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HENRYK RZEWUSKI
  ¹

Trybunał lubelski

Ośmǳiesiąt² lat mĳa, ak biedu ę na tym padole płaczu, a i drugie, i trzecie lat tyle
przeżyłbym, a nigdy bym nie zapomniał wrażenia, akie na mnie zrobił trybunał lubelski;
chociaż na nim byłem nie ǳieckiem ani młokosem. Lubom³ starzec, nie zazdroszczę
młoǳieży nasze , że mnie przeży e, bo nigdy wiǳieć nie bęǳie tego, na cośmy patrzali.
Doczeka się i ona swego czasu czegoś dobrego, ale tak i nie bęǳie to, co było. I nasze
trybunały były pełne powagi, i było na co patrzyć; ale trybunał koronny był nierównie
okazalszy, bo starszy wiekiem i więce narodom sprawiedliwość wymierzał. Na Litwie
ǳiesięć wo ewóǳtw, a w Koronie ledwo nie ⁴trzyǳieści. Otóż kiedy konfederacy a bar-
ska się rozwiązała, kra pierwszy raz poǳielono, a mó pan uż nie żył, osiadłem, ak to
powiada ą, ak na loǳie. Miałem a chętkę i w wo sku Rzplite ⁵ służyć, i o tom się starał;
ale departament przy mował konfederatów barskich z równą uprze mością ak pies eża.
Cóż tu było robić? Przypomniałem sobie czasy dawne, ak to a kiedyś u wu a relacy e
pozwów przepisywałem; pomyśliłem⁶ sobie, pó dę do palestry obywatelom służyć. Coś
się z prawa pamięta, reszty się douczy: nie święci garnki lepią. Pomagali mnie też luǳie.
W Polszcze⁷ kto się bił za o czyznę, a eszcze coś dla nie oberwał po kościach, mięǳy
swoimi z głodu nie zginie. Pan Fabian Wo niłowicz, regent ziemski, wziął mnie na de-
pendenta; a przy takim łepaku, kto nie chciał, prawa by się nie nauczył, a cóż dopiero
fałdy przysieǳiawszy! Wkrótce człowiek wprawił się stawać ak potrzeba, a że w kieszeń
pac entom nie barǳo zazierał⁸, szlachta powierzała interesa. Właśnie wtenczas na rękę
mi poszło, że pan Stefan Oborski, plenipotent księcia wo ewody, ożeniwszy się z pa-
nią Chrapowicką, bogatą wdową, które wydźwigiwał ma ątek nieco zawikłany, musiał
się przenieść na Białą Ruś, a zatem księciu poǳiękować. Wielu było ubiega ących się,
aby ego mie sce zastąpić, i mocne były intrygi. Ale książę z własnego instynktu, przy-
pomniawszy sobie, że widywał mnie w bitwach i że parę razy byłem do niego posłany
z sekretnemi⁹ istrukcy ami przez JW.¹⁰ Ogińskiego wo ewodę witebskiego, wówczas pa-
na mo ego, przez wzgląd na te mo e akieś zasługi dla kra u, powierzył mi atentowanie¹¹
wszystkich spraw, akie by mógł mieć tak w ziemstwie, ak i w groǳie nowogróǳkim.

Już od lat kilku choǳiłem koło pańskich interesów, kiedy książę mi kazał echać
do Białe z częścią swo ego dworu i tam na niego czekać. Książę, przybywszy do Bia-
łe , niedługo w nie gościł i po echał do Lublina, gǳie finalnie sąǳona być miała ego

¹Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego.
[przypis edytorski]

²ośmǳiesiąt — ǳiś: osiemǳiesiąt. [przypis edytorski]
³lubom starzec — chociaż estem starcem. [przypis edytorski]
⁴ledwo nie — niemalże, prawie. [przypis edytorski]
⁵Rzplitej — skrót od: Rzeczpospolite . [przypis edytorski]
⁶pomyśliłem — ǳiś: pomyślałem. [przypis edytorski]
⁷Polszcze — ǳiś popr. forma: Polsce. [przypis edytorski]
⁸zazierać — patrzeć, spoglądać. [przypis edytorski]
⁹sekretnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: sekretnymi. [przypis

edytorski]
¹⁰JW. — skrót od: aśnie wielmożny. [przypis edytorski]
¹¹atentowanie (z łac. attentare: napastować, zaczepiać, występować przeciw) — występowanie (w sprawie);

tu: reprezentowanie. [przypis edytorski]
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sprawa zadawniona, która przez wielkie forsy¹² przechoǳiła. Sięgała ona eszcze czasów
księcia Raǳiwiłła Sierotki, a okoliczności, z których wynikła, głośnemi¹³ są dotąd na
Litwie. Książę Sierotka żył w ścisłych stosunkach z JW. Iliniczem, wo ewodą brzeskim
litewskim, co miał wielkie dobra, a mięǳy innemi¹⁴ Białę, w które mieszkał; kiedy
więc powziął zamiar odbycia pielgrzymki do Ziemi Święte , powierzył go przy acielowi
swemu. A że w kra u, gǳie barbarzyństwo pogańskie panu e, gǳie morowe powietrze
nie usta e, gǳie dostać się nie można, eno przebywa ąc góry, morza i pustynie, podróż
tak est niebezpieczna, iż można było zakład trzymać, że się z nie nie powróci; książę,
będąc kawalerem i nie ma ąc sukcesorów prócz książąt Raǳiwiłłów, upartych kalwi-
nów, którzy go z powodu, że rewokował¹⁵, ile mogli, prześladowali, a tem¹⁶ i on do nich
niewiele miał serca, i nierad był, aby po ego śmierci ogromne spuścizny miały wzboga-
cić nieżyczliwych krewnych, umyślił ma ątkiem swoim obdarzyć przy aciół. Te wszystkie
okoliczności przy acielowi wynurza ąc, prosił go o radę. Na to pan Ilinicz: „Jak zrobisz te-
stament, mó książę, a Pan Bóg ciebie do kra u nie wróci, ci, których obdarzysz, nie będą
korzystali z two e szczodroty. Ty wiesz, że w prawodawstwie naszem¹⁷, żaden testament
nie est tak mocnym, aby interpretationi¹⁸ nie podpadał: krewni twoi, Raǳiwiłłowie bir-
żańscy są silni, oni re woǳą dysydentami obudwóch¹⁹ narodów, a w Litwie i katolik
nawet po two e śmierci ich nie odstąpi; zwalą twó testament, owładną two e dobra,
i napełnią e bombizami²⁰. Ja bym ci raǳił nie testamentem, ale formalną transakcy ą
rozporząǳić ma ątek”. — „A to akim sposobem?” — zapytał książę. — „Ty nieżonaty
— odpowieǳiał JW. Ilinicz — a ǳieci nie mam: zróbmy więc mięǳy sobą transakcy ą
na przeżycie. Ja, pierwe umrę? Wszystkie dobra two e. Pan Bóg ciebie pierwe zawoła do
chwały swo e ? Słuczczyzna, Ko danowszczyzna, Siebież i co tylko teraz posiadasz, będą
mo e: a z eǳą diabła kalwini, eżeli mi edną piędź two e ziemi wydrą” — „Zgoda” —
powieǳiał książę. Zaraz oba panowie²¹ po echali do Brześcia dla przyznania sobie trans-
akcyi. Książę Sierotka puścił się na pielgrzymkę. Minął rok eden i drugi; uż tedy JW.
Ilinicz wyglądał tylko pewnego doniesienia o śmierci księcia; bo choǳiły wieści, raz, że
okręt, na którym płynął, rozbitym został, raz, że z dżumy umarł, inny raz, że bisurmanie
go zabili. A że wo ewoda był łakomy, barǳo niecierpliwie musiał oczekiwać dokładnie -
sze wiadomości; pięć księstw i trzynaście hrabstw nie piechotą choǳą! Ale człowiek
sporząǳa, Pan Bóg rozrząǳa. Książę Sierotka wszystkie trudy i niebezpieczeństwa przy
pomocy anioła swego przebył i zdrów wrócił: szukał śmierci po szerokim świecie i e nie
znalazł; a ona pana Ilinicza w ego własnych dobrach wytropiła. Bo kiedy książę Sierotka
uż wracał do Nieświeża, w Krakowie ledwo kilka dni zatrzymawszy się, obrócił podróż
na Białę, aby przy aciela uściskać — aż w eżdża ąc do miasta, spotyka kondukt barǳo
okazały, zapytu e, kogo to prowaǳą, i dowiadu e się, że JW. wo ewodę Ilinicza, którego
przed dwoma dniami na polowaniu niedźwiedź rozdarł. Oddał mu ostatnie posługi książę
i szczerze po nim płakał; bo był czułego serca, ako o nim piszą, że nie było cnoty, które
by nie posiadał. Ale że transakcy a ak wół była wyraźna, dostało mu się, czem²² łzy obe-
trzeć i ubogim za duszę nieboszczyka świadczyć. Biała, Sławatycze, Zabłudów, Mir i tyle
innych dóbr Iliniczowskich weszły w dom Raǳiwiłłów. Tak emu pielgrzymka i na ten,
i na tamten świat pomogła, bo był wart tego. Żona wo ewody Ilinicza, Tarłówna z domu,
miała posag swó oparty na dobrach męża: książę Sierotka, chociaż ona nie miała doży-
wocia, pokąd żyła, ich nie tykał, zostawu ąc e wszystkie dochody; a ona wywǳięcza ąc
się za tę łaskę, listem własnoręcznym zapewniła księcia, że ani sama, ani e sukcesoro-
wie, o e posag nigdy upominać się nie będą, gdyż aż nadto została zaspoko ona. Ale

¹²forsa (z łac.) — tu: trud, wysiłek, przeciwność. [przypis edytorski]
¹³głośnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: głośnymi. [przypis

edytorski]
¹⁴innemi — daw. forma N. i Msc. lm r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: innymi. [przypis edytorski]
¹⁵rewokować (daw.) — zmienić wyznanie. [przypis edytorski]
¹⁶a tem — a przez to; tem daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: tym.

[przypis edytorski]
¹⁷naszem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: naszym. [przypis edytorski]
¹⁸interpretationi (łac. forma C.) — interpretac i. [przypis edytorski]
¹⁹obudwóch — ǳiś: obydwu. [przypis edytorski]
²⁰bombiz — duchowny protestancki. [przypis edytorski]
²¹oba panowie — ǳiś: oba panowie. [przypis edytorski]
²²czem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]

  Trybunał lubelski 



potem Tarłowie zaczęli pieniać²³ księcia, akoby takie ustępstwa kobiece nie listem, ale
transakcy ą przyznaną w asystencyi krewnych ma ą się robić. Przez lat półtorasta²⁴ oto
wszczynały się i urywały sprawy. Książę Michał Raǳiwiłł, hetman wielki litewski, o ciec
księcia wo ewody, na trybunale lubelskim z echał się był z Tarłą, wo ewodą lubelskim,
który mu niemało nadokuczał, będąc na zuchwalszym z luǳi; ale wtenczas na niczem²⁵
spełzło, a wkrótce JW. wo ewoda lubelski, ostatni z domu Tarłów po mieczu, zginął na
po edynku od JO.²⁶ księcia Poniatowskiego, podkomorzego koronnego, o którym to po-
edynku wiele było gadania. Sprawa dostała się w spadku JO. księciu Lubomirskiemu,
marszałkowi wielkiemu koronnemu. Jeśli świadomy estem tego wszystkiego, nie ǳiw,
bo od deski do deski, sto razy może przeczytałem wszystkie dokumenta tyczące się te
sprawy.

Po echaliśmy więc do Lublina za księciem. Do bryki, w które sieǳiałem, dodano
mnie pana Bartłomie a Chodźkę, dworzanina księcia. Dobry chłopiec, ale paliwoda, a-
kiego świat i Korona polska nie wiǳiały. O ciec ego, sęǳia ziemski upicki, miał piękny
ma ątek i kilka razy deputatował na trybunał. Mógłby on sam wykierować syna, ale rady
mu dać nie mógł, taki był zabĳaka. Oddał go do palestry, chcąc mieć niedaleko swego
oka; ale ten więce szabelki niż pióra pilnu ąc, tyle ponakrawał łbów, że w ednym roku do
trzyǳiestu tysięcy musiał zapłacić za ego burdy. Naprzykrzyło mu się; a że był spadkowie
przy acielem domu Raǳiwiłłów, a książę Raǳiwiłł lubił szlachtę łapczywą do korda, więc
go oddał do Nieświeża. Wzrostu był małego i sucharlawy, figura niepoczesna; ale mało
luǳi równe siły i tak szablą robiących. Miał on pałasz cieniutki, który smyczkiem nazy-
wał. Na milsza ego zabawka była wpaść mięǳy niezna omych i uda ąc mazga a przy ść do
zaczepki. Pozwalał naprzód z siebie żartować, potem odciął się czem²⁷ grubem²⁸, żeby być
wyzwanym, dopiero minę tchórza przybrawszy wypraszał się od po edynku, a na koniec
z musu niby bił się i kaleczył tych, co się na nim nie poznali. Ja, że byłem uż o cem ǳie-
ciom, a do tego zaszczycony przy aźnią W. sęǳiego upickiego, więc miałem przewagę na
panu Bartłomie u i wierzył mnie. Bywało nieraz, umitygu ę go, kiedy przy echawszy do
Nowogródka wpadnie w burdę; bo on zawsze do mnie za eżdżał ako do sługi ednego
dworu. Więc z nim na bryce sieǳiałem, a on że nigdy dotąd z Litwy nie wy echał, wypy-
tywał się mię w droǳe o Koronie. Razu ednego mówi mnie: „Wybacz panie Sewerynie,
ale taki mó smyczek musi się pobratać z koroniarzami²⁹; szczególnie rad bym poznał
akiego łęczycanina”. — „A to czemu?” — „Temu, że kiedy mnie w szkołach męczono,
wyczytałem w Trocu, że Francuzy mówią: bić się po diabelsku, a Polacy: bić się po łę-
czycku. Tyle mi się zostało z całe ancuszczyzny. Otóż rad bym się przekonał, czy lepsze
gracze w Łęczycy, czy w Poniewieżu”. — „E , porzuć panie Bartłomie u pleść takie ko-
szałki opałki. Czy nie wiesz, że pod bokiem trybunału burdę zrobiwszy, można się przed
czasem obaczyć z Tró cą Świętą. Waćpan całe życie guza szukasz; a ak staniemy, powiem
a księciu panu, akie waćpan chcesz kwerendy robić w Lublinie: to książę waćpana nie
każe wypuścić ze stancyi”. — „Panie Sewerynie, a tak żartu ę tylko, aby czas pręǳe
schoǳił. Kto by tam o burdach myślał! Bądź spoko ny, a pana ciągle się będę trzymał;
ale, dla Boga, księciu panu o niczem³⁰ nie wspomina ”. Myślałem, że się panicz utempe-
rował; bo spotykaliśmy po karczmach szlachtę łukowską przy kuflu, a przecie pan Bartło-
mie nikogo nie zaczepił. Przy echaliśmy do Lublina w sobotę wieczór. Ja byłem rad, że
naza utrz była nieǳiela, bo do eżdża ąc do Lubartowa, gdyśmy się spuszczali z góry, na-
szelniki pękły i konie nas poniosły. Pan Bartłomie śmiał się, ale a przeląkłem się mocno
i zrobiłem intency ą, że ak Pan Bóg wyratu e mnie z niebezpieczeństwa, przy echawszy
do Lublina, naza utrz pó dę do spowieǳi i komunii. Jakoż lubo³¹ bryka przewróciła się
na grobli, prawǳiwym cudem wszyscy wstaliśmy bez szwanku. Ale w nieǳielę ledwo
przez pół mogłem dopełnić mo e intencyi, bo książę kazał z rana przy ść do siebie, aby

²³pieniać kogoś — procesować się z kimś. [przypis edytorski]
²⁴półtorasta (daw.) — sto pięćǳiesiąt. [przypis edytorski]
²⁵niczem — daw. forma N. i Msc. lp r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: niczym. [przypis edytorski]
²⁶JO. — skrót od: aśnie oświecony. [przypis edytorski]
²⁷czem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
²⁸grubem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: grubym. [przypis edytorski]
²⁹koroniarz — mieszkaniec Korony (w odróżnieniu od mieszkańców Litwy). [przypis edytorski]
³⁰niczem — daw. forma N. i Msc. lp r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: niczym. [przypis edytorski]
³¹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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pomagać panu Raǳiszewskiemu w tłumaczeniu interesu przed panami Hryniewieckim
i Koźmianem, co późnie zostali eden wo ewodą, drugi kasztelanem lubelskim, a byli
pierwszymi mecenasami w Lublinie i księcia pana wielkimi przy aciółmi. Szczęście, że
książę miał kapelana i ołtarz podróżny z wielkimi przywile ami od nunc usza, bo inacze
byłby mszą św. przypiekł. W istocie konferency a po dwunaste się zakończyła. Ja z panem
Bartłomie em poszedłem do oo. bazylianów i trafiliśmy pod sam koniec nabożeństwa.
Uprosiłem księǳa, że mnie wyspowiadał, ale przy ęcie ciała Pańskiego do utra odłożyć
musiałem. — Trybunał w tym roku odbywał się pod laską JW. Chołoniewskiego, staro-
sty kołomy skiego, co miał akąś koligacy ą z księciem panem. Prezydentem był kanonik
Woǳicki, opat hebdowski, u którego przez czas urzędowania tyle się starego wina wy-
piło, że parę nieǳiel koło młyńskie mogłoby się niem³² obracać. On to mawiał, że wino
przyna mnie ednym rokiem starsze być powinno od uprze mego gospodarza. Otóż JW.
marszałek trybunału tyle miał szacunku dla dosto nego swego koligata, że pierwszy go
nawieǳił i zaprosił do siebie na obiad. Książę pan przy ął go przed kamienicą, żaląc się,
iż go uprzeǳił, a potem z JW. marszałkiem po echał do przewielebnego prezydenta. Że
zaś pan Koźmian zaprosił do siebie na obiad WW. Raǳiszewskiego i Rupe kę, ciwuna
e ragolskiego, co z przy aźni dla księcia urząd marszałka dworu interymalnie sprawował;
więc przy mnie, ako plenipotencie specy alnym, zostawało pierwszeństwo nad dworem
i u stołu marszałkowskiego byłem gospodarzem. Po obieǳie poszedłem miasto poznać,
a ednak nie barǳo dowierza ąc panu Bartłomie owi co do obiecanego statku, zaprosi-
łem go, by mi dotrzymał kompanii. Poszliśmy więc; ale że ako w nieǳielę wszystkie
urysdykcy e były pozamykane, a urzędnicy, pac enci i palestra biesiadowali, okrom te-
go nie mieliśmy zna omych, więc z panem Bartłomie em wyszliśmy sobie za miasto od
gościńca lwowskiego, aby okolicę obe rzeć. Kilkaset kroków uszedłszy, natrafiliśmy na
kilka starych lip, za któremi³³ była karczma, a przed lipami na samym gościńcu leżał
wielki kamień młyński. Pan Bartłomie odezwał się: „Niezłe byłoby siąść na tym kamie-
niu pod cieniem i napić się piwka”. — „Dobrze mówisz; poczeka że na mnie, a a pó dę
do gospody i każę go wynieść”. Przy gospoǳie zastałem kilkunastu młoǳieży do pale-
stry należące , akem wnosił z ich pąsowych lubelskich kontuszów. Ja im się ukłonił, oni
mnie i wszedłem do szynku. Żyd poszedł do lodowni natoczyć garniec świeżego piwa,
a a na niego czeka ąc, czytałem po oknach i ścianach różne popisane koncepta. Gdy
Żyd wrócił z piwem, poszliśmy do lip: wiǳę pana Bartłomie a sieǳącego na kamieniu,
akem go zostawił, a przy nim ci wszyscy panowie, których znalazłem na przyzbie przed
karczmą. Stali koło niego, a on na nich poglądał ak gap. Jużem poznał, że to będą nie
przelewki; przybliżyłem się do niego, a on mnie mazga a minę zrobiwszy: „Panie Se-
werynie dobroǳie u, coś ci panowie mówią koroniarzowskim ęzykiem; powieǳ panie,
czego oni chcą ode mnie?”. — A eden z pąsowych panów: „Waćpanowie może nie wie-
cie, że tu się kończy urysdykcy a trybunalska; to est palestry młyn, oto kamień, a my
kołem. Kto się tego kamienia dotyka, musi stąd wy ść albo mąką albo krupami. Wać-
panów dwóch: powiedźcie, którego mamy zmleć³⁴, a którego skrupić³⁵?”. — Ja im na
to: „Moi panowie, am uż za stary, abyście ze mnie żartowali, a Bóg świadek, że utro
do kommunii przystępu ę. Po wtóre, będąc tu w interessie księcia Raǳiwiłła wo ewody
wileńskiego, w którego orszaku przybyłem, nie mogę sobą rozrząǳać przed końcem ego
sprawy. A oto est pan Chodźko, sęǳic ziemski upicki, dworzanin JO. księcia wo ewody.
Bądźcie więc łaskawi panowie, puśćcie nas z Bogiem”. — Mięǳy nimi był, akem się
późnie dowieǳiał, dependent pana Koźmiana, nazwiskiem Czarkowski z Bracławskie-
go, który wieǳiał, że ego mecenas choǳi około interessów³⁶ księcia. Ten się odezwał:
„Panowie koleǳy, to est umocowany księcia, a za nim proszę, ile że on się nie dotknął
naszego kamienia; ale pana sęǳica upickiego, co tu na tym kamieniu sieǳi, bęǳiemy
mleć bez ceremonii”. — „A czyście mnie ze swego spichrza wynieśli, żebyście mnie mleć
mieli?” — „Ty się naszego kamienia dotknął, to użeś nasz”. — „A akże wy mnie mleć
bęǳiecie?” — „Powieǳ no, bracie, czy ty karabelę nosisz tylko dla ozdoby?” — „Czy

³²niem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: nim. [przypis edytorski]
³³któremi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: którymi. [przypis edytorski]
³⁴zmleć — ǳiś: zemleć (od czas. mleć); zmielić na mąkę. [przypis edytorski]
³⁵skrupić — przerobić na krupy, t . kaszę. [przypis edytorski]
³⁶interessy — ǳiś: interesy. [przypis edytorski]

  Trybunał lubelski 



waćpan ksiąǳ, żebym mu się spowiadał?” — „My z tobą w rozprawy ęzykowe wdawać
się nie bęǳiem: wstawa i dobywa szabli, a reszty się domyślisz”. — „A kiedy mi dobrze
na tym kamieniu. Nie wolelibyście piwka z nami wypić i odczepić się ode mnie, a zmleć
kogo z waszych; bo zboże litewskie ususzone i twarde”. — „Obaczemy — odezwał się
eden — czy trwadsze od naszego. Ja estem marszałkiem koła, ze mną trzeba zaczynać;
wstawa więc, bracie”. — „A kiedy a się asanǳie a bo ę: wolę przeprosić niż bić się”.
— „Już to za późno, bić się musisz; chyba zezwolisz, abyśmy ciebie wypłazowali”. —
„No, kiedyście tacy zawzięci, czy nie masz mięǳy wami łęczycanina akiego?” — i zaczął
chustką niby łzy z oczu ocierać, doda ąc: „O biedna mo a matulo, akże bęǳiesz płakać
po swoim Bartku”. — Tak a: „Panowie dobroǳie e, posłucha cie mnie ako wiekiem
od was starszego. Wszak to w tym samym Lublinie zrobiła się unĳa Korony z Litwą:
poruszą się zwłoki nadǳiadów, ak się Litwini z Polakami w temże³⁷ mieście powaǳą.
Czy by nie lepie na pamiątkę Ludwika, o ca królowe Jadwigi a teścia naszego Jagiełły,
wezwać Węgrzynów³⁸, aby nas pogoǳili. Da cie pokó temu chłopcu, a pozwólcie, że-
bym posłał za winem i was uczęstował w te gospoǳie”. — Zaczęła miękczeć palestra
i niektórzy oǳywali się do marszałka: „Puść z Bogiem tego poczciwego Litwosza; on
nie wieǳiał o prawach naszego młyna”. Tu się zaczął obawiać pan Bartłomie , aby burda
na niczem³⁹ nie spełzła i sieǳąc zawsze na kamieniu, odezwał się, drapiąc głowę: „A to
waćpan esteś marszałkiem tego młyna? Winszu ę⁴⁰; ale na Litwie mielnicy i wieprze po
młynach sieǳą, a nie marszałkowie”. — „Słucha bracie gapiu: przez wzgląd na twego
poważnego kolegę, całego cię puszczam; ale trzyma ęzyk za zębami, a z żarcikami wy-
stępu na takich akiś sam”. — „Nie gniewa się W. marszałku, nie będę z tobą żartował,
tylko serio mówię. A wiesz, dlaczego wołałbym z biedy potykać się z łęczycaninem niż
z waćpanem? Bo mówią, że łęczycanie ma ą rozum; a oto świadek mó kolega, że kiedym
echał z Litwy do Lublina, Cyganka mnie wróżyła, że z rąk wielkiego błazna mam zgi-
nąć: to akem spo rzał na W. marszałka, barǳom się ego przestraszył”. — Już tu nie było
sposobu poraǳić. Marszałek ledwo nie pękł ze złości i dobywszy szabli z na większym
impetem na Chodźkę natarł. Ten tylko miał czas za kamień wyskoczyć, dobył swo ego
smyczka, plunąwszy w rękę, i od pierwszego składu tak dał po łapie, że szabla na ziemię
upadła. Obwiązywali marszałkowi rękę, a on nie tyle z bólu, ile z konfuzyi stał ak wryty.
— „A nu — odezwał się pan Bartłomie — myślałem, że bić się z koroniarzem wielka
filozofia, a tu marszałka oporząǳić mnie trzeba czasu, niż by butelkę odkorkować”. —
„Poczeka gburze, dam a tobie” — zawołał drugi i z ogromnym pałaszem na niego. Ale
ledwo parę razy się złożył, smyczkiem po łbie dostał. Stanął trzeci: „Chciałeś mieć do
czynienia z łęczycaninem, oto masz go tu”. — Trochę dłuże trwało, ale i ten po łbie
oberwał. „A to diabeł nie Litwin” — odezwali się koroniarze. „Słucha , panie bracie,
tyś zadrwił z nas: udawałeś gawrona, a tyś rębacz czternaste próby. Wedle praw naszego
młyna kto trzy razy zwyciężył, wolnym est od wszelkie prepetycyi. Jeżeliś temu rad,
ofiaru em ci naszą przy aźń; eśli nią garǳisz, chociażeś tęgi, eden po drugim wszyscy
ci służyć bęǳiem”. — „Omne trinum perfectum” — odezwałem się — Bęǳie z waćpana
panie Bartłomie u, a pocału się z tymi zacnymi panami”. — „Zgoda — odpowieǳiał
pan Bartłomie . — Ja ak mam sobie za zaszczyt, żem się z wami pobawił smyczkiem, tak
eszcze za większy poczytu ę waszą przy aźń”. Zaczął się z nimi całować, przepraszać tych,
co obznaczył, a szczególnie marszałka. Ja, aby ich pocieszyć, powieǳiałem: „Niech to
panów nie upokarza, żeście nie byli szczęśliwi z moim kolegą, bo to est pierwszy rębacz
na Litwie”. Jakoż się szczerze po ednali i odprowaǳiliśmy do kwatery marszałka, ego
samego i kolegów rannych: my piechoto, a ranni na furmance u Żyda na ęte . Palestra
fundowała nam hulankę, że dobrze podochoceni wróciliśmy do siebie. Po droǳe sztro-
fowałem trochę pana Bartłomie a, alem go eszcze więce niż wprzódy pokochał, bo taki
honor prowincyi litewskie utrzymał.

Naza utrz odbywszy się w kościele, poszedłem z panem Bartłomie em na trybunał,
gǳieśmy zastali kilku z tych, cośmy poznali dnia wczora szego przy kamieniu młyńskim.

³⁷temże — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: tym, tymże. [przypis edy-
torski]

³⁸Węgrzynów — gra słów: Węgrzyn, ǳiś: Węgier; węgrzyn: węgierskie, mocne wino. [przypis edytorski]
³⁹niczem — daw. forma N. i Msc. r.n.; ǳiś: niczym. [przypis edytorski]
⁴⁰winszować — gratulować, składać życzenia. [przypis edytorski]
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Oni czekali przybycia członków trybunału, mnóstwo było palestry i pac entów w ustępne
sali: było tego więce tysiąca, akem z oka miarkował. Nasi przy aciele oprowaǳali nas
wszęǳie, wszystko nam tłumacząc. W sali sądowe stał krzyż kamienny z wizerunkiem
Zbawiciela, a nad nim był napis wielkiemi⁴¹ złotemi⁴² literami: Justitias vestras judicabo⁴³.
To nas uderzyło, że Chrystus Pan miał twarz odwróconą tak, że e rysów nie można
było wiǳieć; ale nasi przy aciele powieǳieli nam, że snycerz nie był go tak wystawił,
i owszem, Chrystus Pan wprzódy na trybunał patrzył, ale przed laty pewien wypadek
stał się przyczyną te zmiany. Była wdowa szczupłego miana, uciśniona procederem przez
akiegoś magnata. Je sprawa była ak bursztyn czysta, ale magnat zobowiązawszy wszyst-
kich członków trybunału, zyskał dekret wbrew prawu i sumieniu. Gdy go ogłoszono,
nieszczęśliwa wdowa wyrzekła na cały głos w izbie: „żeby mnie sąǳili diabli, sprawie-
dliwszy byłby dekret”. A że sumienie kłuło nieco deputatów, na roki e nie pozwano
i wszyscy udali, akby nie słyszeli, z czem⁴⁴ się odezwała; i że to było pod koniec sesyi,
poroz eżdżali się marszałek i deputaci, tak duchowni, ako i świeccy: została się tylko
kancellary a i pisarze trybunalscy. Aż tu za eżdża przed trybunał mnóstwo karet, wy-
siada ą acyś panowie, edni w kontuszach, druǳy w rokietach, z rogami na głowach
i ogonami, które się spod sukien dobywały. I zaczyna ą iść po schodach, a przyszedłszy
do sali trybunalskie , za mu ą krzesła, eden marszałka, drugi prezydenta, inni deputa-
tów. Pomiarkowali się pisarze i kancelary a, że to byli diabli, i w wielkim strachu przy
stołach swoich sieǳąc, czekali, co z tego bęǳie. Wtem diabeł, co marszałkował, kazał
wprowaǳić sprawę te że wdowy. Przystąpiło do kratek dwóch diabłów urystów: eden
pro, drugi contra stawał, ale z ǳiwnym dowcipem i z wielką praw naszych zna omością.
Po krótkim ustępie diabeł marszałek przywołał pisarza wo ewóǳtwa wołyńskiego (bo
ten interes był z Wołynia), ale prawǳiwego pisarza, nie diabła, i kazał mu siąść za stołem
i wziąć pióro. Zbliżył się pisarz wpół umarły z bo aźni i przymruża ąc oczy, zaczął pisać
dekret, aki mu dyktowano. Dekret był zupełnie na stronę uciśnione wdowy, a Pan Jezus
na taką zgrozę, że diabli byli sprawiedliwsi niż trybunał przena świętszą krwią Jego wy-
kupiony i w którym tylu kapłanów zasiadało, zasmuconą twarz odwrócił i oblicza swego
nie pokaże ( ako miał o tem⁴⁵ ob awienie świętobliwy eden bazylian lubelski), aż naród
się pozbęǳie zaprzeda ności w sądach, łakomstwa w księżach i pĳaństwa w szlachcie.
Ów dekret diabli podpisali, a zamiast podpisów były wypalone łapki różnego kształtu,
i położywszy go na kobiercu, który pokrywał stół trybunalski, zniknęli. Następne sesyi
trybunał znalazł diabelski dekret, gǳie był położony; bo rozumie się, że nikt z kancelaryi
ruszyć go nie śmiał. Złożono go w archiwach, a że akta nikomu nie są wzbronione, kto
zechce może go odczytać, nawet ekstraktem wy ąć.

Podczas gdy my się zastanawiali nad tak niesłychanym wypadkiem, usłyszeliśmy woź-
nych różnemi⁴⁶ tonami powtarza ących: „Mości panowie ustąpcie się, ustąpcie się! JW.
sandomierski iǳie!” — a potem znowu: „ustąpcie się, JW. poznański iǳie!” — i tak
ciągle coraz innego Jaśnie Wielmożnego mianu ąc. My czem pręǳe wrócili się do sa-
li ustępne , przez którą mięǳy dwoma liniami palestry i pac entów, poprzeǳani przez
woźnych szli poważnie deputaci do sali trybunalskie , lekkiem⁴⁷ skinieniem głowy od-
płaca ąc niskie ukłony, z prawe i lewe strony odbierane. Aż huk bębnów i gęste wy-
strzały ozna miły przybycie JW. marszałka. Tu woźniowie wszyscy odezwali się ednym
głosem: „Mości panowie, uciszcie się, uciszcie się! JW. marszałek na aśnie szego trybu-
nału iǳie”. — I prawda, że w tak licznem⁴⁸ zgromaǳeniu takie milczenie towarzyszyło
przybyciu JW. marszałka, że muchę lata ącą usłyszeć by można było. Prawy i lewy sze-

⁴¹wielkiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: wielkimi. [przypis
edytorski]

⁴²złotemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: złotymi. [przypis
edytorski]

⁴³iustitias vestras iudicabo (łac.) — sprawiedliwość waszą sąǳić będę. [przypis edytorski]
⁴⁴czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś końćówka tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁴⁵tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁴⁶różnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: różnymi. [przypis

edytorski]
⁴⁷lekkiem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: lekkim. [przypis edytorski]
⁴⁸licznem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: licznym. [przypis edytorski]

  Trybunał lubelski 



reg, mięǳy któremi⁴⁹ przechoǳił, ukłonem ziemi prawie się dotykał i dopiero kiedy uż
był o kilka kroków naprzód, eden łeb po drugim powstawał, a tak regularnie akby za
pociągnieniem sznurka. — Za marszałkiem kilku magnatów przybyło i mięǳy nimi JO.
książę wo ewoda wileński z JO. marszałkiem wielkim koronnym szli razem, po przy aciel-
sku rozmawia ąc, chociaż się prawowali; bo wielki dla siebie wza emnie znali szacunek,
ile że pomimo kilkokrotnych krwi związków, JW. Rzewuski hetman polny koronny,
a księcia wo ewody szwagier, miał wkrótce łączyć się w dożywotnie parze z córką księcia
marszałka, księżniczką Konstancy ą, panią, która i pięknością, i rozumem wszystkich za-
chwycała. — JW. marszałek trybunału zaprosił księcia marszałka wielkiego koronnego,
księcia wo ewodę wileńskiego i innych zna du ących się senatorów za kratę, aby raczyli
za ąć mie sca w izbie trybunalskie , a woźniowie im krzesła poustawiali: bo ministrów
i senatorów nawet w czasie ustępu nie wypraszano, sami chyba przez delikatność usuwali
się. Gdy trybunał zasiadł, JW. przewielebny prezydent zaintonował Veni Creator, a depu-
taci duchowni wszyscy i niektórzy świeccy, akoż wielu z palestry i pac entów wtórowali,
że po całym rynku hymn dał się słyszeć. JW. marszałek uderzył laską i rozkazał woźnemu,
aby ogłosił gotowość sesyi, a ten stanąwszy na progu ustępne sali, tubalnym głosem wy-
krzyknął: „Mości panowie! Na aśnie szy trybunał przywołu e was do attentowania i słu-
chania spraw. Agitować się bęǳie regestr ordynary ny; kole przypada na wo ewóǳtwo
krakowskie. Mości panowie, gotu cie się!”. Regent trybunalski głośno przeczytał wokan-
dę, a sprawa JW. Wielopolskiego, marszałka nadwornego koronnego, powodu, z WW.
Dembińskimi, chorążycami krakowskiemi⁵⁰, o avulsa margrabstwa pińczowskiego wpro-
waǳona została. Pan Koźmian stawał od strony powodowe , a pan Plichta bronił WW.
Dembińskich. To lubo były indukta, ani Demostenes, ani Cycero lepie by nie mówili.
Odbyło się eszcze kilka innych wpisów na te sesyi; bo JW. marszałek był czynny i co
sesyi kilka dekretów ogłaszał. — A co to była za okazałość! Deputaci duchowni w rokie-
tach koronkowych, deputaci świeccy w mundurach swoich wo ewóǳtw, a palestra cała
w mundurze lubelskim: kontusze pąsowe, kołnierze i podszewki zielone, białe żupany.
Taki to mundur nosił tego dnia i nasz książę ako obywatel wo ewóǳtwa lubelskiego,
w którem oprócz innych dóbr miał hrabstwo woszczatyńskie, także po Iliniczach, i na
tem⁵¹ to hrabstwie pozwy od sukcesorów Tarłowskich były kłaǳione. — Po sieniach
ha duki, pa uki, węgrzynki, a strzelców, a chałastry, a Kozaków co niemiara; na rynku
karety, kolasy, a konie — i papież nie powstyǳiłby się niemi⁵² eźǳić; a srebro, a złoto
wszęǳie aż kapało. Na trybunale szlachcic poznawał wielkość swo ego narodu. To kiedy
po sesyi, wraca ąc na kwaterę, przechoǳiłem popod sklepami, gǳie Niemcy i Francuzi
towarem zagranicznym handlu ą i wzbogaca ą się naszym groszem, tom z litością na nich
patrzał i pomyśliłem sobie: „Nie zazdrościm wam, że u was każdy, ak mówicie, w ka-
mienicy się roǳi i że u was obfitość figielków stalowych i kościannych. Co by wam było
z waszego dowcipu bez naszych pienięǳy! Ani macie, ani mieć możecie tego, co my.
Gǳie się aki nasz pan pokaże, to ani się opęǳi od Francuzów, Włochów, Niemców;
a żaden z nas do waszych panów nie lezie”.

Tego dnia był obiad wielki u JW. prezydenta, na którym był nasz książę i JO. ego
antagonista; tam się też zrobił początek zgody mięǳy nimi. Ksiąǳ Bykowski, deputat
kapituły łuckie , a który ǳierżał infułę ołycką z kollacyi JO. księcia wo ewody wileńskiego,
W. Raǳiszewskiego i nas wszystkich dworzan księcia zaprosił do siebie na obiad, gǳie
było kilku deputatów i mecenasów. Ciągle dawały się nam słyszeć wiwaty z harmat tym,
których zdrowia spełniali u JW. prezydenta. — Tego wieczora byłem na teatrze i przyzna ę
się, żem się barǳo niecierpliwił. Bo człowiek rad by wieǳiał o sztuce grane i na koniec
na to zapłacił, ale nie było sposobu. Co zacznę słuchać, to w prawo i w lewo taki hałas, że
człowiek nie wie, gǳie się zna du e. Jak pokaże się wyże czy deputat, czy akiego deputata
żona, krzyczą z dołu wiwat, że aż ściany się trzęsą; a niektórzy wina każą przynieść i woła ą
na komediantów, żeby granie przerwali, pokąd kielich rąk nie obe ǳie. Dopiero potem
pozwolą biedakom dale rzecz swo ą prowaǳić, póki e na nowo nie przerwą. Tak sztuka

⁴⁹któremi — daw. forma N. i Msc. lm r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: którymi. [przypis edytorski]
⁵⁰krakowskiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: krakowskimi.

[przypis edytorski]
⁵¹tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁵²niemi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: nimi. [przypis edytorski]
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około edenaste się skończyła, a tylem o nie wieǳiał, powraca ąc z teatru, akbym nigdy
ze stancyi nie wychoǳił. Postanowiłem sobie pokąd będę w Lublinie na teatr nie choǳić
i czterech złotówek w wodę więce nie rzucać.

Niedługośmy bawili w Lublinie; bo ak przy echał brat JO. księcia marszałka, pan
krakowski i JW. hetman polny koronny, to sprawa, która od dwóchset lat trwała, w kil-
ku goǳinach się skończyła. Książę wo ewoda wileński odstąpił na rzecz książąt Lubo-
mirskich wszystkich praw, akie miał wspólnie z nimi do sukcesyi po Szydłowieckich,
a książęta zakwitowali go z posagu JW. wo ewoǳiny Iliniczowe . Komplanacy ą sam
JW. marszałek trybunału swo ą ręką napisał, a strony ą podpisawszy, osobiście przyzna-
ły. Ekstrakt komplanacyi przynieśli księciu plenipotenci książąt Lubomirskich, którym
nasz książę rozdał do tysiąca czerwonych złotych; a my podobnież takowy ekstrakt zanie-
śli książętom Lubomirskim, co była dla mnie wielka radość, bom eszcze dotąd nigdy nie
wiǳiał żadnego kasztelana krakowskiego, który z urzędu swo ego est princeps senatus⁵³
obo ga narodów. Co dostał W.⁵⁴ Raǳiszewski i inni, w tom nie wchoǳił; wiem tylko,
że pan Husarzewski, marszałek dworu księcia Lubomirskiego, wręczył mi tabakierkę pa-
pierową, ale ciężką, bo w nie było sześćǳiesiąt czerwonych złotych, z których tego dnia
użyłem dwaǳieścia i cztery na kupno antała wina u Jokisza Węgra, a to prawǳiwego ma-
ślaczu, bo mi się tegoż samego roku ǳiewka uroǳiła. Ten antał wyprawiłem na Litwę
z transportem księcia pana: takim sposobem dostał się do Doktorowicz, że o nim nikt
nie wieǳiał, pokąd na weselu te że córki łaskawi przy aciele ze mną go nie wysuszyli.

W czasie naszego pobytu w Lublinie cudowny zdarzył się wypadek. W. Kurdwanow-
ski, możny obywatel, który re woǳił partyi tego to hetmana Branickiego, co potem
zaniósł o czyznę, tam skąd dostał żonę, był wielkim pieniaczem i ani w Żytomierzu, ani
w Włoǳimierzu, gǳie miał dobra, nie było kadencyi bez kilkunastu ego wpisów; toż
samo i w trybunale. Plenipotenci hetmana ego spraw attentowali, plecy miał silne: bia-
da szlachcicowi, co z nim sąsiadował; a taki był uparty, że nie znał, co to się zgoǳić,
i pieniał się do upadłego. Była wdowa ma ąca wioseczkę niewielką w środku ego dóbr,
którą barǳo życzył nabyć W. Kurdwanowski i kilkakrotnie o to się zgłaszał; ale ta wdo-
wa, nazwiskiem Glinkowa, zbyć nie chciała swo e wioski, lubo e wartość pewnie nie
dochoǳiła kwoty za nią ofiarowane . Otóż rozgniewany W. Kurdwanowski tym, ak go
nazywał, uporem wdowy, ułożył sobie procederem wydrzeć, czego pienięǳmi dokazać
nie mógł. Miał on sobie obowiązanym neofitę Ramowicza⁵⁵, który liznąwszy uryste-
ryi, do wszystkich brudnych interesów był sposobny: akoż podobnemi⁵⁶ na obywatela
się wykierował, że uż miał pod Berdyczowem kilka wiosek, a przecie żadnego nie opu-
ścił, byle mu coś kapnęło. Dobrawszy więc sobie takiego niecnotę, układa z nim na-
stępną⁵⁷ machinacy ą⁵⁸. ǲiad pani Glinkowe od antecessorów pana Kurdwanowskiego
kupił tę wioskę, która go teraz tak mocno tentowała⁵⁹; a donacy a, kontrakt rezygna-
cy ny i kwit de pretio były na to w aktach żytomierskich. Przekupu ą tedy nie akiego
Pazurkowskiego⁶⁰, plenipotenta pani Glinkowe , aby oryginały spomięǳy e papierów
wydobył i im oddał, które dostawszy, adą natychmiast do Żytomierza i tam za tysiąc
czerwonych złotych wyrabia ą od Ro eckiego⁶¹, pisarza ziemskiego tamecznego, iż z akt
wyǳiera oblatę tychże dokumentów. Tak zatarłszy wszelki ślad nabycia wsi, zapozywa
W. Kurdwanowski panią Glinkowę o nieprawne posiadanie, sine nullo dato et accepto⁶²,
ego ma ątku. Napastowana wdowa ufna w świętość swo e sprawy, a nie mnie w światło
i przy aźń Pazurkowskiego, czeka wyroku, co e spoko ność ma powrócić. Ziemstwo na-

⁵³princeps senatus (łac.) — pierwszy z senatorów. [przypis edytorski]
⁵⁴W. — skrót od: wielmożny. [przypis edytorski]
⁵⁵Ramowicz — w inne wers i: Abramowicz. [przypis edytorski]
⁵⁶podobnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: podobnymi. [przypis

edytorski]
⁵⁷następny (daw.) — następu ący. [przypis edytorski]
⁵⁸machinacyją — ǳiś forma B.lp: machinac ę. [przypis edytorski]
⁵⁹tentować (z łac.) — kusić. [przypis edytorski]
⁶⁰Pazurkowski — w inne wers i: Chamiec. [przypis edytorski]
⁶¹Rojecki — w inne wers i: Cho ecki. [przypis edytorski]
⁶²sine nullo dato et accepto (łac.) — bez żadne zapłaty i przy ęcia (te że zapłaty). [przypis edytorski]
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kazu e stronom komportacy ą dokumentów. Pan Ramowicz ako plenipotent przysięga,
bo tak i W. Kurdwanowskiego sumienie ruszyło i nie był na sprawie; pan Pazurkowski
zaprzysiągł także komportacy ą dokumentów będących w ego ręku, z których zniszczył
te właśnie, co stanowiły cały interes ego pryncypałki. A tak sąd ziemski, do którego
dobrze panu Kurdwanowskiemu forytował Ro ecki, pisarz, a który na koniec może i su-
miennie postępował, bo tak i sąǳi się dokumentów, nie z własne wiadomości, przysąǳił
panu Kurdwanowskiemu wieś z kalkulacy ą od lat kilkuǳiesiąt. Ma ętna wdowa, zagro-
żona tym dekretem z tro giem ǳiatek być bez kawałka chleba, appelowała do trybunału,
a trybunał potwierǳił wyrok sądu ziemskiego. Ale w Koronie dwa dekreta trybunalskie
conformiter⁶³ zapadłe stanowią dopiero konwikcy ą. Właśnie kiedyśmy byli w Lublinie,
ta sprawa na stół przychoǳiła. Śpieszył na nią pan Kurdwanowski w dobre naǳiei, bo
wsparty dekretem ziemskim i ednym trybunalskim. Miał przy tem⁶⁴ wielu deputatów
za sobą i miał czem⁶⁵ ich nabywać; a sumienie swo e uż był zwyciężył.

Jadąc do Lublina, gdy mu nocleg w Piaskach wypadł, marzy mu się we śnie, ale tak
wyraźnie, akby to się ǳiało na awie, że się zna du e w sali trybunalskie . Tam wiǳi mar-
szałka i deputatów mie sca za ęte, ale przez osoby emu niezna ome. Marszałek ogłasza,
iż sąǳić się bęǳie regestr taktowy i każe czytać wokandę. Pierwszy wpis wychoǳi pana
Pazurkowskiego. Jakież było zǳiwienie pana Kurdwanowskiego, słysząc wprowaǳenie
ego sprawy ze wszystkiemi⁶⁶ okolicznościami ego zaprzeda ności i wydania oryginal-
nych dokumentów na zgubę pryncypałki! Po wysłuchaniu te sprawy, w kilku słowach
marszałek ogłasza dekret skazu ący na śmierć Pazurkowskiego; a po przeczytaniu onego,
każe wprowaǳić sprawę następnego wpisu. Wprowaǳa ą sprawę pisarza Ro eckiego.
Słyszy W. Kurdwanowski (choć we śnie, ale silnie przerażony), ak instygator⁶⁷ dowoǳi,
że pisarz wziął tysiąc czerwonych złotych, które mu sam Kurdwanowski wręczył, ak po-
fałszował akta itd., a marszałek równe krótkości dekret ak poprzeǳa ący ogłosił, pana
Ro eckiego toż samo na śmierć skazu ąc. Czeka więc (zawsze we śnie), co tu dale bę-
ǳie. Słyszy, że z kolei regent czyta dwa następne wpisy: uroǳonego Ramowicza i W.
Kurdwanowskiego; marszałek oba wpisy połącza i każe wprowaǳać sprawę. Tu słyszy W.
Kurdwanowski instygatora tłumaczącego całą rzecz i dowoǳącego z wymową niepospo-
litą, ale tak, że aż mrowie po nim przechoǳiło, iż trybunał wskazawszy na śmierć patrona
Pazurkowskiego i pisarza Ro eckiego, nie może mnie sze kary naznaczyć Ramowiczowi,
co był główną sprężyną całe te zbrodnicze ta emnicy; a cóż dopiero W. Kurdwanow-
skiemu, który pienięǳmi swo emi⁶⁸ ako istny szatan tych wszystkich nikczemników
skusiwszy, przywiódł ich do na szkaradnie szego występku: on, co będąc z starożytnego
na Podlasiu rodu, powinien by przykładem do cnoty wszystkich zagrzewać, związał się
z przechrztami i ludźmi pode rzanego szlachectwa, aby biedną wdowę, prawǳiwą ak on
szlachciankę, zgubić. Jakaż by była sprawiedliwość na aśnie szego trybunału, gdyby ta-
kowa czynność płazem poszła panu Kurdwanowskiemu i gdyby ten, co na większą korzyść
ze zbrodni otrzymał, sam eden był wolny od kary? Po skończonym indukcie, nie cze-
ka ąc repliki, bo po prawǳie powieǳiawszy, nie było co replikować, marszałek odezwał
się temi⁶⁹ słowy: „odkładam sesy ą do Wielkie Nocy” — i silnie stuknął laską; a pan
Kurdwanowski się przebuǳił. Uczuł się zmęczonym tak ǳiwnym snem, przygotował się
w dalszą drogę i w wielkie niespoko ności siadł do po azdu. Ale ak zaczął w umyśle ego
diabeł przeciw Panu Bogu patronować i wmawiać mu: że sen mara, że o tem⁷⁰ myślał,
więc to się i przyśniło; że raz zacząwszy, ambicy a każe kończyć; że prawo est gatun-
kiem wo ny, w które wszelki fortel uchoǳi, byle zwyciężyć; że kto przekupu e, za łeb
nie bierze — więc ci, co zaprzedali sumienie o sobie niech myślą, a on w czemże⁷¹ tak

⁶³conformiter (łac.) — zgodnie. [przypis edytorski]
⁶⁴tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁶⁵czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁶⁶wszystkiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: wszystkimi. [przypis

edytorski]
⁶⁷instygator — prokurator. [przypis edytorski]
⁶⁸swojemi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoimi. [przypis edytorski]
⁶⁹temi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tymi. [przypis edytorski]
⁷⁰tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁷¹czemże — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś końcówka tożsama z r.m.: czym, czymże. [przypis

edytorski]
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barǳo wykroczył, nawet okazał sumienie dość delikatne, bo nie sam, ale umocowany
ego zaprzysiągł komportacy ą dokumentów; że na koniec kiedyś, ak przy dą czasy po
temu, może znaleźć sposobność i panią Glinkowę wynagroǳić: tak i do Lublina przy-
echał uspoko ony, a przy echawszy zaczął choǳić koło swo e sprawy i popierać ą na
sucho i na mokro. Aż tu przybywa do niego sztafeta z doniesieniem, że przed kilką dnia-
mi, gdy pan Pazurkowski wiózł pana pisarza Ro eckiego na akąś kondescency ą, most się
pod nimi zawalił i pana Pazurkowskiego wyciągnęli spod mostu bez duszy, a pan Ro ecki
w kilkanaście goǳin po tym przypadku skonał.

Dopiero W. Kurdwanowski tak się przeraził, że pierwszy raz w życiu starał się o zgo-
dę. Nie tylko, że zakwitował panią Glinkowę⁷² ze wszelkich pretensyi do e ma ątku, ale
z na większą skrupulatnością wynagroǳił e wszystkie wydatki i szkody, akie poniosła
z ego przyczyny, i klęcząc w obliczu nas wszystkich prosił by mu odpuściła, opowiada ąc
publicznie sen, który mu Pan Bóg łaskawy zesłał, a który w części uż się ziścił. To mu
wielką z ednało sławę; bo przyznanie się publiczne do winy, skrucha prawǳiwa i zadość-
uczynienie dobrowolne są rzeczy nadluǳkie i tylko ulubieniec boży może e uzupełnić.

Tak i trybunał, i pany, i my, szlachta wielceśmy się z postępku pana Kurdwanowskiego
zbudowali, a ten dowód nowy nieogarnionych a ta emnych rozrząǳeń bożych pewnie dla
nikogo straconym nie został. Odtąd pan Kurdwanowski zupełnie odmienił prowaǳenie
się swo e, wszelkiego pieniactwa poprzestał i wiódł życie chrześcĳańskie. Ale słowa we śnie
słyszane: „odkładam sesy ą do Wielkie Nocy” utkwiły w nim, bo przez nie rozumiał, że
w czasie Wielkie Nocy koniecznie umrzeć musi. Co roku potem przez cały wielki post
gotował się na śmierć, rachu ąc się ściśle ze swo em⁷³ sumieniem. Jakom się dowieǳiał
późnie , w same istocie umarł w czasie świąt Wielkanocnych, w podeszłym wieku, bo uż
i natenczas, kiedym go wiǳiał w Lublinie, nie był młody; a śmierć ego była do zazdrości,
bo więce lat trzyǳiestu do nie się gotował.

⁷²Glinkowę — ǳiś forma B.lp: Glinkową. [przypis edytorski]
⁷³swojem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoim. [przypis edytorski]
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