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TOM PIERWSZY
 
Ze wszystkich dworów książęcych w Polsce w drugie połowie XIII wieku, nie było mnie
wystawnego, skromnie szego nad kaliski, księcia Bolesława, zwanego Pobożnym. Wo ak
zawołany a razem mąż bogobo ny, za żonę miał, równie ak sam, zacną i świątobliwą
niewiastę Jolantę¹, siostrę Kingi, żony Bolesława, krakowskiego książęcia. Nieustanne
wo ny go trapiły, to z napada ącymi na granice ego Brandeburczykami, to z książęty ślą-
skimi, to z innymi powinowatymi chciwymi ziemi, a nie mogącymi usieǳieć spoko nie.
Nie mógł więc prawie wytchnąć dnia ednego, kręcąc się ciągle po rubieżach u Santo-
ka i Drǳenia, zakłada ąc i zdobywa ąc zameczki, późnie strzegąc uż nie tylko swoich
posiadłości, ale i zdanego mu w opiekę młodego Przemysława Pogrobka, który się był
poznańskiemu Przemysławowi uż po ego zgonie naroǳił. Losy tego sieroty obchoǳiły
go tym mocnie , że własnego syna nie miał, a trzy córki tylko, którym ziemi po sobie
oddać nie mógł, bo męskie dłoni potrzebowała.

Było więc co robić i siąść pod dachem na wypoczynek nie mógł ani pomyśleć książę Pokora
Bolesław, ale to była krzepka i zdrowa natura, do pracy i zno u stworzona, nie przykrząca
sobie nimi, zawsze wesołe myśli, spoko nego oblicza, czystego serca, prostoty wielkie .
Wśród tych mnogich dworów ówczesnych książęcych w Krakowie, Sieraǳu, Poznaniu,
Wrocławiu, Lignicy, Opolu, Płocku, kaliski na mnie oczy ściągał i nie starał się błyszczeć.

Luǳi do wo ny sposobnych Bolesław musiał mieć ciągle, bo mu odetchnąć nie da-
wano, ale to byli akby bracia młodsi, ak prawa drużyna i ǳieci. Wszyscy z nim żyli
na stopie poufałości z poszanowaniem połączone , którą dobroduszność ego wyzywała
i cieszyła się nią. Kochali go bliżsi i dalsi, a choć czasy owe wymagały, aby wóǳ oǳnaczał
się, buǳił cześć dla siebie, Bolesław mało dbał o to, by się dumnie postawić. Choǳił ak
prosty rycerz, nie dba ąc o piękne zbro e ani o drogie szkarłaty² i bisiory³; kle notów nie
lubił, a gdy w domu sieǳiał, nosił się w kożuszku prostym i skórzniach⁴, w czapce stare
i wytarte , że go nieraz obcy przybywa ący poseł wziął za urzędnika dworskiego, z czego
on śmiał się tylko.

Wpatrzywszy się w ego niepozorną twarz ogorzałą, z żywymi oczyma czarnymi, mógł
ednak każdy domyśleć się w nim szlachetne krwi i pańskiego ducha. We rzenie miał
śmiałe a bystre, uśmiech przy łagodności pełen zaufania w sobie, czoło asne a rozumne.
Ale postawą nie nadrabiał wcale, zdał się chrześcĳańską pokorą chcieć pokryć swe po-
choǳenie, a luǳi lubił, gdy mu zamiast bić czołem, zbliżali się doń z zaufaniem ak do
o ca. Nie było litościwszego nadeń człowieka w powszednim życiu, bo dobry chrześci-
anin w każdym wiǳiał brata swo ego w Chrystusie, choć na placu bo u czy z pogany,
czy z Sasami a Brandeburczykami (bo ci razem choǳili), żołnierz był zuchwały, niemal
szalony.

Szedł do bo u przeżegnawszy się, z modlitwą i ową starą pieśnią do Bogaroǳicy,
niezapomnianą od czasów Chrobrego, ale wpadłszy w zamęt i wrzawę bo ową, gdy się
w nim krew rycerska ocknęła i zakipiała, stawał się strasznym dla wrogów. Gdy potem,
ostygłszy, poszedł na pobo owisko z księżmi, bo miał ten zwycza , że do rannych i ko-
na ących ich prowaǳił, łzy mu się toczyły patrząc⁵ na pokaleczonych i dogorywa ących.
Łamał ręce, narzeka ąc na te nieuchronne a nieustanne wo ny.

— Nie bęǳie temu końca — mawiał — aż ednego pana dostaną te ziemie, a nas, Właǳa, Bezpieczeństwo
drobnych, los albo wymorzy, lub wyżenie. Sami się my wypleniamy i niszczym ten kra ,
który Bóg opiece nasze poruczył⁶.

Ale daremne to były narzekania, gdyż zamiast ednoczyć się, ǳieliły się ziemie polskie
na coraz drobnie sze cząstki. Mazowieccy się rozłamywali, śląscy rozraǳali ak mrowie,
Kraków z Sandomierzem szedł osobno. Poznań z Gnieznem stały same przez się. Im więce

¹Jolanta— córka króla węgierskiego Beli IV, siostra Kingi, żony Bolesława Wstydliwego. [przypis edytorski]
²szkarłat — kosztowna krwistoczerwona tkanina edwabna lub wełniana. [przypis edytorski]
³bisior — cienka i kosztowna tkanina. [przypis edytorski]
⁴skórznie — wysokie buty skórzane. [przypis edytorski]
⁵patrząc — ǳiś popr.: gdy patrzył. [przypis edytorski]
⁶poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]
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przybywało ǳieci, tym rosło więce chciwych właǳy nieprzy aciół. Brat bratu, synowiec
stry owi wyǳierał, nierzadko syn powstawał na o ca. Niektórzy, sami ku obronie i napaści
nie ma ąc siły, przyzywali Prusaków i Litwę. Sieǳieli uż na karku Mazowsza i Pomorza
niemieccy panowie krzyżowi⁷ prawem i bezprawiem zawo owu ąc ziemie.

Czasy były zaprawdę ciężkie. Nikt nikomu nie wierzył. Straszno było po echać za- Niebezpieczeństwo
proszonemu w gościnę, aby ak to się nieraz trafiało, nie zostać schwyconym, więzionym
w klatce i zmuszonym oddawać powiaty za życia. Wyruszyć do odlegle szego kościoła bał
się każdy bez silnego orszaku, bo i tam u ołtarza mógł nań czyhać brat, swat albo aki
pokrewny. Nie pomagały na to ani małżeństwa, ani kumania się i krwi związki.

Namiętności były rozhukane. Pobożność posunięta do szału niemal, rozpusta do bez-
wstydu, a obok wstrzemięźliwość do klasztornego w małżeństwach odosobnienia. Gdy
Bolesław Wstydliwy z własną nie żył żoną, Mszczu ⁸ pomorski trzymał sobie mniszkę
ze słupskiego klasztoru wziętą. ǲiały się rzeczy straszne, ǳikie, znamionu ące natu-
rę namiętną, luǳi nieokiełznanych, równie gorąco goniących za złem i dobrem. Miary
w niczym nie było. Niewiasty ówczesne dawały przykład świątobliwości naǳwycza ne ,
a mężczyźni niektórzy szli pociągnięci za nimi.

Na Bolesława Pobożnego wpływała, choć łagodna i dobra, ale ak siostra⁹ świątobli-
wa, Jolanta, żona ego, która wzdychała przy mężu do klasztoru. Bolesław we wszystkim,
oprócz wo ennego szału, umiarkowańszy, nie dał się e ednak skłonić do naśladowa-
nia szwagra Pudyka¹⁰. Małżeństwo było przykładne, miłu ące się, a Bolesław wymógł na
żonie, iż o Bogu nie zapomina ąc, o ǳieciach i o nim też pamiętała.

Siostra Kinga napominała ą ciągle do surowszego życia, do przygotowania się, aby
owdowiawszy, razem z nią poszła resztę życia w klasztorze poświęcić Bogu. Jolanta goǳiła
pobożność swą z obowiązkami. Trzy córki wyrosły u boku troskliwe matki wychowane
skromnie i pobożnie.

Książę Bolesław, gdy mu dawały spocząć Brandeburczyki, a mógł posieǳieć trochę
na kaliskim zamku, prawǳiwie był szczęśliwy. Wo ak nie stracił prostoty prawie ǳie-
cięce . Sieǳiał z żoną i ǳiećmi u komina, bawił się rozmową z nimi i służbą, śmiał się
i rozkoszował życiem akby prostego ziemianina.

Nie eden zamożny panek może więce nad niego saǳił się na przepych, na stół i suk-
nie. Książę kaliski drugim pozwalał się tym bawić, sam nie potrzebu ąc żadnego zbytku.
Skarbiec był dostatni, ale też z niego córki trzeba było wyposażyć i rycerstwo opłacić;
dla siebie zaś obo e księstwo tak mało potrzebowali, iż go wcale nie trwonili. Każda zaś
wyprawa łupem zdobytym go pomnażała.

Księżna Jolanta, wy ąwszy dni świąteczne i gdy goście na dwór z echali, nosiła szaty
wełniane, szare, kle notów nigdy, zasłonę białą na głowie. ǲiewczęta chaǳały w bieliź-
nie¹¹ albo zimą w prostych sukniach wełnianych. Książę w swoim kożuszku, podpasany
rzemieniem, edwabiu nie wkładał, chyba na wielkie święto do kościoła dla Boga, nie dla
siebie i luǳi. Rozumie się, że przy takim panu i dwór barǳo się stroić nie mógł, choć mu
z tym czasem bywało markotno, gdy który z powinowatych książąt nawykły do zbytków
niemieckich na dwór za echał.

W Kaliszu rzadko dobywano sreber i złocistych naczyń lub opon¹² ze Wschodu przy-
wiezionych, chyba na uczczenie akiego dosto nika Kościoła lub na uroczystość domową.
Gdy książę Bolesław zmuszony był przybrać się i nawieszać łańcuchy na siebie, choǳił
w nich ak w ka danach, zrywa ąc te więzy co na rychle .

Obo e księstwo pobożni byli barǳo, co nie przeszkaǳało im powszednie życie mieć
w pamięci. Kapelan, który razem kancelarskie pełnił obowiązki, ciągle był u ego boku.
Niekiedy drugi pobożny staruszek kapłan go wyręczał. Miał wo ewodów, podkomorzych,
urzędników dworu, ale ci ak przy aciele domowi stali przy nim. Padać przed sobą nie

⁷panowie krzyżowi — zakon krzyżacki. [przypis edytorski]
⁸Mszczuj — Mestwin I (ok. –), książę pomorski. [przypis edytorski]
⁹siostra — tu: zakonnica. [przypis edytorski]

¹⁰Pudyk— Bolesław Wstydliwy (–), książę krakowski, ost. przedstawiciel małopolskie linii Piastów
(z łac. Pudicus). [przypis edytorski]

¹¹bielizna (daw.) — tu: oǳież lniana. [przypis edytorski]
¹²opona (daw.) — zasłona. [przypis edytorski]
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dawał Bolesław nikomu, poufalszych na więce kochał, kłamstwem, choć dla poczczenia¹³,
się brzyǳił.

Miał przy tym książę różne zamiłowania ziemianina. Konie i stada swe lubił, o uro-
ǳa e u luǳi pilno się dowiadywał, z prostymi zagrodnikami rozmawiał i żartował, akby
mu równi byli. Nieraz ubogiego ǳiada na droǳe spotkawszy, wiódł go z sobą, śmie ąc
mu się i wyzywa ąc na gawędę. Miał to szczęśliwe usposobienie, że wesołym rad był być,
czoła dla powagi nie chmurzył. Posąpnych¹⁴ też luǳi pode rzewał, iż chyba złego coś na
myśli mieć musieli.

W ostatnich latach, Bolesław mało zażył spoczynku, bo go szczególnie Brandebur-
czyki napastowali. Zmarła była matka Przemysława Pogrobka, nad którego spadkiem
czuwać musiał ak nad własną ziemią. Ledwie Santok spalili umyślnie, aby się nie dać
w nim Niemcom zagnieźǳić, ledwie Pobożny trzy zameczki na granicy założył dla obro-
ny, uż Brandeburczycy odbudowali twierǳę nadgraniczną i Suliniec eszcze wznieśli, aby
w nim zasiadłszy się, czatować.

Suliniec tedy odbierać im trzeba było, a że go rozpaczliwie broniono, szli Polacy ak
mostem tarczami okryci pod świeże ego ściany, toporami odbili glinę z nich i podpaliw-
szy, dopiero opanowali. Dostał się Sas Sabel w niewolę, ale Santoka odebrać nie udało
się. Następnego roku znowu Santockie trzeba było niszczyć, aby Brandeburczykom i Sa-
som poko u nie dać, a do Soldyna po drabinach się dobĳać. Z obu stron napadano się
nieustannie, a o ten Santok niemało się krwi przelało.

Wychowaniec księcia Bolesława, Przemysław Pogrobek, którego doma¹⁵ poufale Prze-
mkiem Sierotką zwano, dochoǳił lat szesnastu. Chłopię było na poǳiw piękne, silne,
postawne, żywe i rwało się uż spod stry owskie opieki, nie dla właǳy, bo ǳiecko było
powolne¹⁶, ale dla rycerskich popisów. Książę Bolesław zaś nie puszczał go za wcześnie
na wo nę, bo obawiał się i kochał go, a edyny u niego był. Wieǳiał, że młodego pu-
ścić na swobodę na niebezpiecznie sza rzecz. Wstrzymywał go, ak mógł, ale w szesnastu
leciech młoǳieniaszka naówczas od wo ny powściągnąć, gdy ta była każdego książęcia
powołaniem, nie mogła na większa powaga.

Tymczasem wiosną  roku, znowu ten Santok, aby się Niemcy w nim nie zagnieź-
ǳili i nie zagospodarowali, trzeba było albo im wyrwać z rąk koniecznie, lub przyna mne
nie dać im w nim chwili poko u. Książę Bolesław sam się uż na nich wybierał, gdy ma-
owe powietrze wilgotne, na które się rankiem naraził, sprowaǳiło zimnicę¹⁷. Zwołano
zaraz baby, aby na to raǳiły; dały mu pić ziele gorzkie okrutnie, zażegnywały, odprawił
ksiąǳ nabożeństwo, a zimnica nie chciała precz. Zawsze łatwie e dostać, niż się pozbyć.

Książę na wszystkie cierpienia wytrzymały, że mu to choróbsko było nie na rękę,
smucił się i niecierpliwił. Na pięknie sza pora roku do wyprawy mĳała, rozścielały się
bu nie zielone trawy, pasza dla koni była wyborna, powietrze dla żołnierzy ni skwarne, ni
nadto zimne. Wyprawić zaś luǳi bez siebie nie mógł książę, bo go nikt przy nich zastąpić
nie umiał. Gdy on — wesoły — swó gruby, rubaszny podniósł głos, leciało rycerstwo
razem z nim, nie bacząc na nic.

Bądź co bądź tedy, a było to w drugie ma a połowie, książę uż nawet z zimnicą
wybierać się był gotów. Mówił, iż miał to doświadczenie raz w życiu, że na koniu się
dobrze wytrząsłszy i spotniawszy, choroby pozbył pośród wo ny. Księżna Jolanta, która
mu nigdy w niczym na zawaǳie nie stawała, opierać się nie śmiała, ale niespoko ną była.

Pięknego wieczora ma owego sieǳieli w podsieniu zamku kaliskiego Bolesław, Jo-
lanta i córka e na młodsza. Gród ten, choć na owe czasy dosyć warowny, wspaniałym
wcale nie był. Dworce w większe części stały z drzewa budowane i niskie.

Książę właśnie, w kożuszku za stołem sieǳąc, winem ciepłym korzennym na zimnicę
sobie raǳił, księżna, ma ąc córkę u boku, z dala cicho z nią rozmawiała, gdy pacholę
dworskie wbiegło z radosną twarzą, ozna mu ąc, że z Poznania echali goście. A że Przemka
Sierotkę kochali wszyscy, radość wybuchła wielka.

¹³poczczenie (daw.) — tu: okazanie szacunku. [przypis edytorski]
¹⁴posąpny — ǳiś popr.: posępny. [przypis edytorski]
¹⁵doma (daw.) — w domu. [przypis edytorski]
¹⁶powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
¹⁷zimnica — malaria bądź inna choroba ob awia ąca się naprzemienną gorączką i dreszczami. [przypis edy-

torski]
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— Mów, gość a nie goście! — zawołał książę do chłopca, który stał z oczyma weso-
łymi, pewien, że mu za nowinę będą wǳięczni.

I kubek na stole postawił.
— Ależ goście, proszę Miłości Wasze — dodało chłopię — bo nie sam książę Prze-

mko, ale z nim dużo akichś panów.
Księżna Jolanta wstała trochę niespoko na, spogląda ąc na męża:
— Przemko bo lubi — odezwał się książę — aby koło niego było świetnie, ludno,

błyszcząco. Musiał uż sobie dwór pański przystroić, a temu się zda, że nie sam eǳie.
I wyszedł książę na spotkanie pod drugie drzwi ku podwórcom, gdy goście właśnie

z koni zsiadali. W istocie orszak był ludny i świetny. Na czele ego echał młoǳiuch-
ny, szesnastoletni, uż bu no wyrosły, z długimi włosy złotawymi, z niebieskimi oczyma,
zręczny, gibki, silny, ǳiwnie pańsko patrzący z góry Przemko.

Można mu było lat dać więce , niż ich miał w istocie. Bródka i wąsy uż mu się wysy- Stró
pywały, a nie tknięte eszcze, okrywały akby puszkiem złocistym ładną ego twarzyczkę,
wesoło się uśmiecha ącą. Chociaż w podróży, książę miał zbro ę stalową, bogato wysa-
ǳaną i złoconą, ubranie obcisłe, pas błyszczący, nożyk u pasa ak cacko, ostrogi złocone,
a na ednym ramieniu płaszcz lekki, ciemnoczerwony ze złotem. Widać było, że się przy-
stroić lubił, że dbał o to, co miał na sobie. Hełm też, w pasy złocone, skrzydłami błyskał
w kamienie saǳonymi. W stro u tym Przemko tak był w istocie piękny, tak wyglądał
pańsko, iż spo rzawszy nań, stry ręce podniósł dobrodusznie woła ąc: — Toś mi pan!
Toś mi piękny!

I po otacza ących powiódłszy wzrokiem, przekonał się, że chłopię słuszność miało,
bo nie sam przybywał Przemko, ale z paradą i dosto nymi gośćmi, akby w uroczystym
akimś poselstwie.

Na koniu okrytym obok echał poważny mąż, także oǳiany i zbro ny ak na gody,
Przedpełk, wo ewoda poznański, za nim Mścibór, kasztelan i trzech ziemian starszych,
dale Nałęcz Pawełek i Zaręba, Michnem zwany, co się razem z księciem wychowywali.
Wszyscy oni na wzór pana byli poprzyoǳiewani świątecznie, bo Przemko lubił i wymagał,
aby koło niego wszystko pięknie wyglądało.

Te prostoty obycza u, aką miał stry , nie nauczył się od niego — a i po o cu zami-
łowania tego w blasku oǳieǳiczyć nie mógł, bo Przemysł stary, pan pobożny, co noce
spęǳał na modlitwach, także się w przepychu nie kochał, ani matka nieboszczka, Elżbie-
ta, wagi do niego nie przywiązywała. Jak się to często zdarza, wziął może po praǳiadach
skłonność tę Przemko lub mu ą dała krew gorąca i fantaz a młoǳieńcza.

U niego wszystko, co go otaczało, aż do na prostsze czelaǳi¹⁸, stro ne być musiało.
Konie też pobrzękiwały i połyskiwały, a na głowach ich kity sterczały i na piersiach chwo-
stów było pełno i blaszek. Cały orszak wielkopolskiego księcia połyskiwał i błyszczał. On
sam, żywo z konia skoczywszy, hełm zd ął i do stry a podszedł uniżenie, pokornie się
kłania ąc a po rękach go cału ąc.

Ten oburącz go chwycił za szy ę i ściskał ak własne ǳiecko, a gdy Przemko głowę
podniósł, z rozkoszą mu się przypatrywać począł.

— Szesnaście lat! Młokos! — zaśmiał się. — A takie to uż wybu ałe, zmężniałe, ak
gdyby miał dwaǳieścia! Co ci tak pilno!

— Pewno, pewno, pilno mi, stry u kochany, pilno! — odparł Przemko wesoło. —
Już bym w pole rad! Czas! Moi wszyscy w tych latach co a, uż się ucierali, a a muszę
z kapelanem czytać i w ǳieǳińcu do tarczy oszczepem ciskać, gdy mnie świerzbi dłoń
użyć go na tych Sasów lub…

— O, bęǳiesz te zabawki dosyć eszcze miał! — westchnął Bolesław. — Niemców
się nie przebierze tak prędko! Zaczeka !

Przerwał mowę wo ewoda Przedpełk, przystępu ąc dla powitania. Spo rzał nań Bo-
lesław i uprze mie go pozdrowił, a potem innych przybyłych z synowcem witał poufale,
uśmiecha ąc się do nich, całą tę starszyznę pociąga ąc za sobą do dworu.

Że w izbach duszno było, zasiedli znowu w podsieniach, gǳie uż księżne Jolanty nie
było. Staruszek tylko ksiąǳ Malcher stał na uboczu. Był to ulubiony obo gu księstwu,

¹⁸czeladź — służba. [przypis edytorski]
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pobożny a ak oni łagodny człowiek, spoko nego ducha, pokory wielkie , która przy świą-
tobliwości zdała się ubłogosławieniem. Przemko postąpił ku niemu, aby go, ak należało,
w rękę pocałować, a staruszek pobłogosławił go z rozrzewnieniem.

Książę Bolesław, wnet biedę swą przypomniawszy, począł na zimnicę narzekać.
— Gdyby to licho późnie choć przyszło! — zawołał. — Mnie tu potrzeba iść na tych

przeklętych zbó ów, na Santok, na Strzelce… a am się do niczego nie zdał. Jeszcze dopóki
trzęsie, nie dbałbym o nią; gdy zacznie palić, łeb trzaska i człowiek sobą nie władnie.

Przemko popatrzył na swego wo ewodę, przemówili do siebie oczyma.
— Stry u kochany — rzekł — gdyby to nie był grzech i niepoczciwość wielka, powie-

ǳiałbym, że się z te choroby cieszę. Zimnica prze ǳie, a teraz ona tego dokazać może,
iż mnie pozwolicie iść na Santok za siebie.

Książę Bolesław ręce podniósł żywo do góry.
— Nie pozwolę! — zawołał. — Nie pozwolę! Z tymi zbó ami nie two a rzecz się

mierzyć; na pierwszą wyprawę a cię sam będę prowaǳił.
Przemko się zasępił i obrócił ku swemu wo ewoǳie.
— Mówcież wy za mną! — zawołał. — Mówcie wy!
Wo ewoda podszedł krok ku księciu Bolesławowi.
— Miłościwy Panie! — odezwał się. — Naszemu młodemu księciu czas by siły spró-

bować i trudno nam go utrzymać, rwie się strasznie!
— Ale nie pora dlań eszcze! Nie pora! — rzekł książę Bolesław spoko nie. — Kiedy

czas ma być, mnie do sądu zostawcie! Jednego ego mamy! — I poszedł Przemka uścisnąć.
— Stry u miłościwy! Puść! Puść mnie! Wrócimy cali. Przedpełk mi za kuma do tego

chrztu krwi służyć bęǳie. Mąż est doświadczony.
— Nie przeczę — zawołał książę — ale i a w kumy nie gorszym od niego!
Wo ewoda cofnął się, schyla ąc głowę.
— Ja bo sam chciałem cię w pole prowaǳić, gdyby nie ta nieszczęsna zimnica —

mówił stary. — A! W poręż ona mnie złapała! W porę! Tymczasem Sasy i Branderburgi
okopu ą się, pale bĳą, zamki klecą, a coraz mocnie si się sta ą. Dać się im tu osieǳieć,
późnie trudno bęǳie wykurzyć! Ze spoczynku korzysta ą, a tu pasza, a tu ludek wypo-
częty!

— Skińcież tylko! Pozwólcie, na miłego Boga! My z wo ewodą ruszym utro!
Na to właśnie wszedł Jan, zwany Janko, kasztelan kaliski, poufny ksiącia, przyboczny

sługa i przy aciel, mąż ak on niemłody, ale zawiędły, krzepki, twarz spalona, aż brunatna,
w marszczkach cała, włos przerzeǳony, ramiona szerokie, pierś duża, nogi krótkie i akby
przegięte od konia. Oǳież miał domową, prostą, ak książę, dlatego może kwaśno się
oglądał po stro nym dworze młodego pana.

— W porę mi przychoǳisz — zwrócił się do niego Bolesław — ty, stary mó ! Po-
możesz mi! Ten młokos, patrza go, wyrywa mi się. Słyszysz? Chce mu się Santoka!

Janko zadumany spo rzał na Przemka i na wo ewodę, ale co miał wziąć stronę swego
pana, ramionami ruszył.

— Ano — zamruczał — książę pan zostałbyś z zimnicą doma, a my, z księciem
młodym i wo ewodą ruszylibyśmy Sasów nastraszyć. Czemu nie?

— To i ty, niegoǳiwy zdra co, przeciwko mnie⁈ — rozśmiał się zaasowany książę.
Skłonił się kasztelan.
— Wasza Miłość przebaczy, staremu słuǳe wyda e się, że to by było niezgorze .
— Beze mnie się obchoǳić! — dodał książę.
— Z Waszą Miłością byłoby nam lepie — odezwał się prawdomówny przy aciel —

toć pewna. Ale ak nam książę po eǳiesz słaby, a bęǳiemy go musieli w droǳe strzec,
to nas Niemcy strzepią.

Książę Bolesław obe rzał się dokoła, a wo ewoda poznański dodał:
— Naszemu panu, da Boże zdrowie, użci też pora skosztować pola. A od czegóż my Opieka

we dwu z kasztelanem? Strzec go bęǳiemy lepie niżli oka w głowie, bo każdy z nas by
zań obo e oczów oddał.

— Stry u — odezwał się Przemko, podchoǳąc ku niemu i śmie ąc się wesoło —
byłeś mi zawsze o cem, bądźże dobrym i łaskawym! Mnie uż wnętrzności gore ą, aby raz
w pole wyciągnąć!
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— Na te pierwociny am właśnie sam chciał być z tobą — rzekł stry smutnie —
a ty mi się wyrywasz! Należy mi się do two ego rycerskiego pasa podać ci samemu rę-
kę, kiedym się chował i chuchał nad tobą. Ty, niewǳięczny, dla pośpiechu i mnie się
wyrzekasz!

Przemko aż pokląkł przed nim i ręce złożył. Stary skłopotany przysunął się, ściska-
ąc go, milczący. Nie odpowieǳiał nic. Sprawa młodego zdawała się wygraną, ale słowo
stanowcze wyrzeczone eszcze nie było. Wo ewoda i kasztelan stali milczący, spogląda ąc
na księcia, który zadumał się i coś ak łzę otarł z oka.

— Ale boś ty mi edyny! — rzekł powoli i łagodnie. — Strach mi o ciebie. Przy
moim boku bezpiecznie szym byś był.

— My go też nie spuścimy z oka! — zawołał Janko czule. — Wasze Miłości potrzebny
spoczynek. Choróbsko to na wyprawę, gǳie trzeba w polu na rosie spać nie ma ąc się
gǳie ogrzać, a uznoić, a znużyć… to na gorsze utrapienie! Z zimnicą w pole iść nie można,
a w pole ciągnąć musiemy. Niecha młody pan popróbu e!

— Niech próbu e! — wstawił się wo ewoda poznański.
Druǳy z dala sto ący poczęli też mruczeć, prosząc za nim. Bolesław stał w niepew-

ności, waha ąc się i raz eszcze uścisnął chłopca.
— A, a — mówił — a bo na te twe głowie wszystkie przyszłości złożyłem naǳie e!

Śmie e mi się na nie więce niż książęca czapka. Kto wie? Odroǳona korona może!
Przemko się zarumienił, oczy mu się zaiskrzyły, wtem Bolesław nagle umilkł, spuścił

wzrok ku ziemi, posmutniał.
— Wola boża, wola boża — szepnął cicho. — Niech bęǳie, ako pragnie i ak wy

żądacie, ale strzeżcie go! Strzeżcie!
Przemko upadł na kolana i natychmiast porwał się, rękę podnosząc do góry, zwrócony

ku swoim.
— Wo ewodo! Kasztelanie! — krzyknął podniesionym głosem, który brzmiał radością

i zwycięstwem. — Na Santok! Na Santok! Choćby ǳiś eszcze!
 
W kilka dni potem książę Bolesław sam znowu ze swą zimnicą i starym księǳem Mal-
cherem sieǳiał na kaliskim zamku, szerze niż zwykle wiosenną wodą Prosny oblanym.
Przemko z wo ewodą i kasztelanem dodanymi mu za opiekunów pociągnął na Santok.
Stry miał się czym niepokoić. Chłopię to było ego marzeniem, naǳie ą, przyszłością.
Bolesław w myśli swe budował na nim przyszłe odroǳenie kra u. Chciał go mieć ro-
zumnym, pobożnym, wstrzemięźliwym, miłość i poszanowanie u luǳi umie ącym sobie
pozyskać.

Obok wychowania sieroty, wedle ówczesnych po ęć o nim, książę choǳił barǳo
troskliwie, na lepszych, na zdolnie szych luǳi przyda ąc mu do boku. Tylon kanclerzem
był razem i nauczycielem młoǳieńca, wo ewoda Przedpełk uczył go rycerskie sprawy
i obycza u książęcego. Oba mężowie stateczni nie spuszczali go z oka, kształcili tak, aby
naǳie om stry a odpowieǳiał. Często też Bolesław brał go do siebie i nauczał sam, ale
za miękkim się czuł dla niego i długo nie trzymał. Kochał go nadto, więc mu pobłażał.

Rosnąc tak Pogrobek na prześlicznego wybu ał młoǳiana, któremu nic zarzucić nie
było można, oprócz że w nim za wcześnie gorąca krew Piastowska grać zaczynała, którą
w innych ledwie na pobożnie sze ówczesne niewiasty pohamować mogły i poskromić.
Ciągnęły go uż nad miarę wǳięczne liczka, a choć mistrzowie do zbytku surowymi nie
byli, choć Tylon patrzał na to przez szpary, niepokoili się trochę tą za wczesną do rzałością.

Księża, nie bacząc na to, że miał zaledwie lat szesnaście, uż go żenić chcieli. Wo ewoda
nie był też od tego. Pociągało to za sobą usamowolnienie, a choć książę Bolesław nie był
zazdrosnym właǳy synowca i puściłby mu chętnie, co trzymał pod opieką, lękał się, aby
gorącością młoǳieńczą nie popsuł, co on z wielkim trudem mu zabezpieczał.

Teraz, gdy go uż puszczono w pole, na wo nę, szły za tym następstwa konieczne,
trzeba go było żenić i wypuścić na wolę. Książę Bolko więce myślał o tym niż o swo e
zimnicy, którą pora wiosenna i błotniste zamku okolice sprowaǳiły.

— Księże Malcherze — mówił do staruszka — mężu dobre rady, powieǳ mi, po-
radź mi, co poczynać z tym kochanym Przemkiem! Poszedł uż w pole! Niech go tam
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Bóg uchowa całym! Wo ewoda i kasztelan ręczyli mi głowy swoimi, że go nie odstą-
pią. Młodość zawsze zbyt gorącą bywa. Da Bóg powróci, trzeba go bęǳie wypuścić na
swobodę.

Ksiąǳ Malcher począł z cicha:
— Tak należy. Wasza Miłość za żywota swo ego właśnie cugli mu popuść. Zobaczysz,

ak wolności zażywać bęǳie. Sposób to na lepszy. Zapęǳi się za daleko, to go swą powagą
powstrzymacie. Gdyby późnie nagle całą wolę odǳierżał¹⁹, nie wypróbowawszy siebie,
mógłby się nadto rozbrykać.

— I to prawda! — rzekł Bolesław. — Rad bym go woǳił i z oka nie spuszczał.
Wo ewoda donosił mi, że na niewiasty uż rzuca nadto pożądliwymi oczyma, więc go
i żenić trzeba.

Ksiąǳ potwierǳił wniosek.
— Młodyć est barǳo — dodał — ale wedle rady św. Pawła lepie , by się ożenił,

niżby gorzeć miał.
— Z wyborem żony troska nie mała — westchnął stary książę. — Niemieckich ǳie-

wek na seciny est, które by nam chętnie dano dla niego, ale patrząc na Śląsko i na innych
naszych, którym za żonami Niemcy dwory poobsiadali, Niemki nie chcę. Rusinka mi też
nie do smaku, bo dumne są i samowolne. Dale szukać trudno.

Wzdychał biedny opiekun ciężko.
— Byle pobożna, świętobliwa niewiasta była — zamknął ks. Malcher.
— Takich ak mo a w świecie mało — odezwał się Bolesław — zaś świętych ak

Jadwiga, Salomea i Kinga²⁰ dla Przemka nie chcę, bo mu potomstwa trzeba. Prostemu
człowiekowi łatwa rzecz ożenić się, byle niewiasta do serca przypadła, a ǳieǳicowi ziem
znacznych na wszystko zważać trzeba.

Ksiąǳ Malcher słuchał z uwagą, lecz nie oǳywał się uż, w politykę mięszać nie chcąc.
— Jedną z moich ǳiewcząt byłbym mu swatał — mówił Bolesław — choć powi-

nowactwo bliskie, ale wiek nie przystał i rachuba była niedobra. Po mnie on i tak Kalisz
zabierze, a trzeba mu inne , co by albo ziemię, albo naǳie ę ǳieǳictwa przyniosła.

Wzdychał staruszek, gorzkie ziele popĳa ąc, które przed nim stało, krzywił się i splu-
wał.

— Niemało, księże mó , troski z tym synem przybranym, więce niż z ǳiećmi wła-
snymi. Żony mu teraz potrzeba rychło, aby ǳiewki nad nim nie przewoǳiły, co zła rzecz
i grzeszna. Rok eszcze aki przebrykać może swobodnie, dale go do domu przywiązać
trzeba, aby i ziemianom ich niewiast nie bałamucił lub ak Mestwin mniszek po klaszto-
rach nie szukał i gorsze eszcze obrazy boże się nie dopuszczał.

Nawzdychawszy się, książę wstał i począł przechaǳać. Zaledwie wyprawa na Santok
poszła, coraz się nią mocnie niepokoił. Pilno mu było dostać ęzyka.

— Sasy te — mruczał do księǳa się zbliża ąc — bĳą się wściekle. W pierwsze pole
na nich iść, guza można napytać. Źlem zrobił, że na nich Przemka puściłem, na Litwę
bezpiecznie było, ale wstrzymać takiego w ukropie kąpanego sposobu nie było.

— Bóg łaskaw — rzekł starowina uspoka a ąc.
ǲień tak minął eden, drugi i trzeci, rósł niepokó straszny. Bolesław gniewać się uż

chciał, że mu ani Janko ego, ni Przedpełk nic znać nie dawali; kazał im przecież mieć
gońców pogotowiu. Milczenie uparte złe myśli nastręczało.

— Któż wie — mówił książę dnia trzeciego — te łotry Sasy, przebiegli luǳie, mogli
się zawczasu dowieǳieć o wyprawie i uczynić na nich zasaǳkę.

Ksiąǳ staruszek i księżna Jolanta próżno się go uspoka ać starali. Słowa ich poma-
gały mało. Zbierał się uż słać za wo skami, tak go gryzło, iż nic o Przemku nie wieǳiał.
Rozważnie szy ksiąǳ Malcher barǳo dokładnie obrachowywał panu, iż, przy na więk-
szym pośpiechu, wiadomość żadna przy ść tak prędko nie mogła. Nic i to nie pomagało.
Wyrzucał sobie stry , iż nierozważnie młokosa puścił.

¹⁹odǳierżać (daw.) — otrzymać. [przypis edytorski]
²⁰Jadwiga, Salomea i Kinga — Jadwiga (ok. –), żona Henryka Brodatego; Salomea (/–),

siostra Bolesława Wstydliwego, królowa Halicza i Węgier; Kinga a. Kunegunda (–), żona Bolesława
Wstydliwego. Każda z nich opuściła męża, by osiąść w klasztorze. [przypis edytorski]
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— Gotów wo ewodę swego i kasztelana opętać, a do akiego szalonego namówić kroku
— gderał. — Santok ten dla nas zawsze był nieszczęśliwym. Braliśmy go, brali i wziąć
nie mogli, a co krwi kosztował!

Dopiero dnia czwartego nadbiegł goniec od poznańskiego wo ewody z pozdrowieniem
i wiadomością, że nigǳie nieprzy aciela spotkać nie mogli, bo się wszystek po zamkach
i gródkach pozamykał. Wtargnęli w Santockie pustosząc e, ale bić się z kim nie było
i młody wo ak narzekał. Sasi, zawczasu pomiarkowawszy, iż siłom połączonym Bolesława
kaliskiego, Ziemomysła ku awskiego, który też im wysłał posiłki, i poznańskiego Przemka
nie podoła ą, skryli się do mie sc obronnych, dopóki by nawała nie przeszła.

Młody książę, z męstwem swym na popis wy ść nie mogąc, rozpaczał. Bolko, wieść
o tym odebrawszy, gońca nazad²¹ odprawił z krótkim słowem: „Nie chce się Brandebur-
czyk bić, kra mu obrócić w perzynę, wykurzycie go z amy!”

Wieść tę odebrawszy, stary odetchnął, mnie się uż lęka ąc o ukochanego synowca.
Łowy to uż były i plądrowanie a nie wo na. Niebezpieczeństwo młodemu nie groziło.
W ciągu całe te wiosenne wyprawy, co dni kilka przychoǳiły wieści, zawsze edne, że
Santockie niszczono i łupy brano ogromne. Odwet to był konieczny, ale nie bó , którego
się lękał stary. Nim się skończyło uganianie, zimnica księcia Bolesława przeszła z cieple -
szymi dniami, stary ozdrowiał, a że się o synowca nie lękał, i dobra myśl mu wróciła.

Nie upłynęło nieǳiel kilku, gdy przodownicy pęǳący trzody i niewolnika z awili się
w Kaliszu. Wo ska wracały zwycięskie. Wo ewoda poznański ze swą częścią łupu wprost
poszedł do domu, ku awscy też. Przemko z Jankiem, kasztelanem kaliskim, ednego wie-
czora przybył na zamek. Stał uż u wrót książę Bolesław, czeka ąc na umiłowanego, który
skoczył z konia, wita ąc go równie serdecznie.

— Chwała Panu! Powracasz cały! Zwycięsko! — odezwał się stary roz aśniony i wesół.
— Chwała Panu!

— A mnie zwycięstwa tego wstyd! — odpowieǳiał Przemko. — Mieliśmy do wal-
czenia ze starcami i babami. Trzeba było tylko palić i niszczyć! Łupu est dość, pociechy
żadne . Gdybym nie uprosił wo ewody, abyśmy Soldyna dobywali koniecznie, żołnierza
bym nie wiǳiał.

Twarz się Przemkowi zapalała, gdy mówił.
— O, około Soldyna mieliśmy co robić — ciągnął dale . — Zameczek, prawda, nie-

zbyt warowny, ale załoǳe przyznać trzeba, iż się tęgo bronić umiała. Naszych też wiǳieć
trzeba było, gdy się na ściany drapali, bo inacze ak po drabinach nie bylibyśmy ich do-
stali. Naspadało dużo, nazabĳali wielu, ażeśmy ich przemogli²², wdarliśmy się na gród
i zburzyli do szczętu.

To mówiąc, obrócił się za siebie, chcąc wskazać stry owi niewolników niemieckich,
których mu wiódł wraz z dowódcą. Bolesław zaś nie chciwy tego widoku, a młodego
wychowańca pragnąc mieć co rychle , pociągnął go za sobą do izby. Tu posaǳiwszy przy
sobie, sam wo ak namiętny, badać go dopiero począł, ażeby zobaczyć, co się w duszy
młodego ǳiało.

Pierwsze łowy, pierwsza wo na, pierwsza miłość — pierwociny życia, zawsze upa a ą Młodość
młodych. Przemko też zdał mu się pĳany tą wyprawą. Wszystko w nie wydawało mu się
osobliwe, szczególne, piękne; słowa z ust lały się potokiem. Uśmiechał się stry słucha ąc.

Zimnie szy daleko kasztelan kaliski stał, potakiwał, choć zapału tego nie ǳielił. Dla
niego prze ście kra u nieprzy acielskiego ogniem i mieczem było rzeczą tak zwycza ną,
iż o nie mówić nie było warto. On razy tyle przeszedł uż ze swymi Santockie, i całe
pogranicze Marchii Brandeburskie .

Z dumą ukazywał Przemko na zbroi ślad pchnięcia i razów, które przy zdobywaniu
Soldyna otrzymał. Wolałby był ranę cięższą, krwawą, lecz nie poszczęściło mu się. Za
stołem u wieczerzy nie było o niczym mowy, tylko o zwycięskie wyprawie, uǳiale w nie
Ku awiaków i Poznańczyków, i o tym, aki łup się dostał komu. Nawet na mnie chciwy
wóǳ, akim był książę Bolesław, pragnąć musiał zdobyczy, bo ona zubożała i trwożyła
nieprzy aciela.

²¹nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
²²przemóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]
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Dla spoczynku chciał Bolesław zatrzymać u siebie synowca, lecz ten mu się, ak nigdy,
z niecierpliwością wyrywał wielką. Nad ǳień eden nie mógł się nim pocieszyć. Nigdy
eszcze takim rozgorzałym nie wiǳiał młodego, tak razem²³ szczęśliwym i niespoko nym.
Przypisywał to urokowi pierwsze rycerskie wycieczki.

Trzeciego dnia przed świtem, unika ąc gorąca, wymknął mu się Przemko, a stary za ął
się poǳiałem i rozdaniem spęǳonych trzód i zabranego niewolnika. Łup był znaczny,
nie tak ze zdobytego zamczyska, ak ze wsi i zagród splądrowanych niemiłosiernie oby-
cza em wieku. Gnano ogromne stada bydła, owiec, koni, szły wozy pełne oǳieży, sukna
i płócien, a za nimi szli powiązani łykami i sznurami eńcy, których w oddalonych od
granicy mie scach osaǳano pod dozorem lub na zamkowe oddawano posługi.

Na same rubieży od Marchii Brandeburskie , w ednym z zameczków pobudowa-
nych przez księcia, zwanym Niesłusz, sieǳiał naówczas na straży ego osiwały w wo nach
Krzywosąd, eden z Bolesławowych ulubieńców. Wielkie tam pilności było potrzeba,
nieustannego czuwania; zǳiwił się więc mocno książę, gdy go u rzał przybywa ącego do
Kalisza w kilkanaście koni. Uląkł się, czy Sasi gródka mu nie wzięli, mszcząc się za spu-
stoszenia, ale Krzywosąd przybywał nie potłuczony, w całe zbroi, z asną twarzą.

— A cóż ty mi, stary, przynosisz⁈ — zawołał Bolesław, pokłon przy mu ąc. — Tameś
ty w Niesłuszu potrzebnie szy niż tu. Ściany z chrustu gliną lepione, licha warte, a ty tam
murem i ścianą.

Krzywosąd śmiał się, ociera ąc uzno one czoło.
— Nie ma niebezpieczeństwa — rzekł. — Po te wyprawie Brandeburczyk posieǳi

cicho. Ja za sprawą pewną do Miłości Wasze .
— Co za sprawa?
— A to, o tę ǳiewkę dowódcy ze Soldyna — odezwał się Krzywosąd — co ą ra-

zem z innymi w niewolę zabrono. Stry i matka ofiaru ą okup znaczny. Do mnie się
z zaklęciami wielkimi udali, abym ą oǳyskał.

— A gǳież ta branka est? — spytał książę.
— Musielić ą tu przywieść²⁴, bo ze wszystkich eńców na cennie szą była — rzekł

kasztelan. — ǲiewczyna lat piętnaście i piękna barǳo; o ciec pokumany był z margra-
fem.

— Spletli ci baśń — odparł stary książę — bo a tu o żadne takie ǳiewce nie wiem.
— Przecież e by nie zabili ani by się mogła ukryć!
Kazał książę zawołać kasztelana Janka, który się wkrótce z awił. Spytany o brankę,

Soldynowego dowódcy córkę, ramionami poruszył.
— Ja o nie nie wiem — rzekł.
Mówił ednak tak akoś, że mu uwierzyć było trudno. Bolesław, popatrzywszy nań,

podumawszy, Krzywosądowi kazał iść spoczywać i eść, a sam na bok szedł ze swym
kasztelanem.

— Co się z tą Niemką stało? — naparł go. — Ty wiesz?
Janko pomilczał trochę.
— Pono Przemko ą swoim kazał wziąć i ak oka w głowie strzegąc, aby palcem e

nikt nie śmiał tknąć, do Poznania prowaǳić. A zagroził, gdyby e się co stało, że na
gardle ukarze.

Bolesław namarszczył się i zakłopotał.
— A wiǳiałeś ty ą? — spytał.
— Jakże nie! — rzekł Janko. — O ciec e bronił tak za adle, że gdyby z tyłu po-

chwyciwszy, go nie rozbroili, dałby się był pewnie za nią rozsiekać. ǲiewka młoǳiuśka,
piękności osobliwe , śmiała ak o ciec, bo też z nożem się uwĳała, aż e go z rąk wyrywać
musiano, i kilku pokaleczyła. Co za ǳiw, że młodemu w oko wpadła!

— Młodość, głupstwo! — odparł książę.
— Żeby ą tak zaraz miał za okup dać, nie myślę — rozśmiał się²⁵ Janko — pręǳe by

sam eszcze zapłacił. Niemiecka ǳiewczyna, biała ak kołacz pszenny, włosy złote a oczy
czarne. Uroǳiwa!

²³razem (daw.) — naraz, ednocześnie. [przypis edytorski]
²⁴przywieść (daw.) — przyprowaǳić. [przypis edytorski]
²⁵rozśmiał się — ǳiś popr. forma .os. lp. cz. przesz.: roześmiał się. [przypis edytorski]
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Książę stary posmutniał słucha ąc. Wieczorem Krzywosąda wziął do komory swe .
— Jeżeli się o Niesłusz nie boisz — rzekł — edź wprost do Poznania, a ǳiewkę

odbierz. Sam bym za nią zapłacił, aby mi Przemka nie opanowała. Młody est — co się
tam stało — na to nie ma rady, ale ak do nie nawyknie a przylgnie, popsu e mi się.
Odbierz mu ą gwałtem! Wraca do mnie z tym, bom asobliwy, co się stanie.

Naza utrz Krzywosąd echał uż do Poznania, a w kilka dni był z powrotem. Zoba-
czywszy go, książę podszedł żywo z pytaniem:

— Masz brankę?
— Nie dostałem e . Nikt o nie nie wie. Mówią, że nie ma żadne .
— Cóż się z nią stało?
— Różnie mnie uwoǳili, że zbiegła nocą, druǳy, że po droǳe głodem się morząc,

zmarła.
Mówił to Krzywosąd, a z twarzy mu patrzyło, że sam temu nie dawał wiary.
— A ksiąǳ Tylon, a Przedpełk? Ci wieǳieć muszą, co się z eńcami stało!
— Ni eden, ni drugi nie chcą wieǳieć o niczym. Ramionami zżyma ą, rękami roz-

kłada ą i milczą. ǲiewkę może gǳie schowali, a wydać e za na większy okup nie myślą.
— Przemka pytałeś?
— Wieǳiał, z czym przybyłem, i sam to zagaił. Odsyłał mnie do drugich i tylem

wiǳiał, że pozbyć mnie się chciał co rychle .
Tu Krzywosąd, pomilczawszy, dokończył:
— Nie taka to wielka rzecz edna niemiecka ǳiewczyna, aby za nią czynić pogonie.

Jestli gǳie, pewnie na wierzch wypłynie. W wo nie eńców się nie doliczyć, a po droǳe
zawsze ich nie stanie tylu, co było w łykach.

Krzywosądowi pono ta azda i tropienie uż się naprzykrzyło, rad był do Niesłusza
wracać i księciu raǳił, aby go nie strzymywał dłuże , bo choć czuł grodek bezpiecznym,
wszelako diabeł i Brandeburczyk nigdy nie śpią.

I o brance potem słychać uż nie było. Baczny opiekun miał ednak swych donosicieli
na dworze w Poznaniu. Nic tam baczności ego nie uchoǳiło. W miesiąc potem wieǳiał
na pewno, iż niemiecka branka na zamku sieǳiała ukryta, a Przemko w nie rozmiłowany
był strasznie, o wszystkim dla nie zapomina ąc. Wo ewoǳie poznańskiemu, który go o to
upominał, surowo odpowieǳiał młody książę, aby mu się do tego nie mieszał i księǳu
Tylonowi wyrzutów sobie czynić nie dał.

Bolesław, niewiele myśląc, sam wybrał się do synowca. Ilekroć do Poznania przybywał
znany z pobożności i łaskawości dla duchownych książę kaliski, biskup, kanonicy, zako-
ny i co było dosto nie szych, przy mowali go uroczyście. Sam Przemko też szanował go
i kochał, więc wybiegł na spotkanie i gościł go ak o ca. Tym razem przy azd nastąpił tak
niespoǳiewanie, iż nikt nawet przeciw niemu wy echać nie miał czasu. Książę wysiadał
uż w podwórcu, a nikogo, oprócz dworu, do przy ęcia go nie było. Wybiegł synowiec
nierychło w ubraniu nie rycerskim, ale dworskim, stro ny i uśmiechnięty, a po raz może
pierwszy widokiem opiekuna zmięszany, akby przelękły, do izb go wprowaǳił.

Bolesław bacznie wszystko zważał, lecz miłość mu pomiarkowanie dawała i nie da-
wał poznać po sobie, co w myśli miał. Wieǳiał, że się tu źle ǳiało, lecz przebo em iść
przeciwko temu lękał się, aby gorze eszcze nie było i — żal mu może było chłopaka.

Na wieczerzę uż się mieli czas zebrać wszyscy na zamek; luǳi było dosyć. Sieǳieli
za stołem oprócz Przedpełka wo ewody, Mikoła łowczy poznański, Blizbór sęǳia, Petrek
z Prędocina, Gniewomir podsędek, Tylon kanclerz i innych wielu.

Kaliski książę zdał się być dobre myśli i ozwał się do synowca żartobliwie:
— Nie wiesz pono ani się spoǳiewasz, z czym a przybyłem do ciebie. Oprócz miłości

me , dla które zawsze cię rad wiǳę, sprawa niemałe wagi.
Wszyscy oczy obrócili na księcia. Ten wesołą twarz okazywał, co świadczyło, że sprawa

groźną nie była. Pomilczał trochę, aby słucha ący zgadu ąc, co to było, głów sobie trochę
nałamali. Przemko patrzał niespoko ny, nie bez pewne obawy, która w licu drgała.

— Gdy z was nikt nie odgadu e — ciągnął dale Bolesław — muszę sam odkryć,
z czym przybywam. Sąǳę, że gniewu nie ściągnę. Ot, swatem przybyłem!

Zarumienił się Przemko, inni po sobie patrzali.
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— Nie byłbym odgadł tego — ozwał się młody książę — bom od Wasze Miłości
słyszał niedawno, że mi do małżeństwa było za wcześnie. Jeszczem też wo ny nie dosyć
skosztował, aby odpoczynku pragnąć.

— Prawda to — rzekł Bolesław — aleś ty u nas edyny, rodu trzeba, a dlań macierzy. Właǳa
Więc żenić się musisz nie dla siebie, a dla nas. Poświadczy ksiąǳ Tylon, że ci, których
Bóg postawił na świeczniku, nie sobie ży ą i nie dla siebie się żenią.

Przemko milczał, dolewał do kubka stry owi i ręka mu drżała.
— Niewiastkę dla was napatrzoną mam — mówił Bolko — właśnie taką, ak po-

trzeba. Musimy na Pomorze się oglądać, aby e oǳyskać. Konieczna to rzecz, choćby
dla Krzyżaków i Brandeburgów, aby oni go nie wzięli. W Szczecinie u starego Barwi-
na wnuczka się chowa, córka Kaszuba. ǲiewczyna młoda, przez nią się z Pomorzany
zwiążemy. Wiem a, że mi e dla was nie odmówią.

Gdy to mówił, Przemko słuchał go z oczyma na stół zwróconymi, lice mu się wcale
nie roz aśniało.

— Wziąłem o nie wiadomość dobrą — ciągnął dale stry — ǳieweczka piękna,
młoda, ak potrzeba dla ciebie. Wiano też bęǳie niczego, a Pomorze nam potrzebne.
Stary Barwin zniemczał, ale wnuczkę baby wychowały inacze .

Wo ewoda poznański pierwszy głos zabrał, chwaląc wybór księcia.
— Nie ma co na to rzec, tylko ǳiękować — rzekł — echać a swaty słać.
Przemko zmilczał. Było to zaga enie dopiero. Drugiego dnia uż stry mówił o podróży

do Szczecina, ako o pilne sprawie, do które się zaraz sposobić należało. Nie mógł się
synowiec sprzeciwiać, tylko zwlekał. Stry w żarty obracał powolność ego.

— Gdy zobaczysz pomorskie ǳiewczę, ako mi o nie sprawę zdano — bęǳiesz rad
ǳiękował. Na pięknie szą est mięǳy pięknymi, a lat nie ma ak kilkanaście. ǲiad uż
zawiadomiony czeka. Jechać potrzeba i brać tylko!

Nie ma ąc się czym tłumaczyć, młody książę składał się tym, iż bez pięknego orszaku
ruszyć nie mógł i podarki ślubne przygotować musiał. Luǳie i konie czasu potrzebowali,
nim by ich podobierano.

Na wszystko to Bolesław odpowiedź miał gotową, iż z Kalisza dostarczy, czego za-
braknie. Naglił i nastawał tak, że zwlec było niepodobna. A że na zamku poznańskim
ak u siebie w domu był, co ǳień go cały obchoǳił, wciska ąc się we wszystkie kąty,
opatru ąc szopy, sta nie i komory nawet, dla czelaǳi przeznaczone. Miał może naǳie ę,
iż klatkę odkry e, w które ptaszka niemieckiego chowano. Nie znalazł go nigǳie.

Błąǳąc tak dnia ednego i do okien zagląda ąc, zaszedł do księǳa Tylona, który przy
księciu ako pisarz i duchowny nauczyciel był ciągle i co się na zamku ǳiało, o tym
wieǳieć musiał. Mieszkał on nie opodal pana swego, w dwu izbach pełnych ksiąg, skór
przygotowanych do pisania i wszelkiego kancelary nego przyboru. Człowiek był ze swe
notarialne nauki²⁶ i wprawy barǳo dumny, próżny i pokłony lubiący. Nie garǳił też
i groszem. Mówiono o nim, iż dla ǳieci brata zbierał go chciwie, nim się ednak miał im
dostać, skrzętnie uciułany zamyka ąc.

Nie barǳo starym był eszcze, ale pergaminy, z którymi miał do czynienia, odbiły
się w barwie twarzy ego żółte , długie , pociągłe , zasznurowane dla powagi, aką sobie
nadać usiłował. Sam tu na dworze uosabia ąc powołanie władcy pióra i stylisty, nosił się
ze swą uczonością wielce. Dla tych, co mu piękny podarek obiecywali, gotów był świeży
wstęp aktu utworzyć, innym dawał eden z tych kilku, które do wszystkich służyły. Na
ego twarzy nikt nigdy nie wiǳiał uśmiechu, a kto mu w poszanowaniu uchybił, nigdy
tego nie darował.

Szanował on wielce księcia Bolesława uż dlatego, że często dlań szczodrym bywał, uż
że miał siłę i znaczenie. U rzawszy go wchoǳącego, zerwał się do pulpitu, przy którym
zawsze coś miał do czynienia. Trzcinkę położył i z uroczystym wystąpił pokłonem, ręce
na piersiach składa ąc.

— O cze mó — odezwał się wesoło i dobrodusznie Bolesław — a do was przychoǳę
z wyrzutem i na zwiady. Przemko mi coś posmutniał, luǳie plotą, że się do akie ś ǳiewki,
branki niemieckie , uwiązał. Czyż byście o tym nie wieǳieli?

Ksiąǳ Tylon rękami uczynił ruch, wstręt i obrzydliwość oznacza ący.

²⁶notarialna nauka — umie ętność tworzenia pism urzędowych. [przypis edytorski]
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— Nic nie wiem! — rzekł. — Nic wieǳieć nie chcę. Na oczy mo e nie przyszło nic.
Uszy mo e na gwar pospolitego tłumu są głuche. Nic nie wiem.

Książę się uśmiechał.
— A mnie mówiono, że on ą gǳieś na zamku chowa.
— Nic nie wiem — dobitnie powtórzył Tylon i podniósł głowę — a prawda li to

est, nie mo a wina! Wo ewoda, kasztelan winni, świeckie ramię, nie duchowne. Moim
obowiązkiem wystawiać mu szkaradę grzechu, obrzydliwość zwierzęce rozpusty, to czynię
nie omieszka ąc, to czynię; dale , nie mo a rzecz! Sprawa luǳi świeckich!

I rękami potrząsał.
— Wo ewoda mówi, że o niczym nie wie — rzekł książę.
Notarius oburzył się.
— Zatem winien niedbalstwa, opieszałości, gnuśności, ślepoty! Winien est, gdy,

postawiony na straży, nie strzeże, gdy opiekunem będąc, nie opieku e się.
Książę Bolesław zapala ącemu się przerwał, da ąc znak, aby zamilkł. Z poszanowaniem

popatrzył na pergaminy i pergaminowego człowieka, który stał eszcze nachmurzony.
Odetchnąwszy, Tylon rzekł uż łagodnie :
— Pozwolicie mi dodać, że tego, co być nie powinno, czasem na lepie nie wieǳieć,

lecząc chorobę, ak to Wasza Miłość czynicie, innymi środkami. Dać mu żonę, to na le-
pie , krwi młoǳieńcze inacze nie powstrzymać, nie pohamować! Wasza Miłość na lepie
wiecie, co pomoże, w czas, ak Bóg przykazał, dać mu małżonkę. Ustanie zgorszenie po-
kątne.

Książę, nie odpowiada ąc na to, wyraził życzenie, aby ksiąǳ Tylon towarzyszył Prze-
mkowi do Szczecina i baczne miał oko na wszystko. Notarius skłonił się pokornie, zna-
czącym odpowiada ąc tylko spo rzeniem. Szczodry stry za podobne usługi zawsze się
czymś wypłacał.

— Sposóbcież się do podróży rychło — rzekł Bolesław, zabiera ąc się do wy ścia. — Ja
nie ruszę się stąd, dopóki go nie wyprawię do Szczecina, gǳie nań uż czeka ą. Przywiezie
ze sobą żonę — wszystko umówione, da Bóg, Niemki zapomni.

Z wielką ufnością, że małżeństwo wszystkiemu zaraǳi i lekceważeniem całe sprawy,
ksiąǳ Tylon ręką zamachnął.

— Słomiane to ognie! — zamruczał. — W młodości łatwo się one zapala ą, ale i gasną
prędko. Caro infirma²⁷ — cielsko słabe!

Pokłonił się.
— Sposóbcież siebie i ego do podróży — zakończył książę, wychoǳąc.

 
W czasie pobytu w Poznaniu, stry na chwilę od siebie nie odpuszczał Przemka, w nocy
ednak spać musiał, a choć w komorze sąsiednie kładł się na spoczynek, tak że ich ściana
tylko ǳieliła, śpiący snem twardym książę kaliski nie wieǳiał o tym, ak mu się nocami
wymykał. W domku na poǳamczu, pod dozorem stare Krywichy, mieszczanki, które
mąż niegdy służył u dworu, otoczona czelaǳią wierną, ukryta sieǳiała owa Niemeczka,
która młodego księcia całkiem przykuła do siebie, z niewolnicy sta ąc się panią.

Mina miała zaledwie rok szesnasty, ale była córką żołnierza, wykołysaną we zbroi. ǲiecko, Kobieta
demonicznaZa wcześnie wyrwała się z rąk matki na kolana o ca. Śliczne ǳiecko, do którego on był

przywiązany barǳo, zastępowała mu syna. Umiłowana, pieszczona, swawolna i zuchwała
Saksonka, była na wpół ǳieckiem, pół mężczyzną. Na ulubieńszą e zabawką było strze-
lanie z łuku, ciskanie oszczepkami do celu. Krew przelana nie czyniła e wcale wstrętu, na
śmierć patrzyła nieraz z bliska obo ętnie lub ciekawie. Konia dosiąść umiała ak chłopiec
i wszystkie zabawy męskie lepie e smakowały niż ǳiewczęce.

Mimo tego obycza u germańskiego wyrosła delikatną, piękną, ak żadna z rówieśnic,
a na zamku w Soldynie kochali ą wszyscy bałwochwalczo. Średniego wzrostu, silna, gib-
ka, z włosem asnym, czarnymi oczyma, biała i rumiana, miała twarzyczkę dumną ǳiecka
rycerskiego, nie lękała się nikogo i niczego. W czasie oblężenia walczyła za adle obok o -
ca, a gdy ą biorący w niewolę zmogli, kąsała ręce tym, co ą wiązali. Piękność i młodość
ocaliły ą od śmierci.

²⁷caro infirma (łac.) — ciało słabe. [przypis edytorski]
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Przemko, który nadbiegł gdy ą wiązano, zobaczywszy ǳiewczę, cały rozpłomieniał
dla nie i ze wszystkich zdobyczy edną ą sobie zachował. Usłużni dworacy ukryli ą
przed oczyma wo ewody i kasztelana. Płaczącą i buntu ącą się zawieziono do Poznania,
a Przemko rychło akoś potrafił ǳiewczę uspokoić i pozyskać sobie. Znała ona prawa wo-
enne, wieǳiała, że się musiała poddać losowi swemu, ale pochlebiało e , że nie prostemu
żołdakowi dostała się, tylko księciu. Przemko młody był, piękny i rozmiłowany w nie
namiętnie. Kłócąc się z sobą, rozpoczęli tę miłość osobliwą, która miała się skończyć
przywiązaniem gwałtownym i brankę uczynić panią.

Mina przerażała niedoświadczonego zuchwalstwem swym, gniewliwością, ale właśnie
może takiego charakteru było potrzeba, aby łagodnie szego, choć dumnego, panka pod-
bić. Widywał tylko niewiasty bo aźliwe, drżące, uległe i bezmówne. Ta miała dlań urok
nowy. Rozmiłowawszy się w nie , oszalał młokos. Mina, poczuwszy to, korzystała ze swe
właǳy i uż mu się wyrywać na swobodę nie myślała, ale i emu wyrywać się nie pozwa-
lała. Podobało się e to życie półksiężne z naǳie ą, iż kiedyś może całą księżną zostanie.
Niemka to sobie obiecywała, z pewną pogardą patrząc na pokorne i strwożone niewia-
sty, które ą otaczały. Była tu panią, rozkazywała, czyniły, co zechciała. Czeladź padała na
twarz przed ulubienicą księcia, on sam nie umiał e nic odmówić.

Gwałtowna miłość młoda, namiętna, rozwĳała się wśród kłótni, sporów, dąsań, w któ-
rych zawsze zwyciężała Mina. Stosunek, zrazu drapieżny, stał się późnie szałem. Niemka
była zazdrosną, Przemko szczęśliwy z tego nawet, gdy go za włosy targała. Pod różnymi
pozory raz w raz dobiegał do nie a przesiadywał, póki go niemal gwałtem nie wyciągnię-
to. Mina, choć e pota emnie dawano środki do ucieczki, nie myślała z tego korzystać.

Wśród tego szczęśliwego upo enia obo ga, gdy nic nie zdawało się im zagrażać, książę Zazdrość
Bolesław przybył ze swatami — z rozkazem, któremu opierać się nie było podobna. Opie-
kun miał właǳę i powagę o cowską. Dworacy natychmiast o wszystkim Minie donieśli.
Przemko we dnie przychoǳić do nie nie mógł, bo stry miał nań oko, nocami wykradał
się tylko. Gdy trzeciego dnia po przy eźǳie Bolesława przybiegł do nie , przywitała go
ǳikim, złośliwym śmiechem.

— Cóż to? Żenić chce was ten poganin kaliski! Ten stary! — zawołała. — Ja tu
drugie nie zniosę, a biada te , co mi się poważy…

Zacisnęła ręce. Przemko ob ął ą i ucałował, usta zamyka ąc pocałunkami.
— Ty zawsze u mnie bęǳiesz edyna.
— Coś to ty, niewolnik stry a? Nie pan sobie? Co on ci tu ma do rozkazywania?
— Był mi o cem.
— Na co ci żona? Ja nie dam ci z inną żyć i drugie kochać! Ja tego nie chcę!
A gdy Przemko milczał, dodała ze złością ǳiecięcą:
— Przyprowadź sobie żonę, przyprowadź! Ja ą zabĳę lub stru ę!
Przemko kłamał dla uspoko enia e , że małżeństwo to może eszcze nie przy ść do

skutku, a gdyby go nawet zmuszono wziąć żonę, ona mu niczym nie bęǳie, zostanie
obcą. Sieǳieć bęǳie zamknięta w osobnych komnatach, a on z Miną żyć ak przedtem.

— Niech mi tu spróbu e przy echać, choćby królówna! — wołała, pięści podnosząc,
zła ǳiewczyna. — Bęǳie e tu ciepło! Niech przy eǳie! Wproszę się na dwór na sługę,
a usłużę e dobrze! Prędko e tu nie stanie²⁸!

Książę dawał e wywoływać tak, niewiele do słów tych przywiązu ąc wagi, uspoka-
ał ą, ak mógł. Wykradał się potem cicho i wracał na swe łoże, ciesząc się, gdy słyszał
w sąsiednie komnacie chrapiącego stry a.

Któregoś wieczora, gdy wychoǳił, drzwi skrzypnęły głośnie , Bolesław się obuǳił.
Tknęło go coś, podkradł się zobaczyć, czy w mie scu swym śpi Przemko, i puste nama-
cał łoże! Naza utrz nie powieǳiał mu nic, ale coraz mocnie zaczął nalegać o wy azd do
Szczecina. Książę zwlekał niezręcznie, wyna dywał różne powody, aby się to przeciągnęło,
w końcu, naciśnięty, ulec musiał. Książę Bolesław zaczynał przemawiać surowo.

Dwór dla pana młodego sam stry wybrał z luǳi poważnych, mężów dosto nych
i ǳiarskie a stateczne młoǳieży, uboższych wyposaża ąc w na lepsze konie, zbro e,
płaszcze, pasy, ażeby mu synowiec wystąpił świetnie. We skarbcu też po Przemysławie
starym, pobożnym, nie zbywało na niczym. Było z czego podarki zawieźć i wystąpić.

²⁸nie stanie (daw.) — zabraknie. [przypis edytorski]
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Jechali z młodym panem: Przedpełk, wo ewoda poznański, ksiąǳ pisarz Tylon, kil-
ku duchownych, podczaszy²⁹, podkomorzy³⁰, ochmistrz³¹, łowczy³² i młoǳieży rycerskie
kilkuǳiesięciu na ślicznie sze , a we wszystkich sprawach wo ennych wyćwiczone . Od-
znaczali się mięǳy nią Zaręba i Nałęcz, którzy prawie od ǳieciństwa się z nim wycho-
wywali i nie opuszczali go nigdy. Należeli oni do dwu roǳin zamożnych, rozroǳonych,
które, ak to było w obycza u, ǳieci na dwór pański dawały chętnie, bo tym sposobem
można się było nauczyć wiele, dosłużyć i dorosnąć do wyższych godności, a i nadanie
ziemi pozyskać.

Zaręba i Nałęcz, słowiańskim prastarym obycza em, byli sobie na pobratymstwo po- Przy aźń
przysięgli, bo i w Polsce naówczas eszcze pobratymców znano. Rówieśnicy prawie Pawe-
łek Nałęcz i Michno Zaręba oba byli uroǳiwi, razem się do rycerskiego sposobili zawodu,
ale się charakterami różnili barǳo od siebie. Właśnie to może ich ze sobą związało. Zaręba
był ak huba³³ zapalny łatwo, ognisty, pyłki³⁴, do zwady skłonny, wielomówny, gorączka,
prędki i niepomiarkowy. Nałęcz mężny, wytrwały, uparty, ale w sobie zamknięty i na
oko powolny.

Zaręba Nałęczowi dodawał ognia, tamten hamował druha i do opamiętania go przy-
prowaǳał. Jeden bez drugiego nie stąpił, a gdy na dłuższy czas musieli się rozłączyć,
tęsknili do siebie, ciągle i każdy z nich to mocno odbolał. U obu eden był worek³⁵,
edno mienie, wszystko wspólne. Za nieprzytomnego³⁶ Zarębę u mował się Nałęcz, Paw-
łek też słowem nie dał dotknąć przy aciela. Znano ich z tego na dworze i przezywano
żartobliwie bliźniakami, że się tak barǳo kochali. Oba mieli siostry w domu i dla bliż-
szego połączenia się, obiecywali sobie na niewiǳiane pobrać e za żony. W bitwach eden
drugiego bronił i zasłaniał, choćby życie dać przyszło.

Przemko obu ich dosyć lubił, oni też doń przywiązani byli, ale za pochlebców i za-
uszników mu nie służyli, bo Zaręba śmiało i rześko w oczy panu mówił prawdę. Traf
chciał, że ich obu książę Bolesław dla dobrego rodu i dla rycerskie powierzchowności
do orszaku synowca naznaczył. Wybierali się wesoło, dość raǳi, że zobaczą nowy dwór
i trochę świata.

Wieǳieli oni oba o Niemce, ale do tych pokątnych miłostek księciu nie posługiwali.
Zaręba z nich złego coś wróżył księciu, za co ten gniewny milczeć mu kazał. Nie sąǳili,
aby się to przedłużać mogło, i ak się to na częście ǳiało, myśleli, że Niemkę za mąż
wydaǳą wyposażoną za którego dworaka, a książę o nie przy żonie zapomni.

Książę Bolesław w Poznaniu dosieǳiał aż do wy azdu synowca. Nie dowierzał mu, nie
ruszył się więc, aż go nie zobaczył wyciąga ącego z całym dworem. Goniec wyprawiony
poprzeǳał go do Szczecina. Naza utrz dopiero, mszy święte wysłuchawszy w zamkowym
kościele, książę kaliski do domu zawrócił, a wielki ciężar spadł mu z serca.

Przemko wy echał smutny i gniewany, myśląc ciągle o Minie, którą rozpacza ącą po-
rzucił, a gdy mu się przy pożegnaniu uwiesiła na szyi, ledwie się zdołał wyrwać od nie .
Padła potem, rycząc z płaczu, na posłanie, przeklina ąc stry a, synowca i przyszłą księż-
nę, przeciw które się odgrażała. Przez całą drogę Przemko myślał tylko i z poufałymi,
którzy go pocieszali, ciągle mówił o nie . Zaręba eden, gdy o nią zagadnął, lekce sobie
ważąc raǳił, aby lepie ǳiewkę prostą zapomniał, która niczym nie była, tylko branką
i niewolnicą.

Na dworze w Szczecinie, wcześnie do tego przygotowani, przy ęli młodego pana ze
czcią wielką. Stary Barwin siwobrody, całe ego życie, a szczególnie niewieście otocze-
nie i domowy obycza nie były podobne do tych, akie się naówczas po innych dworach
książąt słowiańskich spotykało. Wprawǳie i tu zakradło się uż niemczyzny dużo, ale sza-
nowane były podania i zwycza e prastare, z których tu więce , niż gǳie inǳie , niewiasty

²⁹podczaszy (daw.) — urzędnik dworski poda ący wina. [przypis edytorski]
³⁰podkomorzy (daw.) — zarządca książęcego dworu. [przypis edytorski]
³¹ochmistrz (daw.) — urzędnik zarząǳa ący dworem. [przypis edytorski]
³²łowczy (daw.) — urzędnik dworski odpowieǳialny za organizac ę polowań. [przypis edytorski]
³³huba — hubka, miąższ huby, grzyba rosnącego na pniach drzew, używany do rozniecania ognia z pomocą

krzesiwa. [przypis edytorski]
³⁴pyłki (z ros.) — skłonny do gniewu, popędliwy. [przypis edytorski]
³⁵worek — mowa o sakiewce z pienięǳmi. [przypis edytorski]
³⁶nieprzytomny (daw.) — nieobecny. [przypis edytorski]
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przechowały. Zamożność była wielka, ale i prostota dawna, umyślnie pielęgnowana, akie
inǳie widać nie było. Dwór się pewną wieśniaczą rubasznością oǳnaczał.

Zmuszony do stosunków z Niemcami, stary Barwin, choć się im kłaniał i sam czasem
Niemca udawać chciał, w duszy ich nienawiǳił. Bolało go tyle ziem utraconych, zagra-
bionych, oderwanych i owa przymusowa uległość sile, która dumie ego była nieznośna.
Rad był, że wnuczkę edyną wyda za polskiego księcia.

Na zamek na wyspie położony, a po dawnemu eszcze wygląda ący, wiódł stary Prze-
mka, uż ak syna go przy mu ąc. Mąż był poważny, milczący, nie narzeka ący nigdy,
zbolały a smutny, lecz radość wielka, aką miał z przybycia księcia, na pogodnym obliczu
się malowała.

Wszystko, co otaczało Barwina, miało staroświecką akąś cechę. Zachowywano tu
nawet dawny obycza , odǳiela ący zupełnie niewiasty od mężczyzn, a chociaż uż naów-
czas w Niemczech i u nas bywały one do uczt przypuszczane, u Barwina pospolitych dni
przy stole się nie ukazywały. Pierwszego też dnia, gdy wieczerzano w izbie dolne przy
pochodniach i gędźbie³⁷ a śpiewach, nie było ani edne niewiasty. Może tylko przez roz-
warte gǳie drzwiczki z dala mogły panu młodemu się przypatrzeć. Barwin obok siebie
na wysokim sieǳeniu Przemka posaǳiwszy, wieczora tego nic o swadźbie³⁸ nie dopuścił
mówić, bo ta wedle starych zwycza ów dopiero naza utrz uroczyście się odbyć miała. Na-
rzeczoną swą miał Przemko zobaczyć naówczas, gdy ǳiad, zezwoliwszy na małżeństwo,
rozkaże ą przywieść.

Przy wieczerzy szła rozmowa leniwo i niewesoło, Przedpełk wo ewoda młodego pana
zastępował. Jadła i napo u w bród było dla gości, lecz mimo ochoty, do które zagrze-
wano, coś zawisło nad głowami biesiadu ących akby trwoga czy przeczucia. Usta się nie
rozwiązywały, spozierano na się nieufnie. Dwór Przemka po części niemiecki, po trosze
zniemczały, nie mógł się dobrze porozumieć z Pomorzanami.

Młody książę, który szczęśliwym się powinien był okazywać, nie mógł się przemóc,
aby się staremu uśmiechnął. W starym Barwinie coś było poszanowanie obuǳa ącego, ale
razem i trwogę. Siwa do pasa broda, krzaczaste brwi, spod których para bladych, ostygłych
oczów patrzyła, usta zaciśnięte i pokryte czyniły go ta emniczym i groźnym. Głos miał
stłumiony i grobowy. Do ego usposobienia wszystko się tu nastra ało, smętnie i trwożno.

Gdy Przemka odprowaǳano do komór mu przeznaczonych, a sam pozostał ze swoimi
dworakami, bo wo ewoda u księcia starego miał posłuchanie, narzeczonemu zrobiło się
smutno i tęskno tak, że gotów był nazad nocką do Poznania uciekać. Wiǳąc go tak
przybitym, młoǳież siliła się, aby czymś rozerwać.

Zaręba, gdy w eżdżali na zamek, spostrzegł był ponad wrotami, w górnych oknach, Piękno
kilka pięknych twarzy niewieścich, ciekawie się im przygląda ących. Pomięǳy nimi ude-
rzyła go była szczególnie edna, ǳieweczka z długo na ramiona rozpuszcza ącymi włosami
asnozłotymi, w wianuszku zielonym ze złotymi agody³⁹, cała w bieli ubrana. Dokoła e
cisnęło się innych wiele. Domyślił się w nie łatwo księżniczki Lukierdy⁴⁰. Była cudownie
piękną, ale nie tak, ak wówczas pięknymi ǳiewczęta mieć chciano. Wątła, bieluchna, ze
swymi niebieskimi oczyma asnymi, zdawała się niby cieniem one akie ś zwodnicy, co
się zwykła nad brzegami stawów lub w powietrzu ukazywać, by człeka zawieść na zgubę.
Piękną była ak aka Murawa⁴¹. Patrząc na nią strach brał, aby lada powiew wiatru nie
rozdmuchnął ą we mgłę.

Z trwogi może, gdy e się Zaręba przypatrywał, bledszą stała się eszcze. Wydała
mu się piękna ak anioł, ale wątłą ak ǳiecina. Była też niewielkiego wzrostu, szczupła
i drobna. Inne koło nie uroǳiwsze i kraśnie sze niewiasty i ǳiewczęta choć oczy ciągnęły
ku sobie, ta mięǳy nimi królowała. Znać w nie było panią. Rączki bielutkie, które
przyciskała do piersi, małe były ak u ǳieciny. Zarębie się zdało, że łzy w oczkach miała.

Późnie , się u luǳi rozpytu ąc, przekonał się, iż nie kto inny była, tylko Lukier-
da, dla Przemka przeznaczona. A że oprócz niego nikt nie dopatrzył księżniczki, Zaręba

³⁷gędźba (daw.) — muzyka. [przypis edytorski]
³⁸swadźba — wyswatanie małżeństwa. [przypis edytorski]
³⁹jagody — ǳiś popr. forma N.lm: agodami. [przypis edytorski]
⁴⁰Lukierda — właśc. Ludgarda meklemburska (/–), córka Henryka I Pielgrzyma i Anastaz i Bar-

nimówny, żona Przemysła II. [przypis edytorski]
⁴¹Murawa — prawdop. choǳi o Marzannę, symbolizu ącą śmierć. [przypis edytorski]
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pospieszył z tym do pana, aby go urodą e pocieszyć, opisu ąc, ak wielkie piękności
i młoǳiutką mieli dostać panią, nad którą ak żyw ślicznie sze nie wiǳiał. Przemko
słuchał, ale mało go to zdawało się obchoǳić, choć druǳy wszyscy ciekawi cisnęli się
dopytu ąc i ciesząc.

— Bóg mnie skarz — mówił Michno — eżelim a kiedy drugą taką albo do nie
podobną wiǳiał niewiastę. W kościele na obrazie, który ksiąǳ Teodoryk przywiózł z wło-
skie ziemi, eden anioł gra ący podobny trochę do nie , aleć żywa pięknie sza od niego.
Młodo tylko i barǳo ǳiecinnie wygląda, ano i nasz pan nie stary, więc para bęǳie do-
brana. Włos długi, złocisty, ak płaszcz ą okrywał, puszczony po ramionach, twarzyczka
biała ak kość słoniowa, oczy niebieskie ak bławatki, a oblicze akby do śpiewu i modlitwy
stworzone.

Druǳy dworzanie prychali, śmie ąc się z Zaręby, iż w nie prawie⁴² rozmiłowany był,
na co on odpowieǳiał broniąc się, że uści świętych i błogosławionych miłu ą luǳie,
a grzechu w tym ani wstydu nie ma. Nałęcz nieodstępny od Zaręby, choć się zrazu nie
chwalił tym, potwierǳał, że i on wiǳiał księżniczkę, która mu się też barǳo piękna
wydała.

Inni, sąǳąc, księcia tym rozerwą, znosili, o czym się dowieǳieli u dworu, iż nie tylko
była piękną, ale dobrą, łagodną, miłosierną, wiele robót niewieścich osobliwych umiała
i pieśni przy gęśli⁴³ śpiewała tak cudnie, ak żadna. Na tych powieściach zeszła reszta
wieczora. Przemko słuchał ich roztargniony, potem zaraz legł, a gdy Przedpełk ozna mić
przyszedł, że naza utrz swadźba się uroczyście odbyć miała, do które wielkie czyniono
przygotowania, ani słowem nie odpowieǳiał. Czeladź szeptała mięǳy sobą, iż Niemkini
swe zapomnieć nie mógł i markotno mu było po czarnookie .

Drugiego dnia z rana do sieǳącego w otoczeniu swych wo ewodów i urzędników
Barwina szedł młody książę z Przedpełkiem, ze dworem, przywǳiawszy szaty bogate,
łańcuchy, kle noty i co kto miał na pięknie szego. Mieli na co patrzeć szczecińscy, bo
Przemko choć nie wesół był i serca nie miał do tego wesela, ale występować lubił i na ten
ǳień przystroił się bogato i pokaźnie. Chwalili go, że pięknym się wydawał. Wo ewoda
z pociechą i dumą wiǳiał, że tu się nikt z nim równać nie mógł.

Nastąpiły przemówienia, na które ze strony Barwina odpowiadano starodawnymi
mowy obrzędowymi, akie przy swadźbach od wieków były w użyciu. Gdy się ta wy-
miana pytań i odpowieǳi skończyła, dopiero na dany przez starca znak, roǳona ciotka
panny młode z wielkim orszakiem postro onych niewiast wyprowaǳiła do izby księż-
niczkę. Taką się ona teraz wydała wszystkim, aką ą opisywał Zaręba. Strwożoną wielce
i zaledwie iść mogącą ciotka musiała i drużki podtrzymywać. Szła bielusieńka ak lilia,
drżąca, chwie ąc się i, gdy do nóg ǳiada przypadła, prawie omdlałą podnosić z ziemi mu-
siano. Goǳili się wszyscy, iż cudnie była piękną, ale akąś urodą, które człek tknąć się
nie czuł goǳien. Czy ą trwoga te goǳiny życia, co o życiu całym wyrokowała, ogarnęła,
czy żal po ǳiadowskim domu, ale siły całkiem postradała, aż ą otrzeźwić musiano i wieść,
bo nie wieǳiała, co się z nią ǳiało.

Przemko też niewiele przytomnie szym był. Gdy ich potem obo e ako narzeczonych
u stołu posaǳono obok siebie, słowa do nie przemówić nie śmiał ani nawet spo rzeć
na nią. Ona też nie adła nic, oczki trzymała spuszczone, drżała. Wianuszek ą zdraǳał.
Kiedy niekiedy, gdyby perła duża, padła łza spod powiek, co oczy osłaniały, na białą,
złotem szytą sukienkę, znika ąc gǳieś w e fałdach. Kazał im tedy rozweselony stary pić
z ednego kubka na znak, że odtąd wszystko mięǳy nimi wspólnym być miało. I padła
łez para z oczów do napo u, który Przemko wychylić musiał, a gdy mu kubek podawała,
a dotknął e ręki przypadkiem, zimną była ak złote naczynie, które trzymała.

ǲiewiczego wieczora obrzędy, choć po innych dworach uż zapomniane były, tu się
starym zwycza em odbywały, ak u pospolitego na wsiach ludu. Przy czym osobliwe nu-
cono pieśni pomorskie i kaszubskie, które tylko po chatach eszcze posłyszeć było można.
Stary Barwin chciał mieć i gęślarzy, i śpiewy, i wszystkie zapomniane obrzędy, może wię-
ce dla własne pociechy, niż dla wnuczki, którą męczono saǳa ąc, splata ąc i rozplata ąc

⁴²prawie (daw.) — naprawdę. [przypis edytorski]
⁴³gęśl — słowiański instrument strunowy. [przypis edytorski]
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e kosy⁴⁴, woǳąc po izbach i kątach. Starsze niewiasty, którym miód ochoty dodawał,
raz począwszy nie darowały uż pieśni żadne ani na mnie szego słowa.

Narzeczony też musiał wedle wskazówek druhów kłaniać się, na pytania odpowiadać,
to przy ǳiewczęciu siadać, to za drzwi precz iść i powracać. Zniemczałemu dworowi wiel-
kopolskiego księcia wszystko się to może śmiesznym wydawało, ale ciotka i baby, gdy się
rozgospodarowały i rząǳić zaczęły, na śmieszki nie zważały wcale.

W ciągu tych śpiewów i chodów, Przemko razy kilka stawać musiał przy Lukierǳie,
coś do nie przemówić, rękę e u ąć. Ta była ak lód zimna, a gdy księżniczka odpowiadać
musiała, głos e tak był cichy i łzawy, iż go prawie nie mógł dosłyszeć. Późno się to
w noc skończyło. Kilka razy Przemko spo rzał w te niebieskie oczy łzawe i ona trwożliwie
spotkała się z ego wzrokiem. Obo e akby przestraszeni drżeli. Książę, który zawczasu do
lada ǳiewczęcia taką miał pokusę, że wszystkie przed nim uciekały, dla te śliczne swe
narzeczone prawie wstręt okazywał. Zdawało mu się, że go mrozem wzrok e oblewał,
ona płakała mimowolnie, gdy patrzał na nią.

Po tym wieczorem mężczyźni sami zostali eszcze za stołem z pieśniami i żarty, któ-
rych i Przemko słuchać musiał. Wo ewoda Przedpełk namawiał do tego, aby weselszą
myśl obuǳić. Ozwały się piosnki po troszę swawolne, rubaszne żarciki, akich sobie tyl-
ko przy weselach pozwalano, ale książę zdawał się ani słuchać, ni zważać na nie. Krzywił
się racze , niż uśmiechał, gdy e wprost do niego zwracano. Wo ewoda szeptać musiał do
ucha, że na weselu przecież pan młody szczęśliwego choćby udawać był powinien.

Domownicy Barwina ściągnęli do izby gęślarzy, których powołaniem było zabawiać
gości i starego wesołka książęcego, zwanego Kluską, ma ącego dar opowiadania baśni
śmiesznych. Szczeciński pan lubił barǳo swego dworaka, bo, sam zawsze prawie bę-
dąc markotnym, czasem się choć z błazeństw ego mimowolnie mógł rozśmiać. Garbaty,
malutki, łysy, z długimi do kolan rękami, ubrany ǳiwacznie w kusy⁴⁵ kubraczek w pa-
sy czarne i czerwone, w takimże kapturku, z mieczykiem drewnianym, Kluska siadłszy
u nóg Przemka dokazywał, uda ąc napiłego. Wolno mu było prawić, co ślina do gęby
przyniosła, bezkarnie.

— He , paneczku polski — wołał zwraca ąc się do niego — powinniście sobie u Bar- Błazen
wina wyprosić, aby dał mnie wam w posagu za wnuczką! Nie dałbym a długo tak ponu-
rym być, ak oto ǳiś! Za młodu trzeba się wyśmiać, bo potem nie bęǳie czasu. Albo to
wasza bohdanka⁴⁶ nie piękna? Na królowę by się zdała! Na rękach ą nosić a klękać przed
nią! A żebyście głos e posłyszeli, kiedy śpiewa… Chyba aniołowie w niebie Panu Bogu
tak pie ą!

Przemko milczał sparty na ręku. Im barǳie mu ą chwalono, tym się wydawała
wstrętliwszą, niewieǳieć dlaczego.

— Panku mó — ciągnął Kluska dale — napĳ bo się wina! ǲiś trzeba ci koniecznie
śmiać się i wesołym być. Księżniczka za dwo e płacze, bo e tak prawo każe. Je by nie
przystało się radować, kiedy ǳiadusia opuścić musi, a wianuszek utracić! E, wianuszek
ów złoty!

Chcąc się zbyć natręta, Przemko rzucił garbusowi garstkę pienięǳy, które on wsypał
do torby duże na plecach zawieszone , ale nie ustępywał.

— Zabierzecie nam z zamku, zabierzecie, co na lepszego było — mówił smutnie. —
Patrzcież, gdy wieść bęǳiecie gołąbkę, aby słońce nie przypiekło, bo się roztopić może,
aby wiatr nie zawiał, bo się we mgłę rozpłynie. My tu na nią chuchali, my tu ą tak kochali!

— Nie bó cie się — odezwał się wo ewoda ze strony — zna ǳie ona i u nas miłość
i chuchanie. Strzec bęǳiemy kwiatuszka, a posaǳimy go na pięknym, wysokim zamku.

— Ale, ale — odparł Kluska — choćbyście ą w złoto i diamenty oprawili, tak e ,
ak u nas nie bęǳie, eśli ak my e nie umiłu ecie!

Spuścił głowę.
— Nam tu bez nie zostać ak bez słonka, bez powietrza i bez wody.
Nie eden stary garbus tak biadał. Wszyscy w zamku po księżniczce płakali. Szcze-

gólnie bo dobrą była i miłosierną dla biednych, prostemu ludowi zbliżać się dawała do

⁴⁴kosa (daw.) — warkocz. [przypis edytorski]
⁴⁵kusy (daw.) — krótki. [przypis edytorski]
⁴⁶bohdanka (daw.) — ukochana. [przypis edytorski]
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siebie, pychy nie miała żadne , a gdy wieśniaczki przychoǳiły do nie , na weselszą, na -
szczęśliwszą bywała z nimi. Napierała się często ǳiadkowi, aby ą na wieś puścił, to na
wesele akie, to na Kupałę⁴⁷, na święto stare do lasu. Ciągnęła swó dwór z sobą, a po-
wracała w wianuszku z kwiatków leśnych, z fartuchem pełnym ziół wonnych, lepie się
tym zabawiwszy niż na dworze z Niemcami.

Taką akąś miała naturę prostaczą, co e niektórzy za złe mieli, a druǳy ą sławili
z tego. Szedł do nie lud z wiosek, ǳiewczęta i baby z prośbami różnymi śmiało, o każde
goǳinie, akby księżniczką nie była, ale roǳoną mu i równą. Nie poznać też w nie było
pani, gdy się po wie sku przyoǳiała i z piosnką na ustach szła w pole. ǲiad i ciotka
chcieli ą od tego oǳwyczaić i nie mogli. Pocieszał się tylko stary tym, że gdy w obce
strony pó ǳie, obycza u tego zabyć⁴⁸ musi.

Całą noc śpiewami i okrzykami brzmiał dworzec w Szczecinie. Stały beczki smolone
nad rzeką dokoła, noc była pogodna i asna. Jedni zabawiali się w izbach, druǳy w po-
dwórcach ochoczo. Barwin nie skąpił w tym dniu ni napo u, ni adła, puszczano, kto
chciał, aby luǳie pamiętali zaślubiny Lukierdy.

Kluska, przekonawszy się, że Przemka nie rozchmurzy, poszedł do izby starego pana,
który choć nie spał, spoczywał uż. Siadł mu w nogach na ziemi i patrzył na Barwina
długo.

— Coż, ty stary? Radu esz się? — zapytał. Błazen
— Czemu bym nie miał być rad?
— Bo twó polski narzeczony akby się kwasu napił, a trzeba przecie, aby na weselu

komuś wesoło było. Ja za wszystkich nie starczę.
— I narzeczony potem wesół bęǳie — rzekł Barwin.
Kluska głową kręcił.
— Księżniczka płacze też.
— A ty? — przerwał stary książę.
— Jam zły, choć się śmie ę — rzekł błazen. — Pilno bo ci było owoc niedo rzały na

ostre zęby dawać! Co ty teraz sam poczniesz na tym pustym zamku, ak ci się e piosenka
nie odezwie, e śmieszek cię nie rozweseli. Nuż eszcze z dala ęk przyleci.

Barwin się pogniewał.
— A! Ty kruku przeklęty, co nawet na swadźbę krakasz! — krzyknął. — Stulże ty

mi ǳiub zaraz!
Oburącz chwycił się za twarz Kluska spełnia ąc rozkaz, a oczy takie wlepił w starego,

że on od niego wzrok odwrócić musiał.
Wesołek po chwili mruczał znowu:
— Nie było e przed czasem swatać! Nie było! Niechby pączek rozkwitnął, niechby

my się nim pocieszyli!
Barwin stary ręką powiódł po czole, milczał, nie chcąc nawet odpowiadać błaznowi,

co się na kaznoǳie ę przerobił.
— Piękny panek! Młody, a pyszny! Kapie z niego złoto, znać, że ziemi dużo bęǳie

miał, ale czy tyle szczęścia? Pogrobek on est, a pogrobkom różno bywa.
Książę stary kopnął go nogą. Kluska zamilkł. Z cicha potem zaczął akąś piosenkę

zawoǳić. Żal mu się uż zrobiło starego, któremu dokuczył, i przypomniawszy sobie
śpiewkę z dawnych czasów — które Barwin słucha ąc zawsze się rozpłakał, a po łzach
mu potem lże było — ą zaśpiewał.

Stary, posłuchawszy, łagodnie spo arzał na błazna, czoło mu się wypogaǳać zaczęło.
Cichym głosem, drżącym a łzawym nucił niewyraźnie Kluska. Ale oni we dwu i tę nutę
ledwie pochwyconą, i słowa e nie dosłyszane rozumieli, a łzy się im obu toczyły.

Długo, długo oǳywała się pieśń ta, którą czasem z podwórców dolatu ące przerywały
okrzyki, aż stary pan i sługa stary usnęli eden na wezgłowiu, drugi u nóg ego na podłoǳe.
I przespali tak ǳiewiczy wieczór, a gdy nad ranem przebuǳili się, w zamku po nocne
biesiaǳie wszystko twardym snem u ęte leżało.

⁴⁷Kupała — święto słowiańskie, sięga ące czasów pogańskich, po we ściu chrześcĳaństwa określane ako Noc
Święto ańska. [przypis edytorski]
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Skwarny ǳień był lipcowy, niebo wypogoǳone miało barwę dni letnich, płową od go- Omen
rąca i akby oparami przyćmioną. Słońce, zniża ąc się ku zachodowi, pozbawione promie-
ni, toczyło się ak krwawa kula, wkrótce ma ąc w pościeli mgliste zatonąć. Straszne swą
rubinową czerwonością, płynęło powoli, stało, patrzało na ziemię zakrwawioną źrenicą,
a luǳie trwożyli się tym obliczem rozgorzałym, które według nich gniew akiś zwiasto-
wało. Słonko gniewało się na ziemię.

Stare niewiasty, brody popodpierawszy na wyschłych rękach, potrząsały siwymi gło-
wami; wieǳiały one, że takie w posoce umyte słońce prorokowało zawsze: mord, krew,
pożogi, wo nę. A dlaczegóż właśnie tego siódmego lipca pokazało się z takim rozpło-
mienionym obliczem, gdy w Poznaniu oczekiwano na młodą księżną, którą Przemko ze
Szczecina przywoził. Nawet duchowni skłonni byli wiǳieć w tym akąś przestrogę, palec
boży i stali posępni, poszeptu ąc modlitewki.

Stara Krywicha, sto ąc przed dworkiem swoim z babą Wo tkową, nie mówiła nic, bały
się, aby nie były podsłuchane, lecz coraz to spozierały ku słońcu, to na siebie, a zaciskały
usta, a głowy się im kołysały znacząco.

Skwar nie zmnie szał się mimo wieczora; owszem, teraz coraz cięże akoś oddychać
było, a tu całe miasto wysypało się w ciasne, kręte uliczki, na podwórka, na wały, na ryn-
ki, nad rzekę, na gościniec wiodący od Szczecina, bo każdy chciał młodą panią zobaczyć.
Na wieży zamkowego kościoła stał strażnik postawiony tam po południu zaraz, który
miał dać znać chorągwią, akby tylko orszak z dala zobaczył. I miano wnet we wszystkie
uderzyć ǳwony. Na wałach zamkowych, gotu ąc się wy echać na przy ęcie z orszakiem
wspaniałym, sieǳiał, pot ociera ąc z czoła, Bolesław kaliski, rad, że to małżeństwo do-
prowaǳił do skutku.

Przy kościele stało duchowieństwo w komżach i kapach, sam na czele sęǳiwy bi-
skup Mikoła , kler, kanonicy i zakony, które w Poznaniu i sąsieǳtwie miały klasztory.
Luǳie w pogotowiu trzymali chorągwie, baldakim⁴⁹ dla pasterza, kaǳielnice, w które
chłopy dmuchali, aby nie zagasły, naczynie z wodą święconą, cały przybór do uroczystego
przy ęcia.

Przy księciu Bolesławie kasztelanów⁵⁰ kilku, mnóstwo ziemian stało poubieranych a-
skrawo i świątecznie. Z dala wydawali się ak pole zakwitłe makiem, bławatkami i wszelki-
mi ǳiećmi lata. Konie rżały i kopały nogami, pachołkowie zd ętymi czapkami powiewali,
rozpęǳa ąc skwar wielki, bo nie eden ak w woǳie stał od zno u. Coraz to ktoś głowę
ku górze podniósł, spogląda ąc na wieżę, czy z nie akiego znaku nie daǳą. A słońce co-
raz czerwieńsze, bezpromienne, straszne, zdało się wciąż okiem krwawym i załzawionym
spoglądać na te ludu tłumy.

Po domach i dworkach nie było żywe duszy, wszystko wyległo w ulice; młódź i chłop-
cy, którzy się docisnąć nie mogli, aby coś zobaczyć zza szerokich pleców starszyzny, okry-
wali płoty, zasiadali dachy, trzyma ąc się dymników, ustawiali się na całych drabinach do
domostw poprzystawianych.

Na poǳamczu we dworku Krywichy, która stała z Wo tkową w ulicy, obie parad-
nie stro ne, z ogromnymi chustami powiązanymi na głowach, w edwabnych kaanach,
w mnóstwie sznurów korali na szy ach — z otwartego okienka widać było twarz akby
w ramy oprawną, śliczną twarz ǳiewczęcia asnowłosego, z oczyma czarnymi, ognistymi,
zagniewaną, groźną, namarszczoną, zarumienioną, dyszącą. Obie ręce białe trzymała na
ramach okna, sama wychyla ąc się z niego z ciekawością gorączkową. Nie wiǳiała nic,
na nią patrzali wszyscy, a niektórzy, poszeptu ąc coś, pokazywali ą sobie palcami. Wśród
tego ludu przybranego świątecznie, stro nego, wesołego, radu ącego się, czarnooka stała
edna wcale nie oǳiana, włosy miała w niełaǳie, białą tylko koszulkę na sobie. Ale stro-
u e nie było potrzeba, aby być piękną. Młodość miała, która na lepie ubiera, i wǳięk
taki, że nawet z gniewem było e do twarzy. Młode parobczaki, zerka ąc ku nie , cmokali
i lubowali się te śliczności.

Choć tłum mruczał i szmer głuchy przelatywał w powietrzu, wyrównywał on prawie
milczeniu, gdy się spo rzało na tych luǳi tysiące. Wszyscy, wstrzymu ąc oddech, słuch

⁴⁹baldakim — ǳiś popr.: baldachim. [przypis edytorski]
⁵⁰kasztelan (daw.) — urzędnik zarząǳa ący grodem i podległym mu okręgiem. [przypis edytorski]
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wytężali w oczekiwaniu, a oczy zwracali ciekawe, gǳie człek na wieży na straży stał wy-
chylony z okna, nie rozpuszcza ąc czerwone chorągwi. Słońce krwawe akby mrok akiś
zaczął okrywać ak mgła. Dołem pod nim liliowe wyziewy z ziemi wstawały, nad lasem
w dali ma aczało⁵¹ sino.

Wtem nagle na wieżycy powiała szeroko puszczona purpurowa chorągiew i pierwszy
ǳwon się odezwał niby krzykiem boleśnym. Cały tłum ów ruszył i akby ednym głosem
zahuczał. Oczy wszystkich pobiegły na gościniec. Na zamku słychać było tętent koni,
pokrzykiwania luǳi; za ǳwonem ednym poczęły co pręǳe wyrywać się wszystkie inne,
wielkie i małe, i zlało się ich brzmienie w eden ton uroczysty, żywy, spieszny. Szum tłumu
zmienił cię w gwar, a gwar we wrzawę, wśród które śmiechy tylko można było rozróżnić.
Z zamku wyciągali wszyscy. Duchowni pochód rozpoczynali, chorągwie powiewały nad
ich głowami, z kaǳielnic dym siny obłoczkiem podniósł się ku górze.

— Jadą! Jadą! — krzyczano zewsząd, niewiasty plaskały w dłonie, ǳieci krzyczały.
Tłum, nie mogąc się poruszyć, tak był ściśnięty, w mie scu szeptał, kołysał się, falował.
— Jadą! Jadą!
A na gościńcu w dali widać było duży tuman płowy i kurzawę wzbitą do góry. Nie-

wielu ucho pochwycić mogło z tamte strony akby odgłos trąb, którym z wieży ǳwony
i trąby też odpowiadały.

Orszak księcia Przemka był wspaniały. Poprzeǳali go w kapach czerwonych z szy-
tymi na piersiach orłami trębacze i bĳący w kotły tarabaniarze. Dale echał wo ewoda
poznański orszakiem dowoǳący, w złota też i purpury oǳiany, w hełmie złotym. Na
siwym koniu pokrytym kapą aż do ziemi spada ącą, z głową przystro oną w czub i brzę-
kadła echał sam książę Przemko we zbroi złote z orłem na piersi, w hełmie lśniącym,
piękny, młody, lecz poważny i smutny. Obok niego na takimże koniu, w czapce książę- Strach
ce na główce, w płaszczu edwabnym szkarłatnym, echała piękna Lukierda, lecz gdyby
Zaręba pieszo idący konia e za uzdę nie trzymał, a dwu dworzan nie stało po bokach,
rękami wyciągnionymi ą podpiera ąc, może by nie dosieǳiała na wierzchowcu, tak by-
ła blada, przelękniona, osłabła. Jechała nie ak na gody, lecz ak skazany na męki, oczu
nie śmie ąc podnieść, rączkami drżącymi chwyta ąc za sieǳenie, chyląc się ak kwiat na
łodyǳe, gdy nim wiater słania.

Radością brzmiało wszystko dokoła, a w nie strach i trwogę widać było. Kilka razy,
żywo, ukradkiem przeżegnała się krzyżem świętym, oczy e strzeliły ku miastu i grodowi
i zamknęły się. Zaręba konia e prowaǳący coraz to spoglądał na nią i żal mu e było.
Im barǳie zbliżali się ku zamkowi, tym e bo aźń wyraźnie szą się stawała.

W chwili, gdy mĳali dworek Krywichy, błędne oczy Lukierdy padły na okienko,
z którego wyglądała czarnooka, i u rzały dwie zaciśnięte pięści, które e , nie komu in-
nemu, podniósłszy się groziły. W otwartych ustach ǳiewczyny zobaczyła zaciśnięte zęby
białe. Zdawało się e , że posłyszała przekleństwo i groźbę. Z przestrachu krzyknęła, ale
wrzawa pospólstwa zagłuszyła głos e cichy, który w łkaniu utonął. Pierwsza w progu sta-
ła, czeka ąc na nią, akaś groźba i proroctwo niedoli. W te że chwili prawie nadciągnęło
duchowieństwo, biskup, książę Bolesław. Kościelny śpiew zabrzmiał hymnem wesołym
i wszystko znikło z e oczów.

Nie opodal na zamku widać tylko było szeroko rozwarte drzwi kościoła, w którego Omen
głębi pozapalane światła zdały się akby katafalk otaczać. Z nowym przestrachem Lukier-
da oczy wlepiła w ten obraz wieszczy. I zdało się e , że wiǳi trumnę całunem okrytą,
otoczoną świecami, a w trumnie czuła siebie. Dreszcz ą przeszedł i łzy się z oczów polały.

Dokoła brzmiały okrzyki: „Wita cie! Ży cie!” Trąby coraz głośnie huczały ǳikim
triumfem, niby urąga ąc się łzom biedne .

Biskup, który ich wiódł, przy ął parę u drzwi kościelnych. Na ciche modlitwie u oł-
tarza ak liść drżała Lukierda. Potem widać było wszystkich znowu ciągnących na zamek.
Stary książę wesół prowaǳił parę swo ą. Tego dnia on tu pewnie był na szczęśliwszym.
Spełniło się, czego pragnął. Usłał gniazdo, Przemko miał żonę. Wątła była i blada, lecz
zmęczona i wylękła. Szczęście ą ożywić musiało.

Krywicha mówiła do Wo tkowe :

⁵¹majaczało — ǳiś popr.: ma aczyło. [przypis edytorski]
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— Wiǳieliście wy ą? Toż to ak powisemko⁵² lnu wątłe, oczy zapłakane i blade. Nam
nie takie na księżnę było potrzeba. Pamiętacie nieboszczkę Elżbietę! Ta była zażywna, silna
a krzepka! Słyszę, ma piętnaście lat, a wyda e się, akby trzynastu nie miała.

Wo tkowa potwierǳiła wszystko.
— Z twarzy niczego, ino blada, blada! Czym oni ą tam karmili?
— Słabowite to bęǳie, a do takie , co piszczy, mąż się nie przywiąże, bo to tego ani

tknąć.
I głowami wahały. Krywicha się pospiesznie do okna zbliżyła, w którym Niemka

czarnooka gniewem dyszała. Śmie ąc się, szepnęła do nie :
— A co? A co?
— A co? Trupa mu do łoża przywieźli! — zawrzała Mina z pogardą. — Krwi w nie nie

ma! Jechała ak płótno blada. A a obie do nie wyciągnęłam pięści — wiǳiała, i krzyk-
nęłam: „Przeklęta!” Słyszała. Zachwiała się na koniu, o mało nie padła. Cha! cha!

Roześmiała się Mina. Krywicha przerażona załamała ręce. Niemki uż w oknie nie
było.

Na zamku saǳano Lukierdę przy księciu mężu i Bolesław stary gospodarzył rad i we-
sół, ak rzadko go kto wiǳiał, ściska ąc synowca co chwila. Nie w smak mu szło, iż no-
wożeniec wyglądał, akby mu źle było na świecie. Słowa z niego dobyć nie mógł, patrzał
w oczy, gniewał się. Młoda żona przecie na poǳiw piękną była, czegóż mógł pragnąć
więce ?

Sieǳieli u stołu długo, potem obycza em niemieckim pląsy się rozpoczęły, ale Lu-
kierda, opiera ąc się, ledwie raz do nich wyciągnąć dała. Przeszła ak cień, chwie ąc się.
Skarżyła się na znużenie podróżą i wymknęła do komnat swoich, w których progu cze-
kała na nią niespoko na stara piastunka Orcha. Te od wy azdu ze Szczecina oczy od łez
nie osychały.

Orcha kochała swą panią ak ǳiecię, wykołysała ą na rękach, wszystkich pieśni uczyła.
U rzawszy bladą, słania ącą się, upada ącą pod ciężarem sukien swych, łańcuchów i złotych
brzemion⁵³, pochwyciła ą silnymi rękami i gwałtownie zatrzasnęła drzwi, aby ǳiecię e
mogło odpocząć same… z nią tylko. Lukierda obe rzała się po izbach. Wszystko tu obce e
było. Wspaniałe stały i stro ne, ale to, w co e przybrano, spuścizna po Przemka matce,
wiało zbutwieniem i stęchlizną. Powietrze akieś trupie czuć było w komnatach, które
długo stały puste i zamknięte.

Nie były to e wesołe izdebki na zamku w Szczecinie, z których na rozlane szeroko
dokoła wody patrzyła i na łąki zielone. Z okien widać było wały wysokie, mury szare,
akby ściany więzienne. Zakryła oczy Lukierda i rozpłakała się. Orcha ą ob ęła rękami
i przytuliła do siebie. W niemym uścisku pozostały tak chwilę, a stara piastunka, czu ąc
omdlewa ącą panią, poczęła z nie żywo zde mować, zrywać, zrzucać łańcuchy, kolce⁵⁴, pas
i suknie, co ą swym ciężarem przygniatały.

— Uspokó się, gołąbko mo a! Uspokó ! Zamknęłam a drzwi, nie wpuścimy nikogo!
— A! Jaki to zamek straszny! Jak grób! — wy ąknęła Lukierda.
Orcha pewnie myślała toż samo, ale się słowem nie odezwała, nie chciała dodawać

e bólu. Spiesznie, posaǳiwszy na łożu, rozǳiewała swą księżnę, gdy do drugich drzwi
gwałtownie dobĳać się zaczęto.

Lukierda strwożyła się i drżeć mocnie zaczęła, ale Orcha, podbiegłszy, za drzwiami
usłyszała głosy niewieście. Był to nowy dwór księżne , który się dobĳał do swe pani.
Na czele ego szła ochmistrzyni, zamaszysta i otyła, cała we wstęgach i galonach⁵⁵, zna-
na we dworze Niemka Berta, która za czasów księżne Elżbiety ǳiewką przy nie była.
Wyszczekana, zła, zazdrosna, chciwa, zalotna eszcze, choć e lat czterǳieści przeszło,
pewna siebie, bo miała u Przemka łaski, parła się dumna, dopomina ąc praw swoich.
Mówiono o nie , że księciu się zasługiwała, mimo duchownych i wo ewody, pomaga ąc
do pokątnych miłostek.

Berta uż się znała z Miną. Szła do swe nowe pani uprzeǳona przeciw nie , na
piastunkę gniewna, że się e tu wǳierała, wiodąc za sobą sześć ǳiewcząt służebnych

⁵²powisemko (rus.) — pasemko, pęk. [przypis edytorski]
⁵³brzemię — ciężar. [przypis edytorski]
⁵⁴kolce — roǳa bransoletki. [przypis edytorski]
⁵⁵galon — złota lub srebrna taśma obszywa ąca krawęǳie materiału. [przypis edytorski]
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dobranych tak krasą i zdrowiem, aby panią zaćmiły. Wszystkie one patrzały ǳiko, zu-
chwale, śmiało. Orcha chciała im wzbronić wstępu, gdy samowolna Bertocha poparła
drzwi z całe siły i gwałtem wtargnęła do sypialni, poczyna ąc od głośne kłótni.

— Cóż to? Nie wiecie, że a tu za rozkazaniem książęcym starszą estem⁈ — krzyknęła
biorąc się w boki. — Tu nie ma prawa nikt około pani me choǳić, krom mnie i sług!

— Ja estem e piastunką!
— Nie ǳieckoż ona! Piastunki e nie trzeba! — roześmiała się Bertocha.
Spór wszczął się u drzwi, którego Lukierda płacząc słuchała. W obawie, ażeby e

piastunki nie odebrano, półrozebrana do drzwi pobiegła. Wiǳąc ą nadchoǳącą, ǳiew-
częta ciekawie wyciągnęły szy e, wytrzeszczały oczy, śmie ąc się i mruga ąc. Bertocha stała
wcale nieulękniona.

— Ja tu, nie kto, estem starszą do usług waszych! — zawołała.
— Na Boga, zostawcież mi piastunkę mo ą! — odpowieǳiała, płacząc, Lukierda. —

Ja nikogo oprócz nie nie potrzebu ę, słaba, odpocząć muszę.
— Możesz Wasza Miłość spoczywać — poczęła zuchwale Bertocha — my na obcych

się zdać nie chcemy, nam tu usługa należy!
— Ona mi nie obca! Wyście obce! — z płaczem odparła Lukierda. — Idźcie! Ja

rozkazu ę!
Głosu e brakło, a Bertocha przerwała:
— Pierwszy u mnie rozkaz mego pana!
Gdy się tak spierano u progu, ǳiewczęta wszystkie wcisnęły się uż do izby, Bertocha

wpadła do środka i zaczęła gospodarzyć. Nie zważa ąc na księżnę, porwała suknie zd ęte,
dawała rozkazy służebnym. Orcha, uspoka a ąc, odprowaǳiła Lukierdę ku łożu. Niepo-
trzebne usługi zbyć się nie było można. Księżna płakała, a ǳiewczęta prychały, śmiały
się kręcąc i popycha ąc po sypialni. Ażeby coś robić i niby służyć do czegoś, nalewały
wodę do misy, przenosiły ǳbany, targały opony⁵⁶, zasuwały i odsuwały okna, nie mogąc
szyderskich utulić śmiechów.

Nie wda ąc się uż w spory z nimi, Orcha dawała im czynić, co chciały, sama zasiadła
przy ǳiecku swym, postanowiwszy nie opuszczać go, choćby się bronić przyszło siłą.
Ręką konwulsy nie zaciśniętą trzymała ą za szatę Lukierda. Bertocha snuła się dokoła,
zachoǳiła ze wszystkich stron, zagadywała na próżno, w końcu gniewna a uparta siadła
na ławie ǳiewczętom rozkazawszy, aby do drugie izby odeszły.

Ze znużenia i płaczu usnęłaby była może Lukierda, bo uż i noc nadeszła, ale krzyki
na zamku i groźna, nasępiona twarz Bertochy, które oczy ciągle spotykała wymierzone
ku sobie, zasnąć e nie dozwalały. Orcha, ob ąwszy rękami, kołysała ą ak ǳiecię, pół-
głosem nucąc pieśń od kolebki znaną, tę, którą ą usypiała maleńką. Zamknąwszy oczy,
biedne ǳiecko mogło się eszcze sąǳić na zamku ǳiadowskim, swobodną. Sprzykrzyło
się w końcu sieǳieć tak nieme Bertosze, zżymnęła ramionami, zamruczała akby prze-
kleństwem i wyszła.

Lukierda otworzyła oczy. A! Znowu były same. Siadła na łożu, włosy e rozpusz-
czone okrywały ramiona, musiała ręką odgarnąć e z oczu, aby oczyma rzucić po swym
więzieniu. W izbie było ciemno, edna lampka u obrazu Na świętsze Panny, zapalona
przez Bertochę, płonęła małym światełkiem pomrugu ąc. Na ścianach i stołach wielkie
komnaty, tu i ówǳie we złocie i kamieniach, światełko to odbĳało się, akby oczki stwo-
rzeń akichś szpiegu ących młodą panią. Po kątach grube zalegały ciemności pełne widm
strasznych. Porusza ące się zasłony, miga ące światło — łuǳiły niby życiem tam, gǳie
go nie było.

Dreszcz przechoǳił nieszczęśliwą wygnankę, chwyciła za szy ę Orchę i płacząc szeptać
poczęła:

— Mo a ty, mo a! A! Jak tu obco i straszno! Jak a tu żyć potrafię! Nie opuszcza mnie
choć ty edna! Nie mam nikogo! Te straszne sługi napadły mnie ak zbó e. Słyszałaś ich
śmiechy? Ta starsza, akie ona ma oczy! Ukąsiła mnie wzrokiem.

— Gołąbko mo a! — tuląc ą i ogląda ąc się, aby z ciemności ktoś nie podsłuchiwał,
szeptała Orcha. — Uspokó się! Takie przeznaczenie nasze. Pamiętasz pieśni ǳiewczęce? Kobieta, Los
One to prorokowały: na obce pó ść ręce i słuchać pana obcego! Los to każde ǳiewczyny

⁵⁶opona (daw.) — zasłona. [przypis edytorski]
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i biedne , i możne . Przywykniemy do tego! Pan twó dobrym bęǳie i kochać cię musi.
Uśmiechniesz mu się i zrobisz z nim, co zechcesz. Zawsze straszne pierwsze doby.

— Uspokó się, gołąbko mo a! Zaśnĳ, zaśnĳ!
— Nie mogę! Serce mi bĳe. Ty nie wiesz — mówiła księżna po cichu — a się go

barǳo bo ę! Młody i piękny est, ale a ego, on mnie nigdy miłować nie bęǳie. Czu ę,
akby ściana z kamienia stoi mięǳy nim a mną. Gdy spo rzy na mnie, akby się odgrażał,
gdy się uśmiechnie, zębami zgrzyta. A! Orcho, a się go bo ę!

— A a! — wciąż ą przyciska ąc i głaszcząc szeptała piastunka. — Tak zawsze pierw-
szych dni bywa! Mężczyzna się wyda e wrogiem, ale potem niewolnikiem się stanie. Tylko
mu bądź wesołą, dobrą, łaskawą, pokłoni się, posłusznym bęǳie. A nie pomoże nic, da-
my mu ziele pić i węzełek od sukni oderwać mu trzeba a nosić przy sobie u piersi, na
sercu.

— Nie, nie! — opierała się Lukierda. — Nie pomoże nic! Ja to czu ę! Bo ę się go!
Gdy ręki ego dotknę, dreszcz mnie przechoǳi, serce bić usta e.

Piastunka mówić e dłuże nie dała.
Szepty może by się przeciągnęły eszcze, ale Bertocha drzwi otwarła, wniosła drugi

kaganek, postawiła na ławie, a sama dla siebie słać poczęła u drzwi.
Chciała pozostać na straży, dopóki by pan nie przybył. Ale kury piały, zamek się roz-

legał pieśniami, książę Bolesław z wo ewodą gospodarzyli ziemian goszcząc, a o Przemku
nie wieǳiano, gǳie się poǳiał. Myślano, że był u żony.

Przekradał się właśnie, nie postrzeżony chcąc wymknąć się z podwórca, gdy na droǳe
spotkał Zarębę. Ten mu od wrót zaszedł i z poufnością dawną zapytał:

— Dokąd Miłość Wasza?
Przemkowi oczy się zaiskrzyły i popchnął go. Zaręba nie ustępował.
— Na miłego Boga — wołał — mie sce wasze gǳie inǳie , nie za wrotami! Zobaczą

luǳie! Co pomyślą! Co powieǳą? Żonie i sobie wstyd uczynicie!
Książę, coraz gniewnie unosząc się, rękę podniósł na niego.
— Tyś tu panem czy a⁈ — krzyknął. — Idź mi z drogi zaraz precz!
Zaręba do nóg mu się schylił.
— Co robicie? — wołał poruszony. — Co robicie⁈ Goǳiż się to? Luǳie zobaczą!
— Puszcza ! — powtórzył, miecza dobywa ąc, Przemko. — Puszcza albo ubĳę!
Zaręba namarszczony musiał się cofnąć, ale twarz mu się zaczerwieniła gniewem, brwi

ściągnęły. Książę, odepchnąwszy go, poszedł do wrót i — zniknął.
Noc była ciemna, z dala tylko błyskało gǳieś na niebie bez chmury. W zamku i na

podwalach lud się snuł około beczek, pił i śpiewał piosnki o chmielu i weselu. Księciu
łatwo było nie postrzeżonemu przecisnąć się przez ciżbę opiłą. Rozpycha ąc, potrąca ąc,
nie patrząc nawet przed siebie, ak szalony biegł wprost do dworku Krywichy, którego
okiennica stała otworem dla⁵⁷ skwaru, a we wnętrzu się świeciło. Do drzwi mu było za
daleko, tak niecierpliwy biegł, dopadł niskiego okna i skoczył przez nie do izby.

Krzyk się dał w nie słyszeć. Z posłania, na którym leżała, Niemka zerwała się nóż
pochwyciwszy zawsze pod ręką leżący, ale poznawszy księcia, rzuciła go na ziemię i zawisła
mu na szyi.

Nagle, akby opamiętawszy się, popchnęła go od siebie.
— Precz, ty przeniewierco! — krzyknęła.
Przemko ręce ku nie wyciągnął.
— O, wiǳiałam cię — mówiła głosem namiętnym — wiǳiałam ak echaliście bok

w bok z piękną panią bladą. Masz żonę! Masz żonę! Precz stąd!
Książę cisnął się ku nie , Mina, ła ąc, uż go nie odpychała, sieǳieli razem na łożu.
— Wiǳisz — rzekł Przemko — porzuciłem ą samą, a przyszedłem do ciebie. Czy ci

tego eszcze mało? Wyrwałem się, choć tam za mną śleǳą. To żona narzucona, a nigdy
e kochać nie będę, nie mogę! Nie dla mnie ona! Niech w puste izbie więdnie e!

Mina patrzyła mu w oczy, na pół gniewna, pół rada, odpychała go i chwytała za szy ę,
cisnęła ku sobie i odwracała się. Łzy, co błysnęły na e oczach, od ich żaru osychały.
Z drugie izby Krywicha ukradkiem przypatrywała się przez szpary te scenie, z akąś
zabobonną obawą żegna ąc się, szepta ąc.

⁵⁷dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
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Książę, akby zapomniał o zamku, o żonie, o świecie całym, pozostał przy Minie.
Szeptali z sobą, śmiał się, poruszał żywo, oǳyskał młoǳieńczą rzeźwość. Niemka też
przebłagać się dała, choć wracały e eszcze dąsy i groźby.

Krótka noc lipcowa uż się ku końcowi miała, świtać poczynało, gdy Krywicha, w oba-
wie akie ś otwarłszy drzwi, poczęła dniem straszyć. Nie chciała, aby go tu wyszpiegowa-
no.

— Wraca , Miłość Wasza, dopóki nie zadnie e, potem luǳie pozna ą!
Mina puszczać go nie chciała, ciągnąc prawie gwałtem. Zły musiał się e wyrwać,

korzysta ąc z rannego mroku, aby na zamek powrócić. We wrotach zastał eszcze Zarębę
sieǳącego na kamieniu, który, głowę w ręce u ąwszy, na straży tu przetrwał oczeku ąc
ego powrotu. Zobaczywszy Przemka, nie odezwał się do niego, nie wstał i dopiero, gdy
ten go szybkim pominął krokiem, powlókł się za nim.

Wszedłszy do izb, w których mało uż biesiadowało, a więce na ławach lub pod nimi
legło, albo z głowami i rękami na stole zasypiało, Przemko się zawahał. Myślał, dokąd
pó ść, i zamiast do żony, wrócił do swo e sypialni. Tu czeladź także spała pode drzwiami
odpoczywa ąc snem potró nym: znużenia, młodości i napo u. Nie obuǳił się z nich żaden
nawet, choć książę drzwi swe otworzył z hałasem i eden tylko Zaręba wsunął się za nim
do izby.

Pan i sługa a dawny towarzysz spo rzeli na siebie ak wrogi. Przemko się nie ode-
zwał do niego. Zrzucał z siebie oǳież niecierpliwie na ziemię. Widok człowieka, co śmiał
wstrzymywać go, sprzeciwić mu się, burzył go i gniewał.

Zaręba niezlękniony, chłodny stał i patrzał. Zdawał się czekać na rozkazy. Niegdyś
wyrostkami uganiali się z sobą, nieraz szli sił próbować, znali się, ak zrośli w ednym
gnieźǳie, bo Zaręba mu chłopięciem do zabaw i posługi był dany.

Przemko rzucił się na posłanie.
— He ! — zawołał, rękę ściśniętą wyciąga ąc ku niemu. — Jeśli ty mi raz eszcze się

ośmielisz…
— Żal mi i wstyd za was! — mruknął Zaręba. — Niewarta tego Niemka, aby dla nie

książęca córka łzy wylewała, a na was pluły luǳkie ęzyki. Da cie ą komu, niech precz
iǳie stąd. Nieszczęście urośnie z tego.

Przemko obo ętnie głowę sobie zakrywał.
— Milczże — odezwał się w końcu — milcz! Robię, co chcę, i czynić będę, co mi się

podoba. Tobie do tego nic! Nic nikomu!
Zaręba popatrzał nań, zawrócił się milczący i poszedł precz. W Przemku zuchwal-

stwo sługi wrzało gniewem, uspokoić się nie mógł i zasnąć. Obawiał się, aby go stry nie
poszlakował⁵⁸, luǳie mu nie donosili, gniewał na siebie i na wszystkich.

— Narzucili mi żonę! — mruczał, przewraca ąc się na łożu. — Bęǳie miała izby
książęce i imię książęce, ale mnie nie bęǳie miała. Kto mnie zmusić może, abym tego
trupa miłował?

U drzwi zaszeleściało coś, zerwał się książę. Z kagankiem w ręku wchoǳiła, czy spo-
ǳiewa ąc się, czy nie wieǳąc, że go tu zna ǳie, Bertocha. Spostrzegłszy go, zaśmiała się
szydersko. Przemko marszczył się uż.

— Nie potrzebu ę nic — zawarczał — precz idź!
Bertocha głową potrzęsła, wskazu ąc ku izbom Lukierdy, że tam ego mie sce było.

Książę usta dumnie podniósł.
— Ty idź tam! — rzekł. — Idź! Pilnu ! Spocznę.
Baba miała coś eszcze do powieǳenia, uśmiech dwuznaczny przebiegł po e wargach,

obe rzała się dokoła po izbie, kagnek podnosząc i z wolna próg e przestąpiła.
— Niedawno wrócił — zamruczała — a gǳie był, to a wiem! I musiało tak być! Ta

go nie puści!
 
Gody w Poznaniu trwały całą nieǳielę. Ziemian przy mowano, którzy nie tylko z okolic,
od Kalisza i Gniezna, z Kaszub i dalszych stron przybywali z podarkami i winszowaniem.

⁵⁸poszlakować (daw.) — wyśleǳić. [przypis edytorski]
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Książę kaliski więce tu gospodarzył niż sam pan, który okazywał się tylko, gdy go wycią-
gnięto razem z młodą panią, zawsze bladą i zlęknioną. Znikał potem on i ona, a stry owi
zdało się, że przy żonie być musiał.

Tam on w istocie mało kiedy i krótko gościł. Przychoǳił czasem, ak z musu, mil-
czący i chłodny, siadał z dala, pytał sługi czy wszystko było, ak potrzeba, dla księżne .
Czasem coś przykazał Bertosze, przemówił słowo do Lukierdy, która mu nieśmiało i ci-
cho odpowiadała, i co pręǳe wychoǳił. Wiǳąc trwa ącą tę obo ętność, Orcha zalewała
się łzami, ale składała ą na to, że i Lukierda nadto była nieśmiałą, a mało mu serca
okazywała.

Bertocha, pilne na wszystko ma ąc oko, urząǳała zawsze tak, aby Przemkowi dogo-
ǳić, uwolnić go co rychle , a Lukierǳie dać uczuć, że bez e pomocy męża sobie nie
pozyska. Rachuba ednak na skutek te groźby chybiła. Powzięła więc ochmistrzyni nie-
nawiść wielką i do pani, i do Orchy, które pozbyć się postanowiła. „Dopóki to babsko
tu sieǳieć bęǳie, a nic nie zrobię — mówiła sobie — pozbyć się trzeba czarownicy. Po
co nam tu obca? Albo nas sług mało? Czy to nam wiary nie da ą?”

Na zamku był z azd eszcze i książę Bolesław do Kalisza nie powrócił, gdy zabiegliwa
Bertocha weszła do niego ednego rana. Nie lubił te stare , pode rzywa ąc⁵⁹ o pomoc
w miłostkach, ale baba pochlebiać się umiała. Wsunęła się do izby pokornie, z twarzą
posępną.

— A! Co tam powie Bertocha? — ozwał się książę. — Możem wam nie piękną dał
młodą panią? A co?

— O, Miłościwy Książę — przemówiła sługa — nie ma co przeciw nie powieǳieć!
Piękna pani i młoda, barǳo śliczna, a co po tym, kiedy ona z mężem przystać akoś do
siebie nie mogą!

Pokręciła głową.
— Jak to? — pochwycił Bolesław. — Czemu?
— Albo a wiem! Niech Miłość Wasza kogo chce pyta! W tym est akieś licho, czar

akiś, zadanie⁶⁰. No, boda bym a nie zgadła, skąd ono pochoǳi — ciągnęła, głos zniża ąc
ta emniczo, Bertocha. — Ja, proszę Miłości Wasze , nie darmo lat tyle ży ę na świecie;
znam dużo i przeczu ę.

Zbliżała się coraz do księcia, przybiera ąc smętną a wielce zakłopotaną minę.
— Po co księżna tu z sobą przywiozła piastunkę starą? To est czarownica! Z oczów

e to patrzy! Do kościoła nie choǳi, ziołami akimiś panią poi!
Książę słuchał z obawą razem i niedowierzaniem.
— Te baby się potrzeba zbyć koniecznie — szeptała Bertocha. — Ma swo ą mądrość!

ǲiecka żału e, dlatego od nie męża odpycha. Prawda, księżna słabowita, wątła, ale ta-
kim małżeństwo służy, a póki ona tu, nic nie bęǳie. Jam tego doszła, że ona ich z dala
trzyma od siebie. Zazdrosna, zwycza nie ak piastunka. Odstręcza ą od męża. Trzeba starą
przepęǳić, zaraz bęǳie inacze .

Bolesław słuchał, niedobrze rozumie ąc. Bertocha, wiǳąc, że go przekonać było trud-
no, tym mocnie zmagała się na dowody przeciw piastunce, że z nie wszystko zło było.

— Na co e baba ta? Dosyć nas est, obcych nie potrzebu emy!
Ostrożny książę, nic e nie odpowiada ąc, dał się wygadać i odprawił. Stary Lukierdę

miłował barǳo, choć ona do niego śmiałości nie miała, obawia ąc się ak wszystkich.
Rozmyśliwszy się Bolesław sam poszedł do nie .

Rano było, księżna tylko co z Orchą wróciła z zamkowego kościoła. Dwo e ǳiew-
cząt stało u progu. Książę wszedł, ciekawie przypatru ąc się piastunce, którą wiǳiał uż
wprzódy, nie barǳo zważa ąc na nią. Teraz pomarszczona, stara, smutna twarz e mocno
w nim ciekawość buǳiła. Bladość Lukierdy, która na widok wchoǳącego drżeć zaczęła,
uderzyła Bolesława.

— ǲiecko mo e — rzekł przystępu ąc ku nie łagodnie — cóż wam tu u nas źle, że
tak biało wyglądacie? Prawda, i z tym wam pięknie, ale a bym rad wiǳieć u was na licu
rumieniec i wesele.

⁵⁹podejrzywając — ǳiś popr.: pode rzewa ąc. [przypis edytorski]
⁶⁰zadanie (daw.) — urok, zły czar. [przypis edytorski]
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Wahała się z odpowieǳią Lukierda, gdy Orcha, nisko się pokłoniwszy, odważyła panią
zastąpić.

— A! Proszę Miłości Wasze , niełatwo to choćby do szczęścia a do nowego przystać!
Starego się zawsze żału e. Tak i mo emu kwiatkowi, a takie to młode!

Książę słuchał, patrząc wciąż na Lukierdę, która oczy spuściwszy, odpowiadać mu nie
śmiała.

— Teraz eszcze na zamku tłumno i gwarno — odezwał się — Przemko gości swych
zabawiać musi. Rychło się to roz eǳie, boć uż czas; zostaniecie sami. ǲięki Bogu wy-
prawy pilne nie ma. Poznacie się lepie , wesele się stanie.

I na to nie umiała nic odpowieǳieć młoda pani, a Orcha, patrząc w oczy staremu,
poruszała ustami.

— Da cie czas! Da cie czas, Miłościwy Panie — szepnęła. — Wszystko się dobrze
złoży! Droga niebożątko zmęczyła, bo to słabe, bo to młode. Tu wszyscy obcy, niech się
rozpatrzy a ośmieli.

Przemko, któremu ozna miono, że stry był u ego żony, wszedł niespoko ny, akby
się rozmowy te sam na sam obawiał. Groźno od proga spo rzał na Orchę, oczyma e
nakazu ąc ustąpić. Dla stry a przybrał oblicze wesołe i do żony się zbliżył.

— Pilnu mi ty e i strzeż, a miłu — odezwał się stary — żeby pręǳe ośmieliła się
a panią tu poczuła i rozkwitła znowu.

Z lekka popchnął go ku żonie, którą Przemko u ął za rękę drżącą i zimną. Patrzał na
nią z wymówką i akby pogróżką, ale Lukierda spo rzenia tego nie spotkała, bo oczów od
ziemi nie podnosiła i przemówić nie śmiała.

Litu ąc się e a sąǳąc, że się go wstyda, Bolesław zabrał się do wy ścia, samych ich
chcąc zostawić. Przemko z przymuszonym śmiechem pożegnawszy żonę, pośpieszył za
stry em.

— E, two a wina czy nie — rzekł Bolesław, za drzwi wyszedłszy — ale smutna ona
est, zabawiać ą potrzeba!

— Tęskni za ǳiadem i za swymi — odparł Przemko. — Pląsów nie lubi. ǲiś turnie
bęǳie, to mu się przypatrzy i rozerwie. Sług też ma dosyć, est komu i pieśni śpiewać,
i baśni prawić.

Mówił żywo, roztargniony, niespoko ny, więce dla ułuǳenia stry a, niżby go to wiele
obchoǳić miało.

— Piastunkę tę starą — dodał — wypadnie precz stąd wysłać do Szczecina, bo ona
e ǳiada przypomina i głowę smutkami nabĳa.

Nic na to nie odpowieǳiał stary książę i poszli do ziemian. Po stole⁶¹, do którego
księżnę przyciągnięto, zabierało się na turnie e w podworcu zamkowym. Nie pierwsze
to uż były czasu wesela, ale te na uroczystsze i na świetnie sze być miały. Księżna sama
miała nagrody rozdawać, a po nich, ak zwykle, następowały pląsy i do późna biesiada
a śpiewy. Bawiło to niewiasty, gdy się przypatrywały zapasom zręczne młoǳieży, rzadko
się kończącym tragicznie. Padali z koni niektórzy, czasami z ranami od włóczni lub na-
bitymi guzami, zabitych mało bywało i to chyba z przypadku. Sam książę Przemko miał
wystąpić dnia tego w szranki⁶²; było i Niemców kilku, a Zaręba i Nałęcz sposobili się
także do bo u, bo do na zręcznie szych należeli.

Zabawie te księżna odmówiła przytomności⁶³ swe , opowiada ąc się chorą. Księciu
na gniew się zebrało, chciał ą tu mieć koniecznie. Poszedł sam. Orcha przy łóżku e
sieǳiała. Zapytał, zaburczał, wszedłszy Przemko, okazał gniew, usłyszał płacz i wyszedł
nie nalega ąc. Bertocha czatowała nań w progu.

— Nie chce księżna iść! — zawołała. — O tak! Je tu i te stare wiedźmie wszystko
złe, nic nie w smak! Naumyślnie, na przekor położyła się do łóżka. Z rana zdrowa była,
gdy do kościoła choǳiła. Póki przy nie ta czarownica est, wszystko tak iść bęǳie. Precz
potrzeba wygnać tę starą! Niech no a przy nie zostanę, bęǳie wszystko inacze .

Ale Przemko nadąsany słuchać e nie chciał. Turnie odbył się bez księżne . Księciu na
nim nie barǳo się poszczęściło. Sam on przeciw sobie kazał wystąpić Zarębie. Starli się
w szrankach tak nieszczęśliwie, iż książę został z siodła podniesiony, zachwiał się i o mało

⁶¹po stole — tu: po posiłku, po obieǳie. [przypis edytorski]
⁶²szranki — ogroǳenie placu turnie owego, przen.: turnie rycerski. [przypis edytorski]
⁶³przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
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nie spadł. Przeciwko prawom szrankowym Niemiec podbiegłszy podparł go i zsunąć się
nie dał. Przemko w te chwili Zarębę, nie spoǳiewa ącego się uż ciosu, pchnął tak silnie
pod pachę, że z koniem razem go obalił. Zwyciężył wprawǳie, ale wiǳieli wszyscy, iż
Przemko nie praw był⁶⁴, a gdyby się to innemu trafiło, sęǳia by go potępił. Uszło to
panu; ale sam on czuł się pokonanym i gniew przeciwko Zarębie wzmógł się eszcze.

Stłuczonego mocno wyniesiono ze szranków dworzanina, który słowa nie rzekł ani się
poskarżył. Nadbiegł zaraz przy aciel Nałęcz i powlekli się, gdy do siebie przyszedł, razem
do izby, którą na zamku za mowali. Kulał Zaręba, nie mówiąc nic i nie narzeka ąc na to,
że go pokrzywǳono. Trzeba było zaraz rozǳiać go ze zbroi i zawołać babę, ażeby raǳiła
na silne potłuczenie. Rany wprawǳie nie było, ale krew nabiegła i zsiniała w mie scu, na
które padł ze zbro ą ciężką. Bolało ciało całe. Nie stękał, usta ściąwszy, bo mu więce co
innego dolegało. Z tym się oǳywać nie śmiał.

Kochał dawnie księcia, a teraz doń tracił serce z powodu płochości⁶⁵, a gniewne ude-
rzenie przeciw prawu oburzało go. Nałęczowi o tym mówić nie potrzebował, bo ten go
zgadywał.

W milczeniu druh krzątał się około pobitego, chłopca posłano po babę, gdy drzwi
otwarły się z trzaskiem i Przemko do izby wpadł sam, eszcze ak stał, we zbroi. Na głowie
tylko hełmu nie miał i twarz, na którą spo rzał Zaręba, wydała mu się zmienioną ǳiwnie.

Przemko zawsze dumnie i pańsko się stawił, nigdy go ednak takim nie wiǳieli. Szedł,
gdyby ma estatem akimś oǳiany piękną twarz namarszczywszy. Stanął nad leżącym,
w bok się u ął i począł mówić z wolna:

— Słucha , Zaręba, a nie szkoǳi żebyś i ty — tu na Nałęcza wskazał — także ucha Właǳa, Prawo, Duma
nadstawił. Co było mięǳy nami za młodu, gdyśmy wyrostkami biegali po podwórcach,
to było i skończyło się. O tym pamięta cie! Jam tu ǳiś panem i przede wszystkim chcę,
by mnie szanowano! Nikt mi nie ma prawa nauk dawać za to, co czynię, okrom⁶⁶ księ-
ǳa na spowieǳi. Kto mi się w na mnie szym sprzeciwi, tego tu cierpieć nie będę. Nie
zapomina cie, że starego Mieszka krew we mnie płynie.

Panem chcę być, a ako pan wszęǳie górę mieć muszę — i na turnie u! Dla pospo-
litego człowieka, goniąc z koniem paść, niesławy nie ma, książęciu na urągowisko luǳi
być zwyciężonym — nie goǳi się. Powiesz, że prawa turnie owe zachowane nie były —
dla mnie praw nie ma. Ja prawa da ę! Wynagroǳę cię, Zaręba!

— Rycerzowi za niesławę się nie płaci! — odparł leżący.
— Ja mówię, że niesławy nie ma! — odparł książę. — Nagrodę turnie ową odstąpiłem

dla ciebie — ale mnie paść nie przystało!
— Dobrze to ze mną — rzekł — com Wasze Miłości sługą, ale w innym turnie u,

a w wo nie, losy niepewne. Da Boże, aby tam was Niemiec aki podtrzymał!
— Ty sam — odezwał się książę — gdy ci żal ten ode ǳie, trzymać mnie bęǳiesz.

ǲiś sierǳisz się i gniew ci rozum ode mu e. Potem ci serce do mnie powróci.
To powieǳiawszy, wyszedł książę, a dwa przy aciele zostali sami i długo sieǳieli

milczący.
— Dawnie lepszym był — rzekł w końcu Zaręba — teraz mu się na wielkie państwo

i dumę zebrało. Kto wie, przy ǳie może ze dworu iść precz, gdy wyżyć z nim bęǳie
trudno.

— Precz? — zapytał powolny Nałęcz. — A toż, gdybyś ty stąd musiał i a bym za
tobą się powlókł. A dokąd-że?

— Albo to ich mało? — odparł Zaręba. — Młodym, rycerskiego rzemiosła a dobrego
rodu luǳiom wszęǳie raǳi. Leszek⁶⁷ przy mie, w Krakowie też powinowatych mamy,
a i na Śląsku się zna dą, choćby i na Mazurach. W ostatku i u Mszczu a na Pomorzu.

— Gǳie ty pó ǳiesz, tam i a z tabą — dodał Nałęcz — o tym nie ma co i mówić.
Ale mnie tego zamku, a boda i księcia, żal bęǳie. Zawsze człowiek tu ak w swoim
gnieźǳie się czu e.

⁶⁴nie praw był (daw.) — nie należało mu się. [przypis edytorski]
⁶⁵płochość (daw.) — niestałość. [przypis edytorski]
⁶⁶okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁷Leszek Czarny (-) — książę sieraǳki i łęczycki, który otrzymał ǳielnice krakowską po bezǳiet-

nym Bolesławie Wstydliwym. [przypis edytorski]
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— Prędko to gniazdo niewygodnym się nam stanie! — zawołał Zaręba. — Od cza-
su ak tę Niemkę wziął, a potem mu żonę dali, stał się Przemko innym człowiekiem.
Wiǳiałeś go przed chwilą, ak tu stał; rzekłbyś inny, a nie ten, com go nieraz, za kark
chwyciwszy, dusił.

Rozśmiał się.
— Pó dę stąd — dodał bez namysłu — ciężko mi, nie strzymam. Wiesz czemu?
— Któż cię zgadnie — szepnął Nałęcz. — U ciebie po głowie zawsze ptaszki lata ą.
— Śmie się, kiedy chcesz, albo i ła — mówił Zaręba. — Nie będę mógł długo

patrzeć na tę młodą panią, cośmy ą tu przyprowaǳili. Żal mi e okrutnie! Oni ą tu
zamęczą. Żywe duszy litościwe dla siebie nie zna ǳie. Przemka Niemka, która mu coś
zadała, nie puści tak łatwo, a tę niewinną panią złe babska zadręczą. Słyszałem uż, gdy się
niepoczciwa Bertocha odgrażała, że edyną e piastunkę, którą przywiozła ze Szczecina,
wypęǳi precz. Zostanie sama. Gorze tu e bęǳie niż niewolnicy. Ja na to patrzeć nie
chcę!

— A cóż pomoże, gdy stąd pó ǳiesz? — odezwał się Nałęcz. — Kiedy ci uż tak na
sercu los te pani, lepie żebyś e tu pilnował i pomagał. Ano — tu się zaciął poczciwy
Nałęcz — dałbyś temu pokó ! Luǳie z te litości co innego zrobią i e z tym bęǳie źle,
i tobie gorze być może.

Zamyślił się Zaręba długo.
— Kto wie? Słuszność masz może. Zostanę do czasu, zdam się na coś, posłużę. Żal

mi te pani nieszczęśliwe .
— Mnie też e żal, bo ona tu nie na gody przybyła — dodał Nałęcz — ale co nam

się mięszać⁶⁸ w sprawy książęce i palce kłaść mięǳy drzwi.
Ustała rozmowa. Ostatni ǳień eszcze turnie ów pozostawał, którego Zaręba świad-

kiem być nie mógł i nie chciał. Ale że go ciekawość brała, ak też wypadnie, Nałęcza
posłał, który gonić sam nie miał i ako świadek tylko stanął przy sznurach szrankowych.
Przemko, doświadczywszy, iż łacno w turnie u sromu⁶⁹ napytać, przez dumę nie chciał
uż iść z nikim w zawody.

Tego dnia eden wszystkich prawie zwyciężał i na więce nabrał nagród i wianków. Był Nauka

nim młody, bogatego ziemianina syn, Jakub Świnka. Powracał on ze dworu cesarskiego,
na którym czas akiś przebywał; zamierza ąc teraz wkrótce się udać na dwór króla Franc i
i do Włoch, aby więce zobaczyć świata. Jedynak u o ca, piękny, młody, silny, oǳnaczał
się też, naówczas co rzadkim było, wychowaniem takim, iż równie na kleryka zdać się
mógł, ak na rycerza.

Mówiono o nim, że oprócz rycerstwa, mądrość wielce miłował i księgi rad czytywał.
Śmiano się nawet z tego upodobania, bo w Niemczech zwłaszcza, choć który z rycerzy
czytać się nauczył przypadkiem i podpisać umiał — sromał się⁷⁰ do tego przyznawać.
Nie rycerska to rzecz była, a klesza. Klechą nazwać młodego wo aka obelgą było. Przecież
Jakub Świnka wcale się tego nie wstyǳił, co umiał. Księża, śmie ąc się, wróżyli mu, że
chyba sukienkę ich oblecze. On się z tego śmiał też, bo młodym będąc, wcale o tym nie
myślał.

Z dowcipu i rozumu, choć eszcze pono lat trzyǳiestu nie miał, czcili go nawet starzy.
Bystrość miał myśli wielką i nie mnie szą śmiałość w słowie. Jedno mu tylko zarzucić
było można, że do polskiego zamaszystego, gardłu ącego ziemianina pospolitego wcale
nie był podobnym. Wziąć go było można za Włocha lub Francuza, chociaż ęzykiem
swym doskonale mówił i wolał nim rozmawiać niż innymi. Na dworze cesarskim gładkich
nabrawszy obycza ów, choć czasem swo skie rubaszności zażył, umiał ą tak okrasić, że
pewny osobliwy wǳięk miała. Lubował się nim wielce książę kaliski, stary biskup i inni
panowie.

W turnie ach okazywał zręczność naǳwycza ną i siłę, ale obo e sobie lekceważył.
Gdy go potem, ako zwycięzcę, blisko książąt posaǳono, bawił opowiadaniem o dwo-
rach i obycza ach, które wiǳiał, Bolesław, słucha ąc, ak o wspaniałościach obcych mo-
narchów prawił, westchnął i dodał:

⁶⁸mięszać — ǳiś popr.: mieszać. [przypis edytorski]
⁶⁹srom (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]
⁷⁰sromać się (daw.) — wstyǳić się. [przypis edytorski]
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— Byłoby i u nas inacze , gdyby się ten kra wielki nie porozpadał na części tyle
i nie narosło nas, małych książąt, ak mrowia. Dawnie było lepie , za starych Mieszków
i Chrobrych, boda za Szczodrego. Od niego poszło nieszczęście pierwsze, gdyśmy ko-
ronę utracili, a od Krzywousta⁷¹, co państwo na małe ǳiały pokra ał. Da Bóg, trzeba do
pierwszego powrócić!

— Tak ci est pewnie, Miłościwy Książę — odezwał się rześko Świnka — święte słowa
wasze. Niech tylko eden kilka ǳielnic zagarnie, reszta się do niego przyłączy. Królem go
zaraz ukoronu emy.

Przemko uśmiechnął się z niedowierzaniem.
— Dobra to rzecz pomyśleć — rzekł — ale dokonać inacze ak przez krew nie można,

a krew i koronie błogosławieństwa nie przynosi.
— Gdy Bóg zechce a zrząǳi, i bez krwi się obe ść może — dorzucił Świnka. — Ot,

Miłość Wasza, macie uż Polskę Większą⁷². Bóg da, weźmiecie co z Pomorza.
— Da mu Mszczu pewnie ǳieǳiczyć po sobie — przerwał Bolesław żywo — a a

mu Kaliskie zostawię.
— Kraków i Sandomierz też bezpańskie pono zostaną — mówił Świnka dale — bo

się o nie wielu chyba dobĳać bęǳie po bezǳietnych. Łatwo przy ǳie ich dostać, a tak
naszemu panu, ak nic, może przy ść królestwo do rąk i korona na skronie. A! — zawołał
rozochocony Świnka. — Zaraz go w Gnieźnie ukoronu emy. Chowa ą tam w skarbcu ów
sławny Szczerbiec Chrobrego, co mu go anioł przyniósł z nieba, i koronę starą Chrobrową.

Przemkowi uśmiech dumy przeleciał po ustach.
— Ano, dobrze tak! — rzekł szydersko. — Ino⁷³ wy zostańcie arcybiskupem, abyście Omen

wy mnie ukoronowali!
Jakub i wszyscy śmiać się głośno zaczęli, bo patrząc na młoǳieńca rycerskie postawy, Bóg, Grzech, Kara, Państwo

który właśnie na turnie u wianki zdobywał, zdało się ego arcybiskupstwo równie do wiary
niepodobnym, ak żeby rozbite państwo na nowo z ednoczyć się miało.

Słysząc śmiechy te, Jakub zamilkł, usta mu się też dożyły ak do uśmiechu, i po tych
asnych myślach osmutniało nagle wszystko. Bolesław zadumał się.

— Daleko eszcze do tego, daleko! — zamruczał. — Lecz Bóg wielki est i cudowny.
Karze on nas i chłoszcze, a gdy za grzechy odpokutu emy, zlitować się może.

— Amen! — dokończył sęǳiwy biskup poznański.
Długo w noc gwarzono przy stołach dnia tego, naza utrz ostatek gości uż się z zamku

wybierał. Jakub Świnka echał też dale za granicę, gǳie co poczynać miał, nie spowia-
dał się. Domyślano się, że wszelkiego rycerstwa probować chciał, bo miał wielką świata
ciekawość.

Nie uszło to oka księcia Bolesława, że Przemysław dla młode żony oziębłym był.
A choć z tych dni pierwszych nic eszcze wnosić nie goǳiło się, gdy naza utrz się żegnali,
a on odprowaǳał go ak o ca, przy koniu idąc aż do wrót, pochylił się doń stary i rzekł:

— Patrza , ażebyś z tą żoną, aką ci Bóg dał, żył w miłości i zgoǳie, ako o ciec twó Żona
z Elżbietą, ako a z Jolantą. Taką ą mieć bęǳiesz, aką sobie uczynisz, bo niewiasta
posłuszną est, gdy miłu e, i w ślad iǳie za panem swym. ǲiecko to est eszcze, do-
bre i łagodne. Bęǳiesz ty dla nie miłosiernym i wiernym małżonkiem, ona ci też żoną
zostanie dobrą. Niech Bóg wam błogosławi.

Przemko wysłuchał nauki te w milczeniu, usta zagryzł, a gdy na zamek powrócił,
markotno mu było, że go stry napominał, bo teraz nawet od niego nauki żadne nie
chciał znosić, a słowa Bolesława znaczyły, że stry o nim powątpiewał.

W kilka dni potem uż Mina z dworku na poǳamczu przeniosła się na zamek. Dano Niemiec
e izby przednie, Bertocha ą tak samo w opiekę wzięła ak księżnę, skłania ąc się więce
ku te , do które księcia namiętność ciągnęła. Obie Niemki lepie się też rozumiały.

Na pilnie było Bertosze naprzód stare pozbyć się piastunki, co ǳień więc księciu
powtarzała, aby żonie to zapowieǳiał, iż Orcha musi nazad⁷⁴ do Szczecina. Przewrotne
babie nie w smak była cicha i łagodna Pomorzanka, snuła uż różne sposoby, którymi się

⁷¹Krzywousta — archaiczna forma przydomka Bolesława Krzywoustego. [przypis edytorski]
⁷²Polska Większa — Wielkopolska (dosł. tłum. z łac. Polonia Maior). [przypis edytorski]
⁷³ino — tylko. [przypis edytorski]
⁷⁴nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
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e pozbyć mogła. Pomówić o zdradę, oskarżyć o miłość pokątną, wmówić w Przemka,
że chorą była.

Lukierda rozpoczynała swe życie niemal klasztorne, rada z tego i uspoko ona, że ą
mąż, którego się lękała, opuszczał i zaniedbywał. Ułożyła uż sobie tryb taki dni po-
wszednich, aby nikomu nie zawaǳała: z rana szła do kościoła, siadała potem do krosien,
a Orcha przy nie , na częście na ziemi, nucąc stare piosenki. Ile razy e tak zastała Berto-
cha, milkły obie i przy nie ani rozmawiały, ni śpiewały, aż zła, pokręciwszy się, odgraża ąc
odeszła.

Przemko rzadko żonę nawieǳał i ak byli obcy sobie dni pierwszych, tak i teraz po-
zostali. On skarżył się, że miłości w nie ku sobie nie wiǳiał, lecz też e na mnie sze
nie okazywał. Jednego dnia, gdy Orchy w komnacie nie było, Przemko przyszedł do Lu-
kierdy i zastał ą przy kąǳieli, bo prząść barǳo lubiła. Namówiony przez Bertochę zaraz
gwałtownie wystąpił z tym, że baby-piastunki na dworze niepotrzebne chce się pozbyć,
bo mu pode rzaną i wstrętliwą. Łagodna zawsze Lukierda wypuściła z rąk wrzeciono,
powsta ąc żywo.

— Jedna tu ona est, co mnie miłu e — odezwała się śmiało. — Weźmiecie ą ode
mnie, to mi życie zabierzecie. Póki sił mych błagać was będę, nie odbiera cie mi e ! Nie
odbiera cie! Ona mi drugą matką est i była.

Przemko się nasrożył.
— Ja mo e prawa mężowskie mam — zawołał — które od macierzyńskich pierwsze

są!
— Więc chyba śmierci me chcecie! — płacząc odpowieǳiała Lukierda.
Książę gwałtownym e wystąpieniem, którego się nie spoǳiewał, zawstyǳony, litość

uczuł wreszcie nad rozłzawioną. Pomyślał, iż ona winną nie była, iż mu ą narzucono.
Zamilkł, nie nalegał więce . Sama ednak groźba wywołała płacz taki w biedne niewieście,
iż nierychło go utamować mogła. Książę wyszedł, we łzach ą zostawiwszy.

Orcha powróciwszy, gdy ą tak zastała rozpłakaną i zbolałą, przestraszona chciała do-
badać się przyczyny, lecz Lukierda nic powieǳieć e nie chciała. Złożyła łzy na przestrach,
akiego doznawała zawsze, gdy mąż przychoǳił do nie . Szpiegu ąca Bertocha nadbiegała
zaraz podpatrzeć, ak się rozmowa skończyła, uda ąc barǳo czułą i troskliwą około swe
pani, choć ze złością na nią i Orchę spoglądała.

Książę późnie przez czas akiś nie wznowił o piastunce rozmowy. Troskliwa starucha
dla ǳiecka swego wymyślała, akie mogła, zabawy, więc wieczorami, biorąc dwie lub
trzy służebne i kilku poważnie szych dworzan dla straży, wyprowaǳała ą w pole i lasy
sąsiednie. Lukierda tu dopiero odżywała, przysłuchu ąc się śpiewom wieśniaczym, które
lubiła, często przechoǳące niewiasty zatrzymu ąc i obdarza ąc, aby mogła pomówić z nimi
lub pieśni posłuchać, które e pomorskie i kaszubskie przypominały.

Bertocha i z te rozrywki winę uczyniła śmie ąc się, że chłopów lubiła i że za żo-
nę wieśniakowi, nie księciu wielkiemu, stworzoną była. Upodobanie to w prostaczych
zabawach, wedle nie , pani takie nie przystało.

— Na zamku e źle — mówiła — a w polu na sianie, mięǳy prostą czelaǳią na le-
pie . Tam ona i śmiech ma, i wesołość, że i pląsać gotowa, a u nas się we łzach rozlewa.
Parobka by e trzeba i chaty, a nie księcia z zamku! Orcha e do tych podłych zabaw
pomaga! Włóczą się po okolicach, po lasach, a co tam czasu tych przechaǳek się ǳie e,
kto wieǳieć może?

Tak podszeptywała Bertocha złośliwie, a Przemko zamiast zakazać przechaǳek polecił
e surowo, aby księżne na nich nie odstępowała.

Szła więc ciężka i tłusta Bertocha, przeklina ąc panią swą. Przy nie zaś wszystko
milkło i smutniało. Wkrótce też dla chłodu i późne esieni musiały ustać te wycieczki
i Lukierda w izbach się swoich zamknęła. Jak ze wszystkim na świecie oswa a się człowiek,
i ona z wolna obyła się ze swą niewolą.
 
Upłynęło dwa lata albo racze przewlokły się one ciężkimi kroki, wyda ąc akby wiekami Czas
dwoma. Nic prawie nie zmieniło się na poznańskim zamku, Przemko ani się przywiązał
do żony, ani od Niemki odwiązał, która coraz większą właǳę nad nim zyskiwała. Żoł-
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nierska córka lepie przypadła do obycza ów młodego pana. Przebierała się dlań po męsku
i echała z nim w lasy, a na łowach śmielszego i zuchwalszego nad nią nie było. Musieli
ą druǳy zasłaniać i bronić, bo się nieraz rzuciła na ǳika, na niedźwieǳia, na wilka nie
bacząc, że sił po temu nie miała. Właśnie wówczas na więce ą miłował Przemko, gdy
dokazywała tak ǳielnie, gdy potem z dworzany i łowcami słowy rubasznymi żartowała,
nie rumieniąc się i nie wstyǳąc niczego, nie dba ąc o luǳi. Zna ąc tę siłę swą, Mina
używała e i nadużywała, Przemko ulegał.

Czasami wybuchały kłótnie i spory gwałtowne, tak że do razów przychoǳiło. Na-
ówczas książę przez dni kilka do nie nie choǳił, a ta w rozpaczy i gniewie tarzała się po
ziemi, zwłaszcza gdy e doniesiono, że u żony bywał. W końcu po kry omu szła przeku-
piona przez nią Bertocha do pana, opowiadała mu, aką to wielką miłość miała Mina dla
niego, ak bez niego ani eść, ani spać nie mogła, że się w końcu struć albo utopić była
gotową, a takie drugie nie znaleźć.

Skoro Przemko litościwszym się stał dla Lukierdy i powaśniwszy się z tamtą, szedł do
nie , a przesieǳiał dłuże , popłoch padał na dwór niewieści, który Pomorzanki nie lubił,
poruszało się wszystko i spiskowało, aby pana z miłośnicą po ednać. Zabiegali tak, że go
w końcu do nie ściągnęli. Zaczynała się kłótnia na nowo, a kończyła czułością wielką.

Lukierda znowu spokó oǳyskiwała, którego pragnęła, bo lata przeżyte małżonków
z sobą prze ednać nie mogły. Ona czuła trwogę na widok męża, on miał wstręt do ciche ,
blade istoty. Mawiał czasem z pogardą, że w szczecińskich wodach rybę złowił, która
zimną krew miała. Gdy przychoǳił do nie , z Miną się powaśniwszy, i dłuże zasieǳiał, Łzy
boleśnie się z e prostaczych obycza ów, ulubionych pieśni i mowy naigrawał. Kraśniała,
słucha ąc i słowa mu nie odpowiada ąc, Lukierda, łzy się e na krośna toczyły, a do rzał
e Przemko, to się i za płacz gniewał.

Z początku o owe miłośnicy na zamku mieszka ące nic nie wieǳiała księżna; umyśl-
nie o nie zaczęto Orsze rozpowiadać. Piastunka swe pani donosić o tym nie chciała,
na goręce pragnąc zbliżyć do siebie małżeństwo. Ale cokolwiek ku temu zrobiła, obra-
cało się na przekorę. Nie mogąc przez piastunkę księżnę zawiadomić o Niemce, Bertocha
dobrawszy chwilę, sama do nie poszła z ęzykiem. Uczyniła sobie twarz miłosierną, udała
litość wielką, wzdycha ąc i żaląc się nad losem pani, iż miłości męża nie miała. Po cichu
zwierzyła e , aka tego była przyczyna.

Zarumieniła się, słucha ąc, Lukierda, chciała przerwać i nie dać dokończyć, ale Ber-
tocha na swym postawiła i wyśpiewała wszystko, nawet, że Mina była na zamku i kiedy
książę do nie chaǳał.

Gdy odeszła, zapłakała księżna, a Orcha, zastawszy ą we łzach, domyśliła się przyczyny.
Powieǳiała piastunce wiernie, co słyszała.

— A! Ja o tym dawno wiem! — zawołała Orcha. — Ale cóż nam raǳić na to? Po co
się tym męczyć? Ona tu od nas starsza!

W ǳieǳińcu potem raz przechaǳa ącą się i pyszniącą pięknością swo ą pokazała Ber-
tocha Minę swe pani. Lukierda więdła, bladła, chorzała, a ta kwitła ak róża, urąga ąc
się swą świeżą młodością za wcześnie starze ące pani. Na białe twarzyczce księżne łzy
poorały marszczki, oczy miała wypłakane, kaślała⁷⁵ i słabła. Tęsknica ą dusiła. Zamykała
nieraz oczy, aby choć myślą się przenieść na swó świat dawny, wesoły i swobodny. Wró-
cić do niego byłoby dla nie szczęściem na większym, uciec pieszo, ak małżonka księcia
Bolesława Łysego; ale strzeżono ą pilno. Tu trzeba było schnąć i powoli umierać.

W tym roku długo spoczywa ący książę Przemysław, któremu tęskno było, że wo-
ować z kim nie miał, znalazł przecież sposobność wynĳść⁷⁶ z domu i rycerzy swych
wyprowaǳić w pole.

Bolesław Łysy, Rogatką zwany, wierzyciel, który nigdy spoko nie usieǳieć nie umiał,
a rwał się po pĳanemu, aby wyrwać z te nęǳy, w aką popadł, bo często konia pod siodło
nie miał, chleba mu brakło, a miasta i ziemie za lada co musiał zastawiać, nasiadł się⁷⁷ na
synowca Henryka wrocławskiego, aby mu odebrać ego ǳielnicę. Zawsze się koło niego
niemieckich łotrów a zbó ów kręciły gromady. Wypatrzono chwilę, gdy spoko nie Henryk
w Jelczy sieǳiał w nieobronnym dworze, nadał nań Rogatka zgra ę, która wywlókłszy

⁷⁵kaśleć — ǳiś popr.: kaszleć. [przypis edytorski]
⁷⁶wynĳść — ǳiś popr.: wy ść. [przypis edytorski]
⁷⁷nasiadł się — tu: zawziął się. [przypis edytorski]
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z łóżka synowca, zawiozła go do Lehen i tam posaǳono w więzieniu. Rogatka zaklął się,
że go nie puści, aż mu ziem nie odda, które w spadku po Władysławie-biskupie zagarnął.

Na wieść o gwałcie tym i zdraǳie, wszyscy książęta powinowaci ruszyli się w obro-
nie uciemiężonego Henryka. Szedł krakowski Pudyk⁷⁸, szedł z Kalisza Pobożny, Konrad
z Głogowa, Władysław z Opola, musiał i Przemko z nimi. Jak z edne strony siły wiel-
kie gromaǳiły się przeciw Rogatce, tak i on nie spał. Syna Henryka w pomoc wziąwszy
naściągał Miśnian⁷⁹, Szwabów, Bawarów, Niemców różnego rodu. Brandeburczyk też
z Sasami swymi iść mu miał z posiłkiem, ale wziąwszy od Wrocławian pieniąǳe, został
w domu. Przemko razem ze stry em ochoczo ruszył na wyprawę. Z żoną ledwie się po-
żegnał, ale Mina puszczać go nie chciała ła ąc, że w cuǳe sprawy się mięsza i przeciw
Niemcom iǳie. Nic to nie pomogło, bo książę Bolesław prowaǳił go z sobą.

Było to na wiosnę, w sam ǳień św. Jerzego, gdy się dwa wo ska spotkały mięǳy
Skorolcem a Procanem. Zdało się zrazu, iż Polacy zwyciężą. Rogatka nawet tak się uląkł, iż
pierwszy z pola uszedł, ale syn ego tak za adle napierał na wo ska sprzymierzone, którym
ednego woǳa i głowy brakło, że e pobił i książąt nawet pobrał do niewoli. Przemko,
który zapalczywie walcząc, wparł się z pułkiem swym w sam środek Niemców, po many
został z ludźmi i ranny poszedł w moc Ślązaków. Jeden z żołnierzy zbiegły od Skorolca
przywiózł o tym do Poznania wiadomość. Zawichrzyło się strasznie na zamku.

Wpadła, ręce załamu ąc, Bertocha do księżne , z tą wiadomością. Doniesiono e pono
gorze , niż było; ulękła się, aby Przemko nie przypłacił życiem, a księżna nie zapanowa-
ła; stała się więc pokorną. Lukierda przeraziła się tą wieścią, żal e może było człowieka,
choć ten e strasznym był; nadszedł przecież zaraz kasztelan sremski Sambor, uwiadomio-
ny lepie , i uspokoił ą donosząc, że chciwego Rogatkę lada kawałkiem ziemi załagoǳą,
a książę, powróciwszy, okup ten oǳyska siłą. Rany straszne nie były, uspoko ono księżnę;
czynić też nie mogła nic, na stry a zda ąc wszystko, który musiał Przemka ratować.

Wcale⁸⁰ inacze wiadomość przy ęła Mina; ak tylko się o niewoli dowieǳiała, nie
tracąc chwili przebrała się po męsku, dobrała sobie luǳi kilku, co się e towarzyszyć
ofiarowali, Niemców samych i te że nocy puściła się do Lignicy.

Niewola u Rogatki lekką nie była, bo ten nie zważał ani na dosto ność, ani na po- Niewola
winowactwo; zamykał po lochach, głodem morzyć był gotów. Zły a zapamiętały, często
nieprzytomny mówił śmie ąc się, że aby z człowieka co wydusić, potrzeba go dusić było.
Duszono też po na smrodliwszych amach pobranych więźniów, a Przemysławowi dostał
się loch w Lignicy ciemny, w którym go Niemcy ǳień i noc strzegły. Rogatka, który
pierwszy uszedł z placu, teraz gdy mu się szczęście uśmiechnęło, odgrażał się, że więźniów
głodem pomorzy, eśli mu grzywien⁸¹ i ziemi nie daǳą.

Niemka, zasłyszawszy, gǳie pana szukać miała, w kilka koni wprost puściła się do
Lignicy. Wieǳiała ako i druǳy, ak Rogatka żył i przez kogo doń trafić było moż-
na. Z Niemcami się ugryzą ąc po niemiecku, dotarła do zamku, w którym Rogatka się
zna dował, a że mu się powiodło, szalał lepie niż kiedy.

Już z dala po zamku poznać było łatwo, co się tu ǳiało. Zbiegowisko ogromne na-
emnika zalegało dokoła, łupy wrocławskie ǳieląc, pĳąc, gra ąc w kości, a na rozbó niczą
gromadę więce niż na wo sko wygląda ąc. Na wałach pod murami, na przedmieściach
pełno było żołdactwa, które i zamek za mowało.

Śmiała Mina, gdy się potrafiła przedrzeć do środka, gǳie żadnego ładu nie było,
przedarła się też prawie gwałtem aż do izby, w które Łysy ze swą kochanką, gra kiem
i błaznem pił a pokrzykiwał. Zobaczywszy ą ni kobietę, ni mężczyznę, bo do obo ga była
podobna, stary zrazu nie wieǳiał, co poczynać, patrzał na nią a patrzał. Ta wprost do
Sonki Dorenowe podszedłszy, przy nie siadła. Odezwała się do nie po niemiecku.

— Tyś ego kochanka — wskazała na Łysego — no, a am też polskiego księcia
ulubiona. Powinnaś mi pomóc.

Rogatka dosłyszał.

⁷⁸Pudyk— Bolesław Wstydliwy (–), książę krakowski, ost. przedstawiciel małopolskie linii Piastów
(z łac. Pudicus). [przypis edytorski]

⁷⁹Miśnianie — ludność Marchii Miśnieńskie (obecnie Saksonii). [przypis edytorski]
⁸⁰wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
⁸¹grzywna — ednostka pieniężna wagi pół funta srebra. [przypis edytorski]
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— Z esz licha niżeli ty albo i sam diabeł mu pomoże! — krzyknął. — A po co lazł?
Ma to, na co zarobił, niecha łapę ssie!

Zaklął się po niemiecku. Tymczasem Mina po swo emu piękną Sonkę uchaǳała.
Rogatka zżymał się niespoko ny.
— Precz z nią stąd! — wołał.
— No to wsadź mnie z nim do więzienia! — krzyknęła Niemka wsta ąc. — Wsadź!

Będę sieǳieć z nim razem!
— On żonkę ma, co tobie do niego?
— Jam mu więce niż żona — odparła Mina. — Słucha stary — i poklepała go po

ramieniu — nie bądź zły! Ja go wiǳieć muszę.
— Oho! Do amy mu będę miłośnicę słał, ażeby lże było sieǳieć! Niedoczekanie! —

zawołał Łysy, poświstu ąc.
— Mówże, książę, czego od niego chcesz, to ci daǳą!
— Czego a chcę? Albo to on nie wie⁈ — krzyknął stary. — Ziemi chcę! Musi mi

e dać dobry szmat! Mnie mo a własna spod nóg uciekła, synowcowie ograbili, lichwiarze
w zastaw pobrali. Luǳie nade mną nie mieli litości i a nie będę e miał nad nimi!

Nie zrażana odpowieǳią tą, Mina zaczęła wrzaskliwie nalegać na niego z napastliwo-
ścią kobiecą. Sonka Dorenowa gorąco brała e stronę.

— On ci tyle, co inni nie zawinił — odezwała się — wiecznie go trzymać nie bęǳiesz!
— On wcale wam nie zawinił — pochwyciła Mina — stry kaliski gwałtem go po-

ciągnął z sobą. Niechże on teraz go wykupu e.
— Wszyscy oni edne miary i warci u mnie gnić w lochu, pod nogami! — wrzasnął,

kubkiem stuka ąc, Łysy. — Mnie należało panować na Wrocławiu i na Krakowie i —
wszęǳie! Długom na to czekał, aż połapałem; niech sieǳą!

Pogłaskała go Dorenowa, uspoka a ąc, gęślarz zaczął brząkać i podśpiewywać, Łysy
popił i trochę się udobruchał. Posłyszawszy gędźbę⁸², sam też nucić zaczął, na Minę patrzył
szydersko i lubieżnie, a ta mu wzrokiem równie śmiałym odpowiadała. Uczuła zaraz, że
Łysy zaczynał łagodnieć i skorzystała z tego.

— Książę — odezwała się śmiało — nie bądź ǳikim, to wam nie przystało, puść
mnie do mo ego pana!

— Szkoda cię, ty kwiatku, żebyś w tym lochu gniła, w którym on sieǳi. Tam tylko
szczurom i żabom żyć! — zaśmiał się Rogatka.

— No to go każ z lochu do izby akie przeprowaǳić! — nalegała Dorenowa, może
aby się pozbyć Miny i e we rzeń zalotnych.

Książę się za wąsy targnął.
— E, wy baby, wy baby! — zawołał. — Przez was to luǳie giną!
Odwrócił się do gęślarza.
— Gra , ty ucho!
Zabrzęczały struny, a Łysy począł wyśpiewywać poświstu ąc.
— Ha! ha! — przerwał. — Piosenki! piosenki! Henryczek synowczyk mó , ten to

śpiewki składać umie⁸³. Niecha że teraz sobie zaśpiewa!
Zmiękł powoli Rogatka. Minie kazał zrazu iść precz. Dorenowa się za nią u ęła; potem

mruczał do nie i dostał za to po twarzy, na ostatek Sonka, sama się rząǳąc za niego, Kobieta, Właǳa
zawołać kazała burgrabiego zamkowego i przy księciu rozkaz mu dała:

— Polskiego księcia z lochu wyprowadźcie do czarne izby i ta (wskazała na Minę)
niech do niego przystęp ma!

Wtem Bolesław uderzył o stół pięścią ogromną.
— Ty akaś! Co ty tu bęǳiesz dawała rozkazy?
— A będę — zawołała Dorenowa. — Będę! Albo to a mocy nie mam, kiedy i ty

mnie słuchać musisz! — Odwróciła się do burgrabiego.
— Słyszałeś? Ja każę — i on musi to kazać, co i a!
Łysy się po głowie musnął.
— Gra ku, psi synu, gra że na pociechę!

⁸²gędźba (daw.) — muzyka. [przypis edytorski]
⁸³Henryczek […] śpiewki składać umie — Henryk IV Probus (/–) książę wrocławski, pod koniec

życia również krakowski, w młodości próbował swych sił ako minnesanger. [przypis edytorski]
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Za odchoǳącym burgrabią wybiegła Mina zaraz, wciska ąc mu pieniąǳe i racząc go
dobrym słowem. Szli razem ciemnymi izbami aż na tył zamku, kędy szy a kowanymi
drzwiami zamykana prowaǳiła do zimnego lochu. Minę gniew ogarniał. Otwarto drzwi,
chciała się rzucić zaraz, ale w ciemności nic dostrzec nie mogła. Przemko, zobaczywszy
światło, z barłogu się porwał, krzyknął i przypadłszy, rzucił się e na szy ę.

Mina pochwyciła go, wiodąc z sobą na górę.
— Chodź, chodź! To nie więzienie, a grób! — krzyknęła.
Burgrabia nie dał im tak iść, u ął księcia za rękę i sam postąpił naprzód. Po wscho-

dach⁸⁴ idąc, Przemko ściskał, milcząc, swą wybawicielkę.
— Cóż! Swobodęś mi przyniosła⁈ — zawołał, gdy wyszli na górę.
— Jeszcze nie, alem choć lże sze w izbie wyprosiła więzienie — odpowieǳiała Mina.

— Łysy ziemi chce, da mu, byle cię puścił!
Przemko milcząc potrząsnął głową, stękał na ranę. Gdy na aśnie szy ǳień wyszli,

zlękła się Niemka, u rzawszy go bladym, żółtym i wynęǳniałym. Oǳienie na nim było
poszarpane i zbrukane, słomą oblepłe i brudne. Zamiast zapłakać, ǳiewczyna z gniewu
na Rogatkę trzęsła się i tupała nogami.

Burgrabia⁸⁵ wpuścił ich obo e do czarne izby. Zwała się ona tak i godną była swego
nazwiska. Stęchliznę w nie czuć było, edno okno głęboko w murze osaǳone słabo ą
oświecało. Wiosenne ciepło eszcze się w głąb tych ścian kamiennych nie dostało —
zimno i tu było prze mu ące. Mina dała pienięǳy, aby drew przyniesiono i naniecono
ognia. Śmiała, napastliwa, rozkazywała obcym luǳiom, a ci słuchali e , sąǳąc, że prawo
do tego mieć musiała.

Przemko ęczał, na ławę ległszy, Niemka biegała, krzątała się, krzyczała. Patrzał na nią
i mimo że zbolały był, roz aśniało mu się lice. Śmiałością swą, zapobiegliwością brała go za
ręce. W więzieniu samotnym przychoǳiły mu myśli różne, czuł sumienia zgryzoty, miał
los swó teraźnie szy za karę bożą, grzesznego życia ka ać się uż był gotów. W te chwili
pokutnicze zamysły poszły precz, Mina e czarnymi oczyma odegnała. Z e przybyciem
oǳyskiwał naǳie ę rychłe swobody.

Począł rozpytywać Niemkę.
— Cóż ten niegoǳiwiec prawi! Wiǳiałaś go? Jakeś się tu dostała? Pytałaś go o mnie?
— Wykupu chce, pragnie mu się ziemi — powtórzyła Mina ak wprzódy. — Ziemi!

Trzeba mu ą dać!
Przemko się nachmurzył.
— Ziemi nie dam — zamruczał — nie dam, choćbym tu zgnić miał. Ziemia to nie

mo a.
— A czy aż? — podchwyciła Mina.
— Praǳiadowska, o cowska. Kto ą wziął po nich, ten powinien oddać w całości. Jam

e nie przyrobił, a miałbym obrywać! Nigdy!
Mina głową kręciła.
— Jeszcześ mało w tym gniłym lochu sieǳiał, kiedy tak mówisz — odparła.
— Grzywny mu zapłacę! Okup dam!
— Ale on i grzywien chce, i ziemi — zawołała Niemka — a życie two e droższe niż

obo e! Co ci po ziemi, gdy w lochu sieǳieć bęǳiesz?
— Nie będę — odparł Przemko. — Niedoczekanie tego pĳanicy, aby nas trzymał

długo. Zna dą się tacy, co się za mnie i za innych upomną.
— Kto? Wszak pobił wszystkich! — wołała Mina.
— On? On pierwszy zbiegł z placu.
— Syna ma lepszego niż sam.
Przemko westchnął ciężko.
— Ziemi chce! — zamruczał. — Ziemi nie dam! Nigdy!
Nie słucha ąc uż go, Mina się kręciła po izbie, stara ąc się ą mieszkalną uczynić. Języ-

kiem niemieckim a śmiałością swą z ludźmi zamkowymi rady sobie dawała przeǳiwnie.
Wchoǳiła i wychoǳiła, nie pyta ąc ich, akby e nikt pytać i bronić tego nie miał pra-
wa. Kazała im sobie przynosić spod zamku, czego potrzebowała, słowem, oswo ona wnet

⁸⁴wschody — ǳiś popr.: schody. [przypis edytorski]
⁸⁵burgrabia (daw.) — zarządca zamku. [przypis edytorski]
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zna dowała się tu ak w domu. Żołdacy ą po korytarzach zaczepiali, odcinała się im dum-
nie, gǳie było potrzeba dawała pieniąǳe, umiała krzyknąć, zakląć ak żołnierskie ǳiecię,
nie bała się nikogo.

Przemkowi nowy duch do piersi wstąpił, ogrzał się, wyciągnął, napił, miał przemówić
do kogo. Nierychło spytał, co się u niego na zamku ǳiało. Niemka ramionami ruszyła.

— Co się tam ma ǳiać⁈ — zawołała. — Na Lignicę cię odbĳać nie pó dą, sił nie ma ą.
Było was kilku na Łysego, a nie zmogliście⁸⁶ go, toć wo ewoda Przedpełk z Petrykiem
się nie porwą na niego!

O żonę nie śmiał książę pytać, czekał aż sama mu coś może powie, akoż Mina ozwała
się:

— Lukierda wasza pono krzyknęła, dowieǳiawszy się, że pan mąż w niewoli, a teraz
rada może, iż się was pozbyła. Zna dą się dworzanie, co ą pocieszą…

Przemko surowo spo rzał na nią.
— Cóż się to krzywisz? — dodała. — Wiadomo to, że dwór męski barǳo tę panią

kocha. Przed nimi słowa na nią bąknąć nie można, gotowi bronić. Na mnie tylko psy
wiesza ą! Przecież księżna tu was ratować nie spieszyła, tylko a…

Naza utrz rano poszła Mina do Dorenowe , którą samą zastała. Łysy z gra kiem, nie Niemiec
odstępu ącym go ani na chwilę, poszedł do Niemców swoich. Lubił się z tym łotrostwem
zabawiać ak dobry towarzysz, słuchać tłustych ich żartów, śmiać się, pić z nimi, a choć
czasem którego, gdy go obraził, zbić kazał albo obwiesić, Niemcy mu tego za złe nie brali.
Włóczęgi te, obce sobie, nie tak się kupy trzymali, by eden zbyt gorąco za drugiego się
u mował. Pół dnia tak czasem w podwórzu albo na wałach, na próżne beczce siadłszy,
gra ka u nóg posaǳiwszy, trawił Łysy mięǳy żołdakami, dopóki mu się za Sonką Do-
renową nie zatęskniło albo drzemać nie zachciało. Naówczas gra ka z sobą ciągnąc, który
go poprzeǳał, na zamek powracał.

Z rana Dorenowa była sama, bo chłopiec e , synalek uż spory, urwisował też mię-
ǳy knechtami. Leżała spoczywa ąc, a niewiasty koło nie ak przy chore choǳiły, bo
sługami otaczać się lubiła, aby za księżnę uchoǳiła. Opryskliwa, sroga, ǳiwaczna, dla
pokazania swe mocy ǳiewki kazała chłostać, a dobrego słowa nikomu nie dała. Naśla-
dowała w tym Łysego, który szyǳił, śmiał się, a nagle potem wściekał, bił i wieszał, gdy
mu inne zabrakło zabawy. Gdy Mina weszła, właśnie trzymała ǳiewkę za kosę, a policzki
e czerwone świadczyły, że podniesiona ręka półksiężne nie próżnowała. Zobaczywszy
obcą, popchnęła sługę i starsze , co obok stała, dała rozkaz, aby ą ochłostano.

W izbie kochanki księżne było dosyć pokaźno, bo się świeżych łupów część e dostała; Pochlebstwo, Prośba
ale niedawno eszcze ściany były odarte, skrzynie wypróżnione, bo przed wo ną wszystko
pozastawiano. Sonka rada była i dumna ze zwycięstwa Łysego, obiecu ącego, że się próżny
skarbiec zapełni. Zmiarkowała⁸⁷ Mina, że kobiecie dumne przypochlebić się trzeba było,
przystąpiła więc do nie z pokorą i wǳięcząc się.

— Wyście tu, miłościwa pani, prawǳiwa księżna — rzekła. — Winnam wam tylko,
że mo ego pana z lochu dobyto, niechże Bóg wam za to zapłaci! Macie dobre, wspaniałe
serce książęce! Wy u Bolesława możecie, co zechcecie!

— Pewnie, że zrobię, co zechcę! — odpowieǳiała, śmie ąc się i podnosząc nieco,
Dorenowa, która włosy piękne, w niełaǳie rozpuszczone zawiązywała.

— A! Jakie wy śliczne włosy macie! — dodała Mina. — Nie ǳiw, że wasz stary głowę
dla takie piękności traci, któż by nie oszalał dla nie !

Sonka uśmiechała się i pyszniła.
— A! Ty! pochlebnico! — mruczała.
— Księżno ty mo a, ciebie by i królową nazwać się goǳiło — ciągnęła dale Niemka

— bądź do końca miłosierną, akeś poczęła! Dopomóż mnie, nieszczęśliwe ! Mnie trzeba
koniecznie mo ego biednego pana wyzwolić!

— O o, to trudno — szepnęła Dorenowa. — To trudno!
— A co dla was trudnego? Jak wy mu się uśmiechniecie i pogłaǳicie pod brodę?
Sonka głową kręciła.

⁸⁶zmóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]
⁸⁷zmiarkować (daw.) — zrozumieć, zorientować się. [przypis edytorski]
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— Ziemi kawałek musi dać — rzekła — nic nie pomoże; na ziemię mó Bolesław
łakomy, bo mu uż e mało zostało. O, ziemi musi dać!

— Ziemia, ziemia! — zawołała Mina. — Co ona warta? Grzywny lepsze.
— Grzywny — rozśmiała się Dorenowa — grzywny dla mnie, a dla niego ziemi

szmat. Za wolność warto zapłacić!
— Grzywny dla was i dla księcia lepsze — mówiła Mina. — Co po ziemi, którą

nieustannie strzec trzeba, a i luǳi pilnować?
— Musi ziemię dać! — potwierǳiła raz eszcze Sonka. — Nic nie pomoże. Zaklął

się Bolesław, że bez ziemi nie puści.
Pochylone ku sobie dwie niewiasty szeptać poczęły, Mina mówna, żywa i śmiała prze-

wagę miała nad otyłą, ociężałą i niezbyt szczebiotliwą Dorenową. Rozstały się przy aźnie
z sobą.

Gdy książę napiły, gra ka wiodąc za sobą i przyśpiewu ąc, do izby powrócił, a Do-
renowę kazał wołać do siebie, przyszła doń wystro ona, pogłaǳiła pod brodę, siadła na
łożu i poczęła za polskim księciem przemawiać.

Książę, choć podpiwszy, edno miał ciągle na ustach:
— Ziemi musi mi dać!
Od tego nie odstępował. Tymczasem, by się pozbyć natrętne , gra kowi, usypia ącemu

ze znużenia, klątwami i groźbami coraz oczy otwierał.
Nie wymogła nic na nim kochanka, bo pomrukiwał ciągle:
— Ziemi i grzywien! Skarbiec u niego bogaty. O ciec skąpy był, na kościoły nie rozdał

wszystkiego. Kaliski stry ek mu przysporzył mienia. Muszą dać!
Sonka namówić chciała, aby się akim tysiącem grzywien dał wykupić, ale Bolesław,

ogromnym kułakiem uderzywszy o krawędź łoża, zaklął się, że bez ziemi nie bęǳie nic.
— Każdy z tych eńców musi mi dać po kawałku! Ani czeski król, ani cesarz nie

pomoże, bo a się ich obu nie bo ę; dam ich pościnać, kiedy w ręku mam, albo głodem
zamorzę!

Głaskała go Sonka próżno, nie dał się ugłaskać.
Wkrótce potem wtoczył się Henryk Otyły, syn Łysego, zwycięzca, któremu o ciec

zawǳięczał książąt niewolę. Krzyknął nań, aby do Przemka szedł, i ozna mił mu, że bez
ziemi się nie uwolni, a i grzywien dopłacić musi. Otyły miał mir⁸⁸ u o ca, a sprawa obu
edną była. Silnie szy i trzeźwie szego umysłu był. Głową potrząsł.

— Słucha cie no, o cze — rzekł powoli. — Dobra rzecz ziemi szmat wziąć i srebra, ale
a bym od Przemka wolał grzywny. Da ci kawał Wielkie Polski, niepokó kupim sobie.
I on, i kaliski będą napadali, tchnąć nam nie daǳą, aby wydrzeć nazad. Ja bym mu okup
sowity kazał dać i puścił do licha.

Sonka potwierǳała.
— Dobrze mówi! Rozum ma!
Ale Rogatka ła ać począł ą i syna; dopiero postrzegłszy, iż się gniewu nie zlękli,

złagodniał.
— Da ziemi czy nie, a żądać trzeba — rzekł. — Mów, że ziemi chcę!
Gra kowi śpiewać kazał i zaświstał nutę, którą on pochwycił.
Otyły z wolna powlókł się do czarne izby. Od owego dnia, gdy ich w bitwie pobrał do Gniew

niewoli, nie wiǳieli się z sobą. Henryk młody był, rycerską ǳielną miał postać, ale przed
czasem się roztył, a o cowskie rozpasanie trochę na nim widać było. Przemko, u rzawszy
go wchoǳącego, zadrgał cały, z ławy się nie podniósł. Gniew zwyciężonego zawrzał mu
w piersi. Henryk powoli szedł ku niemu.

— Ano! — rzekł. — Wysieǳieliście uż pokutę, czas by wam do domu… Młoda
żonka na was czeka! O ciec mnie tu posyła. Chcecie na swobodę? Z niewoli darmo nie
puszcza nikt!

— Okup dam — rzeki Przemko krótko i sucho.
— O ciec ziemi chce — odparł Otyły.
— Ziemi nie dam! — prędko zawołał Przemko. — Będę gnił tu, a o cowizny nie

pokra ę.
Henryk Otyły, choć nie proszony, usiadł przy więźniu na ławie i w boki się u ął.

⁸⁸mir (daw.) — szacunek, poważanie. [przypis edytorski]
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— A ak nazad do lochu wrzucą?
— Wola boża — rzekł Przemko. — Wo na się raz powieǳie, drugi nie. Co utro

bęǳie, nikt nie wie.
Otyły uderzył go po kolanie.
— Co grzywien dacie? — spytał.
Przemko zwrócił się żywo.
— Mów, co chcesz, dam, co mogę.
Zaczął się targ mięǳy nimi. Mina, sto ąc w ciemnym kącie, słuchała z natężoną uwa-

gą. Stanęło na grzywien tysiącu.
— Ślĳcież zaraz do Poznania, aby wam e tu przywieziono, albo za granicę nie puścimy

inacze .
— A rycerskie słowo?
— Eh, eh! Słowo wiatr! — rozśmiał się Otyły. — Srebro na stół!
Wtem Mina niecierpliwa wyrwała się z kąta. U rzawszy ą, Henryk się rozśmiał, bo

o nie pewnie słyszeć musiał, i przypatrywał się ciekawie.
— Po grzywny do Poznania nie potrzeba! — zawołała. — Tysiąc grzywien zna ǳie

się w Lignicy dla polskiego księcia.
Nie tłumacząc się więce , przystąpiła do swo ego pana.
— Gotu cie się do drogi! — rzekła wesoło. — Do utra rana a okup zapłacę.
To mówiąc, chwyciła zasłonę⁸⁹, pas ścisnęła i wybiegła, drzwi za sobą zamyka ąc z ha-

łasem.
Od rana dla wygody przeoǳiała się znów po kobiecemu i pięknie e w tym było.
Henryk Otyły wstał.
— Szatan nie baba — rzekł — ale żeby w Lignicy dla was tysiąc grzywien znalazła,

wierzyć mi się nie chce.
 
W ciągu niewielu goǳin, które na zamku lignickim spęǳiła, Mina się uż dobrze z ludźmi
obeznała. U ąć sobie potrafiła kilku z niemieckie starszyzny, rozmówiła się z kasztelanem
zamkowym, poznała z ochmistrzem, dostała ęzyka od Dorenowe .

Jak we wszystkich miastach polskich i polsko-niemieckich podostatkiem było i w Li- Żyd
gnicy Żydów, którzy wszystkim, a na ochotnie pienięǳmi handlowali. Na nich racho-
wała Mina, że za dobrą lichwę⁹⁰, grzywny dla księcia dostanie.

Dorenowa wspomniała przed nią o bogatym Joelu, kasztelan e mówił o możnym
Juǳie Levi. Na zamku znalazł się wo ak usłużny, stary uż zażyły tu niedołęga, który wisiał
przy Rogatce, choć mu się uż na nic nie zdał, tylko do smagania nieposłuszne dworni⁹¹.
Kulawy na edną nogę, z okiem wybitym, ale silny eszcze Hans ofiarował się Minę do
miasta wieść, pokazać dom Joela i zaprowaǳić do Judy. Z zamku zszedłszy, powiódł ą
krętymi uliczkami, w których gęsto stały dworki różne, tak nieporządnie poustawiane,
żeby tu bez przewodnika nikt nie trafił.

Uliczki pełne były błota i śmiecia, kałuż, przez które gǳieniegǳie rzucona kładka,
chwie ąca się, przeprowaǳała na drugą stronę. Dworki wszystkie były z drzewa, tęgimi
wysokimi parkanami poobwoǳone, bo żołdactwo dokazywało i broiło, musieli się więc
mieszczanie mieć na ostrożności, dobre wrota stawić i parkany mocne.

Na maleńkich placykach widać było gǳieniegǳie szersze szopy z mie ską wagą tar-
gową (miednicą), z atkami⁹², przed którymi wisiały mięsa ćwierci, obuwie, pasy i oǳie-
że. Na okiennicach wysta ących nieco leżały chleby, stały misy i żywność wszelka. Spod
nich wyglądała czasem głowa stare baby lub mężczyzna w czapce wysokie . Uboga lud-
ność snu ąca się z rzadka niewiele się stro em i pozorem⁹³ od wie skie różniła. W kilku
szynkach piwnych i miodowych słychać było pobrzęku ącą muzykę i okrzyki pĳanych
żołnierzy Niemców, których tu pełno było wszęǳie. Tych sporo, śpiewa ąc, włóczyło się
i w ulicach.

⁸⁹zasłona — tu: chustka na głowie, zasłania ąca też część twarzy. [przypis edytorski]
⁹⁰lichwa — pożyczka na procent, tu: procent. [przypis edytorski]
⁹¹dwornia (daw.) — służba dworska. [przypis edytorski]
⁹²jatka (daw.) — rzeźnia. [przypis edytorski]
⁹³pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
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Kulawy Hans prowaǳił i prowaǳił tak daleko, że się aż sprzykrzyło niecierpliwe
ǳiewczynie, ale co się obe rzała ku niemu, naprzód wskazywał i tak dowlekli się aż do
dworku ku wałom przypartego, ponad którym para drzew starych szeroko się rozpoście-
rała. Tu parkany mocnie sze eszcze były niż po innych zagrodach, brama dębowa ciężka,
furta i okno nad nią ak po zamkach. Zakołatał Hans i zakrzyczał, aż nierychło coś su-
nąc się i chlapiąc ku furcie przybliżyło. Ciężka rozmowa trwała znów długo, nim, zamiast Żyd
wpuścić do środka, nie wysunął się z furty człek chudy, mały, na pół zgięty, ubogo oǳia-
ny, brudny, z rzadką brodą siwą, którą białymi, kościstymi palcami przebierał.

Nie miał on ani owe czapki rogate , którą kazano się naówczas Żydom oǳnaczać, ani
po lewe stronie zwierzchnie sukni na piersi kółka czerwonego, akie synody⁹⁴ Żydom
nosić nakazywały dla oǳnaczenia ich od chrześcĳan, z którymi poufałe obcowanie było
im wzbronione. Sama twarz starego zdraǳała pochoǳenie wschodnie. Garbaty nos, oczy
ak węgiel czarne, cały kró fiz ognomii⁹⁵ był obcy, ni słowiański, ani niemiecki. Żyd zaraz
się cofnąć chciał nazad do domu, gdy Mina, za rękaw wiszący schwyciwszy go, zawołała:
— Przychoǳę do was od polskiego księcia Przemka, który tu sieǳi w niewoli. Możecie
u niego zarobić wiele!

Z niedowierzaniem wpatrzył się w nią stary i cmoknął. Miało to znaczyć, że zarobku
nikt nie odpycha.

— Nu — rzekł cicho — nu?
Mina mówiła dale żywo, lęka ąc się, aby e nie uszedł, bo się ciągle na furtę oglądał.
— Książę się musi z te niewoli przeklęte wykupić, pienięǳy mu potrzeba dużo,

potrzeba prędko. W Poznaniu est ich dosyć, ale słać nie czas. Kto mu e zaraz da, dostanie
dobrą nagrodę.

Juda patrzył na mówiącą, akby chciał ą na wskroś prze rzeć.
— Tysiąc grzywien srebra potrzeba! — dodała żywo.
Usłyszawszy to, Juda pochwycił się za głowę i za długie dwa z obu e strony zwieszone

siwych włosów skręty.
— Któż taką straszną sumę pienięǳy mieć może! — zabełkotał.
Kulawy Hans, który się przysłuchiwał, uderzył go po ramieniu i rozśmiał się. Juda

drgnął i cofnął się.
— Kto mu pienięǳy da — mówiła Mina — po eǳie razem z księciem, odbierze

swo e i dostanie nagrodę, nagrodę dobrą!
— Tysiąc grzywien! — powtórzył Żyd zadumany. — Skąd wziąć tyle srebra! Zbierać

trzeba, choǳić trzeba, żebrać trzeba! Tysiąc grzywien! Dla naszego księcia! Ten bęǳie
każdą grzywnę brakować⁹⁶, każdy grosz ważyć, patrzeć, czy on i gǳie bity. Srebro pró-
bować!

— Nagroda bęǳie książęca! — dodała Mina niecierpliwie.
Nastąpiła chwila milczenia i namysłu. Oczyma Juda pytał o tę nagrodę, zdawał się

wątpić o nie , a razem⁹⁷ e pożądać. Mina nalegała, ażeby eżeli chce, sam nagrodę ozna-
czył. Pilno e było. Juda patrzał w ziemię, zżymał plecami. Wszystko to odbywało się
pod wrotami, a choć układy przeciągnęły się, Juda nie miał ochoty wprowaǳić niewia-
sty nieznane do wnętrza. Hans, któremu noga zbolała, sparłszy o furtę, stękał.

ǲiewczyna po raz drugi domagała się o warunki. Żyd westchnął ciężko, zaprzysiągł,
że takich pienięǳy nie ma i nigdy ich nie miał w życiu, musiałby e chyba ściągać, szukać,
pożyczać — a i tak w całe Lignicy o tysiąc grzywien trudno było.

Mówiąc to, ednak nie odchoǳił, nie zrywał rozmowy.
— Hans — zawołała zniecierpliwiona Mina zwraca ąc się do żołnierza — prowadź

mnie do Joela!
Usłyszawszy to imię, Juda drgnął, zrobił minę pogardliwą.
— A! Tak, tak! — zamruczał. — Idźcie do Joela! Idźcie! Czemu nie? On wam ze

dwaǳieścia grzywien wyszuka! Pewnie! Joel! Czemu nie! U niego pieniąǳe rosną ak
grzyby! Idźcie do Joela!

Mina ruszyła się z mie sca, Żyd śmiał się.

⁹⁴synod — z azd duchowieństwa pode mu ącego decyz e w sprawach kościelnych. [przypis edytorski]
⁹⁵fizjognomia (daw.) — twarz. [przypis edytorski]
⁹⁶brakować (daw.) — tu: sprawǳać wagę (z obawy przed fałszerstwem). [przypis edytorski]
⁹⁷razem (daw.) — naraz, ednocześnie. [przypis edytorski]
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— Nie mam czasu do stracenia! — zawołała.
— Tysiąc grzywien z palca wyłamać! — odezwał się Juda. — Na całą Lignicę tyle

grzywien nie znaleźć! Na zamku u księcia dawno uż dwuǳiestu nie wiǳiano!
Mina uż odchoǳić miała, gdy Juda z lekka ą za suknię pociągnąwszy, oczyma Hansa

ukazał. Zrozumiawszy to, ǳiewczyna dobyła z kieszeni kilka sztuczek drobnych pienięǳy.
— Idźcie sobie gǳie na piwo, słabe noǳe wasze odpocząć — rzekła. — Ja się tu

z nim poraǳę, a przy dźcie po mnie!
Rad groszom, które rzadko widywał, a i piwu niemnie , bo e lubił, Hans żywo się

ruszył, zagroziwszy Żydowi na odchodnym, aby niewieście nic się tu złego nie stało.
Po ode ściu starego ciury⁹⁸, Juda wprowaǳił Minę do zagrody, powiódł ą podsieniami

krytymi w głąb i izbę otworzył. Mina znalazła w nie dwóch w czapkach na głowach
sieǳących niemłodych luǳi, ciekawymi mierzących ą oczyma. Gospodarz prędko do
nich coś mówić zaczął i wprzód, nim z Miną zagaił rozmowę, pilno a żywo naraǳać się
zdał z nimi.

ǲiewczyna domyślać się mogła, że się mięǳy sobą układali o coś, nie zgaǳali, sprze-
czali i na nowo zbliżyć usiłowali. Je pilno było, lecz ile razy chciała zagadnąć Judę, dawał
e znak, aby czekała. W izbie nie było nic, proste ławy i stół, a u ściany za zasłoną akby
zwitki czy księgi. Świecznik mosiężny ǳiwacznego kształtu wisiał u pułapu.

Rozmowa trzech Żydów trwała dość długo, nareszcie eden z nich wyszedł pośpiesz-
nie, a gospodarz do Miny się zbliżył. Zapowieǳiał e , że grzywny z wielką biedą znaleźć
się mogą, ale pismo na nie pod pieczęcią książę bęǳie musiał dać do podskarbiego i pół-
tora sta grzywien nagrody i kopę⁹⁹ kun¹⁰⁰, i sukna postaw¹⁰¹ i… Różne były dodatki.

Mina ani mówić długo, ani się chciała targować, gotową była przystać na wszystko,
przy mowała warunki, a Juda coraz nowe dokładał. Na koniec ozna mił, że pienięǳy utro
dać nie może, bo e zbierać musi. ǲiewczyna pogniewała się, Juda złagodniał i po długich
a nudnych sporach z nim, wybiegła nareszcie. Hans śpiący czekał na nią w bramie. Sieǳiał
na ziemi plecami o parkan oparty. Spieszyła na zamek triumfu ąca i szczęśliwa.

Tymczasem Juda inną drogą przemykał się na zamek także do Dorenowe , z którą był Pieniąǳ
w dobrych stosunkach. Szło mu o to, ażeby książę, który mu kilkaset grzywien zawinił,
pozwolił e strącić w wypłacie. Ofiarował za to ulubienicy pierścień, lecz Łysy na pierwsze
o tym wspomnienie, by miał dług swó płacić, zaklął się, że pręǳe Żyda powiesić każe,
niż mu edną odda grzywnę.

Mina Przemkowi wiadomość pociesza ącą przyniosła śmie ąca się i dumna.
— Patrz — zawołała — kto z nich o tobie pamiętał! Kto by to zrobił dla ciebie? Mnie,

nie komu, winien bęǳiesz swobodę!
Przemko ściskał ą wǳięczny i uradowany, chciał się edne goǳiny stąd wyzwolić,

ale czekać było potrzeba, aż się grzywny zbiorą. Juda zaś zwlekał umyślnie, aby pokazać, że
niełatwo o nie było. Łysy cieszył się, iż grosza dostanie, którego zawsze łaknął, gra kowi
swemu rozkazu ąc grać i śpiewać wesoło, gdy sam, śwista ąc, popĳał.

Naza utrz rano Judy długo nie było, a przyszedłszy, klechę z sobą przyprowaǳił na-
przód dla spisania karty, na które Przemko miał swą pieczęć przyłożyć. Pismo łacińskie
musiano Juǳie tłumaczyć i pokazywać, gǳie co stało, aż zawierzył, iż pergamin tak, ak
chciał, był spisany. Przemko grzywien brać ani liczyć nie chciał, kazał e wprost do Łyse-
go nieść i płacić. Tu uż Henryk Otyły, Dorenowa i kilku starszych urzędników czekali
chciwie na pieniąǳe. Nie barǳo ochotnie Juda się poniósł z nimi.

Łysy byłby pewnie trudności robił o każdą sztukę i wagę, gdyby na gwałt nie potrze-
bował tego zasiłku. Widok pożądanego srebra rozbroił go. Nie da ąc tknąć ani synowi,
ani temu, który się u niego podskarbim nazywał, sam worki do łóżka pościągał i pocho-
wał e śmie ąc się, drżąc, Żyda ła ąc, Sonkę cału ąc, dolewa ąc do kubka, a grać rozkazu ąc
na schwał.

Razem z Przemkiem, co było na zamku polskiego rycerstwa, uwolnionym być miało;
radość więc i ruch w podwórcu był wielki, gdy eńcom o tym ozna mia ąc, puszczono ich

⁹⁸ciura (daw.) — sługa w obozie wo skowym. [przypis edytorski]
⁹⁹kopa (daw.) —  sztuk. [przypis edytorski]

¹⁰⁰kuny — choǳi o skóry kun. [przypis edytorski]
¹⁰¹sukna postaw — zwó sukna. [przypis edytorski]
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na swobodę. Nieświetny ednak wcale orszak miał towarzyszyć powraca ącemu do Pozna-
nia księciu. Ci, co stamtąd wy eżdżali we zbro ach kosztownych, z przyborem rycerskim,
odarci ze wszystkiego, ledwie łachmanami okryci wyszli z rąk zwycięzcy. Nikt lepie nad
wo aków Łysego do gzła¹⁰² oǳierać nie umiał. Nie wyprosił się tam nikt. Ziemianie za-
możni szli teraz ak żebracy w opończach, które im z łaski rzucono. O konie też swe nie
śmieli się upominać. Dla księcia na lepszego wierzchowca spod czelaǳi, która z Miną
przybyła, wybrano. Inni u mieszczan i żołnierzy marchy¹⁰³ pokupowali na porękę, bo
grosza nie mieli.

Choć późno uż było, gdy wszyscy więźniowie stanęli do drogi gotowi, Przemko chciał
zaraz echać stąd precz, Łysy dopominał się, aby z nim przepił na zgodę. Trzeba było
przystać na to. Upokorzony, blady wszedł do izby Przemko. Łysy, ak zawsze, leżał na
swym barłogu, Sonkę ma ąc po edne stronie, gęślarza po drugie , wesół aż do szaleństwa
i na pół pĳany. Zobaczywszy księcia, pierwszy mu się pokłonił.

— Zgoda z wami! — krzyknął. — Zgoda! Ale drugim się takimi blaszkami i łubinami
lada akimi wykupić nie dam. Szczęście masz, że Sonka i Henryk wstawili się za tobą.
Nie waż-że się drugi raz przeciw mnie, bo źle bęǳie!

Przemko mruknął coś niewyraźnego, a wtem mu kubek podano. Łysy rękę wyciągnął,
aby potrącić z nim o swó , z którego się wylewało, bo się trząsł cały.

— ǲiewkę masz dobrą — odezwał się — hę, i niczego, a wszelako ona mo e nie
równa. Patrz no, co to za kąsek!

I pod brodę ą u ąwszy, podniósł Dorenowe twarz, aby się e lepie mógł przypatrzeć.
Nie zawstyǳiła się byna mnie pyszniąca się sobą niewiasta i śmiała zalotnie. Gęślarz po-
czął śpiewać pieśń, ułożoną na pochwałę książęce kochanki. Wesołość ta bezwstydna
męczyła Przemka, który rad by się był co na pręǳe stąd uwolnić. Odezwał się więc do
Łysego:

— Pozwólcie mi was pożegnać, boć mi do domu spocząć pilno. Dosyćem się po
niewoli u was w Lignicy wysieǳiał!

— To edź! Jedź z Bogiem! — odparł Rogatka. — Pamięta tylko drugi raz mi w ręce
nie wpadnĳ, bo skórę zedrę!

Zaczął się śmiać. Przemka groźba oburzyła.
— Wyście bezpiecznie si od nas — mruknął — bo spod Skorolca zawczasuście ze-

mknęli!
Łysemu ǳiko zaświeciły oczy.
— E , ty! — wrzasnął. — Jeszczem ci a buty nie przytarł⁈
Sonka, głaszcząc go, ułagoǳiła, głową tylko wahał.
— Zmyka że i ty lepie drugim razem! — zawołał. — Mnie tam staremu nie było co

robić, kiedym syna pewny był!
Książę się skłonił. Szeroką dłoń tłustą i nabrzmiałą wyciągnął doń Łysy, ścisnęli ręce

i tak się rozstali. W podwórcu luǳie i konie uż stały. Przemkowi, gdy swoich zobaczył tak
nęǳnych, poranionych, odartych, łza się zakręciła w oku. Skinął na nich, nie przemówili
nawet do siebie, bo dokoła ćma¹⁰⁴ ciurów obiegła ich, przedrwiewa ąc z tego orszaku tak
nęǳnego. Co konie starczyły, pospieszył Przemko z lignickiego zamku, a gdy od wrót
od echali dale w pole, dopiero swobodnie odetchnął, obe rzał się za siebie, a z oblicza
mu znać było, że o zemście myślał.

Dniem i nocą, przerzyna ąc się przez kra w większe części spustoszony, spieszył książę
do Poznania, gǳie się go wcale nie spoǳiewano eszcze. Wo ewoda i starszyzna więce
rachowali na kaliskiego księcia niż na inne środki oswoboǳenia i zdumienie było wielkie,
gdy się ednego ranka Przemko u wrót ukazał. Po zamku rozległo się wołanie, wybiegli,
kto żył. Mina, która wyzwoliła swego pana, echała obok niego, kryć się nie myśląc.
W edne chwili podwórca się niewiastami, czelaǳią, ludem napełniły.

Orcha dała znać Lukierǳie, która pod wrażeniem akimś, e same niezrozumiałym,
wybiegła też na męża spotkanie. Zsiada ąc z konia u rzał ą sto ącą, zarumienioną nieco,
z podniesionymi ku sobie rękami. Wzruszoną była, łzy e ciekły. Przemko postrzegł to, ale
oznaka przywiązania nie dotknęła go. Nierychło, wszystkich obǳieliwszy powitaniami,

¹⁰²gzło (daw.) — koszula. [przypis edytorski]
¹⁰³marcha (z niem.) — szkapa. [przypis edytorski]
¹⁰⁴ćma (daw.) — tłum. [przypis edytorski]
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przystąpił do Lukierdy. Wyraźnie okazana oziębłość miała czas e serce ostuǳić, cofnęła
się zawstyǳona ku drzwiom, a gdy książę zbliżył się do nie , witała go uż tak zmięszana
i nieśmiała, ak dawnie .

Tymczasem ci, co z księciem wrócili, rozpowiadali ciekawym, kto go i ak uwolnił,
komu był winien, że go dłuże w gniłym lochu nie więziono. Mina urosła w oczach wszyst-
kich, i ci, co e cierpieć nie mogli, wǳięczni byli poǳiwia ąc, ak śmiało i szczęśliwie
sobie poczęła.

Przemko, powróciwszy swobodny, uż tylko gniewem wrzał i odgrażał się zemstą
na Łysego. Wieczorem duchowni, panowie, ziemianie bliżsi, do których doszła wieść
o powrocie, zbiegli się na powitanie pana, który ho nie i wesoło gości przy mował. Roz-
powiadano sobie o te bitwie, w które książę ze swymi siłami bił się na ǳielnie i temu
właśnie winien był, że, w środek nieprzy aciela zapęǳiwszy się, został przezeń otoczo-
ny. Świadczyli uwolnieni, że rycerstwo polskie walczyło ǳielnie, a Niemcy mu nawet
sprawiedliwość oddawali.

Przy te wieczorne uczcie Lukierdy uż nie było. Zamknięta z Orchą płakała nad sobą
i nad tym przy ęciem pogardliwym, akiego od męża wobec dworu całego doznała. Dla
zwiększenia eszcze e smutku wpadła złośliwa Bertocha z opowiadaniem gadatliwym
i pełnym pochwał dla Miny, która dla pana swego nie wahała się na koń wsiąść i z Łysym
zbó em ząb za ząb się u adać. Sławiła ą i przywiązanie e do księcia, aby Lukierǳie gorzkie
łzy wycisnąć. Orcha w końcu, oburzona, musiała napastliwą wypchnąć gwałtem za drzwi.
Zostawszy same, na nowo płakać zaczęły.

— Mnie tu uż nie żyć, mnie tu nie wyżyć! — łkała Lukierda. — Jam tu i sługi
niewarta. Urąga mi się czeladź, wyśmiewa ą się ǳiewki, mąż garǳi. Gdybym skrzydła
miała, poleciałabym stąd precz, a, precz! Poszłabym, gdybym mogła, pieszo do ǳiada, na
świata koniec, do ubogie akie chaty, byle spokó znaleźć i sromu nie znosić!

Orcha tuliła ą, ale słów na pociechę brakło. Lata nie przynosiły nic oprócz nowych Niebezpieczeństwo
boleści. Maleńka tylko garstka luǳi litościwszych szanowała i bolała nad biedną. Do tych
należał Zaręba z nieodstępnym druhem Nałęczem. Oba oni, choć chcieliby byli zbliżyć
się do księżne , aby e w czym posłużyć i przynieść pociechę aką, lękali się na siebie i na
nią ściągnąć oczów. Bertosze tylko tego było potrzeba, aby Lukierdę o co obwinić mogła.

Gotową była drzwi im otworzyć, wprowaǳić, pośredniczyć, aby zaskarżyć i zgubić.
Zaręba, który od pierwsze chwili, gdy ą u rzał, gorąco był w księżnie rozmiłowany,

choć się z tego nie zwierzał nikomu oprócz Nałęcza, nie śmiał się zbliżyć do nie , Orchy
nawet unika ąc i śleǳąc tylko z daleka lub przez drugich podszeptu ąc przestrogi. Zręczny
dosyć, nie da ąc znać po sobie, iż księżnę miał na myśli ciągle, posługiwał się tak innymi,
aby e dopomóc, sam zawsze kry ąc się za nich.

Orcha edna domyślała się w nim te życzliwości i rada była, że się choć edna dusza
przy azna znalazła na dworze, ale i ona z obawy posąǳeń unikała Zaręby. Prawie cały
dwór zresztą trzymał z Bertochą i Miną, które go sobie różnie u mować umiały. Spisek
na pozbycie się zawaǳa ące wszystkim piastunki do rzewał. Mina zapowiadała od dawna,
że ona się na służbę do księżne dostać musi. Mówiąc to, mrugała oczyma i dawała poznać,
ak służyć e bęǳie. Kilka razy uż o to księcia zagadywała.

— Co a mam sieǳieć w ǳiurze akie ś, kry ąc się na zamku! Czemu bym nie mogła
przy księżnie być i z nią razem? Nie potrzebowałbyś do mnie się wykradać po kry omu!

Książę nie odpowiadał na to. Lękał się stry a Bolesława i bystrego oka ego i luǳi,
co mu o wszystkim donosili. Stry sam i przez duchownych napominał go razy kilka
o Lukierdę. Dopóki on żyw był, musiano ą szanować i oszczęǳać, bo stary stawał w e
obronie. Z ego porady i ramienia dostał się na dwór Przemysława lektor (pater spiritu-
alis¹⁰⁵) ksiąǳ Teodoryk, człowiek uczony, gładki, przypodobać się umie ący. Ten miał,
zyskawszy serce księcia, prowaǳić go na lepsze drogi. Wybór człowieka zdawał się barǳo
szczęśliwy. Mistrz Teodoryk z Włoch powracał, umiał wiele, nad wszystko przypodobać
się, komu tylko chciał. Uczonością zyskiwał sobie duchownych, uprze mością ziemian,
łatwością w obe ściu się z nim samego Przemka, któremu czytywał niekiedy, dobiera-
ąc rzeczy takich, aby go one rozrywały. W sprawach sumienia nie był też surowym do
zbytku, wiele rzeczy nie wiǳiał, gdy nie było potrzeba.

¹⁰⁵pater spiritualis (łac.) — o ciec duchowny. [przypis edytorski]

   Pogrobek 



Ambitny i wysoko patrzący, choć Niemcem był, a naówczas uż cuǳoziemcy się rza-
ǳie na wyższe dosto eństwa kościelne dostawali, i ęzyka kra owego się nauczył, i umiał
niemal za Polaka uchoǳić. Choć kra u nie lubił, choć do Niemiec wzdychał, nie wy-
rwało mu się nigdy, co by go zdraǳić mogło. Obłuda w pozornie sze szaty nie mogła się
przybrać. Kochali go wszyscy, winszu ąc panu, że takiego o ca duchownego pozyskał.

W obcowaniu też na milszym był człowiekiem; zawsze wesół, gniewać się nie umiał,
nikomu nie okazywał niechęci, żadnego uczynku ostro nie zganił, każdy wytłumaczyć
umiał. Zdawał się samą miłością ewangeliczną. Piękne postawy, twarzy uroǳiwe , ma-
łych ustek ledwie widocznych, na częście uśmiechniętych, oǳiany starannie, do wszel-
kich usług gotowy, nie wzdragał się za kapelanów mszy czytać, za księǳa Tylona pisarza
kaligrafować, dla gości zabawienia do stołu usiąść i w poselstwie pó ść, choćby na przy-
krze szym było.

Księciu Bolesławowi zdało się, że człowiek tak łagodny na Przemka wpłynie, z którym
siłą nic się uczynić nie dawało. Ksiąǳ Teodoryk posłannictwa swego pod ął się ochotnie,
na dworze się rozgościł i wszystkich rychło ednał sobie. Potrafił Miny nawet nie ura-
zić, uda ąc akoby nie wieǳiał, kim była, Bertochę sobie pozyskać, Orchę przekonać, że
księżne życzył dobrze i bolał nad e losem, spoǳiewa ąc się polepszenia ego. Po cichu
tłumaczył e to, że dla dobra Lukierdy nie goǳiło mu się zbyt awnie brać e stronę.
Po kry omu i cicho przestrzegał, gdy co groziło. W ciągu kilku miesięcy zdawał się być
ednym z na większych mocarzy na dworze. Nikt się bez niego obe ść nie mógł, chwalili
go wszyscy, on też każdego.

Po powrocie księcia on pierwszy przyszedł, Bogu ǳięki składa ąc, iż dobrego pana
wyzwolił. Opowiadał potem, ak wszyscy tu łzy leli po nim, modląc się za ego oswobo-
ǳenie, ile mszy na tę intenc ę odprawiało się w zamkowym kościele, ak lud pospolity
ęczał itp. O Minie, która tego wyzwolenia narzęǳiem była, nie wspomniał wcale ks.
Teodoryk, bo nigdy o nie nie mówił z księciem. Przemko w zapale pierwsze chwili na-
pomknął otwarcie, iż e był winien uwolnienie, czego Teodoryk zdawał się nie rozumieć.
Wyrwało mu się też akieś wyrażenie o Lukierǳie niepochlebne, ale i to przeszło nie
posłyszane przez o ca duchownego.

Teraz położenie lektora coraz się trudnie szym stawało, Bolesław kaliski nalegał nań,
aby powagą swą prze ednał i zbliżył małżonków. Ksiąǳ Teodoryk szeptał, że to wymagało
czasu. Nie czynił nic. W kilka dni po rozmowie z nim, Przemko znowu na Lukierdę rzucił
słowo niechętne. Lektor westchnął.

— Miłościwy Panie, księżne o nic obwinić nie można — rzekł. — W otoczeniu e
bliże sto ące osoby wpływ może na nią ma ą niedobry. Można by spróbować sługi e
odmienić?

— Jedną starą piastunkę chciałbym oddalić — odezwał się książę. — Ta ą od wszyst-
kich odstręcza, o Szczecinie prawiąc i karmiąc w nie tęsknotę. Ale tak czy inacze oto-
czona, nigdy mi ona przychylną nie bęǳie — dodał Przemko.

Ksiąǳ Teodoryk ośmielił się temu zaprzeczyć.
— Serca a od nie nie potrzebu ę — rzekł książę — lecz nie chcę, by luǳie roz-

powiadali, żem e niemiły. Piastunka stara nad e losem bole e, druǳy ą też ma ą za
nieszczęśliwą. Wygnać babę potrzeba.

— Miłościwy Panie — szepnął ksiąǳ Teodoryk — wypęǳić ą, aby po świecie nosiła,
co w domu zostać powinno, zły sposób. Chyba sowicie obdarzoną oddalić, aby wǳięczną
być musiała.

Książę przerwał niemiłą rozmowę. Wieczorem u Bertochy głośno uż mówiono i cie-
szono się z tego, że Orcha precz pó ść musi. Zaniosła wiadomość tę do Miny przy aciółka.

— Na mie sce piastunki a tam pó dę! — zawołała Mina żywo. — Stru ę e tak życie,
że się łzami udusi. Ona tu niepotrzebna!

Dwie kobiety naraǳać się poczęły nad przyszłością. Przemka potrzeba było do reszty
od nie odstręczyć — a potem…

— Może Mszczu pomorski żyć z mniszką Fulką — wołała Mina — Łysy trzyma
Dorenową, nic im nikt nie śmie rzec! Czemu by Przemko nie miał żyć ze mną⁈
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Z niewoli u Rogatki wróciwszy, Przemko lat kilka spoczywał, zemstę w sobie karmiąc
i stara ąc się wzmóc w siły. Gdy w niewieścich komnatach baby przeciw nieszczęśliwe
Lukierǳie spiski knowały, książę, zupełnie dla nie zobo ętniały, myślał o czym innym.
Żony nie widywał prawie.

Chociaż wygnanie Orchy postanowione się zdawało i Bertocha o nie nalegała, książę
nie wydał rozkazu i wszystko po staremu zostało. Obawiał się może skarg żony i poróżnie-
nia z e roǳiną, zwłaszcza z Mszczu em, który mu się uż wówczas obiecywał odkazać¹⁰⁶
Pomorze, a nawet ze stry em, u mu ącym się za Lukierdę.

Lata upływały na tym męczeństwie powolnym biedne ofiary, a Przemysław nie zda-
wał się ani go wiǳieć, ani dbać o nie. On i Bolesław marzyli o ednym, o wielkim pań-
stwie, które dla Przemka się przepowiadało. Obok te myśli zaprząta ące ich, czymże były
domowe niesnaski i swary niewieście!

W następnych latach Bolesław Pobożny zlecił synowcowi strzec swo ą ǳielnicę, wy-
choǳąc przeciw nienawistnym Brandeburczykom, Ottonowi Długiemu, który mu ziemię
wyǳierał, a sam do Czech i do cesarstwa ciągnął. Wprędce potem zmarł w Kaliszu ów
Bolesław, co mu był opiekunem i drugim o cem, a ǳielnicę swą, umiera ąc przekazał.
Było to pierwsze wzmożenie się, wzrost potęgi Przemysława. Jolanta, wdowa po księciu
starym, pospieszyła do siostry Kingi, aby z nią razem resztę życia spęǳić w spoko nym
klasztorze.

Po śmierci stry a Przemko się uczuł swobodnie szy. Do rzewał też i duma a chęć
wielkiego panowania w nim rosła. Przewidywał uż chwilę, gdy bęǳie na silnie szym
z polskich książąt; inni się coraz rozrabiali, emu przypadły osierocone ǳielnice. Nim się
ednak ziściły te naǳie e, Przemko raz eszcze miał być wystawianym na ciężką próbę,
padłszy ofiarą tych rozbo ów książęcych i zdrad, które naówczas były chlebem powsze-
dnim.

Cioteczny brat ego, z siostry o ca uroǳony, Henryk, którego akby na szyderstwo
Prawym i poczciwym zwano (Probus), poszedł w ślady Rogatki i innych swych powino-
watych. Pod pozorem wspólne narady dla oparcia się nieprzy acielowi zaprosił wszystkich
książąt do Baryczy.

Gdy wezwanie to przyszło do Poznania, Przemko bez namysłu do drogi się kazał
sposobić. Świetnie i pańsko, ak zawsze, chciał wystąpić. Beniamin, ówczesny wo ewoda
poznański, Tomisław kasztelan, pamiętni nieraz wypróbowane złe wiary książąt śląskich,
podróż tę odraǳali. Nad echał za nimi i Teodoryk, i Wincenty kanclerz poznański, pro-
sząc pana, aby się wymówił od z azdu w Baryczy. Naleganie to właśnie Przemkowi, który
wolę swą chciał utrzymać, a nieustraszonym się okazać, nie było do smaku.

— Zaprawdę — rzekł — są to babskie strachy! Jesteśmy z Henrykiem w powino-
wactwie i przy aźni, nicem mu nie winien. Dlaczego bym a nie miał echać, gdy inni
adą?

— Wątpliwa to, czy się tam inni udaǳą — odparł wo ewoda. — Ślązakom nikt nie
wierzy. Nie przebiera ą oni w środkach, dali dowody tego, iż zdraǳić dla nich niczym,
byle coś zyskać na zdraǳie.

Książę się śmiał z przestróg. Obawy zdawały mu się płonne. Postanowił echać do
Baryczy i odwieść się nie dał od tego. Co na ǳielnie sze rycerstwo i na świetnie szy dwór
wyznaczył do swego boku. Zaręba i Nałęcz echali z drugimi, choć pierwszemu w podróż
się wybierać nie barǳo chciało. Od owego turnie u, a potem zniechęcony do księcia tym,
że się źle z żoną obchoǳił, Zaręba coraz się na niego dąsał więce .

Bertocha i Mina, dowieǳiawszy się o podróży księcia, zmawiały się uż, aby z nie
korzysta ąc, nienawistne pozbyć Orchy. Zaręba pilno przez ǳiewczęta wywiadu ący się
o tym, co się na dworze Lukierdy ǳiało, miał uż przeczucie, iż się tam zamach akiś
przeciw nie gotował. Pragnął zostać na straży, aby zapobiec temu. Gdy mu zapowieǳiano,
by się do drogi gotował, przy ął to niechętnie i szedł sam do księcia wymawiać się od
podróży.

¹⁰⁶odkazać (daw.) — przekazać. [przypis edytorski]
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Przemko czuł dawno niechęć ego ku sobie, choć e niczemu innemu nie przypisywał,
tylko turnie owi. Dumnym był nadto, aby się go starał prze ednać. Gdy dosyć niezręcznie
Zaręba się począł niedobrym zdrowiem i niepokaźnym koniem wymawiać, książę spo rzał
nań ostro i rzekł:

— Rozkaz dany nie może być zmieniony. Służba u mnie posłuszną być musi!
Nie rzekłszy słowa, oddalił się Zaręba, bo wyboru nie było, lub dwór porzucić, czego

nie chciał, albo wolę pana spełnić. Rozpacza ąc prawie, stanął przed druhem Nałęczem
czeka ącym, co przyniesie z posłuchania.

— Na złość mi echać z sobą każe — odezwał się. — Rady nie ma na to. A te baby
coś knu ą i mo e pani krzywdę akąś wyrząǳą, tegom pewny. Gdybym tu był… Kto wie?
Nie dopuściłbym może. Dałbym życia kawał, aby tu pozostać!

Nałęcz, nie barǳo wierząc w przeczucia, uśmiechał się.
— Tobie bo się roi zawsze coś z te głupie miłości, która ci się na nic nie zdała —

rzekł. — Ileż to lat te baby coś knu ą, a ty podglądasz, przecież nic nie zrobiły. Pana się
bo ą, bo choć e nie kocha, a krzywdy wyrząǳić nie da. Boda i Minie.

— On, on! — przerwał Zaręba. — Ja go lepie znam niż ty. Gdy się co stanie, słowa
nie powie. A co ona go obchoǳi! Dawnie się na stry a oglądał, ǳiś rad by może pozbyć
się te , aby sobie szukać królówne ! Pochlebcy mu w to dmą, że mógłby i cesarską ǳiewkę
zaślubić.

Posprzeczali się z Nałęczem, który nie wierzył niczemu, a Zaręba przy swoim stał, iż
coś złego się gotu e. Wybrali się naza utrz, raǳi czy nie, z księciem do Baryczy, pocztem
wielkim i wspaniałym.

Tegoż wieczora, ledwie księcia nie stało, mięǳy babami w istocie żywa się krzątani-
na akaś ta emnicza poczęła. Bertocha latała do Miny, luǳi akichś kry omo na zamek
sprowaǳono, przygotowania akieś czyniono niezwykłe. Nad wieczór sieǳiała w izbach
swych księżna Lukierda, zaniepoko ona nieco wy azdem małżonka. Chociaż rzadko go
u siebie widywała, bytność ego na zamku była dla nie ręko mią¹⁰⁷ bezpieczeństwa; czuła,
że w ego obecności żaden gwałt popełnionym być nie może, a do tego uż przyszło, że
się i przemocy obawiała. Bertocha coraz zuchwalszą się stawała, odgrażała się i szyǳiła
awnie. Ze starą Orchą gryzły się i ła ały wobec księżne .

Wśród te pustki i ciszy na zamku pod wieczór trwoga akaś ogarnęła ą, stare Orsze
na chwilę oddalać się od siebie nie pozwoliła. Piastunka na próżno uspokoić się ą i ro-
zerwać piosenkami ulubionymi starała. Po wieczerzy księżna rozpoczęła w swo e izbie
modlitwy, Orcha wysunęła się na chwilę, ak mówiła. Łzawe to było nabożeństwo nie-
szczęśliwe sieroty, skazane na samotność wśród wrogów. Trwało ono zwykle długo, a po
nim księżna, doczekawszy piastunki, szła do łoża. Orcha u nóg e miała posłanie i nie
opuszczała nigdy.

Dnia tego modlitwa trwała może dłuże niż innych, noc uż była, gdy Lukierda wstała
i zǳiwiona postrzegła, że piastunki eszcze nie było. Goǳina, o które wracała, przeszła
dawno, księżna niespoko na wychyliła się na podsienia. Tu gromadka niewiast stała około
Bertochy, akby na coś czekała. Lukierda, nierada oǳywać się do nich, nie zapytawszy
o nic, drzwi zamknęła, czekała. Orchy nie było. Noc uż była późna. Weszła nareszcie
Bertocha z miną zuchwałą, nadętą.

— Cóż to pani do snu nie iǳie? — zapytała.
— Orchy nie ma — drżącym głosem odpowieǳiała Lukierda.
— Albo to bez nie posługi brak! Ona przecież nie edna! — burknęła Niemka.
— A gǳież ona est?
— Albo a za nią choǳę? Czy a wiem? Ona mnie, a się e nie pytam.
Obawa coraz rosła większa. Zapłakana, łamiąc ręce, zbliżyła się księżna do swe nie-

przy aciółki.
— Na miłość Chrystusa Pana! Każcie e poszukać! Co się z biedną mo ą stało? —

rzekła płacząc.
— Gǳie się luǳie ma ą za nią po nocy rozbĳać! — zawołała Bertocha. — Cóż to?

Na zamku ą przecież nie zabito, a stare nikt nie porwał. Legła gǳie pĳana i śpi.
W rozpaczy Lukierda rzuciła się na sieǳenie, zachoǳąc od łez, a Bertocha, krzycząc Porwanie

¹⁰⁷rękojmia (daw.) — gwaranc a. [przypis edytorski]
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i szyǳąc, wyszła drzwiami trzasnąwszy. Biedna stara piastunka więce uż wrócić nie miała.
O mroku wychoǳącą od księżne w ciemnym zakącie podwórza porwali nasaǳeni luǳie,
usta e zawiązali i wyciągnęli precz z zamku. Co się z nią późnie stało, wywieziono ą,
czy zabito, nie wieǳiał nikt oprócz tych, którzy milczeli, nie przyzna ąc się do niczego.

Lukierda całą noc spęǳiła sieǳąc na ławie i oczeku ąc piastunki. Błagania, aby e
szukano, były próżne. Bertocha, gwałtem się do sypialni wdarłszy, na e mie scu spać się
układła. Dwóm służebnym kazała zostać przy drzwiach — obe mowała panowanie. Na
księżnę zważała tak mało, akby nie ona nad nią, ale Bertocha panowała tu samowładnie.
Lukierda mogła tylko skarżyć się przed kimś, lecz starszyzna, która pozostała na straży
zamku, cała była po Niemek stronie.

Gdy na pierwszą mszę ranną zaǳwoniono, spłakana pani zerwała się co pręǳe , na-
rzuca ąc na siebie płaszcz. Chciała iść do kościoła, spoǳiewa ąc się tam zastać księǳa
Teodoryka, który z księciem nie echał. Przed nim lub ednym z duchownych żalić się
chciała nieszczęśliwa. Nie wątpiła uż, że stare piastunce coś się stać musiało. Ksiąǳ Teo-
doryk w istocie zna dował się w kościele, ale w ślad za księżną pobiegła Bertocha wprost
do zakrystii. Zaraz po mszy zaprosiła do siebie Lukierda lektora. Ten, przyszedłszy, znalazł
tu uż sto ącą w progu i narzuca ącą się ciągle Niemkę.

Księżna ze łzami w oczach zaczęła przed Teodorykiem żale rozwoǳić. Ten słuchał
z politowaniem dwuznacznym, zakłopotany, stara ąc się ą uspokoić. Wtem Bertocha
wtrąciła się do rozmowy głosem krzykliwym, nie zważa ąc na panią.

— Niewielka szkoda, żeśmy się pozbyli baby pĳaczki i czarownicy! Nie ma co za nią
przepadać. Co za ǳiw, że zginęła gǳieś? Polazła po nocy, zatoczyła się gǳieś w rów
i utopiła pewnie.

— Orcha nigdy pĳaną nie była! — zawołała księżna.
Zamiast odpowieǳi Niemka się urągliwie śmiać poczęła. Ksiąǳ Teodoryk słuchał,

milcząc, ze spuszczonymi oczyma, półgębkiem potem przyrzeka ąc, że się postara, aby
Orchy szukano. Ale z mowy ego poznać było łatwo, że sprawy zbyt do serca nie weźmie,
a z nikim się o nią zaǳierać nie zechce.

Służba żeńska głośno tymczasem ob awiała, że się czu e obrażoną, akby tu edna stara
piastunka godna była zaufania. Lukierda spoko u nie miała od swych kobiet. Wchoǳiły,
wychoǳiły, narzekały, Bertocha śmiała się doda ąc, że choćby na nie skargi poszły do
pana, wszystko to na nic się nie zda.

Męczeństwo biedne pani od dnia tego strasznie szym się eszcze stało. Rząǳiły tu
sługi, nie ona. Bertocha wszystkim rozporząǳała, ob ęła panowanie, stara ąc się ak na -
boleśnie dokuczyć swe ofierze. Lukierda ednym milczeniem pogardliwym mogła od-
powiadać na to.

W ciągu dnia ksiąǳ Teodoryk stara ąc się okazać czynnym, kilkakroć z duchowną
pociechą przybywał. Zaręczał, że czynił, co tylko było można, dla wyszukania piastunki,
że zamkowy dozorca wysyłał luǳi, trzęsiono po okolicach i w mieście, ale śladu żadnego
nie znaleziono.

Byli tacy, co utrzymywali, iż późnym wieczorem wiǳiano kobietę akąś przez most
idącą, która słaniała się, zataczała i do wody wpaść miała. Było to kłamstwem wierutnym,
gdyż Orcha, z obawy gwałtu akiego, nigdy za wrota nie wychoǳiła. Bertocha, szyǳąc,
powtarzała, że ą szatan porwał pewnie, gdy przyszła na nią goǳina, bo taki zwykle cza-
rownicom koniec bywa.

Wkrótce zaszła w usłuǳe około księżne zmiana większa eszcze a na boleśnie sza
dla nie . Razem z Bertochą weszła niby dla posługi Mina, od progu mierząc Lukierdę
mściwymi oczyma złości pełnymi. Księżna widywaną przez okna ulubienicę męża łatwo
poznała.

Niemka korzystała ze zręczności od dawna wyczekiwane , aby tu za ąć mie sce przy
pani i napaść oczy widokiem swe ofiary. Nie śmiała ednak zbliżyć się do Lukierdy,
które wzrok ą odepchnął. Przeszła się po komnacie, nucąc sobie półgłosem i rozmawia ąc
głośno z Bertochą, ak gdyby sama tu była.

ǲiało się teraz, co one chciały. Przynoszono eǳenie takie umyślnie, aby go księżna
w usta wziąć nie mogła, znęcały się nad nią śmieszkami, nadskakiwały pozornie, aby e
usłużnością dokuczyć.
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W nocy Lukierda nie śmiała się do snu położyć, sieǳiała na ławie drżąc i nie mogąc
zmrużyć oka. Skargi przed księǳem Teodorykiem nie miały żadnego skutku. Lektor
starał się przed księżną sługi obwinione tłumaczyć i umnie szać ich winę. Ratunku nie
było nigǳie! Tych, co by się może u ęli, trzymano z dala.

Postawiona na straży przez Bertochę ǳiewczyna i komornik¹⁰⁸ przychoǳących od-
prawili ode drzwi tym, że księżna nikogo wiǳieć nie chciała i puszczać nie dozwoliła.
Oprócz tych stróżów bezlitosnych więce nikogo nie wiǳiała Lukierda.

Dni kilka się tak przewlekło, gdy ranka ednego powraca ąc z kościoła księżna usły-
szała na zamku wrzawę połączoną z lamentami i płaczem. Nie wieǳąc, co się eszcze
strasznie szego stać mogło nad to, co było, przerażona postradała prawie przytomność.
Zamek rozlegał się wołaniem i wyrzekaniem. Wszystkie sługi odbiegły księżnę. W ǳie-
ǳińcu widać było luǳi łamiących ręce i rzuca ących się na wszystkie strony, zbro ącą się
załogę, wyda ących rozkazy dowódców. Zamykano wrota. Starszyzna otaczała dworzec
biskupi. Widocznym było, wypadek akiś groźny trwożył wszystkich.

Lukierda mimowolnie pomyślała, iż mężowi e coś stać się mogło. O nie zapomnieli
tak luǳie, akby e na świecie nie było. Prześladu ące ą nawet Niemki zbiegły, wiǳiała
e zawoǳące i rozpłakane w podwórzu. Wynĳść nie śmiała, aby pytać, drżące usta powta-
rzały akąś modlitwę, a spłakane oczy, nie wiǳąc nic, po izbie smutne błąǳiły. Wrzawa
i bieganie nie ustawało, do nie nie przychoǳił nikt.

Przeszła tak goǳina obiadu, a o nie zapomniano. Gdy uż osłabła dyszała ledwie,
nierychło z awił się ksiąǳ Teodoryk z twarzą pochmurną i czołem zasępionym. Zaledwie
mogła słabym głosem zapytać go, akie nowe nieszczęście ich spotkało.

— A! Nieszczęście wielkie! — zawołał lektor. — Przewidywaliśmy e wszyscy, pra- Zdrada
gnąc pana naszego odwieść od te podróży. Niegoǳiwy Henryk pochwycił w Baryczy
lignickiego, głogowskiego i naszego księcia, bo więce żaden nie przybył. Odesłano ich
na zamek do Wrocławia więźniami. Grozi zbó , że żadnego z nich nie wypuści, dopóki
mu się nie wykupią ziemią.

Lukierda nie zrozumiała może całe grozy tego wypadku, wiadomość prawie ą uspo-
koiła. Przemko żył i życie ego nie było w niebezpieczeństwie.

— Więc niech da tę ziemię! — zawołała. — Ksiąǳ Teodoryk głową potrząsł.
— Znam dobrze księcia — ozwał się — ziemi on nie ustąpi. Woli być więźniem, niż

dobrowolnie uszczuplić ǳielnicę. O zdraǳie te dano uż znać Leszkowi i Mszczu owi,
nieochybnie przy dą mścić się za nią na ziemi Henryka, na Wrocławiu.

Księżna zamilkła. Lektor obiecywał, iż wszystko rychło i dobrze skończyć się musi,
bo Bóg zdradę ukarze. Niewiele to nieszczęśliwą mogło obchoǳić, wiǳiała tylko po-
gorszone położenie swe, przedłużone osamotnienie bezbronne. Mogła trwać niewola aż
do wyczerpania sił i życia. Nikt zresztą teraz nią się nie za mował, myślano o księciu
i o niebezpieczeństwie, na akie pod nieobecność ego Poznań był wystawiony.

Wo ewoda Beniamin, Tomisław kasztelan, urzędnicy i panowie zbierali się, myśląc
tylko o obronie ziemi. Ochłonęli ednak wprędce, dowiadu ąc się na pewno, że Msz-
czu , który Przemysława sobie za następcę przybrał, ruszył się przeciwko Henrykowi,
a i Leszka się spoǳiewano. Niepoczciwa zdrada oburzała wszystkich, nie było uż wiary,
bezpieczeństwa, ni prawa, ni pewności poko u.

Na wiadomość o powtórnym uwięzieniu księcia Mina porwała się, chcąc bieżeć do
Wrocławia. Zdało się e , że ak z Rogatką da sobie radę z Henrykiem. Trzeciego dnia,
pożyczywszy pienięǳy, w kilka koni puściła się wprost na Wrocław, ale powróciła nieba-
wem z niczym. Odpęǳono ą precz od miasta, i z tego, co miała, odarto. Dowieǳiała się
tylko, że książę sieǳiał na zamku osobno, bo Probus uwięzionych porozǳielał i zamknął
tak, że do nich nawet księǳa nie puszczano. Mina z gniewem w sercu bezsilnym wróciła.

Los księżne nie zmieniał się. Wystawiona na znęcanie się niepoczciwych sług, które
tym więce dokuczały e , im cierpliwie to znosiła, zeszła do tego stopnia odrętwienia, co
z obłąkaniem graniczy. Gdy została sama, co się często zdarzało, gdyż sługi, zamknąw-
szy ą, szły, gǳie chciały, wśród łez nuciła czasem pieśni, które e młodość i piastunkę
przypominały. Od łez wzrok prawie straciła, a do krosien siadłszy, wiǳiała e ak mgłą
okryte. Modlitwa nawet stała się oziębła, bo się e zdało, że Bóg uż słuchać nie chce.

¹⁰⁸komornik (daw.) — urzędnik dworski opieku ący się poko ami i sprzętami. [przypis edytorski]
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Mina, która kręcąc się wypatrywała, co się z nią ǳie e, cieszyła się, wiǳąc obumie-
ra ącą.

— Schnie, schnie! — mówiła. — Duszę w końcu wypłacze i zemrze. Już w nie życia
niewiele.

Cień to był tylko młode niedawno niewiasty, na którą bez bólu nikt spo rzeć nie
mógł, oprócz tych, co ą męczyły. Gdy szła do kościoła, luǳie przypatru ący się e rychły
zgon wróżyli, tak zżółkłą miała płeć, wpadłe oczy i policzki, zbladłe usta, ręce wychuǳone,
krok chwie ny, oddech ciężki. Sama ona życzyła uż sobie tylko rychłego końca. W katach
nie obuǳała litości. Patrzały na nią, cieszyły się, Mina się uśmiechała zwycięsko. Nieraz
nad usypia ącą, gdy po długie bezsenności twardy sen ą ogarnął, stawały przygląda ąc
się, upatru ąc, rychło-li oddychać przestanie.

Ale młodość ma siły olbrzymie. Z na większą boleścią, gdy ta się przedłuża, czło- Młodość, Siła
wiek obyć się musi i zahartować cierpieniem samym, eśli go ono w pierwsze nie dobiło
chwili. Stało się to, czego nie rozumiały na śmierć e czyha ące Niemki. Lukierda, prze-
żywszy pierwsze chwile męczarni, stała się na nią obo ętną prawie. Żyła uż cała w sobie
zamknięta, nie dopuszcza ąc do duszy, co by ą na nowo zranić mogło. Śmiech niego-
ǳiwych służebnic, ich urąganie, uż ą nie raziło, obchoǳenie się zuchwałe przechoǳiło
nie postrzeżone.

Przesuwała się wpośród nich ak skamieniała, nieprzytomna. Niekiedy na widok tego
odrętwienia Bertochę zabobonny strach ogarniał. Myślała, że miała akąś siłę w sobie
niezmożoną, którą nie tylko obronić się, ale pomścić mogła. Mina szalała niemal, gdyż
na śmierć e pewną rachowała i spoǳiewała się sama być tu panią. Wszystkie możliwe
środki udręczenia wyczerpane zostały; nie wieǳiały, co poczynać, na co się uż uzuchwalić.

Miesiącami przeciągało się więzienie Przemysława. Dowieǳiano się w Poznaniu, że
Leszek i Mszczu , mszcząc się za niego, ogniem i mieczem zniszczyli Wrocławia okoli-
ce, ale zamku obronnego wziąć nie mogli. Spustoszenie było wielkie, straty ogromne,
a Henryk tym uparcie dopominał się ustępstwa ziemi ako wynagroǳenia. Przemysław
nic dać nie chciał. Wo ewoda i kasztelan, niepoko ąc się przedłużonym bezpaństwem,
ziemian zwołali na radę. Znacznie sza część domagała się, aby książę kawał ziemi dał,
zaklina ąc się, że ą odbiorą rychło.

— Nie zechce on — wołali — my pó ǳiemy sami i oǳyszczemy, co nasze!
Tomisław kasztelan w poselstwie wyruszył do Wrocławia. Mąż był poważny, który

w dworskie sprawy pomnie sze się nie mięszał. Dowieǳiawszy się, iż eǳie, Mina pobiegła
doń, aby e pozwolił do orszaku się przyłączyć, polega ąc na tym, że raz uż wywiodła
Przemka z niewoli. Tomisław przy ął ą pogardliwym uśmiechem.

— Nie wasza to rzecz — odezwał się — pilnu cie krosien i kąǳieli.
— Jam kąǳieli nigdy w ręku nie miała! — hardo odparła Mina.
— Tym ci gorze — rzekł Tomisław. — Niewiastą być nie umiałaś, a mężczyzną nie

możesz. Ani mnie przystało panu miłośnice woǳić.
Mina zawstyǳona i oburzona płakać i grozić poczęła, ale Tomisław pozostał nie-

wzruszony. Odprawił ą tym, żeby czyniła, co chce, oskarżyła go, ale on e znać nie
myśli. Wyruszył Tomisław sam, choć Mina nasłała i innych, aby za nią prosili. Kasztelan
słuchać nie chciał.

Do Wrocławia przybywszy trzeba było u wrót stać długo, nim pod strażą, akby
w niewolę ich wziąwszy, na zamek wpuszczono. Nierychło potem książę Henryk dał
się nakłonić, aby posła do więzienia wprowaǳono. Spustoszenie okrutne wrocławskich
włości mściwym go i za adłym czyniło. Dopiero, gdy mu Tomisław zaręczył, że on sam
do ustąpienia kawałka ziemi nakłaniać bęǳie, zaprowaǳono kasztelana do izby, w które
wynęǳniałego Przemysława trzymano.

Spoǳiewał się księcia znaleźć na duchu upadłym, zdumiał wiǳąc zmienionym, lecz
nie tak, ak sąǳił. Gdy Tomisław, w progu sto ąc, żale rozwoǳić zaczął, Przemysław wstał
i z dumnym obliczem przerwał mu:

— Nie nade mną żale rozwódźcie, ale nad tą ziemią naszą, którą nie dość, że nęka ą
Tatarowie, Litwa, Prusacy, eszcze e od własnych ǳieci zguba przychoǳi! Nasza wina,
wielka wina nasza, żeśmy edności pozbyli i siły z nią, do nie powrócić trzeba lub zginąć
nam.
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— Nie ǳiś o tym mówić — odparł Tomisław.
— ǲiś i zawsze na pamięci to mieć potrzeba — rzekł z goryczą książę.
A po chwili spytał:
— Co mi przynosicie?
— Prośbę od ziemian naszych — odezwał się przybyły — abyście do nas wracali,

choćby na cięższym okupem wyzwolić się trzeba. Drożsi wy nam niż powiat aki.
Tu głos zniża ąc, szepnął:
— Daliśmy wszyscy rycerskie słowo, iż powiat odbierzemy, was nie pyta ąc, my sami.
Zadumał się Przemko.
— Serce mi pęknie, gdy taką umowę podpisywać przy ǳie — zamruczał — lecz

muszę. Wolnym być potrzebu ę, aby o przyszłości inne myśleć.
Stanęło więc na tym, aby ziemię ruǳką z Wieluniem dać, na co się ziemianie goǳi-

li. Poszedł Tomisław do księcia Henryka, który więce chciał, targował się, lecz umowa
wreszcie spisaną została. Ślązak zażądał, aby mu wnet grody zdawano.

Gdy pakt przypieczętowano, a Przemko miał wolność oǳyskać, Henryk zażądał ak Duma
Rogatka, aby się prze ednani rozstali. Wyprowaǳonego z więzienia niemal gwałtem mu-
siano wieść do izby, w które nań czekał Probus. Stał oparty o stół, nie ak zwycięzca, ale
ak zasromany złoczyńca, spogląda ąc z ukosa i nieśmiało na ciotecznego, który wcho-
ǳił dumny, z obliczem surowym. Ślązak przed wzrokiem ego oczy spuścić musiał. Nie
przemówili do siebie rychło.

— Zmogliście mnie — odezwał się w końcu Przemysław — zdradą i niewolą, bierzcież
ziemię, która wam nie przyniesie szczęścia.

— Inacze … inacze być… nie mogło — odparł, ąka ąc się, Probus. — Przebaczcie
mi.

Widać było wstyd, nie umiał się tłumaczyć.
— Da cie mi stąd ode ść — dodał polski książę — ednać się nie potrzebu emy. Nie

po bratersku postąpiliście ze mną, serca też ku wam mieć nie mogę.
— Nie oszczęǳiłem was — przebąknął Henryk — ale i bliższych mnie tenże los

spotkał.
Spo rzeli na się. Przemko zimno i pogardliwie, Henryk z pewną trwogą.
— Ziemi te , które tak żądni esteście — dodał książę — nie bęǳiecie mieli nawet

komu zostawić.
Z dala skłonili się sobie.
Przemko zaraz konia dosiadł, otoczyli go uwolnieni dworzanie, a Zaręba pobiegł py-

tać zna omych, co się na zamku ǳiało. Od nich dowieǳiał się, że Orcha kędyś przepadła,
a Mina się do księżne wcisnęła, która chorą była i nieszczęśliwą. Zaciął usta, usłyszaw-
szy to, Zaręba i nie otwarłszy uż ich, echał tak gniewny do Poznania, iż nikt się doń
przybliżyć nie śmiał.
 
Gdy Lukierǳie dano znać, że książę pan powrócił, zdawała się nie rozumieć tego i nie
wyszła przeciw niemu. Słyszała czy nie — trudno po nie poznać było. Bertocha, która
o tym z przekąsem przyszła ozna mić, nie mogła po ąć, dlaczego ani rumieniec, ni bladość
na twarzy się nie ukazały. Nie drgnęła, nie podniosła głowy, sieǳiała milcząca i skamie-
niała. W podwórzu Mina witała hałaśliwie pana, który ą zbył obo ętnym półuśmiechem.

Po przywitaniu wo ewody i biskupa, Przemko poszedł do żony. Sieǳiała u kąǳieli
nie przęǳąc. Zobaczywszy go, powstała z wolna, stanęła przed nim nie ak żona, ak
służebnica. Książę, spo rzawszy na nią niemy, uląkł się tego widma tak zmienionego,
że w nie prawie Lukierdy poznać było trudno. Resztki młodości znikły, była to istota
przeobrażona w posąg nieczuły. Gdy powoli zaczerwienione oczy podniosła nań, przeszyły
go do dna duszy. Nie było w nich wymówek ani skargi, ale śmierć nimi patrzała. Uląkł
się tego żywego trupa.

Z dala czatowała ciekawa pierwszego spotkania Bertocha. Nie rozumiała, co się ǳiało.
Wiǳiała ą zastygłą, ego ze wstrętem akimś prędko wychoǳącego z izby. Skinął na
Niemkę, która czekała.

— Coście z nią zrobiły? — zapytał.
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— My? My⁈ — żywo rękami porusza ąc, krzyknęła Bertocha. — My? Ona sama, nie
my, temu winna! Wypłaku e oczy za tą starą czarownicą, pĳaczką, która się nie wieǳieć
gǳie poǳiała.

Przemko spo rzał surowo, Bertocha zarumieniła się i nie pytana przysięgać się zaczęła.
— My, my nie wiemy nic! Stara poszła gǳieś, przepadła!
Książę uż nie słuchał. Wieczorem poszedł do Miny, ale z drogi dwa razy się zawracał.

Szedł, ciągnął go nałóg, a wstręt miał i obawę. Wreszcie nie oparł się pokusie, pospiesz-
nym krokiem wpadł do nie , lecz nie ak dawnie ą wita ąc. Chłodny był i obo ętny.

Mina przystąpiła doń z zuchwałością, do które nawykła, ale odpychał ą akąś dumą, Duma
które nabrał w niewoli. Człowiek był inny, zestarzał. Nie mogąc go poruszyć, Niemka
płakać poczęła, lecz i łzy nie poskutkowały. Myślał o czym innym, na ostatek, napa-
stowany łzami, pogniewał się i precz iść chciał, gdy go uściskiem strzymała. Czułość ta
nie uczyniła wrażenia, patrzał surowo i choć pozostał, nie rozmarszczył się. Nie był to
uż dawny Przemko namiętny; zalotność, płacz, gniewy znosił z lekceważeniem. Gdy po
krótkim pobycie wyszedł, Mina rękami oczy sobie zasłoniła; była w rozpaczy.

— Ona, księżna ta przeklęta, winna wszystkiemu! — zawołała. — Ma litość nad nią!
Póki ona żywa, nie bęǳie końca.

Padła z rękami pościskanymi na łóżko.
Przemysław, ak krótko litość uczuł nad żoną, które widoczna choroba wstręt w nim

buǳiła, tak mnie eszcze dał się u ąć napaściom dawne kochanki. Inne myśli napełniały
mu głowę i burzyły w piersiach. Sięgał nimi wyże i dale nad ten grodek, na którym
sieǳiał, i w którym ciasno mu było. Potrzebował luǳi do rady, co by go zrozumieli
i poparli. Wo ewoda Beniamin, Tomisław kasztelan mówili mu o tym małym kawałku
Polski, którą on trzymał; niewola u Henryka, może chciwość panowania na większym
obszarze księcia wrocławskiego nauczyły go więce pragnąć, patrzeć dale . Nie miał się
powierzyć komu.

Niepokó ten ducha, któremu ciasno było i duszno wszęǳie, potrzebu ącego się wylać,
znaleźć sprzymierzeńca, pomoc, radę naza utrz zaraz wygnały go z domu. Jechał bez celu
prawie, nie wieǳąc dokąd, z kilką ludźmi tylko, tym, co go pytali o kierunek podróży,
odpowieǳieć nie umie ąc. Łowów nie chciał, towarzystwo zwykłe ciążyło mu. Tęsknił za
zmarłym stry em, który byłby go eden zrozumiał i pocieszyć umiał.

Ksiąǳ Teodoryk, ako o ciec duchowny czuwa ący nad księciem, zaniepoko ony był
tym stanem ego, nie mogąc dobadać przyczyny. Lękał się i o siebie, aby nie popadł
w niełaskę. Nieśmiało ofiarował się towarzyszyć. Przemko odmówił półgłosem.

Za murami zamku spotkał kanclerza Wincentego, proboszcza poznańskiego. Był to
kapłan cichy, nie dworak natrętny ak Teodoryk, milczący, rozważny, więce z księgami
niż z ludźmi ży ący. Szedł pieszo na zamek z agendą¹⁰⁹ w ręku.

Przemko, który tylko co Teodoryka odprawił, ego zatrzymał.
— Książe Wincenty — odezwał się — esteście mężem dobre rady. — Jeżeliście

nie znużeni, siądźcie na spoko nego stępaka¹¹⁰ i edźcie ze mną. W polu człowiek się
swobodnie rozmówić może, a am długo w murach sieǳiał i te mi się sprzykrzyły. Ciężko
mi na duszy. Mó o ciec duchowny zbyt powolny¹¹¹ est, nadto potaku ący — wy mi
prawdę rzeczecie, a e potrzebu ę.

Ksiąǳ Wincenty, który choć miał zaufanie pana swego, szczególnych łask ego nie
posiadał nigdy, zǳiwił się niemało. Wracał do domu i w żadną podróż puszczać się nie
myślał, lecz usłyszawszy rozkaz pana, ze skwapliwością wielką oświadczył się gotowym
do podróży. Na skinienie księcia konia mu podano. Dwór pozostał opodal nieco. Prze-
mko zbliżyć się kazał kanclerzowi. Twarz miał posępną i zmęczoną. Wy echali w pole
na ów gościniec pamiętny, który niegdyś wytrzebiono za Chrobrego, gdy cesarz Otto
pielgrzymował do Gniezna.

Książę zwrócił się do towarzyszącego mu w milczeniu kapłana.
— O cze mó — rzekł — słucha cie, bo się wam wynurzę ak na spowieǳi. Du- Więzienie

sza mo a potrzebu e tego. Więzienie, na większa męczarnia dla człowieka, ma też swe

¹⁰⁹agenda (łac.) — książka opisu ąca sposób wykonywania obrzędów kościelnych. [przypis edytorski]
¹¹⁰stępak — koń idący stępa, t . powolnym krokiem. [przypis edytorski]
¹¹¹powolny — ǳiś popr.: posłuszny. [przypis edytorski]
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błogosławieństwa; zasiewa ono w nas myśli, które wśród burzliwego życia nie przyszły.
Doświadczyłem a tego. Z niewoli wróciłem innym.

Westchnął ciężko.
— Dopóki żył stry mó , Pobożny, emu zwierzać się mogłem — teraz nie mam niko-

go, a potrzebu ę rady i pociechy. Tak ak u nas ǳiś est, nie może być dłuże . Spo rzy cie,
co się stało od poǳiału Krzywousta, od czasu akeśmy koronę Ottonowską stracili¹¹².
Na szczęty rozpada się ta ziemia, a Brandeburczyki, Czechy, cesarstwo, ǳicz wszelka
bezkarnie w nią chciwymi pazury sięga ą. Giniemy, o cze mó , giniemy!

— A estże w mocy luǳkie raǳić na to? — odparł kanclerz.
— Choć pokusić się o to potrzeba — mówił książę. — Korona polska od Rzymu była

zawisłą¹¹³ i emu, nie cesarstwu, hołdowała. Rzym zbawić nas może, wraca ąc utraconą
koronę i właǳę edną. Rzym silny est.

Ksiąǳ Wincenty popatrzał nań zdumiony.
— Gdybyśmy mieli arcybiskupa w Gnieźnie, echałbym pewnie do niego, z nim raǳić

o tym, emu się zwierzyć. Z ednoczę w ręku całą Polskę Wielką, po Mszczu u wezmę
Pomorze, po Leszku spoǳiewam się dostać Krakowa i Sandomierza. Dlaczegóż bym
królem się nie miał nazwać i wszystkich książąt pomnie szych stać się głową? Korona
Chrobrego u was leży we skarbcu ze Szczerbcem. W Gnieźnie koronować się mogę. Ona
mi da siłę, da potęgę, co ten nieład ukróci.

Mówił Przemysław, z uniesieniem podnosząc głos i ręce, zapał ten odbił się powoli na
sercu kanclerza. Myśl wielka, śmiała, zuchwała uderzyła go, ale zdała mu się czymś nie-
powścignionym, marzeniem snów więziennych. Sprzeciwiać się ednak nie śmiał. Patrzał
na księcia, nie zna du ąc słowa ani na potwierǳenie, ani na naganę. Przemko z oczów
mu to czytał.

— Prawda — rzekł — księże Wincenty, zda e ci się to szaleństwem, że a świeżo
z niewoli puszczony, oddawszy Wieluń, straciwszy z tego, co miałem, śmiem sobie taką
przyszłość wróżyć? Ale a czu ę, że gdybym miał na stolicy biskupie w Gnieźnie męża,
co by mnie podpierał, a szedł ze mną, dosięgnąłbym tego, czego pragnę, odżywiłbym
martwą Chrobrego koronę!

Ksiąǳ Wincenty zdobył się na odpowiedź w końcu:
— Wasza Miłość wiesz, że kapituła gnieźnieńska osierocona est od dawna. Wybrano

Włościbora kanonika, którego w Rzymie potwierǳić nie chciano.
— Włościbora a nie znam z czego innego — rzekł Przemko — tylko, że mąż est

pobożny. Tu zaś, o cze mó , pobożności trzeba, ale e nie dość. Sama ona do tego wyso-
kiego dosto eństwa nie starczy. Arcybiskup gnieźnieński est ǳiś u nas edynym panem
i władcą nad ziemiami naszymi, a wiǳicie, że i ten, przy całe mocy, aką ma z Rzymu, nie
może nic. Biskupów mu więżą, księży uciska ą, klątwy nie starczą. Dwu nas tu powinno
być, ak tam za Zachoǳie papież i cesarz, u nas arcybiskup i król.

— Miłościwy Panie — odezwał się z małym uśmieszkiem ksiąǳ Wincenty — byleby Religia, Właǳa
ci nasi panowie w lepsze zgoǳie żyli niż tamci, bo tam cesarze papieżów więżą, a papieże
ich zrzuca ą.

Książę, nie odpowiada ąc, echał w myślach pogrążony. Widać było, że też same snuł
dale .

— Włościbor — powtórzył — mąż pobożny, ale nam potrzeba ǳielnego.
— Gdy Bóg na łaskawszy u rzy, że taki nam potrzebnym est — dodał Wincenty —

wierzcie mi, da go nam cudem, ak nieraz dawał stolicy swe luǳi, co wczora zdawali się
wątli i mali, a na nie rośli i olbrzymieli.

Książę, ledwie da ąc dokończyć, mówił dale :
— Mó o cze, mó o cze, lękam się, abyście mnie fałszywie nie zrozumieli! Zda się

wam może z tego, com rzekł, że a dla siebie korony pożądam, dla dogoǳenia dumie
mo e ?

Obe rzał się ku niemu.
— Sąǳąc tak, omyliłbyś się. Chcę korony te dla ziemi mo e więce niż dla siebie.

Gdybym ą dostał, wiǳicie, że nie mam e zostawić komu, ani bym mógł ą tak silną
¹¹²od czasu jakeśmy koronę Ottonowską stracili — autor mylnie sugeru e, że z azd gnieźnieński był tożsamy

z koronac ą Bolesława Chrobrego. [przypis edytorski]
¹¹³zawisły (daw.) — zależny. [przypis edytorski]
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i wielką uczynić, ak bym pragnął. Ale pod tą koroną zestrzeliłyby się wszystkie promienie
starego królestwa, ǳiś rozpierzchłe. Królestwa, które est teraz trupem z eǳonym przez
robaki, a mogłoby być światłością wielką!

Kanclerz słuchał pilnie i nasłuchać się nie mógł, tak nowym to było z ust Przemysława, Przemiana
który rzadko dawnie o poważnie szych mówił sprawach, a pańskiego tyle tylko w nim
wiǳiał, iż naśladu ąc Ottokara czeskiego, świetnie i wspaniale występować lubił, co mu
za złe poczytywano, bo małe księstwo nie starczyło na przepych, akim się otaczał. Inny,
nowy Przemysław stał przed nim, któremu nie dowierzał eszcze, czy mu się w oczach nie
odmieni.

Jechali tak coraz dale , a książę pytał Wincentego, czy by znużonym nie był.
— Nie czu ę się wcale zmęczonym, boś mnie Wasza Miłość pięknymi orzeźwił sło-

wami.
— Jak myślicie — odezwał się książę — rychło-li bęǳie obsaǳona katedra w Gnieź-

nie?
— Jeden Bóg wie — rzekł kanclerz. — Zabiegi są tam wielorakie. Być barǳo może,

iż żaden z naszych nie osięǳie na katedrze świętego Wo ciecha, a naślą nam z Rzymu
Włocha lub Francuza. Teraźnie szy O ciec Święty cały być ma Franc i oddany.

— Niech Bóg nas uchowa od tego! — przerwał Przemko. — W takim razie Wło-
ścibor uż lepszy! Kapituła może słuszne swe żale wynurzyć przed papieżem.

— Do Rzymu daleko! — westchnął ksiąǳ Wincenty.
Jechali milczący.
— O cze Wincenty — rzekł książę, bada ąc go oczyma. — Nie zdałożby ci się dla

Kościoła, dla kra u, dla mnie odprawić podróży do apostolskich progów, aby tam zanieść
prośby i skargi nasze?

Kanclerz spo rzał zǳiwiony.
— Maluczki estem — rzekł. — Głos mó tam ważyć nie bęǳie. Po adę a, rozniesie

się wieść, pobiegną druǳy, a trzeci wśród nas wciśnie się i infułę pochwyci.
— Dlaczegóż wszyscy o tym wieǳieć ma ą, dokąd eǳiecie i po co? — odezwał się

książę. — Ja bym wam dał listy mo e i prośby do O ca naszego. Mówilibyście nie od
siebie, ale za mnie. Bóg wesprze cię swą opieką. Sprawa wielka i ważna. Przedstawcie
papieżowi, ako to królestwo, które hołdu e emu, rozerwane est i że wydarte bęǳie
Rzymowi, a dostanie się cesarstwu, eśli mąż silne dłoni i rozumu bystrego nie siąǳie na
stolicy.

— Ale skądże tego męża weźmiemy? — spytał ksiąǳ Wincenty. — Czy Wasza Miłość
masz kogo w myśli?

Przemko oczy zwrócił w niebo, akby w nim rady szukał.
— Opatrzność Boża musi nam przy ść na ratunek i męża tego zesłać, a… nie mam

nikogo, ale w nią ufam. Powieziecie żądania, człowiek się zna ǳie. Nie wiem, kto on
bęǳie, ale eśli Bóg nas ocalić ma, ześle nam męża powołanego.

Zamilkł chwilę.
— Wy, coście biegli w Piśmie — dodał — wiecie na lepie , iż w goǳinach wielkich Bóg, Los

i stanowczych, Bóg zsyła proroki swe, władcę i kapłany. A bierze ich z pola i od trzód,
z tłumu, z ciżby i namaszcza e i rosną ubłogosławieni, promieniem łaski, bo człowiek
tyle ma sił, ile Bóg w niego wie e.

Zdumiał się znowu mowie te w ustach księcia niezwycza ne ksiąǳ Wincenty, sam
Przemysław teraz zdał mu się powołanym przez Boga.

— Wiǳisz — mówił książę — am także słaby est i ułomny, a ednak we mnie
wykluwa się myśl wielka. Urosła ona w więzieniu, trapiła mnie i gniotła, ak na urągo-
wisko, bom zamarzył o koronie wtenczas, gdy straże stały u drzwi moich i urągały się
upokorzeniu memu. Gdym się powinien był czuć znękanym i przybitym, rosłem właśnie
i potężniałem na duchu. Nie mogęż a rzec, że mnie Pan Bóg ukarał niewolą, abym z nie
wyniósł ziarno, z którego urośnie korona? To, co mnie zabić miało, odżywiło mnie! Da
mi powiernika arcykapłana a… zobaczysz… dźwignę Chrobrego koronę! Wynĳǳie ona
z grobu i z martwych powstanie!

Oczy mu się lśniły, patrzał, ak gdyby uż ą miał na skroni.
— Jeǳiesz do Rzymu? — spytał milczącego kanclerza.
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— Spełnię rozkazy Wasze — odpowieǳiał chłodno kanclerz — chociaż te wiary,
aką Was Bóg obdarzył, nie mam w sobie! Czyńcie ze mną, co się wam podoba! Pozwólcie
ednak przypomnieć, że o ciec wasz duchowny ksiąǳ Teodoryk do tego poselstwa zdol-
nie szym byłby nade mnie. Zna lepie obce kra e, bystrze szym i przebiegle szym est.

— Tak — rzekł Przemysław — ale mnie prawego i nieugiętego potrzeba posła, a on
miękki est i powolny do zbytku. Wiǳisz, że przed nim duszę mo ą odkrywa ąc w spra-
wach innych, w te mu się otworzyć nie chciałem. Prawości wasze potrzeba mi. Po e-
ǳiecie wy albo nikt. Nie darmo Bóg was ǳiś na me droǳe postawił.

Ksiąǳ Wincenty, na którego to nagle spadło niespoǳianie a ǳiwnie, zaasowany¹¹⁴
był wyborem, aki go spotkał. Uśmiechało mu się, ak każdemu duchownemu, zobaczyć
apostolską stolicę, spełnić tak wielkie posłannictwo; obawiał się, czy mu podoła.

— Jeśli możliwym to — odezwał się cicho — odwróć, Panie mó , ode mnie ten
kielich razem nęcący a straszny. Godnie szego wybierzcie.

— Nie znam od was godnie szego!
Spo rzał nań wyzywa ąco.
— Jedźcie, księże Wincenty!
— Po adę! — odparł, skłania ąc głowę, kanclerz.
— Oprócz Tylona, który listy wam wyda — odezwał się prędko i wesoło Przemko

— nikt wieǳieć nie ma, dokąd i z czym eǳiecie. Niecha sąǳą, że do Trewiru ślę was
po relikwie albo do Kolonii po leki dla żony słabe . Ksiąǳ Teodoryk mąż zacny, ale i on
wieǳieć nie potrzebu e, co zaszło mięǳy nami.

Na tym dokończył książę. Byli uż daleko od miasta.
— Wy, księże Wincenty — rzekł Przemysław zatrzymu ąc się — wraca cie sami Modlitwa

do Poznania. Tylonowi pod pieczęcią spowieǳi zwierzycie, com wam rzekł; niech, za-
mknąwszy się, listy do papieża gotu e, a po adę do Gniezna, do grobu świętego Wo ciecha
pomodlić się, aby Bóg, za przyczyną ego, koronie zarǳewiałe dawny blask przywrócił.

Rzekł i zostawia ąc kanclerza samego z ednym pachołkiem, któremu towarzyszyć
kazał, sam szybko popęǳił w stronę Gniezna. Kanclerz, zostawszy sam, długo nie mógł
zebrać myśli powikłanych.

Tenli¹¹⁵ to był pan płochy¹¹⁶, a w przepychu próżnym zamiłowany, którego znał do-
tąd? Lekki ów kochanek Miny, zaniedbu ący żonę, szuka ący pobocznych miłośnic, ła-
twowiernie da ący się brać w sidła lada Ślązakowi… Czy nowy człowiek, który nagle
ożywił to ciało?

Ksiąǳ Wincenty zbierał w pamięci, co słyszał, ǳiwił się, nie dowierzał. Jutro miała
w nim mieszkać taż sama myśl, czy było to tylko wieczorne marzenie, o którym przez
noc zapomni?

ǲiwił go i sąd wyrzeczony o o cu duchownym księǳu Teodoryku. Znał go spoko ny
i poważny ks. Wincenty ako człowieka przebiegłości pełnego i przebiegłością zbytnią
a powolnością edna ącego wszystkich, nie buǳącego ufności w nikim, lecz sąd o nim
pana zdumiewał go. Był pewien, że go potrafił u ąć uniżonością swo ą. W tych myślach
na wpół posłannictwu swo emu rad, wpół nim przelękły, powrócił późno do Poznania
i natychmiast udał się do księǳa Tylona.

Tylon, stylista, którego całą mądrość stanowiło pisanie gładkie listów na pergaminie
i ciągnięcie z nich korzyści, człowiek niezbyt bystrego rozumu, ale wielkiego rozumie-
nia o sobie, interesów pana swo ego zdraǳić nie mógł z same obawy stracenia urzędu.
Powierzyć mu więc ta emnicę można było.

Gdy sam na sam we dwu znaleźli się w ego mieszkaniu przy małe lampce oliwne ,
Tylon uderzony przybyciem kanclerza, przełożonego swo ego o te goǳinie, uląkł się
nieco. Na twarzy księǳa Wincentego stało wypisane, iż z niemałe wagi sprawą przybywał.
Tylon pospieszył do progu przeciw niemu.

— Wasza Miłość mogliście mnie powołać do siebie — rzekł ściska ąc go — był-
bym pospieszył! Jestli co pilnego? Mam wygotować pismo akie na utro? Choć w nocy
niedobrze uż oczy służą, gotówem!

¹¹⁴zafrasowany (daw.) — zmartwiony, zasmucony. [przypis edytorski]
¹¹⁵tenli — ten z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
¹¹⁶płochy (daw.) — niestały w uczuciach. [przypis edytorski]
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Ksiąǳ Wincenty rękami piersi ucisnął, tak był wzruszony i zmęczony.
— Naprzód — rzekł — drzwi obe rzy cie, abyśmy podsłuchani nie byli. Przychoǳę

do was z rozkazem księcia.
Po obe rzeniu drzwi i sieni, zaryglowaniu się wewnątrz, począł ksiąǳ Wincenty opo-

wiadać o swe z Przemysławem rozmowie i podróży do Rzymu.
Chociaż ksiąǳ pisarz bacznie się po domu rozpatrywał i ręczył, że nikt podsłuchać

ich nie może, stało się przeciwnie. Pode rzliwy Zaręba, który się lękał, aby księżnie się coś
nie stało i aby przeciw nie nie spiskowano, podpatrzył i wycieczkę kanclerza z księciem
i pospiesznie ego przy ście do księǳa Tylona po powrocie. Nie wzdragał się podkraść do
drzwi dla podsłuchów i do drzwi się przytuliwszy, tyle podchwycił, iż mowa była o podróży
do Rzymu. Zroǳiło to w nim pode rzenie, iż nie po co innego księǳa Wincentego
wyprawiono, ak by z księżną potomstwa nie ma ącą rozwód wyrobić. Zwiększyło to ego
miłość i litość dla nieszczęśliwe , a odrazę i niechęć do księcia. Ale przeciwko temu akaż
była rada? Co on mógł?

Przerażony i smutny wrócił do izby, którą z Nałęczem za mowali. Nie zwierza ąc się
z pode rzeń swych przed druhem, począł ak zwykle rozwoǳić żale nad losem nieszczę-
śliwe .

— Wiǳieliście ą — mówił — taż to dusza się wzdryga na to, co z nie te baby
niepoczciwe uczyniły! Jak trup biedna choǳi, bez czucia i życia!

Nałęcz, ǳieląc uczucia przy aciela, dodał, że we dworze rozpowiadano głośno o od-
gróżkach Miny, która gotową była na wszystko, aby pozbyć się Lukierdy, a narzekała, iż
ona ani żyć, ani umrzeć nie może. Na gorszych więc spoǳiewać się było można prześla-
dowań i udręczeń.

Z wielkim zapałem Zaręba począł dowoǳić, iż oni we dwu powinni byli biedną prze-
śladowaną bronić i czuwać nad nią.

— Księciu ona obo ętna, nie patrzy nawet na nią, a Mina ą gotowa zabić!
— A cóż my możemy przeciwko babom? — odezwał się Nałęcz. — Gorze bęǳie,

gdy kto w obronie e zechce stawać, bo i ą, i ego posąǳić i skarżyć gotowi.
Zaręba wprawǳie nie wieǳiał, co począć i ak bronić, ale się zaklinał, iż gotów choćby

szy ę dać dla księżne .
— Szy ę dać to na łatwie — szepnął Nałęcz. — Baby się o to postara ą, byleś na

zawaǳie stanął.
— Niech się ǳie e, co chce! — krzyknął Zaręba.
— A żeśmy pobratymy — dołożył spoko nie Nałęcz — rozumie się, co tobie, to

i mnie.
Posprzeczali się, pogoǳili i uścisnęli.
— Ha, ginąć to ginąć! — rzekł Nałęcz. — Nie także to słodka rzecz życie. Bóg z nim!
Sieǳieli, gwarząc o tym do późne nocy, a naza utrz rano Zaręba uż się kręcił pod-

patru ąc, co się ǳiało około niewieściego dworu. Wiǳiał, że Mina latała wielce rozgo-
rączkowana, naraǳa ąc się z Bertochą, lecz podsłuchać nic nie mógł.

Z rana, ledwie uż iść mogąc, Lukierda powlokła się do bliskiego kościoła, a po droǳe
zatrzymywać się kilkakroć musiała, bo e tchu brakło. Spod zasłony akby żałobne , białe
(bo taką noszono na głowie), widać było lice zbladłe, wychuǳone i zwiędłe.

Zaręba, który za nią szedł i miał czas się przypatrzeć, wrócił oszalały z gniewu, klnąc
Niemki i złorzecząc księciu. W ciągu dnia biegał ciągle wygląda ąc, czy nie wraca, ale go
nie było i trzeciego dopiero przy echał z Gniezna, ale natychmiast zamknął się z księǳem
Wincentym i Tylonem.

Późno uż miał Przemko kłaść się na spoczynek, odmówiwszy z księǳem Teodory-
kiem wieczorne modlitwy, gdy Zaręba stanął u progu i począł się domagać o posłuchanie
sam na sam. Dość niechętnie, zawsze w nim wiǳąc nieprzy aciela, książę się zwrócił ku
niemu. Zaręba skłonił się.

— Niech mi wolno bęǳie — odezwał się — przypomnieć Wasze Miłości służby
mo e wierne od ǳieciństwa.

— Nie wspomina że ich! — odparł książę opryskliwie. — Mało ci? Czego chcesz?
— Nie przyszedłem o nic prosić — rzekł Zaręba dumnie — o edno tylko, abym

pana w Was miał, którego bym mógł miłować i szanować.
Przemko zwrócił się oburzony tą zuchwałą mową.
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— Szalony esteś! Ty!
Zaręba się nie cofnął.
— Com rzekł, gotówem powtórzyć — zawołał. — Wasza Miłość i Bożą pomstę,

i luǳką niechęć ściągniesz na siebie, da ąc w oczach swych za wieǳą swą niewinną nie-
wiastę, córę książęcą, zamęczać na śmierć!

— A tobie co do tego, niepoczciwy akiś! — krzyknął Przemysław. — Coś to ty e
brat, opiekun czy kochanek?

Zaręba z na większą namiętnością wybuchnął.
— Anim brat, ani swat — zawołał — alem człowiek, co litość ma! Na to patrzeć nie

można, co grzechem est o pomstę do Boga woła ącym!
— Milcz, ty! — zawołał, napada ąc nań, Przemysław.
— Milczeć nie mogę i nie będę; mówić muszę! — ciągnął z pas ą na większą Zaręba.

— Książę nie chcesz wiǳieć tego, że ą Niemki niepoczciwe zabĳa ą; a zdałeś ą na ich
łaskę i niełaskę. Tak! One ą zabĳa ą! Odgraża ą się z tym i zrobią. Wśród e sług nie ma
edne uczciwe . Piastunkę, co ą strzegła, zabili. Na e gardło goǳą!

Książę słuchał, coraz się barǳie gniewem unosząc przeciw słuǳe, który śmiał mu
dawać nauki. Widać było ednak, że go ogarniał niepokó , który utaić się starał.

— Coś ty za eden? — zamruczał. — Co? Jak ty śmiesz stawić się prokuratorem¹¹⁷
księżne ? Prosiła cię o to⁈ Ty! Wiesz, że a mam tu właǳę na wyższą⁈ Mnie nikt sąǳić
nie ma prawa!

I rzuciwszy się na sługę, Przemko pochwycił go za gardło. Zaręba całe mocy, aką Gniew
nad sobą miał, zażyć musiał, aby nawza em nie porwać się na księcia. Lecz gdyby rękę
podniósł tylko, wieǳiał, że to życiem przypłaci.

Ścierpiał więc, twarz mu krwią nabiegła. Przemko ochłonął, puścił go i silnie pchnął
od siebie.

— ǲięku Bogu — krzyknął, trzęsąc się od gniewu — ǳięku Bogu, że wy ǳiesz
stąd cały! Od te chwili, żebyś mi się nie pokazywał na oczy! Precz z dworu! Jeżeli utro
zobaczę cię na zamku, każę rzucić do amy, z które nie wy ǳiesz żywy!

— Precz! Precz! — powtarzał coraz głośnie , miota ąc się od gniewu.
— Idę — ponuro odparł Zaręba — a to słowo mięǳy nami ostatnie. Pamięta , książę,

eżeli dasz tę nieszczęśliwą o śmierć przyprawić, takąż śmiercią sam zginiesz!
Dokończywszy słów tych, które Przemysław na chwilę skamieniały, bo stanął niemy,

rażony ak posąg, Zaręba otworzył drzwi i wybiegł.
Nie myślał nawet o tym, że ścigać go mogli, że mu niebezpieczeństwo groziło; nie-

przytomny był. Wprost wpadł do izby swe i chłopcu konia osiodłanego podawać kazał.
Nałęcz drzemiący uż zerwał się z ławy, łoskot posłyszawszy, a gdy zobaczył druha

z twarzą wywróconą¹¹⁸, z oczyma pała ącymi, pochwycił go oburącz, woła ąc:
— Co się stało?
— Nie strzymałem się — począł głosem przerywanym Zaręba — bluznąłem księciu

w oczy! Zagroził mi wygnaniem, amą, śmiercią, precz iść muszę. Gdy się opamięta, albo
mnie da ściąć, lub…

Nałęcz nie dosłuchawszy do końca pochwycił ze ściany hełm swó i miecz, przypasu ąc
go spiesznie.

Nie odezwał się ani słowa, lecz widać było, że chciał bez namysłu losy przy aciela
poǳielać.

Zaręba ani go pytał, ni strzymywał. Nie mówiąc do siebie, poczęli chwytać, co mieli
na droższego ze ścian i skrzyń, nie ma ąc czasu wszystkiego zabierać. Co śpiesznie trzeba
było z zamku uchoǳić.

Zarębie uż konia wieǳiono i pod oknami tętent kopyt słychać było, gdy Nałęcz do
sta ni pobiegł po swo ego. Zarzucił nań pierwsze lepsze sieǳenie po ciemku, dosiadł go
i z szopy wy echał. Zaręba czekał nań, nie rusza ąc się z mie sca. Kłusem podążyli ku
wrotom uż zamkniętym, ale Zaręba otwierać e kazał, i zaledwie wymknąwszy się za nie,
oba w czwał¹¹⁹ puścili się edną drogą.

¹¹⁷prokurator (daw.) — obrońca. [przypis edytorski]
¹¹⁸wywrócony — tu: wzburzony. [przypis edytorski]
¹¹⁹czwał — ǳiś popr.: cwał. [przypis edytorski]
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Książę stał eszcze rozmyśla ąc, co pocznie, gdy tętent w podwórcu posłyszał. Gniew,
który na czas krótki przytomność mu od ął, wybuchnął. Wypadł sam, woła ąc komorni-
ków, podkomorzego, aby zuchwalca Zarębę, który śmiał go słowy niepoczciwymi tknąć,
chwytano natychmiast i do ciemnicy rzucono. Nim rozkazy te niespoǳianie wydane
zrozumieli luǳie, ruszyli się, szukać poczęli winowa cy, oni uż oba z Nałęczem byli za
miastem daleko. W izbie, do które wpadła czeladź, znalazła wszystko porozrzucane, ślad
tylko, że e mieszkańcy nagle stąd uchoǳili. W szopie koni nie było. Natychmiast cze-
ladź na koń posiadała, aby gonić za nimi. Podkomorzy dał księciu znać, że Zaręba wraz
z druhem pośpieszyli z zamku się wykraść i pogoń za nimi wysłano.

Nie było ta emnicą dla części dworu książęcego, co zaszło mięǳy panem a sługą.
W czasie krzykliwe z Zarębą rozprawy kilku u drzwi słuchało. Pomięǳy nimi byli przy-
aciele Miny i Bertochy. Gdy wrzawa na zamku powstała, pobiegli zaraz z doniesieniem,
że Zaręba ważył się panu za księżnę czynić wymówki, że mu groził nawet.

Mina, posłyszawszy, w ręce plasnęła z radości.
— Ten mi pomógł, ak należy! — zawołała. — Juści, kiedy tak za nią gardłował,

kochankiem e był, to awna rzecz! Sam się zdraǳił. A książę ma cierpieć wiarołomną
przy sobie, która na śmierć zasłużyła?

Obie z Bertochą żwawo naraǳać się zaczęły. Przez całą noc niemal na zamku snu nie
było, biegano, słano, a pogonie, zmęczone na próżno, powracały. Zbiegów pochwycić nie
mogły.

Gdy księciu o tym dano znać, obo ętnie skinął ręką, ak by uż do tego wielkie nie
przywiązywał wagi. Rad był może, iż mu winowa ca uszedł. Lecz gniew w nim nie ustał
eszcze.

Następnego dnia, gotu ąc się z tego korzystać, czekała nań Mina, ale nie przyszedł. Nie
był też u Lukierdy. Księǳu Teodorykowi żywoty akieś czytać sobie kazał i sam pozostał
w izbach zamknięty. Parę razy Bertocha próbowała dostać się do niego; nie pozwolił e
puszczać do siebie. Do późne nocy Mina czatowała w podwórcu, czy się nie pokaże, aby
mu za ść drogę, ale nie przestąpił progu.

Z szeptów namiętnych około siebie Lukierda domyślała się, że coś zaszło, lecz obo ęt-
na pytać nie chciała. Żadna groźba dotknąć uż e nie mogła. Umysł e , na poły obłąkany
tym zerwaniem z rzeczywistością, w przeszłości i wspomnieniach szukał pociechy. Miesz-
kała w nich i z nimi, wyobrażała sobie, iż to, co się z nią ǳiało, marzeniem było, a sny
e prawdą.

Mina i Bertocha stawały zdumione, gdy czasem przy nich, oczy zamknąwszy nucić
zaczęła, płakać i akby z niewiǳialnymi rozmawiać duchami.

— Czarownica est ak Orcha! — mówiła Bertocha.
— Nie, tylko rozum straciła — odpowieǳiała Mina. — Schnie to stworzenie, szale e,

a zdechnąć nie może.
I poza nią sto ąc, pięści podnosiła do góry, akby dobić ą chciała.
Śmiechy i groźby niewiast uż na nie żadnego nie czyniły wrażenia. Nie wiǳiała i nie

słyszała ich, patrząc w te światy swo e, w których cała była.
Po upływie dni kilku, Przemko, który teraz zarówno obu, żony i kochanki, unikał,

ciekawością wieǳiony wszedł do Lukierdy właśnie w edne z tych chwil wiǳeń i marzeń,
co ą odrywały od ziemi.

We ście męża przebuǳiło ą; wstała.
Spo rzała nań, milcząc, oczyma przeszywa ącymi, obłąkanymi i zachwiawszy się na

nogach, musiała upaść na sieǳenie.
W Przemysławie widok e zamiast litości, gniew wywoływał.
— Tęsknisz pewnie za straconym kochankiem! — zamruczał szydersko.
Lukierda nie zdawała się rozumieć.
— Kochankiem? — odezwała się po namyśle. — A któż takiego trupa ak a kochać

może?
Wyciągnąwszy ręce wychudłe, odsłoniła twarz bladą i spo rzała z pogardą na męża.
— Czyż mnie eszcze zwalać trzeba — odezwała się — aby mieć za co dobić? Wszak Prośba

i tak mnie zamęczą! Da cie mi czystą umierać! Albo… albo… (podniosła się składa ąc
ręce) a, da cie mi pieszo, boso iść stąd precz! Nic nie wezmę, nawet sukni, którą z sobą
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przyniosłam… nic, pó dę o żebraczym chlebie! Przy mą mnie swoi albo dobrzy luǳie! Są
dobrzy na świecie. Nie męczcie mnie, puśćcie…

Płacz miała w głosie, Przemko, słucha ąc, uśmiechnął się gniewny.
— Któż cię tu męczy? — mruknął.
— A! Wszyscy! Ściany, luǳie, powietrze, woda… wszystko! — zawołała, nie patrząc

na niego, akby sama do siebie. — A! I piastunkę starą, co mnie broniła… zabili!
Książę się burzyć zaczynał. Zatrząsł się, słuchać uż nie chciał, wybiegł uderzywszy

drzwiami.
Bertocha z Miną drogę mu zabiegły.
— Ona szalona est! — poczęła Mina, wiǳąc zagniewanego pana. — Zawoǳi ciągle

żale, aby luǳie słuchali i litowali się e , a księcia nienawiǳili!
— Życie nam z nią obrzydło — dodała Bertocha. — Dnia ni nocy spoko ne nie ma.

Głowy tracimy, bo e nie dogoǳić niczym!
Krzyków niewieścich nie mogąc znieść, Przemysław dał znak ręką, aby zamilkły, i od-

szedł zagniewany.
Ksiąǳ Teodoryk, który z dala wszystko śleǳił, chcąc zbadać usposobienie księcia,

bo się dorozumiewał z podróży kanclerza, iż o rozwód iść mogło, naprowaǳił wieczorną
rozmowę na Lukierdę.

— Zdrowie miłościwe pani nasze — rzekł — w opłakanym stanie. — Mówią wiele
o sławnym lekarzu, który księżnie Gryfinie miał potomstwo obiecać, czy by go nie wezwać
z Krakowa, aby raǳił księżnie nasze ?

— Księżnie? — odparł roztargniony Przemko. — Księżnie?
— W oczach nam niknie i dogorywa — dodał ksiąǳ Teodoryk. — Wasza Miłość

potrzebu esz matki rodu, potomstwa, a tu żadne nie ma naǳiei. Na takie nieszczęśliwe
związki monarchów w Rzymie względy ma ą.

Rzucił to słówko ksiąǳ Teodoryk sąǳąc, że nim może dobęǳie coś z księcia, które-
go, zdało mu się, że odgadnął. Przemysław, akby nie posłyszawszy nawet, czy nie chcąc
rozumieć, odparł:

— We wszystkim goǳić się potrzeba z wolą bożą.
Zbył go tym, co nie mówiło nic, a nawet nie dozwalało odgadnąć, co myślał. Badanie

nie powiodło się księǳu Teodorykowi, ale nie wybiło mu z myśli tego, że ksiąǳ Wincenty
musiał dla rozwodu posłany być do Rzymu. Książę rad był może, iż go tak fałszywie
posąǳono.

Sprobował eszcze o ciec duchowny litościwym słowem odezwać się o księżne , sławiąc
e dobroć i pobożność, ale na to żadne nie otrzymał odpowieǳi.

Mina krzątała się niespoko na, przypisu ąc zawsze obo ętność księcia politowaniu nad
żoną. Uczucie to rosło tym więce , im dłuże Przemysław unikał e . Nigdy eszcze nie
trafiło się, aby na długo tak ą zaniedbał, tak widocznie ostygł dla nie . Oburzyła się
na niego, odgrażała zowiąc niewǳięcznym. Stawała na czatach w mie scach, przez które
zwykł był przechoǳić, chcąc go gwałtem zaciągnąć do siebie, ale długo pochwycić nigǳie
nie mogła.

Nareszcie wieczora ednego udało e się zastąpić mu drogę.
— Cóż to⁈ — zawołała. — Mam uż na pośmiewisko luǳiom pozostać opuszczoną?
Przemko nie odpowieǳiał.
— Wy mnie znacie, że a dobrą i złą być umiem! Ja się nie dam tak na śmiecisko

wyrzucić!
Książę ręką starał się ą usunąć na stronę, lecz nie ruszyła z mie sca.
— Potrzebu ę rozmówić się z wami! — dodała.
— A a nie chcę mówić z tobą! — zawołał Przemko. — Słyszysz!
Niemka z bólu i gniewu zdrętwiała.
— Tamta ci uż milsza! — krzyknęła. — Ten trup blady! Wolisz teraz swo ą księżnę

panią niż prostą ǳiewkę, którą można wygnać precz, choć z niewoli, a może od śmierci
ocaliła!

Wołała tak, nie zważa ąc na to, iż w podwórcu luǳie przechoǳili, książę stał dumny,
coraz groźnie się marszcząc i widocznie niecierpliwiąc. Oziębłość ta i pogarda wzmagały
gniew Miny.
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— Tak! Teraz znać mnie nie chcesz! — wołała głośno, nie rusza ąc się z mie sca. —
Wstyǳisz się mnie. A gdyby nie a, Łysy by cię był zgnoił lub ubił w lochu.

Przemko, nie mogąc się e pozbyć, zawrócił się i wszedł do pierwsze izby, aka mu
się nastręczyła. Mina pognała za nim, było to e nowe mieszkanie.

Niemka miała czas na zamku zagospodarować się ak pani. Wiele sprzętu pozabiera-
nego bez wiadomości Lukierdy przystra ało e izby i stoły. Suknie nawet, których księżna
prawie nigdy nie kładła ani pytała o nie, poprzechoǳiły do nie .

Bertocha i Mina nie bały się rabować Lukierdę, bo ta, oprócz kilku skromnych pa-
miątek przywiezionych z domu, do niczego nie przywiązywała ceny. Niemka, przepychem
lubiąc się chwalić przed ludźmi, zagarniała, co mogła. Uderzyło księcia porównanie ubó-
stwa i zaniedbania żony ze zbytkiem, w aki ta opływała. Nie powieǳiał nic, ale powlókł
wzrokiem dokoła i ta myśl, że akaś służebna roiła sobie może, iż zasiąǳie obok niego,
dumę ego obraziła. Patrzał sto ąc zadumany. Mina czekała na słowo akieś, co by dawną
miłość przypomniało — na próżno.

Siadł potem znużony, opiera ąc się na ręku, twarz miał zasępioną.
Mina z załamanymi rękami stała wciąż przed nim. Zaczęła probować uśmiechu, lecz

spo rzenie, które rzucił na nią, zwarzyło go.
— Ani dobrego słowa! — zawołała.
Przemysław zmierzył ą oczyma, nie powieǳiał nic, poruszył się tylko niecierpliwie

i odwrócił od nie . Niemka naprzeciw niego usiadła, założyła ręce na piersiach, nie spusz-
czała go z oka.

— Wiǳę — rzekła — żeście, choć późno, pokochali się w żonie!
I tym eszcze nie wywołała odpowieǳi.
— Je dni policzone! — dodała. — Ledwie dysze.
Rzucił się książę, lecz ta oznaka nowa niecierpliwości ust e nie zamknęła.
— Jak nie ą i nie mnie, to przecie sobie inną może znaleźliście do kochania? —

odezwała się Niemka.
Książę się rozśmiał pogardliwie.
— Wam ino to bzdurstwo w głowie! — zamruczał.
— Bez niego i wy też nie wyży ecie — ciągnęła dale Mina. — Wszyscyście ednacy,

książęta i chłopi! Gdy się wam stare twarze uprzykrzą, myślicie, że uż kochania koniec,
a wam nowego się chce tylko!

I na to książę nie rzekł nic.
Mina, wiǳąc, że go słowy nie rozchmurzy, poruszyła się przy mować winem i łako-

ciami. Książę przy ął kubek, twarz mu się nieco rozpogoǳiła. Zręczna Niemka żarcikiem
swawolnym i śmiechem starała się go zabawić. Poskutkowało to, i książę zdawał się za-
pominać o trosce, z którą tu przyszedł.

Uśmiechnął się nawet, choć dosyć chłodno, ale i to był znak dobry. Mina pochwyciła
go za rękę.

— Darmo! — zawołała. — Nikt was tak ak a kochać nie bęǳie, i wy nikogo ak
mnie! Nad tamtą chorą litość mieć możesz, ale serca dla nie nigdy!

Chciała go wyciągnąć na słowo, lecz Przemysław słuchał roztargniony. Myślami był
gǳie inǳie , szczebiotanie to i przypominanie żony męczyło go.

— Tamta — mówiła Mina — to widmo uż tylko straszne, co się nie wieǳieć na co
włóczy po świecie, a nam wszystkim życie zatruwa. Rozum postradała, sama nie wie, co
się z nią ǳie e, to płacze, to śpiewa, to narzeka na cały świat i na was, na was, żeście e
życie zatruli i zgubili.

Przemko w końcu rzucił się i wybuchnął, ręką bĳąc o stół.
— I od was, i od nie rad bym, żeby mnie kto uwolnił! Dosyć uż mam i tego trupa,

i tego narzekania! Póty!
Wskazał na gardło. Dopił kubka, cisnął nim i wyszedł z izby.
Miny oczy zaświeciły.
— Powieǳiał, powieǳiał, żeby go od tego trupa uwolnić!
Uśmiechnęła się, spogląda ąc na drzwi.
— Mam słowo! Uwolnim cię od niego!
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TOM DRUGI
 
Zarębów i Nałęczów ród uż naówczas po całe Polsce był rozsiadły. Dosyć ich zna dowało
się na dworach śląskich, w Poznaniu, Krakowie, na Mazowszu, ale daleko więce obo ga
tego zawołania¹²⁰ ziemian po dworach swoich i gródkach sieǳiało.

ǲiś, gdy człowiek każdy co na rychle stara się być niezależnym i starczyć sam sobie,
bo bezpieczeństwo od napaści da ą mu prawa, nie mamy uż po ęcia, czym w tamtych
wiekach był ród, roǳina, zawołanie edno, znamię i krwi związek.

Zwali się luǳie imionami tylko, przydomkami, akie im dawano, nazwy od wsi bra-
li, na których sieǳieli, dla rozróżnienia, ale związek krwi łączył na dalszych członków
ednego plemienia w wielką całość, stanowiącą niby obóz obronny.

Wiǳieliśmy tak Odrowążów i Jaksów wo nę z sobą wiodących, a co krok na kartach
kronik spotykamy zawołania ziemian; gromadami służące książętom albo przeciwko nim
występu ące. Często, możny ród ma ąc przeciwko sobie, książę we własnym domu spoko u
nie miał. Ziemianie, liczebnie silni a ma ętni, ciągnęli za sobą spowinowacone rody i grozili
panu ącym.

Z na dalszych krańców ziem różnych, na dane hasło oǳywali się swoi. Trzymano się
za ręce w złym i dobrym losie, pilnowano wza em, posiłkowano, nie dano sponiewierać
się ni upaść. Za ednego pokrzywǳonego mścili się wszyscy. Książę Przemysław rozumiał
to dobrze, iż Zarębę obraziwszy, cały ego ród i współplemienników przeciw sobie zburzy,
do których przybywali Nałęcze, od nich silnie si eszcze, a licznie rozroǳeni.

Michno Zaręba roǳinę mógł znaleźć w pobliżu o mil parę na droǳe do Śremu, lecz
u nie łatwo go było poszlakować¹²¹ i doścignąć. Puścili się więc oba z Nałęczem, większe
pomĳa ąc gościńce, lasami, z początku niedobrze wieǳąc, gǳie ich oczy niosły. Szło o to,
aby się co rychle oddalić od Poznania. Oba baczni wielce, lęka ąc się pogoni, nasłuchiwali
dobrze, a gdy w lesie tętent koni posłyszeli, przypadli cichaczem w gęstwinie, da ąc się
czelaǳi zamkowe wyprzeǳić, co się im łatwo udało.

Nałęcz miał w okolicy Gniezna stry a starego, na wsi osiadłego, do którego czasem
do eżdżali dla łowów i spoczynku. Zwano go Włodkiem, a że niegdy w raǳie książęce
zasiadał, comesem¹²² go czczono. Człowiek był dawnie krewki do zbytku, broił dużo,
szalał długo, nawrócony, teraz życiem niezmiernie surowym starał się okupić dawne życie
swo e. Schronić się doń zdawało bezpiecznym, gdyż tam mało kto kiedy zaglądał. Domu
reguła ostra była i dwa młoǳi niechętnie by się poddali e na czas dłuższy, lecz na krótko
i ten przytułek był pożądany. W Nałęczynie bez mała klasztor Włodek założył.

Stary comes, chociaż żonaty z ǳiewicą znakomitego rodu, o ciec dwóch synów i po
zgonie żony, a i za e życia pono swawolnie sobie poczynał, tak że pobocznego potomstwa
kilkanaścioro się znalazło. Wszystko to teraz z nim pod ednym dachem mieszkało i za
niego pokutę musiało odprawiać. Wyprosił był sobie Włodek ofiarą dla kościoła księǳa
Niemca zakonu świętego Franciszka, który u niego kapelanem był i rygor mu tu klasztorny
wprowaǳił. O ciec Franc, którego tu poufale O czulem zwano, obchoǳił się z Włodkiem
i ego roǳiną barǳo surowo. On tu był teraz panem.

Po krótkie z Zarębą naraǳie, Pawłek Nałęcz pociągnął go z sobą do stry a, chociaż
długo tu przebywać nie myśleli. Zaręba gorączkowy i niecierpliwy zabierał się zaraz wszy-
stek ród ob eżdżać i przeciw księciu Przemysławowi go zbroić, opiera ąc się na którym
z książąt śląskich. Nie wieǳiał Michna spełna, co począć, lecz poprzysiągł, że na księciu
pomścić się musi. Nałęcz umiarkowańszy i chłodnie szy powstrzymywał go i starał się
uspoka ać, co niewiele pomagało.

— Ani ǳiś, ani utro może nie dokażę tego, co chcę — zawołał Zaręba — lecz póki
żyw mu nie daru ę za księżnę i za siebie!

Z echali z drogi ku Nałęczynowi, do którego Pawłek prowaǳił. Potrzeba było nocować
w lesie, a choć esień była późna i chłód do mu ący, ognia nawet naniecić nie śmieli, aby

¹²⁰zawołanie (daw.) — okrzyk identyfiku ący ród. [przypis edytorski]
¹²¹poszlakować (daw.) — wytropić. [przypis edytorski]
¹²²comes (łac.) — zarządca prowinc i w śrdw. Polsce. [przypis edytorski]
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ten ich nie zdraǳił. Oǳieży ciepłe nie ma ąc, otulili się, ak mogli, a nim konie u cuǳego
stoga popaśli, kilka goǳin przesieǳieli, drzemiąc, w myślach zatopieni. Nade dniem
puścili się w dalszą drogę i przemyka ąc się bezdrożami do echali do Nałęczyna. Dwór
starego pokutnika leżał, ak na wysepce, pomięǳy eziorkami dwoma, które umyślnie
przekopami połączono. Broniło go to od napaści i odgraǳało od świata. Włodek zerwał
z nim był wszelkie prawie stosunki, duszą swą grzeszną za mu ąc się edynie.

Z dala ponad obszernie rozstawionymi domostwy i drzewami, teraz z liści opadłymi,
widać było drewnianą sterczącą w górę wieżyczkę kościoła z krzyżem sporym drewnianym
także, wedle obycza u zakonu świętego Franciszka. Prze echawszy długą hać¹²³ rozgrzę-
złą, którą zaniedbano poprawiać i woda ą w mie scach wielu poprzerywała, przebywszy
kilka mostków lichych i poǳiurawionych, stanęli u wrót, w które dobrze bić musieli,
nim Nałęcz się odźwiernego dowołał. Temu ozna mił się ako bratanek pana, domaga-
ąc z towarzyszem gościny. Stróż poszedł do pana, ale ten na modlitwie był, które mu
przerywać nie śmiano. Musieli więc czekać długo. Wpuszczono potem samego Pawłka,
kazawszy Zarębie z końmi zostać za wroty.

Wszedłszy w podwórce, znalazł się Nałęcz naprzeciw męża ogromnego wzrostu, u wrót
uż sto ącego, który na sobie miał suknię barwy siermiężne , sznurem prostym podpa-
saną. Tym się tylko ona od mnisze różniła, że kaptura nie miała. Był to Włodek, bosy,
w trepkach, z rękami obnażonymi, tak że widocznym było, iż gzła nie nosił, a twarda
oǳież za włosiennicę mu służyła. Twarz mimo postów i umartwień miał krągłą, pełną
i zdrową, a brwi, ak dwie wiechy półsiwe.

Z dala postrzegł Pawłek parami idących kilka ǳiewcząt różnego wzrostu, także w suk-
niach burych, a za nimi w pewne odległości tak samo oǳianych chłopców dorosłych
i małych, za którymi szedł O czulo w kapturze na głowie, kĳem w ręku, człek wychudły,
silny ednak i oblicza surowego. Chłopcy z księǳem szli ku ednemu budynkowi na pra-
wo, a ǳiewczęta ze starą niewiastą, chustą ciemną osłoniętą i przygarbioną, zwracały się
na lewo. Włodek na zbliża ącego się bratanka patrzał z uwagą i zdawał się go poznawać.
Pawłek pospieszył rękę ego ucałować.

— Bóg z tobą! Z czymże ty do mnie? — nie odstępu ąc ode drzwi, które sobą zasłaniał,
rzekł stary.

— Stry u miły — odparł Nałęcz, który natury był powolne i do każdego zastosować
się umiał‥ — Stało się, o czym by długo ba ać przyszło. Ano, a i Zaręba, pobratym mó ,
potrzebu emy schronienia, bośmy przez księcia ścigani.

Włodek się strasznie żachnął.
— Pogańskie syny! Bezbożnik! Cóżeście to zrobili⁈ — zakrzyczał.
— Nic kary godnego! Zaręba się ważył księciu na oczy wyrzucać życie ego nierządne

a poniewieranie żony. Rozgniewał się Przemko, trzeba było z życiem uchoǳić.
Włodek głową zaczął kręcić.
— Kłamiesz! — rzekł.
— Prawdem powieǳiał, ak mi Bóg miły!
— A u mnie, myślicie, dla dwu łotrów z rozpustnego dworu schronienie⁈ — zawołał

Włodek. — Ja dla was życia nie zmienię, a wy tu nie wytrwacie. Czy ty nie wiesz, akie
u mnie życie?

— Wiemy, że u was klasztor — rzekł Nałęcz — ale i po klasztorach przy mu ą luǳi
do izb gościnnych.

— Klasztoru u mnie nie ma — przerwał stary — ale chrześcĳańskie życie est, takie,
akie wszęǳie powinno być! Modlitwa, od które nikomu się nie dam uwolnić, post,
karność. Co mnie tu po takich dwu trutniach, nawykłych do dworskie rozpusty! Co wy
tu robić bęǳiecie?

— Odpoczniemy ǳień aki.
Włodek mruczał.
— Nie odpęǳę was od wrót — rzekł — ale pamięta cie, u mnie edno prawo dla

wszystkich. Kto tu wszedł, musi ze mną Boga chwalić na wszelki sposób.
— Toć i my nie poganie! Grzech, Śmierć

¹²³hać a. gać (rus.) — tama. [przypis edytorski]
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— A, poganie, poganie! Tak akem a był, dopókim nie prze rzał! — odezwał się stary.
— Cielsko u was Bogiem, brzuch ołtarzem, rozpusta nałogiem! Poganie esteście. Byłem
a wam podobnym, za to teraz pokutu ę.

— My też do pokuty czas mamy.
— Co ty wiesz! — ofuknął stary. — Odebrałeś od śmierci posła, kiedy masz zdech-

nąć? Zawsze czas ka ać się.
Pawłek stał milcząc, bo ze starym spierać się niedobrze było.
— No… w edźcie, w edźcie — dodał gospodarz — ale a was, owiec zarażonych, do

mo e trzody nie puszczę. Jest u wrót domostwo puste, tam sobie mieszka cie. Ażebyście
mi po dworze się nie włóczyli, młoǳieży mi nie bałamucili! Na chleb wspólny do dworu
możecie przy ść, zobaczym, ak się sprawiać bęǳiecie, albo eǳcie osobno. My tu wasze
społeczności nie żądni!

Nałęcz chciał coś powieǳieć, stary mu usta zamknął.
— U mnie posłuszeństwo pierwsze prawo — dodał. — Chcecie przytułku, nagnĳcie

karku.
Pawłek się skłonił, Włodek krzyknął poza się do dworu:
— Zadra! Sam tu!
Z awił się stary człek, także buro i ubogo oǳiany, w czapeczce na łyse głowie, z oczy-

ma przymrużonymi.
— Masz oto gości dwu — rzekł Włodek do niego — gospoda dla nich podle wrót,

a konie do szopy! Siana posłać, strawa ta, co dla wszystkich! Tacy luǳie, ak i my, muszą,
co i my, pożywać i być raǳi.

Wtem z różańcem w ręku nadciągnął O czulo, który się z dala przybyszom przypa-
trywał.

Pawłek, wieǳąc, kto był, skłonił mu się pokornie.
— A w rękę duchownego nie możesz pocałować⁈ — krzyknął Włodek.
Trzeba było pó ść do ręki, którą mnich go pobłogosławił.
W twarzy ascety widać było pokó z apatią graniczący, dobroć chłodną. W ciągu

powitania szeptał modlitwę i różaniec z dużych pacierzy złożony, w chudych, czarnych
rękach przesuwał. Włodek z wielkim poszanowaniem opowieǳiał mu o przybyłym, co
mnich przy ął obo ętnie. Gdy Pawłek ze starym rozmawiał, Zadra wpuścił uż Zarębę
z końmi do środka. Michno, z konia zsiadłszy, którego chłopak przybył wziąć do sta en,
podstąpił do gospodarza domu.

Szedł ze swą zwykłą butą, teraz eszcze gniewem urosłą, która się nie miała czasu
uspokoić, bez te pokory i uniżoności, akie wymagał Włodek trochę dla siebie, a więce
dla O czula.

— Druh mó i pobratym — odezwał się — uż powieǳieć musiał, co nas tu za
bieda zagnała. Miłościwy Panie, da nam do czasu schronienie! Zwaǳiłem się z panem
moim, ale sromać się nie mam czego. Bezlitośny est, a żywie w awnym grzechu. Nie
napomina ą go inni, że żonę nieszczęśliwą da e na łup nierządnicy. Serce mi się ścisnęło
widokiem cnotliwe pani, rzekłem mu prawdę w oczy i przed gniewem uchoǳić muszę.

Włodek i O czulo, który, choć Niemiec, mowę polską rozumiał, słuchali pilnie.
— Pięknie mówicie! Ho ho! — odparł stary. — Ale mi się to coś ǳiwnym zda,

żeście tak księżnę cnotliwą umiłowali, a panu się stawili eżem! Są tam duchowni o cowie
przecie!

— Duchowni są, a milczą — zawołał Zaręba — więc gdy luǳie nie mówią, kamienie
krzyczeć muszą! Com uczynił, nie żału ę tego ani się wstydam. Pan est bez serca, okrutny,
a księżna uż zamęczona przez niepoczciwych!

O czulo przysłuchiwał się modląc po cichu.
Włodek na dwór u wrót wskazał i rzekł krótko:
— Idźcież spocząć!
Z tą odprawą dumny Zaręba, nie czeka ąc dłuże , zawrócił się nasępiony, skinąwszy

na towarzysza, i poszedł, kędy mu wskazano.
— Hę? — odezwał się, idąc, do Pawłka. — My tu pono długo nie bęǳiemy popasali.

Wytrwać bęǳie trudno. Z biedy i pod suche drzewo człowiek się chowa.
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We dworku pod wrotami zimno było, pusto, niegościnnie. Służba choǳiła milcząca
i ak wystraszona. Ledwie legli spoczywać, gdy ǳwonek się dał słyszeć do obiadu. Rzę-
dami znowu szły ǳiewczęta i chłopcy, którym z dala goście się przypatrywali; ǳiewczęta
z głowami pospuszczanymi, ręce na piersiach poskładane, chłopcy podobnie. Wszystko
to we drzwiach dworu znikło.

Nie wieǳieli eszcze, czy i oni ǳwonkowi posłuszni być mieli, gdy ich do stołu
wspólnego zawołano. W ogromne izbie, które całą ścianę wielki krzyż czarny za mo-
wał, opodal od siebie ubogo nakryte stoły czekały na biesiadników. Około drzwi z edne
strony ǳiewczęta uż stały różnego wzrostu, ale w edne oǳieży, z włosami krótko po-
ostrzyganymi, z drugie chłopcy bosi i w trepkach. Z boku podwyższony pulpit czekał
na lektora. Na stołach uż stały misy i mało co kubków drewnianych, a że ǳień postny
był, z dala zachoǳiła woń mąki i ole u.

W głębi O czulo i Włodek czekali na gości, aby siąść. Tymczasem wyrostek z by-
strymi oczyma, z głową uż wygoloną ak u mnicha, zabierał się do czytania, a racze do
opowiadania ęzykiem łamanym i mało zrozumiałym, co przed sobą miał po łacinie. Za-
ręba i Nałęcz, patrząc na ten osobliwy klasztor, weszli i na wskazanych przy gospodarzu
mie scach stanęli. O czulo mruczał uż Benedicite¹²⁴ i żegnał stoły. Milczenie panowało
w adalni; gdy dokończył, usiedli wszyscy.

Zaręba spo rzał, co na misach stało, bo byli głodni. Post był. Kasza z ole em, polewka
owsiana z kluskami i małe płotki przyskwarzone w ole u a mocno cuchnące składały całą
zastawę. We ǳbankach woda stała i piwo cienkie. Zaczęto pożywać, a Zaręba do chleba
się zabrał, choć czarny był, bo mu się na pożywnie szym wydał.

— Nie zasmaku e wam adło mo e — rzekł uśmiecha ąc się, Włodek. — U nas post,
grzechu pod moim dachem nie ścierpię, eǳenie, co Bóg dał.

W milczeniu ǳiewczęta z edne , chłopcy z drugie strony chwytali z mis, co mogli,
kromkami chleba pomaga ąc sobie zamiast łyżek, chlepiąc i chrupiąc. Wyrostek przy pul-
cie plótł ąka ąc się, czego pewnie sam nie rozumiał; słuchali wszyscy. Jeǳenie nie trwało
długo, bo z mis znikło wszystko, co na nich stało, a nowych nie przyniesiono. O czulo
powstał, ǳiękczynną odmawia ąc modlitwę. ǲiewczęta ustawiły się w rząd i pociągnę-
ły pierwsze, chłopcy w pewnym oddaleniu za nimi. Zostali tylko O czulo, gospodarz
i goście.

— My wkrótce do kaplicy na modlitwę iǳiemy — rzekł Włodek. — Kto chce, może
z nami, nikogo nie zmuszam. Zabawy u mnie inne nie ma.

To mówiąc stary pocałował księǳa w rękę. Zaręba się skłonił, skinął na Pawłka i wy-
szli.

— Ty, co lepie pana stry a znasz — zapytał Michno w podwórzu — powieǳ mi:
chyba tu nie co ǳień takie gody, na akieśmy ǳiś trafili?

— Owszem, porządek to powszedni, a czasem i gorze bywa — rozśmiał się Pawłek.
— To tylko adwent, a w wielkim poście we dwo e ostrze szy post, w dwó nasób dłuższa
modlitwa ǳienna i nocna.

— Wolałbym uż naprawdę mnichem zostać! — rzekł Zaręba.
— Mnie się też zda, że stry na tym skończy, iż dwa klasztory założy, córki w ednym,

a synów w drugim zamyka ąc — odezwał się Pawłek. — Dwa prawi synowie, nie mogąc
tu życia znieść, poszli na inne wioski i rycersko służą.

— Do tych by i nam potrzeba — zakończył Zaręba — bo rychło z głodu poumieramy.
Wrócili do dworku, gdy uż ǳwoniono na modlitwę i parami znowu ciągnęły ǳieci do

kaplicy. Dwa pobratymy poǳielili się i Zaręba spoczywać, a Pawłek poszedł się modlić.
Kapliczka była nie wytworna, ale schludna. U wielkiego ołtarza stał sam O czulo,

a Włodek w komży mu posługiwał. Śpiewano pieśni, odmawiano modlitwy, padano na
twarz i nabożeństwo niemal do nocy się przeciągnęło.

Wieczorne adło przysłano gościom do dworku, a było tak chude i biedne, ak ranne,
tylko mnie niż pierwszym razem. Zaręba do innego stołu nawykły, bo adał i pił dużo,
posmutniał.

— Jeśli ci tu życie smaku e — odezwał się ociera ąc usta — siedź sobie, a a utro
w świat; nie wytrwam.

¹²⁴benedicite (łac.) — pobłogosławcie (pierwsze słowo modlitwy). [przypis edytorski]
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— Przecie wiesz, że razem być musiemy — rzekł Nałęcz. — Jutro pó ǳiemy innego
kąta szukać, a pogoń nas może minie.

Pokładli się spać głodni. Pawłek, który był wyszedł pode dwór raz eszcze, aby się
z Włodkiem rozmówić, dowieǳiał się od czelaǳi, że to była goǳina biczowania. Chłostę
z dala nawet posłyszawszy, prędko do dworku powrócił.

Rano trąbka nader wesoło gra ąca u wrót zbuǳiła ich obu. Porwali się na nogi prawie
przestraszeni, nie mogąc zrozumieć, kto w tym smutnym dworze tak się śmiał oǳywać
wesoło. We wrotach stał konny ze psy i kilku ludźmi, śmiało ak do domu wtargnąwszy.
Młody był, przysto ny mężczyzna. Ten na mnicha wcale nie wyglądał i twarz miał wesołą,
a na tute sze prawo domowe mało baczyć się zdawał.

Domyślili się łatwo, że syn być musiał starszy gospodarza, o którym wieǳieli, że
w bliskości na wsi mieszkał. Tomko mu było na imię. Znał go Pawłek dawnie i, zarzu-
ciwszy na się kożuch, wybiegł przeciw niemu. Myśliwiec nierychło go sobie przypomniał
i poznał, ale gdy przemówił, zsiadł zaraz do niego, aby uścisnąć. Stary Włodek, który uż
był na modlitwie, nie wychoǳił do syna.

— Ty tu⁈ — zawołał młody. — A skądżeś się wziął? Co cię tu przyniosło? Wpadłeś,
biedaku, na post i umartwienie, na pokutę do o ca mego!

Nałęcz prędko spowiadać mu się począł ze wszystkiego i zaprowaǳił go do izby,
w które Zaręba oǳiewał się dopiero. Powitali się. Tomko, który na dworze książęcym
probował żyć, a nie powiodło mu się, Przemysława nie barǳo lubił. Słuchał więc powieści
gorąco potaku ąc i biorąc ą do serca.

— Wy tu nie macie co robić — rzekł — edźcie ze mną. Ja, choć o ca kocham i sza- O ciec, Syn
nu ę, z nim bym pono nie wyżył. On teraz tak się do nieba dobĳa, ak dawnie żywot
pełnymi ustami spĳał. Wola ego! Wszystkim ednak tak żyć trudno. Z te ǳiatwy, któ-
rą w mnisze habity pozaszywał, zawczasu uż mu dwo e starszych ǳiewcząt i ze trzech
chłopców przez tyny¹²⁵ pouciekało.

Tomko śmiał się, ale u drzwi posłyszawszy kroki, zamilkł. Stary Włodek z rękami
rozpostartymi wchoǳił witać syna. Był to ego na milszy, którego on tak kochał, że mu
nawet ego światowe usposobienie przebaczał mówiąc, że mu nawrócenie wymodli. Ścisnął
go za kolana Tomko, a ten, drżąc, głowę mu u ął i całował.

— Cóż, uż na łowy? Od rana? A mszy słuchałeś?
— Nie zdążyłem na nią — rzekł Tomko.
Włodek, milcząc, na gości ukazał, akby chciał powieǳieć: „Uwolnĳże ty mnie od

nich!”
— Ja Pawłka i Zarębę do siebie namawiam — zawołał, domyśliwszy się, Tomko. —

Oni tu u was umrą z głodu i tęsknicy.
Stary poruszył ramionami.
— Poganieście wy wszyscy, poganie — rzekł. — Gdybyśmy my się za was nie modlili,

Pan Bóg by tę ziemię karał sroże eszcze.
Westchnął, ale, spo rzawszy na syna, wnet poweselał. Ściskał go, przyglądał mu się

z widoczną pociechą. Piękny był, życia pełen. Myśl pobożnego o ca mimo woli tą bu ną
młodością się radowała.

— Do stołu a ciebie i tych gości ǳiś nie wzywam — mruknął po namyśle. — My
ǳiś z suchotami¹²⁶ a ty, poganinie, z o ca i z postu, i z nas gotóweś sobie drwiny stroić.
Przyślę wam tu co przekąsić.

Gubcie dusze, ale niech a na to nie patrzę. U nas ǳiś suchoty.
— Dobrze, o cze kochany — odparł Tomko. — A a za pozwoleniem twym sam

pó dę do piwnicy i na kuchnie pogospodarować.
— Idź, ale bez pozwolenia — rzekł Włodek.
Dano do dworku dnia tego obficie adła i lepszego, co Tomkowi zawǳięczali. Po

obieǳie rannym pożegnali gospodarza i wyruszyli z Nałęczyna. Młody zawiózł ich do
swo ego dworu. Nowy on był na wydartych świeżo trzebieżach¹²⁷ w puszczy, nie obron-

¹²⁵tyn — wał obronny z częstokołem. [przypis edytorski]
¹²⁶suchoty — tu: ścisły post. [przypis edytorski]
¹²⁷trzebież — grunt oczyszczony z zarasta ących go drzew. [przypis edytorski]
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ny, bo las dokoła go osłaniał. Mało się tu na azdu obawiano. Dostatnio było na nowo-
siedlinach, wesoło i ochoczo.

Wyszła przeciw przybywa ącemu młoda żona, Sulisława, nie wieǳąc, że gości z sobą
prowaǳił. Zobaczywszy ich, skryła się zaraz, bo po domowemu oǳianą była, a do obcych
musiała wystąpić inacze . I przy ęcie ich też dostatnie sze nakazać trzeba było niż chleb
powszedni. Zaręba tu odżył i poweselał dopiero, gdy siedli za stół dobrze zastawny, do
którego wyszła piękna i stro na gospodyni, którą małżonek tak miłował, że e to i przy
obcych okazywał.

Zaczęła się rozmowa o dworze, o Lukierǳie, o życiu Przemysława, Zaręba z serca
mówił i gorąco, a młoda pani płakała rzewnymi łzami nad losem księżne . Tomko się
oburzał.

— Two a sprawa — rzekł w końcu — nasza sprawa! Nałęcze i Zarębowie razem pó dą
mścić się za krzywdę pani i za waszą. O pomstę do Boga woła takie okrucieństwo.

— Tyranem est dla żony i tyranem dla wszystkich! — zawołał Zaręba. — Dale
ziemianie u niego nic znaczyć nie będą i pó dą w niewolę. Pamięta my, że nasi o cowie ich
wybierali i podnosili na księstwa, a zrzucali, gdy chcieli. ǲiś my co? Sługi tylko, którym
co każą, to robić muszą. Rodu tego Piastowego dosyć est. Mamy w kim wybierać. Czy
to nowa rzecz bęǳie, gdy go wygnamy, a posaǳim innego?

— A nowy pan zawsze lepszy! — dodał Tomko.
Pawłek obycza em swym milczał. Co dla Zaręby dobrym było, to i on przy mował

chętnie. Umówiono się więc do Orlika Zaręby, który w głębi Kaliskiego mieszkał, Nałę-
czów zwołać i Zarębów, aby się naraǳić, ak przeciw księciu Przemysławowi występować
mieli i co czynić.

— Cicho tylko a rozumnie — zamruczał ostrożny Pawłek. — Gdy zawczasu wrzawy
narobimy, połapią nas i po mą a pościna ą bez sądu. Leszek za lada co ziemian na głowie,
imieniu i czci karze. Cicho musimy iść, aby do swego do ść.

Zasiedli więc u Tomka, skąd Zaręba po kry omu począł na różne strony się wymykać,
swoich i Nałęczów podburza ąc przeciw księciu.
 
Kanclerz Wincenty, wy echawszy z Poznania po cichu, tak że mało kto z bliższych wie-
ǳiał o ego podróży, ściągnął pierwszego dnia na nocleg do wsi kościelne , w które
na probostwie chciał spocząć. Zbliża ąc się do plebanii, zǳiwił się i zasmucił, wiǳąc ą
otoczoną mnogim ludem ezdnym, który tylko co z koni zsiadał. Domyślał się, że ktoś
dosto ny zawitać tu musiał, bo i ksiąǳ, i klechy ego, i co było czelaǳi, zwĳało się około
domku, akby głowy potracili.

Orszak barǳo wspaniały z cuǳoziemska się przedstawiał, pańsko, świetnie, a nie
można było na pierwszy rzut oka rozpoznać, do kogo należał, świeckiego czy duchowne-
go pana, bo wśród niego zbroi i sutann po równi było. Noc się zbliżała i ksiąǳ Wincenty
namyślał się, co pocznie z sobą, bo tu dlań mie sca uż nie było, a i dla samych prze ezd-
nych skąpo być musiało, bo się do sąsiednich chat wpraszali. Stanął więc z wozem swym
i czelaǳią, rozgląda ąc się po wiosce, gǳie by i on mógł głowę przytulić.

Wtem wychoǳący z plebanii dworzanie, księǳa na droǳe zobaczywszy z wozem,
kłaniać mu się poczęli wymĳa ąc go, a eden zapytał, skąd by echał. Więc też kanclerz
zagadnął:

— A wy skąd?
— My, o cze, z dalekie barǳo strony, z długie drogi — rzekł, śmie ąc się, dworzanin.

— Wracamy z Rzymu…
— Jako, z Rzymu⁈ — zawołał ksiąǳ Wincenty, poruszony tym niemało. — A z kim-

że to eǳiecie? Komu towarzyszycie? Sto ący przy wozie minę miał figlarną.
— Z kim? — odparł. — A toć z przyszłym przez O ca Świętego naznaczonym na

arcybiskupstwo gnieźnieńskie nominatem, bo Włościbora tam nie chcieli.
Ksiąǳ Wincenty aż się przeżegnał. Podróż więc przez niego przedsięwzięta niepo-

trzebną uż była. Ze trwogą począł pytać:
— Któż mianowany? Włoch czy Francuz?
Pewien bowiem był, iż obcy być musi, a gorzko mu się barǳo stało na duszy.
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— Ani Włoch, ani Francuz, ani żaden obcy, nasz własny roǳic¹²⁸ — tylko, że eszcze
duchownych święceń nie ma… pan nasz, Jakub Świnka.

Oniemiał kanclerz z poǳiwu i ręce załamał.
— Jakże to może być⁈ — wołał.
— Dlaczegóż by być nie miało! — prawił gadatliwy dworzanin. — Wola O ca Świę-

tego wszystko może. Z naszym panem niegdy przy aciółmi byli, towarzyszami. O ciec
Święty go uprosił, zaklął i nakłonił siłą prawie, aby suknię duchowną wǳiał i to dosto-
eństwo przy ął.

— Juści wy — przerwał kanclerz — nie żartowalibyście sobie ze mnie!
— Nie śmielibyśmy z osoby duchowne — rzekł dworzanin. — Bóg niech ucho-

wa! Święta prawda est, co mówię. Jeǳiemy wprost z listy rzymskimi, aby naszego pana
wyświęcili biskupi.

Kanclerz znał niegdyś Świnkę świeckim człowiekiem, więce może przez drugich niż
przez się. Wieǳiał, że rozumny był, nauki miłu ący, ale pamiętał go młodszym, rycerskie-
go usposobienia, do stanu duchownego wcale nieskłonnym. Nie wieǳiał: smucić się czy
cieszyć. Rażony był. Bądź co bądź podróż, w którą się wybrał, była skończoną; pozosta-
wało mu albo do Poznania zawrócić, lub wysiadłszy z wozu, iść na plebanię i pierwszemu
nominata pozdrowić, a u rzeć na oczy, co się z nim Kościołowi obiecywało.

W niepewności te stał eszcze ksiąǳ Wincenty z wozem i ludźmi, gdy spo rzawszy
na plebanię, poczuł akby głos wewnętrzny, mówiący mu, iż tam był iść powinien.

„Niechże onego wybrańca bożego pozdrowię pierwszy — rzekł w duchu — boć, co
się stało, odstać się uż nie może. Rzym rzekł.”

Zostawiwszy wóz swó i czeladź z klerykiem, który mu towarzyszył, ksiąǳ Wincenty
zsiadł, ociągnął suknię i, przeżegnawszy się, do plebanii z wolna podążył. Dworek był
niewielki, ciasnota w nim, do środka dostać niełatwo. Obozem wówczas eszcze niemal
cała Polska stała i długo eszcze potem. Wytwornych i obszernych budowli próżno w nie
szukać było. Plebanie i dwory większe części ziemian rozszerzonymi tylko chatami zwać
się mogły. Częste pożary, napady nieprzy aciół, którzy niszczyli wszystko, nie dopuszczały
na długie rachować lata, trwale i wygodnie się mieścić.

I ten też domek proboszczowski przy drewnianym, ak on, wie skim kościółku, bar-
ǳo był szczupły i skromny. Składał się on z duże sieni, z dwóch izb i komory po edne
stronie, po drugie z izb dla klechów i gospodarskich; kilkunastu luǳi z czelaǳią mie -
scową wypełniali uż prawie wszystkie kąty. A gdy ksiąǳ Wincenty wszedł do sieni,
w które dwór nominata przy ognisku się ogrzewał, ledwie się mógł przezeń przecisnąć.
Poziębli luǳie gwarzyli u komina wielkiego dosyć wesoło. Spoza drzwi do pierwsze izby
wiodących słychać było głośną rozmowę.

Kanclerz, choć niemałego znaczenia osoba duchowna, wyglądał dosyć skromnym
i pokornym, nie barǳo więc nań zważano. Nieśmiały, pomimo wieku, wahał się, czy ma
bez ozna mienia wnĳść do środka, gdy młody wikariusz mu się nastręczył, który biegł
właśnie, do klechów po coś wysłany. Znał on księǳa Wincentego z Poznania, wieǳiał,
akie stanowisko za mował, i zdumiał się, zobaczywszy go tak pokornie sto ącego w sie-
ni. Sąǳił zrazu, że należał do towarzystwa nominata. Chciał mu drzwi otwierać, gdy go
ksiąǳ Wincenty zatrzymał.

— Ja wprost z Poznania adę — rzekł. — Tylko co przybywam i tylko co się dowiadu ę
o arcybiskupie, ozna mĳcie mu o mnie.

Zaledwie wikariusz spełnił to polecenie, gdy proboszcz uż wyszedł naprzeciw niego,
a u progu czekał nań Świnka. Izba dosyć duża, w które proboszcz zwykł był przy mować,
tak była ubogą i ze wszelkich ozdób ogołoconą, ak na owe czasy przystało. Stół i ławy,
krzyż na ścianie, kropielnica u drzwi, nie opodal ode drzwi police¹²⁹, na których kilka
kubków stało garncarską robotą.

Płomię¹³⁰ ogniska rzucało blask na sto ącego naprzeciw w sile wieku męskiego Jakuba
Świnkę, na którym świeżo przywǳiana suknia ciemna, kro em świeckiemu duchowień-
stwu właściwym, sprzeczała się niemal z rycerską postawą człowieka, co niedawno esz-

¹²⁸roǳic — tu: rodak. [przypis edytorski]
¹²⁹polica (daw.) — półka (etymologia: pień drzewa rozłupany na pół). [przypis edytorski]
¹³⁰płomię — ǳiś popr.: płomień. [przypis edytorski]
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cze chaǳał we zbroi. Szlachetne oblicze, czoło wyniosłe, spo rzenie śmiałe i asne, usta
uśmiechnięte łagodnie twarzy nadawały wyraz obuǳa ący współczucie i poszanowanie.
Każdy, co go wiǳiał, czuł, że to był mąż niepospolity, wybraniec obdarzony rozumem
i siłą woli, bez które sam rozum nie waży nic. Coś eszcze nieśmiałego było w nim, akby
ze swym nowym powołaniem nie obył się dosyć, a musiał na siebie pamiętać.

U rzawszy kanclerza, Świnka obie ręce podniósł uśmiecha ąc się doń.
— O cze Wincenty — rzekł — ogląda we mnie cud Boga wszechmogącego, Szawła,

któremu Pawłem zostać kazano, niegodne naczynie, którym czerpać chce Bóg i wylewać
na droższe dary swo e. Non sum dignus¹³¹! wołałem z głębi duszy me i wołam, alem ulec
musiał woli O ca Świętego. Cóż wy na to? Co wy, starzy, zasłużeni, godnie si nade mnie
powiecie?

Prawym mężem był ksiąǳ Wincenty, a od wszelkiego pochlebstwa dalekim, spuścił
głowę i rzekł z cicha:

— Co Bóg nam przez pomazańca swego uczynić raczył, dobrym być musi. Zatem
wola Jego błogosławiona. Szczęśliw estem, że a pierwszy witam przyszłego pasterza.

Chciał go w rękę ucałować, gdy Świnka uścisnął starego ze wzruszeniem.
— A! Wierz mi, wierz, księże kanclerzu — rzekł — anim się dobĳał, anim pragnął

tego dosto eństwa. Jest ono brzemieniem wielkim w tych ziemiach naszych rozbitych
i osłabłych niemocą długą. Jednoczyć ciągle, co się rozpryska, walczyć z samowolą moż-
nych książątek, ukracać ich zachcianki, karać gwałty, ciągle prawo boże przypominać
tym, co i żadnego luǳkiego znać nie chcą, stać na na wyższe straży — ciężka to sprawa
i brzemię straszliwe!

Czuć było prze ęcie wielkie i uniesienie w mowie nowego arcypasterza. Ksiąǳ Win-
centy czytał w nim, ak głęboko był eszcze poruszony nowym powołaniem swoim. Mówił
żywo, a słowa płynęły mu z gorączkowym pośpiechem.

— O cze mó — ciągnął dale , wskazu ąc sieǳenie, a zapomina ąc, co go tu spro-
waǳiło. — Prawǳiwy traf losu, niespoǳiewany, nieprzewidywany narzucił mnie wam.
Wiecie czy nie, żem niegdy we Franc i z ǳisie szym O cem naszym, papieżem rzymskim,
zna omym był blisko i poprzy aźnionym. Odbywa ąc podróż dla obeznania się z kra ami
obcymi, gdym się dowieǳiał, że on zasiadł na apostolskie stolicy, udałem się do Rzy-
mu, aby go pozdrowić i o cowskie otrzymać błogosławieństwo. Zabawiłem w te stolicy
ruin i wspomnień dosyć długo, dozna ąc od O ca Świętego ak na łaskawszego przy ęcia.
Przyszła pod ten czas sprawa obsaǳenia stolicy osierocone gnieźnieńskie , na którą księ-
ǳa Włościbora wybrano, a tego sobie Leszek nie życzył i inni. On się też sam zrzekał
ciężkiego dosto eństwa.

Jako świadomy położenia kra u naszego, powołany byłem przez O ca Świętego, abym
mu o nim opowiadał. Odmalowałem nieszczęśliwe położenie nasze, rozdrapane to króle-
stwo, niegdyś mocne, wo ny książąt o kawałki ziemi, nieład, spustoszenie, okrucieństwa,
samowolę, nieposzanowanie własności duchowne i prawa. Mówiłem ze łzami prawie
i poruszeniem, bo kocham tę ziemię, a los mnie e obchoǳi.

Słuchał papież przez dni kilka boleściwie się użala ącego, wreszcie, gdy mnie raz eszcze
o Polskę zagadnął i obsaǳenie metropolii, gdym mu potrzebę narzucenia męża silne woli
okazywał, nagle rzekł mi: „Ty eden nim być możesz!”

Uwierzcie mi, poprzysiąc wam na to mogę, że słowo to wyrzeczone nagle, na chwilę
w słup mnie obróciło. Wziąłem e za żart, nie chcąc wierzyć. Rozśmiałem się. Byłem czło-
wiekiem świeckim, rycerskiemu rzemiosłu oddanym, a choć naukę kochałem, pismom
czytał, a chętnie się mądrym przysłuchiwał, nigdym nie pomyślał o stanie duchownym,
nie czuł się godnym niego.

„O cze Święty — rzekłem, wskazu ąc na miecz u boku — słowem wo ować nie uczy-
łem się.”

„Duch Święty cię natchnie — mówił papież. — Tam trzeba pasterza, co by i woǳem,
i żołnierzem umiał być. Mnie ciebie tu Pan Bóg na to zesłał i wskazu e, idź i dźwiga to
królestwo, które est córą apostolskie stolicy.”

¹³¹non sum dignus (łac.) — nie estem goǳien. [przypis edytorski]

   Pogrobek 



Nie poddałem się zrazu woli O ca Świętego, poǳiękowałem i odszedłem. Naza utrz
kilku innych kandydatów przyniosłem papieżowi, nie biorąc słów ego za rozkaz sta-
nowczy. Tamtych nie znam — rzekł mi — a ciebie od lat wielu. Teologii ci dodaǳą
scholastycy twoi, kanonicy i kapituła, a serce i wolę ty im zaniesiesz. Idź, mówię ci,
wzywam w Imię Tego, którego estem następcą na ziemi.

Opierałem się długo eszcze. Rzekł mi O ciec Święty, że u grobu świętych aposto-
łów Piotra i Pawła pó ǳie o natchnienie się modlić, abym i a na mszy w krypcie był.
Posłusznym byłem. Po ofierze święte przyszedł do mnie eszcze w sukniach, w których
u ołtarza stał, nie zrzuca ąc ich, i położył mi edną rękę na głowie, drugą na ramieniu —
mówiąc: „Idź! Wysyłam cię i błogosławię. Idź! Rozkazu ę ci!”

Takem wreszcie ulec musiał i oto mnie wiǳicie ze drżeniem idącego na stanowisko
mo e.

O ciec Wincenty słuchał z żywym prze ęciem się i łzami na oczach.
— Wola boża w tym est — rzekł — a a się szczególnie cieszę, że się ona teraz

ob awiła, bo przyniesiecie prędką pociechę panu naszemu, a mnie uwolnicie od obowiązku
ciężkiego podróży do Rzymu.

Świnka zbliżył się ku niemu ciekawie.
— Tak est — kończył kanclerz — pan nasz Przemysław, który wielce bole e nad

tym, iż od tak dawna stoi osieroconą ta stolica, wysyłał mnie o to z listami i prośbą do
O ca Świętego, aby co rychle ą obsaǳić raczył.

— A miałże kogo na myśli? — zapytał Świnka.
— Nie. Oto są listy, patrzcie i czyta cie. Ziściły się życzenia ego, pragnął męża silne

woli, a takiego w was Bóg mu da e.
Świnka zadumany ręce załamał.
— O, ǳiwne losu zrząǳenie! — zawołał. — Jest temu lat około ǳiesięciu, gdym na

dworze książęcym bawił. Był podówczas ów pobożny, istnie święte pamięci pan kaliski,
książę Bolesław. U stołu mowa się wzięła o ziemi te i e losach. Ktoś, nie pomnę, rzekł, że
znowu ą pod edną koronę na głowie Przemysława z ednoczyć potrzeba. Jam to powieǳiał
czy inny, nie pomnę, a książę dodał, iż chyba a, arcybiskupem zostawszy, koronę mu tę
włożę na skronie. Patrzcież, ak na nieprawdopodobnie sza rzecz, ǳiś uż na pół możliwą
się stała, gdym a, prosty miles¹³², wyszedł na to dosto eństwo, o którym nigdy nie marzył!

— Bogda by tak i reszta przepowieści ziścić się mogła! — szepnął kanclerz. — Że
myśl o edynym królestwie trwa stale w myśli pana naszego, a o tym wiem na lepie .
Potrzeba powagi i właǳy świeckie edne nad tymi niesfornymi książęty, ak w Kościele
— metropolitalne nad nimi.

— O cze mó — przerwał Świnka z zapałem młoǳieńczym człowieka, który eszcze
się nie starł z rzeczywistością i myśl w sobie żywi nie wiǳąc przeszkód, akie e ziszczenie
utrudnić mogą — o cze mó , w Kościele naszym i w kra u naszym, w obycza u, wiele est
do czynienia! Ładu nie mamy. Sami nie wiemy, czym esteśmy. Niemcami na pół czy
Słowiany? Wiem, ako król Ottokar¹³³ skarżył się, iż mnisi obcy Czechy i Polskę zalewa ą,
którzy ęzyka tych ziem nie zna ą. Wyświęci się li kto z naszych, ślą go Niemcy tam, gǳie
się na nic nie zdał, bo rozmówić się nawet nie zdoła. Klasztory, co taką pomocą byłyby
duchowieństwu świeckiemu, są ako wyspy na morzu, ży ą sobie same. Duchowieństwo
wie skie z dala od przełożonych nie kapłański żywot prowaǳi. Wszystko trzeba w kluby
u ąć¹³⁴, wiele naprawić, a to ciężkie pensum¹³⁵ Bóg złożył na ramiona prostego ziemianina,
żołnierza, dobre woli, ale nieuka i niezdolnego. Jakże się nie mam lękać, czy a potrafię
sprostać temu, czemu świątobliwi poprzednicy moi nie podołali?

Mowa ta poruszyła mocnie eszcze kanclerza.
— Nie zapomina cież — rzekł poważnie — że większe Bóg cuda czynił z ludźmi, bo

na apostołów powoływał celników i rybaków, prostaczków, a nie mędrców ze szkoły i nie
uczonych znad ksiąg. Wy macie wszystko, co mieć potrzeba, gdy asno wiǳicie, czego
nam braknie. Radować się więc i ǳiękować Bogu! Hosanna!

¹³²miles (daw.) — żołnierz. [przypis edytorski]
¹³³Ottokar — Przemysł Ottokar I (–), król Czech. [przypis edytorski]
¹³⁴w kluby ująć (daw.) — poddać kontroli. [przypis edytorski]
¹³⁵pensum (łac.) — tu: obowiązek, zadanie. [przypis edytorski]
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— A mnie z pokorą i poświęceniem iść tą drogą ciernistą — rzekł Świnka — bo że
ona różami nie bęǳie usłana, wiem zawczasu. Nienawiść książąt, przeciw którym wystą-
pić muszę, niechęć duchownych, których na drogę lepszą zwrócić potrzeba, nieprzy aźń
Niemców, od których się bronić należy, wszystko to mnie czeka!

Przeżegnał się Świnka i dodał, rękę wyciąga ąc do kanclerza.
— Liczę na pomoc waszą, na duchowieństwa czoło, że mnie nie opuści i podeprze.
Gdy to mówili, proboszcz, dosyć wylękły starowina, na stole sam z czelaǳią przy-

sposabiał posiłek wieczorny, ubogi, bo go na inny nie stało. Zastawiono misy z rybami,
kaszę, grzyby, chleb i co Bóg dał pod ubogą strzechą. Świnka wstał i zbliżył się do stołu,
prosząc kanclerza, aby go pobłogosławił. Gospodarz, ręce na piersiach złożywszy, wyma-
wiał się, iż tak biednie arcypasterza przy mu e.

— Gdybym był zawczasu wieǳiał — rzekł — posłałbym rybaków sieci zarzucić, może
by co lepszego złowić się udało.

— Mnie, mó o cze, wszystko dobre — rzekł Świnka wesoło — bom a nawykł do
niewygód i do prostego adła. Za górami też u Włochów nie popsułem podniebienia,
choć tam różne przysmaki da ą. Naszym ustom one wstrętne, a lepie chleb nasz czarny
niż białe kołacze smaku e.

Za czym siedli, a nominat proboszcza gwałtem przy sobie umieścił, poufale go wy-
pytu ąc o stan parafii, dochody i fundusze kościoła.

— Da emy sobie rady, ako zmożemy — mówił proboszcz — choć z ǳiesięcinami
zawsze asunek wielki i utrapienie. Raǳi nas na gorszym snopkiem zbyć. W lasach też
i na ziemiach nadanych probostwu królu e, kto chce i czy a wola a łaska, nie patrząc
prawa. W prze eźǳie lada urzędnik o plebanię zawaǳi, przy mować go z ludźmi i końmi
potrzeba. Ot — ży e się, ak Bóg dał.

— Myśmy też słuǳy boży — odparł nominat — do łatwego a wygodnego życia nie
powołani. Wiǳimy to na zakonach benedyktynów, cystersów, a nawet i innych, ak łatwo
człowiek naszego stanu, przy dostatku wielkim popsuć się i zleniwić może. Nie ci oni są,
co dawnie byli. Dlatego święty Dominik i Franciszek ubóstwo ǳieciom swym nakazał,
grosza im brać wzbronił, aby od zepsucia ich ustrzegł.

Lecz zakony u nas — dodał — przez to głównie zwietrzały, że obcymi nasaǳone
były. Ci dobrze wyposażeni nie mieli co czynić, nikt ich, oni nikogo nie rozumieli. Stąd
gnuśność poszła i zepsucie. Swoimi nam e trzeba zaludnić, aby oni z narodem edno
czuli, znali go, a mówić doń i prostować mogli.

Szła tak rozmowa przy krótkie wieczerzy, po czym prędko, grac e¹³⁶ odmówiwszy,
wstali, a Świnka odwiódł kanclerza w róg izby.

— Mówcie mi, ako pan nasz est? Co z nim?
Długo się na odpowiedź kanclerz namyślać musiał.
— Wiecie, że dwakroć u Ślązaków w niewoli był — rzekł. — Zda e się, że wtóra

ona dobrze poskutkowała, spoważniał, zmężniał, serce mu pańskie urosło. Dobrego chce.
Brak mu ǳiś takiego pomocnika i radcy, akiego miał w Bolesławie kaliskim, i w was,
o cze nasz, mieć bęǳie.

— Jeśli ma wolę dobrą, Bóg siły użyczy! — odparł nominat.
— A księżna wasza? — zapytał po małym przestanku.
Kanclerz zaniemiał, oczy spuścił — wzdychał.
— Księżna — odezwał się nierychło — nieszczęśliwą est, bo małżeństwo to niedobre

było dla obo ga. Miłości nie było w nim i szczęścia nie ma. Obawiam się być prorokiem,
lecz wkrótce pewnie straciemy¹³⁷ panią pobożną, schnącą z tęsknicy i utrapienia. Nie-
wiasty, co ą otacza ą, złe są.

— Zawszeż trwa ą te piastowskie miłostki pokątne? — pytał Świnka. — W nich
wszystkich krew niepomiernie gorąca, namiętności niepohamowane. Mało który nie
wraca do pogańskiego nałożnic obycza u, ako oto i węgierski król, choć nie Piast, co
się Kumankami¹³⁸ otoczył, że mu e gwałtem odpęǳić musiano.

¹³⁶gracje — z łac. gratias agimus („ǲięki składamy”), słowa modlitwy. [przypis edytorski]
¹³⁷straciemy — ǳiś popr. forma .os.lm. cz. przysz.: stracimy. [przypis edytorski]
¹³⁸Kumanowie — Połowcy, lud koczowniczy przybyły znad Morza Czarnego na Węgry. [przypis edytorski]
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— Zgorszenia nowego nie ma — odparł kanclerz — ale stara ulubienica trwa na
dworze. Te by się zbyć powinien, bo niegoǳiwą est i właǳę ma. Ona to podobno
przyczyną nieszczęścia pani nasze .

— I bezǳietność się też do zniechęcenia przykłada — dodał Świnka.
— A potomstwa naǳiei nie ma żadne — mówił kanclerz — nieszczęśliwa Lukierda,

schorowana, ak cień choǳi, litość bierze patrzeć na nią.
— Onże e dla nie nie ma? — zapytał nominat.
— Nie — odezwał się kanclerz po cichu. — Niecierpliwi się pono i zżyma. Biedny

est i nas, że patrzeć musiemy na domową dolę ego, nieszczęśliwymi czyni.
Po te ciche rozmowie, gdy w edyne izbie pościele kłaść zaczęto, kazał Świnka kanc-

lerzowi też przy sobie się położyć, aby na zimnie i niewygoǳie nocy nie przebył, co by
staremu szkoǳić mogło. Kląkłszy na wieczorną modlitwę, kanclerz mógł poǳiękować
Bogu. Spoko nym powracał, zbliżenie się do Świnki przekonało go, iż istotnie w miano-
waniu tym była boża łaska, gdy w chwili te właśnie, męża ducha wielkiego wymaga ące ,
on wchoǳił na stolicę.

Takim wybranym od Boga wydał mu się Świnka. Człowiek świecki, który nie wziął
eszcze namaszczenia, przynoszącego łaski stanu, miał on uż po ęcie ciężkich obowiązków,
akie nań spaść miały. Mąż był w sile wieku, do walki nawykły, zna ący świat nie tylko
swó , ale otacza ący, bo całą niemal Europę za młodu przewędrował.

Naza utrz rano wstali wszyscy o brzasku i w kościołku wie skim słuchał przyszły ar-
cybiskup mszy, które sam eszcze nie miał prawa odmawiać, bo święcenia miał ode-
brać dopiero po przybyciu do kra u, razem kapłanem się sta ąc i arcypasterzem. Wprost
z kościoła, po skromnym obieǳie, Świnka, kanclerz i cały orszak wyruszył do Pozna-
nia. Ksiąǳ Wincenty radował się niewymownie, iż podróż swą skończył tak szczęśliwie,
nawet za granicę się nie wychyliwszy.

Świnka niezbyt spieszył, ciągnęli małymi dniami. Było to akoś w pierwsze połowie
grudnia, zima się dopiero rozpoczynała, gruda ostra przykrą czyniła drogę, które śnieg
eszcze nie okrywał. Jechali zmuszeni zatrzymywać się dla¹³⁹ podbitych koni i dla pod-
ków gubionych. Stawali więc spoczywać mimo woli. Miał czas towarzyszący nominatowi
kanclerz szeroko się z nim rozmówić o potrzebach Kościoła i kra u, o wszystkim, co
dolegało i co było do naprawy.

Po droǳe zamierzał Świnka skromnie i po cichu odwieǳić Poznań, pana swo ego
powitać i prosić go, aby przybył na uroczyste wyświęcenie, które natychmiast odbyć się
miało. Przodem wysłani do Gniezna gońce do biskupów i do księcia mieli ich wszystkich
wezwać do Kalisza. Nie chciał zwlekać ob ęcia stolicy swe Świnka, bo ta i tak za długo
uż opróżnioną była.

Po droǳe nie minęli żadnego kościoła i klasztoru, do którego by nie wstąpili, korzystał
i z te podróży nominat, aby bliże poznać stan duchowieństwa i kra u. Niespoǳiewanie
z awia ąc się trafiał na otwarte rany, których pokryć nie miano czasu. W klasztorach,
ak mówił Świnka, panowała wszęǳie obczyzna, Niemcy, Włochy, Francuzi zapełniali
e, a czu ąc się wyższymi umysłowo od kra owców, lekceważyli ich sobie i właǳę, aka
w ich ręku spoczywała. Świnka, obeznany z ęzykami i obycza em zachodnim, był dla
tych przybyszów groźnym, bo mu wyższością swą nastawić się nie mogli. Wracał z Rzymu,
miał nawet tę powierzchowność półcuǳoziemską, która u nas zawsze, od wieków dawała
powagę i wziętość. Był to właśnie mąż, akiego pod te czasy rozprzężenia Kościół polski
potrzebował.

Dnia  grudnia zbliżyli się do Poznania, w którym się na noc stanąć spoǳiewali, gdy
popasa ąc w gospoǳie na wielkim gościńcu, postrzegli dwóch ziemian przybywa ących
do nie na zhasanych koniach. Jedyna izba gościnna była za ęta przez nominata i dwór
ego, eźdźcy więc ani koni, ni siebie nie ma ąc gǳie schronić, uż mieli odciągać dale ,
gdy Świnka, zobaczywszy ich, do izby swe powołać kazał. Dowieǳieli się od dworzan,
kto był.

Wezwani byli dwa luǳie młoǳi, po których ubraniu i rynsztunku poznać było moż-
na, iż do zamożnie szych roǳin liczyć się musieli. Oba, próg przestąpiwszy, gdy mieli

¹³⁹dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
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powitać duchownych, tak się wydali im pomięszani, niespoko ni, pod wrażeniem akimś
świeżym i przykrym, że Świnka, nawykły czytać z luǳkich twarzy, co się w ich duszy
ǳiało, nie mógł się wstrzymać od zapytania:

— Cóż się to wam w droǳe nadarzyło, że tak nieswoi wyglądacie?
W istocie oba młoǳi dyszeli, rzucali się, patrzyli, akby na pół przytomność postradali.

Jeden zwłaszcza, którego towarzysz hamować się starał, zdał się rozpacza ącym.
— A! W droǳe — zawołał głosem namiętnym odpowiada ąc nominatowi — w dro-

ǳe nic się nam nie stało, ale od rana niesiem się z tym nieszczęściem, z tą zbrodnią, która
na obo ętnie szego do wściekłości by pobuǳiła!

— Cóż to est? — podchwycił kanclerz.
— Chrześcĳanin do wściekłości nigdy się nie powinien dopuszczać — dodał Świnka.
— Jak to⁈ — wybuchnął przybyły. — Miałby patrzeć obo ętnie, gdy się takie zbrod-

nie ǳie ą⁈ Gdy niewinni cierpią męczeństwo⁈ Dusza musi poruszyć się i wołać o pomstę
do Boga!

I ręce podniósłszy do góry, młody przybysz, akby go ani przytomność obcych, ani
dosto eństwo ich nie zdołało pohamować, począł, głos podnosząc, wyrzekać:

— Nie żyć uż na te ziemi! Nie patrzeć na taką szkaradę! Lepie do obcych, na pu- Konflikt
stynię!

— Na Boga, upamięta cież się! — przerwał Świnka. — Uspokó cie!… Kto wy este-
ście? O czym mówicie? Twarz wasza zda mi zna omą!

— Ja też Miłość Waszą wiǳiałem przed laty — odparł przybyły zawsze tym samym
namiętnym i przerywanym głosem. — Byłem niegdyś na dworze tego pana, który się
stał niegodnym imienia chrześcĳańskiego książęcia. Jestem Michno Zaręba. Porzuciłem
księcia Przemysława, nie mogąc patrzeć na ego obchoǳenie się bezduszne z księżną,
porzuciłem go, a teraz, teraz po świecie szukać będę dla nie mścicieli! Nie goǳien est
sieǳieć na te stolicy i żeby go ziemia nosiła!

— Człecze szalony, śmiesz to mówić przede mną⁈ — przerwał mu Świnka z oburze-
niem. — Gdybym świeckim był eszcze, skarciłbym cię za to, bo szanu ę pana tego.

— Szanu ecie go, bo nie znacie, ak a! — krzyknął Zaręba. — Nie byliście w kra u,
nie wiecie, na co pozwalał, co się ǳiało! Was to nie doszło, na co my oczymaśmy własnymi
patrzyli.

— Nie sądź, abyś sąǳonym nie był — podchwycił kanclerz. — Człecze, upamięta
się!

— Ja chcę być sąǳonym! — odparł Zaręba. — Nie mam na sobie nieszczęścia ni-
czy ego ani łez krwawych. Gdybym mógł, stanąłbym przeciw niemu na sąd boży¹⁴⁰!

— Raz eszcze ostrzegam cię — groźno zawołał Świnka — powściągnĳ ęzyk swó ,
przede mną sto ąc! Dałem wam się schronić nie po to, abym słuchał obelżywych wyrazów
na pana mego. Chcecie spocząć, milczeć nakazu ę. — Dość tego!

— A wiecież, za co a wołam o pomstę do Boga i dlaczego milczeć nie mogę? Wiecie, Zbrodnia, Morderstwo
co się stało? — rzekł Zaręba.

Kanclerz przystąpił doń niespoko ny, woła ąc:
— Stało się co? Mów!
— Stało się — krzyknął Zaręba, ręce do góry podnosząc — to, na co się z dawna

gotowało! Wieǳiałem, że się to tak skończyć musi! ǲisie sze nocy z rozkazu księcia
służebne udusiły Lukierdę!

Okrzyk zgrozy dał się słyszeć z ust wszystkich.
— Nie może to być! Potwarz est! — zawołał kanclerz.
— Potwarz! — zaśmiał się Zaręba dumnie. — Ja wracam stamtąd, adę z Poznania!

Jedźcie, posłucha cie, w ulicy wam lud powie, co się stało! Zabó stwo było awne, wie
o nim cały świat. Jęczy lud wszystek. Tak! Zaduszono nieszczęśliwą!

Zaręba ęknął, uderzył się w czoło, rzucił ku drzwiom i akby spełniał obowiązek,
rozwożąc wieść o morderstwie, siadł na koń z towarzyszem, lecąc dale .

¹⁴⁰sąd boży — tu: rytualny po edynek ma ący świadczyć o winie lub niewinności. [przypis edytorski]
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Noc z dnia trzynastego na czternasty grudnia na zamku w Poznaniu była przygotowaną uż
dniem poprzeǳa ącym. Mina, zrozpaczona oziębłością księcia, rozgniewana, odgraża ąc
się zemstą akąś, kilka razy wpadała do Lukierdy i napatrzywszy się na nią, płaczącą cicho,
zdrętwiałą, na pół oszalałą cierpieniem, cofała się, nie mogąc zdobyć na krok stanowczy.

Wieczorem wezwała do siebie Bertochę i poić ą zaczęła.
— Słucha no — rzekła drżąc cała — trzeba raz z nią skończyć. Przysięgam ci, żem

to z ego własnych ust słyszała, że on sam mi powieǳiał: „Niech mnie od nie uwolnią!”
Tak! Rozumiesz ty, co to znaczy? Dwa razy mi to powtórzył. On chce, aby był koniec
temu!

Bertocha, która prześladowała Lukierdę z za adłością zwierzęcia, co szarpie stworzenie
bezbronne, ociężała, waha ąca się, gdy przychoǳiło do stanowczego ciosu, na zbrodnię
nie miała dosyć odwagi. Zamruczała, głową pokręciła, ramionami poruszyła, obawia ąc się
szalone Miny; gotową była męczyć, ale zabić… A tu niewątpliwie o morderstwo choǳiło.

— Ona i tak lada ǳień zdechnie — zamruczała popĳa ąc. — Ja się na tym znam.
Nie edną uż taką wiǳiałam! Gdy iǳie do kościoła, słania się ak pĳana, tchu uż nie ma,
raz w raz chwyta się za piersi wyschłe. Nie e, nie pĳe, ino wodę. W nocy rzuca się, ęczy
i płacze.

— No, to po cóż dłuże ma męczyć nas i ego⁈ Ja ci powiadam, on mówił sam, że
chce, aby go od nie uwolniono!

Bertocha krzywiła się, spuszczała oczy, z widoczną niechęcią słuchała te rozmowy.
Mina dolewała e ciepłego wina z korzeniami, biegała, rzucała się ak w gorączce.

— Nie! To trzeba skończyć! Trzeba skończyć ak na pręǳe !
Nachyliła się do ucha Bertochy i szeptała:
— Jak kurczę ą zdusić łatwo. Zobaczysz! Ho nie za to nagroǳi! Ona mu uż tu…

Prosi, aby go od nie uwolnić! Nikt w świecie wieǳieć nie bęǳie. Chora była, umarła!
— Ty i a… nas dwóch dosyć — dodała z za adłością Mina. — On kazał! Kazał!
Bertocha podniosła oczy, wino ą czyniło mężnie szą.
— Weźmiemy po nie wszystko! Ja dla siebie nie chcę nic! Ma eszcze dosyć kle notów,

które w skrzynce zamyka… są ciężkie łańcuchy… bierz ty… bierz, co tylko est.
Niemce oczy zaczynały gorzeć coraz aśnie . Wstała.
— Dobrze to mówić — poczęła trochę ochrypłym głosem. — Ja wszystko wiem! Śmierć

Bęǳie kto słaby, kona ący, a ak przy ǳie duszy z ciała wychoǳić, broni się okrutnie, ni
e podołać! Małe ǳiecko trudno udusić, a co dopiero niewiastę!

— Co? Ona za małe ǳiecko siły nie ma! — przerwała Mina. — Gdyby e pod boki
nie trzymali, do kościoła by się nie zawlekła. Przez izbę idąc chwyta się za ściany i ławy.

Bertocha wciąż niedowierza ąco trzęsła głową.
— Ty myślisz — mruczała — z tymi książęty dobra sprawa? Ja i to wiem. Powie:

„Uwolnić mnie od nie ”, powie: „Zabić”, potem sam ręce umy e i końmi rozszarpać każe!
I to bywało! Co ich kosztu e słowo albo luǳkie życie?

— Otóż a lepie go znam niż ty! — odburknęła Mina.
— Nieprawda — oparła się Bertocha. — Jeszcze o tobie tu słuchu nie było, kiedym

a go małym chłopcem znała — i dobrze znała! Byłam ci i a młodą!
Uśmiechnęła się znacząco.
— Kto by im wierzył! Zaklnie się na wszystko, a potem… wiecheć¹⁴¹!
Minę nie nastraszyły te proroctwa. Wrzała gniewem, pilno e było… Powieǳiała

sobie, że dłuże uż nie wytrwa. Inne sługi miała z ednane, gotowe były przy ść w pomoc,
trzeba e tylko było zyskać Bertochę, aby mieć w nie wspólniczkę, nie wroga.

— Wszystkie kle noty two e! — mówiła, ściska ąc ą. — Mało ci tego, ze swoich
dam! Ja z ǳiewczętami zrobię wszystko, ale ty musisz być ze mną! Ona ǳiś ledwie choǳi,
krzyczeć nie bęǳie, nie posłyszy nikt — zobaczysz.

Bertocha, która uż z ławy powstała, ęcząc się na nią rzuciła.
— Nie chcę! Rób sama!
Niemka wina e dodała.

¹⁴¹wiecheć — słomiany wieniec, zawieszany na szyi skazańca, by go upokorzyć. [przypis edytorski]
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— Pĳ no, pĳ! Tchórz z ciebie! — zawołała. — ǲiś z nią skończemy¹⁴²… Ty musisz!
Ja mogę, a żebyś ty nie chciała… On czeka na to, kazał, nagroǳi. Nikt słowa nie powie.
Umarła i po wszystkim…

Piła zamyślona Bertocha, a po głowie się e kręciły kle noty i łańcuchy, i rozkaz
księcia, i zapewniona bezkarność łatwe zbrodni.

Ciągłe rozmowy o śmierci bliskie , a nieuchronne Lukierdy uczyniły ą prawie obo-
ętną na nią.

Mina, czyta ąc z nie , coraz pewnie szą była swego. Wybiegła prędko podpatrzeć, co
robiła Lukierda. Jak zwykle w izbie e sypialne edna lampka płonęła przed obrazem,
druga na stole. Mroki panowały po kątach. Szerokie łoże z rozwartymi oponami eszcze
stało puste. Księżna, chwie ąc się, choǳiła po izbie ciemne . Przyklękła raz przed obrazem
Matki Boskie , złożyła ręce, modlić się zaczęła i szlochała. Padła na ziemię, a gdy podnieść
się chciała, musiała chwycić za ławę i z ciężkością wstać mogła. Goǳina uż była, w które
do snu szła zwykle, lecz z pó ściem do łoża zwlekała. W nim sen ą nie brał, a eśli skleił
powieki, przerywały go marzenia. Zrywała się płakać, ęczeć, czasem zanucić i znowu paść
na poduszki.

Mina do połowy drzwi rozwarła, rzuciła okiem chciwym, śleǳiła każdy ruch pilnie,
każdą oznakę znękania i osłabienia. Wiǳiała, ak się za piersi chwytała, chwiała, słabła i,
spuściwszy głowę, przypadła na ławie. Potem podniosła ą nieco, sparła na ścianie, dyszała
ciężko, w gardle e oǳywało się coś ak chry- pliwy głos konania.

Mina wpadła nazad do izby z rozpaloną twarzą. Po droǳe coś szepnęła ǳiewczętom,
które stały gromadą i czekały. Były to pospolite służebne, ǳiewki silne ak parobcy,
zuchwałe, życiem wśród dworu zepsute, a tego wieczora miodem przez Minę spo one.
Śmiały się i szyǳiły czeka ąc. Nic ich to nie obchoǳiło, co z rozkazu starszych uczynić
miały. Bertocha po kubkach drzemała i dumała, gdy Niemka wróciła. Dotknęła ą ręką
rozpaloną, namiętnie drżącą.

— Czekać trzeba, aż się położy — mruczała. — Wówczas…
Bertocha upo ona skinęła głową potwierǳa ąco. Wmówiła uż w siebie, że gdy Mina

razem z nią iść miała, niebezpieczeństwa nie było. ǲiewki mogły zrobić, co trzeba, im
dosyć było skinąć na nie.

— Poduszki leżą przy łóżku na boku! — wołała przerywanym głosem Mina. — Gdy
się położy, rzucim na nią, głosu nie wyda, znaku nie bęǳie.

Szeptały uż z sobą zgodne. Bertocha, gdy raz na to przystała, także co rychle skoń-
czyć chciała, uwolnić się od oczekiwania, które ą męczyło. Mówiła sobie, że na pierwsza
natychmiast pobieży do księcia i da mu znać, że chora pani… umarła. Wstała, chcąc iść.

— Czeka — zatrzymała ą Mina — siedź tu; pó dę, zobaczę… Nie trzeba e płoszyć.
Niech się położy i zadrzemie. Tak bęǳie lepie i łatwie .

Powtórnie wybiegła Mina i przysunęła się do drzwi. Lukierda choǳiła znowu, nuciła
coś półgłosem, słaniała się, ak wprzódy, chwytała za piersi i głowę. Wysłała do nie edną
z ǳiewcząt, aby e goǳinę snu przypomniała. Śmiało weszła, nawykła do obchoǳenia
się z księżną bez względu na e dosto ność i chorobę, edna z na zuchwalszych służebnych.
Stanęła, zakłada ąc ręce na piersiach.

— Czas wam spać! — odezwała się.
Lukierda spo rzała na nią bez odpowieǳi.
— Czas iść spać! — powtórzyła. — A to my dla was na nogach być musiemy! No,

czas spać! — zawołała raz eszcze, głos podnosząc i szyǳąc.
Księżna nic nie odpowieǳiała. Choǳiła powoli, przywykłą była do takiego sług znę-

cania się. Odrętwiała uż na nie.
Kilka razy powtórzywszy coraz zuchwale to napomnienie, ǳiewka przystąpiła do

księżne , za rękę ą u ęła i nie mogącą się obronić powlokła do łoża. Lukierda osłabła
usiadła na nim, lecz w te że chwili wstała prędko nastraszona i przechaǳać się zaczęła.
Drugi raz sprobówała ǳiewczyna za rękę ą u ąć. Siłą akąś gorączkową wyrwała się e
księżna, popatrzała ze wzgardą i odeszła w drugi koniec izby. Mina, przygląda ąc się temu
zza drzwi przymkniętych, zżymała.

¹⁴²skończemy — ǳiś popr. forma .os.lm. cz. przysz.: skończymy. [przypis edytorski]
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ǲiewczyna odeszła, pomruku ąc. Szeptały wszystkie, sto ąc pode drzwiami; głosy
ich dochoǳiły księżnę, ale to było powszednie z nie i e nieszczęścia urągowisko. Łzy
się rzuciły z oczów, płakać zaczęła. Mina dała im znak. Wieǳiała, że po takim płaczu
gwałtownym sen ą brał zawsze osłabłą. Lecz Lukierda, zamiast iść do łoża, wcisnęła się
w róg izby i, oparłszy o ścianę, oczy zamknęła. Goǳina była późna w nocy.

Mina i Bertocha czekały, kazawszy sobie dać znać, aż księżna sama się położy. Czekały
na próżno.

Kury piały uż drugie, Lukierda drzemała oparta o ścianę, ǳiewczęta patrzały przez
szpary, niecierpliwiąc się i przeklina ąc. Mina choǳiła po swe izbie, teraz uż potrzebu ąc
hamować Bertochę, która wyrywała się iść i kończyć… Była wpółpĳana.

— Kiedy kończyć, to kończyć! — powtarzała. — Chodźmy! Zabĳemy ą ak muchę.
Było po północy, gdy edna z ǳiewcząt przybiegła, da ąc znać, że Lukierda poszła

do łoża. Zerwały się obie kobiety, lecąc pędem. U progu coraz cisze stąpały, ǳiewkom
nakazu ąc milczenie.

Otwarły drzwi; na palcach weszła cała gromada. Już się podsuwały pod łoże, gdy nagle
Lukierda, akby miała przeczucie napaści, siadła na łożu. W mroku u rzała tę gromadę
zbliża ącą się w milczeniu i wydała krzyk przeraźliwy, rozǳiera ący, który rozległ się wśród
nocne ciszy. Mina, struchlała, nie chciała wierzyć uszom, aby ten głos tak silny, który
mógł luǳi na zamku pobuǳić, wyszedł z piersi wyschłe i osłabłe .

Księżna, drżąc, oczyma strasznymi patrzała na nie, ręce e wyciągnięte ak do ode-
pchnięcia napaści skołowaciały w konwulsy nym ruchu. Była to nie uż przed chwilą
dogorywa ąca, schorowana niewiasta, ale istota broniąca życia swego sił ostatkiem.

Mina, zawahawszy się chwilę, ogarnięta wściekłością akąś pierwsza się rzuciła na nią.
W te chwili Lukierda z łoża wyskoczyła na izbę, biegła ku drzwiom, od których ǳiewki
zastępowały, odpycha ąc ą, nie puszcza ąc. Księżna poskoczyła ku oknu z szybkością, która
zdumiała kobiety, co ą niedawno ledwie poruszać się mogącą wiǳiały. I tu znalazła uż
rozpostarte ręce, co e ucieczkę zapierały.

Mina, opamiętawszy się, ak szalona pęǳiła za nią. Bertocha stała eszcze przerażo- Morderstwo
na, gdy za Niemką rzuciły się służebne i, waląc się wszystkie na krzyczącą i opiera ącą
Lukierdę, pociągnęły ą za sobą na łoże.

Mina ogromną poduszkę, którą miała uż przygotowaną, narzuciła e na głowę i roz-
paczliwy krzyk stłumiła. Widać było konwulsy nie porusza ące się ciało biedne męczen-
nicy, potem ręce i nogi wyciągnięte straszliwie skostniały, zdrewniały i bezsilnie opadły.
Niemka dusiła z całych sił, a dwo e ǳiewcząt z za adłością e dopomagało. Krzyki i sza-
motanie się ustały, nastąpiła cisza złowroga. Bertocha z obawą przystąpiła spogląda ąc na
łoże, ale twarzy księżne wiǳieć nie mogła, bo poduszki okrywały głowę, a palce Miny,
ak szpony wciśnięte w nie, dusiły eszcze uż zaduszoną.

Twarz mściwe ǳiewki była ǳikim szałem akimś zmienioną, zęby ściśnięte zdały
się chcieć pożerać ofiarę. Nie mogła czy nie śmiała e puścić, aż sił zabrakło i Mina
znużona pochyliła się, pada ąc na podłogę. Bertocha odgarnęła poduszki. Z twarzą, na
które wypiętnowały się męczarnie zgonu, z oczyma krwią zabiegłymi i uż zeszklonymi,
leżał siny trup Lukierdy. Widokiem ego Bertocha się wytrzeźwiła. Strach akiś ogarnął
wszystkie niewiasty.

Mina tylko, podniósłszy się z ziemi, obłąkana rwać zaczęła trupa i układać, aby na
nim śladu gwałtowne śmierci nie było. Lecz uż się on nie dawał zetrzeć. ǲiewki i dwie
mordu sprawczynie stały eszcze nad łożem, a poduszka obok leżąca zgnieciona i zmięta
świadczyła o tym, co się tu przed chwilą dokonało, gdy drzwi się otwarły i z lampką w ręku
wpadł książę.

Krzyki doszły uszów ego, szedł przeczuwa ąc coś, przelękły, a dość mu było okiem
rzucić na twarz Miny, na łoże, na ǳiewki eszcze po walce drżące nią, z włosami po-
targanymi, aby całą straszną prawdę odgadnąć. Książę przyskoczył do łoża i stanął przy
nim zbladły ak trup, oczyma błędnymi rzuca ąc dokoła. Mina wlepiła w niego we rzenie
zwycięskie akieś, oszalałe; nie uciekała ani się zapierała.

Przemysław nie mógł przemówić, dyszał wzruszony, zd ęty oburzeniem i grozą. Oczy
ego z trupa obróciły się na kata.

— Masz, czego chciałeś! — zawołała Niemka. — Powieǳiałeś sam: „Uwolńcie mnie
od tego trupa…” Spełniłam rozkazanie two e. Tyś rzekł!…
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I wskazała nań palcem zuchwale. Książę, posłyszawszy to, chwycił nóż, który miał
u pasa, podniósł go i cisnął nim na Minę. Oczy ego płonęły, usta się trzęsły.

Niemka chciała go wyzywać eszcze, lecz strach ą ogarnął nagle, z krzykiem rzuciła
się do drzwi. Przemysław gnał ą, podniósłszy rękę, do progu; tu wysilony padł na ławę,
ręce bezsilne obwisły. ǲiewki i Bertocha stały eszcze dokoła łoża.

Książę, nie patrząc na nie, nie rzekłszy słowa, rzucił okiem przestraszonym ku łożu
i nie mogąc znieść widoku, wysunął się z izby, z podsienia wyszedł na chłód zimowy;
stanął wryty. Tu go spartego o słup zastał czuwa ący ksiąǳ Teodoryk, który czatował
zawsze nań, śleǳąc każdy krok ego.

Słabym głosem, chwyta ąc go za rękę, książę się odezwał:
— Lukierda… nie ży e! O cie… popełniono zbrodnię, zabó stwo… Jam nie winien!

Jam nie winien!
Teodoryk podniósł oczy ku niemu.
— Któż by śmiał was obwiniać — rzekł drżący. — Wy sami nie dawa cie pozoru…

Idźcie spoko nie do mieszkania, mnie zostawcie staranie wszelkie.
To mówiąc, lektor u ął go za rękę i poprowaǳił do sypialni, sam zaś natychmiast

poszedł do sypialni księżne .
Zastał tu eszcze wszystko, ak było przed chwilą. Bertocha tylko usiadła na ziemi, nie

mogąc się uż na nogach utrzymać. ǲiewki cisnęły się do kątów i popadały na ławach.
Trup leżał pokurczony, zastygły, siny i blady. Łoże poszarpane, poduszki zmięte i podarte,
na edne z nich plama krwi świeża świadczyły o popełnione zbrodni.

Ksiąǳ Teodoryk, stanąwszy u łoża, choć ako duchowny, co ǳień się niemal z wido-
kiem śmierci spotykał, zdrętwiał ze strachu i oburzenia. Łza mu się zakręciła w oku, ale
nie czas było boleć, należało pana ocalić i dom książęcy od poszlaku¹⁴³ zbrodni oczyścić.
Ksiąǳ natychmiast rozkazał Bertosze i sługom przyoǳiewać zwłoki i ułożyć e tak, ażeby
śladów gwałtu na nich nie było.

Wszystkie one, co na żywą nie lękały się rzucić, teraz zmarłe dotykać się bały, lecz
ksiąǳ Teodoryk znalazł w sobie dość siły, aby nakazać posłuszeństwo. Głos ego, suknia,
trwoga, która ogarnęła służebne, zmusiły e, iż przystąpiły do zwłok, a Bertocha pierwsza
poczęła ręce wyciągać, składać i powieki zamykać.

Do drzwi doszedłszy, zawołał ksiąǳ Teodoryk na komorników, którzy się pobuǳili,
i u progu postawił ich na straży, ednego wysłał do kościoła. Uderzono w wielki ǳwon
za umarłych.

Na całym zamku, w którym uż wprzód poruszenie akieś czuć się dawało, odgłos
ten ǳwonu, bieganie czelaǳi rozbuǳiły śpiących. Kto żył, wybiegał, rozpytywano się,
skupiano.

— Księżna umarła! — wołali edni.
— Księżnę uduszono — szeptali druǳy.
Oskarżono Minę awnie, bo wiǳieli strażnicy wybiega ącą z mieszkania księżne i ak

szaloną kołu ącą po podwórzach. Z ǳiewcząt, które do mordu nie należały, wiele o nim
wieǳiało, inne pode drzwiami przypatrywały się, gdy go spełniano. Rozniosło się opo-
wiadanie o nim po zamku, po mieście. Z nocy stał się ǳień i trwoga akaś padła na luǳi.
Gromady ludu zbierały się na podwalach, cisnęły do wrót, krzyki, ęki odgrażania słychać
było.

Minę, gdyby się naonczas pokazała, rozszarpałoby może pospólstwo, ą za główną
uważa ąc sprawczynię. Inni głośno obwiniali samego księcia. ǲwony żałobne wtórowały
temu wrzaskowi tłumu. Bramy zamku musiano podwó ną strażą obstawić.

Wewnątrz kasztelan Tomisław, choć nie miał wydanych rozkazów, usłyszawszy o mord
obwinia ących Minę, posłał szukać e . Luǳie wpadli do mieszkania, które za mowała,
znaleźli w nim nieład, skrzynie pootwierane, suknie porozrzucane, lampkę płonącą esz-
cze, ale e nigǳie ni śladu. Mówiono, że wprost od trupa skoczyła na konia, wrota sobie
kazała otworzyć i nim w zamku się poruszono, uszła. Ścigać ą nie śmiał kasztelan.

Ksiąǳ Teodoryk sam za mował się przygotowaniem do pogrzebu, tak aby z dniem
nadchoǳącym ciało wystawionym być mogło i przeniesione do kościoła. On o wszyst-
kim pamiętać i rozporząǳać się musiał, bo książę sieǳiał niemy, przybity i na pytania nie

¹⁴³od poszlaku — tu: od pode rzenia. [przypis edytorski]
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odpowiadał. Z miasta od ednego z tych cieślów, którzy się za mowali wyrabianiem tru-
mien, akie naonczas używano (wydrążanych w edne sztuce dębowego drzewa i wiekiem
pokrywanych), sprowaǳono taką kłodę dębową i pokryto ą suknem szkarłatnym.

Te, co zamordowały księżnę, zmuszone były same ą oǳiać i włożyć do trumny. Ksiąǳ
Teodoryk na wspanialsze kazał wydobyć szaty, ale gdy tych szukać przyszło, okazało się,
iż księżna ich nie miała, że i one, i kle noty, opony, i wszystkie bogactwa Mina sobie
przywłaszczyła. Stamtąd więc musiano e przynosić, choć niecałą uż grabież znaleziono.

Długa noc grudniowa zbiegła na tych przyborach do pogrzebu, których ksiąǳ Teo-
doryk nie odstępował. Nad ranem leżała uż Lukierda w trumnie, w szatach książęcych,
a dokoła stały pozapalane ogromne pochodnie i duchowieństwo z katedry otaczało kata-
falk, śpiewa ąc modlitwy za umarłych.

Pomimo starań, aby lice e , które pobielono, nie zdraǳało ta emnicy straszliwe nocy,
wyraz twarzy napiętnowany był nie spoko em konania, ale męczarnią. Dla nikogo nie
było wątpliwym, że nieszczęśliwa Lukierda padła ofiarą akie ś zbrodni, które przyczyn
szukano wysoko. Szemrano przeciwko księciu.

Przemysław całą noc tę straszną przesieǳiał w izbie swe , nie słysząc, co mu donoszo-
no, nie rozumie ąc, co mówiono do niego. Chociaż nie czuł się winnym te zbrodni, miał
ą ednak na sumieniu. Niebaczny wyraz eden, wyrzeczony w chwili zniecierpliwienia,
Niemka mu rzuciła w oczy ak policzek! Obwiniła ego o śmierć księżne . Nad rankiem,
akby ocknąwszy się, Przemysław kazał kasztelana przywołać do siebie.

— Gǳie est Niemka, Mina⁈ — zawołał. — Jeśli zna ǳiecie ą, uwięzić, eśli zbiegła,
szukać! Jam nie winien te śmierci! Jam nie winien!

Powtarzał te wyrazy, którymi więce się obwiniał, niż oczyszczał, nie bacząc, akie
czyniły wrażenie. Kasztelan natychmiast rozesłał pogonie, ale przewiǳieć było można
zawczasu, iż zręczna a śmiała Niemka, dla które męską oǳież łatwo wǳiać było, która
miała przy aciół i zauszników, łatwo mogła u ść ściga ącym.

Blady ǳień zimowy wstał nareście nad zamkiem, we wszystkich kościołach bito we
ǳwony. Pomimo grudniowego chłodu, lud, który się u wrót gromaǳił, nie ustępował,
a gdy nareszcie otworzyć musiano, wlał się cały na podwórce i do kościoła.

Ciało Lukierdy eszcze w sypialni na marach leżało. Od księcia przyszły rozkazy, aby
pogrzeb uczynić ak na wspanialszym. Przemysław nie ukazywał się eszcze. Na tym sa-
mym mie scu, na które padł, powróciwszy, sieǳiał nie mogąc się poruszyć, drżący, zzię-
bły, obłąkany. Takim znalazł go ksiąǳ Teodoryk, który gdy wszystkie przygotowania
ukończone były, pomyślał nareście o panu.

— Miłościwy Książę — odezwał się — męskie serce przystało mieć i w na cięższych
razach.

Przemysław oczy podniósł.
— Obwinia ą mnie? — zapytał. — Prawda? Mnie winią? Mów! Palcami wytykać

mnie będą ako zabó cę! Jam nie winien! Ta niepoczciwa niewiasta dopuściła się zbrodni.
Jeśli ą pochwycę, kołem bić i końmi rozszarpać każę! O cze mó , am nie winien!

Ksiąǳ Teodoryk milczał, głowę spuściwszy.
— Ale któż uwierzy w niewinność mo ą? — począł książę. — Nie żyłem z nią, była

bezpotomną; powieǳą, żem a chciał pozbyć się chore , wstrętliwe niewiasty. O cze,
mów!

Patrzał trwożnie.
— Jam ani słuchał, co mówić mogą, anim się chciał dowiadywać — rzekł ksiąǳ

Teodoryk spoko nie. — Pospólstwo może pleść potwarze, ale cóż gawieǳi głosy ważą?
A po chwili dodał:
— Miłościwy Panie, aby usta zamknąć luǳiom, potrzeba iść do kościoła. Musicie

być na pogrzebie przytomni¹⁴⁴.
Przemysław, akby nie słysząc, rzekł żywo:
— Niech bęǳie wspaniały pogrzeb, na wspanialszy! Niech trwa nabożeństwo! Proście

biskupa, mówcie duchownym, niech się modlą za nią!
Duchowieństwo ze wszystkich kościołów i klasztorów uż zwołane — rzekł, uspoka-

a ąc, Teodoryk.

¹⁴⁴przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
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Przemysław kazał sobie podać szaty uroczyste. Ubierał się, a racze dawał się oǳiewać,
drżąc eszcze. Gdy wychoǳić przyszło, rzucił się na ławę bezsilny. Ksiąǳ Teodoryk, wiǳąc
go osłabłym, wina przynieść kazał i zmusił go do wypicia pół kubka. Jadło przyniesione
odepchnął.

Nim wyszedł, książę wydał rozkaz eszcze, aby całą służbę żeńską zamkową natych-
miast precz wyżeniono¹⁴⁵. Ksiąǳ Teodoryk uczynił uwagę, czy nie lepie e było zatrzymać
pod strażą, aby bezkarnością nie dać powodu do obmowy. Nie odpowiada ąc mu, książę
dał znak tylko, aby postąpił, ak sam zechce. Lektor rząǳił tu teraz wszystkim, rozkazy
wydawał, nikt mu się nie śmiał sprzeciwiać.

W biały ǳień uż wzięli komornicy trumnę na barki, którą ledwie dwunastu ich
mogło podźwignąć, i wraz z duchowieństwem zanieśli do kościoła. Trumna odkrytą była,
ale niesiona górą zwłok do rzeć nie dozwalała.

Komnaty Lukierdy stały teraz puste i na oścież otwarte. Bertocha leżała w gorączce,
ǳiewki pod straż oddano. We dworze panowało zamieszanie i trwoga. Księżna obuǳa-
ła litość u wielu świadków swego losu, która się teraz w oburzenie zmieniła przeciwko
mordercom. Powieści o te straszne nocy, z ust ǳiewcząt pochwytane, choǳiły z ust do
ust, coraz powiększane i barwione.

Przemysław we wszystkich niemal buǳił wstręt i trwogę ako bezlitośny okrutnik.
Mogłoż się to stać bez ego wieǳy? Niewielu starało się na próżno dowoǳić, że księżna
umarła śmiercią, dawno uż przewidywaną, nikt im nie wierzył. Byli luǳie, co krzyki
słyszeli; Mina uciekła; ǳiewczęta plotły i oskarżały wszystkich, aby siebie oczyścić.

Było uż blisko południe, gdy książę oǳiany żałobnie, w towarzystwie księǳa Teo-
doryka, ma ąc u boku kasztelana Tomisława, wyszedł z izb swoich do kościoła. Podwórce
pełne było luǳi.

Było uż blisko południe, gdy książę oǳiany żałobnie, w towarzystwie księǳa Teo- Pogrzeb
doryka, ma ąc u boku kasztelana Tomisława, wyszedł z izb swoich do kościoła. Podwórce
pełne było luǳi.

Zaczęto mruczeć: „Iǳie!” i oczy wszystkich zwróciły się ku niemu. Gdyby nikt i nic go
nie obwiniało, samo oblicze nagle zbladłe, błędny wzrok, wyraz trwogi, wstydu akiegoś,
upokorzenia, które się przez przybraną przebĳało dumę, wskazałoby go ako winowa cę.

Luǳie z dala patrzali milczący i mówili w duszy: „On ą zabił!”
Chciał iść krokiem bezpiecznym i śmiałym, lecz plątały mu się nogi, na skroń wystę-

pował pot kroplisty, paliły go tych we rzeń tysiące, które czuł, że nań padały ak kamienie.
Rad był pośpiechem skrócić niedługą drogę do kościoła, która mu się wiekuistą wyda-
wała, nieskończoną.

Ksiąǳ Teodoryk hamował kroki ego. Stąpać musieli powoli wśród tego milczącego
tłumu, wprost idąc na światła palące się u trumny, w które Przemysław, nie wiǳąc e ,
oglądał trupa oczyma duszy, takim, akim go wiǳiał w chwilę po zgonie. Mimowolnie
na myśl mu przyszło, ak na ten zamek w eżdżali po raz pierwszy, ak ona drżąca, blada,
szła klęknąć u tego ołtarza, przed którym teraz leżała bezduszna.

Nim Przemysław doszedł do drzwi kościelnych, z których coraz głośnie rozlegał się Sumienie
płaczliwy śpiew księży, wszystkie siły ego się wyczerpały, musiano go w progu podtrzy-
mywać, aby nie padł. Chciał tu stanąć, wieǳiono go dale , dale aż pod samą tę trumnę,
na podwyższenie, z którego twarz e miał u rzeć.

Gdy nareszcie wstąpił na stopnie sieǳenia i rzucił okiem na blade lice, zdało mu się,
że usłyszał głos wychoǳący z ust zamkniętych: „Przebaczam ci — lecz Bóg…”

A z głębi kościoła przynosił mu szmer tłumu słowa Zaręby:
„Karan bęǳiesz śmiercią gwałtowną, aką poniosła ona…”

 
Pogrzeb księżne eszcze się nie dokonał, ciało właśnie do grobów spuszczać miano, gdy na
zamek wieść przyniesiono, że mianowany przez papieża arcybiskup gnieźnieński Świnka
przybywa. Wiadomość ta edna może mogła na chwilę odciągnąć myśl Przemysława od
te trumny i od krwawych wspomnień straszne nocy.

¹⁴⁵wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
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Wybór ani szczęśliwszy, ani pożądańszy żaden nie mógł być dla księcia, ale razem
mnie spoǳiewany. W człowieku tym, którego rycerzem pamiętał, któż mógł odgadnąć
przyszłą głowę Kościoła polskiego. Przemysław uradował się razem i zasmucił, gdy mu
o tym znać dano. Potrzebaż było, aby ten mąż, na którego on miłość i poszanowanie
chciał zasłużyć, przybywał właśnie w te chwili, kiedy ego o zbrodnię głos ludu obwiniał.

W czasie ostatnich modlitw, gdy zwłoki pokryte wiekiem miano spuszczać do pod-
ziemia, książę postrzegł naprzeciw siebie w stallach tego, który po długim niewiǳeniu
z awiał mu się w na cięższe życia goǳinie. Świnka oczyma bada ącymi, groźnymi niemal,
smutnymi razem patrzał na niego. Była w tym we rzeniu i litość, i oburzenie, i wielka
wyższość sęǳiego, który ponad winowa cą stoi.

Przemysław spuścić musiał wzrok, na piersiach ak kamień ciężył mu ból niewysło-
wiony. Stał przed tym pasterzem ak obwiniony, który się nigdy nie potrafi oczyścić. On
sam mówił się niewinnym, czuł winowa cą.

Wszelkie usiłowania czynione, aby sprawczynię mordu pochwycić, były bezskutecz-
ne. Pogonie na trop e wpadły, uszła tam, gǳie pewną bezkarności była, do margrabiów
brandeburskich, na dwór któregoś z Ottonów, u których powinowatych miała. Tam do-
sięgnąć ą nie było sposobu.

Wieczorem po pogrzebie, który wspaniałością przeszedł wszystkie, akie tu luǳie
zapamiętali, na zamku dla duchowieństwa zastawioną była stypa, chleb żałobny, którego
obycza u nas od czasów pogańskich się utrzymał. Natłok był wielki, gdyż spoǳiewano
się, że Przemysław choć na chwilę przy stołach się ukaże. Omylono się wszakże, książę
wprost z kościoła prze ściem bocznym, nie postrzeżony udał się do komnat swoich, do
których Świnkę i biskupa Jana prosić kazał.

Dni walki z samym sobą, eśli go nie uspokoiły, to przyna mnie panem siebie uczy-
niły. Posępna twarz mnie zdraǳała zgryzoty sumienia i niepokó ducha. Męczarnię czło-
wieka pokrywał dumą książęcą. Ksiąǳ Teodoryk z poǳiwieniem patrzał na tę moc ego
nad sobą.

Gdy Świnka wszedł, Przemysław wstał, wita ąc go z głębokim poszanowaniem, ba-
dał go oczyma, lęka ąc się znaleźć zbyt surowym. Nominat oblicze miał spoko ne, ale
sęǳiowskie. Łatwo się było domyśleć, że głos publiczny doszedł uż do niego.

Książę począł, wypowiada ąc radość wielką z mianowania arcypasterza.
— Tęskniłem dawno za tym, abyśmy o ca duchownego mieli, alem się nie śmiał

spoǳiewać tak szczęśliwego dla nas wyboru. Nie umiem wyrazić, ak mnie on w moim
strapieniu ciężkim wielce rozradował i pocieszył. Wita nam, pożądany pasterzu nasz!

Biskup Jan, mąż poważny, niepospolitego umysłu a żywego mimo wieku tempera-
mentu dodał, iż sam Bóg zsyłał im takiego woǳa.

— Z nas duchownych starych, tutecznych — rzekł — cośmy znani i stosunkami
związani, żaden tego, co wy, nie potrafi. Was nic nie osłabia i nie krępu e. Bóg niech
bęǳie błogosławiony!

— Ja mówię tu, com mówił, gdy mi to brzemię kłaǳiono — odezwał się Świnka. —
Niech się stanie wola Twa, Panie, gdy kielicha tego ode mnie odwrócić nie chcesz!

Kanclerz Wincenty wtrącił coś o swe podróży, biskup o chwili smutne , w które
przyszły pasterz przybywał, akby panu niosąc potrzebną pociechę.

Wszyscy, oprócz samego nominata, nalegać zaczęli, aby czasu nie tracąc, natychmiast
przybywa ącego wyświęcić. Świnka się temu nie sprzeciwiał. Ksiąǳ Jan biskup poznań-
ski ozna mił, iż Tomasz wrocławski, Gosław płocki i Wolmir lubuski, i biskupi, byli uż
zawiadomieni przez wysłanych spiesznych gońców, aby się natychmiast do Kalisza stawili.

— A a wam tam też towarzyszyć będę — rzekł Przemysław — abym pierwszy powitał
głowę Kościoła naszego i odebrał błogosławieństwo.

— A na gody — dodał wesoło ksiąǳ Jan — Gniezno się uż pocieszyć bęǳie mogło,
w ścianach swych wita ąc pasterza.

Świnka w czasie tych wynurzeń sieǳiał wpatrzony w księcia, który wzroku ego wy-
trzymać nie mogąc, oczy odwracał. Rozmowa stała się powszechna, trwała dosyć długo,
a gdy w końcu biskup Jan poruszył się do wy ścia, książę Świnkę słowem zatrzymał eszcze
u siebie.
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Zostali sami. Przemysław namyślał się długo, nim rozpoczął poufną rozmowę, które
pożądał.

— O cze mó — odezwał się — nigdyście mi barǳie upragnionymi przybyć nie
mogli, ale nigdy boleśnie by mi nie było stawać przed wami. Wiem to i czu ę, że patrzycie
na mnie ak na obwinionego, grzechem ciężkim skalanego człowieka.

— Grzech est spadkiem wszystkich luǳi po pierwszych roǳicach — odparł Świnka
— ale po Chrystusie skruchę powinniśmy ǳieǳiczyć.

— Grzech, eśli aki cięży na mnie — dodał książę żywo — nie tak wielki est, aki
luǳie źli kładną na mnie. Wiecie pewnie, o cze, oni mi przypisu ą…

Tu mu prawie zabrakło głosu i krew twarz oblała.
— Przypisu ą mi — rzekł — śmierć żony… Nie estem e winnym. Nie nakazy- Grzech

wałem, nie pożądałem e nawet, choć możem się mimo woli przyczynił do tego, co się
stało… Tak, o cze, przed tobą nie chcę mieć ta emnic… zmarła śmiercią gwałtowną, z rąk
domowników… główna sprawczyni mordu uszła i ukarać e nie mogłem. Winnym estem
i niewinnym.

Uderzył się w piersi.
— Chciałem się z tego wyspowiadać przed wami…
Świnka słuchał zasmucony i milczący.
— Ka ać się trzeba — rzekł — aby Boga przebłagać. Jeżeli choć cień grzechu czu ecie

na sobie, obmy cie go.
— Jam gotów do pokuty, do ofiar — zawołał książę — bylebym przebłagał mściwą

rękę bożą! Ale akże zetrzeć potrafię z siebie plamę w oczach luǳi? Jak się oczyścić przed
nimi?

Tu zatrzymał się chwilę i począł powoli:
— Wiecie, o cze mó , żem po stry u Pobożnym wziął w spadku nie tylko ziemie

ego, ale myśl, którą on przez cały żywot swó karmił. Chciałem Chrobrego koronie blask
dawny przywrócić. Jakże ą włożyć na skroń, na które luǳie krew niewinną wiǳą?

Załamał ręce.
— Uspokó się, Książę — odparł Świnka. — Co Kościół może dla uspoko enia Was

i pokrzepienia, to uczyni. Wielkie posłannictwo two e. Obok niego wszystko małym.
Lecz czystym być Wam potrzeba… w sumieniu.

To mówiąc, powstał.
— Pokutu cie — dokończył — my się za Was modlić bęǳiemy.
Przemysław przystąpił doń i ze łzami ściska ąc go zaczął.
— O cze — zawołał — ratu mnie od samego siebie! W opiekę ci się odda ę. Nie-

szczęśliwy estem nad słowo wszelkie. Cichym szeptem skończyła się rozmowa, z które
Świnka wyszedł poruszony, zadumany i smutny.

Wprędce następu ące uroczyste wyświęcenie arcybiskupa, na które uż następnego
dnia do Kalisza wybierać się było potrzeba, nie dało księciu w samotności dręczyć się
myślami, które, gdy sam pozostał, trapiły go strasznie. Z wielkim i wspaniałym dworem
towarzyszył Śwince do Kalisza, gǳie znaleźli uż oczeku ących na nich biskupów.

Nie wszyscy może oni, równie z księǳem Janem poznańskim raǳi¹⁴⁶ byli wyborowi
woǳa nowego. Doszła uż do nich wiadomość o nim, znano go z energii i rozumu. Miał to
być wóǳ i głowa nie z imienia tylko, ale rzeczą samą, nie da ący się powodować nikomu.
Z pewną obawą spoglądano na tę postać rycerską, poważną, która wyrażała obawę, zda ąc
się akby z mieǳi wykutą.

Gdy wyświęcony arcybiskup, któremu Przemysław ofiarował drogocenny pierścień,
raz pierwszy od ołtarza stanął błogosławić ludowi zebranemu, w tym, przeobrażonym
łaską arcykapłanie, u rzeli wszyscy i poczuli woǳa, który potęgę swą znał i siłę.

— Ten — mówili cicho duchowni — nie ulęknie się nikogo.
Na zamku kaliskim, w którym Przemysław duchowieństwo przy mował, kasztelanem

był postawiony od niedawna Sęǳiwó , syn dawnego wo ewody poznańskiego Jana, mąż,

¹⁴⁶rad (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
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który na dworze Przemysława i z nim prawie zrósł razem, zdolny, śmiały, lecz opryskliwy
i dumny. Mimo tego stanowiska, akie za mował, mówili luǳie, iż upokorzonym się
czuł, było mu go za mało i przeciw księciu niechęć żywił. Sąǳił pewnie, iż po o cu swym
wo ewóǳtwo poznańskie weźmie w spadku.

Przed przybyciem księcia i duchowieństwa na dni parę, Sęǳiwó , nie barǳo rad za-
powieǳianemu z azdowi, przy którym on, co tu panował, podrzędne miał stanowisko,
rozporząǳał właśnie, gotu ąc się na umieszczenie gości, gdy do wrót postrzegł idącego
ku sobie pieszo dobrze znanego Zarębę.

Wieǳiał dobrze, co go spotkało i że on eźǳił po swoich, podburza ąc ta emnie powi-
nowatych i Nałęczów przeciwko księciu. Za młodu Zaręba z Sęǳiwo em byli w zażyłości
wielkie . Oba charakterów podobnych, tym się tylko różnili może od siebie, iż Zaręba
nie krył się nigdy z tym, co myślał i wybuchał otwarcie, a kasztelan skrytym był i umiał
się za takiego podać, akim mu być było potrzeba.

Z dawnych czasów wieǳiał to Zaręba, iż Sęǳiwó ząb miał do księcia, choć płaszczył
się przed nim dla łaski. Tymi pokłony i pochlebstwy doszedł do tego, że mu kaliski zamek
zdano. Tego mu było za mało. Wo ewodą w Poznaniu i u boku księcia chciał być, aby nim
zawładnąć, a to mu się nie powiodło.

Przy pozorze rubasznym, Sęǳiwó skryty był i zręczny, a całkiem się nigdy nie zwie-
rzał nikomu. Zǳiwiło go, iż wywołany¹⁴⁷ Zaręba, awny wróg księcia, śmiał mu się tu
stawić w chwili, gdy właśnie gotował się na przy ęcie ego. Nie na rękę mu to było, sąǳił
wszakże, iż może ukorzony i żału ący porywczości swe , chce przez niego prosić o prze-
baczenie.

Zaręba śmiałym krokiem zbliżał się ku niemu, z dawną poufałością, ǳiś uż niewła-
ściwą, bo eden był teraz u góry, a drugi spadł nisko.

— Nie zaprzecie się mnie przecie w niedoli me ? — odezwał się przybywa ący.
— ǲiwić się muszę — odparł Sęǳiwó — iż macie odwagę mnie, urzędnika z ksią-

żęcego ramienia i sługę ego, do dawne wyzywać przy aźni. Głoszą cię wszyscy wrogiem
naszego pana.

— I estem nim — rzekł głośno Zaręba. — Wy, panie kasztelanie — dodał kładnąc
przycisk na tytule — nie bądźcie zbyt dumni z łaski, aką macie u pana! Co mnie spotkało
wczora , wam się utro może przygoǳić¹⁴⁸. Potem i taki wywołaniec ak a zda się.

— Dość tego w podwórzu — zamruczał Sęǳiwó . — Szczęście, że was tu nikt nie
zna, chodźcie do izby za mną.

— Ano, nie uwięzicie mnie przecie! — rozśmiał się śmiały Michno.
— Póki nie muszę, nie zrobię tego — rzekł kasztelan.
Szli do zabudowania oba akoś nieochoczo.
Kasztelan na zamku za mował izby przednie po księciu Bolesławie, ale właśnie z nich

dla księcia i gości ustępować musiał. Powiódł więc Zarębę do komory, w które nieład
panował, bo do nie zrzucono ruchomości ego własne, nie ma ąc ich czasu ustawić. Spo -
rzawszy na Zarębę, który opalił się sroǳe, schudł i twarz miał pofałdowaną namiętnością,
aka w nim wrzała, Sęǳiwó uśmiechnął się litościwie.

— Cóż — spytał. — Nie sprzykrzyło ci się eszcze, ak lisowi przez psy gnanemu,
wymykać? Chcesz przebłagać pana?

— Kto? Ja? Przebłagać? Jego⁈ — wybuchnął Zaręba. — Ja? Toś zgadł! Tak ci ty go
kochasz i znasz ako i a, choć niby on łaskaw na cię, a ty na niego. Starzyśmy towarzysze,
nie kłammyż przed sobą, bo to na nic. Ja nie myślę kryć, co w głowie mam, a do ciebie
nie przychoǳę prosić o wstawiennictwo, ale cię buntować.

— Toś barǳo źle padł — odrzekł zimno kasztelan. — Jam nie dla was.
— A któż to wie? — poufale się rozsiada ąc, ciągnął Zaręba i dale . — Pogada my

no, po staremu.
Sęǳiwó ciekawy być musiał, nie zamknął mu ust, czekał.
— Książę ciebie nie barǳo lubi — mówi Michno — to wszystkim wiadoma rzecz

i tobie. Dał ci, zbywa ąc się, kasztelanią dla pamięci o ca twego i żeś mu się nisko kłaniał.
O wo ewóǳtwie ci się śni, ale nadaremnie. Ty go nie dostaniesz. Zresztą, co tu wodę

¹⁴⁷wywołany (daw.) — ogłoszony przestępcą i ścigany. [przypis edytorski]
¹⁴⁸przygoǳić (daw.) — przydarzyć. [przypis edytorski]
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warzyć? Przemysław wasz na swym księstwie się nie ostoi. Ziemianie go wyżeną¹⁴⁹. Zbó cą
est żony własne , wszetecznikiem, a tyranem chce być nad nami. Brandeburgi na niego
zęby ostrzą, Ślązący go nie cierpią i zabierą co ma, Pomorza nie doczeka. Śni mu się
korona, bęǳie ą miał w piekle u Lucypera!

— Milczże! — ponuro przerwał Sęǳiwó .
— Dlaczego mam milczeć? — odparł Zaręba. — Słucha czy nie, a mówić muszę.

Gdybyś rozum miał, a mnie posłuchał, wyże byś poszedł, niż esteś.
Kasztelan przerwał znowu niecierpliwie:
— Bzdurstwa pleciesz!
— Sądź, ak chcesz! Ja adę z Wrocławia od księcia Henryka. Kazano mi cię wymacać!
Przelękły i zǳiwiony Sęǳiwó się rzucił.
— Milczże ty mi ze swoim księciem! Ja was obu znać nie chcę! Jeśli mi dłuże takie

pleść bęǳiesz niecnoty, kto ci ręczy, że chwycić nie każę?
Zaręba się rozśmiał.
— Nie każesz chwycić i nie wydasz! — zawołał. — Ja cię znam. U ciebie to we środku,

co u mnie na wierzchu. Nie zmuszam cię do niczego, aleśmy towarzysze starzy, dobrze ci
życzę. Trzeba się na dwie strony oglądać. Kto wie, co bęǳie.

— A tyś to się oglądał, gdyś w tę kaszę wlazł, w które sieǳisz? — odparł Sęǳiwó .
— Okaże się to późnie — rzekł Zaręba. — Teraz mówmy, ak na starych towarzyszów

przystało, choć ty esteś kasztelanem, a a włóczęgą. Mówię ci naprawdę. Książę Henryk
wrocławski rad by się z tobą bliże poznał. Z edź kiedy do niego, może się to wam na co
przyda.

Sęǳiwó rzucił nań oczyma bada ącymi.
— Ależ cicho — szepnął zmięszany. — Zaręba dał mu znak oczyma.
— Słucha — dodał — księciu two emu nie pomoże nic, musi on paść. Jutro, za

rok, dwa, a nie wiem, choćby się i królem ogłosił, nie minie go to. Gdy go ukoronu ą,
czego mu się chce, tym ci pręǳe padnie. Ziemianie wieǳą, co król znaczy. Teraz nimi
pomiata, książęciem będąc, potem na karki wsięǳie.

Mówiąc to, Zaręba ciągle na Sęǳiwo a spoglądał, bada ąc skutku swe mowy. Kasz-
telan nie pokazywał po sobie nic oprócz niepoko u i zniecierpliwienia.

Michno zmienił nieco mowę.
— Za długoletnie służby wasze nie możecie się wielkimi łaskami Przemysława po-

chwalić — rzekł. — Bolesław Pobożny was za życia uczynił ochmistrzem¹⁵⁰ swego dworu,
należało się wam uż coś więce niż kasztelania kaliska.

— Należało mi wo ewóǳtwo — wyrwało się Sęǳiwo owi — nie komu, ino mnie.
Stała mi się niesprawiedliwość!

— Przemysław wam nie sprzy a — dodał Zaręba. — Służba wasza iǳie marnie.
Wtem przerwano im rozmowę. Zaręba zabiegliwy a nieustraszony, choć się zbliżała

chwila przy azdu księcia, wieczorem znowu powrócił do Sęǳiwo a.
— Cóż? Wy tu eszcze? — zapytał go kasztelan. — Toć to szaleństwo! Gdyby kto ze

dworu księcia nad echał, a zobaczył was…
— Tego mi właśnie potrzeba — rzekł Zaręba obo ętnie. — Mam tam dużo przy aciół,

których bym rad wiǳiał.
Sęǳiwó był nastraszony tym zuchwalstwem.
— Natkniesz się na kogo, co cię może wydać i kazać u ąć! — zawołał. — Idź stąd na

skręcenie karku, a cię tu wiǳieć nie chcę! Idź!
— Bądźcie o siebie spoko ni — odezwał się Zaręba. — Nie możecie przecież przy

takim z eźǳie wieǳieć o każdym, co się tu pląta. Ja się nie bo ę i zostanę. Nie ta ę się
z tym, że będę przeciwko księciu podburzał, ale to mo a sprawa, wy za to nie odpowiadacie.

Śmiało mu popatrzał w oczy.
— Pręǳe , późnie i wy się do nas przyłączycie — dokończył. — Krzywdy wyrzą-

ǳone zapomnieć trudno, a a wam ręczę, że książę Henryk ą wynagroǳi.
Jak się stało, że Zaręba w izdebce ciasne na zamku pozostał na noc i w czasie z azdu

przebywał w Kaliszu, o czym kasztelan wieǳiał, wytłumaczyć trudno. Gdy wieczorem

¹⁴⁹wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
¹⁵⁰ochmistrz (daw.) — urzędnik zarząǳa ący dworem. [przypis edytorski]
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po uroczystości wyprawiono ucztę na zamku, a na luǳi mnie zwracano uwagi, bo wielu
nieznanych z biskupami napłynęło, Zaręba w ciemnych prze ściach czatował na podpi-
łych dworzan Przemysława, mięǳy którymi miał przy aznych wielu. Do ich liczby należał
młody Ząb, syn łowczego gnieźnieńskiego, dawny druh Nałęcza i Michny, który zoba-
czywszy tu Zarębę, przeląkł się wielce.

— Jakżeś ty się tu śmiał wcisnąć⁈ — zawołał. — Pozna cię kto i wskaże, to zginiesz.
— Nie bo ę się — rzekł Michno, odwoǳąc go na stronę. — Wiǳisz, że śmiało

choǳę, niech cię to nauczy, że a tu swoich mieć muszę i siebie estem pewny. Wasz
książę otoczony est takimi ak a, co mu życzą właśnie ako a i Nałęcz.

Ząb, nie da ąc się uspokoić, drżał i wyrywał się, a Zaręba śmiał się.
— Tchórz esteś — mówił — połowa luǳi teraz napiłych, druga za ęta tym, żeby się

upiła, nikt na mnie zważać nie ma czasu. Ja ciebie nawracać nie myślę, ale chciałbym się
czegoś dowieǳieć.

I trzyma ąc Zęba za pas, badał go nieustraszony Michno.
— Mów mi, co Przemko robił po śmierci księżne , gdy rozkaz ego spełniono? Pa-

trzaliście nań?
— Rozkazu nie dawał — odparł Ząb. — Nieprawda! Rozpaczał, gdy się to stało. Mina

przed pomstą ego natychmiast uchoǳić musiała, o mało ą nie zabił.
Zaręba śmiał się szydersko.
— A! Tak, tak! — dodał. — Powiesz mi, że i pogrzeb kazał sprawić okazały i sam

na nim był! To a wiem przecie, bo choć wy mnie nie wiǳieliście, patrzałem sam na to.
Krok w krok za nim choǳę.

— Aż póki ułapiwszy cię, stracić nie daǳą — dokończył Ząb.
— Kto kogo da stracić, to eszcze nie wiadomo — odezwał się Michno obo ętnie. —

Ja cię pytam o co innego. Jak do zabó stwa przyszło? Kto mu raǳił? Kto pomagał?
— Nie wiem nic!
— Tchórz esteś albo zły człek — począł gwałtownie Zaręba, nie puszcza ąc go, choć

się wyrywał. — Po zabó stwie kto przy nim był?
— Wiǳiałem tylko księǳa Teodoryka.
— Wiernego służkę i pochlebcę — dorzucił Zaręba. — Ten też pewnie zawczasu

wieǳiał o wszystkim!
Ząb, na którego mimo zimna poty biły ze strachu, wyrwał się wreszcie z rąk przy a-

ciela. Druǳy też, których po kątach łapał, nie mieli wielkie ochoty z nim rozmawiać.
Błąǳił tak przez wieczór cały, a w ostatku, kilku podpiłych ściągnąwszy, wyszedł z nimi
do miasta. Z tymi starał się bliższe zawiązać stosunki, co mu się w części udało, ale naza-
utrz z ust do ust choǳiła po cichu wieść o zuchwałym chłopie, którego kilku wiǳiało.

Z rana ksiąǳ Teodoryk wszedł do księcia, da ąc mu znak, że chce z nim mówić na
osobności. Od śmierci żony książę obawiał się o siebie i miał na ostrożności. Lektor też
lękał się zemsty, o które głuche choǳiły wieści, że ą gotowali acyś Lukierdy powinowaci
czy przy aciele. Z pewnymi zastrzeżeniami ksiąǳ Teodoryk uwiadomił Przemysława, iż
wypadkiem wpadł na poszlak o przechowywaniu się Zaręby na zamku i o porozumieniu
ego z kasztelanem Sęǳiwo em.

Przemysław zrazu zaprzeczał temu, wierzyć nie chciał, potem namyśliwszy się, do-
wódcy straży, którą z sobą przywiódł z Poznania, kazał strzec wrót i nie oddalać się od
zamku. Sęǳiwó , którego to uderzyło, bo stało się nagle i z wyłączeniem załogi, po-
biegł niespoko ny do księcia, którego znalazł nachmurzonym i gniewnym. Zwrócił się do
kasztelana żywo Przemysław, zaledwie zobaczywszy go u progu.

— Wiem o tym — rzekł do niego — że ten niepoczciwiec, który dawno na śmierć
zasłużył, Michno Zaręba był wczora na zamku. Okazywał się awnie, urąga ąc mo emu
gniewowi, a wy nie wieǳieliścież o tym?

— Nie wiem — odparł kasztelan blednie ąc. — Na zamku wczora były tłumy, nie
mogłem wiǳieć wszystkich. Wcisnął się może zuchwalec.

— Szukać go każcie, chwytać — dodał książę. — Głową mi swą odpowiadacie za
bezpieczeństwo! Zaręba nie był tu pewnie bez złe myśli. To druh wasz dawny!

Kasztelan żachnął się.
— Nieprzy aciel pana mo ego — zawołał — przy acielem moim być nie może! Wasza

Miłość krzywdę mi czynicie! Posąǳacie mnie.
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Przemysław nie mógł się pohamować w gniewie.
— Kasztelanie — rzekł — nie posąǳam was, ale wiem, że żal macie do mnie. Nie-

wiele polegam na was!
— Nie miałem nigdy ani wiary, ani łaski u Miłości Wasze ! — wybuchnął Sęǳiwó .

— Ja też to wiem z dawna. Za me usługi wierne coś mi więce należało niż zamek kaliski!
— Jeśli on wam niemiły — zawołał książę — mówcie! Dam go innemu. Możecie

gǳie inǳie szukać szczęścia! ǲiś nie pora o tym — dołożył — dopóki kasztelanem
esteście. Idźcie i każcie tropić tego łotra!

Sęǳiwó chciał coś mówić eszcze, ale książę na drzwi palcem mu wskazał. Kasztelan
musiał to znieść, że akby mu nie ufano, luǳie przyboczni księcia strzęśli w oczach ego
zamek cały, wszystkie komórki i wyżki. Trwało to goǳin kilka, w ciągu których wrót
strzeżono.

W trwoǳe wielkie przebył e Sęǳiwó lęka ąc się, aby Zaręby nie pochwycono, lecz
ani tu, ani w mieście go nie znaleziono. Dopiero, gdy poszukiwania bezskutecznymi się
okazały, kasztelan, skarżąc się głośno i wyrzeka ąc, poszedł do księcia. Przemysław nie dał
wyrzutów sobie czynić, zbył go pańsko i surowo.

— Raǳę wam, kasztelanie — rzekł odprawu ąc go — nie mnie obwiniać, ale siebie.
Strzeżcie się na przyszłość, bym was posąǳać i żalu do was mieć nie znalazł powodu.

Sęǳiwó , dotknięty mocno, wyszedł po te odprawie z pragnieniem zemsty w sercu.
Arcybiskup dnia tego wyruszał z Kalisza do Gniezna, Przemysław mu towarzyszył, bisku-
pi też echali z nimi lub do stolic swoich, tak że zamek opustoszał znowu. Nad wieczór
Sęǳiwó , który się burzył ciągle, poszedł sam na miasto szukać Zaręby. Miał uż posta-
nowienie porozumienia się z nim i książętami śląskimi. Przeczuwał, że i on go szukać
bęǳie. Na pół drogi się spotkali.

— Narobiłeś mi zła! — krzyknął, zoczywszy go, Sęǳiwó roz ątrzony. — Boda eś
sam go doznał!

Uśmiechnął się Michno.
— Co wam się złem wyda e, na dobre wy ǳie — rzekł. — Lepie dla was, gdyście

się przekonali, czego się macie po księciu spoǳiewać. Łaski ego nie oǳyskacie, wiary
w was nie ma. Jedźmy do Wrocławia, tam was przy mą ramiony otwartymi. Nie będę taił
dłuże , mam polecenie tam was ściągnąć.

Krótko się kasztelan namyślał.
— We Wrocławiu i tak być miałem — odparł, uda ąc obo ętność. — Nie ma w tym

grzechu księciu się pokłonić. Ale… co z tego!
— Czyż a wam potrzebu ę tłumaczyć? — szepnął Zaręba. — Wiecie, że książę wro- Zemsta

cławski z Brandeburczykiem trzyma, bo ma córkę Ottona Długiego za sobą. Brandeburgi
na Pomorze czyha ą, a on całe Polski chce i bęǳie ą mieć. Jedźcie! Czym pręǳe , tym
lepie ! Przemysław paść musi i zginąć — dodał — a nie z czy e ręki, ak z mo e !

Kasztelan, wiǳąc luǳi nadchoǳących, nakazał mu milczenie, lecz zaprowaǳiwszy
go o zmroku do komory, długo się z nim naraǳał. Zaręba szybko potem nazad do miasta
powrócił, konie kazał siodłać i zniknął.

W kilka dni potem kasztelana w Kaliszu nie było, mówiono że wy echał do ma ęt-
ności swych i dość długo oczekiwano nań w zamku. Kędy się zabawiał, nie wieǳiał nikt.
Donoszono do Poznania o tym, iż Sęǳiwó mało nad bezpieczeństwem grodu powie-
rzonego mu czuwał, ale nic nie zdawało się zagrażać.
 
Na zamku wrocławskim od zgonu Henryka Brodatego niemało się razy panowie i dwory
zmieniały. Coraz inacze wyglądało to siedlisko główne Piastów śląskich, które, choć od
niego ǳielnic wiele oderwano, zawsze się za ich stolicę uważało. Dobĳali się oń z kolei
potomkowie św. Jadwigi¹⁵¹ rozroǳeni, a w tych rozterkach¹⁵² książęcych miasto samo
i ludność ego coraz większego nabywało znaczenia.

¹⁵¹św. Jadwiga (zm. ) — córka Bertolda IV, księcia Meranii, żona Henryka Brodatego. [przypis edytorski]
¹⁵²rozterk (daw.) — spór, konflikt. [przypis edytorski]
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Wnuk zabitego pod Lignicą, Henryk¹⁵³, teraz tu panu ący, wielkiego i niespoko nego
był ducha. Pragnął szerokich posiadłości, a choć mu się zagarnąć e¹⁵⁴ nie udawało, nawet
w walce z nieszczęśliwym Rogatką, nie dawał się zrazić i odstręczyć niczym. Zaledwie sam
z więzienia uwolniony, kusił się o chwytanie drugich; przegrawszy bitwę edną, myślał uż
o te , którą miał ą powetować¹⁵⁵.

Był to mąż naówczas w sile wieku, ak wszyscy śląscy Piastowicze zbudowany krzep-
ko, życiem rycerskim wzmocniony, wytrzymały, zacięty. Pełen ambic i, marzyciel, po
trosze poeta składa ący miłosne piosnki niemieckie, nic uż w sobie polskiego nie miał,
a stosunkami pokrewieństwa i ducha sięgał poza granice Polski, do Brandeburgów, do
Czech, do cesarstwa.

Cały też dwór ego, oprócz malkontentów z Polski, którzy zbiegali doń, ofiaru ąc mu
usługi swo e, składał się przeważnie z Niemców, Sasów, Szwabów i różnego plemienia
przybłędów. Stró , ęzyk, zabawy podobnym go zupełnie czyniły do dworów innych nie-
mieckich książąt, którym książę Henryk starał się być podobnym.

Żona ego, córka Ottona brandeburskiego, wniosła tu z sobą niechęć do wszystkiego,
co polskim było. Spiskowano awnie prawie przeciwko tym wszystkim książętom, którzy
do Krakowa i Sandomierza, Poznania i Kalisza prawa mieli.

Przemysław, tak samo ak inni, stał na zawaǳie księciu Henrykowi. Nie było z nim
awnego rozbratu, lecz knowano pota emnie, ak się to naówczas wieść było zwykło. Upa-
trywano sposobności, aby mu ǳielnicy uszczuplić albo z nie wyrzucić zupełnie. Na rękę
więc było księciu Henrykowi, gdy mu dnia ednego ochmistrz dworu ego Werner dał
znać, iż z Polski przybyły ziemianin akiś, poważny człek, o posłuchanie go prosił.

Był to Zaręba, który na dworze Przemysława mięǳy Niemcami ęzyka ich się trochę
przyuczył. Dla te zemsty, które pragnął, gotów był teraz na wszystko. To, co tu wiǳiał,
mogło Zarębie dać wielkie wyobrażenie o możności pana, pod którego opiekę chciał się
uciec.

Henryk równie wspaniale zwykł był występować ak Przemysław. Dwór ego cuǳo-
ziemski był świetny i liczny, on sam pamiętał o tym, że był wielkiego rodu. Zamek wro-
cławski, co się nigdy wziąć nie dawał, choć nieraz dokoła palono przedmieścia i miasto,
urósł znacznie, mocnym był i okazałym. Dawne budowy, po większe części drewniane,
ustąpiły murowanym. Ściany obwodowe wzmocniono basztami krągłymi; w pośrodku
sale sklepione i ganki kryte pełne były zawsze dworu licznego i występu ącego z przepy-
chem.

Dawnego ęzyka kra owego nikt tu teraz nie posłyszał, duchowieństwo otacza ące
księcia niezbyt liczne, rycerstwo, niewiasty księżne — wszystko niemieckie było. Wie-
czorami na ulubieńszą zabawą księcia słuchanie pieśni miłosnych i popisy z tymi, które
sam układał. Świat otacza ący, półpolski, eszcze miano za barbarzyński i ǳiki.

Chciwość właǳy u księcia Henryka łączyła się z niepomierną żąǳą zwiększenia bo-
gactw, które mu do nie drogę usłać miały. Nie przebiera ąc w środkach, gdy chciał skar-
biec zasilić, książę, tak ak Rogatka, rzucał się, na kogo mógł, szczególnie na duchowień-
stwo, które, z dóbr wielkich nic nie opłaca ąc, ciągnęło dochody znaczne i miało sławę
zamożności. Przywłaszczaniem sobie dóbr, ǳiesięcin, nakładaniem przymusowych danin
na biskupów i kapituły, Henryk przyczynił sobie nieprzy aciół w całym duchowieństwie.
Sarkano, opierano się, skarżono do Rzymu, lecz niewiele to pomagało. Z biskupem To-
maszem wrocławskim rozpoczynała się uż wo na otwarta. Na zamku więc rzadko się
spotykało duchownych, a ci, co tu gościli, z biskupem i klasztorami zerwać musieli.

Zaręba, którego na zamek chętnie wpuszczono, oczeku ąc na posłuchanie u księcia,
miał czas się przekonać, że tu uż śladu nie było dawnych obycza ów, które się w Poznaniu
eszcze zachowały.

Książę, który doń wyszedł po domowemu, ale wytwornie oǳiany, w edwabnych
sukniach obszytych futrem kosztownym, ma estatycznie szym mu się wydał nad Prze-
mysława.

¹⁵³Henryk — Henryk IV Probus (/–) książę wrocławski, pod koniec życia również krakowski. [przy-
pis edytorski]

¹⁵⁴je — ǳiś popr.: ich. [przypis edytorski]
¹⁵⁵powetować (daw.) — zrekompensować. [przypis edytorski]
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Na ukłon odpowieǳiał zaledwie, patrząc na przybyłego z roǳa em szyderskiego po-
litowania. Zapytał go naprzód, kto był. Zaręba począł od opowiadania pobytu swego na Zdrada
dworze Przemysława, pożyciu ego z żoną, śmierci e i oburzeniu, akie ona przeciwko
niemu wywołała. Wspomniał o krzywǳie, aka mu się stała, a zakończył tym, że usługi
swe przeciw Przemysławowi gotów był księciu ofiarować.

— Nie wiesz przecie — odparł dumnie książę Henryk — czym a z nim, czy przeciw
niemu.

— Wasza Miłość nie możecie być z nim — odparł Zaręba. — Na to wielkiego rozumu
nie trzeba, aby się domyśleć. Z prawa starszeństwa należy wam ǳieǳictwo tych ziem,
które on trzyma; dlaczegóż byście go nie mieli osiągnąć? Przemysławowi niechętni są
ziemianie, podać im tylko rękę potrzeba.

Ślązak słuchał trochę niedowierza ąco, siadł, podparł się, wyciągnął, da ąc mówić
przybyłemu. Nie okazywał ani wstrętu do tego, co mu prawił, ani zbytniego za ęcia. Czło-
wiek — zdra ca buǳił w nim niechęć widoczną. Zaręba rozgadał się szeroko o swych po-
winowatych, o ziemianach edno z nim ma ącym przekonanie, a na koniec rzekł, kusząc
księcia Henryka:

— Wasza Miłość możecie łatwo dostać zamek kaliski, byleś rękę wyciągnął. Znam
Sęǳiwo a, który tam kasztelanem est, iż z nim się ułożyć bęǳie można.

Posłyszawszy to, Henryk okazał żywsze nieco za ęcie. Rozpytywać zaczął o Sęǳiwo a.
Odprawił Zarębę. Przywołać go kazał raz drugi i Michno wyruszył na ową do Kalisza wy-
prawę. Wrócił z nie z na lepszymi naǳie ami, a wkrótce potem i przyobiecany Sęǳiwó
we Wrocławiu się z awił. Sam książę pota emnie wiódł z nim układy. Przygotowania do
opanowania grodu potrwały kilka miesięcy.

W końcu września następnego roku, Przemysław zna dował się na zamku swym
w Poznaniu. Żył teraz dosyć odosobniony od śmierci Lukierdy, posępny, a ksiąǳ Teo-
doryk, który go zabawiał, czytał mu, rozrywał, coraz był w większych łaskach.

Na zamku wiele się zmieniło. Książę usiłował wspomnień do mu ących zatrzeć ślady.
Izby, w których zbrodnia dokonaną została, przerobiono zupełnie, oddano e na po-
mieszczenie dworu, a inne, wspanialsze, odnowione, gotowano dla przyszłe żony księcia,
o które uż naówczas mówiono, iż książę powinien się o nią był starać. Młody, w sile
wieku, aby nie znĳść bezpotomnie, musiał szukać towarzyszki. Świnka, lęka ąc się, aby
do swawoli nie wrócił, nalegał. I on, i ksiąǳ Teodoryk ciągle to książęciu przypominali.
Przemysław ociągał się z akąś zabobonną obawą.

Wieść o gwałtowne śmierci Lukierdy tak była rozpowszechnioną, iż wielu odstręcza- Plotka
ła od niego. Po różnych dworach próbowano starać się o księżniczki, których odmawiano.
W ciągu krótkiego czasu krwawa przygoda urosła w legendę, zmieniła się w pieśń, którą
publicznie po kra u śpiewano. Weszło to było w wiarę powszechną, iż książę mord żony
nakazał. W pieśni żałosne , którą nuciły niewiasty, Lukierda prosiła męża, aby e życie
darował, by e powrócić do swoich, choć w ednym gźle, boso pozwolił. Okrutny Prze-
mysław skazywał ą na śmierć, a śpiew, łzy wyciska ąc, wzmagał niechęć przeciwko niemu.
Powtarzania tych pieśni niepodobna było zakazać. Nucili ą po gospodach publicznych
gęślarze, niewiasty uczyły się i roznosiły. Wprędce rozpowszechniła się tak, że z tęskną
e nutą nieraz dwór książęcy w podróżach się spotykał.

Chociaż na zamku komnaty, w których Lukierda życie skończyła, przebudowane były
i przez dwór za ęte, powiadano, że nocami ukazywał się tam cień zabite w białe sukni,
z włosami rozpuszczonymi, z głową na piersi zwieszoną, załamanymi rękami, błąǳący po
izbach i podwórzu mięǳy zamkiem a kościołem. Sam książę słyszał o tym i strach go
ogarniał taki, iż w nocy wychylić się sam wahał z komnaty. Duchowni doraǳali pobożne
dary i fundac e. Jakoż w miesiącu grudniu, zaraz po zgonie Lukierdy, Przemysław założył
i wyposażył wsiami bogato klasztor dominikanek.

Nie uspokoiło go to ednak. W sumieniu swym cierpiał. Ksiąǳ Teodoryk ako ostat-
nie lekarstwo ożenienie zalecał. Wzięto się do przerabiania zamku, a sługi, które do
morderstwa należały, precz wysłano. Bertocha, dręczona zgryzotami, wkrótce zapiła się
i zmarła.

W poszukiwaniach nadaremnych żony dla księcia sięgnąć musiano aż do dalekie
Szwec i po córkę Waldemara króla, który w wo nie był z braćmi, spowodowane rozpustą
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i swawolą. Mszczono się na nim za uwieǳioną siostrę żony. Księżniczka Ryksa, córka
Waldemara, łatwą była do pozyskania, bo nie miała wyposażenia, a o ciec, zagrożony
strąceniem z tronu, nie miał uż nawet stałe stolicy i po kra u się błąkał. Mówiono więc
o poselstwie do Szwec i, a Przemysław choć uległ Śwince i goǳił się na to, zwłóczył e
i odkładał przez akąś ǳiwną obawę.

Smutne było życie na tym zamku, nad którym eszcze cień nieszczęśliwe pani ulaty-
wać się zdawał. Książę stąd często się wyrywał do Gniezna, w towarzystwie arcybiskupa
edyną zna du ąc pociechę. Łowy go nie bawiły, turnie e na zamku zaniedbane zostały.

Jednego z chmurnych i smętnych wieczorów wrześniowych, o niezwykłe goǳinie,
gdy książę sam z księǳem Teodorykiem w komorze swe odpoczywał, z awił się Tomi-
sław, doprasza ąc posłuchania. Żądanie to w porze spóźnione zaniepokoiło Przemysława.
Wpuszczony wo ewoda był blady i poruszony.

— Ze złą wieścią przybywam — odezwał się, nie osłania ąc i nie szczęǳąc księcia. —
Sęǳiwó nas zdraǳił, zamek kaliski zdał księciu Henrykowi wrocławskiemu.

Książę stał chwilę ak przybity.
— Sęǳiwó ! Henryk! — począł niewyraźnie. — Skąd wieść?
— Miasto się nie dało opanować, obroniono e pono — dodał Tomisław. — Są luǳie,

co stamtąd zbiegli.
Spo rzał na pana, który się nie oǳywał, okazu ąc tylko wzruszenie wielkie. Nagle

Przemysław podniósł głowę i zawołał głosem silnym:
— Luǳi zwołać! Iǳiemy na Kalisz! Wszystkimi siłami. Ja sam poprowaǳę!
Zabrakło mu tchu na chwilę.
— Ani goǳiny nie traćcie! — dorzucił prędko. — Natychmiast gońców słać na

wszystkie strony! Iǳiemy utro! Poszedłbym ǳiś, gdyby można!
Tomisław potwierǳił potrzebę prędkiego ǳiałania. Wydawać zaczęto rozkazy na-

tychmiast. Książę buǳił w sobie otuchę, ale i w nim, i w wo ewoǳie nie było wielkie
naǳiei oǳyskania Kalisza.

Drugiego dnia uż dowieǳiano się, że zamek był silną opatrzony załogą i do oblę-
żenia spoǳiewanego przygotowany. Klęska ta miała tylko dobrą stronę, że Przemysława
z odrętwienia wywiodła, zmusiła do wo ny, do zapomnienia, co mu na sercu leżało. Gdy
w kilka dni potem ściągnięte siły pod woǳą Tomisława i samego książęcia na Kalisz szły,
w twarzy Przemysława widać było gorączkowe walki pragnienie i zapał rycerski. Naglił,
wydawał rozkazy, sam wszystkim się chciał za mować.

Wo sko zebrane naprędce, choć się z na przednie szego rycerstwa składało, liczbą
szczupłe było. Książę wołał, że gotów własne dać życie, aby stratę, którą sobie przypisywał,
oǳyskać. Nim dociągnęli do Kalisza, Henryk miał czas w nim obwarować się dość silnie,
okopać i ludźmi napełnić. Samo położenie wśród nizin błotnistych utrudniało obleganie
i zdobycie.

Przemysław opasał naprzód twierǳę dokoła, zdało się, iż eśli nie siłą, to głodem
wziąć ą musi, gdyż Ślązacy nie mieli wy ścia nigǳie, a odsieczy rychłe nie mogli się
spoǳiewać. Lecz zaledwie namioty rozbito, a Tomisław czas miał się rozpatrzeć i roz-
słuchać, przybył do księcia smutny, proroku ąc, że leżeć przy ǳie długo, bo zamek był
na lepszym rycerstwem śląskim silnie barǳo osaǳony.

— Czekać, stać, oblegać nie myślę! — przerwał mu książę. — Ślĳcie do zamku
z zapowieǳią, że eśli mi się do trzech dni nie poddaǳą, szturmem wezmę ich i nikogo
nie puszczę z życiem.

Wo ewoda próbował ułagoǳić księcia, nie dopuścił mówić.
— Trzeciego dnia szturm przypuszczę, boda bym sam w nim miał zginąć! — powtó-

rzył.
Wo ewoda musiał wy ść posłuszny ego woli.
Wysłanych pod mury z wezwaniem Niemcy przy ęli śmiechami. Urągali się woła ąc:
— Chodźcie! Weźcie!
Książę ledwie trzeciego dnia mógł cierpliwie doczekać i, mimo przedstawień wo e-

wody, kazał na ranek gotować się do szturmu. Wszystkim on, oprócz niego, wydawał się
nadaremnym, lecz książę mówić o tym nie dawał i ak szalony sam pęǳił do bo u.
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Jak ǳień, rycerstwo, które się w końcu zapałem ego prze ęło, posunęło się pod
zamek. Tomisław i starszyzna na większą trudność mieli Przemysława uratować od nie-
bezpieczeństwa, na akie się ślepo narażał. Rzucał się w na barǳie zagrożone mie sca, na
strzały i pociski, na stosy trupów, które wkrótce całe zaległy podwale.

Niemcy, wiǳąc, że nie u dą z życiem, bronili się rozpaczliwie. ǲień cały bez przerwy
ponawiano napady daremnie, Tomisław błagał, książę go nie słuchał. Co było na przed-
nie szego rycerstwa, padło w te walce nierówne z kłodami i kamieniami, nie z ludź-
mi. Przemysław w potłuczone zbroi, ranny, rozpacza ący, uż nocą prawie ledwie się dał
odciągnąć od murów. Niemal gwałtem porwano go stamtąd ozna mu ąc, iż arcybiskup
z Gniezna przybył i w namiocie nań czekał, powołu ąc go do siebie.

Był to edyny człowiek, którego głosu mógł książę w tym stanie ducha usłuchać.
Poległych rycerzy trupy, odparte szturmy, upokorzenie — ode mowały mu przytomność.
Na pół umarły od tego bólu, dał się wieść bezsilny i nieszczęśliwy. W namiocie oczekiwał
nań Świnka.

— O cze! — zawołał, u rzawszy go, książę. — Pomsta boża nade mną! Kaliski zamek,
stry a mo ego stolica, którą otrzymałem w spuściżnie, w rękach obcych! Kalisz! Rycerstwo
mo e na lepsze leży trupem, a a nie umarłem!

Arcybiskup przeżegnał go.
— Bóg tak chciał — rzekł spoko nie — kara to, próba czy napomnienie, nie wiem,

ale wyrok, któremu się poddać potrzeba!
— Nie odstąpię stąd! Racze zginę! — począł Przemysław.
Arcybiskup rękę mu położył na ramieniu.
— Pokó z tobą! — rzekł. — Pokó z tobą! Ja ci przynoszę go, Henryk do mnie

przysłał; Kalisz ci powróci za kawałek ziemi mnie cenny a emu przyległy.
— Nigdy! — odparł książę.
Arcybiskup na próżno go skłonić usiłował. Książę naza utrz nakazał szturm nowy.
— Nie mamy z kim go ponowić — odezwał się przywołany wo ewoda.
Wymówki te Przemysław słuchać nie chciał, trwał przy swoim, burzył się i szalał. Ar-

cybiskup nie odstępował go, usiłu ąc powolnie¹⁵⁶ przywieść do opamiętania. Przypomniał
mu, że Bóg, przeznacza ąc go do podźwignięcia korony Chrobrego, przez ciężkie próby
i trudy wieǳie do tego celu. Nakłaniał, aby chciwemu Henrykowi dał ziemi kawałek
dla oǳyskania Kalisza i spoko u. Przemysław, nie ufa ąc uż przyszłości, liczył wszystkie
nęǳe i zawody żywota swego.

— Całe mo e życie — mówił — zmarnowało się w łamaniu z losem. Nie ufam uż
w przyszłość lepszą. Od młodości ciągiem ednym klęsk i zawodów była dola mo a. Po-
liczcie więzienia, zdrady, domowe męki, błędy mo e, zbrodnie, które na mnie włożono!
Nie estem goǳien korony, a życie mi obmierzło.

Trzeba go było ak ǳiecię pocieszać, Świnka używał wszelkich środków.
— Mó książę — rzekł mu — i am się nie czuł nigdy godnym tego arcykapłańskiego

dosto eństwa, które Bóg włożył na mnie. Uspokó się, a zachowa dla przyszłości! Henryk
ci Kalisz powróci, posłańcy ego i pełnomocnicy czeka ą. Ja będę pośrednikiem.

Przemysław odpowiadał ednym, że chce iść, walczyć i zginąć. Ledwie po długich
usiłowaniach udało się arcybiskupowi zmiękczyć Przemysława, który w końcu wszystko
zdał na niego.

Świnka pochlebiał sobie, iż powagą swą skłoni Ślązaków do łagodnie szych warunków,
wystawu ąc im, ak niegoǳiwą zdradą opanowali gród, do którego żadnego prawa nie
mieli. Śląscy pełnomocnicy wezwani do obozu przybyli dumni i zuchwali ak zwycięzcy,
wcale nieskłonni do ustępstw. Arcybiskupia powaga luǳiom, którzy swego pana co ǳień
z właǳą duchowną wiǳieli w zatargach, nie czyniła na nich wrażenia.

Werner, ulubieniec księcia, z góry oświadczył, że innych nie przy mie warunków, tyl-
ko ustępstwo Ołoboku z przyległym powiatem. Narzucał nadto Przemysławowi obowią-
zek wystawienia tam twierǳy, którą gotową oddać miał Henrykowi. Arcybiskup próżno
się starał o zniesienie przyna mnie ostatniego warunku.

— Wystawcie sobie twierǳę sami — rzekł. — Uczynicie ą, aką chcecie.

¹⁵⁶powolnie — ǳiś popr.: powoli. [przypis edytorski]
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— Na to my ani czasu, ni kosztu tracić nie chcemy — odparł Werner. — W Kaliszu
mamy zamczysko dobre, warowne, nie zamienim go, tylko na inne, które bęǳie tego
warte.

— W Kaliszu się nie ostoicie! — mówił Świnka. Wo na, Prawo

— Któż to wie? — odparł Ślązak. — Ślązaków est nas sporo, zna ǳiemy pomoc
w teściu naszym, Ottonie. Wy e nie możecie mieć znikąd. Zdobęǳiemy miasto, zawo-
u emy ziemie okoliczne.

— Jakimże prawem? Skąd powód do napaści i wo ny? — pytał Świnka.
— Wo na prawa nie pyta — rzekł Niemiec, uderza ąc po mieczu dłonią — to prawo

nasze!
Zostawiwszy ich w swym namiocie, gǳie, ako Niemców słynących z tego, że pili

dobrze, kazał ho nie przy mować, arcybiskup sam poszedł do Przemysława. Z tym szło
równie trudno, ak ze Ślązakami, bo o Ołoboku i zamku słuchać nie chciał. Niemcy się
przy swym trzymali i uż mieli od eżdżać z niczym, gdy Tomisław z rannymi rycerzami
ocalonymi po wczora sze walce wszedł do namiotu księcia. Rycerstwo ofiarowało panu
swemu przysięgę, że Ołobok oǳyszcze, aby go poświęcił bez trwogi. Tomisław, brat ego,
starszyzna wszystka, cału ąc krzyże swych mieczów, składali uroczyste zobowiązanie się,
choćby twierǳa na silnie szą była, że ą wraz z powiatem odbiorą.

Nalegania, prośby, przysięgi na koniec księcia złamały. Świnka powstrzymał posłów
i notariusz siadł zaraz spisywać umowę. Ślązak, gdy do końca ą doprowaǳił, niezmiernie
był rad i nie umiał ukryć tego, bo pomimo przechwałek, załoǳe w Kaliszu trudno się
było utrzymać, a mieli tu na ǳielnie szych swych rycerzy, których na zgubę narażać nie
chcieli.

Gdy umowa spisaną została, arcybiskup rzekł do Wernera:
— Powieǳcie panu waszemu ode mnie, iż źle nabyte mienie szczęścia nie przynosi.

Doda cie i to, że a, głowa Kościoła ziemi te , ślę mu przestrogę, aby prawa ego lepie
szanował, gdyż a nie poszanu ę też książęce dosto ności.

Ślązak przy ął to lekceważeniem.
— Przemawiacie za sprawą biskupa Tomasza — odezwał się. — Juści, duchowny

eden za drugim u mować się musi, ale a tego panu memu nie odniosę. Wy wszyscy,
panowie duchowni, trzymacie w skarbcach waszych więce niż wam potrzeba grosza,
którego nam braknie. Ślecie go do Rzymu, a my darmo musiemy¹⁵⁷ w obronie wasze
wo ować. Pan nasz bezbożnikiem nie est, ale gdy mu złota na wo nę potrzeba i do skarbca
kościelnego sięgnie.

— A Kościół go wyklnie ak łupieżcę! — zakończył gwałtownie arcybiskup.
Werner i tym się nie dał poruszyć.
— Już te czasy przeszły — rzekł — gdy luǳie od klątwy wasze umierali i gdy się e

lękano. Zna ǳiemy sobie księży, co nam mszę będą odprawiać mimo interdyktu¹⁵⁸.
Arcybiskup zbladł słysząc te zuchwałe słowa.
— Nie wyzywa cie mnie — dodał groźnie — abym wam nie okazał, że anathema¹⁵⁹

z tronu obalić może!
Tak się skończyła ta rozmowa i posłowie od echali, księcia nie wiǳąc, który chory

w namiocie leżał. Po owym szturmie nieszczęśliwym reszta niedobitków musiała w mie-
ście i po namiotach spoczywać i goić rany, bo ani eden z walczących nie wyszedł bez
nich, a wielu potłuczonych i pokłutych umierało.

Przemysław nie chciał odciągnąć spod zamku, dopóki on mu nie był zwrócony. Chciał Duma
być świadkiem, gdy wyciągnie załoga i za ąć gród dla siebie. Dowódca Szwab, gdy ode-
brał rozkaz wy ścia z zamku, świetnie przybrał swe rycerstwo, chorągwie z orły czarnymi
rozpuścić kazał szeroko, na czele postawił trębaczów i kotły i tak z triumfem, a urąga-
niem wyszedł, krokiem powolnym przeciąga ąc koło obozu polskiego, którego żołnierze
po namiotach się pozamykali.

Zamek, gdy z niego ostatni ciura i wóz ostatni wywlókł się za wrota, zostawu ąc e
otworem, przedstawiał obraz spustoszonego, akby przez Tatarów, grodu, w którym nie

¹⁵⁷musiemy — ǳiś popr. forma .os.lm. cz. przysz.: musimy. [przypis edytorski]
¹⁵⁸interdykt (z łac.) — zakaz odprawiania mszy. [przypis edytorski]
¹⁵⁹anathema — anatema, klątwa kościelna. [przypis edytorski]
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pozostało nic, cokolwiek zabranym lub zniszczonym być mogło. Resztka zasobów po
księciu Bolesławie, zapasy oręża, szat, żywności, sprzęt nawet Ślązaki uwieźli z sobą lub
porozbĳali i popalili. Brakło tylko tego, by wychoǳąc, ogień podłożyli pod ściany. Drzwi
z zawias powyrywane, połamane okiennice, powybĳane błony, pobrukane umyślnie ścia-
ny, porąbane i popalone słupy, szczątki naczyń potłuczonych, kupy gno u po komorach
świadczyły o złości luǳi, którzy tu czas krótki przebyli. Nie oszczęǳono ani kaplicy zam-
kowe , w które ołtarz został nagi, bo z nie nawet krzyż srebrnymi blaszkami obity na
wozy zabrano, ani zakrystii, z które szaty i bieliznę wzięto, a skrzynie porąbano w kawa-
ły. Kilka koni zdechłych ze zdętymi brzuchami leżało w ǳieǳińcu z mięsem przez psy
powyżeranym.

Gdy Tomisław w echał na ten zamek, który znał za lepszych czasów, rad był, że uprze-
ǳił księcia i co rychle go oczyszczać kazał, aby przyna mnie w tym stanie Przemysław
go nie oglądał. Jadący za nim ziemianie milczeli, a niektórym z nich z ust wyrywały się
przekleństwa.

— Pomścimy się za to! — mówili.
Naza utrz dopiero znać dano księciu, iż mógł się na gród przenieść. W echał z oczyma

spuszczonymi, wprost uda ąc się do kaplicy, którą arcybiskup, z klasztoru się sąsiedniego
zapożyczywszy, ako tako przybrać kazał. Tu pokląkłszy, uspoko ony nieco, modlił się
długo.
 
W rok potem we wrześniu, Poznań ak niegdyś, gdy się sposobił powitać młodą panią
swą ze Szczecina, przystra ał się na przy ęcie Ryksy, córki króla Waldemara. Z Gdańska
przyszła uż była wiadomość, iż narzeczona księcia wysiadła na ląd szczęśliwie. Wo ewoda,
kasztelan i wysłane naprzeciw rycerstwo polskie wiodło ą do przyszłe stolicy. I na ten
ǳień uż e przybycie zapowiadano. Arcybiskup Świnka, którego sprawą małżeństwo
przyspieszone zostało, oczekiwał tu na nią.

Nie z taką niecierpliwością radosną, ak niegdyś, wyglądano nowe pani; lud ciekawy Ślub, Smutek
był, ale nie wesół. Gody te przypominały pierwsze, gmin półgłosem nucił ciche pieśni
o Lukierǳie. Coś, ak obawa pomsty boże , drżeniem prze mowało tłumy zalega ące
gościniec i place. Nic nie przerywało ciszy ponure . ǲień był późne esieni z liśćmi
póżółkłymi na drzewach, z bladym niebem powleczonym akby oponą mglistą. Słońce
niewidoczne, niby aśnie sza tylko chmurka roztopiona w powietrzu, z wolna płynęło po
niebie. Smutek akiś wiał z tego powietrza przepełnionego wonią esienną więdnie ących
roślin, ściętych zbóż, roli poruszone sochami, wilgoci osycha ące powoli.

Na wieży kościoła stał, ak niegdyś, strażnik ze zwiniętą chorągwią, lecz zaspany i zdrę-
twiały. Na zamku przybranym z całym przepychem, na aki zdobyć się było można, czekał
Przemysław, z młodą swą, piękną, a uż zwiędłą od trosk, twarzą na przybycie te , która
mu była przeznaczoną. Opowiadano ą piękną, złotowłosą, niebieskooką, ak pierwsza…

Książę, który długo małżeństwu się temu opierał i zwłóczył e, poddawszy się woli
arcybiskupa i duchownych, z obo ętnością smutną przy mował e ak konieczność. Świnka
wiǳiał ze smutkiem, iż wspomnienie te przyszłe żony wywołało drżenie i obawę akąś
w księciu. Rzucał wzrokiem obłąkanym dokoła, akby się zmartwychpowstania zmarłe
obawiał. Nie pomagała na to modlitwa ani rycerskie zabawy, eden arcybiskup słowy
namaszczenia pełnymi umiał go otrzeźwić i z zadumy wyprowaǳić.

Dnia tego niepokó księcia rósł i coraz się stawał widocznie szym. Na zwiady wydany
przez Świnkę ksiąǳ Jan, wróciwszy, nic o narzeczone powieǳieć więce nie umiał na to,
że była młodą, piękną i na poǳiw, mimo oddalenia od kra u swego i roǳiny, wesołą,
śmiałą i swobodną.

Arcybiskupowi właśnie się to dobrym zdało, iż wesołością tą mogła ponurego pana
rozerwać. Opowiadano, ak ą bawiło wszystko, co wiǳiała i spotykała, ak była pokłonom
rada, podarkom wǳięczna i ak szczebiotliwie rozmawiać próbowała z tymi, co naprzeciw
nie byli wysłani.
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Książę Przemysław wy echać miał na spotkanie, gdy mu znak daǳą o zbliża ącym się
orszaku. Koń stał uż dlań gotów, okryty oponą złotem szytą i rzędem¹⁶⁰ saǳonym; rycer-
stwo, ma ące towarzyszyć, czekało w pogotowiu. Po przywitaniu pod namiotem w polu
rozbitym, księstwo echać mieli obok siebie wprost do kościoła zamkowego, gǳie arcy-
biskup połączyć ich miał i błogosławić.

Na to wesele uroczyste ziemianie poprzywozili żony swe i córki starsze, izby pełne
były postro onych ǳiwnie, a z prosta, choć bogato, niewiast, nienawykłych do ubiorów
tych, radych sobie, swym kle notom, szubom, sukniom, łańcuchom, kolcom i oczom, co
się na nich zatrzymywały. Cały ten żeński tłum, obycza em wieku, trzymał się całkiem
z osobna, nie mięsza ąc z mężczyznami. Spozierano tylko ku nim ciekawie, ukazywano
sobie znane i głośne, mieniano zalotne we rzenia i tulono wyrywa ące się śmiechy.

Przepych stro ów był wielki, ale cale¹⁶¹ inny niż ǳisie szy, chwalono się więce bo- Stró , Bogactwo
gactwem niż smakiem, ilością niż dobrem. Sobolowe kołpaczki, zawitki z rąbka przeźro-
czystego, edwabie ciężkie, suknie złotem tkane i szyte, kle noty kute i nasaǳane krągło
ogłaǳonymi kamieniami, askrawą tę mozaikę składały.

Poważnie sze niewiasty stały przodem ak woǳowie i straże, dale mężatki młode,
a w same głębi ǳiewczęta, którym ani barǳo patrzeć, ni być wiǳianymi nie było wol-
no. Nie rozmawiano głośno, ale szmer i śmieszki nie ustawały na chwilę. Rycerstwo,
opodal sto ące osobno, ciekawie oczy wlepiało w tamtą stronę, swobodnie i swawolnie
rozmawia ąc o kobietach, które domyśla ąc się, co rzucane we rzenia ogniste oznaczały,
rumieniły się ciągle.

W niewieście gromaǳie opowiadano sobie historię Lukierdy. Te, co nie wiǳiały
nigdy strasznego księcia, ciekawe były zobaczyć go choć z daleka. ǲień uż się miał
dobrze ku zachodowi, gdy ruch powstał w komnatach. Dano znać, książę szedł krokiem
niepewnym, z oczyma w ziemią, hełm złocony, spiczasty ciężyć mu się zdawał, zbro a
piękna dusić go, szata zawaǳać. Szedł ak na stracenie, blady był. Niewiasty, patrząc,
szeptały: „Nie iǳie on ak ten, co zabĳa, ale akby sam na zabicie”.

Za księciem postępowali panowie dworu, miecznik, ochmistrze, podkomorzowie,
komornicy, podczaszy, łowczy, potem duchowni, kanclerz, pisarze, dworzanie. Dwór,
ak królewski, aśniał od szkarłatu purpurowego i liliowego, przez Włochy ze Wschodu
i z wo en krzyżowych przywiezionego do Europy.

Wspaniała pańska drużyna ciągnęła milcząca, zadumana, z pana swego biorąc posępne
twarze i postawy dumne. Świnka udał się do kościoła, gǳie na czele duchowieństwa
narzeczonych miał czekać. Przemysław sam echał ze swymi.

Namiot czerwony widać było w polu rozbity, a dokoła pstry orszak księżne , wozy,
konie, luǳi, niewiasty w stro ach nietute szych. Książę raz i drugi trwożliwym rzucił
okiem. Koń mu się rwał naprzód żywo, on go wstrzymywał. Około namiotu poruszać się
zaczęło, rozstępywać, ustawiać.

Poprzeǳa ący księcia trębacze zadęli wesoło. Przemysław stał uż u wnĳścia namiotu Sobowtór
i ledwie zsiąść zdążył, gdy u rzał przed sobą wieǳioną przez starszą niewiastę, pobladł
i zdrętwiał.

Ryksaż to była czy widmo z grobu wsta ące Lukierdy? Ten sam wiek, ten sam włos
złoty, też oczy, taż twarz, nawet ǳiwnym losu zrząǳeniem miała na sobie suknie, prze-
paskę, kle noty akby też same, w których Lukierda choǳiła.

Ona to była, zmartwychwstała, ale z innym twarzy wyrazem. Mimo trwogi, która ą
na chwilę bladością okryła, nie było w nie owe ǳiewicze a ǳiecięce nieśmiałości tam-
te , która umarła, ale akaś duma i pewność siebie królewska, coś szyderskiego, figlarnego.
Była to Lukierda, ale nie płacząca i słaba — mocna i śmiała. Naǳwycza ne podobień-
stwo, które uderzyło tak księcia, iż przemówić, ni powitać e nie mógł, aż ochłonąwszy
z poǳiwu, również innych zdumiewało. Był w tym akby palec boży, przebaczenie czy
groźba.

Królewna wyuczoną była słów kilku niemieckich, które śmie ąc się sama i śmiech
stara ąc stłumić, wymówiła śmiało. Przemysław nie słyszał, nie rozumiał nic, nie wieǳiał,
co rzekł do nie . Wnet na konie siadać znak dano.

¹⁶⁰rząd — uprząż końska do azdy wierzchem. [przypis edytorski]
¹⁶¹cale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
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Podprowaǳono przygotowanego dla młode pani, którego chłopak w barwie książę-
ce miał prowaǳić. Dosiadła go raźno, bez obawy, podniosła głowę, spo rzała z góry po
orszaku: „Zna cie we mnie panią swo ą!”

Piękną była, ale ponętny wǳięk ów pociągał i odpychał razem, grozić się zdawał.
Młoǳiuchne ǳiewczę nad wiek swó było odważne, nie ǳiwiło się niczemu, nic e¹⁶² nie
trwożyło.

Przemysław obok adący oczu prawie podnieść nie śmiał na nią; blady, echał z tą
myślą tylko, ak dwie niewiasty, tak do siebie podobne być mogły, dlaczego Bóg przysłał
mu zza morza taką, która co chwila zmarłą męczennicę przypominać miała. Nie wieǳąc
o tym, Ryksa była wcielonym sumienia wyrzutem.

Dwór cały szeptał:
— Patrzcie! Toż Lukierda, aką była przed chorobą! Pamiętacie, gdy w eżdżali? Taż

sama! Ona!
Na obcych nawet padła akaś trwoga przesądna. Gdy książę, ak winowa ca, echał Wzrok, Duma

z głową na piersi zwieszoną, ona patrzała nań z natrętną ciekawością ǳiecka, co się za-
bawce obiecane przygląda. Mierzyła go od stóp do głów błyszczącymi oczkami, a z niego
we rzenia e biegły na drugich i rychle kto spuścił wzrok przed nią, niż się ona go ulękła.
Chłód był w tym we rzeniu bystrym, ostygłym, czy nigdy eszcze żadnym ogniem nie roz-
aśnionym. Usteczka e kształtne nie składały się do uśmiechu łagodnego, ale do akiegoś
dumnego szyderstwa. Była przecież córką królewską, choć o ciec e walczył o utrzymanie
się na tronie.

Orszak posuwał się wśród tłumów ludu sto ącego dokoła edną masą, pozawieszanego
na drzewach, drabinach i dachach. Patrzano, a niekiedy z ust starszych luǳi wyrywały się
krzyki, akby u rzeli upiora. Kobiety zakrywały oczy, niektóre uciekać chciały, ale ścisk
się nawet ruszyć nie dozwalał.

Na wieży bito we ǳwony, wiała chorągiew, przodem trębacze grali na surmach, ro-
gach i trąbach i bili w kotły, buǳąc wrzawę radosną. A ednak radości obuǳić nie mogli.

We wrotach kościoła stał arcybiskup ubrany w szaty złociste z wodą święconą i krzy-
żem. Wchoǳącą parę błogosławił i powiódł z sobą do ołtarza, a pieśń ogromna, zwycię-
ska, radośna się rozległa.

Szli. Wtem Przemysław drgnął i zachwiał się, mĳał to mie sce, na którym wiǳiał
sto ącą Lukierdy trumnę, a ona sama w wianku zielonym ze złotem, szła znowu u ego
boku; zaślubiał śmierć… Ciągnięto go do ołtarza, iść musiał. Z pośpiechem arcybiskup,
wiǳąc go tak bladym i strwożonym, począł obrzęd, związał ręce, zamienił pierścienie.
Młoda pani nie zadrżała, nie zapłakała, nie spuściła oczów, zimną dłoń męża pochwyciła
śmiało i ścisnęła ą mocno. Rozległa się pieśń znowu, nowożeńcy na modlitwę poklękli.

W tłumie, który kościół napełniał, w ciemnym zakątku, na wschodkach i skrzy-
ni akie ś spięty, schwyciwszy się ołtarza, podnosił się mężczyzna lat średnich, ciekawie
się przygląda ąc nowożeńcom. Na widok Ryksy ledwie mógł okrzyk powstrzymać. Niże
spinał się drugi, towarzysz ego, chcąc ą także zobaczyć.

— Słucha , Pawłek — szepnął, pochyla ąc się, pierwszy. — Zepnĳ się no, zobacz!
Toć cud! To druga żywa Lukierda! Oczom nie wierzę!

Nałęcz, gdyż on to był z Zarębą, niewiele zważa ąc, na ołtarz się wdrapał. Stanął na
nim, spo rzał i przeżegnał się ze zdumienia.

— Wieǳiał Bóg, co uczynił — szepnął Michno potrząsa ąc głową. — Zbył się edne ,
dał mu drugą, taką samą za karę.

To mówiąc Zaręba, akby uż dłuże patrzeć nie potrzebował, zsunął się ze wschodków
i stanąwszy przy Nałęczu, począł mu w oczy patrzeć, akby pytał: „Cóż ty na to?”

— Co tu mo a licha zemsta znaczy? — zamruczał. — Pan Bóg sam się e pod ął!
Szeptali tak, ukrywszy się w kącie, gdy z kościoła orszak pański wyciągać począł z wol-

na, a za nim i ciżba na podwórce wyległa, aby się przypatrywać, ak para książęca szła
po droǳe suknem szkarłatnym wysłane do zamku. Noc uż była nadeszła. Smolnymi
pochodniami oświecony zamek i tłum — weselny pochód do pogrzebowego czynił po-
dobnym. Nie było nawet okrzyków wesela, tylko szemer akiś złowrogi.

¹⁶²je — ǳiś popr.: go. [przypis edytorski]
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Zaręba ze swym nieodstępnym druhem, przebiwszy się przez klechów, którzy zalegali
wnĳście kościoła, mieli się wydobyć na podwórze, gdy Nałęcz dostrzegł, że kilku luǳi
zbro nych ukazywało ich sobie nieznacznie palcami i ruszyło się wnet, akby w ślad za
nimi iść chcieli. Znano rozgłośnie Zarębę z tego, że przeciwko księciu wichrzył i pod-
burzał, że się do margrabiów brandeburskich i Ślązaków włóczył, spiski knował, na pana
odgrażał. Czyhano, chcąc go pochwycić, od dawna. W mgnieniu oka domyślił się on
niebezpieczeństwa, zaledwie czas miał szepnąć Pawłowi:

— Z dala ode mnie! Ma ą wziąć, niech ednego, nie dwu, biorą! Zostanie kto dla
ratunku!

Rzekłszy to, śmiało, przebo em posunął się szybkim krokiem ku wrotom. Nałęcz,
który się od niego odbił, u rzał luǳi, co ich sobie ukazywali, po krótkim wahaniu pusz-
cza ących się za Zarębą. Miał czas wszyć się w gąszcz ludu, ale go z oka nie spuszczał.

Przyspieszonym krokiem biegł Zaręba ku bramie, lecz ścisk był taki, że prędko u ść
nie dozwalał. Zręcznie zwinął się razy kilka w prawo i w lewo, aby wzrok śleǳących go
zmylić. Nie powiodło mu się to ednak; czeladź, w które poznał dawnych wrogów swoich,
rozǳieliła się, opasu ąc go dokoła, tak aby wymknąć się im nie mógł.

Zdawało mu się czasem, że go z oczów stracili, lecz, krok ledwie naprzód zrobiwszy,
postrzegał ich znowu, widocznie czyha ących na niego. Szczęściem, Nałęcz uż znalazł się
gǳieś daleko. Mnie pono o niego choǳiło.

Michno dobył nieznacznie mieczyka, tak by sto ący przy nim nie postrzegli, i pozostał
w mie scu, kry ąc się za plecy czy eś. Sąǳił uż, że pogoń zmylił, gdy silna ręka pochwyciła
go za ramię. Nim czas miał mieczyk swó podnieść, drugi go trzymał za rękę, trzeci dłonią
gębę mu zamknął. Targał się na próżno, popychano go, obstąpiono ze wszystkich stron.
Nie włada ąc nogami, niesiony prawie na pięściach, u rzał się wprędce w te stronie, gǳie
na wałach było stare więzienie. Ten, co go wskazał i pierwszy pochwycił, był starym
ego wrogiem. Zwał się Szemsza, łowczy zamkowy; człek był straszny, mało co mówiący,
za ąkliwy, ale siły ogromne i serca nie mnie szego.

Szemsza, o czym Zaręba wieǳiał, z dawna się go pochwycić odgrażał i dyby¹⁶³ mu
obiecywał. Michno mało zważał na to, kilka razy z rąk ego uszedł i ufał, że i teraz się
wyśliznie. Ale obrona była niemożliwa. Zgnieciony, ściśnięty, opasany tak, że rąk pod-
nieść nie mógł, gdy mu i mieczyk wyrwano, nie postrzegł się, ak go do szyi więzienia
wepchnięto, drzwi otworzono, do środka wtrącono, a Szemsza, ciągle za kark trzyma ąc,
kazał izbę otworzyć, do które natychmiast go wrzucił.

Zaręba znalazł się w ciemności, zachwiał na nogach i upadł, tłukąc o ścianę, które
do rzeć nie mógł. Zewnątrz drzwi zawalono drągiem, a Szemsza wołał na stróżów, iż
głową za więźnia będą odpowiadać. Po tylu leciech¹⁶⁴ bezkarnego snucia się po kra u, tylu
bytności pota emnych w Poznaniu i na zamku, popaść teraz w szpony Szemszy i mściwego
księcia, dla Zaręby niepo ętym się wydało.

„Przy ǳie więc nałożyć głową!” — pomyślał.
Wydało się to, że on Sęǳiwo a namawiał pierwszy do poddania kaliskiego zamku,

który tyle krwi kosztował, że Nałęczów i ród swó pociągnął do innych książąt i uczynił
z nich wrogów Przemysława. Za schwytanie go, za głowę była nagroda wyznaczona.

Na dworze teraz nie miał nikogo, co by się za nim przemówić ważył. Przy aciele, którzy
się go nie zaparli, z same obawy posąǳenia, że z nim trzymali, odezwać się w te sprawie
nie mogli. Całą naǳie ę pokładał na tym, że wesele trwać miało dni kilka, a w czasie
godów tracić go nie goǳiło się, przez ten zaś czas Nałęcz mógł się postarać, aby go
w akikolwiek sposób stąd wyrwać.

Więzienie z dawnych czasów było mu dobrze znane. Składało się z izb w wałach
i murach warownych i zamczystych. W ciemnicy ego u góry okienko małe, nie tylko
człowieka, ale dwu pięści razem złożonych wydobyć nie dozwalało. Gruba krata ǳieliła
e na czworo eszcze.

Mieczyk, aki miał, wyrwano mu; został mu tylko nóż za nadrą¹⁶⁵ skryty, a u pasa
drugi mnie szy. Obmacawszy się, znalazł przy sobie kaletę¹⁶⁶, w które para garści srebr-

¹⁶³dyby — kłoda z otworami na ręce i nogi więźnia. [przypis edytorski]
¹⁶⁴leciech — ǳiś popr. forma Msc.lp: latach. [przypis edytorski]
¹⁶⁵za nadrą — ǳiś: w zanadrzu. [przypis edytorski]
¹⁶⁶kaleta (daw.) — skórzany woreczek na pieniąǳe. [przypis edytorski]

   Pogrobek 



nych pieniążków leżała na dnie. Podniósłszy się, obmacał ściany, obszedł izbicę dokoła.
W rogu leżało trochę siana i słomy zmięte . Do ednego murku przytwierǳony był ka-
wał żelaznego łańcucha z obręczem¹⁶⁷ służący do okucia więźnia. Mrówie przeszło mu po
plecach.

Z góry przez otwór dochoǳiła go wrzawa na podwórcach, gǳie gromady czelaǳi
u beczek i stołów się zabawiały. Grali gęślarze, śpiewano pieśni, hukano. Naǳie ę ostatnią
miał w Nałęczu. Jeżeli ten umknąć zdołał, mógł się za ąć uwolnieniem ego. Ale ak?

„Kto zemsty pragnie, musi się sam na nią wystawić — rzekł w sobie. — Schwytali Zemsta
mnie, głowę dać muszę, ale i on nie u ǳie cało. Pomszczą mnie moi, a krew ta może
zemstę przyspieszy.”

Myślał eszcze, że w więzieniu lepie było ginąć z własne ręki niż sromotnie z ręki
kata. Nóż miał ostry. Ale z tym mógł czekać, aż mu wyrok ogłoszą i księǳa przyślą. Bez
sądu i kapłana nikogo nie tracano.

Smutno mu się stało, choć do rozkwilania się nad sobą nie był skłonny, ale wprędce
męstwo oǳyskał i nic nie ma ąc do stracenia, zaczął bić we drzwi z sił całych. Stróżów
blisko nie było, bo i ci poszli do piwa. Nierychło dopiero odezwał się głos z drugie strony
nakazu ący mu, aby spoko nie sieǳiał, nie chce-li mieć z wartownikami do czynienia.

Zaręba począł wołać po imieniu stróża, aby mu świeże dał słomy, wody lub piwa, za co
grosz akiś dostać może. Porozumienie się z napiłym Herką było dosyć trudne. Odsunął
on w górze zasuwę, wymyślali sobie wza emnie. Michno wsunął kilka pieniążków i tym
go nieco udobruchał. Tak mu się przyna mnie zdawało, gdy Herka odszedł milczący.

Wkrótce potem w mie scu ego ednego dwu się ich z awiło ze światłem, które w ścia-
nę utkwiwszy rzucili się na więźnia i, mimo rozpaczliwego oporu, od ęli mu nóż, kaletę,
odarli z lepsze zwierzchnie oǳieży. Rozǳianego tak na pół rzucili na zgniłą słomę i drzwi
za sobą zatrzasnąwszy, powrócili do piwa. Zaręba, nie mrucząc uż, ak kłoda legł, wiǳąc,
że przyszła nań zła goǳina.

Przez całą tę noc ucztowano na zamku, a do ciemnicy nikt się uż nie dowiadywał.
Wśród wrzawy te znużony Zaręba usnął, choć trząsł się z zimna, bo mu stróże i opoń-
czę zabrali. Nade dniem dopiero uciszyło się nieco, gdy ucztu ący pospali się po izbach
i rozeszli po gospodach.

Z brzaskiem dnia wróciła gędźba, okrzyki, ǳwony, hałas, a więźniowi chleba nawet
i wody nie przyniesiono. Nie stukał do drzwi, nie prosił o nic, duma mu wróciła, chciał
ginąć boda z głodu. Nie liczył goǳin nawet, nie wieǳiał, czy było południe, czy ranek
eszcze, czy wieczór, gdy na ostatek stróż niezna omy wniósł mu ǳbanek chlebem nakryty
i słowa nie rzekłszy, wyszedł. Pić chciało mu się okrutnie, od razu więc połowę wody
wyżłopał, ale dreszcze prze ęły go eszcze większe. Padł więc znowu, tuląc się w słomę.

Tymczasem nad nim w górze brzmiały pieśni weselne, gędźby¹⁶⁸, trąby i hukania.
Ucztowano ǳień cały. Zaręba poszukał chleba, z adł trochę i spał. Ale sen to był go-
rączkowy, przerywany i niespoko ny. Spoglądał ku okienku na pół trawami zarosłemu
i domyślił się, że noc nadchoǳiła. Wrzawa rosła eszcze, sen go odbiegł. Przed nim na
ziemię światełko słabe padało na słomę, nagle i ten ostatni promyczek zniknął.

Zaręba głowę podniósł do góry, okno czymś było zaparte. Cichy głos dał się słyszeć,
po którym poznał wiernego Nałęcza. Wstał co żywie , aby się zbliżyć ku niemu, ale wy-
prostowawszy się i ręce wyciągnąwszy eszcze od okna był daleko. Otwór zna dował się
w szyi, która ze sklepienia wychoǳiła.

— Michno! — wołano z góry.
— Jestem tu! Przekup stróżów! Odarli mnie, marznę… Próbu , co można, bo żywym

stąd nie puszczą.
— Straż u drzwi mocna, luǳiom zagrożono.
— Póki wesele trwa, póty życia mego… Ratu , Pawłek, bo zginąć przy ǳie!
Nałęcz coś szepnął, w otworze znowu błysło światełko; odszedł. Na trzeci ǳień po

wzięciu Zaręby kasztelan dopiero ozna mił Przemysławowi, że niepoczciwego Michna
u ęto i trzymano w ciemnicy.

Książę odparł krótko:

¹⁶⁷z obręczem — ǳiś popr.: z obręczą. [przypis edytorski]
¹⁶⁸gędźba (daw.) — muzyka. [przypis edytorski]
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— Zdra ca awny, sprawić mu, na co zasłużył.
— Byłbym go dał ściąć — rzekł kasztelan — lecz czasu wesela nie goǳiło się krwi

przelewać.
Przemysław nie odpowiadał nic.
Trzeci dopiero ǳień na zamku mieszkała pani młoda, a ledwie poznać było można,

iż obcą była. Poczynała sobie ze wszystkimi tak śmiało, iż nikt nie ważył się e przeciwić.
Właśnie kasztelan miał ode ść z wyrokiem śmierci na Zarębę, gdy zasłona we drzwiach
uchyliła się i młoda księżna weszła. Wtargnęła tu ak pani, z twarzą wesołą, z ustami dum-
nie podniesionymi, stro na, pyszna, niemal zuchwała. Na widok e Przemysław zmięszał
się i krok zrobił ku nie .

Ona, zobaczywszy we drzwiach kasztelana, zwróciła się do niego i łamanym ęzykiem
niemieckim, śmie ąc się sama ze swe mowy, zapytała go, aką by miał sprawę. Ofiarowała
się w mie sce męża ą rozstrzygnąć.

Kasztelan spo rzał, bada ąc, na pana, który głowę spuściwszy, milczał. Po chwili do-
piero zwrócił oczy na nią i rzekł:

— Schwytano zdra cę! Cóż z nim byś uczyniła?
Ryksa brwi ściągnęła.
— U nas zdra ców wiesza ą albo ścina ą — odparła. — A u was?
— Śmiercią też karzą.
— Kogóż zdraǳił?
Kasztelan wtrącił:
— Z wrogami się znosił¹⁶⁹, luǳi przeciw panu buntował.
Księżna zadumała się nieco, ale w twarzy e usposobienia do łaskawości nie było.

Bawiła się rękawem swe sukni obo ętnie.
— Stracić go każecie? — zapytała. — Ależ wesele nasze trwa eszcze. Krwią go ob-

lewać nie trzeba.
Przemysław szukał w e twarzy litości, nie było e , tylko zadumanie chłodne.
— Krew na weselu — dodała — zła wróżba.
— Odłożym tracenie na późnie — odezwał się kasztelan.
Ryksa nie wstawiała się za winowa cą. Odwróciła się od kasztelana, popatrzała na męża,

poczęła pytać o aszki¹⁷⁰ i śmiać się.
Pierwsze te dni schoǳiły na wza emnym badaniu się małżonków. Arcybiskup Świn-

ka, który się umyślnie zatrzymał, z ciekawością patrzał na pierwociny nowego życia Prze-
mysławowego. Szczęścia, akiego się spoǳiewał, widać nie było. Ryksa zbliżała się do
męża śmiało, w księciu poufalenie się e buǳiło akąś trwogę. Bladł, oczyma rzucał
obłąkanymi, usiłował wesołość udać, a okazywał poruszenie tylko niespoko ne.

Nie ode mowało to usposobienia wesołego młode pani, nie czyniło wrażenia na nie ;
krzątała się z ciekawością i trzpiotaniem ǳiecinnym. Obchoǳiła wszystkie kąty zamkowe,
rozpytywała, ak umiała, luǳi, przyglądała się sprzętom. Nieustannie wydawała rozkazy,
a gdy tych dobrze nie rozumiano, śmiała się do rozpuku. W głosie e było coś takiego,
co nieposłuszeństwa nie dopuszczało.

Ci, którzy tu pamiętali Lukierdę, szeptali cicho:
— Podobna est do nie ak dwie krople wody, ale gdyby tamta tak sobie, ak ona,

postępowała, nie umarłaby złą śmiercią.
Czy Ryksa, adąc tu, wieǳiała o losie, aki spotkał e poprzedniczkę, odgadnąć nikt

nie umiał; przypuszczano, że przed nią tragiczny zgon ten uta ono.

Dni weselne miały się ku końcowi, ziemianie roz eżdżali powoli, arcybiskup, pobło-
gosławiwszy młodą parę, powrócił do Gniezna, księstwo sami na zamku zostali.

Przemysław, akby się starał żony unikać, czynnym był barǳo, wy eżdżał na łowy,
zasiadał w sądach, kazał sobie czytywać księǳu Teodorykowi. Z żoną szło mu trudno.
Nie pytała o pozwolenie, gdy chciała przy ść do niego, goniła za nim ciągle, a często, gdy
szukał pozoru do oddalenia się, dawała rozkazy przeciwne. Przemysław ulegać musiał.

¹⁶⁹znosić się (daw.) — spotykać się, współpracować. [przypis edytorski]
¹⁷⁰fraszka (z wł.) — drobiazg. [przypis edytorski]
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Nigdy go eszcze tak powolnym¹⁷¹ nie wiǳiano, chociaż powolność ta nie pochoǳiła
z miłości, lecz z akie ś zabobonne obawy. Ryksa była dlań upiorem-mścicielem, sama
nie wieǳąc o tym.

Dnia ednego, gdy książę wybrał się na łowy, została sama na zamku. Czynna i cieka-
wa poszła obchoǳić zabudowania dokoła. Chciała zamczysko tak urząǳić, aby e przy-
pominało ten szweǳki gród, na którym się wychowywała. Biadała nad tym, że tu ezior
nie było. Sama edna z ochmistrznią starą, którą z sobą przywiozła, korzysta ąc z nieobec-
ności męża, poszła szperać po kątach.

W te przechaǳce popod murami, Ryksa posłyszała głos luǳki, który się zdał wy-
choǳić spod ziemi. Stanęła. Nie dostrzeżony prawie otwór kratą obwarowany zwrócił
ciekawe e oczy. Pochyliła się nad nim. Było to okno więzienia. Wewnątrz niego zawo-
ǳił ktoś głosem żałobliwym, tęsknym a smutnym. Słów nie rozumiała Ryksa, ale nuta
ą poruszyła. Po chwili poczęła wołać po niemiecku, dopytu ąc więźnia, kto był i za co
sieǳiał. Nie rychło doczekała się odpowieǳi.

— A któż o to pyta?
— Taki, co by mógł poratować może, gdyby było warto.
— Kto?
— Księżna, żona pana twego.
Zaręba rozśmiał się szydersko. Nie wierzył. Ryksa powtórzyła:
— Jam est! Przysięgam na to!
— A am est ten — odezwał się Zaręba — co bronił pierwsze żony Przemysława

i ocalić e nie umiał. Strzeż się, aby i ciebie ten, co ą, los nie spotkał!
Ryksa krzyknęła z oburzenia:
— Kłamca esteś!
— Na Boga żywego, nie! — zawołał głos z poǳiemia. — Patrzałem na to, ak ą

męczono lat wiele, dawszy na pastwę służebnym. Wreszcie kazał ą ǳiewkom udusić!
Nie wierzysz mi? Pyta drugich! Śpiewałem właśnie tę pieśń smętną, którą o nie lud
wszystek nuci.

Ryksa odskoczyła od okna, nie chcąc uż słuchać więce ; twarz e okryła się rumień-
cem, oczy nabiegły łzami. Skinęła na starą towarzyszkę, aby do komnat powracać.
 
Nie była to słaba i płacząca, a przelękła Lukierda. Wprędce ochłonąwszy, córka Pół-
nocy oǳyskała męstwo. Mówiono e o śmierci pierwsze księżne , ale inacze . Chciała
wieǳieć prawdę całą, a nim się o nią miała męża zapytać, potrzebowała przekonać się,
czy więzień nie był potwarcą. Z gore ącymi policzkami poczęła przebiegać izby swo e,
szuka ąc w myśli, kogo pytać miała, kto by e prawdę powieǳiał.

Stara Juta ze Szwec i przywieziona, pół-Niemka, pół-Szwedka, którą e dla ęzyka
ako tłumacza dodano, porobiła uż mnogie zna omości na zamku i w mieście. Nastręczano
się e wieǳąc, że w łaskach była u pani, a mogła być w różnych potrzebach pośredniczką.
Mięǳy innymi stara Krywicha, także na pół Niemka, u które Mina niegdyś mieszkała,
uż się była na zamek wśliznęła.

Księżna, chcąc się prawdy dobadać, zażądała od Juty, aby edną z mie scowych kobiet
pota emnie przyprowaǳiła. Chciała ą kazać badać przy sobie. Juta przywiodła na lepie
e zna omą Krywichę, która poczęła od tego, że księżnie do nóg upadła i obsypała ą
błogosławieństwami.

Stara Juta służyła za tłumacza. Wieǳiała uż ona dawnie , choć o tym pani swe nie
mówiła, w ak różny sposób opowiadano historię Lukierdy. Strach, akim ą prze mowała,
tłumiła w sobie. Wiǳąc swą panią poruszoną mocno po ta emnicze rozmowie u okna
więzienia, które nie słyszała, Juta domyśliła się czegoś, ale nie historii Lukierdy.

Dopiero gdy e kazano pytać Krywichę o zmarłą księżnę, zrozumiała niepokó Ryksy.
Chciała podszepnąć Krywisze, aby nie wydawała, co o tym mówili luǳie, lecz księżna,
postrzegłszy znak dany, groźno poczęła się domagać prawdy.

— Niech mówi, co wie! Chcę wieǳieć wszystko! Nie ulęknę się! Niech powie, czy
była winną i co się z nią stało. Dlaczego ą zamordować kazano?

¹⁷¹powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
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Z przerażeniem Juta, posłyszawszy to, oczy sobie zakryła. Księżna coraz napastliwie
żądała całe prawdy, powtarza ąc, że wieǳieć ą musi i potrafi ą wybadać. Niepotrzeb-
ną nawet była teraz Krywicha dla powtórzenia powieści, którą Juta raz nie eden słyszała
w droǳe do Gdańska i na zamku. Rozpytywała ona pilno, bo e o swą panią choǳiło,
a im książę okazywał się powolnie szym, tym barǳie lękała się chytrości ego i skryte-
go okrucieństwa. Nie można więc było nic teraz utaić przed panią. Z płaczem poczęła
opowiadanie Juta, do którego Krywicha po trosze się przyczyniała, rada, że zalecić się
może.

Długo, szczegółowie opisywały e zaślubiny, przybycie, pobyt na zamku Lukierdy,
prześladowanie przez Minę. Na ostatek Krywicha ż gorącością wielką opowieǳiała histo-
rię nocy te straszne , tak ak ą z ust umiera ące Bertochy słyszała. Ryksa słuchała pilno
z oschłymi uż oczyma, na pozór ostygła, niewzruszona. Gdy Krywicha, dokończywszy,
wspomniała o pieśni, którą lud nucił o zabite księżnie, kazała ą sobie tłumaczyć, ale i ta
łez e nie wycisnęła.

Krywicha, bĳąc się w piersi, zaklinała się i poprzysięgała, że to, co mówiła, z własnych
ust edne z na winnie szych słyszała. Ryksa spytała ą eszcze o Minę, ale o te różne cho-
ǳiły wieści, a na pewnie szym zdało się, że do brandeburskie marchii zbiegła. Długo
eszcze przeciągnęło się badanie, aż książę z łowów powrócił. Juta chciała swą panię ro-
zebrać i namówić do spoczynku, lecz Ryksa, czeka ąc na męża, którego wiǳieć chciała,
została w ǳiennym swym stro u. Na twarzy e malowało się postanowienie akieś silne,
które Jutę przerażało.

Zaledwie tętent w ǳieǳińcu ozna mił powrót Przemysława, Ryksa przez ganki wprost
poszła naprzeciw niemu do izby, w które zwykł był wieczerzać, gdy z łowów powracał.
Wchoǳąc, zastała go eszcze w kaanie i przy mieczu, zaledwie się rozǳiewa ącego.

Powolnym krokiem, ułożywszy sobie twarz spoko ną, zbliżyła się do niego. Spo -
rzawszy na nią, Przemysław poznał, a racze przeczuł, iż niosła mu coś niespoǳiewanego.
Siadła na ławie po przywitaniu, aby być świadkiem wieczerzy, do które służba szybko
posługiwała.

Książę, natrętnym tym oczekiwaniem żony nieco zmięszany, raǳił e ode ść, ale go
nie posłuchała. Prędko więc dokończył wieczerzy, przeczuwa ąc uż, że o coś pytany bęǳie
lub proszony. Natychmiast skinął na dworzan i komorników, aby się oddalili.

Ryksa czekała cierpliwie. Dopiero, gdy pozostali sami, wstała, ze swą ǳiecinną powagą
akąś mówiąc do męża:

— Nam tu mogą przerwać rozmowę. Muszę na osobności mówić z wami. Chodźmy
do komory wasze .

— Późno ǳiś — rzekł waha ąc się Przemysław — rozmowę wszak możem odłożyć
do utra.

— Nie — odparła Ryksa. — Ja ǳisia chcę mówić z wami.
I nie czeka ąc uż odpowieǳi, przodem weszła do izby sąsiednie , drzwi otwarte zo-

stawu ąc za sobą. Przemysław musiał iść za nią.
Stanąwszy w pośrodku, zwróciła się do niego, ak sęǳia do winowa cy, mierząc go

bystro przenika ącymi oczyma. Już miała rozpocząć, gdy głosu e zabrakło, przycisnęła
rękę do piersi, a że tym ruchem przypomniała Lukierdę, książę cofnął się przestraszony.

Ryksa długo, bacznie mu się przypatrywała, oczy e zdawały się sięgać w głąb duszy.
— Chcę od was dowieǳieć się — rzekła głosem mężnym — prawǳiwe historii

o Lukierǳie. Chciano ą taić przede mną, a ta emnic żadnych nie znoszę. Są to ciemności,
lubię światło i ǳień biały. Mówcie mi… prawdę!

Przemysławowi gniew naprzód na twarz wybuchnął, chciał srogim być, uśmierzył się
wprędce.

Nie odpowiada ąc nic, zszedł na stronę i nóż, który miał przyczepiony do pasa, rzucił
z trzaskiem na ławę.

Ryska ani ruchu tego, ni milczenia, ni brzęku się nie ulękła.
— Jeśli wy mi nie zechcecie mówić o Lukierǳie — dodała — będę musiała wierzyć

luǳiom, co mówią.
— Cóż mam ci mówić? Co⁈ — wybuchnął książę gwałtownie. — Luǳie obwinia ą

mnie, plotą baśnie. Jestem niewinny i to tylko powtórzyć mogę. Jestem niewinny.

   Pogrobek 



— Lukierda nie zmarła śmiercią swo ą — odparła Ryksa. — Dlaczegóż luǳie was
obwinia ą? Skąd te baśnie? Co za pieśni o nie nucą?

— Pieśni? Głupia ciżba! Głupie pieśni! Co znaczą karczemne śpiewy!
Mówiąc Przemysław rzucał się i gniewał. Ryksa przypatrywała mu się, śleǳąc krok

każdy.
— Powieǳcież wy mi prawdę — dodała. — Mieliście akąś inną miłośnicę, to wiem.

Nie rozumiem — wtrąciła z uśmiechem dumnym — żeby to ą miało wielce obchoǳić!
Wy wszyscy macie miłośnice, ale co żona i księżna ma z nimi?

Ruszyła ramionami, usta wydęła pogardliwie.
— Jakże śmiała edna ǳiewka akaś z księżną chcieć się równać? Prawa akieś rościć?

A wy, ak na to mogliście pozwolić?
— Wiecie wszystko — przerwał e Przemysław z gniewem. — Po cóż pytacie mnie?

Nasłuchaliście się uż baśni na zamku, przyniosły wam e baby usłużne. Wierzcie im sobie,
gdy chcecie.

— Ja właśnie prawdy chcę od was, aby nie być zmuszoną im wierzyć — odparła
chłodno Ryksa. — Więc mówcie.

Przemysław przeszedł się po ciasne izbie. Ile razy spo rzał na tego żywego upiora
sto ącego przed sobą, na te oczy zimne, szklanne, ostre, które się w niego wpĳały, dreszcz
przechoǳił po nim.

— Czego chcesz ode mnie⁈ — zawołał zrozpaczony. — Ja sam nie wiem spełna, co
i ak się stało! Lukierda tęskniła za swoimi, niczym e nie można było zaspokoić. Płakała,
zabĳała się łzami… Odpychała mnie, nie cierpiała.

— A wy?
— I am ą w końcu znienawiǳieć musiał — odpowieǳiał Przemysław. — Nie na to

mąż, ak a, niewiastę bierze, aby mu ona płacz do domu coǳienny wnosiła. Nie miałem
potomstwa, nie mogłem go mieć; nie żyłem z nią.

Ryksa, sto ąc nieruchomo, z oczów go nie spuszczała; gdy mówił, słuchała nie prze-
rywa ąc. Przemysław, porusza ąc się wspomnieniami tymi, mówił coraz goręce .

— Mnie i siebie dręczyła! — zawołał.
— Czemuś ą nie odesłał do o ca?
Przemko rzucił głową.
— Wszak prosiła o to…
— W pieśni — przerwał książę chmurno. — Mnie nigdy nie mówiła o tym… Jam

nie słyszał prawie e głosu. Znienawiǳiły ą sługi, zniechęciła domowników… zabili ą.
Brwi Ryksy się ściągnęły, drgnęła.
— A wy, coście tu panem, dopuściliście…
Przemysław rozpostarł ręce:
— Tak — rzekł — winienem, choć niewinny estem. Ale na Chrystusa przysięgam,

a nie dawałem rozkazu, a nie wieǳiałem o zabó stwie.
— Nieszczęśliwa, słaba, bo aźliwa niewiasta! — odezwała się Ryksa. — Ja… a inną

byłabym na e mie scu.
Przemysław spo rzał na nią. Stała nieulękniona, smutna tylko.
— Na e mie scu, a bym te sprośne baby dała potracić. Sługi! Niewolnice! Żeby

śmiały targać się na mnie⁈ Nie mówcie mi, żeście niewinni! Na coście e dali i trzymali
takie sługi? Przemysław powtórzył bezmyślnie:

— Nie winienem! Właǳa, Wina
— Winniście — odparła Ryksa — bo na waszym zamku, pod bokiem pana, nic się

stać nie powinno bez ego woli!
Milczeli obo e. Ryksa białą ręką pogłaǳiła włosy złote, ustąpiła kilka kroków i na

ławie przysiadła.
Rozmowa, którą on miał za skończoną, dla nie była dopiero poczęta. Nie zważała na

to, że mąż zbyć się e chciał widocznie.
— Tak, wy winniście — dodała — ale winna i ona! W e mie scu Ryksa królewna

postąpiłaby inacze !
Spo rzeli na siebie, młoda pani rąbek, który twarz e dokoła otaczał, wzięła w ząbki

białe i gryzła go nimi.
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— Wiem więc wszystko, ak było — rzekła — a wiǳicie, że się e losu nie bo ę.
Jestem córką o ca, co nawykł wo ować z roǳiną, am gotowa z własnym domem. Mnie
te sługi nie zabĳą, bo a e za edno zuchwałe spo rzenie zabĳać każę. A zechcesz mieć
miłośnice, nie powiem nic! Ale tego niechlu stwa żeby mi na zamku nie było! Do chlewów
z tym brudem!

Książę słuchał e milczący. Wstała powoli z ławy.
— Tak! Tak! — zamruczała. — Prawdą est wszystko, co pieśń mówi! Nieszczęśliwą

zamęczyli! Luǳie mówią, żem a do nie podobna. To być nie może… Ja czu ę w sobie,
że nie dałabym się, ak w sidła złapane ptaszę, udusić! Nie!

Przemysławowi dolegało uż to powtarzanie i, zwraca ąc się ku nie , rzekł chcąc za-
kończyć rozmowę:

— Tak… była sama sobie winną… i am winien był; na winnie sze te baby przeklę-
te! Ale ǳiś to niepowetowane sprawy! Nakazałem modlitwy, zakupiłem nabożeństwa,
uspokoiłem sumienie… Nie mówcie o tym, nie ątrzcie rany!

Ryksa popatrzała nań.
— Mięǳy nami ta emnic być nie powinno — odezwała się z powagą. — Jam tu

nie żadna miłośnica, ale córka królewska i żona, które przystało powieǳieć, co na sercu
miała… a iść krokami pewnymi… Po com taić miała! Ja się nie bo ę nikogo!

Z uspoko oną nieco twarzą książę się do nie przybliżył.
— Dość tego! — rzekł. — Chcę wieǳieć tylko, kto śmiał do uszu waszych przynieść

te…
— Żebyś go ukarał? — przerwała Ryksa. — Karz-że wszystkich, co pieśń tę śpiewa ą.
Zżymnął się książę.
— Luǳie ci niewǳięczni — odezwał się — nienawiǳą mnie. Ale któż ci te pieśni

tłumaczył?
Ryksa uśmiechnęła się.
— Kto? Choǳiłam po zamku — odparła — usłyszałam głos spod ziemi. Kto wie?

Może od e grobu?
Książę przeżegnał się z przestrachem, po twarzy Ryksy przebiegło akieś drgnięcie

szyderskie. Wiǳąc trwogę męża, ulitowała się w końcu nad nim. Jakby się do wy ścia
przysposabiała, ściągnęła suknię.

— Macie dość te rozmowy — dodała. — Przerwĳmy ą. Ja wiem, com potrzebowała
z ust waszych usłyszeć, i wy dowieǳieliście się, że drugą taką, ak ona, nie będę. To dość!

Przemysław, akby uż słuchać nie chciał, kaan, który miał na sobie, począł gwał-
townie ściągać. Oczy mu ǳiko błyszczały, mruczał coś niewyraźnie.

Księżna popatrzyła na lampę, po ścianach i, ak gdyby wszystko uż było zapomniane
i skończone, odezwała się głosem asnym:

— Jest goniec od księǳa Jakuba! Ciesz się, książę! Dobre wieści!
Zwrócił się ku nie Przemysław, patrząc ciekawie.
— Ziemianie twoi ǳielni są, należy im nagroda. Nie czekali rozkazów twych, nie

pytali o nie, zebrali się, uderzyli na tę twierǳę, którą oddaliście Ślązakowi.
— Ołobok! — wykrzyknął książę, podnosząc ręce.
— Tak! Odebrali go — mówiła Ryksa wesoło prawie — całą tę ziemię zawo owali.
— A mnie tam nie było! — z boleścią zawołał książę.
Ryksa, która o wszystkim uż starała się być uwiadomioną, znalazła i na ten okrzyk

mężowski odpowiedź.
— Mówiono mi — rzekła — iż wy tam nie powinniście byli się zna dować, boście

Ołobok ten ustąpili i na tym pieczęć swą położyli, a oni do niczego się nie obowiązywali.
Z pewnym zdumieniem książę popatrzył na żonę swą, która uż tak wprędce wta em-

niczyła się we wszystkie ego sprawy.
— Bogu niech będą ǳięki — rzekł. — Wszystkie spiski i knowania stłumione.

Ołobok odebrany, oddycham lże .
— Tak! Możecie i powinniście iść teraz i zdobywać — dodała Ryksa. — Królewska

córka, spoǳiewam się być królową!
Rękami nad głową uczyniła ruch, akby wkładała koronę, i powoli wyszła z izby.
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Książę stał długo zadumany o całe te rozmowie, o żonie, o sile, z aką występowała,
a która mu się prawie groźną wydała. Nie dano mu czasu długo nad tym rozmyślać, wszedł
lektor Teodoryk z księgą modlitw w ręku. Była to ego goǳina. Przemysław, syn o ca tak
pobożnego, tak świętego, iż go innym za przykład stawiano, bo nieraz nocą, gdy wszyscy
spali, okryty włosiennicą, przy małe lampce do dnia się modlił, wychowaniec Bolesława,
słynnego także z pobożności, kończył ǳień każdy modlitwą. Ksiąǳ Teodoryk z nim ą
odmawiał. Tego dnia począł od powinszowania oǳyskanego Ołoboku, z czego się wszyscy
cieszyli. Książę też dla radości te zapomniał o przykre z żoną rozmowie.

Naza utrz przybył z roz aśnioną twarzą arcybiskup. Mąż to był stworzony, aby w tych
czasach bezładu i rozprzężenia, silną dłonią chwyciwszy woǳe, przodował wszystkim
osłabłym i powątpiewa ącym. Z każdym dniem zyskiwał na powaǳe, na sile, na wierze
w posłannictwo swo e. Na twarzy ego malował się ten spokó mężny, który znamionu e
wielkich luǳi.

— Ziściły się słowa! — rzekł, ręce podnosząc ku Przemysławowi, który spieszył na
ego powitanie. — Ziemi kawałek niewielki był, ale srom oderwania boleśny! Boże bło-
gosław! Jest to wróżbą przyszłości lepsze .

— A Henryk? — odparł książę.
— Jeśli się nie mylę — rzekł Świnka — nie bęǳie miał ani czasu, ni ochoty oǳyski-

wać, co wydarł niesłusznie. Ja zwołać nań muszę synod dla sprawy mo ego brata Tomasza
wrocławskiego, zǳierstw i krzywd naszych. Groźbę mu poślę, nie zechceli słuchać, pio-
run rzucić będę zmuszony. Niechętnie ciskam e, bo z tymi oswa a ą się luǳie, ale na
tego zuchwalca, który praw żadnych znać nie chce, będę zmuszony.

Za arcybiskupem wtoczyli się z twarzami wesołymi: kasztelan, wo ewoda, urzędnicy,
wszyscy panu winszu ąc a dumni męstwem swo ego rycerstwa.

Gwarna rozmowa ledwie się rozpoczynała, gdy ochmistrz dworu księżne drzwi otwo-
rzył i piękna Ryksa weszła stro na, dumna, a tak swobodna i wesoła, akby nic wczora
nie zachmurzyło e czoła i nie ścisnęło serca. Książę się e coraz barǳie zdumiewał.

— Wy, o cze — odezwała się, cału ąc rękę arcybiskupa — zawsze nam z sobą przy-
nosicie błogosławieństwo. I książę, pan mó , szczęśliwy est, ak nie był dawno…

— Boda ten ǳień wróżył wam całe pasmo asnych! — odezwał się Świnka z uniesie-
niem proroczym. — Tak! Spełni się, com nosił i noszę w sercu ako modlitwę do Boga!
U rzemy znowu na głowie księcia koronę długo spoczywa ącą w ukryciu, a z nią przy dą
siła, pokó i ład! Jeden tu pan być musi znowu!

Przemysław wzdychał: — O cze mó , daleko eszcze do tego!
— Jeden Bóg wie, co dalekie, a co bliskie — odparł Świnka. — Człowiek czynić ma,

co powinien, a Opatrzności zostawić, co z czynów ego ma wyrosnąć.
Na zamku, w mieście panowała radość wielka. Echo e odbiło się aż w ciemnym tym

więzieniu, w którym zapomniany sieǳiał Zaręba. Staraniu ukrytych przy aciół swoich,
zabiegom cichym Nałęcza winien był, że go dotąd na stracenie nie wywieǳiono. ǲień
po dniu zwlekał się wyrok i ego wykonanie. Słaby promyk naǳiei akie ś świtał, iż wierny
Pawłek potrafi go wyzwolić.

Pobożny i zabobonny Zaręba, ak naówczas byli wszyscy, śluby czynił wielkie, eżeliby
mu cud boży ocalił życie, ale zarazem zemstę poprzysięgał za adle szą eszcze znienawi-
ǳonemu księciu.

— Nie zginie on, tylko z me ręki — powtarzał ciągle — eśli mnie przyczyna świętych
pańskich stąd wyzwoli.

Nałęcz biegał i robił, co było w mocy ego, aby stróżów przekupić albo się podkopać do
amy. Jedno i drugie się nie wiodło. W ostatku, gdy się przekonał, że uż o wyłamaniu się
wcale myśleć nie było można, Nałęcze i Zarębowie złożyli grzywien tyle, że ich starczyło
na wykupienie na droższego życia.

W szynku mie skim, do którego czasem dozorca więzienny przychoǳił, nieznani lu-
ǳie poczęli się zbliżać do niego, poić, zawiązywać rozmowę, w końcu mu podszepnięto
okup tak wielki, że oprzeć się było niepodobna. Miał za co biedny człek kupić sobie ziemi
kawałek. Ale razem z więźniem uchoǳić musiał i dozorca na Śląsko, do Brandeburgów,
w kąt akiś daleki. Miał tu żonę i ǳieci.

Dnia ednego przyszło nareszcie do zgody. Znaleziono w więzieniu człowieka, z dawna Podstęp
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tam za zabó stwo osaǳonego, który do Zaręby wzrostem i włosami był podobny. Tego
miano osaǳić na ego mie sce, akby ci, co pochwycili Michnę, omylili się. Więzień
zgaǳał się na to, co go mówić nauczono, da ąc mu naǳie ę oswoboǳenia. Wieczorem
wydobył się Zaręba z ciemnicy, gdy straży nie było, wypuszczony przez dozorcę i wprost
poszedł do kościoła razem Bogu ǳiękować i zemstę przysięgać… W ego mie scu sieǳiał
uż zbó ów wyuczony, aby go zastąpił. Tymczasem o Zarębie zapomniano, dopiero gdy
po oǳyskaniu Ołoboku mowa była o Kaliszu i zdraǳie Sęǳiwo a, przypomniano sobie
e sprawcę.

— Stracono go czy nie? — zapytał książę.
— Rozkazu nie było.
Ręką dał znak książę, iż dłuże zwlekać z tym nie było potrzeby. Naza utrz rano kazano

Zarębę na plac wyprowaǳić. Szemsza, który go po mał, dowieǳiawszy się o tym, szedł
patrzeć, ak wrogowi łeb zetną. Wtem u rzał ciągnionego na sznurze człowieka.

— A toć nie on est! — zakrzyknął. — Gǳież tamten?
Usiłowano wmówić mu, iż ten był, którego po mał. Wszczął się spór i rozterka, strzę-

siono ciemnice, innego nie było. Wściekał się i pienił Szemsza, luǳie się zaprzysięgali,
że szatan chyba zamianę zrobił w więzieniu, z którego nikt wymknąć się nie mógł.

Wstrzymano wykonanie wyroku, bo człek był inny, a ten wyznawał, że ego czasu
wesela nie wieǳieć za co wtrącono do więzienia. Dozorca więzienia, stróże, broniąc swe
sprawy, obwiniali Szemszą¹⁷² lub szatana. Musiano się odnieść do księcia. Przemysław
wiadomość ǳiwną przy ął obo ętnie.

— Pręǳe czy późnie — rzekł — Zaręba wpadnie w ręce mo e, a naówczas nie u ǳie
śmierci.

Puszczono tego, który zastąpił winowa cy mie sce, a Szemsza poprzysięgał, że albo
sprawa w tym była diabelska lub nieprzy aciół książęcych. On pewien był, że omylić się nie
mógł. Zaręba, gdy się to ǳiało, zbiegłszy wraz z Nałęczem, uż się u swych powinowatych
ukrywał.
 
ǲiewięć lat upłynęło od ożenienia Przemysława, czasu przeciąg wielki, który też znaczne
sprowaǳił zmiany. Na śmielsze naǳie e, wieszczby prorocze arcybiskupa się iściły. Nie
dał Bóg tylko spoǳiewanego płci męskie potomka, gdyż księżna wydała na świat córkę,
e imieniem ochrzczoną.

Przemysław rósł w potęgę. Umiera ący Henryk śląski, akby chciał dawne swe prze-
niewierstwa nagroǳić, ostatnią wolą odkazał mu Krakowskie i Sandomierskie. Mszczu
pomorski, nie ma ący potomstwa oprócz córki nie uznane , zapisał mu ziemie swo e.

W rękach więc Przemysława skupiła się na znacznie sza część polskie ziemi; panem
był rozległego kra u, a Świnka naglił i nakłaniał, aby włożył na skronie koronę Chrobrego.
Domagała się tego Ryksa, coraz większą nad mężem właǳę zdobywa ąca. Przemysław sam
pragnął tego, lecz wahał się i lękał.

Po wszystkich ziemiach choǳiła uż wieść o te koronie dla niego przeznaczone ,
a arcybiskup nie mógł go skłonić eszcze do naznaczenia dnia wielkiego. Przeczucie akieś
złowrogie wstrzymywało go. Nie było ono zupełnie płonnym. Na sam odgłos tego, co
Świnka chciał dokonać, nie tylko Brandeburgi, książęta śląscy, ale wszyscy posiadacze
ǳielnic mnie szych zaczęli trwożyć się o nie. Przyszły król pręǳe , późnie musiał się
starać o ich oǳyskanie i przyłączenie. Korona Chrobrego innego znaczenia nie miała.

Ze wszystkich ednak, co się przeciwko wznowieniu królestwa gwałtownie opierać
zapowiadali, Ottonowie brandeburscy byli na za adle szymi. Odgrażano się u nich nie
dopuścić korony nowe .

Zarębowie i Nałęcze nosili po wszystkich ziemiach popłoch ten, że przyszły król na
zagładę rycerstwa i ziemian berło w rękę pochwyci, że zapanowawszy, wszystko w garść
ściśnie, a nikogo do rady wzywać nie bęǳie. Łacno tym było poruszyć ziemian, którzy
woleli małych i słabych książąt, potrzebu ących ich, zmuszonych kupować łaskami, niż
ednego silnego pana.

¹⁷²Szemszą — ǳiś popr. forma B.lp: Szemszę. [przypis edytorski]
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Właśnie Mszczu , książę Pomorza, zmarł był w Oliwie, a Przemysław, ob ąwszy Gdańsk,
nakazawszy go obwarowywać, wracał do Poznania, gdy adącemu zabiegł drogę poseł ar-
cybiskupi, zaprasza ąc do Gniezna. Tu, w starym zamczysku gniazdowym, które Świnka
za mował, ogniskowało się niemal całe Polski życie. On był e głową, a w ciągu lat ostat-
nich, pracu ąc około uporządkowania spraw kościelnych, zapewnienia praw duchownym,
nie spuszczał z oka nigdy korony te , która była marzeniem ego.

— Koronę podnieść potrzeba, aby edność przywrócić! — powtarzał nieustannie.
Pragnął e Przemysław, gorąco życzyła Ryksa, obawa tylko poruszenia nieprzy aciół

wstrzymywała.
Dwór arcybiskupi w Gnieźnie nigdy tak świetnym nie był, ak za Jakuba II. Świadom

obycza ów europe skich, czu ąc, że świetność zewnętrzna poszanowanie wraża, trzymał
dwór niemal królewski, dba ąc, by on świadczył o sile ego. Nigdy też powaga metropolity
w Kościele i kra u większą nie była. Biskupi szli razem z nim zgodnie, umiał ich ednać
i kierować nimi.

Myśl wydobycia długo w ukryciu przechowywane korony Chrobrego uż z nimi była
zgodnie uraǳoną. Wszyscy, aż do krakowskiego biskupa, goǳili się na to, iż obrzęd
uroczysty wedle starych tradyc i powinien się odbyć w tym Gnieźnie, które Gniazdem
było. Przyłączenie Pomorza do posiadłości Przemysława zdawało się na właściwszą chwilą
do uczynienia tego stanowczego kroku. Świnka pewien był, iż nie spotka oporu w Rzymie.
Korona szła stamtąd i hołdowała apostolskie stolicy.

Przemko na wezwanie pospieszył do Gniezna, które ǳiś obmurowane, przystro one,
wspanialszym prawie było od Poznania i ednemu tylko Krakowu ustępowało. Kościół
metropolitalny, pałace arcybiskupie, zamek, który liczna za mowała załoga, równych sobie
w Polsce nie miały. Siła wo skowa, straże przyboczne, dwór Świnki świadczyły o ego
zamożności i łaǳie, aki pod rządami ego panował.

Miał swoich pułkowódców, tysiączników, setników, azdę, piechotę zbro ną i oǳia-
ną dostatnio; ochmistrzów dworu, podkomorzych, komorników, łowczych, koniuszych,
kanclerza i wielką liczbę duchowieństwa, która go zawsze otaczała. Na żadnym zamku
naówczas tyle ruchu i życia nie było. Posłańcy rozbiegali się stąd na wsze strony i zbiegali
tu zewsząd. Nigǳie szybcie nie dochoǳiły wiadomości, znikąd spiesznie nie rozbiegały
się rozkazy.

Dwór, choć po europe sku przyoǳiany, miał to sobie właściwego i tym od innych się Język
różnił, że był przeważnie polskim. Arcybiskup, który pierwszy nalegał na to, aby kapłani
ego świadomi byli ęzyka ludu, oczyszczał z cuǳoziemców parafie, kapituły i klasztory.
Jego też otaczali kra owcy, a Niemcy wciska ący się po troszę zmuszeni byli i mowy się
uczyć, i zastosowywać do obycza u. Za niego dopiero po kościołach szerze a głośnie
oǳywać się zaczęło słowo boże w ęzyku powszechnie zrozumiałym, a w kościele świętego
Wo ciecha znowu polskie pieśni śpiewać poczęto.

Pierwszy on zrozumiał, ak potężnym narzęǳiem był dotąd pogarǳany ęzyk ludu.
Przykład z góry płynący potężnie ǳiałał na wszystkich. Do klasztorów, w których na -
więce mieściło się mnichów nasyłanych z Niemiec, Włochów i Francuzów, przy mować
zaczęto Polaków. Naówczas po raz pierwszy ozwały się pod kościołami, na kazalnicach do
murów przystawianych, te ędrne, dramatyczne, często wesołe, zawsze porusza ące kaza-
nia mnichów naszych świętego Franciszka do braci siermiężne ak oni. Nimi ten zakon
zdobył sobie miłość powszechną. Często w nich, sam z ubogie wyszedłszy chaty, prosty
a świątobliwy człek oǳywał się, tak malu ąc obycza e — wta emniczony w nie, iż luǳie
zasromani, wzruszeni, pokrzepieni na duchu, wracali do domów niosąc złota ziarna.

Oczekiwano w Gnieźnie na Przemysława, gotu ąc się go przy mować ak zwycięzcę
po za ęciu Pomorza i obwarowaniu Gdańska, na który łakome oczy zwracali Brandeburgi,
krzyżowi rycerze niemieccy i powinowaci zmarłego Mszczu a.

Księżna Ryksa, wyprzeǳiwszy męża, tu nań na zamku oczekiwała. Lat ǳiesięć upły-
nionych uczyniło ą do rzałą niewiastą. Nie było to uż śmiałe ǳiewczę młode, z ǳie-
cięcym nieświadomości zuchwalstwem, ale poważna niewiasta w pełni sił, będąca męża
towarzyszką i radą. Ona teraz posiłkowała na ǳielnie arcybiskupowi w sprawie korony.
Przemysław, eśli się wahał, to tylko, aby w siły rosnąc, pewnie szym był e utrzymania.
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On i Świnka rozumieli to wreszcie, że choćby niedługo miał nosić koronę, dźwignięcie
e i przekazanie akiemukolwiek następcy, przyszłość państwu wróżyło.

Arcybiskup przy mował księżnę z wystawą¹⁷³ książęcą. Duchowieństwo, dwór ego,
urzędnicy — wysypali się na e spotkanie. Zsiadła u drzwi kościoła i, tu przy ąwszy
błogosławieństwo pasterskie, szła do pałacu arcybiskupa, który równie wspaniale a sma-
kownie przybrany był niż dworce poznańskie. W izbach, w których ą posaǳono, ściany
całe zawieszone były tkaninami flamskimi¹⁷⁴, kobiercami przeǳiwnie tkanymi, obrazami
z Włoch przywiezionymi, naczyniami okrytymi emalią barwną i drogim kamieniem.

Świnka lubił to, co mu Włochy przypominało i cuǳoziemskie dwory pańskie. Nie
miał obycza ów pieszczonych, ale co oczy ściąga ąc, ducha podnosiło, ak owoc pracy
a myślenia luǳkiego, cenić umiał. Wiǳiał w tym płody cywilizac i chrześcĳańskie , od-
raǳa ące świat z barbarzyńskich rumowisk. Pobożnie, ale zarazem wesoło wyglądały te
komnaty lśniące przeǳiwnymi ozdoby. Tu ołtarzyk z kości słoniowe , owǳie świeczniki
złociste, obrazy na tłach złotych, kropielnice z alabastrów ubierały ściany.

Księżna rozpatrywała się po izbach, w których wszęǳie coś osobliwego u rzeć było
można, a i księgi porozkładanymi na pulpitach malowaniami oczy porywały.

Wtem wszedł arcybiskup. W nim pod suknią duchownego, do które był uż nawykł,
znacznym¹⁷⁵ był stary obycza rycerski. Trzymał się prosto, patrzał śmiało, siłę, swobodę,
wiarę w siebie w każdym widać było ruchu. Szedł akby czu ąc posłannictwo mu zwierzone
przez Boga. Nim dla Ryksy i e dworu stół zastawiono, poczęła się rozmowa.

— Jeżeli nie mylą mnie rachuby mo e — rzekł Świnka — książę nasz ǳiś przybyć
powinien.

— Tak est — odpowieǳiała księżna. — ǲiś być musi. Znacie mnie, o cze, iż nie e-
stem trwożliwą, lecz gdyby się opóźnił, niespoko ną bym była. Czyhał i łapał Przemysława
Henryk. Zagęścił się u nas zwycza ten chwytania luǳi i wymagania na nich męczarnią,
aby się swoich praw zrzekali. Mieliśmy tego przykłady. Przemysława, przyszłego króla,
lęka ą się.

— Bóg go zachowa cało! — rzekł arcybiskup.
— Brandeburczycy, ak wiecie, odgraża ą się nań. Nie śpią Zaręby i Nałęcze. Spisku ą

uż lat tyle.
— Na lepszy to dowód, iż nic uczynić nie mogą — przerwał arcybiskup. — Gdyby

się czuli na siłach, choć próbować by się ważyli.
— Zarębów i Nałęczów tych wszystkich precz wywołać należało, a książę ma ich i na

dworze.
— I tym sposobem ich rozbra a — dodał Świnka.
— Ja nie wierzę im! — dodała Ryksa. — Z oczów ich czytam zdradę.
Księżna pomimo odwagi swe nasłuchiwała ciągle niespoko na.
— Ostatni przykład Henryka wrocławskiego zawsze mi stoi w pamięci — dodała —

choć głucho tylko wiem o te sprawie.
— Niewesoła to powieść — wtrącił sto ący blisko kanclerz Wincenty — ale ciekawa.
Księżna, szuka ąca roztargnienia, zażądała, aby ą opowieǳiano. Kanclerz namyślał się

nieco.
— Tak — rzekł — powieść to smutna, ale naucza ąca. Ja może lepie ą znam niż inni.

Nie pierwszy to przykład podstępnych napadów i więzień okrutnych, ale do nie wchoǳi
i historia onego Ludka, warta pamięci.

Kanclerz, pomilczawszy, rozpoczął powoli:
— Bóg da może, iż z tego stanu opłakanego wy ǳiemy, ale ǳiś współzawodnictwo

książąt i chciwość posiadłości do czego doszły, potomni wierzyć nie zechcą.
Wiadomo wszystkim, ak z sobą ży ą śląscy książęta, którym niecny Rogatka był przy-

kładem. Brat na brata gorze wilków czyha ą. Henryk wrocławski i lignicki na silnie szy
był też celem zamachów własne roǳiny, zazdroszczące mu panowania. Konrad głogow-
ski, Bolko świdnicki spiskowali przeciw niemu; Bolko, który sprzymierzeńcowi swemu

¹⁷³wystawa (daw.) — pompa. [przypis edytorski]
¹⁷⁴flamski (daw.) — flamanǳki, t . holenderski. [przypis edytorski]
¹⁷⁵znaczny (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]
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pomoc przyrzekał, nie dawał nic oprócz przyrzeczeń, coraz tymczasem wyłuǳa ąc za nie
aki szmat ziemi. To miasteczko, to groǳik, to powiatu kawał zagarnął, nie da ąc nic.

Ciągnęło się to długo, aż Konrad sobie przypomniał, co robili Rogatka i Henryk
starszy. Zmiarkował, że na łatwie zdradą chwycić człowieka, umęczyć go i zmusić, aby
ratu ąc życie, oddał boda wszystko, co ma.

Na dworze Henryka¹⁷⁶ był z dawna w wielkim znaczeniu, do rady wzywany, mąż
rozumny Pakosław, rodem z Abdanków, a ak się to trafia, gdy kto w łaskach będąc,
potrzebnym się czu e, Pakosław nawykł był księcia Henryka samego lekceważyć sobie,
a na ego powaǳe się opiera ąc, z ludźmi poczynać samowolnie.

Miał Pakosław sąsiada, rycerskiego stanu człowieka, Różę, z którym o znaczną prze-
strzeń lasów na granicy w sporze byli od dawna. Odgrażał się nań Pakosław długo, moc-
nym się zna ąc, aż gdy mu ego łąki koszono, napadł Różyca i zabił. Morderstwo było
awne, utaić go nie sposób. Zapozwali synowie zabitego mordercę przed księcia. Hen-
ryk się tym zgryzł mocno, bo rad by był uniknąć karania człowieka, którego miłował,
a niesprawiedliwym okazać się nie chciał.

Dumny Pakosław tak pewnym był, iż mu się nic stać nie może, że z synami zabitego
o głowę¹⁷⁷ układać się nie chciał. Nadszedł ǳień sądu. Przynieśli ciało synowie z płaczem,
narzekaniem, całym rodem idąc, przy wielkim zbiegowisku ludu. Morderstwo było awne.

Pozwany Pakosław stanął zuchwale przed księciem i ufa ąc sobie, rzekł: „Tak est,
zabiłem zuchwałego ziemianina, nie zapieram się — zabiłem go”.

Krzyk zaraz podniesiono, domaga ąc się sprawiedliwości. Ta inacze wypaść nie mogła,
tylko głowa za głowę. Wielce zaasowany książę przywołał Pakosława do siebie i rzekł mu:
„Naradź się ze swymi, sprawę zagodź albo tłumacz się inacze ”.

Wyszedł potem z sądu, da ąc czas obwinionemu. Ten, wcale z zuchwalstwa swego nie
ustępu ąc, pewien tego, że u boku księcia wysokie stanowisko za mował, a był wyższym
nad prawo, zapytany powtórnie odezwał się: „Zabiłem go, nie zapieram się”.

Książę Henryk popadł w gniew wielki, bo wyzywał go niemal, i rzekł mu: „Niero-
zumny człecze, oszalałeś chyba! Własnymi usty wyda esz na siebie wyrok śmierci. Ode dź
precz stąd! Ostrzegam cię po raz ostatni, ocal żywot własny! Otrzeźwĳ, wróć do rozumu,
inacze zmusisz mnie, że zamiast panem łaskawym, będęć sprawiedliwym sęǳią”.

Pakosław, akby istotnie zmysły postradał, ufa ąc eszcze, iż książę nań wyroku wydać Kara, Zemsta
nie może, pomimo przestrogi powtarzał ciągle: „Zabiłem, więc zabiłem!”

Nie można było wymóc na nim, aby tę mowę płochą¹⁷⁸ odmienił. Roǳina zabitego
nalegała, dwór i lud patrzał na to, przebaczyć i pobłażyć nie było w mocy księcia. Dał
znak. Wyprowaǳono Pakosława wschodami w podwórze lignickiego zamku i tam go,
wobec wszystkich, ścięto. Do ostatnie chwili urągał się i szyǳił.

Książę, który kochał go barǳo i nawykł do niego, po śmierci człowieka, który przy-
acielem mu był, utulić się nie mógł w żałości. Synka edynaka, sierotkę, Ludka, wziął
ak własne ǳiecię na wychowanie, trzyma ąc przy sobie i obsypu ąc łaskami. ǲiecko
to, które na śmierć o ca patrzyło i, pota emnie chustę we krwi ego zmoczywszy, nosiło
ą zawsze na piersi, poprzysięgło zemstę księciu. Wieǳieli o tym niektórzy na dworze
i ostrzegali pana, aby nie trzymał przy sobie niebezpiecznego wyrostka. Książę słuchać
ich nie chciał, wierzyć nie chciał, starał się owszem coraz większą u mować go dobrocią.
Na ostatek, gdy nalegać poczęto, żeby był od dworu usunięty, książę szczerze i otwarcie
się z nim rozmówił, okazu ąc mu, że o ciec ego sam śmierci swe był przyczyną, a on
choć chciał ocalić go, nie mógł. Dał mu tedy do dwóch miesięcy czas, aby się namyślił
i albo się wyrzekł zemsty za śmierć roǳica, lub się oddalił od dworu.

Po dwóch miesiącach Ludek przyszedł oświadcza ąc publicznie, że wie, iż o ciec ego
sprawiedliwie był ukarany, poprzysięga ąc uroczyście na krzyż i Ewangelię, iż śmierci o ca
słowem ni czynem, awnie ani pota emnie, nigdy — w żaden sposób nawet nie przypo-
mni, nie bęǳie się użalać ani zemsty szukać za nią. Prosił księcia, aby nieufność przeciw
niego¹⁷⁹ zaniechał, ofiaru ąc mu się służyć wiernie.

¹⁷⁶Henryk — Henryk V Brzuchaty (zm. ), syn Bolesława Rogatki, książę aworski i legnicki. [przypis
edytorski]

¹⁷⁷o głowę — tu: o główszczyznę, odszkodowanie za zabó stwo. [przypis edytorski]
¹⁷⁸płochy (daw.) — niestały w uczuciach, tu: lekkomyślny. [przypis edytorski]
¹⁷⁹przeciw niego — ǳiś popr.: przeciw niemu. [przypis edytorski]
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Książę, który go kochał, rozpłakał się, uściskał go i zapewnił, że w nim zna ǳie dru-
giego o ca, a on i cały ród ego wǳięczność winni mu będą. Od te chwili, ak dawnie
Pakosław, tak teraz Ludek w naǳwycza nych był łaskach. Nieodstępnie księciu towa-
rzyszył, a dwór mu cały zazdrościł, bo go nad innych pan przenosił¹⁸⁰ i naǳwycza nie
obdarzał. W duszy ednak ǳiecka pamięć o ca zawsze żywą była i chusty krwawe z piersi
nie zrzucał.

Stało się, że Konrad głogowski, wieǳąc o tym, postarał się zbliżyć do niego. Zaraz za
pierwszym razem napomknął mu o o cu, ǳiwu ąc się, iż służyć mógł panu, który winien
był śmierci ego, że nie starał się e pomścić. Tak powoli dawne pragnienie zemsty w nim
rozżarzył, że Ludek, zmówiwszy się z Konradem, uknuł napaść na pana swego. Wywiódł
go do kąpieli nad Odrą, blisko Wrocławia, gǳie uż luǳie w zaroślach nastawieni czekali.
Dworzanie księcia, domyśla ąc się uż czegoś, a pode rzywa ąc Ludka, ostrzegli w czas,
aby z nim nie echał. Na co im, śmie ąc się, odpowieǳiał: „Możecie być spoko ni, Ludka
pewien estem ani się go bo ę!”

Tu księcia w łaźni rozebranego Ludek, dawszy hasło, napadł, a gdy czeladź przestra-
szona się rozbiegła i eden tylko wierny dworzanin go bronił, którego skłuto i na śmierć
zarąbano, porwano nagiego księcia, wsaǳono na koń, ledwie mu łachman akiś dawszy
do okrycia, i popęǳono z nim dniem i nocą do zamku Sandwocia, gǳie Ludek niepo-
czciwy oddał go Konradowi. Stąd odesłano nieszczęśliwego do warownie szego Głogowa
na straszną męczarnię, które wierzyć trudno, ażeby się mógł dopuścić bliski powinowaty,
gdyby luǳie na oczy e nie wiǳieli, a ofiara nie przypłaciła życiem.

Ponieważ Henryk wielkiego ducha był i na nic przystać nie chciał, nie dosyć, że go
okuto w ka dany, że go wrzucono do smrodliwego lochu, ale zamknięto go w umyślnie
zrobione klatce, w które otwór był tylko, przez który mu nęǳną podawano strawę, tak
że nie mógł ani leżeć, ani stać i, akby zawieszony w nie , poruszyć się nie mogąc, z boleści
ęczał dnie i noce. Pomimo te katuszy nie dawał się Henryk złamać, nadaremnie na nim
wymóc chciano ustępstwa, trwał w swoim: „Racze umrzeć, niż się poddać!”

Pół roku choǳili doń Konradowi kaci urąga ąc się, pyta ąc, czy uż ma dosyć; odpo-
wiadał im klątwami i ła aniem. Nareście siły tracić zaczął, ciało całe okryło się ranami,
boleści znosił męczeńskie, życie zdawało się uchoǳić i zgoǳił się na wszystko, czego
żądano. Okup cały skarb ego wyczerpał, bo trzyǳieści tysięcy grzywien wynosił i zie-
mi musiał dodać wiele. Konrad nie dowierzał, czy mu zapłacą, kazał więc sobie liczyć
pieniąǳe na środku mostu na rzece Czarne pod Lignicą i dopiero go wypuścił.

Gdy klatkę otwarto i puszczono z nie nieszczęśliwego, ani stać o swe sile, ani cho-
ǳić uż nie mógł. Zaniesiono go na wóz wysłany chustami i półżywego odwieziono do
Wrocławia.

— I więce uż zdrowia nie oǳyskał — dodał arcybiskup. — To eden tylko straszny
przykład tego, co się tu ǳie e na ziemi nasze , a est podobnych niemało i położyć temu
koniec może tylko edno królestwo niepoǳielne, eden pan, któremu by wszyscy ulegali.
Tak chciał mieć ów Krzywousty, którego myśli nie zrozumiano czy spełnić nie chciano.
A gdy raz ǳielić poczęto, przyszło do tego, iż się luǳie zabĳa ą i krwią oblewa ą dla
kawałka ziemi.

— Nie ǳiwu cież się, trwożną mnie wiǳąc — dodała księżna. — ǲiś wszyscy za-
straszeni koroną, swoi i obcy, czyha ą na niego.

— Swoich i obcych z bożą pomocą pokonamy — rzekł arcybiskup spoko nie. —
Widomym znakiem woli boże bęǳie korona Chrobrego, które blask wrogów rozproszy.

To mówiąc, Świnka przeżegnał stronę, z które się księcia spoǳiewano, i Ryksie kazał
być dobre myśli. Wysłano gońców, aby się dowieǳieć o wraca ącym, i naza utrz zbliżanie
się ego ozna miono.
 
Przemysław spieszył z powrotem i miał do Gniezna eden tylko ǳień podróży, naprzód
bowiem wyznaczono popasy i noclegi, na których go ziemianie oczekiwali, gdy w edne
ze wsi, uż na własne ziemi, znalazł niespoǳianie większą liczbę rycerstwa okolicznego,
akiego się tu nie spoǳiewał. Przy mowano go z radością wielką, bo to byli na wiernie si

¹⁸⁰przenosić (daw.) — preferować. [przypis edytorski]
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ego ziemianie, ci właśnie, co dlań Ołobok oǳyskali, starzy towarzysze Bolesława Po-
bożnego i Przemysława o ca. Nim zsiadł, niektórzy go uż na koniu adącego w kolana
całowali, czapki podrzucali, wykrzykiwali go księciem polskim i pomorskim. A że wio-
ska do ednego z nich należała, starego Gozdawy, i on, i ród, i powinowaci, i przy aciele
zastępowali drogę panu.

Luǳiska byli dobrzy, serdeczni, do pana po swo emu przywiązani. I księciu serce się
otworzyło na widok tych twarzy rozweselonych, rąk powyciąganych, ust uśmiecha ących
się do niego. Dla pana i dla dworu stały uż gotowe stoły, beczki na krzyżowych nogach
i czego dusza mogła zapragnąć. Osobny namiot rozbito dla księcia, pod który zaproszono
go dla spoczynku. Tu oprócz Tyszka Gozdawy, całe grono starszych otoczyło go z miłością
wielką. Winszowano mu Pomorza, życzono żywota długiego, spoǳiewano się doczekać
męskiego potomka.

Wśród tych życzeń i powinszowań, łacno ednak poznać było, że im coś na sercu
leżało, z czym się odkryć nie śmieli, pogląda ąc po sobie, odkłada ąc, waha ąc się. Dopiero, Alkohol
gdy uż misy zd ęto, a kubki z miodem dolewano, który lepie niż piwo głowy zawracał
i męstwa dodawał (dla czego o ciec Przemysława nigdy miodu nie pĳał), wystąpił Tyszko,
sam pĳąc zdrowie państwa i długi żywot ego a szczęśliwe panowanie.

— Miłościwy Panie nasz! — odezwał się wesoło. — Myśmy tu, ǳieci Two e, drogę
Ci zastąpili, aby obliczem się Twym pocieszyć, winszować ci, życzyć, ale ako ǳieciom
pozwól odezwać się szczerym słowem.

— Wolnoć to przecie było zawsze każdemu, cóż dopiero wam, stary mó ! — rzekł
Przemysław, bĳąc go po ramieniu.

— Ciężko mi się to z gardła dobęǳie — odezwał się Gozdawa — ale kiedy trzeba, to
mus. Wiemy to, Miłościwy Panie, że Was arcypasterz nasz do korony i królestwa prowaǳi
i że Wy e godni esteście, ale luǳiom serca drżą obawą. Korona Wam da wielkość, a ona
nieprzy aciół i zazdrosnych ściągnie. Panu Ty nam, akoś est, możnym księciem, my Cię
i tak za króla sobie mamy, a nie wyzywa złych i zawistnych.

Przemysław słuchał z powagą wielką, lice mu się zachmurzyło. Miał to w naturze swe ,
co wielu emu podobnych, iż właśnie gotów był tego na goręce pragnąć, co wzbronionym
było lub się trudnym okazywało. Tak pierwszy raz korony zażądał, w więzieniu sieǳąc,
a teraz, gdy przed chwilą wahał się, czy e miał się dobĳać, obawa drugich emu dodawała
męstwa.

Gozdawa osłoǳił, ak mógł to, co wieǳiał, iż gorzkim się wyda.
— Kochany O cze nasz — dodał. — My byśmy ci nie edną, a ǳiesięć koron przy-

nieść raǳi, ale wielkość nie zawsze da e szczęście i moc, a zawsze luǳi w oczy kole. Już
niepoczciwi ci Zarębowie i Nałęcze po kra u biega ą a noszą, że Ty nam nie o cem chcesz
być, ale panem surowym, i że korona dla Ciebie, dla nas znaczy ka dany. Nie wierzym
my w to, ale płochy lud a warchoły się burzą. Mała to rzecz, bo nas więce , cośmy Tobie
wierni, i złych zmożemy, ale Brandeburgi, Ślązaki, a wreszcie i ów Łoktek, co się z Cze-
chem rozbĳa, niespoko ny mały człeczek silne dłoni i ducha, wszystko to się korony
przelęknie. My się o was, Miłościwy nasz, trwożemy, bo Cię kochamy.

— A! — przerwał wesoło Przemysław, zwraca ąc się do Tyszka. — Ja nie mam trwogi!
O ciec nasz, Świnka, chce korony te dla spoko u i dla mocy edne ; a e nie sobie pragnę,
ale ziemiom tym rozerwanym i bole ącym. Wierzcie, że korona nie zmieni mnie. Jakim
byłem, takim zostanę, a bez rady comesów moich i baronów przyczynienia się nie będę
stanowił nic. Dla ziemian o cem będę zawsze… Że wrogowie poczu ą trwogę, dobrze est!
Przy ǳie z nimi wo ować, tego chcę! Na to miecz i pas rycerski noszę! Złego mi się nie
stanie nic bez woli boże , a co wola boża, tego nie u ǳie nikt!

Gozdawa zamilkł, wysunął się Antek Poraita niemłody toż, bo wnuki miał dorosłe.
— Spomniał brat Tyszko o Zarębach, Miłościwy Panie — odezwał się. — My ich Wierność

znamy, luǳie są źli, a możni. Macie li ich co na dworze albo i Nałęczów, każcie im precz
iść.

Nie zważał pewnie na to Pora , że Nałęcz, którego Krzyżem zwano, bo miał z wo ny
na licu bliznę czerwoną gdyby krzyż, stał tuż. Ten zerwał się oburzony:
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— Za co nas wszystkich zdra cami za ednego robicie⁈ Jam ci też Nałęczowego za-
wołania i z tych, co krwawą chustę na szczycie ma ą, nie białą, alem panu wierny i nie
dopuszczę, aby nam w oczy plwano!

Zaczęto się burzyć, bo pod namiotem Nałęczów i Zarębów nawet było dosyć, a wszy-
scy się ęli¹⁸¹ za swo ą cześć u mować, aż książę musiał milczenie nakazać i rzekł:

— Ja wierność waszą znam i nie pode rzewam, ale i tym, co koło mo ego bezpie-
czeństwa sto ą, za złe ich troski wziąć nie mogę. Milczcie więc, gdy a nie obwiniam.

Lecz niełatwo było uspokoić rozdrażnionych, a Pora dołożył eszcze:
— Tak ci to Ludek, Pakosławowy syn, przysięgał, że za o ca się mścić nie bęǳie,

przecież Henryka na męki zdał…
I zakończył głośno:
— Za złe nam nie mie cie, Miłościwy, że my się korony obawiamy, aby ona ak

Zbawicielowi Panu cierniową nie była. Tyś nam w książęce czapce królem.
Druǳy poczęli wołać, aby zdrów był i panował im łaskawie, na co książę kłania ąc się,

kubkiem wkoło woǳąc i przepĳa ąc, odpowiadał rad barǳo.
Wszczął się rozhowor¹⁸² poufalszy a weselszy, bo luǳie się z sobą wprędce ednać za-

częli, a w duszy Przemysława stało się to, czego pewno ani on, ani się nikt nie spoǳiewał,
wstąpiło w nią męstwo, wielka ochota do korony, gotowość ważenia się na wszystko, aby
e dostać. Gwarzono tak, gdy około namiotu, w którym sieǳiał książę, zamięszanie się
akieś wszczęło i gwar… W dali gromadny tętent koni słychać było. Popas ten przy dobre
myśli przeciągnął się nad miarę, wieczór nadchoǳił, a do noclegu ciągnąć daleko było
i uż tu myślano pozostać, choćby się opóźnić do Gniezna.

Wy rzeli sieǳący w namiocie, co tam zaszumiało i spostrzegli w dali, eszcze na go-
ścińcu, spory odǳiał azdy, który ku obozowi pospieszał. Stawała ta gromadka, rozpy-
tywała po droǳe i zbliżała się do namiotu. Nikt nie mógł zgadnąć eszcze, swoi to byli
czy cuǳy. Obawy żadne mieć nie było o co, bo kupka niewielka szła, nie wiadomo tylko
z kim i po co. Gdy się tak od namiotu rozpytywano, rękami od zorzy zachodnie zasła-
nia ąc, a dobadać się nie mogąc, ezdni zbliżyli się tu. Część ich została w tyle, a eden na
koniu wyrwał się przodem i wprost pod sam namiot książęcy pod echał.

Ci, co go choć raz w życiu wiǳieli, łatwo poznać mogli, bo do pospolitego rycerza
wcale nie był podobny, a wśród stu drugiego takiego wyszukać było trudno. Wzrostu
barǳo małego, krzepki ednak i silny, koniem włada ący, akby olbrzymem był, człeczek
ten z twarzy marsowato wyglądał, a oczy miał, ak dwa węgliki, rozpalone. Na nim kaan,
zbro a, suknia, pas, hełm wcale były niepoczesne¹⁸³, potłuczone, stare. Mimo to leżało
akoś dobrze i mały pan miał zuchwałą postawę. Sama twarz za człowieka i za wzrost
stała. Oczy bystre, czoło wypukłe, nos rzymski, usta małe, choć nie pięknym, czyniły go
takim, że kto nań raz popatrzał, nigdy nie zapomniał tego oblicza.

Ramiona trochę podnosił do góry, akby się chciał większym uczynić, niż był, a był ak
na rycerza maleńki barǳo, ale za to ręce ak żelazne koniem miotały, nogi obe mowały
go ak kleszcze. Pod nim szkapa była niezbyt rosła, gruba, mocna, piersista, z grzywą
długą, z nóżkami cienkimi, tak żwawa ak i pan, co na nie sieǳiał. Okurzony przybywał,
zbryzgany, i akby z długie podróży, ale nie zmęczony wcale i twarzy pogodne , z które
życie i męstwo tryskało.

Wkoło zaraz wszyscy powtarzać zaczęli: — Łoktek! Łoktek!
Tak przezywano ku awskiego księcia, który pod ten czas właśnie z Wacławem cze-

skim bił się do upadłego, pożyć mu się nie da ąc. Znali się oni z Przemysławem, ako
powinowaci bliscy, a Łoktek za żonę miał Jadwigę, Bolesława Pobożnego córkę, którą
Przemysław ako roǳoną siostrę miał i kochał. Dawnie i oni miłowali się wielce, ale
teraz? Przemysław ruchawego Łoktka lękał się, aby mu do korony nie mącił. Nie wiǳieli
się dawno i nie spotykali, bo Łoktek prawie od ǳiecka wo ował i dobĳał się właǳy, a ak
mały był, tak niezmordowany i niepokonany.

Skąd się tu teraz wziął, domyśleć się trudno było. Zdumiał się książę, zobaczywszy go,
wieǳąc, że poko u z Czechem nie miał. To go gnał, to przed nim uchoǳił, nie usta ąc
na chwilę. Spo rzeli na się, uśmiechnął się akoś ǳiwnie Łoktek. Skoczył potem z konia,

¹⁸¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁸²rozhowor (z rus.) — rozmowa. [przypis edytorski]
¹⁸³niepoczesny (daw.) — niepozorny. [przypis edytorski]
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a gdy na ziemi stanął, aż śmieszno było, tak się maleńkim wśród tego rycerstwa wydawał.
Podali sobie ręce, dobrze patrząc w oczy.

— Gościem mi esteś nie czekanym! — odezwał się Przemysław.
— Nie z dobre woli — ędrnym głosem, żywo odparł Łoktek. — Tatarzy besty e Wróg

znowu Sandomierskie plądru ą, poganie przeklęci! Włóczę się, zbiera ąc luǳi. Zasły-
szałem, że od Pomorza ciągniecie, zbiegłem, aby się pożalić z dolą mo ą. Mało mi było
Czechów, Bóg zesłał Mongołów. Te nasze biedne ziemi poko u nigdy…

Weszli pod namiot razem. Twarz Przemysława oblokła się akby cieniem, dumny tro-
chę i zazdrości nieco czytać z nie było można, miłości mało lub nic. Mały ten człeczek mu
zawaǳał. Łoktek, ak był z drogi spragniony, nie pyta ąc pierwszy kubek nalany schwycił
i wypił. Zd ął żelazny hełm ze skroni i czoło z potu począł ocierać. Przemysław patrzał
nań posępnie. Ten uż w namiocie, ak u siebie w domu, gospodarzył, ławkę pod siebie
podsunął, uczepił się na nie ak na koniu, do chleba sięgnął i kawał go siebie ukroił.
Książę skinął, aby strawę aką przyniesiono.

— Srogoż tam pustoszą Tatarowie? — spytał.
— Wedle obycza u swego! Palą i niszczą, a młoǳież gna ą kupami. Gdyby mi gǳie

Czechów pochwycili i potłukli, ale nie! Ci w Krakowskie u dą, a ǳicz ta gonić za nimi
nie bęǳie! O! Sandomierz! Sandomierz! Biedne miasto, tego nigdy nie miną! A co wsi
poszło w perzynę!

Podniósł twarz, na które gniew się napiętnował straszny.
— Płakać bym powinien — dodał — ale tego nie umiem! Zły estem, zacinam sobie

znaki, ile zemsty komu winien będę! Powoli popłacę mo e długi.
Popatrzał na chłodno milczącego Przemysława, akby go badał; ten wza em ścigane-

mu przez Czechów i Tatarów rycerzowi małemu, który w niedoli męstwo całe zachował,
przyglądał się nieco zdumiony.

Po małym przestanku Łoktek dorzucił:
— Wiecież, po com a gnał za wami?
— Skądże mam wieǳieć — sucho odparł książę.
— Pomyślałem sobie — rzekł Łoktek — że ty pokó masz, luǳi wiele karmisz darmo,

mógłbyś mi pomóc nimi. Po Tatarach żołnierza mi bęǳie trudno dostać, a Czechów,
pobiwszy, dobĳać trzeba, aby im smak od nasze ziemi odszedł.

Przemysław potrząsł głową. Widać było, że prośbie nie myśli zadość uczynić.
— Mówicie, że a pokó mam — odparł powoli. — Właśnie taki, ak i ty, a więk-

szego kra u bronić muszę. Brandeburczyki czeka ą tylko, aby mnie słabszym zobaczyli,
ze śląskimi mam rachunki, w Pomorzu i od ranskiego księcia, i od Krzyżaków muszę się
mieć na pieczy. Gdyby mi kto pomoc dał, przy ąłbym ą!

Łoktek zdał się słuchać dosyć obo ętnie.
— U ciebie wo ny nie ma eszcze — odparł — a am swo ą począł, no i nie skończę e ,

aż wszystkich pokonam! Plotło się różnie ze mną; co mi Bóg gotu e, nie wiem, ale zmóc
się nie dam nikomu ani nastraszyć. Małym mnie Pan Bóg stworzył, muszę się wielkim
stać sam.

Rozśmiał się. Muszę to wyrzekł z taką siłą, że Przemysławowi mimo woli podniosły
się ramiona. Zuchwalstwo to buǳiło w nim zazdrość.

— Trudno z Bogiem wo ować — szepnął trochę szydersko.
— Ja też nie z nim, a z ludźmi się ucieram — rzekł Łoktek. — Za dużo u nas obcych!

Za dużo! Rozpostarli się i zagarnia ą coraz więce . Mazowieccy nasi bracia sami na gor-
szemu wrogowi wrota otwarli, a eszcze go na własną krew prosili w goście! Rozsiada ą
się Brandeburgi, wparł się Czech bezprawnie; na wsze strony opęǳać się trzeba.

Pomilczał trochę zamyślony i w stół uderzył.
— Nie damy się! Bóg łaskaw!
Mówiąc to, adł żywo i żarłocznie ak głodny, nie dba ący o to, czym się posili. Widać Stró

w nim było zaprzątnięcie myślami wielkimi, a lekceważenie reszty. Obok Przemysła-
wa uzbro onego i oǳianego wytwornie, ten ze stro u i oręża ledwie się prostym ciurą
zdawał. Na szyszaku nie miał nic, zbro ę prostą, poczerniałą, na które ślady razów od
mieczów i kopĳ widać było, suknię z grube tkaniny, płaszcz barwy ciemne , miecz w że-
lazo oprawny. Wszystko to trwałe było, mocne, a ak on nie bĳące w oczy. Przemysław ze
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swym wzrostem, postawą książęcą, suknią oszywaną, pasem złoconym, zbro ą rysowaną
i szmelcowaną gasił go pozornie; Łoktek, mały, niepoczesny, miał życia więce .

W czasie rozmowy Gozdawa i inni ziemianie za namiot się wysunęli, zostawu ąc
ich samych. Łoktek, wprędce głód zaspokoiwszy i pragnienie, usta otarł, przeżegnał się
i zwrócił ku Przemysławowi. Błysnęły mu oczy ǳiwnie.

— Co prawią luǳie — rzekł — prawda-li to, że wam Świnka chce koronę dać?
Trochę ironii było w głosie ego.
Przemysław odprostował się dumnie.
— Czemuż by nie? — odparł powoli. — Część wielką dawnego państwa Chrobrego

mam pod sobą… a resztę…
— Cóż my naówczas poczniemy? — rzekł mały książę.
Zamienili spo rzenie.
— Włożyć koronę — dodał — nie tak ci to trudno — zamruczał — ale nosić!
Przemysław czoło uniósł ku górze, nie chciał odpowiadać uż.
— Postara cie się o następcę — dodał mały — a akby go nie stało wam, przekażcie

mnie.
Rozśmiał się. Przemysław się coraz więce chmurzył.
— Tak — rzekł. — Syna dotąd nie dał mi Bóg! Córka edna… Od lat siedmiu nie

mam potomstwa.
Na tym przerwała się rozmowa, oczyma się tylko mierzyli; sparty na ręku Łoktek

dumał.
— Próżnom więc za wami gonił — rzekł akby do siebie. — Wiem uż, że luǳi mi nie

dacie. Pó dę ich zbierać po ednemu. Ciężkie to życie, alem a, ak wy, do pieszczonego nie
nawykł, spoczynku nie lubię, znoszę, ak prosty chłop, głód, chłód, trud, wszystko, byle
na swym postawić. Mnie gdyby z miękkim łożem, w kobiercami wysłane komnacie,
choćby z na pięknie szą ǳiewką zamknięto na dłuże ak na dobę, przez dach bym się
wydarł, tak by mi próżnica prędko zmierzła!

I śmiał się swawolnie.
— Nie pogarǳam a, ak ty, ǳiewczyną hożą, choćby ak Mszczu owa, z klasztoru

wziętą, a na długo przy kąǳieli nawet i podwice gnuśnieć bym nie mógł. Ruszać się bo
muszę!

Na wspomnienie to swawolne Przemysław się namarszczył. Od śmierci Lukierdy, od
małżeństwa z Ryksą, na żadną niewiastę spo rzeć się nie ważył. Rozmowa o tym przykrą
mu była. Rozwiązły podówczas Łoktek chmurę tę na twarzy księcia zrozumiał i zamilkł.

— Tyś się wiǳę — dorzucił poczekawszy — cnotliwym barǳo stał i Pudyka¹⁸⁴ chcesz
naśladować — czemu nie? I a bym takim rad być, ale poczekawszy…

Rozśmiał się znowu, z ławy zeskoczył, choǳić począł akby wcale azda go nie utru-
ǳiła. Po namiocie się kręcił, coraz coś chwyta ąc i przypatru ąc się wytworne broni
i zbroi.

Noc nadeszła, musieli oba pod ednym ą przebyć namiotem. Łoktek ozna mił, że
dla luǳi i koni noc musi dać na spoczynek, ale do dnia nazad ruszy, aby nowe robić
zaciągi, gdy mu nikt w pomoc przy ść nie chce. Z wesołą myślą i daleko swobodnie szy od
Przemysława, który ani pobitym był, ani mu kra u Tatarowie nie pustoszyli, legł Łoktek
spać, opończą się owinąwszy i nakazu ąc zbuǳić się o brzasku.

Przemysław też ze dniem wyruszyć miał w dalszą drogę. Gdy się z rana obuǳił, to-
warzysza swo ego nie znalazł w namiocie, ślad tylko, kędy spoczywał. Opowiadano, że
o świcie spać uż nie mogąc, czekać nie chcąc, wymknął się do swoich i puścił ku lasom.

Żegnany przez ziemian okrzykami, książę ze słońcem dopiero ruszył ku Gnieznu.
Podróż tę ednak rozmaite przeszkody, akby umyślnie, opóźniały. Towarzyszący mu wo-
ewoda poznański, który panu o tym nic nie mówiąc zasaǳki się obawiał, gdy dnia tego
las zwany Czarnym, gęsty a niebezpieczny do przebycia, prze eżdżać mieli, przodem wy-
słał luǳi, aby drogę opatrzyli. Zbytnia ta ostrożność, z które się śmielsi naśmiewali,
okazała się ednak potrzebną.

¹⁸⁴Pudyk— Bolesław Wstydliwy (–), książę krakowski, ost. przedstawiciel małopolskie linii Piastów
(z łac. Pudicus). [przypis edytorski]
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Wysłani przodem powrócili z wiadomością, iż u brodu i trzęsawic w lesie zacza o-
ną była kupa zbro na. O ile poznać mogli, zdawała się złożoną z brandeburskich Sasów,
Zarębów i Nałęczów w znaczne liczbie przy nich będących.

Zatrzymano się raǳąc, co czynić. Sił te zasaǳki w gęstym lesie obliczyć nie było
można, ale hełmów i kopĳ sterczało dosyć w zaroślach. Chciał Przemysław iść, uderzyć
na nich albo z boku ich za ąć, lecz trzęsawisko i moczary nie dopuszczały przystępu.
W lesie, gǳie i drzewa mogły być poobalane, i zasieki przygotowane, rozpoczynać wal-
kę ściśniętym, nie zdało się bezpiecznie. Wo ewoda raǳił zasaǳkę obe ść dłuższą drogą,
a późnie , eśliby nie uszła, osaczyć ą z większą siłą.

Przemysław chciał przebo em iść, wstyǳąc się te ucieczki, nie barǳo nawet wierzył
w doniesienie… Rycerstwo skłoniło go, że poszedł za radą wo ewody. Po długich targach
ruszono, dobrze w lewo kołu ąc i nakłada ąc drogi, brzegiem ezior i piaskami. Przemysław
w ten sposób zamiast o pół dniu, zaledwie na noc mógł stanąć w Gnieźnie, gǳie nań
niespoko nie oczekiwano.

Świnka wyszedł naprzeciw niego do przedsieni, stała Ryksa z córeczką, którą umyślnie
do o ca wyprowaǳiła. Była to edynaczka tym samym losu trafem, który matce e dał
rysy zmarłe Lukierdy, eszcze większe do męczennicy ma ąca podobieństwo, e nawet
naturę trwożliwą, milczącą i smutną.

Z twarzą, którą starał się uczynić wesołą, arcybiskup o zasaǳce uż uwiadomiony,
wprowaǳił do komnat księcia. Nie mówił on sam nic o nie , gdyż w droǳe rozmyśla ąc,
przyszedł do przekonania, iż u stracha wielkie oczy i dwór ego więce wiǳiał, niż było.
Kupka akaś zbłąkanych włóczęgów mogła być za nieprzy aciół wzięta. Okazało się ed-
nak, iż było inacze . Wo ewoda, zabrawszy luǳi, nocą pobiegł na to mie sce, w którym
wiǳiano zasaǳkę. Znienacka napadnięci Brandeburczycy, posąǳa ąc Zarębów o zdradę,
poszli zaraz w rozsypkę.

Wo ewoǳie, który się głównie na Zarębów i Nałęczów kusił, udało się ich dwu po-
chwycić i tych, na koniach twarzami do ogonów poprzywiązywanych, wieczorem przy-
wieziono do Gniezna. Krótkim sądem, pochwyconych na gorącym uczynku zdrady i po-
siłkowania nieprzy acielowi, Przemysław ściąć kazał. Zaledwie się to stało, gdy reszta
Zarębów i Nałęczów, która przy boku pana była eszcze, ci właśnie, co na popasie w Woli
wierność poprzysięgali, następne nocy zeszła precz, tak że z tego rodu nikt nie pozostał.
Powstało stąd zamieszanie chwilowe i niepokó mięǳy ludźmi, lecz wo ewoda powagą
swą go przytłumił. Arcybiskup i książę cieszyli się owszem, że pode rzanych się pozbyto.

Świnka tymczasem ziemian okolicznych zwoławszy, starszyznę z Kalisza i Poznania,
duchowieństwo, na którego czele stanął, do stanowczego zniewolił kroku. Ryksa wieǳiała
o tych przygotowaniach, domyślał się ich zapewne książę. Wielka izba na zamku dnia
tego była natłoczoną, komnaty sąsiednie i ganki ziemian pełne, których wo ewodowie
i kasztelanowie prowaǳili. Wszyscy urzędnicy ziemscy, dworscy, arcybiskup i biskup
poznański, kapituły, duchowieństwo oczekiwały na Przemysława. Na przeǳie w szatach
uroczystych Świnka z krzyżem w ręku witał wchoǳącego pana. Wskazał na poważne
zgromaǳenie i ozwał się:

— Miłościwy Książę, oto cały lud twó i a ako o ciec duchowny ziem twoich, przy-
choǳiemy ednozgodnymi głosy prosić cię i wezwać, abyś dłuże nie zwlekał z przy ęciem
królewskie korony, która ci z prawa należy. Wǳie ą na skronie twe i niech ci ona da
nową siłę, abyś nam w poko u panował i rząǳił. Przypasz miecz, przodkowi twemu przy-
niesiony przez anioła, abyś nim zwycięsko nieprzy acioły wo ował.

Tu, na dany znak przez arcybiskupa, ozwały się okrzyki wielkie i wywoływania. Pod-
noszono ręce, rzucano czapki, uniesienie ogarniało tych nawet, co chłodni lub waha ący
się przyszli. Poruszyły się serca, otwarły usta, akaś naǳie a wielka wstąpiła w nie, akby
korona ta z grobów i mroków dobyta, potęgę z sobą przynieść miała.

Stał książę milczący, poruszony, blady, Ryksa dumna i wesoło spogląda ąca. Poczęła
się cisnąć starszyzna, otacza ąc pana, a on też zagrzany miłością, którą mu okazywano,
podniósł raźnie czoło.

— Stanie się więc po woli o ca naszego, Jakuba, i was wszystkich. Nie czu ę się a
godnie szym korony te od pobożne pamięci roǳica mo ego, od tych, co mnie poprze-
ǳili, ale palec w tym wiǳę boży…
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Uścisnął go arcybiskup, okrzyki się podniosły znowu po izbach, dale w podwórcach,
w których dużo ludu zgromaǳonego było. Ten, wnĳść wszystek nie mogąc, szeroko się
tu rozkładał. Postawieni uż wprzód trębacze i fleciści zaczęli wygrywać wesoło. Stała
się radość akaś wielka, akie luǳie nie pamiętali, a oczów wiele zaszło łzami. Wtem
arcybiskup Bogu na poǳiękowanie do kościoła uż wiódł, gǳie duchowieństwo zanuciło
hymn i tak owo królem okrzyknięcie uroczystym aktem kościelnym się skończyło.

Gdy wszyscy do katedry ciągnęli, na wałach w tym mie scu, gǳie dwu zdra ców
świeżo stracono, stali dwa ubogo ubrani luǳie, z twarzami bladymi, smutni, przypatru ąc
się z daleka. Michnie usta złym szyderstwem drgały, Pawłek był groźno namarszczony.

— Przysięgam ci! Przysięgam! — mruczał Zaręba. — Krótka to bęǳie radość, a skoń-
czy się kąpielą krwawą. Nasza krew i niewinne pani Lukierdy pomszczoną zostanie!

Chwycił ręką garść mokre ziemi i ścisnął ą, akby z nie krew, co ą zbroczyła, chciał
wydobyć, łzami zaszły mu powieki.

— Cieszcie się i triumfu cie! — wołał. — Pomsta boża nie śpi! Szy ę dam, cześć dam,
nie a eden, wszyscy my, a pani zamordowana i bracia nasi będą zemszczeni!

Z kościoła rozchoǳiła się pieśń głośna, wesoła, a Zaręba ak nieprzytomny z szału
powtarzał ciągle:

— Będą pomszczeni!
Przecisnęli się potem nie postrzeżeni przez tłumy, wyszli za wrota, dosiedli koni

w małe szopce zostawionych i manowcami pociągnęli ku lasom.
Tegoż dnia postanowiono, że w ǳień świętych Jana i Pawła obrzęd koronacy ny odbyć

się miał w Gnieźnie, dokąd biskupi z całe Polski z echać mieli.
 
Piękny był ów ǳień  czerwca  roku, gdy wiosennego poranka niezliczonym tłu-
mem ziemian ze wszystkich polskich kra ów i z Pomorza przybyłym, okryły się nie tylko
podwórca zamkowe, wały, podwala, ale okolice, na których obozy i namioty legły niezli-
czone.

Starał się o to stróż i opiekun stare korony, Świnka, aby uroczystość, która po tak
długich latach wznowić miała pogrzebiony w krwi świętego Stanisława ma estat królew-
ski, świetną była a głośną. Zwołał więc wszystkich biskupów, którzy przybyć mogli, Jana
z Poznania, Jana Romkę z Wrocławia, Gosława z Płocka, Konrada nawet lubuskiego, a ci,
co ak krakowski i wrocławski sami się stawić nie mogli, piśmiennie oświadczyli zgodę
swo ą. Z Pomorza mnoǳy panowie, wysłańcy miast przednie szych, urzędnicy, rycerstwo
pomnażało świetną gromadę, która miała być świadkiem tych odroǳin królestwa.

— Zaprawdę — oświadczył Świnka tym, co go niebezpieczeństwy od korony od-
straszać chcieli — zaprawdę, nie o króla tu iǳie, bo każdy z nich śmiertelnym est, ale
o koronę, która być nieśmiertelną powinna.

Ta korona, która długo uta oną była w skarbcu kościoła i razem z drogim ciałem Odroǳenie
świętego Wo ciecha chroniona ako talizman święty, leżała teraz na wezgłowiu, na nowo
z kurzu otarta, w swe starodawne prostocie, grubymi obręczami złotymi przypomina ąc
wieki, gdy e niewprawna ręka, ako umiała, wykonała. Obok nie abłko królewskie na-
pełnione wewnątrz tą ziemią, które piastowania była godłem, i włócznia świętego Maury-
cego — relikwia razem i berło, i szczerbiec leżał anielski. Jak około świętości przechoǳił
lud ciekawy, gromaǳąc się i sta ąc około tych prastarych potęgi pamiątek. Minęło czasu
wiele, a obręcze te złote niczy ego nie dotknęły czoła, pył e okrywał żałobny, w ciemno-
ściach czekały na odroǳiciela.

Radość wielka rozgrzewała tłumy, a piękny, acz gorący, ǳień wiosny ze słońcem
wesołym pierwsze roku połowy przyświecał wspaniałemu obrzędowi. Duchowieństwo
z arcybiskupem musiało się naraǳać nad obrzędem, którego pamięć była zaginęła. Wer-
towano księgi, słuchano podań luǳi starych, chwytano, co gǳie inǳie przy koronac ach
się ǳiało; dobierano modlitwy, pisano formuły, szukano pieśni. Ale trud to był ochoczy
i wesoły.
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W katedrze dwa trony na stopniach podniesionych obok siebie stały okryte suknem
szkarłatnym ze złotymi bramowaniami. Naprzeciw wznosił się arcybiskupi. Ołtarz uż
gorzał światłem rzęsistym, duchowieństwo oczekiwało, gdy głosy trąb słyszeć się dały od
zamku i drogą suknem wysłaną ruszył orszak książęcy, poprzeǳany przez ochmistrzów
dworu z laskami białymi i wo ewodów z chorągwiami zwiniętymi. Za nimi w otoczeniu
dosto ników dworu swego stąpał Przemysław w sukniach szkarłatnych, w hełmie złoci-
stym, mąż w sile wieku, z licem asnym czu ąc, iż spełniał się nad nim obrzęd znaczenia
wielkiego. Owo błogosławieństwo, które ode mowało koronę następcom Szczodrego,
zażegnane zostało, pokuta była spełniona, zamordowany męczennik¹⁸⁵, podniesiony na
ołtarz, przebaczał rodowi zabó cy.

Obok księcia w sukni ze złotogłowu i białych rąbkach ak mgła prze rzystych, piękna
i wspaniała, z obliczem pańskim szła królewna, ma ąca ǳiś się stać królową. Szczęście
czyniło ą pięknie szą eszcze.

U progu stał uż Świnka i Jan, biskup poznański, oba¹⁸⁶ w szatach uroczystych gotowi
na przy ęcie księcia. Ci, pokropionego wodą święconą, wiedli przodem, gdy dwu drugich
Ryksie towarzyszyło. Na wezgłowiach przed nimi świeciły dwie korony złote.

Przy tronach stanęli urzędnicy ziemi, dworu, wo ewodowie, kasztelani, kanclerze,
dwór wszystek w szatach asnych od złota, edwabiów i purpury, z tkanin tych przepysz-
nych, których wzory przyniosły od Wschodu wo ny krzyżowe.

Zabrzmiała pieśń do Ducha Świętego, rozpoczęła się przy ołtarzu ofiara, którą sam
arcybiskup odprawiał. Prze ęty był i uniesiony duchem ku niebiosom, od których ściągnąć
chciał błogosławieństwo. Wśród pieśni, wśród dymu kaǳideł, odprawiały się błagalne
modlitwy.

Po odczytaniu ewangelii zwrócił się arcybiskup do księcia, który do ołtarza przystę-
pował dla złożenia przysięgi. Trzymano przed nim Ewangelię i krzyż. Głosem drżącym
począł przemawiać arcybiskup, lecz wzruszenie wkrótce mowę mu przerwało. Kląkł pa-
sterz, a książę legł krzyżem na ziemi, śpiewy rozlegały się znowu. Starym obycza em
kościelnym błagalne litanie śpiewano.

Gdy powstał Przemysław, niesiono ole e święte, nastąpił obrzęd namaszczenia. Po
czym w boczne kaplicy wǳiano nań szaty królewskie, sandały złociste, humerał¹⁸⁷, ma-
nipularz¹⁸⁸, kapę… Oǳież ta królewska kapłańską razem była, a przypominać miała, że
pomazaniec boży powinien był być kapłanem strzegącym prawa i sprawiedliwości, wyra-
zicielem potęgi wszechmocne na ziemi.

Poprzeǳiło to przypasanie miecza, bo użycie go było obowiązkiem mocarza ziem-
skiego, nie kapłana. Dobytym z pochew Przemysław na cztery strony świata przeszył
powietrze i do złote pochwy go schował.

Wtedy dopiero, gdy ako kapłan i rycerz boży namaszczony był i zbro ny, dosto ny
wieńca — pokląkł, a Świnka ciężką tę, twardą, wielką koronę Chrobrego włożył mu na
skronie. Leżała na głowie Pomazańca cudem, akby dla nie była ukutą. Podano w lewą
rękę abłko ziemi polskie pełne, w prawą berło, widomy znak właǳy.

Złożono ofiarę, w złocistych baryłkach wino i chleb biały, na ołtarzu. Następowała
komunia święta, do które przystępu ąc, król miecz odpasał. Wieǳiono na tron, ciągle
modlitwy odmawia ąc i śpiewa ąc.

Po obrzęǳie tym, w ten sam sposób ukoronowano królowę, a gdy obok małżonka
zasiadła na tronie, zabrzmiał hymn wszystkimi głosy nucony, potężny, wielki, ǳiękczyn-
ny. Ostatnia nuta ego rozlegała się eszcze, gdy arcybiskup zawołał:

— Król niech żywie! Niech żywie królowa!
Za nim, co żyło, wołało wtóru ąc, potrząsano rozwiniętymi chorągwiami, bito we

ǳwony i na trąbach grano. Arcybiskup z biskupami, u ąwszy króla i królową, wiedli ich
na zamek, przerzyna ąc gęsto sto ące tłumy, chcące choć spo rzeć na ukoronowanego pana
swego.

¹⁸⁵zamordowany męczennik — mowa o św. Stanisławie. [przypis edytorski]
¹⁸⁶oba — ǳiś popr.: oba . [przypis edytorski]
¹⁸⁷humerał — biała chusta pozosta ąca na ramionach kapłana podczas odprawiania mszy. [przypis edytorski]
¹⁸⁸manipularz — roǳa krótkie stuły. [przypis edytorski]
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Wśród te ciżby szczęśliwe , wrzawliwe , na pozór rozradowane , różne się ednak od-
zywały głosy. Jedni wiǳieli blaski same i spoǳiewali się szczęścia i potęgi, druǳy uż
troskali, wiǳąc w tym akby wyzwanie Boga, próbę niebezpieczną. Po kątach i zaułkach
szemrali i odgrażali się niechętni.

Długo nie wierzono, ażeby arcybiskup ważył się na krok tak wielkiego znaczenia,
rzucenie rękawicy wszystkim, co sieǳieli na ziemiach polskich, wyzwanie ich do pod-
dania się i posłuszeństwa. Niewiara ich zmieniała się w gniew i odgróżki, gdy wątpić uż
nie było można, że król ogłoszonym zostanie. Nie było ednego książęcia, który by się
tym obrażonym i zagrożonym nie uczuł. W gromadach na ten ǳień przybyłych kryli się
szpiegowie tych, co się ulękli korony. Wciskali się oni wszęǳie, patrzyli, podsłuchiwali
i bledli.

Obrzęd powagą Kościoła uświęcony siły nabierał. Przy tronie stawała edyna właǳa
w świecie, które opierano się, ale ą szanować i ulegać e musiano. Otaczało go ducho-
wieństwo, ono niosło koronę, dawało abłko, miecz przypasywało. Od ołtarza mówiąc
arcybiskup nauczał króla, iż miał królestwo pomnażać, ednoczyć, oderwane od nie-
go ziemie oǳyskać. Wyrazy te rozchoǳiły się daleko, brzmiały głośno, odbiły się we
wszystkich książęcych stolicach, poruszyły sieǳących na nich. Mieli być hołdownikami
i sługami ednego pana!

Lecz wszystkie pota emne odgróżki ciche dnia tego tonęły w chórze zwycięskim. Każ-
dy z ziemian Przemysławowych poczuwał się królem po troszę w osobie pana swo ego.
Duma i siła w nich wstępowała.

Gdy na zamku ucztować poczęto, a tłumy się zabawiały u stołów rozstawionych, ǳie-
ląc na gromadki ziemiami i powiatami, niektóre rody znacznie sze skupiły się też i zbie-
rały, aby razem zasiąść i edność swą starą przypomnieć. Resztki Zarębów i Nałęczów,
których się też dosyć znalazło, błąǳiły, nie mogąc mie sca wyszukać dla siebie. Daw-
nie si przy aciele uchoǳili od nich, powinowaci się odstrychali, ten i ów się zapierał.
Obawiano się kumać z nimi. Nie śmieli też przybyć główni sprawcy zdrady, z ramienia
ich tylko kilku wcisnęło się dla rozglądu i podsłuchu.

Stary Zebro Nałęcz i Zaręba, zwany Niechlu , którzy nie byli poszlakowani nigdy
o wspólnictwo z Michną i Pawłkiem, ale w sercu za rody swe żal wielki mieli, na boleśnie
doświadczyli tego, ak z rodem trzyma ąc, cierpieć zań przychoǳiło. Zebro tu i ówǳie
próbował przysiadać się do gromady, witany zimnym milczeniem. Niechlu a wiǳieć ni
poznawać nie chciano. Obu im, luǳiom możnym, niegdyś znaczącym, serca się ściskały.
Błąǳąc tak pośród stołów, przy których dla nich mie sca nie było, Zebro się zetknął
z Niechlu em. Dość im było w oczy sobie spo rzeć, aby się porozumieć. Stanęli milczący,
długo bo ąc się przemówić do siebie i ogląda ąc dokoła. Unikaliby i oni może od siebie,
gdyby gǳie inǳie którego z nich przy ęto.

— A co? — mruknął Zebro. — Dla nas tu uż ani ławy, ni chleba nie ma?
— Próżnośmy się tu wlekli — odparł Niechlu w boki się biorąc. — Chciałem okazać,

żem panu wierny, ale wierności me nie raǳi tu.
— Ani mo emu pokłonowi — rzekł Zebro. — Gdym się nowemu królowi chciał do

kolan zniżyć, odwrócił oczy, dobrze, że nie kopnął nogą.
Zeszli nieco na bok.
— U mo ego woza — począł Zebro — zna ǳie się chleb, mięso i beczułka. Co się Samotność

mamy dobĳać, gǳie odpycha ą.
— Mnie się zda, aby wozy zaprzęgać i do domu — odpowieǳiał Niechlu . — Lep-

szego się nie doczekamy, a i gorsze może być.
Stali ednak i przypatrywali się. Z wielkie luǳi gromady tak wyłączonym być, ni-

komu niemiło, starym, nienawykłym do tego, tym boleśnie . Obu serce krwią nabiegło.
— Nie winniśmy nic! Do ǳisia wiernym mu byłem sługą — mówił Zebro — ale

z winowa cami edno zawołanie mamy.
— Ja też — rzekł Niechlu — ǳiś mu się kłaniałem eszcze, utro, gdy żółć poruszy,

nie ręczę.
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— Mam być karan — począł Zebro — niech wiem, za co. Zemście dogoǳę, bratanka
mo ego ścięto.

— I mego stry ecznego — mruknął Niechlu .
— Chodźmyż stąd! — dokończył Zebro.
Ruszyli ledwie z mie sca, gdy przechaǳa ący się z łańcuchem i krzyżem na szyi ksiąǳ

Teodoryk, akby ich szukał, zbliżył się i pozdrowił. Przy ęli go chłodno.
— Czemu nie siadacie z drugimi? — spytał.
Odpowieǳi na to nie było, spo rzeli nań i oczy pospuszczali.
— Jeśli sumienie czyste, co ród znaczy? — dodał ksiąǳ. — ǲiś ǳień wesoły dla

wszystkich, chodźcie ze mną, mie sce zna ǳiemy.
Dosyć opornie, nie śmie ąc mu się sprzeciwiać, Zebro i Niechlu szli za nim powoli.

Lecz gǳiekolwiek mie sca dla nich napatrzył, gdy się obe rzano, ściskali się biesiadnicy
i — ławy nie stało. Szedł z nimi aż do duchowieństwa ksiąǳ Teodoryk, aby tu mię-
ǳy swymi ich posaǳić. Tu uż wyłączeni zbyt się czu ąc na widoku, akby ich palcami
ukazywano, poǳiękowali orędownikowi swemu, weszli mięǳy czelaǳie i pospieszyli do
wozów i koni. Zebro u wozu suknie z siebie świąteczne bogate ściągać kazał, zbro ę wǳiał,
konia wziął, a gdy Nałęcz toż uczynił, porozumiawszy się z sobą, z niewielkim pocztem
w lasy u echali.

— Kiedy druǳy nas nie chcą, do swoich edźmy! — zawołał Zebro z gniewem wiel-
kim.

Jechali tedy w lasy drogami znanymi, a co w podróży skarg boleśnych i wyrzekań było,
łatwo się domyśleć. Gdy późno dostali się do mie sca, w którym Michno się ukrywał, oba
uż byli rozgorączkowani.

Zaręba, wieǳąc, ak go ścigano i pochwycić chciano, na uroczysku, zwanym Barcie,
od dawna się ukrywał. Zmieniał czasem kry ówkę tę, ale na częście w nie przebywał,
bo mu się bezpieczną zdawała. Trzeba było tak wytrwałego, ak on, człowieka i prostego
obycza u tamtych czasów, aby tu móc wyżyć nie tylko wiosną i latem, ale często esienią
późną i zimą.

Wśród gęstwiny na pagórku chatę Michna, zbliżywszy się dopiero, dostrzec było
można. Sieǳiała ona prawie całkiem zakopana w ziemi, dach ą okryty darniem osłaniał.
Ten porósł był trawą i krzakami bu nymi, tak iż garbem tylko cokolwiek nad ziemią
wystawał, a nad nim dymnik z płotka gliną obmazanego od kopcia sczerniały. Zamiast
ogroǳenia, wkoło leżały kłody wielkich drzew obalonych, edne na drugich suchymi
gałęźmi i korzeniami ogromnymi posplatane z sobą. Wśród nich tarń, głogi i młode
krzewiny różne bu no się puszczały. Szopka dla koni z płotu podwó nego sklecona, a dla
ciepła gno em mięǳy nie narzuconym ohacona¹⁸⁹, nęǳnie wyglądała z pośrodka drzew
gałęzi.

Do tego zapadłego kąta Zarębowie i Nałęczowie z eżdżali się często w liczbie znaczne .
Tu się odbywały ich narady, a że mie sca w chałupie mało było, rozsiadali się na bliskie
łące, która była spasiona i stratowana.

Miał tu Zaręba i stuǳienkę wykopaną a licho ocembrowaną, i loszek, i co do prostego
życia było potrzeba. Wnĳście do ego lepianki niewygodne było, bo we drzwiach do pół
zginać się musiał każdy, a pod sobą szukać kłódki¹⁹⁰, która za próg służyła. Ciemno było
tu zawsze.

Przybywa ący huknęli naprzód trzy razy, naśladu ąc puchacza, aby ich za obcych nie
wzięto. Natychmiast wylazł z chaty człek w krótkie oǳieży, w chodakach, z głową po-
strzyżoną i przeciw nim do wrót pospieszył. Był to sługa Zaręby, niemowa, ale barǳo
roztropny i przebiegły, a do swego pana przywiązany. Nie z uroǳenia postradał mowę
i słuch miał dobry. Chłopięciem eszcze gdy był, człek akiś okrutny przez zemstę ęzyk
mu uciął, tak że bełkotał niezrozumiale.

Zaraz też odsunęła się okienniczka w niskie ścianie, przez którą światełko błysnęło
i głowa luǳka. Był to Michno sam, ciekaw, kto mu takiego dnia mógł przybyć w gościnę.
Gdy się opowieǳieli, rad barǳo naprzeciw pospieszył do progu.

¹⁸⁹ohacić (daw.) — ogacić, t . uszczelnić chałupę, by nie ulatniało się z nie ciepło. [przypis edytorski]
¹⁹⁰kłódka — tu: mała kłoda. [przypis edytorski]
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Konie powiódł niemowa do sta ni, a oni szli do chaty, w które świeciło i gǳie Michno
w łosiowym kaanie i spodniach czekał na nich.

— Czyście się zabłąkali⁈ — zawołał. — ǲiś nikogom się nie spoǳiewał, co na prę-
ǳe utro; wszyscy ciekawi po echali onego nowego króla oglądać!

— My też stamtąd wracamy — rzekł krótko Zebro.
To mówiąc, przez otwarte drzwi do izby weszli, ak loch niskie , ale barǳo przestron-

ne . Zaręba zmuszony często tu przebywać, przystroił ą, ak umiał na lepie , wo łokami¹⁹¹
powyścielał, skórami wyłożył, zbro ami obwiesił i akby na na czyście szym dworze u zie-
mianina, pięknie w nie było. Świeciła broń, tarcze, miecze i noże porozwieszane. Nie
brakło nawet gęśli na edne ścianie, bo na nie Zaręba czasem grywał. U ściany edne
gorzało prawie nigdy nie wygasa ące ognisko, przy które ǳiewczę z kosami¹⁹² długimi
teraz coś prażyło dla pana, ale obcych posłyszawszy, natychmiast się skryło.

Zebro i Niechlu , którzy tu nie bywali, choć o Barciach wieǳieli, rozpatrywali się
ciekawie i ǳiwili. Postrzegłszy to, Michno zawołał:

— Co się to wam osobliwym wyda e, że ów dworzanin stary, który u króla uż po-
winien był się podczaszostwa albo podkomorstwa dosłużyć, pod ziemią się kryć musi ak
borsuk w amie? Taka dola wiernych sług, co prawdę panom mówią.

Niechlu głową ruszył dwuznacznie.
— Nie mówcie mi, żem a na to zasłużył — dodał z gorączką, która w nim nigdy nie

wystygała, Michno. — Pokutu ę za to, żem za biedną męczennicą u mował i złego nie
mógł ścierpieć.

— Ale… ale… — odezwał się Zebro na przyzbie, która wkoło ściany obiegała, przy-
siadłszy. — Mówią luǳie, żeście wy tę panią nadto miłowali, a ona was.

Zaręba skoczył.
— Łgą¹⁹³ ak psy ci, co to szczeka ą! — krzyknął. — Szanowałem ą ako panią,

litowałem się nad nieszczęśliwą. Łgą, bo to była święta niewiasta!
Nie wznowiono o tym więce rozmowy, uspokoił się Zaręba. — Hę? — zapytał spo-

cząwszy. — Z Gniezna powracacie? Cóż? Dali mu koronę włożyć? Nie stało się nic?
— A cóż się stać mogło? — spytał Niechlu .
Zaręba się śmiał.
— Mogło się co przytrafić — rzekł szydersko. — No… raz, drugi i trzeci się nie

powiodło, a kiedyś udać się musi! Niech się cieszą, niedługo tego bęǳie!
Wtem Zebro, spluwa ąc, wtrącił:
— Zbieracie wy się na niego, odgrażacie lat siła¹⁹⁴; mnie się wiǳi, że z tego nic nie

bęǳie.
Gospodarz odwrócił się od ognia, do którego przykładał łuczywa.
— A a wam się klnę, że bęǳie! — zawołał uroczyście. — Nam samym dokonać

niełatwo było. Zdra ców się znalazło wielu, donosili mu, miał się na ostrożności. Po dro-
gach przodem wysyłali, lasy trzęśli, bez straży dobre na krok nie ruszał. Teraz, niecha
się ubezpieczy, zna ǳiemy go.

Niechlu zamruczał, że trzeba było w pomoc wziąć którego ze Ślązaków lub pomor-
skich. Zaręba się uśmiechnął.

— Zna ǳiemy lepszych niż Pomorcy i Ślązaki — rzekł. — Posiedźcie do utra, prze-
konacie się. Na utrze szy ǳień zwołało się tu siła luǳi, zobaczycie.

Zamilkł nagle, nie chcąc więce powieǳieć, na niemowę krzyknął i zabrał się gości
przy mować. W liche lepiance znalazło się więce , niż się spoǳiewać mogli. Uǳiec sarni,
miód dobry, chleb czarny, ale świeży, kaszy podostatkiem, plastr¹⁹⁵ miodu i ser na zakąskę.
Niemowa z ǳiewczyną raźno im posługiwali. Po wieczerzy wprędce pokładli się wszyscy
na słomie i skórach, a ogień tlał i świecił im przez noc całą.

Z rana kłodę doń przyrzucił niemowa i panów pobuǳił. ǲień wstał asny i piękny,
wyszli z zaduchy poǳiemne na powietrze. Zaręba spoǳiewał się dnia tego gości i bacznie
ucha nastawiał. Jakoż przed południem zaczęli nadciągać ze stron różnych Zarębowie

¹⁹¹wojłok — filc gorszego gatunku, produkowany z odpadów wełny. [przypis edytorski]
¹⁹²kosa (daw.) — warkocz. [przypis edytorski]
¹⁹³łgą — ǳiś popr. forma  os. trybu rozkazu ącego: łżą. [przypis edytorski]
¹⁹⁴siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
¹⁹⁵plastr — ǳiś popr.: plaster. [przypis edytorski]
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i Nałęcze, a nawet wielu powinowatych, co wczora w Gnieźnie byli. Przybywali posępni,
podrażnieni, gniewni. Niepokoiło ich to, że obrząd wczora szy był uroczysty, wspaniały
i tylu ziemian ze wszystkich ziem polskich zgromaǳił.

Słucha ąc opowiadań, Michno się zżymał i klął.
— Nikczemna gawiedź! — wołał. — Byle ich kto karmił i poił, sprzedaǳą się, nie

patrząc, że im dyby na cały żywot włoży. Okrzyku ą króla, cieszą się, nie pomnąc, że im
niewolę przyniesie.

Wymieniali przybywa ący tych, którzy się wprzódy Zarębom i Nałęczom obiecywali
z nimi iść, a teraz o nich słyszeć nie chcieli.

— Obe ǳiemy się i bez nich! — pocieszał się Michno.
Konni z lasów ścieżynkami różnymi napływali ciągle, wieści osobliwe przynosząc.

Większa część asobliwych była i zatrwożonych. Michno tylko śmiał się i urągał stra-
chom, a swą śmiałością innych zagrzewał. Gdy około chałupy za ciasno uż im było,
wyciągnęli na łąkę.

— Tu mało co poczekawszy — rzekł — zobaczycie kogoś, co wam męstwa doda.
Było uż z południa, wszyscy się pod drzewy pokładli i posiadali, gdy w lesie zatętniło

i zaǳwoniło.
Ci, którzy wprzódy przy echali, wszyscy się ostrożnie i po cichu wkradli, a choć zwy- Niemiec

cza był naówczas przy rzędach końskich małe ǳwonki zawieszać, żaden się na to nie
ważył. Posłyszawszy, Zaręba, adących z trzęsidłami i brzękadły, zerwał się z ziemi, akby
pewien był, że ten przybywał, na kogo oczekiwał. Jakoż po chwili wysunął się z lasu na
dużym, ciężkim koniu w rzęǳie połysku ącym, mąż wielkiego wzrostu w hełmie czar-
nym i zbroi lekkie , w którym z twarzy rozlane i obrzękłe Niemca poznali wszyscy.
Pańska postać i uzbro enie kazały się w nim akiegoś książątka domyślać. Towarzyszyło
mu kilkunastu czelaǳi, ale ci zatrzymali się u brzegu lasu. Zaręba spieszył naprzeciw
przybywa ącemu z poszanowaniem, lecz nie zbytnią uniżonością.

Nie zsiada ąc z konia, a niespoko nie trochę się rozgląda ąc po luǳiach, którzy nagle
z ziemi powstawać zaczęli, stał eźǳiec ów, ręki nie ode mu ąc od ogromnego miecza,
który mu u siodła wisiał. Oczy ego z niedowierzaniem zdały się liczyć gromadę, która za
Zarębą zbliżać się ku niemu zaczęła. Pochyliwszy się z konia, eźǳiec rozpoczął z Michnem
rozmowę.

— Cóż poczynacie? — spytał po niemiecku ponurym, grobowym głosem.
— Koronowaniu nie można było przeszkoǳić — rzekł Zaręba. — Ukoronowali go,

ha! Nie na długo!
— Nie powiodło się więc! — wtrącił Niemiec. — Wam bo się nic nie wieǳie. Mó-

wicie wiele, krzyczycie głośno, robicie mało!
Zaręba po cichu się żywo tłumaczył, tymczasem przybyły oczyma rachował tych, co

dokoła się gromaǳili.
— Niewielu was też est! — rzekł pogardliwie. — Co to za siła⁈ To garść ledwie!
— Bo tu tylko są dowódcy — odparł Michno — a nie wszystkie nasze zawołania.

Liczcie po ǳiesięć, dwaǳieścia i więce głów na edną… Ale co z tego, gdy się nie szczęści!
Siadaliśmy nań w zasaǳkach razy wiele, zawsze nam uszedł.

Niemiec popatrzał urąga ąco.
— Da cie no tylko wieǳieć mnie, gǳie go z małym pocztem przydybać można —

rzekł — a a się bez was obe dę.
Szeptali znowu po cichu. Zaręba tych, na których na więce liczył, pokazywał księciu

i przyprowaǳał. Umawiano się i spierano. Niemcowi oczy coraz goręce pałały; z niektó-
rymi, co się z nim lepie rozmówić mogli, szwargotał dłuże i poufnie . W końcu wszyscy
stali zgodni. Książę głośno zaczął sypać przyrzeczeniami łask i napęǳał, ażeby nie tracono
czasu.

Wtem z dala odezwał się krótkim, urywa ącym głosem róg w lesie. Był to znak a-
kiś umówiony, eźǳiec drgnął, konia żywo zawrócił, głową dokoła skinął na pożegnanie
i w gąszcz popęǳił. Ziemianie też żwawo pobiegli do swych koni, i wkrótce oprócz Zebra
i Niechlu a nikt na łące nie został, tak spiesznie każdy w swą stronę się wynosił.
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— Teraz — zaśmiał się Michno, powraca ąc do swe lepianki — gdy dwu Ottonów
mamy z sobą, nie u ǳie nam królik! Niech się po godach wysapią, a sprawiemy¹⁹⁶ im
lepsze od tych.
 
Ze spuszczoną głową nad stołem sto ąc, ksiąǳ Teodoryk przypatrywał się, ak na gorą-
cym wosku pisarz Tylon ogromną pieczęć wyciskał. Świeżo ona była wyrzezana z porady
Świnki arcybiskupa na większą zgryzotę innym polskim książętom, a stały na nie dokoła
słowa:

Reddidit Ipse Solus Victricia Signa Polonis.
(On sam przywrócił Polakom zwycięskie znamiona).

On i Tylon, głaǳąc bródkę swą krótko postrzyżoną, przyglądali się z uczuciami róż-
nymi te pieczęci ma estatyczne , którą po raz pierwszy zawiesić miano u pargaminu¹⁹⁷
na edwabnym sznurze.

— A co — odezwał się Tylon do zadumanego Teodoryka — a co? Nie est-że wspa-
niała? Nie ma estatyczna? Nie pańska? Nie królewska? Ma ą śląscy czarnego orła, my
białego… Już na nasze pieczęci nie lada eźǳiec na szkapie, co przystał książętom, ale
orzeł, akby cesarski! I napis piękny; nie chwaląc się, am go układał: Sigillum Praemislai
Polonorum Regis et Ducis Pomeraniae¹⁹⁸.

Polonorum położyłem nie bez myśli — z eǳą się ze złości!
Uśmiechnął się Tylon i dodał:
— Takie pieczęci u nas nie bywało ni u żadnego z panów naszych! Słowo, Czyn
— A wy się tym cieszycie — spytał Teodoryk.
— Jakże nie!
— Ja zaś… nie cieszę się — rzekł lektor, potrząsa ąc głową. — Wiecie dlaczego? Bo

a wolę moc i właǳę niż trąbę i chwalbę, wolę czyn niż słowo. Ale wyście, panie pisarzu,
mężem słowa i w moc ego wierzycie.

— Pewnie! — zawołał Tylon. — Bóg nas nauczył, że słowo się sta e ciałem i że co
ma być czynem, wprzódy myślą być musi!

Zamilkł i wraca ąc do pierwszego wesołego nastro u począł znowu:
— Niech się książątka wścieka ą! Niech się złoszczą! Niech gryzą nieprzypaciele! Który

z nich na tę pieczęć spo rzy, ciarki pó dą po nim! Polonorum na nie stoi… Sapienti sat¹⁹⁹!
Arcybiskup mnie za to w głowę pocałował!

Ręką zamachnął dokoła.
— Zagarniemy wszystko! Walka, Duma
Teodoryk smutnie się akoś uśmiechał.
— Da to Boże — odezwał się — ale mnie by się wiǳiało nie trąbić z wieży, dopóki

się nie pokona, nie ostrzegać, że się bić bęǳie, aby się miano na pieczy, nie drażnić złego
zwierza.

— Niech drżą! — krzyknął Tylon. — Victricia Signa²⁰⁰ nasze, a ak to ślicznie brzmi!
Reddidit ipse solus²⁰¹…

— Mó o cze — odparł Teodoryk. — Niekoniecznie oni na placu bo u walkę nam
wypowieǳą. Albo żeście nie słyszeli o truciźnie, co we Wrocławiu sprzątnęła tych, którzy
zawaǳali, albo nie wiecie, co Białego spotkało²⁰²?

Tylon oburzył się.
— Mamy dobrą pieczę nad panem! Oho, oho! Nie bó cie się! Luǳie go ak oka we

łbie strzegą!

¹⁹⁶sprawiemy — ǳiś popr. forma .os.lm. cz. przysz.: sprawimy. [przypis edytorski]
¹⁹⁷pargamin — ǳiś popr.: pergamin. [przypis edytorski]
¹⁹⁸Sigillum Praemislai Polonorum Regis et Ducis Pomeraniae (łac.) — Pieczęć Przemysława, Króla Polskiego

i Księcia Pomorza. [przypis edytorski]
¹⁹⁹sapienti sat (łac.) — mądremu wystarczy. [przypis edytorski]
²⁰⁰Victricia Signa (łac.) — zwycięskie znaki. [przypis edytorski]
²⁰¹Reddidit ipse solus (łac.) — on sam przywrócił. [przypis edytorski]
²⁰²Co Białego spotkało — Leszek Biały (ok. –), książę krakowski, został zamordowany w czasie z azdu

w Gąsawie. [przypis edytorski]
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Lektor zaciął usta i pomilczał.
— Tak, mie cież pieczę! — i urwawszy, dodał: — Co to a słyszę! Król pono na

zapusty²⁰³ do Rogoźna się wybiera!
— Na zapusty? Tak est — rzekł Tylon. — Słusznie mu należy, aby się rozerwał

i odetchnął i on, i dwór.
— A w Poznaniu nie może? — wtrącił Teodoryk.
Tylon usta ściągnął pociesznie w ry ek, chudą ręką przebierał po powietrzu, palcami

poruszał, niby im coś mówić nakazu ąc, czego Teodoryk zrozumieć nie mógł.
Chrząknął potem, a wiǳąc, że ksiąǳ aśnie szego oczeku e tłumaczenia, szybko mru-

czeć zaczął:
— Czyż wam, bracie Teodoryku, wam, co słyszeliście, ak trawa rośnie i co z sobą ptacy

na gałęziach rozmawia ą, wam, co wiǳicie w ciemnościach, słyszycie w milczeniu, wam
a potrzebu ę wykładać i roz aśniać, dlaczego królowi lepie będą smakować w Rogoźnie?

Ks. Teodoryk milczeniem i we rzeniem dał do zrozumienia, że bądź co bądź potrze-
bował tego tłumacza. Stary notariusz oczki zmrużył.

— O cze kochany — rzekł cicho — nie ma większego wielbiciela królowa, pani
nasza, nade mnie. Niewiasta est cnót wielkich i ma estatu potężnego, ale niewesoła! Koło
nie też smutno, cicho. Za nią wszęǳie choǳi ten ma estat e , powaga — decorum²⁰⁴!
Rozśmiać się przy nie nie goǳi, bo się namarszczy, zaśpiewać wara, bo to e godności
ubliża. Wiǳieliście wy ą kiedy inacze ak królową? Iǳie do łoża nią i wsta e w koronie.
Niewiasty w nie mało. Spo rzawszy na nią, strach święty ogarnia. Otóż, wiǳicie, bracie
Teodoryku, w końcu panu niestaremu, boć młodym się eszcze zwać może, zapragnie się
trochę swobody i człowieczeństwa!

Spuścił głowę i ręce rozstawił szeroko.
— Humanum est²⁰⁵!
— Smutna to rzecz — westchnął ksiąǳ Teodoryk. — Królowie nie ma ą czasu dla Król

siebie żyć a wesela szukać, królowanie kapłaństwem est. Kto namaszczon był, ze czło-
wieczeństwa się wyzuć powinien.

— Mie cież wy litość nad nim! — szepnął Tylon.
— Ja, a, mó o cze — odparł lektor — nie tylko litość dlań, ale miłość mam. Na

wiele rzeczy oczy przymrużam, lecz smutno mi i biedno, gdy myślę, że on musi szukać
roztargnienia w Rogoźnie! Ściągnie się tam do niego pewnie na zapust dużo ziemian
wesołych, pałki sobie pozalewa ą, poczną się swawole… Panu nie tylko w nich być, ale
patrzeć na nie nie przystało.

— Za surowi bo esteście — mruknął Tylon. — Niechby to mówił arcybiskup albo
ksiąǳ Wincenty, ale wy, co świat znacie!…

— Mó o cze — żywo wtrącił Teodoryk — mnie na ostatek nie o zabawę iǳie, ale
się… bo ę!

Notariusz rozśmiał się tak serdecznie, szeroko, iż lektor zawstyǳony się zmieszał.
— Boicie się o niego? Gǳie? Pod nosem? Na nasze ziemi? w Rogoźnie? Tam, gǳie

go na lepsi otoczą przy aciele?
— I gǳie na gorsi, bo skryci, wrogowie wcisnąć się mogą!
— No, no! — przerwał Tylon znowu z miłością wielką przypatru ący się swe pieczęci.

— Słyszemy od lat wielu o tych Zarębach i Nałęczach, ale to gwar pusty. Porozłaziło się
to po świecie, nie ma ich i znaku. Ci, co w domu zostali, do łask się wprasza ą. Strachów
sobie z tego próżnych czynić nie trzeba!

— Niech i tak bęǳie — rzekł Teodoryk. — Zawsze wolałbym zapusty w Poznaniu
niż w Rogoźnie.

— Na wielki post powróci z nami śpiewać żale do Poznania.
Tylon, zamknąwszy tym niemiłą mu rozmowę, dodał pieczęć podnosząc:
— Patrzcie no, o cze mó , ak rozumnym był śp. Bolesław kaliski, dobroǳie nasz,

gdy Judeom przywile nadał²⁰⁶, aby mieli u nas opiekę i bezpieczeństwo! A kto by nam tu
teraz taką pieczęć wyrzezał, gdyby nie było Samuela, syna Judy! Kto nam pieniąǳe bĳe?

²⁰³zapusty — ostatnie dni karnawału. [przypis edytorski]
²⁰⁴decorum (daw.) — stosowność. [przypis edytorski]
²⁰⁵humanum est (łac.) — est rzeczą luǳką. [przypis edytorski]
²⁰⁶Judeom przywilej nadał — w . [przypis edytorski]
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Też Judeus! Kto kle noty oprawia? Kto grzywien pożycza? Kto drogie bisiory przywozi?
Luǳie rozumni są i do wszystkiego!

Na te pochwały skrzywił się lektor.
— Jednak — rzekł — ksiąǳ pasterz nasz gnieźnieński rozumnie także uczynił, gdy

na synoǳie, ak po innych kra ach się woǳi, nakazał spiczaste głowy nakrycia i kółka
czerwone nosić na piersiach.

Stary Tylon spuścił głowę, nie śmie ąc przeczyć, że ustawa synodu dobrą być musiała.
ǲiało się to w pierwszych dniach lutego. Jak Teodoryk mówił, w istocie król wybierał

się na łowy w lasy pod Rogoźno, kilka dni zamierza ąc w miasteczku tym spęǳić na
spoczynku i zabawie.

Im ostrze sze były posty ówczesne, tym mięsopust²⁰⁷ szumnie obchoǳono adłem
i napo em, nieraz pieśniami i skokami, które nagle Popielec przerywał smutnym pieniem
pobożnym o męce Zbawiciela. Na zamku w Poznaniu, ak mówił Tylon, królowa nie
barǳo dawała szaleć, nawet w zapusty. Pani była surowa i o godność swą asobliwa
wielce, szumne rozpasane wesołości nie lubiła nigdy. Dość było, by na króla spo rzała,
wnet Przemysław, gdyby na barǳie rozochocony, poważniał i chmurzył się. Nic też dla
dworu królewskiego ǳiwnego w tym nie było, iż chciał z zamku z echać nieco i w gronie
wesołych towarzyszów odpocząć, pośmiać się, dobre użyć myśli.

Królowa, choć niezbyt lubiła te mężowskie wycieczki, wzbraniać ich panu swemu
nie śmiała. Obiecywała się z rychłym powrotem. Zostawała naówczas na zamku sama
z surowo trzymanym dworem i córeczką podrasta ącą. Szyła na krosnach, kazała sobie
czytać kapelanowi lub patrzała na ǳiecięce zabawy młode Ryksy.

Właśnie orszak królewski z zamku miał wyciągać, a królowa przypatrywała mu się nie
wiǳiana. Na twarzach towarzyszyć ma ących panu łowców, dworzan, czelaǳi widać było
radość, akby się z niewoli wyrywali. Tłumili ą tylko obawia ąc się, by e surowa pani
nie postrzegła. Bystre e oko dobrze rozeznawało wszystko i czytało w twarzach luǳi.

Smutną się stała, gdy u rzała w końcu wychoǳącego króla, który na koń miał siadać
równie rozweselony i śmie ący się, ak ci, co go otaczali. Domyśliła się, przeczuła, co się
w duszach tych luǳi i małżonka e ǳiało. Było im tu za ciasno, ani wykrzyknąć, ni
huknąć, ni poszaleć, ni napić się zbytnio nie było wolno. Tam mogli sobie cugle puścić
swobodnie.

Król uśmiechał się, rozprawiał żywo, o dosto eństwie swym zapominał. Wiǳiany tak
z dala całkiem innym był człowiekiem niż ten, którego ona z bliska znała. Wydał się e
niemal politowania godnym. Miała mu za złe, że na chwilę zapomniał się, był… człowie-
kiem tylko. Na myśl e przyszły Mina, Lukierda i stare młodości ǳie e — wszystko, co
e o nim opowiadano. Westchnęła i zapuściła na okno zasłonę.

Z wesołymi, choć tłumionymi, uśmiechy wyciągali myśliwi, oǳywały się trąbki, psy Pies, Omen
poszczekiwały radośnie, konie raźno biły kopytami o zamarzłą ziemię i prychały. Z psiarni
tylko, w które reszta sobak była zamknięta, w te że chwili odezwał się głos złowrogi. Pies
eden zawył żałośnie, za nim reszta uwięzionych poczęła przeraźliwie zawoǳić i właśnie,
gdy król bramy pomĳał, wycie ich rozległo się w podwórcach. A choć czeladź, psiarze
i psiarki pobiegli chłostać, ogary wyły długo, a ich żałosne ęki echem boleści i trwogi
odbiły się w sercu królowe .

Cicho i pusto było dni następnych na groǳie. Tyǳień przeszło minął tak w akimś
milczeniu złowrogim, a król nie powracał eszcze. Ci, co od niego do Poznania przybyli,
opowiadali, iż się zatrzymał w Rogoźnie na gródku, chwaląc się, że im tam wesoło było,
że co wieczora w bród miodów dawano, ziemianie z niewiastami swymi przybywali i plą-
sano a śpiewano i radowano się. Król też miał być wesół, ak rzadko, żartował, rozmawiał
i łaskami obsypywał. Kto mógł, znikał z Poznania i uchoǳił na mięsopust do Rogoźna,
aby się tam zabawić z drugimi. Pod różnymi pozorami wymykali się tam luǳie.

— Jeszcześmy, ak nastała nowa pani, nigdy takich zapust nie mieli! — chwalili się
dworzanie.

Królowa niespoko na trochę słała na zwiady, niemile słysząc o tych zabawach w Ro-
goźnie.

²⁰⁷mięsopust (daw.) — karnawał bądź ego trzy ostatnie dni. [przypis edytorski]
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Na drugi ǳień po święte Dorocie z rana tak eszcze na zamku cicho było, ak dni
poprzednich. Tylon w swe izdebce na wosku wyciskał coraz nowe pieczęcie. Ksiąǳ Teo-
doryk, który pozostał w Poznaniu, choǳił na służbę do królowe , tęskniąc za panem,
niepoko ąc się o niego. Kanclerz Wincenty, ma ąc wiele na swe głowie, dopominał się
powrotu króla. ǲień tak upłynął cały, cicho, głucho, bez wieści o nim.

Wrota uż zawierać miano, gdy do nich dopadł człek konno, na zzia ane szkapie i, Strach
rzuciwszy ą pierwszemu, którego spotkał, pędem pobiegł do biskupa. Tego nie znalazłszy
w domu, bo do Trzemeszna z echał, wpadł ak oszalały do kanclerza. Ksiąǳ Wincenty
właśnie wieczorne odmawiał pacierze, w kominie się trochę przygasłego ognia żarzyło
i wchoǳącego wziął za chłopca swego. Stękanie akieś usłyszawszy, dopiero zbliżył się
do sto ącego przy progu. Człowiek blady, przerażony, niemy, któremu wargi dygotały,
z włosem rozczochranym stał przed nim, żywy obraz przerażenia i boleści.

Kanclerz, u rzawszy go, wykrzyknął:
— Człecze, co ci est⁈
Nie mogąc mówić, ryknął zapytany płaczem wielkim, oczy sobie zakrył i padł na

kolana.
Strach ogarnął kanclerza.
— Człecze, na Boga! Co ci est? — powtórzył.
Ale eszcze usta ego prócz ęku nic wydać nie mogły.
Wtem drzwi się rozwarły szeroko i ksiąǳ Teodoryk, który konia porzuconego u wrót

poznał, iż należał do ednego z tych, co z panem byli w Rogoźnie, wbiegł, a klęczącego
i zachoǳącego się od płaczu postrzegłszy, wykrzyknął:

— Boże wielki! Mów, co się stało? Tyś z Rogoźna!
Z ust nareście wyrwało się posłańcowi:
— Król zabit!
Jednym ękiem oba duchowni odpowieǳieli. Długo potrzeba było rzeźwić i uspoka ać

człowieka, nim mógł zacząć opowiadać:
„O, nieszczęśliwa goǳina! nieszczęśliwa goǳina! Brandeburczyków dwu, Zarębowie

i Nałęcze, gdy pan i wszyscy po długich godach spali snem twardym, nad rankiem na
bezbronnych nas napadli. Zrobiła się wrzawa okrutna. Jam posłyszawszy ą, zerwał się
i biegł ku panu na pół nagi, kord tylko pochwyciwszy. Ale za zgra ą Sasów i tych łotrów
uż docisnąć się nie było można. Króla wywlekli, ciągnęli, naigrawa ąc się i bĳąc. On
z tymi, co przy nim byli, ak lew się bronił. Padło łotrów dosyć trupem. Patrzałem, ak
Nałęcza Pawłka ciął w głowę, aż runął i wyzionął ducha.

Gdym, mieczem toru ąc sobie drogę, przeciskał się do niego, zobaczyłem, ak krwią
opłynąwszy cały, zachwiał się i upadł na ziemię. Sasy go zaraz, wrzeszcząc, pochwycili. Nie
wiem uż, co się ze mną ǳiało ani akom a, choć poraniony, mógł z duszą u ść od nich.

Wyciągnęli go uż omdlałego, woła ąc i ciesząc się, w podwórko — w koszuli całe
zbroczone i pocięte . Nuż go na koń saǳać a wiązać, ale się biedny pan na nim uż
utrzymać nie mógł i padał z niego. Co go wciągną, to ak trup się śliźnie i — leci. Życie
w nim było eszcze przecie, ęki słyszałem. Podnieśli go na wóz lada aki, chcąc na nim
uwieźć Brandeburczyki, ale i z wozu się obalił. Dopiero, nakłuwszy eszcze, porzucili.

Jam się przeǳierał chcąc tam paść, gǳie i on, gdy patrzę, Michno Zaręba stoi nad Morderstwo, Zemsta
nim, nogę mu na piersi postawił i chyli się doń.

— Jeszcze byś żył! — zaryczał mu nad uchem.
— Weźcie mnie! Ratu cie! — odezwał się król, głosu dobywa ąc słabego. Nie wieǳiał

snadź²⁰⁸, do kogo mówił. — Weźcie, a na łoże zanieście… życie powróci!
Posłyszawszy to, Michno nagle podniósł miecz w górę i oburącz go wraził w piersi,

przybĳa ąc do ziemi, a nad uchem mu krzyknął: „Lukierda!”
Kanclerz i ksiąǳ Teodoryk ręce załamali. Stało się milczenie straszne, posłaniec na

ziemi legł i wił się, a płakał.
Tak skończył król ów siedmiomiesięczny, po którym płakali wszyscy. Lud wiǳiał

w tym zgonie ego pomstę bożą za zgon niewinne Lukierdy²⁰⁹.

²⁰⁸snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
²⁰⁹Opowiada Długosz za innymi, że rody Zarębów i Nałęczów za uǳiał w tym zabó stwie długo pozbawione

były prawa noszenia sukni szkarłatnych i stawania przy popisach rycerstwa w osobnych szykach. Zda e się to
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ednak być późnie stworzoną legendą lub stosu e do akie ś gałęzi roǳin tych, gdyż wprędce potem Nałęczów
wiǳimy na wysokich dosto eństwach, nawet w Wielkie Polsce. [przypis autorski]
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