tako. Było kil-
ka łanów⁷⁸⁶ obrabianych przez chłopów dawnych albo świeżo osaǳonych przez opata⁷⁸⁷.
Niegdyś bywało w Bogdańcu uprawne ziemi daleko więce , ale od czasu gdy w bitwie
pod Płowcami⁷⁸⁸ ród Gradów wyginął prawie do szczętu⁷⁸⁹ — zbrakło rąk roboczych,
a po napaǳie śląskich Niemców i po wo nie Grzymalitów z Nałęczami⁷⁹⁰ żyzne niegdyś
niwy⁷⁹¹ bogdańskie pozarastały po większe części lasem. Maćko nie mógł sam dać rady. Gospodarz
Próżno chciał przed kilkunastu laty przyciągnąć wolnych kmieciów⁷⁹² z Krześni i puścić
im ziemię za odsepy⁷⁹³ — ci bowiem woleli sieǳieć na swoich własnych „lechach⁷⁹⁴”
niźli uprawiać cuǳy zagon. Przywabił ednak nieco luǳi bezdomnych; w różnych wo -
nach wziął kilkunastu eńców, których pożenił, osaǳił po chatach — i w ten sposób
wieś poczęła się dźwigać na nowo. Ale trudno mu to szło, więc gdy zdarzyła się spo-
sobność zastawu, zastawił Maćko skwapliwie⁷⁹⁵ cały Bogdaniec, mniema ąc naprzód, że
możnemu opatowi⁷⁹⁶ łatwie bęǳie zagospodarować ziemię, a po wtóre, że tymczasem
emu i Zbyszkowi wo na przysporzy luǳi i pienięǳy. Jakoż opat rząǳił sprężyście. Siłę
roboczą Bogdańca powiększył o pięć roǳin chłopskich, stada bydła i koni pomnożył,
a przy tym zbudował spichlerz, chruścianą oborę i takąż sta nię. Natomiast nie mieszka-
ąc stale w Bogdańcu, o dom nie dbał — i Maćko, który marzył czasami, że wróciwszy,
zastanie go otoczonym rowem i częstokołem⁷⁹⁷, zastał wszystko tak, ak był zostawił, z tą
chyba różnicą, że węgły⁷⁹⁸ pokrzywiły się nieco, a ściany wydawały się niższe, bo osiadły
i zasunęły się w ziemię.

Dwór składał się z ogromne sieni, dwóch obszernych izb z komorami⁷⁹⁹ i z kuchni. Dwór
W izbach były okna z błon, na środku zaś każde ognisko w ulepione z gliny podłoǳe,
z którego dym wychoǳił przez szpary w pułapie. Pułap ów, czarny zupełnie, bywał za
lepszych czasów zarazem i wędlarnią⁸⁰⁰, na kołkach bowiem powbĳanych w belki wieszano

⁷⁸⁴prawować się (daw.) — spierać się o coś. [przypis edytorski]
⁷⁸⁵zgrzebny — prosty, nieozdobny bądź utkany z grubego płótna. [przypis edytorski]
⁷⁸⁶łan — obszar ziemi przeznaczone do uprawy, wyǳierżawiony osadnikowi. [przypis edytorski]
⁷⁸⁷opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁷⁸⁸bitwa pod Płowcami — rozegrana  września  r. mięǳy wo skami Władysława Łokietka a odǳiałami

krzyżackimi, przerwała krzyżacką kampanię przeciw Polsce. [przypis edytorski]
⁷⁸⁹do szczętu — ǳiś: doszczętnie, całkiem. [przypis edytorski]
⁷⁹⁰wojna Grzymalitów z Nałęczami — wo na domowa w Wielkopolsce, toczona w latach – mię-

ǳy przedstawicielami dwóch rodów możnowładców. Konflikt wynikał z różnych koncepc i obsaǳenia tronu
polskiego po wygaśnięciu linii Piastów. [przypis edytorski]

⁷⁹¹niwy (daw.) — pola. [przypis edytorski]
⁷⁹²kmieć — bogaty chłop, posiada ący własne gospodarstwo. [przypis edytorski]
⁷⁹³odsep — opłata w formie odsypane mąki. [przypis edytorski]
⁷⁹⁴lech (daw.) — obszar ziemi uprawne . [przypis edytorski]
⁷⁹⁵skwapliwie (daw.) — chętnie i szybko. [przypis edytorski]
⁷⁹⁶opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁷⁹⁷częstokół (daw.) — palisada. [przypis edytorski]
⁷⁹⁸węgieł — styk pionowych ścian budynku. [przypis edytorski]
⁷⁹⁹komora (daw.) — pomieszczenie magazynowe. [przypis edytorski]
⁸⁰⁰wędlarnia — ǳiś: węǳarnia. [przypis edytorski]
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wówczas szynki wieprzowe, ǳicze, niedźwieǳie i łosie, combry⁸⁰¹ elenie i sarnie, grzbiety
wołowe i całe zwo e kiełbas. W Bogdańcu ednak haki były teraz puste, ak również i półki
biegnące wzdłuż ścian, na których po innych „dworach” ustawiano misy cynowe i gliniane.
Tylko ściany pod półkami nie wydawały się uż zbyt nagie. Zbyszko bowiem kazał luǳiom
porozwieszać na nich pancerze, hełmy, miecze krótkie i długie, a dale oszczepy, widły,
kusze, kopie rycerskie, wreszcie tarcze i topory, i kropierze⁸⁰² na konie. Broń czerniała od
takiego rozwieszania w dymie i trzeba było często ą czyścić, ale za to była wszystka pod
ręką i w dodatku czerw⁸⁰³ nie toczył drzewa w kopiach, kuszach i toporzyskach⁸⁰⁴. Szaty
kosztowne kazał troskliwy Maćko poprzenosić do komory, w które sypiał.

W przednich izbach były też w pobliżu błoniastych okien stoły zbite z sosnowych
desek i takież ławy, na których panowie zasiadali wraz z czelaǳią⁸⁰⁵ do adła. Luǳiom Sąsiad
odwykłym przez długie lata wo ny od wygód nie trzeba było wiele, w Bogdańcu ednak
brakło chleba, mąki i różnych innych zapasów, a zwłaszcza statków⁸⁰⁶. Chłopi poznosili,
co mogli, liczył głównie Maćko na to, że ako bywa w takich razach, przy dą mu w pomoc
sąsieǳi — i rzeczywiście nie omylił się, przyna mnie co do Zycha ze Zgorzelic.

Drugiego dnia po przy eźǳie sieǳiał właśnie stary na kłoǳie przed domem, chcąc
użyć piękne esienne pogody, gdy na ǳieǳiniec za echała na tym samym wronym⁸⁰⁷
koniu Jagienka. Czeladnik, który drzewo rąbał koło płota, chciał e do zsiadania pomóc,
lecz ona zeskoczywszy w edne chwili na ziemię zbliżyła się do Maćka, zdyszana nieco od
prędkie azdy i zarumieniona ak abłuszko.

— Niech bęǳie pochwalony! Przy echałam pokłonić się wam od tatula i zapytać
o zdrowie.

— Nie gorze niż było w droǳe — odrzekł Maćko — człek się przyna mnie wyspał
na własnych śmieciach.

— Ale niewygodę musicie mieć wielką, a choremu potrzeba starunku⁸⁰⁸.
— Twarde my chłopy. Jużci, z początku nie ma wygód, ale nie ma i głodu. Kazalim⁸⁰⁹

zarżnąć wołu i dwie owce, mięsa est dość. Poznosiły też baby trochę mąki i a , ale tego
mało, a uż na gorze statków⁸¹⁰ nam brak.

— Bo a kazałam wyłaǳić⁸¹¹ dwa wozy. Na ednym idą dwie pościele i statki, a na
drugim spyża⁸¹² różna. Są placki i mąka, i słonina, i suszone grzyby, est beczułeczka piwa,
a druga miodu — i co tam było w domu, ze wszystkiego po trochu.

Maćko, który rad⁸¹³ był zawsze z każdego przybytku w domu, wyciągnął rękę, pogła-
ǳił Jagienkę po głowie i rzekł:

— Bóg zapłać tobie i two emu roǳicowi. Jak się zagospodaru em, to oddamy.
— Bogda że was! A czy to my Niemce, żebyśmy mieli odbierać to, co da em! Niemiec
— No, to eszcze barǳie Bóg wam zapłać. Powiadał o tobie roǳic, akaś gospodarna.

Toś ty całymi Zgorzelicami bez⁸¹⁴ rok rząǳiła?
— Ano!… Jak wam bęǳie czego więce potrzeba, to kogo przyślĳcie, eno⁸¹⁵ takiego,

co by wieǳiał, czego trzeba — bo to czasem głupi aki sługa przy eǳie i nie wie, po co
go przysłali.

Tu Jagienka poczęła się nieco oglądać, a Maćko, spostrzegłszy to, uśmiechnął się
i zapytał:

— Za kimże się oglądasz?
— Nie oglądam się za nikim!

⁸⁰¹comber — mięso z kością z grzbietu zwierzęcia. [przypis edytorski]
⁸⁰²kropierz — długa kapa osłania ąca konia. [przypis edytorski]
⁸⁰³czerw — pasożyt (larwa) żeru ący na drewnie. [przypis edytorski]
⁸⁰⁴toporzysko — drewniany uchwyt siekiery bądź topora. [przypis edytorski]
⁸⁰⁵czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
⁸⁰⁶statki — ma ątek, zwł. ruchomy, w znaczeniu węższym: naczynia. [przypis edytorski]
⁸⁰⁷wrony — (o koniu) czarny, kary. [przypis edytorski]
⁸⁰⁸starunek (daw.) — staranie, opieka. [przypis edytorski]
⁸⁰⁹kazalim — ǳiś popr.: kazaliśmy. [przypis edytorski]
⁸¹⁰statki (daw.) — ma ątek, zwł. ruchomy, węzie : naczynia. [przypis edytorski]
⁸¹¹wyłaǳić (daw.) — przygotować. [przypis edytorski]
⁸¹²spyża (daw.) — eǳenie, pokarm, prowiant. [przypis edytorski]
⁸¹³rad (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
⁸¹⁴bez (daw.) — przez. [przypis edytorski]
⁸¹⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Przyślę Zbyszka, niech za mnie tobie i Zychowi poǳięku e. Udał ci się⁸¹⁶ Zbyszko?
co?

— A, nie patrzyłam!
— To przypatrzże mu się teraz, bo ci właśnie nadchoǳi.
Jakoż Zbyszko nadchoǳił rzeczywiście od wodopo u i u rzawszy Jagienkę, przyśpie-

szył kroku. Ubrany był w łosi kubrak⁸¹⁷ i okrągłą pilśniową⁸¹⁸ myckę⁸¹⁹, taką, akich
używano pod hełmy, włosy miał bez pątlika⁸²⁰, obcięte równo nad brwiami, a po bo-
kach spływa ące w złotych zwo ach na ramiona — i zbliżał się szybko, rosły, hoży⁸²¹, do
giermka z wielkiego domu zupełnie podobny.

Jagienka odwróciła się całkiem do Maćka, aby przez to okazać, że tylko do niego Pocałunek
przy echała, lecz Zbyszko przywitał ą wesoło, a następnie wziąwszy e rękę, podniósł ą
do ust mimo oporu ǳiewczyny.

— Czemu mnie w rękę cału esz? — spytała — czy to a ksiąǳ?
— Nie brońcie się! To taki zwycza .
— A choćby cię i w drugą pocałował za to, coś przywiozła — wtrącił Maćko — nie

byłoby nadto.
— Co zaś przywiozła? — zapytał Zbyszko, rozgląda ąc się po ǳieǳińcu, nie wiǳąc

nic więce prócz wronego konia, który stał przywiązany do palika.
— Wozy eszcze nie nadeszły, ale przy dą — odpowieǳiała Jagienka.
Maćko począł wymieniać, co przywiozła, niczego nie opuszcza ąc, gdy zaś wspomniał

o dwóch pościelach, Zbyszko rzekł:
— Ja tam rad i na żubrowe skórze przylegam, ale ǳięku ę wam, żeście i o mnie

pomyśleli.
— To nie a: tatulo… — odrzekła czerwieniąc się ǳiewczyna. — Jeśli wolicie na

skórze, to niewoli nie ma.
— Wolę, na czym wypadnie. Bywało, nieraz w polu, po bitwie, to się sypiało i z za-

bitym Krzyżakiem pod głową.
— Alboście to zabili kiedy Krzyżaka? Pewno, że nie!
Zbyszko, zamiast odpowieǳieć, począł się śmiać. Maćko zaś zawołał:
— Bó że się Boga, ǳiewczyno, to ty ego nie znasz! Nic ci on innego nie czynił, eno⁸²² Niemiec

w Niemców bił, aże grzmiało. Na kopie, na topory, do wszystkiego gotów, a ak Niemca
z dala dopatrzy, to choć go na powrozie trzyma , tak się do niego rwie. W Krakowie
chciał nawet w posła Lichtensteina bić, za co mało mu głowy nie ucięli. Taki to chłop!
I o Fryzach⁸²³ dwóch ci opowiem, po których wzięliśmy poczet i łup tak godny, że za
połowę tego można by Bogdaniec wykupić.

Tu Maćko ął⁸²⁴ opowiadać o po edynku z Fryzy czykami, a następnie o innych przy- Walka
godach, akie się im przytrafiały, i czynach, akich dokonali. Potykali się przecie zza mu-
rów i w otwartym polu z na większymi rycerzami, acy w cuǳoziemskich kra ach ży ą.
Bili w Niemców, bili we Francuzów, bili w Angielczyków i w Burgundów⁸²⁵. Bywali
w zaciekłych wirach bitew, że z koni, z luǳi, ze zbroi, z Niemców i piór czynił się akoby
eden kłąb. A czego to oni przy tym nie wiǳieli! Wiǳieli krzyżackie zamki z czerwone
cegły, litewskie grodźce⁸²⁶ drewniane i kościoły, akich koło Bogdańca nie ma, i miasta,
i srogie puszcze, w których nocami kwiliły powypęǳane ze świątyń litewskie bożeczki,
i różne, różne cuda; wszęǳie zaś, gǳie do bitki przyszło, Zbyszko na przeǳie, tak że
ǳiwowali mu się na więksi rycerze.

⁸¹⁶udać się komuś — spodobać się. [przypis edytorski]
⁸¹⁷łosi kubrak — kubrak ze skóry łosia. [przypis edytorski]
⁸¹⁸pilśniowy — wykonany z gęstego, zbitego materiału produkowanego z włókien wełny. [przypis edytorski]
⁸¹⁹mycka — mała, okrągła czapka. [przypis edytorski]
⁸²⁰pątlik — siatka do podtrzymywania włosów. [przypis edytorski]
⁸²¹hoży — tryska ący zdrowiem, uroǳiwy. [przypis edytorski]
⁸²²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸²³Fryz a. Fryzyjczyk — mieszkaniec Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze

Niemiec, Danii i Holandii. [przypis edytorski]
⁸²⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁸²⁵Burgund — mieszkaniec Burgundii, regionu w centralne Franc i. [przypis edytorski]
⁸²⁶groǳiec (daw.) — gród. [przypis edytorski]
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Jagienka, przysiadłszy na kłoǳie obok Maćka, słuchała z otwartymi ustami tego opo-
wiadania kręcąc głową, akby ą miała na śrubkach, to w stronę Maćka, to w stronę
Zbyszka, i spogląda ąc na młodego rycerza z coraz większym poǳiwem. Wreszcie, gdy
Maćko skończył, westchnęła i rzekła:

— Bogda ⁸²⁷ się to chłopakiem uroǳić!
Lecz Zbyszko, który przez czas opowiadania przyglądał się e również bacznie, myślał

w te chwili widocznie o czym innym, gdyż niespoǳianie rzekł:
— Ale też z was kraśna⁸²⁸ ǳiewka!
Jagienka zaś odrzekła, na wpół z niechęcią, a na wpół ze smutkiem:
— Wiǳieliście wy kraśnie sze ode mnie.
Zbyszko ednak mógł bez kłamstwa odpowieǳieć e , że wiele takich nie wiǳiał, gdyż Kobieta

od Jagienki bił po prostu blask zdrowia, młodości i siły. Stary opat nie próżno mawiał
o nie , że wygląda ak na wpół kalina⁸²⁹, wpół sosenka. Wszystko w nie było piękne:
i wysmukła postawa, i szerokie ramiona, i piersi ak ze skały wykute, i czerwone usta,
i modre oczki bystro patrzące. Była też przybrana starannie niż poprzednio w lesie na
łowach. Na szyi miała kraśne⁸³⁰ paciorki, kożuszek otwarty na przoǳie, kryty zielonym
suknem, spódnicę z samoǳiału⁸³¹ w prążki i nowe buty. Nawet stary Maćko zauważył ten
piękny stró i popatrzywszy na nią przez chwilę, zapytał:

— A czemuś to się tak przybrała, ako na odpust?
Lecz ona, zamiast odpowieǳieć, poczęła wołać:
— Idą wozy, idą!…
Jakoż, gdy wozy za echały, skoczyła ku nim, a za nią poszedł Zbyszko. Wyładowa-

nie trwało aż do zachodu słońca, ku wielkiemu zadowoleniu Maćka, który każdą rzecz
z osobna oglądał i za każdą wysławiał Jagienkę. Mrok też uż zapadał zupełny, gdy ǳiew-
czyna poczęła się zabierać do domu. Przy wsiadaniu na koń Zbyszko chwycił ą nagle
wpół i nim zdążyła słowo wymówić, podniósł ą w górę i posaǳił na kulbakę⁸³². Wów-
czas zarumieniła się ak zorza i zwróciwszy ku niemu twarz, rzekła przytłumionym nieco
głosem;

— Mocarny z was pachołek…
On zaś, nie do rzawszy e rumieńców i zmieszania z powodu ciemności, roześmiał się

i zapytał:
— A nie boicie się zwierza?… uż zaraz noc!
— Jest na wozie oszczep… poda cie mi go.
Zbyszko poszedł do wozu, wy ął oszczep i wręczył go Jagience:
— Bądźcie zdrowi!
— Bądźcie zdrowi!
— Bóg wam zapłać! Przy adę utro alibo po utrze do Zgorzelic pokłonić się Zychowi

i wam za somsieǳką⁸³³ uczynność.
— Przy eżdża cie! Raǳi bęǳiem! Wiśta!
I ruszywszy koniem, znikła po chwili w przydrożnych krzach⁸³⁴.
Zbyszko wrócił do stry a.
— Czas wam do izby wracać.
Lecz Maćko odrzekł, nie rusza ąc się z kłody:
— He ! co za ǳiewczyna! Aże podwórze od nie po aśniało!
— Bo pewnie!
Nastała chwila milczenia. Maćko zdawał się o czymś rozmyślać, patrząc w ukazu ące

się gwiazdy, po czym znów rzekł akby sam do siebie:

⁸²⁷bogdaj (daw.) — oby (od: da Boże, aby). [przypis edytorski]
⁸²⁸kraśny (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
⁸²⁹kalina — roślina o czerwonych owocach; w poez i ludowe porównanie do nie ǳiewczyny uchoǳiło za

komplement. [przypis edytorski]
⁸³⁰kraśny — tu: czerwony. [przypis edytorski]
⁸³¹samoǳiał — tkanina wełniana lub lniana, wyprodukowana na ręcznym warsztacie. [przypis edytorski]
⁸³²kulbaka — wysokie siodło, przeważnie wo skowe. [przypis edytorski]
⁸³³somsieǳki — ǳiś popr.: sąsieǳki. [przypis edytorski]
⁸³⁴kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]
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— I przyszczypne⁸³⁵ to, i gospodarne, choć nie ma więce nad piętnaście roków⁸³⁶…
— Ano! — rzekł Zbyszko — stary Zych miłu e ą też ak oko w głowie.
— I mówił, że Moczydoły za nią pó dą, a tam est w łęgach⁸³⁷ stadko świerzop⁸³⁸ ze

źrebięty.
— W borach moczydłowskich ponoś okrutne bagna?…
— Ale żeremia⁸³⁹ bobrowe w nich są.
I znów nastało milczenie. Maćko spoglądał czas akiś z ukosa na Zbyszka, a wreszcie

spytał:
— Cóżeś się tak zapamiętał⁸⁴⁰? O czym rozmyślasz?
— Bo… wiǳicie… po Jagience tak mi się Danuśka przypomniała, aże mnie coś w ser-

cu zabolało.
— Chodźmy do izby — rzekł na to stary. — Późno uż.
I wstawszy z trudem, wsparł się na Zbyszku, który odprowaǳił go do komory.
Zbyszko po echał ednak zaraz naza utrz do Zgorzelic, albowiem Maćko barǳo o to

przynaglał. Wymógł również na bratanku, by wziął z sobą dla okazałości dwóch pachoł-
ków i przybrał się ak na pięknie , aby w ten sposób cześć Zychowi wyrząǳić i należytą
wǳięczność mu okazać. Zbyszko ustąpił i po echał wystro ony ak na wesele w tę samą
zdobyczną akę⁸⁴¹ z białego atłasu⁸⁴², obszytą złotą ęǳlą i zahaowaną w złote gry.
Zych przy ął go z otwartymi ramionami, radością i ze śpiewaniem, Jagienka zaś, wszedł-
szy na próg izby, stanęła ak wryta i omal nie upuściła łagiewki⁸⁴³ z winem na widok
młoǳiana, myślała bowiem, że królewicz aki przy echał. Straciła też od razu śmiałość
i sieǳiała w milczeniu, przeciera ąc tylko kiedy niekiedy oczy, ak gdyby się chciała ze snu
obuǳić. Zbyszko, któremu brakło doświadczenia, myślał, że z niewiadomych mu przy-
czyn nierada go wiǳi, rozmawiał więc tylko z Zychem, sławiąc ego sąsieǳką ho ność
i poǳiwia ąc dwór zgorzelicki, który rzeczywiście w niczym nie był do bogdanieckiego
podobny.

Wszęǳie znać tu było dostatek i zasobność. W izbach były okna z szybami z rogu, Bogactwo
zestruganego cienko i tak wygłaǳonego, że był prawie ak szkło przeźroczysty. Nie było
ognisk na środku izb, tylko wielkie kominy z okapami po rogach. Podłoga była z mo-
drzewiowych desek czysto umytych, na ścianach zbro e i mnóstwo mis błyszczących ak
słońca oraz pięknie wyciętych łyżników⁸⁴⁴, z szeregami łyżek, z których dwie były ze sre-
bra. Gǳieniegǳie wisiały też makatki, złupione w wo nach lub nabyte od wędrownych
kupców. Pod stołami leżały olbrzymie płowe⁸⁴⁵ skóry turze⁸⁴⁶, a takoż żubrze i ǳicze.
Zych z chęcią pokazywał swo e bogactwa, mówiąc co chwila, że to Jagienkowe gospoda-
rowanie. Zaprowaǳił także Zbyszka do alkierza⁸⁴⁷, pachnącego całkiem żywicą i miętą,
w którym u pułapu wisiały całe pęki skór wilczych, lisich, kunich i bobrowych. Pokazał
mu sernik⁸⁴⁸, składy wosku i miodu, beczki z mąką, składy sucharów, konopi i suszonych
grzybów. Wziął go następnie do spichrzów, obór, sta en i chlewów, do szop, w których
były wozy, sprzęty myśliwskie, sieci, i tak olśnił oczy ego dostatkiem, że Zbyszko, wró-
ciwszy na wieczerzę, nie mógł utrzymać w sobie poǳiwu.

— Żyć nie umierać w waszych Zgorzelicach! — rzekł.

⁸³⁵przyszczypny (daw. a. gw.) — zaǳiorny, ale na sposób humorystyczny. [przypis edytorski]
⁸³⁶roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
⁸³⁷łęg — podmokła łąka. [przypis edytorski]
⁸³⁸świerzopa — kobyła, klacz. [przypis edytorski]
⁸³⁹żeremie — konstrukc a z gałęzi, mchu i szlamu, budowana przez bobry, w które roǳą one młode. [przypis

edytorski]
⁸⁴⁰zapamiętać się — zamyślić się a. za ąć się czymś, zapomina ąc o wszystkim innym. [przypis edytorski]
⁸⁴¹jaka (daw.) — roǳa okrycia wierzchniego. [przypis edytorski]
⁸⁴²atłas — tkanina z edne strony gładka, z drugie szorstka. [przypis edytorski]
⁸⁴³łagiewka a. łagiew — naczynie podróżne. [przypis edytorski]
⁸⁴⁴łyżnik — drewniana półeczka z otworami na łyżki. [przypis edytorski]
⁸⁴⁵płowy (o włosach a. futrze) — asny. [przypis edytorski]
⁸⁴⁶tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
⁸⁴⁷alkierz — izba narożna, często reprezentacy na. [przypis edytorski]
⁸⁴⁸sernik — pomieszczenie do przechowywania serów. [przypis edytorski]
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— W Moczydołach bez mała⁸⁴⁹ takie same porządki — odrzekł Zych. — Pamię-
tasz Moczydoły? To przecie ku Bogdańcowi. — Drzewie ⁸⁵⁰ waǳili się nawet nasi o ce
o granice i zapowieǳi sobie posyłali na bitki, ale a ta nie będę się waǳił.

Tu trącił się ze Zbyszkiem kubkiem miodu i zapytał:
— A może byś chciał sobie coś zaśpiewać?
— Nie — rzekł Zbyszko — ciekawie was słucham.
— Zgorzelice, wiǳisz, wezmą niedźwiadki. Byle się eno⁸⁵¹ kiedyś o nie nie podarli!…
— Jakie niedźwiadki?
— Ano, chłopaki, Jagienkowi bracia.
— He ! nie będą potrzebowali łapy przez zimę ssać.
— A nie. Ale i Jagience w Moczydołach sperki⁸⁵² w gębie nie zabraknie…
— Pewnikiem⁸⁵³!
— A czemu nie esz i nie pĳesz? Jagienka, nale i emu, i mnie.
— Jem i pĳę, ako mogę.
— Jak nie bęǳiesz mógł, to się odpasz… Piękny pas! Wy też na Litwie musieliście

wziąć łup godny?
Nie narzekamy — odrzekł Zbyszko, korzysta ąc ze sposobności, aby okazać, że i ǳie-

ǳice Bogdańca nie byle włodyczkowie⁸⁵⁴. — Część łupów przedaliśmy w Krakowie i wzię-
liśmy czterǳieści grzywien⁸⁵⁵ srebra…

— Bó się Boga! Toż za to można kupić wieś.
— Bo była edna zbro a mediolańska, którą stry ko spoǳiewa ący się śmierci sprzedał,

a to wiecie…
— Wiem! No! to warto na Litwę iść. Ja swego czasu chciałem, alem się bo ał⁸⁵⁶.
— Czego? Krzyżaków?
— E, kto by się ta ich bał. Póki cię nie zabĳą, to czegóż się bać, a ak cię zabĳą, to Diabeł

uż i nie czas na strach. Bo ałem się onych pogańskich bożków, czyli diabłów. Po lasach
to podobno tego ak mrowia.

— A gǳież ma ą sieǳieć, kiedy im bożnice⁸⁵⁷ popalili?… Dawnie mieli dostatek,
a teraz eno grzybami i mrówkami ży ą.

— Wiǳiałeś też ich?
— Ja sam nie wiǳiałem, ale słyszałem, że luǳie wiǳieli… Wysunie ta poniektóry

kosmatą łapinę i zza drzewa potrząsa nią, żeby mu co dać…
— Powiadali to samo Maćko — ozwała się Jagienka.
— A akże! prawił⁸⁵⁸ ci i mnie o tym w droǳe — dodał Zych. — No, nie ǳiwo-

ta! Przecie i u nas, choć kra dawno krześcĳański, czasem się coś po ba orach śmie e,
a i w domu, choć księża o to krzyczą, lepie zawsze skrzatom miskę z adłem na noc
ostawić, bo inacze tak ci skrobią w ściany, że i oka nie zmrużysz… Jagienka!… postaw,
córuchno, pod progiem miskę!

Jagienka wzięła glinianą miskę pełną klusków⁸⁵⁹ z serem i postawiła ą pod progiem.
Zych zaś rzekł:

— Księża krzyczą, pomstu ą! Panu Jezusowi przecie przez trochę klusków chwały nie
ubęǳie, a skrzat byle był syt i życzliwy, to i od ognia, i od złoǳie a ustrzeże.

Po czym zwrócił się do Zbyszka:
— Ale może byś się odpasał i trochę sobie zaśpiewał?
— Zaśpiewa cie wy, bo uż wiǳę, że z dawna macie ochotę, ale może panna Jagienka

zaśpiewa?

⁸⁴⁹bez mała (daw.) — prawie. [przypis edytorski]
⁸⁵⁰drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
⁸⁵¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁵²sperka (gw.) — słonina. [przypis edytorski]
⁸⁵³pewnikiem (daw.) — na pewno. [przypis edytorski]
⁸⁵⁴włodyczka a. włodycza — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
⁸⁵⁵grzywna — śrdw. ednostka monetarna, wartość określone wagi kruszcu. [przypis edytorski]
⁸⁵⁶bojać się — ǳiś popr.: bać się. [przypis edytorski]
⁸⁵⁷bożnica — tu: świątynia. [przypis edytorski]
⁸⁵⁸prawić (daw.) — mówić. [przypis edytorski]
⁸⁵⁹klusków — ǳiś popr.: klusek. [przypis edytorski]
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— Bęǳiem po kolei śpiewali — zawołał uradowany Zych. — Jest też w domu pa-
chołek, który nam do wtóru na drewniane fu arce zapiska. Wołać pachołka!

Zawołano pachołka, który siadł na zydlu⁸⁶⁰ i włożywszy „piszczkę” w usta, a następnie Muzyka
rozstawiwszy na nie palce, ął spoglądać po obecnych, czeka ąc, komu ma zawtórować.

Oni zaś poczęli się sprzeczać, nikt bowiem nie chciał być pierwszy. Kazał wreszcie
Zych dać przykład Jagience, więc Jagienka, chociaż barǳo e było wstyd Zbyszka, wstała
z ławy, włożyła ręce pod fartuch i poczęła:
Gdybym ci a miała
Skrzydłeczka ak gąska,
Poleciałabym a
Za Jaśkiem do Śląska!… ⁸⁶¹

Zbyszko otworzył naprzód szeroko oczy, po czym zerwał się na równe nogi i zawołał
wielkim głosem:

— A wy skąd to umiecie śpiewać?
Jagienka spo rzała na niego ze zdumieniem.
— Przecie to wszyscy śpiewa ą… Co wam?
Zych zaś, który sąǳił, że Zbyszko podpił, zwrócił ku niemu rozradowaną twarz i rzekł:
— Odpasz się! Zaraz ci ulży!
Lecz Zbyszko stał przez chwilę z mieniącą się twarzą, po czym opanowawszy wzru-

szenie, ozwał się do Jagienki:
— Przepraszam was. Cosik mi się niespoǳianie przypomniało. Śpiewa cie dale .
— A może wam smutno słuchać?
— E , gǳie tam! — odrzekł drga ącym głosem. — Słuchałbym tego przez całą noc.
To rzekłszy, siadł i zakrywszy dłonią brwi, umilkł, nie chcąc żadnego słowa uronić.
Jagienka zaśpiewała drugą zwrotkę, lecz skończywszy ą, spostrzegła wielką łzę sta- Łzy

cza ącą się po palcach Zbyszkowe dłoni.
Wówczas przysunęła się żywo ku niemu i siadłszy obok, poczęła go trącać łokciem:
— No? Co wam? Nie chcę, byście płakali. Mówcie, co wam est?
— Nic, nic! — odrzekł z westchnieniem Zbyszko. — Siła⁸⁶² by gadać… Co było, to

przeszło. Już mi wesele .
— A może byście się wina słodkiego napili?
— Poćciwa⁸⁶³ ǳiewka! — zawołał Zych. — Czemu to mówicie sobie: wy? Mów mu:

Zbyszku, a ty e : Jagienko. Znacie się przecie od małości…
Po czym zwrócił się do córki:
— Że cię tam ongi⁸⁶⁴ sprał, to nic!… Ninie⁸⁶⁵ tego nie uczyni.
— Nie uczynię! — rzekł wesoło Zbyszko. — Niechże mnie ona za to teraz spierze,

eśli e wola.
Na to Jagienka, chcąc go do reszty rozweselić, złożyła dłoń w piąstkę i śmie ąc się,

poczęła udawać, że bĳe Zbyszka.
— A masz ci za mó rozbity nos! a masz! a masz!
— Wina! — zawołał rozochocony ǳieǳic Zgorzelic.
Jagienka skoczyła do komory i po chwili wyniosła kamionkę⁸⁶⁶ z winem, dwa kubki

piękne, wygniatane w srebrne kwiaty, roboty wrocławskich złotników, i parę gomółek⁸⁶⁷
z daleka pachnących.

Zycha, ma ącego uż w głowie, rozczulił ten widok zupełnie, więc przygarnął do siebie Pĳaństwo
kamionkę, przycisnął ą do łona i sąǳąc widocznie, że to Jagienka, począł mówić:

— O , córuchno ty mo a! o , niebogo sieroto! Co a, biedny chuǳina, w Zgorzelicach
pocznę, ak mi cię zabiorą — co a pocznę!…

⁸⁶⁰zydel — mebel do sieǳenia, podobny do taboretu. [przypis edytorski]
⁸⁶¹Za Jasiem do Śląska — pieśń ludowa spotykana w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.

[przypis edytorski]
⁸⁶²siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
⁸⁶³poćciwa — ǳiś popr.: poczciwa. [przypis edytorski]
⁸⁶⁴ongi (daw.) — kiedyś, dawnie . [przypis edytorski]
⁸⁶⁵ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
⁸⁶⁶kamionka — naczynie ceramiczne. [przypis edytorski]
⁸⁶⁷gomółka — okrągła bryła sera. [przypis edytorski]
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— A trza ą bęǳie niezadługo dać! — zawołał Zbyszko.
Zych zaś w mgnieniu oka z rozczulenia przeszedł do śmiechu:
— Chy! chy! A ǳiewce piętnaście roków⁸⁶⁸ i uż ą do chłopów ciągnie!… uż ak Pożądanie

którego choć z daleka uwiǳi⁸⁶⁹, to aże kolanem o kolano trze!…
— Tatusiu, bo sobie pó dę — rzekła Jagienka.
— Nie chodź! dobrze z tobą…
Po czym ął mrugać ta emniczo na Zbyszka.
— Za eżdża ich tu dwóch: eden młody Wilk, syn starego Wilka z Brzozowe , a drugi

Cztan⁸⁷⁰ z Rogowa. Żeby cię tu zastali, zaraz by wzięli na cię zgrzytać, ako i na się wza em
zgrzyta ą.

— O wa! — rzekł Zbyszko.
Po czym zwrócił się do Jagienki i mówiąc e : ty, wedle polecenia Zycha, zapytał:
— A ty którego wolisz?
— Żadnego.
— Wilk, sierǳisty⁸⁷¹ pachołek! — zauważył Zych.
— Niech w inną stronę wy e!
— A Cztan?
Jagienka poczęła się śmiać.
— Cztan — mówiła zwraca ąc się do Zbyszka — takie ci ma kudły na gębie ak cap,

że mu oczu nie widać — i sadła tyle na nim co na niedźwieǳiu.
A Zbyszko uderzył się w głowę, akby coś sobie nagle przypomina ąc, i rzekł:
— Ale!… kiedyście tacy dobrzy, to was eszcze o edną rzecz poproszę: nie ma też

u was w domu niedźwieǳiego sadła, bo stry kowi na lek potrzebne, a w Bogdańcu nie
mogłem dopytać?

— Było — rzekła Jagienka — ale chłopaki na dwór wynieśli do smarowania łuków
— i psi do szczętu z edli… Boda że to!

— Nic nie ostało?
— Do czysta wylizane!
— Ha! to nie ma inne rady, eno trza bęǳie w boru poszukać.
— Uczyńcie obławę, bo niedźwieǳi nie brak, a eśli myśliwskiego sprzętu chcecie, to

damy.
— Gǳie mi tam czekać! Pó dę na noc pod barcie⁸⁷².
— Weźcie z pięciu naroczników⁸⁷³. Są mięǳy nimi chłopy sprawne.
— Nie będę kupą choǳił, bo eszcze mi zwierza spłoszą.
— To akże? Z kuszą pó ǳiecie?
— A co bym z kuszą w boru po ciemku zrobił? Miesiąc⁸⁷⁴ teraz przecie nie świeci.

Wezmę widły z zaǳiorami, topór dobry i pó dę utro sam.
Jagienka umilkła na chwilę, po czym w twarzy e odbił się niepokó .
— Poszedł od nas łońskiego roku⁸⁷⁵ — rzekła — myśliwiec Bezduch i niedźwiedź

go rozdarł. Zawsze to est nieprzezpieczna⁸⁷⁶ rzecz, bo on, ak samego człowieka w nocy
uwiǳi, a tym barǳie przy barciach, to zaraz na zadnie⁸⁷⁷ łapy sta e.

— Żeby uciekał, to by się go nie dostało — odrzekł Zbyszko.
Tymczasem Zych, który się był zdrzemnął, zbuǳił się nagle i począł śpiewać:

A ty, Kuba, od roboty,
A a, Maciek, od ochoty!
Idźże rano z sochą⁸⁷⁸ w pole!

⁸⁶⁸roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
⁸⁶⁹uwiǳieć (daw.) — zobaczyć. [przypis edytorski]
⁸⁷⁰Cztan — skrócona forma imienia Przecław. [przypis edytorski]
⁸⁷¹sierǳisty (daw.) — śmiały, czupurny. [przypis edytorski]
⁸⁷²barć — wydrążony w drzewie ul dla leśnych pszczół. [przypis edytorski]
⁸⁷³narocznik — słowo wieloznaczne: chłop płacący roczną daninę bądź przedstawiciel ludności niewolne

zobowiązany do bliże niesprecyzowanych świadczeń wo skowych. [przypis edytorski]
⁸⁷⁴miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
⁸⁷⁵łońskiego roku (gw.) — zeszłego roku. [przypis edytorski]
⁸⁷⁶nieprzezpieczny — ǳiś popr.: niebezpieczny. [przypis edytorski]
⁸⁷⁷zadni — tylny. [przypis edytorski]
⁸⁷⁸socha — prymitywny, drewniany pług. [przypis edytorski]
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A a z Kasią w żytko wolę.
Hoc! hoc!

Po czym do Zbyszka:
— Wiesz? est ich dwóch: Wilk z Brzozowe i Cztan z Rogowa… a ty…
Lecz Jagienka bo ąc się, żeby Zych nie powieǳiał czegoś nadto, zbliżyła się szybko do

Zbyszka i ęła wypytywać:
— I kiedy pó ǳiesz? utro?
— Jutro, po zachoǳie słońca.
— A do których barci?
— Do naszych, do bogdańskich, niedaleko od waszych kopców⁸⁷⁹, wedle Raǳiko-

wego błota. Powiadali mi, że tam o misia łatwo.
 
Zbyszko wybrał się, ak zapowieǳiał, gdyż Maćko czuł się coraz gorze . Z początku pod-
trzymywała go radość i pierwsze domowe za ęcia, lecz trzeciego dnia wróciła mu gorączka
i ból w boku ozwał mu się⁸⁸⁰ z taką siłą, iż musiał się położyć. Zbyszko poszedł naprzód
w ǳień, obe rzał barci⁸⁸¹, zobaczył, że est blisko ogromny ślad na błocie — i rozmówił
się z bartnikiem Wawrkiem, który nocami sypiał w pobliżu w szałasie, razem z parą sro-
gich podhalskich⁸⁸² kundli, ale właśnie miał się uż wynieść do wsi z powodu chłodów
esiennych.

Oba rozrzucili szałas, zabrali psy, tu i ówǳie rozsmarowali trochę miodu po pniach,
by zapach znęcił zwierza, za czym Zbyszko wrócił do domu i począł się gotować na wy-
prawę. Ubrał się dla ciepła w kubrak łosi⁸⁸³, bez rękawów; na ciemię nawǳiał⁸⁸⁴ żelazny
czepiec z drutu, aby niedźwiedź nie mógł mu obedrzeć skóry z głowy, wreszcie wziął widły
dobrze okute, dwuzębne, z zaǳiorami, i topór stalowy, szeroki, na dębowym toporzy-
sku⁸⁸⁵ nie tak krótkim, akich zażywa ą⁸⁸⁶ cieśle. O wieczornym udo u⁸⁸⁷ był uż u celu
i wybrawszy sobie dogodne mie sce przeżegnał się, zasiadł i czekał.

Czerwone promienie zachoǳącego słońca świeciły mięǳy gałęziami cho arów⁸⁸⁸. Po
wierzchołkach sosen tłukły się wrony, kracząc i łopocąc skrzydłami; gǳieniegǳie kicały
ku woǳie za ące, czyniąc szelest po żółcie ących agoǳiskach⁸⁸⁹ i po opadłych liściach;
czasem śmignęła po buczku chybka⁸⁹⁰ kuna. W gąszczach oǳywał się eszcze świegot
ptaków, który stopniowo ustawał.

O samym zachoǳie nie było w boru spoko u. Przeszło niebawem opodal Zbyszka Las, Polowanie
stadko ǳików z wielkim hałasem i fukaniem, a potem kłusowały łosie długim rzędem
trzyma ąc eden drugiemu łeb na ogonie. Suche gałęzie trzeszczały im pod racicami i las
aż dudnił, one atoli⁸⁹¹ połysku ąc czerwono w słońcu, dążyły do błota, gǳie im było nocą
bezpiecznie i błogo. Nareszcie zorze rozpaliły się na niebie, od których wierzchołki sosen
zdawały się płonąć ak w ogniu, i zwolna ęło⁸⁹² się wszystko uspoka ać. Bór szedł spać.
Mrok wstawał od ziemi i podnosił się w górę ku świetlistym zorzom, które też w końcu
poczęły omdlewać, zasępiać się, czernieć i gasnąć.

„Teraz póki się wilki nie odezwą, to bęǳie cicho” — pomyślał Zbyszko. Żałował
ednak, że nie wziął kuszy, mógłby był bowiem z łatwością położyć ǳika lub łosia. Tym-
czasem od strony błota dochoǳiły eszcze czas akiś przytłumione odgłosy, podobne do

⁸⁷⁹kopce — kopcami często oznaczano granicę posiadłości. [przypis edytorski]
⁸⁸⁰ozwać się (daw.) — odezwać się. [przypis edytorski]
⁸⁸¹barć — wydrążony w drzewie ul dla leśnych pszczół. [przypis edytorski]
⁸⁸²podhalski — ǳiś popr.: podhalański. [przypis edytorski]
⁸⁸³łosi — tu: ze skóry łosia. [przypis edytorski]
⁸⁸⁴wǳiać, nawǳiać — ubrać. [przypis edytorski]
⁸⁸⁵toporzysko — drewniany uchwyt siekiery bądź topora. [przypis edytorski]
⁸⁸⁶zażywać — tu: używać. [przypis edytorski]
⁸⁸⁷udój — do enie krów. [przypis edytorski]
⁸⁸⁸chojar (daw.) — wysokie drzewo iglaste. [przypis edytorski]
⁸⁸⁹jagoǳisko — mie sce, gǳie rosną agody. [przypis edytorski]
⁸⁹⁰chybki (daw.) — szybki i zwinny. [przypis edytorski]
⁸⁹¹atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
⁸⁹²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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ciężkiego stękania i poświstywania. Zbyszko spoglądał ku temu błotu z pewną nieufno-
ścią, albowiem chłop Raǳik, który mieszkał tu niegdyś w ziemne chacie, znikł razem
z roǳiną, akby się pod ziemię zapadł. Jedni mówili, że porwali ich zbó e, byli wsze-
lako luǳie, którzy wiǳieli późnie wedle⁸⁹³ chaty akieś ǳiwne ślady ni to luǳkie, ni
zwierzęce — i którzy barǳo kręcili nad tym głowami, a nawet namyślali się, czyby nie
sprowaǳić księǳa z Krześni, aby tę chałupę poświęcił. Nie przyszło wprawǳie do tego,
bo nie znalazł się nikt, który by chciał tu zamieszkać, i chatę, a racze glinę na chruścia-
nych ścianach, rozpłukały z czasem dżdże⁸⁹⁴ — mie sce ednakże nie używało⁸⁹⁵ odtąd
dobre sławy. Nie uważał wprawǳie na to Wawrek, bartnik, który tu nocował latem
w szałasie, ale i o tym Wawrku różnie mówiono. Zbyszko, ma ąc widły i topór, nie oba-
wiał się ǳikich zwierząt — myślał natomiast z pewnym niepoko em o siłach nieczystych
i rad też był, gdy owe gwary wreszcie umilkły.

Ostatnie odblaski znikły i uczyniła się noc zupełna. Wiatr ustał, nie było nawet zwy-
kłego szumu w wierzchołkach sosen. Kiedy niekiedy spadała tu i ówǳie szyszka, wyda ąc
na tle ogólnego milczenia odgłos mocny i donośny, ale zresztą było tak cicho, że Zbyszko
słyszał własny oddech.

W ten sposób przesieǳiał długi czas rozmyśla ąc naprzód o niedźwieǳiu, który mógł Tęsknota
nade ść, a następnie o Danusi, która z dworem mazowieckim echała w dalekie strony.
Przypomniał sobie, ak ą chwycił na ręce w chwili rozstania się z księżną i ak e łzy
spływały mu po policzku, przypomniał sobie e asną twarz, e przetowłosą⁸⁹⁶ główkę,
e chabrowe wianuszki i e śpiewanie, e czerwone trzewiczki z długimi nosami, które
całował na od ezdnym — wreszcie wszystko, co zaszło od chwili, ak się poznali; i ogarnął
go taki żal, że e blisko nie ma, i taka po nie tęsknota, że całkiem w nie zatonął, stracił
pamięć, że est w lesie, że czatu e na zwierza, a natomiast począł sobie mówić w duszy:

„Pó dę a k’tobie⁸⁹⁷, bo mi nie żyć bez ciebie”.
I czuł, że tak est — i że musi echać na Mazowsze, bo inacze skapie e⁸⁹⁸ w Bogdańcu.

Przyszedł mu na myśl Jurand i ego ǳiwny opór, więc pomyślał, że tym barǳie trzeba
mu echać, aby się dowieǳieć, co to za ta emnica, co za przeszkody i czyby akowyś pozew
do walki na śmierć nie zdołał ich usunąć. Wreszcie wydało mu się, że Danusia wyciąga
do niego ręce i woła: „Bywa ⁸⁹⁹, Zbyszku, bywa !” Jakże mu do nie nie iść!

I nie spał — a wiǳiał ą tak wyraźnie, akby w z awieniu⁹⁰⁰ albo we śnie. Jeǳie teraz
oto Danuśka obok księżny, brząka e na luteńce⁹⁰¹ i pośpiewu e, a myśli o nim. Myśli, że
go u rzy niezadługo, a może się i obziera⁹⁰², czy on za nimi w skok⁹⁰³ nie pęǳi — a on
tymczasem w boru ciemnym.

Tu ocknął się Zbyszko — i ocknął się nie tylko dlatego, że sobie przypomniał bór
ciemny, ale i dla te przyczyny, że z dala za nim ozwał się akiś szelest.

Wówczas ścisnął mocnie widły w garściach, nadstawił uszu i począł słuchać.
Szelest zbliżał się i po nie akim czasie stał się całkiem wyraźny. Chrupały pod czy ąś

ostrożną stopą suche gałązki, szurały opadłe liście i agoǳiska… Coś szło.
Chwilami szelest ustawał, ak gdyby zwierz zatrzymywał się przy drzewach, i wówczas

robiła się taka cisza, że Zbyszkowi poczynało aż w uszach ǳwonić — po czym znów od-
zywały się kroki wolne i przezorne. W ogóle było w tym zbliżaniu się coś tak ostrożnego,
że Zbyszka ogarnęło zǳiwienie.

— Musi się „Stary⁹⁰⁴” psów bać, które tu były przy szałasie — rzekł sobie — ale może
to i wilk, który mnie zwietrzył.

⁸⁹³wedle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁸⁹⁴dżdże (daw.) — deszcze. [przypis edytorski]
⁸⁹⁵używać (daw.) — mieć coś, dysponować czymś, cieszyć się czymś. [przypis edytorski]
⁸⁹⁶przetowłosy (daw.) — asnowłosy. [przypis edytorski]
⁸⁹⁷k’tobie (daw.) — do ciebie. [przypis edytorski]
⁸⁹⁸skapieć (daw.) — zmarnować się. [przypis edytorski]
⁸⁹⁹bywaj (daw.) — przybywa . [przypis edytorski]
⁹⁰⁰zjawienie (daw.) — wiǳenie. [przypis edytorski]
⁹⁰¹lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
⁹⁰²obzierać się (daw.) — oglądać się za siebie. [przypis edytorski]
⁹⁰³w skok (daw.) — szybko, galopem. [przypis edytorski]
⁹⁰⁴stary — niedźwiedź; istniał przesąd, że wymawianie nazwy tego zwierzęcia est niebezpieczne, zwłaszcza po

zmroku, toteż często zastępowano ą synonimami. [przypis edytorski]
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Tymczasem kroki ucichły. Zbyszko ednak słyszał wyraźnie, że coś zatrzymało się może
o dwaǳieścia albo o trzyǳieści kroków za nim i akby przysiadło. Obe rzał się raz i drugi
— ale lubo⁹⁰⁵ pnie rysowały się w zmroku dość wyraźnie, nie mógł nic do rzeć. Nie było
inne rady, tylko czekać.

I czekał tak długo, że aż zǳiwienie ogarnęło go po raz wtóry.
— Niedźwiedź nie przyszedłby tu przecie spać pod barcią, a wilk byłby mnie uż

zawietrzył i też by nie czekał do rana.
I nagle mrowie przeszło go od stóp do głowy. Strach
A nuż to co „paskudnego” wylazło z błota i zachoǳi mu z tyłu? Nuż niespoǳianie

chwycą go akie oślizgłe ramiona topielca albo za rzą mu w twarz zielone oczy upiora, nuż
się coś roześmie e okropnie tuż za nim albo zza sosny wylezie sina głowa na pa ęczych
nogach?

I uczuł, że pod żelaznym czepcem włosy poczyna ą mu się eżyć.
Lecz po chwili szelest odezwał się przed nim — i tym razem wyraźnie szy eszcze

niż poprzednio. Zbyszko odetchnął. Przypuszczał wprawǳie, że to samo „ǳiwo” obeszło
go, a teraz zbliża się z przodu. Ale to wolał. Chwycił wygodnie widły, podniósł się cicho
i czekał.

Wtem nad głową usłyszał szum sosen, na twarzy uczuł silny powiew, ciągnący od
strony błota, a ednocześnie do ego nozdrzy doleciał swąd niedźwieǳi.

Nie było teraz na mnie sze wątpliwości: szedł miś!
Zbyszko edne chwili przestał się bać i pochyliwszy głowę, wytężył wzrok i słuchał.

Kroki zbliżały się ciężkie, wyraźne, swąd czynił się ostrze szy; wkrótce dało się słyszeć
sapanie i pomruk.

„Byle nie szło dwóch!” — pomyślał Zbyszko.
Ale w te chwili zobaczył przed sobą wielki i ciemny kształt zwierzęcia, które idąc

z wiatrem, do ostatnie chwili nie mogło go zwietrzyć⁹⁰⁶, tym barǳie że za mował e
zapach rozsmarowanego po pniach miodu.

— Bywa , ǳiadku! — zawołał Zbyszko wysuwa ąc się spod sosny.
Niedźwiedź ryknął krótko, akby przerażony niespoǳianym z awiskiem, lecz był uż Walka

zbyt blisko, aby mógł ratować się ucieczką, więc w edne chwili podniósł się na zadnie
łapy, rozwarłszy przednie ak do uścisku. Tego właśnie czekał Zbyszko; zebrał się w so-
bie, skoczył ak błyskawica i całą siłą potężnych ramion oraz własnego ciężaru wbił widły
w piersi zwierza.

Cały bór zatrząsł się teraz od przeraźliwego ryku. Niedźwiedź chwycił łapami widły,
pragnąc e wyrwać, ale zaǳiory przy ostrzach wstrzymały, więc poczuwszy ból, zagrzmiał
eszcze straszliwie . Chcąc dosięgnąć Zbyszka, wsparł się na widłach i wbił e w siebie
mocnie . Zbyszko nie wieǳąc, czy ostrza weszły dość głęboko, nie puszczał ręko eści.
Człowiek i zwierz poczęli się szarpać i szamotać. Bór trząsł się wciąż od ryku, w którym
brzmiała wściekłość i rozpacz.

Zbyszko nie mógł się ąć⁹⁰⁷ topora, nie wbiwszy poprzednio drugiego, zaostrzonego
końca wideł w ziemię, niedźwiedź zaś chwyciwszy za osadę⁹⁰⁸ łapami miotał nią i Zbysz-
kiem akby rozumie ąc, o co choǳi, i — mimo bólu, który sprawiało mu każde porusze-
nie utkwionych głęboko ostrzy, nie da ąc się „podeprzeć”. W ten sposób straszna walka
przedłużała się — i Zbyszko zrozumiał, że siły ego w końcu wyczerpią się. Mógł także
upaść, a wówczas byłby zginął, więc zebrał się w sobie, wytężył⁹⁰⁹ ramiona, rozstawił nogi,
wygiął grzbiet ak łuk, by się nie przewrócić na wznak, i począł powtarzać przez zaciśnięte
zęby:

— Mo a śmierć albo two a!…
I chwycił go wreszcie taki gniew, taka zawziętość, że istotnie wolałby był w te chwili

sam zginąć niż bestię puścić. Wreszcie, zawaǳiwszy nogą o korzeń sosny, zachwiał się
i byłby padł, gdyby nie to, że w te chwili stanęła przy nim akaś ciemna postać — i drugie
widły „podparły” bestię, a ednocześnie głos akiś zawołał mu nagle tuż nad uchem:

⁹⁰⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
⁹⁰⁶zwietrzyć — wyczuć, wywąchać. [przypis edytorski]
⁹⁰⁷jąć, imać (daw.) — chwycić. [przypis edytorski]
⁹⁰⁸osada — tu: drzewce, na którym osaǳone są widły. [przypis edytorski]
⁹⁰⁹wytężyć (daw.) — wysilić. [przypis edytorski]
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— Toporem!…
Zbyszko w uniesieniu walki ani na edno mgnienie oka nie zastanowił się, skąd mu

niespoǳiewana pomoc nadeszła, natomiast chwycił topór i ciął strasznie. Trzasnęły teraz
widły złamane ciężarem i ostatnią konwuls ą⁹¹⁰ zwierza — ów zaś zwalił się akby piorunem
rażony na ziemię i począł na nie chrapać. Lecz zaraz ustał. Nastała cisza przerywana tylko
głośnym oddechem Zbyszka, który wsparł się o sosnę, gdyż nogi chwiały się pod nim.
Po chwili dopiero podniósł głowę, spo rzał na sto ącą obok siebie postać — i przeląkł się
myśląc, że to może nie człowiek.

— Ktoś est? — zapytał niespoko nie.
— Jagienka! — odpowieǳiał cienki niewieści głos.
Zbyszko aż zaniemówił ze zǳiwienia oczom własnym nie wierząc. Ale wątpliwości

ego nie trwały długo, gdyż głos Jagienki ozwał się znowu:
— Nakrzesam ognia…
Wraz ozwał się szczęk krzesiwa o krzemień, iskry poczęły się sypać i przy ich migo-

tliwym blasku u rzał Zbyszko białe czoło, ciemne brwi i wysunięte naprzód usta ǳiew-
czyny, które dmuchały w zatloną⁹¹¹ hubkę⁹¹². Wówczas dopiero pomyślał, że ona przyszła
do tego boru, żeby mu dać pomoc, że bez e wideł mogłoby być z nim źle — i poczuł
tak wielką wǳięczność dla nie , że nie namyśla ąc się długo, chwycił ą wpół i ucałował
w oba policzki.

A e hubka i krzesiwo wypadły na ziemię.
— Da spokó ! Czego? — poczęła powtarzać stłumionym głosem, ale ednocześnie Pocałunek

nie usuwała mu twarzy, owszem, ustami dotknęła nawet niby wypadkiem ust Zbyszka.
On zaś puścił ą i rzekł:
— Bóg ci zapłać. Nie wiem, co by się bez ciebie przygoǳiło⁹¹³.
A Jagienka kucnąwszy w ciemności, by odnaleźć krzesiwo i hubkę, poczęła się tłu-

maczyć:
— Bo ałam się⁹¹⁴ o ciebie, bo Bezduch poszedł też z widłami i z toporem — i niedź-

wiedź go ozdarł⁹¹⁵. Broń czego Boże, Maćkowi byłoby markotno, a on przecie i tak ledwie
dycha… No, to i wzięłam widły, i poszłam.

— Toś to ty zachoǳiła tam za sosny?
— Ja.
— A a myślał, że to „złe”.
— Niemały i mnie strach brał, bo tu koło Raǳikowego błota w nocy bez ognia

niedobrze.
— Czemuś się nie obezwała⁹¹⁶?
— Bom się bała, że mnie odpęǳisz.
I to rzekłszy, znów zaczęła krzesać, a następnie położyła na hubkę kłaczek suchych

konopnych paźǳierzy⁹¹⁷, które wnet strzeliły asnym płomieniem.
— Mam dwie szczypki⁹¹⁸ — rzekła — a ty nazbiera wartko⁹¹⁹ sucharzy⁹²⁰; bęǳie

ogień.
Jakoż po chwili buchnęło rzeczywiście wesołe ognisko, którego blask rozświecił ogrom-

ne, rude cielsko niedźwieǳia leżące w kałuży krwi.
— He , sroga stwora! — ozwał się z pewną chełpliwością Zbyszko.
— Ale ci łeb prawie caluśki rozwalony! o Jezu!
To powieǳiawszy, schyliła się i zanurzyła rękę w kudły niedźwieǳie, aby przekonać

się, czy zwierz dużo ma w sobie sadła, po czym podniosła się z wesołą twarzą:

⁹¹⁰konwulsje — drgawki. [przypis edytorski]
⁹¹¹zatlony (daw.) — podpalony, tlący się. [przypis edytorski]
⁹¹²hubka — materiał łatwopalny wytwarzany z huby (odmiany grzyba rosnące na pniach drzew). [przypis

edytorski]
⁹¹³przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
⁹¹⁴bojać się — ǳiś popr.: bać się. [przypis edytorski]
⁹¹⁵ozdarł (daw.) — rozdarł. [przypis edytorski]
⁹¹⁶obezwać się — ǳiś popr.: odezwać się. [przypis edytorski]
⁹¹⁷paźǳierze — suche odpady po pozyskiwaniu włókien z lnu bądź konopii. [przypis edytorski]
⁹¹⁸szczypka — szczapka, kawałek drewna. [przypis edytorski]
⁹¹⁹wartko (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
⁹²⁰sucharze — suche badyle. [przypis edytorski]
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— Bęǳie sadła na akie dwa roki!
— A widły połamane, patrz!
— To i bieda, bo co a w domu powiem?
— Albo co?
— Bo tatuś nie byliby mnie wcale do boru puścili, więc musiałam czekać, póki się

wszyscy nie pokładą.
Po chwili zaś dodała:
— Nie powiada ⁹²¹ też, żem tu była, żeby nade mną nie cudowali.
— Ale cię pod dom odprowaǳę, bo eszcze wilcy na cię napadną, a wideł nie masz.
— No — dobrze!
I tak rozmawiali czas akiś przy wesołym brzasku ogniska, nad trupem niedźwieǳia,

podobni obo e do akichś młodych leśnych stworzeń.
Zbyszko popatrzał na wǳięczną twarz Jagienki oświeconą blaskiem płomienia i rzekł

z mimowolnym zǳiwieniem:
— Ale takie drugie ǳiewczyny ak ty, to chyba na świecie nie ma. Tobie by na wo nę

choǳić!
Ona zaś spo rzała mu na chwilę w oczy, po czym odrzekła prawie smutno:
— Ja wiem… ale nie śmie się ze mnie.

 
Jagienka sama wytopiła duży garnek niedźwieǳiego sadła, którego pierwszą kwartę⁹²² Lek
wypił Maćko z ochotą, albowiem było świeże, nie przypalone i miało zapach ǳięgielu,
którego zna ąca się na lekach ǳiewczyna dorzuciła w miarę⁹²³ do garnka. Pokrzepił się
też zaraz Maćko na duchu i nabrał naǳiei, że wyzdrowie e.

— Tego mi było trzeba — mówił. — Jak się w człeku wszystko godnie⁹²⁴ wytłuści,
to się może i ta, psia mać, drzazga którędy wypsnie⁹²⁵.

Następne kwarty⁹²⁶ nie smakowały mu ednak tak dobrze ak pierwsza, ale pił przez
rozum⁹²⁷. Jagienka dodawała mu też otuchy, mówiąc:

— Bęǳiecie zdrowi. Biludowi z Ostroga wbili ogniwa od kolczugi⁹²⁸ głęboko pod
karkiem, a od sadła mu wyszły. Jeno⁹²⁹, ak się rana otworzy, trzeba skromem⁹³⁰ bobro-
wym zatykać.

— A skrom masz?
— Mamy. Jeśli zasie świeżego bęǳie trzeba, to pó ǳiem ze Zbyszkiem do żere-

miów⁹³¹. O bobra nietrudno. Ale nie waǳiłoby⁹³² także, żebyście akiemu świętemu co
przyobiecali, takiemu, który est patronem od ran.

— Mnie uż to przez głowę przechoǳiło, tylko że nie wiem dobrze: któremu? Święty Święty
Jerzy⁹³³ est patronem rycerzów: on ci strzeże wo ennika⁹³⁴ od przygody i wżdy⁹³⁵ mę-
stwa we wszelakie potrzebie mu przydawa⁹³⁶, a powiada ą, że często osobą własną po
sprawiedliwe stronie sta e i niemiłych Bogu bić pomaga. Ale taki, co sam rad⁹³⁷ bĳe,
rzadko rad sam smaru e, i od tego może być inny, któremu on nie bęǳie chciał wchoǳić
w drogę. Każdy święty ma w niebie swó urząd i swo ą gospodarkę — to się wie! A eden

⁹²¹powiadać (daw.) — mówić. [przypis edytorski]
⁹²²kwarta — dawna miara ob ętości, zwykle ok.  litra. [przypis edytorski]
⁹²³w miarę (daw.) — według miary, tyle ile potrzeba. [przypis edytorski]
⁹²⁴godnie (daw.) — porządnie, solidnie. [przypis edytorski]
⁹²⁵wypsnąć się — tu: wyślizgnąć się. [przypis edytorski]
⁹²⁶kwarta — dawna miara ob ętości, zwykle ok.  litra. [przypis edytorski]
⁹²⁷przez rozum — z rozsądku. [przypis edytorski]
⁹²⁸kolczuga — zbro a z niewielkich, metalowych kółeczek. [przypis edytorski]
⁹²⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹³⁰skrom — tłuszcz zwierzęcy. [przypis edytorski]
⁹³¹żeremie — konstrukc a z gałęzi, mchu i szlamu, budowana przez bobry, w które roǳą one młode. [przypis

edytorski]
⁹³²waǳić (daw.) — przeszkaǳać. [przypis edytorski]
⁹³³św. Jerzy — męczennik z III-IV w., patron rycerzy. [przypis edytorski]
⁹³⁴wojennik (daw.) — wo ownik, zwł. doświadczony. [przypis edytorski]
⁹³⁵wżdy (daw.) — zawsze, przecież. [przypis edytorski]
⁹³⁶przydawać (daw.) — dodawać. [przypis edytorski]
⁹³⁷rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
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do drugiego nigdy się nie miesza, bo z tego mogłyby niezgody wyniknąć, w niebie zaś
nie przystoi się świętym waǳić alibo się potykać… Są Kosma i Damian⁹³⁸, też wielcy Lekarz
święci, do których się medycy modlą o to, by choróbska na świecie nie wyginęły, gdyż
inacze nie mieliby co eść. Jest także święta Apolonia⁹³⁹ od zębów i święty Liboriusz⁹⁴⁰
od kamienia — ale to wszystko nie to! Przy eǳie opat⁹⁴¹, to mi powie, do kogo mam się
udać — bo i nie byle kleryk wszystkie ta emnice boskie posiadł, i nie każdy takie rzeczy
wie, chociaż ma głowę wygoloną⁹⁴².

— A żebyście samemu Panu Jezusowi ślubowali. Święty
— Pewnie, że On nad wszystkimi. Ale to byłoby tak, akoby mi, nie przymierza ąc,

twó o ciec chłopa pobił, a a bym do Krakowa do króla na skargę echał. Co by mi ta
król powieǳiał? Powieǳiałby tak: „Ja nad całym Królestwem gospodarz, a ty do mnie
z twoim chłopem przychoǳisz! A to nie masz urzędów? nie możesz iść do grodu, do
mo ego kasztelana⁹⁴³ i pośrzednika⁹⁴⁴?” Pan Jezus est gospodarzem nad całym światem
— rozumiesz? — a od mnie szych spraw ma świętych.

— To a wam powiem — rzekł Zbyszko, który nadszedł na koniec rozmowy —
ślubu cie nasze nieboszczce królowe , że eśli się za wami przyczyni, to pielgrzymkę do
Krakowa, do e grobu odprawicie. Albo to się tam mało cudów uż w naszych oczach
przygoǳiło⁹⁴⁵? Po co obcych świętych szukać, kiedy est swo a Pani od innych lepsza.

— Ba! Żebym to wieǳiał, że ona od ran!
— A choćby ta i nie była od ran! Nie bęǳie się śmiał na nią skrzywić byle święty,

a skrzywi się, to eszcze sam od Pana Boga oberwie, boć to przecie nie żadna zwycza na
nawo ka⁹⁴⁶, ale królowa polska…

— Która w ostatku⁹⁴⁷ pogańską krainę do krześcĳańskie wiary przywiodła. Toś mą-
drze rzekł — odpowieǳiał Maćko. — Wysoko ona tam musi siadać w boskim wiecu
i pewno, że lada pachołek przeciw nie nie wskóra. Tak też uczynię, ak raǳisz, żebym
tak zdrów był!

Rada ta podobała się i Jagience, która nie mogła oprzeć się poǳiwieniu dla Zbyszko-
wego rozumu, a Maćko uczynił uroczysty ślub tego samego wieczora i odtąd z większą
eszcze otuchą pił niedźwieǳie sadło, wygląda ąc z dnia na ǳień niechybnego uzdrowie-
nia. Po tygodniu ednak począł tracić naǳie ę. Mówił, że sadło „burzy” mu w żywocie⁹⁴⁸,
a na skórze, wedle⁹⁴⁹ ostatniego żebra, coś mu rośnie akoby guz. Po ǳiesięciu dniach
było eszcze gorze : guz urósł i poczerwieniał, a sam Maćko zesłabł barǳo, i gdy przyszła
gorączka, począł znów gotować się na śmierć.

Aż pewne nocy zbuǳił nagle Zbyszka:
— Zapal wartko⁹⁵⁰ łuczywo — rzekł — bo cości się ǳie e ze mną, ale nie wiem, czy Zdrowie

co dobrego, czy złego.
Zbyszko zerwał się na równe nogi i nie krzesząc ognia, rozdmuchał w przyległe do

komory izbie ognisko, zapalił od niego smolną szczypkę⁹⁵¹ i wrócił.
— Co z wami?
— Co ze mną! Guz mi coś przebodło, pewno zaǳiora! Trzymam ci ą, ale wydobyć

nie mogę! czu ę eno, ako mi pod pazdurami⁹⁵² brzęka i zbyrczy⁹⁵³…

⁹³⁸św. Kosma i Damian — lekarze, męczennicy rzymscy z przełomu III-IV w. [przypis edytorski]
⁹³⁹św. Apolonia — męczennica, zm.  w Aleksandrii, wg legendy przed spaleniem na stosie wybito e zęby.

[przypis edytorski]
⁹⁴⁰św. Liboriusz — zm. w IV w., biskup Le Mans. [przypis edytorski]
⁹⁴¹opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁹⁴²głowa wygolona — tonsura, znak przynależności do stanu duchownego. [przypis edytorski]
⁹⁴³kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
⁹⁴⁴pośrzednik — ǳiś popr.: pośrednik. [przypis edytorski]
⁹⁴⁵przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
⁹⁴⁶nawojka — tu: ǳiewczyna. [przypis edytorski]
⁹⁴⁷w ostatku (daw.) — w końcu. [przypis edytorski]
⁹⁴⁸żywot (daw.) — brzuch. [przypis edytorski]
⁹⁴⁹wedle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁹⁵⁰wartko (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
⁹⁵¹szczypka — szczapka, kawałek drewna. [przypis edytorski]
⁹⁵²pazdury — ǳiś popr.: pazury. [przypis edytorski]
⁹⁵³zbyrczeć (gw.) — brzęczeć (z gwary góralskie , za pomocą które Sienkiewicz naśladował staropolszczyznę).

[przypis edytorski]
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— Zaǳiora! nic innego. Chyćcie⁹⁵⁴ dobrze i ciągnĳcie.
Maćko ął się przekręcać i syczeć z bólu, ale tkał⁹⁵⁵ palce coraz głębie , póki nie ob ął

dobrze twardego przedmiotu: wreszcie szarpnął i wyciągnął.
— O Jezu!
— Jest? — spytał Zbyszko.
— Jest. Aż na mnie zimne poty uderzyły. Ale est: patrza !
To rzekłszy, pokazał Zbyszkowi podługowatą, ostrą drzazgę, która się była od źle

ukutego grotu odłupała i od kilku miesięcy tkwiła w ciele.
— Chwała Bogu i królowe Jadwiǳe! Teraz bęǳiecie zdrowi.
— Może⁹⁵⁶, że mi ulżyło, ale okrutnie boli — mówił Maćko, wyciska ąc guz, z któ-

rego poczęła wypływać obficie krew pomieszana z ropą. — Tyle bęǳie tego paskuǳtwa
w człeku mnie , to i musi chorość⁹⁵⁷ popuścić. Jagienka mówiła, że teraz trzeba bęǳie
skromem bobrowym zatykać.

— Pó ǳiemy po bobra zaraz utro.
Maćkowi ednakże zrobiło się zaraz naza utrz znakomicie lepie . Spał do późna, a zbu-

ǳiwszy się, wołał o eǳenie. Na niedźwieǳie sadło nie mógł uż patrzeć, ale za to rozbito
mu dwaǳieścia a do rynki, gdyż na więce nie chciała przez ostrożność Jagienka pozwo-
lić. On zaś spożył e łapczywie wraz z półbochenkiem chleba i popił garncem piwa, po
czym ął⁹⁵⁸ wołać, by mu przywiedli⁹⁵⁹ Zycha, bo mu się uczyniło wesoło.

Posłał więc Zbyszko ednego ze swoich Turczynków, darowanych przez Zawiszę⁹⁶⁰, po
Zycha, który siadł na koń i przy echał po południu, właśnie wtedy kiedy młoǳi wybierali
się do Odsta anego eziorka po bobry. Było z początku śmiechu, żartów i śpiewania przy
mioǳie bez miary, ale późnie starzy poczęli rozmawiać o ǳieciach i wychwalać każdy
swo e.

— Co to za chłop Zbyszko! — mówił Maćko — to takiego drugiego na świecie nie
ma. A mężne to, a wartkie⁹⁶¹ ako ryś, a sprawne. Wiecie! ak go na śmierć w Krakowie
prowaǳili, to tak ǳiewki w oknach piszczały, akby e kto z tyłu sto ący szydłem kłuł,
i to akie ǳiewki: rycerskie i kasztelańskie⁹⁶² córki, o różnych cudnych mieszczkach nie
wspomina ąc.

— A niech ta będą i kasztelańskie, i cudne, a od mo e Jagienki nie lepsze! — odrzekł
Zych ze Zgorzelic.

— Albo a wam mówię, że lepsze? Milsze ǳiewki ku luǳiom niże Jagienka chyba
nie znaleźć.

— Ja też na Zbyszka nic nie powiadam: kuszę ci bez pokrętki⁹⁶³ naciąga!…
— I niedźwieǳia sam eden podeprze. Wiǳieliście, ak go ciął? Cały łeb z edną łapą

odwalił.
— Łeb odwalił, ale podparł nie sam, Jagienka mu pomogła.
— Pomogła?… nie mówił mi nic.
— Bo e obiecał… że to ǳiewce wstyd po nocy do boru choǳić. Mnie zaraz powie-

ǳiała, ako było. Inne rade zmyśla ą, ale ona prawdy nie ukry e. Szczerze rzekłszy, nie
byłem rad, bo kto ta wie… Chciałem ą skrzyczeć, ona zasie powieǳiała tak: „Jak a sama
wianka nie upilnu e, to i wy, tatulu, nie upilnu ecie, ale nie bó cie się. Zbyszko też wie,
co rycerska cześć”.

— Bo pewno. Przecie i ǳiś sami poszli.
— Ale przed wieczorem wrócą. Po nocy diabeł na gorszy, a wstyǳić się ǳiewce nie

potrzeba, bo ciemno.

⁹⁵⁴chycić — ǳiś popr.: chwycić. [przypis edytorski]
⁹⁵⁵tkać (daw.) — wpychać. [przypis edytorski]
⁹⁵⁶może — tu: możliwe. [przypis edytorski]
⁹⁵⁷chorość (daw.) — choroba. [przypis edytorski]
⁹⁵⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹⁵⁹przywieść (daw.) — przyprowaǳić. [przypis edytorski]
⁹⁶⁰Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
⁹⁶¹wartki (daw.) — szybki. [przypis edytorski]
⁹⁶²kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
⁹⁶³pokrętka — tu: korba. [przypis edytorski]
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Maćko pomyślał chwilę, po czym rzekł akby do siebie:
— A wszelako⁹⁶⁴ raǳi⁹⁶⁵ się oni wiǳą…
— Ba! Żeby to inne nie był ślubował.
— To, ak wiecie, est rycerski obycza … Który by z młodych swo e panie nie miał,

tego inni za prostaka uważa ą… Ślubował on pawie czuby i te musi ze łbów pozǳierać,
gdyż poprzysiągł na rycerską cześć; Lichtensteina też musi dostać, ale od innych ślubów
może go opat⁹⁶⁶ uwolnić.

— Opat z eǳie lada ǳień…
— Myślicie? — spytał Maćko, po czym ozwał się znów:
— Wreszcie co tam takie ślubowanie, kiedy Jurand wręcz mu powieǳiał, że ǳiewki

nie da! Czy ą innemu obiecał, czy na służbę Bożą ochwiarował⁹⁶⁷, tego a nie wiem —
ale wręcz powieǳiał, że nie da…

— Mówiłżem wam — zapytał Zych — że opat tak Jagienkę miłu e, akby była ego?
Ostatni raz to e rzekł tak: „Krewnych mam eno po kąǳieli⁹⁶⁸, ale z te kąǳieli więce
bęǳie nici dla ciebie niż dla nich”.

Na to Maćko spo rzał niespoko nie, a nawet pode rzliwie na Zycha i dopiero po chwili
odpowieǳiał:

— Nasze krzywdy przecie byście nie chcieli…
— Za Jagienką pó dą Moczydoły — rzekł wymĳa ąco Zych.
— Zaraz?
— Zaraz. Inne bym nie popuścił, a e popuszczę.
— Bogdaniec i tak w połowie Zbyszków⁹⁶⁹, a da Bóg zdrowie, to mu go zagospodaru ę

ako się patrzy. Miłu ecież wy Zbyszka?
Na to Zych począł mrugać oczyma i rzekł:
— Gorze to, że akoś Jagienka, byle kto o nim wspomniał, zaraz się do ściany obraca.
— A ak wspominacie innych?
— Jak innego wspomnę, to eno prychnie i powiada: „czegóż⁈”
— Ano wiǳicie. Da Bóg, że przy takie ǳiewce zapomni Zbyszko o tamte . Ja stary,

a też bym zapomniał… Napĳecie się miodu?
— Napĳę się.
— No, opat… uści mądry człowiek! Bywa ą mięǳy opatami, ako wiecie, całkiem

świeccy luǳie, ale ten, choć mięǳy mnichami nie sieǳi — przecie est ksiąǳ — a ksiąǳ
zawsze lepie poraǳi od zwykłego człeka, bo i na czytaniu się zna, i z Duchem Świętym
est w pobliskości. A wy, że ǳiewczynie zaraz Moczydoły puścicie — to słusznie. Ja też,
byle Pan Jezus do zdrowia pomógł, co będę mógł Wilkowi z Brzozowe kmieciów odmó-
wić⁹⁷⁰, to odmówię. Po źrebiu⁹⁷¹ dobre ziemi każdemu dam, bo w Bogdańcu ziemi nie
brak. A Wilkowi⁹⁷² niech się na Boże Naroǳenie⁹⁷³ pokłonią i do mnie przy dą. Albo
to im nie wolno? Z czasem to i gródek w Bogdańcu zbudu ę, godny kasztelik z dębów
i z rowem wokół… Zbyszko i Jagienka niech sobie ninie⁹⁷⁴ na polowiczko⁹⁷⁵ razem cha-
ǳa ą… Myślę, że i śniegu niezadługo czekać… Wezwyczai⁹⁷⁶ się edno do drugiego —
i chłopak o tamte zapomni. Niech sobie chaǳa ą. Co tam długo gadać! Dalibyście mu
Jagienkę czy nie dali?

— Dałbym. Z dawna my to przecie uraǳili⁹⁷⁷, żeby edno było dla drugiego, a Mo-
czydoły i Bogdaniec dla naszych wnuków.

⁹⁶⁴wszelako (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
⁹⁶⁵raǳi (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
⁹⁶⁶opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁹⁶⁷ochwiarować — ǳiś popr.: ofiarować. [przypis edytorski]
⁹⁶⁸po kąǳieli — w linii żeńskie ; kąǳiel — pęk włókien przygotowanych do przęǳenia. [przypis edytorski]
⁹⁶⁹Zbyszków (daw.) — Zbyszkowy, należący do Zbyszka. [przypis edytorski]
⁹⁷⁰odmówić — tu: przekonać do ode ścia. [przypis edytorski]
⁹⁷¹źreb — dawna miara powierzchni ziemi. [przypis edytorski]
⁹⁷²Wilkowi — poddani Wilka. [przypis edytorski]
⁹⁷³na Boże Naroǳenie — Boże Naroǳenie stanowiło zwycza owy termin, do którego obowiązywały umowy.

[przypis edytorski]
⁹⁷⁴ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
⁹⁷⁵polowiczko — polowanie. [przypis edytorski]
⁹⁷⁶wezwyczaić się — przyzwyczaić się. [przypis edytorski]
⁹⁷⁷uraǳić (daw.) — ustalić. [przypis edytorski]
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— Grady! — zawołał z radością Maćko. — Bóg da, że posypie się ich ak gradu. —
Opat bęǳie ich nam krzcił…

— Byle nadążył! — zawołał wesoło Zych. — Ale was to uż dawno w takie radości
nie wiǳiałem.

— Bo mi pocieszno w sercu… Zaǳiora wyszła, a co do Zbyszka, wy się o niego nie Pożądanie
bó cie. Wczora , ak Jagienka na koń siadała… wiecie… wiatr dął… Pytam a tedy Zbyszka:
„Wiǳiałeś?” — a ego zaraz ciągoty⁹⁷⁸ wzięły. I tom też zmiarkował⁹⁷⁹, że z początku mało
ze sobą gadali, a teraz, ak razem choǳą, to ciągle edno ku drugiemu szy ę obraca i tak
uraǳa ą… uraǳa ą!… Napĳcie się eszcze.

— Napĳę się…
— Za zdrowie Zbyszka i Jagienki!

 
Stary Maćko nie mylił się mówiąc, że Zbyszko i Jagienka raǳi⁹⁸⁰ z sobą przesta ą⁹⁸¹, a na-
wet że tęsknią do siebie. Jagienka pod pozorem odwieǳin chorego Maćka przy eżdżała
częstokroć do Bogdańca, z o cem lub sama, Zbyszko przez samą wǳięczność wpadał co
czas akiś do Zgorzelic, więc wraz z upływem dni wyroǳiła się mięǳy nimi bliska zaży-
łość i przy aźń. Poczęli się lubić i chętnie z sobą „uraǳać”, to est rozmawiać o wszystkim,
co ich mogło obchoǳić. Było też trochę wza emnego poǳiwu w te przy aźni, albowiem
młody i śliczny Zbyszko, który i na wo nie się uż wsławił, i w gonitwach⁹⁸² brał uǳiał,
i na poko ach królewskich bywał, wydawał się ǳiewczynie w porównaniu z takim Czta-
nem z Rogowa lub z Wilkiem z Brzozowe prawǳiwym dworskim rycerzem i niemal
królewiczem, ego zaś zdumiewała chwilami uroda ǳiewczyny. Myślał wiernie o swo e Pożądanie
Danusi, nieraz ednak, gdy spo rzał niespoǳianie na Jagienkę, czy to w lesie, czy w domu,
mimo woli mówił sobie: „He ! to ci łania!” — gdy zaś wziąwszy ą pod boki, wsaǳał na
konia i wyczuwał pod dłońmi e czerstwe⁹⁸³, akby z kamienia wykrzesane⁹⁸⁴ ciało, to aż
go ogarniał niepokó i — ak powiadał Maćko: — „brały go ciągoty⁹⁸⁵”, a zarazem coś
poczynało mu choǳić po kościach i morzyć go niby sen.

Jagienka, z natury harda, skora do wyśmiewania, a nawet zaczepna, stawała się stop-
niowo z nim coraz pokornie sza, zupełnie ak służka, która tylko w oczy patrzy, w czym by
usłużyć i dogoǳić, on zaś rozumiał tę e wielką przychylność, był e wǳięczen⁹⁸⁶ i coraz
mu mile było z nią przestawać⁹⁸⁷. W końcu, zwłaszcza od czasu gdy Maćko począł pĳać
niedźwieǳie sadło, widywali się prawie coǳiennie, a po wy ściu szczebrzucha⁹⁸⁸ z rany,
wybrali się razem na bobry po świeży skrom⁹⁸⁹ do go enia barǳo potrzebny.

Wzięli kuszę, siedli na koń i po echali naprzód do Moczydołów, które miały być
w przyszłości wianem⁹⁹⁰ Jagienkowym, potem pod las, gǳie zostawili konie pachołkowi,
i dale poszli piechotą, gdyż przez gęstwę i mokradła trudno było prze echać. Po droǳe
pokazała Jagienka za rozległą, pokrytą szuwarami łąką siną wstęgę lasu i rzekła:

— To bory Cztana z Rogowa.
— Tego, który by cię rad wziął?
A ona poczęła się śmiać:
— Wziąłby, żebym się eno⁹⁹¹ dała!

⁹⁷⁸ciągoty — pożądanie. [przypis edytorski]
⁹⁷⁹zmiarkować (daw.) — zauważyć, zorientować się. [przypis edytorski]
⁹⁸⁰raǳi (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
⁹⁸¹przestawać (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
⁹⁸²gonitwy — turnie e rycerskie. [przypis edytorski]
⁹⁸³czerstwy (daw.) — zdrowy. [przypis edytorski]
⁹⁸⁴wykrzesać — wykuć z kamienia. [przypis edytorski]
⁹⁸⁵ciągoty — pożądanie. [przypis edytorski]
⁹⁸⁶wǳięczen — ǳiś popr.: wǳięczny. [przypis edytorski]
⁹⁸⁷przestawać (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
⁹⁸⁸szczebrzuch — słowniki poda ą znaczenie: wiano panny młode . Sienkiewicz prawdop. skontaminował to

ze słowem ”brzeszczot”. [przypis edytorski]
⁹⁸⁹skrom — tłuszcz zwierzęcy. [przypis edytorski]
⁹⁹⁰wiano — posag. [przypis edytorski]
⁹⁹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Łacnie⁹⁹² mu się obronisz, ma ąc Wilka do pomocy, który, ako słyszałem, na
tamtego zęby szczerzy. I ǳiwno mi to nawet, że się eszcze nie pozwali na śmierć.

— Bo tatulo, adąc na wo nę, powieǳieli im tak: „Jeśli się pobĳecie, to żadnego na
oczy nie chcę wiǳieć”. To i cóż mieli robić? Jak są w Zgorzelicach, to na się sapią, ale
potem pĳą razem w gospoǳie w Krześni, póki pod ławy nie pozlatu ą.

— Głupie chłopy!
— Czemu?
— Bo ak Zycha nie było doma, powinien był eden alibo drugi nastąpić na Zgorzelice

i siłą cię brać. Cóż by Zych uczynił, eśliby wróciwszy, znalazł cię z ǳieciakiem na ręku!
A modre oczy Jagienki zaiskrzyły się od razu:
— To myślisz, żebym się była dała? A czy to w Zgorzelicach nie ma luǳi, a a to

nie umiem chycić⁹⁹³ oszczepu albo kuszy? Niechby spróbowali! Pognałabym a każdego
do domu, eszcze bym sama Rogów albo Brzozową na echała. Wieǳieli tatuś, że mogą
przezpiecznie⁹⁹⁴ na wo nę iść.

I tak mówiąc, poczęła marszczyć swe śliczne brwi i potrząsać tak groźnie kuszą, że aż
Zbyszko roześmiał się i rzekł:

— No, tobie rycerzem być, nie ǳiewczyną.
Ona zaś, uspokoiwszy się, odrzekła:
— Cztan mnie strzegł od Wilka, a Wilk od Cztana. Byłam ci a zresztą pod opatową⁹⁹⁵ Bezpieczeństwo

opieką, a z opatem lepie nikomu nie zaǳierać…
— O wa! — odpowieǳiał Zbyszko — wszyscy się tu opata bo ą! A a, niech mi tak

święty Jerzy⁹⁹⁶ pomaga, ako ci mówię prawdę, że nie bo ałbym się ni opata, ni Zycha, ni
zgorzelickich osaczników⁹⁹⁷, ni ciebie, eno bym cię brał…

Na to Jagienka zatrzymała się na mie scu i podniósłszy oczy na Zbyszka, spytała akimś
ǳiwnym, miękkim i przewlekłym głosem:

— Brałbyś?…
Po czym usta e rozchyliły się i czekała odpowieǳi, zarumieniona ak zorza.
Lecz on widocznie myślał tylko o tym, co by uczynił na mie scu Cztana lub Wilka,

po chwili bowiem potrząsnął swą złotą głową i mówił dale :
— Co tu ǳiewce z chłopami wo ować, kiedy e trzeba za mąż! Nie zdarzy-li się trzeci,

to ednego z nich musisz wybrać, bo akże?
— Ty mi tego nie powiada — odpowieǳiała smutno ǳiewczyna.
— Bo co? Dawnom tu nie bywał, więc nie wiem, zali⁹⁹⁸ tu est kto koło Zgorzelic,

który by ci się więce udał?…
— He ! — odrzekła Jagienka. — Da spokó !
I szli dale w milczeniu, przeǳiera ąc się przez gęstwę tym barǳie zbitą, że krze⁹⁹⁹

i drzewa pokryte były ǳikim chmielem. Zbyszko szedł naprzód, rozrywa ąc zielone zwo e,
łamiąc tu i ówǳie gałęzie, Jagienka zaś podążała za nim z kuszą na plecach ak akowaś
boginka myśliwa.

— Bęǳie — rzekła — za tą gęstwiną głęboka struga, ale wiem mie sce, gǳie est
bród.

— Mam skórznie¹⁰⁰⁰ za kolana, to i sucho prze ǳiem — odparł Zbyszko.
Jakoż po nie akim czasie trafili na strugę. Jagienka zna ąca dobrze moczydolskie lasy

odnalazła z łatwością bród, pokazało się ednak, że rzeczułka nieco wezbrała od deszczów
i że woda est dość głęboka. Wówczas Zbyszko nie pyta ąc chwycił ǳiewczynę na ręce.

— Przeszłabym i tak — rzekła Jagienka.
— Trzyma się szyi! — odpowieǳiał Zbyszko.

⁹⁹²łacnie a. łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
⁹⁹³chycić — ǳiś popr.: chwycić. [przypis edytorski]
⁹⁹⁴przezpiecznie (daw.) — bezpiecznie. [przypis edytorski]
⁹⁹⁵opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
⁹⁹⁶św. Jerzy — męczennik z III-IV w., patron rycerzy. [przypis edytorski]
⁹⁹⁷osacznik — człowiek idący w obławie podczas polowania. [przypis edytorski]
⁹⁹⁸zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁹⁹⁹kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁰skórznie — skórzane buty z wysokimi cholewami. [przypis edytorski]
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I szedł zwolna przez rozlaną wodę, próbu ąc za każdym krokiem nogą, czy nie trafi
na głębinę, ǳiewczyna zaś przytulała się wedle rozkazu do niego, wreszcie gdy uż byli
niedaleko drugiego brzegu, rzekła:

— Zbyszku!
— Ano?
— Nie pó dem¹⁰⁰¹ ni za Cztana, ni za Wilka…
On tymczasem doniósł ą, spuścił uważnie na szczerk¹⁰⁰² i odpowieǳiał nieco wzbu-

rzony:
— A niech ci ta Bóg da ak na lepszego! Nie bęǳie on miał krzywdy.
Do Odsta anego eziorka nie było uż daleko. Jagienka, idąc teraz na przeǳie, od-

wracała się niekiedy i kładąc palce na usta, nakazywała Zbyszkowi milczenie. Szli wśród
kęp łozin¹⁰⁰³ i szarych wierzb po gruncie mokrym i niskim. Od prawe strony dolatywały
ich gwary ptasie, którym ǳiwił się Zbyszko, gdyż była to uż pora odlotu.

— Tam oparzelisko¹⁰⁰⁴ — szepnęła Jagienka — gǳie kaczki zimu ą, ale i w eziorku
woda eno¹⁰⁰⁵ z brzegu na wielkie mrozy zamarza. Obacz, ako dymi…

Zbyszko spo rzał przez łozinę i spostrzegł przed sobą akoby tuman mgły: było to
Odsta ane eziorko.

Jagienka znów przyłożyła palec do ust i po chwili doszli. ǲiewczyna pierwsza wczoł-
gnęła się cicho na grubą starą wierzbę, pochyloną całkiem nad wodą. Zbyszko poszedł
za e przykładem i przez długi czas leżeli spoko nie, nie wiǳąc przed sobą nic z powodu
mgły, słysząc tylko żałośliwy pisk cza ek i rybitew nad głowami. Wreszcie ednak po-
wiał wiatr, zaszeleścił łoziną, żółcie ącymi liśćmi wierzb, i odsłonił zapadłą toń eziorka,
zmarszczoną nieco od powiewu i pustą.

— Nie widać? — szepnął Zbyszko.
— Nie widać. Cicha !…
Jakoż po chwili wiatr opadł i nastała cisza zupełna. Wówczas na powierzchni wody Polowanie

zaczerniała edna głowa, potem druga — a wreszcie znacznie bliże spuścił się do wody
z brzegu duży bóbr ze świeżo uciętą gałęzią w pysku i począł płynąć wśród rzęsy i kaczeńca,
podnosząc paszczę w górę i holu ąc gałąź przed sobą. Zbyszko, leżąc na pniu poniże
Jagienki, u rzał nagle, ak łokcie e poruszyły się cicho, a głowa pochyliła się ku przodowi:
widocznie mierzyła¹⁰⁰⁶ do zwierza, który nie pode rzewa ąc żadnego niebezpieczeństwa,
przepływał nie dale niż na pół strzelenia ku niezarosłe toni.

Wreszcie zawarczała cięciwa kuszy, a ednocześnie głos Jagienki zawołał:
— Jest! est!…
Zbyszko wdrapał się w mgnieniu oka wyże i spo rzał przez gałęzie na wodę: bóbr

to zanurzał się, to wypływał na powierzchnię, koziołku ąc przy tym i ukazu ąc chwilami
aśnie szy od grzbietu brzuch.

— Dobrze dostał! zaraz się uspokoi! — rzekła Jagienka.
I zgadła, gdyż ruchy zwierza stawały się coraz słabsze, a po upływie edne zdrowaśki

spłynął na powierzchnię brzuchem do góry.
— Pó dę po niego — rzekł Zbyszko.
— Nie chodź. Tu z brzegu est mułu na kilku chłopów. Kto nie wie, ak sobie pora-

ǳić, utopi się na pewno.
— To akże go dostaniem?
— Już on wieczorem bęǳie w Bogdańcu, niech cię o to głowa nie boli: a nam czas

do domu…
— Aleś go dobrze ustrzeliła!
— Ba! nie pierwszego!…
— Inne ǳiewki bo ą się i spo rzeć na kuszę, a z taką to choćby całe życie po boru Las, Broń

choǳić!…

¹⁰⁰¹pójdem — ǳiś popr.: pó dę. [przypis edytorski]
¹⁰⁰²szczerk — ilasta gleba. [przypis edytorski]
¹⁰⁰³łozina (daw.) — zarośla wierzbowe. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁴oparzelisko — niezamarza ące zimą torfowisko, nad którym unoszą się opary (stąd nazwa). [przypis edy-

torski]
¹⁰⁰⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁶mierzyć — tu: celować. [przypis edytorski]
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Jagienka, słysząc tę pochwałę, uśmiechnęła się z radości, ale nie odrzekła nic, i po-
szli tą samą drogą przez łozinę. Zbyszko począł wypytywać o żeremia¹⁰⁰⁷ bobrowe, ona
zaś opowiadała mu, ile est bobrów na Moczydołach, ile na Zgorzelicach i ak sobie po
eziorkach i strugach bobru ą.

Nagle ednak uderzyła się dłonią po biodrze.
— Ot! — zawołała — zabaczyłam¹⁰⁰⁸ grotów na wierzbie. Czeka !
I nim zdążył odpowieǳieć, że sam po nie pó ǳie, skoczyła ak sarna z powrotem, a po

chwili znikła mu z oczu. Zbyszko czekał i czekał, aż wreszcie począł się ǳiwić, dlaczego
e tak długo nie ma.

— Chyba pogubiła groty i szuka ich — rzekł sobie — ale pó dę, obaczę, czy e się
co nie stało…

Zaledwie ednak przeszedł parę kroków, gdy ǳiewczyna z awiła się przed nim z kuszą
w ręku, ze śmie ącą się rumianą twarzą i z bobrem na plecach.

— Dla Boga! — zawołał Zbyszko — a ty akeś go wyłowiła?
— Jak? wlazłam do wody i tyla! mnie nie pierwszyzna, a ciebie nie chciałam puścić,

bo kto tam nie wie, ak pływać, zaraz go muł wciągnie.
— A am ci tu czekał ak kto głupi! Chytra z ciebie ǳiewka.
— No to i co? Miałam się przy tobie rozǳiewać¹⁰⁰⁹ czy ak?
— Toś i grotów nie zapomniała?
— A nie, eno chciałam cię odwieść od brzegu.
— Ba, a żebym tak za tobą poszedł, to bym dopiero ǳiwo zobaczył. Byłoby się nad

czym cudować! He !…
— Cicha !
— Jak mi Bóg miły, takem uż szedł.
— Cicha !…
Po chwili zaś, chcąc widocznie odwrócić rozmowę, rzekła:
— Wyżmĳ mi warkocz, bo mi okrutnie plecy moczy.
Zbyszko chwycił edną ręką warkocz blisko głowy, drugą zaś począł go wykręcać,

mówiąc przy tym:
— Na lepie go rozpleć, to wiatr zaraz wysuszy.
Lecz ona nie chciała tego uczynić z powodu gęstwiny, przez którą musieli się prze-

ǳierać. Zbyszko wziął teraz bobra na plecy, Jagienka zaś, idąc na przeǳie, mówiła:
— Prędko teraz Maćko wyzdrowie e, bo na rany nie masz nad niedźwieǳie sadło do

środka, a bobrowy skrom na wierzch. Za akie dwie nieǳiele¹⁰¹⁰ na koń bęǳie siadał.
— Da że mu Boże! — odrzekł Zbyszko. — Czekam też tego ak zbawienia, bo mi

nĳak od chorego od eżdżać, a ciężko mi tu sieǳieć.
— Ciężko ci tu sieǳieć? — spytała Jagienka. — Czemu to?
— To ci nic Zych nie mówił o Danusi?
— Coś mi tam mówił… Wiem… ona cię nałęczką¹⁰¹¹ nakryła… wiem!… Mówił mi

także, że każdy rycerz śluby akoweś czyni, że bęǳie swo e panie ¹⁰¹² służył… Ale powia-
dał, że to nic — taka służba… bo poniektóry, choć żeniaty¹⁰¹³, a też akowe ś pani służy.
A ta Danusia, Zbyszku, to co? — powiada !… co ona Danusia?

I przysunąwszy się blisko, podniosła oczy i poczęła patrzeć z wielkim niepoko em
w ego twarz, on zaś, nie zwróciwszy na mnie sze uwagi na e trwożny głos i spo rzenie,
rzekł:

— Pani ci to est mo a, ale i kochanie na mile sze. Nie mówię a tego nikomu, ale Miłość niespełniona
tobie powiem akoby właśnie siostrze, bo się od małego znamy. Poszedłby a za nią za
ǳiewiątą rzekę i za ǳiewiąte morze, do Niemców i do Tatarów, gdyż nie ma takie drugie
w caluśkim świecie. Niech stryk w Bogdańcu sieǳi, a a zaś przed się ku nie powędru ę…

¹⁰⁰⁷żeremie — konstrukc a z gałęzi, mchu i szlamu, budowana przez bobry, w które roǳą one młode. [przypis
edytorski]

¹⁰⁰⁸zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁹rozǳiewać (daw.) — rozbierać. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁰nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
¹⁰¹¹nałęczka (daw.) — chusta służąca ako przepaska na głowę. Przypomnienie momentu uratowania Zbyszka

od egzekuc i przez Danuśkę. [przypis edytorski]
¹⁰¹²paniej — ǳiś popr.: pani. [przypis edytorski]
¹⁰¹³żeniaty — ǳiś popr.: żonaty. [przypis edytorski]
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Co mi ta bez nie Bogdaniec, co statek¹⁰¹⁴, co stada, co opatowe bogactwa! Siądę, ot na
koń i na zamry¹⁰¹⁵ po adę, a tak mi dopomóż Bóg, ako że to, com e ślubował, spełnię,
chyba że wprzódy sam legnę.

— Nie wieǳiałam… — odparła głucho Jagienka.
Zbyszko zaś począł e opowiadać, ako się z Danusią w Tyńcu poznali, ak e zaraz

ślubował, i wszystko, co nastąpiło potem, więc swo e uwięzienie, ratunek, aki mu dała
Danusia, Jurandową odmowę, pożegnanie, swo e tęsknoty i wreszcie radość z tego, że
po wyzdrowieniu Maćka bęǳie mógł echać do kochane ǳiewczyny, by spełnić, co e
obiecał. Opowiadanie przerwał mu dopiero widok pachołka z końmi, który czekał na
skra u lasu.

Jagienka siadła zaraz na koń i poczęła się żegnać ze Zbyszkiem.
— Niech pachołek eǳie z bobrem za tobą, a a nawrócę do Zgorzelic.
— A to nie po eǳiesz do Bogdańca? Zych tam est.
— Nie. Tatulo mieli wrócić i mnie kazali.
— No, to Bóg ci zapłać za bobra.
— Z Bogiem…
I po chwili Jagienka została sama. Jadąc przez wrzosy ku domowi, czas akiś oglądała Łzy

się za Zbyszkiem, a gdy znikł wreszcie za drzewami, zakryła oczy dłonią, akby chroniąc
się od blasku słońca. Wkrótce ednak spod ręki poczęły e spływać po policzkach łzy
wielkie i padać edna za drugą ak groch na siodło i grzywę końską.
  
Po rozmowie ze Zbyszkiem Jagienka przez trzy dni nie ukazywała się w Bogdańcu, ato-
li¹⁰¹⁶ czwartego wpadła z wiadomością, że opat¹⁰¹⁷ przy echał do Zgorzelic. Maćko przy ął
nowinę z pewnym wzruszeniem. Miał on wprawǳie z czego spłacić sumę zastawną, a na-
wet wyliczył, że dość mu zostanie na pomnożenie osadników, zaprowaǳenie stad i inne
potrzeby gospodarskie, niemnie ednak dużo w całe sprawie zależało od życzliwości bo-
gatego krewnego, który mógł na przykład chłopów, osaǳonych przez się na źrebiach¹⁰¹⁸,
zabrać albo zostawić, i tym samym zniżyć albo powiększyć wartość ma ątku.

Wypytał zatem Maćko barǳo dokładnie Jagienkę o opata, aki przy echał: wesół czy
chmurny, co o nich mówił i kiedy z eǳie do Bogdańca? — ona zaś odpowiadała mu
roztropnie na pytania, stara ąc się pokrzepić go i uspokoić we wszystkim.

Mówiła, iż opat przy echał zdrów i wesół, ze znacznym pocztem, w którym prócz
zbro nych pachołków było kilku kleryków-wagantów¹⁰¹⁹ i rybałtów¹⁰²⁰, że pośpiewu e
z Zychem i rad poda e ucha pieśniom, nie tylko duchownym, lecz i świeckim. Zauważyła
też, że rozpytywał z wielką troskliwością o Maćka, a opowiadań Zychowych o przepra-
wach¹⁰²¹ Zbyszka w Krakowie chciwie słuchał.

— Sami na lepie wiecie, co wam czynić należy — rzekła w końcu mądra ǳiewczyna
— ale a tak myślę, iże wypadałoby Zbyszkowi zaraz echać, starszego krewnego powitać,
nie czeka ąc, aż on pierwszy do Bogdańca z eǳie.

Maćkowi trafiła ta rada do przekonania, więc kazał przywołać Zbyszka i rzekł mu:
— Przybierz się pięknie i po eǳiesz pod nogi opata pod ąć, cześć mu wyrząǳić, aby

i on cię umiłował.
Następnie zwrócił się do Jagienki:
— Nie ǳiwowałbym się, choćbyś była głupia, boś od tego niewiasta, ale że rozum Mądrość, Mizoginia

masz, to się ǳiwu ę. Powieǳże mi, ako mam na lepie opata ugościć i czym go ucieszyć,
gdy tu przy eǳie?

¹⁰¹⁴statek — dostatek. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁵na zamry (daw.) — ryzyku ąc zamęczenie konia. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁶atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁷opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁸źreb — dawna miara powierzchni ziemi. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁹wagant — śrdw. kleryk lub żak, ży ący w sposób prowokacy nie swobodny, często za mu ący się twórczością

poetycką bądź aktorstwem. [przypis edytorski]
¹⁰²⁰rybałt — wędrowny muzyk lub śpiewak. [przypis edytorski]
¹⁰²¹przeprawy — tu: przygody. [przypis edytorski]
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— Co do adła, sam powie, na co ma ochotę; lubi on dobrze pod eść, ale byle dużo
było szaanu, to i nie przebreǳa¹⁰²².

Maćko, słysząc to, porwał się za głowę.
— Skąd a mu szaanu wezmę!…
— Przywiozłam — rzekła Jagienka.
— A bogda się takie ǳiewki na kamieniu roǳiły! — zawołał uradowany Maćko. —

I ku oczom to miłe, i gospodarne, i roztropne, i luǳiom życzliwe! He ! żebym tak był
młody, zaraz bym cię brał!…

Na to Jagienka spo rzała nieznacznie na Zbyszka i westchnąwszy cicho, mówiła dale :
— Przywiozłam też i kości, i kubek, i sukno, bo on po każdym eǳeniu rad się kośćmi

zabawia¹⁰²³.
— Miał ten obycza i drzewie ¹⁰²⁴, a gniewliwy¹⁰²⁵ przy tym bywał okrutnie.
— Gniewliwy to on ci i teraz bywa; nieraz kubkiem o ziemię praśnie i precz za drzwi Gniew, Śmiech

do pola¹⁰²⁶ wyskoczy. Ale potem śmie ący się wraca i sam pierwszy nad swoim gniewem
wyǳiwia… Wy go przecie znacie… Jeno¹⁰²⁷ mu się nie przeciwić, to nie ma lepszego
człowieka na świecie.

— A kto by mu się tam sprzeciwiał, kiedy on i rozum ma od innych większy!
Tak to oni ze sobą rozmawiali, gdy tymczasem Zbyszko przebierał się w alkierzu¹⁰²⁸.

Wyszedł wreszcie tak piękny, że Jagienkę aż olśniło, zupełnie ak wówczas, gdy pierwszy
raz przy echał w swo e białe ace¹⁰²⁹ do Zgorzelic. Ale tym razem zd ął ą głęboki żal na
myśl, że ta ego uroda nie dla nie i że on inną umiłował.

Maćko zaś rad był, pomyślał bowiem, że opat¹⁰³⁰ pewno sobie Zbyszka upodoba i przy
układach nie bęǳie czynił trudności. Ucieszył się nawet tą myślą tak dalece, iż postanowił
echać razem.

— Każ mi wymościć wóz — rzekł do Zbyszka — mogłem echać z Krakowa aże do
Bogdańca z żeleźcem¹⁰³¹ mięǳy żebrami, to mogę teraz bez żeleźca do Zgorzelic.

— Byle was nie zamroczyło — rzekła Jagienka.
— E , nic mi nie bęǳie, bo uż czu ę w sobie moc. A choćby mnie ta trochę i za-

mroczyło, bęǳie wieǳiał opat, akom ku niemu śpieszył, i tym ho nie szym się okaże.
— Milsze mi wasze zdrowie niż ego ho ność — ozwał się Zbyszko.
Lecz Maćko uparł się i postawił na swoim. Po droǳe stękał trochę, nie przestawał

ednak dawać Zbyszkowi nauk, ak się ma zachować w Zgorzelicach, szczególnie zaś
zalecał mu posłuszeństwo i pokorę wobec możnego krewnego, który nigdy nie znosił
na mnie szego oporu.

Przy echawszy do Zgorzelic, znaleźli Zycha i opata na przyłapie¹⁰³², spogląda ących
przed się na pogodny świat Boży i popĳa ących wino. Za nimi, pod ścianą, sieǳiało rzę-
dem na ławie sześciu pocztowych¹⁰³³, w tym dwóch rybałtów i eden pątnik¹⁰³⁴, którego
łatwo było rozeznać po zakrzywionym kĳu, obońce¹⁰³⁵ u pasa i po małżowinach naszy-
tych na ciemne opończy. Inni wyglądali na kleryków, albowiem głowy mieli z wierzchu
pogolone, oǳież ednakże nosili świecką, pasy z bycze skóry, a przy boku kordy¹⁰³⁶.

Na widok Maćka, który za echał na wozie, ruszył się żywo¹⁰³⁷ Zych, opat zaś, wi-
docznie bacząc na swą duchowną godność, został na mie scu, począł tylko coś mówić do

¹⁰²²przebreǳać — tu: wybrzyǳać. [przypis edytorski]
¹⁰²³zabawiać się kośćmi — grać w kości. [przypis edytorski]
¹⁰²⁴drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
¹⁰²⁵gniewliwy (daw.) — skłonny do gniewu. [przypis edytorski]
¹⁰²⁶do pola — na zewnątrz (por. ǳisie sze małopolskie ”na pole”). [przypis edytorski]
¹⁰²⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰²⁸alkierz — izba narożna, często reprezentacy na. [przypis edytorski]
¹⁰²⁹jaka (daw.) — roǳa okrycia wierzchniego. [przypis edytorski]
¹⁰³⁰opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁰³¹żeleźce (daw.) — grot. [przypis edytorski]
¹⁰³²przyłap a. przyłapa— płytka podcień ze słupów drewnianych ustawionych bezpośrednio przy ścianie domu.

[przypis edytorski]
¹⁰³³pocztowy — tu: osoba należąca do pocztu. [przypis edytorski]
¹⁰³⁴pątnik (daw.) — pielgrzym. [przypis edytorski]
¹⁰³⁵obońka — płaska beczułka do przewożenia płynów. [przypis edytorski]
¹⁰³⁶kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
¹⁰³⁷żywo (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
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swoich kleryków, których eszcze kilku wysypało się przez otwarte drzwi izby. Zbyszko
i Zych wprowaǳili pod ręce słabego Maćka na przyłap¹⁰³⁸.

— Trocha eszcze nie mogę — rzekł Maćko, cału ąc opata w rękę — alem przy echał,
aby się wam, dobroǳie owi mo emu, pokłonić, za gospodarstwo w Bogdańcu poǳięko-
wać i o błogosławieństwo poprosić, które grzesznemu człowiekowi na potrzebnie sze.

— Słyszałem, żeście zdrowsi — rzekł opat, ściska ąc go za głowę — i żeście się do
grobu nasze nieboszczki królowe ofiarowali.

— Bo nie wieǳąc, do którego świętego się udać, do nie się udałem.
— Dobrzeście uczynili! — zawołał zapalczywie opat — lepsza ona od innych i niechby

e który śmiał pozazdrościć!
I w edne chwili gniew wystąpił mu na oblicze, policzki napłynęły krwią, oczy poczęły

się iskrzyć.
Znali tę ego zapalczywość obecni, więc Zych począł się śmiać i wołać:
— Bĳ, kto w Boga wierzy!
Opat zaś odsapnął rozgłośnie, potoczył oczyma po obecnych, za czym roześmiał się,

równie nagle ak poprzednio wybuchnął i spo rzawszy na Zbyszka, zapytał:
— A to wasz bratanek i mó krewniak?
Zbyszko pochylił się i ucałował go w rękę.
— Małego wiǳiałem; nie poznałbym! — mówił opat. — Pokaż się eno¹⁰³⁹!
I począł go oglądać od stóp do głowy bystrymi oczyma, a wreszcie rzekł:
— Zbyt uroǳiwy! panna to, nie rycerz!
Na to Maćko:
— Brali tę pannę Niemce w taniec, ale co ci ą który wziął, wnet się wykopyrtnął¹⁰⁴⁰

i uż nie wstał.
— I kuszę bez pokrętki¹⁰⁴¹ napnie! — zawołała nagle Jagienka.
Opat zwrócił się ku nie :
— A ty tu czego?
Ona zaś zaczerwieniła się tak, że aż szy a i uszy e stały się różowe, i odrzekła ogromnie

zmieszana:
— Bom wiǳiała…
— Strzeżże się, by cię przypadkiem nie ustrzelił; musiałabyś się bez trzy kwartały¹⁰⁴² Śmiech

goić…
Na to rybałtowie, pątnik i klerycy-waganci¹⁰⁴³ wybuchnęli ednym gromkim śmie-

chem, od którego Jagienka stropiła się¹⁰⁴⁴ do reszty, tak że opat ulitował się nad nią
i podniósłszy ramię, ukazał e olbrzymi rękaw swe sukni.

— Pochowa się, ǳiewucho — rzekł — bo ci krew z agód¹⁰⁴⁵ tryśnie.
Tymczasem Zych usaǳił Maćka na ławie i kazał przynieść wina, po które skoczyła

Jagienka. Opat zwrócił oczy na Zbyszka i począł tak mówić:
— Dość krotochwil¹⁰⁴⁶! Nie dla sromoty¹⁰⁴⁷ a cię do ǳiewki porównał, eno z we-

sołości dla two e urody, które i nie edna ǳiewka mogłaby pozazdrościć. Ale wiem, żeś
chłop na schwał! Słyszałem i o twoich uczynkach pod Wilnem, i o Fryzach¹⁰⁴⁸, i o Kra-
kowie. Powiadali mi Zych o wszystkim — rozumiesz!…

Tu począł patrzeć przenikliwie w oczy Zbyszka i po chwili ozwał się znowu:
— Iżeś trzy pawie czuby poprzysiągł, to ich sobie szuka ! Chwalebny to est i Bogu

miły uczynek nieprzy aciół naszego plemienia ścigać… Ale eżeliś — i co innego przy tym

¹⁰³⁸przyłap a. przyłapa— płytka podcień ze słupów drewnianych ustawionych bezpośrednio przy ścianie domu.
[przypis edytorski]

¹⁰³⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁰wykopyrtnąć się — przewrócić się. [przypis edytorski]
¹⁰⁴¹pokrętka — tu: korba. [przypis edytorski]
¹⁰⁴²trzy kwartały — ǳiewięć miesięcy. [przypis edytorski]
¹⁰⁴³wagant — śrdw. kleryk lub żak, ży ący w sposób prowokacy nie swobodny, często za mu ący się twórczością

poetycką bądź aktorstwem. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁴stropić się (daw.) — zakłopotać się, stracić pewność siebie. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁵jagody — tu: policzki. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁶krotochwila (daw.) — żart. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁷sromota (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁸Fryz a. Fryzyjczyk — mieszkaniec Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze

Niemiec, Danii i Holandii. [przypis edytorski]
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ślubował, to wieǳ, że cię tu na poczekaniu mogę od onych ślubów rozwiązać, bo takową
moc mam.

— He ! — rzekł Zbyszko — ak człowiek co Panu Jezusowi w duszy obiecał, to akaż
moc może go od tego rozwiązać?

Usłyszawszy to, Maćko spo rzał z pewną obawą na opata, lecz on widocznie był w wy-
bornym humorze, gdyż zamiast wybuchnąć gniewem pogroził wesoło palcem Zbyszkowi
i rzekł:

— To ci mądrala! Bacz¹⁰⁴⁹, by ci się nie przygoǳiło to, co Niemcowi Beyhardowi.
— A co mu się przygoǳiło? — spytał Zych.
— A spalili go na stosie.
— Za co?
— Bo gadał, że świecki człek potrafi tak samo ta emnice boskie wyrozumieć ako

i osoba duchowna.
— Surowie ci go pokarali!
— Ale słusznie! — zagrzmiał opat — gdyż przeciw Duchowi Świętemu pobluźnił.

Cóż to sobie myślicie! Może-li człek świecki co z ta emnic boskich wymiarkować?
— Nĳak nie może! — ozwali się zgodnym chórem wędrowni klerycy.
— A wy, „szpylmany¹⁰⁵⁰”, cicho sieǳieć! — rzekł opat — boście też żadni duchowni,

choć głowy macie pogolone.
— Nie szpylmany my uż ni goliardowie¹⁰⁵¹, eno wasze miłości dworzanie — od-

powieǳiał eden z nich, zagląda ąc w tymże czasie do duże konwi¹⁰⁵², od które z daleka
bił zapach słodu¹⁰⁵³ i chmielu.

— Patrzcie!… mówi akoby z beczki! — zawołał opat. — He , ty kudłaty! A czego
do konwi zaglądasz? Łaciny tam na dnie nie zna ǳiesz.

— Ja też nie łaciny szukam, edno piwa, którego nie mogę naleźć.
Opat zaś zwrócił się do Zbyszka, który ze zǳiwieniem spoglądał na tych dworzan,

i rzekł:
— Wszystko to clerici scholares¹⁰⁵⁴, choć każdy wolał prasnąć książkę, a chycić¹⁰⁵⁵

lutnię¹⁰⁵⁶ i z nią włóczyć się po świecie. Przygarnąłem ich i żywię, bo cóż mam robić?
Nicponie i powsinogi wierutne, ale umie ą śpiewać i trochę służby Boże liznęli, więc
mam z nich przy kościele pożytek, a w potrzebie i obronę, bo niektórzy sierǳite¹⁰⁵⁷
pachołki! Ten tu pątnik prawi, że był w Ziemi Święte , ale próżno byś go pytał o akowe
morza alibo kra e, bo on tego nawet nie wie, ak cesarzowi greckiemu na imię i w którym
mieście mieszka.

— Wieǳiałem — odrzekł ochrypłym głosem pątnik — ale ak mnie wzięła ybra¹⁰⁵⁸
na Duna u trząść, tak i wszystko wytrzęsła.

— Na barǳie się mieczom ǳiwu ę — rzekł Zbyszko — bo takich nigdy u wędrow- Broń
nych kleryków nie wiǳiałem.

— Im wolno — rzekł opat — gdyż nie ma ą święceń, a że a także kord¹⁰⁵⁹ przy boku
noszę, to nie ǳiwota. Rok temu pozwałem Wilka z Brzozowe na udeptaną ziemie o te
bory, przez któreście prze eżdżali do Bogdańca. Nie stawił się…

— Jakoże miał duchownemu stawać? — przerwał Zych.
Na to zaperzył się¹⁰⁶⁰ opat i uderzywszy pięścią w stół, zawołał:
— Gdym we zbroi, to a nie ksiąǳ, eno ślachcic!… A on nie stanął, bo mnie wolał Prawo

z pachołkami nocą w Tulczy na echać. Ot, dlaczego kord przy boku noszę!… Omnes leges,

¹⁰⁴⁹baczyć (daw.) — uważać. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁰szpylman a. szpilman (z niem.) — gra ek. [przypis edytorski]
¹⁰⁵¹goliard (śrdw.) — wędrowny bard. [przypis edytorski]
¹⁰⁵²konew (daw.) — duże naczynie. [przypis edytorski]
¹⁰⁵³słód — skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż, eden z surowców do produkc i piwa. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁴clerici scholares (łac. forma M. lm.) — klerycy-studenci. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁵chycić — ǳiś popr.: chwycić. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁶lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁷sierǳity a. sierǳisty — groźny. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁸frybra (daw.) — febra, gorączka. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁹kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁰zaperzyć się — unieść się gniewem. [przypis edytorski]
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omniaque iura vim vi repellere cunctisque sese defensare permittunt!¹⁰⁶¹ Ot, dlaczego i im
dałem miecze.

Umilkli, zasłyszawszy łacinę, Zych, Maćko i Zbyszko i schylili głowy przed mądrością
opata, gdyż żaden ni ednego słowa nie wyrozumiał; on zaś toczył eszcze czas akiś wokoło
gniewnymi oczyma, a wreszcie rzekł:

— Kto go wie, czy on i tu na mnie napadnie?
— Owa! niech eno napadnie — zawołali wędrowni klerycy, chwyta ąc za ręko eść

mieczów.
— A niechby napadł! Cni się¹⁰⁶² uż i mnie bez bitki.
— Nie uczyni on tego — rzekł Zych — pręǳe z pokłonem i zgodą przy ǳie. Borów

się uż wyrzekł, a o syna mu choǳi… Wiecie!… Ale niedoczekanie ego!…
Tymczasem opat uspokoił się i rzekł:
— Młodego Wilka wiǳiałem, ako pił z Cztanem z Rogowa w gospoǳie w Krześni.

Nie uznali¹⁰⁶³ nas zrazu, było ciemno — i precz¹⁰⁶⁴ uraǳali o Jagience.
Tu zwrócił się do Zbyszka:
— I o tobie.
— A oni czego ode mnie chcieli?
— Oni od ciebie niczego nie chcieli, eno nie po myśli im to, iż est w pobliżu Zgo-

rzelic trzeci. Tak tedy mówi Cztan do Wilka: „Jak mu skórę wygarbu ę¹⁰⁶⁵, to przestanie
być gładki”. A Wilk mówi: „Może się nas bęǳie bo ał¹⁰⁶⁶, a nie, to mu gnaty w mig
połamię!” A potem poczęli się oba upewniać, że się bęǳiesz bo ał.

Usłyszawszy to, Maćko spo rzał na Zycha, Zych na niego, i oblicza obu przybrały
wyraz chytry i radosny. Żaden nie był pewny, czy opat słyszał istotnie taką rozmowę,
czy też zmyśla dlatego edynie, by Zbyszkowi dodać bodźca; natomiast rozumieli oba ,
a zwłaszcza zna ąc dobrze Zbyszka Maćko, że nie było na świecie lepszego sposobu, aby
go popchnąć do Jagienki.

A opat akby umyślnie dodał:
— I po prawǳie, morowe to chłopy!…
Zbyszko zaś nie pokazał po sobie nic, tylko począł pytać Zycha akimś akby nieswoim

głosem:
— A to utro nieǳiela?
— Nieǳiela.
— Na mszę świętą zaś po eǳiecie?
— Ano!…
— Dokąd? do Krześni?
— Bo na bliże . Gǳieżbyśmy echali?
— No, to dobrze!

 
Zbyszko, dogoniwszy Zycha i Jagienkę adących w towarzystwie opata¹⁰⁶⁷ i ego klery-
ków do Krześni, przyłączył się do nich i echał razem, choǳiło mu bowiem o to, by
dowieść opatowi, że się ni Wilka z Brzozowe , ni Cztana z Rogowa nie lęka i chować się
przed nimi nie myśli. Zǳiwiła go znów w pierwsze chwili uroda Jagienki, bo chociaż
nieraz widywał ą i w Zgorzelicach, i w Bogdańcu przybraną pięknie do gości, ale nigdy
tak, ak teraz do kościoła. Oǳież miała z czerwonego sukna podbitą gronosta ami¹⁰⁶⁸, Stró
czerwone rękawiczki i gronosta owy, naszyty złotem kapturek na głowie, spod którego
wysuwały się na ramiona dwa warkocze. Nie sieǳiała też na koniu po męsku, ale na
wysokim siodle z poręczą i z ławeczką pod stopy, które ledwie było widać spod długie

¹⁰⁶¹Omnes leges, omniaque iura vim vi repellere cunctisque sese defensare permittunt! (łac.) — Wszystkie prawa
i zwycza e pozwala ą siłę odpierać siłą, oraz się bronić. [przypis edytorski]

¹⁰⁶²cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
¹⁰⁶³uznać — tu: poznać. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁴precz — tu chyba: dale . [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁵garbować skórę — preparować skórę zwierzęcą tak, by była odpornie sza na warunki pogodowe. Tu przen.

pobić. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁶bojać się — ǳiś popr.: bać się. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁷opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁸gronostaj — mały ssak z roǳiny łasicowatych a. cenne futro z niego. [przypis edytorski]
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i ułożone w równe zagiętki spódnicy. Zychowi, który pozwalał ǳiewczynie ubierać się
w domu w kożuch i ałowicze¹⁰⁶⁹ buty, choǳiło o to, by przed kościołem każdy poznał, iż
przy echała nie córka byle szarego włodyczki¹⁰⁷⁰ albo ścieciałki¹⁰⁷¹, lecz panna z możnego
rycerskiego domu. W tym celu konia e prowaǳiło dwóch wyrostków¹⁰⁷², przybranych
od dołu obcisło, od góry w buchaste¹⁰⁷³ szaty, akie nosili zwykle paziowie. Czterech
dworskich luǳi echało z tyłu, a z nimi opatowi klerycy, z kordami¹⁰⁷⁴ i lutniami¹⁰⁷⁵
przy pasach. Zbyszko poǳiwiał wielce cały orszak, szczególnie zaś Jagienkę, wygląda ącą
ak obrazek, i opata, który w czerwieni i z olbrzymimi rękawami u sukni wydawał mu się
ak aki podróżu ący książę. Na skromnie ze wszystkich przybrany był sam Zych, który
dbał o okazałość dla innych, dla siebie zaś tylko o wesołość i śpiewanie.

Zrównawszy się, echali w szeregu: opat, Jagienka, Zbyszko i Zych. Opat z początku
kazał śpiewać nabożne pieśni swoim szpylmanom¹⁰⁷⁶ — późnie atoli¹⁰⁷⁷, ma ąc ich dosyć,
począł rozmawiać ze Zbyszkiem, który z uśmiechem spoglądał na ego potężny kord, nie
mnie szy od dwuręcznych niemieckich brzeszczotów.

— Wiǳę — rzekł z powagą — że cudu esz się nad moim mieczem: wieǳ przeto, że
synody¹⁰⁷⁸ zezwala ą duchownym na miecze, a nawet na balisty¹⁰⁷⁹ i katapulty w podróży
— my zasie esteśmy w podróży. Wreszcie gdy O ciec Święty mieczów i czerwonych szat
księżom zabraniał, to pewnikiem myślał o luǳiach niskiego stanu, ślachcica bowiem Bóg
stworzył do broni, i kto by mu chciał ą od ąć, ten by się odwiecznym Jego wyrokom
przeciwiał.

— Wiǳiałem księcia mazowieckiego Henryka, który się w szrankach¹⁰⁸⁰ potykał — Grzech
odrzekł Zbyszko.

— Nie to mu się też gani, że się potykał — odpowieǳiał, podnosząc w górę palec opat
— ale to, że się ożenił, i do tego nieszczęśliwie, albowiem fornicariam¹⁰⁸¹ i bibulam¹⁰⁸²
wziął mulierem¹⁰⁸³ — która, ak mówią, Bacchum¹⁰⁸⁴ od młodości adorabat¹⁰⁸⁵, a do tego
i adultera¹⁰⁸⁶ była, z czego też nic dobrego wypaść nie mogło.

Tu aż zatrzymał konia i począł nauczać z większą eszcze powagą:
— Kto-li bo masz się żenić, czyli uxorem¹⁰⁸⁷ wybierać, masz baczyć, aby była bogobo - Kobieta

na, dobrych obycza ów, gospodarna i ochędożna¹⁰⁸⁸, co wszystko, oprócz O ców Kościoła,
eszcze ci i pewien pogański mędrzec imieniem Seneka¹⁰⁸⁹ poleca. A akoż uznasz, iżeś
dobrze utrafił, eśli nie znasz gniazda, z którego towarzyszkę dozgonną wybierasz? Albo-
wiem — inny mędrzec Pański powiada: Pomus non cadit absque arbore¹⁰⁹⁰… Jaki wół,
taka i skóra, aka mać, taka i córa… Z czego bierz, grzeszny człowiecze, tę naukę, abyś
nie w dalekości, ale w pobliżu żony szukał, bo eśli złą i y owną¹⁰⁹¹ dostaniesz, nieraz na

¹⁰⁶⁹jałowica — ałówka, młoda krowa. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁰włodyczka a. włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw rycerskich. [przypis edytorski]
¹⁰⁷¹ścierciałka — skartabella (od łac.) ex carta belli, prawem wo ny, szlachcic bez pełni praw stanowych. [przypis

edytorski]
¹⁰⁷²wyrostek (daw.) — chłopak. [przypis edytorski]
¹⁰⁷³buchasty (daw.) — szeroki, worowaty. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁴kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁵lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁶szpylman a. szpilman (z niem.) — muzyk, gra ek. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁷atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁸synod — zebranie duchowieństwa i świeckich, pode mu ące decyz e w sprawach kościelnych. [przypis edy-

torski]
¹⁰⁷⁹balista — roǳa broni miota ące . [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁰szranki — ogroǳenie placu, na którym odbywał się turnie , przenośnie: sam turnie . [przypis edytorski]
¹⁰⁸¹fornicaria (łac.) — kobieta lekkich obycza ów; tu B lp. fornicariam: kobietę lekkich obycza ów. [przypis

edytorski]
¹⁰⁸²bibula (łac.) — pĳaczka; tu B. lp. bibulam: pĳaczkę. [przypis edytorski]
¹⁰⁸³mulier (łac.) — kobieta; tu B. lp mulierem: kobietę. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁴Bacchus — rzymski bóg wina; tu B. lp. Bacchum: Bachusa. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁵adoro, adorare (łac.) — czcić, szanować; tu .os. lp cz.przesz. adorabat: czciła. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁶adultera (łac.) — cuǳołożnica. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁷uxor (łac.) — żona; tu B.lp. uxorem: żonę. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁸ochędożny (daw.) — porządny, umie ący utrzymać porządek. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁹Seneka — Luc usz Anneusz Seneka Młodszy (ok.  p.n.e.– n.e.), rzym. filozof stoicki, autor wielu

tekstów moralistycznych. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁰Pomus non cadit absque arbore (łac.) — niedaleko pada abłko od abłoni. [przypis edytorski]
¹⁰⁹¹fryjowny — chętny do zalotów. [przypis edytorski]
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nią zapłaczesz, ako płakał oto filozof, gdy mu swarliwa niewiasta aquam sordidam¹⁰⁹² na
głowę w gniewie wylała.

— In saecula saeculorum, amen¹⁰⁹³! — zagrzmieli ednym głosem wędrowni klerycy,
którzy odpowiada ąc tak zawsze opatowi, nie barǳo baczyli, czy odpowiada ą do sensu.

Wszyscy słuchali w wielkim skupieniu słów opata, ǳiwiąc się ego wymowie i bie-
głości w Piśmie, on zaś nie mówił rzekomo wprost do Zbyszka, owszem, więce zwracał
się do Zycha i Jagienki, akby szczególnie ich chciał zbudować. Jagienka ednak po ęła
widocznie, o co choǳi, gdyż spoglądała pilnie spod swoich długich rzęs na chłopaka,
który namarszczył brew i spuścił głowę niby głęboko rozważa ąc to, co słyszał.

Po chwili orszak ruszył dale , ale w milczeniu; dopiero gdy uż Krześnię było widać,
zmacał się opat po pasie, obrócił go ku przodowi, tak aby łatwo było chwycić za ręko eść
korda, i rzekł:

— A stary Wilk z Brzozowe pewnie z dobrym pocztem przy eǳie.
— Pewnie — potwierǳił Zych — ale coś tam słuǳy gadali, że zachorzał.
— A eden z moich kleryków słyszał, że ma na nas nastąpić¹⁰⁹⁴ przed gospodą po

kościele.
— Nie uczyniłby on tego bez zapowieǳi i zwłaszcza po mszy święte .
— Niech mu tam Bóg ześle upamiętanie. Ja wo ny z nikim nie szukam i krzywdy

cierpliwie znoszę.
Tu obe rzał się na swoich szpylmanów i rzekł:
— Nie wydobywać mi mieczów i pamiętać, żeście duchowni słuǳy, a dopiero gdyby

tamci pierwsi wydobyli, to w nich!
Zbyszko zaś, adąc wedle Jagienki, wypytywał ą ze swe strony o sprawy, o które mu

głównie choǳiło.
— Cztana i młodego Wilka zastaniem niechybnie w Krześni — mówił. — Pokażesz

mi ich z daleka, abym wieǳiał, którzy są.
— Dobrze, Zbyszku — odrzekła Jagienka.
— Przed kościołem i po kościele zapewne cię oni spotyka ą. Coże wówczas robią?
— Służą mi, ako umie ą.
— Nie będą ci ǳiś służyli, rozumiesz?
A ona odrzekła znów niemal z pokorą:
— Dobrze, Zbyszku.
Dalszą rozmowę przerwał im głos drewnianych kołatek, gdyż w Krześni nie było

eszcze ǳwonów. Po chwili do echali. Z tłumów czeka ących na mszę przed kościołem
wysunęli się natychmiast młody Wilk i Cztan z Rogowa, lecz Zbyszko uprzeǳił ich, ze-
skoczył z konia, nim zdołali dobiec, i chwyciwszy pod boki Jagienkę, zsaǳił ą z siodła,
po czym wziął za rękę i spogląda ąc na nich wyzywa ąco, prowaǳił do kościoła.

W przedsionku kościelnym czekał ich nowy zawód. Oba pospieszyli do kropielni- Obycza e
cy¹⁰⁹⁵ i oba zanurzywszy w nią ręce wyciągnęli e do ǳiewczyny. Lecz to samo uczynił
Zbyszko, ona zaś dotknęła ego palców, a następnie przeżegnała się i z nim razem weszła
do kościoła. Wtedy nie tylko młody Wilk, ale i Cztan z Rogowa, chociaż miał rozum
miałki¹⁰⁹⁶, domyślił się, iż to wszystko było uczynione umyślnie, i obydwóch ogarnął
gniew tak ǳiki, że aż włosy poczęły się im eżyć pod pątlikami¹⁰⁹⁷. Zachowali zaledwie Cmentarz, Gniew
tyle przytomności, że w gniewie nie chcieli, bo ąc się kary boskie , wchoǳić do kościoła;
natomiast Wilk wypadł z przedsionka i leciał ak szalony przez cmentarz mięǳy drze-
wami, sam nie wieǳąc dokąd. Cztan leciał za nim także nie wieǳąc, w akim to czyni
celu.

Zatrzymali się aż w rogu parkanu, gǳie leżały wielkie kamienie przygotowane pod
fundamenta ǳwonnicy, którą miano stawiać w Krześni. Tam Wilk, chcąc spęǳić złość,
która burzyła mu się aż pod szy ę w piersiach, chwycił za eden z głazów i ął nim potrząsać

¹⁰⁹²aquam sordidam (łac.) — brudną wodę. [przypis edytorski]
¹⁰⁹³In saecula saeculorum, amen (łac.) — na wieki wieków, amen. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁴nastąpić na kogoś (daw.) — zaatakować kogoś. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁵kropielnica — zbiornik na wodę święconą, umieszczany w przedsionku kościoła. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁶miałki — tu: pozbawiony większe wartości. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁷pątlik — siatka do podtrzymywania włosów. [przypis edytorski]
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ze wszystkich sił, co wiǳąc Cztan chwycił go także i po chwili poczęli oba toczyć go ze
wściekłością przez cały cmentarz, aż ku wrotom kościelnym.

Luǳie patrzyli na nich ze zǳiwieniem mniema ąc, że uczynili ślub akowyś i że w ten
sposób chcą się do budowy ǳwonnicy przyczynić. Lecz im wysiłek ów ulżył znacznie, tak
że oprzytomnieli oba , stali tylko blaǳi z natężenia, sapiąc i spogląda ąc na się niepewnym
wzrokiem.

Milczenie przerwał pierwszy Cztan z Rogowa.
— No i co? — spytał.
— A co? — odpowieǳiał Wilk.
— Zaraz-li go napadniem?
— Jakoże w kościele bęǳiesz napadał?
— Nie w kościele, eno¹⁰⁹⁸ po mszy.
— Z Zychem est — i z opatem. A toś zabaczył, co mówił Zych, że niech-li się

zdarzy bitka, obydwóch ze Zgorzelic wyżenie¹⁰⁹⁹. Gdyby nie to, byłbym ci dawno żebra
połomił¹¹⁰⁰.

— Albo a tobie! — odparł Cztan, ściska ąc swe potężne pięści.
I oczy poczęły im się skrzyć złowrogo, lecz wnet pomiarkowali oba , że teraz więce

im potrzeba zgody niż kiedykolwiek. Nieraz uż oni bili się z sobą, lecz zawsze ednali się
po bitce, bo chociaż rozǳielała ich miłość do Jagienki, ednak żyć bez siebie nie mogli
i tęsknili eden do drugiego zawsze. Obecnie zaś mieli wspólnego wroga i czuli oba , że
est to wróg okrutnie niebezpieczny.

Po chwili Cztan spytał:
— Co robić? Chyba mu zapowiedź¹¹⁰¹ posłać do Bogdańca?
Wilk, który był mądrze szy, nie wieǳiał ednakże na razie, co robić. Na szczęście

przyszły mu w pomoc kołatki, które ozwały się znowu na znak, iż nabożeństwo się po-
czyna. Więc rzekł:

— Co robić? Pó ść na mszę, a potem bęǳie, co Bóg da.
Ucieszył się z te rozumne odpowieǳi Cztan z Rogowa.
— Może ta Pan Jezus nas natchnie — rzekł.
— I pobłogosławi — dodał Wilk.
— Po sprawiedliwości.
I poszli do kościoła, a wysłuchawszy pobożnie nabożeństwa nabrali otuchy. Nie stra-

cili głów nawet wówczas, gdy Jagienka po mszy w przedsionku znowu przy ęła wodę
święconą z ręki Zbyszka. Na cmentarzu przy wrotach pod ęli pod nogi Zycha, Jagienkę,
a nawet i opata¹¹⁰², choć ten był nieprzy acielem starego Wilka z Brzozowe . Na Zbyszka
patrzyli wprawǳie spode łba, ale żaden nie warknął, chociaż serca skowytały im w pier-
siach z bólu, z gniewu i zazdrości, gdyż nigdy Jagienka nie wydawała im się tak cudną
i tak do królewny podobną. Dopiero gdy świetny orszak ruszył z powrotem i gdy z dala
doszła ich wesoła pieśń wędrownych kleryków, Cztan począł ocierać pot ze swych zaro-
słych policzków i parskać ak koń. Wilk zaś ozwał się, zgrzyta ąc zębami:

— Do gospody! do gospody! gorze¹¹⁰³ mi!…
Po czym pamięta ąc, co im poprzednio ulżyło, chwycili znów głaz i potoczyli go za-

palczywie na dawne mie sce.
Zbyszko zaś echał wedle Jagienki, słucha ąc pieśni opatowych szpylmanów, lecz gdy

u echali pięć albo sześć sta ań¹¹⁰⁴, zatrzymał nagle konia i rzekł:
— Ba, miałem dać na mszę za stry kowe zdrowie i zabaczyłem¹¹⁰⁵, wrócę się.
— Nie wraca ! — zawołała Jagienka — poślem ze Zgorzelic.
— Wrócę, a wy nie czeka cie na mnie. Z Bogiem!
— Z Bogiem! — rzekł opat. — Jedź!

¹⁰⁹⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁹wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁰połomił — ǳiś popr.: połamał. [przypis edytorski]
¹¹⁰¹zapowiedź — tu: wyzwanie na po edynek. [przypis edytorski]
¹¹⁰²opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹¹⁰³gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁴staje, stajanie — dawna miara odległości, etymologicznie: dystans, po przebiegnięciu którego koń musi się

zatrzymać i odpocząć. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁵zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
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I twarz mu poweselała, a gdy Zbyszko znikł im z oczu, trącił nieznacznie Zycha i rzekł:
— Rozumiecie?
— Co mam rozumieć?
— Pobĳe się w Krześni z Wilkiem i Cztanem, ako amen w pacierzu, ale tegom chciał Podstęp

i do tegom prowaǳił.
— To morowe chłopy! Jeszcze go poranią, i co z tego?
— Jak to co z tego? Jeśli za Jagienkę się pobĳe, to akże mu potem o te Jurandównie

myśleć? Jagienka ci mu odtąd bęǳie panią — nie tamta; tego zaś chcę, bo to mó krewny
i udał mi się!

— Ba, a ślubowanie?
— Na poczekaniu go rozgrzeszę! Zaliście nie słyszeli, żem to uż obiecał?
— Wasza głowa na wszystko poraǳi — odrzekł Zych.
Opat uradował się pochwałą, po czym przysunął się do Jagienki i zapytał:
— Czegożeś taka asobliwa¹¹⁰⁶?
Ona pochyliła się w siodle i chwyciwszy rękę opatową podniosła ą do ust:
— O cze krzestny, a może byście też podesłali z paru szpylmanów do Krześni.
— Po co? Popĳą mi się w gospoǳie i tyla.
— Ale może akowe zwaǳie przeszkoǳą.
Opat spo rzał e bystro w oczy i nagle rzekł ostro:
— A choćby go tam i zabili!
— To niech i mnie zabĳą! — zawołała Jagienka.
I gorycz, która nagromaǳiła się z żalem w e piersiach od czasu rozmowy ze Zbysz-

kiem, spłynęła teraz nagłym potokiem łez. Wiǳąc to, opat ob ął ramieniem ǳiewczynę,
tak że nakrył ą prawie całą swoim olbrzymim rękawem, i począł mówić:

— Nie bó się, córuchno, o nic. Zwada może się przygoǳić¹¹⁰⁷, ale przecie i tamci
są ślachtą, przeto go kupą nie napadną, eno na pole rycerskim obycza em pozwą, a uż
tam on da sobie rady, choćby się na raz z obydwoma miał potykać. A co do Jurandówny,
o które słyszałaś, to ci eno tyle rzekę, że drzewo na tamtą łożnicę w nĳakim boru nie
rośnie.

— Skoro mu tamta milsza, to i a o niego nie dbam! — odpowieǳiała przez łzy
Jagienka.

— To czegóż chlipiesz?
— Bo się o niego bo ę.
— Ot, babski rozum! — rzekł śmie ąc się opat.
Po czym schyliwszy się do ucha Jagienki począł mówić:
— Pomiarku się, ǳiewczyno, że choć cię i weźmie, to też nieraz zdarzy mu się po-

tykać, bo od tego ślachcic.
Tu schylił się eszcze niże i dodał:
— A weźmie cię — i to niezadługo, ako Bóg w niebie!
— Zaśby tam brał! — odpowieǳiała Jagienka.
A ednocześnie poczęła się uśmiechać przez łzy i spoglądać na opata, akby się go

chciała zapytać, skąd to wie.
A tymczasem Zbyszko wróciwszy do Krześni za echał wprost do księǳa, chciał bo-

wiem rzeczywiście dać na mszę za zdrowie Maćka; po załatwieniu zaś te sprawy udał się
wprost do gospody, w które spoǳiewał się znaleźć młodego Wilka z Brzozowe i Cztana
z Rogowa.

Jakoż zastał obydwóch, a oprócz tego pełno luǳi — i szlachty, i skartabellów¹¹⁰⁸,
i kmieciów, i kilku „sowizdrzałów¹¹⁰⁹” pokazu ących rozmaite niemieckie sztuki. W pierw-
sze chwili nie mógł ednakże nikogo rozeznać, gdyż okna karczmy z błonami z wołowych
pęcherzy mało przepuszczały światła — i dopiero gdy mie scowy pachołek dorzucił na
komin szczypek¹¹¹⁰ sosnowych, u rzał w kącie za łagwiami piwa włochaty pysk Cztana
i srogą, zapalczywą twarz Wilka z Brzozowe .

¹¹⁰⁶frasobliwy (daw.) — smutny. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁷przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się, przytrafić. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁸skartabella — szlachcic ex carta belli (łac.: prawem wo ny), bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁹sowizdrzał — tu: wędrowny błazen. [przypis edytorski]
¹¹¹⁰szczypka — szczapka, drewienko. [przypis edytorski]
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Wtedy począł iść zwolna ku nim, roztrąca ąc po droǳe luǳi i doszedłszy, uderzył
pięścią w stół, aż zagrzmiało w całe gospoǳie.

A oni podnieśli się natychmiast i ęli śpiesznie przekręcać na sobie skórzane pasy, nim
ednakże chwycili za ręko eści, Zbyszko rzucił na stół rękawicę i mówiąc przez nos, ak
mieli zwycza mówić rycerze przy wyzwaniu, ozwał się w następu ące, niespoǳiane dla
nikogo słowa:

— Pakliby¹¹¹¹ który z was dwóch albo z innych luǳi rycerskich w izbie będących
przeciwił się temu, iże na cudnie sza i na cnotliwsza ǳiewka na świecie est panna Danu-
ta Jurandówna ze Spychowa, tego pozywam na walkę konną albo pieszą do pierwszego
klęknięcia alibo¹¹¹² do ostatniego tchu.

Zdumieli się Wilk i Cztan, równie ak byłby zdumiał się opat, gdyby coś podobnego
usłyszał — i przez chwilę słowa nie mogli przemówić. Co to za panna? Im przecie o Ja-
gienkę, nie o nią choǳiło?… A eśli temu żbikowi nie o Jagienkę iǳie, to czego od nich
chce? Czemu ich rozsierǳił przed kościołem? Po co tu przyszedł i po co szuka z nimi za-
czepki? — Od tych pytań zrobiła im się w głowie taka kasza, że pootwierali szeroko usta,
Cztan zaś wytrzeszczył tak oczy, akby nie człowieka, ale akby akieś ǳiwo niemieckie
miał przed sobą.

Lecz bystrze szy Wilk, który znał nieco rycerskie zwycza e i wieǳiał, że nieraz innym
niewiastom rycerze służby ślubu ą, a z innymi się żenią, pomyślał, że i w tym wypadku
tak być może i że gdy zdarza się taka sposobność u ęcia się za Jagienką, to należy w lot
z nie skorzystać.

Więc wysunął się zza stołu i zbliżywszy się ze złowrogą twarzą do Zbyszka, zapytał:
— Jak to, psubracie, to nie Jagienka Zychówna na cudnie sza?
Za nim wysunął się Cztan — a luǳie poczęli się wokół nich kupić, bo uż wszystkim

było wiadomo, że się to na byle czym nie skończy.
 
Jagienka, wróciwszy do domu, wysłała natychmiast parobka do Krześni, aby dowieǳiał
się, czy w gospoǳie nie zaszła akowaś bitka albo czy kto kogo nie wyzwał. Ten ednakże,
dostawszy na drogę sko ca¹¹¹³, począł pić z księżymi sługami i nie myślał o powrocie.
Drugi, wysłany do Bogdańca, który miał zapowieǳieć Maćkowi przy azd opata, wrócił
spełniwszy polecenie i zarazem ozna mił, że wiǳiał Zbyszka zabawia ącego się ze starym
ǳieǳicem w kości.

Uspokoiło to w części Jagienkę, wieǳąc bowiem o doświadczeniu i sprawności Zbysz-
kowe , nie tyle bała się dla niego wyzwania, ile akowe ś doraźne ciężkie przygody
w karczmie. Miała też ochotę razem z opatem¹¹¹⁴ echać do Bogdańca, ale ów sprze-
ciwił się temu, pragnął bowiem rozmówić się z Maćkiem w sprawie zastawu i w inne ,
eszcze ważnie sze , przy które nie chciał mieć za świadka Jagienki.

Zresztą wybierał się na noc. Dowieǳiawszy się o szczęśliwym powrocie Zbyszka,
wpadł w wyborny humor i kazał swoim klerykom-wagantom¹¹¹⁵ śpiewać i hukać tak,
że aż się bór trząsł, a w samym Bogdańcu aż kmiecie¹¹¹⁶ wyglądali z chałup patrząc, czy
się nie pali albo czy nieprzy aciel nie nastąpił. Ale adący naprzód pątnik z krzywą la-
gą¹¹¹⁷ uspoka ał ich, iż to eǳie osoba duchowna wysokie godności — więc kłaniali mu
się, a niektórzy nawet kładli na piersi znak krzyża; on zaś wiǳąc, ak go szanu ą, echał
w dumie radosne , rad ze świata i pełen dla luǳi życzliwości.

Maćko i Zbyszko, zasłyszawszy krzyki i śpiewy, wyszli aż do wrót na ego spotkanie.
Niektórzy z kleryków bywali uż z opatem w Bogdańcu, ale byli i tacy, którzy przyłą-
czywszy się niedawno do kompanii, nie wiǳieli go dotychczas nigdy. Tym upadły serca
na widok nęǳnego domu, który nie mógł iść w porównanie z obszernym dworzyszczem

¹¹¹¹pakliby (daw.) — eśliby. [przypis edytorski]
¹¹¹²alibo — ǳiś popr.: albo. [przypis edytorski]
¹¹¹³skojec — średniowieczna moneta, / grzywny. [przypis edytorski]
¹¹¹⁴opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹¹¹⁵wagant — śrdw. kleryk lub żak, ży ący w sposób prowokacy nie swobodny, często za mu ący się twórczością

poetycką bądź aktorstwem. [przypis edytorski]
¹¹¹⁶kmieć — zamożny chłop, posiada ący własne gospodarstwo. [przypis edytorski]
¹¹¹⁷laga — kĳ, laska. [przypis edytorski]
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w Zgorzelicach. Skrzepił ich ednakowoż widok dymu dobywa ącego się przez słomiane
poszycie dachu, a zwłaszcza nabrali całkiem otuchy, gdy wszedłszy do izby, poczuli za-
pach szaanu i rozmaitych mięsiw, a zarazem spostrzegli dwa stoły pełne cynowych mis,
eszcze wprawǳie pustych, ale tak ogromnych, iż każde oczy musiały poweseleć na ich
widok. Na mnie szym stole świeciła przygotowana dla opata misa cała srebrna i takaż
cudnie rzeźbiona łagiewka¹¹¹⁸, obie zdobyte razem z innymi skarbami na Fryzach¹¹¹⁹.

Maćko i Zbyszko poczęli zaraz prosić do stołu, lecz opat, który był dobrze pod adł
na od ezdnym w Zgorzelicach, odmówił, tym barǳie że za mowało go co innego. Od
pierwsze chwili przybycia spoglądał on bacznie, a zarazem niespoko nie na Zbyszka, akby
chciał śladów bitki na nim dopatrzyć, wiǳąc zaś spoko ną twarz młoǳianka, niecierpliwił
się widocznie, aż wreszcie nie mógł uż dłuże ciekawości swe pohamować.

— Pó ǳiemy do alkierza¹¹²⁰ — rzekł — o zastawie uraǳać. Nie przeciwcie się, bo
się zgniewam!

Tu zwrócił się do kleryków i zagrzmiał:
— A wy, cicho mi sieǳieć i pode drzwiami nie podsłuchiwać!
To rzekłszy, otworzył drzwi do alkierza, w które zaledwie mógł się pomieścić, i wszedł,

a za nim weszli Zbyszko i Maćko. Tam, gdy siedli na skrzyniach, opat zwrócił się do
młodego rycerza.

— Byłeś z nawrotem¹¹²¹ w Krześni? — zapytał.
— Byłem.
— No i co?
— A dałem na mszę za stry owe zdrowie, i tyla.
Opat poruszył się niecierpliwie na skrzyni.
„Ha! — pomyślał — nie spotkał się ni z Cztanem, ni z Wilkiem; może ich nie było,

a może ich nie szukał. Omyliłem się!” Ale zły był, że się pomylił i że go wyrachowanie
zawiodło, więc zaraz poczerwieniało mu oblicze i począł sapać.

— Gada my o zastawie! — rzekł po chwili. — Macie pieniąǳe?… bo ak nie, to
ǳieǳina mo a!…

Na to Maćko, który wieǳiał, ak z nim postępować, podniósł się w milczeniu, otwo-
rzył skrzynię, na które sieǳiał, wydobył z nie przygotowany uż widocznie worek z grzyw-
nami¹¹²² i rzekł:

— Uboǳyśmy luǳie, ale pieniąǳe mamy, i co się należy, to płacimy, ako stoi w „li-
ście¹¹²³” i akom znakiem krzyża świętego sam poświadczył¹¹²⁴. Jeżelibyście zasie chcieli
eszcze za porządki i za dobytek dopłaty, to też nie bęǳiem się sprzeczali, eno zapłacim,
co każecie, i pod nogi was, dobroǳie a naszego, pode miem.

To rzekłszy, pochylił mu się do kolan, a za nim uczynił też to samo Zbyszko. Opat,
który spoǳiewał się sporów i targów, wielce był takim postępowaniem zaskoczony, a na-
wet i nie całkiem rad¹¹²⁵, gdyż przy targach chciał stawiać różne swo e warunki, a tym-
czasem sposobność ominęła.

Więc odda ąc „list”, czyli kwit zastawny, na którym Maćko był znakiem krzyża pod-
pisany, rzekł:

— Czego mi o dopłacie prawicie¹¹²⁶?
— Bo nie chcem¹¹²⁷ darmoch brać — odpowieǳiał chytrze Maćko wieǳąc, że im

więce bęǳie się w tym wypadku sprzeczał, tym więce zyska.
Jakoż opat zaperzył się¹¹²⁸ w mgnieniu oka:

¹¹¹⁸łagiew (daw.) — naczynie podróżne. [przypis edytorski]
¹¹¹⁹Fryz a. Fryzyjczyk — mieszkaniec Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze

Niemiec, Danii i Holandii. [przypis edytorski]
¹¹²⁰alkierz (daw.) — izba narożna, często reprezentacy na. [przypis edytorski]
¹¹²¹z nawrotem — z powrotem. [przypis edytorski]
¹¹²²grzywna — śrdw. ednostka płatnicza, o wartości pół funta złota lub srebra. [przypis edytorski]
¹¹²³list — tu: kwit potwierǳa ący zastaw. [przypis edytorski]
¹¹²⁴jakom znakiem krzyża świętego sam poświadczył — znak krzyża stawiały na dokumentach osoby nieumie ące

pisać. [przypis edytorski]
¹¹²⁵rad (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
¹¹²⁶prawić (daw.) — mówić. [przypis edytorski]
¹¹²⁷chcem — ǳiś popr.: chcę. [przypis edytorski]
¹¹²⁸zaperzyć się — zdenerwować się. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Wiǳicie ich! Nie chcą od krewnych darmoch brać! Chleb luǳi boǳie¹¹²⁹! Nie
brałem pustki i nie odda ę pustki, a ak mi się spodoba i tym tu oto workiem prasnąć, to
i prasnę!

— Tego nie uczynicie! — zawołał Maćko.
— Nie uczynię? Ot mi wasz zastaw! ot mi wasze grzywny! Dałem, bo mo a łaska,

a choćby mi wola była na gościńcu ostawić, to wam do tego nic. Ot, ak nie uczynię!
To rzekłszy, porwał worek za zwitkę i grzmotnął nim o podłogę, aż z rozpękłego

płótna posypały się pieniąǳe.
— Bóg zapłać! Bóg wam zapłać, o cze i dobroǳie u! — począł wołać Maćko, który

tylko czekał na tę chwilę. — Od innego bym nie wziął, ale od krewniaka i duchownego
— wezmę…

Opat zaś spoglądał czas akiś groźnie to na niego, to na Zbyszka, wreszcie rzekł:
— Wiem ci a, choć i gniewa ący się, co robię; za czym trzyma cie, coście dostali, bo

to wam też zapowiadam, że więce ednego sko ca nie uwiǳicie.
— Nie spoǳiewaliśmy się i tego.
— Ale wieǳcie, że co po mnie zostanie, to weźmie Jagienka.
— I ziemię? — spytał naiwnie Maćko.
— I ziemię! — huknął opat.
Na to przedłużyła się Maćkowi twarz, ale opanował się i rzekł:
— E , co tam o śmierci myśleć! Niech wam Pan Jezus da sto lat albo i więce , a przed-

tem biskupstwo zacne.
— A choćby!… albo to a gorszy od innych! — odrzekł opat.
— Nie gorszy, eno lepszy.
Te słowa poǳiałały uspoka a ąco na opata, gdyż w ogóle gniew ego był krótkotrwały.
— No — rzekł — wyście moi krewni, a ona tylko krześniaczka, ale a miłu ę i ą,

i Zycha od dawnych lat. Lepszego człeka niż Zych nie ma na świecie, i lepsze ǳiewki
niż Jagienka też! Co bęǳie miał kto na nich powieǳieć?

I począł toczyć wyzywa ącym wzrokiem, lecz Maćko nie tylko nie przeczył, ale skwa-
pliwie potwierǳił, że godnie szego sąsiada próżno by w całym Królestwie szukać.

— A co do ǳiewki — rzekł — córki roǳone więce bym nie miłował, niźli ą miłu ę.
Za e to przyczyną przyszedłem do zdrowia i tego e do śmierci nie zapomnę.

— Potępieni bęǳiecie i eden, i drugi, eśli zapomnicie — rzekł opat — i pierwszy
was za to przeklnę. Ja krzywdy wasze nie chcę, boście moi krewni, i dlatego wymyśliłem
sposób, żeby to, co po mnie zostanie, było i Jagienkowe, i wasze — rozumiecie?

— Dałby Bóg, aby się to stało! — odrzekł Maćko. — Miły Jezu! piechtą¹¹³⁰ bym
poszedł do grobu Królowe w Krakowie i na Łysą Górę, aby się drzewu Krzyża Świętego
pokłonić.

Uradował się opat szczerością, z aką mówił Maćko, uśmiechnął się i rzekł:
— ǲiewka ma prawo przebierać, bo i gładka¹¹³¹, i wiano godne, i ród zacny! Co ta

dla nie Cztan albo Wilk, kiedy i wo ewoǳiński syn nie byłby nadto. Ale niechbym tak
a, nie przymierza ąc, kogo zaswatał — to by za niego poszła, bo mnie miłu e i wie, że e
źle nie poraǳę…

— Dobrze temu bęǳie, kogo zaswatacie — rzekł Maćko.
Lecz opat zwrócił się do Zbyszka:
— A ty co?
— Ano, a tako myślę, ako i stry ko…
Zacne oblicze opata roz aśniło się eszcze barǳie ; uderzył Zbyszka dłonią w łopatkę,

aż się rozległo w alkierzu, i zapytał:
— Czemuś to przy kościele ni Cztana, ni Wilka do Jagienki nie dopuścił?… co?…
— By zaś nie myśleli, że się ich bo ę, i byście nie myśleli i wy.
— Ale i święconą wodę e podałeś.
— A podałem.
Opat uderzył go po raz drugi:

¹¹²⁹chleb luǳi boǳie — zwrot przysłowiowy mówiący o zuchwałości luǳi sytych. [przypis edytorski]
¹¹³⁰piechtą (daw.) — na piechotę. [przypis edytorski]
¹¹³¹gładki (daw.) — uroǳiwy. [przypis edytorski]
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— To… to ą bierz!
— Bierz ą! — zawołał ak echo Maćko.
Na to Zbyszko zagarnął pod siatkę włosy i odpowieǳiał spoko nie:
— Jakoże ą mam brać, kiedym a przed ołtarzem w Tyńcu Danusi Jurandównie

ślubował?
— Ślubowałeś pawie czuby, to ich szuka , a Jagienkę zaraz bierz.
— Nie — odrzekł Zbyszko — potem ak na mnie nałęczką¹¹³² rzuciła, ślubowałem,

że ą za żonę wezmę.
Twarz opata poczęła nabiegać krwią; uszy mu posiniały, a oczy poczęły wychoǳić na

wierzch: zbliżył się do Zbyszka i rzekł potłumionym przez gniew głosem:
— Two e śluby plewa, a a wiatr — rozumiesz! Ot!
I dmuchnął mu w głowę tak potężnie, że aż pątlik¹¹³³ zleciał, a włosy rozsypały się

w niełaǳie po ramionach i plecach. Wówczas Zbyszko zmarszczył brwi i patrząc opatowi
wprost w oczy rzekł:

— W moim ślubowaniu mo a cześć, a nad mo ą czcią a sam stróża¹¹³⁴!
Usłyszawszy to, nieprzywykły do oporu opat stracił do tego stopnia dech, iż mowa

była mu na czas akiś od ęta. Nastało złowrogie milczenie, które przerwał wreszcie Maćko:
— Zbyszku! — zawołał — upamięta się! coć est?
Opat tymczasem podniósł ramię i wskazu ąc młoǳianka, począł krzyczeć:
— Co mu est? Ja wiem, co mu est: dusza w nim nie rycerska i nie ślachecka, eno

za ęcza. To mu est, że się Cztana i Wilka boi!
A Zbyszko, który nie stracił ani na chwilę zimne krwi, ruszył niedbale ramionami

i odpowieǳiał:
— O wa! porozbĳałem im łby w Krześni.
— Bó się Boga! — zawołał Maćko.
Opat patrzał czas akiś na Zbyszka wytrzeszczonymi oczyma. Gniew walczył w nim

o lepszą z poǳiwem, a ednocześnie przyroǳony bystry rozum począł mu przypominać,
że z tego pobicia Wilka i Cztana może dla swych zamiarów korzyść wyciągnąć.

Więc ochłonąwszy nieco, krzyknął na Zbyszka:
— Czemuś nie gadał?
— Bo mi było wstyd. Myślałem, że mnie pozwą, ako rycerzom przystało, na walkę Bĳatyka

konną albo pieszą, ale to zbó e, nie rycerze. Pierwszy Wilk udarł deskę ze stołu, Cztan
udarł drugą, i do mnie! To i cóżem miał robić? Chwyciłem ławę też, no… i wiecie!…

— Żywi aby? — zapytał Maćko.
— Żywi, eno ich zamroczyło. Ale eszcze przy mnie poczęli¹¹³⁵ dychać.
Opat słuchał, tarł czoło, po czym zerwał się nagle ze skrzyni, na które był poprzednio

przysiadł dla lepszego namysłu, i zawołał:
— Poczka ¹¹³⁶!… Ja ci teraz coś powiem!
— A co powiecie? — zapytał Zbyszko.
— To ci powiem, że eśliś ty się za Jagienkę bił i luǳiom przez nią łby rozwalał, toś

ty naprawdę e rycerz, nie czy inny, i musisz ą brać.
To rzekłszy, wziął się w boki i począł spoglądać tryumfalnie na Zbyszka, lecz ów

uśmiechnął się tylko i rzekł:
— He , dobrzem a wieǳiał, dlaczegoście chcieli mnie na nich napuścić, ale to wam

zgoła chybiło.
— Czemu chybiło?… gada !
— Bo a im kazał przyświadczyć, ako na gładsza i na cnotliwsza ǳiewka w świecie

est Danuśka Jurandówna, a oni właśnie u ęli się za Jagienką, i z tego była bitka.
Usłyszawszy to, opat stał przez chwilę na mie scu ak skamieniały i tylko po mruganiu

oczyma można było poznać, że żyw eszcze. Nagle zawrócił się na mie scu, wywalił nogą

¹¹³²nałęczka (daw.) — chusta służąca ako przepaska na głowę. Przypomnienie sceny, w które Danusia ura-
towała Zbyszka przed egzekuc ą. [przypis edytorski]

¹¹³³pątlik — siatka do podtrzymywania włosów. [przypis edytorski]
¹¹³⁴stróża (daw.) — straż. [przypis edytorski]
¹¹³⁵począć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹³⁶poczkaj — ǳiś popr.: poczeka . [przypis edytorski]
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drzwi alkierza, wpadł do izby, tam chwycił krzywą lagę z rąk pątnika i począł nią okładać
swoich szpylmanów, rycząc przy tym ak ranny tur:

— Na koń, skomorochy¹¹³⁷! na koń, psiawiary! Noga mo a w tym domu nie postanie!
Na koń, kto w Boga wierzy! Na koń!…

I znów wywaliwszy drzwi, wyszedł na ǳieǳiniec, a przerażeni klerycy-waganci¹¹³⁸ za
nim. Tak ruszywszy hurmem do szopy, poczęli w mig kulbaczyć¹¹³⁹ konie. Próżno Maćko
pogonił za opatem, próżno prosił, błagał, bożył się¹¹⁴⁰, że nie winien — nic nie pomogło!
Opat klął, przeklinał dom, luǳi, pola, a gdy podano mu konia, skoczył na niego bez
strzemion i puścił się w cwał z mie sca, z rozwianymi przez wiatr rękawami, podobny do
olbrzymiego czerwonego ptaka. Klerycy lecieli za nim w trwoǳe na kształt stada, które
podąża za przewodnikiem.

Maćko spoglądał czas akiś za nimi, aż gdy znikli w boru, wrócił zwolna do izby i rzekł
do Zbyszka, kiwa ąc posępnie głową:

— Cóżeś ty na lepszego narobił!…
— Nie byłoby tego, gdybym był sobie wcześnie po echał, a żem nie po echał, to przez

was.
— Jak to przeze mnie?
— Ba, bom nie chciał was chorych od eżdżać.
— A teraz ako bęǳie?
— A teraz po adę.
— Dokąd?
— Na Mazury, do Danuśki… — i pawich czubów szukać mięǳy Niemców.
Maćko pomilczał chwilę, po czym rzekł:
— „List” oddał, ale zastaw est i w księǳe sądowe zapisany. Nie daru e nam tera¹¹⁴¹

opat ni sko ca.
— To niech nie daru e. Pieniąǳe macie, a a na drogę nie potrzebu ę. Przecie mnie

wszęǳie przy mą i koniom daǳą żreć; a bylem miał pancerz na grzbiecie a kord¹¹⁴² w gar-
ści, to i o nic nie dbam.

Maćko zamyślił się i począł rozważać wszystko, co się stało. Nic nie poszło po ego
myśli ni wedle ego serca. Sam on życzył sobie także z całe duszy Jagienki dla Zbyszka;
zrozumiał ednak, że nie może być chleba z te mąki i że wobec gniewu opata, wobec
Zycha i Jagienki, wreszcie wobec bó ki z Cztanem i Wilkiem lepie , żeby sobie Zbyszko
po echał, niż żeby miał być dalszych niezgód i poswarków¹¹⁴³ przyczyną.

— Ha! — rzekł wreszcie — łbów krzyżackich i tak musisz szukać, więc skoro nie ma
inne rady, to edź. Niech się ta stanie wedle woli Pana Jezusowe … Ale mnie trzeba zaraz
do Zgorzelic; może ako Zycha i opata prze ednam… Zycha mi osobliwie żal.

Tu spo rzał w oczy Zbyszkowi i spytał nagle:
— A tobie Jagienki nie żal?
— Niechże e Bóg da zdrowie i wszystko na lepsze! — odrzekł Zbyszko.

 
Maćko czekał cierpliwie przez kilka dni, czy nie do ǳie go aka wieść ze Zgorzelic lub czy
opat się nie udobrucha, aż wreszcie sprzykrzyła mu się niepewność i czekanie i postanowił
sam wybrać się do Zycha. Wszystko, co się stało, stało się bez ego winy, chciał ednak
wieǳieć, czy Zych nie czu e i do niego urazy, bo co do opata był pewnym, że gniew ego
bęǳie odtąd ciążył i na Zbyszku, i na nim.

Chciał ednak uczynić wszystko, co było w ego mocy, by ów gniew złagoǳić, więc
adąc rozmyślał i układał sobie, co komu w Zgorzelicach powie, aby urazę zmnie szyć
i starą sąsieǳką przy aźń zachować. Myśli ednak nie kleiły mu się akoś w głowie, rad też

¹¹³⁷skomorocha (daw.) — wędrowny śpiewak a. aktor, zwłaszcza słowiański. [przypis edytorski]
¹¹³⁸wagant — śrdw. kleryk lub żak, ży ący w sposób prowokacy nie swobodny, często za mu ący się twórczością

poetycką bądź aktorstwem. [przypis edytorski]
¹¹³⁹kulbaczyć — siodłać. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁰bożyć się (daw.) — zarzekać się, przysięga ąc na Boga. [przypis edytorski]
¹¹⁴¹tera — ǳiś popr.: teraz. [przypis edytorski]
¹¹⁴²kord — krótki miecz. [przypis edytorski]
¹¹⁴³poswarki a. swary (daw.) — kłótnie. [przypis edytorski]
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był, że zastał samą Jagienkę, która przy ęła go po staremu pokłonem, ucałowaniem ręki
— słowem: przy aźnie, choć trochę smutno.

— A o ciec doma¹¹⁴⁴? — zapytał.
— Doma, eno się wybrali z opatem na łowy. Mało patrzeć, ak wrócą…
To rzekłszy, wprowaǳiła go do izby, w które zasiadłszy, milczeli obo e przez dłuższą

chwilę, po czym ǳiewczyna spytała pierwsza:
— Cni się¹¹⁴⁵ wam samemu w Bogdańcu?
— Cni — odpowieǳiał Maćko. — A to uż wiesz, że Zbyszko po echał?
Jagienka westchnęła cicho:
— Wiem. Wieǳiałam tego samego dnia — i myślałam… że wstąpi choć dobre słowo

rzec, a nie wstąpił.
— Jakże mu było wstępować! — rzekł Maćko — toć opat chybaby go rozerwał na

dwo e, a i o ciec twó nierad by go też wiǳiał.
Ona zaś potrząsnęła głową i odrzekła:
— E ! Nie dałaby a mu krzywdy uczynić nikomu.
Na to Maćko, choć serce miał hartowne¹¹⁴⁶, wzruszył się ednak, przyciągnął do się

ǳiewczynę i rzekł:
— Bóg z tobą, ǳiewucho! Tobie smutek, ale i mnie smutek, bo to ci eno¹¹⁴⁷ rzekę,

że ni opat, ni ociec roǳony nie miłu ą cię barzie ¹¹⁴⁸ ode mnie. Niechbym był lepie
sczezł¹¹⁴⁹ od te rany, z które mnie wygoiłaś, byle on ciebie brał, nie inną.

A na Jagienkę przyszła taka chwila żalu i tęsknoty, w które człowiek nie potrafi Łzy
niczego w sobie zataić — i rzekła:

— Nie obaczę uż a go nigdy, a eśli obaczę, to z Jurandówną — wolałabym zasię
wpierw oczy wypłakać.

I podniósłszy końce fartucha, przesłoniła nim oczy, które zaszły e łzami.
A Maćko:
— Da spokó ! Po echał ci, bo po echał, ale za łaską boską z Jurandówną nie wróci.
— Co nie ma wrócić! — ozwała się spod fartucha Jagienka.
— Bo mu Jurand nie chce ǳiewki dać.
Na to Jagienka odsłoniła nagle twarz i zwróciwszy się do Maćka, spytała żywo:
— Mówił mi! — ale prawda-li to?
— Prawda, ako Bóg na niebie.
— A czemu?
— Kto ego wie. Ślubowanie akieś czy co, a na ślubowanie nie ma rady!
Udał mu się Zbyszko, ile że¹¹⁵⁰ mu obiecował do pomsty pomagać, ale i to nie pomo-

gło. Na nic było i księżny Anny¹¹⁵¹ swatanie. Ni prośby, ni namowy, ni rozkazania nie
chciał Jurand słuchać. Powiadał, że nie może. No, i widać przyczyna takowa est, że nie
może, a to człek twardy, który tego, co rzekł, nie zmieni. Ty, ǳiewczyno, nie trać otuchy
i pokrzep się. Po sprawiedliwości musiał chłop echać, boć te pawie grzebienie w kościele
zaprzysiągł. ǲiewka też go nałęczką przykryła na znak, że go chce za męża brać, bez¹¹⁵²
co mu głowy nie ucięli — za to e powinien¹¹⁵³ — nie ma co gadać. Nie bęǳie, da Bóg,
ona ego, ale on est wedle prawa e . Zych na niego krzyw¹¹⁵⁴, opat pewnikiem pomstu e,
a że skóra cierpnie, mnie też gniewno, a wszelako pomiarkowawszy, co on miał robić?
Skoro tamte powinien, to i trza mu było echać. Przecie est ślachcic. Ale ci to eno¹¹⁵⁵
powiadam, że eśli go tam gǳie Niemce godnie¹¹⁵⁶ nie pokołaczą, to ak po echał, tak

¹¹⁴⁴doma (daw.) — w domu. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁵cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁶hartowny — zahartowany, twardy. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁸barziej — ǳiś popr.: barǳie . [przypis edytorski]
¹¹⁴⁹sczeznąć (daw.) — zginąć, umrzeć. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁰ile że (daw.) — ponieważ. [przypis edytorski]
¹¹⁵¹Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹¹⁵²bez (daw.) — przez. [przypis edytorski]
¹¹⁵³jej powinien (daw.) — ma wobec nie powinności, est wobec nie zobowiązany. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁴krzyw (daw.) — niechętny. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁶godnie — tu: mocno, solidnie. [przypis edytorski]
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i wróci — i wróci nie tylko do mnie starego, nie tylko do Bogdańca, ale do ciebie, bo
cię strasznie rad¹¹⁵⁷ wiǳiał.

— Gǳie on mnie ta rad wiǳiał! — rzekła Jagienka.
Ale ednocześnie przysunęła się do Maćka i trąciwszy go łokciem, zapytała:
— Skąd wiecie? — co? Pewnie nieprawda?…
— Skąd wiem? — odrzekł Maćko. — Bo wiǳiałem, ak mu ciężko było od eżdżać.

I eszcze było tak, że ak uż stanęło na tym, że ma echać, tak pytam a go: „A nie żal ci
też Jagienki?” — A on prawi: „Niechże e Bóg da zdrowie i wszystko na lepsze”. I tak ci
zaraz wziął wzdychać, akby miał kowalski miech w brzuchu…

— Pewnie nieprawda!… — powtórzyła cisze Jagienka — ale powiada cie eszcze…
— Jak mi Bóg miły, prawda!… Już mu tamta nie bęǳie tak po tobie smakować, bo

to i sama wiesz, że ędrnie sze a zaś uroǳiwsze ǳiewki na całym świecie nie znaleźć.
Czuł on do ciebie wolę Bożą¹¹⁵⁸ — nie bó się — może i więce niż ty do niego.

— Bogać tam¹¹⁵⁹! — zawołała Jagienka.
I pomiarkowawszy, co w prędkości¹¹⁶⁰ wyrzekła, zakryła rumianą ak abłko twarz

rękawem, a Maćko uśmiechnął się, pociągnął ręką po wąsach i rzekł:
— He , żeby a był młody! Ale ty się pokrzep, bo uż wiǳę, ako bęǳie: Po eǳie,

ostrogi¹¹⁶¹ na dworze mazowieckim zyszcze¹¹⁶², gdyż tam granica blisko i o Krzyżaka
nietrudno… Jużci wiem, że i mięǳy Niemcami bywa ą tęǳy rycerze, a żelazo od ego
skóry nie odskoczy, ale tak myślę, że byle który rady mu nie da, bo to ucha do bitki
okrutnie sprawna. Patrzże, ako Cztana z Rogowa i Wilka z Brzozowe w mig potarmosił,
choć to przecie, mówią, chłopy na schwał i mocarne ak niedźwieǳie. Przywiezie on swo e
czuby, eno Jurandówny nie przywiezie, bo i a gadałem z Jurandem i wiem, ako est. No,
a potem co? Potem tu wróci, bo gǳieżby miał wracać.

— Kiedy tam wróci?
— Ba! eśli nie wytrzymasz, to ci nie bęǳie krzywdy. Ale tymczasem powtórz opatowi

i Zychowi to, co ci mówię. Niechby ta w gniewie na Zbyszka choć trochę pofolgowali¹¹⁶³.
— Jakoże mam mówić? Tatuś więce asobliwi¹¹⁶⁴ niż gniewni, ale przy opacie i wspo-

mnieć o Zbyszku nieprzezpiecznie¹¹⁶⁵. Dał ci on i mnie, i tatusiowi za tego pachołka,
którego Zbyszkowi posłałam.

— Za akiego pachołka?
— Wiecie. Był tu u nas Czech, co go tatuś po mali pod Bolesławcem, dobry pachołek Sługa

i wierny. Wołali na niego Hlawa. Tatuś mi go dali do posług, bo się powiadał tamte szym
włodyką¹¹⁶⁶, a a dałam ci mu zbroiczkę godną i posłałam go Zbyszkowi, aby mu służył
i strzegł go w przygoǳie¹¹⁶⁷, a broń Boże czego, żeby dał znać… Dałam ci mu i trzosik
na drogę, a on zaprzysiągł mi na zbawienie duszy, że do śmierci bęǳie Zbyszkowi wiernie
służył.

— Mo aż ty ǳiewczyno! Bóg ci zapłać! a Zych się nie przeciwił?
— Co się miał przeciwić! Zrazu całkiem tatuś nie pozwalali, dopiero ak wzięłam go

pod nogi pode mować, tak i stanęło na moim. Z tatusiem nĳakiego kłopotu nie masz,
ale ak opat zwieǳiał się o tym od swoich skomorochów¹¹⁶⁸, w mig pełniuśką izbę naklął
i taki był sądny ǳień, że tatuś do stodół uciekli. Dopiero wieczorem ulitował się opat
moich łez i eszcze mi paciorki podarował… Ale a rada byłam pocierpieć, byle Zbyszko
poczet miał większy.

¹¹⁵⁷rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁸wola Boża (daw.) — pożądanie. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁹Bogać tam (daw.) — gǳie tam. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁰w prędkości — w zdenerwowaniu. [przypis edytorski]
¹¹⁶¹ostrogi — tu przen. znak przynależności do stanu rycerskiego. [przypis edytorski]
¹¹⁶²zyszcze — ǳiś popr.: zyska. [przypis edytorski]
¹¹⁶³folgować (daw.) — traktować łagodnie . [przypis edytorski]
¹¹⁶⁴frasobliwy (daw.) — smutny. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁵nieprzezpiecznie (daw.) — niebezpiecznie. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁶włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny względnie bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁷przygoda — tu: niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁸skomorocha (daw.) — wędrowny śpiewak a. aktor, zwłaszcza słowiański. [przypis edytorski]
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— Jak mi Bóg miły, tak nie wiem, czy więce ego miłu ę, czy ciebie, ale on i tak
poczet wziął zacny — i pienięǳy też mu dałem, choć nie chciał… No, Mazury przecie
nie za morzem…

Dalszą rozmowę przerwało im u adanie psów, okrzyki i odgłosy trąb mosiężnych przed
domem. Usłyszawszy to, Jagienka rzekła:

— Tatuś i opat wrócili z łowów. Pó ǳiemy na przyłap¹¹⁶⁹, bo lepie , żeby was opat
pierwe z daleka uwiǳiał¹¹⁷⁰, nie zaś znienacka w izbie.

To rzekłszy, wyprowaǳiła Maćka na przyłap, z którego u rzeli w podwórzu na śniegu
kupę luǳi, koni, psów, a zarazem poboǳone oszczepami lub postrzelone z kuszy łosie
i wilki. Opat u rzawszy Maćka, zanim eszcze zsiadł z konia, cisnął w ego stronę oszcze- Gniew
pem, nie dlatego wprawǳie, aby go ugoǳić, ale by w ten sposób tym dowodnie ¹¹⁷¹
swą zawziętość przeciw bogdanieckim luǳiom okazać. Lecz Maćko skłonił mu się z dala
czapką, ak gdyby nic nie zauważył, Jagienka zaś nie zauważyła tego istotnie, gdyż przede
wszystkim zdumiała ą obecność dwóch e zalotników w orszaku.

— Są Cztan i Wilk! — zawołała — musieli się w boru z tatusiem zdybać¹¹⁷².
A Maćka aż zakłuło coś w dawne ranie na ich widok. W lot przez głowę przebiegła

mu myśl, że eden z nich może dostać Jagienkę, a z nią Moczydoły, opatowe ziemie, bory
i pieniąǳe… I żal wespół ze złością chwyciły go za serce, zwłaszcza że po chwili u rzał
rzecz nową. Oto Wilk z Brzozowe , choć z ego o cem chciał się niedawno opat potykać,
skoczył teraz do ego strzemienia, aby mu pomóc zsiąść z konia, on zaś zsiada ąc, oparł
się przy aźnie na ramieniu młodego szlachcica.

„Pogoǳi się opat ze starym Wilkiem takowym sposobem — pomyślał Maćko — że
za ǳiewczyną odda bory i ziemie”.

Lecz przerwał mu owe przykre myśli głos Jagienki, która w te same chwili rzekła:
— Wygoili się uż po Zbyszkowym biciu, ale choćby tu co dnia przy eżdżali — nie-

doczekanie ich!
Maćko spo rzał — twarz ǳiewczyny była rumiana zarówno z gniewu, ak i z zimna,

a modre e oczy iskrzyły się gniewem, pomimo iż wiadomo e było dobrze, że Wilk
i Cztan za nią właśnie u ęli się w gospoǳie i przez nią zostali pobici.

Więc Maćko rzekł:
— Ba! uczynisz, co opat każe.
A ona na to z mie sca:
— Opat uczyni, co a zechcę.
„Miły Boże! — pomyślał Maćko — i ten głupi Zbyszko takie ǳiewki odbieżał¹¹⁷³!”

  
A tymczasem „głupi Zbyszko” wy echał był z Bogdańca istotnie z ciężkim sercem. Na-
przód, było mu akoś obco i nieswo o bez stry ca, z którym dotychczas od dawnych lat
się nie rozłączał i do którego tak nawykł, że sam teraz dobrze nie wieǳiał, ak się bez
niego i w podróży, i na wo nie obe ǳie. Po wtóre¹¹⁷⁴, żal mu było i Jagienki, bo chociaż
mówił sobie, że eǳie do Danusi, którą miłował z całe duszy, ednakże bywało mu tak
dobrze przy Jagience, iż teraz dopiero uczuł, aka przy nie była radość, a aki bez nie
może być smutek. I aż sam się ǳiwił swo emu żalowi, a nawet się nim zaniepokoił, bo Tęsknota
żeby to tęsknił po Jagience, ak brat tęskni po siostrze, nic by to było. Ale on spostrzegł,
że mu się „cni¹¹⁷⁵” za tym, by ą przed się pod boki brać i na konia saǳać albo z kulba-
ki¹¹⁷⁶ zde mować, by ą przez strugi przenosić, wodę e z warkocza wykręcać, by z nią po
lasach chaǳać i patrzeć na nią, i „uraǳać” z nią. Tak zaś do tego przywykł i takie mu
to było miłe, że gdy teraz począł o tym myśleć, zaraz się zapamiętał i całkiem zapomniał,
że w długą drogę aż na Mazury eǳie, a natomiast stanęła mu w oczach ta chwila, gdy

¹¹⁶⁹przyłap a. przyłapa— płytka podcień ze słupów drewnianych ustawionych bezpośrednio przy ścianie domu.
[przypis edytorski]

¹¹⁷⁰uwiǳieć — zobaczyć. [przypis edytorski]
¹¹⁷¹dowodnie (daw.) — wyraźnie. [przypis edytorski]
¹¹⁷²zdybać się (daw.) — spotkać się. [przypis edytorski]
¹¹⁷³odbieżać (daw.) — uciec. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁴po wtóre (daw.) — po drugie. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁵cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁶kulbaka — wysokie siodło, przeważnie wo skowe. [przypis edytorski]
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Jagienka dała mu pomoc w lesie, gdy się z niedźwieǳiem borykał¹¹⁷⁷. I zdało mu się, że
to było wczora , ak również że wczora choǳili na bobry do Odsta anego eziorka. Nie
wiǳiał e przecie wówczas, gdy się wpław po bobra puściła, a teraz zdało mu się, że ą
wiǳi — i zaraz poczęły go brać takie same ciągoty¹¹⁷⁸, akie brały go parę tygodni temu,
gdy wiatr nazbyt z Jagienkową suknią poswawolił. Potem zaś przypomniał sobie, ak e-
chała wspaniale przybrana do kościoła w Krześni i ak się ǳiwił, że taka prosta ǳiewczyna
naraz wydała mu się niby dwornie adące wysokiego rodu paniątko¹¹⁷⁹. Wszystko to spra-
wiło, że koło serca zaczęło mu się czynić akoś bałamutnie¹¹⁸⁰, zarazem błogo i smutno,
i pożądliwie, a gdy eszcze pomyślał, że byłby z nią mógł uczynić, co chciał, i ak ą też
ku niemu ciągnęło, ak mu patrzyła w oczy i ak się do niego garnęła, to ledwie że na
koniu mógł usieǳieć. „Niechbym e był gǳie dopadł i choć pożegnał, a ob ął na drogę
— mówił sobie — może by mnie było popuściło” — ale wnet uczuł, że to nieprawda
i że nie byłoby go popuściło, gdyż na samą myśl o takim pożegnaniu poczęły mu skry po
skórze choǳić, chociaż na świecie był przymrozek.

Aż wreszcie przestraszył się owych wspomnień nazbyt do żąǳ podobnych i strząsnął
e z duszy ak suchy śnieg z opończy¹¹⁸¹.

— Do Danuśki adę, do mo e na mile sze ! — rzekł sobie.
I wraz zmiarkował, że to est inne kochanie, akby pobożnie sze i mnie po kościach Miłość platoniczna

choǳące. Powoli też, w miarę ak w strzemionach marzły mu nogi, a chłodny wiatr
stuǳił mu krew, wszystkie myśli ego poleciały ku Danusi Jurandównie. Te — to był
naprawdę powinien. Gdyby nie ona, dawno by ego głowa była spadła na krakowskim
rynku. Przecie gdy wyrzekła wobec rycerzy i mieszczan: „Mó ci est” — to go przez
to samo katom z rąk od ęła — i od te pory on tak należy do nie ak niewolnik do
pana. Nie on ą brał, ale ona ego wzięła; na to żadne sprzeciwianie się Jurandowe nie
poraǳi. Ona edna mogłaby go odpęǳić, ako pani może sługę odpęǳić, chociaż on
i wówczas nie poszedłby daleko, bo go i własne ślubowanie wiąże. Pomyślał ednak, że
ona go nie odpęǳi, że racze pó ǳie za nim z mazowieckiego dworu choćby na kra
świata — i pomyślawszy to, począł ą wysławiać w duszy ze szkodą Jagienki, akby to była
wyłącznie e wina, że go napastowały pokusy i że dwoiło się w nim serce. Nie przyszło
mu do głowy teraz, że Jagienka wygoiła starego Maćka, a prócz tego, że bez e pomocy
byłby mu może niedźwiedź obdarł owe nocy ze skóry głowę — i burzył się¹¹⁸² przeciw
Jagience rozmyślnie, sąǳąc, że tym sposobem Danusi się zasłuży i we własnych oczach
się usprawiedliwi.

A wtem nad echał Czech Hlawa wysłany przez Jagienkę — prowaǳąc ze sobą ucz- Sługa
nego konia.

— Pochwalony! — rzekł, kłania ąc się nisko.
Zbyszko wiǳiał go raz lub dwa razy w Zgorzelicach, ale go nie poznał, więc ozwał

się:
— Pochwalony na wieki wieków. A coś za eden?
— Wasz pachołek, slowutny¹¹⁸³ panie.
— Jak to mó pachołek? Tamci moi pachołcy — rzekł, ukazu ąc na dwóch Tur-

czynków, podarowanych mu przez Sulimczyka Zawiszę¹¹⁸⁴, i na dwóch tęgich parobków,
którzy sieǳąc na mierzynach¹¹⁸⁵, prowaǳili rycerskie ogiery — tamci moi — a ciebie
kto przysłał?

— Panna Jagienka Zychówna ze Zgorzelic.
— Panna Jagienka?
Zbyszko dopiero co właśnie burzył się był przeciw nie i serce ego pełne było eszcze

niechęci, więc rzekł:

¹¹⁷⁷borykać się — walczyć. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁸ciągoty (daw.) — pożądanie. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁹paniątko — ǳiecko, zwłaszcza z roǳiny magnackie . [przypis edytorski]
¹¹⁸⁰bałamutny (daw.) — wprowaǳa ący w błąd a. zalotny, uwoǳicielski. [przypis edytorski]
¹¹⁸¹opończa — płaszcz z kapturem, ubranie podróżne. [przypis edytorski]
¹¹⁸²burzyć się (daw.) — złościć się. [przypis edytorski]
¹¹⁸³slowutny (czes.) — sławetny. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁴Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier

Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁵mierzyn, mierzynek — koń niewielkiego wzrostu. [przypis edytorski]
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— Wróćże do dom i poǳięku pannie za łaskę, bo cię nie chcę.
Lecz Czech potrząsnął głową.
— Nie wrócę, panie. Mnie wam podarowali, a prócz tego a zaprzysiągł do śmierci

wam służyć.
— Jeśli mi cię podarowali, toś mó sługa. Pan, Przysięga
— Wasz, panie.
— Więc rozkazu ęć wrócić.
— Ja zaprzysiągł, a choć a eniec spod Bolesławca i chudy pachołek, ale włodycz-

ka¹¹⁸⁶…
A Zbyszko rozgniewał się:
— Rusza precz! Jakże to! Bęǳiesz mi zaś przeciw mo e woli służył czy co? Rusza ,

bo każę kuszę napiąć.
Czech zaś odtroczył¹¹⁸⁷ spoko nie sukienną opończę podbitą wilkami, oddał ą Zbysz-

kowi i rzekł:
— Panna Jagienka i to wam przysłała, panie.
— Chcesz, abych ci kości połomił¹¹⁸⁸? — zapytał Zbyszko, biorąc drzewce z rąk pa-

robka.
— A est i trzosik na wasze rozkazanie — odrzekł Czech.
Zbyszko zamierzył się drzewcem, lecz wspomniał, że pachołek, chociaż eniec, est

ednakże z rodu włodyką, któren¹¹⁸⁹ widocznie dlatego tylko został u Zycha, że nie miał
się za co wykupić — więc opuścił ratyszcze¹¹⁹⁰.

Czech zaś pochylił mu się do strzemienia i rzekł:
— Nie gniewa cie się, panie. Nie każecie mi ze sobą echać, to po adę za wami o sta-

anie¹¹⁹¹ albo o dwa, ale po adę, bom to na zbawienie duszy mo e zaprzysiągł.
— A ak cię każę ubić albo związać?
— Jak mnie każecie ubić, to nie bęǳie mó grzech, a ak mnie każecie związać, to

ostanę, póki mnie dobrzy luǳie nie rozwiążą alibo wilcy nie z eǳą.
Zbyszko nie odpowieǳiał — ruszył eno¹¹⁹² koniem przed siebie, a za nim ruszyli

ego luǳie. Czech z kuszą za plecami i z toporem na ramieniu wlókł się z tyłu zatula ąc
się w kosmatą skórę żubrzą, albowiem począł dąć ostry wiatr, niosący krupki śniegowe.

Nawałnica wzmagała się nawet z każdą chwilą. Turczynkowie, lubo w tołubach¹¹⁹³,
kostnieli od nie , parobcy Zbyszkowi poczęli „zabĳać” ręce, a on sam, będąc również
przybrany nie dość ciepło, rzucił raz i drugi oczyma na wilczą opończę przywiezioną przez
Hlawę i po chwili rzekł do Turczynka, aby mu ą podał.

I owinąwszy się w nią szczelnie, wkrótce poczuł ciepło rozchoǳące się po całym ciele.
Wygodny był szczególnie kaptur, który osłaniał mu oczy i znaczną część twarzy, tak iż
wicher przestał mu prawie dokuczać. Wówczas mimo woli pomyślał, że Jagienka to ednak
poczciwa z kościami¹¹⁹⁴ ǳiewka — i wstrzymał nieco konia, albowiem wzięła go chęć
wypytać Czecha o nią i o wszystko, co się w Zgorzelicach ǳiało.

Więc skinąwszy na pachołka, rzekł:
— Zali stary Zych wie, że cię panna do mnie wysłała?
— Wie — odpowieǳiał Hlawa.
— I nie przeciwił się?
— Przeciwił.
— Powiada że, ako było.
— Pan choǳił po izbie, a panna za nim. On krzyczał, a panienka nic — eno co

się ku nie nawrócił, to ona mu do kolan. I ani słowa. Powiada wreszcie panisko: „Czyś

¹¹⁸⁶włodyczka a. włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁷odtroczyć (daw.) — odwiązać. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁸połomić — ǳiś popr.: połamać. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁹któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁰ratyszcze — drzewce od broni kłu ące , takie ak spisa. [przypis edytorski]
¹¹⁹¹staje, stajanie — dawna miara odległości, etymologicznie: dystans, po przebiegnięciu którego koń musi się

zatrzymać i odpocząć. [przypis edytorski]
¹¹⁹²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁹³tołub (daw.) — roǳa futra. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁴poczciwa z kościami — zwrot przysłowiowy. [przypis edytorski]
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ogłuchła, że nic nie mówisz na mo e przyczyny¹¹⁹⁵? Przemów, bo wreszcie pozwolę, a ak
pozwolę, to mi opat łeb urwie!”

Dopieroż panna pomiarkowała¹¹⁹⁶, że uż na swoim postawi, i nuż z płaczem ǳię-
kować. Pan e wymawiał, że go pozbadła¹¹⁹⁷, i narzekał, że we wszystkim musi być e
wola, w końcu zaś rzekł: „Przyrzecz mi, że chyłkiem nie wyskoczysz żegnać się z nim, to
pozwolę, inacze nie”. Dopieroż zaasowała się¹¹⁹⁸ panienka, ale przyrzekła — i pan rad
był, bo oni oba z opatem okrutnie się tego bali, by e nie przyszła chęć wiǳieć się z waszą
miłością… No, nie na tym koniec, bo późnie panna chciała, by były dwa konie, a pan
bronił, panna chciała wilczury¹¹⁹⁹ i trzosika, pan bronił. Ale co tam z takich zakazowań!
Żeby e się umyśliło dom spalić, to by też panisko przystał. — Dlatego est drugi koń,
est wilczura i est trzosik…

„Poćciwa ǳiewka!” — pomyślał w duchu Zbyszko.
Po chwili zaś zapytał głośno:
— A z opatem nie było biedy?…
Czech uśmiechnął się ak roztropny pachołek, który zda e sobie sprawę ze wszystkie-

go, co się wokół niego ǳie e, i odrzekł:
— Oni to obo e w ta emnicy przed opatem czynili, a nie wiem, co było, gdy się

dowieǳiał, bom wcześnie wy echał. Opat ako opat! — huknie czasem i na panienkę, ale
potem to eno oczyma za nią woǳi i patrzy, czyli e zbyt nie pokrzywǳił. Sam wiǳiałem,
ako ą raz skrzyczał, a potem do skrzyni poszedł, łańcuch przyniósł taki, że zacnie szego
i w Krakowie nie dostać — i powiada e : „na!” — Poraǳi sobie ona i z opatem, gdyż
i o ciec roǳony więce e nie miłu e.

— Pewnie, że tak est.
— Jak Bóg na niebie…
Tu umilkli i echali dale wśród wiatru i śnieżnych krupów; nagle ednak Zbyszko

powstrzymał konia, gdyż z pobocza leśnego ozwał się akiś żałosny głos, na wpół przytłu-
miony przez szum leśny:

— Chrześcĳanie, ratu cie Bożego sługę w nieszczęściu!
I ednocześnie na drogę wybiegł człowiek, przybrany w oǳież na wpół duchowną, na

wpół świecką, i stanąwszy przed Zbyszkiem, począł wołać:
— Ktokolwiek esteś, panie, da pomoc człowiekowi i bliźniemu w ciężkie przygoǳie!
— Coć się przytrafiło i coś zacz? — zapytał młody rycerz.
— Sługam Boży, chociaż bez święceń, a przygoǳiło mi się¹²⁰⁰, iż ǳisie szego rana

wyrwał mi się koń, skrzynie ze świętościami niosący. Zostałem sam, bez broni, a wieczór
się zbliża i rychło czekać, ako luty¹²⁰¹ zwierz ozwie się w boru. Zginę, eśli mnie nie
poratu ecie.

— Jeślibyś z mo e przyczyny zginął — odrzekł Zbyszko — musiałbym za two e
grzechy odpowiadać, ale po czymże poznam, że prawdę mówisz i żeś nie powsinoga¹²⁰²
akowyś albo nie rzezimieszek, akich wielu po drogach się włóczy?

— Po skrzyniach poznasz, panie. Nie eden oddałby trzos nabity dukatami, byle po-
siąść to, co się w nich zna du e, ale a tobie darmo z nich uǳielę, byleście mnie i mo e
skrzynie zabrali.

— Mówisz, żeś sługa Boży, a tego nie wiesz, że poratunek nie dla ziemskich, eno¹²⁰³
dla niebieskich trzeba dawać nagród. Ale akżeś to skrzynie ocalił, skoro ci niosący e koń
uciekł?

— Bo konia, nimem go odnalazł, wilcy w lesie na polance zarżnęli, a zasię skrzynie
ostały, które a do drogi przywlokłem, aby czekać na zmiłowanie i pomoc dobrych luǳi.
To rzekłszy i chcąc zarazem dać dowód, że prawdę mówi, wskazał na dwie łubowe¹²⁰⁴

¹¹⁹⁵przyczyny — tu: powody postępowania. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁶pomiarkować — tu: zrozumieć. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁷pozbaść (daw.) — uczynić kogoś uległym. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁸frasować się (daw.) — smucić się, martwić się. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁹wilczura — opończa podbita wilczym futrem. [przypis edytorski]
¹²⁰⁰przygoǳić się — przytrafić się, przydarzyć się. [przypis edytorski]
¹²⁰¹luty (daw.) — groźny, srogi. [przypis edytorski]
¹²⁰²powsinoga — włóczęga. [przypis edytorski]
¹²⁰³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹²⁰⁴łubowy (daw.) — wykonany z kory. [przypis edytorski]
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skrzynki leżące pod sosną. Zbyszko patrzył na niego dość nieufnie, gdyż człowiek nie
wydawał mu się zbyt zacnym, a przy tym mowa ego, lubo czysta, zdraǳała pochoǳenie
z dalekich stron. Nie chciał ednakże odmówić mu pomocy i pozwolił mu przysiąść się
wraz ze skrzyniami, które okazały się ǳiwnie lekkie, na luźnego konia, którego powo-
dował¹²⁰⁵ Czech.

— Niech Bóg pomnoży two e zwycięstwa, mężny rycerzu! — rzekł niezna omy.
Po czym, wiǳąc młodocianą twarz Zbyszkową, dodał półgłosem:
— A również two e włosy na broǳie.
I po chwili echał obok Czecha. Przez czas akiś nie mogli rozmawiać, albowiem dął

silny wiatr i w boru szum był okrutny, lecz gdy się nieco uspokoiło, Zbyszko usłyszał za
sobą następu ącą rozmowę:

— Nie przeczę ci, że w Rzymie byłeś, ale wyglądasz na piwożłopa — mówił Czech.
— Strzeż się wiekuistego potępienia — odrzekł niezna omy — albowiem mówisz do Świętoszek

człowieka, który zeszłe Wielkanocy adł a a na twardo z O cem Św. Nie mów mi na takie
zimno o piwie, chyba o grzanym, ale eśli masz gǳie przy sobie gąsiorek¹²⁰⁶ z winem, to
da mi dwa lub trzy łyki, a a ci miesiąc czyśćca odpuszczę.

— Nie masz święceń, bom słyszał, żeś sam o tym mówił, akoże więc odpuścisz mi
miesiąc czyśćca?

— Święceń nie mam, ale głowę mam ogoloną¹²⁰⁷, gdyż na to pozwoleństwo otrzy-
małem, prócz tego odpusty i relikwie wożę.

— W tych łubach¹²⁰⁸? — zapytał Czech.
— W tych łubach. A gdybyście wszystko u rzeli, co mam, padlibyście na twarze nie

tylko wy, ale i wszystkie sosny w boru razem z ǳikimi zwierzęty.
Lecz Czech, który był pachołek roztropny i doświadczony, spo rzał pode rzliwie na

przekupnia odpustów i rzekł:
— A wilcy konie z edli?
— Z edli, gdyż są diabłom pokrewni, ale popękali. Jednegom ci rozpukniętego na

własne oczy wiǳiał. Jeśli masz wino, to da , bo choć wiatr ustał, alem przemarzł, sieǳąc
przy droǳe.

Czech wina ednak nie dał i znów echali w milczeniu, aż przekupień relikwĳ sam
począł pytać:

— Dokąd eǳiecie?
— Daleko. Ale tymczasem do Sieraǳa. Po eǳiesz z nami?
— Bo muszę. Prześpię się w sta ni, a utro może mi ten pobożny rycerz konia podaru e

— i ruszę dale .
— Skądże esteś?
— Spod pruskich panów, spod Malborga.
Usłyszawszy to, Zbyszko zwrócił głowę i kiwnął na niezna omego, aby się przybliżył.
— Spod Malborga esteś? — rzekł. — Stamtąd eǳiesz?
— Spod Malborga.
— Ale chyba nie Niemiec, ile że naszą mową dobrze mówisz. Jako cię woła ą?
— Niemiec estem, a woła ą mnie Sanderus; waszą mową mówię, gdyż się w Toruniu

uroǳiłem, gǳie wszystek naród tak mówi. Późnie mieszkałem w Malborgu, ale i tam
to samo! Ba! nawet i bracia zakonni waszą mowę rozumie ą.

— A dawnoś z Malborga?
— Byłem, panie, w Ziemi Św., potem zaś w Konstantynopolu i w Rzymie, skąd przez Podróż

Franc ę wróciłem do Malborga, a z Malborga echałem na Mazowsze, obwożąc relikwie
święte, które pobożni chrześcĳanie raǳi dla zbawienia duszy kupu ą.

— Byłeś w Płocku czyli też w Warszawie?

¹²⁰⁵powodować (daw.) — kierować, prowaǳić. [przypis edytorski]
¹²⁰⁶gąsiorek — pękate naczynie z wąską szy ką. [przypis edytorski]
¹²⁰⁷głowę mam ogoloną — — mowa o tzw. tonsurze; tonsura, stosowana od roku  do , była kręgiem

wygolonym na głowie zakonnika, oznacza ącym ego przynależność do stanu duchownego. [przypis edytorski]
¹²⁰⁸łuby — kosze; tu: bagaż podróżny. [przypis edytorski]
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— Byłem i tu, i tu. Niech Bóg da zdrowie obum księżnom! Nie próżno księżnę
Aleksandrę¹²⁰⁹ nawet panowie pruscy miłu ą, bo to świątobliwa pani — chociaż i księżna
Anna¹²¹⁰ Januszowa nie gorsza.

— Wiǳiałeś w Warszawie dwór?
— Nie napotkałem go w Warszawie, eno w Ciechanowie, gǳie mnie obo e księstwo

ako sługę Bożego gościnnie przy ęli i ho nie na drogę obdarowali. Ale i a też zostawiłem
im relikwie, które błogosławieństwo boskie muszą na nich ściągnąć.

Zbyszko chciał zapytać o Danusię, ale naraz zd ęła go akby pewna nieśmiałość i pe-
wien wstyd, zrozumiał bowiem, że byłoby to samo, co zwierzyć się z miłości przed niezna-
omym, gminnego pochoǳenia człekiem, który przy tym wyglądał pode rzanie i mógł
być prostym oszustem. Więc po chwili milczenia spytał:

— Jakież to relikwie po świecie wozisz?
— Wożę i odpusty¹²¹¹, i relikwie, które to odpusty są różne: są całkowite i na pięćset

lat, i na trzysta, i na dwieście, i na mnie , tańsze, aby i uboǳy luǳie mogli e nabywać
i tym sposobem czyśćcowe męki sobie skracać. Mam odpusty na przeszłe grzechy i na
przyszłe, ale nie myślcie, panie, abym pieniąǳe, za które e kupu ą, sobie chował… Ka-
wałek czarnego chleba i łyk wody — ot, co dla mnie — a resztę, co zbieram, do Rzymu
odwożę, aby się z czasem na nową wyprawę krzyżową¹²¹² zebrało. Jeźǳi ci wprawǳie po
świecie wielu wydrwigroszów, którzy wszystko ma ą fałszywe: i odpusty, i relikwie, i pie-
częcie, i świadectwa — i takich słusznie O ciec Święty listami ściga, ale mnie przeor¹²¹³
sieraǳki krzywdę i niesprawiedliwość wyrząǳił — gdyż mo e pieczęcie są prawǳiwe.
Obe rzy cie, panie, wosk i sami powiecie.

— A cóż przeor sieraǳki?
— Ach, panie! Bogda bym niesłusznie mniemał, że heretycką nauką Wiklefa¹²¹⁴ za-

rażon. Ale eśli, ako mi wasz giermek powieǳiał, eǳiecie do Sieraǳa, tedy¹²¹⁵ mu się
wolę nie pokazować, aby go do grzechu i bluźnierstw przeciw świętościom nie przywo-
ǳić.

— To się znaczy, niewiele mówiąc, że cię wziął za oszusta i rzezimieszka¹²¹⁶?
— Żebyż to mnie, panie! odpuściłbym mu dla miłości bliźniego, ak zresztą uż uczy-

niłem, ale on przeciw towarom moim świętym pobluźnił, za co, obawiam się wielce, że
potępiony zostanie bez ratunku.

— Jakież to masz towary święte?
— Takie, że się i mówić o nich z nakrytą głową nie goǳi, ale tym razem, ma ąc go-

towe odpusty, da ę wam, panie, pozwolenie nie zrzucać kaptura, gdyż wiatr dmie znowu.
Kupicie za to odpuścik na popasie i grzech nie bęǳie wam policzon. Czego a nie mam!
Mam kopyto osiołka, na którym odbyła się ucieczka do Egiptu, które znalezione było
koło piramid. Król aragoński¹²¹⁷ dawał mi za nie pięćǳiesiąt dukatów dobrym złotem.
Mam pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela, które podczas Zwiastowania uronił; mam
dwie głowy przepiórek zesłanych Izraelitom na puszczy; mam ole , w którym poganie
św. Jana chcieli usmażyć — i szczebel z drabiny, o które się śniło Jakubowi — i łzy
Marii Egipc anki¹²¹⁸, i nieco rǳy z kluczów św. Piotra… Ale wszystkiego wymienić nie

¹²⁰⁹Aleksandra Olgierdówna — (ok. –), córka wielkiego księcia Litwy Olgierda, siostra Władysława II
Jagiełły, żona księcia mazowieckiego Ziemowita IV. [przypis edytorski]

¹²¹⁰Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza
(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]

¹²¹¹odpust — w religii katolickie darowanie bądź zmnie szenie kary za grzechy, które zostały uż sakramentalnie
odpuszczone. [przypis edytorski]

¹²¹²wyprawa krzyżowa a. krucjata — wyprawa zbro na przeciw poganom; w średniowieczu przeprowaǳo-
no kilka takich wypraw do Palestyny, doprowaǳa ąc nawet do założenia Królestwa Jerozolimskiego. [przypis
edytorski]

¹²¹³przeor — przełożony domu zakonnego lub wyższy duchowny, niebędący biskupem. [przypis edytorski]
¹²¹⁴Wiklef — John Wycliffe (ok. –-), angielski teolog, profesor teologii w Oksforǳie, głoszący po-

glądy, akie późnie prze ęła reformac a. [przypis edytorski]
¹²¹⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²¹⁶rzezimieszek — złoczyńca, pierwotnie złoǳie przecina ący ”mieszki” (trzosy) w celu kraǳieży pienięǳy.

[przypis edytorski]
¹²¹⁷Aragonia — region w Hiszpanii ze stolicą w Saragossie, w czasach przedstawionych w powieści stanowił

samoǳielne królestwo (unia personalna z królestwem Kastylii nastąpiła w  r.). [przypis edytorski]
¹²¹⁸Maria Egipcjanka — święta pustelnica, ży ąca mięǳy IV a VI w. [przypis edytorski]
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zdołam, dlatego żem przemarzł, a twó giermek, panie, nie chciał mi dać wina, a po wtóre
dlatego, że do wieczora bym nie skończył.

— Wielkie są te relikwie, eśli prawǳiwe! — rzekł Zbyszko.
— Jeśli prawǳiwe? Weź, panie, ǳidę z rąk pachołka i nadstaw, bo diabeł est w po-

bliżu, który ci takie myśli podda e. Trzyma go, panie, na długość kopii. A nie chcesz-li
nieszczęścia na się sprowaǳić, to kup u mnie odpust za ten grzech — inacze w trzech
nieǳielach¹²¹⁹ umrze ci ktoś, kogo na więce na świecie miłu esz.

Zbyszko przeląkł się groźby, gdyż przyszła mu na myśl Danusia, i odrzekł:
— Toć nie a nie wierzę, eno przeor dominikanów w Sieraǳu.
— Obe rzy cie, panie, sami wosk na pieczęciach; a co do przeora, Bóg wie, zali on

eszcze żyw, albowiem prędka bywa sprawiedliwość boska.
Lecz gdy przy echali do Sieraǳa, pokazało się, że przeor był żyw.
Zbyszko udał się nawet do niego, aby dać na dwie msze, z których edna miała się

odprawić na intenc ę Maćka, druga na intenc ę owych pawich pióropuszów, po które
Zbyszko echał. Przeor, ak wielu wówczas w Polsce, był cuǳoziemcem, rodem z Cylii,
ale przez czterǳieści lat życia w Sieraǳu wyuczył się dobrze polskie mowy i był wielkim
nieprzy acielem Krzyżaków.

Za czym, dowieǳiawszy się o Zbyszkowym przedsięwzięciu, rzekł:
— Większa ich eszcze spotka kara boska, ale i ciebie od tego, coś zamierzył, nie

odwoǳę¹²²⁰, naprzód z te przyczyny, iżeś zaprzysiągł, a po wtóre, że za to, co tu w Sieraǳu
uczynili, nigdy ich dosyć polska ręka nie przyciśnie.

— Coże uczynili? — zapytał Zbyszko, który rad był wieǳieć o wszystkich niepra-
wościach krzyżackich.

Na to staruszek przeor rozłożył dłonie i naprzód począł odmawiać głośno „Wieczny
odpoczynek”, potem zaś siadł na zydlu¹²²¹, przez chwilę oczy trzymał zamknięte, akby
chcąc zebrać dawne wspomnienia, i wreszcie tak mówić począł:

— Sprowaǳił ich tu Wincenty z Szamotuł¹²²². Było mi wtedy dwanaście roków¹²²³ Zbrodnia
i właśniem przybył tu z Cylii, skąd mnie wu mó Petzoldt, kustosz, zabrał. Krzyżacy
napadli w nocy na miasto i zaraz e podpalili. Wiǳieliśmy z murów, ako w rynku mężów,
ǳieci i niewiasty ścinali mieczami albo ako niemowlęta rzucali w ogień… Wiǳiałem
zabĳanych i księży, gdyż w złości swe nie przepuszczali nikomu. A zdarzyło się, iż przeor
Mikoła , z Elbląga rodem będąc, znał komtura¹²²⁴ Hermana, który wo skiem przewoǳił.
Wyszedł on tedy ze starszymi braćmi do owego lutego¹²²⁵ rycerza i klęknąwszy przed nim,
zaklinał go po niemiecku, aby się chrześcĳańskie krwi ulitował. Któren¹²²⁶ mu rzekł: „Nie
rozumiem” — i dale rzezać luǳi nakazał. Wtedy to wycięto i zakonników, a z nimi wu a
mego Petzoldta, a zasię Mikoła a koniowi do ogona przywiązali¹²²⁷… A nad ranem nie
było ednego żywego człowieka w mieście, prócz Krzyżaków i prócz mnie, który się na
belce ode ǳwonu zataiłem. Bóg ich uż pokarał za to pod Płowcami, ale oni ciągle na
zgubę tego chrześcĳańskiego Królestwa dybią i póty dybać będą, póki ich całkiem nie
zetrze ramię boskie.

— Pod Płowcami¹²²⁸ toż — odrzekł Zbyszko — wszyscy prawie mężowie z rodu
mego wyginęli; ale ich nie żału ę, skoro Bóg króla Łokietka¹²²⁹ tak wielkim zwycięstwem
udarował i dwaǳieścia tysięcy Niemców wygubił.

— Doczekasz ty się eszcze większe wo ny i większych zwycięstw — rzekł przeor.

¹²¹⁹nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
¹²²⁰odwoǳić (daw.) — zniechęcać do określonego ǳiałania. [przypis edytorski]
¹²²¹zydel — mebel do sieǳenia, podobny do taboretu. [przypis edytorski]
¹²²²Wincenty z Szamotuł — (zm. ), wo ewoda poznański, brał uǳiał w bitwie pod Płowcami. [przypis

edytorski]
¹²²³roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
¹²²⁴komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się

krzyżacy. [przypis edytorski]
¹²²⁵luty (daw.) — groźny, srogi. [przypis edytorski]
¹²²⁶któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹²²⁷koniowi do ogona przywiązali — włóczenie końmi, śrdw. forma egzekuc i. [przypis edytorski]
¹²²⁸bitwa pod Płowcami — rozegrana  września  r. mięǳy wo skami Władysława Łokietka a odǳiałami

krzyżackimi, przerwała krzyżacką kampanię przeciw Polsce. [przypis edytorski]
¹²²⁹Władysław I Łokietek — (ok. –), król Polski od , przedtem długo walczył o z ednoczenie kra u

po okresie rozbicia ǳielnicowego. [przypis edytorski]
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— Amen! — odpowieǳiał Zbyszko.
I poczęli mówić o czym innym. Młody rycerz wypytywał trochę o przekupnia reli-

kwii, którego zdybał¹²³⁰ w droǳe, i dowieǳiał się, iż wielu podobnych oszustów włóczy
się po drogach, durząc¹²³¹ łatwowiernych luǳi. Mówił mu także przeor, iż są bulle pa-
pieskie nakazu ące biskupom ścigać podobnych przekupniów, i któren by nie miał praw-
ǳiwych listów i pieczęci, zaraz go sąǳić. Ponieważ świadectwa owego włóczęgi wydały
się przeorowi pode rzane, więc chciał go zaraz do urysdykc i¹²³² biskupie odesłać. Jeśli-
by się okazało, że prawǳiwym est wysłannikiem od odpustów, tedyby mu się krzywda
nie stała. Ale on wolał uciec. Może ednak bał się mitręgi¹²³³ w podróży — ale przez tę
ucieczkę w eszcze większe pode rzenie się podał.

Pod koniec odwieǳin zaprosił też przeor Zbyszka na odpoczynek i nocleg do klasz-
toru, lecz ów nie mógł się na to zgoǳić, chciał bowiem wywiesić kartę przed gospodą
z wyzwaniem na „walkę pieszą alibo konną” wszystkich rycerzy, którzy by zaprzeczyli, że
panna Danuta Jurandówna est na uroǳiwszą i na cnotliwszą ǳiewką w Królestwie —
nie wypadało zaś żadną miarą wywieszać takowego wyzwania na furcie klasztorne . Ni
przeor, ni inni księża nie chcieli mu nawet karty napisać, skutkiem czego młody rycerz
wpadł w wielki kłopot i całkiem nie wieǳiał, ak sobie poraǳić.

Aż dopiero po powrocie do gospody przyszło mu na myśl udać się o pomoc do prze-
kupnia odpustów.

— Przeor zgoła nie wie, czyliś nie hulta — rzekł — bo powiada tak: „Czego by się
miał bać biskupiego sądu, gdyby prawe¹²³⁴ miał świadectwa?” — Nie bo ę się też biskupa
— odrzekł Sariderus — eno mnichów, którzy się na pieczęciach nie zna ą. Właśnie
chciałem do Krakowa echać, ale że konia nie mam, więc muszę czekać, póki mi go ktoś
nie podaru e. Ale tymczasem pismo poślę, do którego własną pieczęć przyłożę.

— Jam też sobie pomyślał, iż eśli pokaże się, że znasz pismo, to bęǳie znak, żeś nie
prostak. Ale akże list poślesz?

— Przez akiego pątnika¹²³⁵ albo wędrownego mnicha. Małoż to luǳi do Krakowa
do grobu królowe eźǳi?

— A mnie potrafisz kartę napisać?
— Wypiszę, panie, wszystko, co każecie — gładko a do rzeczy, choćby na desce.
— Lepie , że na desce — rzekł uradowany Zbyszko — bo to się nie zedrze i na późnie

się przyda.
Jakoż, gdy po upływie pewnego czasu pacholikowie znaleźli i przynieśli świeżą deskę,

zabrał się Sanderus do pisania. Co tam napisał, tego Zbyszko przeczytać nie umiał, ale
kazał zaraz przybić wyzwanie na wrotach, pod nim zaś zawiesić tarczę, które Turczyn-
kowie pilnowali na przemian. Kto by w nią kopią uderzył, ten by dał znak, że wyzwanie
przy mu e. W Sieraǳu ednak brakło widocznie ochotników do takich spraw, tego bo-
wiem dnia ani naza utrz do południa nie zadźwięczała tarcza ani razu od uderzenia —
o południu zaś wybrał się strapiony nieco młoǳieńczyk w dalszą drogę.

Jednakże przedtem eszcze przyszedł do Zbyszka Sanderus i rzekł mu:
— Gdybyście, panie, wywiesili tarczę w kra ach panów pruskich, pewnie by uż teraz

giermek musiał na was rzemienie od zbroi dociągać.
— Jak to! przecie Krzyżak, ako zakonnik, nie może mieć damy, w które się kocha,

bo mu nie wolno.
— Nie wiem, czy im wolno, eno wiem, że e miewa ą. Prawda, że Krzyżak bez zgor-

szenia do po edyncze walki stanąć nie może, gdyż przysięga, że tylko za wiarę bęǳie się
wespół z drugimi potykał, ale tam prócz zakonników siła est i świeckich rycerzy z da-
lekich stron, którzy panom pruskim w pomoc przychoǳą. Ci patrzą eno, z kim by się
sczepić, a szczególnie rycerze ancuscy.

— O wa! wiǳiałem a ich pod Wilnem, a da Bóg zobaczę i w Malborgu.

¹²³⁰zdybać (daw.) — spotkać. [przypis edytorski]
¹²³¹durzyć (daw.) — zwoǳić, oszukiwać. [przypis edytorski]
¹²³²jurysdykcja — prawo sąǳenia spraw określonego typu bądź zdarza ących się na określonym terytorium.

[przypis edytorski]
¹²³³mitręga — męczący wysiłek, strata czasu. [przypis edytorski]
¹²³⁴prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
¹²³⁵pątnik (daw.) — pielgrzym. [przypis edytorski]
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Potrzeba mi pawich piór z hełmów, bom to ślubował — rozumiesz?
— Kupcie, panie, ode mnie dwie albo trzy krople potu św. Jerzego¹²³⁶, które wylał,

ze smokiem walcząc. Żadna relikwia lepie się rycerzowi nie przygoǳi. Dacie mi za to
konia, na którego kazaliście mi się przysiąść, to wam eszcze i odpust dołożę za tę krew
chrześcĳańską, którą w walce przele ecie.

— Da spokó , bo się zaś zgniewam. Nie będę twego towaru brał, póki nie wiem, czy
dobry.

— Jeǳiecie, panie, akoście rzekli, na dwór mazowiecki do księcia Janusza. Spyta -
cie się tam, ile relikwiów¹²³⁷ ode mnie nabrali — i sama księżna, i rycerze, i panny na
weselach, na których byłem.

— Na akich weselach? — zapytał Zbyszko. Małżeństwo
— Jako zwycza nie przed adwentem. Żenili się rycerze eden przez drugiego, bo lu-

ǳie prawią, że bęǳie wo na mięǳy królem polskim a pruskimi pany o ziemię dobrzyń-
ską… Mówi też sobie poniektóry: „Bogu wiadomo, czy żyw będę” — i chce przedtem
szczęśliwości z niewiastą zażyć.

Zbyszka za ęła mocno wieść o wo nie, ale eszcze mocnie to, co Sanderus mówił
o zamęściach, więc zapytał:

— Jakież tam ǳiewki się wydały?
— A dwórki księżny. Nie wiem, czy edna ostała, bom słyszał, ako księżna mówiła,

że przy ǳie e nowych służebnych niewiast¹²³⁸ szukać.
Usłyszawszy to, Zbyszko umilkł na chwilę, po czym spytał nieco zmienionym głosem:
— A panna Danuta Jurandówna, które imię na desce stoi, też się wydała?
Sanderus zawahał się z odpowieǳią, naprzód dlatego, że sam nic dobrze nie wieǳiał, Młodość, Bogactwo,

Bezpieczeństwoa po wtóre, że pomyślał, iż utrzymu ąc rycerza w niepewności, nabierze nad nim pewne
przewagi i potrafi go lepie wyzyskać. Już on poprzednio rozważył to w duszy, iż należy
mu się trzymać tego rycerza, któren poczet miał zacny i opatrzon był dostatnio. Sanderus
znał się na luǳiach i na rzeczach. Wielka młodość Zbyszka pozwalała mu przypuszczać,
że bęǳie to pan ho ny a nieopatrzny¹²³⁹ i łatwo groszem rzuca ący. Zobaczył uż był także
ową kosztowną zbro ę mediolańską i ogromne ogiery bo owe, których byle kto posiadać
nie mógł — więc powieǳiał sobie, że przy takim paniątku bęǳie się miało i gościnność
po dworach zapewnioną, i nie edną sposobność do zyskowne sprzedaży odpustów, i bez-
pieczeństwo w droǳe — i wreszcie obfitość adła i napo u, o którą mu przede wszystkim
choǳiło.

Zatem, usłyszawszy Zbyszkowe pytanie, namarszczył czoło, podniósł w górę oczy,
akby natęża ąc pamięć, i odrzekł:

— Panna Danuta Jurandówna… A skąd ona est?
— Jurandówna Danuta ze Spychowa.
— Wiǳiałem ci a e wszystkie, ale ak tam na którą wołali — nie barǳo pomnę¹²⁴⁰.
— Młódka¹²⁴¹ to eszcze est, na luteńce grywa ąca, która śpiewaniem księżnę roz-

wesela.
— Aha… młódka… na luteńce¹²⁴² grywa ąca… wychoǳiły i młódki… Nie czarnać

ona est ako agat?
Zbyszko odetchnął.
— To nie ta! Tamta biała ako śnieg, eno na agodach¹²⁴³ rumiana — i płowa¹²⁴⁴.
A na to Sanderus:
— Bo edna, czarna ak agat¹²⁴⁵, przy księżnie ostała, a inne prawie wszystkie się

wydały.

¹²³⁶św. Jerzy — męczennik z III-IV w., patron rycerzy. [przypis edytorski]
¹²³⁷relikwiów — ǳiś popr.: relikwii. [przypis edytorski]
¹²³⁸niewiasta służebna — służąca. [przypis edytorski]
¹²³⁹nieopatrzny — nieostrożny. [przypis edytorski]
¹²⁴⁰pomnieć (daw.) — pamiętać. [przypis edytorski]
¹²⁴¹młódka (daw.) — młoda ǳiewczyna. [przypis edytorski]
¹²⁴²lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹²⁴³jagody (daw.) — policzki. [przypis edytorski]
¹²⁴⁴płowy (daw.) — (o włosach) asny. [przypis edytorski]
¹²⁴⁵agat — kamień półszlachetny, przy mu ący różne barwy. [przypis edytorski]
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— Przecie mówisz, że „prawie wszystkie”, to się znaczy, że nie co do edne . Na miły
Bóg, chcesz-li ode mnie co mieć, to sobie przypomnĳ.

— Tak we trzy albo cztery dni to bym sobie przypomniał — a na milszy byłby mi
koń, który by mo e święte towary nosił.

— To go dostaniesz, byleś prawdę rzekł.
Wtem Czech, który słuchał te rozmowy od początku i uśmiechał się w garść, ozwał Kłamstwo

się:
— Prawda bęǳie wiadoma na mazowieckim dworze.
Sanderus popatrzył na niego przez chwilę, po czym rzekł:
— A to myślisz, że się dworu mazowieckiego bo ę?
— Ja nie mówię, że się dworu mazowieckiego boisz, eno że zaraz ni też po trzech

dniach z koniem nie od eǳiesz, a pokaże się li, żeś zełgał, to i na własnych nogach nie
ode ǳiesz, bo ci e Jego Miłość każe połamać.

— Jako żywo! — rzekł Zbyszko.
Sanderus pomyślał, że wobec takie zapowieǳi lepie być ostrożnym, i odrzekł:
— Gdybym chciał zełgać, to byłbym od razu powieǳiał, że się wydala albo że się

nie wydała, a a rzekłem: nie pomnę. Żebyś miał rozum, to byś zaraz cnotę mo ą z te
odpowieǳi wymiarkował.

— Nie brat mó rozum two e cnocie, bo ona może być psu siostra. Kłótnia, Piekło, Pies
— Nie szczeka mo a cnota, ako twó rozum; a kto za życia szczeka, ten snadnie¹²⁴⁶

może wyć po śmierci.
— I pewnie! Two a cnota nie bęǳie po śmierci wyła, eno zgrzytała, chyba że za życia

na usługach diabłu zęby straci.
I poczęli się kłócić, gdyż Czech wartki¹²⁴⁷ miał ęzyk i na każde słowo Niemca dwa

zna dował. Lecz tymczasem dał Zbyszko rozkaz od azdu i niebawem ruszyli, wypytawszy
wprzód dobrze luǳi bywałych o drogę do Łęczycy.

Wkrótce za Sieraǳem w echali w głuche bory, którymi większa część kra u była po-
rośnięta. Lecz środkiem ich szedł gościniec, mie scami nawet okopany, mie scami na ni-
zinach wymoszczony okrąglakami, zabytek króla Kazimierzowe gospodarki¹²⁴⁸. Wpraw-
ǳie po ego śmierci wśród zawieruchy wo enne , aką wzniecili Nałęcze i Grzymalici¹²⁴⁹,
podupadły nieco drogi, lecz za Jadwigi po uspoko eniu Królestwa zawrzały znów w rękach
zabiegłego¹²⁵⁰ ludu łopaty po bagnach, siekiery po lasach i pod koniec e życia wszęǳie
uż kupiec mógł mięǳy znacznie szymi grodami prowaǳić swo e ładowne wozy bez oba-
wy, iż mu się połamią wśród wybo ów lub pogrzęzną w młakach¹²⁵¹. Zwierz chyba ǳiki
lub zbó e mogli wstręt czynić¹²⁵² po drogach, lecz od zwierza były kaganki na noc, zaś
kusze do obrony w ǳień, a zbó ów, zawalidrogów mnie było niż w kra ach ościennych.
Zresztą, kto echał z pocztem i zbro ny, ten mógł się niczego nie obawiać.

Zbyszko też nie obawiał się zbó ów ni zbro nych rycerzy, a nawet i nie myślał o nich, Fałsz
gdyż opadł go srogi niepokó — i duszą całą był na mazowieckim dworze. Zastanie-
-li eszcze swo ą Danuśkę dwórką księżny, czyli też żoną akiego mazowieckiego rycerza
— sam nie wieǳiał i od rana do nocy bił się z myślami nad tym pytaniem. Czasem
wydawało mu się to niepodobieństwem, by ona miała o nim zapomnieć — lecz chwilami
przychoǳiło mu do głowy, że może Jurand przybył na dwór ze Spychowa i wydał ǳiewkę
za mąż za akiego sąsiada lub przy aciela. Mówił on przecie eszcze w Krakowie, że nie
Zbyszkowi Danusia pisana i że mu e oddać nie może — więc widocznie przyrzekł ą
komuś innemu, widocznie był związan przysięgą, a teraz przysięgi dotrzymał. Zbyszkowi,
gdy o tym myślał, zdało się rzeczą pewną, że uż nie u rzy Danuśki ǳiewczyną¹²⁵³. Wołał

¹²⁴⁶snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹²⁴⁷wartki (daw.) — prędki, szybki. [przypis edytorski]
¹²⁴⁸Kazimierzowe — aluz a do Kazimierza Wielkiego i poprawy standardów cywilizacy nych w Polsce za ego

czasów. [przypis edytorski]
¹²⁴⁹wojna Grzymalitów z Nałęczami — wo na domowa w Wielkopolsce, toczona w latach – mię-

ǳy przedstawicielami dwóch rodów możnowładców. Konflikt wynikał z różnych koncepc i obsaǳenia tronu
polskiego po wygaśnięciu linii Piastów. [przypis edytorski]

¹²⁵⁰zabiegły — od „zabiegać”, czynić starania. [przypis edytorski]
¹²⁵¹młaka — bagno. [przypis edytorski]
¹²⁵²wstręt czynić (daw.) — przeszkaǳać. [przypis edytorski]
¹²⁵³ǳiewczyna — tu: panna, osoba niezamężna. [przypis edytorski]
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wówczas Sanderusa i znów go badał, znów wypytywał, ale ów mącił coraz barǳie . Nieraz
uż, uż przypominał sobie dwórkę Jurandównę i e wesele — a potem nagle wsaǳał
palec w usta, zamyślał się i odpowiadał: „Chyba nie ta!” W winie, które mu miało asność
w głowie czynić, nie odna dował też Niemiec pamięci — i trzymał ciągle młodego rycerza
mięǳy śmiertelną obawą a naǳie ą.

Jechał więc Zbyszko w trosce, zmartwieniu i niepewności. Po droǳe nie myślał uż
wcale ni o Bogdańcu, ni o Zgorzelicach, tylko o tym, co mu należy czynić. Przede wszyst-
kim należało echać dowieǳieć się prawdy na mazowieckim dworze, echał więc spiesznie,
zatrzymu ąc się tylko na krótkie noclegi po dworach, gospodach i miastach, aby koni nie
zniszczyć. W Łęczycy kazał wywiesić znów deskę z wyzwaniem przed bramą, rozumu ąc
sobie w duszy, że czy Danuśka eszcze trwa w panieńskim stanie, czy za mąż wyszła, za-
wsze est panią ego serca i potykać się o nią powinien. Ale w Łęczycy nie barǳo kto
umiał wyzwanie przeczytać, ci zaś z rycerzy, którym odczytali e biegli w piśmie klerycy,
wzruszali ramionami, nie zna ąc obcego obycza u i mówiąc: „Głupi to akiś eǳie, bo ak-
że mu kto ma przyświadczyć albo się sprzeciwić, skoro one ǳiewki na oczy nie wiǳiał”.
A Zbyszko echał dale w coraz większym strapieniu i z coraz większym pośpiechem.

Nigdy on nie ustawał kochać swo e Danuśki, ale w Bogdańcu i w Zgorzelicach „ura-
ǳa ąc” prawie co ǳień z Jagienką i patrząc na e urodę, nie tak często o tamte myślał,
a teraz dniem i nocą nie schoǳiła mu ni z oczu, ni z pamięci, ni z myśli. We śnie nawet
widywał ą przed sobą, przetowłosą¹²⁵⁴, z lutnią w ręku, w czerwonych trzewikach i z wia-
neczkiem na głowie. Wyciągała do niego ręce, a Jurand ą od niego odciągał. Rankiem,
gdy sny pierzchały, przychoǳiła zaraz na ich mie sce tęsknota większa, niż była przed-
tem — i nigdy tak Zbyszko te ǳiewczyny nie kochał w Bogdańcu, ak zaczął ą kochać
właśnie teraz, gdy nie był pewien, czy mu e nie zabrali. Przychoǳiło mu też do głowy,
że pewnie ą po niewoli wydali, więc e w duszy nie oskarżał, zwłaszcza że ǳieckiem bę-
dąc, woli swe eszcze mieć nie mogła. Burzył się natomiast w duszy przeciw Jurandowi
i przeciw księżnie Januszowe , a gdy pomyślał o Danusinym mężu, zaraz serce podnosiło
mu się aż po szy ę w piersiach i groźnie się na pachołków, wiozących pod oponami¹²⁵⁵
zbro e, oglądał. Układał też sobie, że służyć e nie przestanie i że choćby ą cuǳą żoną
zastał, to pawie grzebienie złożyć e u nóg musi. Ale było w te myśli więce żalu niż
pociechy, bo całkiem nie wieǳiał, co pocznie potem.

Pocieszała go tylko myśl o wielkie wo nie. Chociaż nie chciało mu się bez Danuś-
ki żyć, nie obiecywał sobie, że koniecznie zginie, natomiast czuł, że tak mu się akoś
zapoǳie e w czasie wo ny dusza i pamięć, iż zbęǳie wszelkich innych trosk i asun-
ków¹²⁵⁶. A wielka wo na wisiała akby w powietrzu. Nie wiadomo było, skąd się brały
o nie wieści, gdyż mięǳy królem a Zakonem panował spokó — a ednakże wszędy,
gǳie Zbyszko za echał, nie mówiono o niczym innym. Luǳie mieli akby przeczucie, że
to nastąpić musi, a niektórzy mówili otwarcie: „Po cóż nam się było z Litwą łączyć, eśli
nie przeciw onym wilkom krzyżackim? Raz więc trzeba z nimi skończyć, aby zaś dłuże
nie szarpali nam wnętrzności”. Inni wszelako powiadali: „Szaleni mnichowie! mało im
było Płowców! Śmierć est nad nimi, a oni eszcze ziemię dobrzyńską¹²⁵⁷ porwali, którą
wraz z krwią wyrzygać muszą”. I gotowano się po wszystkich ziemiach Królestwa poważ-
nie, bez chełpliwości, ako zwycza nie do bo u na śmierć i życie, ale z głuchą zawziętością
potężnego ludu, który zbyt długo krzywdy znosił i wreszcie do wymierzenia straszliwe
kary się gotował. Po wszystkich dworach spotykał Zbyszko luǳi przekonanych, że lada
ǳień trzeba bęǳie na koń siadać, i aż ǳiwił się temu, albowiem mniema ąc również
ak i inni, że do wo ny przy ść musi, nie słyszał ednak o tym, by miała nastąpić tak
prędko. Nie przyszło mu wszelako do głowy, że luǳka chęć wyprzeǳa w tym razie¹²⁵⁸
wypadki. Wierzył innym, nie sobie, i radował się w sercu na widok owe przedwo enne
krzątaniny, którą na każdym spotykał kroku. Wszęǳie wszystkie inne troski ustępowały
trosce o konie i zbro e, wszęǳie oglądano w wielkim skupieniu kopie, miecze, topory,

¹²⁵⁴przetowłosy (daw.) — asnowłosy. [przypis edytorski]
¹²⁵⁵opona (daw.) — zasłona, tu zapewne: opończa. [przypis edytorski]
¹²⁵⁶frasunek (daw.) — smutek. [przypis edytorski]
¹²⁵⁷ziemia dobrzyńska — obszar na wschód od Torunia, zagarnięty przez Krzyżaków wskutek bezprawne umo-

wy z księciem Władysławem Opolczykiem. [przypis edytorski]
¹²⁵⁸w tym razie (daw.) — w te sytuac i, w tym momencie. [przypis edytorski]
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rohatyny¹²⁵⁹, hełmy, pancerze, rzemienie przy napierstnikach¹²⁶⁰ i kropierzach¹²⁶¹. Ko-
wale ǳień i noc bili młotami w żelazne blachy, kowa ąc zbro e grube, ciężkie, które by
ledwie dźwignąć mogli wytworni rycerze z Zachodu, ale które z łatwością nosili krzepcy
„ǳieǳice” z Wielkopolski i Małopolski. Starcy wydobywali ze skrzyń w alkierzach¹²⁶²
spleśniałe worki z grzywnami¹²⁶³ na wo enną wyprawę dla ǳieci. Raz nocował Zbyszko
u możnego szlachcica Bartosza z Bielaw, który ma ąc dwuǳiestu dwóch tęgich synów,
zastawił liczne ziemie klasztorowi w Łowiczu, aby zakupić dwaǳieścia dwa pancerze,
tyleż hełmów i innych przyborów na wo nę.

Więc Zbyszko, choć o tym w Bogdańcu nie słyszał, myślał także, że zaraz przy ǳie
do Prus pociągnąć, i ǳiękował Bogu, że tak przednio est na wyprawę opatrzon. Jakoż
zbro a ego buǳiła powszechny poǳiw. Brano go za wo ewoǳińskie ǳiecko, a gdy po-
wiadał luǳiom, że prostym est tylko szlachcicem i że taką zbro ę można u Niemców
kupić, byle godnie toporem zapłacić, wzbierały serca ochotą wo enną. Lecz nie eden na
widok te zbroi nie mogąc pożądliwości potłumić, doganiał Zbyszka na gościńcu i mówił:
„Nuż byś się o nią spotkał?” Ale on, ma ąc drogę pilną, nie chciał się potykać, a Czech
kuszę naciągał. Przestał nawet Zbyszko wywieszać po gospodach deskę z wyzwaniem,
albowiem pomiarkował, iż im głębie od granic w kra w eżdżał, tym mnie się luǳie na
tym rozumieli i tym barǳie poczytywali go za głupiego.

Na Mazowszu mnie luǳie mówili o wo nie. Wierzyli i tu, że bęǳie, ale nie wieǳieli
kiedy. W Warszawie spokó był, tym barǳie że dwór bawił w Ciechanowie, który ksią-
żę Janusz¹²⁶⁴ po dawnym napaǳie litewskim przebudowywał, a racze całkiem na nowo
wznosił, gdyż z dawnego został tylko zamek. W groǳie warszawskim przy ął Zbyszka
Jaśko Socha, starosta zamkowy, syn wo ewody Abrahama, który pod Worsklą¹²⁶⁵ poległ.
Jaśko znał Zbyszka, gdyż był z księżną w Krakowie, więc też i ugościł go z radością — on
zaś, nim do adła i napo u zasiadł, zaraz począł go wypytywać o Danusię i o to, czy się
wraz z innymi dwórkami księżny nie wydała.

Lecz Socha nie umiał mu na to odpowieǳieć. Księstwo bawili na zamku ciechanow-
skim od wczesne esieni. W Warszawie została tylko garść łuczników i on dla straży.
Słyszał, że były w Ciechanowie różne uciechy i wesela, ak bywa zwycza nie przed adwen-
tem, ale która by z dwórek za mąż poszła, a która się ostała, o to, ako człek żonaty, nie
wypytywał.

— Myślę wszelako — mówił — że Jurandówna się nie wydała, gdyżby się to bez
Juranda obyć nie mogło, a nie słyszałem, aby przy eżdżał. Bawią też u księstwa w gościnie
dwa bracia zakonni, komturowie¹²⁶⁶, eden z Jansborku, a drugi ze Szczytna, a z nimi
podobno acyś goście zagraniczni — a wtedy Jurand nigdy nie przy eżdża, gdyż ego widok
białego płaszcza do szaleństwa zaraz przywoǳi. Nie było zasię Juranda, nie było i wesela!
A chcesz, to poślę ci gończego zapytać, któremu pilno wracać każę, choć ako żywo tak
myślę, że Jurandównę w panieńskim eszcze stanie napotkasz.

— Sam zaraz utro po adę, ale za pociechę Bóg ci zapłać. Niech eno konie odpoczną,
to po adę, gdyż nie będę miał spoko u, póki się prawdy nie dowiem, Bóg ci wszelako
zapłać, bo zaraz mi ulżyło.

Socha nie poprzestał ednak na tym i począł się przepytywać mięǳy szlachtą bawiącą
przygodnie w zamku i mięǳy żołnierzami, czy kto czego o weselu Jurandówny nie sły-
szał. Nie słyszał ednak nikt — choć znaleźli się tacy, którzy byli w Ciechanowie, a nawet
i na niektórych weselach: „Chybaby kto ą wziął w ostatnich tygodniach albo w ostat-
nich dniach”. Jakoż mogło się i tak zdarzyć, gdyż w owych czasach nie tracili luǳie czasu

¹²⁵⁹rohatyna (z ukr.) — włócznia z grotem zaopatrzonym w hak, aby po wbiciu trudnie ą było wyciągnąć.
[przypis edytorski]

¹²⁶⁰napierstnik a. napierśnik — część zbroi osłania ąca pierś. [przypis edytorski]
¹²⁶¹kropierz — długa kapa osłania ąca konia. [przypis edytorski]
¹²⁶²alkierz (daw.) — izba narożna, często reprezentacy na. [przypis edytorski]
¹²⁶³grzywna — śred. ednostka płatnicza, o wartości pół funta złota lub srebra. [przypis edytorski]
¹²⁶⁴Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
¹²⁶⁵bitwa nad Worsklą — stoczona w połowie sierpnia  mięǳy wo skami rusko–litewskimi dowoǳonymi

przez wlk. księcia Witolda, wspiera ącymi stara ącego się oǳyskać właǳę Tochtamysza a Tatarami pod woǳą
Edyge a. Litwini ponieśli klęskę. [przypis edytorski]

¹²⁶⁶komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]
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na namysł. Ale tymczasem Zbyszko poszedł spać wielce pokrzepiony. Już w łożu będąc,
namyślał się, czy nie odpęǳić naza utrz Sanderusa, pomyślał ednak, że hulta może mu
się dla swe zna omości niemieckie mowy przydać wówczas, gdy się przeciw Lichten-
steinowi wybierze. Pomyślał także, że Sanderus nie okłamał go, a chociaż był nabytkiem
kosztownym, gdyż adł i pił po gospodach za czterech, był ednak usłużny i okazywał
nowemu panu pewne przywiązanie. Nadto posiadał także sztukę pisania, czym górował
nad giermkiem Czechem i nad samym Zbyszkiem.

To wszystko sprawiło, iż młody rycerz pozwolił mu echać ze sobą do Ciechanowa,
z czego Sanderus był rad nie tylko dla wiktu¹²⁶⁷, ale i dlatego, iż zauważył, że w zacnym
towarzystwie więce wzbuǳa ufności i łacnie ¹²⁶⁸ zna du e kupców na swó towar. Po esz-
cze ednym noclegu w Nasielsku, adąc ni zbyt wartko, ni zbyt wolno, u rzeli następnego
dnia pod wieczór mury ciechanowskiego zamku. Zbyszko zatrzymał się w gospoǳie, aby
wǳiać na się zbro ę i w echać obycza em rycerskim do zamku, w hełmie i z kopią w rę-
ku — za czym siadł na olbrzymiego zdobycznego ogiera i uczyniwszy w powietrzu znak
krzyża — ruszył przed siebie.

Lecz nie u echał i ǳiesięciu kroków, gdy adący z tyłu Czech porównał się z nim
i rzekł:

— Wasza miłość, rycerze acyś za nami walą, Krzyżaki chyba czy co?
Zbyszko zawrócił konia i nie dale ak na pół sta ania za sobą u rzał okazały poczet,

na którego czele echało dwóch rycerzy na tęgich pomorskich koniach, oba w pełnych
zbro ach, każdy w białym płaszczu z czarnym krzyżem i w hełmie z wysokim pawim
pióropuszem.

— Krzyżacy, na miły Bóg! — rzekł Zbyszko.
I mimo woli pochylił się w siodle i złożył kopię w pół ucha końskiego, co wiǳąc

Czech splunął w garście, aby mu się nie ślizgało w nich toporzysko.
Czeladnicy Zbyszkowi, luǳie bywali i zna ący obycza wo enny, stanęli także w go-

towości — nie do walki wprawǳie, albowiem w spotkaniach rycerskich służba nie brała
uǳiału, ale do odmierzenia mie sca pod bitwę konną lub do udeptania zaśnieżone ziemi
pod pieszą. Jeden Czech tylko szlachcicem będąc, miał się ku robocie, lecz i on spoǳie-
wał się, że Zbyszko przemówi, zanim uderzy, i w duszy mocno się nawet ǳiwił, iż młody
pan pochylił kopię przed wyzwaniem.

Lecz i Zbyszko opamiętał się w porę. Przypomniał sobie swó szalony uczynek pod
Krakowem, gdy nieopatrznie chciał bić w Lichtensteina — i wszystkie nieszczęścia, akie
z tego wynikły, więc podniósł kopię, oddał ą Czechowi i nie dobywa ąc miecza, ruszył
koniem ku rycerzom zakonnym.

Zbliżywszy się, zauważył, że prócz nich był eszcze trzeci rycerz, również z piórami na
głowie, i czwarty, niezbro ny, długowłosy, który wydawał mu się Mazurem.

Wiǳąc zaś ich, rzekł sobie w duszy: „Ślubowałem mo e panience w więzieniu nie trzy
czuby, eno tyle, ile paliców u rąk, ale trzy, byle to nie byli posłowie — mogłoby być zaraz”.
Jednakże pomyślał, że to właśnie muszą być acyś posłowie do księcia mazowieckiego, więc
westchnąwszy, ozwał się głośno:

— Pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków — odpowieǳiał długowłosy niezbro ny eźǳiec.
— Szczęść wam Boże.
— I wam, panie.
— Chwała św. Jerzemu!
— Nasz ci to patron. Wita cie, panie, w podróży.
Tu poczęli się sobie kłaniać, a następnie Zbyszko wymienił, kto est, akiego herbu,

zawołania i skąd na dwór mazowiecki podąża, długowłosy zaś rycerz ozna mił, iż zowie
się Jędrek z Kropiwnicy i gości księciu wieǳie: brata Gotyda, brata Rotgiera oraz pana
Fulka de Lorche z Lotaryngii¹²⁶⁹, który u Krzyżaków bawiąc, chce księcia mazowieckie-

¹²⁶⁷wikt — wyżywienie. [przypis edytorski]
¹²⁶⁸łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹²⁶⁹Lotaryngia— kraina historyczna, obecnie region administracy ny w północno-wschodnie Franc i. [przypis

edytorski]
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go, a zwłaszcza księżnę¹²⁷⁰, córkę sławnego „Kynstuta¹²⁷¹”, na własne oczy obaczyć. Przez
ten czas, gdy wymieniano ich nazwiska, rycerze zagraniczni, sieǳąc prosto na koniach,
pochylali raz po raz przybrane w żelazne hełmy głowy, sąǳąc bowiem ze świetne zbroi
Zbyszkowe mniemali, że książę kogoś znacznego, może krewnego lub syna, na spotkanie
ich wysłał.

Jędrek zaś z Kropiwnicy mówił dale :
— Komtur¹²⁷², akobyście po naszemu rzekli: starosta z Jansborku, bawi w gościnie

u księcia, któremu rozpowiadał o tych trzech rycerzach, ako ma ą żywną ochotę przybyć,
ale nie śmią, a zwłaszcza ów rycerz z Lotaryngii, on bowiem z daleka będąc, mniemał,
że za krzyżacką granicą zaraz mieszka ą Saraceny¹²⁷³, z którymi wo na nie usta e. Ksią-
żę, ako luǳki pan, wnet mnie na granicę posłał, abym ich bezpiecznie wśród zamków
przeprowaǳił.

— To bez wasze pomocy nie mogliby prze echać?
— Jest nasz naród okrutnie na Krzyżaków zawzięty, a to z przyczyny nie tyle ich

napaści — bo i my do nich zaglądamy, ile z przyczyny wielkie ich zdradliwości, że to,
eśli cię Krzyżak obłapi, a z przodu w gębę cię cału e, to z tyłu gotów cię w tym samym
czasie nożem żgnąć¹²⁷⁴, któren obycza zgoła est świński i nam Mazurom przeciwny… ba!
użci!… Pod dach i Niemca każdy przy mie, i gościowi krzywdy nie uczyni, ale na droǳe
rad mu zastąpi. A są i tacy, którzy nic innego nie czynią, przez pomstę alibo dla chwały,
którą da Bóg każdemu.

— Którenże est mięǳy wami na sławnie szy?
— Jest eden taki, że lepie by Niemcu śmierć obaczyć niż ego; zowie się Jurand ze

Spychowa.
Zadrgało w młodym rycerzu serce, gdy usłyszał to nazwisko — i wraz postanowił

pociągnąć Jędrka z Kropiwnicy za ęzyk.
— Wiem! — rzekł — słyszałem: to ów, którego córka Danuta dwórką księżny była,

póki się nie wydała.
I to rzekłszy, począł pilnie patrzyć w oczy mazowieckiego rycerza, tamu ąc prawie

dech w piersiach, ów zaś odrzekł z wielkim zǳiwieniem:
— A wam to kto powiadał? Dyć¹²⁷⁵ to młódka¹²⁷⁶. Bywa po prawǳie, że i takie wy-

choǳą za mąż, ale Jurandówna nie wyszła. Sześć dni temu, ak wy echałem z Ciechanowa
i wiǳiałem ą przy księżnie. Jakoże e w adwencie wychoǳić?

Zbyszko, słysząc to, wytężył całą siłę woli, by nie pochwycić Mazura za szy ę i nie
zakrzyknąć mu: „Bóg ci zapłać za nowinę!” — pohamował się ednak i rzekł:

— Bo słyszałem, że ą Jurand komuś oddał.
— Księżna chciała ą oddać, nie Jurand, eno przeciw woli Jurandowe nie mogła.

Chciała ą oddać ednemu rycerzowi w Krakowie, który ǳiewce ślubował i którego ona
miłu e.

— Miłu e ci go? — zakrzyknął Zbyszko.
Na to Jędrek spo rzał na niego bystro, uśmiechnął się i rzekł:
— Wiecie, akoś strasznie się o tę ǳiewuchę przepytu ecie.
— Przepytu ę o zna omych, ku którym adę.
Mało Zbyszkowi widać było twarzy spod hełmu, ledwie oczy, nos i trochę policzków,

ale za to nos i policzki tak były czerwone, że skory do drwin, a przechera¹²⁷⁷, Mazur rzekł:
— Pewnikiem od mrozu tak wam gęba pokraśniała ako wielkanocne a e!
A młoǳian zmieszał się eszcze barǳie i odpowieǳiał:

¹²⁷⁰Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza
(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]

¹²⁷¹Kiejstut — (ok. –), książę trocki, wielki książę litewski w ostatnich latach życia, skonfliktowany
z Władysławem Jagiełłą i uwięziony przez niego w Krewie, gǳie zmarł. [przypis edytorski]

¹²⁷²komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]

¹²⁷³Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała
rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. [przypis edytorski]

¹²⁷⁴żgnąć (daw.) — dźgnąć, ukłuć. [przypis edytorski]
¹²⁷⁵dyć (gw.) — przecież. [przypis edytorski]
¹²⁷⁶młódka (daw.) — młoda ǳiewczyna. [przypis edytorski]
¹²⁷⁷przechera — osoba przebiegła i/lub kłótliwa. [przypis edytorski]
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— Pewnikiem…
Ruszyli i echali czas akiś w milczeniu, tylko konie parskały, wyrzuca ąc z nozdrzy

słupy pary — i obcy rycerze poczęli mięǳy sobą szwargotać¹²⁷⁸.
Lecz po chwili Jędrek z Kropiwnicy zapytał:
— Jakoże was zowią, bom niedobrze dosłyszał?
— Zbyszko z Bogdańca.
— Moiście wy! A toć tamtemu, co to Jurandównie ślubował, podobnie było.
— Zali myślicie, że się zaprę¹²⁷⁹? — odpowieǳiał prędko i z dumą Zbyszko.
— Bo i nie ma czego. Miły Boże, to wyście ów Zbyszko, któremu ǳiewucha na-

łęczką¹²⁸⁰ głowę nakryła! Po powrocie z Krakowa wszystkie dwórki o niczym innym nie
gadały, eno o was, a nie ednemu to aż śluzy¹²⁸¹, słucha ęcy¹²⁸², po agodach¹²⁸³ ciekły.
Toście wy! He ! radość też bęǳie na dworze… że to i księżna was nawiǳi.

— Bóg e błogosław i wam także za dobrą nowinę… Bo ak mi powieǳieli, że się
wydała, to ażem ścierpł.

— Co się miała wydać!… Łakoma to est rzecz taka ǳiewka, bo za nią cały Spychów
stoi, ale choć siła est gładkich¹²⁸⁴ chłopów na dworze, żaden ci e w ślepia nie zaglądał,
bo każden i e uczynek, i wasze ślubowanie szanował. Nie byłaby też dopuściła do tego
i księżna. He ! bęǳie radość. Po prawǳie przekomarzali się czasem ǳiewusze! Powie
e kto: „Nie wróci twó rycerz” — to ona eno piętami przytupu e: „Wróci! wróci!” —
chociaż nieraz, gdy kto e rzekł, żeście inną wzięli, to i do płakania przychoǳiło.

Rozczuliły te słowa Zbyszka, ale zarazem chwycił go gniew na luǳkie gadanie, więc
rzekł:

— Kto o mnie takie rzeczy szczekał, to go pozwę!
A Jędrek z Kropiwnicy począł się śmiać:
— Baby na przekór gadały! Bęǳiecie pozywać baby? Mieczem przeciw kąǳieli¹²⁸⁵

nie poraǳisz!
Zbyszko rad, że mu Bóg zesłał tak wesołego i życzliwego towarzysza, począł go wy-

pytywać o Danusię, potem o obycza e mazowieckiego dworu, i znów o Danusię, po-
tem o księcia Janusza, o księżnę, i znów o Danusię — na koniec ednak, wspomniawszy
o swych ślubach, rozpowieǳiał Jędrkowi, co słyszał po droǳe o wo nie — ako się luǳie
do nie gotu ą, ako e z dnia na ǳień czeka ą — a wreszcie zapytał, czyli i w księstwach
mazowieckich tak samo myślą.

Lecz ǳieǳic Kropiwnicy nie myślał, aby wo na była tak bliska. Gada ą luǳie, że nie
może inacze być, ale on słyszał oto, ak raz sam książę mówił do Mikoła a z Długolasu,
że pochowali rogi Krzyżacy i że byle król nastawał, to i z ziemi dobrzyńskie ¹²⁸⁶, którą
porwali, odstąpią, bo się potęgi ego bo ą — albo przyna mnie będą sprawę przewłóczyć,
póki się dobrze nie przygotu ą.

— Zresztą — rzekł — książę niedawno do Malborga eźǳił, gǳie pod niebytność
mistrza wielki marszałek go pode mował i gonitwy dla niego wyprawił, a teraz u księcia
komtury bawią — i ot, nowi goście eszcze adą…

Tu ednak zastanowił się przez chwilę i dodał:
— Powiada ą luǳie, że te Krzyżaki nie bez przyczyny u nas i u księcia Ziemowita

w Płocku sieǳą. Chcieliby oni pono¹²⁸⁷, żeby w razie wo ny nasi książęta nie wspomagali
króla polskiego, eno¹²⁸⁸ ich, a eśli się nie daǳą do tego pociągnąć, to żeby choć na boku
spoko nie ostali — ale tego nie bęǳie…

¹²⁷⁸szwargotać — mówić w niezrozumiałym i/lub nielubianym ęzyku, zwł. po niemiecku. [przypis edytorski]
¹²⁷⁹zaprzeć się — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]
¹²⁸⁰nałęczka (daw.) — chusta służąca ako przepaska na głowę. [przypis edytorski]
¹²⁸¹właśc. ślozy — łzy. [przypis edytorski]
¹²⁸²słuchajęcy (daw.) — kiedy słuchał. [przypis edytorski]
¹²⁸³jagody (daw.) — policzki. [przypis edytorski]
¹²⁸⁴gładki (daw.) — uroǳiwy. [przypis edytorski]
¹²⁸⁵kąǳiel — pęk włókien przygotowanych do przęǳenia, daw. symbol płci żeńskie . [przypis edytorski]
¹²⁸⁶ziemia dobrzyńska — obszar na wschód od Torunia, zagarnięty przez Krzyżaków wskutek bezprawne umo-

wy z księciem Władysławem Opolczykiem. [przypis edytorski]
¹²⁸⁷pono (daw.) — podobno. [przypis edytorski]
¹²⁸⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Bóg da, że nie bęǳie. Jakżebyście to w domu usieǳieli? Wasi książęta przecie
Królestwu Polskiemu powinni. Nie usieǳicie, myślę.

— Nie usieǳimy — odrzekł Jędrek z Kropiwnicy.
Zbyszko spo rzał znów na obcych rycerzy i na ich pawie pióra:
— To i ci po to adą?
— Bracia zakonni, może i po to. Kto ich wie?
— A ów trzeci?
— Trzeci eǳie, bo ciekawy.
— Znaczny akiś musi być.
— Ba! wozów iǳie za nim okutych trzy z godnym sprzętem, a luǳi pocztowych est

ǳiewięciu. Bogda by się z takim zewrzeć! Aże ślina do gęby iǳie.
— Ale nie możecie?
— Jakże! Toć mi książę kazał ich strzec. Włos im z głowy nie spadnie do Ciechanowa.
— A nużbym ich pozwał? Nużby się chcieli ze mną potykać?
— Tedy musielibyście się wpierw ze mną potykać, bo pókim żyw, nie bęǳie z tego

nic.
Zbyszko, usłyszawszy, to spo rzał przy aźnie na młodego szlachcica i rzekł:
— Rozumiecie, co rycerska cześć. Z wami nie będę się potykał, bom wam przy acie-

lem, ale w Ciechanowie, da Bóg, przyczynę przeciw Niemcom zna dę.
— W Ciechanowie róbcie sobie, co wam się podoba. Nie obe ǳie się też tam bez

akowychś gonitw, to może pó ść i na ostre, byle książę i komturowie dali pozwoleństwo.
— Mam ci a taką deskę, na które stoi pozwanie dla każdego, kto by nie przyznał,

że panna Danuta Jurandówna na cnotliwsza i na gładsza ǳiewka na świecie. Ale wiecie…
wszędy luǳie eno ramionami ruszali i śmiali się.

— Bo też to est obcy obycza , a prawdę rzekłszy, głupi, którego u nas luǳie nie
zna ą, chyba gǳieś na pograniczach. To i ten tu Lotaryńczyk zaczepiał po droǳe szlachtę,
każąc akąś swo ą panią nad inne wysławiać. Ale go nikt nie rozumiał, a am do bitki nie
dopuszczał.

— Jak to? kazał swo ą panią wysławiać? Bó cie się Boga! Chyba że wstydu w oczach
nie ma.

Tu spo rzał na zagranicznego rycerza, akby się chcąc przekonać, ak też wygląda czło-
wiek, który wstydu w oczach nie ma, ale w duszy musiał ednak przyznać, iż Fulko de
Lorche nie wyglądał wcale na zwykłego zawalidrogę. Owszem, spod uchylone przyłbicy
patrzyły oczy łagodne i wychylała się twarz młoda, a pełna akiegoś smutku.

— Sanderus! — zawołał nagle Zbyszko.
— Do usług — odpowieǳiał zbliża ąc się Niemiec.
— Zapyta się tego rycerza, aka est na cnotliwsza i na cudnie sza ǳiewka na świecie.
— Jaka est na cudnie sza i na cnotliwsza ǳiewka na świecie? — zapytał Sanderus.
— Ulryka de Elner! — odpowieǳiał Fulko de Lorche.
I podniósłszy oczy w górę, począł raz po razu wzdychać, Zbyszkowi zaś, gdy usłyszał

takie bluźnierstwo, oburzenie zaparło dech w piersi, a gniew chwycił go tak wielki, że
zdarł na mie scu ogiera; zanim ednak zdołał przemówić, Jędrek z Kropiwnicy przeǳielił
go koniem od cuǳoziemca i rzekł:

— Nie bęǳiecie się tu waǳić.
Lecz Zbyszko zwrócił się znów do przekupnia relikwĳ.
— Powieǳ mu ode mnie, że sowę miłu e.
— Pan mó mówi, szlachetny rycerzu, że miłu ecie sowę! — powtórzył ak echo

Sanderus.
Na to pan de Lorche puścił cugle i prawą ręką począł odpinać, a następnie ściągać Po edynek

żelazną rękawicę, po czym rzucił ą w śnieg przed Zbyszkiem, ów zaś skinął na swego
Czecha, aby ą pod ął ostrzem kopii.

Wtem Jędrek z Kropiwnicy zwrócił się do Zbyszka z twarzą uż groźną i rzekł:
— Nie spotkacie się, powiadam, póki się mo e stróżowanie nie skończy. Nie pozwolę,

ni emu, ni wam.
— Przecie a go nie pozwałem, eno¹²⁸⁹ on mnie.

¹²⁸⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Ale za sowę. Dość mi tego, a który by się przeciwił… E że!… wiem i a, ako pas
okręcić.

— Nie chcę się z wami bić.
— A musielibyście ze mną, bo a tamtego poprzysiągł bronić.
— To akże bęǳie? — spytał uparty Zbyszko.
— Ciechanów niedaleko.
— Ale co Niemiec pomyśli?
— Niech mu wasz człowiek powie, że tu spotkania być nie może i że pierwe ¹²⁹⁰ musi

być książęce pozwoleństwo dla was, a komturowe dla niego.
— Ba! a eżeli pozwoleństwa nie daǳą?
— To się przecie zna ǳiecie. Dość gadania.
Zbyszko wiǳąc, że nie ma rady, i rozumie ąc, że Jędrek z Kropiwnicy nie może istotnie

na bitkę pozwolić, zawołał znów Sanderusa, aby wytłumaczył lotaryńskiemu rycerzowi, że
bić się będą, dopiero ak staną na mie scu. De Lorche, wysłuchawszy słów Niemca, skinął
głową na znak, że rozumie, a następnie wyciągnąwszy ku Zbyszkowi rękę, potrzymał przez
chwilę ego dłoń i ścisnął ą mocno po trzykroć, co wedle zwycza ów rycerskich oznaczało,
że bić się ze sobą gǳiekolwiek i kiedykolwiek muszą.

Po czym w pozorne zgoǳie ruszyli ku ciechanowskiemu zamkowi, którego tępe wieże
widać uż było na tle zarumienionego nieba.

W echali eszcze za widna, lecz nim opowieǳieli się przy bramach zamkowych i nim
spuszczono most, nastała głęboka noc. Przy ął ich i ugościł zna omy Zbyszkowy, Mikoła
z Długolasu, któren przywoǳił załoǳe złożone z garści rycerstwa i trzystu niechybnych
łuczników puszczańskich.

Zaraz na wstępie dowieǳiał się ku wielkiemu swemu strapieniu Zbyszko, że dworu
nie było. Książę, chcąc uczcić komturów ze Szczytna i z Jansborka, wyprawił wielkie
łowy w puszczy, na które udała się dla przydania okazałości widowisku i księżna wraz
z dworskimi pannami. Ze zna omych niewiast znalazł Zbyszko tylko Ofkę, wdowę po
Krzychu z Jarząbkowa, która była klucznicą w zamku. Ta rada mu była barǳo, albowiem
od czasu powrotu z Krakowa opowiadała każdemu, kto chciał i nie chciał, o ego miłości
do Danusi i przygoǳie z Lichtensteinem. Jednały e te opowiadania wielki mir¹²⁹¹ wśród
młodszych dworzan i panien — była więc wǳięczna Zbyszkowi — i teraz starała się
pocieszyć młoǳianka w smutku, akim prze ęła go nieobecność Danusi.

— Nie poznasz e — mówiła. — ǲiewczynie roki idą, i w szatkach uż e szwy
poczyna ą pod szy ą trzaskać, bo wszystko w nie pęcznie e. Nie skrzat to uż taki, aki
był, i inacze cię miłu e niż dawnie . Teraz niech e kto eno krzyknie do ucha: „Zbyszko”
— to akby ą kto szydłem żgnął¹²⁹².

Taka uż nas wszystkich niewiast dola, przeciw czemu nie ma rady, gdyż to z rozkazania
boskiego… A stry ko twó , powiadasz, zdrowi? Czemu zaś nie przy echali?… Jużci, że taka
dola… Cni się, cni¹²⁹³ same niewieście na świecie…

Łaska boska, że ǳiewczyna nóg nie połamała, bo co ǳień na wieżę wyłazi, a na drogę
spogląda… Każda z nas potrzebu e przy acielstwa…

— Popasę eno konie i po adę ku nie — choćby i nocą po adę — odpowieǳiał
Zbyszko.

— Uczyń to, eno przewodnika z zamku weź, bo w puszczy zabłąǳisz.
Jakoż na wieczerzy, którą Mikoła z Długolasu dla gości wyprawił, oświadczył Zbysz-

ko, że zaraz za księciem po eǳie i o przewodnika prosi.
Zdrożeni bracia zakonni poprzysuwali się po uczcie do olbrzymich kominów, na któ-

rych płonęły całe pnie sosnowe, i postanowili echać dopiero naza utrz, po wypoczynku.
Lecz de Lorche wypytawszy się, o co choǳi, ozna mił chęć echania razem ze Zbyszkiem,
mówiąc, że inacze mogliby się spóźnić na łowy, które chciał wiǳieć koniecznie.

Po czym zbliżył się do Zbyszka i wyciągnąwszy doń rękę, znów trzykrotnie ścisnął
ego palce.

¹²⁹⁰pierwej (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
¹²⁹¹mir (daw.) — cześć, szacunek. [przypis edytorski]
¹²⁹²żgnąć (daw.) — dźgnąć, ukłuć. [przypis edytorski]
¹²⁹³cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
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Lecz nie miało i tym razem przy ść mięǳy nimi do bitki, gdyż Mikoła z Długolasu
dowieǳiawszy się od Jędrka z Kropiwnicy, o co im choǳi, wziął od obydwóch słowo,
że się bez wieǳy księcia i komturów¹²⁹⁴ potykać nie będą, w razie zaś oporu groził za-
mknięciem bram. Zbyszkowi chciało się ak na pręǳe zobaczyć Danusię, więc nie śmiał
się sprzeciwiać, de Lorche zaś, który bił się chętnie, gdy było trzeba, ale nie był czło-
wiekiem krwiożerczym, poprzysiągł bez trudności na swą rycerską cześć, iż bęǳie czekał
na pozwolenie księcia, tym barǳie że postępu ąc przeciwnie, obawiałby się mu ubliżyć.
Choǳiło też Lotaryńczykowi¹²⁹⁵, który nasłuchawszy się pieśni o turnie ach, lubił świet-
ne zgromaǳenia i okazałe uroczystości, aby potykać się właśnie wobec dworu, dosto ni-
ków i dam — gdyż sąǳił, że w ten sposób zwycięstwo ego nabierze większego rozgłosu
i tym łatwie złote ostrogi mu wy edna. Przy tym zaciekawiał go kra i luǳie, więc po
myśli była mu zwłoka — zwłaszcza że Mikoła z Długolasu, któren¹²⁹⁶ lata całe u Niem-
ców w niewoli przesieǳiał i z cuǳoziemcami mógł łatwo się rozmówić, ǳiwy opowiadał
o łowach książęcych na różne bestie nie znane uż w kra ach zachodnich. O północy więc
ruszyli razem ze Zbyszkiem ku Przasnyszowi, ma ąc ze sobą swe zbro ne poczty i luǳi
z kagankami dla ochrony od wilków, które zbiera ąc się zimą w nieprzeliczone gromady,
mogły okazać się groźne nawet dla kilkunastu eźdźców, choćby na lepie uzbro onych.
Z te strony Ciechanowa nie brakło uż także lasów, które niedaleko za Przasnyszem
przechoǳiły w olbrzymią puszczę kurpieską¹²⁹⁷, łączącą się na wschód z nieprzebytymi
borami Podlasia i dalsze Litwy.

Przed niedawnymi czasy tymi to borami spływała zwykle na Mazowsze, omĳa ąc
ednak groźnych mie scowych osadników, ǳicz litewska, która w r.  doszła aż pod
Ciechanów i zburzyła miasto. De Lorche z na większą ciekawością słuchał opowiadań
o tym starego przewodnika, Maćka z Turobo ów, albowiem pałał w duszy chęcią zmie-
rzenia się z Litwinami, których — ak i inni rycerze zachodni — za Saracenów¹²⁹⁸ uważał.
Przybył on przecie w te strony na wyprawę krzyżową¹²⁹⁹, pragnąc uzyskać sławę i zbawie-
nie duszy, a adąc mniemał, że wo na nawet i z Mazurami, ako z pogańskim przez pół
narodem, także zupełny odpust zapewnia. Oczom też prawie nie wierzył, gdy w echaw-
szy w Mazowsze, u rzał kościoły po miastach, krzyże na wieżach, duchownych, rycerzy
ze świętymi znamionami na zbro ach i naród bu ny wprawǳie, zapalczywy, do zwady
i bitki pochopny¹³⁰⁰, ale chrześcĳański i wcale od Niemców, wśród których młody ry-
cerz prze eżdżał, nie drapieżnie szy. Więc gdy mu prawiono¹³⁰¹, że od wieków ten naród
Chrystusa wyzna e, sam nie wieǳiał, co o Krzyżakach myśleć, a gdy się dowieǳiał, że
i Litwę uż nieboszczka królowa krakowska ochrzciła, zdumienie ego, a zarazem i troska
nie miały granic.

Więc począł rozpytywać Maćka z Turobo ów, czy w owych lasach, ku którym adą, nie
ma przyna mnie smoków, którym luǳie muszą ofiarowywać ǳiewice i z którymi można
by walczyć. Lecz odpowiedź Maćka i pod tym względem sprawiła mu zawód zupełny.

— W borach est rozmaity godny zwierz, ako wilcy, tury¹³⁰², żubry i niedźwieǳie,
z którymi dość est roboty — odrzekł Mazur. — Może też po bagnach są i duchy nieczy-
ste, ale o smokach nie słyszałem, a choćby i były, pewnie byśmy im ǳiewek nie dawali,
ale kupą byśmy na nie poszli. Ba, gdyby były, uż by dawno osadnicy puszczańscy pasy
z ich skóry nosili!

— Co to za naród i czyby nie można z nim walczyć? — spytał de Lorche.

¹²⁹⁴komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]

¹²⁹⁵Lotaryngia— kraina historyczna, obecnie region administracy ny w północno-wschodnie Franc i. [przypis
edytorski]

¹²⁹⁶któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹²⁹⁷kurpieski — ǳiś popr.: kurpiowski. [przypis edytorski]
¹²⁹⁸Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała

rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. [przypis edytorski]
¹²⁹⁹wyprawa krzyżowa, krucjata— wyprawa zbro na przeciw poganom; w średniowieczu przeprowaǳono kilka

takich wypraw do Palestyny, doprowaǳa ąc nawet do założenia Królestwa Jerozolimskiego. [przypis edytorski]
¹³⁰⁰pochopny (daw.) — prędki, chętny. [przypis edytorski]
¹³⁰¹prawić (daw.) — mówić. [przypis edytorski]
¹³⁰²tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
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— Walczyć z nim można, ale niezdrowo — odrzekł Maćko — a wreszcie rycerzowi
nie przystoi, gdyż to est naród chłopski.

— Szwa carowie także są chłopami. Zali ci Chrystusa wyzna ą?
— Nie masz innych na Mazowszu, a ci są luǳie nasi i książęcy. Wiǳieliście przecie

łuczników na zamku. Sami to Kurpie, albowiem nie masz nad nich łuczników w świecie.
— Anglicy i Szkoci, których na dworze burgunǳkim wiǳiałem…
— Wiǳiałem ich i w Malborgu — przerwał Mazur. — Tęgie pachołki, ale nie da im

Bóg kiedy przeciw tym stawać! U nich ǳieciak w siedmiu leciech póty eść nie dostanie,
póki adła strzałą z wierzchołka sosny nie zrzuci.

— O czym gadacie? — zapytał nagle Zbyszko, o którego uszy odbił się kilkakrotnie
wyraz: Kurpie.

— O łucznikach kurpieskich i angielskich. Prawi ten rycerz, iże angielscy, a zasię
szkoccy, nad wszystkimi celu ą.

— Wiǳiałem ich i a pod Wilnem. O wa! słyszałem ich groty koło uszu. Byli też
tam i rycerze ze wszystkich kra ów, którzy zapowiadali, że nas bez soli z eǳą, ale popró-
bowawszy raz i drugi, stracili do adła ochotę.

Maćko rozśmiał się i powtórzył słowa Zbyszkowe panu de Lorche.
— Mówili o tym na różnych dworach — odrzekł Lotaryńczyk — chwalono tam

zawziętość waszych rycerzy, ale przyganiano im, iż pogan przeciw Krzyżowi bronią.
— Broniliśmy naród, który chciał się ochrzcić, przeciw napaściom i niesprawiedli-

wości. Niemcy to chcą ich w pogaństwie utrzymać, aby powód do wo ny mieli.
— Bóg to osąǳi — rzekł de Lorche.
— Może i niezadługo uż — odpowieǳiał Maćko z Turobo ów.
Lecz Lotaryńczyk zasłyszawszy, iż Zbyszko był pod Wilnem, począł się go o nie wy- Rycerz, Walka

pytywać, albowiem wieść o walkach i po edynkach rycerskich tam stoczonych rozeszła się
uż szeroko po świecie. Szczególnie ów po edynek, na który wyzwało się czterech rycerzy
polskich i czterech ancuskich, podniecił wyobraźnię wo owników zachodnich. Więc de
Lorche począł spoglądać z większym szacunkiem na Zbyszka, ako na człowieka, który
w tak sławnych bo ach brał uǳiał — i radował się w sercu, iż nie z byle kim przy ǳie
mu się potykać.

Jechali więc dale w pozorne zgoǳie, świadcząc sobie grzeczności na posto ach i czę-
stu ąc się wza em winem, którego de Lorche miał znaczne zapasy w wozach. Lecz gdy
z rozmowy mięǳy nim a Maćkiem z Turobo ów okazało się, że Ulryka de Elner na-
prawdę nie est panną, ale czterǳiestoletnią zamężną niewiastą, ma ącą sześcioro ǳieci,
wzburzyła się tym barǳie dusza w Zbyszku, że ów ǳiwny cuǳoziemiec śmie „babę” nie
tylko z Danuśką porównywać, ale i pierwszeństwa dla nie wymagać.

Pomyślał ednakowoż, że może to być człowiek niespełna zmysłów, któremu ciemna
izba i batogi więce by się przydały od podróży po świecie — i myśl ta powstrzymała
w nim wybuch natychmiastowego gniewu.

— Czy nie myślicie — rzekł do Maćka — że zły duch rozum mu pomieszał? Może Diabeł
też sieǳi mu diabeł w głowie ako czerw¹³⁰³ w orzechu i gotów po nocy na którego z nas
przeskoczyć. Trzeba się nam mieć na baczności…

Usłyszawszy to, Maćko z Turobo ów zaprzeczył wprawǳie, ale począł ednak spoglą-
dać z pewnym niepoko em na Lotaryńczyka i w końcu rzekł:

— Czasem bywa, że ich w opętanym sieǳi sto, i więce , a ciasno-li im, to raǳi¹³⁰⁴
pomieszkania w innych luǳiach szuka ą. Na gorszy też taki diabeł, którego baba naśle.

Po czym zwrócił się nagle do rycerza:
— Pochwalony Jezus Chrystus!
— I a go chwalę — odpowieǳiał z pewnym zǳiwieniem de Lorche.
Maćko z Turobo ów uspokoił się zupełnie.
— No, wiǳicie — rzekł — żeby w nim złe sieǳiało, zaraz by się zapienił alboby go

o ziem rzuciło, bom go nagle zagabnął¹³⁰⁵. Możem echać.
Jakoż ruszyli dale spoko nie. Z Ciechanowa do Przasnysza nie było zbyt daleko i la-

tem goniec na dobrym koniu mógł we dwie goǳiny przebiec drogę ǳielącą dwa miasta.
¹³⁰³czerw — pasożyt (larwa) żeru ący na drewnie. [przypis edytorski]
¹³⁰⁴rad (daw.) — chętny. [przypis edytorski]
¹³⁰⁵zagabnąć (daw.) — zagadnąć. [przypis edytorski]
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Ale oni echali daleko¹³⁰⁶ wolnie z powodu nocy, posto ów i zasp śnieżnych leżących
w lasach, a ponieważ wy echali znacznie po północy, więc do myśliwskiego dworu ksią-
żęcego, który leżał za Przasnyszem, na brzegu borów, przybyli dopiero o brzasku. Dwór
stał prawie oparty o puszczę, duży, niski, drewniany, ma ący ednakże szyby w oknach
ze szklanych gomółek¹³⁰⁷. Przed dworem widać było żurawie stuǳienne i dwie szopy dla
koni, naokół zaś dworu roiło się od szałasów, skleconych naprędce z sosnowych gałęzi,
i od namiotów ze skór. Przy szarze ącym dopiero dniu błyszczały asno przed namiota-
mi ogniska, a wokół nich stali osacznicy¹³⁰⁸ w kożuchach wełną do góry, w tołubach¹³⁰⁹
lisich, wilczych i niedźwieǳich.

Panu de Lorche wydało się, że wiǳi ǳikie bestie na dwóch łapach przed ogniem,
albowiem większość tych luǳi przybrana była w czapki uczynione ze łbów zwierzęcych.
Niektórzy stali wsparci na oszczepach, inni na kuszach, niektórzy za ęci byli zwĳaniem
ogromnych sieci i powrozów — inni obracali nad węglami potężne ćwierci żubrze i łosie,
przeznaczone widocznie na ranny posiłek. Blask płomienia padał na śnieg, oświeca ąc
zarazem te ǳikie postacie poprzesłaniane nieco dymem ognisk, mgłą oddechów i parą
podnoszącą się z pieczonych mięsiw. Za nimi widać było zaróżowione pnie olbrzymich
sosen i nowe gromady luǳi, których mnogość ǳiwiła nieprzywykłego do widoku takich
łowieckich zebrań Lotaryńczyka.

— Wasi książęta — rzekł — na łowy akoby na wo enne wyprawy choǳą.
— Jakbyście wieǳieli — odrzekł Maćko z Turobo ów — że nie brak im ni myśliw-

skiego sprzętu, ni też luǳi. To są osacznicy książęcy, ale są też i inni, którzy dla targu
z puszczańskich komyszy¹³¹⁰ tu przychoǳą.

— Co bęǳiem czynili? — przerwał Zbyszko — we dworze śpią eszcze.
— Ano, zaczekamy, aż się pobuǳą — odparł Maćko. — Przecie nie bęǳiem do

drzwi kołatać i księcia, pana naszego, buǳić.
To rzekłszy, zaprowaǳił ich do ogniska, przy którym osacznicy ponarzucali im skór

żubrzych i niedźwieǳich, a następnie poczęli ich skwapliwie częstować dymiącym mięsem
— słysząc zaś obcą mowę, ęli się skupiać, ażeby na Niemca popatrzeć. Wnet rozniosło się
przez luǳi Zbyszkowych, że to est rycerz „aż zza morza” — i wówczas stało się naokół tak
ciasno, że pan na Turobo ach musiał użyć powagi, aby cuǳoziemca od zbytnie ciekawości
uchronić. De Lorche zauważył też w tłumie niewiasty, poprzybierane przeważnie również
w skóry, ale rumiane ak abłka i naǳwycza uroǳiwe, więc począł pytać, czy one także
w łowach biorą uǳiał.

Maćko Turobo ski wy aśnił mu, że do łowów one nie należą, ale że przybywa ą wraz
z osacznikami¹³¹¹ przez babską ciekawość albo akby na armark, dla kupna mie skich
towarów i sprzedaży leśnych bogactw. Jakoż tak było w istocie; ów dworzec¹³¹² książęcy
był akby ogniskiem, naokół którego, nawet w czasie nieobecności księcia, kupiły się¹³¹³
dwa żywioły: mie ski i leśny. Osacznicy nie lubili wychoǳić z puszczy, gdyż nieswo o
im było bez szumu drzew nad głowami, więc Przasnyszanie zwozili na ową leśną krawędź
słynne swe piwa, mąkę mieloną w mie skich wiatrakach lub na wodnych młynach na
Węgierce, sól rzadką w puszczy i poszukiwaną chciwie, żelaziwo, rzemienie i tym podobny
owoc luǳkie przemyślności, a brali w zamian skóry, kosztowne futra, suszone grzyby,
orzechy, zioła w chorobach przydatne lub bryłki bursztynu, o które mięǳy Kurpiami
nie było zbyt trudno. Z tego powodu około książęcego dworca wrzał akby ustawiczny
targ, który potęgował się eszcze w czasie książęcych łowów, gdy i obowiązek, i ciekawość
wywabiały mieszkańców z głębin leśnych.

De Lorche słuchał opowiadań Maćkowych, przypatru ąc się z za ęciem postaciom
osaczników, którzy ży ąc w zdrowym, żywicznym powietrzu i karmiąc się, ak zresztą
większość chłopów ówczesnych, przeważnie mięsem — zdumiewali nieraz zagranicznych
wędrowców wzrostem i siłą, Zbyszko zaś, sieǳąc przy ogniu, spoglądał ustawicznie na

¹³⁰⁶daleko — tu: znacznie. [przypis edytorski]
¹³⁰⁷gomółka (daw.) — mała, okrągła szybka. [przypis edytorski]
¹³⁰⁸osacznik — naganiacz. [przypis edytorski]
¹³⁰⁹tołub (daw.) — roǳa futra. [przypis edytorski]
¹³¹⁰komysze — zarośla, chaszcze. [przypis edytorski]
¹³¹¹osacznik — naganiacz. [przypis edytorski]
¹³¹²dworzec (daw.) — dwór (budynek). [przypis edytorski]
¹³¹³kupić się (daw.) — skupiać się, schoǳić się. [przypis edytorski]
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drzwi i okna dworca, zaledwie mogąc wytrwać na mie scu. Świeciło się tylko edno okno,
widocznie od kuchni, gdyż dym wychoǳił przez szpary mięǳy nie dość szczelnie do-
pasowanymi szybami. Inne były ciemne, połysku ące tylko od blasków dnia, który bie-
lał z każdą chwilą i posrebrzał coraz mocnie ośnieżoną puszczę za dworem. W małych
drzwiach wybitych w boczne ścianie domostwa ukazywała się czasem służba w barwie
książęce — i z wiadrami lub cebrami na powerkach¹³¹⁴ biegła po wodę do stuǳien. Lu-
ǳie ci, zapytywani, czy wszyscy śpią eszcze, odpowiadali, że dwór struǳon wczora szymi
łowami spoczywa dotąd, ale że uż warzy się strawa na ranny posiłek przed wyruszeniem.

Jakoż przez okno kuchenne począł wydobywać się zapach tłuszczów i szaanu, który
rozszedł się daleko mięǳy ogniskami. Skrzypnęły wreszcie i otwarły się drzwi główne,
odkrywa ąc wnętrze suto oświecone sieni — i na ganek wyszedł człowiek, w którym
Zbyszko na pierwszy rzut oka poznał ednego z rybałtów¹³¹⁵, których w swoim czasie
wiǳiał mięǳy służbą księżny w Krakowie. Na ów widok, nie czeka ąc na Maćka z Tu-
robo ów ni na de Lorche, skoczył Zbyszko z takim pędem ku dworowi, że aż zǳiwiony
Lotaryńczyk zapytał:

— Co się stało temu młodemu rycerzowi?
— Nic się nie stało — odrzekł Maćko z Turobo ów — eno miłu e edną dwórkę

księżny i rad by ą ako na pręǳe uwiǳieć.
— Ach! — odpowieǳiał de Lorche, przykłada ąc obie dłonie do serca.
I podniósłszy oczy w górę, począł wzdychać raz po razu tak żałośnie, że aż Maćko

wzruszył ramionami i w duchu rzekł: „Zaliby do swo e starki¹³¹⁶ tak wzdychał? Nużby
szczerze¹³¹⁷ był niespełna rozumu?” Ale tymczasem wprowaǳił go do dworca i oba zna-
leźli się w obszerne sieni, przybrane rogami turów, żubrów, łosi i eleni, i oświecone
przez płonące na potężnym kominie suche kłody. W środku stał nakryty kilimkiem stół
z przygotowanymi misami do adła, w sieni było zaledwie kilku dworzan, z którymi roz-
mawiał Zbyszko. Maćko z Turobo ów zapoznał ich z panem de Lorche, ale że nie umieli
po niemiecku, musiał sam dale dotrzymywać mu towarzystwa. Jednakże dworzan przy-
bywało co chwila, chłopów po większe części na schwał, surowych eszcze, ale rosłych,
pleczystych, płowowłosych, poprzybieranych uż ak do puszczy. Ci, którzy znali Zbyszka
i wieǳieli o ego przygodach krakowskich, witali się z nim ak ze starym przy acielem
— i znać było, że ma mir¹³¹⁸ mięǳy nimi.

Inni patrzyli na niego z takim poǳiwem, z akim zwykle patrzy się na człowieka, nad
którego karkiem wisiał topór katowski. Naokół słychać było głosy: „Jużci! Jest księżna,
est Jurandówna, zaraz ą tu u rzysz, niebożę, i na łowy z nami po eǳiesz”. A wtem weszli
dwa goście krzyżaccy, brat Hugo de Danveld, starosta z Ortelsburga, czyli ze Szczytna,
którego krewny był w swoim czasie marszałkiem, i Zygyd de Löwe, także z zasłużone
w Zakonie roǳiny — wó t z Jansborku. Pierwszy dość młody eszcze, ale otyły, z twarzą
chytrego piwożłopa i grubymi, wilgotnymi wargami, drugi wysoki o rysach surowych,
ale szlachetnych. Zbyszkowi wydało się, że Danvelda wiǳiał niegdyś przy księciu Witol-
ǳie¹³¹⁹ i że go Henryk, biskup płocki, zwalił w gonitwach z konia, lecz wspomnienia owe
pomieszało mu we ście księcia Janusza¹³²⁰, ku któremu zwrócili się z pokłonami i Krzy-
żacy, i dworzanie. Zbliżył się ku niemu de Lorche i komturowie¹³²¹, i Zbyszko, on zaś
witał uprze mie, ale z powagą na swe bezwąse , wieśniacze twarzy, okolone włosami
obciętymi równo nad czołem, a spada ącymi aż na ramiona po obu bokach. Wnet za-
grzmiały za oknami trąby na znak, że książę zasiada do stołu: zagrzmiały raz, drugi, trzeci,
aż za trzecim razem otworzyły się duże drzwi po prawe stronie izby i ukazała się w nich Obycza e

¹³¹⁴powerek (daw.) — drążek do noszenia wiader, na którego każdym końcu zawieszano edno. [przypis edy-
torski]

¹³¹⁵rybałt — wędrowny muzyk lub śpiewak. [przypis edytorski]
¹³¹⁶starka (daw. lub reg.) — babka, przen. również starsza kobieta. [przypis edytorski]
¹³¹⁷szczerze (daw.) — naprawdę. [przypis edytorski]
¹³¹⁸mir (daw.) — cześć, szacunek. [przypis edytorski]
¹³¹⁹Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹³²⁰Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis
edytorski]

¹³²¹komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]
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księżna Anna¹³²², ma ąc przy sobie cudną przetowłosą ǳieweczkę z lutnią zawieszoną na
ramieniu.

U rzawszy e, Zbyszko wysunął się naprzód i złożywszy przy ustach ręce, klęknął na
oba kolana w postawie pełne czci i uwielbienia.

Na ten widok szmer uczynił się w sali, gdyż zǳiwił Mazurów postępek Zbyszka,
a nawet niektórych i zgorszył. „A wiera — mówili starsi — pewnikiem nauczył się tego
obycza u od zamorskich akowychś rycerzy, a może zgoła¹³²³ od pogan, gdyż nie masz
go nawet mięǳy Niemcami”. Młoǳi wszelako myśleli: „Nie ǳiwota, toć ǳiewce szy ę
powinien”. A księżna i Jurandówna nie poznały zrazu Zbyszka, gdyż klęknął plecami do
ognia i twarz miał w cieniu. Księżna myślała w pierwsze chwili, iż to któryś z dworzan,
zawiniwszy coś względem księcia, prosi e o wstawiennictwo, lecz Danusia, która wzrok
miała bystrze szy, postąpiła krok naprzód — i pochyliwszy swą asną głowę, krzyknęła
nagle cienkim, przeraźliwym głosem:

— Zbyszko!
Po czym, nie myśląc o tym, że patrzy na nią cały dwór i zagraniczni goście, skoczyła ak

sarna ku młodemu rycerzowi i ob ąwszy go ramionami, poczęła całować ego oczy, usta,
policzki, tuląc się do niego i piszcząc przy tym z wielkie radości póty, póki nie zagrzmieli
ednym wielkim śmiechem Mazurowie i póki księżna nie pociągnęła ą za kołnierz ku
sobie.

Wówczas spo rzała po luǳiach i stropiwszy się¹³²⁴ okrutnie, z równą szybkością scho-
wała się za księżnę ukrywszy się w fałdach e spódnicy, tak że e ledwie wierzch głowy
było widać.

Zbyszko ob ął nogi pani, ta zaś podniosła go i poczęła witać, a zarazem wypytywać
się o Maćka: czy zmarł, czy też żyw, a eśli żyw, czy nie przy echał także na Mazowsze?
Zbyszko odpowiadał niezbyt przytomnie na te pytania, albowiem przechyla ąc się na obie
strony, starał się do rzeć za księżną Danuśkę, która to wychylała się przez ten czas ze
spódnicy pani, to znów dawała nurka w e fałdy. Mazurowie w boki się brali na owo
widowisko, śmiał się i sam książę, aż wreszcie, gdy wniesiono gorące misy, zwróciła się
rozradowana pani do Zbyszka i rzekła:

— Służże nam, miły służko, a bogda nie tylko przy edle¹³²⁵, ale i na zawsze.
Potem zaś do Danusi:
— A ty, mucho utrapiona, wyleźże raz zza spódnicy, bo mi ą do reszty oberwiesz.
Więc Danusia wyszła zza spódnicy, spłoniona, pomieszana, podnosząca co chwila na

Zbyszka oczy lękliwe, zawstyǳone, a ciekawe — i tak cudna, że aż rozpłynęło się serce nie
tylko w Zbyszku, ale i w innych mężach: starosta krzyżacki ze Szczytna począł przykładać
raz po razu dłoń do swych grubych, wilgotnych warg, de Lorche zaś zdumiał się; podniósł
obie ręce w górę i zapytał:

— Na świętego Jakuba z Kompostelli, kto est ta ǳiewica?
Na to starosta ze Szczytna, który przy otyłości był niski, podniósł się na palce i rzekł

do ucha Lotaryńczyka:
— Córka diabła.
De Lorche popatrzył na niego, mruga ąc oczyma, następnie zmarszczył brwi i zaczął

mówić przez nos:
— Nie praw to rycerz, który przeciw piękności szczeka.
— Noszę złote ostrogi — i estem zakonnikiem — odparł z wyniosłością Hugo de

Danveld.
Tak wielka była cześć dla pasowanych rycerzy, iż Lotaryńczyk spuścił głowę, lecz po

chwili odrzekł:
— A am krewny książąt Brabantu¹³²⁶.

¹³²²Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza
(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]

¹³²³zgoła (daw.) — nawet. [przypis edytorski]
¹³²⁴stropić się (daw.) — poczuć się zakłopotanym, zawstyǳonym, stracić pewność siebie. [przypis edytorski]
¹³²⁵jedło a. jadło — eǳenie. [przypis edytorski]
¹³²⁶Brabancja — obecnie część Belgii i Holandii, w czasach opisywanych przez powieść była księstwem. [przy-

pis edytorski]
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— Pax! Pax!¹³²⁷ — odpowieǳiał Krzyżak. — Cześć potężnym książętom i przy a-
ciołom Zakonu, z którego rąk wkrótce, panie, złote ostrogi otrzymacie. Nie odmawiam
a urody te ǳiewce, ale posłucha cie, kto est e o ciec.

Lecz nie zdążył nic opowieǳieć, albowiem w te chwili książę Janusz¹³²⁸ zasiadł do
śniadania, a dowieǳiawszy się poprzednio od wó ta z Jansborku o wielkich pokrewień-
stwach pana de Lorche, dał mu znak, aby siadł koło niego. Naprzeciw za ęła mie sce
księżna z Danusią. Zbyszko zaś stanął, ak ongi w Krakowie, za ich krzesłami do usłu-
gi. Danusia trzymała głowę, ak mogła na niże , nad miską, bo wstyd e było luǳi, ale Miłość
trochę na bok, by Zbyszko mógł wiǳieć e twarz. On zaś patrzał chciwie i z zachwyce-
niem na e asną, drobną głowę, na różowy policzek, na ramiona przybrane w obcisłą
oǳież, które przestawały uż być ǳiecinne, i czuł, że wzbiera w nim akby rzeka nowe
miłości, która zalewa mu całe piersi. Czuł także na oczach, na ustach i na twarzy świeże
e pocałunki. Niegdyś dawała mu e ona tak ak siostra bratu i on przy mował e ak od
miłego ǳiecka. Teraz, na świeże ich wspomnienie, ǳiało się z nim to, co czasem ǳiało
się przy Jagience: brały go ciągoty i ogarniała go omdlałość, pod którą taił się żar ak
w przysypanym popiołem ognisku. Danusia wydawała mu się dorosłą zupełnie panną — Kobieta
bo też i rzeczywiście wyrosła, rozkwitła. A przy tym tyle i tak ciągle mówiono przy nie
o miłości, że równie ak pączek kwiatowy przygrzany słońcem kraśnie e i otwiera się co-
raz barǳie , tak i e otworzyły się oczy na miłość — i skutkiem tego było w nie teraz
coś, czego nie było poprzednio — akaś uroda, uż nie tylko ǳiecinna, i akaś ponęta,
mocna, upa a ąca, bĳąca od nie tak, ak bĳe ciepło od płomienia albo zapach od róży.

Zbyszko to czuł, ale nie zdawał sobie z tego sprawy, gdyż się zapamiętał.
Zapomniał nawet o tym, że trzeba przy stole służyć. Nie wiǳiał, że dworzanie patrzą

na niego, trąca ą się łokciami, że pokazu ą sobie ich obo e z Danusią i śmie ą się. Nie
zauważył również ani akby skamieniałe ze zdumienia twarzy pana de Lorche, ani wypu-
kłych oczu krzyżackiego starosty ze Szczytna, które ustawicznie utkwione były w Danusię,
i odbĳa ąc zarazem płomień komina, wydawały się tak czerwone i błyszczące ak wilcze.

Ocknął się dopiero, gdy trąby ozwały się ponownie, da ąc znak, że czas do puszczy —
i gdy księżna Anna Danuta, zwróciwszy się ku niemu, rzekła:

— Przy nas po eǳiesz, abyś zaś miał uciechę i ǳiewce o kochaniu mógł prawić¹³²⁹,
czego i a rada posłucham.

To powieǳiawszy, wyszła z Danusią, aby się na koń przybrać. Zbyszko zaś skoczył
na podwórzec, na którym trzymano uż pokryte sęǳielizną¹³³⁰ i parska ące konie dla
księstwa, gości i dworzan. Na ǳieǳińcu nie było tak ro no ak przedtem, gdyż osacznicy
wyszli uż pierwe z sieciami i potonęli w puszczy. Ogniska poprzygasały, ǳień uczynił się
asny, mroźny, śnieg skrzypiał, a z drzew poruszanych lekkim powiewem sypała się sadź¹³³¹
sucha, iskrząca. Wkrótce wyszedł i siadł na koń książę, ma ąc za sobą pachołka z kuszą Siła
i z oszczepem tak długim i ciężkim, że mało kto mógł nim władać; książę ednak władał
nim z łatwością, albowiem, ak i inni Piastowie mazowieccy, posiadał siłę naǳwycza ną.
Bywały nawet i takie niewiasty w tym roǳie, które wychoǳąc za obcych książąt, zwĳały
w palcach przy weselnych ucztach szerokie tasaki żelazne¹³³². Blisko księcia trzymało się
też dwóch mężów gotowych w nagłym razie do pomocy, a wybranych ze wszystkich
ǳieǳiców ziemi warszawskie i ciechanowskie , strasznych na samo we rzenie, o barach
ak pnie leśne — na których patrzał z poǳiwem przybyły z daleka pan de Lorche.

Tymczasem wyszła i księżna z Danusią, obie przybrane w kaptury ze skór białych
łasic. Nieodrodna córka Kie stuta lepie umiała „szyć” z łuku niż igłą, niesiono więc i za
nią ozdobną, nieco tylko lże szą od innych kuszę.

Zbyszko, przyklęknąwszy na śniegu, wyciągnął dłoń, na które pani wsparła, siada ąc
na koń — nogę, po czym uniósł w górę Danusię, tak samo ak w Bogdańcu unosił

¹³²⁷pax (łac.) — pokó , tu: „Spokó !”. [przypis edytorski]
¹³²⁸Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
¹³²⁹prawić (daw.) — mówić. [przypis edytorski]
¹³³⁰sęǳielizna (daw.) — szron. [przypis edytorski]
¹³³¹sadź — ǳiś: szadź, osad lodu powstały ze skroplone mgły. [przypis edytorski]
¹³³²Bywały nawet i takie niewiasty w tym roǳie, które wychoǳąc za obcych książąt, zwĳały w palcach przy weselnych

ucztach szerokie tasaki żelazne — choǳi prawdopodobnie o Cymbarkę, córkę księcia Ziemowita IV. [przypis
edytorski]
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Jagienkę — i ruszyli. Orszak wyciągnął się w długiego węża: skręcił na prawo od dworu
mieniąc się i migocąc na brzegu puszczy ak barwna kra ka¹³³³ na brzegu ciemnego sukna,
a następnie począł się w nią z wolna zanurzać.

Byli uż dość głęboko w boru, gdy księżna, zwróciwszy się do Zbyszka, rzekła:
— Przeczże¹³³⁴ nie gadasz? Nuże, mów do nie .
Zbyszko, lubo tak zachęcony, milczał eszcze przez chwilę, albowiem opanowała go

akaś nieśmiałość — i dopiero po upływie edne lub dwóch zdrowasiek ozwał się:
— Danuśka!
— Co, Zbyszku?
— Miłu ę cię tak…
Tu zaciął się, szuka ąc słów, o które było mu trudno, bo chociaż klękał ak zagraniczny

rycerz przed ǳiewczyną, choć wszelkimi sposobami cześć e okazywał i starał się unikać
gminnych wyrażeń, ednakże próżno się silił na dworność, gdyż ma ąc duszę polną, tylko
po prostu umiał mówić.

Więc i teraz po chwili rzekł:
— Miłu ę cię tak, aże mi dech zapiera!
Ona zaś podniosła na niego spod łasiczego kapturka modre oczęta i twarz wyszczypaną

na różowo przez zimne leśne powietrze:
— I a, Zbyszku! — odrzekła akby z pośpiechem.
Po czym zaraz nakryła oczy rzęsami, bo uż wieǳiała, co to est miłość.
— He , krocie ty mo e! he , ǳiewczyno ty mo a! — zawołał Zbyszko.
— He !…
I znowu umilkł ze szczęścia i ze wzruszenia, lecz dobra, a zarazem ciekawa księżna

przyszła im powtórnie z pomocą:
— Powiada że — rzekła — ako ci się cniło¹³³⁵ bez nie , a zdarzy się li gąszczyk, to

choćbyś ą tam i w gębę pocałował, nie będę krzywa¹³³⁶, boć to na lepie o twoim kochaniu
zaświadczy.

Więc począł opowiadać, „ ako mu się cniło” bez nie i w Bogdańcu przy doglądaniu
Maćka, i mięǳy „somsiadami”. O Jagience nic tylko nie wspomniał chytry wykrętnik — Pocałunek
ale zresztą¹³³⁷ szczerze mówił, bo w te chwili tak kochał śliczną Danusię, że chciało mu
się chwycić ą, przesaǳić na swego konia, wziąć przed się i trzymać przy piersiach.

Nie śmiał ednak tego uczynić; natomiast gdy pierwszy gąszczyk przeǳielił ich od
adących za nimi dworzan i gości, pochylił się ku nie , ob ął ą i pochował twarz w łasiczy
kaptur, świadcząc tym uczynkiem o swe miłości.

Ale że zimą nie ma liści na krzach leszczynowych, do rzał go Hugo von Danveld i pan
de Lorche, do rzeli go również dworzanie i poczęli mięǳy sobą mówić:

— Poboćkał¹³³⁸ ci ą przy księżnie! Wierę, ako wnet im pani weselisko wyprawi.
— Chwacki to akiś pachołek, ale i ona siarczysta Jurandowa krew!
— Krzemień to i krzesiwo, choć ǳiewka niby trusia. Pó dą z nich iskry, nie bó się!

Przywarł ci do nie ak kleszcz do żywe skóry!
Tak oni rozmawiali, śmie ąc się, lecz starosta krzyżacki ze Szczytna zwrócił ku panu

de Lorche swą koźlą, złą i lubieżną twarz — i zapytał:
— Czy chcielibyście, panie, by aki Merlin¹³³⁹ zmienił was czarnoksięską mocą w tam- Pożądanie

tego oto rycerzyka?
— A wy, panie? — zapytał de Lorche.
Na to Krzyżak, w którym widocznie zawrzała zazdrość i żąǳa, ściągnął niecierpliwą

ręką konia i zawołał:
— Na mo ą duszę!…
W te chwili ednak opamiętał się i pochyliwszy głowę, odrzekł:
— Zakonnikiem estem, który ślubował czystość.

¹³³³krajka — skrawek tkaniny bądź e pas przyszyty na brzegu sukni, także: chustka. [przypis edytorski]
¹³³⁴przecz (daw.) — czemu. [przypis edytorski]
¹³³⁵cnić się (daw.) — tęsknić za czymś, martwić się, nuǳić. [przypis edytorski]
¹³³⁶krzyw (daw.) — niechętny. [przypis edytorski]
¹³³⁷zresztą — tu: poza tym. [przypis edytorski]
¹³³⁸boćkać (daw.) — całować. [przypis edytorski]
¹³³⁹Merlin — czaroǳie z legend i romansów o królu Arturze. [przypis edytorski]
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I spo rzał bystro na Lotaryńczyka, w obawie, czy nie zobaczy na ego twarzy uśmie-
chu, albowiem pod tym względem Zakon złą miał sławę u luǳi, a mięǳy zakonnika-
mi Hugo de Danveld na gorszą. Był on przed kilku laty pomocnikiem wó ta w Sambii
i tam skargi na niego stały się tak głośne, że pomimo całe pobłażliwości, z aką patrzano
na podobne sprawy w Malborgu, musiano go przenieść na dowódcę zamkowe załogi
w Szczytnie. Przybywszy w ostatnich dniach z ta nymi zleceniami na dwór księcia i u -
rzawszy cudną Jurandównę, zapałał do nie żąǳą, dla które wiek Danusi nie był żadnym
hamulcem, albowiem w tych czasach młodsze od nie wychoǳiły za mąż. Lecz że zara-
zem wieǳiał Danveld, aki był ród ǳiewczyny, i że imię Juranda łączyło się ze strasznym
wspomnieniem w ego pamięci, więc i ego żąǳa wyrosła na podkłaǳie ǳikie nienawi-
ści.

A de Lorche począł go właśnie wypytywać o te ǳie e.
— Nazwaliście, panie, tę piękną ǳiewicę córką diabła; dlaczegoście ą tak nazwali?
Danveld począł na to opowiadać historię Złotoryi: ako przy odbudowywaniu zam-

ku porwano szczęśliwie księcia wraz z dworem i ako w tym zdarzeniu zginęła matka
Jurandówny, za którą Jurand mścił się od owe pory w okropny sposób na wszystkich
rycerzach zakonnych. I nienawiść buchała z Krzyżaka przy tym opowiadaniu ak płomień,
albowiem miał i osobiste do nie powody. Oto i on sam zetknął się przed dwoma laty
z Jurandem, ale wówczas na widok strasznego „ǲika ze Spychowa” pierwszy raz w życiu
upadło w nim serce tak nikczemnie, że opuścił dwóch swoich krewnych, luǳi, łupy i ak
obłąkany uciekał ǳień cały aż do Szczytna, gǳie z trwogi na długi czas zachorzał¹³⁴⁰. Gdy
przyszedł do zdrowia, wielki marszałek Zakonu oddał go pod sąd rycerski, którego wyrok
uniewinnił go wprawǳie, gdy Danveld poprzysiągł na krzyż i cześć, że rozhukany koń
uniósł go z pola walki — ale zamknął mu drogę do wyższych dosto eństw w Zakonie.
Krzyżak zamilczał wprawǳie teraz o tych wypadkach przed panem de Lorche, natomiast
wypowieǳiał tyle skarg na okrucieństwo Juranda i zuchwałość całego polskiego narodu,
że wszystko to zaledwie mogło pomieścić się w głowie Lotaryńczyka.

— My wszelako — rzekł po chwili — esteśmy u Mazurów, nie u Polaków?
— To osobne księstwo, ale eden naród — odpowieǳiał starosta — ednaka ich

bezecność i ednaka przeciw Zakonowi zawziętość. Bóg da , aby niemiecki miecz całe to
plemię wygubił!

— Słusznie mówicie, panie; bo żeby ten książę, który na pozór zacny się wyda e,
śmiał zamek przeciw wam w waszych ziemiach wznosić — o podobnym bezprawiu nawet
i mięǳy poganami nie słyszałem.

— Zamek on wznosił przeciw nam, ale Złotory a leży w ego, nie w naszych ziemiach.
— Tedy chwała Chrystusowi, że wam dał nad nim zwycięstwo. Jakoże skończyła się

ta wo na?
— Nie było wówczas wo ny.
— A wasze zwycięstwo pod Złotory ą? Zdrada
— Bóg nam właśnie i w tym pobłogosławił, że książę był bez wo ska, eno¹³⁴¹ z dwo-

rem i niewiastami.
Na to de Lorche spo rzał ze zdumieniem na Krzyżaka.
— Jak to? Więc w czasie poko u napadliście na niewiasty i na księcia, który we wła-

snych ziemiach zamek budował?
— Dla chwały Zakonu i chrześcĳaństwa nie masz bezecnych uczynków.
— A ówże straszny rycerz eno za młodą małżonkę pomsty szuka, zabitą przez was

czasu poko u?
— Kto przeciw Krzyżakowi rękę podnosi, synem ciemności est.
Zadumał się, usłyszawszy to, pan de Lorche, ale nie miał uż czasu Danveldowi odpo-

wieǳieć, gdyż wy echali na obszerną, zaśnieżonym szuwarem pokrytą polankę, na które
książę zsiadł z konia, a za nim poczęli zsiadać i inni.
  
Biegli leśnicy poczęli pod woǳą wielkiego łowczego¹³⁴² rozstawiać myśliwych długim Polowanie

¹³⁴⁰zachorzał — ǳiś popr.: zachorował. [przypis edytorski]
¹³⁴¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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rzędem na skra u polany, tak aby będąc sami w ukryciu, mieli przed sobą pustą prze-
strzeń, ułatwia ącą strzały z kusz i łuków. Dwa krótsze boki polany obstawione były
sieciami, za którymi taili się borowi „nawrotnicy”, których obowiązkiem było nawracać
zwierza ku strzelcom lub eśli, nie da ąc się spłoszyć, zaplątywał się w sieciach, dobĳać
go oszczepami. Nieprzeliczone gromady Kurpiów, umie ętnie rozstawione w tak zwaną
otokę¹³⁴³, miały pęǳić wszelkie żywe stworzenie z głębin leśnych na polanę. Za strzel-
cami znów zna dowała się sieć, rozpięta w tym celu, by zwierz, który zdoła przedrzeć się
przez ich szereg, został nią powstrzymany i w e skrętach dobity.

Książę stanął w pośrodku szeregu w lekkim zagłębieniu, które biegło przez całą szero-
kość polany. Główny łowczy, Mrokota z Mocarzewa, wybrał mu to stanowisko, wieǳąc,
że tym właśnie wgłębieniem bęǳie pomykał¹³⁴⁴ przed otoką na grubszy zwierz z pusz-
czy. Sam książę miał w ręku kuszę, tuż pod bokiem pana stał oparty o drzewo ciężki
oszczep, a nieco z tyłu trzymali się dwa „brońcy” z toporami na ramionach, ogromni, do
pni leśnych podobni, którzy prócz toporów mieli eszcze gotowe napięte kusze dla poda-
nia księciu¹³⁴⁵ w razie potrzeby. Księżna¹³⁴⁶ i Jurandówna nie zsiadały z koni, albowiem
nie zezwalał na to nigdy książę ze względu na niebezpieczeństwo od turów¹³⁴⁷ i żubrów,
przed których wściekłością łatwie się było w razie wypadku chronić konno niż pieszo.
De Lorche, lubo¹³⁴⁸ wezwany przez księcia, aby za ął mie sce po prawe ego stronie, pro-
sił, aby mu wolno było zostać dla obrony dam na koniu, i stał opodal księżny do długiego
gwoźǳia podobny, z rycerską kopią, z które podrwiwali z cicha pod wąsem Mazurowie
ako z broni mało na łowach przydatne . Natomiast Zbyszko wbił oszczep w śnieg, kuszę
przekręcił na plecy i sto ąc przy koniu Danusi, podnosił ku nie głowę, chwilami szeptał
do nie , a chwilami obe mował e nogi i całował kolana, albowiem wcale się uż przed
ludźmi ze swo ą miłością nie krył.

Uspokoił się dopiero wówczas, gdy Mrokota z Mocarzewa, który w puszczy ośmielał
się i na samego księcia burczeć, nakazał mu groźnie milczenie.

Tymczasem daleko, daleko w głębi puszczy ozwały się rogi kurpieskie¹³⁴⁹, którym
z polany odpowieǳiał krótko wrzaskliwy głos krzywuły¹³⁵⁰ — po czym nastała cisza zu-
pełna. Ledwie niekiedy zaskrzeczała só ka w wierzchołkach sosen, niekiedy zakrakali ak
kruki luǳie z otoki. Myśliwi wytężyli oczy na białą, pustą przestrzeń, na które wiatr Zwierzęta
poruszał oszronionym sitowiem i bezlistnymi krzami¹³⁵¹ wikliny — każdy czekał z nie-
cierpliwością, aki też pierwszy zwierz po awi się na śniegu — w ogóle zaś wróżono sobie
łowy obfite i wspaniałe, gdyż puszcza roiła się od żubrów, turów, ǳików. Kurpie wy-
kurzyli też z barłogów¹³⁵² i kilka niedźwieǳi, które zbuǳone w ten sposób choǳiły po
gąszczach, złe, głodne i czu ne, domyśla ąc się, że wkrótce przy ǳie im stoczyć walkę nie
o spoko ny sen zimowy, ale o życie.

Trzeba było ednak czekać długo, gdyż luǳie, którzy parli zwierza ku klamrom otoki
i ku polanie, za ęli ogromny szmat boru i szli z tak daleka, że do uszu myśliwych nie
dochoǳiło nawet szczekanie psów, które zaraz po odezwaniu się trąb spuszczone zostały
ze smyczy. Jeden z nich, spuszczony widocznie za wcześnie albo też włóczący się luzem za
chłopami, ukazał się na polanie i przebiegłszy ą całą z nosem ku ziemi, przeszedł mięǳy
myśliwcami. I znów uczyniło się pusto i cicho, tylko nawrotnicy krakali ciągle ak krucy,
da ąc w ten sposób znać, że wkrótce robota się rozpocznie.

Jakoż po upływie kilku pacierzy na skra u po awiły się wilki, które ako na czu nie sze Zwierzęta
pierwsze usiłowały się wynieść z obierzy¹³⁵³. Było ich kilka. Ale wypadłszy na polanę

¹³⁴²łowczy — urzędnik za mu ący się organizac ą polowania. [przypis edytorski]
¹³⁴³otoka — nagonka, obława. [przypis edytorski]
¹³⁴⁴pomykać (daw.) — uciekać. [przypis edytorski]
¹³⁴⁵Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
¹³⁴⁶Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹³⁴⁷tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹³⁴⁸lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹³⁴⁹kurpieski — kurpiowski. [przypis edytorski]
¹³⁵⁰krzywuła — instrument dęty drewniany o zakrzywione rurze. [przypis edytorski]
¹³⁵¹kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]
¹³⁵²barłóg — leże niedźwieǳia. [przypis edytorski]
¹³⁵³obierza — sieć myśliwska, tu przen.: obława. [przypis edytorski]
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i zawietrzywszy wokół luǳi, dały znów nurka w bór, szuka ąc widocznie innego wy ścia.
Potem ǳiki wynurzywszy się z kniei, poczęły biec długim, czarnym łańcuchem przez
zaśnieżoną przestrzeń, podobne z dala do swo skie trzody chlewne , która na wołanie
gospodarne niewiasty zdąża, trzęsąc uszyma, ku chacie. Ale łańcuch ów zatrzymywał
się, słuchał, wietrzył — zawracał i znów słuchał; wyboczył¹³⁵⁴ ku sieciom i poczuwszy
nawrotników, znów puścił się ku myśliwym, chrapiąc, zbliża ąc się coraz ostrożnie , ale
coraz barǳie , póki wreszcie nie rozległ się szczęk żelaznych zastawników przy kuszach,
warkot grotów i póki pierwsza krew nie splamiła białe , śnieżyste podścieli. Wówczas
rozległ się okrzyk i stado rozproszyło się, akby w nie piorun uderzył; edne poszły na
oślep przed siebie, drugie rzuciły się ku sieciom, inne poczęły biegać to w po edynkę, to
po kilka, miesza ąc się z innym zwierzem, od którego zaroiła się tymczasem polana. Już
też dochoǳiły wyraźnie do uszu głosy rogów, u adanie psów i daleki gwar luǳi idących
w główne ławie z głębi boru. Mieszkańcy leśni, odpęǳani z boków przez rozciągnięte
szeroko w puszczy skrzydła otoki, zapełniali coraz szczelnie leśną łąkę. Nic podobnego nie
można było zobaczyć nie tylko w kra ach zagranicznych, ale nawet i w innych ziemiach
polskich, w których nie było uż takich puszcz ak na Mazowszu. Krzyżacy, chociaż bywali
na Litwie, gǳie czasem zdarzało się, że żubry, uderza ąc na wo sko, sprawiały w nim
zamieszanie — ǳiwili się niepomału te niezmierne ilości zwierza, a zwłaszcza ǳiwił się
pan de Lorche. Sto ąc przy księżnie i dwórkach ak żuraw na straży, a nie mogąc się z żadną
rozmówić, począł on uż był nuǳić się, marznąć w swe żelazne zbroi i mniemać, że łowy
chybiły. Aż oto u rzał przed sobą całe stada lekkonogich sarn, płowych eleni i łosiów
o łbach ciężkich, ukoronowanych, pomieszane z sobą, wichrzące po polanie, oślepione
trwogą i szuka ące na próżno wy ścia. Księżna, w które na ten widok zagrała Kie stutowa,
o cowska krew, wypuszczała grot za grotem w ową pstrą ciżbę¹³⁵⁵, pokrzyku ąc z radości
za każdym razem, gdy ugoǳony eleń lub łoś wspinał się w pęǳie do góry, a następnie
walił się ciężko i kopał śnieg nogami. Inne dwórki pochylały też często twarze ku kuszom,
albowiem wszystkie ogarnął zapał myśliwski. Jeden tylko Zbyszko nie myślał o łowach, Miłość
ale wsparłszy łokcie na kolanach Danusi, a głowę na dłoniach, patrzył e w oczy, ona
zaś, na wpół śmie ąca się, na wpół zawstyǳona, próbowała mu zamykać palcami powieki,
niby nie mogąc takiego wzroku wytrzymać.

Lecz uwagę pana de Lorche zwrócił ogromny, siwy na karku i łopatkach niedźwiedź, Zwierzęta
który niespoǳianie wychynął z szuwarów w pobliżu strzelców. Książę strzelił do nie- Siła
go z kuszy, a następnie wypadł ku niemu z oszczepem i gdy zwierz podniósł się, rycząc
okropnie, na zadnie łapy — skłuł go na oczach całego dworu tak sprawnie i szybko, że
żaden z dwu „brońców” nie potrzebował użyć topora. Pomyślał tedy młody Lotaryńczyk,
że ednak niewielu panów, na dworach których bawił¹³⁵⁶ po droǳe, ważyłoby się na taką
zabawę i że z takimi książęty i z takim ludem ciężką może Zakon mieć kiedyś przepra-
wę i ciężkie przeżyć goǳiny. Lecz w dalszym ciągu zobaczył skłute w ten sam sposób
przez innych myśliwych srogie, białokływe odyńce, ogromne, daleko większe i zaciekle -
sze od tych, na które polowano w lasach Niższe Lotaryngii i w puszczach niemieckich.
Tak wprawnych i dufnych¹³⁵⁷ w siłę dłoni łowców ani też takich uderzeń oszczepem nie
wiǳiał pan de Lorche nigǳie — co, ako człowiek bywały, tłumaczył sobie tym, że
wszyscy ci wśród niezmiernych borów sieǳący luǳie przywyka ą od ǳiecięcych lat do
kuszy i oszczepu — za czym i do większe w ich użyciu dochoǳą od innych biegłości.
Polana usłała się wreszcie gęsto trupami wszelkiego roǳa u zwierząt, lecz łowom dale-
ko eszcze było do końca. Owszem, na ciekawsza a zarazem na barǳie niebezpieczna ich
chwila miała dopiero nade ść, gdyż otoka wparła właśnie na pustać¹³⁵⁸ kilkanaście żubrów
i turów. Chociaż w lasach trzymały się one zwykle osobno, szły teraz pomieszane razem,
ale byna mnie nie oślepłe z trwogi, racze groźne niż przerażone. Nie szły też zbyt szyb-
ko, akby pewne w poczuciu okrutne siły, że złamią wszelkie zapory i prze dą — ziemia
ednak zaczęła dudnić pod ich ciężarem. Brodate byki, idące na czele gromady ze łbami
nisko nad ziemią, zatrzymywały się chwilami akby rozważa ąc, w którą stronę uderzyć.

¹³⁵⁴wyboczyć (daw.) — zboczyć, skręcić. [przypis edytorski]
¹³⁵⁵ciżba (daw.) — mrowie, tłum. [przypis edytorski]
¹³⁵⁶bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
¹³⁵⁷dufny — pewny siebie, zwł. nadmiernie. [przypis edytorski]
¹³⁵⁸pustać — pusty, niezalesiony teren. [przypis edytorski]
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Z potwornych ich płuc wydobywał się głuchy ryk do poǳiemnego grzmotu podobny,
z nozdrzów dymiło parą, a kopiąc śnieg przednimi nogami, zdawały się upatrywać spod
grzyw krwawymi oczyma ukrytego nieprzy aciela.

Tymczasem nawrotnicy podnieśli ogromny krzyk, któremu od strony główne ła-
wy i od skrzydeł otoki odpowieǳiały setki gromkich głosów; zawrzały rogi i piszczałki;
zadrżała puszcza aż hen do na dalszych głębin, a ednocześnie wypadły na polanę ze strasz-
nym harmidrem goniące po tropie psy kurpieskie. Widok ich wprawił w mgnieniu oka
we wściekłość samice ma ące przy sobie młode. Idące dotąd z wolna stado rozproszyło się
w szalonym pościgu po całe polanie. Jeden z turów, płowy, olbrzymi, niemal potworny Niebezpieczeństwo
byk, ogromem żubry przenoszący¹³⁵⁹, puścił się w ciężkich skokach ku szeregowi strzel-
ców, zawrócił ku prawe stronie polany, po czym u rzawszy o kilkaǳiesiąt kroków mięǳy
drzewami konie, zatrzymał się i hucząc począł orać nogami ziemię, akby podnieca ąc się
do skoku i walki.

Na ten straszny widok nawrotnicy podnieśli krzyk eszcze większy, w szeregu zaś
myśliwych ozwały się przeraźliwe głosy: „Księżna, księżna! ratu cie panią!” Zbyszko porwał
za utkwiony w śniegu oszczep i skoczył na skra lasu, za nim skoczyło kilku Litwinów
gotowych zginąć w obronie córki Kie stuta — a wtem zgrzytnęła w rękach pani kusza,
zaświszczał grot i przeleciawszy ponad schylonym łbem zwierzęcia, utkwił w ego karku
— Dostał! — zawołała księżna — nie pó ǳie…

Ale dalsze e słowa zgłuszył ryk tak straszliwy, że aż konie przysiadły na zadach. Tur Rycerz
rzucił się ak burza wprost na panią, lecz nagle z nie mnie szym pędem wypadł spomięǳy
drzew mężny pan de Lorche i pochylony na koniu, z kopią wyciągniętą ak na rycerskim
turnie u, runął wprost na zwierza.

Obecni u rzeli przez edno mgnienie oka kopię utkwioną w karku byka, która wnet
wygięła się ak pałąk i prysła w drobne złamki, za czym olbrzymi rogaty łeb zniknął
całkiem pod brzuchem konia pana de Lorche i zanim kto z obecnych zdołał wykrzyknąć,
i rumak, i eźǳiec wylecieli ak z procy w powietrze.

Koń, spadłszy na bok, począł bić w przedśmiertnych drgawkach nogami, oplątu ąc e
we własne wyprute trzewia, pan de Lorche leżał w pobliżu bez ruchu, podobny na śniegu
do żelaznego klina, tur zaś zdawał się przez chwilę wahać, czy nie pominąć ich i nie
uderzyć na inne konie, lecz ma ąc tuż przed sobą te pierwsze ofiary, zwrócił się znów ku
nim i ął pastwić się nad nieszczęsnym rumakiem, gniotąc go łbem i orząc z wściekłością
rogami ego otwarty brzuch.

Z boru ednakże sypnęli się luǳie na ratunek obcego rycerza. Zbyszko, któremu cho-
ǳiło o ochronę księżny i Danusi, dobiegł pierwszy i wbił ostrze oszczepu pod łopatkę
zwierzęcia. Lecz uderzył z takim rozmachem, że oszczep przy nagłym zwrocie tura pękł
mu w ręku, on sam zaś upadł twarzą w śnieg. „Zginął! zginął!” — ozwały się głosy biegną-
cych z pomocą Mazurów. Tymczasem łeb byka pokrył Zbyszka i przycisnął go do ziemi. Sługa
Od strony księcia uż, uż nadbiegali dwa potężni „brońcy” — byliby ednak przybyli za
późno, gdyby na szczęście nie uprzeǳił ich darowany przez Jagienkę Zbyszkowi Czech
Hlawa. Ten dopadł przed nimi i podniósłszy oburącz szeroki topór, ciął w pochylony
kark tura tuż za rogami.

Cięcie było tak straszne, że zwierz runął ak gromem rażony z przerąbanymi kręgami
i łbem niemal do połowy odwalonym; lecz pada ąc, przygniótł Zbyszka. Oba „brońcy”
odciągnęli w mgnieniu oka potworne cielsko, a tymczasem księżna i Danusia zeskoczyw-
szy z koni, nadbiegły, nieme z przerażenia, do rannego młoǳianka. On zaś blady, cały
zalany krwią tura i własną, podniósł się nieco, spróbował wstać, ale zachwiał się, upadł
na kolana i wsparłszy się na ręku, zdołał przemówić edno tylko słowo:

— Danuśka…
Po czym wyrzucił krew ustami i ciemności ob ęły mu głowę. Danusia chwyciła go

przez plecy za ramiona, ale nie mogąc go utrzymać, poczęła krzyczeć o ratunek. Jakoż
otoczono go ze wszystkich stron, tarto śniegiem, wlewano wino do ust, wreszcie łow-
czy Mrokota z Mocarzewa rozkazał położyć go na opończy i tamować krew za pomocą
miękkich hubek borowych.

¹³⁵⁹przenosić (daw.) — przewyższać. [przypis edytorski]
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— Żyw bęǳie, eśli eno ziobra, nie pacierze¹³⁶⁰, ma połamione — rzekł, zwraca ąc
się do księżny.

Wszelako inne dwórki za ęły się przy pomocy myśliwców ratunkiem pana de Lorche.
Obracano nim na wszystkie strony, szuka ąc na zbroi ǳiur lub wgięć uczynionych przez
rogi byka, ale prócz śladów śniegu, który wbił się mięǳy złożenia blach, nie można było
znaleźć innych. Tur mścił się głównie na koniu, który leżał obok uż martwy, ma ąc pod
brzuchem wszystkie swe wnętrzności, pan de Lorche zaś nie był ugoǳon. Omdlał tylko
wskutek upadku — i ak się pokazało późnie , rękę prawą miał ze stawu wybitą. Teraz
ednak, gdy zd ęto mu hełm i wlano do ust wina, wnet otworzył oczy, oprzytomniał —
i wiǳąc pochylone nad sobą zatroskane twarze dwóch młodych i hożych dwórek, rzekł
po niemiecku:

— Pewniem uż w ra u i aniołowie są nade mną?
Dwórki nie zrozumiały wprawǳie tego, co powieǳiał, ale rade, że ożył i przemówił,

poczęły się do niego uśmiechać i przy pomocy myśliwców podniosły go z ziemi, on zaś
ęknął, poczuwszy ból w prawe ręce, lewą wsparł się na ramieniu ednego z „aniołów” —
i przez chwilę stał nieruchomo, bo ąc się kroku postąpić, gdyż nie czuł się pewny w no-
gach. Za czym powiódł mętnym eszcze wzrokiem po pobo owisku: u rzał płowe cielsko
tura, które z bliska wydawało się potwornie wielkie, u rzał łamiącą ręce nad Zbyszkiem
Danusię — i samego Zbyszka na opończy.

— Ten to rycerz przybył mi z pomocą? — zapytał. — Żywy-li? Rycerz
— Ciężko pobit — odpowieǳiał eden z umie ących po niemiecku dworzan.
— Nie z nim, ale za niego będę się odtąd potykał! — rzekł Lotaryńczyk.
Lecz w te chwili książę, który poprzednio stał nad Zbyszkiem, zbliżył się do niego

i począł go wysławiać: że swoim śmiałym postępkiem ochronił od srogiego niebezpie-
czeństwa księżnę i inne niewiasty, a może i życie im ocalił — za co, prócz rycerskich
nagród, otoczy go chwała u luǳi, którzy teraz ży ą, i u potomnych.

— W ǳisie szych zniewieściałych czasach — rzekł — coraz mnie prawych¹³⁶¹ ryce- Sława
rzy eźǳi po świecie, bądźcie mi więc gościem ako na dłuże albo i całkiem na Mazow-
szu ostańcie, gǳie łaskę mo ą użeście zdobyli, a miłość luǳką również łatwie¹³⁶² cnymi
uczynkami zdobęǳiecie!

Rozpływało się od takich słów chciwe na sławę serce pana de Lorche, gdy zaś pomy-
ślał, że tak przeważnego czynu rycerskiego dokonał i na takie pochwały zarobił w owych
dalekich ziemiach polskich, o których tyle ǳiwnych rzeczy opowiadano na Zachoǳie —
z radości nie czuł prawie wcale bólu w zwichniętym ramieniu. Rozumiał, że rycerz, który
na dworze brabanckim¹³⁶³ lub burgunǳkim¹³⁶⁴ bęǳie mógł opowieǳieć, iż na łowach
ocalił życie księżnie mazowieckie , bęǳie choǳił w chwale ak w słońcu. Pod wpływem
tych myśli chciał nawet zaraz iść do księżny i na klęczkach e wierne służby ślubować,
ale i sama pani, i Danusia za ęte były Zbyszkiem.

Ów oprzytomniał znowu na chwilę, ale tylko uśmiechnął się do Danusi, podniósł
dłoń do pokrytego zimnym potem czoła i zaraz powtórnie omdlał.

Doświadczeni łowcy wiǳąc, ak zawarły się¹³⁶⁵ przy tym ego ręce, a usta pozostały
otwarte, mówili mięǳy sobą, że nie wyży e, lecz doświadczeńsi eszcze Kurpie, z których
nie eden nosił na sobie ślady niedźwieǳich pazurów, ǳiczych kłów lub żubrzych rogów,
lepszą czynili naǳie ę twierǳąc, że róg tura obsunął się mięǳy żebrami rycerza, że mo-
że edno z nich albo dwa są złamane, ale krzyż cały, gdyż inacze nie mógłby się młody
pan ani na chwilę przypodnieść. Pokazywali też, że w mie scu, gǳie upadł Zbyszko, była
akby zaspa śnieżna i to właśnie go ocaliło — albowiem zwierz, przycisnąwszy go mię-
ǳyrożem¹³⁶⁶, nie podołał zgnieść mu do szczętu¹³⁶⁷ piersi ni krzyża. Nieszczęściem lekarz
książęcy, ksiąǳ Wyszoniek z ǲiewanny, nie był na łowach, choć zwykle na nich bywał,

¹³⁶⁰pacierze (daw.) — kręgosłup. [przypis edytorski]
¹³⁶¹prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
¹³⁶²łatwie — ǳiś popr.: łatwo. [przypis edytorski]
¹³⁶³Brabancja — obecnie część Belgii i Holandii, w czasach opisywanych przez powieść — księstwo. [przypis

edytorski]
¹³⁶⁴Burgundia — region w centralne Franc i. [przypis edytorski]
¹³⁶⁵zawrzeć się (daw.) — zamknąć się. [przypis edytorski]
¹³⁶⁶mięǳyroże — głowa zwierzęcia mięǳy ego rogami. [przypis edytorski]
¹³⁶⁷do szczętu — doszczętnie, całkowicie. [przypis edytorski]
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albowiem za ęty był tym razem wypiekaniem opłatków we dworze. Skoczył po niego do-
wieǳiawszy się o tym Czech, tymczasem ednak ponieśli Kurpie Zbyszka na opończy do
książęcego dworu. Danusia chciała iść przy nim piechotą, lecz księżna sprzeciwiła się te-
mu, albowiem droga była daleka i w parowach leśnych leżały uż głębokie śniegi, choǳiło
zaś o pośpiech. Starosta krzyżacki, Hugo de Danveld, pomógł więc ǳiewczynie siąść na Podstęp
koń, a następnie adąc przy nie , tuż za ludźmi, którzy nieśli Zbyszka, rzekł po polsku
przyciszonym głosem, tak aby przez nią tylko mógł być słyszany: Mam w Szczytnie cu-
downy balsam go ący, który od pewnego pustelnika w Hercyńskim Lesie¹³⁶⁸ dostałem
i który mógłbym we trzech dniach sprowaǳić.

— Bóg wam wynagroǳi, panie! — odpowieǳiała Danusia.
— Bóg zapisu e każdy miłosierny uczynek, ale czy mam i od was spoǳiewać się

zapłaty?
— Jakoż mogę wam zapłacić?
Krzyżak przysunął się bliże z koniem, widocznie chciał coś mówić, ale się zawahał

i dopiero po chwili rzekł:
— W Zakonie, prócz braci, są i siostry… Jedna z nich przywiezie balsam go ący,

a wtedy powiem o zapłacie.
  
Ksiąǳ Wyszoniek opatrzył rany Zbyszka, uznał, iż tylko edno żebro est złamane, ale Choroba
pierwszego dnia nie ręczył za wyzdrowienie, nie wieǳiał bowiem, „czy się w chorym nie
przekręciło serce i czy się w nim wątroba nie oberwała”.

Pana de Lorche opanowała też pod wieczór niemoc tak wielka, iż musiał się położyć,
na drugi ǳień zaś nie mógł ni ręką, ni nogą bez wielkiego bólu we wszystkich kościach
poruszyć. Księżna i Danusia oraz inne dwórki pilnowały chorych i warzyły¹³⁶⁹ dla nich
wedle przepisu księǳa Wyszońka rozliczne smarowania i driakwie¹³⁷⁰. Zbyszko ednakże
ciężko był pobity i od czasu do czasu oddawał krew ustami, co wielce niepokoiło księǳa
Wyszońka. Był ednakże przytomny i na drugi ǳień, lubo¹³⁷¹ eszcze osłabiony barǳo,
dowieǳiawszy się od Danusi, komu życie zawǳięcza, przywołał swego Czecha, aby mu
poǳiękować i wynagroǳić. Musiał ednak przy tym pomyśleć, że miał go od Jagienki
i że gdyby nie e życzliwe serce, byłby zginął. Myśl ta była mu nawet ciężka, czuł bowiem,
że nie wypłaci się nigdy poczciwe ǳiewczynie dobrem za dobre i że bęǳie dla nie tylko
zmartwień i okrutnego smutku przyczyną. Powieǳiał sobie wprawǳie zaraz: „Toć się na
dwo e nie rozetnę” — ale na dnie duszy został mu akby wyrzut sumienia, Czech zaś
zaognił eszcze ów wewnętrzny niepokó .

— Przysiągłem mo e panience — rzekł — na włodyczą¹³⁷² cześć, że was będę strzegł
— to i będę, bez nĳakie nagrody. Je to, nie mnie, powinniście, panie, za ratunek.

Zbyszko nie odpowieǳiał, eno¹³⁷³ począł oddychać ciężko — a Czech pomilczał przez
chwilę, po czym ozwał się znowu:

— Jeślibyście kazali mi skoczyć do Bogdańca, to skoczę. Może byście raǳi¹³⁷⁴ starego
pana u rzeli, gdyż Bóg to wie, co z wami bęǳie.

— A co powiada ksiąǳ Wyszoniek? — zapytał Zbyszko.
— Ksiąǳ Wyszoniek powiada, że pokaże się to na nowiu¹³⁷⁵, a do nowiu eszcze cztery

dni.
— He ! to nie trzeba ci do Bogdańca. Albo zamrę przedtem, nim stryk¹³⁷⁶ nadąży,

albo ozdrowie ę.
— Posłalibyście choć pismo do Bogdańca. Sanderus czysto wszystko wypisze. Będą

przyna mnie o was wieǳieć i bogda na mszę daǳą.

¹³⁶⁸Las Hercyński a. Góry Hercyńskie — górzysty i lesisty region nad rzeką Ren. [przypis edytorski]
¹³⁶⁹warzyć (daw.) — gotować. [przypis edytorski]
¹³⁷⁰driakiew — roślina lecznicza, tu przen. lekarstwo. [przypis edytorski]
¹³⁷¹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹³⁷²włodyka — rycerz, zwłaszcza niema ętny lub bez pełni praw stanowych. [przypis edytorski]
¹³⁷³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁷⁴raǳi (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
¹³⁷⁵nów — faza księżyca, gdy est on niewidoczny z Ziemi. [przypis edytorski]
¹³⁷⁶stryk (daw.) — stry . [przypis edytorski]
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— Da mi teraz spokó , bom słaby. Jeśli zamrę, wrócisz do Zgorzelic i powiesz, ak
co było — wtedy daǳą na mszę. A mnie tu pochowa ą albo w Ciechanowie.

— Chyba że w Ciechanowie albo w Przasnyszu, bo w boru eno Kurpie się grzebią,
nad którymi wilcy wy ą. Słyszałem też od służby, że książę za dwa dni razem ze dworem
do Ciechanowa, a potem do Warszawy wraca.

— Przecież mnie tu nie ostawią¹³⁷⁷ — odrzekł Zbyszko.
Jakoż odgadł, bo księżna tegoż dnia eszcze udała się do księcia z prośbą, aby pozwolił

e zabawić w puszczańskim dworcu wraz z Danusią, z pannami służebnymi i z księǳem
Wyszońkiem, który przeciwny był prędkiemu przewożeniu Zbyszka do Przasnysza. Pan
de Lorche miał się po dwóch dniach znacznie lepie i począł wstawać, dowieǳiawszy się
ednak, że „damy” zosta ą, pozostał także, aby towarzyszyć im w droǳe powrotne i w razie
napadu Saracenów¹³⁷⁸ bronić ich od złe przygody. Skąd się mieli wziąć owi Saraceni —
tego pytania nie zadawał sobie mężny Lotaryńczyk.

Nazywano tak wprawǳie na dalekim Zachoǳie Litwinów — od nich ednak nie
mogło grozić żadne niebezpieczeństwo córce Kie stuta¹³⁷⁹, roǳone siostrze Witolda¹³⁸⁰,
a stry eczne potężnego „króla krakowskiego”, Jagiełły¹³⁸¹. Ale pan de Lorche zbyt długo
bawił mięǳy Krzyżaki, aby mimo wszystkiego, co na Mazowszu słyszał i o chrzcie Li-
twy, i o połączeniu dwu koron na głowie ednego władcy, nie miał przypuszczać, że od
Litwinów zawsze wszystkiego złego można się spoǳiewać. Tak mówili Krzyżacy, a on
eszcze nie całkiem stracił wiarę w ich słowa.

Ale tymczasem zaszedł wypadek, który padł cieniem mięǳy gości krzyżackich i księ-
cia Janusza. Na ǳień przed wy azdem dworu przybyli bracia Gotyd i Rotgier, którzy
byli zostali poprzednio w Ciechanowie, a z nimi przy echał nie aki pan de Fourcy ako
zwiastun niepomyślne dla Krzyżaków nowiny. Oto zdarzało się, że goście zagraniczni
bawiący¹³⁸² u starosty krzyżackiego w Lubawie, a więc on, pan de Fourcy, a dale pan
de Bergow i pan Ma neger, oba z roǳin poprzednio uż w Zakonie zasłużonych, na-
słuchawszy się wieści o Juranǳie ze Spychowa, nie tylko się ich nie ulękli, ale posta-
nowili wywabić w pole słynnego wo ownika, aby przekonać się, czy rzeczywiście est tak
straszny, za akiego go głoszą. Starosta sprzeciwiał się wprawǳie, powołu ąc się na po-
kó mięǳy Zakonem a księstwami mazowieckimi, w końcu ednak, może w naǳiei, iż
uwolni się od groźnego sąsiada, nie tylko postanowił patrzeć przez szpary¹³⁸³ na wyprawę,
ale i knechtów¹³⁸⁴ zbro nych na nią pozwolił. Rycerze posłali wyzwanie Jurandowi, który
e skwapliwie przy ął pod warunkiem, że luǳi odprawią, a samotrzeć z nim i z dwoma
towarzyszami będą się potykali na same granicy Prus i Spychowa. Gdy ednak nie chcie-
li ani knechtów odprawić, ani z ziem spychowskich ustąpić, napadł na nich, knechtów
wytracił, pana Ma negera sam okrutnie kopią przebódł, a pana de Bergow wziął w nie-
wolę i do piwnic spychowskich wtrącił. De Fourcy eden się ocalił i po trzechdniowym
błąkaniu się po mazowieckich lasach, dowieǳiawszy się od smolarzy, iż w Ciechanowie
bawią bracia zakonni, przedarł się do nich, aby razem z nimi zanieść skargę przed ma e-
stat księcia, prosić o karę i o rozkaz uwolnienia pana de Bergow. Wieści te wnet zmąciły
dobre stosunki mięǳy księciem i gośćmi, gdyż nie tylko dwa przybyli bracia, ale i Hugo
de Danveld, i Zygyd de Löwe poczęli natarczywie upominać się u księcia, aby raz prze-
cie uczynił sprawiedliwość Zakonowi, uwolnił granicę od drapieżnika i ryczałtem karę
za wszystkie winy wymierzył. Szczególnie Hugo de Danveld, ma ący własne dawne ra-

¹³⁷⁷ostawić (daw.) — zostawić. [przypis edytorski]
¹³⁷⁸Saraceni — Arabowie, muzułmanie, przen. poganie; w czasie opisywanym w powieści w Hiszpanii trwała

rekonkwista, to est odbĳanie ziem za ętych przez Saracenów. [przypis edytorski]
¹³⁷⁹Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹³⁸⁰Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹³⁸¹Władysław II Jagiełło — (ok. –), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od
małżeństwa z Jadwigą (). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez bi-
skupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowoǳił w bitwie pod Grunwaldem. [przypis
edytorski]

¹³⁸²bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
¹³⁸³patrzeć przez szpary — ak „patrzeć przez palce”. [przypis edytorski]
¹³⁸⁴knecht (daw.) — żołnierz piechoty niemieckie . [przypis edytorski]
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chunki z Jurandem, których wspomnienie piekło go bólem i wstydem — upominał się
niemal groźnie o zemstę.

— Pó ǳie skarga do wielkiego mistrza — mówił — i eśli sprawiedliwości od wasze
książęce mości nie uzyskamy, on sam potrafi ą uczynić, choćby za owym zbó em całe
Mazowsze stanęło.

Lecz książę, lubo¹³⁸⁵ z natury łagodny, rozgniewał się i rzekł:
— Jakie że to sprawiedliwości się domagacie? Gdyby Jurand pierwszy na was nastą- Sprawiedliwość,

Niebezpieczeństwopił¹³⁸⁶, wsie popalił, stada zagarnął i luǳi pobił, pewnie bym go na sąd wezwał i karę mu
odmierzył. Ale wasi to sami go naszli. Wasz starosta knechtów na wyprawę pozwolił —
a cóże Jurand? Jeszcze wyzwanie przy ął, a tego eno żądał, by luǳie odeszli. Jakoże mam
go za to karać alibo na sąd pozywać? Zaczepiliście strasznego męża, którego się wszyscy
bo ą, i dobrowolnie ściągnęliście klęskę na wasze głowy — więc czegóż chcecie? Zali¹³⁸⁷
mam mu rozkazać, aby się nie bronił, gdy się wam spodoba go na echać?

— Nie Zakon go napastował, eno goście, obcy rycerze — odparł Hugo.
— Za gości Zakon odpowiada, a do tego byli z nimi knechci z lubawskie załogi.
— Miałże starosta gości ako na rzeź wydać?
Na to książę zwrócił się do Zygyda i rzekł:
— Patrzcieże, w co się sprawiedliwość w waszych uściech¹³⁸⁸ obraca i zali wasze wy-

kręty nie obraża ą Boga?
Lecz surowy Zygyd odrzekł:
— Pan de Bergow musi być z niewoli wypuszczon, albowiem mężowie z ego rodu

bywali starszymi w Zakonie i wielkie Krzyżowi oddali usługi.
— A śmierć Ma negera musi być pomszczona — dodał Hugo de Danveld.
Książę, usłyszawszy to, odgarnął na obie strony włosy i wstawszy z ławy, począł iść ku

Niemcom z twarzą złowrogą, po chwili ednak wspomniał widocznie, że byli ego gośćmi,
więc pohamował się raz eszcze, położył rękę na ramieniu Zygyda i rzekł:

— Słucha cie, starosto: krzyż na płaszczu nosicie, więc odpowieǳcie wedle sumienia
— na ten krzyż! — praw¹³⁸⁹-li był Jurand czy też nie praw?

— Pan de Bergow musi być z niewoli wypuszczon — odpowieǳiał Zygyd de Löwe.
Nastała chwila milczenia, po czym książę rzekł:
— Bóg¹³⁹⁰, da mi cierpliwość.
Zygyd zaś mówił dale głosem ostrym, do cięć miecza podobnym:
— Ta krzywda, która nas w osobach gości naszych spotkała — to eno nowa spo-

sobność do skargi. Jak Zakon Zakonem, nigdy, ni w Palestynie, ni w Siedmiogroǳie¹³⁹¹,
ni mięǳy dotychczas pogańską Litwą, nie uczynił nam eden zwykły mąż tyle złego, ile
ten zbó ze Spychowa. Wasza Książęca Mość! my sprawiedliwości i kary żądamy nie za
edną krzywdę, ale za tysiąc, nie za edną bitwę, ale za pięćǳiesiąt, nie za krew raz prze-
laną, ale za całe lata takowych postępków, za które ogień niebieski powinien był spalić
to bezbożne gniazdo złości i okrucieństwa. Czy eż tam ęki woła ą o pomstę do Boga?
— nasze! Czy e łzy? — nasze! Próżno zanosiliśmy skargi, próżno wołali o sąd. Nigdy nie
uczyniono nam zadość!

Usłyszawszy to, książę Janusz począł kiwać głową i odrzekł:
— He ! nieraz drzewie ¹³⁹² Krzyżacy gościli w Spychowie i nie był Jurand waszym Krzywda

wrogiem, póki mu umiłowana niewiasta na waszym powrozie nie skonała. Ale ileż to
razy zaczepialiście go sami, chcąc go zgłaǳić, ako i ninie¹³⁹³, za to, że pozywał i zwy-
ciężał waszych rycerzy? Ile razy nasaǳaliście¹³⁹⁴ na niego zbó ców albo biliście do niego

¹³⁸⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹³⁸⁶nastąpić na kogoś (daw.) — zaatakować kogoś. [przypis edytorski]
¹³⁸⁷zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹³⁸⁸w uściech — ǳiś popr.: w ustach. [przypis edytorski]
¹³⁸⁹czy był praw (daw.) — czy miał prawo, czy miał rac ę. [przypis edytorski]
¹³⁹⁰Bóg — stylizac a staropolska: mianownik w roli wołacza. [przypis edytorski]
¹³⁹¹Siedmiogród a. Transylwania — kraina historyczna w centralne Rumunii, zamieszkała mięǳy innymi przez

liczną mnie szość węgierską. Król węgierski Andrze Drugi sprowaǳił tam krzyżaków w r.  dla obrony
pogranicza przed koczownikami, lecz wygnał ich w  za próbę zerwania zależności lenne . [przypis edytorski]

¹³⁹²drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
¹³⁹³ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
¹³⁹⁴nasaǳać — nasyłać, przygotowywać zasaǳki. [przypis edytorski]
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z kusz w boru? Następował¹³⁹⁵ ci on na was, prawda, bo go piekła zemsta — ale czyliż wy
lub rycerze, którzy na ziemiach waszych sieǳą, nie następowali na spoko nych luǳi na
Mazowszu, nie zagarniali stad, nie palili wsiów, nie mordowali mężów, niewiast i ǳieci?
A gdym się skarżył mistrzowi, to mi odpowiadał z Malborga: Zwycza na graniczna swa-
wola!” Da cie mi spokó ! Nie wam przystoi się skarżyć, którzyście chwycili mnie samego,
bez broni, w czasie poko u, na mo e własne ziemi — i gdyby nie strach przed gniewem
króla krakowskiego, to może bym dotychczas w poǳiemiach waszych ęczał. Tak odpła-
ciliście się mnie, który z rodu waszych dobroǳie ów pochoǳę. Da cie mi spokó , bo nie
wam gadać o sprawiedliwości!

Usłyszawszy to, Krzyżacy spo rzeli po sobie niecierpliwie, gdyż przykro i wstyd im
było, że książę wspomniał o za ściu pod Złotory ą wobec pana de Fourcy, więc Hugo de
Danveld, chcąc położyć koniec dalsze o tym rozmowie, rzekł:

— Z waszą książęcą mością zdarzyła się omyłka, którąśmy nie ze strachu przed królem
krakowskim, ale dla sprawiedliwości naprawili, a za graniczną swawolę mistrz nasz nie
może odpowiadać, bo ile est królestw na świecie, wszędy na granicach niespoko ne duchy
swawolą.

— To sam to gadasz, a sądu na Juranda wołasz. Czegoże chcecie?
— Sprawiedliwości i kary.
Książę zacisnął swe kościste pięści i powtórzył:
— Bóg, da mi cierpliwość!
— Niech wasz książęcy ma estat wspomni też i na to — mówił dale Danveld —

że nasi swywolnicy¹³⁹⁶ krzywǳą eno świeckich i nie należących do niemieckiego ple-
mienia luǳi, wasi zaś przeciw niemieckiemu Zakonowi rękę podnoszą, przez co samego
Zbawiciela obraża ą. A akichże mąk i kar dosyć na krzywǳicieli Krzyża?

— Słucha ! — rzekł książę — Bogiem nie wo u , bo Go nie oszukasz!
I położywszy ręce na ramionach Krzyżaka, potrząsnął nim silnie, on zaś stropił się¹³⁹⁷

zaraz i począł łagodnie szym uż głosem:
— Jeśli prawda, że goście pierwsi naszli Juranda i że nie odesłali luǳi, nie pochwalę

im tego, ale czy istotnie Jurand przy ął wyzwanie?
To rzekłszy, począł patrzeć na pana de Fourcy, mruga ąc przy tym nieznacznie oczyma,

akby mu chcąc dać do zrozumienia, żeby zaprzeczył — lecz ów, nie mogąc czy nie chcąc
tego uczynić, odrzekł:

— Chciał, byśmy odesławszy luǳi samotrzeć¹³⁹⁸ się z nim potykali.
— Pewni esteście?
— Na mo ą cześć! Ja i de Bergow zgoǳiliśmy się, ale Ma neger nie przystał¹³⁹⁹.
Wtem książę przerwał:
— Starosto ze Szczytna! wy lepie od innych wiecie, że Jurand nie uchybił wyzwaniu.
Tu zwrócił się do wszystkich i rzekł:
— Który by z was chciał go pozwać na pieszą alibo na konną walkę, da ę na to pozwo-

leństwo. Jeśliby Jurand był zabit lub po man, pan Bergow wy ǳie bez wykupu z niewoli.
Więce ode mnie nie żąda cie, bo nie wskóracie.

Lecz po tych słowach zapadła cisza głęboka. I Hugo de Danveld, i Zygyd de Löwe, Strach
i brat Rotgier, i brat Gotyd, akkolwiek mężni, zbyt dobrze znali strasznego ǳieǳi-
ca Spychowa, by którykolwiek z nich pod ął z nim walkę na śmierć i życie. Mógł to
uczynić chyba człowiek obcy, pochoǳący z dalekich stron, ak de Lorche lub Fourcy,
ale de Lorche nie był obecny przy rozmowie, zaś pan de Fourcy nadto pełen był eszcze
wewnętrznego przerażenia.

— Raz go wiǳiałem — mruknął z cicha — i nie chcę wiǳieć więce .
Zaś Zygyd de Löwe rzekł:

¹³⁹⁵następować (daw.) — atakować. [przypis edytorski]
¹³⁹⁶swywolnik a. swawolnik (daw.) — człowiek postępu ący według własne woli, nie podporządkowu ący się

autorytetom. [przypis edytorski]
¹³⁹⁷stropić się — wpaść w zakłopotanie, stracić pewność siebie. [przypis edytorski]
¹³⁹⁸samotrzeć — we trzech. [przypis edytorski]
¹³⁹⁹przystać (daw.) — zgoǳić się. [przypis edytorski]
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— Zakonnikom nie wolno est w po edyncze walce się potykać, chyba za osobnym
mistrza i wielkiego marszałka pozwoleniem, ale my tu nie pozwoleństwa na walkę żądamy,
eno by de Bergow był z niewoli wypuszczon, a Jurand na gardle skaran.

— Nie wy prawa w te ziemi stanowicie.
— Bośmy do te pory cierpliwie ciężkie sąsieǳtwo znosili. Ale mistrz nasz potrafi

wymierzyć sprawiedliwość.
— Zasię¹⁴⁰⁰ mistrzowi i wam od Mazowsza!
— Za mistrzem sto ą Niemcy i cesarz rzymski¹⁴⁰¹.
— A za mną król polski, któremu więce ziem i narodów podlega.
— Czy wasza książęca mość chce wo ny z Zakonem?
— Gdybym chciał wo ny, nie czekałbym was na Mazowszu, eno szedł ku wam, ale

i ty mi nie groź, boć się nie bo ę.
— Cóż mam donieść mistrzowi?
— Wasz mistrz o nic nie pytał. Mów mu, co chcesz.
— Tedy sami wymierzym karę i pomstę.
Na to książę wyciągnął ramię i począł kiwać groźnie palcem przy same twarzy Krzy-

żaka.
— Waru się¹⁴⁰²! — rzekł stłumionym przez gniew głosem — waru się! Jam ci po-

zwolił wyzwać Juranda, ale gdybyś z wo skiem zakonnym wdarł mi się do kra u, tedy na
cię uderzę — i więźniem, nie gościem, tu osięǳiesz.

I widocznie cierpliwość ego była uż wyczerpana, gdyż cisnął ze wszystkich sił czapkę
o stół i wyszedł z izby trzasnąwszy drzwiami. Krzyżacy pobladli ze wściekłości, a pan de
Fourcy spoglądał na nich ak błędny.

— Co tedy bęǳie? — spytał pierwszy brat Rotgier.
A Hugo de Danveld przyskoczył niemal z pięściami do pana de Fourcy.
— Po coś powieǳiał, że wyście pierwsi naśli¹⁴⁰³ Juranda?
— Bo prawda!
— Trzeba ci było zełgać.
— Jam tu przy echał bić się, nie łgać.
— Tęgo się biłeś — ni słowa!
— A tyś to nie pomykał przed Jurandem do Szczytna?
— Pax¹⁴⁰⁴! — rzekł de Löwe. — Ten rycerz est gościem Zakonu.
— I wszystko edno, co rzekł — wtrącił brat Gotyd. — Bez sądu nie skaraliby

Juranda, a na sąǳie rzecz by musiała wy ść na wierzch.
— Co tedy¹⁴⁰⁵ bęǳie? — powtórzył brat Rotgier.
Nastała chwila milczenia, po czym zabrał głos surowy i zawzięty Zygyd de Löwe.
— Trzeba z tym krwawym psem raz skończyć! — rzekł. — De Bergow musi być

z więzów wydobyty. Ściągniem załogi ze Szczytna, z Insburka, z Lubawy, wezwiem cheł-
mińską szlachtę i uderzym na Juranda… Czas z nim skończyć!

Lecz przebiegły Danveld, który umiał każdą rzecz na obie strony rozważyć, założył
ręce na głowę, namarszczył się i po namyśle rzekł:

— Bez pozwolenia mistrza nie można.
— Jeśli się uda, to mistrz pochwali! — ozwał się brat Gotyd.
— A eśli się nie uda? Jeśli książę ruszy kopĳników i uderzy na nas?
— Jest pokó mięǳy nim i Zakonem: nie uderzy!
— Ba! est pokó , ale my go pierwsi naruszym. Załogi nasze przeciw Mazurom nie

wystarczą.
— To mistrz u mie się za nami i bęǳie wo na.
Danveld znów się namarszczył i zamyślił:
— Nie! nie! — rzekł po chwili. — Jeśli się uda, mistrz bęǳie w duchu rad… Pó dą

posły do księcia, będą układy i u ǳie nam bezkarnie. Ale w razie klęski Zakon nie u mie

¹⁴⁰⁰zasię (daw.) — wara, precz. [przypis edytorski]
¹⁴⁰¹cesarz rzymski — tytuł cesarza niemieckiego. [przypis edytorski]
¹⁴⁰²warować się (daw.) — strzec się, pilnować się. [przypis edytorski]
¹⁴⁰³naśli — ǳiś popr.: naszli. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁴Pax (łac.) — pokó ; tu: Spokó ! [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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się za nami i wo ny księciu nie wypowie… Innego by na to trzeba mistrza… Za księciem
stoi król polski, a z nim mistrz nie zadrze…

— Wszelako wzięliśmy ziemię dobrzyńską¹⁴⁰⁶, to widać nie strach nam Krakowa.
— Bo były pozory… Opolczyk¹⁴⁰⁷… Wzięliśmy niby zastaw, a i to…
Tu obe rzał się naokół i zniżonym głosem dodał:
— Słyszałem w Malborgu, iż gdyby wo ną grozili, to byle nam zastaw wrócono —

oddamy.
— Ach! — rzekł brat Rotgier — gdyby tu mięǳy nami był Markwart Salzbach¹⁴⁰⁸ Okrucieństwo

albo Szomberg¹⁴⁰⁹, który szczenięta Witoldowe wydusił — ci znaleźliby radę na Juranda.
Cóż Witold¹⁴¹⁰! namiestnik Jagiełłów¹⁴¹¹! Wielki kniaź, a pomimo tego Szombergowi
nic… Wydusił Witoldowi ǳieci — i nic mu!… Zaprawdę, brak mięǳy nami luǳi, którzy
na wszystko potrafią znaleźć sposób…

Usłyszawszy to, Hugo de Danveld wsparł łokcie na stole, głowę na rękach i na dłu-
gi czas zatopił się w rozmyślaniu. Nagle roz aśniły mu się oczy, obtarł wedle zwycza u
wierzchem dłoni wilgotne, grube wargi i rzekł:

— Błogosławiona niech bęǳie chwila, w które wspomnieliście, pobożny bracie, imię
mężnego brata Szomberga.

— Czemu tak? Zaliście¹⁴¹² coś obmyślili? — spytał Zygyd de Lówe.
— Mówcie żywo! — zawołali bracia Rotgier i Gotyd.
— Słucha cie — rzekł Hugo. — Jurand ma tu córkę, edyne ǳiecko, którą ako Podstęp

źrenicę oka miłu e.
— Ma! znamy ą. Miłu e ą i księżna Anna Danuta¹⁴¹³.
— Tak. Otóż słucha cie, gdybyście porwali tę ǳiewkę, Jurand oddałby za nią nie tylko

Bergowa, ale wszystkich eńców, siebie samego i Spychów w dodatku!
— Na krew św. Bonifacego przelaną w Dochum! — zawołał brat Gotyd — byłoby

tak, ako mówicie!
Po czym zamilkli, akby przestraszeni śmiałością i trudnościami przedsięwzięcia.
Dopiero po chwili brat Rotgier zwrócił się do Zygyda de Löwe:
— Rozum wasz i doświadczenie — rzekł — równe są męstwu; co tedy o tym mnie-

macie?
— Mniemam, że sprawa warta rozwagi.
— Bo — mówił dale Rotgier — ǳiewka est przyboczną księżny — ba, więce , gdyż

prawie córką umiłowaną. Pomyślcie, pobożni bracia, aki powstanie hałas.
A Hugo de Danveld począł się śmiać.
— Samiście mówili — rzekł — że Szomberg¹⁴¹⁴ wytruł czy też wydusił Witoldowe¹⁴¹⁵

szczenięta — i cóż mu za to? Hałas oni z byle przyczyny podnoszą, ale gdybyśmy posłali
mistrzowi Juranda na łańcuchu, czeka nas pewnie nagroda niż kara.

— Tak — ozwał się de Löwe — sposobność do na azdu est. Książę wy eżdża, Anna
Danuta zosta e tu eno z dworskimi ǳiewki. Jednakże na azd na dwór książęcy w czasie

¹⁴⁰⁶ziemia dobrzyńska — obszar na wschód od Torunia, zagarnięty przez krzyżaków wskutek bezprawne umo-
wy z księciem Władysławem Opolczykiem. [przypis edytorski]

¹⁴⁰⁷Władysław Opolczyk — (ok. –), książę opolski, lennik czeski, stronnik dynastii Andegawenów,
zastawił Krzyżakom zamek w Złotoryi, co stało się dla nich uzasadnieniem do zawłaszczania terytoriów Polski.
[przypis edytorski]

¹⁴⁰⁸Markwart von Salzbach — komtur krzyżacki, ścięty przez wielkiego księcia Witolda po bitwie pod Grun-
waldem, ponoć za krzywdę wyrząǳoną Birucie. Pikanterii sprawie doda e fakt, że Markwart von Salzbach był
wieloletnim doradcą Witolda i współuczestnikiem bitwy nad Worsklą. [przypis edytorski]

¹⁴⁰⁹Szomberg — nazwisko to, ako zabó cy ǳieci księcia Witolda, po awia się w tekstach pisarza i historyka
Karola Sza nochy (-). [przypis edytorski]

¹⁴¹⁰Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹⁴¹¹Jagiełłów — dawna forma, zastępu ąca przymiotnik odosobowy „Jagiełłowy”. [przypis edytorski]
¹⁴¹²zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁴¹³Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁴¹⁴Szomberg — nazwisko to, ako zabó cy ǳieci księcia Witolda, po awia się w tekstach pisarza i historyka

Karola Sza nochy (-). [przypis edytorski]
¹⁴¹⁵Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]
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poko u — nie byle sprawa. Dwór książęcy — nie Spychów. To znów ak w Złotoryi!
Znów pó dą skargi do wszystkich królestw i do papieża na gwałty Zakonu; znów odezwie
się z groźbą przeklęty Jagiełło¹⁴¹⁶, a mistrz — znacie go przecie: rad on uchwyci, co się da
chwycić, ale wo ny z Jagiełłą nie chce… Tak! krzyk się podniesie we wszystkich ziemiach
Mazowsza i Polski.

— A tymczasem kości Juranda zbiele ą na haku — odparł brat Hugo. — Kto wreszcie
mówi wam, by ą tu z dworca spod boku księżny porywać?

— Przecie nie z Ciechanowa, gǳie prócz szlachty est trzystu łuczników.
— Nie. Ale zali¹⁴¹⁷ Jurand nie może zachorzeć¹⁴¹⁸ i przysłać luǳi po ǳiewkę. Nie Podstęp, Porwanie

wzbroni e wtedy księżna echać, a eśli ǳiewka w droǳe przepadnie, kto powie wam
lub mnie: „Tyś ą porwał!” — Ba! — odrzekł zniecierpliwiony de Löwe — sprawcie, by
Jurand zachorzał i ǳiewkę wezwał…

Na to uśmiechnął się z tryumfem Hugo i odrzekł:
— Mam ci a u siebie złotnika, który z Malborga za złoǳie stwo wypęǳon w Szczyt-

nie osiadł i który każdą pieczęć wyciąć potrafi; mam i luǳi, którzy, choć nasi poddani,
z mazurskiego narodu pochoǳą… Zali mnie eszcze nie rozumiecie?…

— Rozumiem! — zawołał z zapałem brat Gotyd.
A Rotgier podniósł dłonie do góry i rzekł:
— Niech ci Bóg szczęści, pobożny bracie, bo ni Markwart Salzbach¹⁴¹⁹, ni Szom-

berg¹⁴²⁰ nie znaleźliby lepszego sposobu.
Po czym przymrużył oczy, akby chciał do rzeć coś dalekiego.
— Wiǳę Juranda — rzekł — ako z powrozem na szyi stoi przy Gdańskie bramie

w Malborgu i ako kopią go nogami knechty nasze…
— A ǳiewka zostanie służką Zakonu — dodał Hugo.
Usłyszawszy to, de Löwe zwrócił oczy na Danvelda, on zaś uderzył się znów wierzchem

dłoni w usta i rzekł:
— A teraz do Szczytna nam ak na pręǳe !

  
Jednakże przed wyruszeniem do Szczytna cztere bracia i de Fourcy przyszli eszcze po-
żegnać się z księciem¹⁴²¹ i księżną¹⁴²².

Było to pożegnanie niezbyt przy azne, wszelako książę nie chcąc, wedle starego pol-
skiego obycza u, wypuszczać gości z domu z próżnymi rękoma podarował każdemu z braci
piękny błam¹⁴²³ kuni i po grzywnie¹⁴²⁴ srebra, oni zaś przy ęli z radością, zapewnia ąc, że
ako zakonnicy zaprzysiężeni na ubóstwo nie zatrzyma ą tych pienięǳy dla siebie, ale
rozdaǳą e ubogim, którym zarazem polecą się modlić za zdrowie, sławę i przyszłe zba-
wienie księcia. Uśmiechali się pod wąsem z tych zapewnień Mazurowie, albowiem dobrze Kłamstwo
znana im była chciwość zakonna, a eszcze lepie kłamstwa Krzyżaków. Powtarzano na
Mazowszu, że „ ako tchórz cuchnie, tak Krzyżak łże”. Książę też eno¹⁴²⁵ machnął ręką
na podobną poǳiękę, a po ich wy ściu rzekł, iż rakiem¹⁴²⁶ chyba po echałby do nieba za
przyczyną modlitw krzyżackich.

¹⁴¹⁶Władysław II Jagiełło — (ok. –), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od
małżeństwa z Jadwigą (). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez bi-
skupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowoǳił w bitwie pod Grunwaldem. [przypis
edytorski]

¹⁴¹⁷zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁸zachorzeć (daw.) — zachorować. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁹Markwart von Salzbach — komtur krzyżacki, ścięty przez wielkiego księcia Witolda po bitwie pod Grun-

waldem, ponoć za krzywdę wyrząǳoną Birucie. Pikanterii sprawie doda e fakt, że Markwart von Salzbach był
wieloletnim doradcą Witolda i współuczestnikiem bitwy nad Worsklą. [przypis edytorski]

¹⁴²⁰Szomberg — nazwisko to, ako zabó cy ǳieci księcia Witolda, po awia się w tekstach pisarza i historyka
Karola Sza nochy (-). [przypis edytorski]

¹⁴²¹Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis
edytorski]

¹⁴²²Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis
edytorski]

¹⁴²³błam — zszyte skóry zwierząt futerkowych. [przypis edytorski]
¹⁴²⁴grzywna — ako ednostka wagi: pół funta. [przypis edytorski]
¹⁴²⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴²⁶rakiem (daw.) — tyłem. [przypis edytorski]
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Lecz przedtem eszcze, przy pożegnaniu się z księżną, w chwili gdy Zygyd de Löwe
całował e rękę, Hugo von Danveld zbliżył się do Danusi, położył dłoń na e głowie
i głaszcząc ą, rzekł:

— Nam przykazano dobrem za złe płacić i miłować nawet nieprzy aciół naszych, więc
przy eǳie tu siostra zakonna i przywiezie wam, panienko, go ący balsam hercyński¹⁴²⁷.

— Jakoże mam wam poǳiękować, panie? — odpowieǳiała Danusia.
— Bądźcie przy aciółką Zakonu i zakonników.
Zauważył tę rozmowę de Fourcy, a że uderzyła go przy tym uroda ǳiewczyny, więc

gdy uż ruszyli ku Szczytnu, zapytał:
— Co to za piękna dwórka, z którą rozmawialiście na od ezdnym?
— Córka Juranda! — odpowieǳiał Krzyżak.
A pan de Fourcy zǳiwił się.
— Ta, którą macie pochwycić?
— Ta. A gdy ą pochwycim, Jurand nasz.
— Nie wszystko widać złe, co od Juranda pochoǳi. Warto być stróżem takiego eńca.
— Myślicie, że łatwie by było wo ować z nią niż z Jurandem?
— To znaczy, że myślę tak samo ak i wy. O ciec wróg Zakonu, a do córki mówiliście

miodem smarowane słowa i w dodatku obiecaliście e balsam.
Hugo de Danveld uczuł widocznie potrzebę usprawiedliwienia się kilkoma słowy.
— Obiecałem e balsam — rzekł — dla tego młodego rycerza, który od tura¹⁴²⁸

pobit i z którym, ako wiecie, est zmówiona¹⁴²⁹. Jeśli podniosą krzyk po pochwyceniu
ǳiewki, powiemy, żeśmy nie tylko nie chcieli e krzywdy, aleśmy e eszcze leki przez
chrześcĳańskie miłosierǳie posyłali.

— Dobrze — rzekł de Löwe. — Trzeba eno¹⁴³⁰ posłać kogoś pewnego.
— Poślę edną pobożną niewiastę, całkiem Zakonowi oddaną. Przykażę e patrzyć

i słuchać. Gdy luǳie nasi niby od Juranda przybędą, zna dą gotowe porozumienie…
— Takich luǳi trudno bęǳie dobrać.
— Nie. Naród u nas mówi tym samym ęzykiem. Są też w mieście, ba! nawet mięǳy

knechtami¹⁴³¹ w załoǳe, luǳie, którzy prawem ścigani z Mazowsza zbiegli — zbó e,
złoǳie e — prawda, ale żadne trwogi nie zna ący i na wszystko gotowi. Tym obiecnę,
eśli wskóra ą, wielkie nagrody, eśli nie wskóra ą — powróz.

— Ba! a nuż zdraǳą?
— Nie zdraǳą, bo na Mazowszu każdy dawno na łamanie kołem¹⁴³² zarobił i nad

każdym wyrok cięży. Trzeba im tylko dać ochędożne¹⁴³³ szaty, aby ich za prawych¹⁴³⁴
Jurandowych pachołków poczytano — i główna rzecz: list z pieczęcią od Juranda.

— Należy wszystko przewiǳieć — rzekł brat Rotgier. — Jurand po ostatnie bitwie
zechce może zobaczyć księcia, aby się na nas poskarżyć, a siebie usprawiedliwić. Będąc
w Ciechanowie, za eǳie do córki, do leśnego dworca. Może się wtedy przygoǳić¹⁴³⁵, że
nasi luǳie, przybywszy po Jurandównę, natkną się na samego Juranda.

— Ci luǳie, których wybiorę, są szelmy¹⁴³⁶ kute na cztery nogi. Będą oni wieǳieć,
że eśli się natkną na Juranda, pó dą na haki¹⁴³⁷. Ich głowa w tym, żeby się nie spotkali.

— Jednak może się zdarzyć, że ich pochwycą.
— Tedy wyprzemy się i ich, i listu. Kto nam dowieǳie, że to myśmy ich wysła-

li? Wreszcie: nie bęǳie porwania, nie bęǳie krzyku, a że kilku wisielców¹⁴³⁸ Mazury
poćwiertu ą, nie stanie się przez to szkoda dla Zakonu.

A brat Gotyd, na młodszy mięǳy zakonnikami, rzekł:

¹⁴²⁷hercyński — pochoǳący z Gór Hercyńskich. [przypis edytorski]
¹⁴²⁸tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹⁴²⁹zmówiony (daw.) — zaręczony. [przypis edytorski]
¹⁴³⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴³¹knecht (daw.) — żołnierz piechoty niemieckie . [przypis edytorski]
¹⁴³²łamanie kołem — forma śrdw. egzekuc i. [przypis edytorski]
¹⁴³³ochędożny (daw.) — porządny. [przypis edytorski]
¹⁴³⁴prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
¹⁴³⁵przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
¹⁴³⁶szelma — osoba sprytna i nieuczciwa. [przypis edytorski]
¹⁴³⁷pójść na haki — forma śrdw. egzekuc i. [przypis edytorski]
¹⁴³⁸wisielec — tu: osoba, która zasługu e na śmierć przez powieszenie. [przypis edytorski]
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— Nie rozumiem te wasze polityki ani te wasze bo aźni, aby się nie wydało, że
ǳiewka z naszego nakazu porwana. Ma ąc ą raz w ręku, musimy przecie posłać kogoś
do Juranda i powieǳieć mu: „Two a córka est u nas — chcesz-li, by oǳyskała wolność,
odda za nią de Bergowa i siebie samego…” Jakże inacze ?… Ale wtedy bęǳie wiadomo,
że to my nakazaliśmy ǳiewczynę pochwycić.

— Prawda! — rzekł pan de Fourcy, któremu niezbyt przypadła do smaku cała sprawa.
— Po co ukrywać to, co musi się wydać.
A Hugo de Danveld począł się śmiać i zwróciwszy się do brata Gotyda, zapytał:
— Jak dawno nosicie biały płaszcz?
— Skończy się sześć lat na pierwszą nieǳielę po Święte Tró cy.
— Jak go przenosicie eszcze sześć, bęǳiecie lepie rozumieli sprawy Zakonu. Jurand

zna nas lepie niż wy. Powie mu się tak: „Two e córki pilnu e brat Szomberg¹⁴³⁹ i eśli
słowo piśniesz — to wspomnĳ na ǳieci Witolda¹⁴⁴⁰…” — A późnie ?

— Późnie de Bergow bęǳie wolny, a Zakon bęǳie także uwolnion od Juranda.
— Nie! — zawołał brat Rotgier — wszystko est tak rozumnie pomyślane, że Bóg

powinien pobłogosławić naszemu przedsięwzięciu.
— Bóg błogosławi wszelkim uczynkom ma ącym na celu dobro Zakonu — rzekł

posępny Zygyd de Löwe.
I echali dale w milczeniu — a przed nimi na dwa lub trzy strzelania z kuszy szły ich

poczty, aby torować drogę, która stała się kopna¹⁴⁴¹, albowiem w nocy spadł śnieg obfity.
Na drzewach leżała bogata okiść¹⁴⁴², ǳień był chmurny, ale ciepły, tak że z koni pod-
nosił się opar. Z lasów ku luǳkim siedliskom leciały stada wron, napełnia ąc powietrze
posępnym krakaniem.

Pan de Fourcy pozostał nieco za Krzyżakami i echał w głębokim zamyśleniu. Był on
od kilku lat gościem Zakonu, brał uǳiał w wyprawach na Żmudź, gǳie oǳnaczył się
wielkim męstwem i pode mowany wszędy tak, ak tylko Krzyżacy umieli pode mować
rycerzy z dalekich stron, przywiązał się do nich mocno, a nie ma ąc własne fortuny,
zamierzał wstąpić w ich szeregi. Tymczasem to przesiadywał w Malborgu, to odwieǳał
zna ome komandorie¹⁴⁴³, szuka ąc w podróżach rozrywki i przygód. Przybywszy świeżo
do Lubawy wraz z bogatym de Bergowem i zasłyszawszy o Juranǳie, począł płonąć żąǳą
zmierzenia się z mężem, którego otaczała groza powszechna.

Przybycie Ma negera, który ze wszystkich walk wychoǳił zwycięzcą, przyspieszyło
wyprawę. Komtur z Lubawy dał na nią luǳi; naopowiadał ednak tyle trzem rycerzom
nie tylko o okrucieństwie, ale o podstępach i wiarołomstwie Juranda, iż gdy ów zażądał,
by odprawili żołnierzy, nie chcieli się na to zgoǳić, bo ąc się, że gdy to uczynią, otoczy
ich, wytraci lub wtrąci do piwnic spychowskich. Wówczas Jurand mniema ąc, że choǳi
im nie tylko o walkę rycerską, ale i o grabież, uderzył na nich wstępnym bo em i zadał
im klęskę okrutną. De Fourcy wiǳiał Bergowa obalonego wraz z koniem, wiǳiał Ma -
negera z odłamem włóczni w brzuchu, wiǳiał luǳi próżno błaga ących o litość. Sam
ledwo zdołał się przebić — i kilka dni tułał się po drogach i lasach, gǳie byłby zamarł
z głodu lub stał się łupem ǳikiego zwierza, gdyby wypadkiem nie dostał się do Cie-
chanowa, w którym znalazł braci Gotyda i Rotgiera. Z całe wyprawy wyniósł uczucie
upokorzenia, wstydu, nienawiści, zemsty i żalu za Bergowem, który był mu bliskim przy-
acielem. Toteż z całe duszy przyłączył się do skargi zakonnych rycerzy, gdy domagali się Konflikt wewnętrzny
kary i wolności dla nieszczęsnego towarzysza, a gdy ta skarga pozostała bezowocną —
w pierwsze chwili gotów był zgoǳić się na wszystkie środki, które wiodły do zemsty
nad Jurandem. Teraz ednak ozwały się w nim nagle skrupuły. Przysłuchu ąc się rozmo-
wom zakonników, a zwłaszcza temu, co mówił Hugo de Danveld, nie ednokrotnie nie
mógł oprzeć się zǳiwieniu. Poznawszy bliże w ciągu kilku lat Krzyżaków, wiǳiał uż

¹⁴³⁹Szomberg — nazwisko to, ako zabó cy ǳieci księcia Witolda, po awia się w tekstach pisarza i historyka
Karola Sza nochy (-). [przypis edytorski]

¹⁴⁴⁰Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹⁴⁴¹kopny — grząski lub sypki, trudny do przebycia. [przypis edytorski]
¹⁴⁴²okiść — przypomina ący liście śnieg przyrośnięty do gałęzi. [przypis edytorski]
¹⁴⁴³komandoria, komturia — ednostka administracy na w zakonach rycerskich. [przypis edytorski]
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wprawǳie, że nie są oni tacy, za akich przedstawia ą ich w Niemczech i na Zachoǳie.
W Malborgu poznał ednakże kilku prawych i surowych rycerzy; ci, sami często rozwo-
ǳili skargi nad zepsuciem braci, nad ich rozpustą, brakiem karności — i de Fourcy czuł,
że ma ą słuszność, ale sam będąc rozpustnym i niekarnym, nie brał zbyt za złe innym tych
wad, zwłaszcza że wszyscy rycerze zakonni nagraǳali e męstwem. Wiǳiał ich przecie
pod Wilnem uderza ących piersią o pierś polskich rycerzy, przy zdobywaniu zamków bro-
nionych z nadluǳką uporczywością przez posiłkowe polskie załogi; wiǳiał ich ginących
pod ciosami toporów i mieczów, w szturmach ogólnych lub w po edynczych walkach.
Byli nieubłagani i okrutni dla Litwy, ale byli zarazem ako lwy — i choǳili w chwale
ak w słońcu. Teraz ednak wydało się panu de Fourcy, że Hugo de Danveld mówi takie
rzeczy i poda e takie sposoby, na które wzdrygnąć się powinna dusza w każdym rycerzu
— a zaś inni bracia nie tylko nie powsta ą na niego z gniewem, ale przytaku ą każdemu
ego słowu. Więc zǳiwienie ogarniało go coraz większe i wreszcie zadumał się głębo-
ko, czy mu przystoi do takich uczynków rękę przykładać. Gdyby bowiem choǳiło tylko
o porwanie ǳiewczyny, a następnie o wymienienie e za Bergowa, byłby się może na to
zgoǳił, chociaż poruszyła go i u ęła za serce uroda Danusi. Gdyby przyszło mu być e
stróżem, nie miałby także nic przeciwko temu, a nawet nie był pewien, czyby z rąk ego
wyszła taką, aką w nie wpadła. Ale Krzyżakom szło widocznie o co innego.

Oni przez nią chcieli dostać wraz z Bergowem i samego Juranda — obiecać mu, że
ą wypuszczą, eśli się za nią odda, a potem zamordować go, a z nim razem, dla ukrycia
oszustwa i zbrodni — zapewne i ǳiewczynę. Wszakże uż grozili e losem ǳieci Wi-
toldowych na wypadek, gdyby Jurand śmiał się skarżyć. „Niczego nie chcą dotrzymać —
obo e oszukać i obo e zgłaǳić — rzekł sobie de Fourcy — a przecie krzyż noszą i czci
więce od innych przestrzegać winni”. — I burzyła się w nim dusza co chwila mocnie na
taką bezczelność, ale postanowił eszcze sprawǳić, o ile ego pode rzenia są słuszne —
więc pod echał znów do Danvelda i zapytał:

— A eśli Jurand się wam odda, czy wypuścicie ǳiewkę?
— Gdybyśmy ą wypuścili, cały świat wnet by wieǳiał, że to my chwyciliśmy obo e

— odrzekł Danveld.
— Ba, cóż z nią uczynicie?
Na to Danveld pochylił się ku mówiącemu i ukazał w uśmiechu swe spróchniałe zęby

spod grubych warg.
— O co pytacie? Czy o to, co uczynimy z nią przedtem, czy o to, co potem?
Lecz Fourcy wieǳąc uż, co chciał wieǳieć, zamilkł — przez chwilę eszcze zdawał

się walczyć z sobą, a następnie podniósł się nieco na strzemionach i rzekł tak głośno, aby
go wszyscy cztere zakonnicy usłyszeli:

— Pobożny brat Ulryk von Jungingen¹⁴⁴⁴, który est wzorem i ozdobą rycerstwa, rzekł
mi raz tak: „Jeszcze mięǳy starymi w Malborgu zna ǳiesz godnych Krzyża rycerzy, ale
ci, którzy na pogranicznych komandoriach sieǳą, zakałę¹⁴⁴⁵ eno Zakonowi przynoszą”.

— Wszyscyśmy grzeszni, ale Panu naszemu służymy — odrzekł Hugo.
— Gǳie wasza rycerska cześć? Nie przez haniebne uczynki Panu się służy — chyba

że nie Zbawicielowi służycie. Któż to wasz Pan? Wieǳcie przeto, że nie tylko do niczego
ręki nie przyłożę, ale i wam nie pozwolę…

— Na co nie pozwolicie?
— Na podstęp, na zdradę, na hańbę.
— A akoże możecie nam zabronić? W bitwie z Jurandem postradaliście poczet i wozy.

Żyć musicie tylko z łaski Zakonu — i z głodu zamrzecie, eśli wam kawałka chleba nie
rzucim. A w dodatku: wyście eden, nas czterech — akoże nie pozwolicie?

— Jako nie pozwolę? — powtórzył Fourcy. — Mogę nawrócić do dworca i ostrzec
księcia, mogę przed całym światem wasze zamiary rozgłosić.

Na to spo rzeli po sobie bracia zakonni i twarze zmieniły im się w okamgnieniu.
Szczególnie Hugo de Danveld popatrzył przez długą chwilę pyta ącym wzrokiem w oczy
Zygyda de Löwe, po czym zaś zwrócił się do pana de Fourcy:

¹⁴⁴⁴Ulrich von Jungingen — -, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, zginął w bitwie pod Grunwaldem.
W momencie przedstawianym w książce wielkim mistrzem zakonu był ego brat, Konrad. [przypis edytorski]

¹⁴⁴⁵zakała — tu: wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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— Przodkowie wasi — rzekł — sługiwali uż w Zakonie — i wy chcecie do niego
wstąpić, ale my zdra ców nie przy mu em.

— Ja zaś nie chcę ze zdra cami służyć.
— E że! nie spełnicie wasze groźby. Wiecie, że Zakon umie karać nie tylko zakon- Morderstwo, Zdrada

ników…
A de Fourcy, którego podnieciły te słowa, wydobył miecz, lewą ręką schwycił za ostrze,

prawą dłoń położył na ręko eści i rzekł:
— Na tę ręko mię ma ącą kształt krzyża, na głowę Św. Dionizego¹⁴⁴⁶, mego patrona,

i na mo ą rycerską cześć, ostrzegę księcia mazowieckiego i mistrza.
Hugo de Danveld znów popatrzył pyta ącym wzrokiem na Zygyda de Löwe, a ów

przymknął powieki akby da ąc znak, że się na coś zgaǳa.
Wówczas Danveld ozwał się akimś ǳiwnie głuchym i zmienionym głosem:
— Św. Dionizy mógł nieść pod pachą swą uciętą głowę, ale gdy wasza raz spadnie…
— Grozicie mi? — przerwał de Fourcy. Morderstwo
— Nie, eno zabĳam! — odpowieǳiał Danveld.
I pchnął go nożem w bok z taką siłą, że aż ostrze schowało się w ciele po krzyżyk. De

Fourcy zawrzasnął strasznym głosem, przez chwilę usiłował chwycić prawą ręką miecz,
który poprzednio trzymał w lewe , ale upuścił go na ziemię, w tym samym zaś czasie
pozostali trze bracia poczęli go żgać¹⁴⁴⁷ bez litości nożami w szy ę, w plecy, w brzuch,
dopóki nie spadł z konia.

Po czym nastało milczenie. De Fourcy, krwawiąc okropnie z kilkunastu ran, drgał na
śniegu i darł go powykrzywianymi przez konwuls e palcami.

Spod ołowianego nieba dochoǳiło tylko krakanie wron, lecących z głuchych puszcz
ku luǳkim siedliskom.

A następnie poczęła się śpieszna rozmowa morderców:
— Luǳie nic nie wiǳieli! — rzekł zdyszanym głosem Danveld.
— Nic. Poczty są na przeǳie; nie widać ich — odparł Löwe.
— Słucha cie: bęǳie powód do nowe skargi. Rozgłosim, że mazowieccy rycerze na-

padli na nas i zabili nam towarzysza. Podniesiem krzyk — aż go w Malborgu usłyszą, że
nawet na gości książę nasaǳa morderców. Słucha cie! należy mówić, iż Janusz nie tylko
nie chciał wysłuchać naszych skarg na Juranda, ale kazał zamordować skarżyciela.

De Fourcy przewrócił się tymczasem w ostatnie konwuls i na wznak i leżał nieru-
chomy, z krwawą pianą na ustach i z przerażeniem w martwych uż, szeroko otwartych
oczach. Brat Rotgier popatrzył na niego i rzekł:

— Uważcie¹⁴⁴⁸, pobożni bracia, ako Bóg karze sam zamiar zdrady.
— Cośmy uczynili, uczyniliśmy dla dobra Zakonu — odrzekł Gotyd. — Chwała

tym…
Lecz przerwał, bo w te same chwili z tyłu za nimi, na zakręcie śnieżne drogi, ukazał

się akiś eźǳiec, który pęǳił co koń wyskoczy. U rzawszy go, Hugo de Danveld zawołał
prędko:

— Ktokolwiek ten człowiek est — musi zginąć.
A de Löwe, który, lubo¹⁴⁴⁹ na starszy mięǳy braćmi, miał wzrok naǳwycza bystry,

rzekł:
— Pozna ę go: to ów giermek, który tura toporem zabił. Tak est: to on!
— Pochowa cie noże, aby się nie spłoszył — mówił Danveld. — Ja znów pierwszy

uderzę, wy za mną.
Tymczasem Czech do echał i o ǳiesięć lub ośm kroków zaparł konia w śnieg. Do rzał

trupa w kałuży krwi, konia bez eźdźca i zdumienie odbiło mu się na twarzy, ale trwało
tylko przez edno mgnienie oka. Po chwili zwrócił się do braci, tak akby nic nie wiǳiał,
i rzekł:

— Czołem, mężni rycerze!

¹⁴⁴⁶św. Dionizy — (zm. ok. –) – pierwszy biskup Paryża, męczennik, patron Franc i. Według legendy
po egzekuc i przez ścięcie św. Dionizy wstał i przeszedł przez kilka kilometrów z głową pod pachą, by oddać ą
akie ś pobożne kobiecie. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁷żgać (daw.) — dźgać, kłuć. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁸uważcie — tu: patrzcie, zauważcie. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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— Poznaliśmy cię — odpowieǳiał zbliża ąc się z wolna Danveld. — Masz-li co do
nas?

— Wysłał mnie rycerz Zbyszko z Bogdańca, za którym kopię noszę, a który od tura
na łowach pobit sam nie mógł ku wam.

— Czego chce od nas twó pan?
— Za to, żeście niesłusznie Juranda ze Spychowa oskarżyli z u mą dla ego rycerskie

czci, pan mó każe wam powieǳieć, iżeście nie ako prawi rycerze czynili, ale ako psi
szczekali; a któren by był krzyw¹⁴⁵⁰ o te słowa, tego pozywa na walkę pieszą alibo konną, aż
do ostatniego tchu, do które stanie, gǳie mu wskażecie, gdy tylko za łaską i zmiłowaniem
Bożym ǳisie sza krzypota¹⁴⁵¹ go popuści.

— Powieǳ panu swemu, że rycerze zakonni obelgi cierpliwie dla imienia Zbawiciela
znoszą, zasię do walki bez osobliwego pozwoleństwa mistrza albo wielkiego marszałka
stawać nie mogą, o które to pozwoleństwo ednakże bęǳiem do Malborga pisali. Czech
znów spo rzał na trupa pana de Fourcy, albowiem do niego to głównie był posłany. Zbysz-
ko wieǳiał uż przecie, że zakonnicy do po edynków nie sta ą, zasłyszawszy ednak, że był
mięǳy nimi rycerz świecki, ego szczególnie chciał pozwać, sąǳąc, że tym sobie u mie
i z edna Juranda.

Tymczasem rycerz ów leżał oto teraz zarżnięty ak wół mięǳy czterema Krzyżakami. Niebezpieczeństwo
Czech nie zrozumiał wprawǳie, co zaszło, ale ponieważ był od ǳiecka ze wszelkimi
niebezpieczeństwy oswo on, więc zwietrzył akieś niebezpieczeństwo. Zǳiwiło go też i to,
że Danveld, mówiąc z nim, zbliżał się coraz barǳie ku niemu, inni zaś poczęli z eżdżać na
boki, akby go chcieli nieznacznie okrążyć. Z tych powodów począł się mieć na baczności,
zwłaszcza że nie miał przy sobie broni, bo e w pośpiechu wziąć nie zdążył.

A Danveld tymczasem był tuż i mówił dale :
— Obiecałem twemu panu balsam go ący, więc źle mi się za uczynność wypłaca.

Zwykła to zresztą u Polaków rzecz… ale że ciężko est pobit i wkrótce przed Bogiem
może stanąć, więc powieǳ mu…

Tu wsparł lewą dłoń na ramieniu Czecha.
— Więc powieǳ mu, że a, ot, ak odpowiadam!…
I w te same chwili błysnął nożem przy gardle giermka. Lecz nim zdołał pchnąć,

Czech, który uż od dawna śleǳił ego ruchy, chwycił go swymi żelaznymi rękoma za
prawicę, wygiął ą, zakręcił, aż chrupnęły stawy i kości — i dopiero usłyszawszy okropny
ryk bólu, wspiął konia — i pomknął ak strzała, zanim inni zdołali mu zastąpić. Bracia
Rotgier i Gotyd poczęli go gonić, ale wnet wrócili, przerażeni strasznym krzykiem Da-
nvelda. De Löwe podtrzymywał go pod ramiona, on zaś z twarzą bladą i zarazem zsiniałą
krzyczał tak, że aż pocztowi, adący przy wozach znacznie na przeǳie, wstrzymali konie.

— Co wam est? — pytali bracia.
Lecz de Löwe kazał im echać co sił, sprowaǳić wóz, albowiem Danveld widocznie

nie mógł się na kulbace¹⁴⁵² utrzymać. Po chwili zimny pot okrył mu czoło i zemdlał.
Po sprowaǳeniu wozu ułożono go na słomie i ruszono ku granicy. De Löwe pilił¹⁴⁵³,
albowiem rozumiał, że po tym, co zaszło, nie można czasu tracić nawet dla opatrunku
Danvelda. Siadłszy przy nim na wozie, wycierał od czasu do czasu śniegiem ego twarz,
ale nie mógł przywrócić mu przytomności.

Dopiero w pobliżu granicy Danveld otworzył oczy i począł obzierać się¹⁴⁵⁴ akby ze
zǳiwieniem dokoła.

— Jak wam est? — spytał Löwe.
— Nie czu ę bólu, ale nie czu ę i ręki — odrzekł Danveld.
— Bo wam uż zdrętwiała — dlatego i ból minął. W ciepłe izbie wróci. Tymczasem

poǳięku cie Bogu i za chwilę ulgi.
A Rotgier i Gotyd zbliżyli się zaraz do wozu.
— Stało się nieszczęście — rzekł pierwszy — co teraz bęǳie?

¹⁴⁵⁰krzyw (daw.) — niechętny, urażony. [przypis edytorski]
¹⁴⁵¹krzypota (daw.) — kaszel, u Sienkiewicza konsekwentnie: choroba. [przypis edytorski]
¹⁴⁵²kulbaka — wysokie siodło, przeważnie wo skowe. [przypis edytorski]
¹⁴⁵³pilić — poganiać. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁴obzierać się — oglądać się za siebie. [przypis edytorski]
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— Powiemy — odparł słabym głosem Danveld — że giermek zamordował de Four-
cy’ego.

— Nowa ich zbrodnia i winowa ca wiadomy! — dodał Rotgier.
  
Czech tymczasem poleciał ednym pędem wprosi do leśnego dworca i zastawszy eszcze
w nim księcia¹⁴⁵⁵, opowieǳiał emu pierwszemu, co się stało. Na szczęście, znaleźli się
dworzanie, którzy wiǳieli, że giermek wy echał bez broni. Jeden z nich krzyknął mu był
nawet na drogę półżartem, aby wziął akie żelaziwo, bo inacze Niemcy go pokołaczą, ów
ednak, bo ąc się, aby rycerze nie prze echali tymczasem granicy, skoczył na konia tak ak
stał, w kożuchu tylko, i pognał za nimi. Świadectwa te rozproszyły wszelkie wątpliwości
księcia co do tego, kto mógł być zabó cą de Fourcy’ego, ale napełniły go niepoko em
i gniewem tak wielkim, że w pierwsze chwili chciał wysłać pościg za Krzyżakami, aby
ich w łańcuchach odesłać wielkiemu mistrzowi na ukaranie. Po chwili ednak sam zmiar-
kował¹⁴⁵⁶, że pościg nie zdołałby uż dosięgnąć rycerzy przed granicą, i rzekł:

— Wyślę wszelako pismo do mistrza, aby zasię wieǳiał, co oni tu wyrabia ą. Źle się
poczyna ǳiać w Zakonie, bo drzewie posłuch był okrutny, a teraz byle komtur¹⁴⁵⁷ na
swo ą rękę poczyna. Dopust Boży, ale za dopustem iǳie kara.

Po czym zamyślił się, a po chwili znów począł mówić do dworzan:
— Tego eno¹⁴⁵⁸ nie mogłem nĳak wyrozumieć, po co oni gościa zabili — i żeby nie

to, że pachołek bez broni po echał, miałbym na niego posąǳenie.
— Ba — rzekł ksiąǳ Wyszoniek — a po cóż by go pachoł miał zabĳać, któren¹⁴⁵⁹

go przedtem nigdy nie wiǳiał, a po drugie, choćby i miał broń, akże mu było ednemu
na pięciu uderzyć — i na ich poczty zbro ne.

— Jużci prawda — rzekł książę. — Musiał się im ów gość w czym przeciwić albo
może nie chciał tak łgać, ako im było trzeba, bom i to uż wiǳiał, że mrugali na niego,
aby powieǳiał, że Jurand pierwszy zaczął.

A Mrokota z Mocarzewa rzekł:
— Chwacki¹⁴⁶⁰ to pachoł, eśli on temu psu Danveldowi rękę pokruszył — Powiada,

że słyszał, ak w Niemcu gnaty chrupnęły — odpowieǳiał książę — i miarku ąc z tego,
ako się w boru popisał — może to być! Widać i sługa, i pan sierǳite¹⁴⁶¹ chłopy. Żeby nie
Zbyszko, byłby się tur¹⁴⁶² na konie rzucił. I Lotaryńczyk, i on wielce się do zratowania
księżne ¹⁴⁶³ przyczynili…

— Pewnie, że sierǳity chłop — przywtórzył ksiąǳ Wyszoniek. — Ot i teraz, ledwie
dycha, a ednak się za Jurandem u ął i tamtych pozwał… Takiego właśnie Jurandowi trzeba
zięcia.

— Coś ta Jurand inacze w Krakowie gadał, ale teraz myślę, że się nie przeciwi —
rzekł książę.

— Pan Jezus to sprawi — ozwała się księżna, która wszedłszy właśnie w te chwili,
usłyszała koniec rozmowy. — Nie może się Jurand teraz przeciwić, byleby Bóg Zbyszkowi
zdrowie powrócił. Ale i z nasze strony musi być też nagroda.

— Na lepsza dla niego nagroda bęǳie Danuśka, a a też myślę, że ą dostanie, a to
przez tę przyczynę, że ak się baby na co zawezmą, to przeciw nim i taki Jurand nie poraǳi.

— Albo nie po sprawiedliwości się zawzięłam? — zapytała księżna. — Żeby Zbyszko
był płochy¹⁴⁶⁴, to nie mówię, ale wiernie szego chyba na świecie nie ma. I ǳiewczyna też.

¹⁴⁵⁵Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis
edytorski]

¹⁴⁵⁶zmiarkować (daw.) — zorientować się. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁷komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się

krzyżacy. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁹któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁰chwacki (daw.) — odważny, śmiały i zaradny. [przypis edytorski]
¹⁴⁶¹sierǳity, częście sierǳisty — zapalczywy, skłonny do gniewu. [przypis edytorski]
¹⁴⁶²tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹⁴⁶³Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁴płochy (daw.) — niestały w uczuciach. [przypis edytorski]
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Krokiem teraz od niego nie odstąpi — i po gębie go głaǳi, a on się do nie w boleści
śmie e. Aże mi same czasem śluzy¹⁴⁶⁵ z oczu pociekną! Sprawiedliwie mówię!… Takiemu
kochaniu warto pomóc, bo i Matka Boska rada na szczęśliwość luǳką patrzy.

— Byle była wola boska — rzekł książę — to i szczęśliwość się zdarzy. Ale co prawda,
to mało mu przez tę ǳiewczynę głowy nie ucięli, a teraz znowu tur go starmosił.

— Nie powiada , że „przez nią”! — zawołała żywo księżna — boć nie kto inny, eno
Danuśka go w Krakowie zratowała.

— Prawda. Ale żeby nie ona, nie byłby w Lichtensteina bił, aby mu pióra ze łba
zedrzeć, a za Lorchego toż by karku tak ochotnie nie nadstawił. Co zasię do nagrody, to
rzekłem uż, że im obum się należy, i w Ciechanowie ą obmyślę.

— Niczego by Zbyszko tak rad¹⁴⁶⁶ nie wiǳiał ak rycerskiego pasa i złotych ostróg.
Książę uśmiechnął się na to dobrotliwie i odrzekł:
— To niechże mu e ǳiewczyna poniesie, a gdy krzypota¹⁴⁶⁷ go popuści, wówczas

dopilnu em, aby wszystko wedle zwykłego obycza u się odbyło. Niech mu wnet poniesie,
bo prędka radość na lepsza!

Księżna, usłyszawszy to, uściskała pana wobec dworzan, potem ucałowała kilkakrotnie
ego ręce, on zaś uśmiechał się wciąż, a wreszcie rzekł:

— Wiǳicie… No! dobra ci rzecz do głowy przyszła! Że też to Duch Św. i niewiastom
krzyny rozumu nie poskąpił! Zawoła że teraz ǳiewczynę.

— Danuśka! Danuśka! — zawołała księżna.
I po chwili we drzwiach boczne komory ukazała się Danusia, z zaczerwienionymi

od bezsenności oczyma i z dwo akami¹⁴⁶⁸ w ręku, pełnymi dymiące kaszy, którą ksiąǳ
Wyszoniek okładał potłuczone kości Zbyszka, a którą stara dwórka właśnie przed chwilą
e oddała.

— Pó dźże tu eno do mnie, sierotko! — rzekł książę Janusz. — Postaw dwo aki
i chodź.

I gdy zbliżyła się z pewną nieśmiałością, „Pan” bowiem wzbuǳał w nie zawsze pewną
obawę, przygarnął ą z dobrocią do siebie i począł głaǳić po twarzy, mówiąc:

— Ano, bieda na cię, ǳiecko, przyszła — co?
— Jużci! — odpowieǳiała Danusia.
I ma ąc smutek w sercu, a łzy na pogotowiu, poczęła zaraz płakać, ale cichutko, by

księcia nie urazić; on zaś znów spytał:
— Czegóż płaczesz?
— Bo Zbyszko chory — odrzekła, wkłada ąc piąstki w oczy.
— Nie bó się, nic mu nie bęǳie. Prawda, o cze Wyszońku?
— He ! bliże mu ta za wolą boską do ślubu niż do truchły¹⁴⁶⁹ — odpowieǳiał dobry

ksiąǳ Wyszoniek.
A książę rzekł:
— Poczeka ! tymczasem dam ci dla niego lek, któren mu ulży albo go i całkiem

uzdrowi.
— Balsam Krzyżaki przysłały? — zawołała żywo Danusia, ode mu ąc od oczu ręce. Lek
— Tym, co Krzyżaki przyślą, psa lepie posmaru , nie zaś rycerzyka, którego miłu esz.

Ale a dam ci co innego.
Po czym zwrócił się do dworzan i zawołał:
— Chyba ¹⁴⁷⁰ mi ta który do komory po ostrogi i pas!
Po chwili zaś, gdy mu e przyniesiono, rzekł do Danusi:
— Bierz, a nieś Zbyszkowi — i powieǳ mu, że od te pory est przepasan¹⁴⁷¹. Jeśli

zamrze, to przed Bogiem akomiles cinctus¹⁴⁷² stanie, a eśli nie — to reszty w Ciechanowie
albo w Warszawie dopełnim.

¹⁴⁶⁵śluzy a. ślozy (daw.) — łzy. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁶rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁷krzypota (daw.) — kaszel, u Sienkiewicza konsekwentnie: choroba. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁸dwojaki — dwa połączone naczynia gliniane. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁹truchła (gw.) — trumna. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁰chybać (daw.) — lecieć, pęǳić. [przypis edytorski]
¹⁴⁷¹przepasan — pasowany na rycerza. [przypis edytorski]
¹⁴⁷²miles cinctus (łac.) — rycerz pasowany. [przypis edytorski]
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Usłyszawszy to, Danusia naprzód pod ęła Pana pod nogi, po czym chwyciła edną ręką
oznaki rycerskie, drugą dwo aki i skoczyła do izby, w które leżał Zbyszko. Księżna, nie
chcąc tracić widoku ich radości, poszła za nią.

Zbyszko ciężko był chory, ale u rzawszy Danusię, zwrócił ku nie pobladłą z boleści
twarz i zapytał:

— A Czech, agódko, wrócił?
— Co tam Czech! — odpowieǳiała ǳiewczyna. — Lepszą a ci tu nowinę przynoszę.

Pan cię rycerzem pasował i ot, co ci przeze mnie posyła.
To rzekłszy, położyła przy nim pas i złote ostrogi. Zbyszkowi zapłonęły radością i zdu-

mieniem blade policzki, spo rzał na Danusię, potem na oznaki, a następnie przymknął
oczy i począł powtarzać:

— Jakże to mógł mnie rycerzem pasować?
A gdy w te chwili weszła księżna, przypodniósł się nieco na ramionach i począł e

ǳiękować a przepraszać miłościwą panią, że e do nóg nie może paść, gdyż wraz odgadł,
że to za e wstawiennictwem spotkało go takie szczęście. Lecz ona kazała mu zachować
się spoko nie i własnymi rękoma pomogła Danusi ułożyć znów ego głowę na wezgłowiu.
Tymczasem nadszedł książę, a z nim ksiąǳ Wyszoniek, Mrokota i kilku innych dworzan.
Książę Janusz z daleka dał znak ręką, by Zbyszko się nie ruszał, a następnie, siadłszy przy
łożu, tak przemówił:

— Wiecie! Nie ma to luǳiom być ǳiwno, że za mężne a zacne uczynki est zapłata, Rycerz, Cnota, Zdrowie
bo eśliby cnota miała ostać bez nagrody, tedy i nieprawości luǳkie choǳiłyby po świecie
bez kary. A żeś ty żywota nie szczęǳił i z utratą zdrowia od srogie żałoby nas bronił,
przeto¹⁴⁷³ pozwalamy ci pasem rycerskim się przepasać i we czci a sławie odtąd chaǳać.

— Miłościwy panie — odrzekł Zbyszko — a bym i ǳiesięciu żywotów nie żałował…
Lecz nie mógł nic więce powieǳieć i ze wzruszenia, i dlatego, iż księżna położyła mu

rękę na ustach, gdyż ksiąǳ Wyszoniek nie pozwalał mu mówić. Książę zaś mówił dale :
— Tak myślę, że powinności rycerskie znasz i że bęǳiesz godnie one¹⁴⁷⁴ ozdoby nosił.

Zbawicielowi naszemu ako się patrzy masz służyć, a ze starostą piekielnym¹⁴⁷⁵ wo ować.
Pomazańcowi ziemskiemu¹⁴⁷⁶ masz być wierny, wo ny niesłuszne unikać i niewinności
w ucisku bronić, w czym ci pomaga Bóg i święta Jego Męko!

— Amen — rzekł ksiąǳ Wyszoniek.
Książę zaś wstał, przeżegnał Zbyszka i na odchodnym dodał:
— A ak wyzdrowie esz, to prosto do Ciechanowa edź, gǳie i Juranda sprowaǳę.

   
W trzy dni późnie przy echała zapowieǳiana niewiasta z hercyńskim¹⁴⁷⁷ balsamem,
a z nią razem przybył i kapitan łuczników ze Szczytna z listem podpisanym przez braci
i opatrzonym pieczęcią Danvelda, w którym Krzyżacy niebo i ziemię brali na świadków
krzywd, które ich na Mazowszu spotkały, i pod zagrożeniem pomsty Boże wołali o karę
za zamordowanie „ukochanego towarzysza i gościa”. Danveld podyktował do listu i skargę
od siebie, upomina ąc się w słowach zarazem pokornych i groźnych o zapłatę za ciężkie
kalectwo i o wyrok śmierci na czeskiego pachołka. Książę przedarł list w oczach kapitana,
rzucił mu pod nogi i rzekł:

— Przysłał tu ich, krzyżackie macie, mistrz po to, aby mnie z ednali, a oni mnie do Niemiec
gniewu przywiedli. Powieǳże im ode mnie, że sami gościa uśmiercili i pachołka chcieli
uśmiercić — o czym do mistrza napiszę i to też dodam, aby innych posłów wybierał, eśli
chce, bym w razie wo ny z królem krakowskim po żadne stronie nie stanął.

— Miłościwy panie — odparł kapitan — czy eno¹⁴⁷⁸ taką odpowiedź mam potężnym
i pobożnym braciom odnieść?

¹⁴⁷³przeto (daw.) — więc. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁴one (daw.) — te. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁵starosta piekielny — Lucyfer ako zwierzchnik wszystkich diabłów. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁶pomazaniec ziemski — król (od użycia ole ów świętych w ceremonii koronac i). [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁷hercyński — pochoǳący z Gór Hercyńskich. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Jeślić nie dosyć, powieǳ im eszcze, że ich za psubratów, nie za prawych¹⁴⁷⁹ rycerzy
uważam.

I na tym skończyło się posłuchanie. Kapitan od echał, bo i książę tegoż dnia od echał
do Ciechanowa. Została tylko „siostra” z balsamem, którego nieufny ksiąǳ Wyszoniek
użyć ednakże nie chciał, tym barǳie że chory poprzednie nocy zasnął dobrze, a na-
za utrz obuǳił się wprawǳie osłabiony barǳo, ale bez gorączki. Siostra po wy eźǳie
księcia wyprawiła zaraz z powrotem ednego ze swoich sług niby po nowe lekarstwo —
po „ a e bazyliszka”, które, ak twierǳiła, miało moc przywracania sił nawet kona ącym
— sama zaś choǳiła po dworcu, pokorna, nie władnąca edną ręką, przybrana w świecką
wprawǳie, ale podobną do zakonne oǳież — z różańcem i małą pątniczą¹⁴⁸⁰ tykwą¹⁴⁸¹
u pasa. Mówiąc dobrze po polsku, dopytywała z wielką troskliwością służbę i o Zbyszka,
i o Danusię, które przy sposobności podarowała różę erychońską¹⁴⁸², a na drugi ǳień
w czasie snu Zbyszka, gdy ǳiewczyna sieǳiała w izbie adalne , przysunęła się do nie
i rzekła:

— Boże wam błogosław, panienko. ǲiś w nocy po pacierzu śniło mi się, że przez Sen
śnieg pada ący szło ku wam dwóch rycerzy, ale eden doszedł pierwe i w bieluchny płaszcz
was obwinął, a drugi zaś rzekł:„Śnieg eno wiǳę, a e nie ma” — i wrócił się.

A Danusia, które chciało się spać, otworzyła zaraz ciekawie swe modre oczy i spytała:
— A co to znaczy?
— To znaczy, że ten was dostanie, który was na barǳie miłu e.
— To Zbyszko! — odrzekła ǳiewczyna.
— Nie wiem, bom mu twarzy nie wiǳiała, wiǳiałam eno¹⁴⁸³ biały płaszcz, a potem

obuǳiłam się zaraz, gdyż Pan Jezus zsyła mi każde nocy bóle w nogach, a rękę całkiem
mi od ął.

— A że to wam ten balsam nie pomógł?
— Nie pomoże mi, panienko, i balsam, gdyż to za ciężki grzech mó , a chcecie wie-

ǳieć, za aki, to opowiem.
Danusia skinęła głową na znak, że chce wieǳieć, więc siostra mówiła dale :
— Są w Zakonie i służki, i niewiasty, które choć ślubów nie czynią, bo nawet i mę- Grzech, Pocałunek

żate być mogą, wszelako powinności względem Zakonu wedle rozkazania braci pełnić są
obowiązane. A którą takowa łaska i cześć ma spotkać, ta otrzymu e pobożne pocałowa-
nie od brata-rycerza, na znak, że odtąd uczynkami i mową Zakonowi ma służyć. Ach,
panienko! — i mnie tak wielka łaska miała spotkać, ale a w grzeszne zatwarǳiałości,
zamiast ą przy ąć wǳięcznie, popełniłam ciężki grzech i karę na się ściągnęłam.

— Cóżeście takiego uczynili?
— Brat Danveld przyszedł do mnie i dał mi zakonne pocałowanie, a zasię myśląc, iż

on to przez swawolę akowąś czyni, podniosłam na niego bezbożną rękę…
Tu zaczęła się bić w piersi i powtórzyła kilkakrotnie:
— Boże, bądź miłościw mnie grzeszne .
— I cóż się stało? — zapytała Danusia.
— I zaraz mi rękę od ęło i od te pory kaleką estem. Młoda byłam i głupia — nie

wieǳiałam! a ednak kara na mnie spadła. Bo choćby niewieście się wydało, że brat za-
konny chce coś złego uczynić, niech Bogu sąd ostawi, a sama się nie sprzeciwia, gdyż kto
się Zakonowi albo krzyżowemu bratu sprzeciwi, tego gniew Boży dosięgnie…

Danusia słuchała tych słów z przykrością i lękiem, siostra zaś poczęła wzdychać i dale
żale rozwoǳić.

— Nie staram eszcze i ǳiś — mówiła — ledwie mi trzyǳieści roków¹⁴⁸⁴, ale Bóg
razem z ręką od ął młodość i urodę.

— Żeby nie ręka — odrzekła Danusia — to byście eszcze nie mogli narzekać…
Po czym nastało milczenie. Nagle siostra, akby sobie coś przypomniawszy, rzekła:

¹⁴⁷⁹prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁰pątniczy (daw.) — pielgrzymi. [przypis edytorski]
¹⁴⁸¹tykwa — naczynie wykonane z twarde skorupy rośliny nazywane również tykwą. [przypis edytorski]
¹⁴⁸²róża jerychońska — roślina pustynna, w czasie suszy zwĳa ąca się w kulkę toczoną przez wiatr po pustyni.

[przypis edytorski]
¹⁴⁸³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁴roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
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— A śniło mi się, że was akiś rycerz w biały płaszcz na śniegu owinął. Może to był
Krzyżak! gdyż oni też białe płaszcze noszą.

— Nie chcę a ni Krzyżaków, ni ich płaszczów — odpowieǳiała ǳiewczyna.
Lecz dalszą rozmowę przerwał ksiąǳ Wyszoniek, który wszedłszy do komory, kiwnął

na Danusię i rzekł:
— Chwalże Boga i chodź do Zbyszka! Zbuǳił się i eść woła. Znacznie go popuści-

ło¹⁴⁸⁵.
Jakoż tak było rzeczywiście. Zbyszko miał się lepie i ksiąǳ Wyszoniek miał uż pra-

wie pewność, że bęǳie zdrów, gdy nagle niespoǳiane zdarzenie pomieszało wszystkie
rachuby i naǳie e. Oto od Juranda przybyli wysłannicy z pismem do księżny, zawiera ą- Kłamstwo
cym same złe i straszne nowiny. W Spychowie spaliła się część Jurandowego gródka, on
sam zaś został przy ratunku płonącą belką przytłuczon. Ksiąǳ Kaleb, który w imieniu
ego list pisał, donosił wprawǳie, że wyzdrowieć eszcze Jurand może, ale że skry i węgle
tak przypaliły mu edyne pozostałe oko, iż uż mu niewiele światła w nim pozostało —
i grozi mu niechybna ślepota.

Z te przyczyny wzywał Jurand córkę, by spiesznie przybywała do Spychowa, bo chce
ą wiǳieć eszcze, zanim ciemności go ogarną. Mówił też, że odtąd ma uż pozostać
przy nim, bo eśli nawet mięǳy ślepcami, którzy po proszonym chlebie mięǳy ludź-
mi chaǳa ą, ma każdy akoweś pacholę, które go za rękę wieǳie i drogę mu pokazu e,
czemuż by on te ostatnie pociechy miał być pozbawion i mięǳy obcymi umierać? Były
też pokorne poǳięki dla księżny, która ǳiewczynę akby roǳona matka hodowała —
a w końcu obiecywał Jurand, że choć i ślepy, raz eszcze do Warszawy przy eǳie, aby
upaść pani do nóg i o łaskę i opiekę na dalsze lata dla Danusi e prosić.

Księżna, gdy e o ciec Wyszoniek przeczytał ów list, przez akiś czas słowa prawie nie
mogła przemówić. Miała ona naǳie ę, że gdy Jurand, który pięć lub sześć razy do roku
przy eżdżał do ǳiecka, przy eǳie na bliskie święta, wówczas go powagą własną i księcia
Janusza prze edna dla Zbyszka i zgodę ego na bliskie wesele uzyska. Tymczasem list ów
nie tylko burzył e zamiary, ale pozbawiał e zarazem i Danusi, którą kochała na równi
z własnymi ǳiećmi. Przyszło e do głowy, że Jurand może i wyda zaraz ǳiewczynę za
którego z sąsiadów, aby reszty dni pomięǳy swoimi dożyć. O Zbyszku nie było co i my-
śleć, aby mógł do Spychowa echać, gdyż żebra dopiero mu się zaczęły zrastać, i zresztą,
któż mógł wieǳieć, ak by był w Spychowie przy ęty? Wieǳiała przecie pani, że Jurand
wręcz mu swego czasu Danusi odmówił — i e same powieǳiał, że dla ta emnych przy-
czyn nigdy na ich połączenie nie zezwoli. Więc w ciężkim asunku¹⁴⁸⁶ kazała wezwać do
siebie starszego spomięǳy przysłanych luǳi, aby go o nieszczęście spychowskie rozpytać,
a zarazem czegoś się o zamiarach Jurandowych dowieǳieć.

I zǳiwiła się nawet, gdy na e wezwanie wszedł człowiek zupełnie nieznany, nie zaś
stary Tolima, który tarczę za Jurandem nosił i zwykle z nim razem przy eżdżał — ów
ednak odpowieǳiał e , że Tolima w bitce ostatnie z Niemcami okrutnie poszczerbion
ze śmiercią w Spychowie się zmaga, zaś Jurand ciężką chorobą złożony o prędki powrót
córki prosi, gdyż coraz mnie wiǳi, a za dni parę może i całkiem oślepnie. Prosił nawet
usilnie wysłannik, by zaraz, ak tylko konie odetchną, wolno było wziąć ǳiewczynę, ale że
to był wieczór, sprzeciwiła się temu stanowczo pani — zwłaszcza by i Zbyszkowi, i Danusi,
i sobie do reszty serca przez prędkie pożegnanie nie rozǳierać.

A Zbyszko uż wieǳiał o wszystkim i leżał w izbie akby uderzony obuchem w głowę,
a gdy pani weszła i łamiąc ręce, ozwała się zaraz z proga: „Nie ma rady, boć to przecie
o ciec!” — powtórzył za nią ak echo: „Nie ma rady” — i zamknął oczy ak człowiek,
który się spoǳiewa, że zaraz śmierć do niego przystąpi.

Lecz śmierć nie nadeszła, choć w piersiach zbierał mu się żal coraz większy, a przez
głowę przelatywały mu myśli coraz ciemnie sze, takie właśnie ak chmury, które gnane
wichrem edna za drugą przysłania ą blask słoneczny i gaszą wszelką radość na świecie.
Rozumiał bowiem Zbyszko równie ak i księżna, że gdy Danusia raz do Spychowa wy-
eǳie, bęǳie dla niego tak ak stracona. Tu wszyscy byli dla niego życzliwi, tam Jurand
może go nawet przy ąć ani wysłuchać nie zechce, zwłaszcza eśli go wiąże ślub lub akaś

¹⁴⁸⁵znacznie go popuściło — barǳo mu się poprawiło. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁶frasunek (daw.) — smutek. [przypis edytorski]
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inna nieznana przyczyna, równie ak religĳny ślub ważna. Zresztą, gǳie mu tam echać
do Spychowa, gdy oto chory est i ledwie się może na łożu poruszyć. Przed kilku dniami,
gdy z łaski księcia spadły nań złote ostrogi wraz z rycerskim pasem, myślał, że radość
przemoże¹⁴⁸⁷ w nim chorobę, i modlił się z całe duszy, aby rychło¹⁴⁸⁸ mógł powstać
i z Krzyżakami się zmierzyć, ale teraz stracił znów wszelką naǳie ę, czuł bowiem, że gdy
mu zbraknie przy łożu Danusi, to razem z nią zbraknie mu i ochoty do życia, i sił do
walki ze śmiercią. Przy ǳie oto ǳień utrze szy i po utrze szy, nade ǳie wreszcie Wigilia
i Święta, kości go będą tak samo bolały i tak samo bęǳie go chwytało omdlenie, a nie
bęǳie przy nim te asności, która po całe izbie rozchoǳi się od Danusi, ni tego urado-
wania oczu, które na nią patrzą. Co za pociecha i co za osłoda była pytać kilka razy na
ǳień: „Miłym ci?” — i wiǳieć ą potem, ak sobie przysłania śmie ące się i zawstyǳone
oczy dłonią albo też pochyla się i odpowiada: „A któż inny?” Obecnie zaś tylko choroba Łzy
zostanie i ból zostanie, i tęsknota, a szczęście ode ǳie — i nie wróci.

Łzy zabłysły w oczach Zbyszkowych i stoczyły mu się z wolna po policzkach, po czym
zwrócił się do księżny i rzekł:

— Miłościwa pani, uż a tak myślę, że Danuśki więce w życiu nie obaczę.
A pani, sama stroskana, odpowieǳiała:
— Bo i nie ǳiwno by było, żebyś zamarł od żałości. Ale Pan Jezus est miłosierny.
Po chwili zaś, chcąc go ednak choć trochę pokrzepić, dodała:
— Chociaż żeby, nie przymierza ąc, Jurand umarł przed tobą, to opiekuństwo prze-

szłoby na księcia i na mnie, a my byśmy ci ǳiewczynę zaraz oddali.
— Kiedy on tam umrze! — odrzekł Zbyszko.
Lecz nagle widocznie akaś nowa myśl błysnęła mu w głowie, gdyż przypodniósł się,

siadł na łożu i rzekł zmienionym głosem:
— Miłościwa pani…
Wtem przerwała mu Danusia, która wbiegłszy z płaczem, poczęła od progu wołać:
— To uż wiesz, Zbyszku! O , żal mi tatusia, ale żal i ciebie, niebożę!
Zbyszko zaś, gdy zbliżyła się ku niemu, ogarnął zdrowym ramieniem swo e kochanie

i począł mówić:
— Jakże mi żyć bez ciebie, ǳiewczyno? Nie po tom tu przez rzeki i bory echał,

nie po tom ci ślubował i służył, abym cię zaś miał utracić. He , nie pomoże żal, nie
pomoże płakanie, ba! i śmierć sama, bo choćby i murawa na mnie porosła, dusza o tobie
nie zapomni, by i na Pana Jezusowym dworze, by i u samego Boga O ca na poko ach…
I rzekę, rady nie ma, a rada musi być, bo bez nie nĳak! Krzypotę¹⁴⁸⁹ w kościach czu ę
i boleść srogą, ale choć ty padnĳ pani do nóg, bo a nie mogę — i proś o zmiłowanie nad
nami.

Danusia, posłyszawszy to, prędko skoczyła do nóg księżne i ob ąwszy e ramionami,
pochowała swą asną twarz w zagięciach e ciężkie sukni, pani zaś zwróciła pełne litości,
ale zarazem zǳiwione oczy na Zbyszka.

— W czymże a wam mogę okazać zmiłowanie? — zapytała. — Nie puszczę ǳiecka
do chorego roǳica, to i gniew Boży ściągnę.

Zbyszko, który poprzednio przypodniósł się był na łożu, zesunął się znów na wezgło-
wie i przez akiś czas nie odpowiadał, gdyż mu tchu brakło.

Powoli ednak począł posuwać na piersiach edną rękę ku drugie , aż wreszcie złożył
e ak do modlitwy.

— Odpocznĳ — rzekła księżna — potem zasię powiada , o co ci iǳie, a ty, Danuśka,
wstań mi od kolan.

— Pofolgu ¹⁴⁹⁰, ale nie wstawa i proś wraz ze mną — ozwał się Zbyszko.
Po czym ął mówić słabym i przerywanym głosem:
— Miłościwa pani… Był ci mi Jurand przeciwny w Krakowie… bęǳie i tu, ale gdyby Ślub

o ciec Wyszoniek dał mi ślub z Danuśką, to — niechby potem i echała do Spychowa, bo
mi e żadna moc luǳka nie ode mie…

¹⁴⁸⁷przemóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁸rychło (daw.) — wkrótce. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁹krzypota (daw.) — kaszel, u Sienkiewicza konsekwentnie: choroba. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁰folgować (daw.) — traktować łagodnie . [przypis edytorski]
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Słowa te były dla księżny Anny czymś tak niespoǳianym, że aż zerwała się z ławy, po
czym znów siadła i akby nie rozumie ąc dobrze, o co choǳi, rzekła:

— Rany boskie!… ksiąǳ Wyszoniek?…
— Miłościwa pani!… Miłościwa pani! — prosił Zbyszko.
— Miłościwa pani — powtarzała za nim Danusia, obe mu ąc znów kolana księżny.
— Jakoże to być może bez pozwoleństwa roǳicielskiego…
— Zakon¹⁴⁹¹ Boży mocnie szy! — odpowieǳiał Zbyszko.
— Bó cieże się Boga!
— Kto o ciec, eśli nie książę?… kto matka, eśli nie wy, miłościwa pani!
A Danusia na to:
— Miłościwa matuchno!
— Prawda, że to a byłam e i estem ako matka — rzekła księżna — i z mo e

też ręki Jurand dostał żonę. Prawda! A akby raz ślub był — to i przepadło. Może by
się Jurand i posierǳił¹⁴⁹², ale przecie i on księciu ako panu swo emu powinien. Wreszcie
można by mu zrazu nie mówić, dopiero gdyby ǳiewczynę chciał innemu dać albo mniszką
uczynić… Jeśli zaś śluby akowe uczynił — to i nie bęǳie ego winy. Przeciw woli boskie
nikt nie poraǳi… Dla Boga żywego, może to i wola boska!

— Inacze nie może być! — zawołał Zbyszko.
Lecz księżna, cała eszcze wzruszona, rzekła:
— Poczeka cie, niech się opamiętam¹⁴⁹³! Żeby tu książę był, zaraz bym do niego poszła

i zapytałabym: mam-li Danuśkę dać, czyli też nie?… Ale bez niego się bo ę… Aż mi dech
zaparło, a tu i czasu na nic nie ma, bo i ǳiewczyna musi utro echać!… O miły Jezu!
niechby żeniata echała — byłby uż spokó . Jeno nie mogę się opamiętać — i czegoś mi
strach. A tobie nie strach, Danuśka? — gada że!

— Już a bez tego zamrę! — przerwał Zbyszko.
A Danuśka podniosła się od kolan księżny i ponieważ istotnie była przez dobrą panią

nie tylko do poufałości dopuszczana, ale i pieszczona, więc chwyciła ą za szy ę i poczęła
ściskać z całe siły.

Lecz księżna rzekła:
— Bez o ca Wyszońka nic wam nie powiem. Skoczże po niego co pręǳe !
Danusia skoczyła po o ca Wyszońka, Zbyszko zaś zwrócił swą wybladłą twarz do księż-

ny i rzekł:
— Co mi Pan Jezus przeznaczył, to bęǳie, ale za tę pociechę niech wam Bóg, miło-

ściwa pani, nagroǳi.
— Jeszcze mnie nie błogosław — odrzekła księżna — bo nie wiadomo, co się stanie.

I musisz mi też na cześć poprzysiąc, że eśli ślub bęǳie, nie wzbronisz ǳiewczynie do
roǳiciela zaraz echać, abyś broń Boże, przekleństwa ego na siebie i na nią nie ściągnął.

— Na mo ą cześć! — rzekł Zbyszko.
— To i pamięta ! A Jurandowi niech ǳiewczyna zrazu nic nie mówi. Lepie , aby go

nowina nie oparzyła ak ogień. Poślemy po niego z Ciechanowa, by z Danuśką przy eżdżał,
i wtedy sama mu powiem albo też księcia uproszę. Jak zobaczy, że nie ma rady, to się
i zgoǳi. Nie był ci on przecie krzyw?

— Nie — rzekł Zbyszko — nie był mi krzyw¹⁴⁹⁴, więc może i rad bęǳie w duszy, że
Danuśka bęǳie mo a. Bo eśli ślubował, to uż nie bęǳie ego winy, eśli nie dotrzyma.

We ście księǳa Wyszońka z Danusią przerwało dalszą rozmowę. Księżna wezwała
go w te chwili do narady i z wielkim zapałem poczęła mu opowiadać o Zbyszkowych
zamiarach, lecz on zaledwie usłyszawszy, o co iǳie, przeżegnał się ze zdumienia i rzekł:

— W imię O ca i Syna, i Ducha!… akże a to mogę uczynić! Toć przecie adwent!
— Dla Boga! prawda! — zawołała księżna.
I nastało milczenie; tylko strapione twarze okazywały, akim ciosem były dla wszyst-

kich słowa o ca Wyszońka. On zaś po chwili rzekł:

¹⁴⁹¹zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]
¹⁴⁹²sierǳić się (daw.) — złościć się. [przypis edytorski]
¹⁴⁹³opamiętać się — tu: zastanowić się. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁴krzyw (daw.) — niechętny. [przypis edytorski]
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— Gdyby dyspensa¹⁴⁹⁵ była, to bym się i nie przeciwił, bo mi was żal. O Jurando-
we pozwoleństwo niekoniecznie bym pytał, bo skoro pani miłościwa pozwala i za zgodę
księcia pana naszego zaręcza — no! — to oni o ciec i matka dla całego Mazowsza. Ale
bez dyspensy biskupie — nie mogę. Ba! żeby to ksiąǳ biskup Jakub z Kurdwanowa był
mięǳy nami, może by dyspensy nie odmówił — choć to surowy est ksiąǳ, nie taki, ak
był ego poprzednik, biskup Mamphiolus, któren na wszystko powiadał: bene! bene!¹⁴⁹⁶

— Biskup Jakub z Kurdwanowa miłu e wielce i księcia, i mnie — wtrąciła pani.
— Toteż dlatego mówię, że dyspensy by nie odmówił, ile że są do tego przyczyny…

ǲiewczyna musi echać, a ów młoǳianek chorze e i może zamrzeć… Hm! in articulo
mortis¹⁴⁹⁷… Ale bez dyspensy nĳak…

— Już a bym tam i późnie biskupa Jakuba o dyspensę uprosiła — i choćby też nie
wiem ak był surowy, nie odmówi on mi te łaski… E , uręczam¹⁴⁹⁸, że nie odmówi.

Na to ksiąǳ Wyszoniek, który był człek dobry i miękki, rzekł:
— Słowo pomazanki boskie — wielkie słowo… Strach mi księǳa biskupa, ale to Grzech

wielkie słowo!… Mógłby też młoǳianek co do katedry w Płocku przyobiecać… Nie
wiem… Zawszeć to, póki dyspensa nie nade ǳie, bęǳie grzech — i to nie kogo in-
nego, eno mó … Hm! Pan Jezus po prawǳie est miłosierny i eśli kto zgrzeszy nie dla
własnego zysku, eno z politowania nad luǳką biedą, to tym łatwie przebacza!… Ale
grzech bęǳie i nużby się biskup zaciął¹⁴⁹⁹, kto mi da odpust?

— Biskup się nie zatnie! — zawołała księżna Anna.
A Zbyszko rzekł:
— Ten Sanderus, któren¹⁵⁰⁰ ze mną przy echał, ma gotowe na wszystko odpusty.
Ksiąǳ Wyszoniek może i niezupełnie wierzył w odpusty Sanderusa, ale rad był chwy-

cić się choćby pozoru, byle tylko Zbyszkowi i Danusi przy ść z pomocą, gdyż ǳiewczynę,
którą znał od małego, kochał barǳo. Wreszcie pomyślał, że w na gorszym razie spotkać
go może pokuta kościelna, więc zwrócił się do księżny i rzekł:

— Ksiąǳ ci a estem, ale i książęcy sługa. Jakoże, miłościwa pani, rozkażecie?
— Nie chcę a rozkazywać, wolę prosić — odpowieǳiała pani. — Ale eśli ten San-

derus ma odpusty…
— Sanderus ma. Jeno o biskupa choǳi. Srogie on tam w Płocku z kanonikami

synody¹⁵⁰¹ odprawu e.
— Biskupa się nie bó cie. Zabronił on, ako słyszałam, księżom mieczów, kusz i różne

swawoli, ale dobrze czynić nie zabronił.
Ksiąǳ Wyszoniek podniósł oczy i ręce w górę:
— To niechże się stanie wedle wasze woli.
Na te słowa radość opanowała serca. Zbyszko znów osiadł na wezgłowiu, a księżna,

Danusia i o ciec Wyszoniek siedli koło łoża i poczęli „uraǳać”, ak rzecz należy uczynić.
Więc postanowili zachować ta emnicę, tak aby w domu żywa dusza o tym nie wieǳiała;
postanowili też, że i Jurand nie powinien nic wieǳieć, póki mu sama pani w Ciechanowie
o wszystkim nie ozna mi. Natomiast miał ksiąǳ Wyszoniek napisać list od księżny do
Juranda, by zaraz przy eżdżał do Ciechanowa, gǳie i lepsze leki na ego kalectwo mogą
się znaleźć, i samotność mnie mu bęǳie dokuczać. Uraǳili na koniec, że i Zbyszko,
i Danusia przystąpią do spowieǳi, ślub zaś odbęǳie się nocą, gdy uż wszyscy spać się
pokładą.

Przyszło Zbyszkowi na myśl, żeby wziąć giermka Czecha na świadka ślubu, ale po-
rzucił ten zamiar, przypomniawszy sobie, że ma go od Jagienki. Przez chwilę stanęła mu
w pamięci akby żywa, tak iż zdało mu się, że wiǳi e rumianą twarz, e zapłakane oczy
i słyszy głos proszący: „Nie czyń mi tego! nie płać mi złem za dobre i niedolą za ko-
chanie!” Aż nagle chwyciła go wielka litość nad nią, gdyż czuł, że e się stanie ciężka

¹⁴⁹⁵dyspensa— wydawane w szczególnych przypadkach zwolnienie z obowiązku przestrzegania któregoś z prze-
pisów prawa kościelnego. [przypis edytorski]

¹⁴⁹⁶bene (łac.) — dobrze. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁷in articulo mortis (łac.) — w obliczu śmierci. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁸uręczać — tu: zaręczać. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁹zaciąć się (daw.) — uprzeć się. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁰któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
¹⁵⁰¹synod — zebranie duchowieństwa i świeckich, pode mu ące decyz e w sprawach kościelnych. [przypis edy-

torski]
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krzywda, po które nie zna ǳie pociechy ni pod zgorzelickim dachem, ni w głębi boru,
ni w polu, ni w darach opata¹⁵⁰², ni w zalotach Cztana i Wilka. Więc rzekł e w duchu:
„Da ci Bóg wszystko na lepsze, ǳiewczyno, ale choćbym ci rad i nieba przychylić — nie
poraǳę”. I rzeczywiście przekonanie, że nie było to w ego mocy, przyniosło mu nawet
ulgę i wróciło spoko ność, tak że zaraz począł myśleć tylko o Danusi i o ślubie. Nie mógł
się ednak obe ść bez pomocy Czecha, więc lubo postanowił zamilczeć przed nim o tym,
co się miało stać, kazał go do siebie przywołać i rzekł mu:

— Przystąpię ǳiś do spowieǳi i do Stołu Pańskiego, przybierz mnie przeto¹⁵⁰³ ak
na ochędożnie ¹⁵⁰⁴, akobym na królewskie poko e miał iść.

Czech przeląkł się nieco i począł patrzeć mu w twarz, co zrozumiawszy, Zbyszko rzekł:
— Nie bó się, nie tylko na śmierć luǳie się spowiada ą, a tym barǳie że idą święta,

na które o ciec Wyszoniek z księżną do Ciechanowa wy eǳie i nie bęǳie księǳa bliże
niż w Przasnyszu.

— A wasza miłość nie po eǳie? — spytał giermek.
— Jeśli wyzdrowie ę, to po adę, ale to w boskim ręku.
Więc Czech się uspokoił i skoczywszy do łubów¹⁵⁰⁵, przyniósł ową białą akę¹⁵⁰⁶ zdo- Stró

byczną, złotem szytą, w którą rycerz ubierał się zwykle na wielkie uroczystości, a też
i piękny kobierczyk dla okrycia nóg i łoża, za czym podniósłszy Zbyszka przy pomo-
cy dwóch Turczynków, umył go, uczesał ego długie włosy, na które nałożył szkarłatną
przepaskę, wreszcie wsparł tak przybranego o czerwone poduszki i rad z własnego ǳieła,
rzekł:

— Żeby eno wasza miłość pląsać mogła, to choćby i wesele wyprawić!
— Musiałoby się obyć bez pląsów — odrzekł z uśmiechem Zbyszko.
A tymczasem księżna rozmyślała również w swo e izbie, ak przybrać Danusię, gdyż

dla e niewieście natury była to sprawa wielkie wagi i za nic nie chciałaby przyzwolić, by
miła e wychowanka stanęła w coǳienne szacie do ślubu. Służki, którym powieǳiano, że
ǳiewczyna też do spowieǳi w barwę niewinności się przybiera, łatwo znalazły w skrzyni
białą sukienkę, ale bieda była z przybraniem głowy. Na myśl o tym opanował panią akiś
ǳiwny smutek, tak iż poczęła wyrzekać.

— Gǳie a dla ciebie, sierotko — mówiła — wianek ruciany w tym boru wyna dę! Kwiaty, Omen
Ni tu kwiatuszka akowego, ni liścia, chyba się mchy gǳie pod śniegiem zielenią.

A Danusia, sto ąc z rozpuszczonymi uż włosami, zatroskała się także, bo i e cho-
ǳiło o wianek; po chwili ednak ukazała na równianki¹⁵⁰⁷ z nieśmiertelników wiszące na
ścianach izby i rzekła:

— Choćby i z tego co uwić, bo nic innego nie zna ǳiem, a Zbyszko weźmie mnie
i w takim wianku.

Księżna nie chciała się z początku na to zgoǳić, bo ąc się złe wróżby, ale że w dworcu,
do którego tylko na łowy przy eżdżano, nie było żadnych kwiatów, więc skończyło się na
nieśmiertelnikach. Tymczasem nadszedł o ciec Wyszoniek, który poprzednio wyspowia-
dał uż Zbyszka, i zabrał ǳiewczynę do spowieǳi, a potem zapadła głucha noc. Służba po
wieczerzy poszła z rozkazu księżny spać. Wysłańcy Jurandowi pokładli się edni w czelad-
ne ¹⁵⁰⁸, inni przy koniach w sta niach. Wkrótce ognie w służebnych izbach zasuły¹⁵⁰⁹ się
popiołem na trzonach i pogasły, aż wreszcie uczyniło się całkiem cicho w leśnym dworze
i tylko psy szczekały od czasu do czasu na wilki w stronę boru.

Jednakże u księżny, u o ca Wyszońka i u Zbyszka okna nie przestawały świecić, rzuca-
ąc czerwone blaski na śnieg pokrywa ący ǳieǳiniec. Oni zaś czuwali w ciszy, słucha ąc
bicia własnych serc — niespoko ni i prze ęci uroczystością chwili, która zaraz nade ść mia-
ła. Jakoż po północy księżna wzięła za rękę Danusię i poprowaǳiła ą do izby Zbyszkowe ,
gǳie o ciec Wyszoniek czekał uż na nich z Panem Bogiem. W izbie palił się wielki ogień

¹⁵⁰²opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
¹⁵⁰³przeto (daw.) — więc. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁴ochędożnie (daw.) — porządnie. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁵łuby — kosze; tu: bagaż podróżny. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁶jaka (daw.) — roǳa okrycia wierzchniego. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁷równianka (daw.) — wianek. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁸czeladna — izba, w które przebywała czeladź (służba). [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁹zasuć (gw.) — zasypać, pokryć. [przypis edytorski]
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w grabie¹⁵¹⁰ i przy ego obfitym, ale nierównym świetle u rzał Zbyszko Danusię, bladą
nieco od bezsenności, białą, z wiankiem nieśmiertelników na skroni, przybraną w sztyw-
ną, spada ącą aż do ziemi sukienkę. Powieki miała ze wzruszenia przymknięte, rączyny
opuszczone wzdłuż sukni — i przypominała tak akieś malowania na szybach¹⁵¹¹, było
w nie coś tak kościelnego, że Zbyszka zd ęło zǳiwienie na e widok, pomyślał bowiem,
że nie ǳiewczynę ziemską, ale akąś duszyczkę niebieską ma wziąć za żonę.

A pomyślał to eszcze barǳie , gdy klękła ze złożonymi dłońmi do komunii i prze-
chyliwszy w tył głowę, zamknęła całkiem oczy. Wydała mu się nawet wówczas ak umarła
i aż lęk chwycił go za serce. Nie trwało to ednak długo, gdyż posłyszawszy głos księ-
ǳa: Ecce Agnus Dei¹⁵¹² — sam skupił się w duchu i myśli ego wzięły lot w stronę Bożą.
W izbie słychać było teraz tylko uroczysty głos księǳa Wyszońka: Domine, non sum di-
gnus¹⁵¹³ — a wraz z nim trzaskania skier w ognisku i świerszcze gra ące zawzięcie, a akoś
żałośnie w szparach komina. Za oknami wstał wiatr, zaszumiał w ośnieżonym lesie, lecz
zaraz ścichł.

Zbyszko i Danusia pozostali akiś czas w milczeniu, ksiąǳ Wyszoniek zaś wziął kielich
i odniósł go do kapliczki dworskie . Po chwili wrócił, ale nie sam, tylko z panem de
Lorche, i wiǳąc zǳiwienie na twarzach obecnych, położył naprzód palec na ustach,
akby chcąc akiemuś niespoǳianemu okrzykowi zapobiec, po czym zaś rzekł:

— Rozumiałem, że bęǳie lepie , aby było dwóch świadków ślubu, i dlatego wpierw
eszcze ostrzegłem tego rycerza, któren mi na cześć i na relikwie akwizgrańskie¹⁵¹⁴ po-
przysiągł, że ta emnicy, póki bęǳie trzeba, dochowa.

A pan de Lorche przykląkł naprzód przed księżną, potem przed Danusią, następnie
zaś podniósł się i stał w milczeniu, przybrany w uroczystą zbro ę, po które zagięciach
pełgały czerwone światełka od ognia, długi, nieruchomy, pogrążon akby w zachwycie,
gdyż i emu ta biała ǳiewczyna z wiankiem nieśmiertelników na skroni wydała się akby
aniołem wiǳianym na szybie w gotyckim tumie¹⁵¹⁵.

Lecz ksiąǳ postawił ą przy łożu Zbyszka i narzuciwszy im stułę na ręce, rozpoczął Ślub
zwykły obrządek. Księżnie spływały łzy edna za drugą po poczciwe twarzy, lecz w duszy
nie czuła w te chwili niepoko u, sąǳiła bowiem, że dobrze czyni, łącząc tych dwo e
cudnych i niewinnych ǳieci. Pan de Lorche klęknął po raz wtóry i wsparty obiema
rękoma na ręko eści miecza wyglądał zupełnie ak rycerz, który ma wiǳenie — tych
zaś dwo e powtarzało kole no słowa księǳa: „Ja… biorę… ciebie sobie…” — a do wtóru
tym słowom cichym i słodkim grały znów świerszcze w szparach komina i trzaskał ogień
w grabie¹⁵¹⁶. Po skończonym obrządku Danusia padła do nóg księżnie, która błogosławiła
obo e, a gdy wreszcie oddała ich w opiekę mocom niebieskim, rzekła:

— Radu cie się teraz, bo uż ona two a, a ty e .
Wówczas Zbyszko wyciągnął swe zdrowe ramię do Danusi, ona zaś ob ęła go rączętami

za szy ę i przez chwilę słychać było, ak powtarzali sobie z ustami przy ustach:
— Mo aś ty, Danuśko.
— Mó ty, Zbyszku.
Lecz zaraz potem Zbyszko zesłabł, gdyż za dużo było na ego siły wzruszeń — i zesu-

nąwszy się na poduszki, począł oddychać ciężko. Nie przyszło ednak nań omdlenie i nie
przestał się uśmiechać do Danusi, która obcierała mu twarz zroszoną zimnym potem,
a nawet nie przestał powtarzać eszcze: „Mo aś ty, Danuśka” — na co ona pochylała za
każdym razem swą przetowłosą¹⁵¹⁷ głowę. Widok ten wzruszył do reszty pana de Lorche,
który oświadczył, że gdy w żadnym kra u nie przygoǳiło mu się wiǳieć serc tak czułych,
przeto poprzysięga uroczyście, ako gotów est potykać się pieszo lub konno z każdym
rycerzem, czarnoksiężnikiem lub smokiem, który by ich szczęśliwości śmiał stanąć na za-
waǳie. I rzeczywiście poprzysiągł ową zapowiedź natychmiast na ma ące kształt krzyżyka

¹⁵¹⁰graba — właśc. gruba: palenisko. [przypis edytorski]
¹⁵¹¹malowania na szybach — witraże. [przypis edytorski]
¹⁵¹²Ecce Agnus Dei (łac.) — Oto Baranek Boży, słowa wypowiadane podczas Podniesienia. [przypis edytorski]
¹⁵¹³Domine, non sum dignus (łac.) — Panie, nie estem goǳien. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁴akwizgrański — Akwizgran a. Aachen to miasto koronacy ne cesarzy niemieckich; w tamte sze kaplicy

cesarz Karol Wielki (ok. –) zgromaǳił wiele ważnych relikwii. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁵tum (daw.) — świątynia. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁶graba — właśc. gruba: palenisko. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁷przetowłosy (daw.) — asnowłosy. [przypis edytorski]
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ręko eści od mizerykordii¹⁵¹⁸, to est małego miecza, który służył rycerzom do dobĳania
rannych. Księżna i o ciec Wyszoniek wezwani byli na świadków te przysięgi.

Lecz pani, nie rozumie ąc ślubu bez akowegoś wesela, przyniosła wina — więc pili Alkohol
następnie wino. Goǳiny nocy płynęły edna za drugą. Zbyszko, przezwyciężywszy słabość,
przygarnął znów Danusię i rzekł:

— Skoro mi cię Pan Jezus oddał, nikt mi cię nie odbierze, ale mi żal, że wy eżdżasz,
agódko mo a na milsza.

— Do Ciechanowa z tatulem przy eǳiem — odpowieǳiała Danusia.
— Byle cię chorość akaś nie napadła — albo co… Boże cię strzeż od złe przygody…

Musisz do Spychowa — wiem!… He !… Bogu na wyższemu i miłościwe pani ǳiękować,
żeś uż mo a — bo użci co ślub, to tego moc luǳka nie odrobi.

Że ednak ślub ten odbył się w nocy i ta emniczo, i że zaraz po nim miało nastąpić
rozstanie, więc chwilami akiś ǳiwny smutek ogarniał nie tylko Zbyszka, ale i wszystkich.
Rozmowa rwała się. Od czasu do czasu przygasał też ogień w grabie — i głowy pogrążały
się w mroku. Ksiąǳ Wyszoniek dorzucał wówczas na węgle nowe bierwiona¹⁵¹⁹, a gdy Duch, Obycza e
zapiszczało co żałośnie w szczapie, ako często bywa przy świeżym drzewie, mówił:

— Duszo pokutu ąca, czego żądasz?
Odpowiadały mu świerszcze, a potem wzmaga ący się płomień, który wydobywał

z cienia bezsenne twarze, odbĳał się w zbroi pana de Lorche, rozświetla ąc zarazem białą
sukienkę i nieśmiertelniki na głowie Danusi.

Psy na dworze poczęły znów poszczekiwać w stronę boru takim szczekaniem ak na
wilki.

I w miarę ak płynęły goǳiny nocy, coraz częście zapadało milczenie, aż wreszcie
księżna rzekła:

— Miły Jezu! ma-li tak być po ślubie, lepie by pó ść spać, ale skoro mamy czuwać do
rania¹⁵²⁰, to i zagra że nam eszcze, kwiatuszku, ostatni raz przed od azdem na luteńce¹⁵²¹
— mnie i Zbyszkowi.

Danusia, która czuła zmęczenie i senność, rada była czymkowiek się orzeźwić, więc
skoczyła po lutnię i wróciwszy z nią, po chwili siadła przy łóżku Zbyszka.

— Co mam grać? — zapytała.
— Co? — rzekła księżna — a cóż by ak nie oną pieśń, którąś w Tyńcu śpiewała,

kiedy to cię pierwszy raz Zbyszko u rzał!
— He ! pamiętam — i do śmierci nie zabaczę¹⁵²² — rzekł Zbyszko. — Jakem, bywało,

to gǳie usłyszał, to aże mi śluzy¹⁵²³ z oczu płynęły.
— To i zaśpiewam! — rzekła Danusia.
I zaraz poczęła brząkać na luteńce, następnie zaś, zadarłszy ak zwykle główkę do góry,

zaśpiewała: Gdybym to a miała
Skrzydłeczka ak gąska,
Poleciałabym a
Za Jaśkiem do Śląska.

Usiadłabym ci a
Na śląskowskim płocie:
„Przypatrz się, Jasieńku,
Ubogie sierocie!…” a

aZa Jasiem do Śląska — pieśń ludowa spotykana w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.
[przypis edytorski]
Lecz nagle głos się e załamał, usta poczęły się trząść, a spod zamkniętych rzęs łzy wy- Łzy
dostawały się przemocą na policzki. Przez chwilę starała się ich nie puścić spod powiek,

¹⁵¹⁸mizerykordia— (od łac.misericordia czyli miłosierǳie), krótki, wąski sztylet do dobĳania rannych. [przypis
edytorski]

¹⁵¹⁹bierwiono — polano. [przypis edytorski]
¹⁵²⁰do rania — ǳiś popr.: do rana. [przypis edytorski]
¹⁵²¹lutnia (muz.) — dawny instrument strunowy szarpany. [przypis edytorski]
¹⁵²²zabaczyć — zapomnieć. [przypis edytorski]
¹⁵²³śluzy a. ślozy (daw.) — łzy. [przypis edytorski]
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ale nie mogła — i w końcu rozpłakała się serdecznie, zupełnie ak wówczas, gdy ostatni
raz śpiewała tę pieśń Zbyszkowi w krakowskim więzieniu, gdy myślała, że mu naza utrz
szy ę utną.

— Danuśka! co ci, Danuśka? — pytał Zbyszko.
— Czego płaczesz? Jakieże to wesele! — zawołała księżna. — Czego?
— Nie wiem — odpowieǳiała łka ąc Danuśka — tak ci mi smutno!… taki żal!…

Zbyszka i pani…
Więc zatroskali się wszyscy i nuż ą pocieszać, nuż tłumaczyć e , że to nie na długo

tego od azdu i że pewnie eszcze na święta z adą z Jurandem do Ciechanowa. Zbyszko
znów ob ął ą ramieniem, przytulał do piersi i wycałowywał łzy z oczu — ucisk ednak
pozostał we wszystkich sercach — i w tym ucisku zbiegały im goǳiny nocy.

Aż wreszcie na ǳieǳińcu rozległ się odgłos tak nagły i przeraźliwy, że aż wzdrygnęli Świt
się wszyscy. Księżna, zerwawszy się z ławy, zawołała:

— Olaboga! Żurawie stuǳienne! Konie po ą!
A ksiąǳ Wyszoniek spo rzał w okno, w którym szklane gomółki przybierały barwę

szarawą, i ozwał się:
— Noc uż biele e i ǳień się czyni. Ave Maria, gratia plena¹⁵²⁴…
Po czym wyszedł z izby i wróciwszy po nie akim czasie, rzekł:
— Dnie e, chociaż bęǳie ciemny ǳień. To Jurandowi luǳie konie po ą. Czas ci do

drogi, niebogo!…
Na te słowa i księżna, i Danusia uderzyły w głośny płacz i obie wraz ze Zbyszkiem

poczęły wyrzekać, tak ak wyrzeka ą luǳie prości, gdy im przychoǳi się rozstać, to est, że
było w tym wyrzekaniu coś obrządkowego i zarazem akby pół-zawoǳenie, pół-śpiewanie,
które wylewa się z dusz polnych tak przyroǳoną drogą, ak le ą się łzy z oczu.

He ! nie pomoże uż nic płakanie,
Już cię żegnamy, miłe kochanie,
Już płakanie nie pomoże.
Już żegnamy cię, niebożę,

Żegnamy cię — he !…

Lecz Zbyszko przytulił po raz ostatni Danusię do piersi i trzymał ą długo, dopóty,
dopóki mu tchu starczyło i dopóki księżna nie oderwała e od niego, aby ą przebrać na
drogę.

Tymczasem rozedniało zupełnie. We dworcu rozbuǳili się wszyscy i poczęli się krzą-
tać. Do Zbyszka wszedł Czech, giermek, dowieǳieć się o zdrowie i pytać o rozkazy.

— Przyciągnĳ łoże do okna — rzekł mu rycerz.
Czech przyciągnął z łatwością łoże do okna, ale zǳiwił się, gdy Zbyszko kazał mu e

otworzyć — usłuchał ednak i tego rozkazu, nakrył tylko pana własnym kożuchem, gdyż
na dworze chłodno było, choć chmurno — i padał śnieg miękki a obfity.

Zbyszko począł patrzeć: na ǳieǳińcu przez lecące z chmur płatki śniegowe widać było
sanki, wokół nich sieǳieli na zszerszeniałych¹⁵²⁵ i dymiących koniach luǳie Jurandowi.
Wszyscy byli zbro ni, a niektórzy mieli blachy na kożuchach, w których przeglądały się
blade i posępne promienie dnia. Las zasuło¹⁵²⁶ całkiem śniegiem; płotów i kołowrota
prawie nie można było do rzeć.

Danusia wpadła eszcze do izby Zbyszka cała uż zakutana w kożuszek i lisią szubę¹⁵²⁷;
eszcze raz ob ęła za szy ę i eszcze raz rzekła mu na pożegnanie:

— Chociaż i od eżdżam, tom two a.
A on całował e ręce, policzki i oczy, które ledwie było widać spod lisiego puchu,

i mówił:
— Boże cię strzeż! Boże cię prowadź! Mo aś ty uż, mo a do śmierci!
I gdy znów oderwano ą od niego, podniósł się, ile mógł, wsparł głowę na oknie

i patrzał; więc poprzez płatki śniegowe akby przez akowąś zasłonę wiǳiał, ak Danusia
siadała do sanek, ak księżna trzymała ą długo w ob ęciach, ak całowały ą dworki i ak

¹⁵²⁴Ave Maria, gratia plena (łac.) — Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. [przypis edytorski]
¹⁵²⁵zszerszeniały (daw.) — pokryty szronem. [przypis edytorski]
¹⁵²⁶zasuć (gw.) — zasypać. [przypis edytorski]
¹⁵²⁷szuba (daw.) — płaszcz podbity futrem. [przypis edytorski]
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ksiąǳ Wyszoniek żegnał ą znakiem krzyża na drogę. Obróciła się eszcze przed samym
od azdem ku niemu i wyciągnęła ręce:

— Ostawa z Bogiem, Zbyszku!
— Boże, da w Ciechanowie cię obaczyć…
Ale śnieg padał tak obfity, akby chciał wszystko zgłuszyć i wszystko przesłonić, więc

te ostatnie słowa doszły ich tak przytłumione, że obo gu wydało się, iż woła ą na siebie
— uż z daleka.

  
Po obfitych śniegach nastały ciężkie mrozy i dni pogodne, suche. Dniem bory iskrzyły Zima
się w promieniach słońca, lód popętał¹⁵²⁸ rzeki i ustalił¹⁵²⁹ bagna. Przyszły asne noce,
wśród których mróz wzmagał się do tego stopnia, że drzewa pękały z hukiem w lesie;
ptactwo zbliżało się do domostw; drogi stały się niebezpieczne z powodu wilków, które
ęły¹⁵³⁰ się zbierać w stada i napadać nie tylko na po edynczych luǳi, lecz i na wsie. Lud
ednak radował się w dymnych chatach¹⁵³¹ przy ogniskach, przepowiada ąc po mroźne
zimie rok uroǳa ny, i wesoło czekał świąt, które miały niebawem nade ść.

Leśny dworzec książęcy opustoszał. Księżna¹⁵³² wraz z dworem i księǳem Wyszoń-
kiem wy echała do Ciechanowa. Zbyszko, znacznie uż zdrowszy, ale nie dość eszcze
mocny, by na koń siąść, został w dworcu razem ze swymi ludźmi, z Sanderusem, z gierm-
kiem Czechem i z mie scową służbą, nad którą miała dozór stateczna szlachcianka peł-
niąca obowiązki gospodyni.

Lecz dusza w rycerzu rwała się do młode żony. Była mu wprawǳie niezmierną osłodą
myśl, że Danusia uż est ego i żadna moc luǳka nie zdoła mu e od ąć, ale z drugie
strony taż sama myśl potęgowała ego tęsknotę.

Po całych dniach wzdychał do te chwili, w które bęǳie mógł dworzec opuścić, i roz-
ważał, co wówczas ma uczynić, gǳie echać i ak Juranda prze ednać. Miewał też chwile
ciężkiego niepoko u, ale w ogóle przyszłość przedstawiała mu się radośnie. Kochać Da-
nuśkę i łuskać hełmy z pawimi piórami — oto miało być ego życie. Częstokroć brała go
ochota porozmawiać o tym z Czechem, którego polubił, ale zauważył, że Czech, oddany
duszą całą Jagience, nierad rozmawiał o Danusi, on zaś związany ta emnicą nie mógł mu
powieǳieć wszystkiego, co się stało.

Zdrowie ego polepszało się ednak z każdym dniem. Na tyǳień przed Wigilią dosiadł Zdrowie
po raz pierwszy konia i choć czuł, że nie mógłby eszcze tego uczynić w zbroi, ednak-
że nabrał otuchy. Nie spoǳiewał się zresztą, by miała go zaskoczyć potrzeba prędkiego
przywǳiania pancerza i hełmu, a w na gorszym razie tuszył¹⁵³³, iż wkrótce bęǳie miał
i na to dość sił. W izbie próbował dla zabicia czasu podnosić miecz i szło mu nieźle; to-
pór okazał się tylko dla niego za ciężki, mniemał wszelako, że chwyciwszy toporzysko¹⁵³⁴
w obie dłonie zdołałby uż skutecznie machnąć.

Na koniec, na dwa dni przed Wigilią, kazał wymościć wozy, pokulbaczyć¹⁵³⁵ konie
i ozna mił Czechowi, że po adą do Ciechanowa. Wierny giermek zatroskał się nieco,
zwłaszcza że na dworze był mróz trzaska ący, ale Zbyszko rzekł mu:

— Nie two a głowa, Głowaczu (tak go bowiem z polska nazywał). Nic tu po nas
w tym dworcu, a choćbym miał zachorzeć, toć starunku¹⁵³⁶ w Ciechanowie nie zabraknie.
Wreszcie po adę nie konno, ale w saniach, po szy ę w sianie i pod skórami, a dopiero pod
samym Ciechanowem na koń się przesiądę.

I tak się stało. Czech uż przeznał¹⁵³⁷ swego młodego pana i wieǳiał, że niedobrze
mu się przeciwiać, a eszcze gorze nie spełnić w lot rozkazu; więc w goǳinę późnie

¹⁵²⁸popętać — spętać, związać. [przypis edytorski]
¹⁵²⁹ustalić — tu: utwarǳić. [przypis edytorski]
¹⁵³⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵³¹dymna a. kurna chata — chata bez komina, w które dym wydostawał się przez dach. [przypis edytorski]
¹⁵³²Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁵³³tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
¹⁵³⁴toporzysko — ręko eść topora lub siekiery. [przypis edytorski]
¹⁵³⁵pokulbaczyć (daw.) — osiodłać. [przypis edytorski]
¹⁵³⁶starunek (daw.) — opieka, staranie. [przypis edytorski]
¹⁵³⁷przeznać (daw.) — tu: poznać, prze rzeć kogoś. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



ruszono. W chwili od azdu Zbyszko, wiǳąc Sanderusa ładu ącego się na sanie wraz ze
swo ą skrzynią, rzekł mu:

— A ty czegoś się do mnie przyczepił ak rzep do owcze wełny?… Mówiłeś, że chcesz
do Prus.

— Mówiłem, że chcę do Prus — rzekł Sanderus — ale akże mi tam samemu iść
w takie śniegi? Wilcy mnie z eǳą, nim pierwsza gwiazda ze ǳie, a tu też nie mam po co
ostawać. Wole ¹⁵³⁸ mi w mieście luǳi pobożnością budować, świętym towarem ich darzyć
i z diabelskich obierzy¹⁵³⁹ ratować, akom O cu wszystkiego chrześcĳaństwa¹⁵⁴⁰ w Rzymie
zaprzysiągł. A prócz tego okrutniem waszą miłość pokochał, więc e nie opuszczę przed
ode ściem do Rzymu, bo może się zdarzy i akową przysługę oddać.

— Zawsze on za was, panie, gotów z eść i wypić — rzekł na to Czech — i taką Kłótnia, Śmiech
przysługę na barǳie rad by oddać. Ale eśli nas za wielka chmara wilków w przasnyskim
boru opadnie, to im go rzucim na odprawę¹⁵⁴¹, bo na nic lepszego się nie przygoǳi¹⁵⁴².

— A wy patrzcie, by wam grzeszne słowo do wąsów nie przymarzło — odparł San-
derus — gdyż takowe sople tylko w piekielnym ogniu topnie ą.

— O wa! — rzekł Głowacz, sięga ąc rękawicą do wąsów, które ledwie poczynały mu
się sypać — pierwe ¹⁵⁴³ spróbu ę zagrzać piwa na popasie, ale tobie go nie dam.

— A przykazanie est: spragnionego napoić. Nowy grzech!
— To ci dam wiadro wody, a tymczasem naści¹⁵⁴⁴, co mam pod ręką.
I tak mówiąc, nabrał śniegu, ile mógł dwiema rękawicami ob ąć, i rzucił nim w brodę

Sanderusa, ale ów uchylił się i rzekł:
— Nic po was w Ciechanowie, bo tam uż est chowany¹⁵⁴⁵ niedźwiadek, co śniegiem

praska.
Tak to oni przekomarzali się ze sobą, dosyć się lubiąc wza emnie. Zbyszko ednak-

że nie zabronił Sanderusowi echać ze sobą, albowiem cudaczny ów człowiek bawił go,
a zarazem zdawał się być istotnie do niego przywiązany. Ruszyli więc z dworca leśnego
asnym rankiem w mróz tak wielki, że trzeba było konie okrywać. Cała kraina leżała pod
obfitym śniegiem.

Dachy chat ledwie było spod niego widać, a mie scami dymy zdawały się wychoǳić
wprost z białych zasp i szły w górę strzeliste, różowe od poranku, rozszerzone u szczytu
w kiście, podobne do rycerskich pióropuszów.

Zbyszko echał na wozie, raz, dla zaoszczęǳenia sił, a po wtóre, dla wielkiego zimna,
przed którym łatwie się było uchronić w wymoszczonych sianem i skórami wozach.
Kazał też Głowaczowi przysiąść się do siebie i mieć kuszę na podoręǳiu¹⁵⁴⁶ od wilków,
tymczasem zaś gawęǳił z nim wesoło.

— W Przasnyszu — rzekł — eno¹⁵⁴⁷ konie popasiem, rozgrze em się i zaraz ruszymy
dale .

— Do Ciechanowa?
— Naprzód do Ciechanowa państwu się pokłonić i nabożeństwa zażyć.
— A potem? — pytał Głowacz.
Zbyszko uśmiechnął się i odrzekł:
— Potem, kto wie, czy nie do Bogdańca.
Czech spo rzał na niego ze zǳiwieniem. W głowie błysnęła mu myśl, że może młody Sługa

pan wyrzekł się Jurandówny, i wydało mu się to tym podobnie szym do prawdy, ponieważ
Jurandówna wy echała, o uszy zaś Czecha odbiła się w leśnym dworcu wiadomość, że pan
na Spychowie przeciwny¹⁵⁴⁸ był młodemu rycerzowi. Więc ucieszył się poczciwy giermek,
bo chociaż miłował Jagienkę, ale patrzał na nią, tak ak na gwiazdę na niebie i rad by był

¹⁵³⁸wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
¹⁵³⁹obierza — sieć myśliwska. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁰Ojcu wszystkiego chrześcĳaństwa — papieżowi. [przypis edytorski]
¹⁵⁴¹na odprawę — aby e odprawić, t . pozbyć się ich. [przypis edytorski]
¹⁵⁴²przygoǳić się (daw.) — przytrafić się, tu: znaleźć się. [przypis edytorski]
¹⁵⁴³pierwej (daw.) — wcześnie . [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁴naści (daw.) — masz. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁵chowany (daw.) — udomowiony. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁶na podoręǳiu (daw.) — pod ręką. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁸przeciwny (daw.) — niechętny. [przypis edytorski]
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okupić e szczęście choćby krwią własną, Zbyszka też pokochał i z całe duszy pragnął
obo gu do śmierci służyć.

— To uż wasza miłość osięǳie na ǳieǳinie! — rzekł z radością.
— Jakże mi na ǳieǳinie sieǳieć — odpowieǳiał Zbyszko — kiedym owych rycerzy

krzyżowych pozwał, a przedtem eszcze Lichtensteina?
Mówił de Lorche, że ponoć mistrz ma króla w gościnę do Torunia zaprosić, to się do

królewskich pocztów przyczepię — i tak myślę, że w Toruniu Pan Zawisza z Garbowa¹⁵⁴⁹
alibo pan Powała z Taczewa¹⁵⁵⁰ wyprosi mi u pana naszego pozwoleństwo, abym się mógł
na ostre¹⁵⁵¹ z tymi mnichami potykać. Pewnikiem¹⁵⁵² wystąpią oni z giermkami, więc
i tobie przy ǳie się spotkać.

— Już bym też chyba sam mnichem ostał, gdyby miało być inacze — rzekł Czech.
Zbyszko spo rzał na niego z zadowoleniem.
— No i nie bęǳie temu dobrze, który ci się pod żelaziwo nawinie. Pan Jezus dał ci

siłę okrutną, ale źle byś uczynił, gdybyś nią zbytnio puszył, albowiem prawemu giermkowi
pokora przystoi.

Czech począł kiwać głową na znak, że siłą nie bęǳie puszył, ale e też i na Niemców
nie poskąpi — a Zbyszko uśmiechał się w dalszym ciągu, ale uż nie do giermka, tylko
do własnych myśli.

— Stary pan bęǳie rad¹⁵⁵³, gdy wrócim — rzekł po chwili Głowacz — i w Zgorze-
licach też będą raǳi.

Zbyszkowi stanęła Jagienka tak w oczach, akby przy nim sieǳiała na saniach. Bywało
to zawsze, że gdy wypadkiem o nie pomyślał, to wiǳiał ą ogromnie wyraźnie…

„Nie! — rzekł sobie — nie bęǳie ona rada, bo eśli wrócę do Bogdańca, to z Danuśką,
a ona niech bierze innego…” Tu mignęli mu przed oczyma: Wilk z Brzozowe i młody
Cztan z Rogowa — i nagle uczyniło mu się przykro na myśl, że ǳiewczyna może pó ść
w ręce ednego z tych dwóch. „Wole ¹⁵⁵⁴ by lepszego akiego znalazła — mówił sobie
w duszy — bo to piwożłopy i kostery¹⁵⁵⁵, a ǳiewka uczciwa est”. Pomyślał też i o tym
że stry owi, gdy się dowie o tym, co zaszło, bęǳie okrutnie markotno¹⁵⁵⁶, ale pocieszył
się wraz myślą, że Maćkowi choǳiło zawsze w pierwszym rzęǳie o ród i o dostatki,
które mogły znaczenie rodu podnieść. Jagienka była wprawǳie bliże , bo o mieǳę, ale
za to Jurand większy był ǳieǳic od Zycha ze Zgorzelic, wiec łatwo było przewiǳieć,
że Maćko nie bęǳie długo krzyw¹⁵⁵⁷ o taki związek, tym barǳie że wieǳiał przecie
o miłości bratanka i o tym, ile ów Danusi zawǳięcza… Pomruczy, a potem bęǳie rad
i pocznie Danuśkę miłować ak własne ǳiecko!

I nagle serce w Zbyszku poruszyło się przywiązaniem i tęsknotą do tego stry ca, któ- Roǳina
ry był człowiek twardy, a przecie tak go kochał ak źrenicę oka; w bitwach ego więce
strzegł niźli siebie, dla niego łup brał, dla niego zabiegał o ma ętność. Dwóch ich było
oto samotników na świecie! — krewnych nawet nie mieli, chyba dalekich ak opat —
więc gdy, bywało, przyszło im się czasem rozłączyć, to eden bez drugiego nie wieǳiał,
co począć, a zwłaszcza stary, który niczego uż dla siebie nie pożądał.

— He ! bęǳie rad, bęǳie rad! — powtarzał sobie Zbyszko — i tego bym eno chciał,
żeby mnie i Jurand tak przy ął, ako on mnie przy mie.

I próbował sobie wyobrazić, co też powie i pocznie Jurand, gdy się o ślubie dowie. Było
w te myśli trochę niepoko u, ale niezbyt wiele, właśnie dlatego że uż klamka zapadła.
Na bitkę nie wypadało przecie Jurandowi go wyzywać, gdyby zaś zbytnio się sprzeciwiał, Ślub
to mógł mu Zbyszko odpowieǳieć tak: „Przystańcie¹⁵⁵⁸, póki proszę, bo wasze prawo do

¹⁵⁴⁹Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. –) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier
Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]

¹⁵⁵⁰Mikołaj Powała z Taczewa — (ok. –ok. ), rycerz i dyplomata, powołany do rady wo enne przed
bitwą pod Grunwaldem. [przypis edytorski]

¹⁵⁵¹na ostre — na broń ostrą, przen.: na śmierć. [przypis edytorski]
¹⁵⁵²pewnikiem (daw.) — na pewno. [przypis edytorski]
¹⁵⁵³rad (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁴wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁵kostera (daw.) — gracz w kości, hazarǳista. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁶markotno — smutno. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁷krzyw (daw.) — niechętny, niezadowolony. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁸przystać (daw.) — zgoǳić się. [przypis edytorski]
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Danuśki luǳkie, a mo e boskie — i nie wasza teraz ona, eno mo a”. Coś tam zasłyszał
w swoim czasie od pewnego kleryka biegłego w Piśmie, że niewiasta powinna porzucić
o ca i matkę, a pó ść za mężem — więc czuł, że przy nim większa moc. Nie spoǳiewał
się ednak, by mięǳy nim a Jurandem miało do ść aż do zawzięte niezgody i złości, liczył
bowiem, że dużo wskóra ą prośby Danusi, a równie wiele, eśli nie więce , wstawiennictwo
księcia, którego Jurand był podwładnym, i księżny, którą umiłował ako opiekunkę swego
ǳiecka.

W Przasnyszu raǳono im zostać na nocleg, ostrzega ąc ich przed wilkami, które
z powodu mrozów pozbĳały się w stada tak wielkie, że napadały nawet gromadnie adą-
cych luǳi. Zbyszko ednak nie chciał na to zważać, albowiem zdarzyło się, iż w gospoǳie
spotkali kilku rycerzy mazowieckich z pocztami, którzy też echali do księcia do Ciecha-
nowa, i kilku zbro nych kupców z samego Ciechanowa, prowaǳących ładowne wozy
z Prus. W tak wielkie kupie nie było niebezpieczeństwa, więc ruszyli na noc, choć pod
wieczór zerwał się nagle wiatr, nagnał chmur i poczęła się zadymka. Jechali, trzyma ąc
się blisko edni drugich, ale tak wolno, iż Zbyszko począł myśleć, iż nie zdążą na Wi-
lię¹⁵⁵⁹. W niektórych mie scach trzeba było rozkopywać zaspy, gdyż konie wcale nie mogły
prze ść. Szczęściem, droga leśna nie była błędna. Jednakże zmierzch uż był na świecie,
gdy do rzeli Ciechanów.

Może nawet byliby eźǳili wokół miasta wśród śnieżnych tumanów i poświstu wi- Ogień
chrów, nie domyśla ąc się, że są tuż, gdyby nie ognie płonące na wzniesieniu, na którym
budowano nowy zamek. Nikt uż dobrze nie wieǳiał, czy w wigilię Bożego Naroǳe-
nia palono te ognie dla gości, czy dla akiegoś starożytnego zwycza u, ale też i nikt ze
Zbyszkowych towarzyszów teraz o tym nie myślał — wszyscy bowiem chcieli znaleźć ak
na pręǳe ochronę w mieście.

Tymczasem zamieć zwiększała się coraz barǳie . Ostry i mroźny wiatr niósł niezmier- Zima
ne tumany śnieżne, targał drzewami, huczał, szalał, podrywał całe zaspy, podnosił e w gó-
rę, skręcał, rozpylał, przykrywał nimi wozy, konie, ciął po twarzach podróżników akby
ostrym piaskiem — tłumił im oddech w piersiach i mowę. Głosu kołatek przytwierǳo-
nych do dyszlów nie było wcale słychać, natomiast w wyciu i poświście wichru oǳywały
się akieś głosy żałosne akby wycie wilcze, akby odległe rżenie koni, a czasem akby pełne
trwogi luǳkie wołanie o ratunek. Wyczerpane konie poczęły się spierać bokami o siebie
i iść coraz wolnie .

— He , kurniawa¹⁵⁶⁰ też to, kurniawa! — rzekł zdyszanym głosem Czech — szczęście,
panie, żeśmy pod miastem i że owe ognie się palą, bo inacze źle by było z nami.

— Kto w polu, temu śmierć — odrzekł Zbyszko — ale owo i ognia uż nie wiǳę.
— Bo tuman¹⁵⁶¹ taki, że i ogień nie prześwieci. A może rozmiotło drwa i węgle.
Na innych wozach rozmawiali także kupcy i rycerze, że kogo zamieć z dala od sieǳib

luǳkich ułapi, ten uż ǳwonów utro nie usłyszy. Lecz Zbyszko zaniepokoił się nagle
i rzekł:

— Nie da Bóg, aby tam Jurand był gǳie w droǳe.
Czech, lubo¹⁵⁶² całkiem za ęty wpatrywaniem się w stronę ognisk, usłyszawszy słowa

Zbyszka odwrócił ednak głowę i zapytał:
— To pan ze Spychowa miał z echać?
— Miał.
— Z panną?
— A ogień to ci naprawdę przesłoniło — odpowieǳiał Zbyszko.
I rzeczywiście płomień przygasł, ale natomiast na droǳe tuż przy koniach i saniach Pomoc

z awiło się kilku eźdźców.
— A czego następu esz? — zawołał czu ny Czech, chwyta ąc kuszę. — Kto wy?
— Luǳie książęcy, wysłani w pomoc podróżnym.
— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków.

¹⁵⁵⁹Wilia — Wigilia. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁰kurniawa — zadymka (z gwary góralskie , którą Sienkiewicz wykorzystywał do naśladowania ęzyka sta-

ropolskiego). [przypis edytorski]
¹⁵⁶¹tuman — mgła, tu: zawie a. [przypis edytorski]
¹⁵⁶²lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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— Prowadźcie do miasta! — ozwał się Zbyszko.
— Czy nikt z was nie ostał?
— Nikt.
— Skąd eǳiecie?
— Od Przasnysza.
— A więce podróżnych nie wiǳieliście po droǳe?
— Nie wiǳieliśmy. Ale może zna dą się na innych gościńcach.
— Na wszystkich luǳie szuka ą. Jedźcie za nami. Z echaliście z drogi! W prawo!
I zawrócili konie. Przez czas akiś słychać było tylko szum wichru.
— Siła¹⁵⁶³ gości w starym zamku? — spytał po chwili Zbyszko.
Na bliższy eźǳiec nie dosłyszawszy pochylił się ku niemu:
— Jako zaś mówicie, panie?
— Pytam, czy siła gości u księstwa?
— Po staremu: est dość!
— A ǳieǳica ze Spychowa nie ma?
— Nie ma, ale go czeka ą. Po echali też luǳie naprzeciw.
— Z kagankami?
— Zaśby tam wiatr pozwolił!
Lecz dale nie mogli rozmawiać, bo szum zamieci wzmógł się eszcze.
— Czyste diabelskie wesele! — ozwał się Czech.
Zbyszko ednak kazał mu milczeć i paskudnego imienia nie wywoływać.
— Nie wiesz to — rzekł — że w takie święta diabelska moc truchle e i że diabły Diabeł

w przeręble się chowa ą? Jednego raz pod Sandomierzem rybacy przed Wilią w nie-
woǳie¹⁵⁶⁴ znaleźli: trzymał szczupaka w pysku, ale ak go głos ǳwonów doszedł, zaraz
omdlał, oni zasie kĳami go tłukli aż do wieczerzy. Jużci wichura tęga est, ale to z Pana
Jezusowego pozwoleństwa, któren widać chce, żeby utrze szy ǳień był tym radośnie szy.

— Ba! Byliśmy tuż pod miastem, a wszelako gdyby nie ci luǳie, eźǳilibyśmy może
i do północka, gdyż użeśmy z drogi z echali — odpowieǳiał Głowacz.

— Bo ogień przygasł.
Tymczasem w echali ednak rzeczywiście do miasta. Zaspy śniegowe leżały tam w uli- Zima

cach eszcze większe, tak wielkie, że w wielu mie scach zakrywały niemal okna, z którego
to powodu błąǳąc za miastem, nie mogli do rzeć świateł. Ale natomiast wicher mnie
tu dawał się we znaki. Na ulicach były pustki, mieszczanie sieǳieli uż przy Wilii. Przed
niektórymi domami chłopcy z asłeczkami¹⁵⁶⁵ i z kozą śpiewali, mimo zamieci, kolędy.
Na rynku też było widać luǳi poowĳanych w grochowiny¹⁵⁶⁶ i uda ących niedźwieǳi,
ale w ogóle było pusto. Kupcy, którzy towarzyszyli Zbyszkowi i inne szlachcie w droǳe,
zostali w mieście, owi zaś echali dale do starego zamku, w którym mieszkał książę¹⁵⁶⁷
i który, ma ąc uż szyby szklane, za aśniał przed nimi wesoło mimo zawiei, gdy pod echali
bliże .

Zwoǳony most na rowie był spuszczony, gdyż dawne czasy litewskich napadów mi-
nęły, a Krzyżacy, przewidu ąc wo nę z królem polskim, sami szukali przy aźni księcia
mazowieckiego. Jeden z luǳi książęcych zadął w róg i wnet otworzono bramę. Było przy
nie kilkunastu łuczników, ale na murach i blankach¹⁵⁶⁸ ani żywe duszy, gdyż książę po-
zwolił strażom ze ść. Naprzeciw gości wyszedł stary Mrokota, który uż był przy echał
przed dwoma dniami, i powitawszy ich w imieniu księcia zaprowaǳił do izb, w których
mogli się przybrać godnie do stołu.

Zbyszko począł go zaraz wypytywać o Juranda ze Spychowa, ów zaś odrzekł, że go nie
ma, ale się go spoǳiewa ą, gdyż obiecał przecie przy echać, a gdyby był zachorzał mocnie ,
to dałby znać. Wysłali ednak naprzeciw kilkunastu eźdźców, bo takie zawiei na starsi
luǳie nie pamięta ą.

¹⁵⁶³siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁴niewód — sieć rybacka w formie stożkowatego worka ze skrzydłami do zagarniania ryb. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁵jasełka — tradyc a odgrywania przedstawień w Wigilię Bożego Naroǳenia, kolędowanie. [przypis edytor-

ski]
¹⁵⁶⁶grochowiny — słoma z wymłóconego grochu. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁷Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
¹⁵⁶⁸blanki — zwieńczenie muru obronnego. [przypis edytorski]
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— To może niezadługo tu będą.
— Wiera¹⁵⁶⁹, że niezadługo. Księżna kazała postawić dla nich miski przy wspólnym

stole.
Więc Zbyszko, choć zawsze strach mu było trochę Juranda, uradował się w sercu

i mówił sobie: „Choćby też nie wiem, co czynił, tego nie odrobi, że to żona mo a przy eż-
dża, mo a niewiasta, mo a Danuśka na milsza!” I gdy sobie to powtarzał, ledwie własnemu
szczęściu mógł uwierzyć. Po czym pomyślał, że może mu tam uż wszystko wyznała, mo-
że go prze ednała i uprosiła, żeby ą zaraz oddał. „Po prawǳie, to i cóż ma lepszego do
zrobienia? Jurand est chłop mądry i wie, że choćby mi e bronił, to ą i tak wezmę, bo
mo e prawo mocnie sze”. Tymczasem przebiera ąc się, rozmawiał z Mrokotą, wypytu ąc
o zdrowie księcia, a szczególnie księżny, którą eszcze od bytności w Krakowie pokochał
ak matkę. Rad też był dowieǳiawszy się, że w zamku wszyscy zdrowi i weseli, chociaż
księżna wielce po swo e miłe śpiewaczce tęskniła.

Grywa e teraz na luteńce Jagienka, którą księżna dość lubi, ale uż nie tak.
— Jaka Jagienka? — zapytał ze zǳiwieniem Zbyszko.
— Jagienka z Długolasu, wnuczka starego pana z Długolasu. Gładka¹⁵⁷⁰ ǳiewka,

w które się ów Lotaryńczyk rozkochał.
— To pan de Lorche tu est?
— Gǳie by miał być? Przecie z leśnego dworca tu przy echał i sieǳi, bo mu dobrze.

Nie brak naszemu księciu nigdy gości.
— Rad go obaczę, bo to rycerz, któremu w niczym nie przyganić¹⁵⁷¹.
— I on też was miłu e. Ale uż chodźmy, gdyż księstwo wraz do stołu zasiędą.
I poszli. W sali stołowe w dwóch kominach paliły się wielkie ognie, nad którymi

czuwali pachołkowie, i roiło się uż od gości i dworzan. Książę wszedł pierwszy w towa-
rzystwie wo ewody i kilku przybocznych. Zbyszko pochylił mu się do kolan, a następnie
ucałował ego rękę.

On zaś ścisnął go za głowę, następnie odwiódłszy go nieco na stronę, rzekł:
— Juści o wszystkim wiem. Mruczno mi było¹⁵⁷² z początku, żeście to bez mego po-

zwoleństwa uczynili, ale po prawǳie nie było czasu, bom a w oną porę był w Warszawie,
gǳie i święta chciałem przepęǳić. Wiadoma wreszcie rzecz, iż ak się niewiasta czego
chyci¹⁵⁷³, to się i nie przeciw, bo nic nie wskórasz. Księżna pani wam życzy ak matka,
a i a zawdy¹⁵⁷⁴ wolę e dogoǳić niż się przeciwić, z takowe przyczyny, aby zaś smutku
i płakania e oszczęǳić.

Zbyszko pochylił się po raz wtóry do kolan książęcych.
— Da Bóg wasze książęce miłości odsłużyć.
— Chwalić Jego imię, żeś uż zdrów. Powieǳże księżnie, akom cię życzliwie przy ął,

to się niewiasta ucieszy! Boga mi! Je uciecha — mo a uciecha! Jurandowi za tobą dobre
słowo też rzeknę i tak myślę, że pozwoleństwo da, bo on też księżnę miłu e.

— Choćby i nie chciał dać, to mo e prawo pierwsze.
— Two e prawo pierwsze i musi się zgoǳić, ale błogosławieństwa może wam umknąć.

Przemocą mu tego nikt nie wydrze, a bez roǳicielskiego błogosławieństwa nie masz
i boskiego.

Zatroskał się Zbyszko, usłyszawszy te słowa, gdyż dotąd o tym nie pomyślał. W te
chwili ednak weszła księżna z Jagienką z Długolasu i z innymi dwórkami, więc skoczył
pokłonić się pani, ona zaś powitała go eszcze łaskawie od księcia i zaraz poczęła mu mówić
o spoǳiewanym przy eźǳie Juranda. Oto misy dla nich zastawione, a luǳie wysłani, by
ich przeprowaǳić wśród zamieci. Z wieczerzą wigilĳną czekać uż dłuże nie podobna, bo
pan tego nie lubi, ale oni pewnie z adą, nim wieczerza się skończy.

— Co do Juranda — mówiła księżna — bęǳie wedle natchnienia Bożego. Albo mu
powiem ǳiś wszystko, albo utro po pasterce, a książę też przyobiecał, że swo e słowo

¹⁵⁶⁹wiera (daw.) — wierzę, że… [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁰gładki (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
¹⁵⁷¹przyganić (daw.) — skrytykować. [przypis edytorski]
¹⁵⁷²mruczno mi było (daw.) — byłem niezadowolony. [przypis edytorski]
¹⁵⁷³chycić się czegoś — uchwycić się akiegoś zamiaru, zdecydować się na coś. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁴zawdy a. zawżdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]
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dołoży. Zawzięty bywa Jurand, ale nie dla tych, których miłu e, i nie dla tych, którym
powinien.

Tu poczęła mówić Zbyszkowi, ak się ma z teściem zachować, by go, broń Boże, nie
urazić i do zawziętości nie przywieść. Była w ogóle dobre myśli, ale kto by lepie znał
świat i patrzył bystrze od Zbyszka, ten zauważyłby w słowach e pewien niepokó . Może
było tak dlatego, że pan ze Spychowa nie był w ogóle człowiek łatwy, a może też poczęła
się księżna trwożyć nieco tym, że ich tak długo nie było widać. Wie a¹⁵⁷⁵ stawała się na
dworze coraz okrutnie sza i wszyscy mówili, że kogo w szczerym polu złapie, ten może
i zostać; księżnie ednakże przychoǳiło do głowy i inne przypuszczenie: mianowicie, że
Danuśka wyznała o cu, iż est uż ślubem ze Zbyszkiem połączona, a ów, obraziwszy się,
postanowił wcale do Ciechanowa nie przy eżdżać. Nie chciała ednak pani zwierzyć się
Zbyszkowi z tych myśli, a nawet nie było na to i czasu, gdyż pachołcy poczęli wnosić adło
i zastawiać e na stole. Zdążył wszelako Zbyszko pod ąć ą eszcze pod nogi i zapytać:

— A eśli przy adą, to akoże bęǳie, miłościwa pani? Mówił mi Mrokota, że dla
Juranda est osobna izba, gǳie też i dla giermków zna ǳie się siano na posłanie. Ale
akoże bęǳie?…

A księżna poczęła się śmiać i uderzywszy go z lekka rękawicą po twarzy, rzekła:
— Cicha ! Czegóż? Wiǳicie go!
I odeszła ku księciu, przed którym rękoda ni¹⁵⁷⁶ wysunęli uż krzesło, aby mógł na nim

zasiąść. Przedtem ednak eden z nich podał mu płaską misę, pełną cienko pokra anego
placka i opłatków, którymi książę miał się ǳielić z gośćmi, dworzany i służbą. Drugą
podobną trzymał dla księżny piękny wyrostek¹⁵⁷⁷, syn kasztelana¹⁵⁷⁸ sochaczewskiego.
Po przeciwne stronie stołu stał ksiąǳ Wyszoniek, który miał błogosławić ustawioną na
pachnącym sianie wieczerzę. A wtem we drzwiach ukazał się człowiek pokryty śniegiem
i począł wołać głośno:

— Miłościwy panie!
— Czego? — rzekł książę, nierad¹⁵⁷⁹, iż mu przerywa ą obrządek.
— Na Raǳanowskim gościńcu całkiem przysypało akichś podróżnych. Luǳi nam Niebezpieczeństwo

trzeba więce , by ich odgrześć¹⁵⁸⁰.
Zlękli się, usłyszawszy to, wszyscy, zatrwożył się książę i zwróciwszy się do kasztelana

sochaczewskiego, zakrzyknął:
— Konnych z łopatami żywo.
Po czym do zwiastuna nowiny:
— Wiela przysypanych?
— Nie moglim zmiarkować. Dmie okrutnie. Są konie i wozy. Znaczny poczet.
— Nie wiecie, czy zaś?
— Luǳie mówią: ǳieǳica ze Spychowa.

  
Zbyszko, usłyszawszy nieszczęsną nowinę, nie pyta ąc nawet i o pozwolenie księcia, sko-
czył do sta en i kazał konie siodłać. Czech, który ako szlachetnie uroǳony giermek
zna dował się z nim na sali, zaledwie zdołał wrócić do izby i przynieść ciepłą lisiurę¹⁵⁸¹;
nie próbował ednakże młodego pana wstrzymywać, gdyż ma ąc z przyroǳenia¹⁵⁸² ro-
zum tęgi, wieǳiał, że wstrzymywanie na nic się nie przyda, a mitręga¹⁵⁸³ może okazać
się zgubną. Siadłszy na drugiego konia, pochwycił eszcze w bramie od odźwiernego kil-
ka pochodni i wnet ruszyli razem z książęcymi ludźmi, których wartko sprawił¹⁵⁸⁴ stary

¹⁵⁷⁵wieja — zawie a, zadymka. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁶rękodajny (daw.) — sługa. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁷wyrostek (daw.) — chłopak. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁸kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na

terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁹nierad (daw.) — niezadowolony. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁰odgrześć (daw.) — odgrzebać. [przypis edytorski]
¹⁵⁸¹lisiura (daw.) — płaszcz podbity lisim futrem. [przypis edytorski]
¹⁵⁸²z przyroǳenia (daw.) — z natury. [przypis edytorski]
¹⁵⁸³mitręga — tu: marnowanie czasu, zwlekanie. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁴sprawić (daw.) — przygotować, zorganizować. [przypis edytorski]
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kasztelan¹⁵⁸⁵. Za bramą ogarnęły ich nieprzebite ciemności ale wichura wydawała się im
mnie sza. Byliby może zaraz za miastem zbłąǳili, gdyby nie ów człowiek, który pierwszy
dał znać o wypadku, a który teraz prowaǳił ich tym szybcie i pewnie , że miał przy sobie
psa uż poprzednio z drogą obeznanego. Na otwartym polu wicher począł znowu siec ich Wiatr
ostro po twarzach, głównie ednak dlatego, że echali w cwał. Gościniec był kopny¹⁵⁸⁶,
mie scami zaś tak zawiany, że trzeba było zwalniać, gdyż konie zapadały po brzuchy. Lu-
ǳie książęcy pozapalali pochodnie, kaganki i echali wśród dymu i płomieni, w które
wiatr dął z taką siłą, akby e chciał oderwać od smolnych szczap i ponieść na pola i bory.
Droga była daleka — minęli osady bliższe Ciechanowa, a następnie Nieǳborz, po czym
skierowali się w stronę Raǳanowa. Za Nieǳborzem burza poczęła ednak uciszać się
rzeczywiście. Uderzenia wichru stały się słabsze i nie niosły uż w sobie całych tumanów
śnieżnych. Niebo po aśniało. Z góry sypał eszcze czas akiś śnieg, ale wkrótce ustał. Po-
tem tu i owǳie w szczelinach chmur błysnęła gwiazda. Konie poczęły parskać — eźdźcy
odetchnęli swobodnie . Gwiazd przybywało z każdą chwilą i brał mróz. Po upływie kilku
pacierzy uciszyło się zupełnie.

Pan de Lorche, który echał obok Zbyszka, ął¹⁵⁸⁷ go pocieszać, mówiąc, że nieza-
wodnie Jurand w chwili niebezpieczeństwa myślał przede wszystkim o ocaleniu córki i że
choćby wszystkich odkopali zmarzłych, ą zna dą niezawodnie żywą, a może i śpiącą pod
skórami. Ale Zbyszko mało go rozumiał, a wreszcie nie miał i czasu go słuchać, gdyż po
nie akie chwili przewodnik adący na przeǳie skręcił z gościńca.

Młody rycerz wysunął się naprzód i począł pytać:
— Czemu zbaczamy?
— Bo ich nie na gościńcu zasypało, eno tam, hen! Wiǳicie, panie, ten olszniak¹⁵⁸⁸?
To rzekłszy, ukazał ręką ciemnie ące w dali zarośla, które można było do rzeć na białe

płaszczyźnie śniegowe , gdyż chmury odsłoniły tarczę księżyca i noc stała się widna.
— Widać z echali z gościńca.
— Z echali z gościńca i eźǳili w kółko wedle¹⁵⁸⁹ rzeki. W czasie wiei¹⁵⁹⁰ i zadymki

łatwo się taka rzecz przygoǳi. Jeźǳili i eźǳili, póki konie nie ustały.
— Jakożeście ich znaleźli?
— Pies doprowaǳił.
— W pobliżu nie ma akich chat?
— Są, ale po tamte stronie rzeki. Tu zaraz Wkra.
— W konie! — zawołał Zbyszko.
Ale rozkazać było łatwie niż rozkaz wykonać, bo akkolwiek brał ostry mróz, na łące

ednak leżał śnieg niezamarzły eszcze, sypki, świeżo nawiany i głęboki, w którym konie
zapadały wyże kolan; musieli więc posuwać się z wolna. Nagle doszło ich szczekanie psa,
wprost zaś przed nimi zama aczył gruby i garbaty pień wierzby, nad którym połyskiwała
w świetle księżyca korona bezlistnych prętów.

— Tamci są dale — rzekł przewodnik — w pobliżu olszniaka; ale i tu coś musi być.
— Jest zaspa pod wierzbą. Poświećcie!
Kilku luǳi książęcych zsiadło z koni i poczęło świecić pochodniami, po czym zaraz

eden zawołał:
— Człowiek pod śniegiem! Widać głowę, ot tu!
— Jest i koń! — zawołał zaraz drugi.
— Odkopać!
Łopaty poczęły zanurzać się w śnieg i odrzucać go na obie strony.
Po chwili u rzano sieǳącą pod drzewem postać luǳką ze schyloną na piersi głową

i czapką głęboko zasuniętą na twarz. Jedna ręka trzymała le ce konia, który leżał obok
z nozdrzami zarytymi w śnieg. Widocznie człowiek od echał od orszaku, może dlatego,

¹⁵⁸⁵kasztelan — średniowieczny urzędnik, odpowieǳialny za ściąganie podatków, obronę i sądownictwo na
terenie kasztelanii, to est ednostki administracy ne średniego szczebla. [przypis edytorski]

¹⁵⁸⁶kopny — zasypany śniegiem, trudny do prze ścia. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁸olszniak (daw.) — zaga nik olchowy. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁹wedle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
¹⁵⁹⁰wieja — zawie a, zamieć. [przypis edytorski]
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by dostać się pręǳe do mieszkań luǳkich i sprowaǳić pomoc, a gdy koń mu padł,
wówczas schronił się pod wierzbę po stronie przeciwne od wiatru — i tam skrzepł¹⁵⁹¹.

— Poświeć! — zawołał Zbyszko.
Pachołek przysunął pochodnię do twarzy zmarzłego, ale rysów trudno było zrazu ro-

zeznać. Dopiero gdy drugi pachoł uniósł pochyloną głowę do góry, ze wszystkich piersi
wyrwał się eden okrzyk:

— Pan ze Spychowa!
Zbyszko kazał go porwać dwom luǳiom i ratować w na bliższe chacie, sam zaś nie

tracąc chwili, skoczył wraz z pozostałą służbą i przewodnikiem na ratunek reszty orszaku.
Po droǳe myślał, że tam zna ǳie Danuśkę, żonę swo ą, może nieżywą — i wypierał
ostatni dech z konia, który buchał się w śniegu po piersi. Szczęściem nie było uż daleko
— na wyże kilka sta ań¹⁵⁹². Z ciemności ozwały się głosy: „Bywa !” — luǳi, którzy
poprzednio zostali przy zasypanych. Zbyszko dopadł i zeskoczył z konia:

— Do łopat!
Dwo e sani było uż odkopanych przez tych, którzy pozostali na straży. Konie i luǳie Śmierć

w nich zmarzli bez ratunku. Gǳie są inne zaprzęgi, można było poznać po pagórkach
śnieżnych, chociaż nie wszystkie sanie były całkiem pokryte. Przy niektórych widać było
konie, brzuchami wsparte o zaspy, rwące się akby do biegu, zakrzepłe w ostatnim wysi-
leniu. Przed edną parą stał człowiek z ǳidą w ręku, zanurzony po pas w śniegu, nieru-
chomy ak słup; w dalszych pachołkowie pomarli przy koniach, trzyma ąc e przy pysku.
Śmierć ich zaskoczyła widocznie w chwili, gdy chcieli wydobywać konie ze śnieżnych
zawałów. Jeden zaprząg na samym końcu orszaku całkiem był nie przysypany. Woźnica
sieǳiał skulony na przeǳie z rękoma przy uszach, zaś w tyle leżało dwóch luǳi; długie
rzuty śniegowe nawiane w poprzek ich piersi łączyły się z zaspą leżącą obok i przykry-
wały ich ak pościel, a oni zdawali się spać cicho i spoko nie. Lecz inni poginęli, walcząc
do ostatka z zawie ą, albowiem skrzepli w postawach pełnych wysilenia. Kilka sań by-
ło wywróconych; u niektórych połamane dyszle. Łopaty odkrywały co chwila grzbiety
końskie wyprężone ak łuki lub łby wbite zębami w śnieg, luǳi w saniach i obok sań —
lecz na żadnych nie znaleziono niewiast. Zbyszko chwilami pracował łopatą, aż pot zlewał
mu czoło; chwilami świecił w oczy trupom z bĳącym sercem, czy nie u rzy mięǳy nimi
kochane twarzy — wszystko na próżno! Płomień oświecał tylko groźne wąsate twarze
spychowskich zabĳaków — ni Danusi, ni żadne inne niewiasty nie było nigǳie.

— Co to est? — pytał się siebie ze zdumieniem młody rycerz.
I wołał na luǳi pracu ących opodal, pyta ąc czy czego nie odkryli; lecz ci odkrywali

samych mężów. Wreszcie robota była skończona. Pachołkowie pozaprzęgali do sani wła-
sne konie i siadłszy na kozły, ruszyli z trupami ku Nieǳborzu, by tam w ciepłym dworze
próbować eszcze, czyli którego ze zmarłych nie bęǳie można przywrócić do życia. Zbysz-
ko z Czechem i dwoma ludźmi pozostał. Na myśl mu przyszło, że może sanie z Danusią
odłączyły się od orszaku; może Jurand, eśli, ak należało się spoǳiewać, zaprzężone były
w konie na lepsze, kazał im echać naprzód; a może zostawił e gǳie przy chacie po dro-
ǳe. Zbyszko sam nie wieǳiał, co ma począć; w każdym razie chciał przepatrzyć pobliskie
zaspy, olszniak, a potem nawrócić i szukać po gościńcu.

Ale w zaspach nie znaleziono nic. W olszniaku błysnęły im eno¹⁵⁹³ kilkakroć świecz-
ki¹⁵⁹⁴ wilcze, nigǳie ednak nie trafili na ślady luǳi i koni. Łąka, mięǳy olszniakiem
a gościńcem lśniła się teraz w blasku księżyca i na białe , smutne e powierzchni widać
było wprawǳie z dala tu i ówǳie kilka ciemnie szych plam, ale były to także wilki, które
za zbliżeniem się luǳi poczynały szybko umykać.

— Wasza miłość! — rzekł wreszcie Czech — próżno tu eźǳim i szukamy, bo panny
ze Spychowa nie było w orszaku.

— Na gościniec! — odpowieǳiał Zbyszko.

¹⁵⁹¹skrzepnąć — zamarznąć. [przypis edytorski]
¹⁵⁹²staje a. stajanie — dawna miara odległości (etymologicznie: dystans, po przebiegnięciu którego koń musi

się zatrzymać i odpocząć). [przypis edytorski]
¹⁵⁹³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁹⁴świeczki — tu: ślepia. [przypis edytorski]
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— Nie zna ǳiem i na gościńcu. Patrzałem a dobrze, czy na których saniach nie było
akowych łubów¹⁵⁹⁵, a w nich białogłowskich¹⁵⁹⁶ przyoǳiewków. Nie było nic. Panna
ostała w Spychowie.

Zbyszka uderzyła trafność te uwagi, więc odrzekł:
— Da Bóg, aby tak było, ako mówisz.
A Czech poszedł eszcze głębie po rozum do głowy:
— Gdyby była gǳie w saniach, starszy pan nie byłby od nie od echał, albo od eż-

dża ąc, wziąłby ą przed siebie na koń i bylibyśmy ą przy nim znaleźli.
— Jedźmy tam eszcze raz — rzekł Zbyszko zaniepoko onym głosem.
Na myśl bowiem przyszło mu, że może tak i było, ak mówił Czech. Nuż nie szukali

dość starannie! Nuż Jurand wziął przed siebie na konia Danusię, a potem, gdy koń padł,
Danusia odeszła od o ca, chcąc znaleźć dla niego akowąś pomoc. W takim razie mogła
zna dować się gǳie pod śniegiem w pobliżu.

Ale Głowacz, akby odgadłszy te myśli, powtórzył:
— W takim razie znalazłby się na saniach przyoǳiewek, boć nie echałaby na dwór

eno w tych szatach, które na sobie miała.
Mimo te słuszne uwagi po echali ednakże pod wierzbę — ale ni pod nią, ni na

sta e¹⁵⁹⁷ wokoło nie znaleźli nic. Juranda uż byli zabrali luǳie książęcy do Nieǳborza
i wokół było pusto zupełnie. Czech zauważył eszcze, że pies, który biegł przy przewodni-
ku i który znalazł Juranda, byłby znalazł i panienkę. Wówczas Zbyszko odetchnął, nabrał
bowiem niemal pewności, że Danusia została w domu. Umiał nawet zdać sobie sprawę,
dlaczego się tak stało: oto Danusia widocznie wyznała wszystko o cu, ów zaś, nie zgo-
ǳiwszy się na małżeństwo, umyślnie ostawił ą w domu, sam zaś przy echał wytoczyć
sprawę przed księcia i szukać ego wstawiennictwa do biskupa. Na tę myśl Zbyszko nie
mógł oprzeć się uczuciu pewne ulgi, a nawet i radości, gdyż zrozumiał, że wraz ze śmiercią
Juranda znikły wszelkie przeszkody. „Jurand nie chciał, ale Pan Jezus chciał — rzekł sobie
młody rycerz — i wola boska zawsze mocnie sza”. Teraz echać mu tylko do Spychowa
i brać Danuśkę ak swo ą, a potem eno ślub spełnić, który też na samym pograniczu
łatwie szy był do spełnienia niż w dalekim Bogdańcu. „Wola boska! wola boska!” — po-
wtarzał sobie w duszy. Nagle ednak zawstyǳił się te prędkie radości i zwróciwszy się
do Czecha, rzekł:

— Juści mi go żal i głośno to przyświadczam¹⁵⁹⁸.
— Luǳie mówili, że Niemcy bały się go ak śmierci — odrzekł giermek.
Po chwili zaś zapytał: Wrócim teraz do zamku?
— Przez Nieǳbórz — odpowieǳiał Zbyszko.
Jakoż wstąpili do Nieǳborza i za echali przede dwór, w którym przy ął ich stary

ǳieǳic Żelech. Juranda uż nie znaleźli, lecz Żelech powieǳiał im dobrą nowinę:
— Tarli go tu śniegiem, ledwie nie do kości — rzekł — i wino mu wlewali w gębę,

a potem parzyli go w łaźni, gǳie też począł i dychać.
— Ży e? — zapytał z radością Zbyszko, który na tę wieść zapomniał o swoich wła-

snych sprawach.
— Ży e, ale czy wyży e, Bóg wie, bo dusza nierada z pół drogi wracać.
— Czemu zaś go powieźli?
— Bo przysłali od księcia. Co było pierzyn w domu, to go nimi przykryli i powieźli.
— A nie powiadał o córce nic?
— Ledwie że zaczął dychać; mowy nie oǳyskał.
— A inni?
— A inni u Boga uż za piecem. Nie będą niebożęta na pasterce, chyba na te , którą

sam Pan Jezus w niebie odprawi.
— Żaden nie ożył?

¹⁵⁹⁵łuby — kosze; tu: bagaż podróżny. [przypis edytorski]
¹⁵⁹⁶białogłowa (daw.) — kobieta. [przypis edytorski]
¹⁵⁹⁷staje a. stajanie — dawna miara odległości (etymologicznie: dystans, po przebiegnięciu którego koń musi

się zatrzymać i odpocząć). [przypis edytorski]
¹⁵⁹⁸przyświadczać (daw.) — przyznawać. [przypis edytorski]
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— Żaden. Chodźcie do izby, miast w sieni rozmawiać. A eśli chcecie ich wiǳieć, to
leżą wedle¹⁵⁹⁹ ognia w czeladne ¹⁶⁰⁰. Chodźcie do izby.

Lecz oni spieszyli się i nie chcieli we ść, choć stary Żelech ciągnął ich, bo rad ła-
pał luǳi, aby z nimi „ugwarzyć¹⁶⁰¹”. Mieli eszcze z Nieǳborza do Ciechanowa szmat
drogi i Zbyszka paliło ak ogniem, by co pręǳe zobaczyć Juranda i czegoś się od niego
dowieǳieć.

Jechali więc, ak mogli, spiesznie po zawianym gościńcu. Gdy przy echali, było uż po
północy i pasterka kończyła się właśnie w zamkowe kaplicy. Do uszu Zbyszka doszedł
ryk wołów i beczenie kóz, które to głosy udawali wedle starego zwycza u pobożni, na
pamiątkę tego, że Pan uroǳił się w sta ence. Po mszy przyszła do Zbyszka księżna¹⁶⁰²
z twarzą stroskaną, pełną przestrachu i poczęła wypytywać:

— A Danuśka?
— Nie masz e . Zali¹⁶⁰³ Jurand nie przemówił, bo ako słyszałem, ży e?
— Jezusie miłosierny!… Kara to boska i gorze¹⁶⁰⁴ nam! Nie przemówił ci Jurand i leży

ak drewno.
— Nie bó cie się, miłościwa pani. Danuśka ostała w Spychowie.
— Skąd wiesz?
— Bo w żadnych saniach ni śladu przyoǳiewku. Nie byłby ci e przecie wiózł w edne

kożuszynie.
— Prawda, ak mi Bóg miły!
I wnet oczy poczęły e błyskać radością, a po chwili zawołała:
— He ! Jezusiczku, coś się ǳiś naroǳił, nie gniew widać Twó , eno błogosławieństwo

est nad nami.
Zastanowiło ą ednak przybycie Juranda bez ǳiewczyny, więc pytała dale :
— Czemu by zaś miał ą ostawiać?
Zbyszko wyłuszczył e swo e domysły. Wydały się e one słuszne, ale nie prze mowały

e zbytnią obawą.
— Bęǳie nam teraz Jurand życie zawǳięczał — rzekła — a po prawǳie, to i tobie,

boś i ty eźǳił go odgrzebywać. Już by też kamień chyba w piersi miał, żeby się dłuże
upierał! Jest też w tym dla niego i przestroga boska, by z Sakramentem świętym nie
wo ował. Jak tylko się obaczy¹⁶⁰⁵ a przemówi, zaraz mu to powiem.

— Trzeba, żeby się pierwe ¹⁶⁰⁶ obaczył, gdyż eszcze nie wiadomo, dlaczego Danuśki
nie wziął. A nuż chora?

— Nie powiada byle czego! I tak mi markotno¹⁶⁰⁷, że e nie ma. Żeby była chora, to
by e nie od echał!

— Prawda! — rzekł Zbyszko.
I poszli do Juranda. W izbie gorąco było ak w łaźni i widno zupełnie, gdyż na kominie

paliły się ogromne kłody sosnowe. Ksiąǳ Wyszoniek czuwał nad chorym, który leżał
na łożu pod niedźwieǳimi skórami, z twarzą bladą, z polepionymi od potu włosami
i z zamkniętymi oczyma. Usta miał otwarte i robił piersiami akby z trudem, ale tak
silnie, że aż skóry, którymi był nakryty, podnosiły się i opadały od oddechu.

— Jakoże est? — spytała księżna.
— Wlałem mu ǳbaniec grzanego wina w gębę — odrzekł ksiąǳ Wyszoniek —

i poty na niego przyszły.
— Śpi czy nie śpi?
— Może i nie śpi, bo bokami okrutnie robi.
— A próbowaliście do niego gadać?
— Próbowałem, ale nie odpowiada nic i tak myślę, że przed świtaniem nie przemówi.

¹⁵⁹⁹wedle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁰czeladna — izba, w które przebywała czeladź (służba). [przypis edytorski]
¹⁶⁰¹ugwarzyć (daw.) — porozmawiać. [przypis edytorski]
¹⁶⁰²Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁶⁰³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁴gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁵obaczyć się — tu: do ść do zmysłów. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁶pierwej (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁷markotno — smutno. [przypis edytorski]
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— Bęǳiem czekać świtania — rzekła księżna.
Ksiąǳ Wyszoniek ął¹⁶⁰⁸ nalegać, by udała się na spoczynek, ale ona nie chciała go słu-

chać. Choǳiło e zawsze i we wszystkim o to, by dorównać w cnotach chrześcĳańskich,
a zatem i w doglądaniu chorych, zmarłe królowe Jadwiǳe, i odkupić swymi zasługami
duszę o ca; nie pomĳała więc żadne sposobności, by w chrześcĳańskim od wieków kra u
okazać się gorliwszą od innych i tym zatrzeć pamięć, że uroǳiła się w pogaństwie.

A oprócz tego paliła ą chęć, by dowieǳieć się czegoś z ust Juranda o Danusi, nie była
bowiem zupełnie o nią spoko na. Siadłszy więc przy ego łożu, poczęła odmawiać różaniec,
a następnie i drzemać. Zbyszko, który nie był eszcze zupełnie zdrów, a w dodatku struǳił
się nad miarę azdą nocną, poszedł wkrótce za e przykładem i po upływie goǳiny posnęli
obo e tak mocno, że byliby może dospali do białego dnia, gdyby nie to, że o świtaniu
obuǳił ich głos ǳwonka z zamkowe kaplicy.

Ale głos ów rozbuǳił i Juranda, który otworzył oczy, siadł nagle na łożu i ął rozglądać
się wokół, mruga ąc przy tym oczyma.

— Pochwalony Jezus Chrystus!… Jakoże wam? — rzekła księżna.
Lecz on widocznie nie oprzytomniał eszcze, gdyż patrzał na nią, akby e nie pozna-

wał, i po chwili zawołał:
— Bywa ! bywa ! rozkopać zaspę!
— W imię Boże: użeście w Ciechanowie! — ozwała się znów pani.
Jurand zaś zmarszczył czoło ak człowiek, który z trudem zbiera myśli, i odrzekł:
— W Ciechanowie?… ǲiecko czeka i… księstwo… Danuśka! Danuśka!…
I nagle, zamknąwszy oczy, upadł znów na wezgłowie. Zbyszko i księżna zlękli się, czy

nie umarł, lecz w te same chwili piersi ego poczęły się poruszać głębokim oddechem
ak u człowieka, którego pochwycił twardy sen.

O ciec Wyszoniek przyłożył palec do ust i dał znak ręką, by go nie buǳić, po czym
szepnął:

— Może tak prześpi cały ǳień.
— Tak, ale co on mówił? — zapytała księżna.
— Mówił, że ǳiecko czeka w Ciechanowie — odpowieǳiał Zbyszko.
— Bo się nie opamiętał — ob aśnił ksiąǳ.

  
O ciec Wyszoniek obawiał się nawet, czy i po powtórnym rozbuǳeniu nie chwyci Juranda
dur¹⁶⁰⁹ i nie ode mie mu na długo przytomności. Tymczasem obiecał księżnie i Zbyszkowi,
że im da znać, gdy stary rycerz przemówi, a po ich ode ściu sam udał się na spoczynek.
Jakoż Jurand rozbuǳił się dopiero w drugie święto¹⁶¹⁰ przed samym południem, ale za
to zupełnie przytomny. Księżna¹⁶¹¹ i Zbyszko byli przy tym obecni, więc on, siadłszy na
łożu, spo rzał na nią, poznał i rzekł:

— Miłościwa pani… Dlaboga, tom a w Ciechanowie?
— I przespaliście święto — odrzekła pani.
— Śniegi mnie przysypały. Kto mnie zratował?
— Ten rycerz: Zbyszko z Bogdańca. Pamiętacie, w Krakowie…
A Jurand popatrzył chwilę swoim zdrowym okiem na młoǳieńca i rzekł:
— Pamiętam… A gǳie Danuśka?
— Nie echała przecie z wami? — spytała z niepoko em księżna.
— Jakże miała ze mną echać, kiedy to a do nie echał?
Zbyszko i księżna spo rzeli po sobie w mniemaniu, że to eszcze gorączka mówi przez

usta Jurandowe, po czym pani rzekła:
— Ocknĳcie się, na miły Bóg! Nie było-li z wami ǳiewczyny?
— ǲiewczyny? Ze mną? — spytał ze zdumieniem Jurand.

¹⁶⁰⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁶⁰⁹dur (daw.) — stan odurzenia, obłęd, choroba. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁰w drugie święto — w drugi ǳień świąt Bożego Naroǳenia. [przypis edytorski]
¹⁶¹¹Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
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— Bo wasi luǳie poginęli, ale e mięǳy nimi nie znaleźli. Czemuście ą ostawili
w Spychowie?

Ów zaś powtórzył eszcze raz, ale uż z trwogą w głosie:
— W Spychowie? Toć ona przy was, miłościwa pani, nie przy mnie!
— Przecie przysłaliście po nią do leśnego dworca luǳi i pismo!
— W imię O ca i Syna! — odpowieǳiał Jurand. — Zgoła¹⁶¹² po nią nie posyłałem.
Wówczas księżna przybladła nagle.
— Co to est? — rzekła — zali¹⁶¹³ wyście pewni, że przytomnie mówicie?
— Na miłosierǳie boskie, gǳie ǳiecko? — zawołał zrywa ąc się Jurand.
O ciec Wyszoniek, usłyszawszy to, wyszedł pospiesznie z izby, a księżna mówiła dale :
— Słucha cie: przybył poczet zbro ny i pisanie od was do leśnego dworca po Danuśkę. Porwanie

W piśmie było, że was belki w pożarze przytłukły… żeście na wpół oślepli i że chcecie
ǳiecko wiǳieć… Wzięli Danuśkę i po echali…

— Gorze¹⁶¹⁴! — zawołał Jurand. — Jako Bóg na niebie, tak ni ognia nĳakiego w Spy-
chowie nie było, ni a po nią nie posyłałem!

A wtem wrócił ksiąǳ Wyszoniek z listem, który podał Jurandowi, i zapytał:
— Nie waszego to księǳa pisanie?
— Nie wiem.
— A pieczęć?
— Pieczęć mo a. Co w piśmie stoi?
O ciec Wyszoniek odczytał pismo, Jurand słuchał, chwyta ąc się za włosy, po czym

rzekł:
— Pismo zmyślone!… pieczęć udana! Gorze¹⁶¹⁵ duszy mo e ! Chwycili mi ǳiecko

i zatracą!
— Kto?
— Krzyżaki!
— Rany boskie! Księciu trzeba ozna mić! Niech posłów śle do mistrza! — zawołała

pani. — Jezu miłosierny, ratu że ą i wspomaga !…
I to rzekłszy, wybiegła z krzykiem z izby. Jurand wyskoczył z łoża i począł gorączkowo

wciągać szaty na swó olbrzymi grzbiet. Zbyszko sieǳiał ak skamieniały, ale po chwili
zaciśnięte zęby ego poczęły zgrzytać złowrogo.

— Skąd wiecie, że Krzyżaki ą porwały? — zapytał ksiąǳ Wyszoniek.
— Na mękę Bożą przysięgnę!
— Czeka cie!… Może być. Przy eżdżali skarżyć się na was do leśnego dworca… Chcieli

pomsty na was…
— I oni ą porwali! — zawołał nagle Zbyszko.
To rzekłszy, wybiegł z izby i poskoczywszy do sta en, kazał zaprzęgać wozy i konie sio-

dłać, sam nie wieǳąc dobrze, dlaczego to czyni. Rozumiał tylko, że trzeba iść na ratunek
Danusi — i to zaraz — i aż do Prus — i tam wyrwać ą z wrogich rąk albo zginąć.

Po czym wrócił do komnaty, by powieǳieć Jurandowi, że oręż i konie zaraz będą
gotowe. Był pewien, że Jurand z nim po eǳie. W sercu wrzał mu gniew, ból i żal — ale
ednocześnie nie tracił naǳiei, zdawało mu się bowiem, że we dwóch z groźnym rycerzem
ze Spychowa potrafią wszystkiego dokazać — i że mogą się porwać choćby na całą potęgę
krzyżacką.

W izbie, prócz Juranda, o ca Wyszońka i pani, zastał także księcia¹⁶¹⁶ i pana de Lorche
oraz starego pana z Długolasu, którego książę, dowieǳiawszy się o sprawie, wezwał także
na naradę, a to dla ego rozumu i doskonałe zna omości Krzyżaków, u których przesieǳiał
długie lata w niewoli.

— Potrzeba poczynać roztropnie, by zaś zapalczywością nie zgrzeszyć i ǳiewki nie
zgubić — mówił pan z Długolasu. — Mistrzowi należy się zaraz poskarżyć i eśli W. Ks.
Mość da do niego pisanie, to a po adę.

¹⁶¹²zgoła (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
¹⁶¹³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁴gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁵gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁶Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
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— Pisanie dam i wy z nim po eǳiecie — rzekł książę. — Nie damy ǳiecku zginąć,
tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż. Mistrz boi się wo ny z królem polskim i choǳi mu
o to, by sobie i Semka¹⁶¹⁷, brata mego, i mnie z ednać… Jużci nie z ego rozkazania ą
porywano — i nakaże ą oddać.

— A eśli z ego rozkazania? — spytał ksiąǳ Wyszoniek.
— Chociaż to Krzyżak, więce w nim uczciwości niż w innych — odrzekł książę —

i akom wam rzekł, pręǳe by on mi teraz chciał wygoǳić niż mnie rozgniewać. Potęga
Jagiełłowa nie śmiech… He ! zalewali oni nam sadła za skórę, póki mogli, ale ninie¹⁶¹⁸
obaczyli się¹⁶¹⁹, że ak eszcze i my Mazury pomożem Jagielle, to bęǳie źle…

Lecz pan z Długolasu począł mówić:
— Prawda est. Krzyżaki po próżnicy niczego nie czynią; toteż tak miarku ę¹⁶²⁰, że

eśli ǳiewkę porwali, to eno¹⁶²¹ dlatego, by Jurandowi miecz z rąk wytrącić i alibo wykup
wziąć, alibo ą wymienić.

Tu zwrócił się do pana ze Spychowa:
— Kogo macie teraz z eńców?
— De Bergowa — odpowieǳiał Jurand.
— Znacznyż to kto?
— Wiǳi się¹⁶²², że znaczny.
Pan de Lorche, usłyszawszy nazwisko de Bergowa, począł o niego wypytywać i do-

wieǳiawszy się, o co iǳie, rzekł:
— To krewny hrabiego Geldrii¹⁶²³, wielkiego dobroǳie a Zakonu i z rodu Zakonowi

zasłużonego.
— Tak est — rzekł pan z Długolasu, przetłumaczywszy obecnym ego słowa. — De

Bergowowie wielkie piastowali dosto eństwa w Zakonie.
— A przecież Danveld i de Löwe okrutnie się o niego upominali — rzekł książę. —

Co który gębę otworzył, to mówił, że de Bergow musi być wolny. Jako Bóg w niebie, tak
niechybnie po to oni ǳiewkę porwali, by de Bergowa wydostać.

— Za czym ą i oddaǳą — rzekł ksiąǳ.
— Ale lepie by wieǳieć, gǳie est — rzekł pan z Długolasu. — Bo da my, że mistrz

spyta: komu mam rozkazać, by ą oddał? Cóż mu powiemy?
— Gǳie est? — rzekł głucho Jurand. — Nie trzyma ą oni e pewnie na pograniczu,

ze strachu, bym e nie odbił, eno gǳieś ą na dalekie mierze e¹⁶²⁴ wiślane albo morskie
wywieźli.

A Zbyszko rzekł:
— Zna ǳiem ą i odbĳem.
Lecz książę wybuchnął nagle tłumionym gniewem:
— Z dworca mo ego psubraty ą porwały, przeto i mnie pohańbiły, a tego im nie

daru ę, pókim żyw. Dość mi ich zdrad! dość napastliwości! Wole ¹⁶²⁵ każdemu wilkołaków
mieć za sąsiadów! Ale teraz musi mistrz tych komturów¹⁶²⁶ pokarać i ǳiewkę wrócić, a do
mnie posłów z przeprosinami słać. Inacze — wici¹⁶²⁷ roześlę!

Tu uderzył pięścią w stół i dodał:

¹⁶¹⁷Semko — Ziemowit IV (ok. –), książę płocki, prowaǳący samoǳielną politykę zagraniczną, znany
ako dobry administrator. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁸ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
¹⁶¹⁹obaczyć się (daw.) — zorientować się. [przypis edytorski]
¹⁶²⁰miarkować (daw.) — myśleć. [przypis edytorski]
¹⁶²¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁶²²wiǳi się (daw.) — wyda e się. [przypis edytorski]
¹⁶²³Geldria — prowinc a Holandii położona pomięǳy rzekami Ĳssel, Moza i Ren. [przypis edytorski]
¹⁶²⁴mierzeja — piaszczyste przedłużenie półwyspu, przen. wybrzeże. [przypis edytorski]
¹⁶²⁵wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
¹⁶²⁶komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się

krzyżacy. [przypis edytorski]
¹⁶²⁷wici — wezwanie na wo nę wysyłane w formie pęku powrozów lub gałązek (witek) wierzbowych. [przypis

edytorski]
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— O wa! Brat z Płocka pó ǳie za mną, i Witold¹⁶²⁸, i króla Jagiełłowa potęga. Dość
folgi¹⁶²⁹! Święty by cierpliwość przez nozdrza wyparsknął. Juże mi dość!

Umilkli wszyscy, czeka ąc z naradą, póki się w nim gniew nie uspokoi.
Anna Danuta zaś ucieszyła się, że książę bierze tak do serca sprawę Danusi, albo-

wiem wieǳiała, iż był cierpliwy, ale i zawzięty, i że gdy raz co przedsięweźmie, to uż nie
zaniecha, póki na swoim nie postawi. Po czym zabrał głos ksiąǳ Wyszoniek.

— Był niegdyś w Zakonie posłuch — rzekł — i żaden komtur nie śmiał bez pozwo-
leństwa kapituły¹⁶³⁰ i mistrzowego nic na swo ą rękę poczynać. Dlatego Bóg podał w ich
ręce kra e tak znaczne, że prawie ich nad wszelką inną ziemską potęgę wywyższył. Ale
teraz nie masz mięǳy nimi ni posłuchu, ni prawdy, ni uczciwości, ni wiary. Nic, eno
chciwość a złoba¹⁶³¹ taka, akoby wilkami, nie ludźmi byli. Jakże im słuchać przykazań
mistrza albo kapituły, skoroć i boskich nie słucha ą? Każdy na swoim zamku ako książę
uǳielny sieǳi — i eden drugiemu w złem pomaga. Poskarżym się mistrzowi — a oni
się zaprą¹⁶³². Mistrz każe im ǳiewkę oddać, a oni nie oddaǳą — albo też rzekną: „Nie
masz e u nas, bośmy e nie porywali”. Każe im przysiąc, to i przysięgną. Co tedy nam
robić?

— Co robić? — rzekł pan z Długolasu. — Niech Jurand eǳie do Spychowa. Jeśli
ą porwali dla okupu albo by ą na de Bergowa wymienić, to muszą dać znać i daǳą znać
nie komu innemu, eno Jurandowi.

— Porwali ą ci, którzy do leśnego dworca przy eżdżali — rzekł ksiąǳ.
— To ich mistrz pod sąd odda albo każe im pole Jurandowi dać¹⁶³³.
— Pole — zawołał Zbyszko — mnie muszą dać, bom a ich wpierw pozwał!
A Jurand od ął ręce od twarzy i zapytał:
— Którzy to byli w leśnym dworcu?
— Był Danveld i stary de Löwe, i dwóch braci: Gotyd i Rotgier — odpowieǳiał

ksiąǳ. — Skarżyli się i chcieli, by książę wam rozkazał de Bergowa z niewoli wypuścić.
Ale książę, dowieǳiawszy się od Fourcy’ego, że Niemcy to pierwsi was napadli, zgromił
ich i z niczym odprawił.

— Jedźcie do Spychowa — rzekł książę — bo oni tam się zgłoszą. Nie uczynili tego
dotąd dlatego, że Danveldowi giermek tego oto młodego rycerza ramię pokruszył, gdy im
pozwanie woził. Jedźcie do Spychowa, a ak się zgłoszą, to mnie dawa cie znać. Oni wam
ǳiecko za de Bergowa odeślą, ale a przeto pomsty nie poniecham, bo i mnie pohańbili
z dworca ą mo ego biorąc.

Tu gniew począł go chwytać na nowo, gdyż istotnie Krzyżacy wyczerpali wszelką ego
cierpliwość — i po chwili dodał:

— He ! dmuchali i dmuchali w ogień, ale w końcu pyski poparzą.
— Zaprą się! — powtórzył ksiąǳ Wyszoniek.
— Jak raz Jurandowi ozna mią, że ǳiewka u nich, to się nie będą mogli zaprzeć —

odpowieǳiał nieco niecierpliwie Mikoła z Długolasu. — Wierzę, że e na pograniczu
nie trzyma ą — i że, ako słusznie wymiarkował Jurand, do dalszych zamków albo na
morskie mierze e ą wywieźli, ale gdy bęǳie dowód, że to oni — to się przed mistrzem
nie zaprą.

A Jurand począł powtarzać akimś ǳiwnym i zarazem strasznym głosem:
— Danveld, Löwe, Gotyd i Rotgier…
Mikoła z Długolasu polecił eszcze wysłać bywałych¹⁶³⁴ a przebiegłych luǳi do Prus,

aby się w Szczytnie i Insborku wywieǳieli, czy Jurandówna tam est, a eśli nie, to dokąd
została wywieziona; po czym książę wziął kostur w rękę i wyszedł, by wydać odpowiednie
rozkazy, księżna zaś zwróciła się do Juranda, chcąc go dobrym słowem pokrzepić:

— Jakoże wam est? — spytała.

¹⁶²⁸Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹⁶²⁹folga — pobłażanie, łagodnie sze traktowanie. [przypis edytorski]
¹⁶³⁰kapituła — rada sprawu ąca właǳę w zakonie. [przypis edytorski]
¹⁶³¹złoba (daw.) — zło. [przypis edytorski]
¹⁶³²zaprzeć się — zaprzeczyć. [przypis edytorski]
¹⁶³³dać pole (daw.) — stanąć do po edynku. [przypis edytorski]
¹⁶³⁴bywały (daw.) — obyty w świecie, doświadczony. [przypis edytorski]
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Ów zaś przez chwilę nic nie odpowieǳiał, akby nie słyszał pytania, a potem nagle
rzekł:

— Jakoby mnie kto w dawną ranę ugoǳił.
— Ale ufa cie w miłosierǳie boskie; wróci Danuśka, eno im de Bergowa odda cie.
— Nie pożałowałbym im i krwi.
Księżna zawahała się, czyby mu zaraz o ślubie nie wspomnieć, ale pomyślawszy nie-

co, nie chciała przyrzucać nowego zmartwienia do ciężkich uż i tak nieszczęść Juranda
i przy tym ogarnął ą akiś strach. „Będą e szukali ze Zbyszkiem, niech mu Zbyszko przy
sposobności powie — rzekła sobie — a ninie¹⁶³⁵ w głowie by się mu mogło do reszty
pomieszać”. Więc wolała mówić o czym innym.

— Wy nas nie winu cie — rzekła. — Przy echali luǳie w waszych barwach, z pismem
z waszą pieczęcią ozna mu ącym, akoście chorzy, ako oczy wam gasną i ako na ǳiecko
raz eszcze spo rzeć chcecie. Jakże się było przeciwić i o cowego przykazania nie spełnić?

Jurand zaś pod ął ą pod nogi.
— Ja nikogo nie winu ę, miłościwa pani.
— I to wieǳcie, że Bóg ą wam odda, bo oko Jego est nad nią. Ześle on e po-

ratowanie, ako na ostatnich łowach zesłał, gdy srogi tur¹⁶³⁶ na nas uderzył — a Pan
Jezus natchnął Zbyszka, żeby nas bronił. Sam ci o mało nie stradał żywota i długo potem
chorzał, ale Danuśkę i mnie obronił, za co mu książę dał pas i ostrogi. Wiǳicie!… Ręka
boska est nad nią. Pewnie, że ǳiecka żal. Myślałam, że z wami przy eǳie, że ą obaczę,
na milszą, a tymczasem…

I głos e zadrżał, i łzy puściły się z oczu, a w Juranǳie tłumiona dotychczas rozpacz
zerwała się na chwilę, nagła i straszna ak wicher. Chwycił rękoma swe długie włosy,
a głową począł bić w belki ściany, ęcząc i powtarza ąc chrapliwym głosem:

— Jezu! Jezu! Jezu!…
Lecz Zbyszko skoczył ku niemu i potrząsnąwszy go z całą siłą za ramiona, zawołał:
— W drogę nam! Do Spychowa!

   
Czy to poczet? — zapytał nagle Jurand, ocknąwszy się za Raǳanowem z zamyślenia
akby ze snu.

— Mó — odpowieǳiał Zbyszko.
— A luǳie moi wszyscy poginęli?
— Wiǳiałem ich nieżywych w Nieǳborzu.
— Nie masz starych towarzyszów!
Zbyszko nie odrzekł nic i echali dale w milczeniu a szybko, gdyż chcieli ak na -

pręǳe być w Spychowie, spoǳiewa ąc się, że może zastaną tam akich wysłanników
krzyżackich. Na szczęście ich przyszły znów mrozy i drogi były przetarte, więc mogli
pośpieszać. Pod wieczór Jurand znów przemówił i począł wypytywać o owych braci za-
konnych, którzy byli w leśnym dworcu, a Zbyszko opowiadał mu wszystko — i o ich
skargach, i o od eźǳie, i o śmierci pana de Fourcy, i o postępku swego giermka, który
w tak straszny sposób pokruszył ramię Danvelda, a podczas tego opowiadania przypo-
mniała mu się i uderzyła go edna okoliczność, to est bytność owe niewiasty w leśnym
dworcu, która przywiozła od Danvelda balsamy go ące. Na popasie począł więc wypytywać Rozum
o nią i Czecha, i Sanderusa — ale oba nie wieǳieli dokładnie, co się z nią stało. Zdawało
im się, że od echała albo razem z tymi ludźmi, którzy przybyli po Danusię, albo wnet po
nich. Zbyszkowi przyszło teraz do głowy, że to mógł być ktoś nasłany w tym celu, aby
tych luǳi przestrzec na wypadek, gdyby Jurand zna dował się własną osobą we dworcu.
W takim razie nie podawaliby się za luǳi ze Spychowa, mogli zaś mieć przygotowane
akieś inne pismo, które by byli oddali księżnie zamiast zmyślonego Jurandowego listu.
Wszystko to było ułożone z piekielną zręcznością i młody rycerz, który dotychczas znał
Krzyżaków tylko z pola, po raz pierwszy pomyślał, że pięści na nich nie dość, ale że trzeba
umieć zmóc¹⁶³⁷ ich i głową. Myśl ta była mu przykra, albowiem ego ogromny żal i ból

¹⁶³⁵ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
¹⁶³⁶tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹⁶³⁷zmóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]
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zmieniły się w nim przede wszystkim w żąǳę walki i krwi. Nawet ratunek dla Danusi
przedstawiał mu się ako szereg bitew kupą lub w po edynkę; tymczasem teraz poznał,
że trzeba może bęǳie chęć pomsty i łupania łbów wziąć ak niedźwieǳia na łańcuch
i szukać całkiem nowych dróg ocalenia i oǳyskania Danusi. Myśląc o tym, żałował, że
nie ma przy nim Maćka. Maćko bowiem równie był przebiegły, ak mężny. Postanowił
ednak i sam wysłać ze Spychowa Sanderusa do Szczytna, aby ową niewiastę odszukał
i starał się od nie wywieǳieć, co się z Danusią stało. Mówił sobie, że choćby Sanderus
chciał go zdraǳić, to niewiele sprawie zaszkoǳi, a w razie przeciwnym może znaczne mu
usługi oddać, albowiem rzemiosło ego otwierało mu wszęǳie dostęp.

Chciał ednak naraǳić się przedtem z Jurandem, odłożył wszelako tę rzecz do Spy-
chowa, tym barǳie że zapadła noc i zdawało mu się, że Jurand, sieǳąc na wysokim siodle
rycerskim, usnął z trudów, zmęczenia i ciężkie troski. Ale Jurand dlatego tylko echał
z głową spuszczoną, że mu ą pochyliło nieszczęście. I widać, że ciągle o nim rozmyślał,
że serce ego pełne było okrutnych obaw, gdyż wreszcie rzekł:

— Wole bym¹⁶³⁸ był zamarzł pod Nieǳborzem! Tyś to mnie odgrzebywał?
— Ja, z innymi.
— A na onych łowach tyś mi ǳiecko ratował!
— Jakożem miał czynić?
— I teraz mi pomożesz?
A w Zbyszku wybuchnęła zarazem miłość do Danuśki i nienawiść do Krzyżaków–

krzywǳicieli tak wielka, że aż wstał na siodle i ął mówić przez zaciśnięte zęby, akby
z trudem:

— Słucha cie, co rzekę: choćby mi przyszło zębami pruskie zamki gryźć, to e zgryzę,
a ą dostanę.

I nastała chwila milczenia. Mściwa i niepohamowana natura Juranda ozwała się też
widocznie z całą siłą pod wpływem Zbyszkowych słów, gdyż począł zgrzytać w ciemności,
a po chwili powtarzać znów nazwiska:

— Danveld, Löwe, Rotgier i Gotyd!
I w duszy myślał, że eśli zechcą, by im Bergowa oddał, to go odda, eśli każą mu

dopłacić, to dopłaci, choćby miał cały Spychów do ceny przyrzucić¹⁶³⁹, ale późnie biada
tym, którzy na to edyne ǳiecko ego rękę podnieśli!

Przez całą noc sen nie zamknął im ani na chwilę powiek. Nad ranem ledwie się poznali,
tak twarze ich były zmienione przez tę edną noc. Juranda uderzył wreszcie ten ból i ta
zawziętość Zbyszka, więc rzekł:

— Nałęczką¹⁶⁴⁰ cię ona przykryła i śmierci wydarła — wiem. Ale też ą miłu esz?
Zbyszko spo rzał mu prosto w oczy z twarzą niemal zuchwałą i odpowieǳiał: — To

żona mo a.
Na to Jurand powstrzymał konia i patrzył na Zbyszka, mruga ąc ze zdumienia.
— Jako powiadasz? — zapytał.
— Mówię, że ona niewiasta mo a, a a e mąż.
Rycerz ze Spychowa przykrył rękawicą oczy, ak gdyby olsnął¹⁶⁴¹ od nagłego uderzenia

pioruna, po czym nie odrzekł nic, po chwili ruszył koniem i wysunąwszy się na czoło
orszaku, echał w milczeniu.
 
Ale Zbyszko, adąc za nim, nie mógł długo wytrzymać i rzekł sobie w duszy: „Wolę, żeby
gniewem wybuchnął, niż żeby się zaciął”. Więc pod echał ku niemu i trąciwszy strzemie-
niem w ego strzemię, począł mówić:

— Posłucha cie, ako to było. Co Danuśka dla mnie uczyniła w Krakowie, to wiecie,
ale tego nie wiecie, że w Bogdańcu swatali mi Jagienkę, Zychową córkę, ze Zgorzelic.
Stry mó , Maćko, chciał; roǳic e , Zych, chciał; a i krewny opat¹⁶⁴², bogacz, także…

¹⁶³⁸wolej (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
¹⁶³⁹przyrzucić — dodać. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁰nałęczka (daw.) — chusta służąca ako przepaska na głowę. [przypis edytorski]
¹⁶⁴¹olsnąć (daw.) — oślepnąć. [przypis edytorski]
¹⁶⁴²opat — przełożony w męskim zakonie kontemplacy nym. [przypis edytorski]
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Co wam tam długo prawić¹⁶⁴³? — ućciwa ǳiewka i ak łania, a wiano¹⁶⁴⁴ też godne¹⁶⁴⁵.
Ale nie mogło to być. Było mi Jagienki żal, ale eszcze większy żal Danuśki — i zabrałem
się ku nie na Mazowsze, bo szczerze wam rzekę: nie mogłem dłuże żyć. Wspomnĳcie,
akoście sami miłowali — wspomnĳcie! — a nie bęǳie wam ǳiwota.

Tu przerwał Zbyszko, czeka ąc na akieś słowo z ust Juranda, lecz gdy ów milczał, ął
mówić dale :

— W leśnym dworcu Bóg mi dał, żem i panią¹⁶⁴⁶, i Danuśkę od tura¹⁶⁴⁷ na łowach
zratował. I zaraz pani mówiła: „Teraz uż Jurand nie bęǳie przeciwny, bo akoże mu się
nie wypłacić za taki uczynek?” Ale a i wtedy bez waszego roǳicielskiego pozwoleństwa
nie myślałem e brać. Ba! i nĳak mi było, bo mnie zwierz luty¹⁶⁴⁸ tak starmosił, że ledwie
duszy ze mnie nie wyżenął¹⁶⁴⁹. Ale potem — wiecie — przyszli ci luǳie po Danuśkę, by
ą niby do Spychowa powieźć, a am eszcze z łoża nie wstawał. Myślałem, że uż e nigdy
nie u rzę. Myślałem, że ą do Spychowa weźmiecie i komu innemu oddacie. W Krakowie
byliście mi przecie przeciwni… Jużem myślał, że zamrę. He , mocny Boże, co to była za
noc! Nic, eno strapienie; nic, eno¹⁶⁵⁰ żałość! Myślałem, że ak mi ona od eǳie, to uż
i słońce nie wze ǳie. Wyrozumcie wy luǳkie kochanie i luǳką boleść…

I aż łzy zadrgały na chwilę w głosie Zbyszka, ale że serce miał mężne, więc się opanował
i rzekł:

— Luǳie przy echali po nią w wieczór i chcieli ą zaraz brać, ale księżna kazała im
czekać do rana. Aż tu Pan Jezus zesłał mi myśl, aby się księżnie pokłonić i o Danuśkę ą
prosić. Myślałem, że eśli zamrę, to choć tę edną będę miał pociechę. Wspomnĳcie, że
ǳiewczyna miała echać, a a ostawałem chory i śmierci bliski. Nie było też czasu prosić
was o pozwoleństwo. Księcia¹⁶⁵¹ nie było uż w leśnym dworcu, więc wagowała się¹⁶⁵² Pani
na obie strony, bo nie miała się kogo poraǳić. Ale zlitowali się wreszcie obo e z księǳem
Wyszońkiem nade mną — i ksiąǳ Wyszoniek dał nam ślub… Moc boska, prawo boskie…

A Jurand przerwał głucho:
— I kara boska.
— Czemu zaś ma być kara? — zapytał Zbyszko. — Pomiarku cie¹⁶⁵³ eno, że przysłali

po nią przed ślubem i czyby był, czyby go nie było, tak samo by ą powieźli.
Lecz Jurand znów nie odrzekł nic i echał zamknięty w sobie, mroczny i z twarzą tak

skamieniałą, że Zbyszko, lubo zrazu uczuł ulgę, aką sprawia zawsze wyznanie rzeczy długo
ta one , zląkł się wreszcie i począł mówić sobie w duszy z coraz większym niepoko em, że
stary rycerz zaciął się w gniewie i że odtąd będą dla siebie ak obcy i nieprzy aźni luǳie.

I przyszła nań chwila wielkiego pognębienia. Nigdy, od czasu ak wy echał z Bogdańca,
nie było mu tak źle. Zdawało mu się teraz, że nie ma żadne naǳiei ni prze ednania
Juranda, ni, co gorsza, uratowania Danusi, że wszystko na nic i że w przyszłości spadną
na niego tylko coraz większe nieszczęścia i coraz większa niedola. Ale pognębienie to
trwało krótko, a racze zgodnie z ego naturą wnet zmieniło się w gniew, chęć sporu
i walki. „Nie chce zgody — mówił sobie, myśląc o Juranǳie — niech bęǳie niezgoda,
niech bęǳie co chce!” I gotów był skoczyć do oczu samemu Jurandowi. Chwyciła go
też żąǳa bitki z kimkolwiek o cokolwiek, byle coś robić, byle dać u ście żalom, goryczy
i gniewowi, byle znaleźć akowąś ulgę.

A tymczasem za echali do karczmy na rozdrożu, zwane Świetlik, gǳie Jurand w czasie
powrotu z dworu książęcego do Spychowa dawał zwykle wypoczynek luǳiom i koniom.
Mimo woli uczynił to i teraz. Po chwili oba ze Zbyszkiem znaleźli się w osobne izbie.
Nagle Jurand zatrzymał się przed młodym rycerzem i utkwiwszy w nim wzrok, zapytał:

¹⁶⁴³prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁴wiano — posag. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁵godny (daw.) — porządny, solidny. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁶Anna Danuta— (–), córka księcia trockiego Kie stuta i Biruty, żona księcia mazowieckiego Janusza

(było to na dłuże trwa ące małżeństwo w ǳie ach dynastii). [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁷tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁸luty (daw.) — groźny, srogi. [przypis edytorski]
¹⁶⁴⁹wyżenąć (daw.) — wypęǳić, wygnać. [przypis edytorski]
¹⁶⁵⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁶⁵¹Janusz I Starszy (Warszawski) — (ok. –), książę mazowiecki, lennik Władysława Jagiełły. [przypis

edytorski]
¹⁶⁵²wagować się (daw.) — wahać się. [przypis edytorski]
¹⁶⁵³pomiarkować (daw.) — pomyśleć. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Toś ty dla nie tu przywędrował?
Ów zaś odpowieǳiał prawie szorstko:
— Myślicie, że się zaprę¹⁶⁵⁴?
I począł patrzeć wprost w oczy Juranda, gotów na gniew gniewem wybuchnąć. Lecz

na twarzy starego wo ownika nie było zawziętości, był tylko smutek prawie bez granic.
— I ǳieckoś mi ratował? — spytał po chwili. — I mnieś odgrzebł?…
A Zbyszko spo rzał na niego ze zǳiwieniem i obawą, czy mu się w głowie nie miesza,

gdyż Jurand powtarzał zupełnie te same pytania, które uż poprzednio był zadał.
— Siądźcie sobie — rzekł — bo wiǳi mi się, żeście eszcze słabi.
Lecz Jurand podniósł ręce, położył e na ramionach Zbyszka — i nagle przygarnął

go z całą siłą do piersi; ów zaś, ochłonąwszy z chwilowego zdumienia, chwycił go wpół
i trzymali się tak długo, gdyż przykuwały ich do siebie wspólne strapienia i wspólna
niedola.

Gdy zaś się puścili, Zbyszko ścisnął eszcze za kolana starszego rycerza, a następnie
począł całować go ze łzami w oczach po ręku.

— Nie bęǳiecie mi przeciwni? — pytał.
A na to Jurand odrzekł:
— Byłem ci przeciwny, bom ą w duszy Bogu ofiarował.
— Wyście ofiarowali ą Bogu, a Bóg mnie. Wola Jego!
— Wola Jego! — powtórzył Jurand — eno trzeba nam teraz i miłosierǳia.
— Komuż Bóg pomoże, eśli nie o cu, który szuka ǳiecka, eśli nie mężowi, który

szuka żony? Zbó om nie bęǳie ci pomagał.
— A przecie ą porwali — odpowieǳiał Jurand.
— To im de Bergowa oddacie.
— Oddam wszystko, co chcą. Zemsta
Lecz na myśl o Krzyżakach zbuǳiła się w nim wnet stara nienawiść i ob ęła go ak

płomień, gdyż po chwili dodał przez zaciśnięte zęby:
— I dołożę, czego nie chcą.
— Jam im też poprzysiągł — odpowieǳiał Zbyszko — ale teraz trzeba nam do Spy-

chowa.
I począł pilić¹⁶⁵⁵, by siodłano konie. Jakoż, gdy z adły obroki¹⁶⁵⁶, a luǳie rozgrzali się

trochę w izbach, ruszono dale , chociaż na dworze czynił się uż mrok. Ponieważ droga
była eszcze daleka, a na noc brał mróz okrutny, przeto Jurand i Zbyszko, którzy nie
oǳyskali eszcze wszystkich sił, echali w saniach. Zbyszko opowiadał o stry cu Maćku,
do którego w duszy tęsknił, i żałował, że go nie ma, gdyż zarówno mogło się przydać ego
męstwo, ak chytrość, która przeciw takim nieprzy aciołom więce eszcze od męstwa est
potrzebna. W końcu zwrócił się do Juranda i zapytał:

— A wyście chytrzy?… Bo a — to nĳak nie potrafię.
— I a nie — odpowieǳiał Jurand. — Nie chytrością a z nimi wo ował, eno tą ręką

i tą boleścią, która we mnie ostała.
— Jużci a to rozumiem — rzekł młody rycerz. — Przez to rozumiem, że Danuśkę

miłu ę i że ą porwali. Gdyby, uchowa Bóg…
I nie dokończył, bo na samą myśl o tym poczuł w piersi nie luǳkie, ale wilcze serce.

Przez czas akiś echali w milczeniu białą, zalaną światłem miesięcznym¹⁶⁵⁷ drogą, po czym
Jurand począł mówić akby sam do siebie:

— Bo gdyby mieli przyczynę do pomsty nade mną — nie mówię! Ale na miły Bóg! nie
mieli… Wo owałem z nimi w polu, gdym w poselstwie od naszego księcia do Witolda¹⁶⁵⁸
chaǳał, ale tu byłem ako sąsiad sąsiadom… Bartosz Nałęcz czterǳiestu rycerzy, którzy ku
nim śli, chwycił, skował¹⁶⁵⁹ i w poǳiemiach w Koźminie zamknął. Musieli mu Krzyżacy

¹⁶⁵⁴zaprzeć się czegoś (daw.) — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]
¹⁶⁵⁵pilić — poganiać. [przypis edytorski]
¹⁶⁵⁶obrok — pasza dla koni. [przypis edytorski]
¹⁶⁵⁷miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
¹⁶⁵⁸Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹⁶⁵⁹skować (daw.) — skuć. [przypis edytorski]
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pół woza pienięǳy za nich nasypać. A a, trafił się li gość Niemiec, który do Krzyżaków
ciągnął, tom go eszcze ako rycerz rycerza pode mował i obdarzał. Nieraz też i Krzyżacy
do mnie przez bagna przy eżdżali. Nie byłem im wtedy ciężki, a oni mi to uczynili, czego
bym a i ǳiś eszcze na większemu nieprzy acielowi nie uczynił…

I straszne wspomnienia poczęły go targać z coraz większą siłą, głos zamarł mu na
chwilę w piersi, po czym mówił na wpół z ękiem:

— Jedną ci miałem ako owieczkę, ako edno serce w piersiach, a oni ą na powróz Krzywda
ak psa chwycili i zbielała im na powrozie… Teraz znów ǳiecko… Jezu! Jezu!

I znów zapadło milczenie. Zbyszko podniósł ku księżycowi swą młodą twarz, w które
malowało się zǳiwienie, następnie spo rzał na Juranda i zapytał:

— O cze!… Toć by im lepie było na miłość luǳką niż na pomstę zarabiać. Po co oni Niemiec, Nienawiść
tyle krzywd wszystkim narodom i wszystkim luǳiom czynią?

A Jurand rozłożył akby z rozpaczą ręce i odrzekł głuchym głosem:
— Nie wiem…
Zbyszko rozmyślał czas akiś nad własnym pytaniem, po chwili ednak myśl ego wró-

ciła do Juranda.
— Luǳie mówią, żeście godną pomstę wywarli — rzekł, Jurand tymczasem zdusił

w sobie ból, opamiętał się i począł mówić:
— Bom im poprzysiągł… I Bogum poprzysiągł, że eśli mi pomstę da spełnić, to Mu

to ǳiecko, które mi ostało¹⁶⁶⁰, oddam. Dlategom ci był przeciwny. A teraz nie wiem:
wola to Jego była, czyli też gniew Jego rozbuǳiliście waszym uczynkiem.

— Nie — rzekł Zbyszko. — Toćżem wam uż mówił, że choćby ślubu nie było, i tak
byłyby ą psubraty chwyciły. Bóg przy ął waszą chęć, a Danuśkę mnie podarował, bo bez
takowe Jego woli nic byśmy nie wskórali.

— Każdy grzech est przeciw woli Boże . Ślub, Grzech
— Grzech est, ale nie sakrament. Sakrament przecie boska rzecz.
— To i dlatego nie ma rady.
— A chwała Bogu, nie ma! Nie narzeka cie też na to, bo nikt by wam tak nie pomógł

przeciw tym zbó om, ako a pomogę. Obaczycie! Za Danuśkę swo ą drogą im zapłacim,
ale eśli żywie eszcze choć eden z tych, którzy waszą nieboszczkę porywali, zda cie go
mnie, a obaczycie!

Lecz Jurand począł trząść głową.
— Nie — odpowieǳiał posępnie — z tych żaden nie żywie…
Przez czas akiś słychać było tylko parskanie koni i przytłumiony odgłos kopyt ude-

rza ących o wy eżdżoną drogę.
— Raz w nocy — mówił dale Jurand — usłyszałem akiś głos akoby ze ściany Duch, Zemsta

wychoǳący, który mi rzekł: „Dość pomsty!” — ale a nie usłuchałem, bo to nie był głos
nieboszczki.

— A co to mógł być za głos? — zapytał z niepoko em Zbyszko.
— Nie wiem. Często w Spychowie coś w ścianach gada, a czasem ęczy, bo dużo ich

na łańcuchach w poǳiemiu pomarło.
— A wam ksiąǳ co mówi?
— Ksiąǳ święcił gródek i mówił też, żeby zemsty poniechać, ale nie mogło to być.

Stałem się im zbyt ciężki i późnie sami chcieli się mścić.
Czynili zasaǳki i pozywali w pole… Tak było i teraz. Ma neger i de Bergow pierwsi

mnie pozwali.
— Braliście kiedy wykup?
— Nigdy. Z tych, których chwyciłem, pierwszy de Bergow żyw wy ǳie.
Rozmowa ustała, gdyż skręcili z szerszego gościńca na węższą drogę, którą echa-

li długo, gdyż szła kręto, a mie scami zmieniała się akby we wpadlinę¹⁶⁶¹ leśną, pełną
zasp śnieżnych, trudnych do przebycia. Wiosną albo latem, podczas dżdżów¹⁶⁶² droga ta
musiała być prawie nieprzystępna.

— Czy to uż ku Spychowowi eǳiem? — zapytał Zbyszko.

¹⁶⁶⁰ostać (daw.) — zostać. [przypis edytorski]
¹⁶⁶¹wpadlina — rozpadlina, wąwóz. [przypis edytorski]
¹⁶⁶²dżdże (daw.) — deszcze. [przypis edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



— Tak — odrzekł Jurand. — Boru eszcze szmat znaczny, a potem zaczną się oparze-
liska¹⁶⁶³, wśród których gródek… Za oparzeliskami są łęgi¹⁶⁶⁴ i suche pola, zaś do gródka
można do echać tylko groblą. Nieraz chcieli mnie Niemcy dostać, ale nie mogli i siła¹⁶⁶⁵
ich kości próchnie e po leśnych brzeżkach.

— I trafić niełatwo — rzekł Zbyszko. — Jeśli Krzyżaki luǳi z listami wyszlą¹⁶⁶⁶,
akoże trafią?

— Nieraz uż wysyłali i ma ą takich, którzy drogę wieǳą¹⁶⁶⁷.
— Bogda eśmy ich zastali w Spychowie! — rzekł Zbyszko.
Tymczasem życzenie to miało się urzeczywistnić wcześnie , niż młody rycerz myślał,

albowiem wy echawszy z boru na odkrytą płaszczyznę, na które leżał wśród bagien Spy-
chów, u rzeli przed sobą dwóch konnych i niskie sanie, w których sieǳiały trzy ciemne
postacie.

Noc była barǳo asna, więc na białym podścielisku śniegów widać było całą gromadę
doskonale. Jurandowi i Zbyszkowi uderzyły żywie serca na ten widok, kto bowiem mógł
echać do Spychowa wśród nocy, eśli nie wysłańcy krzyżaccy?

Zbyszko kazał woźnicy echać żywie , więc wkrótce zbliżyli się tak znacznie, że usły-
szano ich, i dwa konni, którzy czuwali widocznie nad bezpieczeństwem sani, zwrócili się
ku nim i pozde mowawszy kusze z ramion, poczęli wołać:

— Wer da¹⁶⁶⁸?
— Niemcy! — szepnął Zbyszkowi Jurand.
Po czym podniósł głos i rzekł:
— Mo e prawo pytać, two e odpowiadać! Kto wy?
— Podróżni.
— Jacy podróżni?
— Pielgrzymi.
— Skąd?
— Ze Szczytna.
— Oni! — szepnął znów Jurand.
Tymczasem sanki porównały się¹⁶⁶⁹ ze sobą, a ednocześnie na przoǳie przed nimi

ukazało się sześciu konnych. Była to spychowska straż, która dniem i nocą czuwała nad
groblą wiodącą do gródka. Przy koniach biegły psy straszne i ogromne, całkiem do wilków
podobne.

Strażnicy, poznawszy Juranda, poczęli wykrzykiwać na ego cześć, lecz w okrzykach
tych brzmiało i zǳiwienie, że ǳieǳic wraca tak wcześnie i niespoǳianie, lecz on całkiem
za ęty był wysłańcami, wiec znów zwrócił się ku nim:

— Dokąd eǳiecie? — zapytał.
— Do Spychowa.
— Czego tam chcecie?
— To możemy eno¹⁶⁷⁰ samemu panu powieǳieć.
Jurand miał uż na ustach: „Jam est pan ze Spychowa” — ale się powstrzymał ro-

zumie ąc, że rozmowa nie może się odbywać przy luǳiach. Natomiast spytawszy eszcze,
czy ma ą akowe listy, i otrzymawszy odpowiedź, że polecono im ustnie się rozmówić, ka-
zał echać nieledwie co koń wyskoczy. Zbyszkowi było również tak pilno do wiadomości
o Danusi, że nie umiał na nic innego zwrócić uwagi. Niecierpliwił się tylko, gdy eszcze
dwukrotnie straże zastępowały im drogę na grobli; niecierpliwił się, gdy spuszczano most
na fosie, za którą sterczał na wałach olbrzymi ostrokół¹⁶⁷¹, a chociaż poprzednio nieraz
brała go ciekawość obaczyć, ak wygląda ten złowrogie sławy gródek, na którego wspo-
mnienie Niemcy żegnali się znakiem krzyża — teraz nie wiǳiał nic prócz krzyżackich

¹⁶⁶³oparzelisko — torfowisko, niezamarza ące zimą, nad którym unoszą się opary (stąd nazwa). [przypis edy-
torski]

¹⁶⁶⁴łęg — podmokła łąka. [przypis edytorski]
¹⁶⁶⁵siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
¹⁶⁶⁶wyszlą — ǳiś popr.: wyślą. [przypis edytorski]
¹⁶⁶⁷wieǳą — tu: zna ą. [przypis edytorski]
¹⁶⁶⁸Wer da (niem.) — kto tam? [przypis edytorski]
¹⁶⁶⁹porównać się — zrównać się. [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁶⁷¹ostrokół — palisada. [przypis edytorski]
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wysłańców, od których mógł usłyszeć, gǳie est Danusia i kiedy bęǳie wrócona e wol-
ność. Nie przewiǳiał zaś, że za chwilę czeka go ciężki zawód. Prócz konnych, dodanych
dla obrony, i woźnicy, poselstwo ze Szczytna składało się z dwóch osób: edną z nich
była taż sama niewiasta, która swego czasu przywoziła balsam go ący do leśnego dworca,
drugą młody pątnik¹⁶⁷². Niewiasty Zbyszko nie poznał, albowiem e w leśnym dworcu
nie wiǳiał, pątnik zaś od razu wydał mu się akimś przebranym giermkiem.

Jurand wnet wprowaǳił obo e do narożne izby — i stanął przed nimi ogromny
i prawie straszny w blasku płomienia, który padał na niego od płonącego w kominie
ognia.

— Gǳie ǳiecko? — zapytał.
Oni ednakże zlękli się, stanąwszy oko w oko z groźnym mężem. Pątnik¹⁶⁷³, choć

twarz miał zuchwałą, trząsł się po prostu ak liść, a i pod niewiastą drżały nogi. Wzrok e
przeszedł z oblicza Juranda na Zbyszka, następnie na błyszczącą, łysą głowę księǳa Kaleba
i znów wrócił do Juranda, akby z zapytaniem, co tamci dwa tu robią.

— Panie — odrzekła wreszcie — nie wiemy, o co pytacie, ale przysłano nas ku wam
w sprawach ważnych. Wszelako ten, który nas wysłał, rozkazał nam wyraźnie, aby roz-
mowa z wami odbyła się bez świadków.

— Nie mam dla nich ta emnic! — rzekł Jurand.
— Ale my e mamy, szlachetny panie — odrzekła niewiasta — i eśli każecie im

zostać, to o nic innego prosić was nie bęǳiemy, tylko abyście nam pozwolili utro od e-
chać.

Na twarzy nieprzywykłego do oporu Juranda odbił się gniew. Przez chwilę płowe¹⁶⁷⁴
ego wąsy poczęły się poruszać złowrogo, lecz pomyślał, że iǳie o Danusię, i pohamował
się. Zbyszko zresztą, któremu choǳiło przede wszystkim o to, by rozmowa odbyła się ak
na pręǳe , i który był pewien, że Jurand mu ą powtórzy, rzekł:

— Skoro tak ma być, ostańcie sami.
I wyszedł wraz z księǳem Kalebem, zaledwie ednak znalazł się w główne izbie ob-

wieszone tarczami i bronią zdobytą przez Juranda, gdy Głowacz zbliżył się ku niemu.
— Panie — rzekł — to ta sama niewiasta.
— Jaka niewiasta?
— Od Krzyżaków, która przywoziła balsam hercyński¹⁶⁷⁵. Poznałem ą od razu i San-

derus poznał ą także. Przy eżdżała widać na przeszpiegi, a teraz wie ona pewnie, gǳie
est panienka.

— I my bęǳiem wieǳieć — rzekł Zbyszko. — Zali¹⁶⁷⁶ znacie także i tego pątnika?
— Nie — odpowieǳiał Sanderus. — Ale nie kupu cie, panie, od niego odpustów,

bo to fałszywy pątnik. Gdyby go na męki położyć, siła można by się od niego dowieǳieć.
— Czekać! — rzekł Zbyszko.
Tymczasem w izbie narożne , zaledwie drzwi się zamknęły za Zbyszkiem i księǳem

Kalebem, siostra zakonna przysunęła się szybko do Juranda i poczęła szeptać:
— Waszą córkę zbó e porwali.
— Z krzyżem na płaszczach?
— Nie. Ale Bóg pobłogosławił pobożnym braciom, że ą odbili i teraz ona est u nich.
— Gǳie est? — pytam. Szantaż
— Pod opieką pobożnego brata Szomberga¹⁶⁷⁷ — odrzekła, krzyżu ąc ręce na pier-

siach i schyla ąc się pokornie.
A Jurand, usłyszawszy straszne nazwisko kata Witoldowych¹⁶⁷⁸ ǳieci, zbladł ak płót-

no; po chwili siadł na ławie, przymknął oczy i począł dłonią rozcierać zimny pot, który
uperlił mu czoło.

¹⁶⁷²pątnik (daw.) — pielgrzym. [przypis edytorski]
¹⁶⁷³pątnik (daw.) — pielgrzym. [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁴płowy — (o włosach) asny. [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁵hercyński — pochoǳący z Gór Hercyńskich nad Renem. [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁶zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁷Szomberg — nazwisko to, ako zabó cy ǳieci księcia Witolda, po awia się w tekstach pisarza i historyka

Karola Sza nochy (-). [przypis edytorski]
¹⁶⁷⁸Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-

wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

  Krzyżacy, tom pierwszy 



Co wiǳąc pątnik, akkolwiek nie umiał przedtem pohamować strachu, wsparł się
teraz w boki, rozwalił się na ławie, wyciągnął nogi i spo rzał na Juranda oczyma pełnymi
pychy i pogardy.

Nastało długie milczenie.
— I brat Markwart¹⁶⁷⁹ pomaga bratu Szombergowi w czuwaniu nad nią — rzekła

znów niewiasta. — Pilna¹⁶⁸⁰ to opieka i nie stanie się panience krzywda.
— Co mam czynić, by mi ą oddali? — zapytał Jurand.
— Upokorzyć się przed Zakonem! — rzekł z dumą pątnik.
Usłyszawszy to, Jurand wstał, podszedł ku niemu i pochyliwszy się nad nim rzekł

stłumionym, strasznym głosem:
— Milczeć!…
A pątnik przeraził się znowu. Wieǳiał, że może grozić i może rzec coś takiego, co Strach

powstrzyma i złamie Juranda, ale zląkł się, że wpierw, nim słowo przemówi, stanie się
z nim coś okropnego; więc zamilkł, oczy okrągłe, akby skamieniałe ze strachu, utkwił
w groźne twarzy spychowskiego pana i sieǳiał bez ruchu — tylko broda poczęła mu się
trząść silnie.

Jurand zaś zwrócił się do siostry zakonne :
— List macie?
— Nie, panie. Nie mamy listu. Co mamy do powieǳenia, kazano nam ustnie po-

wieǳieć.
— Za czym¹⁶⁸¹ mówcie!
A ona powtórzyła eszcze raz, akby pragnąc, by Jurand wbił sobie to dobrze w pamięć:
— Brat Szomberg i brat Markwart czuwa ą nad panienką, przeto wy, panie, hamu -

cie swó gniew… Ale nie stanie się e nic złego, bo choć przez wiele lat krzywǳiliście
ciężko Zakon, ednakże bracia chcą wam dobrem za złe wypłacić, eśli uczynicie zadość
sprawiedliwym ich żądaniom.

— Czego chcą?
— Chcą, abyście uwolnili pana de Bergowa.
Jurand odetchnął głęboko.
— Oddam im de Bergowa — rzekł.
— I innych brańców, których w Spychowie macie.
— Jest dwóch giermków Ma negera i de Bergowa, prócz ich pachołków.
— Macie ich uwolnić, panie, i wynagroǳić za uwięzienie.
— Nie da Bóg, abym się o ǳiecko miał targować. ǲiecko
— Tego też po was spoǳiewali się pobożni zakonnicy — rzekła niewiasta — ale to

eszcze nie wszystko, co mi kazano powieǳieć. Waszą córkę, panie, porwali acyś luǳie,
zapewne zbó e i zapewne dlatego, aby wziąć od was okup bogaty… Bóg pozwolił braciom,
że ą odbili — i teraz niczego więce nie żąda ą, tylko abyście im towarzysza i gościa
oddali. Ale bracia wieǳą i wy wiecie, panie, aka w tym kra u est ku nim nienawiść i ak
niesprawiedliwie sąǳą wszystkie ich, choćby na pobożnie sze uczynki. Z tego powodu
bracia są pewni, iż gdyby tu luǳie dowieǳieli się, że córka wasza est u nich, zaraz by
poczęli ich posąǳać, że to oni ą porwali, i w ten sposób za swą cnotę zebraliby eno
oszczerstwa i skargi… O tak! źli i złośliwi luǳie tute si nieraz im się uż tak wypłacali, na
czym sława pobożnego Zakonu cierpiała barǳo — o którą bracia dbać muszą, i przeto
kładą ten eszcze tylko warunek, abyście sami i księciu te krainy, i wszystkiemu srogiemu
rycerstwu oświadczyli — ako i est prawda — że nie bracia krzyżowi, eno zbó e waszą
córkę porwali i że od zbó ów musieliście ą wykupywać.

— Prawda est — rzekł Jurand — że zbó e mi ǳiecko porwali i od zbó ów muszę ą
wykupywać…

¹⁶⁷⁹Markwart von Salzbach — komtur krzyżacki, ścięty przez wielkiego księcia Witolda po bitwie pod Grun-
waldem, ponoć za krzywdę wyrząǳoną Birucie. Pikanterii sprawie doda e fakt, że Markwart von Salzbach był
wieloletnim doradcą Witolda i współuczestnikiem bitwy nad Worsklą. [przypis edytorski]

¹⁶⁸⁰pilny — tu: staranny. [przypis edytorski]
¹⁶⁸¹za czym (daw.) — więc, zatem, wobec tego. [przypis edytorski]
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— Nikomu też nie macie inacze mówić, bo gdyby choć eden człowiek dowieǳiał się,
żeście układali się z braćmi, gdyby choć edna żywa dusza albo gdyby choć edna skarga
poszła czy to do mistrza, czy do kapituły¹⁶⁸² — tedyby ciężkie zroǳiły się trudności…

Na twarzy Juranda odbił się niepokó . W pierwsze chwili wydawało mu się dość na-
turalnym, że komturowie¹⁶⁸³ żąda ą ta emnicy z obawy przed odpowieǳialnością i niesła-
wą, ale teraz zroǳiło się w nim pode rzenie, że może być i akaś inna przyczyna, że zaś nie
umiał sobie zdać z nie sprawy, więc chwycił go lęk taki, aki chwyta na odważnie szych
luǳi, gdy niebezpieczeństwo zagraża nie im samym, lecz ich bliskim i kochanym.

Postanowił ednakże dowieǳieć się czegoś więce od zakonne służki.
— Komturowie chcą ta emnicy — rzekł — ale akoż ta emnica ma się zachować, gdy

de Bergowa i tamtych innych za ǳiecko wypuszczę?
— Powiecie, żeście wzięli okup za pana de Bergowa, aby mieć czym zbó om zapłacić.
— Luǳie nie uwierzą, bom nigdy okupu nie brał — odrzekł posępnie Jurand.
— Bo nigdy nie choǳiło o wasze ǳiecko — odrzekła syczącym głosem służka.
I znów nastało milczenie, po czym pątnik, który przez ten czas nabrał ducha i osąǳił,

że Jurand musi się uż teraz więce hamować, rzekł:
— Taka est wola braci Szomberga i Markwarta.
Służka zaś mówiła dale :
— Oto powiecie, że ten pątnik, który przy echał ze mną, przywiózł wam okup, my

zaś od eǳiem stąd ze szlachetnym panem de Bergow i z eńcami.
— Jak to? — rzekł Jurand, marszcząc brwi — zali myślicie, że wam oddam eńców,

nim mi ǳiecko wrócicie?
— Uczyńcie, panie, eszcze inacze . Możecie sami echać po córkę do Szczytna, dokąd

wam ą bracia przywiozą.
— Ja? do Szczytna?
— Bo gdyby ą znów zbó cy w droǳe porwali, znów posąd wasz i tute szych luǳi

padłby na pobożnych rycerzy, i dlatego ci wolą ą wam do rąk własnych oddać.
— A kto zaś zaręczy mi, że wrócę, gdy sam wlezę wilkowi w garǳiel?
— Cnota braci, sprawiedliwość ich i pobożność.
Jurand począł choǳić po izbie. Począł uż przewidywać zdradę i obawiał się e , ale

czuł ednocześnie, że Krzyżacy mogą mu nałożyć warunki, akie im się podoba — i że est
wobec nich bezsilny.

Jednakże przyszedł mu widocznie do głowy akiś sposób, gdyż zatrzymawszy się nagle
przed pątnikiem, począł mu się bystro przypatrywać, po czym zwrócił się do służki i rzekł:

— Dobrze. Po adę do Szczytna. Wy i ten człowiek, który ma na sobie szaty pątnicze,
ostaniecie tu do mego powrotu, po którym od eǳiecie z de Bergowem i z eńcami.

— Nie chcecie, panie, zawierzyć zakonnikom — rzekł pątnik — akże więc oni ma ą
wam zawierzyć, że wróciwszy wypuścicie nas i de Bergowa?

Twarz Juranda pobladła ze wzburzenia i nastała groźna chwila, w które uż, uż zda-
wało się, że chwyci pątnika za pierś i weźmie go pod kolano — lecz zdusił w sobie gniew,
odetchnął głęboko i począł mówić z wolna i dobitnie:

— Ktośkolwiek est, nie nagina zbyt mo e cierpliwości, aby zaś nie pękła.
A pątnik zwrócił się do siostry:
— Mówcie! co wam kazano.
— Panie — rzekła — wasze przysięǳe na miecz i na rycerską cześć nie ośmieliliby-

śmy się nie wierzyć, ale i wam nie przystoi składać przed ludźmi prostego stanu przysięgi,
i nas nie po waszą przysięgę przysłano.

— Po cóż was przysłano?
— Powieǳieli nam bracia, iż macie, nie mówiąc nic nikomu, stawić się w Szczytnie

z panem de Bergow i z eńcami.
Na to ramiona Juranda poczęły się cofać w tył, a palce rozszerzać się na kształt szponów

drapieżnego ptaka; na koniec, stanąwszy przed niewiastą, pochylił się tak, akby chciał e
mówić do ucha, i rzekł:

— Azali nie powieǳiano wam, że każę was i Bergowa kołem połamać w Spychowie?
¹⁶⁸²kapituła — rada sprawu ąca właǳę w zakonie. [przypis edytorski]
¹⁶⁸³komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się

krzyżacy. [przypis edytorski]
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— Wasza córka est w mocy braci, a pod opieką Szomberga i Markwarta — odrzekła
z naciskiem siostra.

— Zbó ców, trucicieli, katów! — wybuchnął Jurand.
— Którzy potrafią nas pomścić, a którzy rzekli nam na od ezdnym tak: „Jeśliby nie

miał spełnić wszystkich naszych rozkazów, lepie by było, by ta ǳiewka umarła, ako
i Witoldowe¹⁶⁸⁴ ǳieci pomarły”. Wybiera cie!

— I zrozumie cie, żeście w mocy komturów — ozwał się pątnik. — Nie chcą oni Pokora
uczynić wam krzywdy, i starosta ze Szczytna przysyła wam przez nas słowo, że wolni wy-
eǳiecie z ego zamku — ale chcą, byście za te, któreście im wyrząǳili, przyszli pokłonić
się przed krzyżackim płaszczem i błagać o łaskę zwycięzców. Chcą wam przebaczyć, ale
wpierw chcą zgiąć wasz hardy kark. Głosiliście ich za zdra ców i krzywoprzysięzcow —
więc chcą, byście się zdali na ich wiarę. Wrócą wolność i wam, i córce — ale musicie
o nią błagać. Deptaliście ich — musicie przysiąc, iż ręka wasza nigdy się na biały płaszcz
nie wzniesie.

— Tak chcą komturowie — dodała niewiasta — a z nimi Markwart i Szomberg.
Nastała chwila śmiertelne ciszy. Zdawało się tylko, że gǳieś mięǳy belkami pułapu

akieś przytłumione echo powtarza akby z przerażeniem: „Markwart… Szomberg”. Zza
okien dochoǳiły też nawoływania Jurandowych łuczników czuwa ących na wałach przy
ostrokole gródka.

Pątnik i służka zakonna przez długi czas spoglądali to na siebie, to na Juranda, który
sieǳiał oparty o ścianę, nieruchomy i z twarzą pogrążoną w cieniu pada ącym na nią od
pęku skór, zawieszonego przy oknie. W głowie pozostała mu edna tylko myśl, że eśli
nie uczyni tego, czego Krzyżacy chcą — uduszą mu ǳiecko; eśli zaś uczyni, to i tak
może nie uratować ani Danusi, ani siebie. I nie wiǳiał żadne rady, żadnego wy ścia.
Czuł nad sobą niemiłosierną przemoc, która go zgniotła. W duszy wiǳiał uż żelazne
ręce Krzyżaka na szyi Danusi — zna ąc ich bowiem, nie wątpił ani chwili, że ą zamor-
du ą, zakopią w wale zamkowym, a potem się wyprą, wyprzysięgną — i wówczas któż
zdoła im dowieść, że to oni ą porwali? Miał wprawǳie Jurand w ręku wysłańców, mógł
ich zawieźć księciu, mękami wydobyć z nich zeznania — ale Krzyżacy mieli Danusię
— i mogli także nie pożałować dla nie mąk. I przez chwilę zdawało mu się, że ǳiecko
wyciąga do niego ręce z dalekości, prosząc o ratunek. Gdyby choć wieǳiał na pewno,
że ona est w Szczytnie, mógłby ruszyć te same nocy ku granicy, napaść na nie spo-
ǳiewa ących się napadu Niemców, wziąć zamek, wyciąć załogę i uwolnić ǳiecko — ale
e mogło nie być i pewnie nie było w Szczytnie. Jeszcze mignęło mu błyskawicą przez
głowę, że gdyby chwycił niewiastę i pątnika, a zawiózł ich wprost do wielkiego mistrza,
może mistrz wydobyłby z nich zeznania i kazał mu oddać córkę, ale błyskawica ta ak za-
paliła się, tak i wnet zgasła… Przecie ci luǳie mogli powieǳieć mistrzowi, że przy echali
wykupić Bergowa i że nic o żadne ǳiewczynie nie wieǳą. Nie! ta droga nie wiodła do
niczego — ale któraż wiodła? Pomyślał bowiem, że eśli po eǳie do Szczytna, to go sku ą
i wtrącą do poǳiemia, a Danusi i tak nie puszczą, choćby dlatego, by się nie wydało, że
ą porwali. A tymczasem śmierć est nad edynym ǳieckiem, śmierć nad ostatnią drogą
głową!… I wreszcie myśli poczęły mu się plątać, a boleść stała się tak wielka, że przesiliła
się i przeszła w odrętwienie. Sieǳiał nieruchomie dlatego, że ciało ego stało się martwe,
akby wykute z kamienia. Gdyby chciał podnieść się w te chwili, nie byłby zdołał tego
dokazać¹⁶⁸⁵.

Tymczasem tamtym sprzykrzyło się długie czekanie, więc służka zakonna podniosła
się i rzekła:

— Już i świt niezadługo — więc pozwólcie nam ode ść, panie, albowiem potrzebu emy
spoczynku.

— I posiłku po długie droǳe — dodał pątnik.
Po czym obo e skłonili się Jurandowi i — wyszli.
On zaś sieǳiał dale bez ruchu, akby u ęty snem lub martwy.
Ale po chwili drzwi uchyliły się i ukazał się w nich Zbyszko, a za nim ksiąǳ Kaleb.

¹⁶⁸⁴Witold Kiejstutowicz, zwany Wielkim — (ok. –), wielki książę litewski, brat stry eczny Władysła-
wa Jagiełły. W latach – oraz  prze ściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. [przypis
edytorski]

¹⁶⁸⁵dokazać (daw.) — dokonać. [przypis edytorski]
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— Cóż wysłańcy? czego chcą? — zapytał młody rycerz, zbliża ąc się do Juranda.
Jurand drgnął, ale zrazu nie odrzekł nic, począł tylko mrugać mocno ak człowiek

zbuǳony z twardego snu.
— Panie, czyście nie chorzy? — ozwał się ksiąǳ Kaleb, który zna ąc lepie Juranda,

spostrzegł, iż ǳie e się z nim coś ǳiwnego.
— Nie — odrzekł Jurand.
— A Danuśka? — dopytywał dale Zbyszko. — Gǳie est i co wam rzekli? Z czym

przy echali?
— Z wy-ku-pem — odpowieǳiał z wolna Jurand.
— Z wykupem za Bergowa?
— Za Bergowa…
— Jak to za Bergowa? co wam est?
— Nic…
Lecz w głosie ego było coś tak niezwykłego i akby zniedołężniałego, że tamtych obu

chwyciła nagła trwoga, zwłaszcza że przy tym Jurand mówił o wykupie, nie o zamianie
Bergowa na Danusię.

— Na miły Bóg! — zawołał Zbyszko — gǳie Danuśka?
— Nie masz e u Krzy-ża-ków, nie! — odpowieǳiał sennym głosem Jurand.
I nagle zwalił się ak martwy z ławy na podłogę.

  
Naza utrz o południu wysłańcy wiǳieli się z Jurandem, a w akiś czas późnie wy echa-
li, zabrawszy z sobą de Bergowa, dwóch giermków i kilkunastu innych eńców. Jurand
wezwał następnie o ca Kaleba, któremu podyktował list do księcia z ozna mieniem, że
Danusi nie porwali rycerze zakonni, ale że zdołał odkryć e schronienie i ma naǳie ę,
iż w ciągu kilku dni ą oǳyszcze¹⁶⁸⁶. To samo powtórzył i Zbyszkowi, który od wczo-
ra sze nocy szalał ze zdumienia i trwogi. Stary rycerz nie chciał ednak odpowiadać na
żadne ego pytania, oświadczył mu natomiast, by czekał cierpliwie i tymczasem nic nie
przedsiębrał dla uwolnienia Danusi, gdyż to est rzecz zbyteczna. Pod wieczór zamknął się
znów z księǳem Kalebem, któremu naprzód rozkazał spisać swą ostatnią wolę, potem
zaś spowiadał się, a po przy ęciu komunii wezwał przed siebie Zbyszka i starego, wiecznie
milczącego Tolimę, który bywał mu towarzyszem we wszystkich wyprawach i walkach,
a w czasie spoko u gospodarzył w Spychowie.

— Oto est — rzekł, zwraca ąc się do starego wo ownika i podnosząc głos, akby
mówił do człowieka, który nie dosłyszy — mąż mo e córki, którą na książęcym dworze
zaślubił, na co i mo ą zgodę uzyskał. Ten ci ma tu przeto być po mo e śmierci panem
i zaś ǳieǳicem gródka, ziem, borów, ługów¹⁶⁸⁷, luǳi i wszelakiego statku¹⁶⁸⁸, który się
w Spychowie zna du e…

Usłyszawszy to, Tolima zdumiał się barǳo i począł zwracać swą kwadratową głowę
w stronę Zbyszka, to w stronę Juranda; nie rzekł ednak nic, gdyż prawie nigdy nic nie
mówił, tylko pochylił się przed Zbyszkiem i ob ął z lekka dłońmi ego kolana.

A Jurand mówił dale :
— Którą to wolę mo ą spisał ksiąǳ Kaleb, a pod pismem pieczęć się mo a na wosku Testament

zna du e; ty zaś masz świadczyć, żeś to ode mnie słyszał i żem rozkazał, aby tu dla tego
młodego rycerza taki sam posłuch był ako i dla mnie. Zaś co est w skarbcu łupów
i pienięǳy, to mu pokażesz — i bęǳiesz mu wiernie w poko u i na wo nie do śmierci
służył. Słyszałeś?

Tolima podniósł ręce do uszu i skinął głową, po czym na dany znak przez Juranda
skłonił się i odszedł, rycerz zaś zwrócił się do Zbyszka i rzekł z naciskiem:

— Tym, co est w skarbcu, można choćby na większą chciwość pokusić — i nie
ednego, ale stu brańców wykupić. Pamięta .

Lecz Zbyszko spytał:
— A czemu to uż zda ecie¹⁶⁸⁹ mi Spychów?

¹⁶⁸⁶oǳyszcze — ǳiś popr.: oǳyska. [przypis edytorski]
¹⁶⁸⁷ług a. łęg — podmokła łąka. [przypis edytorski]
¹⁶⁸⁸statek (daw.) — mienie, zwł. ruchome. [przypis edytorski]
¹⁶⁸⁹zdawać (daw.) — oddawać. [przypis edytorski]
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— Więce ci a niż Spychów zda ę, bo ǳiecko.
— I śmierci goǳina niewiadoma — rzekł ksiąǳ Kaleb.
— Jużci niewiadoma — powtórzył akby ze smutkiem Jurand. — Toćże niedawno

śniegi mnie przysypały, a chociaż Bóg mnie zratował, nie ma uż we mnie dawne siły…
— Na miły Bóg! — zawołał Zbyszko — coś się w was odmieniło od wczora i o śmierci

niż o Danusi raǳie ¹⁶⁹⁰ mówicie. Na miły Bóg!
— Wróci Danuśka, wróci — odpowieǳiał Jurand — nad nią est opieka boska. Ale

ak wróci… słucha … Bierz ty ą do Bogdańca, a Spychów na Tolimę zda … To człek wier-
ny, a tu ciężkie sąsieǳtwo… Tam ci e na powróz nie wezmą… tam przezpiecznie ¹⁶⁹¹…

— He ! — zakrzyknął Zbyszko — a wy uż akby z tamtego świata gadacie. Cóż to
est?

— Bom uż przez pół był na tamtym świecie, a teraz tak mi się wiǳi¹⁶⁹², że akowaś
chorość mnie ima¹⁶⁹³. I choǳi mi o ǳiecko… toć a ą edną mam. A i ty, choć wiem,
że ą miłu esz…

Tu przerwał i wydobywszy z pochwy krótki mieczyk, zwany mizerykordią¹⁶⁹⁴, zwrócił
go ręko eścią ku Zbyszkowi:

— Przysięgnĳże mi eszcze na ten krzyżyk, ako e nigdy nie pokrzywǳisz i bęǳiesz
statecznie¹⁶⁹⁵ miłował…

A Zbyszkowi aż łzy stanęły nagle w oczach; w edne chwili rzucił się na kolana i po-
łożywszy palec na ręko eści, zawołał:

— Na świętą Mękę, tak e nie pokrzywǳę i będę statecznie miłował!
— Amen — rzekł ksiąǳ Kaleb.
Jurand zaś pochował w pochwę mizerykordię i otworzył mu ramiona:
— Toś mi i ty ǳiecko!…
Po czym rozeszli się, bo noc uż zapadła głęboka, a od kilku uż dni nie zaznali dobrego

wywczasu¹⁶⁹⁶. Zbyszko ednakże wstał naza utrz świtaniem, albowiem wczora zląkł się
istotnie, czy nie iǳie na Juranda akowaś choroba, i chciał teraz dowieǳieć się, ak starszy
rycerz spęǳił noc.

Przed drzwiami Jurandowe izby natknął się na Tolimę, który z nie właśnie wychoǳił. Sługa
— A akoże pan? — zdrowi? — zapytał.
Ów zaś skłonił się, a następnie otoczył ucho dłonią i rzekł:
— Wasza miłość co każą?
— Pytam: ak się ma pan? — powtórzył głośnie Zbyszko.
— Pan po echał.
— Dokąd?
— Nie wiem. We zbroi…

  
Świt począł właśnie bielić drzewa, krze¹⁶⁹⁷ i bryły wapienne rozrzucone tu i ówǳie po
polach, gdy na ęty przewodnik idący przy koniu Juranda zatrzymał się i rzekł:

— Pozwólcie mi odetchnąć, panie rycerzu, bom się zasapał. Odwilż est i mgła, ale to
uż niedaleko…

— Doprowaǳisz mnie do gościńca, a potem wrócisz — odrzekł Jurand.
— Gościniec bęǳie w prawo za borkiem, a z pagórka zaraz zamek u rzycie.
To rzekłszy, chłop począł „zabĳać” ręce, to est uderzać dłońmi pod pachy, gdyż był

zziąbł od ranne wilgoci, po czym przysiadł na kamieniu, bo się przy te robocie eszcze
barǳie zasapał.

— A nie wiesz, est-li komtur w zamku? — zapytał Jurand.

¹⁶⁹⁰raǳiej (daw.) — chętnie . [przypis edytorski]
¹⁶⁹¹przezpiecznie (daw.) — bezpiecznie. [przypis edytorski]
¹⁶⁹²tak mi się wiǳi — tak mi się wyda e. [przypis edytorski]
¹⁶⁹³imać (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
¹⁶⁹⁴mizerykordia— (od łac.misericordia czyli miłosierǳie), krótki, wąski sztylet do dobĳania rannych. [przypis

edytorski]
¹⁶⁹⁵statecznie — trwale i pewnie. [przypis edytorski]
¹⁶⁹⁶wywczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
¹⁶⁹⁷kierz (daw.) — krzak. [przypis edytorski]
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— Gǳie by zaś miał być, kiedy chory?
— Coże mu?
— Luǳie mówią, że go rycerze polscy sprali — odrzekł stary chłop.
I w głosie ego czuć było akby pewne zadowolenie. Był poddanym krzyżackim, ale

ego mazurskie serce radowało się przewagą polskich rycerzy.
Jakoż po chwili dodał:
— He ! mocni nasi panowie, ale im z nimi ciężko.
Lecz zaraz potem spo rzał bystro na rycerza i akby chcąc się upewnić, że nie spotka

go nic złego za słowa, które mu się niebacznie wymknęły, rzekł:
— Wy, panie, po naszemu mówicie, wyście nie Niemiec?
— Nie — odrzekł Jurand — ale prowadź dale .
Chłop wstał i począł znów iść przy koniu. Po droǳe zasuwał niekiedy dłoń w kale- Ziarno

tę¹⁶⁹⁸, wydostawał z nie garść niemielonego żyta i wsypywał ą sobie do ust, gdy zaś za-
spokoił w ten sposób pierwszy głód, począł tłumaczyć, dlaczego e surowe ziarno, chociaż
Jurand, zbyt za ęty własnym nieszczęściem i własnymi myślami, nawet tego nie dostrzegł.

— Chwała Bogu i za to — mówił. — Ciężkie życie pod naszymi niemieckimi pana- Chłop, Bieda
mi. Ponakładali podatki i od mlewa¹⁶⁹⁹ takie, że ubogi człek musi z plewą¹⁷⁰⁰ ziarno gryźć
ak bydlę. A gǳie żarna¹⁷⁰¹ w chałupie zna dą, tam chłopa skatu ą, dobytek zagarną, ba!
ǳieciom i babom nie przepuszczą… Nie bo ą się oni ni Boga, ni księży, ako i wielbor-
skiego proboszcza, który im to przyganiał, na łańcuch wzięli. O , ciężko pod Niemcem!
Co tam człek ziarna mięǳy dwoma kamieniami ugniecie, to tę przygarść mąki na świętą
nieǳielę chowa, a w piątek tak eść musi ako ptacy. Ale chwała Bogu i za to, bo przy -
ǳie-li przednówek¹⁷⁰², to i tego nie stanie¹⁷⁰³… Ryby łowić nie wolno… zwierza bić też…
Nie tak ak na Mazowszu.

W ten sposób wyrzekał krzyżacki chłop, mówiąc przez pół do siebie, przez pół do
Juranda, a tymczasem minęli pustać¹⁷⁰⁴ pokrytą utulonymi pod śniegiem bryłami wa-
pienia i weszli w las, który w zarannym świetle wydawał się siwy i od którego bił surowy,
wilgotny chłód. Rozedniało uż zupełnie; inacze trudno byłoby Jurandowi prze echać
leśną drożyną idącą nieco w górę i tak ciasną, że mie scami olbrzymi ego bo owy koń
zaledwie mógł się przecisnąć wśród pni. Lecz borek skończył się wkrótce i po upływie kil-
ku pacierzy znaleźli się na szczycie białego pagórka, którego środkiem biegł wy eżdżony
gościniec.

— To i droga — rzekł chłop — traficie teraz, panie, sami.
— Trafię — odrzekł Jurand. — Wraca , człeku, do domu.
I sięgnąwszy ręką do skórzane torby przymocowane na przeǳie siodła, wydobył z nie

srebrny pieniąǳ i podał go przewodnikowi. Chłop, przezwycza ony więce ¹⁷⁰⁵ do razów
niż do datków z rąk mie scowych krzyżackich rycerzy, oczom prawie nie chciał wierzyć
i porwawszy pieniąǳ, przypadł głową do strzemienia Juranda i ob ął e rękoma.

— O Jezusie, Mary o! — zawołał. — Bóg zapłać wasze wielmożności!
— Ostawa z Bogiem.
— Niech was boska moc prowaǳi. Szczytno przed wami.
To rzekłszy, raz eszcze pochylił się do strzemienia i zniknął. Jurand został na wzgórzu

sam i spoglądał we wskazanym mu przez wieśniaka kierunku na szarą, wilgotną oponę¹⁷⁰⁶
mgły, która zasłaniała przed nim świat. Za tą mgłą krył się ów złowrogi zamek, ku które-
mu popychała go przemoc i niedola. Blisko, uż blisko! a potem co się ma stać i spełnić,
to się stanie i spełni… Na tę myśl w sercu Juranda, obok trwogi i niepoko u o Danusię,
obok gotowości wykupienia e z wrogich rąk choćby krwią własną, zroǳiło się nowe,

¹⁶⁹⁸kaleta (daw.) — noszony przy pasie woreczek na pieniąǳe czy inne drobiazgi. [przypis edytorski]
¹⁶⁹⁹mlewo (daw.) — zmielone ziarno. [przypis edytorski]
¹⁷⁰⁰plewa — w przypadku zbóż i traw: osłona ziarna. [przypis edytorski]
¹⁷⁰¹żarna — urząǳenia do ręcznego mielenia ziarna, rozcieranego na kamienne płycie. [przypis edytorski]
¹⁷⁰²przednówek — okres przed wiosennymi zasiewami, kiedy chłopom z reguły kończyły się zimowe zapasy

żywności. [przypis edytorski]
¹⁷⁰³nie stanie (daw.) — nie bęǳie. [przypis edytorski]
¹⁷⁰⁴pustać (daw.) — pustkowie, obszar nie porośnięty lasem. [przypis edytorski]
¹⁷⁰⁵więcej — barǳie . [przypis edytorski]
¹⁷⁰⁶opona (daw.) — zasłona. [przypis edytorski]
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niesłychanie gorzkie a nie znane mu dotychczas nigdy uczucie upokorzenia. Oto on, Ju-
rand, na którego wspomnienie drżeli pograniczni komturowie¹⁷⁰⁷, echał teraz na ich
rozkaz z powinną głową¹⁷⁰⁸. On, który tylu ich zwyciężył i podeptał, czuł się teraz zwy- Wstyd
ciężonym i podeptanym. Nie zwyciężyli go wprawǳie w polu, nie odwagą i rycerską siłą,
niemnie ednak czuł się zwyciężonym. I było to dla niego czymś tak niesłychanym, iż
zdawało mu się, że cały porządek świata został na nice¹⁷⁰⁹ wywrócony. On echał ukorzyć
się Krzyżakom, on, który gdyby nie choǳiło o Danusię, wolałby sam eden potykać się
ze wszystkimi siłami Zakonu. Alboż nie trafiało się, że po edynczy rycerz, ma ąc wybór
mięǳy sromotą¹⁷¹⁰ a śmiercią, uderzał na całe wo ska? A on czuł, że może mu się przy-
goǳić¹⁷¹¹ i sromota, i na myśl o tym wyło w nim serce z bólu, ak wy e wilk, uczuwszy
w sobie grot.

Lecz był to człowiek ma ący nie tylko ciało, lecz i duszę z żelaza. Umiał łamać innych,
umiał i siebie.

— Nie ruszę się — rzekł sobie — póki nie spętam tego gniewu, którym mógłbym
zgubić, nie zaś wybawić ǳiecko. I wraz schwycił się akby za bary ze swoim hardym ser-
cem, ze swo ą zawziętością i żąǳą bo u. Kto by go wiǳiał na onym wzgórzu, we zbroi,
bez ruchu, na ogromnym koniu, rzekłby, że to akiś olbrzym ulany z żelaza, i nie po-
znałby, że ów nieruchomy rycerz toczy w te chwili na cięższą ze wszystkich walk, akie
kiedykolwiek w życiu stoczył. Lecz on zmagał się z sobą póty, póki się nie zmógł i póki
nie poczuł, że wola go nie zawieǳie.

Tymczasem mgły rzedły i akkolwiek nie rozproszyły się do cna, ednakże zama aczało
w końcu w nich coś ciemnie szego. Jurand odgadł, że to są mury szczytnieńskiego zamku.
Na ten widok nie ruszył się eszcze z mie sca, ale począł się modlić tak gorąco i gorliwie,
ak modli się człowiek, któremu na świecie pozostało uż tylko boskie miłosierǳie.

I gdy wreszcie ruszył koniem, poczuł, że w serce poczyna mu wstępować akowaś
otucha. Gotów był teraz znieść wszystko, co go mogło spotkać. Przypomniał mu się św.
Jerzy, potomek na większego rodu w Kapadoc i, który znosił różne hańbiące katusze¹⁷¹²,
a ednakże nie tylko czci nie stradał¹⁷¹³, lecz na prawicy Boże est posaǳon i patronem
wszystkiego rycerstwa mianowany. Jurand słyszał nieraz opowiadania o ego przygodach
od pątników¹⁷¹⁴ przybyłych z dalekich krain i wspomnieniem ich ukrzepił¹⁷¹⁵ w sobie
teraz serce.

Z wolna poczęła się w nim buǳić nawet i naǳie a. Krzyżacy słynęli wprawǳie z mści-
wości, przeto nie wątpił, że wywrą nad nim pomstę za wszystkie klęski, akie im zadał,
za hańbę, która spadała na nich po każdym spotkaniu, i za strach, w akim przez tyle lat
żyli.

Ale to właśnie dodawało mu ducha. Myślał, że Danusię porwali po to tylko, by go
dostać, więc gdy go dostaną, to co im po nie ? Tak! Jego sku ą niechybnie i nie chcąc
trzymać w pobliżu Mazowsza, wyślą do akich odległych zamków, gǳie może do końca
życia przy ǳie mu ęczeć w poǳiemiu, ale Danusię będą woleli puścić. Choćby też wyszło
na aw, że go podstępem dostali i gnębią, nie weźmie im tego zbyt za złe ni wielki mistrz, ni
kapituła, bo przecie on, Jurand, bywał istotnie ciężkim Krzyżakom i wytoczył z nich więce
krwi niż akikolwiek inny rycerz w świecie. Natomiast ten sam wielki mistrz może by ich
i pokarał za uwięzienie niewinne ǳiewczyny, a do tego wychowanki księcia, o którego
przychylność starał się wobec grożące wo ny z królem polskim usilnie.

I naǳie a ogarniała go coraz potężnie . Chwilami wydawało mu się rzeczą niemal
pewną, że Danusia wróci do Spychowa, pod Zbyszkową możną opiekę… „A chłop tęgi
est — myślał — nie da ci e nikomu ukrzywǳić”. I począł przypominać sobie z pew-
nym rozrzewnieniem wszystko, co o Zbyszku wieǳiał: „Bił w Niemców pod Wilnem,

¹⁷⁰⁷komtur — zwierzchnik domu zakonnego bądź okręgu w zakonach rycerskich, do których zaliczali się
krzyżacy. [przypis edytorski]

¹⁷⁰⁸z powinną głową (daw.) — posłusznie. [przypis edytorski]
¹⁷⁰⁹na nice (daw.) — na drugą stronę, podszewką na wierzch. [przypis edytorski]
¹⁷¹⁰sromota (daw.) — hańba. [przypis edytorski]
¹⁷¹¹przygoǳić się (daw.) — przydarzyć się. [przypis edytorski]
¹⁷¹²katusze — tortury. [przypis edytorski]
¹⁷¹³stradać a. postradać (daw.) — stracić. [przypis edytorski]
¹⁷¹⁴pątnik (daw.) — pielgrzym. [przypis edytorski]
¹⁷¹⁵ukrzepić (daw.) — wzmocnić. [przypis edytorski]
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na po edynkę z nimi chaǳał, Fryzów¹⁷¹⁶, których ze stry cem pozwali, poćwiertował,
w Lichtensteina też bił, od tura¹⁷¹⁷ ǳiecko bronił i tamtych czterech pozwał, którym
pewnikiem nie daru e”. Tu podniósł Jurand oczy ku górze i rzekł:

— Ja ą Tobie, Boże, a Ty Zbyszkowi!
I uczyniło mu się eszcze raźnie , sąǳił bowiem, że skoro ą Bóg młoǳiankowi poda-

rował, to przecie¹⁷¹⁸ nie pozwoli Niemcom z siebie zadrwić, z rąk ich ą wyrwie, choćby
cała potęga krzyżacka nie puszczała. Lecz potem znów ął myśleć o Zbyszku: „Ba! nie
tylko chłop tęgi, ale i szczery ak złoto. Bęǳie e strzegł, bęǳie ą miłował i da , Jezu,
ǳiecku ako możesz na lepie , ale wiǳi mi się, że przy nim nie pożału e ni książęcego
dworca, ni o cowego kochania…” Na tę myśl powieki Juranda zwilgotniały nagle i w ser-
cu zerwała mu się ogromna tęsknota. Chciałby przecie eszcze ǳiecko w życiu wiǳieć
i kiedyś, kiedyś umrzeć w Spychowie przy tych dwo gu, nie zaś w ciemnych piwnicach
krzyżackich. Ale wola boska!… Szczytno było uż widać. Mury rysowały się we mgle co-
raz wyraźnie , bliska uż była goǳina ofiary, więc zaczął się eszcze pokrzepiać i tak do
siebie mówić:

— Jużci, że wola boska! Ale wieczór żywota bliski. Kilka roków¹⁷¹⁹ więce , kilka mnie ,
wy ǳie na edno. He ! chciałoby się eszcze na obo e ǳieci po rzeć, ale po sprawiedliwości,
to człek się nażył. Czego miał doznać, doznał, kogo miał pomścić, pomścił. A teraz co?
Raǳie ¹⁷²⁰ do Boga niż do świata, a skoro trzeba przycierpieć, to trzeba. Danuśka ze
Zbyszkiem, choćby im było na lepie , nie zapomną. Pewnie, że nieraz będą wspominać
a uraǳać: gǳie też est? żyw-li czy też uż u Boga w wiecu?… Będą przepytywać i może
się dowieǳą. Łapczywi są na pomstę Krzyżacy, ale i na wykup łapczywi. Zbyszko by
nie pożałował, aby choć kości wykupić. A na mszę to z pewnością nieraz daǳą. Uczciwe
u obo ga serca i kocha ące, za co ich, Boże, i Ty, Matko Na świętsza, błogosław.

Gościniec stawał się nie tylko coraz szerszy, ale się i zaludniał. Ciągnęły ku miastu
wozy z drzewem i słomą. Skotarze¹⁷²¹ pęǳili bydło. Od ezior wieziono na saniach zmar-
złą rybę. W ednym mie scu czterech łuczników wiodło na łańcuchu chłopa, widać za
akieś przewinienie, na sąd, gdyż ręce miał z tyłu związane, a na nogach ka dany, które
zawaǳa ąc o śnieg, ledwie pozwoliły mu się poruszać. Ze zdyszanych ego nozdrzy i ust
wychoǳił oddech w kształcie kłębów pary, a oni, popęǳa ąc go, śpiewali. U rzawszy
Juranda, poczęli spoglądać na niego ciekawie, ǳiwiąc się widocznie ogromowi eźdźca
i konia, ale na widok złotych ostróg i rycerskiego pasa pospuszczali kusze ku ziemi na
znak powitania i czci. W miasteczku było eszcze ludnie i gwarnie , ustępowano ednak
z pośpiechem zbro nemu mężowi z drogi, ów zaś prze echał główną ulicę i skręcił ku
zamkowi, który otulony w tumany¹⁷²² podnoszące się z fosy zdawał się eszcze spać.

Lecz nie wszystko naokół spało, a przyna mnie nie spały wrony i kruki, których całe
stada wichrzyły się na podniesieniu stanowiącym do azd do zamku, łopocąc skrzydłami
i kracząc. Jurand, pod echawszy bliże , zrozumiał powód tego ptasiego wiecu. Oto obok
drogi wiodące do bramy zamkowe stała obszerna szubienica, na nie zaś wisiały ciała
czterech mazurskich chłopów krzyżackich. Nie było na mnie szego powiewu, więc trupy,
które zdawały się spoglądać na własne stopy, nie kołysały się, chyba wówczas gdy czarne
ptactwo siadało im na ramiona i na głowy, przepycha ąc się wza em, trąca ąc w powrozy
i ǳiobiąc o pospuszczane głowy. Niektórzy wisielcy musieli wisieć uż od dawna, gdyż
czaszki ich były całkiem nagie, a nogi niezmiernie wydłużone. Za zbliżeniem się Juranda
stado zerwało się z wielkim szumem, ale wnet zawróciło w powietrzu i poczęło się sadowić
na poprzeczne belce szubienicy. Jurand prze echał mimo¹⁷²³ czyniąc znak krzyża, zbliżył
się do przekopu i stanąwszy w mie scu, w którym nad bramą wznosił się most zwoǳony,
uderzył¹⁷²⁴ w róg.

¹⁷¹⁶Fryz a. Fryzyjczyk — mieszkaniec Fryz i, krainy nad Morzem Północnym, obecnie stanowiące pogranicze
Niemiec, Danii i Holandii. [przypis edytorski]

¹⁷¹⁷tur — wymarły ǳiki ssak z rzędu parzystokopytnych. [przypis edytorski]
¹⁷¹⁸przecie — ǳiś popr.: przecież. [przypis edytorski]
¹⁷¹⁹roków (gw.) — lat. [przypis edytorski]
¹⁷²⁰raǳiej (daw.) — chętnie . [przypis edytorski]
¹⁷²¹skotarz (daw.) — pasterz. [przypis edytorski]
¹⁷²²tuman — mgła a. kłęby pary. [przypis edytorski]
¹⁷²³mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
¹⁷²⁴uderzył — tu: zadął. [przypis edytorski]
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Po czym zatrąbił raz, drugi, trzeci i czekał. Na murach nie było żywe duszy i zza bramy
nie dochoǳił żaden głos. Po chwili ednak ciężka, widoczna za kratą klapa, wmurowana
w pobliżu zamku bramy, podniosła się ze zgrzytem i w otworze ukazała się brodata głowa
niemieckiego knechta¹⁷²⁵.

— Wer da¹⁷²⁶? — spytał szorstki głos.
— Jurand ze Spychowa! — odpowieǳiał rycerz.
Po tych słowach klapa zamknęła się na nowo i nastało głuche milczenie.
Czas począł płynąć. Za bramą nie słychać było żadnego ruchu, tylko od strony szu-

bienicy dochoǳiło krakanie ptactwa.
Jurand stał eszcze długo, zanim podniósł róg i uderzył weń powtórnie.
Ale odpowieǳiała mu znów cisza.
Wówczas zrozumiał, że trzyma ą go przed bramą przez krzyżacką pychę, która wobec

zwyciężonego nie ma granic, dlatego by go upokorzyć ak żebraka. Odgadł też, że przy ǳie
mu tak czekać może aż do wieczora albo i dłuże . Więc w pierwsze chwili zawrzała w nim
krew; chwyciła go nagła chęć zsiąść z konia, podnieść eden z głazów, które leżały przed
przekopem, i rzucić nim w kratę. Tak byłby w innym razie uczynił i on, i każdy inny
mazowiecki albo polski rycerz, i niechby potem wypadli zza bramy bić się z nim. Ale
wspomniawszy, po co tu przybył, opamiętał się i powstrzymał.

„Zalim¹⁷²⁷ się nie ofiarował za ǳiecko?” — rzekł sobie w duszy.
I czekał.
Tymczasem w wyzębieniach murów poczęło coś czernieć. Ukazywały się futrzane na-

krycia głów, ciemne kapice i nawet żelazne blachy, spod których spoglądały na rycerza
ciekawe oczy. Przybywało ich z każdą chwilą, bo uż też ten groźny Jurand wyczeku ą-
cy samotnie pod krzyżacką bramą był dla załogi nie byle widowiskiem. Kto go dawnie
u rzał przed sobą, u rzał śmierć, a teraz można było patrzeć na niego bezpiecznie. Gło-
wy podnosiły się coraz wyże , aż wreszcie wszystkie wyzębienia bliższe bramy pokryły się
knechtami. Jurand pomyślał, że zapewne i starsi muszą na niego spoglądać przez kra-
ty okien w przybramne wieży, i podniósł wzrok ku górze, ale tam okna powycinane
były w głębokich murach i patrzeć przez nie było niepodobna, chyba w dal. Za to na
blankach¹⁷²⁸ czereda¹⁷²⁹, która z początku spozierała¹⁷³⁰ na niego w milczeniu, poczęła
się oǳywać. Ten i ów powtórzył ego imię, tu i ówǳie ozwały się śmiechy, ochrypłe
głosy pokrzykiwały ak na wilka coraz głośnie , coraz zuchwale , a gdy widocznie nikt nie
przeszkaǳał ze środka, poczęto wreszcie miotać na sto ącego rycerza śniegiem.

Ów, akby mimo woli, ruszył przed siebie koniem, wówczas na edną chwilę bryły
śniegu przestały lecieć, głosy ucichły, a nawet i niektóre głowy poznikały za murami.
Groźne musiało być istotnie Jurandowe imię. Wnet ednak na tchórzliwsi opamiętali się,
że ǳieli ich od strasznego Mazura rów i mur, więc znów grube¹⁷³¹ żołdactwo poczęło
miotać nie tylko bryłkami śniegu, ale lodu i nawet gruzu i kamyków, które z brzękiem
odbĳały się od zbroi i kropierza¹⁷³² pokrywa ącego konia.

— Ofiarowałem się za ǳiecko — powtarzał sobie Jurand.
I czekał. Przyszło południe, mury opustoszały, gdyż knechtów odwołano na obiad.

Nieliczni ci, którym przypadło stróżować, edli ednak na murach, a po spożyciu stra-
wy zabawiali się znowu ciskaniem na głodnego rycerza ogryzionych gnatów. Poczęli też
przekomarzać się z sobą i zapytywać się wza em, który pode mie się ze ść i dać mu po
karku pięścią albo drągiem oszczepu. Inni, wróciwszy z obiadu, wołali na niego, że eśli
zmierziło¹⁷³³ mu się czekać, to się może powiesić, gdyż na szubienicy est eden wolny hak
z gotowym powrozem. I wśród takich szyderstw, wśród nawoływań, wybuchów śmiechu
i przekleństw zbiegały popołudniowe goǳiny. Krótki zimowy ǳień chylił się stopniowo
ku wieczorowi, a most wisiał wciąż w powietrzu i brama pozostawała zamknięta.

¹⁷²⁵knecht (daw.) — żołnierz piechoty niemieckie . [przypis edytorski]
¹⁷²⁶Wer da (niem.) — kto tam? [przypis edytorski]
¹⁷²⁷zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁷²⁸blanki — zwieńczenie muru obronnego. [przypis edytorski]
¹⁷²⁹czereda (daw.) — gromada. [przypis edytorski]
¹⁷³⁰spozierać (daw.) — spoglądać. [przypis edytorski]
¹⁷³¹gruby — tu: prymitywny. [przypis edytorski]
¹⁷³²kropierz — długa kapa osłania ąca konia. [przypis edytorski]
¹⁷³³zmierzić się — sprzykrzyć się, zbrzyǳić się. [przypis edytorski]
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Lecz pod wieczór wstał wiatr, rozwiał mgły, oczyścił niebo i odsłonił zorze. Śniegi
uczyniły się modre¹⁷³⁴, a późnie fioletowe. Nie było mrozu, ale noc zapowiadała się po-
godna. Z murów zeszli znów luǳie, prócz straży, kruki i wrony odleciały od szubienicy
ku lasom. Wreszcie poczerniało niebo i cisza nastała zupełna.

„Nie otworzą przed nocą bramy” — pomyślał Jurand.
I na chwilę przeszło mu przez głowę, by nawrócić ku miastu, ale zaraz porzucił tę myśl.

„Chcą tego, bym tu stał — mówił sobie w duszy. — Jeśli nawrócę, użci nie puszczą mnie
do dom, eno otoczą, po ma ą, a potem rzekną, że mi nic nie powinni, bo mnie siłą wzięli,
a choćbym zaś po nich prze echał, to i tak muszę wrócić…”

Niezmierna, poǳiwiana przez obcych kronikarzy wytrzymałość polskich rycerzy na
chłód, głód i trudy nieraz pozwalała im dokonywać czynów, na które nie mogli się zdobyć
barǳie zniewieściali luǳie z Zachodu. Jurand zaś posiadał tę wytrzymałość w większe
eszcze od innych mierze, więc choć głód począł mu uż od dawna skręcać wnętrzno-
ści, a zamróz wieczorny przeniknął przez pokryty blachami kożuch, postanowił czekać,
choćby miał skonać pod tą bramą.

Nagle ednak, nim eszcze zapanowała zupełna noc, usłyszał za sobą chrzęst kroków
na śniegu.

Obe rzał się: szło ku niemu od strony miasta sześciu zbro nych we włócznie i hala-
bardy, w środku zaś mięǳy nimi szedł siódmy, podpiera ąc się mieczem.

„Może im bramę otworzą i z nimi w adę — pomyślał Jurand. — Siłą nie będą mnie
przecie chcieli brać ni zabić, bo ich za mało; gdyby wszelako uderzyli na mnie, to znak,
że nie chcą niczego dotrzymać, i wtedy — gorze¹⁷³⁵ im!”

Tak pomyślawszy, podniósł stalowy topór wiszący mu przy siodle, tak ciężki, że za
ciężki nawet na dwie ręce zwykłego męża — i ruszył ku nim koniem.

Lecz oni nie myśleli na niego uderzać. Owszem, knechtowie wbili zaraz w śnieg tylca
włóczni i halabard — że zaś noc nie była eszcze całkiem ciemna, więc Jurand spostrzegł,
że osady drżą im ednak nieco w ręku.

Ów zaś siódmy, który wydawał się starszym, wyciągnął spiesznie przed siebie lewe
ramię i zwróciwszy dłoń do góry palcami, ozwał się:

— Wyście, rycerzu, Jurand ze Spychowa?
— Jam est…
— Chcecieli słuchać, z czym mnie przysłano?
— Silny i pobożny komtur von Danveld każe wam powieǳieć, panie, że póki nie

zsiąǳiecie z konia, brama nie bęǳie wam otworzona.
Jurand pozostał chwilę bez ruchu, następnie zsiadł z konia, po którego w te chwili

poskoczył eden z włóczników.
— I broń ma nam być oddana — ozwał się znów człowiek z mieczem.
Pan ze Spychowa zawahał się. Nuż potem uderzą na bezbronnego i zadźga ą go ak

zwierzę, nuż chwycą i wtrącą do poǳiemia? Lecz po chwili pomyślał, że gdyby tak miało
być, to by ich ednak przysłano więce . Bo gdyby się na niego mieli rzucić, zbroi od razu
na nim nie przebodą, a wówczas on mógłby wydrzeć broń pierwszemu z brzega i wytracić
wszystkich, nimby nadbiegła pomoc. Znali go przecie.

— I choćby też — rzekł sobie — chcieli wytoczyć ze mnie krew, toćżem a nie po
co innego tu przybył.

Tak pomyślawszy, rzucił naprzód topór, następnie miecz, następnie mizerykordię —
i czekał. Oni zaś chwycili to wszystko, po czym ów człowiek, który do niego przema-
wiał, oddaliwszy się na kilkanaście kroków, zatrzymał się i począł mówić zuchwałym,
podniesionym głosem:

— Za wszystkie krzywdy, któreś Zakonowi wyrząǳił, masz z rozkazu komtura przy-
wǳiać na się ów zgrzebny¹⁷³⁶ wór, który ci zostawiam, przywiązać u szyi na powrozie
pochwę od miecza i czekać w pokorze u bramy, poki ci łaska komtura nie rozkaże e
otworzyć.

¹⁷³⁴modry — niebieski. [przypis edytorski]
¹⁷³⁵gorze (ze starop. gorzeć: palić się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
¹⁷³⁶zgrzebny — wykonany z szorstkiego, grubo tkanego płótna. [przypis edytorski]
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I po chwili Jurand pozostał sam w ciemności i ciszy. Na śniegu czerniał przed nim
pokutniczy wór i powróz, on zaś stał długo, czu ąc, że mu się w duszy coś rozprzęga, coś
łamie, coś kona i mrze i że oto po chwili nie bęǳie uż rycerzem, nie bęǳie uż Jurandem
ze Spychowa, lecz nęǳarzem, niewolnikiem bez imienia, bez sławy, bez czci.

Więc upłynęły eszcze długie chwile, nim zbliżył się do pokutniczego wora i począł
mówić:

— Jakoż mogę inacze postąpić? Ty, Chryste, wiesz: ǳiecko niewinne uduszą, eśli Hańba
nie uczynię wszystkiego, co mi każą. I to też wiesz, że dla własnego żywota tego bym
nie uczynił! Gorzka rzecz hańba!… gorzka! — Ale i Ciebie przed śmiercią hańbili. Ano,
w Imię O ca i Syna…

Po czym pochylił się, wǳiał na się wór, w którym były poprzecinane otwory na
głowę i ręce, następnie u szyi zawiesił na powrozie pochwę od miecza — i powlókł się
przed bramę.

Nie zastał e otwarte , ale teraz było mu uż wszystko edno, czy mu ą pręǳe , czy
późnie otworzą. Zamek pogrążył się w milczeniu nocy, straże tylko obwoływały się kiedy
niekiedy po narożnikach. W wieży przybramne świeciło wysoko edno okienko, inne
były ciemne.

Goǳiny nocy płynęły edna za drugą, na niebo wzbił się sierp księżyca i rozświecił
posępne mury zamku. Cisza uczyniła się taka, ze Jurand mógłby słyszeć bicie własnego
serca. Ale on zdrętwiał, skamieniał całkiem, akby z niego wy ęto duszę, i nie zdawał uż
sobie sprawy z niczego. Została mu tylko edna myśl, że przestał być rycerzem, Jurandem
ze Spychowa, ale czym est — nie wieǳiał… Chwilami także ma aczyło mu się coś, że
wśród nocy od tych wisielców, których z rana wiǳiał, iǳie ku niemu cicho po śniegu
śmierć…

Nagle drgnął i rozbuǳił się zupełnie:
— O Chryste miłościwy! co to est⁈
Z wysokiego okienka w przybramne wieży ozwały się akieś zaledwie z początku do-

słyszalne dźwięki lutni. Jurand, adąc do Szczytna, był pewien, że nie ma Danusi w zamku,
a ednak ten głos lutni po nocy wzburzył w nim w edne chwili serce. Wydało mu się,
że on te dźwięki zna i że to nie kto inny gra, tylko ona — ego ǳiecko! ego kochanie…
Więc padł na kolana, złożył ręce ak do modlitwy i dygocąc ak w gorączce, słuchał.

A wtem na wpół ǳiecinny i akby niezmiernie stęskniony głos począł śpiewać:
Gdybym ci a miała
Skrzydłeczka ak gąska,
Poleciałabym a
Za Jaśkiem do Śląska.

Jurand chciał odezwać się, wykrzyknąć kochane imię, ale słowa uwięzły mu w gar-
dle, akby e ścisnęła żelazna obręcz. Nagła fala bólu, łez, tęsknoty, niedoli wezbrała mu
w piersiach, więc rzucił się twarzą w śnieg i ął w uniesieniu wołać ku niebu w duszy akby
w ǳiękczynne modlitwie:

— O Jezu! dyć¹⁷³⁷ słyszę eszcze ǳiecko! o Jezu‼…
I szlochanie poczęło targać ego olbrzymim ciałem.
W górze tęskny głos śpiewał dale wśród niezmącone nocne ciszy:

Usiadłabym ci a
Na śląskowskim płocie:
„Przypatrz się, Jasieńku,
Ubogie sierocie…”¹⁷³⁸

Rankiem gruby, brodaty knecht niemiecki począł kopać w biodro leżącego przy bra-
mie rycerza.

— Na nogi, psie!… Brama otwarta i komtur każe ci stanąć przed sobą.

¹⁷³⁷dyć (gw.) — przecież. [przypis edytorski]
¹⁷³⁸Za Jasiem do Śląska — pieśń ludowa spotykana w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.

[przypis edytorski]
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Jurand zbuǳił się akby ze snu. Nie chwycił knechta za gardło, nie skruszył go w że-
laznych rękach, twarz miał cichą i niemal pokorną; podniósł się i nie mówiąc ni słowa,
poszedł za żołdakiem przez bramę.

Zaledwie ednak ą przeszedł, gdy ozwał się¹⁷³⁹ za nim zgrzyt łańcuchów i most zwo-
ǳony począł podnosić się do góry, w same zaś bramie spadła ciężka żelazna krata…

¹⁷³⁹ozwać się (daw.) — odezwać się. [przypis edytorski]
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