


 

 

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

WOJCIECH DEMBOŁĘCKI

Pamiętniki o Lisowczykach czyli prze-
wagi Elearów polskich
(. –)
 .     , ¹
(          )

Jaśnie Wielmożnemu Panu a Panu
jego mości

Panu Adamowi Sanǳiwujowi
z Czarnkowa

Czarnkowskiemu,
wojewoǳie łęczyckiemu,

wielkopolskiemu, pyzdrskiemu, wolpińskiemu etc. etc. staroście,
panu a patronowi swemu miłościwemu.

Jawno widoma rzecz est, aśnie wielmożny panie, ako wszelkie rzeczy, tak na piętrze
niebieskim cudownie zawieszone, ako i po ziemskim okrągu przeǳiwnie rozporząǳo-
ne, według napominania Dawida² świętego chwalą i błogosławią stwórcę wszechmoc-
nie samowładnego. Jednakże rozumnie go i z rozsądnym uważaniem dobroǳie stw ego
chwalić — samemu aniołowi na niebie, a człeku na tym świecie ( ako zwierciadłu wszech
przymiotów boskich na wyobrażenie ego ś. stworzonemu) właśnie³ przynależy. Iż tedy
ako różne są dobroǳie stwa pańskie, tak mu też różne ǳiękochwały⁴ luǳkie należą —
rzecz chrześcĳańska est, wszelkim sposobem o to się starać i drugich do tego zacią-
gać, aby żadne dobroǳie stwo ego bez osobliwych ǳięk osierociałe nie zostało. Zaczem
uważa ąc, iż dobroǳie stwo boskie, ze zwycięstw cnemu narodowi naszemu polskiemu,
po różnych krainach świata, z łaski ego ś. częstokroć albo racze prawie zawsze pozwo-
lone, a ma ące być według Psalmu , a na ostatek i rozumu samego świadectwa, mięǳy
zacnie sze miłosierǳia boskie poczytane — nie ma pospolitym obycza em takie od nie-
których luǳi wǳięczności, a zatem i ǳiękochwały Panu Bogu ako insze; domyślam
się z gorących próśb wszystkich prawie różnych stanów luǳi (z kimkolwiek mi się po
ostatnim teraz wróceniu z cesarskie ⁵ mówić trafiło), o pokazanie światu dobroǳie stw
boskich w przeǳiwnych odwagach Elearom⁶ polskim na cesarskie pozwoleniu — iż
podobno ten defekt chwały Boże za takie zwycięstwa na więce z niewiadomości ich po-
choǳi. Dla tego krótko ǳieła ich odważne, acz niektóre pod niepewnymi czasy⁷, ako

¹franciszkana — ǳiś popr. forma D.lp: anciszkanina. [przypis edytorski]
²Dawid (bibl.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez arcykapłana Samuela,

na króla Izraela, ma ącego zastąpić Saula (Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go
Filistynów, zwycięża ąc walkę z Goliatem (Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym
z nich był król Salomon, ego następca (Krl ,). [przypis edytorski]

³właśnie (daw.) — we właściwy sposób. [przypis edytorski]
⁴ǳiękochwały — poǳiękowania i chwała. [przypis edytorski]
⁵cesarskiej — w domyśle: służby. [przypis edytorski]
⁶elearzy — odǳiały lekkie , nieregularne azdy, służące głównie do rozpoznania; także: doborowi harcow-

nicy. [przypis edytorski]
⁷pod niepewnymi czasy — autor przyzna e się do niedokładne chronologii, dale tłumacząc ą zagubieniem

ǳiennika. [przypis edytorski]
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mogło być po zgubieniu w górach śląskich wiernego diariusza⁸, z same tylko pamięci
tu zgromaǳił: aby mi wszelki człowiek uważny pomógł w nich Pana Boga, hetmana
i woǳa naszego, chwalić; a nadto wszelki, do takichże odwag sposobny, nieśmiertelną
przed Bogiem i ludźmi szatę żarliwości, o krzywdę ego i despekt⁹ kościoła świętego, co
pręǳe ako i oni wǳiewał. Wiǳąc tedy, w w. m.¹⁰ moim aśnie wielmożnym panie, toż
łaski Boże nad Elearami polskimi nad inszych uważanie, nikomu inszemu zdało mi się tę
błahą pracą mo ę¹¹, edno samemu w. m. memu aśnie wielmożnemu panu a patronowi
ofiarować. Przeto proszę, abyś w. m. mó aśnie wielmożny pan i patron na sam afekt mó
we rzawszy, to liche onego oświadczenie łaskawym okiem raczył przy ąć; a mnie samego
w łasce swe chowa ąc, na każdym placu¹², wszech uważanych raczył mi tą książką pomóc
wzywać do chwalenia Pana Boga, niemnie wszechmocnego ako i miłosiernego w tych
to Elearach polskich, którzy w. m. memu aśnie wielmożnemu panu, spólnie¹³ ze mną,
wszelkich pobożnych zamysłów przy długowiecznym zdrowiu uprze mie życzą.

Dan¹⁴ w Poznaniu w lutym .

W. m. mego jaśnie wielmożnego pana a patrona służebny Bogomodlca¹⁵
Ks. Wo ciech Dembołęcki, z Konojad Franciszkan¹⁶, a tychże Elearów polskich na cesarskiej
kapelan.

¹⁷ .  
Górolotne ǳieła ludu rycerskiego
Niegdy przez sławnego męża Lisowskiego¹⁸
W krainach moskiewskich naprzód zebranego
Na posługę cnego Zygmunta trzeciego¹⁹

Króla polskiego

Trudno wszystkie liczyć: bo za Bożą mocą,
Choć po śmierci ego nowych głów pomocą,
Przeǳiwne ich męstwa po świecie się toczą;
Bo gǳiekolwiek eno²⁰ przeciwnika zoczą²¹,

Bieżą dniem, nocą.

Położywszy wrogów ako grad konopie,
Wołgę pomąciwszy, bieżą o swe kopie

⁸diariusz (z łac.) — ǳiennik. [przypis edytorski]
⁹despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]

¹⁰w. m. — wielce miłościwym. [przypis edytorski]
¹¹pracą moję — ǳiś popr. forma B.lp: pracę mo ą. [przypis edytorski]
¹²plac — tu: mie sce. [przypis edytorski]
¹³spólnie — ǳiś popr.: wspólnie. [przypis edytorski]
¹⁴dan (daw.) — nadany. [przypis edytorski]
¹⁵służebny Bogomodlca — osoba służąca komuś swo ą modlitwą do Boga. [przypis edytorski]
¹⁶Franciszkan — ǳiś popr.: anciszkanin. [przypis edytorski]
¹⁷summariusz (daw., z łac. summa, t . „całość”) — streszczenie. [przypis edytorski]
¹⁸Lissowski, Aleksander (ok. /–) — pułkownik, uczestnik dymitriady, t . rosy skie wo ny domo-

we spowodowane próbą osaǳenia na tronie Dymitra Samozwańca, twórca i dowódca lisowczyków. [przypis
edytorski]

¹⁹Zygmunt III Waza (–) — król Polski, król Szwec i; opowiadał się za kontrreformac ą. W 
został królem Polski. W  przy ął ǳieǳiczną koronę Szwec i, ednak z powodu złamania umowy korona-
cy ne ze szweǳkimi luteranami zawiązała się tam antykatolicka konfederac a, która pokonała w bitwie siły
ekspedycy ne Zygmunta; wziętego do niewoli zmuszono do ustępstw i w  zdetronizowano. W  poparł
Dymitra Samozwańca II i wszczął wo nę z Ros ą, ako wyprawę krzyżową przeciwko prawosławiu, pobłogosła-
wioną przez papieża Pawła V; wobec niepowoǳeń wo ennych bo arzy zdetronizowali cara Wasyla IV Szu skiego
i zawarli układ, zgodnie z którym syn Zygmunta, -letni królewicz Władysław, zostanie koronowany na ca-
ra, według obrządku prawosławnego i z gwaranc ą wolności wyznawania religii prawosławne ; Zygmunt chciał
ednak samoǳielnie ob ąć tron moskiewski bez żadnych warunków wstępnych; po dwóch latach od zdobycia
Moskwy wo ska polskie, pozbawione odsieczy, zostały wyparte. [przypis edytorski]

²⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²¹zoczyć (daw.) — zobaczyć. [przypis edytorski]
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Przez Niestr²², Ren i Duna po całe Europie.
Nikt się nie osieǳiał w na większym okopie,

Padli ak snopie²³.

Owo zgoła każdy namieśnik²⁴ obrany
Cnego Lisowskiego, pułkownik nazwany,
Słusznie się zdać może od Boga podany,
Bronić wiary święte , a mniemane pany,

Gromić pogany.

Bo żaden nie zaspał cne przymnażać sławy,
I zdobić zwycięstwy²⁵ pułkownicze ławy;
Przeto niebu awno, iż wo ennik prawy
Z tych to bohaterów każdy, a ich sprawy

Świadczy świat krwawy.

Stąd i pióro mo e krótko mĳa dawne
Męstwa tego wo ska, cne o czyźnie awne;
Gdyż trudno wyliczać ǳielnomężnie sprawne,
Ufam, iżby były aż nazbyt zabawne²⁶,

Bo barǳo sławne.

Ale dostatecznie piszę teraźnie sze,
Świadek oczywisty ǳieła niepomnie sze,
Przewagi i męstwa tych luǳi zacnie sze;
Aby kra e, drogi i czasy trudnie sze

Były znacznie sze.

Tu się pokazu e, ako świat szacu e
Męstwo tego wo ska, aż w sobie nie czu e
Wszystka Rzesza²⁷ dusze; bo choć zdrady ku e,
To wo sko u rzawszy, że się w tym nie czu e,

Mężnie ślubu e.

Padła na Szląsk²⁸, Czechy, okrutna mania,
Ale w większym strachu była Frankonia,
Nuż pot ogro cowy puściła Hass a²⁹,
Padła ak w ogro cu na wznak Alzac a³⁰,

I Biponc a³¹.

Co większa, iż nagle konało Falsgrafstwo³²,
Więc i wpół omdlało Wirtemberskie państwo³³,

²²Niestr — ǳiś popr.: Dniestr. [przypis edytorski]
²³snopie — ǳiś popr.: snopy. [przypis edytorski]
²⁴namieśnik — ǳiś: namiestnik. Tu w sensie: osoba pełniąca tę samą funkc ę co Lisowski po ego śmierci.

[przypis edytorski]
²⁵zwycięstwy — ǳiś popr. forma D.lm: zwycięstwami. [przypis edytorski]
²⁶zabawne — tu prawdop.: zapewnia ące za ęcie. [przypis edytorski]
²⁷Rzesza — hist. określenie państwa niemieckiego, przedstawia ące e ako edność złożoną z mnie szych

tworów politycznych. [przypis edytorski]
²⁸Szląsk — ǳiś popr.: Śląsk. [przypis edytorski]
²⁹Hassja — właśc. Hes a, kra związkowy Niemiec, obecnie ego stolicą est Wiesbaden. [przypis edytorski]
³⁰Alzacja — kraina historyczna nad Renem, w czasach opisywanych w utworze należąca do Niemiec, w 

przekazana Franc i. [przypis edytorski]
³¹Biponcja — prawdop. zapisana po łacinie nazwa niem. miasta Zweibrücken, położonego w Nadrenii-Pa-

latynacie. [przypis edytorski]
³²Falsgrafstwo — Palatynat, państwo wchoǳące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego, istnie ące od

średniowiecza do r. . obecnie est to część kra u związkowego Nadrenia-Palatynat. [przypis edytorski]
³³Wirtembergia — wówczas protestanckie państwo w południowo-zachodnie części Niemiec. [przypis edy-

torski]
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Owe , owe !³⁴ śpiewa Durlaskie³⁵ pogaństwo,
Spir³⁶ i Wormac a³⁷ odda ą poddaństwo;

A to hulta stwo,

Co z Mansfeldem³⁸ było, w góry poskoczyło,
Wszakże mu się i tam nieźle wygoǳiło³⁹;
A to, co z Branswikiem w stronę wyboczyło,
Co żywo, ak mogło, z zdrowiem uchoǳiło,

Bo duszno było.

A Lotaryngia patrzy, co tu bęǳie,
Wiǳąc, że ich pełno po e górach wszęǳie,
Niderland z Anglią wiǳąc, iż się wieǳie,
Piszą do swych, iż uż Frydrych⁴⁰ nie przy eǳie,

Panem nie bęǳie.

Zgoła krótko mówiąc, co żywo, pytało,
Kry ąc się po amach, co by się to stało?
Co za lud, że się go nigdy nie widało⁴¹,
Skąd przyszedł, że mu się świat burzyć dostało?

Ach, co się stało!

O tym kto chce wieǳieć, niecha się usaǳi
To wszystko przeczytać, bo się tu poraǳi,
Iż z odwag tych luǳi uznać nie zawaǳi,
Że ten lud rycerski sam Pan Bóg prowaǳi,

I o nich raǳi.

Co Ewangelie dobrze oświadczały,
Które nam w nieǳiele zawsze przypadały,
Gdyż to, co się z nami ǳiało opiewały,
I ak Żydom manna z nieba nam padały,

Przez czas niemały.

Skąd obacz, iż to uż nie Lisowczykowie,
Ani też, choćbym chciał rzec, Stro nowczykowie⁴²,
Alebym rzekł, iż są Machabe czykowie⁴³
Nowego zakonu⁴⁴, bo wszystek świat powie,

Iż ci mężowie

³⁴Owej, owej! — okrzyk wyraża ący żal. [przypis edytorski]
³⁵Durlach — wówczas miasto w Niemczech, ǳiś ǳielnica miasta Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. [przy-

pis edytorski]
³⁶Spira (niem. Speyer) — miasto w Niemczech, położone nad Renem, obecnie w kra u związkowym Nad-

renia-Palatynat. [przypis edytorski]
³⁷Wormacja ((niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.

[przypis edytorski]
³⁸vonMansfeld, Ernst — właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
³⁹wygoǳić (daw.) — spełnić czy eś życzenia a. wymagania (tu użyte ironicznie). [przypis edytorski]
⁴⁰Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁴¹widać — ǳiś: widywać. [przypis edytorski]
⁴²Strojnowczykowie — żołnierze pozosta ący pod komendą Stanisława Stor nowskiego, zmarłego w 

pułkownika lisowczyków. [przypis edytorski]
⁴³Machabejczycy a. Machabeusze — ude ski ród kapłański, który w  p.n.e. zainic ował powstanie prze-

ciw właǳy Seleucydów i stanął na ego czele; po zwycięstwie niezależnym państwem żydowskim rząǳiła ich
dynastia, zw. dynastią Machabeuszy (do  p.n.e.). [przypis edytorski]

⁴⁴nowy zakon — Nowy Testament. [przypis edytorski]
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Szuka ą po świecie ziemie obiecane ,
Przez morza i puszcze, mordu ąc pogany,
San Bóg ich hetmanem, sam panem nad pany,
A oni lud ego i emu oddany,

On sam ich ściany⁴⁵.

Przeto Bogu w Tró cy święte edynemu
Na cześć i na chwałę, a przy tym wszelkiemu,
Jako się co ǳiało, rycerstwu polskiemu
Na pociechę piszę, czyniąc chęci cnemu

Ludu młodemu.

Oczywisty⁴⁶ świadek,
Ks. Wo ciech Dembołęcki ,

z Konojad Franciszkan⁴⁷, z rozkazu O. Ś.⁴⁸ kapelan Elearów polskich.

 .      -  

Miłosierǳie boskie w zaciągnieniu Elearów na obronę kościoła ś. przeciw kacerzom⁴⁹,
boskim i cesarskim rebelizantom. Skutki kacerstwa. Jako cesarza obiegli. Ucisk cesarski,
świątobliwość cesarska, edyna potucha⁵⁰ cesarska. Przyczyny dlaczego by Pan Bóg tak
wiele kacerzów⁵¹ dopuścił. Cierpliwość, niegdy chwały, a niegdy nagany godna.

Sto ąc na niepochybne prawǳie słów Bożych, iż bez Niego nic nie możemy, Jemu
samemu w Tró cy ś. edynemu naprzód przyczytać się musi przeǳiwna opatrzność ego,
i uznana być wszechmocność ręki ego nad kościołem ś. katolickim. Dla którego aby
bramy piekielne przeciw niemu nie przemogły, sam Elearów polskich serca do siebie
pociągnąwszy, ich przeciwka nieprzy aciołom wiary ś. obrócił, męstwa dodał, szczęściem
błogosławił, i sam im hetmanił.

Gdy albowiem w bu noszczęsnych kra ach cesarskich, niebaczni poddani ego, adem
wieloróżnych herezy zarażeni, i nimi ako truciznami nadęci, zapuchłe oczy ma ąc do
obaczenia prawdy, naprzód na kościół ś. katolicki bluźnierskie usta swo e wywarli, a po-
tem tych obecnych lat i na własnego pana swego, cesarza chrześcĳańskiego Ferdynanda
II⁵², samą świątobliwością nad insze nieszczęśliwego, (gdyż według Pawła ś. wszelki po-
bożnie w Chrystusie ży ący, przenaśladowanie mieć musi) zbro nowo enną rękę podnieśli,
emu wiernych katolików z zamku praskiego na pański despekt⁵³ oknem powyrzucali⁵⁴,
i na ostatek przeklęci dla ufności w samych sobie, zbro ach, fortecach, i fortelach swo-
ich, tak wysoko w zaczęte rebelii postąpili, iż mniemanych panów sobie naobierawszy,
pod ochroną ich kościoły katolikom gwałtem brali, ciała wiernych z grobów dobywali,
relikwie świętych Bożych palili, na ołtarzach blużnierstwy swymi gniew Boży na naród
luǳki wzbuǳali, obrazy świętych, a na ostatek i krucyfiksy deptali, kielichy, krzyże,

⁴⁵ściany — tu chyba w znaczeniu: mury obronne. [przypis edytorski]
⁴⁶oczywisty — tu: naoczny. [przypis edytorski]
⁴⁷Franciszkan — ǳiś popr.: anciszkanin. [przypis edytorski]
⁴⁸O. Ś. — O ca Świętego. [przypis edytorski]
⁴⁹kacerz (daw.) — heretyk. [przypis edytorski]
⁵⁰potucha — ǳiś: otucha, naǳie a. [przypis edytorski]
⁵¹kacerz (daw.) — heretyk. [przypis edytorski]
⁵²Ferdynand II Habsburg (–) — król Czech i Węgier, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wy-

znawca katolicyzmu. [przypis edytorski]
⁵³despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]
⁵⁴oknem powyrzucali — mowa o tzw. drugie defenestrac i praskie ;  ma a  – z okna Zamku Królew-

skiego na Hradczanach wyrzucono cesarskich namiestników (Jarosława Borzitę z Martinic i Wilhelma Slavatę)
oraz sekretarza Fabriciusa. Powód stanowiła antyprotestancka polityka cesarza Macie a. Wydarzenie to uzna e
się za początek wo ny trzyǳiestoletnie . [przypis edytorski]
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i insze srebra kościelne wiecznymi czasy na chwałę Bożą oddane, na pieniąǳe przera-
biali, ǳwony na ǳiała przelewali, kapłany i zakonniki męczyli, panienki zakonne Bo-
gu poślubione gwałcili, i wszelkie katoliki według różnych inwency szatańskich trapili
i przenaśladowali.

Którymi i inszymi podobnymi skutkami niewiar swoich (według przyroǳenia⁵⁵ grze-
chu, który gniew Boży porusza ąc, drugie zaciąga dla prędsze pomsty Boże ) rozruchani,
w roku pańskim , niesłychaną luǳką potęgą z pomienionymi pany swymi mniema-
nymi, to est: Niemcy z Frydrychem⁵⁶ Falsgrafem Palatynem Renu, a Węgrowie z Beth-
lem Gaborem⁵⁷ wo ewodą siedmiogroǳkim od Czechów⁵⁸ na ratunek wezwanym, pod
Wiedeń przyszli dobywać pomazańca Bożego, którego przedtem za cesarza i pana swego
obrawszy, emu przysięgali. O ak straszna rzecz była patrzeć wtenczas z wiedeńskich mu-
rów, tak na arcy zbro ną potęgę Czechów, Morawców, Rakuzan⁵⁹, Szlęzaków⁶⁰ i wszyst-
kie prawie rzesze (choć cicho) tratu ące pod opieką Frydrycha bałwannego króla cze-
skiego w ogroǳie cesarskim, gǳie więc lwy i insze bestie chowywał, wykrzyku ących;
ako i na niezliczone węgierskie mrowie pod tytułem Bethlemgaborowym⁶¹ po polach
wiedeńskich biega ące. O ako brzydko było słuchać niebezpiecznych o zdradę wnętrzną
przegróżek samychże Wiedeńczyków. O ako żałosna rzecz patrzyć na niewinnego cesarza
chrześcĳańskiego, zewsząd utrapionego, na męczeńską koronę gotowego, ale same się
tylko klęski kościoła Bożego, a tym większego katolictwa przenaśladowania bo ącego.
O ako do serca przenikały głosy wielu biskupów i inszych niezlicznych kapłanów, którzy
z różnych mie sc zbiegały się współ umrzeć z pomazańcem Bożym, a wiǳąc ono według
Dawida ś. zgrzyta ące pogaństwo i narody próżnomyślne około sto ące z swymi królami
szczeroziemskimi i książęty współzgromaǳonymi przeciw Panu Bogu i przeciw poma-
zańcowi ego, wołali, nie wychoǳąc z kościołów, do właǳce⁶² wo sk wszystkich: Excita
Domine potentiam tuam, et veni ut salvos facias nos⁶³ . Wzbudź Panie moc two ę, a przydź
abyś nas wybawił.

W takim utrapieniu wiǳąc cesarza chrześcĳańskiego w Wiedniu z ostatkiem kato-
lików mięǳy wnętrznymi⁶⁴ zdra cami zawartego, kto by był nazwał Wiedeń Bethulią⁶⁵,
cesarza Danielem⁶⁶ mięǳy lwami, a ego wiernych gromadkę Zuzanną⁶⁷ mięǳy dwo-
ma w zawzięte niecnocie starcami, Frydrychem⁶⁸ i Bethlem Gaborem⁶⁹, niewiele by był
tytułów słuszności pochybił, gdyż ratunku, prócz od Boga cudownego, nizkąd⁷⁰ nie było.

To tylko samo naǳie ę poniekąd czyniło, iż przyszedłszy pod Wiedeń, w tym się
ogroǳie obozem położyli, gǳie pospolicie cesarze lwy i insze rzadko widane bestie dla

⁵⁵przyroǳenie — tu: natura. [przypis edytorski]
⁵⁶Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁵⁷Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-
winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]

⁵⁸od Czechów — ǳiś: przez Czechów. [przypis edytorski]
⁵⁹Rakuzanie (daw.) — Austriacy. [przypis edytorski]
⁶⁰Szlęzak — ǳiś popr.: Ślązak. [przypis edytorski]
⁶¹Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-

winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]
⁶²do właǳce — ǳiś popr. forma D.lp: do władcy. [przypis edytorski]
⁶³Excita Domine potentiam tuam, et veni ut salvos facias nos (łac.) — Wzbudź, Panie, potęgę swo ą i przybądź,

ażeby nas zbawić. [przypis edytorski]
⁶⁴wnętrzny — ǳiś: wewnętrzny. [przypis edytorski]
⁶⁵Bethulia — miasto po awia ące się w biblĳne Księǳe Judyty, ednak przekazy historyczne ani wykopaliska

archeologiczne, ak dotąd, nie potwierǳa ą istnienia takiego miasta. [przypis edytorski]
⁶⁶Daniel (bibl.) — starotestamentowy prorok; uprowaǳony do Babilonu, nie dał się nakłonić do porzucenia

swe wiary i został za karę wtrącony do askini lwa, skąd cudem wybawił go Bóg. [przypis edytorski]
⁶⁷Zuzanna (bibl.) — postać z Księgi Daniela (rozǳ. ), piękna i cnotliwa żona, która odrzuciła zaloty lu-

bieżnych starców, a ci z zemsty oskarżyli ą o rzekome cuǳołóstwo. [przypis edytorski]
⁶⁸Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁶⁹Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-
winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]

⁷⁰nizkąd — ǳiś: znikąd. [przypis edytorski]
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uciech swoich chowywa ą. Z tego albowiem dobrowolnego, albo racze od Boga sporzą-
ǳonego ich z ednoczenia się mieszkaniem z bestiami, znak był i naǳie a, iż miał sam Pan
Bóg wszechmogący z bestiami porównawszy, w moc i posłuszeństwo cesarzowi oddać,
ako niegdy i one Adamowi.

Przyczyny, dla których by Bóg wszechmogący pod tym czasem kościół swó ś. i het-
mana emu na obronę danego cesarza chrześcĳańskiego tak barǳo ucisnął, i tak się nie-
bezpiecznie niepokalane wierze powszechne zachwiać dopuścił, mięǳy inszymi, same
ta emnicy boskie wiadomymi, te są: Naprzód, aby obiecana opieka ego, defektu na-
tenczas mocy i ratunku luǳkiego, wiernym Chrystusowym tym wǳięcznie sza, i do
potwierǳenia w ufności potężnie sza była, a nieprzy aciół wiary ś. i hardogłupie ich ro-
zumki, aby tym barǳie zhańbiła, i obrzydliwość ich grzechu pokazawszy, do pokuty ich
tym pręǳe nagnała. Druga: aby tak prałaci kościoła Bożego, ako i monarchowie kato-
liccy państw doczesnych, takim uciskiem do serc przenika ącym przestrzeżeni, na potem
wszelkie kacerstwa zawczasu, póki się nie rozkrzewią, wykorzeniali. A na ostatek też po-
no⁷¹ i dla tego, aby się niesłychaną cierpliwością i łaskawością cesarza chrześcĳańskiego
druǳy monarchowie karali, a przeciwnikom kościoła Bożego i wiary ś., ma ąc ich zmoc,
ako cesarz swoim, nie folgowali. Bo cierpliwość, ako chwalebna est o krzywdę swo ę,
tak o Bożą nagany godna.
 .        

W takim ucisku cesarskim, gdy na Boga samego przyszło ratować, mogąc rozmaicie,
dlaczego ulubił sobie przez Eleary. — Jako sam Pan Bóg Eleary zaciągnął, którzy choć
z odwag moskiewskich sławni nad inszego żołnierza, na pokornie si. — Jako korona pol-
ska ma za ten zaciąg ǳiękować. — Dla sławy narodu polskiego wszystkie insze pierwe
zgromaǳił; gdy nic nie sprawiły, dopiero przez Eleary wszystko przywrócił. — Na potem
ich biczem na kacerze uczynił. — Czemu listów przypowiednych⁷² z nieba nie mieli. —
Zaciągi boskie iż niewidome, żadnych listów nie potrzebowali; bo przez się zaciąg boski
Elearów awny est. Cnota wroǳona polskiego narodu. — Druga odpowiedź chciwym
listów z nieba.

W ostatnim tedy ucisku, ak się pokazało, będącemu dla pomienionych przyczyn,
acz przez krótki czas, cesarzowi chrześcĳańskiemu, gdy na samego Boga przyszło dać ra-
tunek oblubienicy swo e kościołowi ś., acz mógł, ma ąc pełne niebiosa starowiecznego
harcownika z diabłem, wypuścić którego z nich na syny⁷³ ego, ako niegdy w starym
zakonie czyniwał⁷⁴; mógł z niebieskich szańców obłokami osypanych, strzelbę ognistych
piorunów wypuścić; mógł ich rozstępne ziemi ako Datana i Abirona⁷⁵, rebelizantów
Mo żeszowych, darować; mógł wodami ako Giganty⁷⁶ zatopić, lubo wiatrami ako sło-
mę po świecie roznieść, lubo ogniem ako Sodomczyki zapalić; mógł głodem, morem,
ęzyków i zmysłów pomięszaniem i rozlicznymi inszymi sposobami miecz gniewu swego
na nie obrócić. Aby ednak wszechmocność ego pokazała się być mądrością przeplecio-
na, raczył sobie obrać, aby słabością katolicką potęgę kacerską, głupstwem ich mądrość,
a pokorą pychę, ako krwią diament skruszył i rozsypał.

Stąd samże Pan Bóg, na obronę pomazańca swego cesarza chrześcĳańskiego w Wied-
niu oblężonego, zaciągnął przez podanie do serca, a poselstwo Jerzego Humana ego⁷⁷,

⁷¹pono (daw.) — podobno. [przypis edytorski]
⁷²list przypowiedni — dokument wystawiany dowódcy odǳiału zaciężnego. Określał m. in. liczbę żołnierzy,

ekwipunek, na terenie których królewszczyzn prowaǳony bęǳie zaciąg. Po łacinie określanyLiterae inscriptionis
stipendii. [przypis edytorski]

⁷³syny — ǳiś popr. forma B.lm: synów. [przypis edytorski]
⁷⁴czyniwać (daw.) — czynić regularnie, co akiś czas. [przypis edytorski]
⁷⁵Datan i Abiron (bibl.) — synowie Eliaba, buntu ący się przeciw Mo żeszowi, za co pochłonęła ich ziemia.

[przypis edytorski]
⁷⁶Giganci — zbuntowani przeciw Bogu giganci wspomniani byli w apokryficzne biblĳne Księǳe Henocha.

[przypis edytorski]
⁷⁷Humanai, Jerzy — właśc. Jerzy Drugeth de Hommona, magnat zabiega ący w Polsce o wsparcie wo sko-

we dla Habsburgów w pierwsze fazie wo ny trzyǳiestoletnie ; ofic alne pomocy Polska nie uǳieliła, wysłała
natomiast ok. – tys. na emne azdy lekkie , zwane lisowyczykami. [przypis edytorski]
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męża niemnie żarliwością ako i uroǳeniem wielkiego, w roku pańskim , kozactwo
polskie, które pospolicie Lisowczykami zwano. Któremu wo sku, acz się uż o czyzna
zdumiewała, uważa ąc ako świeżo było, w tak małe gromaǳie, wszystkie moskiewskie
ziemie, pełne żołnierza o czystego, i ze wszech miar, ako pod czasem wo ny, uzbro o-
ne, z wielką odwagą wszerz i wzdłuż za ǳielnomężnym woǳem Aleksandrem Lisow-
skim⁷⁸, mężem ako ze wszech miar szczerowo ennym, tak i wieczne pamiątki godnym,
przeszło, zamki i miasta na króla pana naszego Zygmunta III odbiera ąc. Dla⁷⁹ same-
go ednak kozackiego ich sposobu wo owania, świat ich mięǳy pospolitymi Kozakami,
dla lekkości i nieużywania zbroi, za na podle szego, dla ślepo natarczywe rezoluc i⁸⁰ za
na głupszego, dla ustawiczne chętki wo owania i dobrowolnego się na nie natrącania za
na pokornie szego żołnierza poczyta; choć nimi Pan Bóg przeciwniki swo e, akokolwiek
na foremnie sze, na mędrsze i na górnie sze, upokarza i tłumi.

W którym zaciągu boskim tego ludu z narodu polskiego, na obronę kościoła świętego
i hetmana ego cesarza chrześcĳańskiego, naprzód uważyć potrzeba osobliwą łaskę boską
przeciw koronie polskie ⁸¹, iż nie inszym, prócz tym narodem, ulubił sobie na wieczną
pamiątkę w chrześcĳaństwie zbuntowane kacerstwa potłumić. W tym albowiem nic in-
szego się rozumieć nie może, tylko to, iż z osobliwe łaski swo e , naród polski pod boską
łaskawą opieką ego wo u ący, ako niegdy machabe ski⁸², wszem narodom straszny ra-
czył chcieć uczynić. Czego i sam czas potwierǳa, przez to, iż nie wprzód był pomieniony
boski zaciąg narodu polskiego, aż pierwe zgromaǳiwszy się na obronę cesarza chrześci-
ańskiego Hiszpanowie, Francuzowie, Włoszy⁸³, Niemcy, Anglikowie, Charwatowie⁸⁴,
Węgrowie i wszelkie chrześcĳańskie narody wo enne (w cale⁸⁵ ich męstwo zachowu ąc,
gdyż nikt nie może nad boskie dopuszczenie), królestwo czeskie, Morawę i Szląsk⁸⁶ sku-
tecznie utracili; węgierskiego także królestwa, z przyległymi księstwy ego, uż poniewoli
odstąpiwszy, przed własnymi się Rakuzanami⁸⁷ w Wiedniu zawarli, i bronić się według
wyższego pokazania niedostateczni byli. Wtenczas dopiero Bóg wszechmogący z narodu
polskiego Eleary zaciągnął, i nimi ako się niże pokaże, moc swo ę oświadcza ąc, cesa-
rza chrześcĳańskiego wybawił, i wszystko, co przedtem ego było, onemu z tryumfami
przywrócił.

Na ostatek, żeby się i tego na wzbuǳenie do chwały Boże nie opuściło, tak się Pan
Bóg raczył wezbrać na sławę narodu polskiego, iż gdy znowu po tym wszystkim uporu
swego pokrzepiać chcieli, nikim inszym, tylko tym narodem złość ich zawsze potłumiał,
a potęgę rozgramiał. Za co ego na świętszemu ma estatowi niech bęǳie wieczna cześć
i chwała.

Ale może sobie niekto pomyślić: skąd taka śmiałość twierǳić, iż to wo sko sam Pan
Bóg na cesarską zaciągnął, ponieważ nikt listów przypowiednych z datą w niebie nie
wiǳiał. Na to łatwa odpowiedź. Izaż⁸⁸ nie awny est wszemu chrześcĳaństwu boski za-
ciąg narodu luǳkiego do żywota wiecznego? w którym żaden zapłaty do ść nie może,
prócz zwycięzce nad diabłem, ciałem i światem. Nad którą wo nę nie masz⁸⁹ trudnie sze .
A przecie na nię żadnych takowych listów nigdy nie było, ale tylko same słowa Pana
Chrystusowe, iż żaden nie przychoǳi do mnie, eno kogo O ciec zaciągnie, doskonałe
świadectwo dawały, iż ktokolwiek się porwał iść za Chrystusem, od Boga O ca był za-

⁷⁸Lissowski, Aleksander (ok. /–) — pułkownik, uczestnik dymitriady, t . rosy skie wo ny domo-
we spowodowane próbą osaǳenia na tronie Dymitra Samozwańca, twórca i dowódca lisowczyków. [przypis
edytorski]

⁷⁹dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁸⁰rezolucja (daw.) — zdecydowanie. [przypis edytorski]
⁸¹przeciw koronie polskiej — ǳiś: dla korony polskie . [przypis edytorski]
⁸²machabejski — związany z Machabeuszami, ude skim rodem kapłańskim, który w  p.n.e. zainic ował

powstanie przeciw właǳy Seleucydów i stanął na ego czele; po zwycięstwie niezależnym państwem żydowskim
rząǳiła ich dynastia, zw. dynastią Machabeuszy (do  p.n.e.). [przypis edytorski]

⁸³Włoszy — ǳiś popr.: Włosi. [przypis edytorski]
⁸⁴Charwat — ǳiś popr.: Chorwat ( eszcze dawnie sza forma brzmiała: Karwat). [przypis edytorski]
⁸⁵w cale (daw.) — w całości, nietknięte. [przypis edytorski]
⁸⁶Szląsk — ǳiś popr.: Śląsk. [przypis edytorski]
⁸⁷Rakuzanie (daw.) — Austriacy. [przypis edytorski]
⁸⁸izaż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
⁸⁹nie masz — bezosobowa forma czasownika; ǳiś by powieǳiano: nie ma. [przypis edytorski]
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ciągniony. Niewidome⁹⁰ tedy są zaciągi boskie, i nie za ręce ale za serce. Jeżeli tedy na
te trudnie sze oraz trzy ekspedyc e dość były i są niewidome listy na sercach wiernych
napisane, daleko więce ta edna, przeciw kacerzom, żadnych listów przypowiednych nie
potrzebowała, ale z tego samego dosyć widomo est, iż żaden naród z własne chętki swe
nie szedł bronić kościoła Bożego i cesarza chrześcĳańskiego, prócz samego polskiego.
Wszyscy albowiem mieli pany swo e, i żołdy od nich obiecane, prócz tego, które z sa-
me wroǳone chęci a żarliwości o wiarę ś., nie zaciągnione, o swe kopie⁹¹, dla same
tylko przysługi Panu Bogu, a na tym świecie nieśmiertelne sławy poszło, i ako się niże
pokaże, niewymownych męstw dokazowalo.

Kto by też chciał wątpić, iż aka prywata naród polski podobno uwoǳiła, a nie tyl-
ko sama żarliwość, a miłość sławy, niech uważy, iż wszystkie narody insze, nie tylko
pobliższe, ako bawarski, saski, etc., ale nawet i dalekie, ako hiszpański, cesarzowi prze-
ciw heretykom pomógłszy, cokolwiek im wzięli, sami trzyma ą. A cny animusz polski,
na więce niż kto uczyniwszy, choć nie tylko przyległość sąsieǳtwa z Szląskiem⁹², ale na-
wet i prawo do niego ma ący, takowego nic nigdy ani kusił, ale z szczerowierne miłości
chrześcĳańskie cesarzowi pomógłszy (pod tym czasem, gdy nieborak co musiał, to rad
czynił, byle się eno⁹³ nieprzy aciel nie cieszył), żadnego u emku państw ego nie domagał
się. Skądby tedy inąd, mimo zaciąg boski, takie odwagi to wo sko czynić miało, których
bez pomocy Ducha ś. według nauki kościoła powszechnego, aniby było pomyślić mogło.
Kto mędrszy, możeli⁹⁴, niech zgadnie.

Już tedy awno est, iż sam Pan Bóg to wo sko na cesarską dla obrony kościoła swego
ś. zaciągnął. Komu by ednak nie dość na pomienionych rac ach, ma wieǳieć, iż Pan
Bóg nie ma kancelarii żadne , bo wszelkie rzeczy za na mnie szym znakiem woli ego
ś. nierównie ą doskonale wyraża ą, aniżeli nasze litery. Sam też na inszych materiach
prócz serc luǳkich rzadko pisu e, i to gdy się trafi, tedy zawsze nie piórkiem, ale palcem;
ako świadczą tablice Mo żeszowe, Baltazarowa⁹⁵ ściana, etc. Jeżeli tedy tak różne est
niebieskie od ziemskiego pisanie, pewnie i litery musiały być akieś barǳo ǳiwne, ni
two e żydowskie. Zaczem eśli mało Polaków albo ledwie kto umie po żydowsku, daleko
więce po niebiesku, pewnie by nikt nie przeczytał. Dla tegoż Pan Bóg, który nic nie czyni
nadaremno, nie przysłał listów oczywistych, które by się, niezna ome⁹⁶, na nic były nie
przydały.
 .    ,   -
  ⁹⁷ 

Lisowczycy, Boga za hetmana otrzymawszy, nowo przezwani być muszą. Kiedy stracili ty-
tuł Lisowczyków, choćby się mogli rozmaicie nazwać, na słusznie Elearami. — Elu iaro⁹⁸
słowo węgierskie, dlaczego odmienione. — Elear więce waży niż Eluiaro. — Elearowie
eszcze za Dawida ś. bywali. Lisowczycy od swych woǳów zawsze zwani, w zaciągu bo-
skim od Elohim⁹⁹ hetmana swego Elearowie ma ą być zwani, po które słowo do Węgier
sobie choǳili. — Teraz Elearowie. Choćby kto inacze chciał mówić, cokolwiek rzekłszy
wszystko na sławę Lisowczyków, oni taki przecie Elearowie.

Pokazawszy ako wo sko polskie kozackie, które od woǳa ich Lisowskim zwano, po
utraceniu wieczne pamiątki godnego pułkownika Aleksandra Lisowskiego, wróciwszy się

⁹⁰niewidomy (daw.) — niewidoczny. [przypis edytorski]
⁹¹o swej kopie (daw.) — na własny koszt. [przypis edytorski]
⁹²Szląskiem — ǳiś popr.: Śląskiem. [przypis edytorski]
⁹³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁴możeli — „może” z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
⁹⁵Baltazar — postać z biblĳne Księgi Daniela (Dn , –), przedstawiona ako ostatni król babiloński przed

podbo em perskim; wydał ucztę, podczas które ukazała się w sali ręka pisząca na ścianie słowa:Mane, tekel, fares,
co zwykło się tłumaczyć: „policzone, zważone, rozǳielone”; była to przepowiednia bliskiego upadku królestwa
Baltazara, która spełniła się eszcze te same nocy. [przypis edytorski]

⁹⁶nieznajomy — tu: niezrozumiały. [przypis edytorski]
⁹⁷elearzy — odǳiały lekkie , nieregularne azdy, służące głównie do rozpoznania; także: doborowi harcow-

nicy. [przypis edytorski]
⁹⁸Elu iaro — właśc. elöjáró: przodu ący, wyborowy. [przypis edytorski]
⁹⁹Elohim (hebr.) — Bóg. [przypis edytorski]
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z Moskwy czołem uż niezwyciężonemu królowi panu naszemu Zygmuntowi III bĳące
i posłuszeństwo odda ące , nowego hetmana nieporównanie lepszego, to est Boga samego
z łaski ego ś. otrzymało; iż zatem i nowego tytułu albo przezwiska nabyć musiało, sam
rozum pokazu e.

Jakoby tedy miało być nazwane to wo sko Lisowskie, a od tego uż czasu, to est w roku
pańskim , Boże, iż sam Pan Bóg wieloimienny, ako im oczywistych listów z nieba
(dla wyże pomienionych w przeszłym rozǳiale przyczyn) nie posyłał, tak i przezwiska ich
z obłoków nie obwołał, ale rozumowi mądrych luǳi, a ich odwag (na pociechę kościoła
Bożego, a sławę narodu polskiego) wǳięcznych, zostawić raczył, aby uważa ąc, gǳie to
wo sko, kiedy i ako obracać raczył, z tych cyrkumstacy ¹⁰⁰ tytuł im ( ako ludowi Bożemu
służący) wynaleźli.

Acz by się tedy mogło te niegdy Lisowczyki, mięǳy inszymi przezwiskami nazwać
Izraelczykami lub Machabe czykami Nowego Testamentu; bo każdy wiǳi, ako daw-
no, pilno i statecznie szuka ą po świecie ziemi obiecane , a Pan Bóg sam choǳi przed
nimi ako niegdy przed Żydami w obłoku; ednakże aby racze Elearami polskimi byli
zwani, sam tytuł hetmański, przy tym mie sce i skutek zaciągu ich, a na ostatek i samo
przyroǳenie ich, odwagi i powinności awnie pokazu ą.

Co aby się lepie zrozumiało, uważyć potrzeba, iż ęzyk nasz polski, mięǳy inszymi
tytułami, które się więc żołnierzowi staremu, męstwem i sercem doświadczonemu dawa ą,
ma słowo Elear od Węgrów wzięte, u których Elu iaro znaczy się wprzód idący, i dla
tegoż wprzód następu ącego harcownika¹⁰¹ Eluiarem. Z tego tedy Elu iaro węgierskiego
uczynili sobie Polacy Elear. A to albo dla większe (lubo to z przyroǳenia albo ćwiczenia)
sposobności narodu polskiego do łacińskich aniżeli węgierskich słów wymawiania; albo
racze namyślnie tak odmienili, na pokazanie, albo wyrażenie, iż polski wprzód harcownik
ma coś nad węgierskiego. Z łacińskiego albowiem ęzyka wywoǳąc Elear, znaczy się
electus armiger, to est, wybrany, wprzód oręże noszący. Tak, iż w cale zostawa właǳa
słowa elu iaro w samym armiger, bo eszcze za Dawida ś. wprzód zawsze armigeri chaǳali;
stądże i o Goliacie mówi pismo ś.: Et armiger eius antecedebat eum. Ale nadto przez Ele
wyraża się¹⁰², iż tacy wo enni herstowie polscy są electi, to est wybrani, albo na wybór
mężowie, coś więce niż Węgrowie.

Aby tedy każdy wiǳiał, akoby to słowo Elear ǳielnomężnemu wo sku niegdy Li-
sowskiemu służyło, na przód niech uważy, iż wszelkie wo sko, a osobliwie to, zawsze od
woǳów przezwiska swo e miewało; tak iż ich nie tylko naprzód pospolicie od Lisow-
skiego Lisowczykami zwano, ale nawet i w tym uż boskim przeciw kacerzom zaciągu,
niektórzy ich mniemali być od Rusinowskiego¹⁰³ Rusinowczykami, ako i po ǳiś ǳień
od Stro nowskiego¹⁰⁴ Stro nowczykami etc.

Jeżeli tedy od luǳi, pod których regimentem¹⁰⁵ bywali, zawsze przezwiska swo e
miewali, daleko więce teraz ( ak się w przeszłym rozǳiale pokazało) Boga samego za
hetmana ma ąc, nie mieliby być imieniem ego ś. pieczętowani? I owszem tym barǳie .
Iż tedy mięǳy przena świętszemi imiony boskimi, na przednie sze est Elohim, co się
znaczy według ęzyka łacińskiego, acz żydowskie est, Eligens hominem, to est obiera ący
człowieka, a ten lud Lisowski ( ako przeszły rozǳiał świadczy) raczył sobie obrać mięǳy
wszystkim chrześcĳaństwem, z narodu polskiego, na obronę kościoła swego świętego, te-
dy od Elohim Eloharowie, albo dla zwycza nie szego pospólstwu wymówienia Elearowie,
akoby boscy wo ennicy, albo od Boga wybrani, ma ą być zwani.

Nadto rzecz uważania godna, iż zaraz po tym zaciągu boskim naprzód poszli do Wę-
gier po to słowo ( ak się wyże rzekło) węgierskie; a poszli wprzód niż ktokolwiek inszy
z narodu polskiego, na posługę cesarza chrześcĳańskiego. Zaczem gdy się wracali zwę-
grzawszy, albo racze Węgrów nagrzawszy, choćby kto był nie wieǳiał, iż im to sam

¹⁰⁰cyrkumstacyj (z łac.) — okoliczności. [przypis edytorski]
¹⁰¹harcownik (daw.) — żołnierz walczący po edynczo przed szykiem wo sk, zwykle na początku bitwy. [przypis

edytorski]
¹⁰²Ale nadto przez Ele wyraża się — fałszywa etymologia. [przypis edytorski]
¹⁰³Rusinowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
¹⁰⁴Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
¹⁰⁵pod których regimentem — ǳiś: pod których dowóǳtwem. [przypis edytorski]
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Bóg rozkazał, taki przecie inacze by ich był według słuszności nie mógł nazwać, tylko
Elujarowie, albo racze coś nad nich: Elearowie, bo im usiedli na głowie.

Zawiera ąc tedy, iż oni niegdy Lisowczykowie teraz są Elearowie, to est wybrani
wprzód oręże nosić, akoby orężem wyborny ochotnik, a to z rozsądku Boga samego
hetmana ich, ako na świętsze imię ego Elohim potwierǳa. Nie waǳi tu wczas zabie-
żeć¹⁰⁶, eżeliby kto chciał rzec, iż wprawǳie według takiego wykładu słowa Elear, to est
electus armiger¹⁰⁷ , to wszystko u ǳie, ale to słowo może mieć aką inszą etymologią do
tego sensu mnie służącą. Na to odpowiedź: iż mówić się tak może, ale dowieść trud-
no; bo cokolwiek by tu kto inszych wykładów tego słowa przyniósł, pewnie się w tym
pierwszym ak we młynie zmielą. Bowiem choćby kto chciał rzec, że to słowo Elear brzmi
akoby electus armis¹⁰⁸ , to est wyborny orężem, to eśli co, służy Lisowczykowi, bo u nie-
go koń i broń na wybór. Jeśli electus ad arma¹⁰⁹ to est wybrany do oręża, i to pewnie
Lisowczyk, bo się każdy z nich Bogu ofiarował do śmierci nie orać. Jeśli electae armaturae
vir¹¹⁰ , to est wybornego uzbro enia mąż, i to Lisowczyk, bo uż wszystko prawie chrze-
ścĳaństwo, na przykład tego wo ska, ich sposobami uchwala sobie lekko wo ować. Jeśli
electus a robore vel re ipsa¹¹¹ , to est wyborny siłą albo rzeczą samą, i to Lisowczyka znaczy,
bo temu bez pochlebstwa samę prawdę przyznawszy, rzecz sama wybornym go pokazu e.
Jeśli electus a ratione¹¹² , to est wybrany z rozumu albo rozsądku, i to się Lisowczykowi
przyznać musi, boż to rozumu nad inszych mieli broǳić po niezna omym świecie i prze-
ǳiwnych męstw na cześć Bogu, co się drugim nie zeszło, nad kacerzami dokazować.
Jeżeli electus ante robustos¹¹³ , to est wybrany przed silnymi, i to pewnie Lisowczyk, bo
ci przed żelaznymi wo ski¹¹⁴ cesarskimi zawsze wprzód choǳili. Jeżeli na ostatek elec-
tus ad resistendum¹¹⁵ , albo ruinandum¹¹⁶ , lubo rectificandum¹¹⁷ , albo regnandum¹¹⁸ , to
est wybrany do oparcia się, albo do wywrócenia, lubo do prostowania, albo królowania,
lubo akokolwiek inacze , awna est, iż się nikt nie oparł we zły czas cesarski, eno Li-
sowczyk; nikt z gruntu fabryk kacerskich lepie nie wywraca ako Lisowczyk, nikt lepie
krzywowiernych animuszów poddanych cesarskich nie prostu e ako Lisowczyk, i nikt
w ęzykach wszystkiego chrześcĳaństwa tymi laty z różnych zwycięstw tryumfami nie
królu e, ako Lisowczyk. Owo zgoła niech kto mówi co, i ako chce, przecie Lisowczyk
( ako się na początku pokazało) est Elear prawǳiwy i tak ma być zwany.

 .        - 

Dlaczego Elearowie do Węgier poszli, o którym czasie, pod którym pułkownikiem walną
potrzebę¹¹⁹ pod Humiennem¹²⁰ mieli,  Węgrów zbili. Stamtąd szedłszy ku Wiednio-
wi, w Myśli¹²¹ pod Koszycami¹²² fakc e. Pułkownika odmienili, wo sko rozerwali, przez
którą niezgodę wo sko słabsze musiało nazad do Polski.

¹⁰⁶wczas zabieżeć — w porę zapobiec. [przypis edytorski]
¹⁰⁷electus armiger (łac.) — tu racze „wybrany szlachcic” niż „wybrany giermek”. [przypis edytorski]
¹⁰⁸electus armis (łac.) — wyborny z uwagi na broń. [przypis edytorski]
¹⁰⁹electus ad arma (łac.) — wybrany do broni. [przypis edytorski]
¹¹⁰electae armaturae vir (łac.) — człowiek o wybornym uzbro eniu. [przypis edytorski]
¹¹¹electus a robore vel re ipsa — wyborny ze względu na siłę bądź na samą rzecz. [przypis edytorski]
¹¹²electus a ratione (łac.) — wybrany ze względu na rozum. [przypis edytorski]
¹¹³electus ante robustos (łac.) — wybrany przed silnymi. [przypis edytorski]
¹¹⁴wojski — ǳiś popr. forma D.lm: wo skami. [przypis edytorski]
¹¹⁵electus ad resistendum (łac.) — wyvrany do stawiania oporu. [przypis edytorski]
¹¹⁶(ad) ruinandum (łac.) — do niszczenia. [przypis edytorski]
¹¹⁷(ad.) rectificandum (łac.) — do poprawienia. [przypis edytorski]
¹¹⁸(ad) regnandum (łac.) — do rząǳenia, do królowania. [przypis edytorski]
¹¹⁹potrzeba (daw.) — bitwa. [przypis edytorski]
¹²⁰Humienne — ǳiś Humenné, miasto w pobliżu Preszowa na Słowac i; bitwa lisowczyków przeciw siłom

Gabora Bethlena została stoczona w dniach – listopada . [przypis edytorski]
¹²¹Myśle — Mischle, mie scowość w pobliżu Humennego. [przypis edytorski]
¹²²Koszyce (węg.Kassa, niem.Kaschau) — miasto, niegdyś węgierskie, obecnie na Słowac i. [przypis edytorski]
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Nowo tedy ako zaciągnieni tak i przeważni¹²³ Elearowie polscy na ratunek cesarza
chrześcĳańskiego Ferdynanda wtórego¹²⁴ (w ten sposób, aby byli nieprzy acielowi około
Wiednia na dobywanie go leżącemu szyki popsowali) naprzód poszli do Węgier, i tam
niesłychaną rezoluc ą swo ą Węgrom na kark nastąpiwszy, Bethlehem Gabora¹²⁵ te że a-
my węża, a przy nim i inszych wszystkich kacerzów odwabili. Bo gdy Jerzy Humanai¹²⁶,
człowiek w królestwie węgierskim wielki, w roku pańskim , około ś. Marcina, imie-
niem pomienionego cesarza chrześcĳańskiego (więce o wiarę ś. i kościół Boży niż o swo-
ę krzywdę przeciw zdradliwym poddanym swym wo u ącego) zaciągnął to wo sko pod
Braiłowem, zaraz poszli spod Braiłowa do Węgier, pod regimentem pierwszego w tym
zaciągu boskim mężnorycerskiego pułkownika elearskiego Balenta¹²⁷ Rogawskiego.

W Węgrzech tedy gęstodymnymi ogniami, a często krwawym mieczem nikomu nie
folgu ącym, nieprzy aciela cesarskiego spod Wiednia odwabia ąc, gdy pod Humienne
przyszli, a wo sko tam przeciw sobie gotowe znaleźli, naprzód Kleczkowski¹²⁸ i Rusinow-
ski¹²⁹ z chorągwiami swymi (luǳie w tym wo sku tak znaczni, iż potem, ako się niże
pokaże, pułkownikami obadwa byli) harcownym wstępem tak się Węgrom naprzykrzyli,
iż na ostatek samo ich wo sko musiało harcownika¹³⁰ swego posiłkować; do którego gdy
też wszystko prawie wo sko Elearów polskich (prócz posiłków) mężnie skoczyło, za po-
mocą Bożą tak dobrze na Węgrach echali, iż ich  na placu zostało, choć wszystkiego
wo ska polskiego nie było in summa¹³¹ , tylko ak się zrazu rzekło  koni. Tę pierw-
szą w Węgrzech sztukę Elearów polskich po ǳiś ǳień poświadcza ą mogiły po górach
i pagórkach około Humiennego, nad trupem węgierskim gęsto sypane.

W którym dokazowaniu z wo ska Elearów polskich zginął ǳielny strażnik Stanisław
Krupka, towarzystwa kilka, i czelaǳi do . Zaczem tamże zaraz Stanisława Stro now-
skiego¹³² rotmistrza, tak dla rycerskie ǳielności, ako też ęzyka węgierskiego umie ęt-
ności, i tamtych kra ów świadomości, strażnikiem obrano.

Spod Humiennego tedy z tryumfami odszedłszy, poszli pod Michałowce¹³³, gǳie się
było szlachty niemało i kilkaset piechoty zawarło. Która iż się dobrowolnie poddała, baczni
Elearowie łaskawie się z nimi obszedłszy, poszli ku Wiedniowi przez Bodrok¹³⁴ i Topię aż
do Myśli¹³⁵, dwie mili¹³⁶ od Koszyc, wszystko wszędy ogniem a mieczem znosząc.

Tu czart przeklęty, obawia ąc się, aby nie znieśli¹³⁷ wszystkich przeciwników wiary
ś. kościoła Bożego i obrońcy ego cesarza chrześcĳańskiego, a wieǳąc, iż ako wszelka
rzeczpospolita, tak i wo ska potężne niczym barǳie nie słabie ą, ako wnętrzną niezgodą,
wrzucił taką kość akichsi fakcy ¹³⁸ mięǳy wo sko, aż przyszło do tego, że pułkownika
swego Balenta Rogawskiego, choć dobrze zasłużonego i szczęśliwego, zrucili¹³⁹, a ego m.
p. Adama Lipskiego za hetmana przy ęli. W czym nic by eszcze było wo sko nie szwan-
kowało, ako na człowieku osobliwe mądroǳielności, i owszem, eszcze by podobno tym
potężnie mogło było postępować. Ale to samo przyczyną wszego złego było, iż się zaraz
na cztery pułki wo sko rozerwało, tak iż niektóre chorągwie trzymały się przecie zrzu-

¹²³przeważny (daw.) — tu: odważny (za słownikiem M. Arcta). [przypis edytorski]
¹²⁴Ferdynand II Habsburg (–) — król Czech i Węgier, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wy-

znawca katolicyzmu. [przypis edytorski]
¹²⁵Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-

winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]
¹²⁶Humanai, Jerzy — właśc. Jerzy Drugeth de Hommona, magnat zabiega ący w Polsce o wsparcie wo sko-

we dla Habsburgów w pierwsze fazie wo ny trzyǳiestoletnie ; ofic alne pomocy Polska nie uǳieliła, wysłała
natomiast ok. – tys. na emne azdy lekkie , zwane lisowczykami. [przypis edytorski]

¹²⁷Balent — odmiana imienia Walenty. [przypis edytorski]
¹²⁸Kleczkowski, Jarosz (Hieronim) (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
¹²⁹Rusinowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
¹³⁰harcownik (daw.) — żołnierz walczący po edynczo przed szykiem wo sk, zwykle na początku bitwy. [przypis

edytorski]
¹³¹in summa (łac.) — w całości. [przypis edytorski]
¹³²Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
¹³³Michałowce — mie scowość w re onie Koszyc, obecnie na Słowac i. [przypis edytorski]
¹³⁴Bodrog — rzeka w dorzeczu Duna u, dopływ Cisy; przepływa przez wsch. Słowac ę i płn,-wsch. Węgry,

a także mie scowość położona nad tą rzeką. [przypis edytorski]
¹³⁵Myśle — Mischle, mie scowość w pobliżu Humennego. [przypis edytorski]
¹³⁶dwie mili — ǳiś popr.: dwie mile. [przypis edytorski]
¹³⁷znieść — tu: pokonać, rozgromić. [przypis edytorski]
¹³⁸fakcja (daw.) — partia, stronnictwo, spisek. [przypis edytorski]
¹³⁹zrucili — ǳiś popr.: zrzucili (w domyśle: ze stanowiska). [przypis edytorski]
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conego pułkownika Balenta¹⁴⁰ Rogawskiego, niektóre zaś Jarosza Kleczkowskiego¹⁴¹ za
pułkownika mieć chciały, drugie Stanisława Jędrze owskiego, a drugie Iǳiego Kalinow-
skiego¹⁴².

Za którym rozerwaniem i wnętrznemi niezgodami wo sko poczęło słabieć¹⁴³; przez
to gdy eden co chciał począć, drugi (nie słucha ąc pomienionego¹⁴⁴ hetmana swego)
nie chciał mu pomóc. Zaczem wiǳąc, iż Jerzy Rakocy¹⁴⁵ z wielkim wo skiem na odpór
następował, a zwycięstwa sobie nad nim, dla takowe wnętrzne niezgody, nie obiecu ąc,
obróciło się wo sko nazad¹⁴⁶ ku Polsce przez Tatry. Z których wyszedłszy, zaraz każdy
w swą gdy poszedł gǳie kto chciał, siła¹⁴⁷ się wo ska rozerwało, a ostatek na Stropki¹⁴⁸
do Krosna wyszło.

 .       -      

W Węgrzech cztery nieǳiele¹⁴⁹ byli. Gdy nowina pod Wiedeń przyszła, te że nocy nie-
przy aciel uciekł. Ten odwab¹⁵⁰ wielka przysługa, nie ma porównania.

Rzecz wiecznego opłakania godna, iż wtenczas diabeł niezgodami wnętrznymi¹⁵¹ prze-
szkoǳił do postępku Elearów polskich w męstwach i odwagach, które czynili w Wę-
grzech; to est: iż z tą poczętą rezoluc ą¹⁵² wężykiem węgierską ziemię ako moskiewską
obszedłszy, we krwi rebelizantów nie pobroǳili, idąc aż pod sam Wiedeń. Ale ednak
i za to, co w Węgrzech tylko przez cztery nieǳiele mężnie porobili, est za co Panu Bo-
gu wiecznie ǳiękować. Gdy albowiem właśnie w wieczór przed tym dniem, w który
uż mieli kacerze wszystką mocą do Wiednia szturmować, cesarza dobywa ac, wiadomość
przyszła do nich, iż , Polaków (tak się ich wiele Węgrom od strachu ze  zda-
ło) wpadłszy do Węgier, ziemię ogniem i mieczem ku Wiedniowi przechoǳą, te że nocy
zaniechawszy szturmowania, wszyscy sromotnie uciekli. I gdy za nimi groff Dampir¹⁵³,
przezacne pamięci w chrześcĳaństwie hetman polny cesarski, gonił, siła¹⁵⁴ trupa tak wę-
gierskiego, ako też czeskiego i morawskiego porzucili.

Którym odwabem rebelizantów od Wiednia, duszę w cesarza chrześcĳańskiego w poły
prawie martwego nazad¹⁵⁵ przywoławszy, aką by posługę wszystkiemu chrześcĳaństwu
uczynili, wymówić się nie może. Zaczem życzliwemu każdego uważaniu zostawu ąc, na
tym niech dość bęǳie, iż ako nigdy przedtem cesarz chrześcĳański Ferdynand II nie był
i dali Bóg¹⁵⁶ uż więce nigdy nie bęǳie w takim niebezpieczeństwie, tak ani oni sami
potem, wszystkimi swymi odwagami, ani żaden inszy naród, tak przedtem ako i potem,
takie przysługi ani uczynił, ani na potem bęǳie mógł kiedy uczynić.

¹⁴⁰Balent — odmiana imienia Walenty. [przypis edytorski]
¹⁴¹Kleczkowski, Jarosz (Hieronim) (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
¹⁴²Kalinowski, Iǳi — dowódca lisowczyków, uszlachcony (wcześnie nazywał się Iśko Kalyna). [przypis edy-

torski]
¹⁴³słabieć — ǳiś popr.: słabnąć. [przypis edytorski]
¹⁴⁴pomieniony — ǳiś: wspomniany. [przypis edytorski]
¹⁴⁵Jerzy I Rakoczy (–) — w czasie kampanii Gabra Bethlena dowódca wo sk broniących Siedmio-

grodu, książę Siedmiogrodu od , wyznawca kalwinizmu. [przypis edytorski]
¹⁴⁶nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
¹⁴⁷siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
¹⁴⁸Stropki — właśc. Sztropko, mie scowość na Węgrzech w pobliżu Humennego. [przypis edytorski]
¹⁴⁹nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
¹⁵⁰odwab — ǳiś: odciągnięcie. [przypis edytorski]
¹⁵¹wnętrznymi — ǳiś: wewnętrznymi. [przypis edytorski]
¹⁵²rezolucja (daw.) — zdecydowanie. [przypis edytorski]
¹⁵³Dampir — właśc. Henri Duval, hrabia Dampierre (–), dowódca wo skowy pozosta ący na służbie

Habsburgów od  roku. [przypis edytorski]
¹⁵⁴siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
¹⁵⁵nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
¹⁵⁶dali Bóg (daw.) — eśli Bóg da. [przypis edytorski]
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Po żniwie rebelizantów węgierskich wrócili się do Polski. Leniwy odpór Gaborów¹⁵⁷. Gdy
uż około Krosna odpoczywali, Kleczkowskiego pułkownikiem obrali,  do Wiednia
poszli.

Po te przezacne przysłuǳe cesarzowi chrześcĳańskiemu, iż męstwy¹⁵⁸ swymi w Wę-
grzech dokazanymi nieprzy aciela spod Wiednia odwabili, i onego wza emne niechęci
(przeto iż wo ska Frydrychowe nie chciały iść do Węgier z Bethlehem Gaborem na odpór
Polakom) wprowaǳili, zaczem też i cesarza chrześcĳańskiego za darem Bożym oswobo-
ǳili. Wyszedłszy z Węgier do Krosna na dwie nieǳieli¹⁵⁹ przed Bożym Naroǳeniem,
w tymże roku  tam ostatek żołdu od Humana ego za ciężkie w Węgrzech dniem
i nocą prace otrzymali. A Bethlehem Gabor w dawania odporu Polakom, dla¹⁶⁰ niepo-
mnożenia¹⁶¹ Frydrychowego, sam też barǳo niechętny, aż pod tym dopiero czasem, gdy
uż Elearowie w Krośnie pieniąǳe liczyli, przyszedł do Koszyc.

Cni tedy Elearowie kilka nieǳiel, acz i dla odpoczynku, ale więce dla zgromaǳenia
tych, których były fakc e¹⁶² pod Koszycami oderwały, około Krosna poleżawszy, za darem
Bożym niemal wszyscy, nie tylko osobami, ale i spólnymi afektami znowu zgromaǳeni,
w Żmigroǳie koło generalne mieli, na którym zgodnie Jarosza Kleczkowskiego¹⁶³, męża
osobliwe roztropności i rzadko wiǳiane ǳielności, z dawna zawsze doznanego¹⁶⁴, za
pułkownika obrali; a potem na drugiem kole generalnym w Bochni, dla nowo przymię-
szanych uczynionym, znowu go potwierǳili i posłuszeństwo mu wszyscy przyobiecali.
Tamże urzędniki wo skowe¹⁶⁵ obrawszy, a rotmistrze¹⁶⁶ rozporząǳiwszy, i artykuły dla
karności wo skowe uchwaliwszy, naza utrz po Gromnicach¹⁶⁷ w roku pańskim ,
około Bęǳina i Siewiera za granicę wyszedłszy, wprost poszli do Wiednia na oświadcze-
nie gotowości swo e na posługę cesarza chrześcĳańskiego.

 .      
 ,    

Pod Wiedniem za  dni stanęli, w Wiedniu trwogę uczynili,  Febr.¹⁶⁸ posły wyprawili.
Posłowie pode rzani, nie zaraz wpuszczeni, z wielką radością przy ęci. Naza utrz hetman,
do wo ska przy echawszy w poselstwie, kwarter¹⁶⁹ naznaczył, starszyznę do Wiednia od-
wabił, zaczem kwarter ogołocony.

W ǳień tedy nieǳielny, to est naza utrz po Gromnicach, za granicę wyszedłszy,
a około Bytomia i tarnowskich gór w pierwszych zagranicznych miasteczkach przenocle-
gowawszy, w tymże tygodniu w ǳień piątkowy rano pod Wiedniem stanęli. Którym tak
nagle niespoǳiewanym przy ściem nie mnie szą trwogę w Wiedniu na dworze i w wo -
skach cesarskich uczynili, ako i w prze ściu u wszelakich rebelizantów, których zły afekt
przeciw cesarzowi zrozumiawszy, tak głęboko, choć naprędce upokorzyli, iż na wieki pa-
miętać muszą.

¹⁵⁷Gaborów — forma posesywna; w zdaniu mowa o oporze Gabora Bethlena. [przypis edytorski]
¹⁵⁸męstwy — ǳiś popr. forma D.lm: męstwami. [przypis edytorski]
¹⁵⁹nieǳieli — popr. nieǳiele, t . tygodnie. [przypis edytorski]
¹⁶⁰dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
¹⁶¹niepomnożenia — prawdop. błąd druku; winno być: niepomożenia. [przypis edytorski]
¹⁶²fakcja (daw.) — partia, stronnictwo, spisek. [przypis edytorski]
¹⁶³Kleczkowski, Jarosz (Hieronim) (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
¹⁶⁴z dawna zawsze doznanego — sens: wypróbowanego. [przypis edytorski]
¹⁶⁵urzędniki wojskowe — ǳiś: urzędników wo skowych. [przypis edytorski]
¹⁶⁶rotmistrze — ǳiś: rotmistrzów. [przypis edytorski]
¹⁶⁷nazajutrz po Gromnicach — po święcie Matki Boże Gromniczne . [przypis edytorski]
¹⁶⁸ Febr[uarii] (łac.) —  lutego. [przypis edytorski]
¹⁶⁹kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
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Gdy tedy naza utrz w ǳień sobotny wszystkie prawie wo ska cesarskie w sprawie¹⁷⁰
około Wiednia stały, samo też miasto wszystko¹⁷¹ do obrony gotowe było, przy echali
posłowie od wo ska pod Wiedeń, prosząc o przepuszczenie do cesarza z poselstwem od
wo ska polskiego. Niepodobne¹⁷² zdało się Niemcom zrazu tak nagłe przy ście wo ska
polskiego, którego by nie miała była przyna mnie posta z nowiną uprzeǳić. Zaczem ro-
zumie ąc, iż to zdradliwe poselstwo było od Węgrów Bethlehem Gaborowych, Polakami
się czyniących, nie zaraz ich wpuszczono. Tak że od pół do południa aż do nocy czekać
musieli. Zrozumiawszy ednak, iż po prawǳie Polacy byli, z goǳinę w noc z taką radością
przy ęci byli, iż wszystek Wiedeń dla gęstych ogniów zdał się być niebem gwiazdogęstym
i wierni cesarscy znowu naroǳonymi, a ǳiała, z których całą noc na tryumf palono, echa
cesarskie radości po górach okolicznych roznosiły.

Naza utrz w ǳień nieǳielny, za wczora szą pociechę Panu Bogu ǳięku ąc, Te Deum
laudamus¹⁷³ po wszystkich kościołach śpiewano, a hrabia de Tampyr¹⁷⁴ (albo ak się po-
spolicie mówi Dampire) polny hetman cesarski z posłami do wo ska przy echał. Którym
wǳięczność cesarza ego m. z przy ścia ich ofiaru ąc, gdy świetne wo sko w polu uszyko-
wane obaczył, z wielkie radości wo sko zaraz pod Encersdorf¹⁷⁵ obróciwszy, i wszelkimi
dostatkami opatrzywszy, starszyznę wszystkę, to est pułkownika i wszystkich rotmi-
strzów z sobą do Wiednia na witanie ma estatu ego cesarskie mości odwabił. Za który-
mi co żywo dla potrzebek swoich do Wiednia od echało, tak iż prócz ciurów¹⁷⁶, edno¹⁷⁷
dwa rotmistrze, a pod chorągwiami ledwie po kilku towarzystwa zostało. Tegoż tedy
dnia pomieniony pułkownik z rotmistrzami swymi audienc ą¹⁷⁸ ma ąc, wo ska imieniem
wszystkiego cesarza witał.

 .      -
    

Elearowie rozgromieni, bez wielkie szkody prędko się zgromaǳili, nieprzy aciela gonili.
Rzecz ǳiwna. Nowina pogromu do czego podobna. Heretycy za ten pogrom śpiewali
Te Daemonem laudamus¹⁷⁹ . Odmiana złe nowiny więźniami potwierǳona gdy przyszła
przed cesarza, weselsza niż pierwsza. Żałosnych kacerzów opinia o Elearach.

Pod tym czasem, gdy pomieniony pułkownik w Wiedniu z rotmistrzami swymi po
przywitaniu cesarza ego mości tryumfowali, towarzystwo też niemal wszystko z Wied-
niem się oznawało, a ci, co w kwarterze zostali, wszyscy prze zdrowie cesarskie pełnili¹⁸⁰
— chcąc Pan Bóg wszechmogący pokazać, iż za ich przy ściem wszystko się miało pomię-
szać, a zachwianie się kościoła Bożego na mały czas dopuszczone nagle miało ustać, raczył
przepuścić, iż te że nocy Stamfol, pułkownik Frydrychów¹⁸¹, ze  wo ska o północy
na pĳanych napadłszy, kwarter w kilkorę¹⁸² zapalił, a zatem i wo sko rozgromił.

¹⁷⁰w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
¹⁷¹wszystko — tu: całe. [przypis edytorski]
¹⁷²niepodobny (daw.) — niemożliwy. [przypis edytorski]
¹⁷³Te Deum laudamus (łac.) — Ciebie, Boże, wysławiamy; początek hymnu kościelnego przypisywanego św.

Ambrożemu. [przypis edytorski]
¹⁷⁴de Tampyr — właśc. Henri Duval, hrabia Dampierre (–), dowódca wo skowy pozosta ący na

służbie Habsburgów od  roku. [przypis edytorski]
¹⁷⁵Groß-Enzersdorf — miasto w Austrii, położone bezpośrednio na wschód od Wiednia. [przypis edytorski]
¹⁷⁶ciura (daw.) — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
¹⁷⁷jedno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁷⁸audiencją — ǳiś popr. forma B.lp: audienc ę. [przypis edytorski]
¹⁷⁹Te Daemonem laudamus (łac.) — Ciebie, demonie, wysławiamy (parodystyczne przekształcenie tytułu

hymnu Te Deum laudamus, t . Ciebie Boże wysławiamy). [przypis edytorski]
¹⁸⁰prze zdrowie cesarskie pełnili — wznosili toasty za zdrowie cesarza. [przypis edytorski]
¹⁸¹pułkownik Frydrychów — pułkownik Fryderyka, t . Fryderyka Witelsbacha (–), elektora Palatynatu

Reńskiego, przywódcy Unii Ewangelickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim
Narodu Niemieckiego, w latach - króla protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywanego
królem zimowym. [przypis edytorski]

¹⁸²w kilkorę — ǳiś: w kilkoro. [przypis edytorski]
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W którym okrutnym pogromie iż nie zginęło tylko¹⁸³ strażnik przezwiskiem Ruffin,
z towarzyszów , pacholików , a ciurów¹⁸⁴ do , naprzód Panu Bogu poǳiękowawszy,
rzecz też uważenia godna, ako to wo sko, a co większa i ciurowie ego, tak roztropni są Alkohol, Walka, Ucieczka
luǳie czasu potrzeby, iż co w kwarterze dopĳa ąc ledwie eden drugiego wiǳiał, skoro
ich ( ęzyka niewiadomych, pól i lasów nieświadomych) o północy tak rozgromiono, aż
się drugi ledwie w kilka mil oparł, wnet potem goǳina albo dwie na ǳień, wszyscy się
nie inacze pewnie tylko węchem zgromaǳili, i nieprzy aciela gonili, i więźniów lepszych
dostali niż zgubili.

Przy tym i stąd rzecz godna uważyć, ako Pan Róg na mnie sze dusze¹⁸⁵ luǳkie
z tego wo ska Elearów przeǳiwnym est opiekunem. Pod czasem tego pogromu, gdy co
żywo na więce się ich przez Duna ku Wiedniowi aż do pierwsze wyspy darło, szynkarka
edna w połogu, albo racze w niepoko u leżąca, wpadłszy na bachmata¹⁸⁶ z ǳieciątkiem
(któremu dopiero trzy dni było) i z ośmiąset talarów bitych, Duna szczęśliwie przepłynę-
ła. Które przeǳiwne łasce Boże tak się wszystek Wiedeń ǳiwował, iż wiele znacznych
pań starały się potem wiǳieć tę niebogę przestraszoną.

Ten pogrom tak ǳiwno różne odmiany w Wiednia porobił, iż się właśnie wichro-
watemu zaćmieniu w asny ǳień nagle przypadłemu, i prędko mĳa ącemu, na raźnie
mógł przyrównać. Bo ako wesoło asny ǳień wichrowate zaćmienie nastąpieniem swym
wszelką rzecz czystego a asnego oka (Boga z asności słoneczne wesoło chwalącą) za-
smuconą rozpęǳa i trapi, a sowy, nietoperze i insze plugastwa nocne uwesela, tak zaś
odstąpieniem swym wszystko do pierwszego stanu przywraca. Tym właśnie sposobem
przeǳiwnie wesołego cesarza chrześcĳańskiego, i wszystkie z nim katoliki, z przy ścia a-
sno świetnego wo ska Elearów polskich, ten pogrom (gdy naza utrz rano przyszła nowina,
iż wszystkie Polaki na głowę zbito) tak zasmucił, iż prawie wszystkę radość cesarską w żal,
pociechy w smutek, a tryum w lament obrócił; heretyki zaś przeciwnym obycza em¹⁸⁷
utrapione tak rozweselił, iż co przedtem nie mogąc na Eleary patrzyć, po domach ako
w amach sieǳieli, skoro za tą nowiną z wiedeńskich się ulic Elearowie na posiłek wysy-
pali, dopiero też oni ak nietoperze albo sowy z am się ukazawszy, swo e Te Daemonem
laudamus¹⁸⁸ eden do drugiego szeptali.

Niedługo ednak ta burza trwała, bo skoro żałosny pułkownik ze wszystkimi swymi
i polnym hetmanem cesarskim groffem Dampirem, z Wiednia się do wo ska co prę-
ǳe wybrali, zaraz na mostach zabiegł im rotmistrz Stanisław Stro nowski, na ten czas
lokotenent¹⁸⁹ pułkowniczy, ozna mu ąc: iż choć okrutnie (dla niespoǳiewania się nie-
bezpieczeństwa, dla niewiadomości o wo skach nieprzy acielskich pobliżu) z kwarterem
zapaleni, a potem i w rozsypkę rozgromieni byli, prędko ednak do sprawy przyszedł-
szy, w pogonią zaraz za nieprzy acielem niemało ochotnika poszło. Czego potwierǳa ąc,
Stamfla młodszego, roǳonego brata tego, co na nich uderzył, w odpieraniu nawalno-
ści na kwarter (gdy samże pomieniony Stro nowski z kilkaǳiesiąt koni wsparł był kilka
chorągwi) po manego, tamże mięǳy inszymi więźniami oddał.

Zaczem wesołą nowiną odżywiony pułkownik, odesławszy rotmistrze z inszymi, co
się z Wiedniem oznawali do wo ska, a ruszyć się pomienionemu lokotenentowi swemu
Stanisławowi Stro nowskiemu do Encersdorfa (koło którego miasteczka był pogrom) za
ordynac ą Dampirową rozkazawszy, sam się co pręǳe z Dampirem do smutnego cesarza
z wesołą nowiną wrócił, ozna mu ąc, iż po tak srogim pogromie tylko strażnika a dwu
z towarzystwa, pacholików też , a ciurów do  niedostawało¹⁹⁰, a wo sko wszystko
zgromaǳone, ochotnika zaraz w pogonią po zdra cach wyprawili.

Ta tedy nowina, oddaniem cesarzowi świeżo pomienionych więźniów potwierǳona,
daleko mu eszcze większą pociechę i wesele, także i wszystkim katolikom, niż pierwe

¹⁸³nie zginęło tylko — nie zginął nikt, tylko. [przypis edytorski]
¹⁸⁴ciura (daw.) — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
¹⁸⁵dusze — ǳiś popr. forma D.lp: duszy. [przypis edytorski]
¹⁸⁶bachmat — koń rasy tatarskie , niewielki, ale silny i wytrzymały, odporny na trudne warunki klimatyczne,

szybki i zwinny. [przypis edytorski]
¹⁸⁷przeciwnym obyczajem — na odwrót. [przypis edytorski]
¹⁸⁸Te Daemonem laudamus (łac.) — Ciebie, demonie, wysławiamy (parodystyczne przekształcenie tytułu

hymnu Te Deum laudamus, t . Ciebie Boże wysławiamy). [przypis edytorski]
¹⁸⁹lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
¹⁹⁰niedostawać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
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sprawiła. Heretykom zaś rany świeżego żalu, przez zgubienie nowo niepotrzebne po-
ciechy, tym z większą boleścią serdeczną ponowiła. Bo ako cesarz ego m. eżeli z przy-
ścia¹⁹¹ Elearów wesoły był i tryumfował, dla¹⁹² same tylko naǳiei o niezwyciężności tego
rycerstwa, daleko więce weselszy być musiał, skutkiem uż doznawszy szczęścia ich, iż
w takim niespoǳiewanym pogromie takiego więźnia mięǳy inszymi dostawszy, a potem
choć rozproszeni, taki oni przecie ży ąc, goniąc i bĳąc, nigdy zwyciężeni być nie mogą.
Tak i heretycki smutek z przyścia Elearów do cesarza musiał się przedtem akokolwiek
mitygować tą naǳie ą, iż ich większa liczba rebelizantów¹⁹³, łacno¹⁹⁴ znieść mieli; ale gdy
po niepotrzebnie wesołe nowinie o nich, akoby ich miano zbić na głowę i żadnego nie
upuścić, znowu w kilka goǳin usłyszeli, iż ich ani ogień w kwarterze nie mógł wypalić,
ani miecz wybić, ani głęboki Duna wytopić, ale owszem to wszystko oraz¹⁹⁵ tak małą
szkodę uczyniło, iż choć przegrawa ąc¹⁹⁶, więźnie chwyta ą, i prędko znowu zgromaǳeni,
nieprzy aciela gonią i bĳą: dopieroż potem smutek i żałość ich tym większa nastąpiła. Bo
od tego czasu rozumieli a nawet i w głos mawiali, iż choć ich nieraz pozabĳamy, znowu
zmartwychwstaną, zaczem szkoda ich drażnić; bo lubo przegrawa ą, to przecie ima ąc,
wiążąc i bĳąc; lubo wygrawa ą, to eszcze gorze . Sgola hiako tiabel ślego, fobadfa stron
rogatego¹⁹⁷ .

 .   ,  ¹⁹⁸ 
     

Winszowanie cesarskie. Popis Elearów. Przyście do obozu. Pierwsza czata pułkownika.
Daremne obozu pod Hornę przyście. Kleczkowskiego zabito, którego w Kremzie pocho-
wano.

Po nowe recydywie¹⁹⁹ cesarskiego wesela, stąd iż tak srogie ochynienie się²⁰⁰ wo -
ska Elearów (aż się i sam zamącony Duna kilka dni ǳiwował), im akoby nic, za akieś
igrzysko szczęśliwie uszło, tym w większym koncepcie²⁰¹ u cesarza zostali. Zaczem zaraz
naza utrz po te nowinie groffa Dampira hetmana polnego od cesarza ego m. z winszo-
waniem szczęśliwego ochronienia się wo skowego w Encersdorfie wesoło przywitali.

Tamże tedy pana Cybulskiego strażnikiem na mie sce nieboszczyka Ruffina obraw-
szy, wo sko się na polach encersdorfskich monstrowało²⁰², których ǳielną w rzeczach
rycerskich sprawność i gotowożartką na posługi cesarskie ochotę wielą znaków męstwa
od wielu pokazanych ozdobną, nie bez wielkie pociechy swe obaczywszy, tegoż dnia ich
popisował²⁰³; a po popisie tamże też zaraz pieniąǳe dawano.

Popisane tedy wo sko skoro pieniąǳe odebrało, naprzód pod Kremzę do obozu ru-
szono, pod którą kilka dni leżąc, stamtąd sam pułkownik wziąwszy z sobą Łagiewnickiego
chorągiew i po ǳiesięć koni spod drugich chorągwi, poszedł na czatę; na które kwar-
ter²⁰⁴ eden nieprzy acielski, w którym było  ra tarów²⁰⁵ i  piechoty zapaliwszy,
zbił wszystkich na głowę, i chorągwie trzy piesze a ednę ra tarską zdobył.

¹⁹¹przyście — ǳiś: przy ście. [przypis edytorski]
¹⁹²dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
¹⁹³iż ich większa liczba rebelizantów — sens: że rebeliantów est więce . [przypis edytorski]
¹⁹⁴łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹⁹⁵oraz (daw.) — tu: razem. [przypis edytorski]
¹⁹⁶przegrawając — ǳiś: przegrywa ąc. [przypis edytorski]
¹⁹⁷Sgola hiako tiabel ślego, fobadfa stron rogatego — parodia niemieckie wymowy ęz. polskiego, którą należy

czytać: „Zgoła ako diabeł śle go, z obydwu stron rogatego”. [przypis edytorski]
¹⁹⁸przyściu — ǳiś popr.: przy ściu. [przypis edytorski]
¹⁹⁹recydywa — tu: wznowienie (słowo nienacechowane negatywnie). [przypis edytorski]
²⁰⁰ochynienie się (daw.) — narażenie się na niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
²⁰¹w większym koncepcie (…) zostali — barǳie zapisali się w pamięci, zapadli w pamięć. [przypis edytorski]
²⁰²monstrować (daw., z łac.) — pokazywać. [przypis edytorski]
²⁰³popisować (daw.) — sporząǳić spis. [przypis edytorski]
²⁰⁴kwarter (daw.) — kwatera. [przypis edytorski]
²⁰⁵rajtar (z niem. ritter) — żołnierz walczący konno. [przypis edytorski]
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Tym szczęściem rozruchany²⁰⁶ hetman cesarski ruszył się z obozem pod Hornę, gǳie
groff z Turna²⁰⁷ z wo skiem obronnie leżał. Pod którym miastem, gdy we wstępną środę
chcieli szczęścia próbować, część dla defektu²⁰⁸ dobrego mie sca, część też dla niepotęgi
(bo nie było tylko  wszystkiego wo ska) nic nie skorzyściwszy, ruszył się hetman
nazad²⁰⁹ z obozem pod Kremzę i tam kilka nieǳiel²¹⁰ leżał.

W tym nierozważnym choǳeniu na popielec pod Hornę zabito z Elearów kilka to-
warzystwa, także i czelaǳi z ǳiał hornskich. A co na żałośnie sza, iż i serdecznego puł-
kownika Hieronima Kleczkowskiego, gdy do tych, co z miasta wyszli, na harc wy echał,
któryś z zasaǳonych strzelców z ptasze go rusznice zabił. Ciało ego sumptem cesarskim
z przeǳiwnymi pompami w Kremzie pochowane było, na którym (dla oświadczenia
niewymownego żalu cesarskiego z śmierci tego człowieka) był komisarz cesarską oso-
bę zasiada ący, hetmanowie także obadwa wielki i polny, to est groffowie Bucquoi²¹¹
i Dampir, i wszystkich wo sk cesarskich dygnitarze albo urzędnicy.
 .      -         

Nowy pułkownik Rusinowski²¹². Elearowie czatami sławni; ęzyków dostawali; czatami
wo ska zwaśnili. W kwietną nieǳielę²¹³ bitwa pod Horną, zwycięstwo sławne;  grof-
fów zginęło. Hornę wziąwszy, Prohacice²¹⁴ szturmem zdobyte, okrutnie wysieczone.

Po zgubieniu we wstępną środę wtórego pułkownika Elearów polskich, zaraz tamże
w następny piątek, to est  Martii²¹⁵ , nie czeka ąc pomienionego w przeszłym
rozǳiale pogrzebu w Kremzie, obrali sobie Elearowie według zwycza u swego, na sa-
mę²¹⁶ tylko mężnorycerską ǳielność wzgląd ma ąc, Stanisława Rusinowskiego, rotmi-
strza z dawna sławnego, pod którego nowym uż regimentem, wróciwszy się pod Kremzę
z obozem, zaczem tam obóz od tego czasu aż do kwietne nieǳiele odpoczywał. Tymcza-
sem bitni Elearowie, ustawicznymi czatami męstwa swo e oświadcza ąc, co ǳień prawie
ęzyki nieprzy acielskie²¹⁷, ako gęste, tak i znaczne (bo oni pospolicie lada akiego więźnia
nieraǳi żywią) przywoǳili. Mięǳy którymi strażnika generalnego nieprzy acielskiego
Stanisław Stro nowski, rotmistrz tegoż wo ska, po mawszy, przywiódł i hetmanowi nie
bez wielkie ego pociechy oddał, bo go zaraz cesarzowi posłał.

Którymi czatami znosząc niemal co noc kwartery nieprzy acielskie, tak się im byli
naprzykrzyli, aż zniósłszy się z gniazd w gromadę, obozem stanęli około Horny. Zaczem
gǳie się też zaś i nasi zgromaǳili w eden obóz, w kwietnią nieǳielę (niedaleko tego
mie sca, gǳie był Kleczkowski zginął) walna potrzeba²¹⁸, acz krótka była. Bo gdy Dam-
pir²¹⁹ polny hetman z pułkiem swym  ra tarów²²⁰ na czele, a Elearowie z obudwu
stron na skrzydłach stanęli, zaraz pomieniony hetman przez trębacza wyzwał hrabię z Tur-

²⁰⁶rozruchany (daw.) — rozruszany, pobuǳony. [przypis edytorski]
²⁰⁷groff z Turna — Jindřich Matyáš Thurn (–), dowódca antyhabsburskiego powstania w Czechach

w pierwsze fazie wo ny trzyǳiestoletnie . Brał uǳiał w tzw. drugie defenestrac i praskie . Wygnany po klęsce
wo sk czeskich na Białe Górze, późnie walczył na Śląsku i w armii czeskie . [przypis edytorski]

²⁰⁸defekt — tu: brak. [przypis edytorski]
²⁰⁹nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
²¹⁰nieǳiela (daw.) — tyǳień. [przypis edytorski]
²¹¹Bucquoi — właśc. Karol Bonawentura de Longueval, hrabia de Bucquoy (–), dowódca walczący po

stronie Habsburgów, zwycięzca w bitwie na Białe Górze. [przypis edytorski]
²¹²Rusinowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
²¹³kwietna nieǳiela — Nieǳiela Palmowa. [przypis edytorski]
²¹⁴Prohacice (niem. Prachatitz) — miasto w Czechavh, obecnie w kra u południowoczeskim. [przypis edy-

torski]
²¹⁵ Martii (łac.) —  marca. [przypis edytorski]
²¹⁶samę — ǳiś popr. forma B.lp: samą. [przypis edytorski]
²¹⁷języki nieprzyjacielskie — t . eńców, których można wypytać o stan nieprzy acielskich sił. [przypis edytor-

ski]
²¹⁸potrzeba (daw.) — bitwa. [przypis edytorski]
²¹⁹Dampir — właśc. Henri Duval, hrabia Dampierre (–), dowódca wo skowy pozosta ący na służbie

Habsburgów od  roku. [przypis edytorski]
²²⁰rajtar (z niem. ritter) — żołnierz walczący konno. [przypis edytorski]
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na²²¹, hetmana nieprzy acielskiego, na po edynek przed wszystko wo sko. Iż go ednak
nie było samego w wo sku, wy echał na harc ego lokotenent²²²; który gdy nadarem-
no wystrzelił do Dampira, on trzy razy pistoletem chyżo około głowy wywinąwszy, tak
go przecie dobrze trafił, iż zaraz spadł z konia. Zaczem wszystek²²³ pułk Dampirów²²⁴
czołem, a nasi, prędko potem po bokach skoczywszy, przez  człowieka za darem
Bożym na placu położyli. Mięǳy którymi zginęło wtenczas samych groffów , ako
się potém z kursora²²⁵ nieprzy acielskiego do swoich listy niosącego, a od Stro nowskie-
go²²⁶ po manego, pokazało przez listy ego, z którymi zaraz naza utrz odesłał go Dampir
cesarzowi.

Po tak szczęśliwym zwycięstwie nad heretykami pod Horną, gdy się miasto zaraz
poddało, opatrzywszy e wiernym żołnierzem ako przynależało, ruszył się spod Horny Przemoc
obóz pod Prohacice, gǳie się był nieprzy aciel zawarł²²⁷, którego miasta hetman cesar-
ski pięć dni szturmem dobywa ąc, gdy na ostatek zewsząd do muru nie eno²²⁸ piechota,
ale nawet i Elearowie piechotą skoczyli, miasta dostali, i ono tak nielitościwie dla po-
strachu drugim w pień od na większego do na mnie szego, żadne płci nie odpuszcza ąc,
wysieczono, iż się na żadnym innym mie scu tak wielkie okrucieństwo nie stało od lu-
du cesarskiego. Tamże zginęło mimo inszy lud  służałe ²²⁹ piechoty. Prohacic tedy
szczęśliwie dostawszy, i one opatrzywszy, a korzyść stamtąd wielką odniósłszy, iż się wię-
ce żaden nieprzy aciel na odpór nie pokazał, odwiódł stamtąd hetman cesarski obóz pod
Kremzę.
 .             -

Zaczem obóz odpoczywał pod Kremzą, Elearowie nie próżnowali. Czechowie się do
Węgrów uciekli. Jakuszewski przyszedłszy, mięǳy Eleary poczytany; po nim Iwanicki
przyszedł. Pułk Iwanickiego możny pod Lakumpakiem w lekkość się poddał, z wo ska
Elearów pułkownika wziął. Kacerzom też na pomoc przyszło  Węgrów, a Spinello
z Hiszpanami do obozu cesarskiego.

Za takie zwycięstwa Panu Bogu poǳiękowawszy, gdy wo ska cesarskie ego m., nie
ma ąc okaz i próbowania szczęścia od Boga, pod Kremzą od Wielkie nocy aż do pożni-
wia w poko u odpoczywali, tymczasem ochotni Elearowie ustawicznymi czatami odległe
kwartery heretyckie pilnie znosili, i ęzyków co ǳień wybornych przywoǳili. Zaczem
panowie rebelizanci część pomienionymi w przeszłym rozǳiale wielkimi klęskami pod
Horną i Prohacicami, część też takowym ich gęstym od czatowników elearskich zno-
szeniem przymuszeni, uciekli się znowu do Bethlehem Gabora o Węgry na ratunek,
których od czasu odstąpienia Bethlehem Gaborowego spod Wiednia in (Decemb. )
domowe konopie węgierskie od Elearów odganiać nie mieli. A cesarzowi też . m. wo sk
przybywało.

Naprzód abowiem przyszedł około Wniebowstąpienia pańskiego N. Jakuszewski,
który puściwszy się z Polski w  koni, a Lignicę uż minąwszy, gdy mu w górach
pozastępowano, straciwszy ostatek, w półtrzecia tylko sta koni do Czech wszedł, i z ni-
mi do obozu przyszedł. Którego iż zaraz ako doświadczonego męża do wo ska Elearów
przyliczono, zaraz też wo sko Elearów Stanisława Łabodowskiego rotmistrza ego roz-

²²¹Thurn, Jindřich Matyáš (–) — dowódca antyhabsburskiego powstania w Czechach w pierwsze
fazie wo ny trzyǳiestoletnie . Brał uǳiał w tzw. drugie defenestrac i praskie . Wygnany po klęsce wo sk cze-
skich na Białe Górze, późnie walczył na Śląsku i w armii czeskie . [przypis edytorski]

²²²lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
²²³wszystek (daw.) — cały. [przypis edytorski]
²²⁴Dampirów — forma posesywna (mowa o pułku Dampira). [przypis edytorski]
²²⁵kursor (daw.) — goniec, posłaniec. [przypis edytorski]
²²⁶od Strojnowskiego (daw.) — przez Stro nowskiego. [przypis edytorski]
²²⁷zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
²²⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²²⁹służały (daw.) — długo pozosta ący w służbie wo skowe ; doświadczony. [przypis edytorski]

   Pamiętniki o Lisowczykach czyli przewagi Elearów polskich 



gromionego z więzienia i z niektórymi innymi wykupiło, i za rotmistrza, ako człowieka
uroǳeniem i męstwem sławnego, mięǳy insze rotmistrze poczytało.

Prędko potem przyszedł pod Wiedeń N. Iwanicki z pułkiem swym, który pułk iż nie
chciał się z ednoczyć z Elearami, obrócił go cesarz . m. na obronę Rakuz²³⁰ od Węgrów.
Gǳie z ednoczonemu pułkowi Iwanickiego z pułkiem Colaltowym i kilka inszych prędko
potem, posłano było do nich ( ako się niże pokaże) groffa Dampira hetmana polnego,
pod którego szczęśliwym regimentem i ten pułk Iwanickiego siła odwag barǳo sław-
nych, częstymi czatami i utarczkami, przez wszystek czas aż do wrócenia się z cesarskie
pokazu ąc, osobliwie pod Lakumpakiem  Węgrów (nie bez wielkie trudności) na
głowę poraziwszy i chorągwie ich pobrawszy, męstwo swe zacnie oświadczyli.

To tylko wielkim im narażeniem sławy było zrazu, co i Elearom w Węgrzech dal-
szych męstw dłuże dokazować ( ako w  rozǳiale opisano est) nie dopuściło, iż zaraz
prędko pod Wiedeń przyszedłszy, dla wnętrznych niezgód i fakcy ²³¹, pułkownika swe-
go N. Iwanickiego, człowieka ǳielnością rycerską, męstwem przyroǳonym i szczęściem
od Boga sławnego, lekkomyślnie z pułkownictwa zrzucili. Która złośliwa płochość²³² nie
tylko była cesarza obraziła i wszystkie wo ska ego zgorszyła, ale nawet i sam Pan Bóg
znacznie pokazać raczył, iż ten ego despekt²³³ za swo ą krzywdę poczytał. A słusznie za-
prawdę, gdyż wszelka zwierzchność iż od Boga est, kto ą czci, Boga czci, a kto ą lży, Właǳa, Bóg
Boga przygania. Zaczem tak to wo sko Pan Bóg był zaślepił, iż po zrzuceniu Iwanickiego,
nie mogli żadnego mięǳy sobą obaczyć na pułkownictwo sposobnego (choć ich było po-
dostatku²³⁴), aż z wo ska Elearów rotmistrza ednego Iǳiego Kalinowskiego, człowieka
ǳielnego i szczęśliwego, przywołali. Co acz oni dla niezgody uczynili, według one stare
zazdrosnych reguły: ani tobie, ani mnie, ednakże cuǳoziemcy nie tak sobie rozumieli,
ale racze , iż się to z defektu męża²³⁵ mięǳy nimi stało.

Pod tymże też czasem, albo prędko potem, na ono pomienione rebelizanckie wyzy-
wanie Węgrów, przyszedł naprzód Bornemissa Janusz w  Węgrów, a potem akoś we
dwie nieǳiele przywiódł mu znowu Monoki Sebestian drugie  człowieka. Pierwe
ednak niż Monoki Sebestian przyciągnął z drugim pułkiem Węgrów, prędko po przy-
ściu²³⁶ Bernemissa Janusza, przyszedł też do obozu cesarskiego, który był pod Kremzą,
Carolus Spinello z pułkiem Hiszpanów, ludu wybornego.
 .      
,  ²³⁷ ,  -       

Węgrowie kwarter²³⁸ hetmański zapalili, Turn²³⁹ z wo skiem nastąpił; po many od pa-
cholika²⁴⁰, kotem się wyprosił. Elearskie czaty; czata Stro nowskiego; przez wo ska prze-
szedłszy z Sławina lud wywabił i zbił; chorągwie i ęzyków zdobył, przedmieście zapalił;
dokoła obstąpiony, ako się wyśliznął. Znowu z sideł nieprzy acielskich Bóg go ǳiwnie
wywiódł z kilka tysięcy bydła, które Hiszpanom darował. Czata Rusinowskiego. Kwarter
opatrzny wysiekł; rozgromiony. O inszych czatach.

W kilka dni po przyściu²⁴¹ pomienionego wtórego pułku węgierskiego  czło-
wieka rebelizantów, ufa ąc heretycy siłom swoim, iż uż w liczbie były ich wo ska, (bo
i skądinąd wielkie posiłki pod tym czasem mieli, prócz tych, co się tu wspomniały) a chcąc

²³⁰Rakuzy (daw.) — Austria. [przypis edytorski]
²³¹fakcja (daw.) — partia, stronnictwo, spisek. [przypis edytorski]
²³²płochość (daw.) — lekkomyślność. [przypis edytorski]
²³³despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]
²³⁴podostatku (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
²³⁵z defektu męża — sens: wobec braku kandydata. [przypis edytorski]
²³⁶przyściu — ǳiś popr.: przy ściu. [przypis edytorski]
²³⁷kwarter Dampirów — kwaterę Dampira. [przypis edytorski]
²³⁸kwarter — ǳiś: kwaterę. [przypis edytorski]
²³⁹Thurn, Jindřich Matyáš (–) — dowódca antyhabsburskiego powstania w Czechach w pierwsze

fazie wo ny trzyǳiestoletnie . Brał uǳiał w tzw. drugie defenestrac i praskie . Wygnany po klęsce wo sk cze-
skich na Białe Górze, późnie walczył na Śląsku i w armii czeskie . [przypis edytorski]

²⁴⁰od pacholika (daw.) — przez pacholika. [przypis edytorski]
²⁴¹przyściu — ǳiś popr.: przy ściu. [przypis edytorski]
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się pomścić klęsk, które im nasi czatami zadawali, napadłszy nocą Węgrowie, kwarter²⁴²
albo stanowisko Dampirowe, który był hetmanem polnym, zapalili. A potem skoro z go-
ǳinę na ǳień, groff z Turnu ze wszystkim wo skiem nastąpił. Tam ednak nie było nic
prócz harców, na których Elearowie siła Węgrów znacznie narazili. A to dlatego na więce
nic nie było, iż gdy groff z Turnu po polsku ubrany, zasaǳiwszy się we zboże, położenie
hiszpańskiego pułku upatrował, zamyśla ąc, akoby go akim figlem pode ść (bo go na -
barǳie ten a polski kłuły w oczy), tymczasem pacholik z wo ska Elearów, przypadłszy
do niego, a zrozumiawszy po mowie, iż nie Polak, bez wszelkich figlów po prostu go
po mał i mieszek mu wytrząsnął. W którym iż niecnotliwy człowiek niemałego złotego
kota²⁴³ nalazł, bo ąc się podobno, aby go panu przywiódłszy, nie musiał też był i kota
z nim oddać, a nie wieǳąc też, kto by był, z radości nieszczęsnym onym czerwonym zło-
tym²⁴⁴, łacno²⁴⁵ mu się dał uprosić, że go wolno puścił. Zaczem P. groff oną zna omością
z Polaczkiem wziętą przestraszony, stracił serce o zwycięstwie natenczas, i zaraz wzad ku
Hornie odstąpił.

A Elearowie polscy tym barǳie roz uszeni na powetowanie głupstwa onego pacholi-
ka, tym gęście sze czaty i odważnie sze wypuszczali; mięǳy którymi dwie osobliwie zdało
się tu włożyć. Naprzód Stanisława Stro nowskiego, rotmistrza ǳielnego, który z rozka-
zania hetmańskiego zgromaǳiwszy  ochotnika z różnych chorągwi pod znak swó
czeladny, to est pod chorągiewkę ciurów²⁴⁶ z swo e chorągwie²⁴⁷, a nadto  ra ta-
rów z pułku Walste nowego²⁴⁸ z sobą wziąwszy, przedarł się ednym lasem przez wo sko
nieprzy acielskie; zaczem przyszedłszy do Świtnice²⁴⁹ nocą, a tam ako u swych trochę od-
począwszy, poszedł kółkiem w tył nieprzy acielowi do Karlinste na (w którym dla obrony
tamtych miast leżał pułkownik eden cesarski we , piechoty); stamtąd przyszedłszy
do Rosendorfu, a tam ako od swych przewodnika wziąwszy, poszedł do Sławina, gǳie
było  Węgrów i  ra tarów nieprzy acielskich i  piechoty. Tam tedy eno²⁵⁰ świt,
ra tary Walste nowe przed miastem ukazawszy, gdy pomienionych  konnych, którzy
mieli stanowisko po przedmieściach, w pole wywabili, sam z Elearami z zasaǳki wy-
padłszy, wparli ich aż do bramy, którą gdy piechota przed nimi zamknęła, a im zatem
przyszło około murów gǳie kto mógł uciekać, ledwie noga którego uszła. Tych tedy zbiw-
szy, a chorągwie ich niemal wszystkie zdobywszy, i ośm²⁵¹ ęzyków znacznych (mięǳy
którymi był eden porucznik) dostawszy, po przedmieściach, gǳie ich kwartery²⁵² były,
konie i wszystko, co ich było, wybrawszy, z wielką korzyścią odchoǳąc, przedmieście
zapalili.

Zaczem się tedy tam pod Sławinem zabawili, dowieǳiawszy się groff z Turnu²⁵³ (iż
barǳo blisko było pod ego obozem), wysłał zaraz tego dnia , Węgrów i piecho-
ty z potrzebę, którzy Elearów przy wszystkich przeprawach dokoła czekali, zapewne uż
ma ąc nie upuścić ich i nogi. Jakożby pewnie na to musiało było przyść²⁵⁴, by był Pan Bóg
nie zdarzył napaść samemu Stro nowskiemu na kursora²⁵⁵, który szedł do ednego pułku
nieprzy acielskiego z listem od Węgrów, aby i tę ednę przeprawę eszcze nieobronną co
pręǳe ubiegał. Za Węgry się tedy udawszy przed chłopem, a o Polaki pyta ąc, biegli
zaraz, tegoż chłopa chętnego woǳa ma ąc, do one przeprawy czekać tam Polaków. Zro-
zumiawszy tedy z chłopa wszystkie położenia zasaǳek węgierskich, a rzekę w bród, gǳie

²⁴²kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
²⁴³kota — tu: potoczne określenie monety. [przypis edytorski]
²⁴⁴czerwony złoty — złoty dukat, moneta obiegowa w dawne Polsce. [przypis edytorski]
²⁴⁵łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
²⁴⁶ciura (daw.) — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
²⁴⁷chorągwie — ǳiś popr. forma D.lp: chorągwi. [przypis edytorski]
²⁴⁸Wallenstein, Albrecht von (–) — czeski dowódca i polityk z czasów wo ny trzyǳiestoletnie , walczący

po stronie katolickie . [przypis edytorski]
²⁴⁹do Świtnice — ǳiś popr. forma D.lp: do Świtnicy. [przypis edytorski]
²⁵⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁵¹ośm — ǳiś: osiem. [przypis edytorski]
²⁵²kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
²⁵³groff z Turnu — Jindřich Matyáš Thurn (–), dowódca antyhabsburskiego powstania w Czechach

w pierwsze fazie wo ny trzyǳiestoletnie . Brał uǳiał w tzw. drugie defenestrac i praskie . Wygnany po klęsce
wo sk czeskich na Białe Górze, późnie walczył na Śląsku i w armii czeskie . [przypis edytorski]

²⁵⁴przyść — ǳiś popr.: przy ść. [przypis edytorski]
²⁵⁵kursor (daw.) — goniec, posłaniec. [przypis edytorski]
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on ukazał, przeszedłszy, chłopa ścięli, a sami znowu nazad²⁵⁶ pod Karlinste n przyszli.
Tamże trochę odpocząwszy, poszli Elearowie nocą do Świtnice, i z pięćǳiesiąt ra tarów
Walste nowych z nimi; bo się drugim nie chciało tak rano wstać. Zaczem też w kilka
goǳin Węgrowie napadłszy, nogi ich nie upuścili. A na tych Polaków, co uszli (tamże
ęzyka dostawszy, iż się byli lasem przez ich wo ska przekradli), tamże im znowu wszędy
pozastępowali. A tak trudna była przez ten las przeprawa, iż eno drogą na więce dwa
konie podle²⁵⁷ siebie iść mogły mięǳy skałami. Nie mogąc tedy żadnym sposobem na-
zad przebyć do swego obozu niebożęta Elearowie, poszli spod Świtnice dla bydła w drugą
stronę; a tymczasem Pan Bóg zdarzył, iż kilkanaście towarzystwa ochwaciwszy się²⁵⁸ pod
Sławinem, nie chcieli iść dla bydła, ale się puścili wprost ku onemu lasowi. Około które-
go postrzegłszy Węgrów zasaǳki potężne, skoczyli w bok ku Duna owi i po mali chłopa,
który ich ścieżkami przez okrutne skały nad szumiącym Duna em, pieszo konie za sobą
kilka mil wiodących, naokoło przeprowaǳił. Którego chłopa Węgrowie gdy nazad idą-
cego za darem Bożym pochwycili, zaczem rozumieli, iż to tamtędy wszyscy przeszli; nie
mogąc się naszych doczekać, rwąc się za włosy, że ich (mniemanie) upuścili, odstąpili
w lewo do swego obozu. A Elearowie skoro oni za rzekę odeszli, przepęǳiwszy przez
, bydła rogatego, poszli z nim do głodnego obozu swego przez onże las spoko nie.
Którym gdy zabiegli Hiszpanowie, prosząc, aby im nieco bydła towarzysko przedali, tam
sam Stro nowski na pokazanie, ako wǳięcznie miła była Elearom mężność bitnego lu-
du hiszpańskiego, wziąwszy pułkownika ich za rękę Karła²⁵⁹ Spinella, prze echał z nim
śrzodkiem²⁶⁰ wszystkę trzodę i darował Hiszpanom na poǳiał połowicę, która by mu się
podobała. Co sprawiło w zagłodniałych natenczas Hiszpanach, iż od tego czasu zawarta
zawsze miłość była narodów polskiego z hiszpańskim.

Druga czata niemnie znaczna była samego pułkownika Stanisława Rusinowskiego,
który wziąwszy z sobą  chorągwi, poszedł pod Labę, gǳie było  Węgrów i 
piechoty niemieckie . Niespoǳiewanie tedy wpadłszy, wszystkę piechotę i miasto wy-
siekł, a z Węgrów też ledwie noga uszła dawać znać do swego obozu. Jednakże gdy się
nazad z zdobytymi chorągwiami wracał, obstąpiło go dokoła  Węgrów, którzy na
nieostrożnych, rozwlokło²⁶¹ przez nieposłuszeństwo wraca ących się napadłszy, czatę roz-
gromili tak, iż eno się czarna chorągiew przez śrzodek nieprzy aciela przebiła, przeto iż
gotowsza była, a z drugich rozproszonych kilkanaście żywo po mano, a kilkaǳiesiąt zabito
i dwie chorągwi wzięto. Takie skutki lekko sobie rzeczy ważenia, a zatem i nieposłuszeń-
stwa, pospolicie zawsze bywa ą.

Insze podobne tym czaty, przez inszych równego serca mężów, na każdy się prawie
ǳień ǳiały. Te ednak zdało się tu na przykład ako wiadomsze autorowi położyć.

 .   ²⁶² - ,       
   Novemb.²⁶³

²⁵⁶nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
²⁵⁷podle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
²⁵⁸ochwacić — uszkoǳić miękkie części końskiego kopyta, wywołu ąc ich zapalenie. [przypis edytorski]
²⁵⁹Karła — t . Karola. [przypis edytorski]
²⁶⁰śrzodkiem — ǳiś popr.: środkiem. [przypis edytorski]
²⁶¹rozwlokło — tu: w rozproszeniu a. rozciągniętymi kolumnami. [przypis edytorski]
²⁶²wrzkomo (daw.) — rzekomo. [przypis edytorski]
²⁶³ Novemb[ris] (łac.) —  listopada. [przypis edytorski]
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Kacerze²⁶⁴ zgromaǳeni. Dampir²⁶⁵ do Rakuz²⁶⁶ posłany. Obóz cesarski ku Świtelowi
ruszony zszedł się z bawarskim. Frydrych²⁶⁷ ustępował ku Praǳe; w Rakowniku²⁶⁸ się
oparł; szturmami wygnany. Frydrychów figiel²⁶⁹. Ochotnik z Elearów a Walonów wprzód
gonili; czatę węgierską zbili. Koniec Frydrychów  Novembra. Bukwo owi wsparci. Hisz-
panowie poprawili, Bawarczycy z Elearami rebelizanty rozgromili i podłabili²⁷⁰. Hetman
z ks. bawarskim do Pragi w echał. Elearowie chorągwie oddawali  Novembra²⁷¹.

Takimi tedy odważnymi czatami Elearów polskich rozdrażnione wo ska Frydrychowe,
gdy się wszystkie do gromady nierychło po żniwiech schaǳać poczęły, grof też Buquoi²⁷²
hetman cesarski, grofa Dampira hetmana polnego na odpieranie ( ako się w  rozǳiale
powieǳiało) Węgrów od Rakuz wyprawiwszy, pod Wiedeń do pułków Iwanickiego, al-
bo uż natenczas Kalinowskiego²⁷³, Colaltowego i kilku drugich, insze wszystkie wo ska
cesarskie co w Czechach były zgromaǳiwszy, ruszył się in Octobre²⁷⁴ obozem przeciw
rebelizantom ku Świtelowi.

Tam nowina przyszła, iż książę bawarskie²⁷⁵ przyciągnął pod Świtel we , czło-
wieka. Przeciw któremu Buquoi dla²⁷⁶ z ednoczenia się z nim postępu ąc, zeszły się wo -
ska cesarskie z bawarskim pod Rozendorfem. Zaczem Frydrych wrzkomo²⁷⁷ król czeski,
niedobrze sobie z te konstelac i tusząc²⁷⁸, zaraz począł ku Praǳe mimo²⁷⁹ Pilzno ustę-
pować. Za którym wo ska cesarskie i bawarskie półmilem bez odpoczynku następowały
aż do Pilzna, gǳie był Mansfeld²⁸⁰ z swoim wo skiem. Tam dopiero gdy się nasi pod
Pilznem kilka dni z Mansfeldem zabawili, wrzkomo król też w Rakowniku się oparł.

Spod Pilzna tedy prędko za wrzkomo królem Frydrychem przyszedłszy pod Rakow-
nik, tyǳień do niego szturmowano. Zaczem gdy na ostatek ze trzech szańców piechotę
wyparto, zaraz wrzkomo król Frydrych począł ku Praǳe ustępować, za którym wo ska
cesarskie w też tropy następowały. Aż w wigilią męki Jego w ǳień sobotny, będąc uż
tylko dwie mili od Pragi, zastanowił się przed wieczorem. Gǳie wo sko akoby chcące
się naza utrz spróbować ukazawszy, gdy się też cesarskie wo sko poczęło obozem pokła-
dać, on w nocy skoczył ku Praǳe z wo skiem. Wszakże mu i ta sztuka do umknienia się
nie pomogła; bo postrzegłszy to, hetman cesarski z książęciem bawarskim nocą też zaraz
ruszyli się po nim, aż pod Białogórę²⁸¹, na które się oparł z wo skiem do potrzeby²⁸²
uszykowanym.

Iż ednak wyprawiono było wprzód dla ęzyka za wrzkomo królem Frydrychem dwie
chorągwie Elearów, to est czarną i Łahodowskiego z kilkuset przy nich ochotnika i  kor-

²⁶⁴kacerz (daw.) — heretyk. [przypis edytorski]
²⁶⁵Dampir — właśc. Henri Duval, hrabia Dampierre (–), dowódca wo skowy pozosta ący na służbie

Habsburgów od  roku. [przypis edytorski]
²⁶⁶Rakuzy (daw.) — Austria. [przypis edytorski]
²⁶⁷Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

²⁶⁸Rakownik (niem.: Rakonitz) — miasto w Czechach. [przypis edytorski]
²⁶⁹Frydrychów figiel (daw.) — podstęp Fryderyka. [przypis edytorski]
²⁷⁰podłabić (daw.) — zdławić a. pozabĳać. [przypis edytorski]
²⁷¹ Novembra —  listopada (łac. z polską końcówką). [przypis edytorski]
²⁷²Bucquoi — właśc. Karol Bonawentura de Longueval, hrabia de Bucquoy (–), dowódca walczący po

stronie Habsburgów, zwycięzca w bitwie na Białe Górze. [przypis edytorski]
²⁷³Kalinowski, Iǳi — dowódca lisowczyków, uszlachcony (wcześnie nazywał się Iśko Kalyna). [przypis edy-

torski]
²⁷⁴in Octobre (łac.) — w paźǳierniku. [przypis edytorski]
²⁷⁵książę bawarskie — słowo „książę” występu e tu w roǳa u nĳakim. [przypis edytorski]
²⁷⁶dla (daw.) — w celu. [przypis edytorski]
²⁷⁷wrzkomo (daw.) — rzekomo, akoby. [przypis edytorski]
²⁷⁸tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
²⁷⁹mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
²⁸⁰Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
²⁸¹Biała Góra — wzniesienie w pobliżu Pragi, mie sce stoczone  listopada  bitwy, w które siły czeskich

protestantów zostały rozbite przez armię austriacką, co pozbawiło Czechy niezależności na kilka wieków. [przypis
edytorski]

²⁸²potrzeba (daw.) — bitwa. [przypis edytorski]
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netów²⁸³ Walonów z pułku Gosiego, ci wprzód nieprzy aciela pod Białągórą nadgoniwszy,
trafili na Horwat Janusza, który z pięcią set Węgrów i trzema kornetami ra tarów z pod-
azdu się wracał; tam tedy samego Horwat Janusza zabili, kornety z chorągwiami zdobyli,
i wszystek on lud, tak Węgry ako i ra tary, na głowę zbili.

Naza utrz, to est w nieǳielę rano, gdy się pod azd zbiwszy Horwata Janusza wracał,
wo ska cesarskie i książęcia bawarskiego uż w sprawie następowały na Białągórę na wrz-
komo króla Frydrycha obóz. Przybliżywszy się tedy spieszno, tak że się nie mogli szańcami
okopać, zaraz część Bukwo owego ludu wprzód z lewego skrzydła wypuszczono. Których
gdy rebelizanci znacznie wsparli, natychmiast ra tarowie książęcia bawarskiego do Niem-
ców, a Elearowie polscy do Węgrów (których  było) skoczywszy, oraz też wsparli
tak Niemców, ako i Węgrów wrzkomokrólewskich.

Zewsząd tedy rebelizanty zamięszawszy, druǳy drugich kończyli; a Elearowie prze-
gnawszy Węgry przez winnicę na ednę przepaść z skały, i tam ich większą część podła-
biwszy²⁸⁴, skoczyli za drugimi do Pragi aż pod samą bramę. Która iż zawarta²⁸⁵ była, tam
siekąc, tak Janusze, ako i Hanuse, chorągwie im odbierali, a druǳy też po polu gonio-
nego grali. Trudno wypowieǳieć, akie się tam stało krwie²⁸⁶, a osobliwie węgierskie
rozlanie, a z Elearów nie zginęło tylko eden towarzysz spod Stro nowskiego, a Surmacz
spod czarne chorągwie, kilka też postrzelonych było.

Po ucieczce wrzkomo króla Frydrycha i rozsypce, albo racze rozlewie wszystkich
wo sk ego, gdy się szczęśliwie przy cesarzu chrześcĳańskim zwycięstwo zostało, naza-
utrz na małą stronę bramę otworzono do Pragi, gǳie hetman cesarski z książęciem
bawarskim w echali.

Trzeciego dnia potem gdy wo ska chorągwie oddawały, Elearowie mięǳy inszymi
w nie na bogatsi, odesłali przez dwóch rotmistrzów Stanisława Stro nowskiego²⁸⁷ i Wo -
ciecha Sulmirskiego węgierskich , pieszych  kornetów²⁸⁸, to est ra tarskich chorągwi
. Mięǳy którymi była dworska z żółtego adamaszku, samego wrzkomo króla Frydrycha,
a na nie zielony krzyż kawalerski.

 .       
    

Morawa się zaraz poddała wo ska obaczywszy. Węgrowie z miast pogranicznych ucie-
kli, Elearski w Strażnicy²⁸⁹ odpoczynek ; Elearom post nieprzy azny. Węgry w nocy
do Strażnicy wpadli, miasto osiedli, w rynek się wdarli. Chorąży węgierski z kamieni-
cy spadłszy serce im popsował. Nasi pochop²⁹⁰ wziąwszy, wyparli ich z miasta. Co kto
wskórał. Arcymęstwo Elearskie.

Po zbiciu rebelizantów na Białogórze,  nieǳiele²⁹¹ tamże około Pragi Elearowie
szable ze krwi kacerskie ocierali, a gardła z kurzawy białogórskie opłukiwali. Potem ru-
szono ich spólnie z inszymi wo ski²⁹² na Morawę pod Berno²⁹³, które iż się zaraz poddało,
a zatem i wszystkie insze miasta morawskie, które opatrzywszy hetman grof Buquoi²⁹⁴
ako przynależało, sam poszedł na granice węgierskie ku Strażnicy i inszym w tamtym
kącie miastom, w których zaraz Węgrowie rebelizanci i mięǳy nimi ostatek pod Pragą
rozgromionych, raczyli uciec. A hetman Hradyske, Skalice²⁹⁵ i Wesele dobrze opatrzyw-

²⁸³kornet — pododǳiał kawalerii, mnie szy od szwadronu. [przypis edytorski]
²⁸⁴podłabić (daw.) — zdławić a. pozabĳać. [przypis edytorski]
²⁸⁵zawarty (daw.) — zamknięty. [przypis edytorski]
²⁸⁶krwie — ǳiś popr. forma D.lp: krwi. [przypis edytorski]
²⁸⁷Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
²⁸⁸kornet — pododǳiał kawalerii, mnie szy od szwadronu. [przypis edytorski]
²⁸⁹Strážnice — mie scowość na południu Czech. [przypis edytorski]
²⁹⁰pochop (daw.) — chęć, zapał. [przypis edytorski]
²⁹¹nieǳiele (daw.) — tygodnie. [przypis edytorski]
²⁹²wojski — ǳiś popr. forma D.lm: wo skami. [przypis edytorski]
²⁹³Berno — ǳiś: Brno (dawnie sza transkrypc a uwzględnia fakt, że w czeskie nazwie miasta występu e

r zgłoskotwórcze). [przypis edytorski]
²⁹⁴Bucquoi — właśc. Karol Bonawentura de Longueval, hrabia de Bucquoy (–), dowódca walczący po

stronie Habsburgów, zwycięzca w bitwie na Białe Górze. [przypis edytorski]
²⁹⁵Česká Skalice (niem. Böhmisch Skalitz) — miasto w Czechach, nad rzeką Upą. [przypis edytorski]
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szy, w Strażnicy Eleary (na straży od Węgier) z ośmiąset piechoty niemieckie zostawił,
a insze wo ska do morawskich miast na zimowanie obrócił.

Tam tedy około Strażnice w nowym uż roku pańskim , gǳie wrzkomo od-
poczynek miał być, ustawicznie utarczki z Węgrami bywały, aż do postu, który się im
nieprzy azno, ako i takroczny²⁹⁶ (według  rozǳ.) stawił. Czy za to, że niebożęta Elearo-
wie nieraǳi²⁹⁷ poszczą, czy też oni za tę nieprzy aźń nieraǳi się postem bawią, któżkol-
wiek tedy winien, lubo²⁹⁸ oni, lubo post, w wstępny czwartek²⁹⁹ , Węgrów i ,
chłopstwa górników, wkradłszy się o północy do miasta, naprzód przez eden folwark
na te stronie, kędy³⁰⁰ piechota niemiecka stała, potem i przednią bramą na polne stra-
ży Elearów (przeto iż im nierozumie ący ęzyka Niemcy nierychło otworzyli) w miasto
się przez straż niemiecką wdarłszy, a na ostatek piechota na wozach aż do miasta przy-
wieziona, dwie drugie bramy powoli (zaczem ci uż wewnątrz byli) wysiekłszy, i tak in
summa³⁰¹  mie scami wpadłszy, wszystko miasto osiedli, prócz rynku, z którego gdy się
Elearowie i Niemcy w białym oǳieniu, tak ak kto leżał, bronili, Węgrowie tedy ednę³⁰²
połać rynku zapaliwszy, kamienicę narożną drugie połaci, gǳie pułkownik stał, opano-
wali i z chorągwiami na dachu stanąwszy, z te kamienicy wystrzelać z rynku broniących
się chcieli.

Wtem chorążego dworskiego Bethlehem Gaborowe piechoty na kamienicy wywi-
a ącego i serca wszystkim oną chorągwią doda ącego, Elear eden z karabinu w łeb tak
dobrze wymierzył, aż zaraz spadł i z chorągwią w rynek. Którą chorągiew straciwszy, tak
im serce upadło, iż zaraz poczęli słabieć³⁰³. A nasi tak Elearowie, ako i piechota nie-
miecka pochop³⁰⁴ wziąwszy, z kamienice³⁰⁵ ich wystrzelali, a potem do przednie bramy
wparłszy i drugich w różne kąty nagnawszy, (bo każdy uciekał, gǳie mógł, i przez wały
na łeb) na głowę ich bito. Zaczem niebożęta trupów przez , i więźniów do półtoraset
straciwszy, i  chorągwi zostawiwszy, sromotną rozsypką uciekali, nic więce nie spra-
wiwszy, tylko iż rotmistrza Łagiewnickiego natenczas w niebytności pułkownicze ego
lokotenenta³⁰⁶, i Cybulskiego strażnika, a dwu towarzyszów Rylińskiego i Pywcewica,
pacholików też z ciurami³⁰⁷  zabili; chorążego (Jakuszewskiego chorągwie³⁰⁸) chore-
go na łożu i z chorągwią wzięli, i koni do , część ogniem spalili, część też zrazu
w sieniach nabrawszy uwiedli.

Za którą cudowną łaskę Bożą godno est na świętsze imię ego na wieki chwalić:
bo ako niegdy Elearowie większe przysługi cesarzowi chrześcĳańskiemu, eno³⁰⁹ przez
wpadnienie do Węgier ( ako się w  rozǳ. pokazało) nie uczynili, tak i męstwa swego na
cesarskie nad ten czas nigdy lepie nie oświadczyli.

 .       -     

Wieść, iż Polaki zbito, różne skutki uczyniła. Posłowie elearscy do cesarza zrazu śmiech
uczynili kacerzom³¹⁰. Cesarzowi przy pośle królewskim  chorągwi i więźnie oddali.
Heretycy ako plwali na elearską nieśmiertelność.

²⁹⁶takroczny (daw.) — zeszłoroczny. [przypis edytorski]
²⁹⁷nieraǳi (daw.) — niechętnie. [przypis edytorski]
²⁹⁸lubo (daw.) — czy. [przypis edytorski]
²⁹⁹wstępny czwartek — czwartek po Śroǳie Popielcowe . [przypis edytorski]
³⁰⁰kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
³⁰¹in summa (łac.) — w sumie. [przypis edytorski]
³⁰²jednę — ǳiś popr. forma B.lp: edną. [przypis edytorski]
³⁰³słabieć — ǳiś popr.: słabnąć. [przypis edytorski]
³⁰⁴pochop (daw.) — chęć, zapał. [przypis edytorski]
³⁰⁵kamienice — ǳiś popr. forma D.lp: kamienicy. [przypis edytorski]
³⁰⁶lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
³⁰⁷ciura (daw.) — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
³⁰⁸chorągwie — ǳiś popr. forma D.lp: chorągwi. [przypis edytorski]
³⁰⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³¹⁰kacerz (daw.) — heretyk. [przypis edytorski]
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Podobna we wszystkim żałość one takroczne ³¹¹, w  rozǳiale opisane , cesarza i wszy-
stek dwór ego opanowała, gdy to sromotne pokuszenie Węgrów o Eleary, opacznie po
wszystkich Rakuzach³¹², Morawie³¹³ i Czechach gruchnęło, akoby Węgrowie wszyst-
kich mieli byli zbić, i Strażnicę, ich stanowisko, osieść. Ale i odmiana fałszywych nowin
ozna mieniem o wiktorii nad Węgrami nie mnie szą tamteczne ³¹⁴ radością cesarza po-
cieszyła. Albowiem skoro gruchnęło przez usta heretyckie, iż wszyscy Polacy zginęli i uż
ich w smrodliwych grobach gąb swoich drugi raz po onym w  rozǳ. opisanym pogrze-
bli, alić posłowie Stanisław Stro nowski³¹⁵ rotmistrz, Jerzy Chełmski sęǳia, i Delpowski
towarzysz w kilkaǳiesiąt koni ze  chorągwi Węgrom wydartych bieżą³¹⁶ pod Wiedeń
do cesarza.

Śmiech naprzód był po Wiedniu u wszystkich heretyków, iż fendrychowie³¹⁷ polscy
uniósłszy same chorągwie, aby ako i lud nie zginęły (bo rozumieli, iż to ich własne były),
wykrzyka ą z nimi akoby wygrawszy. Ale skoro e przed cesarzem przy obecności wiel-
kiego posła polskiego ego m. p. Przerembskiego, starosty piotrkowskiego, właśnie też
w tenże czas cesarza wita ącego rozwinęli, a tamże mięǳy inszymi trzy dworskie Beth-
lehem Gaborowe³¹⁸, to est ednę³¹⁹ konną, a dwie piesze poznano; gdy nadto więźniów
gromada stanęła i mężną wiktorią³²⁰ Elearom przyznali, a cesarz zatem różnymi tryumfa-
mi pociechę swo ę oświadczać kazał — gruchnęło po Wiedniu, iż Polacy nie zginęli, ale
zgubili, nie swoich, ale Węgrów, i mężne zwycięstwo otrzymali. Dopiero heretycy plwa-
li, mówiąc: Tphui das tych koc Sakrament, już go drugi raz precz, a sawsze smartfistać³²¹.
A druǳy też rac ą dawali, mówiąc, iż: Ten selmi polskiego nie mosz od ten świata precz, bo
go Pan Bóg nie chciał na nieba, a diabel go bal do piekla, coby go niefipsofal³²².

Póty cokolwiek pisałem, wprzód pomieniony autor tej książeczki, to wszystko nie inaczej, tylko
z relacji pewnych luǳi, świadków jako oczywistych³²³, tak i wiary godnych. Ale od tego już
czasu, prócz tego, co się w Wołoszech ǳiało, także z pewnych relacyj wziętego, wszystko piszę
oczywisty świadek.

 .   , ³²⁴  
    

Nowego strażnika czu ność. Dla³²⁵ poko u na cesarskie , a nowin z Polski o wo nie z Tur-
kiem, prosili Elearowie o abdank. W Ustopeczu³²⁶ płacono. Szczęśliwe do o czyzny wró-
cenie rzeczpospolitą weseliło.

³¹¹takroczny (daw.) — zeszłoroczny. [przypis edytorski]
³¹²Rakuzy (daw.) — Austria. [przypis edytorski]
³¹³Morawa— ǳiś: Morawy, kraina historyczna we wschodnich Czechach, w różnych okresach kontrolowana

przez Czechy, Polskę, Węgry i dynastię Habsburgów. [przypis edytorski]
³¹⁴nie mniejszą tamtecznej — ǳiś: nie mnie szą od tamte sze . [przypis edytorski]
³¹⁵Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
³¹⁶bieżeć (daw.) — biec. [przypis edytorski]
³¹⁷fendrychowie (daw., z niem.) — chorąży. [przypis edytorski]
³¹⁸Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-

winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]
³¹⁹jednę — ǳiś popr. forma B.lp: edną. [przypis edytorski]
³²⁰wiktorią — ǳiś popr. forma B.lp: wiktorię. [przypis edytorski]
³²¹Tphui das tych koc Sakrament, już go drugi raz precz, a sawsze smartfistać — parodia polszczyzny wymawiane

i kaleczone przez Niemca. [przypis edytorski]
³²²Ten selmi polskiego nie mosz od ten świata precz, bo go Pan Bóg nie chciał na nieba, a diabel go bal do piekla

coby go niefipsofal — Tego szelmy polskiego nie ma ak [posłać] od tego świata precz, bo go Pan Bóg nie chciał
do nieba, a diabeł bał [się przy ąć] do piekła, aby go nie zepsuł (parodia polszczyzny wymawiane i kaleczone
przez Niemca). [przypis edytorski]

³²³oczywisty (daw.) — naoczny. [przypis edytorski]
³²⁴abdank — zwolnienie ze służby wo skowe (z niem. habe Dank: ǳięku ę). [przypis edytorski]
³²⁵dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
³²⁶Ustopecz — mie scowość na Morawach. [przypis edytorski]
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Od wstępnego czwartku po wyparciu Węgrów z Strażnice³²⁷, obrawszy strażnikiem
p. Laskowskiego, przez cały post aż do abdanku ustawiczne zabawki³²⁸ za ego czu nością
miewali cni Elearowie z Węgrami. Aż po Wielkie nocy, wiǳąc, iż Węgrowie do trak-
tatów przystępowali, w Czechach też i we wszystkie Rzeszy³²⁹ tak się było uspokoiło,
iż podobieństwa³³⁰ nie było, aby znowu miała być aka rebelia, a z Polski gęste nowiny
przychoǳiły o następu ące wo nie z Turkiem (aby snać³³¹ nie mieli przymówki³³² w o -
czyznie, iż nie bez omieszkania³³³ na e potrzebę, zwłaszcza tak wielką, posługami się
cuǳokra nymi zabawia ą), przykładem Kalinowskiego, który z pułkiem swym (o któ-
rym było wyże w rozǳ. ) w mięsopusty³³⁴ wyszedł był do Polski, prosili od cesarza³³⁵,
w cale³³⁶ sobie łaskę ego na potomne okaz e zachowu ąc, aby ich na czas³³⁷ przepuścił
oświadczyć wierną miłość cne o czyznie.

Zaczem na tak słuszną prośbę cesarz ego m. ( uż też natenczas mało co potrzebu ący)
łatwo przypada ąc, abdank³³⁸ pozwolił, albo wypuszczenie z posług. A gdy zaraz prędko
potem, to est w kilka nieǳiel po Wielkie nocy, w Ustopeczu³³⁹ pieniąǳe im za  mie-
sięcy odliczono, cesarz ego m. każdego prawie według zasług udarowawszy, z wielkim
żalem abdankował.

Poszli tedy Elearowie polscy rebelizanty upokorzywszy, stracone państwa cesarskie
oǳyskawszy, mniemane pany ich wygnawszy i krótko mówiąc pokó w cesarstwie uczy-
niwszy i cesarza uspokoiwszy, z wieloróżnymi tryumfami do Polski, mimo³⁴⁰ Nikelspurk,
tąż niemal drogą, którą tam byli zaszli. Z których przyścia na ratunek, acz się wielce o -
czyzna ( ako się niże pokaże) ucieszyła, ale daleko więce Niemcy z ode ścia.

 .       ³⁴¹
       ,  -   

Wołoskie męstwa Elearów opisać dlaczego trudno. Elearowie nigdy bez Zoila³⁴². Mę-
stwa ich wołoskie oczywiste nie mogły się w diariuszu zmieścić, ale w pamięci zacnych
luǳi zapisane. Jana Rozdrażewskiego³⁴³ bankiet elearski, wetami³⁴⁴ zacny, nad wszystko
wǳięcznie szy. Kto osobliwie Elearom przyznawa.

Po opisaniu ǳielnorycerskich przewag bitnych Elearów, którymi na cesarskie na
wieczną sławę cnego narodu polskiego zarobili, nim się przystąpi do tych, które pod
wtórym na cesarską zaciągiem dokazowali, przypada z re estru praca i kunszt autorowi,
to est opisać każdoǳienne popisowanie się bitnych Elearów w Wołoszech³⁴⁵ przed ob-
licznością wszystkiego prawie rycerstwa o czystego. W którym rozǳiale ak się rzekło,

³²⁷Strážnice — mie scowość na południu Czech. [przypis edytorski]
³²⁸zabawka (daw.) — za ęcie. [przypis edytorski]
³²⁹Rzesza — hist. określenie państwa niemieckiego, przedstawia ące e ako edność złożoną z mnie szych

tworów politycznych. [przypis edytorski]
³³⁰podobieństwo (daw.) — możliwość. [przypis edytorski]
³³¹snać (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
³³²przymówka (daw.) — złośliwa uwaga. [przypis edytorski]
³³³omieszkanie (na coś) (daw.) — zaniedbanie (czegoś). [przypis edytorski]
³³⁴mięsopusty — częście : mięsopust, t .  ost. dni karnawału. [przypis edytorski]
³³⁵prosili od cesarza — ǳiś: prosili cesarza. [przypis edytorski]
³³⁶w cale (daw.) — w całości, nietkniętą, nienaruszoną. [przypis edytorski]
³³⁷na czas — tu: tymczasowo. [przypis edytorski]
³³⁸abdank — zwolnienie ze służby wo skowe (z niem. habe Dank: ǳięku ę). [przypis edytorski]
³³⁹Ustopecz — mie scowość na Morawach. [przypis edytorski]
³⁴⁰mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
³⁴¹Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rząǳone przez hospodara i zależne od

Imperium Osmańskiego. [przypis edytorski]
³⁴²Zoil — ǳiś zwykle małą literą: zoil; złośliwy, dokuczliwy, niesprawiedliwy krytyk, szuka ący ǳiury w ca-

łym; od nazwiska gr. retora i filologa ży ącego w IV w. p.n.e., Zoila (ǲōilosa), zwanego „biczem Homera” (gr.
Homeromastiks), ponieważ ostro atakował on homeryckie u ęcie mitów greckich. [przypis edytorski]

³⁴³Rozdrażewski, Jan (ok. –) — starosta odolanowski, kra czy królowe Konstanc i Habsburżanki.
[przypis edytorski]

³⁴⁴wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
³⁴⁵Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rząǳone przez hospodara i zależne od

Imperium Osmańskiego. [przypis edytorski]
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kunszt i praca, nie przez to, aby odwagi ich, albo iż błahe, pochlebstwa retoryckiego
potrzebowały, albo iż nazbyt mężne, niepo ęte lubo niewymowne być miały. Luǳie są, Kondyc a luǳka
a nic więce , ani mnie . Ale dlatego, iż prawdy pochybić sumienie broni, a przyznać ą
— wielu podobno zazdrościwych obrazi. Jawno³⁴⁶ albowiem est, iż to wo sko Elearów,
od Boga na obronę kościoła ego ś. ( ak się w wtórym rozǳiale pokazało), wybrane est
w re estrze wiernych, którzy cokolwiek pobożnie czyniąc, według obietnice apostolskie ,
przenaśladowanie mieć muszą. Bo za każdym  ich ǳieł heroickich tysiącami choǳi
zazdrosnych Zoilów³⁴⁷, sławę którą po sobie wszędy³⁴⁸ zostawu ą, w biesagi³⁴⁹ swo e zło-
ści, na wieczne e zagrzebienie do skarbu zazdrości pilnie zbiera ąc niż Żyǳi mannę na
puszczy³⁵⁰.

Aby się ednak w tę trudność według możności akokolwiek potrafiło, nie zda się być
wielopotrzebno³⁵¹ wyliczać męstwa Elearów w Wołoszech przed obecnością wszystkiego
obozu pokazane, ale tylko nieco dla życzliwych przypomnieć. Gdyż, ako zazdrosnemu,
choćby na dłuższymi perswaz ami nikt nie zabroni, gdy on chce mówić, iż noc aśnie sza
est niżeli ǳień, księżyc nad słońce świetnie szy; tak i miłośnikowi prawǳiwie bitnego
rycerstwa dość est ich męstwa namienić; które acz wszystkie diariusze pominęły, a żad-
ne dostatecznie nie opisały, ale ednak dobrze zapisane są w grodach pamięci wiernych
miłośników o czyzny. Niech się tu goǳi na przykład położyć świeży znak wǳięczności
(mięǳy wielą inszych) ego m. pana Jana z Rozdrażewa Rozdrażewskiego³⁵², kra czego³⁵³
królowe e m. z Rozdrażewskim animuszem, więce pono³⁵⁴ dla chudych pachołków niż
dla siebie samego od Boga stworzonego. Który spraw bitnych Elearów w Wołoszech a-
ko wǳięczny, tak dobrze pamiętny, w roku pańskim  po wy ściu ich z cesarskie ³⁵⁵,
ma ąc na chlebie swym chętnie położonym Stanisława Stro nowskiego pułkownika ele-
arskiego, przy obecności wielu rycerskich luǳi wetami się zabawia ących, kazał przynieść
kulę z ǳiała tureckiego do Elearów w ostatni ǳień szturmów tureckich mięǳy tysią-
cami inszych wypaloną, mówiąc według starego przezwiska Elearów: Oto wety³⁵⁶ wasze
lisowskie, którymi was Turcy na konkluz i częstowali. Takie takiego rycerza wety, przed
woǳa Elearów. Ma ą albowiem prawǳiwi rycerze potrawy swo e, przypominania sobie Pamięć, Odwaga
wza em odwag rycerskich, słodsze nad cukry. Ten tedy heroicki wet, eśliby się komu
lada co zdał do położenia na tym tu mie scu, nie ǳiw, bo sam lada aki; lecz ako u te-
go, komu go nie ciężko było z Wołoch za edne relikwie wozić, zdało mu się nie za lada
co mięǳy wety poczytać (a słusznie, bo to prawǳiwy wet za wet, gǳie darmo nic nie
bywało; bo w Wołoszech zaraz gotowymi strona stronie płaciła), tak i pomienionemu
pułkownikowi mimo insze wszystkie pańskie chęci, i gęste a bogate od niego podarki, to
samo nade wszystko na wǳięcznie sza była.

Są tedy wǳięcznopamiętni bohaterowie męstwa Elearów, ako ten, tak bez pochyby³⁵⁷
i wiele inszych emu podobnych, a osobliwie z ich m. m. panów Wielkopolan a Litwy,
którzy iż się sami rycersko do Wołoch mięǳy inszymi wybrali byli, stąd i drugich po
prawǳie rycerzów raǳi³⁵⁸ wiǳą, i co im przyznać, przyznawa ą.

³⁴⁶jawno — ǳiś w tym mie scu wystąpiłby przymiotnik: awne. [przypis edytorski]
³⁴⁷Zoil — ǳiś zwykle małą literą: zoil; złośliwy, dokuczliwy, niesprawiedliwy krytyk, szuka ący ǳiury w ca-

łym; od nazwiska gr. retora i filologa ży ącego w IV w. p.n.e., Zoila (ǲōilosa), zwanego „biczem Homera” (gr.
Homeromastiks), ponieważ ostro atakował on homeryckie u ęcie mitów greckich. [przypis edytorski]

³⁴⁸wszędy (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
³⁴⁹biesagi (daw.) — podwó ny worek, przewieszany przez ramię lub przez siodło. [przypis edytorski]
³⁵⁰na puszczy — właśc. na pustyni. [przypis edytorski]
³⁵¹wielopotrzebno — ǳiś ten neologizm wystąpiłby w formie „wielopotrzebne”. [przypis edytorski]
³⁵²Rozdrażewski, Jan (ok. –) — starosta odolanowski, kra czy królowe Konstanc i Habsburżanki.

[przypis edytorski]
³⁵³krajczy — daw. urząd, pierwotnie pomocnik stolnika przy zastawianiu stołu, późnie tytuł honorowy.

[przypis edytorski]
³⁵⁴pono (daw.) — podobno. [przypis edytorski]
³⁵⁵cesarskiej — w domyśle: służby. [przypis edytorski]
³⁵⁶wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
³⁵⁷bez pochyby (daw.) — niechybnie, na pewno. [przypis edytorski]
³⁵⁸rad (daw.) — chętny. [przypis edytorski]
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    ,  ³⁵⁹

Elearami gǳie na gorze zatykano. Mężnych Zaporowców³⁶⁰ zawsze posiłkowali. Przykład
posiłków elearskich; oni wszystkich, a ich nikt nie posiłkował. Arcymęstwa elearskie
w Wołoszech. Ciurowski Tatarom odpór głowniami. Pospolite męstwa elearskie. Przykład
męstw elearskich hetmanowi wǳięczny. Elearowie na odwoǳie z Wołoch wyszli.

Pamięta ą wszyscy prawdowiedni, iż przez wszystek czas wo ny wołoskie nie kim
wszystkie ǳiury co na gorsze zatykano, eno Elearami, albo po staremu Lisowczykami,
a Niemcami. Ledwie się z które strony z daleka nieprzy aciel pokazał, alić wnet do het-
manów supliki³⁶¹ o którą chorągiew Elearów; to ich wprzód wypchano ak ogarów³⁶²,
a skoro Turki ak za ąca wsparli, nie wiela za nim chartów wypuszczono, musieli sami
pod obóz turecki doganiać. Nie było żadne nawalności³⁶³ na Zaporowce (którym ako
siła, tak i słusznie wszystkie dyaryusze przypisu ą), w którą by ich Elearowie nie mieli
posiłkować, nie tylko polem szturmy przerywa ąc, ale nawet i piechotą przybiegłszy, z ich
szańców Turki wypiera ąc.

Wolno było napatrzeć się, albo racze trudno nie wiǳieć (mięǳy inszymi takimi
przykłady³⁶⁴),  Sept³⁶⁵. w ǳień sobotny³⁶⁶, ako uż z szańców anczarowie³⁶⁷ Kozaki Za-
porowskie wypierali, a skoro Elearowie piechotą przypadli na posiłek, wnet szańce ich
oswoboǳiwszy, gdy druǳy do swych wałów nazad³⁶⁸ pośpieszyli, sześć przecie chorą-
gwi z Zaporowcami zostało. Którzy osobliwie gęstą swą strzelbą wsparłszy anczarów, ku
wieczoru wspólnie i z Zaporowcami gnali ich pieszo aż do obozu tureckiego, i ǳiał kilka
od ęli; z których po woli Zaporowcy dwie wzięli, a trzecie wielkie w Dniestr zepchnęli.
Wtenczas w takim niebezpieczeństwie byli od Tatarów, którzy ich pieszych przy mowali,
iż gdyby ichże chorągwie, które ich były w szańcach Zaporowskich odeszły, konno na
odsiecz nie przypadły, pewnie by tam wszystka pomieniona sześć chorągwi, pieszo się
z posiłku Zaporowców wraca ąca, zginęła była.

Tak niemal co ǳień niebożęta Elearowie nie tylko swo e, ale i cuǳe konopie ogania-
li. A ich niebożąt przez przeniesienie się Zaporowców we dwie nieǳiele bliże pod obóz,
wszystkiemu prospektowi³⁶⁹ nieprzy acielskiemu, przez trzy nieǳiele potem, na goli³⁷⁰
odkrytych, kto kiedy posiłkował prócz Boga samego? Jeżeli w ostatni wtorek szturmów
tureckich, gdy do nich z ǳiał zewsząd parzyli i ośm razy szturmowali, tak iż niebożęta
Elearowie, broniąc się, uż druǳy i strzelby w ręku dla gorąca trzymać nie mogli, choć
uż wtenczas obżałowani, a przecie posiłków nie mieli; daleko mnie w insze czasy mnie -
szego niebezpieczeństwa. Ledwie się chwała Bogu Duńcy³⁷¹ obrali, iż w pierwszy wtorek,
gdy Tatarowie na Piotrowskiego chorągiew, przez Dniestr się do obozu przeprawu ącą,
uderzywszy, i onę po zabiciu chorążego, i dwu towarzyszów z kilką pacholików wziąwszy,
potem do ich szańców przypadli, a ciurowie niebożęta (bo sami Elearowie w polu wten-
czas w sprawie³⁷² stali) głowniami się tylko a garnkami odgrzebali. Duńcy przypadłszy
na onę głowienną wo nę, ciury posiłkowali, tak iż spólnie z nimi Tatary odparli.

Przy ǳie też nieco namienić ich inszych odwag. Pomnią bez pochyby wszyscy praw-
dowiedni, iż Elearowie zawsze bywali na strażach na sławnie si, z więźniami do hetmanów

³⁵⁹wszem (daw.) — wszystkim. [przypis edytorski]
³⁶⁰Zaporowców — właśc. Zaporożców. [przypis edytorski]
³⁶¹supliki (daw.) — prośby. [przypis edytorski]
³⁶²jak ogarów — ǳiś popr.: ak ogary. [przypis edytorski]
³⁶³nawalność (daw.) — burza; tu: atak. [przypis edytorski]
³⁶⁴przykłady — ǳiś popr. forma N.lm: przykładami. [przypis edytorski]
³⁶⁵ Sept[embris] (łac.) —  września. [przypis edytorski]
³⁶⁶w ǳień sobotny — w sobotę. [przypis edytorski]
³⁶⁷janczarowie a. janczarzy — doborowe odǳiały piechoty tureckie . [przypis edytorski]
³⁶⁸nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
³⁶⁹prospekt (daw.) — tu: spo rzenie, wzrok. [przypis edytorski]
³⁷⁰na goli — w otwartym terenie. [przypis edytorski]
³⁷¹Duńcy — właśc. Dońcy, Kozacy dońscy. [przypis edytorski]
³⁷²w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
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na gęstsi, zasaǳkami po lasach i nocnymi w obóz nieprzy acielski wspólnie z Zaporow-
cami wpada ący Turkom na strasznie si, w gonieniu ich na statecznie si, w zdobyczach
z nieprzy aciela na szczęśliwsi; a zatem i zawo ami zapasem, albo ich orężem w ręku, albo
koniem tureckim na powoǳie, lub czymkolwiek nieprzy acielskim, ile razy się wracali,
zawsze na stro nie si.

Kto kiedy lepie w obóz turecki Turki ak śleǳie w beczkę wbĳał, ako Elearowie?
Mięǳy inszymi czasy (bo to niemal na każdy ǳień bywało)  Sept. broniąc Sa dacz-
nego³⁷³, kiedy naprzód rotmistrze³⁷⁴: Hieronim Swarczewski, Jan Sławęcki i Sebestian
Stępczyński, z chorągwiami swymi skoczywszy, (i w wielkie liczbie Turków, ak trzy
krople w morzu akoby zniknąwszy) a potem wszystko wo sko Elearów, po trzy a trzy
chorągwie za nimi tańcem także następu ąc, Turki w ich obóz wparli, i tamże im pod
nosem cały ǳień kurzyli. A przesławny hetman nieboszczyk Chodkiewicz³⁷⁵, mąż nie-
śmiertelne sławy, a wieczna zacnych Chodkiewiczów ozdoba, siadłszy sobie na ǳiale, aby
się ich napatrzył, do Boga o większą liczbę takich hersztowników wzdychał, a drugim ich
na przykład pokazował, ako w mężnym onym dokazowaniu, choć sławnego rotmistrza
Stanisława Jędrze owskiego, i nadto porucznika z chorągwie³⁷⁶ Moisławskiego i kilku in-
szych zabitych pozbyli, na drugich też postrzelonych, ako rotmistrza Moisławskiego³⁷⁷
w rękę, chorążego z chorągwie Stro nowskiego także w rękę, inszego towarzystwa kil-
ka i czelaǳi³⁷⁸ kilkanaście mięǳy sobą wiǳieli, a przecie z placu nie ustąpili. Aż się
w wieczór Turcy, plunąwszy z tysiącami despektów³⁷⁹, uspokoili.

Na ostatek i to uważania godna, acz ako inszym pułkom straszna, tak ćwiczonym
Elearom wǳięczna była, iż gdy się wo ska z Wołoch wracały, nie kogo inszego na odwo-
ǳie tatarskich niebezpieczeństw, eno Eleary pozad³⁸⁰ zostawiono.

 .        ,        

Elearów męstwa oczywiste, miłe hetmanom, królewiczowi . m.³⁸¹ wǳięczne, także kró-
lowi . m. i rzeczypospolite . Dlaczego w diariuszach głucho o Elearach; to piękna.

Oczywiste tedy były te wszystkie odwagi wołoskie bitnych Elearów wszem prawdo-
wiednym, i są po ǳiś ǳień w świeże ich pamięci. Które w akie by cenie były u ich
m. m. panów hetmanów, o wielkim święte pamięci Chodkiewiczu³⁸² uż się w prze-
szłym rozǳiale namieniło³⁸³, ako po Bogu wielką miał ufność w Elearach i osobliwą
z ich męstw pociechę. Polny zaś na on czas hetman . m. p. Stanisław Lubomirski³⁸⁴
hrabia na Wiśniczu, a który te wo ny na plecach swych dotrzymywał wielkich luǳi try-
bem, którzy więc raǳi rzeczy poważne uczynkami wymawia ą, toż swe o nich trzymanie
pięknie oświadczył przez wzięcie im, po skończenia wo ny, na swó dwór ich ǳielnego
pułkownika Stanisława Rusinowskiego, bez pochyby³⁸⁵ nie dla czego inszego, tylko żeby,
patrząc na niego, odwagi sobie cnych Elearów przypominał, i tak hetmański swó ani-

³⁷³Sajdaczny — właśc. Petro Konaszewicz–Saha daczny (–), hetman Kozaków regestrowych, uczest-
nik bitwy pod Chocimiem, zmarły wskutek odniesionych tam ran. [przypis edytorski]

³⁷⁴rotmistrze — ǳiś popr. forma M.lp: rotmistrzowie; rotmistrz: dowódca chorągwi. [przypis edytorski]
³⁷⁵Chodkiewicz, Jan Karol (–) — wybitny dowódca wo skowy, hetman wielki litewski od , zwy-

cięzca w bitwie pod Kircholmem. [przypis edytorski]
³⁷⁶chorągwie — ǳiś popr. forma D.lp: chorągwi. [przypis edytorski]
³⁷⁷Mojsławski, Paweł — rotmistrz lisowczyków, który przybył na odsiecz Chodkiewiczowi pod Chocim i brał

uǳiał w kampanii w Niemczech. [przypis edytorski]
³⁷⁸czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
³⁷⁹despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]
³⁸⁰pozad (daw.) — z tyłu. [przypis edytorski]
³⁸¹królewicz — Władysław IV Waza (–), na starszy syn Zygmunta III, brał uǳiał w wo nach mo-

skiewskich i w wyprawie chocimskie , król Polski od  roku, tytularny król Szwec i i car Ros i. [przypis
edytorski]

³⁸²Chodkiewicz, Jan Karol (–) — wybitny dowódca wo skowy, hetman wielki litewski od , zwy-
cięzca w bitwie pod Kircholmem. [przypis edytorski]

³⁸³namienić (daw.) — wspomnieć. [przypis edytorski]
³⁸⁴Lubomirski, Stanisław (–) — późnie szy wo ewoda krakowski, potem ruski, w czasach opisywanych

w ninie szym ǳiele regimentarz pod Chocimiem. [przypis edytorski]
³⁸⁵bez pochyby (daw.) — niechybnie, na pewno. [przypis edytorski]
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musz cieszył. Wǳięczne były i samemu na aśnie szemu królewiczowi Władysławowi³⁸⁶
etc., który serdeczną ǳielnością przeszedłszy młode lata swo e, sam prawie wszystek obóz
dyrygu ąc, mięǳy wszystkimi na lepie się niż kto napatrzył, kto był orłem, a kto sową.
Zaczem, oczywistym świadectwem swoim sprawić raczył, iż w takie cenie były potem
i u samego ma estatu . k. m. i wszystkie o czyzny przewagi elearskie, iż komu insze-
mu było albo nie było, ale im wierno zasłużone żołdy zaraz gotowym groszem według
możności ubogie o czyzny, skoro z Wołoch wyszli, odliczono.

Iż ednak niektóre diariusze ich odwagi nie tak akoby potrzeba przypomina ą, rzecz
pełna podobieństwa, iż tym co e pisali, nie tak to z zazdrości przychoǳiło, ako podobno
albo stąd, iż z am nie wychoǳąc, nie dobrze do rzeli, co się przed obozem ǳiało, albo też
dla akiego ich święta (bo go nie masz w kalendarzu) Translationis³⁸⁷ sławy bitnych lisów
do skrytych kretów³⁸⁸, które tam znać przez cały czas odprawowali, bo w diariuszach
niemal wszędy, gǳie co było o Elearach przypomnieć znacznego, to oni osobliwymi
terminami rzecz przenosili mówiąc: Nasza straż etc. Pewnie nie ich, ale dołożyć było,
która. Nasi więźniów dostali etc. Pewnie ich sami do nas nie woǳili, ale było dołożyć,
którzy. Kozacy etc. Chwała Bogu, ale którzy? (Podobno trudno było poznać garści pieprzu
elearskiego mięǳy korcem maku zaporowskiego, ile kto w pole nie wy rzał). Ochotnik
wypadł etc. Pewnie, iż nie chramy, ale wżdy³⁸⁹ z którego pułku? Nasi ciurowie etc. Wszak
się pospolicie mówi, iż eno się przy Elearach wiesza ą. Kto się ednak chce nimi szczycić,
Boże wybaw od nich Eleary, dla nienaruszenia ich sławy stare . Opuściwszy uż tedy więce
wyliczać tych chramot naszych ochotnych diariuszów, to samo każdemu do uważania
namienione niech ten rozǳiał zamknie, iż choć nie dokłada ą diariusze w które potrzebie,
ako i kogo Elearowie bili, ale tego często, ako w potrzebie ginęli. Na czym mądremu
dosyć. Bo stąd znać, że lepie szukali śmierci na polu, niż ona ich w szańcach.

 .       , -
 ,        . . .

Po wy ściu z Wołoch żołd odliczyli. Hetman im pułkownika wziąwszy przełożył Stro -
nowskiego, którego potem zgodnie obrali. Konfederac a nastąpiła, czemu się tu wspo-
mina rzeszoto do przesiewania wszech³⁹⁰ kondycy ³⁹¹. Konfederac a prawna chwalebna.
Se m est młyn konfederac i. O co może być konfederac a wo enna, kto ą ma poczynać.
Elearowie chwalebni, iż nie chcieli być w konfederac i.

Po wy ściu z Wołoch, ak się w  rozǳiale przypomniało, na odwrocie do niebez-
pieczeństw tatarskich, to est pozad³⁹² wszystkich wo sk, żołd swó z łaski króla ego
m. (według ubóstwa natenczas o czyzny) odliczywszy, iż im . m. pan hetman ( ako się
w przeszłym rozǳiale pokazało) na samym wychoǳeniu z Wołoch wziął był na swó
dwór pułkownika Stanisława Rusinowskiego³⁹³ (pod którym Elearowie, ak się pokazało,
począwszy od śmierci sławne pamięci nieboszczyka Kleczkowskiego³⁹⁴, siła szczęśliwie
dokazowali), a dał im był na to mie sce Stanisława Stro nowskiego³⁹⁵ — nie ma ąc woli
doma leżeć, a wieǳąc z dawna o nie mnie sze nad pierwszego ǳielności pomienionego
pułkownika swego od . m. pana hetmana podanego, onegoż sobie dobrowolnie za woǳa
i hetmana swego obrali, i emu posłuszeństwo we wszystkim przyobiecali, prosząc, aby
im kędy o służbie przemyślał.

³⁸⁶Władysław IV Waza (–) — na starszy syn Zygmunta III, brał uǳiał w wo nach moskiewskich
i w wyprawie chocimskie , król Polski od  roku, tytularny król Szwec i i car Ros i. [przypis edytorski]

³⁸⁷Translationis (łac.) — przeniesienia. [przypis edytorski]
³⁸⁸skryte krety — pogardliwie o żołnierzach walczących zza fortyfikac i. [przypis edytorski]
³⁸⁹wżdy (daw.) — przecież, ednak. [przypis edytorski]
³⁹⁰wszech (daw.) — wszystkich. [przypis edytorski]
³⁹¹kondycje (daw.) — warunki. [przypis edytorski]
³⁹²pozad (daw.) — z tyłu. [przypis edytorski]
³⁹³Rusinowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
³⁹⁴Kleczkowski, Jarosz (Hieronim) (zm. ) — pułkownik, dowódca lisowczyków. [przypis edytorski]
³⁹⁵Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
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Pod tymże czasem nastąpiła konfederac a wszystkiego prawie żołnierstwa, które z Wo-
łoch wyszło, a to o żołd, iż go im zaraz nie odliczono. Którą ważyć eżeli słuszna była albo
nie, eżeli według słuszności i sumienia doważała albo nie, tu nie należy, i owszem to od
inszych kilku mądrych autorów dosyć roztrząśniono, tu na mało by się przydało wywo-
ǳić. Prędko tedy tę żmĳę o czyzny przemĳa ąc, by nie ukąsiła, to tylko w sens nasz na
pokazanie wierności elearskie przeciw ma estatowi³⁹⁶ . k. m. przypomnieć do uważania
potrzeba, iż słuszność konfederac i zawisła w³⁹⁷ przyczynie, w sposobie i w osobach kon-
federu ących. Przyczyna zaś dwo aka być może: albo powszechna, to est o krzywdę rze-
czypospolite ; albo prywatna, o krzywdę czy ąkolwiek prywatną. Sposób też konfederac i
dwo aki est, prawny i wo enny; konfederac a prawna ako słuszna est, tak i we wszech
rzeczach pospolitych zwycza na, a osobliwie w koronie polskie , na każdym se miku, kę-
dy się ich m. panowie obywatelowie koronni konfederu ą, praw swoich akichkolwiek
według tychże praw o czystych dopomagać, i przetoż zaraz w se mików z eżdża ą się na
se m skonfederowani słuszności dopomagać i onę według potrzeby o czyzny ustanawiać.
Tam tedy ako do młyna wszelkie krzywdy, tak rzeczypospolite , ako i czy ekolwiek do
tych konfederatów prawǳiwych praw o czystych broniących, to est do ich m. panów
senatorów ma ą być zaniesione, i tam słuszność dopomagana.

Z te dopiero konfederac i, eżeliby (czego Boże uchowa ) do wo enne kiedykolwiek Właǳa, Krzywda
przy ść miało, tedy o prywatną krzywdę nigdy (bo eśli krzywda bęǳie, pozna ą ich m.
pp. senatorowie od Boga przez rzeczpospolitą na to wysaǳeni; eśli nie pozna ą, toć
pewnie musi być mniemana tylko a nieprawǳiwa), ale tylko o powszechną, wszystkie
rzeczypospolite szkoǳącą, a potem za zgodą i powodem tychże ich m. pp. senatorów
ako opiekunów rzeczypospolite . Tym samym to należy, a nie komu inszemu, a co więk-
sza, nie tylko w słuszne konfederac i, ale choćby i niesłuszne . Świat nie miał i nie bęǳie
nigdy niesłusznie sze konfederac i ako przeciw Panu Chrystusowi, a przecie czyta ąc
w Dawiǳie ś. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Domi-
num³⁹⁸ etc. każdy wiǳi, iż ą nie chuǳi pachołcy poczynali, ale tylko pomagali. Milites
vero duxerunt Jesum³⁹⁹ etc.

Kto tedy chce wiǳieć, eżeli ta konfederac a słuszna była albo nie, niecha ą przez
to rzeszoto przesie e, tedy się dowie. A zatem i awno mu bęǳie, iż est z czego chwalić
Eleary, że wiele razy do konfederac i wezwani, choć słabo od o czyzny ukontentowani,
przecie ednak nigdy się konfederować nie chcieli przeciw ma estatowi ego k. m. na
krzywdę i płacz luǳki, ale i owszem stale gotowi byli gardła swe przy nim położyć.

 .       -

Za co im Pan Bóg służbę nalazł.  Maii⁴⁰⁰ listy przypowiedne⁴⁰¹ mieli. Kształt listu przy-
powiedhego. Kiedy zagranice wyszli. Przestroga.

Nagraǳa ąc Pan Bóg baczenie Elearów, iż nie chcąc ubogie o czyzny trapić, życzyli
sobie cuǳoziemskie służby, a wiǳąc, ako znowu kacerze głowy z am wychylać poczęli
(rozumie ąc, iż uż wszystkich Elearów wybito), podał do serca cesarza chrześcĳańskie-
go, aby znowu Elearów polskich na obronę kościoła ś. zaciągnął. Zaczem gdy Elearowie
nie chcąc się konfederować, o służbie w cuǳe kra e zamyślali, przyszły  Ma a przypo-
wiedne listy od cesarza . m. tak pułkownikowi, ako i wszystkim rotmistrzom elearskim,
z których eden, to est pułkowniczy, zdało tu się włożyć, aby każdy wiǳiał, ako kiedy
zaciągnieni byli.

³⁹⁶przeciw majestatowi — ǳiś: wobec ma estatu. [przypis edytorski]
³⁹⁷zawisła w (daw.) — zależy od. [przypis edytorski]
³⁹⁸Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum (łac.) — królowie ziemi stanęli

razem, a książęta zebrali się razem przeciwko Panu. [przypis edytorski]
³⁹⁹Milites vero duxerunt Jesum (łac.) — ale żołnierze zabrali Jezusa. [przypis edytorski]
⁴⁰⁰ Maii (łac.) —  ma a. [przypis edytorski]
⁴⁰¹list przypowiedni — dokument wystawiany dowódcy odǳiału zaciężnego. Określał m. in. liczbę żołnierzy,

ekwipunek, na terenie których królewszczyzn prowaǳony bęǳie zaciąg. Po łacinie określanyLiterae inscriptionis
stipendii. [przypis edytorski]
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Kopia przypowiednego listu cesarskiego Elearom polskim
Nos Carolus⁴⁰² Dei gratia princeps ac gubernator domus Lichtensteiniae,

dux Opaviae, Carnoviae, sacrae caesareae majestatis consiliarius intimus, ca-
merarius et per regnum Bohemiae locumtenens plenipotentiarius.

Notum facimus singulis ac universis, cujuscunque gradus, status, conditio-
nis, ordinis seu praeeminentiae. Cum sacr. caesar. regiaeque majest. domini
nostri clementissimi nec non et reipublicae bonum praecipua necessitate exigat,
fortius defendendis propugnandisque ejusdem sacr. caes. majestatis tum regnis,
tum provinciis haereditariis, atque ocius reprimendis compescendisque per sacrum
romanum imperium passim grassantibus perduellium machinationibus, majo-
res equestris exercitus copias conscribere, atque novis praesidiis militare robur
tanto amplius adaugere, jamque in eum finem considerando, illustris ac gene-
rosi domini D. Stanislai Strojnowski emeritam militaris prudentiae virtutem,
rerum gerendarum experientiam, augustaeque domui Austriacae jam pridem
heroica animi generositate, multa illustrium facinorum attestatione comproba-
ta servitia, atque ex hinc in eum deposita singulari fiducia, hujus modi in sex
usque millia equestrium turmarum legendarum conscribendarumque provincia,
eidem nomine sacr. caes. majest. rigore stabilitae capitulationis, delata denun-
tiataque sit. Ideo universos atque singulos cujuscunque status, gradus, ordinis
seu praeeminentiae fuerint, saepe dicto sacrae majestatis, domini nostri clemen-
tissimi nomine requirimus atque aliis gratiose mandamus, quatenus praefatum
dominum Stanislaum Strojnowski pro delecto et constituto sacr. caes. majest.
supremo capitaneo habeant, respiciant et venerentur, atque eum in conscriben-
do praefati polonici exercitus numero tam in accessu, quam discessu, non solum
quovis impedimentorum onere ne molestent, eique passum undique imperturba-
tum largiantur, quin insuper eum, omni officiorum genere, et debita promotione
prosequantur. In quo illi sacrae caesareae majestati placitum facturi singulare;
subditi autem certam et expressam exequuturi sunt voluntatem.

Actum Pragae tertia di mensis Aprilis, Anno D. Millesimo Sexcentesimo
Vigesimo Secundo.

CAROLUS
Locus Sigilli

HAJDEN Notarius

Takoweż właśnie listy wszystkim rotmistrzom toż książę imieniem cesarza . m. w ten-
że czas przysłało, komu na , komu na  albo  koni, według tego ako się niże
pokaże w sporząǳeniu chorągwi.

Takowe tedy listy wziąwszy, poszli bitni Elearowie na cesarską przez Wielką Polskę⁴⁰³
aż do Krzepic, gǳie przez trzy dni poczekawszy, skoro się wszyscy z echali,  dnia ma a
wyszli za granicę.

Na pokazanie osobliwej opieki boskiej nad Elearami, jako niegdy nad Żydami, uważać po- Wiara
trzeba od tego miejsca, jako Pan Bóg przed nami po cesarskiej (jako przed Żydami w obłoku)
ustawicznie w Ewangeliach świętych choǳił. Tak iż wszystkie nieǳielne Ewangelie to, co się
z nami ǳiało, opiewały, właśnie, jakby je namyślnie gwoli nam kościół Boży rozporząǳił.
Z czego aby każdy Pana Boga chwalił, przypomną się w każdą nieǳielę, jakie bywały, i jako
się z sprawami naszymi zgaǳały.

⁴⁰²Nos Carolus… — przekład listu zna du e się w Dodatku I na końcu tekstu; tekst łaciński pozostawiamy
w pisowni oryginalne , różne od łaciny klasyczne , o czym świadczy choćby „ ” po awia ące się w mie scu „i”.
[przypis edytorski]

⁴⁰³Wielką Polskę — ówczesny wariant pisowni słowa „Wielkopolska”. [przypis edytorski]
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Za sprawą Bożą  ma a wyszli. Pan Bóg przed nimi w Ewangelii wyszedł. Wieczerza
wielka na cesarskie . Wymówki wezwanych. Elearowie z opłotków wezwani, tegoż dnia
wyszli z błogosławieństwem. Koło generalne w polu. Co na nim uchwalono.

Za boskim podobno racze sporząǳeniem, aniżeli gwoli⁴⁰⁴ inszym wyże pomienio-
nym przyczynom, w Krzepicach do nieǳiele pod oktawą⁴⁰⁵ Ciała Bożego Elearowie po-
czekawszy, w ten ǳień (to est  ma a) kiedy kościół ś. czytał Ewangelią prawie do zacią-
gu na cesarską Elarom służącą, o człowieku nie akim, który wieczerzą⁴⁰⁶ wielką sprawiw-
szy, a na nią swoich wzywawszy, gdy się eden wsią, drugi arzmem wołów, a trzeci żoną
wymawiali, od cuǳych zapłotków zbierać kazał i naganiać, Elearowie dobrą potuchę⁴⁰⁷
na kazaniu wziąwszy o przyszłe stypie wo enne , którą cesarz chrześcĳański uczyniwszy,
aby heretyckimi łachmanami przyoǳianego precz wyrzucił, a wieǳąc, iż gdy wzywał na
pomoc własnych poddanych swoich, edni mu się wsią wymawiali, to est iż im pilnie
księstw albo ǳieǳin swoich bronić, a ci są neutralistowie, a po prostu obłudni here-
tycy, pod tym płaszczykiem lud chowa ąc, cicho broić pomaga ący; druǳy zaś arzmem
wołów, to est niepotrzebną cierpliwością, niedbalstwo swo e pokrywali, ako niektó-
rzy oziębli katolicy, którzy choćby mogli (skarbami i afektami z ednoczeni) dać odpór
heretykom, wolą ednak cierpieć arzmo przenaśladowania⁴⁰⁸, ako Boży wołkowie; a nie-
którzy też na ostatek żoną, to est krewnością niepomoc swo ę wymawiali, to est iż im
żal było bić rebelizantów, przeto że są ich bracia, szwagrowie etc., albo po prostu, iż zgo-
ła⁴⁰⁹ więce człowieka niż Boga miłowali. Stąd uważa ąc Elearowie, iż dlatego podobno
cesarz chrześcĳański, wzgarǳiwszy wezwanymi, z opłotków korony polskie (którą ak
płotem Bóg chrześcĳaństwo od pogan zagroǳił) Eleary przez wyże pomienione listy
przypowiedne zbierać rozkazał, a obawia ąc się też, aby potrzebą prędkiego ich przy ścia
przymuszony, nie prosił króla . m. o akie compelle intrare⁴¹⁰, to est popłosz ich, zaraz po
obieǳie w tenże nieǳielny ǳień wszystko wo sko z Krzepic wyszło, od wielu⁴¹¹ szlachty
wyprowaǳone, którzy z takim afektem i łzami, wiǳąc wo sko w sprawie gwoli koła⁴¹²
postanowione, ono błogosławili, iż nie est rzecz podobną wypowieǳieć.

Gdy tedy z Krzepic ze wziętym znakiem szczęścia z nieba przez Ewangelią ś. wo sko
przez most przeszło, zabiega ąc, aby ktokolwiek z nich nie stanął potem przed cesarzem
bez szaty karności żołnierskie , tam teraz koło generalne mieli, na którym naprzód wierną
życzliwość, chętne posłuszeństwo i zachowanie artykułów niże opisanych Stanisławowi
Stro nowskiemu⁴¹³, pułkownikowi swemu, wszyscy przyobiecali. Tamże strażnikiem Be-
nedykta Polu ańskiego, a oboźnym Aleksandra Pacynę, luǳi sercem i męstwem dobrze
doświadczonych, obrano. A potem Jana Lubowickiego mięǳy rotmistrze deklarowaw-
szy, chorągwie w ten sposób niże pomieniony sporząǳono, i tym porządkiem zawsze
na potem choǳiły.

Porządek chorągwi elearskich 
. Czerwona, w które było koni . . Czarna, w które było koni . . J. m. p.

Wo ciecha Sulmirskiego, koni . . J. m., Pawła Mo sławskiego⁴¹⁴, koni . . J. m.

⁴⁰⁴gwoli (daw.) — ze względu na. [przypis edytorski]
⁴⁰⁵oktawa — tu:  dni po akimś święcie. [przypis edytorski]
⁴⁰⁶wieczerzą — ǳiś popr. forma B.lp: wieczerzę. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷potucha — ǳiś: otucha, naǳie a. [przypis edytorski]
⁴⁰⁸przenaśladowanie — ǳiś: prześladowanie. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹zgoła (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
⁴¹⁰compelle intrare (łac.) — zmuś do przy ęcia wiary (dosł.: zmuś, aby weszli). [przypis edytorski]
⁴¹¹od wielu (daw.) — przez wielu. [przypis edytorski]
⁴¹²koło — tu: rada, wiec. [przypis edytorski]
⁴¹³Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
⁴¹⁴Mojsławski, Paweł — rotmistrz lisowczyków, który przybył na odsiecz Chodkiewiczowi pod Chocim i brał

uǳiał w kampanii w Niemczech. [przypis edytorski]
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p. Jana Sławęckiego, koni . . J. m. p. Adama Skorulskiego, koni . . J. m. p.
Pawła Godlewskiego, koni . . J. m. p. Remigiana Nowomie skiego, koni . . J.
m. p. Jerzego Chełmskiego, koni . . J. m. p. Jana Lubowickiego⁴¹⁵, koni . . J.
m. p. Jana Grążewskiego, koni . . J. m. p. Marcina Żarskiego, koni . . J. m.
p. Andrze a Zeimy, koni . . J. m. p. Macie a Dembińskiego, koni . . J. m. p.
Jana Machalskiego, koni .

Po takim rozporząǳeniu chorągwi uchwalono było, aby każdy towarzysz podał na re-
gestrze wszelką duszę luǳką, którą by akimkolwiek sposobem przy sobie trzymał, swe-
mu rotmistrzowi⁴¹⁶, a rotmistrze pułkownikowi. Przetoż i to zaraz postanowiono było,
aby z każdego noclegu gdy się wo sko ruszy (a daleko więce po akie kolwiek potrze-
bie⁴¹⁷), zaraz w polu każdy rotmistrz, albo w niebytności ego porucznik, w głos pytał
zastanowiwszy się, eżeli kto z ego chorągwie nie zginął, i żeby niedorachowawszy się
kogo, zaraz dawał znać pułkownikowi. A druga, aby w ciągnieniu żaden spod chorągwie
ani w przód, ani w bok swawolnie pod gardłem nie wy eżdżał. Co wszystko, aby wszyscy
wieǳieli, wytrębowano po wo sku, dokłada ąc tego z rozkazania . m. pana pułkownicze-
go, aby każdy, pomnąc na takowe w swoich powinne się co ǳień rachowanie, motłochu
z sobą niepotrzebnego nie brał, ale tylko zdolną czeladź⁴¹⁸, a na dobre konie. Krzyżem
tedy ś. przeżegnane wo sko poszedłszy swym trybem, to est strażą wprzód, wzad i po
bokach potężną opatrzone, padło w to poobieǳie pięć mil w Szląsk do Dobroǳienia.
 .       -
   

Posłowie od wo ska do Opola o most trwogę uczynili; śmieszne zamięszanie podobne ba-
belskiemu, mało wnętrzne ⁴¹⁹ wo ny nie uczyniło, lada akie stadło na opolską odpowiedź.
Przeprawa przez Odrę. Posłowie do Nyssy, odpowiedź nie po myśli przynieśli. Elearowie
pod tytułem księcia bawarskiego wciąż poszli, za nimi poseł od arcyksiążąt z prośbą, drugi
od hetmana z drugą. Odpowiedź Elearów według żądania. Niemieckie miast ubieganie
iż w Glocku postrzeżone,  Junii⁴²⁰ pod Glockiem wspólna rada o strasznych dragonach.

Naza utrz rano ruszywszy się z Dobroǳienia, podemknęło się wo sko pod Opole.
Dokąd posłowie tegoż dnia ponieǳiałkowego przy echali, oświadcza ąc dobrą wolę swo-
ę spoko nego prze ścia, a prosząc o wolne przez Odrę na most opolski przepuszczenie.
Gǳie przy echawszy, a wszystkę tam szlachtę zgromaǳoną znalazłszy, akiego by tam
strachu śmiesznościami przeplecionego narobili, rzecz trudna wypowieǳieć, ale piękna
wspomnieć.

Leżeli pod tym czasem niedaleko Opola komisarze Bethlehem Gaborowi⁴²¹, czeka ąc
na odbieranie imieniem ego księstw Opolskiego i Racibuskiego⁴²², emu od cesarza . m.
przez poniewolne (dla⁴²³ ode ścia Elearów w roku przeszłym  z cesarskie ) traktaty
puszczone. A rzeczpospolita tychże księstw w Opolu konsultowała, eżeli go mieli przy-
ąć za pana, albo nie, i naza utrz właśnie miał się ostać koniec rzeczom. Zaczem po kilku
kornetach⁴²⁴, albo chorągwi ra tarskich, także i piechoty, gęsto po wsiach około Opola
leżało. Gdy tedy Elearowie niespoǳiewanie pod miasto przyszli, tak śmieszną trwogę
uczynili, iż wszyscy się bo ąc, a eden drugiemu nie ufa ąc, i raǳić się prawie nie śmieli,

⁴¹⁵Lubowicki, Jan — rotmistrz lisowczyków, pieczętował się herbem Szreniawa. [przypis edytorski]
⁴¹⁶rotmistrz — dowódca chorągwi. [przypis edytorski]
⁴¹⁷potrzeba (daw.) — bitwa. [przypis edytorski]
⁴¹⁸czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
⁴¹⁹wnętrzny — ǳiś popr.: wewnętrzny. [przypis edytorski]
⁴²⁰ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴²¹Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-

winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]
⁴²²Racibuskiego — ǳiś: Raciborskiego. [przypis edytorski]
⁴²³dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁴²⁴kornet — pododǳiał kawalerii, mnie szy od szwadronu. [przypis edytorski]
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co by Elearom odpowieǳieć. Albowiem ci, co Bethlehem Gaborowę⁴²⁵ stronę trzymali,
rozumieli, iż to obywatele mocą chcieli się mu oprzeć; a ci zaś, którzy mu nie afekci byli,
mniemali, iż to Bethlehem Gaborów zaciąg na przymuszenie ich do posłuszeństwa, gǳie
by go po dobre woli nie chcieli za pana przy ąć. Niektórzy też skądsi sobie byli wyrwali,
iż królewic⁴²⁶ . m., ako bliższy niż Bethlehem Gabor, dwóch niezgodliwych iǳie roz-
waǳać. Zaczem w onym zamięszaniu babelskiemu niecoś podobnym, co żywo do miasta
uciekało, a osobliwie⁴²⁷ panowie wo acy, w żelaznych basztach, z ciężkimi muszkietami,
których gdy w miasto dla pomienionego pode rzenia (iż nikt nikomu nie ufał) nie chcie-
li wpuścić panowie Opolanie, a owi też szturmem racze dobywać się do miasta chcieli,
aniżeli przed bramą od Polaczków być wysieczeni, takie pomięszanie⁴²⁸ było błazeństwa
z bałamuctwem, iż niemnie się sprawie wiadomemu śmiało, ako i im płakało. Wiatry
też wtenczas takie się po Opolu włóczyły, aż i niegodne, aby tu wspomniane były.

W tym tedy zamięszaniu, gdy się nie mogli na inszą odpowiedź zdobyć, tylko abyśmy
się koniecznie nazad wrócili i przy granicy na informac ą⁴²⁹ arcyksiążęcia Karła czekali,
Elearowie, wiǳąc, iż tak gotowi byli wszystkich przepraw bronić, że w opolskich murach
sieǳieli ak śleǳie w beczce, a na kilka mil kołem ledwie chłopa za rzał,  Junii⁴³⁰ wstawszy
przededniem, przyszli do Odry powyże Opola, gǳie wciąż Odrę tak hurmem i w tychże
szeregach ako ciągnęli przebywszy, kilka mil od Opola noclegowali.

 Junii⁴³¹ posły do arcyksięcia Karła posławszy, sami się za nimi tylko milę ku Nyssie
do ednego miasteczka ruszyli. Dokąd gdy tegoż dnia komisarze arcyksiążęcy z Nyssy
przy echali spólnie⁴³² z posłami wo skowymi, a rezoluc ą arcyksiążęcia . m. taką przy-
nieśli, iż ako nic prawie o wyże pomienionym (w  rozǳ.) zaciągu imieniem cesarza .
m. nie wieǳiał, tak i koniecznie aby się nazad wrócili prosił i groził. Zaczem Elearowie
według listowne przez tychże komisarzów odpowieǳi, iż za taką niewǳięcznością wciąż
mieli iść (nie dba ąc na żadne przegróżki) do książęcia bawarskiego naza utrz rano poszli
mimo⁴³³ Nyssę (pod którą i pokarmowali) wciąż ku Glockowi.

W piątek, gdy uż wo sko od Nyssy w kilku milach wczas na nocleg dla wytchnie-
nia koniom stanęło, w kilka goǳin przy echał komisarz arcyksiążęcy, ozna mu ąc o sze-
ściu tysiącach chłopstwa skonfederowanego, i kędyś⁴³⁴ około Nachodu obozem leżącego,
a z Glockiem się porozumiewa ącego, kilkuset cesarskiego żołnierstwa tak barǳo dusz-
nego, iż się nie śmieli przed nimi z męstwa wychylić. Prosił tedy pomieniony komisarz,
aby (ponieważ uż koniecznie chcieli iść do książęcia bawarskiego) przedsięwzięli tych
chłopów ako rozpłoszyć, obiecu ąc, iżby to miało być wǳięczno cesarzowi . m. Przy-
echał i drugi komisarz w kilka goǳin od p. z Dunina hetmana polnego szląskiego⁴³⁵,
prosząc też o drugą, to est aby mu byli pomagali w Glocku zawartych⁴³⁶ rebelizantów
przestraszyć. Którym obiema ednako Elearowie odpowieǳieli: iż pomnąc na dawne do-
broǳie stwa . cesarskie m. nie tylko to, ale wszystko, co by eno⁴³⁷ emu miało być
wǳięczno⁴³⁸, chętnie gotowi byli uczynić. Za spólnym się tedy onych komisarzów poro-
zumieniem, aby się obo gu żądaniom dosyć stało, miało wo sko stanąć we trzech milach
od Glocka skoro goǳina na ǳień, i tam pułk . m. p. z Dunina gotowy znalazłszy,
pospołu zaraz wciąż pod Glock ciągnąć.

W ǳień tedy sobotni do wschodu słońca Elearowie trzy mile uszedłszy, i na mie scu
naznaczonym wo sko uszykowawszy, po długim tam aż do południa czekaniu, iż p. z Du-

⁴²⁵Bethlen, Gabor (–) — książę siedmiogroǳki, czasowo także opolski i raciborski, wyznawca kal-
winizmu, przywódca antyhabsburskiego powstania w roku . [przypis edytorski]

⁴²⁶królewicz — Władysław IV Waza (–), na starszy syn Zygmunta III, brał uǳiał w wo nach mo-
skiewskich i w wyprawie chocimskie , król Polski od  roku, tytularny król Szwec i i car Ros i. [przypis
edytorski]

⁴²⁷osobliwie (daw.) — szczególnie. [przypis edytorski]
⁴²⁸pomięszanie — ǳiś popr.: pomieszanie. [przypis edytorski]
⁴²⁹informacją — ǳiś popr. forma D.lp: informac ę. [przypis edytorski]
⁴³⁰ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴³¹ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴³²spólnie — ǳiś popr.: wspólnie. [przypis edytorski]
⁴³³mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁴³⁴kędyś (daw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
⁴³⁵szląskiego — ǳiś popr.: śląskiego. [przypis edytorski]
⁴³⁶zawarty (daw.) — zamknięty. [przypis edytorski]
⁴³⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁴³⁸wǳięczno — ǳiś zamiast przysłówka użyty byłby tu przymiotnik „wǳięczne”. [przypis edytorski]
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ninów pułk nie był gotów, przysłał prosząc, aby wciąż ku Glocku Elearowie do bliższych
wsi postąpili i tam rezoluc i czekali. Zaczem iż ǳielni dragonowie (to est konni musz-
kieterowie, albo piechota na koniach) w Glocku z Turnem młodym zawarci, postrzegli
tak hożego Glocka ubiegania, aby się znowu także nie stało akie omieszkanie⁴³⁹, ako
i w ten ǳień sobotny, ruszył p. hetman szląski polny swó pułk tegoż dnia z wieczora
ku Glockowi. A Elearowie też naza utrz przede dniem dwie mile upadłszy, przed samym
świtaniem zeszli się w mili od Glocka, i tam dopiero rada była, akim by sposobem drago-
ny Turnowe przepłoszyć. Tak albowiem pułkowi p. hetmanowemu straszni byli, iż wiele
ich wielu z naszych i często przestrzega ąc, iż się tych dragonów kule nie miały ąć⁴⁴⁰,
prosili, aby nasi ostrożni byli, uda ąc ich być tak bitnymi, że nie raz onych kilkaǳiesiąt
na kilkaset uderza ą, a zawsze z zwycięstwem.

 .       

Szemranie Szlązaków na Eleary, według Ewangelii ś. Luc.  świadczyło boską obecność
z Elearami. Namowa wywabić Turna z Glocka; niepotrzebna przeszkoda; rozdrażniwszy
Turna Elearowie wrzkomo Glock mĳali. Turna wywabili, ezowata sasaǳka⁴⁴¹ siła prze-
szkoǳiła. Elearska zasaǳka. Turna w miasto wparli. Męstwa elearskie pod Glockiem,
odwrót od bramy szczęśliwy od Boga, kto wskórał. Zacna koni elearskich czu ność. Grof
z Turnu był w ręku, oǳieniem się wyśliznął, znowu dragonowie wyszli, zacnego harcow-
nika stracili; znowu aż do bramy uciekli. Elearowie poszli ku Habelswerd⁴⁴².

Gdy się uż tedy  Junii⁴⁴³ w ǳień nieǳielny ku cesarzowi . m. aż pod Glock przy-
bliżyli, (obrzydli ak co złego w oczach rebelizantów Elearowie) zrozumiewa ąc oni, iż to
nie było bez wyże pomienionego zaciągu ich, a spoǳiewa ąc się, iż im cesarz . m. miał
być rad, ak setne owcy⁴⁴⁴ tak rok (przez abdankowanie⁴⁴⁵ ich, albo z posług przepusz-
czenie) zgubione , poczęli szemrać po wszystkim Szląsku przeciw cesarzowi . m., ako
niegdy faryzeuszowie⁴⁴⁶ przeciw Panu Jezusowi, czemu ten grzeszniki przy mu e, i poro-
zumiewa się z nimi przeciw nam? choć nam przyobiecał, iż mamy zawsze wolni być od
cuǳoziemskiego żołnierza etc.⁴⁴⁷ Iż tedy właśnie w ten ǳień nieǳielny kościół ś. czytał
Ewangelią⁴⁴⁸, ako faryzeuszowie wołali na Pana Jezusa przy mu ącego z radością awno-
grzeszniki, iż ten grzeszniki przy mu e i e z nimi, a Pan Jezus im na to był odpowieǳiał
przez podobieństwo o setne owcy zgubione , iż ich radnie szy⁴⁴⁹ wiǳiał, niż  śmier-
ǳiuchów faryzeuszów. Elearowie z Ewangelii ś. pewni będąc, iż i tam pod Glockiem
był Pan Bóg z nimi, chcący ich ak setną owcę nad  zgromaǳenia wszech rebelizan-
tów wynieść, tym większe serce wzięli przeciw murmurantom⁴⁵⁰ (to est obmurowanym
antom) w Glocku z Turnem leżącym.

Zaczem według wspólne z hetmanem namowy, sześć chorągwi przednich w lesie
zastanowiwszy, poszło wszystko wo sko wciąż mimo⁴⁵¹ Glock ku Habelswerdowi, z do-
brym harcownikiem⁴⁵² tak wprzód, ako i na odwoǳie. Za wo skiem miały były zaraz
następować przebrane sześć chorągwi aż do końca lasu, i tam być na zasaǳce. Lecz
iż hetman polny szląski, wziąwszy od kogoś (wczas zabiega ącego wmięszać lud szląski

⁴³⁹omieszkanie (daw.) — zaniedbanie. [przypis edytorski]
⁴⁴⁰jąć (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
⁴⁴¹sasaǳka — ǳiś popr.: zasaǳka (być może błąd druku). [przypis edytorski]
⁴⁴²Habelswerd — właśc. Habelschwerdt, Bystrzyca Kłoǳka. [przypis edytorski]
⁴⁴³ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴jak setnej owcy — por. Łk , –. [przypis edytorski]
⁴⁴⁵abdank — zwolnienie ze służby wo skowe (z niem. habe Dank: ǳięku ę). [przypis edytorski]
⁴⁴⁶faryzeusz — członek żydowskiego stronnictwa polityczno-religĳnego; przen. człowiek obłudny. [przypis

edytorski]
⁴⁴⁷etc. (łac.) — et caetera: i inne, i tak dale . [przypis edytorski]
⁴⁴⁸Ewangelią — ǳiś popr. forma D.lp: Ewangelię. [przypis edytorski]
⁴⁴⁹radniejszy (daw.) — chętnie . [przypis edytorski]
⁴⁵⁰murmurantom — neologizm od łac. murmuro, murmurare: mruczeć. [przypis edytorski]
⁴⁵¹mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁴⁵²harcownik (daw.) — żołnierz walczący po edynczo przed szykiem wo sk, zwykle na początku bitwy. [przypis

edytorski]
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w ucześnictwo⁴⁵³ męstwa elearskiego) radę, prosił aby lud ego zaraz za wo skiem elear-
skim następował, pierwe niż one sześć chorągwi (da ąc tę rac ą, iż Elearom łatwie było
z daleka przybieżeć, niżeli ego ra tarom⁴⁵⁴ na ciężkich koniach), p. pułkownik elearski,
nie chcąc być sprzeczny, pozwolił. Zaczem ra tarowie zaraz następowali za Elearami, aż
do końca lasu, potem się piechota tak rozciągnęła, iż one sześć chorągwi z pół mile⁴⁵⁵
w lesie zostały.

Nim tedy wo sko elearskie, wprzód puszczone, Glock (na wywabienie z niego dra-
gonów) mĳało, naprzód wyprawiono ǳielnego rotmistrza Jana Lubowickiego, z kilką
towarzystwa⁴⁵⁶ spod każde chorągwie. Który skoro się rozedniało, bokiem wpadłszy do
edne wsi, ćwierć mile od Glocka wo sku na gościńcu leżące , tam dragonów kilku po -
mał, drugich posiekł, a niektórych też namyślnie dla dania znać do Glocka (aby eno ako
dragony wywabić) upuścił. Pod którą ego robotą niebo przyszłe krwie⁴⁵⁷ rozlanie, krót-
kim deszczykiem, ak to pospolicie zawsze bywa, opłakało. Wtem wo sko zaraz Glock
mĳało, a dragonowie się też gotowali⁴⁵⁸. Zaczem gdy harcownik elearski, który był na
odwoǳie, wrzkomo się swawolnie (w one że wsi, gǳie naprzód pomieniony rotmistrz
Lubowicki szczęśliwie był rozdrażnił) zabawia ąc, dragony wywabił, i harcem na półmile
od miasta odwabił. Nasi ra tarowie nie ma ąc to serca sami skoczyć w tył do nich, a ro-
zumie ąc z wiǳenia uwoǳącego harcownika, iż to uż Elearowie uciekali, skoczyło ich
kilkaǳiesiąt, ak na poście, eden za drugim w las do sześciu chorągwi pozostałych, da ąc
znać, aby się na posiłek pośpieszali.

Skoczyły chyżo przebrane⁴⁵⁹ sześć chorągwi, ednakże nim się przez one leśnoglinne Koń
półmile mięǳy piechotą przecisnęli, ra tarowie tymczasem z lasa się ukazali, pod któ-
rym, acz sami cicho stali, ale ich ezy⁴⁶⁰ obaczywszy konie po polu, tak do nich poczęły
kwiczeć, aż dragonowie postrzegłszy one ezowate zasaǳki, nazad ku miastu skoczyli.
Zaczem gdy one sześć chorągwi z lasa wypadłszy, a dragony uż pod miastem blisko rzeki
na pagórku obaczywszy, iż nie było danego sposobu prze mowania ich od miasta, skoczyli
ku nim rezolucie. Stali chwilę dragonowie w sprawie pod swymi kornetami, rozumie ąc,
iż to ra tarowie (bo mniemali, iż wszystko wo sko polskie minęło), a zatem i wesoło ich
czekali. Jednakże skoro eno postrzegli, te sześć chorągwi elearskie były, zaraz ku miastu
obrócili, i mogliby byli u ść do miasta (bo naszym po wymorzeniu koni w lesie przez
pół mile, i to przez bu no do rzałe zboża i rowy biegać), ale iż wolno, lubo w naǳie-
ę charakterów⁴⁶¹ ( ak i o nich sława była), lubo siły swe , albo też chcąc nawieść⁴⁶² na
piechotę (przez wszystkę ulicę w oknach zasaǳoną), ustępowali, dogonili ich Elearowie
w pół rzeki, na które ich siec i wiązać począwszy, gnali ich aż do same bramy, którą
gdy piechota nie ufa ąc sile swo e do odparcia się elearskie rezoluc i, co pręǳe kratę na
dragony spuściwszy, wrotami zamykali i obwarowywali, z muru tymczasem gęsto strze-
la ąc, Elearowie osierociałe przed bramą dragony część bĳąc, część też wiążąc, tak rześko
bramę wszystkimi onymi sześcią chorągwi z kurzawy dragońskie omiatali, że czerwo-
ny chorąży⁴⁶³ grotem przebił ednego z tych, co bramę zamykali; a drugi Sławęckiego,
w zwoǳie, gdy go do góry podnoszono, grot wbity na pamiątkę zostawił.

Tak tedy oni Elearowie Glock przestraszywszy, nie ma ąc insze żadne w bok drogi,
dla przekopów namyślnie poczynionych, a musząc uż gęste strzelbie od bramy i murów
z więźniami ustępować, skoczyli nazad tąż ulicą, którą padli przez gęstą z okien strzelbę,
po wszystkie ulicy zasaǳoną. Wypadłszy tedy z ulic, a żadne przeprawy w poboczne
przedmieścia nie mogąc znaleźć, poszli przez rzekę na ednę łąkę od ǳiał gęstych bez-
pieczną, gǳie sami się i więźnie chcąc rachować, taką pomoc wyże pomienione obecno-

⁴⁵³ucześnictwo — ǳiś popr.: uczestnictwo. [przypis edytorski]
⁴⁵⁴rajtar (z niem. ritter) — żołnierz walczący konno. [przypis edytorski]
⁴⁵⁵pół mile — ǳiś popr.: pół mili. [przypis edytorski]
⁴⁵⁶z kilką towarzystwa — ǳiś: z kilkoma towarzyszami. [przypis edytorski]
⁴⁵⁷krwie — ǳiś popr. forma D.lp: krwi. [przypis edytorski]
⁴⁵⁸gotować się (daw.) — przygotowywać się. [przypis edytorski]
⁴⁵⁹przebrany (daw.) — wyselekc onowany. [przypis edytorski]
⁴⁶⁰frez — koń rasy yzy skie , charakteryzu ący się karym umaszczeniem, średnim rozmiarem i bu ną grzywą.

[przypis edytorski]
⁴⁶¹charakter a. częście charakternik (daw.) — czarownik a. osoba zaklęta, które się kule nie ima ą. [przypis

edytorski]
⁴⁶²nawieść (daw.) — naprowaǳić. [przypis edytorski]
⁴⁶³czerwony chorąży — chorąży czerwone chorągwi. [przypis edytorski]
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ści boskie przez Ewangelią oświadczone poznali, iż z Elearów tylko ednego Gackiego,
męża dobrego, który na ustępowaniu od bramy z muru postrzelony padł zaraz i tamże
został, niedostawało⁴⁶⁴, a dwa pacholikowie w ulicy postrzeleni o balwierza⁴⁶⁵ prosili, e-
den też koń postrzelony pana wyniósłszy, tamże na łące prosił o odprawę. A z ich strony
po manych dragonów chłopa różnych narodów służałego znalazło się , zabitych też, acz
na więce u bramy, ale i przez wszystkę ulicę aż do rzeki nieskąpo leżało.

W tym tańcu z dragonami przytrafiło się edno chwała Bogu, a drugie żal się Boże.
Pierwszego sam p. hetman postrzegł (i w głos potem przy stole powiadał) to est, iż
pod tym czasem, gdy się one sześć chorągwi z lasa dobywało, a piechota się im z drogi
w bok rozskakiwała, eden muszkieter zrazu potrącony padł na ziemię i wszystka ona sześć
chorągwi przezeń przebiegła, a ci, co tego postrzegli uż go martwego być rozumieli⁴⁶⁶. On
porwawszy się na mnie od żadnego konia nienadeptany, i we wszem zdrowy, wyskoczył
mówiąc:Das tych koc sakrament⁴⁶⁷ itd. Druga zaś żałosna. Jeden więzień godny powieǳiał,
to est iż sam groff z Turnu był mięǳy goniącymi wo sko elearskie, i gdy dragonowie
postrzegłszy zasaǳki pod lasem, nazad uchoǳili, a harcownik który był na odwoǳie,
za nimi poskoczył, on z tym więźniem pospołu uchoǳił lada ako ubrany, i dopiero gdy
dogania ący ich Elear, z lepszych szat tego za coś foremnie szego rozumie ąc, około niego
się zabawił, sam Turn niezna omy uszedł, i tak się oǳieniem wyśliznął, ako i o ciec pod
Kremzą (według  rozǳ.) kotem się był wydrwił.

Na one łące kilką pacierzy wytchnąwszy, skoro się znowu w polu Glockowi ukazali,
dragonowie (nowych podobno charakterów nabrawszy, a piechotę około rzeki na obudwu
stronach zasaǳiwszy) wy echali na harce; które potrwawszy z pół goǳiny, gdy edne-
mu Charwatowi⁴⁶⁸ celnemu harcownikowi⁴⁶⁹ nie mogli nic uczynić strzelbą ani bronią
Elearowie, wysaǳił się na harc z łukiem Korzeniowski młodszy; który skoro go strzałą
mięǳy plecy dobrze naszpikował, druǳy wiǳąc, iż uż szwanku e, zaraz się gromad-
no pokazali. Do których gdy Elearowie skoczyli, w kilku pacierzach znowu ich przez
zasaǳoną strzelbę aż do bramy niemal, z takąż ako i pierwe ich szkodą, a prawie bez
wszelkie elearskie , bo wtenczas eno ednego pacholika zasaǳona piechota w rękę po-
strzeliła, harcownicy też dwa, i kilka koni; ale z tych żaden nie umarł, prócz pomienionego
nieboszczyka Gackowskiego.

Potem trochę poczekawszy, gdy się żaden z dragonów nie pokazał, poszli Elearowie,
wciąż nie zsiada ąc z koni, ku Habelswerdowi, życząc sobie tego dnia znieść pomienio-
ny w przeszłym rozǳ. obóz chłopski. Iż ednak skoro się od Glocka ruszyli, okrutnym
dżdżem srogo niebo (acz krótko) płakać poczęło, do te że wsi, kędy był naprzód rot-
mistrz Lubowicki wpadł, niemal wszystko się wo sko na kilka pacierzy skłoniło. A wtem
p. hetman przysłał prosząc, aby Elearowie nie lekce sobie chłopy ważąc, ego pułku, ra -
tarów i piechoty czekali. Zaczem tamże trochę odpocząwszy, skoro wesołe słońce dobrą
potuchę zwycięstwa z nieba uczyniło, ruszyli się wprost ku Hebelswerdowi.

 .  ⁴⁷⁰    -
  Junii

Po Glockim tańcu⁴⁷¹ nocleg miał być w Habelswerǳie. Dla akie przyczyny pułkow-
nik postrzegłszy Habelswerd minął. Plęsy⁴⁷² oblężonych w Habelswerǳie. Jedna chorą-
giew elearska z piącią set ciurów, chłopislausów znieśli. Krwawa rzeka nowinę przyniosła.

⁴⁶⁴niedostawać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
⁴⁶⁵balwierz — tu: cyrulik, czyli yz er wykonu ący również proste zabiegu medyczne. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶już go martwego być rozumieli — konstrukc a składniowa przypomina ąca łac. accusativus cum infinitivo.

[przypis edytorski]
⁴⁶⁷Das tych koc sakrament — ta aza zostanie rozwinięta w dalsze części pamiętnika. [przypis edytorski]
⁴⁶⁸Charwat — ǳiś popr.: Chorwat ( eszcze dawnie sza forma brzmiała: Karwat). [przypis edytorski]
⁴⁶⁹harcownik (daw.) — żołnierz walczący po edynczo przed szykiem wo sk, zwykle na początku bitwy. [przypis

edytorski]
⁴⁷⁰galarda— nie asne; być może kole ne określenie na bitwę, analogiczne do wcześnie szego „tańca” („galarda”

to taniec dworski). [przypis edytorski]
⁴⁷¹taniec — tu: bitwa. [przypis edytorski]
⁴⁷²plęsy — ǳiś popr.: pląsy. [przypis edytorski]
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Niemcy wo nę kończyły. Przykłady pomocy niemieckie . Jarmark Habelswerdski. Rozsą-
dek hetmański. Elearowie więźniów oddawali. Hetmana żegnali, który im dał paszport.

Tegoż dnia gdy Elearowie taniec swó z dragonami pod Glockiem w pół dopołudń
odprawiwszy, chcieli wciąż iść do obozu chłopskiego mimo Habelswerd, hetman szląski
polny p. z Dunina obawia ąc się, aby Elearowie rezolucie napadłszy, szkody akie nie
popadli w swoich, chciał aby onego dnia noclegowali byli w Habelswerǳie, pół miasta
dla swych naznaczywszy. Tak albowiem tam sobie ono chłopstwo ważono, iż i drugi pułk
z drugą stronę, to est od Czech, następował na nich, w kilka tysięcy człowieka, i uż tylko
we czterech milach był od nich. Dla tegoż p. hetman chciał trochę zatrzymać szturm do
chłopów, ażeby był i ten drugi pułk przyszedł na pomoc.

Zrozumiawszy tedy ǳielny pułkownik, iż się na wielkie pompy zanosiło, a obawia ąc
się, aby zaś co leniwi Niemcy ako i pod Glockiem na ezowate zasadce nie zadrwili,
a zatem chłopów onych nad rzeczką (ze dwu gór gęstymi lasy pokrytych wychoǳącą)
leżących, bębnami swymi w las nie zagnali, udawszy, iż ciasno było elearskiemu wo sku
postawić się w połowicy miasta, przywiódł do tego hetmana, iż mu pozwolił minąwszy
Habelswerd⁴⁷³, w edne wielkie wsi pół mile za Habelswerdem, w bok onego miłego
chłopskiego obozu, wo sko położyć. Poszło tedy wprzód wo sko elearskie po przedmieściu
Habelswerdskim, w ten sposób: to est edna chorągiew w przód na straży, potem brak⁴⁷⁴
pod Glockiem wyłączony, a na ostatek samo wo sko Elearów, których obaczywszy one
ubogie kilka chorągwi cesarskich w Habelswerǳie, od tego to chłopstwa oblężonych,
właśnie na podobieństwo onych niewiast, co Dawidowi ś. po zbiciu Goliata śpiewały:
Percussit Saul mille, et David decem millia⁴⁷⁵ etc., różnymi, ako głosami tak słowy i ęzy-
kami, wołali na nich, ręce składa ąc, a Boga chwaląc, iż ich przez nich wybawił z niewoli
onych to chłopislausów.

Skoro tedy Jana Sławęckiego chorągiew (która wtenczas z regestru na straży była)
miasto minęła, serdeczny pułkownik elearski Stanisław Stro nowski głosami onych ob-
lężonych w mieście poruszony, bo ąc się, aby w przedsięwzięciu swoim nie miał akie od
hetmana przeszkody, zaraz nad samym miastem na górze onę chorągiew zastanowił⁴⁷⁶.
Do które skoro się uż z trzecia część ciurów zgromaǳiła, przebrawszy z nich z pięć set
ochotnika, kazał one strażne chorągwi, a przy nie pomienionym przebranym ciurom,
na chłopy następować. Poczęli byli mężnie chłopislausowie strzelać, i by byli w sprawie
do nich szturmować mieli, pewnie by byli dobrze naszych odparli. Ale skoro dla gęste
strzelby rzuciwszy się pułkownik do przezacnego (kiedy wo sko tak wprawne, iż każdy
sobie rotmistrzem), sposobu rozsypką wo owania, zawołał aby rozsypką następowano, za
pomocą Bożą, na więce w ćwierci goǳiny, chłopislausów przez  na placu poległo,
a ostatek w las poskoczyło, i obóz ich z gruntu został wywrócony. Mięǳy Elearami zaś
tylko eden ciura i to nieśmiertelnie znalazł się postrzelony.

Obróciwszy tedy, po one robotce, pomieniona szczęśliwo-mężna chorągiew do na-
znaczonego w edne wsi stanowiska, wszystko wo sko za nią poszło. A tymczasem szcze-
rokrwawa rzeka, przez on wrzkomo straszny obóz chłopski płynąca, do miasta nowinę
różnodomyślną przyniosła. Czego gdy się hetman dowieǳiał, acz zrazu niepodobna⁴⁷⁷
mu się zdała, aby tak prędko i nie wieǳieć kto (bo eszcze samo wo sko Elearów z dru-
gą stronę miasta w przedmieście wchoǳiło) miał znieść on obóz chłopisla ski, ednakże
prędko przez wiernowiǳe na to posłane zrozumiawszy, ako się co stało, Bogu na chwałę
w mieście różnymi tryumfami pociechę swo ę oświadczał; a lud ego, tak piechota ako
i ra tarowie, skoczyli rezolucie naprzód do martwego obozu kabaty i pludry⁴⁷⁸ z trupów
zwłaczać⁴⁷⁹, a potem do różnych wsi okolicznych, bydła z nich, owce, i co eno znaleźli,

⁴⁷³Habelswerd — właśc. Habelschwerdt, Bystrzyca Kłoǳka. [przypis edytorski]
⁴⁷⁴brak — prawdop. żołnierze, którzy nie uczestniczyli w starciu pod Glock. [przypis edytorski]
⁴⁷⁵Percussit Saul mille, et David decem millia (łac.) — pobił Saul tysiąc, a Dawid ǳiesięć tysięcy. [przypis

edytorski]
⁴⁷⁶zastanowić — tu: ustawić. [przypis edytorski]
⁴⁷⁷niepodobny (daw.) — nieprawdopodobny, niemożliwy. [przypis edytorski]
⁴⁷⁸pludry — sięga ące do kolan spodnie o bufiastych nogawkach, stanowiące element stro u męskiego w XVII

i XVIII w. [przypis edytorski]
⁴⁷⁹zwłaczać — ǳiś popr.: zwlekać. [przypis edytorski]
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a nawet i okna, kotły, garce mieǳiane itd. wszystko to (miasto⁴⁸⁰ więźniów) do Habel-
swerda na przeła zaganiali.

Rzecz barǳo stro na było wiǳieć (mięǳy wielą takich inszych) kiedy eden ra tar Kraǳież
dobrze ubrany, konewek, flaszek, itd. około siebie nawiązawszy, gęś z gąsiętami eszcze
zieloniusieńkiemi do miasta zagania ąc, z pułkownikiem się elearskimi kilką ego rotmi-
strzów z miasta adących potkał. Drugi za nim cielę, kozę i owcę koniowi u ogona ak
charty na smyczy uwiązawszy, a pstrą koteczkę na ręku miasto za ąca trzyma ąc, z łow
się wracał. Trzeci zaś trochę opodal za nim, świnię także u ogona koniowi uwiązawszy,
z kotłem na głowie, a garcem mleka w lewe ręce, za nimi leniwo dogania ąc, wlókł eza
rozdartą pierzyną na kształt sakiew na ukowanego, w które pierzynie tak pospołu i z pie-
rzem na edne stronie widać było kilka połci słoniny i parę indyków, a na drugie kobietę
po maną, z pierza się obiera ącą.

Za z echaniem się tedy tak różnego a gęstego kupca, naza utrz, to est  czerwca, taki
był armark w Habelswerǳie, akiego od założenia miasta nigdy nie bywało. Któremu gdy Broń, Kraǳież
się hetman przypatrował, wiǳąc, iż elearscy ciurowie tylko szaty, konie, szpady i musz-
kiety, a Niemcy zaś nie eno to, ale i woły, krowy, cielęta, kozy, świnie, owce, indyki,
kaczki, gęsi itd., nuż kotły, garce mieǳiane, okna, misy, talerze różne, konewki, lichtarze
itd. przedawali; wtenczas wydał swó wyrok, iż niesłusznie wo ska polskie o plądrowanie
kra u udawa ą⁴⁸¹, przeto iż niektóre fanty kosztownie sze a konie, i to zbiwszy pierwe nie-
przy aciela biorą, ale by to Niemcom przyczytać się miało, iż oni pustoszą kra e, bo żadne
odwagi z Elearami nie uczyniwszy, żadnym prawem, żadne przecie rzeczy tak ruchome ,
ako i nieruchome nie przepuszczą, ale wszystkie zabiera ą co eno mogą unieść.

W pół dopołudń ledwie się p. pułkownik elearski z swymi rotmistrzami przez gęstość
onego armarku przecisnąwszy, więźniów co znacznie szych, w obudwu onych zwycię-
stwach ednego dnia szczęśliwie pod Glockiem i Habelswerdem po manych, p. z Dunina
hetmanowi polnemu oddali, prosząc aby e arcyksiążęciu imieniem wszystkiego wo ska,
na znak przysięgi ego ofiarował. I tamże zaraz hetmana pożegnali, który nie mogąc ina-
cze wǳięczności swe onych zacnych męstw elearskich zwierzchownie pokazać, prócz
godną ich męstwa pochwałą, mimo insze listy swe do cesarza . m. prywatne, pod pre-
tekstem paszportu, z swo e własne chęci tam im przyznał otworzystym listem, co było
przyznać.

CAROLUS ANNIBAL⁴⁸²
Burggravius Dohnensis Dominus in Wartenberg, Bralin et Goschitz S. C.

M. Consiliarius et Cubicularius, Superioris Lusatiae supremus Praefectus, nec
non militis Silaesiaci Dux supremus.

Significamus universis ac singulis ąuorum interest praesentes inspecturis. Stre-
nuum exercitum polonicum sub regimine Illustr. ac Mag. Domini Stanislai
Strojnowski, ad Serenissimum Ducem Bavariae tendentem, hisce diebus, cum
casu fortuito nobis occurreret, ad instantiam nostram una eademque die pri-
mum sub Glacio inimicos S. C. M. usque ad portam civitatis fugatos trucidan-
do; deinde vero obsidionem militis Sacrae C. M. in civitate Habelsverda peni-
tus dispergendo atque plurimos cąptivos undique abducendo, fidelitatem atque
devotionem suam annis proxime antę praeteritis multimode multotiesque obte-
statam, egregie comprobasse. Quamobrem petimus, ut sine ulla suspicione, imo
et ullo penitus pavre (siquidem sub rigidissima militari disciplina procedunt)
libere tanquam S. C M. et omnibus catholicis principibus fidelissimi sinantur
pertransire, nullibique sub gratia S. C. M. progredi impediantur. In quorum
fidem sigillo nostro, manuque nostra haec corroboravimus.

Datum Habelsverdae die  Junii, An. .
Burggravius Dohnensis.

Locus Sigilli

⁴⁸⁰miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁴⁸¹udawać — tu chyba: fałszywie oskarżać. [przypis edytorski]
⁴⁸²CAROLUS ANNIBAL… — list przetłumaczony w Dodatku II. [przypis edytorski]
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Wo sko elearskie głośno dalekie. Pułk cesarski odważnie pracowity, więźniami sławny,
korzyściami obciążony, tu wspomniany. Komu by pustoszenie krain przyznać? Postępu-
ąc, Elearowie posły do Pragi posłali. Rzekę Albis⁴⁸³ wpław przebyli. Komisarze z Pragi
z posłami za echali. Eleary do Kłatowa⁴⁸⁴ na odpoczynek obrócili.

Po takowym dragonów pod Glockiem przepłoszeniu, a obozu chłopisla skiego pod
Habelswerdem tegoż dnia zniesieniu, ruszyło się wo sko elearskie (od tego uż czasu przez
obfitość kwiczących ezów⁴⁸⁵ tamże nowo zdobytych przeǳiwnie głośno dalekie) wciąż
ku Praǳe do Mitwaldu. Od którego miasta w mili był pułk cesarski (w przeszłym rozǳ.
pomieniony) idący na pomoc hetmanowi szląskiemu pod Habelswerd znosić obóz chłop-
ski. Którzy wo acy acz do te sprawy omieszkali, ednakże zrozumiawszy, iż uż Elearowie
chłopislausów znieśli, tak gęste czaty w puste wsie okoliczne puścili, iż rzadka chałupa
na kilka mil około była, do które by po dwu, po trzech, a czasem i po edynkiem nie
szturmowali. Na których czatach tak im szczęście (przeto iż chłopi przed Elearami od Zwierzę
wszystkiego z domów w lasy odbiegali) posłużyło, iż więźniów ryczących, rża ących, be-
czących, kwiczących, pie ących, gęga ących, itd. każda para albo dwie, nie eno ra tarów,
ale i muszkieterów, po kilkuǳiesiąt, a druǳy i stami pęǳili. Korzyść też tak wielką
z tamtych wsi odnieśli, iż co przed kilką dni były arcybogate, w kilka goǳin potem stały
się mizernie sze nad Habelswerdskie, tak iż tam pewnie żaden chłop z lasa wylazszy, nie
tylko czego inszego, ale nawet miski, łyżki, garnka itd. w domu nie znalazł, a pościeli po-
gotowiu ani pyta , bo to tarcza niemieckiego żołnierza. To wszystko tu się przypomniało
na pokazanie panom Szlązakom i inszym którymkolwiek Eleary za pustoszące cuǳe kra e
uda ącym, aby tam sobie poszli pytać się kto gorszy pustoszyciel: czy Polak że z e i spĳe,
a choć też niegdy który ich ciura, gdy mu koń ustanie, eza sobie na kilka mil (bo dale
nie wytrwa) pożyczy u kogo, lubo dla niedostatku krawców polskich, płaszcz albo kabat,
lubo cokolwiek lekkoruchomego do używania weźmie — czy oni sami, którzy nad to
wszystko nie tylko bydła, połcie, zboża, nabiały, ale nawet okna, listwy, łoża, kolebki,
stoły, ławy, a daleko więce cyny, mieǳi, żelaza itd. wozami do miast, gdy się im nada,
bez wstydu na przeda wywożą, i tak to u nich pospolita est, iż się e też uż ciurowie
elearscy poczęli byli za Renem chwytać.

Z Mitwaldu tedy (po oświadczeniu się w zamku a napomnieniu tego pułku, aby wie-
ǳieli iż takie pustoszenie na swó karb czynią, i aby na Eleary potem swych występków
nie składali) co pręǳe wyszedłszy, i posły naza utrz, to est  Junii⁴⁸⁶ wprzód do Pragi
do książęcia z Lichtensteina (ozna mu ąc o sobie) wysławszy, co ǳień postępowało wo -
sko ku Praǳe aż do Pardubic⁴⁸⁷. Gǳie pułk książęcia saskiego ku Praǳe także ciągnący
nadszedłszy, za spólną⁴⁸⁸ z książęciem saskim namową, aby sobie do żywności wza em
nie przeszkaǳali, wyboczyło wo sko elearskie w lewo Beniszów do Borlika. Gǳie rze-
kę Albis (po łacinie rzeczoną) wpław za pomocą Bożą w Ewangelii oświadczoną (która
w ten ǳień nieǳielny, to est  Junii⁴⁸⁹, przypadła o cisnące się tłuszczy⁴⁹⁰ do Pana
Jezusa, kiedy stał nad eziorem Genezaret itd.) przebywszy, poszło ku Zielone Górze, to
est zaś trochę w prawo ku Praǳe. Gǳie komisarze od księcia Lichtensteina (który był
Elearom, ako świadczy  rozǳ., list przypowiedny imieniem cesarskim przysłał) z po-
słami wo skowymi czeka ące  Junii⁴⁹¹ znalazłszy, ciże chęci książęce ofiarowawszy, i list

⁴⁸³Albis — łac. nazwa Łaby, rzeki przepływa ące przez Czechy i Niemcy. [przypis edytorski]
⁴⁸⁴Klatovy (niem. Klattau) — miasto w Czechach, w kra u pilzneńskim. [przypis edytorski]
⁴⁸⁵frez — koń rasy yzy skie , charakteryzu ący się karym umaszczeniem, średnim rozmiarem i bu ną grzywą.

[przypis edytorski]
⁴⁸⁶ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴⁸⁷Pardubice — miasto w środkowe części Czech, w Kotlinie Pardubickie , położone w mie scu, gǳie łączą

się rzeki Chrudimka i Łaba. [przypis edytorski]
⁴⁸⁸spólną — ǳiś popr.: wspólną. [przypis edytorski]
⁴⁸⁹ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴⁹⁰tłuszcza — tłum. [przypis edytorski]
⁴⁹¹ Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
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ǳięku ący za skromne prze ście, i za wyże pomienione męstwa pod Glockiem i Ha-
belswerdem dokazane (który się tu list dlatego nie kłaǳie, iż niemiecki est) oddawszy, Język
obrócili wo sko zaś trochę w lewo do Kłatowa na odpoczynek i traktaty o żołd i insze
rzeczy potrzebne.
 .     -,     

W Kłatowie Ewangelia przestrzegła Eleary, zaczem artykuły reformowali.

Naza utrz po przyściu do Kłatowa, to est  Junii⁴⁹² w ǳień nieǳielny, nim się trak-
taty poczęły, Ewangelia ś. wtenczas przypada ąca: Jeśli nie bęǳie obfitowała sprawiedliwość
wasza nad Faryzeuszwską, nie wniǳiecie do królestwa niebieskiego, przestrzegła Eleary, iż
pewnie miano wo sku naprzód skromność i surowszą karę, aby obfitsze były niż pierwe
za inszych czasów ( akoż się i tak potem stało) proponować. Zaczem Elearowie tegoż dnia
koło⁴⁹³ uczyniwszy, aby sprawiedliwość ś. w ich wo sku tym lepie niż za ich przodków
obfitowała, artykuły swe w ten sposób niże opisany reformowali, potwierǳili i publi-
kowali.

Artykuły Elearskie

w kole ich generalnym kłatowskiem  Junii odnowione i potwierǳone.

I. Powinność wszelka Bogu, świętym ego, kościołowi powszechnemu uczciwemu,
starszyznie i sądom wo skowym spólnie uchwalona. Kto by e w czymkolwiek naruszył,
według niże opisanych artykułów i rozsądku sądów wo skowych ma być karany.

II. Ktokolwiek by tedy, uchowa Boże, o bluźnierstwo akie brzydkie imienia Boże-
go, lub świętych ego, albo kościoła powszechnego katolickiego, przyna mnie dwiema
świadkami (byle według praw pospolitych wiary godnymi) był przed urzędem sądu wo -
skowego przekonany, taki bez miłosierǳia ma być spalony, a wszystko ego na kościół
oddane.

III. O świętokraǳtwo także, ako osobliwie wyłupienie kościoła, albo akie kolwiek
rzeczy kościelne z niego wzięcie, kto by był przekonany, albo dwiema świadkami (choć
i z pacholików), byle wiary godnymi, albo znalezieniem przy nim czegokolwiek kościel-
nego, a niemogącym się z tego ako przynależy wyrachować, przeświadczony, taki tymże
sposobem ma być spalony, a wszystko ego na kościół oddane.

IV. Na starszyznę wo skową, ako rotmistrze, poruczniki, sęǳiego, strażnika oboźne-
go, czatownika naznaczonego itd. a mianowicie na pułkownika, albo ego lokotenenta⁴⁹⁴,
kto by się słowem obraźliwym porwał, a o to oskarżonym był, taki eżeli towarzysz, ma
być winą sta złotych na kościół i publicznym odproszeniem karany; a eżeli pacholik, tedy
kĳmi na ulicy pobiciem i od wo ska wytrąbieniem; a eżeliby się, uchowa Boże, do broni
porwał, a oskarżony był, ucięciem ręki ma być karany i od wo ska wytrąbiony. Gǳie by
zaś nie tylko porwać się miał do broni, ale i ranić, tedy gardłem⁴⁹⁵ według proporc i rany
i rannego ma być karany, i wszystko ego na kościół oddane.

Toż się ma rozumieć i o wszelkich krzywdach akichkolwiek duchownych, a osobliwie
wo skowych. Których też żaden nie ma przy sobie mimo pozwolenia starszego kapela-
na wo skowego bawić⁴⁹⁶, pod winą  złotych na księżą wo skową, toties quoties bęǳie
pozwany od niego. A to dlatego, aby się zbiegami akimi dusze wo skowe nie zawoǳiły.

V. A iż niemnie towarzystwo ma być od starszyzny szanowane, ako i ona od nich
czczona, przeto gǳie by też kiedy akiego towarzysza, od pomienione starszyzny aka-
kolwiek lekkość niewinnie albo niepotrzebnie potkała, tedy za uskarżeniem się ukrzyw-
ǳonego, takowa starszyzna, według rozsądku sądu wo skowego, względem proporc i

⁴⁹² Junii (łac.) —  czerwca. [przypis edytorski]
⁴⁹³koło — tu: rada, wiec. [przypis edytorski]
⁴⁹⁴lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
⁴⁹⁵gardłem — t . śmiercią. [przypis edytorski]
⁴⁹⁶Których też żaden nie ma przy sobie mimo pozwolenia starszego kapelana wojskowego bawić — sens: którzy

nie powinni przy nikim przebywać bez pozwolenia starszego kapelana wo skowego. [przypis edytorski]
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ukrzywǳenia i osoby ukrzywǳone , ma być wza em karana, ako i towarzystwo o krzyw-
dę starszyzny.

VI. Sądów pospolitych wo skowych kto by nie czcił i nie szanował tak, ako przyna-
leży, ma być według III. artykułu bez miłosierǳia winą wo skową karany. Które to sądy
pospolite wo skowe, prócz świąt, nieǳiel, a dni sądów kryminalnych, ma ą być wszego
wolnego dnia odprawowane, od poranku aż do  goǳiny. A kto by się za pozwem ǳień
przed sądami, lubo w ręce, albo przez czeladnika swego wziętym, a na ostatek na sta-
nowisku położonym, przed sąd się nie stawił, pierwszy raz przepada sześć złotych winy
na sęǳiego i na stronę; za drugim pozwem , a za trzecim sprawa mu upada do prze-
ciwne strony. Apelac a też od sęǳiego do wyższego prawa, to est przed pułkownika
z rotmistrzami i porucznikami zasiada ącego, ma być każdemu wolna.

VII. Ażeby się każdemu z każdego sprawiedliwość bez naruszenia praw żadnego sta-
nu ǳiała, gǳie by ktokolwiek miał aką krzywdę od którego duchownego wo skowego,
ma się skarżyć przed starszym kapelanem wo skowym i od niego sprawiedliwości żądać.
A gǳie by też na niego samego skarga była, tedy od drugich wszystkich ma być sąǳony.
Salva utrinque appellatione ad aliquod propinquius forum canonicum⁴⁹⁷. A kto by w czy-
nieniu sprawiedliwości z nich akimkolwiek obycza em, albo przyna mnie obmowiskami
ważył się być przeszkodą, toties quoties⁴⁹⁸ o to pozwany, a przekonany, przepada  złotych
na księżą wo skową.

VIII. O bunty w wo sku akiekolwiek, a osobliwie na rozerwanie wo ska, albo a-
ką szkodę ego, lubo też na despekt⁴⁹⁹ starszyzny, albo one że w rzeczach powinnych⁵⁰⁰,
lubo w zamysłach wo sku pożytecznych, albo według tych artykułów powinnych, niepo-
słuszeństwo, i na cokolwiek temu z rozsądku koła rotmistrzowskiego podobnego, kto-
kolwiek by był przeświadczony, bez miłosierǳia surowie⁵⁰¹ ma być gardłem karany.

IX. Kto by w wo sku trwogę uczynił, nieprzy aciela na oko nie wiǳiawszy, gardłem Strach
także ma być karany.

X. Na pod azd ktokolwiek by, lubo rotmistrz, porucznik, albo towarzysz, za rozkaza-
niem pułkowniczym, albo ego lokotenenta, to est trzymomie sca, bez słuszne przyczyny
nie wy echał, gardłem ma być karany.

XI. Na straż kto by za rozkazaniem strażnikowym nie wy echał, albo zawieǳiony z e-
chał, bądź też z konia zsiadłszy usnął, od strażnika pod sumieniem odniesiony, szubienicą
ma być karany.

XII. Kto by mimo wiadomość pułkowniczą, albo ego trzymomie sca, lubo też straż-
nikowę⁵⁰² kiedy na straży eǳie, poważył się wprzód albo w bok w zagon pobieżeć, a od
straży które kolwiek po many, albo akim inszym sposobem dostatecznie o to przekonany
był: eśli towarzysz, poczet traci, a eżeli pacholik, szubienicą ma być karany.

Co także się ma rozumieć i o tym, kto by z pĳaństwa, albo bez akie wielkie przy-
czyny, za zadnią⁵⁰³ strażą pozostał. I o tych, którzy by wprzód z pisarzami naznaczonymi
do stanowiska się ubiegali i tam cokolwiek z cuǳe gospody brali, albo stamtąd zagony
rozpuszczali.

XIII. Kto by swawolnie mimo rozkazanie watahę podniósł, ktożkolwiek bądź, gardłem
bez miłosierǳia ma być karany.

XIV. Kto by woluntariusza, albo przypiśnika akiego przy sobie bawił albo miał, a o to
był przeświadczony, taki towarzysz poczet na potrzeby wo skowe traci. A takowy wolun-
tariusz albo przypiśnik, sam gardło, a wszystko swo e także na potrzeby wo skowe traci.

XV. Który by towarzysz nie opowieǳiawszy się półmiesiącem przed czasem swemu
rotmistrzowi, spod chorągwie wy echał; albo też rotmistrz tymże sposobem nieopowie-
ǳianego z regestru wymazał, ten  złotych, a tamten  przepada na kościół.

XVI. Kto by komu czeladnika odmawiał, pozwany a przekonany, złotych  ma być
karany, czeladnika wrócić i szkody poprzysiężone nagraǳać koniecznie.

⁴⁹⁷Salva utrinque appellatione ad aliquod propinquius forum canonicum (łac.) — unika ąc odwołania się któ-
re kolwiek ze stron do akiegoś bliższego forum kanonicznego. [przypis edytorski]

⁴⁹⁸toties quoties (łac.) — tak często, ak. [przypis edytorski]
⁴⁹⁹despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]
⁵⁰⁰powinny (daw.) — należny. [przypis edytorski]
⁵⁰¹surowie — ǳiś: surowo. [przypis edytorski]
⁵⁰²strażnikowę — ǳiś popr.: strażnikową. [przypis edytorski]
⁵⁰³zadni (daw.) — tylny. [przypis edytorski]
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Którybykolwiek ednak czeladnik od pana swego porzucony, albo pieszo idąc od niego
niedbany, chciał wielką potrzebą przymuszony do kogo inszego przystać, tedy się ma
wprzód rotmistrzowi swemu, a eżeliby ten w krzywdę ego nie chciał we rzeć, tedy na
ostatek p. pułkownikowi opowieǳieć; za którego świadectwem wziętym, może do inszego
pana przystać, i o to nie ma być pozywany.

XVII. Kto by na po edynek drugiego wyzywał, albo się wezwany komu stawił, gardłem
ma być karany.

XVIII. Kto by na cuǳą gospodę nieprzy acielską naszedł,  złotych na kościół ma
być karany. A eżeliby w tym na ściu kogo, albo sam, albo kto ego ranił, bez miłosierǳia
gardłem ma być karany.

XIX. Kto by w posieǳeniu towarzyskim znaczną zwadę wszczął,  złotych na ko-
ściół ma być karany. Co eżeliby się przy obecności starszyzny stało, wtedy  złotych
przepada. A gǳieby takowy zwadca kogo ranił,  złotych na kościół winy wo skowe
ma odliczyć, i nadto rannego ednać, albo poczet tracić.

XX. A eżeliby też gǳie kto kogo na ustroniu albo prywatnie ranił, według rany
ma być sąǳony, a po dekrecie nie ma być z prawa spuszczony, aż odliczy na kościół 
złotych, i na wieży⁵⁰⁴ według uwagi sądowe odsieǳi.

XXI. Z cuǳe też czelaǳi żaden sobie sprawiedliwości nie ma czynić pod winą sądową,
to est aką sąd wyna ǳie.

XXII. Kto by po wytrąbieniu hasła ważył się strzelać, albo na koniu biegać, lub akie-
kolwiek hałasy stroić, bez wszelkie litości, eżeli pacholik gardłem, eżeli towarzysz 
złotych, eżeli porucznik albo aki ofic alista  złotych, a eżeli rotmistrz  złotych,
na wo skowe potrzeby ma być karany.

XXIII. Szynkarze po wytrąbieniu hasła żadnego napo u przedawać ani szynkować nie
ma ą, pod utraceniem towaru na strażnika.

XXIV. Szynkarze i wszelcy kupcy, którzy by cokolwiek, nie opowieǳiawszy się sę-
ǳiemu, przed ego oszacowaniem, albo droże nad ono przedawali, wszystek on towar
na sęǳiego przepadać ma ą. A eżeliby gǳie inǳie pokątnie, prócz bazaru albo mie sca
od oboźnego na szynki i kupiectwa naznaczonego, tedy na oboźnego tymże sposobem
towar przepada ą. Przy których żaden towarzysz nie ma się przed sądem zastawiać pod
utraceniem pocztu.

XXV. Kto by się ważył w domach szlacheckich, albo młynach, mimo pozwolenie (i
to za wielką aką przyczyną) od pułkownika albo ego trzymomie sca, stanąć, lub tam
cokolwiek wziąść albo brykać, eżeli towarzysz gardłem ma być karany, a eżeli pacholik,
tedy ćwiertowaniem.

Toż ma się rozumieć o plebaniach i szkołach, kto by tam śmiał (prócz księży wo sko-
wych) stanąć, albo cokolwiek brykać.

XXVI. Kto by gwałt akie kolwiek białe głowie uczynił, a o to pozwany był, gardłem
ma być karany.

XXVII. Kto by komorę komu albo skrzynię odbił, lubo cokolwiek znacznego gwałtem
wziął, albo podwodę, lub pieniąǳe za nię swawolnie wystraszył, eśli towarzysz, szubienicą
ako złoǳie ma być karany, a eżeli pacholik, tedy ćwiertowany.

XXVIII. Kto by w spoko nych stanowiskach na gospodarza albo gospodynią nie-
potrzebnie i nieobycza nie fukał, albo akie brzydkie hałasy czynił,  złotych, a eśliby
uderzył  (albo ako sąd wyna ǳie), a eżeliby ranił, tedy  na kościół ma odliczyć.

XXIX. Kto by się ważył na wstyd wo skowy w rynsztoku sieǳąc pić, albo w koszuli, Pĳaństwo
a tym barǳie nago na koniu biegać, albo na ulicy awnie a z pĳaństwa sieǳieć, i insze
temu podobne hulta stwa płoǳić: eżeli pacholik, awnie na ulicy ma być kĳmi w rynsz-
toku zbity, eżeli towarzysz,  złotych, eżeli porucznik , a eżeli rotmistrz  winy,
na potrzeby wo skowe, ma nie odchoǳąc od sądu odliczyć, i w kole swe chorągwie
towarzystwo przepraszać, za to co e wstyd uczynił.

XXX. Wszelkie pożogi, albo zapalenia czegokolwiek, lubo⁵⁰⁵ swawolnie, lubo przez
aką nieostrożność dopuszczone, gardłem ma ą być według uznania sądowego bez miło-
sierǳia karane.

⁵⁰⁴wieża (daw.) — więzienie. [przypis edytorski]
⁵⁰⁵lubo (daw.) — czy. [przypis edytorski]
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XXXI. A eżeliby czego w tych artykułach nie dostawało⁵⁰⁶, tedy zwykłem prawem,
i według dawnych artykułów, kiedykolwiek i od którychkolwiek hetmanów postanowio-
nych, ostatek ma być nagraǳano. Co się też tknie exekucyi tych artykułów, względem
win pieniężnych, wyże pomienionych, wo skowe ma ą być pułkownikowi na szpiegi, po-
sły, przewodniki itd. oddawane, a te co na kościół, albo księżą wo skową, starszemu ka-
pelanowi wo skowemu, na ochędóstwo nabożeństwa wo skowego i sługi kościelne, ako
księżą, muzykę, śpiewaki itd.

Podpisy rotmistrzów.
Podpisy poruczników.

 .       - . .

Kondyc e⁵⁰⁷ służby. Mar. ⁵⁰⁸. Ewangelia wo sko z Kłatowa ruszyła na popis do Srybra.

Po uchwaleniu praw elearskich, dla obfitowania w ich wo sku sprawiedliwości ś.,
obrali dla⁵⁰⁹ zatrzymania ich, za sęǳiego wo skowego Aleksandra Gwiazdowskiego, dla
osobliwe ⁵¹⁰ roztropności ego; a potem traktaty były kilkanaście dni o żołǳie i innych
kondyc ach służby cesarzowi . m., które za spólną ugodą przez dwu rotmistrzów, to
est Wo ciecha Sulmirskiego i Mateusza Dembińskiego, a przy tych i towarzysza edne-
go Marc ana Korzeniowskiego, imieniem wszystkiego wo ska (na nich się dla osobliwe
ǳielności ich zda ącego) postanowione, i z obudwu stron obwarowane, tu się dla krót-
kości tylko summatim⁵¹¹ przypomina ą. Te tedy rzeczy w kondyc ach obwarowane były:

I. Iż miało być okazowanie wo ska i według niego popis.
II. Żeby po popisie a wzięciu pienięǳy, bez mieszkania⁵¹² do obozu się kwapili, droga-

mi od komisarzów⁵¹³ pokazanymi. Ażeby w ciągnieniu nie tylko katolikom, ale i ewageli-
kom Augustinae confessionis⁵¹⁴, tym którzy cesarzowi wierni, żadne przykrości nie czynili.

III. Żeby szłacheckim słowem (bo przysięgać według zwycza u wszystkich wo sk tam-
te szych nie chcieli) wierność polską cesarzowi . m. i posłuszeństwo hetmańskiemu loko-
tenentowi, natenczas Hieronimowi Caraffie Marchioni de Montenegro, to est margrabi
z Czarne góry, miasta włoskiego, przed komisarzami p. pułkownik imieniem wo ska
wszystkiego przyobiecał.

IV. Iż nie mieli prócz hetmana, albo ego lokotenenta⁵¹⁵, nigdy być pod niczyim po-
słuszeństwem, ako pospolicie bywa, iż dwa albo trzy pułki posławszy luǳi, to tam więc
eden pułkownik rzeczy dysponu e, który potężnie szy.

V. Iż bez wszelkich apelacy przed kogokolwiek, sami się mieli prawami swymi o czy-
stymi sąǳić i karać, wy ąwszy występek wszystkiego wo ska za konsensem⁵¹⁶ pułkowni-
czym popełniony, co hetmańskiemu sądowi zostawiono.

VI. Iż zaraz po popisie pieniąǳe miano dawać, to est półtora miesiąca za przysługę
pod Glockiem i Habelswerdem ( ak się we  rozǳ. pokazało), a miesiąc lipcowy.

VII. Iż miesięczny żołd miał być na koń po  złotych.
Pułkownikowi na buławę…………………. czer. .
Pułkownikowi kuchennych……………… złotych .

⁵⁰⁶nie dostawać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
⁵⁰⁷kondycje (daw.) — warunki. [przypis edytorski]
⁵⁰⁸Mar[tii]  (łac.) —  marca. [przypis edytorski]
⁵⁰⁹dla (daw.) — w celu. [przypis edytorski]
⁵¹⁰osobliwy (daw.) — szczególny. [przypis edytorski]
⁵¹¹summatim (łac.) — w skrócie. [przypis edytorski]
⁵¹²bez mieszkania (daw.) — bez zwłoki. [przypis edytorski]
⁵¹³od komisarzów — przez komisarzy. [przypis edytorski]
⁵¹⁴Augustinae confessionis (łac.) — wyznania augsburskiego; Wyznanie Augsburskie, księga napisana przez Filipa

Melanchtona i ogłoszona na se mie Rzeszy w Augsburgu  czerwca  roku, stanowi podstawę luteranizmu.
[przypis edytorski]

⁵¹⁵lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
⁵¹⁶konsens (z łac.) — zgoda. [przypis edytorski]
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Rotmistrzom na każde  koni po złot. , to est, ile by koni miał pod swą cho-
rągwią, tyle szląskich talarów, każdy rachu ąc po groszy .

Porucznikom po…………………‥ złotych .
Chorążym po………………………. złotych .
Strażnikowi żołd na  koni, co czyni złotych .
Oboźnemu także na  koni, co czyni złotych .
Który żołd miano płacić duplonami⁵¹⁷ cesarskimi dobrego srebra, rachu ąc ich po Pieniąǳ

półtrzecia złotego. Miasto⁵¹⁸ których potem za Renem talary dawano, albo czerwone po
 złotych, tak iż wynosił żołd na koń  talarów, albo trzy czerwone złote, bo w obozie
ednako ważyło dwa talary a czerwony złoty.

VIII. Iż przypisany miesiąc zawsze miał być odliczony, ile razy by nieprzy aciela wstęp-
nym bo em rozgromili.

IX. Iż kontentac a⁵¹⁹ według uznania komisarzów cesarskich miała być wszystkim
rannym, albo postrzelanym pod Glockiem i Habelswerdem.

X. Iż w ciągnieniu zawsze wprzód mieli choǳić przed wo skami, chyba żeby tego
kiedy inacze potrzeba wyciągała, tedy wtenczas według zdania hetmańskiego.

XI. Iż więźniów akichkolwiek dostawszy, zaraz mieli hetmanowi na inkwizyc ą oddać,
który ich wypytawszy, eżeliby acy znaczni hersztowie byli, tedy ich mieli na cesarza . m.
tą sumą odkupować, którą za się dawali, a eżeli mnie szego respektu, tedy ich nazad⁵²⁰
wrócić.

XII. Iż nowe chorągwie od cesarza . m. co pręǳe im dawać miano.
XIII. Iż okazka według popisu, eżeliby to aka potrzeba pokazowała, co miesiąc miała

bywać.
XIV. Iż czeladź⁵²¹ elearska, eżeliby uciekłszy, w inszych się wo skach akichkolwiek

zna dowała, przywrócona koniecznie być miała, i ten, kto by takiego bawił⁵²², surowo
karany.

XV. Iż abdank⁵²³ albo rozpuszczenie wo ska, lubo by z cesarskie albo wo skowe strony
zamyślony był, tedy wprzód miesiącem miał być opowieǳiany.

XVI. Iż po abdanku wolne mieli mieć przepuszczenie przez państwa . c. m. do któ-
regokolwiek pana katolickiego.

XVII. Iż te kondyc e miały być ( akoż i były potem) od cesarza . m. potwierǳone.
Zaczem się to wszystko porządnie w Kłatowie utwierǳiło, iż spustoszałym tamtecz-

nym kra om nie stawało⁵²⁴ tak wielkie liczbie wo ska elearskiego żywności dłuże na
tyǳień dodawać, wypełniła się Ewangelia  dnia czerwca z regestru nieǳielnego przy-
pada ąca, iż gdy tłuszcza wielka była z Panem Jezusem, a nie mieli, co by edli itd., bo
książę Lichtenstein z tamtym powiatem kłatowskim (nie bez wszelkie ciężkości ego)
raǳił się o pożywieniu wo ska, ak Pan Jezus z ś. Filipem. Nie umie ąc ich ednak sied-
miorgiem chleba ako Pan Chrystus nakarmić, tak popisu który tamże miał być, ako
i dawania pienięǳy zaniechawszy, zaraz naza utrz komisarze ego wo sko do Missy, któ-
rego po czesku Srybrem zowią, pomknęli.

 .      

W Srybrze srebro biorą. Strzelaniem foremni. Neutralistowie⁵²⁵ zdra cy Mat. . w Ewan-
gelii opisani. Wszedłszy w Frankonią, którędy postępowali (Luc.  Ewangelia neutrali-
sty⁵²⁶ opisowała) chcieli się przez neutralisty przebĳać. Cierpliwości elearskie znak cu-

⁵¹⁷duplon — racze : dublon, ale oryginalnie oznacza on złotą monetę hiszpańską bitą od XVI do XIX w., a tu
mowa o monecie srebrne . [przypis edytorski]

⁵¹⁸miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁵¹⁹kontentacja — tu: rekompensata. [przypis edytorski]
⁵²⁰nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
⁵²¹czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
⁵²²kto by takiego bawił (daw.) — z kim by taki przebywał. [przypis edytorski]
⁵²³abdank — zwolnienie ze służby wo skowe (z niem. habe Dank: ǳięku ę). [przypis edytorski]
⁵²⁴nie stawać (daw.) — nie wystarczać. [przypis edytorski]
⁵²⁵neutralistowie — ǳiś popr. forma M.lp: neutraliści. [przypis edytorski]
⁵²⁶neutralisty — ǳiś popr. forma B.lm: neutralistów. [przypis edytorski]
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downy. Ho ność biskupa wircburskiego⁵²⁷, baczenie ego na żołnierstwo. Hetmańskie
listowne witanie Elearów.

Za fortunnym pomienionym⁵²⁸ według Ewangelii ś. kłatowskim głodem, w Srybrze
 dnia lipca żołd swó Elearowie od cesarza . m. we srebrze według postanowienia w prze-
szłym rozǳ. opisanego odebrali, wprzód wo sko do popisu pokazawszy. Gǳie acz wielom
męstwa znakom od wielu tam pokazanym barǳo się ǳiwowano, osobliwie ednak temu,
iż gdy uż po popisie w sprawie chorągwie wpodle siebie⁵²⁹ ako do potrzeby stanąwszy,
a szerokie pole ako różnofarbe⁵³⁰ kwiatki okrywszy, strzelbą od ednego końca łatwo aż
do drugiego po trzykroć bez na mnie szego przerwania wypuszczoną, gotowość tro o-
strzelby swo e tak porządnie z regestru⁵³¹ ćwiczenia oświadczyli.

Po którym popisie zaraz wo sko miało z Czech do Falcu⁵³² lub Falsu (które pań-
stwo przedtem było Frydrycha⁵³³ Falzgraffa niegdy wrzkomo króla czeskiego), gǳie acz
uż wszystko był książę bawarskie imieniem cesarza . m. odebrał i trzymał, ednakże
dla pode rzanego o wierność przymuszonego obywatelów posłuszeństwa, a tym więce
dla okolicznych wo ska ma ących neutralistów, to est cichozdra ców, ani z Bogiem, ani
z cesarzem trzyma ących, ostrożnie postępować było potrzeba. Stąd w sam ǳień popisu
(który był nieǳielny), hetman elearski, sam Pan Bóg wszechmogący, obecność swo ę
z Elearami w obłoku Ewangelii ś. (która wtenczas przypadła: Strzeżcie się od fałszywych
proroków, którzy do was przychoǳą w owczym oǳieniu, a wewnątrz są wilkami dra-
pieżnymi itd.) oświadcza ąc, przestrzec raczył wo sko, aby ostrożne było, przeto iż w taki
kra wchoǳili, który ( ak się z skutecznych zdrad Frydrycha Falzgraffa pokazało) mię-
ǳy wszystkim światem we złości położonym, est akoby nie akaś treść wszego fałszu.
A okoliczni neutralistowie tym takowym ewangelickim⁵³⁴ prorokom właśnie podobni.

Przestrzeżeni tedy Ewangelią ś. Elearowie, w kilka dni potem ruszywszy się ze Srybra
z srebrem z łaski . c. m. danym, w osobliwe tym barǳie ostrożności z Czech weszli
w Frankonią⁵³⁵, kędy komisarze wo sko prowaǳący (obawia ąc się iść z nim mimo⁵³⁶ No-
rymberg, dla⁵³⁷ gęstych i wielkich wo sk neutralistów, przegraża ących się bronić prze ścia
Elearom), obrócili e na biskupstwa bamberskie⁵³⁸ i wircburskie. Które iż ma ętnościami
pomienionego Falzgraffa, niegdy wrzkomo króla czeskiego, także Brandeburczykowymi
i inszych neutralistów poniekąd są przeplecione, sam Pan Bóg pod tym czasem, gdy wo -
sko w Wiltensteinie, pomienionego biskupstwa bamberskiego miasteczku, z łaski . m.
ks. biskupa kilka dni dla odpoczynku ho nie częstowane było,  Julii⁵³⁹ w ǳień nieǳiel-
ny przez Ewangelią ś. o włodarzu nieprawości, który się zdradliwie z winowa cami Pana
swego porozumiewa ąc itd. potocznie nauczał być Frydrycha Falzgraffa (poddaństwem).
Włodarza cesarskiego i okoliczne neutralisty z nim się porozumiewa ące, uczestnikami
ego nieprawości, a zatem i akiego by poszanowania od Elearów godni byli tak Falz, ako
i okoliczni neutralistowie.

Stądże Elearowie tym barǳie zawziętym sercem prosili komisarzów o pozwolenie
iść⁵⁴⁰ przez pośrodek wiesza ących się wo sk z obudwu stron biskupstw bamberskiego

⁵²⁷Würzburg — miasto i region w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
⁵²⁸pomieniony — ǳiś: wspomniany. [przypis edytorski]
⁵²⁹wpodle siebie (daw.) — obok siebie. [przypis edytorski]
⁵³⁰różnofarby (daw.) — różnobarwny. [przypis edytorski]
⁵³¹regestr (daw.) — spis. [przypis edytorski]
⁵³²Falc — Palatynat, państwo wchoǳące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego, istnie ące od średnio-

wiecza do r. . obecnie est to część kra u związkowego Nadrenia-Palatynat. [przypis edytorski]
⁵³³Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁵³⁴ewangelicki — tu: ewangeliczny. [przypis edytorski]
⁵³⁵w Frankonią — ǳiś popr. forma B.lp: w Frankonię. [przypis edytorski]
⁵³⁶mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁵³⁷dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁵³⁸Bamberg — miasto w Niemczech, w Bawarii, nad rzeką Regnitz, niedaleko e u ścia do Renu. [przypis

edytorski]
⁵³⁹ Julii (łac.) —  lipca. [przypis edytorski]
⁵⁴⁰pozwolenie iść — pozwolenie, aby iść. [przypis edytorski]
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i wircburskiego⁵⁴¹, które iż neutralistów były, książę Lichtenstein obawia ąc się, aby pa-
nowie neutralistowie nie mieli okaz i zastąpić kędy⁵⁴² Elearom, pisał list do wo ska barǳo
piękny, przypomina ąc skromność, z aką Czechy przeszło, a prosząc, aby tymże trybem
co na skromnie wo sko aż do obozu cesarskiego, około Renu leżącego, pośpieszało.

Szli tedy zgrzyta ąc zębami Elearowie na ukazu ące się tu i owǳie po kilkaset chorągwi
neutralistów, przeto iż chcąc woli cesarza . m. i książęcia z Lichtensteinu we wszystkim
się akomodować⁵⁴³, musieli im dopuścić rozumieć o sobie, iż się ich bali.

Z które cierpliwości w tymże biskupstwie bamberskim trafił się foremny⁵⁴⁴ przypa-
dek, albo racze spadek. Mĳa ąc edno miasteczko pomienionego biskupa, przed którym
na edne stronie drogi na skale stało siła⁵⁴⁵ mieszczan z alabartami⁵⁴⁶, (według zwycza u
tamtecznego, na uczciwość przemĳa ących) niektórzy z Elearów rozumie ąc, iż to nie- Niebezpieczeństwo
przy acielscy byli (a chcąc pokazać, iżby się tam, choć tak wysoko, gdyby pozwolenie
było, nie osieǳieli) obrało się ich do ǳiesiątka, którzy na strzelenie z łuku do nich na
drugą skałę eszcze wyższą, mimo którą⁵⁴⁷ wo sko szło w ciągnieniu, puścili się eden za
drugim, grzyw końskich trzyma ąc. Na którą cudownie w echawszy, gdy po nie harco-
wali, trącił eden drugiego, tak iż spadł z koniem, każde z nich osobno (gałązek się przy
skale wyrosłych chwyta ąc), ak z na wyższe kamienice. Skoro tedy spadli obo e, i on,
i koń, otrząsnąwszy się obo e, wsiadł na konia i zaraz po polu biegał. Zatem oni rozu-
mie ąc, iż to tak wszyscy pospolitym obycza em i ich konie szwankować nie mogą, co
wołali, póki leciał, z litości na święt. imie Jezus, skoro wpadł na konia, krzyczeli ak od
powiatu, winszu ąc mu zdrowia i ciesząc się z takiego ludu na pomoc katolictwu.

Postępu ąc tedy przez biskupstwo bamberskie, a potem wircburskie, mimo Forchaim
miasto dobre, pod którym wo sko w edne wielkie wsi, akby na przedmieścia nocle-
gowało, takimi dostatkami od cnotliwego tego biskupa, tak wiary ś., ako i o czyzny
miłośnika, pode mowane i udarowane było, iż nigǳie inǳie w tym wtórym zaciągu
takie miłości nie uznało, i nigǳie się lepie nie odżywiło.

Tak to baczny est miłośnik wszego żołnierza katolickiego, iż gdy się eden opat kartu-
ziański⁵⁴⁸ uskarżał przed nim, że mu któryś pułk cesarski trochę przed Elearami do obozu
przemĳa ący, wszystkie kury z adł z ego opactwa (spytawszy się pierwe , ako ludny był
ten pułk), odpowieǳiał: Iż gdyby waszego zakonu tak wiele mnichów na wo nę przez
mo e biskupstwo przeszło, choćbym o skromności zakonne nie wątpił i o kury się nie
bał, bo mięsa nie adacie, ale byście mi pewnie wszystkie saǳawki wyłowili.

Pod tym czasem zaszedł list hetmański, radość ego z przy ścia elearskiego oświad-
cza ący, w ten tryb niże położony.

NOS HIERONYMUS CARAFFA⁵⁴⁹ marchio de Monte Nigro, equ-
es habitus Sancti Jacobi sac. caes. M. generalis campi supremus locumtenens et
cubicularius, consiliarius in Flandria, serenissimae infantis dominae D. Isabel-
la aulae praefectus, collateralium Neapolis et capitaneus generalis equitum in
Sicilia.

Magnifici, nobiles, egregii et agiles domini et amici honorandi. Advenisse
dominationes vestras in partes istas, mihi ipsi (quod aliunde satis perspectum
habeam, qua animi magnanimitate, fortitudine, zelo, ac militari prudentia,
servitia bellica, suae caes. reg. majestatis, promoveant) ex animo gratulor, tum
quod sciam inimicis dominationes vestras terrori esse, tum quod opitulantibus
vestris dom. insolentem inimicorum superbiam et inobedientiam contra sac. caes.
regiamque majestatem dominum nostrum clementissimum depressam iri, con-
fidam penitus. Et cum pro tempore, mea praesentia dom. v. adesse non possim

⁵⁴¹Würzburg — miasto i region w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
⁵⁴²kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁵⁴³akomodować (czemuś) (daw.) — dostosować się (do czegoś). [przypis edytorski]
⁵⁴⁴foremny (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
⁵⁴⁵siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
⁵⁴⁶alabarta — halabarda. [przypis edytorski]
⁵⁴⁷mimo którą (daw.) — obok które . [przypis edytorski]
⁵⁴⁸kartuziański — ǳiś: kartuski; kartuzi to zakon o surowe regule, założony w  roku przez św. Brunona

z Kolonii. [przypis edytorski]
⁵⁴⁹NOS HIERONYMUS CARAFFA… — list przetłumaczony w Dodatku III. [przypis edytorski]
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(quod tamen brevi futurum spero), id circo dominationes vestras hisce requisi-
tas percupio, ut interea et donec ipsemet ad dom. vestras cum exercitu suae. reg.
majestatis hic immorante adveniam, velint ordinibus et mandatis illustr. domini
Don Gonzales de Cordua sese interim haud gravatim accomodare. De reliquo
dom. vestras omnes et singalas, optatis rerum successibus, diu multumque vale-
re desidero, ac singulos nos divinae protectioni commendo. Datum Erstain die
vigesima quarta mensis Junii. Anno millesimo sexcentesimo vigesimo secundo.

DD. VV.
Paratissimus Amicus

MARCHIO MONTIS NIGRI

 .       - 

ǲięki biskupowi Wircburskiemu⁵⁵⁰. Pod płaszczem następu ących niebezpieczeństw het-
man hiszpański Eleary wabił. Luc. . Ewangelia im tuszyła⁵⁵¹. Hetman bawarski Eleary
zaciągał. List hetmana bawarskiego. Poseł od arcyksiążecia pożądanego pana.

Gdy uż przyszło z biskupstwa Wircburskiego wychoǳić, posłanym był a, autor te
książki, w poselstwie do Wircburgu ǳiękować . m. ks. biskupowi za niespoǳiewaną
miłość ego przeciw Elearom⁵⁵², wyże namienioną, gǳie akobym był uszanowany i uda-
rowany, acz krótko opisać wielkie luǳkości⁵⁵³ i ho ności tego pana nie mogę, ednakże
z wyże namienione luǳkości ego, każdy się domyśleć może.

Iż tedy z tego biskupstwa prędko uż było otrzeć się obok Księstwa Wirtember-
skiego⁵⁵⁴ (o którym powiadano, iż z wielkim ludem czekał na mnie szego od Elearów
zadrażnienia), a potem zaś wniść⁵⁵⁵ w Księstwo Badeńskie⁵⁵⁶, awnego rebelizanta świeżo
zbitego; obawia ąc się hetman cesarza . m., aby wo ska nie urwano, nim by do obozu
przyszło, porozumiał się był wczas z Gonzalem de Cordua⁵⁵⁷, hetmanem króla hiszpań-
skiego w tamtym kącie, i przeto w wyże pomienionym liście według ego rady każe
czynić, na co pod tymże czasem był list książęcia Lichtensteina toż potwierǳa ący. Za-
czem pomieniony Gonzales de Cordua, przez kapitana swego ednego, listownie także
ako i pan hetman cesarski wita ąc Eleary, prosił, aby się do niego w prawo leżącego za
rzeką Nekarem w Ladenburgu obrócili, a potem spólnie⁵⁵⁸ z nim do wielkiego obozu
bezpiecznie przebĳali.

Wǳięczna była ta miłość Gonzalego z Cordui, gdy ego poseł w Forchheimie⁵⁵⁹ wo -
sko nagonił, i uż tam się miało było obrócić, wyszedłszy z biskupstwa Wircburskiego,
ale iż tym czasem kiedy kilka mil w lewo Wircburg wo sko mĳało, nieǳielna z rege-
stru Ewangelia o płaczu p. Chrystusowym nad Jeruzalem itd. potuchę⁵⁶⁰ dobrą uczyniła,
iż Elearowie mieli mięǳy wo ska nieprzy acielskie przeszedłszy, badeńskie ks. wypłukać
niemal ak Rzymianie Jeruzalem, aż by godno⁵⁶¹ opłakania, otworzyli się z tym, iż so-
bie barǳie życzyli szczęścia z nieprzy acielem za aką okaz ą spróbować, aniżeli kołem
omĳać. Co zrozumiawszy Gonzales de Cordua, a z hetmanem się ks. bawarskiego poro-
zumiawszy, napisał znowu pochwaliwszy tę rezoluc ą, iżby i owszem tym lepie wprost iść,

⁵⁵⁰Würzburg — miasto i region w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
⁵⁵¹tuszyć — mieć naǳie ę; tu: dawać naǳie ę. [przypis edytorski]
⁵⁵²przeciw Elearom (daw.) — do Elearów. [przypis edytorski]
⁵⁵³luǳkość (daw.) — życzliwość, miłosierǳie. [przypis edytorski]
⁵⁵⁴Wirtembergia — kraina historyczna w południowo-zachodnie części Niemiec, księstwo od , obecnie

część kra u związkowego Badenia-Wirtembergia. [przypis edytorski]
⁵⁵⁵wniść (daw.) — we ść. [przypis edytorski]
⁵⁵⁶Badenia (niem. Baden) — kraina historyczna w południowo-zachodnie części Niemiec, niegdyś samo-

ǳielne księstwo, obecnie część kra u związkowego Badenia-Wirtembergia. [przypis edytorski]
⁵⁵⁷Córdoba, Gonzalo Fernández de (–) — hiszpański generał, uczestnik konfliktu hiszpańsko-holen-

derskiego, wo ny trzyǳiestoletnie i wo ny o sukces ę hiszpańską. [przypis edytorski]
⁵⁵⁸spólnie — ǳiś popr.: wspólnie. [przypis edytorski]
⁵⁵⁹Forchheim — miasto w Bawarii. [przypis edytorski]
⁵⁶⁰potucha — ǳiś: otucha, naǳie a. [przypis edytorski]
⁵⁶¹godno — ǳiś popr. forma przysłówka: godnie. [przypis edytorski]
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eżeliby eno można. A wtem też list przyszedł i od hetmana ks. bawarskiego z Leimen⁵⁶²,
aby się co pręǳe ku Wimpfen⁵⁶³ wo sko pośpieszało, który list zdało się tu położyć, ako
krótki, na pokazanie, ako tam potrzebne było to wo sko i ako e sobie hetmani chwytali,
chcąc każdy cokolwiek nim naprędce zrobić, ako hetman szląski (według rozǳ.  i )
pod Glockiem i Habelswerdem.

Kopia listu hetmana księcia Bawarskiego
ILLUSTRIS AC GENEROSE DOMINE⁵⁶⁴.
Requirit necessitas, ut Dominatio V. cum suis sibi commendatis copiis equ-

itum, adventum suum acceleret, seque cum iis Wimpfen versus conferat, ubi
a domino colonello de Lintlo ejus civitatis gubernatore, quonam ulterius D. V.
pergendum sit, (ut exercitui caesareo quamprimum se coǌungere queat), via
locusque demonstrabitur, uti D. V. ex harum latore serenissimi Bavariae ducis
commissario ad eam hac de re transmisso fusius oretenus intelliget. Interea pe-
tens, ut D. V. iter suum die noctuque (quantum poterit) accelerare non gravetur,
officia mea D. V. offero, et felicissima quaeque exopto, auguroque. Valeat.

Laimen die XI Julii. Anno .
Dominationi Vestrae

Ad offida paratus.
GIO. BARO DE TILLY⁵⁶⁵.

Uderzyli tedy Elearowie wprost ku Wimpfen, a naza utrz przy echał zaś kapitan eden
N. Born od arcyksiążęcia Leopolda⁵⁶⁶, do którego wo sko nie mnie wzdychało, ako i on
(obawia ąc się, aby go hetman bawarski ako nie zabawił) życzył sobie, aby co pręǳe
przyszło.
 .     ,  
     

Nekar przebywszy ku arcyksiążęciu poszli, za ąwszy państwa wirtemberskiego. Pierwsza
niechęć. Bronienie prze ścia. Pomsta ciurowska mężna.

Pod Wimpfen⁵⁶⁷ most przez Neckar⁵⁶⁸ przeszedłszy, traktował komisarz książęcia ba-
warskiego (o którym w przeszło pomienionym liście est wzmianka wyrażona), aby się
było wo sko pod Heidelberg do Leimen⁵⁶⁹ podemknęło, gǳie on sam z wo skiem książę-
cia bawarskiego leżał, chcąc podobno samym ukazaniem Elearów pod Heidelbergiem⁵⁷⁰,
aby się miasto przestraszone poddało, ako potem arcyksiążęciu Spir⁵⁷¹, Worms⁵⁷² i siła

⁵⁶²Leimen — miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii. [przypis edytorski]
⁵⁶³Bad Wimpfen — miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii. [przypis edytorski]
⁵⁶⁴ILLUSTRIS AC GENEROSE DOMINE… — list przetłumaczony w Dodatku IV. [przypis edytorski]
⁵⁶⁵Tilly, Johann Tserclaes von (–) — wóǳ austriacki z czasów wo ny trzyǳiestoletnie , odpowieǳialny

za masakrę protestantów w Magdeburgu w roku . [przypis edytorski]
⁵⁶⁶Leopold V Habsburg (ur.–) — młodszy brat cesarza Ferdynanda II Habsburga, arcyksiążę Austrii.

[przypis edytorski]
⁵⁶⁷Bad Wimpfen — miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii. [przypis edytorski]
⁵⁶⁸Neckar — rzeka w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, prawy dopływ Renu. [przypis edytorski]
⁵⁶⁹Leimen — miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii,  km na południe od Heidelbergu. [przypis

edytorski]
⁵⁷⁰Heidelberg — miasto w Niemczech, w kra u związkowym Badenia–Wirtembergia, położone nad rzeką

Neckar. [przypis edytorski]
⁵⁷¹Spira (niem. Speyer) — miasto w Niemczech, położone nad Renem, obecnie w kra u związkowym Nad-

renia-Palatynat. [przypis edytorski]
⁵⁷²Wormacja (niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.

[przypis edytorski]
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miast inszych za Renem uczyniło. Ale wo sko nie chcąc się bawić, prosto się puściło w le-
wo ku Durlachowi⁵⁷³, stołecznemu miastu pomienionego awnego rebelizanta książęcia
badeńskiego.

W którym ciągnieniu, iż przyszło za ąć ednego dnia państwa wirtemberskiego, w któ-
rym zawsze granicami wieszał się lud niemały, w bok nas równo z nami postępu ący, a na-
tenczas tamże w tym kącie po różnych mie scach rozsaǳony, tedy tego dnia, gdy straż
wprzód idąca chciała iść gościńcem po przedmieściu ednego miasteczka Eppingen⁵⁷⁴
rzeczonego, a tam otworzyć nie chciano, gdy kilka czelaǳi przelazło bramę otwierać,
przestrzelono w poły pacholika ednego, a oni też druǳy mieszczanina porwali, a wtem
pułkownik od wo ska do straży przypadłszy, obrócił ą około przedmieścia, a mścić się
więce nie dopuścił. Potem tegoż dnia na stanowisku pacholik umarł, a mieszczanina też
obwieszono.

Naza utrz ruszywszy się wo sko z goǳinę albo dwie na ǳień, przychoǳąc do edne
wsi wirtemberskie , naszło  piechoty w winnicach zasaǳonych, bronić prze ścia do
one wsi albo miasteczka (coś dobrego było), począł ich uż był ochotnik od miasteczka
prze mować doliną. Ale pułkownik koniecznie kazał potem minąć. I tak polmi wszyst-
kimi, zboża (a prawie przede żniwy było) psu ąc, poszło wo sko zębami na pułkownika
zgrzyta ące, aż do Steinu w księstwo uż badeńskie. Gǳie iż wo sko miało trochę od-
począć, zebrało się z pięćset czelaǳi, którzy poszedłszy w zad⁵⁷⁵, kilka ogniów za sobą
ukazali, a potem szturmem do onego mie sca, skąd było  piechoty na winnicę wyszło,
przypuścili. Gdy ednak nic nie sprawiwszy, od miasta się uskoczyli, dwóch z pośrodka
siebie straciwszy, a trzech postrzelonych ma ąc, wyszło do nich z miasteczka trzy korne-
ty⁵⁷⁶ ra tarów, za którymi i piechota następowała. Z którymi gdy się czeladź elearska starła
i onych wsparła, poszła na nich przez piechotę, współ ą z nimi zagania ąc aż w miasto,
które i z oną  piechoty wysiekłszy, ra tarów też mało co upuściwszy, siedm chorągwi
i eden kornet zdobyli i miasteczko spalili, bez wszelkie swo e , prócz pomienione szko-
dy. Ciże potem kilka wsi, tak w wirtemberskim, ako i w badeńskim księstwie spalili,
i naza utrz z wielką się korzyścią wrócili, z kilku mie sc opłakane Jeruzalem uczyniwszy.

 .     ,       

Spinello zaprosił do Durlachu⁵⁷⁷ pułkownika. Luc. . Ewangelia co znaczyła. W Baden
ognie gęste. Kto pożogi czynił. Próba acyksiążęcia Leopolda. Jako wo sko arcyksiążęcia
witało, czym go ucieszyło.

Zaczem wo sko w Sta nie trzy dni odpoczywa ąc, Baden po trosze trapiło. Przy e-
chał w sobotę poseł od Spinella komisarza, arcyksiążęcego lokotenenta⁵⁷⁸ hetmańskiego,
wo ska kilka dni szuka ącego, który prosząc do Spinella pułkownika z rotmistrzami do
Durlachu na obiad, wo sko ku Drusenheimowi⁵⁷⁹ obrócił, gǳie uż arcyksiążę luǳi kazał
nazgromaǳać. Naza utrz tedy, to est  lipca w ǳień nieǳielny, kiedy kościół czytał
Ewangelią⁵⁸⁰ o faryzeuszu i awnogrzeszniku, współ się w kościele różnie modlących, puł-
kownik z niektórymi rotmistrzami w Durlachuśmy się mdle ącym weselili, i po obieǳie
po zacnym ogroǳie książęcym przechaǳali (ach Boże, ako wǳięczni), a on sam . m.
kędyś z lasa⁵⁸¹ na mrowie ciurów po ego księstwie percia ących⁵⁸² żałośnie wyglądał.

⁵⁷³Durlach — wówczas miasto w Niemczech, ǳiś ǳielnica miasta Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. [przy-
pis edytorski]

⁵⁷⁴Eppingen — miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, nad rzeką Elsenz. [przypis edytorski]
⁵⁷⁵w zad (daw.) — w tył. [przypis edytorski]
⁵⁷⁶kornet — pododǳiał kawalerii, mnie szy od szwadronu. [przypis edytorski]
⁵⁷⁷Durlach — wówczas miasto w Niemczech, ǳiś ǳielnica miasta Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. [przy-

pis edytorski]
⁵⁷⁸lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
⁵⁷⁹Drusenheim — mie scowość zna du ąca się obecnie we Franc i, w departamencie Dolny Ren. [przypis edy-

torski]
⁵⁸⁰Ewangelią — ǳiś popr. forma D.lp: Ewangelię. [przypis edytorski]
⁵⁸¹z lasa — ǳiś popr. forma D.lp.: z lasu. [przypis edytorski]
⁵⁸²perciać — łazić. [przypis edytorski]
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W ten ǳień nieǳielny gdy się zeszli dwa pułkownicy, pomieniony Spinello i Stro -
nowski, trudno się zdało poznać, akoby Ewangelia ś. potocznym wykładem sprawy wo -
skowe opiewała; bo się nie goǳiło posąǳać, który by z nich był faryzeuszem, a który
awnogrzesznikiem; wszakże się to w kilka dni znacznie pokazało, gdy po długim spo-
rze przed arcyksiążęciem o to, kto by ( ako się wnet pokaże) ognie zakładał, uszedł pułk
elearski usprawiedliwiony, iż się ognie przez kogo inszego ǳiały, a nie przez nich.

Minąwszy tedy w kompanii z Spinellem wo sko elearskie Durlach, a do Renu się uż
przymknąwszy, gdy tam kilka pułków znaleźli, wszczęły się niepodobnie gęste ognie, pra-
wie po wszystkim Księstwie Badeńskim, także kościołów łupienia, i po prostu wniwecz
znoszenie było tego księstwa ak Jeruzalem opłakanego. Które ognie i insze zbrodnie,
iż panowie Niemcy i Hiszpanowie na elearski karb czynili, dowodnie to przed arcyksią-
żęciem pokazawszy, chcąc on nadto wieǳieć, eżeli się też do tego nie przyczyniali, to
est eżeli się mogli obe ść bez palenia, kiedy zakażą, co się Elearowie wprzód mieli przez
Ren przeprawiać, namyślnie ich aż na sam koniec po ukazaniu się przed nim zostawił.
Wtenczas dopiero w lepszym mniemaniu u arcyksiążęcia zostali, bo się zaraz za Renem
kilka ogniów pokazało w Alzac i, a w Badeńskim Księstwie, gǳie sami Elearowie byli
zostali, przez kilka dni żadnego nie widać było.

Skoro tedy  lipca wo sko nad Ren przyszło, nad którym pełno było pułków, 
we środę pułkownik z kilką rotmistrzów⁵⁸³, a naza utrz ze wszystkim wo skiem w po-
lu uszykowanym arcyksiążęcia Leopolda⁵⁸⁴ witał. Przy którym oględowaniu⁵⁸⁵ wo ska
na barǳie się bieganiem, rozsypką a strzelaniem z łuku ucieszył i łuczniki udarował.

 .       ⁵⁸⁶
   

Okaz a przed arcyksiążęciem. Przeprawa przez Ren. Na Renie P. Bóg z Elearami. Kunsz-
ciki⁵⁸⁷ elearskie. Afekt arcyksiążęcy przeciw Elearom⁵⁸⁸, ako przez Drusenheim⁵⁸⁹ prze-
choǳili. Wątpliwości tamecznych narodów o Elearach. Szczęście arcyksiążęce według
Ewangelii. Trudność o żołd. Pierwsza czata za Renem, potem częste i dlaczego. Lota-
ryngia czemu nieszczęśliwa. Foremny kazus bo na łeb. Raǳiwiłł⁵⁹⁰ hetmanem elearskim,
sławny po cuǳych kra ach.

Po okaz i przed arcyksiążęciem Leopoldem, która była w mili przed Renem, wró-
cono wo sko w zad⁵⁹¹, ażby się insze pierwe przeprawiły, a to dla doświadczenia kto by
ognie zapalał. Co się zaraz we dwu dniach pokazało, przez nagłe ustanie ogniów⁵⁹² z te
strony Renu, gǳie Elearowie pozostali byli, a ukazanie ich za Renem, kędy nowo insze
pułki stały. Doznawszy tedy arcyksiążę Leopold prawdy,  dnia lipca w ǳień sobotny⁵⁹³
ruszył wo sko przez Ren i tegoż dnia poczęło się przewozić pod Drusenheimem, gǳie był
kwarter⁵⁹⁴ samego arcyksiążęcia, którego dnia iż nie mogło się wszystko wo sko przewieść,
większa połowica noclegowała go za Renem, to est mięǳy nim a mięǳy Drusenheimem,
a ostatek przed Renem. Naza utrz tedy, to est  dnia lipca w ǳień nieǳielny, gdy tak
Renem wo sko do gromady się ściąga ące rozǳielone było, Pan Bóg oświadczyć raczył

⁵⁸³z kilką rotmistrzów (daw.) — z kilkoma rotmistrzami. [przypis edytorski]
⁵⁸⁴Leopold V Habsburg (ur.–) — młodszy brat cesarza Ferdynanda II Habsburga, arcyksiążę Austrii.

[przypis edytorski]
⁵⁸⁵oględowanie (daw.) — oglęǳiny. [przypis edytorski]
⁵⁸⁶kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁵⁸⁷kunszcik — popis, sztuczka. [przypis edytorski]
⁵⁸⁸przeciw Elearom (daw.) — do Elearów. [przypis edytorski]
⁵⁸⁹Drusenheim — mie scowość zna du ąca się obecnie we Franc i, w departamencie Dolny Ren. [przypis edy-

torski]
⁵⁹⁰Raǳiwiłł, Zygmunt Karol (–) — uczestnik wyprawy chocimskie , tytularny hetman lisowczyków,

wielokrotny poseł na se m Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁵⁹¹w zad (daw.) — w tył. [przypis edytorski]
⁵⁹²ogniów — ǳiś popr. forma D.lm: ogni. [przypis edytorski]
⁵⁹³sobotny — ǳiś popr.: sobotni. [przypis edytorski]
⁵⁹⁴kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
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przez Ewangelią ś. (która wtenczas przypadała), ako wyszedłszy P. Jezus z granic Tyru⁵⁹⁵,
przeszedł przez Sydon⁵⁹⁶ do morza Galile skiego⁵⁹⁷, pośrodkiem granic dekapolskich⁵⁹⁸,
iż i przy te przeprawie był z wo skiem elearskim, ono wszech niebezpieczeństw zbawia-
ąc⁵⁹⁹, choć ich niemało wpław się od wyspy do wyspy puszcza ąc przebywało, a niemal
wszystkie konie (wybornie sze tylko wy ąwszy) podle⁶⁰⁰ promów pławiono. Mięǳy któ-
rymi w pław przebywa ącymi, znalazł się eden, który sto ąc na koniu Ren przepłynął;
a drugi konia, za którym płynął (ogona się według zwycza u trzyma ąc), chcący w pół
Renu upuściwszy, a sam nurkiem za nim aż blisko brzegu płynąwszy, naprzód żal i wzdy-
chanie z mniemanego utopienia, a potem wielki śmiech ukazaniem się pobuǳił. Różni
różnych kunsztów dokazowali, a mięǳy inszymi i to piękna była, że się ich kilka obrało,
którzy z pół Renu wystrzeliwali się z łuków po kilka razy w przód i w zad do dwu celów
po obudwu brzegach ukazanych.

Trudno wypisać, z akim afektem arcyksiążę coraz wracał się do Renu patrzeć na one
nigdy niewidane⁶⁰¹ obycza e elearskie, różne pochwały z różnych rzeczy przed dworem
swym powtarza ąc, a sam sobie ǳiwnie słoǳąc ich lekkość, iż wozów nie mieli, skrom-
ność iż bez pościeli, żartkość⁶⁰², czerstwość, stró , oręże, chód, słowa, a niemal i mgnienia
oka pilnie uważał, wszystko u nich być po szczerożołniersku przyznawa ąc⁶⁰³, a swych in-
szych wo sk bety i insze zawady, także i ociężałość, ze wszech miar nagania ąc.

Tegoż dnia skoro się wszystko wo sko przewiozło, szli półtory mile⁶⁰⁴ za Ren ku Lota-
ryngii, około południa Drusenheim (gǳie było stanowisko arcyksiążęce) co na foremnie
mogli przechoǳąc. Stał sam arcyksiążę w oknie z hetmańskim lokotenentem⁶⁰⁵ margra-
bią z Montenegru i wszystkim swym dworem i starszyzną wszystkich wo sk swoich. Do
którego dla informac i zwołany, nie mógłem nadążyć odpowiadać na gęste pytania. Co
by to za naród kozacki? Dalekoli⁶⁰⁶ ich ziemia za Polską? Jeśli ma ą swego króla, eśli szli
przez Polskę, i eśli się też nie bali Polacy? Na co skoro się im odpowieǳiało, to znowu
niektórzy: Nie można rzec, aby to Polacy, bo tu często bywa ą, ale w takich szaciech⁶⁰⁷
ako my, i twarzy łaskawe, a to porąbane itd. (a oni to rozumieli, iż tak żołnierz powi-
nien był mieć piękną twarzyczkę i włoski stró , ako panięta, których tam widali). To
im zbiwszy, to znowu eżeli chrześcĳanie? Jeśli się ich też nie bo ę? Czemu głowy golą,
czemu wszystkę⁶⁰⁸ ogoliwszy, czuprynę zostawu ą? Brodę czemu golą, a ogoliwszy, na
co wąsy zostawia ą? Czemu płaszcze opięte ma ą? Czemu u nich tak wielkie kołnierze?
Czemu krezów⁶⁰⁹ nie ma ą, czemu czapki tak wysokie ma ą, aż za głowę wiszą? Czemu
pludry⁶¹⁰ tak wąskie ako rękaw, czemu bóty żółte, dlaczego kowane, czemu zbroi nie
ma ą, czemu krzywe rapiry⁶¹¹, czemu węǳidła u koni tak małe? Jako na nich tak bystre
konie utrzymu ą, ako nie spadną z tak małych siodeł, ako na nich mogą sieǳieć? Czemu
się po koniu w biegu pokłada ą? Na co tak wiele koni w wo sku i tak wiele chłopiąt? Po

⁵⁹⁵Tyr — starożytne miasto fenickie na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, obecnie w Libanie. [przypis edy-
torski]

⁵⁹⁶Sydon — starożytne miasto fenickie na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, obecnie w Libanie. [przypis edy-
torski]

⁵⁹⁷morze Galilejskie — ezioro Genezaret, obecnie położone na północy Izraela. [przypis edytorski]
⁵⁹⁸Dekapol — związek ǳiesięciu miast hellenistycznych, w większości położonych w Trans ordanii. [przypis

edytorski]
⁵⁹⁹ono wszech niebezpieczeństw zbawiając — wybawia ąc e ze wszystkich niebezpieczeństw. [przypis edytorski]
⁶⁰⁰podle (daw.) — obok, w pobliżu. [przypis edytorski]
⁶⁰¹niewidane — ǳiś popr.: niewiǳiane. [przypis edytorski]
⁶⁰²żartkość (daw.) — szybkość. [przypis edytorski]
⁶⁰³wszystko u nich być po szczerożołniersku przyznawając — konstrukc a przypomina ąca łac. accusativus cum

infinitivo. [przypis edytorski]
⁶⁰⁴półtory mile — ǳiś popr.: półtore mili. [przypis edytorski]
⁶⁰⁵lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
⁶⁰⁶dalekoli — „daleko” z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
⁶⁰⁷szaciech — ǳiś popr. forma N.lm: szatach. [przypis edytorski]
⁶⁰⁸wszystek (daw.) — cały. [przypis edytorski]
⁶⁰⁹kreza a. kryza — kolisty marszczony kołnierz, noszony w XVI–XVII w. [przypis edytorski]
⁶¹⁰pludry — sięga ące do kolan spodnie o bufiastych nogawkach, stanowiące element stro u męskiego w XVII

i XVIII w. [przypis edytorski]
⁶¹¹rapir — ǳiś popr.: rapier, broń biała o proste klinǳe, zdatna do cięć, choć wykonywano nią głównie

pchnięcia. [przypis edytorski]
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czym ciurę⁶¹² poznać? Co by to było (na tolombas⁶¹³)? Na co i kto tego używa? Po czym
starszyznę poznać, czemu kĳków nie ma ą w ręku, czemu pułkownik miał buławę pełną,
a druǳy rogatą (na buzdygan⁶¹⁴)? Czemu pogwizdu ą? Co za obycza e, co za zabawki, a-
ko lega ą, dlugoli⁶¹⁵ sypia ą, długoli ży ą, eśli się ich broń albo kula ima? itd. Owo zgoła
aż ledwie rac i na każdą rzecz stawało.

Z wielką tedy ode wszech obecnych pochwałą przeszedłszy stanowisko arcyksiążę-
ce, poszli wciąż do stanowiska swego. Naza utrz ruszył się arcyksiążę obozem ku Spirze,
miasta i miasteczka w ten tyǳień według wczora sze Ewangelii odbiera ąc, bo wtenczas
którekolwiek mu eno⁶¹⁶ miasto przywieǳiono do ucha, ak P. Jezusowi głuchego i nie-
mego, a on wywĳaniem chorągwi elearskich przed bramą zawołał na nie: Effeto⁶¹⁷, to
est: otwórz się, ale wnet panowie ra cy klucze niosą, ako się niże pokaże.

W te droǳe, gdy arcyksiążę wziąwszy Landau⁶¹⁸, w nim ǳień albo kilka odpoczy-
wał, traktaty były trudne barǳo o żołd, iż Elearowie chcieli dablonów⁶¹⁹ dobrego srebra
po półtrzecia złotego, albo (iż takich nie było) talarów na ich mie sce (bo acz ednakie
wagi są, ale dla złości materii w duplonach, tedy eno za pół talara idą), po których dość
długich, przezwyciężyła stateczność Elearów w upominaniu się, na łaskawości, pańskosz-
czodrobliwym baczeniu arcyksiążęcia, iż ako daleko zatruǳonym nie nazbyt sprzeczny
był⁶²⁰, tak, że po  talarach, albo  czerwone złote (bo to w obozie pospolitym obycza em
ednako ważyło) dawano miesięczny żołd na koń.

Pod czasem tedy tych traktatów wyprawiono na czatę N. Wo kowskiego porucznika
czerwone chorągwie⁶²¹, który szedłszy mimo Spir⁶²² do Frankenthalu zacne fortecy al-
bo twierǳy, a ra tary z tego miasta wywabiwszy, mimo tych, co ich nasiekli, kilkunastu
znacznych więźniów naimali⁶²³ i z nimi się bez wszelkie szkody swo e trzeciego dnia
wróciwszy, a onych naza utrz arcyksiążęciu przywiódłszy, zdumienie wielkie tak emu
samemu, ako i wszystkim ego wo skom uczynili, i wielką pochwałę od niego, z wy-
rzucaniem na oczy wszystkim wo skom swoim, iż przez wszystek czas ęzyka nikt nie
dostał, a skoro Elearowie przyszli, alić ich piątego dnia ho ną obfitość otrzymali. Którą
wǳięcznością arcyksiążęcą poruszeni Elearowie, od tego czasu różni różne czaty co ǳień
czynili, i różnych ęzyków (na kilkaǳiesiąt mil zapada ąc) z różnych mie sc i nieprzy aciół
co ǳień woǳili.

Pod tymże czasem Lotaryngia, księstwo pobożne i katolickie, siła⁶²⁴ ucierpiało dla
nieświadomości czatowników, co zacz by byli oni luǳie, ale owszem słysząc, iż się po
swemu Lautring zwali, oni rozumieli, iż to tam właśnie luterska ziemia była, bo i wiele
mie sc tam się w to brzmienie nazywa, ako Luterburg, Lauterek, Kaiserzluter, Holme-
kluter i wiele inszych mie sc nad rzeką Luthera leżących. Z tych czat mięǳy inszymi na
edne trafiło się, iż pacholik eden w górach lotaryńskich od chłopów po many, nago
rozebrany, oględowany i wybadywany był, eżeli on człowiek, eżeli zna Boga, eśli umie-
ra itd. Gdy na ostatek zaprowaǳono go na skałę wysoką, wiszącą nad Lutherą do Renu
wpada ącą i tam go obwiesić chciano, on klęknąwszy Panu Bogn się poruczyć⁶²⁵, skoro
się wza em zagadali, porwawszy się skoczył z skały w onę rzekę, którą przepłynąwszy,
nago trzy dni wo sko gonił, mniemanie po sobie zostawu ąc, iż wszyscy tak się umie ą
od śmierci wykręcić, i że ich zatem szkoda było i drażnić.

⁶¹²ciura — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
⁶¹³tolombas a. tołumbas — roǳa bębna wo ennego, zapożyczonego z Turc i. [przypis edytorski]
⁶¹⁴buzdygan (z tur.) — roǳa broni, ozdobna pałka; w XVII w. symbol właǳy oficera. [przypis edytorski]
⁶¹⁵dlugoli (daw.) — „długo” z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
⁶¹⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶¹⁷effeto — właśc. hebr. effatha, t . otwórz się. [przypis edytorski]
⁶¹⁸Landau — prawdop. Landau in der Pfalz, miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kra u związkowym

Nadrenia-Palatynat. [przypis edytorski]
⁶¹⁹dablon — racze : dublon, ale oryginalnie oznacza on złotą monetę hiszpańską bitą od XVI do XIX w., a tu

mowa o monecie srebrne . [przypis edytorski]
⁶²⁰nie nazbyt sprzeczny był — nie sprzeciwiał się zbytnio. [przypis edytorski]
⁶²¹chorągwie — ǳiś popr. forma D.lp: chorągwi. [przypis edytorski]
⁶²²mimo Spir — obok Spiry. [przypis edytorski]
⁶²³naimać (daw.) — nałapać. [przypis edytorski]
⁶²⁴siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
⁶²⁵poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]
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Ruszywszy się z Landau w ten tyǳień, gdy na ednym polu Elearowie za rozkaza-
niem arcyksiążęcym w sprawie stanąwszy koło⁶²⁶ uczynili, posłał do nich arcyksiążę posły,
prosząc aby dla wielu różnych respektów przy ęli za hetmana przezacne w rzeszy książę
polskie i rzeskie⁶²⁷ Zygmunta Karła Raǳiwiłła⁶²⁸, kawalera maltańskiego⁶²⁹, ako różnych
ęzyków umie ętnością, tak i sposobów w cuǳych kra ach wo owania świadomością sław-
nego. Którego gdy wo sko (dla wspólnego przedtem wza em się uż porozumienia) barǳo
chętnie przy ęło i posłuszeństwo mu oddało, od tego czasu hetmanem był elearskim (bez
naruszenia ednak urzędu pułkowniczego i praw ich) aż do wy ścia z cesarskie .
 .   ,  
⁶³⁰,      

Obóz pod Spirą⁶³¹ szczęśliwych Elearów uczynił. Raǳiwiłł na przykład. Obóz ruszony do
Spiru. Elearowie kwiatki Leopoldowe. Łaskawość domu Rakuskiego. Pożogi ako awne,
iż nie przez Eleary. W Spirze Bogu poǳiękowawszy, obóz pod Germersheim obrócono,
ako go dobywano, ciurowie ako pomagali. Arcyksiążę pod Germersheimem, szturm do
niego przypuścił, mieszczanie się upokorzyli, miasta odbiegli. Zdumienie arcyksiążęcia
i miłosierǳie. Czaty elearskie. Zaciąg Elearów do Franc i praktyka rozerwała.

Postępu ąc tedy arcyksiążę ze wszystką potęgą i armatą wo sk cesarskich w Alzac i
leżących, dobywać Spiru, miasta zacnego, które się uwiązało przy Frydrychu⁶³² wrzkomo
królu czeskim, ako i Worms⁶³³ i insze okoliczne,  dnia sierpnia w ǳień nieǳielny po-
łożył się obozem w Heimbachu⁶³⁴ i około niego, to est w półmili za Germersheimem⁶³⁵,
rebelizancką twierǳą, a w dobre mili przed Spirem, które zacne miasto skoro Elearowie
tak daleko w cuǳych kra ach o cuǳym groszu (za co im eszcze płacono) obaczyli, aby
uważyli w tym nie akie szczęście swo e, bo się to ledwie książętom i inszym paniętom
za wielkimi ekspensami⁶³⁶ ze ǳie, napominała ich Ewangelia ś. „Błogosławione oczy⁶³⁷,
które wiǳą to, co wy wiǳicie. Mówię wam albowiem, iż wiele proroków i królów chcieli
wiǳieć to, co wy wiǳicie, a nie wiǳieli itd.” A iż to pierwsza była za hetmanowania po-
mienionego (w przeszłym rozǳ.) Raǳiwiłła, właśnie zdało się, akoby ego na przykład
paniąt siła⁶³⁸ nakłada ących, aby w tamtych kra ach byli, Ewangelia ś. pokazowała.

Ruszywszy się tedy z Heimbachu  dnia września arcyksiążę, ze wszystkim wo skiem
w sprawie⁶³⁹ pod Spir postępował, a Eleary wprzód puszczono, które kwiatki Leopoldowe
(dla różnych farb oǳienia, a konfidenc i w nich Leopoldowe , tak ich niektórzy zwali)
skoro w równym polu chorągwi wywĳa ąc, a po ich winnicach niektóre pod miastem
przez rowy i płoty skaczące, panowie Spirzanie obaczyli, nie mogąc ich wąchać ak zła
gaǳina ruty, wyleźli z kluczami, i w pół drogi arcyksiążęciu zabiegłszy, one oddali, prosząc

⁶²⁶koło — tu: rada, wiec. [przypis edytorski]
⁶²⁷rzeskie (daw.) — związane z Rzeszą; Rzesza to hist. określenie państwa niemieckiego, przedstawia ące e

ako edność złożoną z mnie szych tworów politycznych. [przypis edytorski]
⁶²⁸Raǳiwiłł, Zygmunt Karol (–) — uczestnik wyprawy chocimskie , tytularny hetman lisowczyków,

wielokrotny poseł na se m Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁶²⁹kawaler maltański — członek Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy,

z Rodos i z Malty, zwanego potocznie kawalerami maltańskimi lub oannitami. [przypis edytorski]
⁶³⁰Germersheim — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie, nad rzeką Ren. [przypis edytorski]
⁶³¹Spira (niem. Speyer) — miasto w Niemczech, położone nad Renem, obecnie w kra u związkowym Nad-

renia-Palatynat. [przypis edytorski]
⁶³²Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁶³³Wormacja (niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.
[przypis edytorski]

⁶³⁴Heimbach — miasto w Niemczech, w Nadrenii. [przypis edytorski]
⁶³⁵Germersheim — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie, nad rzeką Ren. [przypis edytorski]
⁶³⁶ekspensy (daw., z łac.) — wydatki. [przypis edytorski]
⁶³⁷Błogosławione oczy… — zob. Łk ,  i dale . [przypis edytorski]
⁶³⁸siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
⁶³⁹w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
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miłosierǳia. Tak zaraz arcyksiążę . m. z rakuskie klemenc i⁶⁴⁰ swo e onym miłosierǳie
swo e obiecu ąc, miasto⁶⁴¹ szturmów, z tryumfami do miasta  dnia sierpnia w echał,
a Eleary nazad pod Heimbach obrócono.

Pod tym czasem ognie się znowu barǳo były zawzięły, które wszystko na Eleary
składano, zaczem z ichże samych rady, gdy arcyksiążę dał obwołać, iż kto by zdybawszy
kogokolwiek palącego albo pomaga ącego, do niego przywiódł, albo odniósłszy go do-
wiódł, tedy miał mieć  talarów bitych — nasi przez kilka dni takich woǳąc, sami się
oczyścili.

Naza utrz po w echaniu do Spiru w ǳień ś. Wawrzyńca z wielką pompą mszą⁶⁴²
ś. śpiewano, ǳięku ąc Panu Bogu w tumskim⁶⁴³ kościele przy obecności arcyksiążęcia,
który potem przez kilka dni miasto rozporząǳa ąc, obóz tymczasem, w zad pod Ger-
mersheim, niegdy Frydrycha⁶⁴⁴ Falzgraffa⁶⁴⁵ wrzkomo króla czeskiego niezłą twierǳę
obrócił. Które miasteczko iż się nie chciało poddać, naza utrz po ś. Wawrzyńcu wodę
im od ęto, i z ǳiał do nich kilka razy ku wieczoru uderzono. Zaczem tedy Elearowie
około wo ska dla straży, aby aka odsiecz (bo niepewnie wieǳiano, gǳie by był Mans-
feld⁶⁴⁶ natenczas) nie wpadła, w ga u obozem leżąc, dobrą myślą swo ą Niemcom serce do
szturmu naprawiali, a ciurowie ich po wyspach reńskich (zbiera ąc ucieka ących i rzeczy
ich w naǳie ę nieprzebytości przez Ren pokryte) w koło się Germerszanom od Renu nic
niespoǳiewa ącym przebłyskiwali. Stądże i całą noc z ǳiał na nich bito.

Dwunastego tego dnia sierpnia arcyksiążę z Spiru pod Germersheim przy echał, pod
którego namiotem gdy konia zabito, całą noc z ǳiał bito z obudwu stron barǳo gęsto,
a Elearowie także całą noc (za namyślnym napomnieniem) dobrą myśl w obozie swym
trąbami, bębnami, szurmami⁶⁴⁷, wykrzykaniem i błyskaniem się po polach oświadcza-
li. Naza utrz szturm zamyślony na dalszą przeniósłszy, cały tyǳień także z obudwu stron
z ǳiał bito, a z wysp reńskich ciurowie wrzeszczący mgłę w oczy puszczali. W nocy, to est
z soboty na nieǳielę, gdy uż szańce pokopano, calusieńką noc z ǳiał bito, a nade dniem
do szturmu przypuszczono. Zaczem zaraz Germerszanom Pan Bóg serce od ął, aby był
pokazał przez Ewangelią ś. (która wtenczas o droǳe P. Jezusowe przez środek Samarii
i Galilei, kiedy mu było  trędowatych zabiegło, przypadała), iż był w wo sku cesarskim,
a osobliwie⁶⁴⁸ mięǳy Elearami. Takci⁶⁴⁹ Germerszanie straciwszy serce o oparciu się⁶⁵⁰
(choć dobra barǳo forteca była), wyszli z miasta ako  trędowatych, przez wywiesze-
nie chorągwi prosząc o miłosierǳie a sfolgowanie aby do kilku goǳin, dla deliberac i.
Którym gdy arcyksiążę szturmować przestawszy, a Eleary też zgromaǳać kazawszy, kil-
ka goǳin pozwolił do porachowania się z sumieniem, ako Pan Jezus trędowatym, gdy
mówił: Idźcie, ukażcie się kapłanom — oni z miasta na wyspy, a potem na dół po Re-
nie tymczasem uciekłszy, miasta odbiegli. Zaczem ku południu arcyksiążę postrzegłszy,
a gdy znowu lud przypuścił, ledwo ǳiesiątego w nieobronnym uż mieście znalazłszy,
zdumiony rzekł: Iżaliż nie wszyscy oczyszczeni są obietnicą miłosierǳia? A  części ludu
kędy⁶⁵¹ est? Ledwie się ǳiesiąta część wǳięcznych obrała. Zaczem zaraz ucieka ącym
ochotnik elearski po wyspach zastępował, dłabiąc ich, a tych, co w mieście zostali zaraz
na zamek zagnano, żeby od zapalonego⁶⁵² żołnierza nie poginęli, dopiero miasto pełne
wszelkie żywności na szarpaninę darowano.

⁶⁴⁰klemencja (daw., z łac.) — łaskawość, pobłażliwość. [przypis edytorski]
⁶⁴¹miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁶⁴²mszą — ǳiś popr. forma D.lp: mszę. [przypis edytorski]
⁶⁴³tumski (daw.) — (o kościele) katedralny a. kolegiacki. [przypis edytorski]
⁶⁴⁴Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁶⁴⁵falcgraf — palatyn reński, eden z elektorów Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. [przypis edy-
torski]

⁶⁴⁶Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca
na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]

⁶⁴⁷szurma — ǳiś popr.: surma. [przypis edytorski]
⁶⁴⁸osobliwie (daw.) — szczególnie. [przypis edytorski]
⁶⁴⁹takci — tak z partykułą wzmacnia ącą -ci. [przypis edytorski]
⁶⁵⁰straciwszy serce o oparciu się — zwątpiwszy w możliwość obrony. [przypis edytorski]
⁶⁵¹kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁶⁵²zapalony (daw.) — rozgniewany, roz uszony. [przypis edytorski]
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Tegoż dnia arcyksiążę wrócił się do Spiru. Naza utrz tryum w Spirze, Germershe-
imie i w obozie, a we Franc i na kilkanaście mil (po wyspach nie wspomina ąc, bo daleko
tym więce ) płacz i lament dla⁶⁵³ czat elearskich, dla dostania ęzyka o Mansfelǳie⁶⁵⁴
gǳie by był, aż do niebios przenikały.

Wtem doszedłszy, iż Mansfeld udał się był ku Franc i, bo ąc się, aby heretykom an-
cuskim nie podbił bębenka, poczęto z wo skiem elearskim traktować⁶⁵⁵, ako by ich było
do króla ancuskiego pomknąć, w ten sposób, żeby byli szli ako od cesarza posłani, i tam
na żołǳie króla ancuskiego, aż do zawołania cesarskiego, kiedykolwiek by potrzebo-
wał, a nie dłuże trwali. Już na tym stanęło było, iż mieli iść, i dlatego pod tym czasem
wo sko w sprawie⁶⁵⁶ postawione, posłom oraz zgromaǳonym, cesarskiemu, królów także
hiszpańskiego i ancuskiego, i książęcia lotaryńskiego uż pokazane było. Ale  dnia
sierpnia wiatry akichsi praktyk do następu ące naza utrz Ewangelii nieǳielne : iż żaden
nie może dwiema panom służyć, nakierowały i wszystkie one zamysły w niwecz rozsypały.
 .     -⁶⁵⁷     

Arcyksiążę pod Worms⁶⁵⁸ następu ąc, Elearom się powierzył. Przed Wormsem inny szyk.
Worms otworzony, stanowisko elearskie w mili od niego. O moście Manheimskim.
Praktyka arcyksiążęcia znowu powtórzona, nowiną zniszczona. Traktaty o staǳie Frydry-
chowym na wyspie opatrzonym. Zabawki elearskie z Frankenthalem, według Ewangelii
Luc. . Drogość za Renem. Obmowiska Elearów według Ewangelii. Książę Raǳiwiłł
przy echał, przed którym skargi i odpowiedź według Ewangelii, co dobrego sprawiły.
Dla⁶⁵⁹ umierania Elearów szuka ąc innego stanowiska, Żarski zabity, w Wormsie po-
grzebiony. Ucisk katolicki od heretyków, wza emna katolicka łaskawość.

Spir i insze okoliczne mie sca odebrawszy, ruszył się arcyksiążę do Wormsu, miasta
starodawnie zacnego, chcąc aby go szturmem dobywać. Gǳie iż trzeba było iść mimo⁶⁶⁰
Frankenthal⁶⁶¹, przezacną twierǳę ludu nieprzy acielskiego pełną, arcyksiążę . m. sam
w onym ciągnieniu szedł przed Elearami z swoim kornetem, a wozy ego z skarbami
w pół wo ska elearskiego, bez wszelkie (nad obycza niemiecki) piechoty prowaǳono,
a to z wielkim poǳiwieniem wszystkich, iż arcyksiążę pod czasem one trwogi i sam
siebie, i skarbów swoich racze Elearom aniżeli piechocie powierzył.

Takim tedy trybem szli Elearowie pozad⁶⁶² wszystkich wo sk, aż minęli Frankenthal,
dopiero w półmilu od Wormsu wszystkie pułki zastanowiono, aż Elearowie minęli. Któ-
rych wprzód idących skoro z daleka w Wormsie za rzano, wszystkie bramy otworzono,
czeka ąc wrzkomo⁶⁶³ z radością witać arcyksiążęcia. Zaczem wiǳąc, iż w poko u do mia-
sta miał w echać, zaraz Elearom na stanowisko iść kazano (bo uż późno było) i tak sobie
w mili od Wormsu w lewy bok, to est ku Zweibrukowi⁶⁶⁴, w edne wsi kwarter⁶⁶⁵ obrali.

W którym od tego czasu aż do ś. Krzyża (dla straży aby akie posiłki nie napadły) od-
poczywa ąc, naza utrz zacna o nich nowina arcyksiążęcia uweseliła, iż most pod Manhe-
imem zniesiony. Który most iż był mięǳy dwiema wielkimi fortecami nieprzy acielskiemi

⁶⁵³dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁶⁵⁴Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
⁶⁵⁵traktować (daw.) — negoc ować. [przypis edytorski]
⁶⁵⁶w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
⁶⁵⁷zabawki (daw.) — za ęcia. [przypis edytorski]
⁶⁵⁸Wormacja (niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.

[przypis edytorski]
⁶⁵⁹dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁶⁶⁰mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
⁶⁶¹Frankenthal — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie, w roku  przekształcone w fortecę.

[przypis edytorski]
⁶⁶²pozad (daw.) — z tyłu. [przypis edytorski]
⁶⁶³wrzkomo (daw.) — rzekomo, akoby. [przypis edytorski]
⁶⁶⁴Zweibrücken — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁶⁶⁵kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
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Manheimem i Frankenthalem około Renu leżącymi, przez który się Frydryszanie⁶⁶⁶ po-
rozumiewali i posiłki sobie dawali, starał się arcyksiążę Leopold akoby go było rozerwać
akimkolwiek sposobem, i dlategoż traktowawszy o nim z Elearami, eszcze gdy pod Ger-
mersheimem leżeli, dawał po  czerwonych złotych na każdego z osobna, którzy by się
odważywszy, zamysłu dokazali. Rzecz ako się niepodobna⁶⁶⁷ zdała (dla trudności przystę-
pu), tak też natenczas uż prawie i zaniedbana była. Naza utrz tedy po w echaniu arcyksią-
żęcym do Wormsu o południu właśnie, gdy znowu o tym moście z hetmanem elearskim
książęciem Raǳiwiłłem⁶⁶⁸ i pułkownikiem ich Stanisławem Stro nowskim konferował,
nowina przy ich obecności przyszła, iż tego dnia równo z świtem kilka Polaków na szańc
(który był przed mostem) niespoǳiewanie napadłszy, piechotę z niego przez most aż do
bramy wparli, i by ich było więce , pewnie by byli miasto ubiegli; zaczem panowie Man-
heimanie, bo ąc się, aby tego drugi raz kiedy w większe liczbie nie uczynili, z wielkim
trzaskiem most rozbiera ą, tak że go uż ledwie z połowicę widać.

Którą nowiną arcyksiążę rozweselony, wiǳąc, iż Elearowie mogą wiele rzeczy, co
u drugich niepodobne, tamże zaraz począł konferować, aby się kusili o stado Frydrycho-
we, które tamże mięǳy Manheimem a Frankenthalem, na edne wyspie (tak dobrze
opatrzone było, iż tam niemało uż piechoty arcyksiążęce kusiwszy się o nię na łoǳiach,
nic nie mogli wskórać), obiecu ąc łoǳi i piechoty na pomoc co potrzeba i  talarów
bitych, gǳie by mu e w cale⁶⁶⁹ oddano. Rzecz tedy na rozmysł wziąwszy, gdy wo ska
ta nowina doszła, zrozumiawszy, iż na okup miałoby iść ono łakome stado, kilka dni
uganiali się kupami, i ono różnymi sposobami kusili. Trafiło się tedy, iż gdy w kilka dni
arcyksiążę Worms⁶⁷⁰ rozporząǳiwszy, do Spiru się wracał, a  chorągwi Elearów w polu
go czekało prowaǳić do Spiru⁶⁷¹, skoro z bramy wy echał na strzelenie z łuku, nowina
przyszła do pułkownika (arcyksiążęcia prowaǳącego), iż ego wo sko zacnych koni z a-
kie ś wyspy wiodą barǳo wiele, i druǳy znowu po drugie się wpław wybiera ą. Co gdy
zaraz arcyksiążęciu powieǳiał, rzecz mu się to niepodobna zrazu zdała, i owszem rozu-
miał, iż to które insze stado czy eś napadli. Wszakże trochę w pole wy echawszy, a siła⁶⁷²
ich konie wiodących obaczywszy, gdy pułkownik skoczywszy, kilku (w błocie i glinach
wspólnie z końmi ak co złego pomazanych) przyprowaǳił, obaczywszy po herbach, iż
z onego stada, o którym mówił, a wiǳąc, iż się wpław po nie topili, rzekł do swych:
Wiǳę, że się przed tymi ludźmi nikt nie skry e, chybaby w niebie.

Po odprowaǳeniu arcyksiążęcia Leopolda do Spiry, zaczem Elearowie w onym kwar-
terze⁶⁷³ pod Wormsem leżeli, wszystkie ich zabawki⁶⁷⁴ na więce około Frankenthalu
z Angielczykami a Niderlandami, przeto iż na nim Frydrych⁶⁷⁵ żonie swe , królewnie
angielskie , wiano⁶⁷⁶ zapisał, opatrzonym, aż do samego wy ścia zza Renu bywały. Pod
który dniem i nocą pod eżdża ąc, według potuchy⁶⁷⁷ Ewangelii ś. pod tym czasem, to
est  dnia sierpnia przypada ące , ( ako gdy Pan Jezus szedł do Naim, wyniesiono było
umarłego syna edynaka matki ego wdowy, potem za rozkazaniem Pana Chrystusowym
ożywionego), na każdy prawie ǳień obfitość więźniów przywoǳili. Tak iż uż na ostatek

⁶⁶⁶Frydryszanie — zwolennicy Fryderyka; Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego,
przywódca Unii Ewangelickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu
Niemieckiego. W latach - król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem
zimowym. [przypis edytorski]

⁶⁶⁷niepodobny (daw.) — nieprawdopodobny, niemożliwy. [przypis edytorski]
⁶⁶⁸Raǳiwiłł, Zygmunt Karol (–) — uczestnik wyprawy chocimskie , tytularny hetman lisowczyków,

wielokrotny poseł na se m Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁶⁶⁹w cale (daw.) — w całości. [przypis edytorski]
⁶⁷⁰Wormacja (niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.

[przypis edytorski]
⁶⁷¹Spira (niem. Speyer) — miasto w Niemczech, położone nad Renem, obecnie w kra u związkowym Nad-

renia-Palatynat. [przypis edytorski]
⁶⁷²siła (daw.) — wielu. [przypis edytorski]
⁶⁷³kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
⁶⁷⁴zabawka (daw.) — za ęcie. [przypis edytorski]
⁶⁷⁵Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]

⁶⁷⁶wiano (daw.) — część ma ątku wnoszona do roǳiny przez pannę młodą (żonę). [przypis edytorski]
⁶⁷⁷potucha — ǳiś: otucha, naǳie a. [przypis edytorski]
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nieśmie ących się onych niebożąt z murów ukazać, nie od rzeczy było martwymi dla⁶⁷⁸
głodu i strachu, a ile razy się ukazali, do dołu wyniesionymi nazwać, ako i Frankenthal⁶⁷⁹
Naimem, bo ile razy pod echali Elearowie, to zawsze naimano⁶⁸⁰ synów owdowiałego (sa-
mego na tamte stronie Renu od wszech ratunków) Frankenthalu.

Pod tym czasem drogość wielka była w Wormsie, a daleko więce w Spirze, miąs, chle-
bów i wszelkich rzeczy do żywności należących. Zaczem gdy Elearowie za pozwoleniem
lokotenenta⁶⁸¹ hetmańskiego poszli w Zwe bruskie⁶⁸² państwo na stypę⁶⁸³, i opuchłego
tam złością rebelizanta palatyna Zwe bruskiego szwagra Frydrychowego uzdrawiali, róż-
nie go niemal co ǳień (tak iż sabatowi nie folgowali) upokarza ąc, bydłem i inszymi
żywnościami zdobytymi Worms i Spir ożywili. Za co miasto poǳiękowania, niektórzy
z swoichże wo sk, to est cesarskich, z zazdrości sławy, która szła wszędy o Elearach ak
obłoki po niebie, pod pretekstem użałowania się Zweibruku i inszych neutralistów, po-
częli podchwytywać Eleary, narzeka ąc, iż barǳo okrutni, a ako nikomu, tak i żadnemu
dniowi nie przepuszczą. Które szemranie przeciwko Elearom dlatego podobno Pan Bóg
dopuścił około  dnia września, aby pokazał, iż to dobrze czynili, co neutralistom choć
i w sabat nie folgowali, bo w tę nieǳielę Ewangelia przypadła: Iż gdy Pan Jezus poszedł
w sabat do ednego faryzeusza (też to neutralista był, ni z Bogiem, ni z ludźmi), pożywać
chleba, oni go podchwytali (to est w człowieku opuchłym) o zgwałcenie sabatu.

Pod tym czasem przy echał do wo ska, to est około p. Maryi siewne (gdy uż ar-
cyksiążę Leopold z Spiru od echał), hetman elearski książę Raǳiwiłł⁶⁸⁴, który od tego
czasu począwszy, obecnie z wo skiem przebywał, aż do wrócenia się ich do Odry. Do
którego skoro się hurmem panów neutralistów za Renem mieszka ących nacisnęło ze
skargami według Ewangelii ś. w kilka dni po przy eźǳie ego, to est  dnia września,
o na większym przykazaniu miłości Boga i bliźniego przypada ące , iż Elearowie nie ma ą
miłości Boże ani bliźniego, i z nimi się nie po chrześcĳańsku obchoǳą, on niewinność
elearską zrozumiawszy (to est, iż choć było niecoś, prawda, ale daleko więce potwarzy),
skoro im według słów Pana Chrystusowych w te że Ewangelii: Co się wam zda o Chry-
stusie, czyim synem est? Wza em też zadał, co by oni trzymali⁶⁸⁵ o Polakach i uroǳeniu
ich, deklaru ąc, iż szlachta polska w dostatku się wychowawszy, o głoǳie tam służyć ani
mogli, ani powinni byli. Niebożęta obywatele zrozumiawszy, iż to inacze być nie może,
postanowienie mięǳy sobą uczynili o dodawaniu żywności Elearom, którą gdy od tego
czasu chętnie odsyłali, Elearowie też nie tak e czatami ako przedtem szukali. Zaczem
też i one się skwierki⁶⁸⁶ uciszyły były.

Pod tym czasem dla⁶⁸⁷ smrodu w onym stanowisku zawziętym, barǳo wiele luǳi
z wo ska elearskiego umierało, dla które przyczyny chcąc książę Raǳiwiłł inny kwar-
ter⁶⁸⁸ znaleźć, wy echał z pułkownikiem i wszystkimi rotmistrzami, mie sca bliże Fran-
kenthalu (bo od niego z półtory mile⁶⁸⁹ było) upatrować. Którzy gdy się pod Frankenthal
przybliżyli, wypadła gromada ra tarów⁶⁹⁰ na zasaǳkę, i zapadłszy do edne wsi, Marcina
Żarskiego, mężnego rotmistrza, z kilką towarzystwa odłączonych prze ąwszy, ego zabi-
li, a trzech towarzyszów po mali. Czego gdy nasi nierychło postrzegli, naza utrz poszła
chorągiew ciała szukać, i ono na celu znalazłszy postawione, nie dba ąc na gęste z ǳiał
strzelania, cudowną łaską Bożą bez wszelkie szkody unieśli. Które ciało potem chędogo⁶⁹¹
było w Wormsie u o ców Dominikanów pogrzebione.

⁶⁷⁸dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁶⁷⁹Frankenthal — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie, w roku  przekształcone w fortecę.

[przypis edytorski]
⁶⁸⁰naimać (daw.) — nałapać. [przypis edytorski]
⁶⁸¹lokotenent (z łac.) — pełniący obowiązki (dosł.: trzyma ący mie sce). [przypis edytorski]
⁶⁸²Zweibrücken — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁶⁸³stypa — tu chyba: wyżywienie. [przypis edytorski]
⁶⁸⁴Raǳiwiłł, Zygmunt Karol (–) — uczestnik wyprawy chocimskie , tytularny hetman lisowczyków,

wielokrotny poseł na se m Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁶⁸⁵trzymać (daw.) — utrzymywać, mieć opinię. [przypis edytorski]
⁶⁸⁶skwierki — narzekania. [przypis edytorski]
⁶⁸⁷dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁶⁸⁸kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
⁶⁸⁹półtory mile — ǳiś: półtore mili. [przypis edytorski]
⁶⁹⁰rajtar (z niem. ritter) — żołnierz walczący konno. [przypis edytorski]
⁶⁹¹chędogo (daw.) — czysto, porządnie. [przypis edytorski]
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Za okaz ą⁶⁹² przypomnienia kościoła wormskiego dominikańskiego, zdało się tu nie
od rzeczy położyć gwałtowne utrapienie katolików, a przy tym i nieznośną cierpliwość
cesarską, iż w tym zacnym kościele dominikańskim w Wormsie, ako i drugim ichże
w Spirze i w wielu inszych, po większe połowicy kościoła trzyma ą heretycy, tak iż nie-
bożęta zakonnicy ledwie niektóre goǳiny o wschoǳie słońca ma ą wolne do chwalenia
Pana Boga, a heretykom całe prawie dni wolne w ich własnych kościołach bluźnić imie
pańskie. Co akoby rzecz sromotna była, zwłaszcza w kościele zakonu kaznoǳie skiego,
na wywracanie herez i od Boga postanowionego, kto ma rozum, niech uważa, a stąd ich,
choć, po wzięciu tych miast, nie wygnano te gaǳiny z pomienionych kościołów, niecha
nikt nie mówi, aby cesarz chrześcĳański nie miał się łaskawie z heretykami obchoǳić,
aniżeli mu się goǳi.

 .   ⁶⁹³          -  

Elearowie kwarter⁶⁹⁴ odmieniwszy Lampsheim wysiekli, do dobycia Heidelbergu ako
pomogli. Ruszenie Elearów przez Ren ku domowi. List od cesarza . m. do Elearów. List
od arcyksiążęcia Leopolda do wo ska. List od arcyksiążęcia Leopolda do pułkownika.

Gdy tedy wo sko dla pomienionego złego powietrza, a zatem i gęstego umierania, po-
trzebowało się przenieść spod Wormskiego kwarteru, ǳień albo dwa przed ś. Krzyżem
pomknęło się w góry ku Zweibrukowi⁶⁹⁵ do Grynstatu⁶⁹⁶, gǳie aż do wy ścia z tam-
tych kra ów (dla odparcia akich posiłków, eżeliby skąd przyszły niespoǳiewanie) od-
poczywa ąc, żywności na więce z Zweibruskiego państwa zaciągali, a męstwa swo e pod
Frankenthalem oświadczali. Gǳie osobliwie to mięǳy inszymi wspomnienia godno, iż
gdy pod Lampsheim miasteczko nieprzy acielskie pod samym Frankenthalem i do niego
należące (zaczem i żywności Frankenthalowi doda ące), czatą nad świtaniem przypadli,
pacholik eden przez wał i mur (bo dobrze warowne było) przelazłszy, kłódki poobcinał
i wzwód spuścił, zaczem druǳy wpadłszy, wielki im krzyż (bo się to w ǳień ś. Krzyża
ǳiało) zadali.

Pod tym czasem hetman książęcia bawarskiego z drugą stronę Renu z ludem swym
leżący, wiǳąc, iż mu się dla męstw Elearów, od Zwe bruku leżących i Frankenthal za-
bawia ących, żadnych odsieczy obawiać nie było potrzeba (zwłaszcza po zniesieniu przez
Eleary wyże pomienionego mostu Manheimskiego przez Ren od Frankenthalu) postąpił
był pod Heidelberg ze wszystkim swym ludem (do którego kilka chorągwi Elearów, na
postrach nieprzy acielowi, aby się po polach błyskali, wezwawszy), po wielu szturmach
wielką go mocą dobył. Zaczem Heidelberg opatrzywszy, gdy pod Manheim ostatnią na-
ǳie ę Frydrychowego ludu podstąpił, iż się uż Elearom nie było z kim zabawiać, na-
za utrz po nieǳieli, w którą przypadała Ewangelia ś., ako wstąpiwszy P. Jezus w łódkę
przeprawił się i przyszedł do miasta swego, to est  dnia września, nowina przyszła,
aby się Elearowie przewieść przez Ren ku domowi gotowali, i wziąwszy pieniąǳe bez
mieszkania⁶⁹⁷ aż do Czech postępowali. A to osobliwie dla⁶⁹⁸ następu ącego se mu, zęby
na cesarza . m. ostrzącego o to, iż tam trzymał tak ciężkiego (dla niemożenia się z nim
zmówić) żołnierza, dla którego (według Ewangelii ś. pod tym czasem to est  września
przypada ące : ako podobne est królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który gdy
sprawiwszy gody synowi swemu wzywał swoich, oni się różnie wymawiali itd.) co żywo
się też wymawiało cesarzowi, iż nie śmieli na se m echać, ażby z Rzesze⁶⁹⁹ wywiódł Ele-
ary. Zaczem cesarz . m., chcąc też w ten czas z Czech złą suknią katolictwa i wierności

⁶⁹²okazją — ǳiś popr. forma B.lp: okaz ę. [przypis edytorski]
⁶⁹³zabawki (daw.) — za ęcia. [przypis edytorski]
⁶⁹⁴kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
⁶⁹⁵Zweibrücken — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁶⁹⁶Grynstat — właśc. Grünstadt, miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁶⁹⁷bez mieszkania (daw.) — bez zwłoki. [przypis edytorski]
⁶⁹⁸dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁶⁹⁹Rzesze — ǳiś popr. forma D.lp: Rzeszy. [przypis edytorski]
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poddaństwa ma ącego wyrzucić, kazał co pręǳe Elearom do Czech postępować. W któ-
re materii akoby cesarz . m., także i arcyksiążę Leopold do wo ska pisali, na pokazanie,
w akie cenie Elearowie u nich byli i ako się tam zachowali, zdało się tu ich listy niże
pomienione włożyć.

Ferdinandus Secundus Divina Favente Clementia⁷⁰⁰ Electus Romano-
rum Imperator semper Augustus

Strenui, nobiles, fideles, nobis dilecti. Optima vobis constat, quemadmodum
eo tempore, cum potens rebellium factio, et nobis et imperio gravis esset, operam
vestram militarem stipendiis conduxerimus, quae ita strenue hactenus meriti es-
tis, et universae Germaniae testimonio consueto gentis vestrae valori plus quam
abunde sit satisfactum. Caeterum postquam nunc causa, viribusque diffusus ho-
stis omnis retrocessit, sacrique romani imperii status et ordines universi coǌunctis
votis et animis, pacem (cujus adsequendae causa bellum omne suscipitur) expo-
stulant, reverendis. et serenis. fratri nostro archiduci Leopoldo episcopo Argenti-
nensi et Passaviensi commissionem benigne iǌunximus, ut subductis rationibus
et residuis stipendiis exsolutis, copias vestras usque ad imperii confinia, citra no-
xam et offensam, prout moris est, reduci curet. Confidimus autem, non minorem
vos hac in re promptitudinem ostensuros, quam hactenus ad augusti nominis et
dignitatis nostrae imperialis authoritatem vindicandam, animi viriumque at-
tulistis. Quod nunquam non gratia nostra caesarea liberaliter agnoscemus, et
in commoda vestra coǌunctim et separatim propensi, quantum a fide et ro-
bore vestro respublica senserit, serenissimo regi Poloniae, affini et vicino nostro
charissimo per litteras vobis honorificas testabimur. Datum in civitate nostra
Viennae, Kalendis Septembris, Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo
secundo, regnorum nostrorum romani quarto, hungarico quinto, bohemico vero
sexto.

FERDINANDUS
Ad mandatum S. C. M. proprium

HERMANUS QUESTEABERG

Leopoldus Dei Gratia archidux Austriae⁷⁰¹, dux Burgundiae, episcopus
Argentinensis et Pass. Abbatiarum Murbacensis et Luderensis administrator
perpetuus, comes Tirolis, landgravius Alsatiae

Strenui, nobiles, fideles, nobis dilecti. Eam hactenus erga nos promptitudi-
nem, viriumque vestrarum valorem experti sumus, ut operam et laudabilem
dexteritatem vestram, qua nos imperialis dignitatis authoritatem, nec non nobis
commissas provincias, magna exparte devastatas erga rebellium ulteriores fac-
tiones vindicaturos confidimus, nobis diutius praesentum exoptassemus. Verum
cum sac. caes. M. hoste nonnihil his ex partibus elongato, sacri romani impe-
rii ordinibus pacem coǌunctis votis et animis expostulantibus sese clementissime
accommodaverit, hacque de causa copias vestras hinc avocare destinarit; nostri
officii et obsequii debitum agnoscimus, ut nos absque ulla refragatione modo
dictae ordinationi morem geramus. Non dubitamus itaque vos ea modestia et
facilitate digressuros, nec non mandatis ejusdem S. C. M. satisfacturos, qua
partes has citra noxam vel offensam, pro solita animi vestri magnanimitate, et
disciplinae conservandae zelo, ingressi estis. Quod ubi in majus vestri nominis et
laudis emolumentum cedit, ita erga omnes et singulos nostrae archiducalis gra-
tiae, propensione, qua vobis constanter addicti permanemus, quavis occasione
data, haud ingrate recognoscemus.

⁷⁰⁰Ferdinandus Secundus Divina Favente Clementia… — list przetłumaczony w Dodatku V. [przypis edytor-
ski]

⁷⁰¹Leopoldus Dei Gratia archidux Austriae… — list przetłumaczony w dodatku VI. [przypis edytorski]
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Datae Rubeaci  Septembris Anno .
LEOPOLDUS

Leopoldus Dei Gratia archidux Austriae⁷⁰², dux Burgundiae, episcopus
Argentinensis et Pass. Abbatiarum Murbacensis et Luderensis administrator
perpetuus, comes Tyrolis, landgravius Alsatiae

Nobilis, strenue, dilecte, fidelis. Non dubito quin probe notum habeas causam
illam, qua S. C. M. mota, te una cum copiis polonicis has in partes Mansuel-
diana rebellione infestas ablegarit, nonnihil declinare ac hoste viribus deficiente,
nec non alia et extera loca converso sacri romani status et ordines pacem (cujus
obtinendae causa bellum omne suscipitur) ceǌunctis votis et ani mis expetere.

Cum itaque sacra caes. M. eo animo inclinarit, ut gentem polonicam nunc
temporis avocare destinarit, nos vero eam in te tuarum copiarum dirigendarum
dexteritatem, valorem ac disciplinae conservandae zelum, hactenus animadver-
terimus, ut te nobis semper gratissimum reddideris: spe firmiore fruimur, tecum
polonicis copiis ea ordinis et disciplinae observatione digressurum, qua hasce pro-
vincias citra noxam et offensam, magna et laudis et nominis tui existimatione
ingressum scimus. Cujus testimonium prout tibi jure merito impertimur, ita nos
tibi archiducalis gratiae nostrae propensione constanter addictos pollicemur.

Datae Rubeaci  Septembris Anno .
LEOPOLDUS.

W tenże sens był do książęcia Raǳiwiłła⁷⁰³ wyże pomienionego hetmana elearskiego,
ǳięku ąc mu, a prosząc, aby aż do Czech wo sko co na skromnie prowaǳił; który by się
w tym porządku miał był po cesarskim położyć, ale go nie było na doręǳiu.

 .         

Zapłata dlaczego się przewlokła. Pod tym czasem zacny więzień po many; czas na traktaty
o niego złożone. Chorągwie nowe błogosławione, z którymi na traktaty szedłszy, szcze-
rością angielską poruszeni, wza em się elearsko uszanowali. Animusz elearski. W Fran-
kenthalu febra⁷⁰⁴ według Ewangelii ustała. Hetman bawarski starał się wo sko zatrzymać.

Miano tedy zaraz na ś. Mateusz płacić wo sku, ale iż podobno od tegoż ś. niegdy
celnika stare monety akie ś (acz złote , ale niezna ome ) dostano było, wo sko e brać
nie chciało, zaczem ą do Frankfortu zawieziono, i tamże na pospolite czerwone złote od-
mieniono, a potem wo sku odliczono. Czekali Elearowie za Renem ze dwie nieǳieli nad
ordynanc ą⁷⁰⁵ cesarza . m., pod którym czasem Elearowie taki po staremu ǳień w ǳień
Frankenthal trapiąc, mięǳy inszymi więźniami czatą nocną po mali na wyższego szafa-
rza⁷⁰⁶ Frydrychowego⁷⁰⁷, który powinien będąc wszelką żywność dla ludu w Manheimie
i Frankenthalu leżącego obmyślać, iż pod tym czasem hetman książęcia bawarskiego (nie

⁷⁰²Leopoldus Dei Gratia archidux Austriae… — List przetłumaczony w Dodatku VII. [przypis edytorski]
⁷⁰³Raǳiwiłł, Zygmunt Karol (–) — uczestnik wyprawy chocimskie , tytularny hetman lisowczyków,

wielokrotny poseł na se m Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁷⁰⁴febra (daw.) — gorączka, choroba. [przypis edytorski]
⁷⁰⁵nad ordynancją (daw.) — ponad wymagania rozkazu. [przypis edytorski]
⁷⁰⁶szafarz — urzędnik dworski, odpowieǳialny za dostarczanie produktów żywnościowych. [przypis edytor-

ski]
⁷⁰⁷Frydrych — Fryderyk Wittelsbach (–), elektor Palatynatu Reńskiego, przywódca Unii Ewange-

lickie , t . protestanckiego przymierza politycznego w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. W latach
- król protestanckich Czech, z rac i krótkiego panowania nazywany królem zimowym. [przypis edy-
torski]
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obawia ąc się żadnych posiłków, tak od Mansfelda⁷⁰⁸ albo kogokolwiek Frydrychowego,
ako i z Frankenthalu, ale ako się wyże powieǳiało, część dla leżących na straży Elearów,
część też dla zniesienia pomienionego w przeszłym rozǳiale mostu manheimskiego) He-
idelbergu szturmami bezpiecznie dobywał; on z Frankenthalu uż prawie obżałowanego
nocą mleczną do Manheimu, ostatnie fortecy, wywoził, stąd czata knotów kiwa ących
u piechoty postrzegłszy, skoczyła, kilka set piechoty rozgromiła i ego po mała.

Tak był strwożył ten więzień nieprzy aciela, iż dla Boga prosząc o niego, na wykup
trzech towarzyszów (wtenczas gdy Żarskiego rotmistrza zabito było, ak się w przeszłym
rozǳ. pokazało po manych) mimo okup⁷⁰⁹ darmo wracali. Zaczem iż uż Elearom droga
się przybliżała ku domowi, aby onych swoich więźniów tam byli nie zostawili, złożyli sobie
czas na ś. Michał traktować o cenie onego zacnego u nich, tak rodem, ako i urzędem
więźnia.

Pod tym czasem, to est ǳień albo dwa przed ś. Michałem, chorągwie od cesarza
mięǳy inszymi kondyc ami⁷¹⁰ pod Pragą ustanowionymi obiecane, przysłał arcyksiążę
Leopold. Które z wielką pompą przy obecności posła ego i wielu szlachty tamteczne
(nie bez wielkiego ich ǳiwowania się) błogosławione były w ǳień ś. Michała, w ten
sposób, ako się na dokończeniu książki położy ( eżeli czas zdarzy). Tegoż tedy dnia zaraz
po błogosławieniu onych chorągwi, poszło ich kilku z pułkownikiem elearskim na wyże
pomienione traktaty onego więźnia pod Frankenthal; do których gdy wyszedł z mia- Polak
sta z kilką także kornetów⁷¹¹ ra tarów Megant, ich pułkownik, człowiek uż w leciech⁷¹²
barǳo podeszły, a niewiele⁷¹³ opowieǳi przez trębacze czeka ąc, wyskoczył w kilka ko-
ni niespoǳiewanie przy acielskim sposobem witać pułkownika, od niego pytany będąc,
akoby się tak poważył wpaść w ręce ich, odpowieǳiał, iż to nigdy w niego wniść⁷¹⁴
nie mogło, aby się zupełnie gołemu słowu polskiego szlachcica nie miał powierzyć, nie
czytawszy nigdy, aby kiedy Polacy (siła⁷¹⁵ awnie mogąc) zdradą kogo pod płaszczem
traktatów mieli imać. Czym sobie zaraz pułkownika i wszystkich ego zwyciężywszy, gdy
począł starzec rzewno płakać, że ona nieszczęsna okaz a zapisania wiana⁷¹⁶ królewnie an-
gielskie od męża e ⁷¹⁷ Frydrycha Falzgraffa przywiodła do tego, aby kiedy Anglik z Po-
lakiem mieli wza em na się następować — zaraz pułkownik elearski nie czeka ąc, aby
co za onego więźnia postępowali, odpowieǳiał: Ponieważ tak est nad mniemanie nasze
miłość narodu angielskiego przeciwko polskiemu⁷¹⁸, nie mamy Angielczyka okupnego,
ale tego za tych sobie przywróciwszy, kontenci⁷¹⁹ zosta emy. Za co gdy starzec wszelką
wǳięczność różnie pokazował i tamże się w polu (oni uż swego pożądanego więźnia,
a Elearowie też swoich ma ąc) wza em częstowali, pułkownik elearski kazał nad prośbę
tamte strony wszystkich więźniów, których natenczas kilkaǳiesiąt było, przyprowaǳić
i tamże ich wolnością na znak miłości darował. Mięǳy którymi obaczywszy Megant kilku
Mansfeldowych⁷²⁰, a powieǳiawszy, iż taka miłość narodu polskiego wielkie szczerości
godna, wybrakował⁷²¹ ich, przyznawa ąc, iż to nie ego byli, a pułkownik elearski, elear-
skim animuszem wǳięczen⁷²² się być pokazu ąc one szczerości, i tych w świat puścił, na
rozkrzewienie świeżo zbitego wo ska Mansfeldowego⁷²³.

⁷⁰⁸Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca
na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]

⁷⁰⁹mimo okup — bez okupu. [przypis edytorski]
⁷¹⁰kondycje (daw.) — warunki. [przypis edytorski]
⁷¹¹kornet — pododǳiał kawalerii, mnie szy od szwadronu. [przypis edytorski]
⁷¹²w leciech — ǳiś popr. forma N.lm: w latach. [przypis edytorski]
⁷¹³niewiele — tu: krótko. [przypis edytorski]
⁷¹⁴wniść — ǳiś popr.: we ść. [przypis edytorski]
⁷¹⁵siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]
⁷¹⁶wiano (daw.) — część ma ątku wnoszona do roǳiny przez pannę młodą (żonę). [przypis edytorski]
⁷¹⁷od męża jej (daw.) — przez e męża. [przypis edytorski]
⁷¹⁸przeciwko polskiemu (daw.) — do polskiego. [przypis edytorski]
⁷¹⁹kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
⁷²⁰Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
⁷²¹wybrakować (daw.) — przebrać, odǳielić niewłaściwe a. uszkoǳone elementy. [przypis edytorski]
⁷²²wǳięczen — ǳiś popr.: wǳięczny. [przypis edytorski]
⁷²³na rozkrzewienie świeżo zbitego wojska Mansfeldowego — sens: aby rozpowszechnić wiadomość o pokonaniu

wo sk Mansfelda. [przypis edytorski]
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Skoro tedy pod czasem przypada ące Ewangelii nieǳielne o nie akim króliku, które-
go syn stękał w Kafarnaum⁷²⁴, on nieborak pomieniony Megant, urzędem syn nie akiego
albo racze nĳakiego królika, bo wrzkomo króla czeskiego w Frankenthalu (samym uż
natenczas za Renem niewiernym i przez onę niewierność do Kafaranum barǳo podob-
nym) ozdrowiał, a to przez onę nową na roz ezdnym przy aźń z Elearami, bo go właśnie
w tę goǳinę febra⁷²⁵ strachu, którą przedtem w Frankenthalu miewał, opuściła.

Zaraz też z te nieǳiele około piątku poczęto wo sku żołd odliczać. Który skoro od-
liczono, pochwaliła Ewangelia cesarza . m., iż nie zatrzymał one krwawe wysługi elear-
skie , bo zaraz naza utrz, to est  dnia paźǳiernika przypadła, ako podobne est króle-
stwo niebieskie człowiekowi królowi, który się rachował z sługami swymi etc. A hetman
książęcia bawarskiego zrozumiawszy iż uż Elearowie stamtąd wychoǳić mieli, różny-
mi sposobami z biskupem Spirskim, człowiekiem wielkiego rozsądku, także i z książę-
ciem Raǳiwiłłem hetmanem elearskim nakładał, i starał się, aby koniecznie było wo sko
z tamtych kra ów nie wychoǳiło, mówiąc, iż to awny zdra ca cesarski, kto mu to raǳił,
a obiecu ąc, iż pewnie Mansfeld⁷²⁶ znowu miał być w tamtych kra ach, skoro by Ele-
arowie wyszli. Zaczem wo ska elearskiego prosił, ozna mu ąc, aby się ociągali, aż by miał
mieć odpowiedź cesarską na listy pilno w te materii wyprawione.
 .      -
   

Pod Oppenheim⁷²⁷ przez Ren przeszli. Hass a⁷²⁸ drżała. Przez środek neutralistów dlacze-
go się iść naparli⁷²⁹. Jako się przez neutralisty⁷³⁰ darli, ako ich rebelizanci podchwytywali
według Ewangelii. Elearska odpowiedź pod Norymbergiem⁷³¹, wza emne witanie strwo-
żyło Norymberczany, ich buta wskrzeszona. Norymberskie chęci, choć po deklarac i,
korzyść z Norymberczan.

Po odebraniu żołdu nie czekawszy na zatrzymywanie hetmana bawarskiego, ruszyło
się wo sko elearskie z Grynstatu⁷³² mimo Worms⁷³³ do Oppenheim⁷³⁴, gǳie lud króla
hiszpańskiego to miasto tak dwie lecie⁷³⁵ szturmem wziąwszy, dotychczas trzyma i most
sobie przez Ren na łoǳiach zbudował. Tam tedy przez most od Hiszpanów pozwolo-
ny Ren przeszedłszy, poszli ako śpieszno, tak i spoko nie mięǳy Frankfurt⁷³⁶ trzy mile
w lewo, a Darmstad⁷³⁷ milę w prawo leżące, na Sulzbach⁷³⁸, Landenbach, Miltenburg
(nie bez wielkiego strachu Hass i w lewo w kilku milach leżące ) wprost ku biskupstwu
wircburskiemu⁷³⁹.

Przez które gdy chcieli panowie komisarze wo sko wprost ku Bambergowi⁷⁴⁰ pro-
waǳić, Elearowie, pomniąc na pierwsze przegróżki neutralistów z wo skami około No-

⁷²⁴Kafarnaum — mie scowość nad Jeziorem Tyberiaǳkim, wielokrotnie wzmiankowana w Ewangeliach.
[przypis edytorski]

⁷²⁵febra (daw.) — gorączka. [przypis edytorski]
⁷²⁶Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
⁷²⁷Oppenheim — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁷²⁸Hassja — właśc. Hes a, kra związkowy Niemiec, obecnie ego stolicą est Wiesbaden. [przypis edytorski]
⁷²⁹naprzeć się (daw.) — uprzeć się. [przypis edytorski]
⁷³⁰przez neutralisty — ǳiś popr. forma B.lm: neutralistów. [przypis edytorski]
⁷³¹Norymbergiem — ǳiś: Norymbergą (niem. Nürnberg), miastem w Niemczech, w Bawarii. [przypis edy-

torski]
⁷³²Grynstat — właśc. Grünstadt, miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁷³³Wormacja (niem. Worms) — edno z na starszych miast niemieckich, posiada ące silną pozyc ę polityczną.

[przypis edytorski]
⁷³⁴Oppenheim — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie. [przypis edytorski]
⁷³⁵dwie lecie — daw. forma liczby podwó ne ; prawdop. sens: dwa lata temu. [przypis edytorski]
⁷³⁶Frankfurt nad Menem — miasto w Niemczech, w Hes i. [przypis edytorski]
⁷³⁷Darmstadt — miasto w Niemczech, w Hes i, posiada ące prawa mie skie od  roku. [przypis edytorski]
⁷³⁸Sulcbach a. Taunus — mie scowość w ?Niemczech, w Hes i. [przypis edytorski]
⁷³⁹Würzburg — miasto i region w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
⁷⁴⁰Bamberg — miasto w Niemczech, w Bawarii, nad rzeką Regnitz, niedaleko e u ścia do Renu. [przypis

edytorski]
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rymberga⁷⁴¹ leżących, a zasłychiwa ąc, iż się przeciw nazad⁷⁴² idącym ǳiesięciorako więce
przygotowali, i nie puścić ich przez swe państwa hardo obiecywali, wziąwszy potuchę⁷⁴³
z Ewangelii ś. z regestru nieǳiel, to est  paźǳiernika przypada ące : o faryzeuszach,
którzy odszedłszy radę czynili, akoby podchwycić Pana Jezusa, a nic nie wskórali — żad-
nym sposobem nie chcieli iść przez biskupstwa wircburskie i bamberskie, wymawia ąc
się przykrością gór, ale się z tym deklarowali, iż koniecznie chcieli iść pod Norymberg
środkiem one gotowości neutralistów, obiera ąc sobie racze tam pomrzeć, aniżeli by
mieli panowie neutralistowie rozumieć, iż ich z bo aźni omĳa ą. Zaczem zaraz od Wir-
tembergii wyboczyli ku Rosingen, gǳie się obok wo sk wirtemberskich otarłszy, poszli
wprost przez państwa Brandeburczykowe pełne żołnierza ku Norymbergowi⁷⁴⁴, wszystko
wielkim gościńcem.

W te tedy droǳe Norymberczanie z Brandeburczykowymi, reprezentu ąc faryzeusze
z Herodianami, wychoǳili pytać o czynsz, eżeli go powinni byli oddawać cesarzowi al-
bo nie; naprzód albowiem w brandeburskim państwie lud niemały około Wirtemberga⁷⁴⁵
z daleka się na górze ukazawszy, przy echali posłowie pytać, akim by duchem to wo -
sko i za czy ą ordynac ą w echało w tamte państwa, które swobodne będąc, nie powinne
żadnego ludu cesarskiego przepuszczać. Na co im Elearowie odpowieǳieli, iż oni nie
dbali o to, aby ich ako cesarskich przepuszczono, ale tylko gwoli swemu wczasowi⁷⁴⁶,
za swym zdaniem bez wszelkich ordynacy obrali sobie iść norymberskimi równinami,
z takim duchem, akiego by panów obywatelów przeciw cesarzowi być zrozumieli. Oba-
czywszy tedy rezoluc ą, chętnie odda ąc dobrymi słowy o cesarzu to, co mu należało, im
też żywności spotrzeb obiecali, prosząc tylko o skromne prze ście, które pokorą swą łatwo
uprosili, tak iż prawie żadne przykrości to państwo nie miało od wo ska elearskiego.

Postępu ąc tedy dale , gdy wo sko  paźǳiernika przyszło pod Norymberg i w pół
mili od miasta stanęło, w kilka pacierzy po rozgoszczeniu ukazały się kupy ra tarów od
Norymbergu, za którymi gromadno piechoty po obudwu stronach lasami następowało.
Którzy acz potem powiadali, iż tylko na takież rozmowy ako i Brandeburczykowie wy e-
chali byli, ale ęzyki po mane wyznawały, iż chcieli Eleary wykurzać z onego stanowiska.
Skoro tedy postrzegła straż elearska, iż blisko kwarteru⁷⁴⁷ byli, za ich ozna mieniem gdy
do koni krzykniono, wypadłszy ochotnik do koła ich odbiegł, i harcu ąc kilku z nich
postrzelono, a mianowicie samego kapitana, zaczem niebożęta strwożeni, zapomniawszy
pytać, co za lud, dokąd i akim duchem szedł, i czemu przez ich państwa, podrwiwszy
od strachu swó stary kalendarz, rzucili się do lamentu następu ące , według nowego,
Ewangelii: Panie, córka mo a dopiero umarła, to est buta rebelizancka, bo się wnet de-
klarowali, iż nic inszego nie chcieli, tylko żywność z miasta ofiarowaną w cale⁷⁴⁸ dla
ciurów do stanowiska przeprowaǳić. Które chęci obaczywszy hetman elearski spólnie
z pułkownikiem, a użaliwszy się onego ich lamentu, kazali ode ść onym piszczkom (póki
zdrowi), co byli przyszli grać na muszkietach, i tak dopiero onę ich córkę martwą ożywili.
Bo choć wtenczas z wielkimi orac ami żywność wskok z Norymbergu posłaną oddawali,
ale przecie trzeciego dnia ich się buta żywą być pokazała.

Trzy dni tedy pod Norymbergiem czeka ąc, eżeli kto przy ǳie ganić wo sku on go-
ściniec, gdy się trzeciego dnia mimo sam Norymberg⁷⁴⁹ ku Ambergowi⁷⁵⁰ ruszyli, nie
dochoǳąc Norymbergu zastąpiło kilka tysięcy piechoty przy moście na rzece, którą zo-
wią Rednic. Czego Elearowie spostrzegłszy, zastanowili się nieco przed mostem, aż ich
ciurowie wpław lewym bokiem obróceni, na drugie się uż stronie pokazali, dopiero się
piechota od mostu umknęła, z deklarac ą, iż to nie żadnym złym duchem, ale na uczci-
wość wo ska przechoǳącego posłani byli. Którą uczciwością Elearowie obrażeni, most

⁷⁴¹Norymberga (niem. Nürnberg) — miasto w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
⁷⁴²nazad (daw.) — z powrotem. [przypis edytorski]
⁷⁴³potucha — ǳiś: otucha, naǳie a. [przypis edytorski]
⁷⁴⁴ku Norymbergowi — ǳiś popr. forma D.lp: ku Norymberǳe. [przypis edytorski]
⁷⁴⁵Wirtemberg — zamek, obecnie zna du ący się w ǳielnicy Stuttgartu. [przypis edytorski]
⁷⁴⁶gwoli swemu wczasowi (daw.) — dla własne wygody. [przypis edytorski]
⁷⁴⁷kwarter — ǳiś: kwatera. [przypis edytorski]
⁷⁴⁸w cale (daw.) — w całości, nietkniętą. [przypis edytorski]
⁷⁴⁹mimo sam Norymberg (daw.) — obok Norymbergi. [przypis edytorski]
⁷⁵⁰Amberg — miasto w Niemczech, w Bawarii. [przypis edytorski]
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przeszedłszy oczywiste im przykrości czynili, tak iż prawie według Ewargielii ś. córka ich
(buta) wtenczas obmartwiała była.

Gdy tedy Elearowie więce ezów⁷⁵¹ norymberskich aniżeli pierniczków z ich państwa
prowaǳili mimo ostatek wo sk neutralistckich, przez niewiadomość granic, dostało się
nieco z onych przykrości i trędowatemu Falzgrafstwu, gdy przez nie szli od Amburgu
wprost ku Srybru⁷⁵² na Ha dę, aż się upokorzyło ak trędowaty przed Panem Jezusem
według Ewangelii nieǳielne , w paźǳierniku w tym roku przypada ące .

 .        

W Srybrze⁷⁵³ komisarze za echali, czemu ku Praǳe wo sko obrócili. Heretyki z Pragi wy-
gnano. Prze ście Pragi kacerzom⁷⁵⁴ straszne, czego się bali. Chęci książęcia Lichtenste na.
Kościół elearski. Łaska pułkownikowi pokazana i wszystkim rotmistrzom, dlaczego się
przypomina.

W Czechy na Srybro albo Miesz (po niemiecku) wszedłszy (skąd też byli do Frankonii
tamże się popisawszy wyszli), za echali komisarze od książęcia Lichtensteina, guberna-
tora czeskiego, którzy wo sko na Pilzno ku Praǳe obrócili; iż tam albowiem z dawna
pływa ąca łódka kościoła Bożego, w tak długim niebezpieczeństwie od heretyków była,
że się prawie zdał Pan Jezus zasypiać obiecanego ratunku, a wierni zawsze wołali: Panie
zbaw nas (to est od heretyków), bo giniemy — pod ten czas oświadczył Pan Bóg goǳi-
nę miłosierǳia swego w Czechach przez Ewangelią ś. wtenczas, to est  dnia listopada
przypada ącą: ako gdy Pan Jezus wszedłszy w łódkę, a za nim uczniowie ego, powstała
nawalność⁷⁵⁵ wielka na morzu, tak iż prawie tonęła łódka, a Pan Jezus spał, zaczem gdy
go uczniowie buǳili, woła ąc: Panie zbaw nas, bo giniemy, on rozkazał wiatrom i morzu,
i ustąpiła nawalność. Dla tegoż tedy wo sko elearskie pod Pragę przywiódłszy, a ufa ąc,
iż z nimi Pan Jezus choǳi za hetmana, w naǳie ę one bezpieczności, przy obecności
elearskie rozkazał książę Lichtenstein ako żarliwy katolik, imieniem Bożym i cesarskim
(gdyż wszelka zwierzchność porządnie podana od P. Boga est), tak wiatrom, to est wi-
chrowatym łbom rebelizanckim, ako i morzu, to est ministrom⁷⁵⁶ albo predykantom⁷⁵⁷,
w których luǳie ak w morzu toną, aby się dla uspoko enia w królestwie czeskim kościo-
ła Bożego naprzód z Pragi, a potem i ze wszystkich Czech koniecznie prowaǳili, i tak
ustała nawalność.

Wygnawszy tedy z Pragi predykanty⁷⁵⁸, poszło wo sko w sprawie⁷⁵⁹ przez miasto
wprost ku wielkiemu Głogowu. Które ich przechoǳenie Pragi, ako z wielką pochwa-
łą wszystkich wiernych, a osobliwie samego książęcia z Lichtensteinu było, tak i nie
bez mnie szego strachu nie tylko świeżo wygnanych heretyków, ale i tych, co eszcze
w mieście byli, bo koniecznie rozumieli, iże ich miano, skoro by wszystko wo sko weszło
w miasto, zastanowić, i dopiero ostatek heretyków na głowę od wszystkiego wygnawszy,
rewiz ą⁷⁶⁰ ich, skoro by wyszli, Elearom poruczyć⁷⁶¹. Lecz nie taka est nielitość cesarza .
m. ako ich sumienia gryzienie, bo z poko em wo sko Pragę przeszedłszy, z wielką skrom-
nością poszło przez Czechy aż do Szląska. Jednakże pod tym czasem, gdy oni przechoǳili
Czechy, iż przypadała Ewangelia o podobieństwie królestwa niebieskiego człowiekowi,
który gdy posiał dobre nasienie na roli swo e , nieprzy aciel przyszedłszy przysiał kąkol,
którego potem długo aby rósł z pszenicą pospołu zaniechawszy, gdy żniwa przyszły, ka-
zał go był powyrywać w snopki na spalenie, książę Lichtenstein przykładem Ewangelii

⁷⁵¹frez — koń rasy yzy skie , charakteryzu ący się karym umaszczeniem, średnim rozmiarem i bu ną grzywą.
[przypis edytorski]

⁷⁵²Stříbro (niem. Mies) — miasto w Czechach, w kra u pilzneńskim. [przypis edytorski]
⁷⁵³Stříbro (niem. Mies) — miasto w Czechach, w kra u pilzneńskim. [przypis edytorski]
⁷⁵⁴kacerz (daw.) — heretyk. [przypis edytorski]
⁷⁵⁵nawalność (daw.) — burza. [przypis edytorski]
⁷⁵⁶minister — tu: duchowny protestancki. [przypis edytorski]
⁷⁵⁷predykant (z łac.) — kaznoǳie a. [przypis edytorski]
⁷⁵⁸predykanty — ǳiś popr. forma M.lp: predykanci. [przypis edytorski]
⁷⁵⁹w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
⁷⁶⁰rewizją — ǳiś popr. forma B.lp: rewiz ę. [przypis edytorski]
⁷⁶¹poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]
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ś. predykanty i ministry ze wszystkich Czech kazał powyganiać, i drogę im za pragski-
mi⁷⁶² ukazać, tak iż kupami, ak snopami w świat wędrowali, Eleary z daleka omĳa ąc.
A kościoły niektóre katolicką księżą⁷⁶³ osaǳono, a niektóre przez niedostatek księży po-
pieczętowano.

Pod tym czasem przechoǳenia Pragi, książę Lichtenstein na pokazanie, akie by miał
ukochanie wiǳenia z okna onego świetnego wo ska i na znak wǳięczności zasług ego,
mimo wszelkie insze chęci książęciu Raǳiwiłłowi hetmanowi elearskiemu i wszystkie-
mu wo sku pokazane, kościół ś. Iǳiego w Praǳe za pozwoleniem kapitulnym, mięǳy
 wybrany, z dobrym opatrzeniem pozwolił i przyobiecał narodowi polskiemu pod pro-
tekc ą królów polskich oddać przez ręce mnie, autora te książki, ako starszego wo sko-
wego kapelana, w moc zakonu ś. Franciszka (mięǳy inszymi w te ekspedyc i z wo skiem
elearskim cesarzowi . m. wiernie służącemu), aby tam wiecznymi czasy⁷⁶⁴ sami Polacy
mieszka ąc, wszystkie nabożeństwa swo e za żołnierza katolickiego żywego i martwego
odprawiali, a kościół pomieniony aby był zwany polskim wiecznymi czasy. Co ako chęt-
nie pozwolił, tak też i barǳo gorąco zaraz do cesarza . m. pisał, aby to przywile em
swym obwarować raczył. A nadto pułkownika elearskiego toż książę imieniem cesarza
. m. ako ego w Czechach zupełnie włada ący namiestnik, takim przywile em (w gro-
ǳie Wschowskim ingrosowanym⁷⁶⁵) uczcił. I rotmistrzom wszystkim spólnie z nim aby
przy tytułach, urgieltach⁷⁶⁶ swych, choć bez zaciągu, do śmierci zostali, u cesarza . m.
wy ednać obiecał. Który przywile pułkownikowi dany tu się na wzbuǳenie chęci ludu
rycerskiego do służenia cesarzowi . m. przeciw heretykom zdało położyć od słowa do
słowa ako następu e.

Nos Carolus Dei Gratia Princeps⁷⁶⁷ ac Gubernator Domus Lichtenste -
niae, Dux Opaviae, Carnoviae, Sar. C. M. Consilliarius Intimus, Camerarius
er per Regnum locumtenens Plenipotentiarius

Notum facimus singulis ae universis cujuscunque gradus, status, conditio-
nis, ordinis aut praeetminentiae has praesentes nostras visuris, lecturis, seu legi
audituris. Cum passim per imperium, atque hisce provinciis vulgo furentibus, in-
faustae rebellionis detestandis, forti virilique militari strenitate repellendis com-
pescendisque conabitus sese heroica virtute ultro obtulerit illustrissim. et genero-
sis. Dominus D. Stanislaus STROJNOWSKI, sac. caes. Ma. polonici equestris
exercitus capitaneus supremus, eamque perduellium violenta pervicacitate, in vi-
res adultam rebellionem, illa qua decet fortitudine et mira generositate, eo usque
caesareo nomine feliciter represserit, praeclareque gestis, tantum penes dictum sac.
caes. Ma. virtutis aestimium adeptus sit, ut etiam merito hoc in regno, de quo
optime meritus est, partem quampiam territorii in possessum sibi guaerere et bo-
norum quodcunque (dominium dictum) regni hujus finibus interseptum, certo
emptionis contratu pro libito coëmere possit. Quod wuidem cum praefatus illu-
strissimus Dn. STROJNOWSKI a nobis postularet, ejus justae petitioni, tanto
lubentius annuimus, quanto nobis heroicae virtutis ejus probataeque polanicae
generositatis splendor innotuit luculentus. Ideoque ut seu imitatores, seu aemu-
los, praeclara haec ejus incendat virtus, atque in invidiam ardua evehat conami-
na, nomine sac. caes. Ma. D. nostri clementissimi, praefatis de causis antedicti
STROJNOWSKI voto lubentes merito annuentes, nec ullum super eo respectum
habentes, tum imprimis regno huic Bohemiae authoritate plenaria incorpora-
mus, ita ut non secus ac caeteri ejusdem regni majores status et incolae, omnibus
juribus, immunitatibus, praerogativis, indultis et privilegiis gaudere, uti et frui
possit. Deinde assensum de certa indubiaque voluntate nostra, talem his insu-
per praebemus, saepe dictum Illustriss. dominum Stanislaum STROJNOWSKI
bona per regnum Bohemiae, libitui suo delacta, tuto, libere et impedite sibi selige-
re, aptare, et facta denique eorundem nominatione, ea non secus, quam majores

⁷⁶²pragskimi — ǳiś popr.: praskimi. [przypis edytorski]
⁷⁶³katolicką księżą — ǳiś popr.: katolickimi księżmi. [przypis edytorski]
⁷⁶⁴czasy — ǳiś popr. forma N.lm: czasami. [przypis edytorski]
⁷⁶⁵ingrosować (daw.) — wpisywać do ksiąg. [przypis edytorski]
⁷⁶⁶jurgielt (z niem. Jahr geld) — żołd. [przypis edytorski]
⁷⁶⁷Nos Carolus Dei Gratia Princeps — list przetłumaczony w Dodatku VIII. [przypis edytorski]
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regni status eminentioris incolae pro ritu et more provinciarum, sibi posterisque
suis, juris jurisdictionisque terrae capacem haereditario usui statuumque regni
libertati subicere absque impedimento posse cujuscunque. In quorum majorem,
fidem has manus nostrae subscriptione et sigilli munimine jussimus corroborari.
Actum Pragae, undecima die mensis Novembris. Anno millessimo sexcentesimo
vigesimo secundo.

CAROLUS
Locus Sigilli

HEIDEN

 .         

W górach szląskich czemu wo sko rozdrażnione. Wszystek Szląsk strwożony na Eleary się
gotował.  listopada mocą wielką bitwę dać chcieli, zrazu chętni Szlązacy, co ich zraziło.
Odmięcz⁷⁶⁸ z wo ny, traktaty i to pokorne. Odpowiedź elearska wǳięczna choć dumna.
Elearowie polowali, z wielkie chmury pogoda.

Z wielką skromnością Czechy wprost ( ak się rzekło) od Pragi ku wielkiemu Gło-
gowu⁷⁶⁹ przeszedłszy, skoro przyszli do gór szląskich panowie chłopislausowie pod Ha-
belswerdem ( ak się w  i  rozǳ. pokazało) od Elearów⁷⁷⁰ rozgromieni, rozumie ąc
(według pospolitych mięǳy rebelizantami nowinek), że się ich ledwie co wracało nie-
dobitków, chcieli się pomścić Habelswerdskiego, zaczem tak barǳo około Fridlandlu,
Fridbergu itd. wo sko drażnili, iż nie tylko po górach i ciasnych drogach, gǳie kogo
za rzeli na mnie oddalonego, ale nawet na stanowiskach kilku śpiących nożami pokłuli.
Zaczem wo sko rozdrażnione stanąwszy w Smitbergu, kilka dni tak on motłoch karali, aż
nie eno około podmienionych Fridlandu i Fridbergu, ale niemal po wszystkim Szląsku
Fryt⁷⁷¹ wołali. Jakoby się im dobrze ta buta nagroǳiła, sama Ewangelia ś. w tę nieǳielę,
gdy w Smitbergu byli, przypada ąca, każdemu do wyrozumienia podawała, przypomina-
ąc słowa pańskie: Gdy obaczycie obrzydliwość spustoszenia itd., tedy którzy są w uǳkie
ziemi, niech ucieka ą w góry, a kto na dachu, niech nie złazi unosić co z domu, a kto na
roli, niech się nie wraca po suknią⁷⁷² swo ę⁷⁷³ itd. — I ku końcowi ma taż Ewangelia ś.:
I wtenczas będą się wza em płakać wszystkie pokolenia ziemi.

Coś niemal na ten kształt ǳiało się z onym butnym kątem w górach szląskich około
Smitbergu, zaczem nie edno⁷⁷⁴ tamteczni opryszkowie wza em się płakali, ale niemal
i wszystek Szląsk tegoż się po Elearach spoǳiewa ąc, lamenty stroił, i dla tegoż pospo-
lite ruszenie tak szlachty, ako i miast było, którzy gdy się mocno gotowali na pomstę
nad Elearami, w adwent się do o czyzny wraca ącymi, przestrzegła ich Ewangelia pierw-
sze nieǳieli adwentowe , mówiąca: Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na
ziemi ucisk narodów, dla zamięszania szumów morskich, tak iż luǳie będą schnąć itd.
Tak prawǳiwe przestrogi nie zrozumieli panowie Szlązacy, albo racze nie postrzegli (bo
inakszy kalendarz ma ą), przeto naza utrz, to est  listopada, w pierwszy ponieǳiałek,
w kilku milach od Lignice⁷⁷⁵ na głogowskim gościńcu zastąpili wszystką potęgą swo ą
gęsto w  pułków uszykowani. Tak iż wprzód piechoty służałe ⁷⁷⁶ kilka tysięcy z spisa-
mi przy ǳiałach stanęło; po obudwu stronach wybrańców (albo racze wygnańców na
śmierć) na posiłku z muszkietami podostatku; na prawem skrzydle ra tarowie służali, a na
lewem szlachta.

⁷⁶⁸odmięcz (daw.) — odwilż (tu użyte metaforycznie). [przypis edytorski]
⁷⁶⁹Głogów — polskie miasto nad Odrą, na Dolnym Śląsku. [przypis edytorski]
⁷⁷⁰od Elearów (daw.) — przez Elearów. [przypis edytorski]
⁷⁷¹Fryt (z niem. Friede, pokó ) — przerwanie walki, pardon. [przypis edytorski]
⁷⁷²suknią — ǳiś popr. forma B.lp: suknię. [przypis edytorski]
⁷⁷³swoję — ǳiś popr. forma B.lp: swo ą. [przypis edytorski]
⁷⁷⁴nie jedno (daw.) — nie tylko. [przypis edytorski]
⁷⁷⁵Lignice — ǳiś popr. forma D.lp: Legnicy. [przypis edytorski]
⁷⁷⁶służały (daw.) — długo pozosta ący w służbie wo skowe ; doświadczony. [przypis edytorski]
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Gdy tedy onych fochów szląskich postrzegła straż elearska, wnet dawszy znać wo sko
do gromady pospieszało. Czekali Szlązacy w sprawie⁷⁷⁷, barǳo szumno woła ąc na ochot-
nika (wyrozumieć wiele by ich i co za lud) podpada ącego. Porozumiawszy się tedy puł-
kownik z hetmanem elearskim, to est książęciem Raǳiwiłłem, postawił trzy chorągwie
na czoło, to est czerwoną Sulmirskiego i Moisławskiego, drugie trzy na prawym skrzy-
dle, to est w lewo nieprzy acielowi, ako czarną Sławęckiego i Skorulskiego, a na posiłku
tym obiema pułkom stały trzy chorągwie: Godlewskiego, Nowomie skiego i Chełm-
skiego. Na lewym skrzydle eziorko było, a za nim las niemały, którym lasem obszedłszy
około eziora trzy chorągwie, to est Lubowickiego, Grążeskiego i Ze my, stanęły niewi-
domie⁷⁷⁸ choć blisko w tył ra tarów na prawym skrzydle będących, a drugą także stroną
po zagórzu zaszły trzy w tył szlachty na lewe stronie sto ące , to est: Dembińskiego,
Machalskiego i Kruślińskiego, która przedtem była nieboszczyka Żarskiego, pod Fran-
kenthalem zabitego. W tył chorągwi na czele i prawym skrzydle sto ących, stanęły akoby
na posiłku trzy pułki przebranych⁷⁷⁹ ciurów⁷⁸⁰ pod  znaków albo chorągiewek, to est
w każdym pułku po pięć, a ostatek ciurów pod buńczukiem⁷⁸¹ około wozów książęcych
stało, piechotą ego i dorodnie szymi z pośrodka siebie znowu wybranymi obtoczeni.

Dobra naǳie a była smaczne bitwy, póki weseli byli, w oczy tylko trzy chorągwie
wiǳąc, w lewo trzy, a na posiłku także trzy (bo o tych, co w lesie stali, nic nie wieǳie-
li, trzech też pułków przebranych ciurów nie wiǳieli), ale skoro trzy chorągwie w tył
szlachty (to est od Głogowa) obaczyli, wnet rzymski kalendarz zrozumiawszy, według
wczora sze Ewangelii poczęli schnąć od bo aźni i czekania itd. Zaczem zaraz opuściw-
szy furie, poczęli po norymbersku prosić, oświadcza ąc, iż oni ako wierni cesarzowi .
m. i narodowi polskiemu przychylni, nie na żadną bitwę przyszli, ale tylko traktować⁷⁸²
o tym, aby wo sko elearskie tak spoko nie szło przez ostatek Szląska, ako świeżo by-
ło przez Czechy przeszło. Na co im odpowieǳiawszy, iż ako w górach szląskich samiż
chłopi furii elearskie doznać zarabiali, tak i w Czechach sami chłopi chętnym żywności
dodawaniem skromnymi ich uczynili. Zaczem (mówili Elearowie) ako chcecie, tak nas
macie: eżeli bęǳiecie z butą się przegraża ąc z wo skiem zaǳierać, takie ż surowości ako
i oni doznacie; ale eżeli ci wybrańcy porzuciwszy muszkiety, cepy wezmą, a owies chętnie
dla koni polskich będą młócili, tedy pewnie taką skromność wo skową ako i w Czechach
pozna ą.

Za co gdy barǳo chętnie poǳiękowali, pytała ich strona elearska, na co by ǳiała
z sobą mieli, ponieważ eno⁷⁸³ na traktaty przyszli; która rzecz gdy odpowieǳi słuszne
nie miała, pytali ich Elearowie, w głos na nich woła ąc, wiele fartuszków na chorągwie
pozszywali? Jeżeli⁷⁸⁴ paszporty mieli od żon, aby im wolno z półgębkami ako Elearom
wrócić do domów? Jeżeli pamiętali na prośby ich, to est manzelek⁷⁸⁵ swych, aby z da-
leka stali, a na złych Polaczków nie nacierali? Jeśli ich nie tęskno do domu? Jeżeli nie
zapomnieli serca u manzelek, powiada ąc, iż e pilnie było wziąść, niż tak wiele żelaza
dźwigać, a eśli go mieli, czemu się bić nie chcieli? Jeżeli sobie łzami strzelby nie za-
moczyli? Jeżeli umieli strzelać? Jeżeli ich wybrańcy⁷⁸⁶ kopytami albo igłami ponabĳali?
Jeżeli co żelaza doma zostawili prócz tego, co dźwigali? Jeżeli tak pewne mieli zbro e ako
orty⁷⁸⁷ szląskie? Kto domów bęǳie bronił od ciurów zaczem oni w polu tak stać będą?
eśli ma ą dobre konie do uciekania? itd. — Tysiącami takich dworstw⁷⁸⁸ z nich się na-
polowawszy, w piękne zgoǳie Elearowie poszli do swego stanowiska swo ą drogą, a oni
też, despektami⁷⁸⁹ nakarmieni, w ciernie się ak wróble pokryli.

⁷⁷⁷w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
⁷⁷⁸niewidomie (daw.) — w sposób niewidoczny. [przypis edytorski]
⁷⁷⁹przebrany (daw.) — wyselekc onowany. [przypis edytorski]
⁷⁸⁰ciura (daw.) — człowiek należący do czelaǳi obozowe , wo sk. pachołek. [przypis edytorski]
⁷⁸¹buńczuk — drzewce zakończone kulą lub grotem, ozdobione końskim włosiem, symbol właǳy w wo skach

tatarskich, kozackich i tureckich. [przypis edytorski]
⁷⁸²traktować (daw.) — negoc ować. [przypis edytorski]
⁷⁸³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷⁸⁴jeżeli — tu: czy. [przypis edytorski]
⁷⁸⁵manželka (czes.) — małżonka. [przypis edytorski]
⁷⁸⁶wybrańcy — strzelcy wyborowi. [przypis edytorski]
⁷⁸⁷orta (daw.) — drobna moneta, bita w wielu europe skich kra ach. [przypis edytorski]
⁷⁸⁸dworstwo (daw.) — żart. [przypis edytorski]
⁷⁸⁹despekt (daw.) — zniewaga, obelga. [przypis edytorski]
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 .      ⁷⁹⁰  -
⁷⁹¹

Elearowie ku Bethonii⁷⁹² obróceni. Szląskie dumy u mostu, według Ewangelii posel-
stwo od króla . m. Odpowiedź także na kształt Ewangelii. Elearowie nikogo nie gorszą,
gdy szląskie dumy chcieli karać. Książę Raǳiwiłł od echawszy, Szlązakom natarł uszu,
sprawiedliwość elearska dobrowolna, kondyc alna, ako tumult uczyniła, elearowie usły-
szawszy tumult, Szląsk chcieli karać. Hetman Niemce uspokoił, a pułkownik też Eleary;
Szlązacy szkody nagraǳali. Mądra czu ność wo ewody łęczyckiego, tegoż wo ewody mi-
łość przeciw Elearom⁷⁹³, wza emne chęci mięǳy pp. Wielkopol. a Elearami sprawiła.
Elearowie z sławą z Schlawy⁷⁹⁴ do korony w adwent weszli. Błogosławieństwo boskie
Elearom na rozsypkę. Opłakane roz echanie w Schowskim groǳie oświadczone, tamże
listy niektóre aktykowane⁷⁹⁵.

Tę tedy wo nę polowaniem odprawiwszy, miało wo sko iść do Głogowa, ako było
w Praǳe rozporząǳono⁷⁹⁶, ale iż Pan Bóg na coś inszego kierował, to est aby, ak się
niże pokaże, w Schlawie sławne wo sko z sławne cesarzowi . m. służby dokończyło, po-
mięszał fantaz e Szlązakom, tak iż (choć za inszymi respektami swymi) obrócili Eleary na
most bethoński, od którego gdy eszcze w mili byli, zgromaǳiwszy się wo ska szlązkie do
mostu, chcieli znowu być strasznymi, tak iż na tamte stronie Odry, przez wtórą nieǳielę
adwentową, traktatami mgłę chcieli puszczać w oczy, a wtem Pan Bóg chcąc oświadczyć,
iż przez Odrę to wo sko sam aż do końca odprowaǳił, sprawić raczył (mięǳy inszymi
rzeczami, które się z wo skiem na podobieństwo Ewangelii ǳiały), iż według Ewangelii
one nieǳieli (która była: ako Jan ś. będąc w więzieniu, posłał był do Pana Jezusa pytać:
Ty esteś który masz przy ść, czyli inszego czekamy? A on był odpowieǳiał: Powieǳcie
Janowi, coście słyszeli i wiǳieli, iż ślepi wiǳą, chromi choǳą, trędowaci się oczyszcza ą,
głusi słyszą itd., a błogosławiony, kto się nie gorszy ze mnie) przyszło pospólstwo do
ma estatu . k. m. prawie akoby w więzieniu kłopotów w koronie polskie (a osobliwie
z konfederatami) będącego, pyta ące wo ska przez pana Bartłomie a Bolka: Ty esteś, to
est zalecone od cesarza . m., które masz przy ść, to est z taką sławą i skromnością, akoś
się tam przysłużyło, czyli⁷⁹⁷ inszego czekamy? To est, czyli podobno inacze nad zalecenie
cesarskie i wolą ma estatu . k. m. zachować myślicie? Na które poselstwo o roz echaniu
się od granic w ten prawie sens uczynione, w tenże też tryb Ewangelii ś. odpowiedź była
tak ustna, ako i listowna przez tegoż pomienionego⁷⁹⁸ komornika . k. m., wszelkie chęt-
nopowolne posłuszeństwo deklaru ąca, bo prosiło wo sko, aby według tego, co wiǳiał
i słyszał, referował ma estatowi . k. m., iż nie było w wo sku tak ślepo niebacznego, co
by nie wiǳiał, iż trzeba wolą⁷⁹⁹ . k. m. pełnić; żadnego tak chromego, co by nie miał
po nie naskakować; żadnego akimkolwiek trądem dawne nieprawości zarażonego, co
by za tak zacną przysługą cesarzowi chrześcĳańskiemu, przez przyczynę ego oczyszczony,
miał znowu zamyślać na co złego zarabiać; żadnego tak głuchego, co by nie miał słuchać
rozkazania ma estatu . k. m. itd. Zaczem kto błogosławiony miłośnik prawdy, nie ma
się czym gorszyć z tego wo ska, ale i owszem zbudować⁸⁰⁰.

Po od echaniu pomienionego komornika . k. m. sprzykrzyły się Elearom długie trak-
taty, zaczem ostatnią rezoluc ą posławszy, iż się gotowe bić, gǳie by naza utrz nie szli
przez most, książę Raǳiwiłł, hetman elearski (proszony od wo ska zagniewanego, aby
od niego ustąpił dla honoru swego książęcego) po echał z wozami i piechotą swo ą do

⁷⁹⁰abdank — zwolnienie ze służby wo skowe (z niem. habe Dank: ǳięku ę). [przypis edytorski]
⁷⁹¹Schlawa — Sława, miasto obecnie w wo ewóǳtwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. [przypis edytorski]
⁷⁹²Bethonia — ǳiś: Bytom. [przypis edytorski]
⁷⁹³przeciw Elearom (daw.) — wobec Elearów. [przypis edytorski]
⁷⁹⁴Schlawa — Sława, miasto obecnie w wo ewóǳtwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. [przypis edytorski]
⁷⁹⁵aktykować (daw.) — wpisać do akt. [przypis edytorski]
⁷⁹⁶jako było w Praǳe rozporząǳono (daw.) — ak rozporząǳono w Praǳe. [przypis edytorski]
⁷⁹⁷czyli — czy z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
⁷⁹⁸pomieniony (daw.) — wspomniany. [przypis edytorski]
⁷⁹⁹wolą — ǳiś popr. forma B.lp: wolę. [przypis edytorski]
⁸⁰⁰zbudować (daw.) — wyciągnąć z czegoś pocieszenie a. naukę moralną. [przypis edytorski]
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Bethonii, gǳie hetman szląski z wo skiem około mostu leżał, któremu rezoluc ą ele-
arską ozna miwszy, sam do Nyssy na Głogów po echał, a hetman szląski pan z Dunina
ako człowiek wielkiego rozsądku (któremu samą luǳkością swą Eleary wstrzymywa ą-
cemu, wiecznie ma ą za co być powinni⁸⁰¹ panowie Szlązacy) zaraz wszystkich traktatów
zaniechawszy, prosił, aby spoko nie przez most na trzecią nieǳielę adwentową Odrę pod
Bethoniem przechoǳili.

Gdy tedy przyszło Odrę przechoǳić, przez pośrodek ludu szląskiego około mostu
leżącego, pułkownik elearski sam z swo e chęci ( ako rzecz sama niże dowoǳi) na po-
kazanie, iż nie est autorem żadnych niesłusznych łupiestw, według zwycza u swego, ako
wszędy po Rzeszy⁸⁰² na trudnych przeprawach czyniwał⁸⁰³, pozwolił, aby konia swego,
eśliby kto poznał (a co by eno nie w górach, gǳie za przyczyną pozwolenie było, ale
w równym Szląsku, to est mięǳy górami a Odrą wziętego), odebrał ak swego. Na co
wysaǳiwszy dwóch rotmistrzów, Lubowickiego i Grążewskiego, nie kazał wo ska tylko
po chorągwi puszczać, a sam był w Bethonii przy hetmanie szląskim. Zaczem skoro po
prze ściu strażne chorągwie, gdy się ciurowie cisnąć poczęli, rozumie ąc piechota, iż też
oni także chorągwiami rozǳielnie ako i towarzystwo iść mieli, wzwód podnieśli, a tym-
czasem w miasteczku skoro któryś chłop pod ciurą konia poznał, i ego za pozwoleniem
wziął, piechota rozumie ąc, iż to miało u ść pod tym pretekstem, poczęli żałować ciury
i kilkanaście koni wzięli. Zaczem ci, co eszcze przed miastem byli, tumult usłyszawszy,
a nowinę od kogoś ma ąc, iż pułkownika w mieście zabito, na Wo ciecha Sulmirskie-
go rotmistrza ǳielnością świadomego krzyknęli. Który zaczem wnet po kilku chorągwi
w różne strony ogniem i mieczem Szląsk karać wysyłał, a drugich do szturmu przypuścić
szykował. Tymczasem też uż pan hetman przypadłszy, kilku z piechoty w oczach wszyst-
kiego wo ska kazał obwiesić, i koni więce nikomu nie pozwolił odbierać, choćby i ego
były, dla pospolitego poko u. Tak tedy tumult wewnątrz uśmierzywszy, pułkownik też
wypadł przed bramę, i tak powieǳiawszy, ako się co ǳiało (acz nierychło) bo uż kilku
Niemców przed miastem leżało, ledwie swoich uspokoił i znowu zgromaǳił. Potem szło
wo sko nie eno⁸⁰⁴ z poko em, ale owszem z wielkim poszanowaniem, aż do Schlawy⁸⁰⁵.
A potem powoli one poszarpane konie z poczciwością wracano, a które się też znaleźć nie
mogły, tedy według szacunku, pod sumieniem pienięǳmi płacono.

Zaczem tedy w Schlawie płacono wo sku za trzy miesiące. Jego m. pan generał wiel-
kopolski Adam Sanǳiwu Czarnkowski, wo ewoda łęczycki, prawie ǳień w ǳień no-
wymi a nowymi listami, przez mądroǳielne posły swe usiłował, aby się wo sko według
woli i rozkazania ma estatu . k. m. roz echało. Którymi swymi mądroǳielnymi radami
tak wiele sprawił, iż mu słusznie wszystka Wielka Polska powinna odǳiaływać, bo acz
wprawǳie na pierwsze zrozumienie woli ma estatu . k. m. przez pana Bolka, wo sko
zaraz było dostatecznie deklarowało chętno powolne⁸⁰⁶ poddaństwo swo e, ednakże ego
usiłowanie tak potrzebne było ako ostroga by na lepszemu koniowi. Ten tedy nowe a no-
we listy co ǳień od wo ska ma ąc, a zatem ich dobre intenc i na lepie niż kto wiadom,
gdy ą se mkowi śroǳkiemu, niepotrzebnie sturbowanemu⁸⁰⁷, ozna mił, upewnia ąc ich
m. panów Wielkopolan, iż się chcą tak skromno roz echać, że żadne przykrości mieć
nie będą, oni posły swe (za zrząǳeniem boskim aby Ewangelie ś. aż do końca dosłużyły)
przysłali, pyta ąc wo ska (według Ewangelii ś. w trzecią nieǳielę adwentową przypada-
ące : Coś ty est? I co o sobie powiadasz?) co zacz by byli afektami przeciw nim itd.
Którzy zrozumiawszy, iż trwali w tym przedsięwzięciu Elearowie, ako pomieniony . m.
pan wo ewoda łęczycki ozna mił, wza emne chęci wszystkiego se miku ofiarowawszy, do
niego się wrócili, i ich m. panów Wielkopolan uweseliwszy, sprawili w nich osobliwą
chęć przeciwko Elearom.

⁸⁰¹powinny — tu: zobowiązany, wǳięczny. [przypis edytorski]
⁸⁰²Rzesza — hist. określenie państwa niemieckiego, przedstawia ące e ako edność złożoną z mnie szych

tworów politycznych. [przypis edytorski]
⁸⁰³czyniwać (daw.) — czynić regularnie, co akiś czas. [przypis edytorski]
⁸⁰⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁰⁵Schlawa — Sława, miasto obecnie w wo ewóǳtwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. [przypis edytorski]
⁸⁰⁶powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
⁸⁰⁷sturbowany (daw.) — zmartwiony. [przypis edytorski]
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Odliczywszy tedy Elearowie w Schlawie żołd i cesarzowi . m. przez komisarze⁸⁰⁸ e-
go poǳiękowawszy, po niewypowieǳianym na sławę wszystkiemu narodowi polskiemu
w Rzeszy zarobieniu, z sławą w Schlawie abdankowani, z tąż sławą wyszli z Schlawy po
czwarte nieǳieli adwentowe .

I tak cały adwent do o czyzny wchoǳiwszy, na samym końcu ego weszli na granicę
polską, w sprawie⁸⁰⁹ według zwycza u swego. Gǳie pułkownik według Ewangelii czwar-
te nieǳieli adwentowe mówiące : Gotu cie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki ego
— wszystkich napomniawszy aby szli według woli ma estatu króla . m., różnymi droga-
mi, każdy wymierza ąc ako na proście , by i ścieżką ku domowi, sam naprzód chorągwie
swe czerwoną i czarną oddarł, i wo sku z płaczem poǳiękował. Którego przykładem
gdy wszyscy toż uczynili, łzami granicę oblawszy roz echali się i barǳo spoko nie ( ako
wszystka⁸¹⁰ Wielka Polska świadczy) prędko w różne strony przeszli. A pułkownik ich
Stanisław Stro nowski do Wschowy tegoż dnia przy echawszy, posłuszeństwo swe tamże
w groǳie oświadczył przez ukazanie oddartych chorągwi, a nadto i oczywiste wo ska się
rwanie. Gǳie też zaraz za tąż okaz ą list przypowiedny⁸¹¹, i drugi także sobie za wysługę
dany, wwiódł do ksiąg groǳkich.

To tedy na cześć i na chwałę Pana Boga wszechmogącego, hetmana elearskiego (w
Ewangeliach świętych z nimi awnie przebywa ącego), a przy tym na wielką pociechę
luǳi uważnych i wieczną sławę cnego narodu polskiego, tuǳież też (co za tym iǳie)
i na wzbuǳenie powinne ⁸¹² miłości o czyzny przeciwko Elearom napisawszy, ako nic
nie wątpię iż za pierwszą okaz ą nabywania dobre sławy rozsypani Elearowie, wprzód
się niż kto zgromaǳą, tak i końca te książce inszego żadnego wymyślić ani mogę, ani
się goǳi, tylko tym afekt oświadcza ącym do Boga westchnieniem: Boże, któryś ich Modlitwa, Wo sko
prowaǳił i przed nimi chaǳał, błogosławiąc im we wszystkich ich sprawach, racz ich
znowu za pierwszą okaz ą słusznie przysto no zgromaǳiwszy, według zwycza ne łaski
swo e błogosławić, aby ani cnym ich ǳiełom, a zatem ani opisowaniu ich, żadnego końca
nigdy nie było.

     .  
Małą tylko część ǳie ów lekkie nasze azdy, Lisowczykami od swego założyciela Alek-
sandra Lissowskiego zwane , opowiada Ks. Wo ciech Dembołęcki w ninie sze książce.
Wszystkie ǳie e Lisowczyków opisał Maurycy hr. ǲieduszycki w ǳiele swoim: Krót-
ki rys ǲiejów i spraw Lisowczyków. We Lwowie — drukiem Józefa Schnaydera. Tom
pierwszy, rok . (str. VI. ) Tom II. r.  (str. ) vo.

ǲiwnych rzeczy dokazywali Lisowczycy w Moskiewszczyznie, ważnych w Niem-
czech, i nie po ednokrotnie upada ące sprawy cesarstwa chrześcĳańskiego podźwignęli,
tak że ktokolwiek chce się dowieǳieć o donośności zaufania w sobie, i ak daleko oso-
biste męstwo sięga, temu sumiennie raǳę, niecha wszystko a wszystko czyta, co nam
na piśmie o Lisowczykach podano; niecha czyta dopiero wymienione ǳieło Maurycego
hr. ǲieduszyckiego.

Wydawca B. P. sprawy Lisowczyków tak wysoko ceni, że wszelkiego dołoży starania,
aby odnoszące się do nich dokumenta znalazły się w ego zbiorze.

Korzysta ąc z krótkiego rysu ǳie ów i spraw Lisowczyków, i idąc za nimi, da emy
krótką wiadomość o życiu i pismach Ks. Wo ciecha z Kono ad Dembołęckiego, herbu
Prawǳic. Wstąpił on za młodu do zakonu Franciszkanów w Krakowie i znaczny w na-
ukach uczyniwszy postęp — głowę pełną wyobraźni i do scholastycznych rozumowań
skłonną, ówczesnym oświaty kierunkiem i czytaniem ksiąg wielu do wysokiego stop-

⁸⁰⁸przez komisarze — ǳiś popr. forma B.lm: przez komisarzy. [przypis edytorski]
⁸⁰⁹w sprawie (daw.) — w szyku. [przypis edytorski]
⁸¹⁰wszystek (daw.) — cały. [przypis edytorski]
⁸¹¹list przypowiedni — dokument wystawiany dowódcy odǳiału zaciężnego. Określał m. in. liczbę żołnierzy,

ekwipunek, na terenie których królewszczyzn prowaǳony bęǳie zaciąg. Po łacinie określanyLiterae inscriptionis
stipendii. [przypis edytorski]

⁸¹²powinny (daw.) — należny. [przypis edytorski]
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nia egzaltac i przyprowaǳił⁸¹³. Miał serce na lepsze, szczerość, wesołość, dowcip, sprę-
żystość i ślepą miłość kra u i rodaków. Napisał naprzód broszurkę: Ad illustris. et rever.
DD. Bernardum Maciejovium Episcopum Cracoviensem et Ducem Severien. Cracoviam
primum advenientem. Gratulatio Augurelliana F. Adalberti Dembołęcki Min. Con. Cra-
coviae MDC. in to.⁸¹⁴ Są to dwie łacińskie ody (zna du ące się w bibl. Ossolińskich we
Lwowie), z których widać, że autor w Krakowie mieszkał.

Drugim tworem Ks. Dembołęckiego est broszurka zna du ąca się w Bibl. Ossol. pod
tytułem: Benedictio mensae cum gratiarum actione a  facta pro Capitulo provinciali FF.
Minorum convent. Francisci Leopoli pro F. S. Joannis Bapt. in anno Dom.  celebrato.
Praesidente A. RPP. Joanne Donato Caputo a Cupertino S. T. D. — per F. Adalber-
tum Debolencki (sic) a Konojady Ord. S. Francisci Min. Conv. Magistrum capellae ejusdem
Capituli. Thorunii .⁸¹⁵ (Jest to muzyka na pięć głosów ułożona).

Miewał Ks. Dembołęcki kazania, które ma ą być przepełnione ǳiwacznymi marze-
niami. Wedle hr. ǲieduszyckiego wspomina edno z nich Czacki o ś. Monice, w 
miane, w którym karci matki, że z przesądu nie chcą swych córek wydawać za mąż, nim
te – roku życia doszły.

Przylgnął nasz autor do hrabiego Adolfa Althana, który  w Ołomuńcu stowa-
rzyszenie chrześcĳańskiej żołnierki zakładał, co powodowało Ks. Dembołęckiego, iż się
przyczynił do powtarzanych zaciągów lisowskich dla cesarza, w których był nie aki czas
kapelanem. — Wróciwszy Ks. Dembołęcki w  z wyprawy, gdy wo sko lisowskie
z głównego ruszyło się ciała, opuścił e i za ął się spisaniem Przewag, których tuta kła-
dę całkowity tytuł: Przewagi elearów polskich, co ich niegdyś Lisowczykami zwano, które
czynili w państwach cesarskich przeciwko heretykom, za czasów niezwyciężonych monarchów
Ferdynanda II cesarza chrześcĳańskiego i Zygmunta III króla polskiego i szweǳkiego etc. etc.
w leciech pańskich od  aż do , krótko naprędce zgromaǳone. Przez wielebnego Ks.
Wojciecha Dembołęckiego z Konojad, Franciszkana Ś. T. Bacc. i z rozkazania Ojca S. ichże
kapelana.

ǲieło to wyszło naprzód w Poznaniu  u Jana Wolraba, powtórnie  r., a po
trzeci raz z pierwsze edyc i w Puławach  r. za pozwoleniem cenzury warszawskie
z d.  czerwca  r. Tytuł wydania puławskiego obiecu e przedmowę, mapy i przypisy
przy końcu, czego wszystkiego nie ma ani przy egzemplarzu, który mam pod ręką, ani
przy tym, który miał pod ręką Maurycy hr. ǲieduszycki, ani przy egzemplarzu Biblioteki
Jagiellońskie , nie posiada ące żadnego ani innego wydania Przewag Elearów, ani żadnego
innego ǳieła naszego autora. Tak to znika ą powoli dawne wydania, a często i dawne Książka, Pamięć
ǳieła, z powodu, że e zbyt rzadko przedrukowu emy.

Po napisaniu Przewag powrócił Dembołęcki do swych zatrudnień przy towarzystwie
chrześcĳańskie żołnierki, którego to towarzystwa był w  r. pełnomocnikiem w stro-
nach wschodnich do wykupywania więźniów z rąk pogańskich, komisarzem i głównym
skarbnikiem, niemnie generalnym komisarzem zakonu anciszkańskiego z te strony
Alp, będąc uż wówczas doktorem ś. teologii. W wymienionym dopiero roku napisał
statuta dla altanowskiego stowarzyszenia: Summula Statutorum communionis hierrar-
chiae plenitudinis aetatis Jesu pro redemptione captivorum institutae aeditorum pro districtu
orientali, ab illustrissimi et excellentissimi DD. Michaelis Adolphi comitis ab Althan etc. mi-
litiae christianae Conceptionis inmaculatae V. M. fnndatoris, ejusdemque generalis campi
magistri, atque praefatae communionis institutoris ejusdemque primi magni magistri, pleni-
potentiario per plagam orientalem in materia redemptionis captivorum, commissario aera-
riorumque praeside reverendo P. Adalberto Dembołęcki a Konojady artium et sacr. Theolog.

⁸¹³do […] egzaltacji przyprowaǳił — dobrze zorganizowane głowy tylko chwilowo ulega ą egzaltac i. — (P.
W.) [przypis redakcy ny]

⁸¹⁴Ad illustris…— Dla na sławnie szego i na wielebnie szego Bernarda Macie owskiego biskupa krakowskiego
i woǳa [?] siewierskiego, po raz pierwszy przybywa ącego do Krakowa. Gratulac a wróżebna brata Wo ciecha
Dembołęckiego z Zakonu Braci Mnie szych, Kraków , w formacie kwarto. Przymiotnik augurellianus est
na prawdopodobnie autorskim neologizmem od łac. augur, określa ącego kapłana-wróżbitę. [przypis edytorski]

⁸¹⁵Benedictio mensae … — Pobłogosławienie stołu wraz z ǳiękczynieniem skomponowane na  [głosów] dla
kapituły prowincjonalnej Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, celebrowane we Lwowie roku Pańskiego .
Dla Jana Donata Caputo z Capertino przez brata Wojciecha Debołenckiego [sic!] z Konojad, z Zakonu Braci
Mniejszych św. Franciszka, kapelmistrza jego kapituły. Wspomniany w dedykac i Jan Donat był kaznoǳie ą nac i
włoskie w Krakowie, a następnie prowinc ałem zakonu we Lwowie. [przypis edytorski]
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doctore. comiss. generali ultramontano ordinis s. Francisci Minorum Conventualium. —
Varsaviae A. D.  in to⁸¹⁶. (Broszura zna du e się w bibl. Ossol.). Zapewne w spra-
wach wymienione społeczności bawił Ks. Dembołęcki akiś czas w Rzymie, gǳie się za ął
pisaniem łacińskiego ǳieła: Historia antediluviana⁸¹⁷, które w  roku doprowaǳił do
r.  po potopie. Pismo to kazał enerał zakonu Feliks Franceschini de Cassia roztrzą-
snąć i zdać sobie z niego sprawę rektorowi koleg. Franciszk. ś. Bonawentury w Rzymie
Franciszkowi Antoniemu a S. Serino. Rektor dał tak korzystne zdanie, że enerał wiǳiał
się spowodowanym do wydania pod d.  czerwca  okólnika, którym pochwala ąc
Dembołęckiego, pozwala mu historią przedpotopową aż do na nowszych czasów dopro-
waǳić i bez zakonne cenzury drukować. Oraz rozkazu e enerał, aby Dembołęckiemu,
którego kronikarzem mianował i od śpiewania w chórze uwolnił, w niczym nie prze-
szkaǳano. Nie wiadomo, co się z tą przedpotopową historią stało. Autor krótkiego rysu
ǳie ów i spraw Lisowczyków (Tom IIgi str.  nota ) ma słuszny powód do wniosku,
iż e Dembołęcki dale nie prowaǳił, lecz z nie osobne wysnuł ǳieło polskie pod tytu-
łem: Wywód jedynowłasnego państwa świata, w którym pokazuje Ks. Wojciech Dembołęcki
z Konojad Franciszkan, doktor Teologii ś. a generał spółeczności wykupowania więźniów, że
najstarodawniejsze w Europie królestwo polskie lub scytyjskie, samo tylko na świecie ma praw-
ǳiwe sukcesory Jadama, Seta i Jafeta, w panowaniu świata od Boga w raju postanowione,
i że dla tego Polaki Sarmatami zowią. A gwoli temu i to się pokazuje, że język słowiański
pierwotny jest na świecie. Nie gań, aż przeczytasz, bo wydany jest za pozwoleniem jego kró-
lewskiej mości i po przejrzenia na to wysaǳonych teolog. i historyków. W Warszawie 
(in to. stron. , druk gocki. Egzemplarz zna du ący się w bibl. Ossolińskich zda e mi
się niekompletny).

Że Dembołęcki miał umysł przetężony, widać to uż z ego Przewag, nie mamy za-
tem żadnego powodu do twierǳenia z Bentkowskim, iż wywód edynowłasnego państwa
został napisanym w celu wyszyǳenia owych ǳiejopisarzów, którzy na równie słabych do-
wodach twierǳenia swoje wspierają. Co czynił Dembołęcki po napisaniu przytoczonego
ǳieła i kiedy dokonał żywota, nie wiadomo zupełnie.

Jako curiosum umieszczamy tuta wiersz, którym autor Przewagi Elearów polskich za-
mknął:

O erratach do czytelnika
Nie ǳiwu się, proszę, czytelniku miły,

Że się tu niektóre słóweczka podrwiły,
Naprędce się ǳiało, z pamięci pisało,
Jedno drukowało, drugie gotowało.
Zaczem drobnych raptur⁸¹⁸, prędko drukowawszy,
A dla trochy czasu mało przeglądawszy,
Ni autor, ni drukarz godni są nagany;
Owym to sromota⁸¹⁹, którzy swo e ściany
Ma ąc, powoli piszą ako doma;
Ale a w gościnie, przeto komu skoma⁸²⁰
Patrzeć na te błędy, którem tu mianował,
Niech miasto⁸²¹ nich czyta to, com przydrukował.

Następu ą Errata szkodliwsze.

⁸¹⁶Summula Statutorum… — Streszczenie statutów wspólnoty […] ustanowionych w celu odkupienia eń-
ców dla okręgu wschodniego przez na znakomitszego i na doskonalszego Michała Adolfa hrabiego Althan itp.
założyciela Chrześcĳańskie Milic i Niepokalanego Poczęcia, generalnego komendanta obozowego te że, prze-
łożonego w/w wspólnoty i e pierwszego wielkiego mistrza, pełnomocnika okręgu wschodniego w sprawie
wykupienia więźniów, komisarza skarbu i starosty, [napisane] przez ks. Wo ciecha Dembołęckieog z Kono ad,
doktora sztuk [wyzwolonych] i św. Teologii, zlecone przez generała zakonu konwentualnego Braci Mnie szych
Św. Franciszka. — Warszawa  r. w [formacie] kwarto. [przypis edytorski]

⁸¹⁷Historia antediluviana (łac.) — historia przedpotopowa. [przypis edytorski]
⁸¹⁸raptura (daw.) — notatka. [przypis edytorski]
⁸¹⁹sromota (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]
⁸²⁰skoma a. oskoma (daw.) — apetyt. [przypis edytorski]
⁸²¹miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
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Jako curiosum wspominamy także, że ks. Adam Czartoryski g. z. p. czytał Przewagi
Elearów i umieścił dopisek przy I. wydaniu, który przeszedł do wydania puławskiego
i tuta następu e. „Jak hetman był wielki i polny w wo skach koronnym i litewskim, tak
w wo sku zaporoskim był hetman buńczukowy i hetman saha daczny, v. sa daczy”.

Zasłużony autor Krótkiego rysu ǳiejów i spraw Lisowczyków (Lwów –) nie
tylko mnie postawił w możności dania wiadomości o życiu i pismach Ks. Dembołęckiego,
ale mnie też uwolnił od tłumaczenia zamieszczonych w Przewagach Elearów polskich
dokumentów łacińskich, sam e do swego ǳieła przepolszczywszy. Zamieszczam tedy
w tłumaczeniu polskim po kolei:

a) Kopia przypowiednego listu cesarskiego Elearom polskim (zobacz wydania ninie -
szego str. ).

b) List otworzysty Karola Anibala burgrabi na Dohnie do Stro nowskiego (str. ninie .
wydania ).

c) List hetmański Don Hieronima Kara (str. nin. wydania ).
d) Kopia listu hetmana książęcia bawarskiego (stron. ninie . wydania ).
e) List Ferdynanda drugiego. (stron. ninie szego wydania ).
f ) List arcyksięcia Leopolda austriackiego, biskupa sztrasburskiego (str. nin. wydania

).
g) List tegoż arcyksięcia do Stro nowskiego (stron. nin. wydania ).
h) List książęcia Karola Lichtenstein (stron. ninie . wydania ).
Dla akiegokolwiek uzupełnienia rzeczy o Lisowczykach, domieszczam też wyimek

z ważne , a w miesięcznym dodatku do „Czasu” za ma  zamieszczone rozprawy
Szczęsnego Morawskiego: Uzbrojenie rycerstwa polskiego, a to pod napisem Lisowczyki.
Domieszczam też w tym samym celu dwa wyimki z archiwum miasta Biecza, które mi
dopiero wymieniony szanowny miłośnik i badacz ǳie ów o czystych ze słowem od siebie
dosłał.

Na ostatek, ponieważ w wydaniu puławskim są niektóre przypiski pod tekstem, mo-
gące się czytelnikowi przydać, te tuta uporządkowawszy, abecadłowo umieszczam:

Biała góra, Weissenberg pod Pragą.
Humienne albo Homona miasto w Węgrzech nad rzeką Łaborec (ǳisia własność

Czakĳów i Wandernotów)  mil od Preszowa, po polsku Humenne.
Krems nad Duna em,  mil wyże Wiednia.
Mysle, Mischle, miasteczko nad rzeką Hernat, niże Koszyc, około  mil od Hu-

mennego.
Prochacice, Prachatitz w Czechach.
Rakownik, Rakonitz.
Strażnica, Strasnitz, na pograniczu Morawii od Węgier.
Stropki, (Sztropko po mad.⁸²², Strupków po polsku) miasteczko węgierskie nad On-

dawą (Udawą?) o kilka mil od granicy polskie , na północny zachód od Humennego.

w Krakowie  listopada 
Wydawca


I

My Karol z Boże łaski książę i rząǳca domu Lichtenstein, książę opawski i karnowski,
ego ces. mości, ta ny radca, podkomorzy i w królestwie czeskim namiestnik pełnomocny.

Uwiadamiamy wszech wobec każdego z osobna akiego bądź stopnia, stanu, stano-
wiska, porządku lub starszeństwa, iż gdy ego cesar. mości pana naszego na miłościw-
szego i państwa dobro na usilnie tego wymaga, aby dla⁸²³ skutecznie szego bronienia
i oǳyskania te że cesarskie mości ǳieǳicznych królestw i prowincy , a dla prędsze-
go poskromienia, przytłumienia krwawych tu i owǳie po świętym rzymskim państwie
buntowniczych zamachów, większa ilość ezdnego żołnierza spisaną, i nowymi zaciągami

⁸²²mad. — węg. [przypis edytorski]
⁸²³dla (daw.) — w celu. [przypis edytorski]
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wo enna siła wzmocnioną została: a zważa ąc u aśnie wielmożnego pana p. Stanisława
Stro nowskiego⁸²⁴ wysłużoną wo enne roztropności sławę, wielkie w rzeczach doświad-
czenie, a dawnie uż na aśnie szemu domowi austriackiemu z bohaterskim duszy poświę-
ceniem licznymi, znakomitymi czynami wyświadczone przysługi, a stąd szczególne w nim
pokłada ąc zaufanie, da emy i nada emy mu imieniem ego cesarskie mości na mocy ist-
nie ących traktatów ninie szym właǳę zaciągnienia i spisania do sześciu tysięcy jezdnego
żołnierza; dlatego też wszech wobec i każdego z osobna akiego bądź stopnia, stanu, sta-
nowiska, porządku lub starszeństwa, w imieniu rzeczone na aśn. cesarskie mości pana
naszego na miłościwszego wzywamy i innym uprze mie donosimy, aby wzmiankowanego
pana Stanisława Stro nowskiego, ako wybranego i ustanowionego . ces. mości, na wyż-
szego namiestnika (hetmana) mieli, uważali i szanowali, i tegoż w spisywaniu rzeczonego
polskiego wo ska liczby na wstępie i dokonaniu nie tylko żadnych przeszkód ciężarem nie
trapili i emuż wszęǳie przystęp niezagroǳony użyczali, ale owszem wszelkimi roǳa ami
przysług i należnym poparciem wspomogali. W czym takowi ego cesar. mości szczególną
wyrząǳą przy emność, poddani zaś wiadomą i wyraźną wykona ą wolą⁸²⁵.

ǲiało się w Praǳe, trzeciego dnia miesiąca kwietnia roku  tysiącznego, sześćsetnego
dwuǳiestego drugiego⁸²⁶.

Karol
(miejsce pieczęci)

Ha den, Sekretarz

II
KAROL HANIBAL,
burgrabia⁸²⁷ na Dohnie, pan na Wartenburgu, Bralinie i Goschitz, . k. m. radca ta ny

i podkomorzy, Wyższe Luzac i⁸²⁸ na wyższy rząǳca, a wo ska szląskiego wóǳ naczelny.
Ozna miamy wszem wobec i każdemu z osobna komu o tym wiǳieć należy, i kto

ninie sze wiǳieć bęǳie. Że waleczne wo sko polskie pod zarządem aśnie wielmożnego
pana Stanisława Stro nowskiego do na miłościwszego księcia bawarskiego ciągnące, tymi
dniami, gdy przypadkiem z nami się spotkało, na naszą prośbę ednego i tegoż samego
dnia na przód pod Glackiem nieprzy aciół . c. mości aż pod bramę miasta zagnanych wy-
cina ąc, następnie oblężenie wo ska . c. mości w mieście Habelschwert⁸²⁹ zupełnie zno-
sząc i wielką moc więźniów zewsząd uprowaǳa ąc, wierność swą i przywiązanie w latach
niedawno ubiegłych różnymi sposoby⁸³⁰ wielokrotnie okazane na wspaniale potwierǳi-
ło. Dla tego prosimy, aby bez żadnego pode rzenia, owszem⁸³¹ bez żadne zupełnie obawy
(gdyż z na surowszą karnością postępu ą), wolny przechód, ako . c. mości i wszystkim
chrześcĳańskim książętom na wiernie szym wszęǳie był dozwolony, i nigǳie pod łaską
. c. mości w prze ściu swym nie doznali przeszkody. Co na lepszy dowód pieczęcią naszą
i podpisem zatwierǳamy. Dan⁸³² w Habelschwert dnia  czerwca roku .

Burgrabia z Dohny

III
Don Hieronim Karaffa margrabia Montenegro⁸³³, kawaler sukienki ś. Jakuba⁸³⁴ . c.

mości na wyższego hetmana namiestnik i podkomorzy, radca w Flandrii, na aśnie sze

⁸²⁴Strojnowski, Stanisław (zm. ) — pułkownik, dowódca Lisowczyków. [przypis edytorski]
⁸²⁵wolą — ǳiś popr. forma B.lp: wolę. [przypis edytorski]
⁸²⁶roku  tysiącznego, sześćsetnego dwuǳiestego drugiego — data zakłada, że świat został stworzony w roku 

p.n.e. [przypis edytorski]
⁸²⁷burgrabia (niem. Burggraf ) — zarząǳa ący zamkiem stanowiącym własność króla. [przypis edytorski]
⁸²⁸Luzacja — Łużyce. [przypis edytorski]
⁸²⁹Habelschwert — Bystrzyca Kłoǳka. [przypis edytorski]
⁸³⁰sposoby — ǳiś popr. forma N.lm: sposobami. [przypis edytorski]
⁸³¹owszem (daw.) — i nawet. [przypis edytorski]
⁸³²dan (daw.) — nadany. [przypis edytorski]
⁸³³Montenegro — Czarnogóra. [przypis edytorski]
⁸³⁴św. Jakub Większy a. Jakub z Compostelli (zm.  lub  n.e.) — eden z apostołów, brat Jana Ewangelisty,

męczennik. [przypis edytorski]
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infantki pani Izabelli dworu marszałek⁸³⁵, pokrewnych Neapolu i naczelny wóǳ azdy
w Sycylii.

Wielmożni, szlachetni, przezacni i skorzy (agiles) panowie i przy aciele szanowni. Sam
sobie z duszy winszu ę przybycia ww. mościów w te strony, uż dlatego, iż mi skądinąd
dostatecznie donoszono z ak wielkim sercem, z aką ǳielnością, gorliwością i rycerską
roztropnością wo enne sprawy . c. mości popieracie; uż że wiem, aką trwogą ww. moście
dla nieprzy aciół esteście; na koniec, że mam zupełne zaufanie, iż za współǳiałaniem
ww. mościów, zuchwała nieprzy aciół wyniosłość i nieposłuszeństwo względem ego c. k.
mości pana naszego na miłościwszego zostaną ukrócone. A że w te chwili osobiście przy
ww. mościach być nie mogę (co ednak, spoǳiewam się, wkrótce nastąpi), to od ww. mm.
ninie szym żądam, abyście tymczasem i zanim sam do ww. mm. z wo skiem . c. m. tu
sto ącym przybędę, chcieli bez przykrości poddać się do czasu pod zarząd i rozkazy . wgo
pana Don Gonzalwa z Korduby. Zresztą ww. mościom wszystkim i każdemu z osobna, ze
wszelkimi pomyślnościami na dłuższego i na lepszego powoǳenia życzę, i nas wszystkich
boskie opiece polecam. Dan w Erstein dnia dwuǳiestego czwartego miesiąca czerwca,
roku tysiącznego sześćsetnego dwuǳiestego drugiego, ww. mości przychylny przy aciel.

Margrabia Montenegro

IV
Jaśnie wielmożny panie!
Wymaga tego potrzeba, abyś w. mość z poruczonymi⁸³⁶ sobie chorągwiami azdy,

przy ście swe pośpieszył, i udał się z nimi pod Wimpfem, gǳie się w. m. od pana puł-
kownika de Lintlo, miasta tego dowódcy, dowiesz, ak dale ciągnąć wypadnie, aby się
co rychle z wo skiem cesarskim połączyć (drogę zaś i mie sce wskaże obszernie ustnie
w. m. oddawca ninie szego, na aśnie szego księcia bawarskiego komisarz w tym celu
wyprawiony). Tymczasem prosząc, abyś w. m. pochód swó dniem i nocą (o ile być mo-
że) odbywać chciał, usługi me w. m. polecam i wszelkie pomyślności życząc i roku ąc,
żegnam. Laimen, dnia  lipca r. .

Wasz Mości najniższy sługa
Jan baron Tilly⁸³⁷

V
Ferdynand wtóry z Boże łaski obrany cesarz rzymski itd.
Waleczni, szlachetni wierni nam mili. Wiadomo wam na lepie , ak w czasie, kiedy

potężne buntowników sprzysiężenie i nam, i państwu ciążyło, pomoc waszą wo enną za
umówionym żołdem uzyskaliśmy, któryście dotąd tak ǳielnie wysługiwali, i całych Nie-
miec świadectwem, wroǳone narodu waszego waleczności nad wszelki wyraz zadosyć
uczynili. ǲiś, gdy i powód te wo ny ustał, i nieprzy aciel, strzaskane ma ąc siły, zewsząd Wo na, Pokó
ustąpił, a wszystkie stany ś. rzymskiego państwa ednogłośnie poko u żąda ą (który też
każde przedsięwzięte wo ny est kresem), raczyliśmy na uprze mie zlecić na przewieleb-
nie szemu i na aśnie szemu bratu naszemu arcyksięciu Leopoldowi⁸³⁸ biskupowi stras-
burskiemu i pasawskiemu, aby po dokładnym obliczeniu i wypłaceniu resztu ącego żołdu,
wo sko wasze aż do granic państwa bez uszkoǳenia i obrazy, ak zwycza nie, odprawił.
Mam zaś naǳie ę, że nie mnie w tym okażecie powolności⁸³⁹, akeście dotąd ku przy-
wróceniu powagi na aśnie szego naszego cesarskiego imienia i dosto ności, chęci i siły
przyłożyli. — Co po wszystkie czasy cesarską naszą łaską uznawać bęǳiemy, a wszyst-
kich was w ogóle i każdego z osobna powoǳeniu sprzy a ąc, na aśnie szemu królowi

⁸³⁵Izabela — była wtenczas rządczynią austriackich Niderlandów. [przypis redakcy ny]
⁸³⁶poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]
⁸³⁷Tilly, Johann Tserclaes von (–) — wóǳ austriacki z czasów wo ny trzyǳiestoletnie , odpowieǳialny

za masakrę protestantów w Magdeburgu w roku . [przypis edytorski]
⁸³⁸Leopold V Habsburg (ur.–) — młodszy brat cesarza Ferdynanda II Habsburga, arcyksiążę Austrii.

[przypis edytorski]
⁸³⁹powolność (daw.) — posłuszeństwo. [przypis edytorski]
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polskiemu krewnemu i sąsiadowi naszemu na ukochańszemu na zaszczytnie szemi lista-
mi poświadczymy, ile państwo nasze od wierności i męstwa waszego korzyści odniosło.
Dan⁸⁴⁰ w mieście naszym Wiedniu, dnia  września, roku pańskiego tysiącznego sześćset-
nego dwuǳiestego drugiego, państw naszych rzymskich czwartego, węgierskich piątego,
czeskich zaś szóstego.

Ferdynand
Na własny rozkaz j. c. k. mości

Herman Questenberg

VI
Leopold z Boże łaski arcyksiążę Austrii, książę burgunǳkie, biskup strasburski i pa-

sawski, dożywotni administrator opactwa Murbach i Ludern, hrabia Tyrolu, landgrabia
Alzac i.

Waleczni, szlachetni, wierni, nam mili. Takie w was ku nam doświadczyliśmy gor-
liwości, takie serc waszych ǳielności, żebyśmy z pomocy chwalebne sprawności wasze
(którą powagę cesarskie dosto ności przywrócić, a poruczone⁸⁴¹ nam, po większe części
zniszczone prowinc e od dalszych buntowniczych zamachów uchronić, byliśmy pewni)
dłuże eszcze korzystać pragnęli. Jednakże gdy . c. mość po wyparciu z tych stron nie-
przy aciela, do żądania stanów ś. rzym. państwa, ednomyślnie poko u woła ących, na -
łaskawie się przychylić raczył, i z tego powodu wo sko wasze oddalić stąd przedsięwziął;
mamy to sobie za święty obowiązek stosować się bez na mnie szego wyboczenia⁸⁴² do
tego rozkazu. Nie wątpimy więc, że z tą samą skromnością i łatwością ode ǳiecie, a woli
. c. mści zadosyć uczynicie, z akąście w te strony bez obrazy lub szkody, według zwykłe
umysłów waszych wspaniałomyślności i w duchu zachowania karności, przybyli. Co ako
do większe imienia waszego sławy przyczyni się, tak też od nas za każdą daną sposob-
nością łaski nasze arcyksiążęce dla wszystkich razem i każdego z osobna skłonnością,
z którą wam stale przychylni zosta emy, z wǳięcznością uznawane bęǳie.

Dan w Rubeaku⁸⁴³ września .

Leopold

VII
Leopold itd. Szlachetny itd. Nie wątpię że w. m. wiesz dobrze, iż przyczyna, dla które

. c. mość w. m. wraz z polskim wo skiem w te strony, powstaniem Mansfelda⁸⁴⁴ wstrzą-
śnione wysłał, ustała, i że gdy nieprzy aciel na siłach upadłszy w inne zagraniczne udał się
mie sca, stany ś. rzym. państwa poko u (gwoli któremu każda się wo na rozpoczyna) ed-
nomyślnie żąda ą. Kiedy więc . c. mość do tego się przychylić raczył, aby polskie wo sko
teraz odwołać, my zaś dotąd w. mości tak wielką w rząǳeniu nim sprawność, męstwo
i w utrzymaniu karności gorliwość doświadczyliśmy, iż nam zawsze na milszym byłeś:
mocno na to budu ę, iż wo sko polskie, nie mnie szym zachowaniem porządku i karności
odprowaǳisz, akeś do tych kra ów bez szkody i obrazy a z wielką imienia twego sławą
przybył. Co ako ninie szym zasłużenie poświadczamy, tak też i łaski nasze arcyksiążęce
przychylnością stale życzliwymi pozostać przyrzekamy.

Dan⁸⁴⁵ w Rubeaku  września .

Leopold

⁸⁴⁰dan (daw.) — nadany. [przypis edytorski]
⁸⁴¹poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]
⁸⁴²wyboczenie — ze ście z właściwe drogi. [przypis edytorski]
⁸⁴³Rufach — miasteczko wyższe Alzac i do biskupstwa strasburskiego należące. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁴Mansfeld, Ernst von— właśc. Piotr Ernest II von Mansfeld-Friedeburg (ok. –), niemiecki dowódca

na emników w czasach wo ny trzyǳiestoletnie , walczący po stronie protestanckie . [przypis edytorski]
⁸⁴⁵dan (daw.) — nadany. [przypis edytorski]
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VIII
My Karol z Boże łaski książę i rząǳca domu Lichtenstein, książę opawski i karnowski,

. c. m. ta ny radca, podkomorzy i w królestwie namiestnik pełnomocny.
Wiadomo czynimy wszem wobec i każdemu z osobna akiego bądź stopnia, dosto eń-

stwa, stanu, porządku lub godności, którym ninie sze wiǳieć, czytać lub słyszeć przy -
ǳie. Iż gdy na zgromienie przeważną rycerską ǳielnością i uśmierzenie rozpasanych po
całym państwie, a mianowicie w tych prowinc ach, złowrogiego buntu bezecnych usi-
łowań, bohaterskim umysłem podał się aśnie wielmożny pan Stanisław Stro nowski, .
ces. mości polskiego ezdnego wo ska na wyższy dowódca, i to gwałtownym buntowni-
ków uporem wzrosłe powstanie, przyzwoitą walecznością a ǳiwnym poświęceniem się
w imie cesarskie szczęśliwie przytłumił i znakomitymi czynami wielką sobie u ego ce-
sar. mości pozyskał męstwa sławę, tenże słusznie w tym królestwie, około którego tyle
zasług położył, część akowąś ziemi na własność sobie wybrać i edno z dóbr (tak zwane
dominium) granicami królestwa tego ob ętych, zawartą kupna ugodą według upodobania
nabyć może. Czego gdy od nas rzeczony aśnie wiel. pan Stro nowski żądał, na słuszne
ego życzenie tym chętnie przysta emy, im aśnie nam bohaterskie ego cnoty i do-
świadczone polskie wspaniałości zabłysnęło światło. Z tych więc powodów, aby bądź
naśladowców, bądź współzawodników świetny ego zapalił przykład i godnymi zazdrości
pokazał trudne ego usiłowania, imieniem . c. m. p. n. mił. przychyla ąc się ochotnie
do życzenia wspomnionego Stro nowskiego i żadnymi nie wstrzymani względami, wcie-
lamy go na przód na mocy użyczone nam właǳy do królestwa czeskiego, tak że zarówno
z innymi większymi królestwa tego stanami i obywatelami, wszelkimi prawami, swobodami,
prerogatywami, wolnościami i przywilejami może się cieszyć, onych używać i z nich korzystać.
Powtórnie z wyraźne a niewątpliwe woli nasze doda emy nadto wzmiankowanemu a-
śnie wielm. panu Stanisławowi Stro nowskiemu pozwolenie, dobra w królestwie czeskim
według własnego upodobania, bezpiecznie, wolno i bez przeszkody sobie upatrzyć, wybrać,
a wymieniwszy one, takowe nie inaczej jak obywatele ze stanu magnatów tegoż królestwa
według prawideł i zwyczaju tych krajów dla siebie i swych następców z prawem i jurysdykcją
w ǳieǳiczne używanie i swobodę stanów koronnych nabyć, bez czyjegokolwiek sprzeciwienia
się. Co dla większe wiary podpisem ręki nasze i wyciśnieniem pieczęci stwierǳamy.
ǲiało się w Praǳe dnia edenastego miesiąca listopada, roku tysiącznego sześćsetnego
dwuǳiestego drugiego.

Karol
Heiden


Aleksander Lissowski⁸⁴⁶, uczeń wo enny wielkiego Zamo skiego⁸⁴⁷ i Potockich, porucz-
nik husarskie roty Niewiarowskiego pod Kircholmem⁸⁴⁸, pułkownik kozacki Raǳiwiłła
Janusza⁸⁴⁹ pod Guzowym⁸⁵⁰, w  koni poszedł do Dymitra Samozwańca⁸⁵¹. Tam wnet
po ął, czego może dokazać drużyna śmiałków zwinnych i obrotnych, chociaż bez zbroi
i kolczugi, wo u ących na sposób tatarski, ale z polską odwagą i nie dla łupu i eńców.
Przekonany o pożytku takie lekkie azdy, skoczył Lissowski nad Don⁸⁵² i przywiódł kil-

⁸⁴⁶Lissowski, Aleksander (ok. /–) — pułkownik, uczestnik dymitriady, t . rosy skie wo ny domo-
we spowodowane próbą osaǳenia na tronie Dymitra Samozwańca, twórca i dowódca lisowczyków. [przypis
edytorski]

⁸⁴⁷Zamoyski, Jan (–) — polski magnat, kanclerz wielki koronny od , hetman wielki koronny
Rzeczypospolite Obo ga Narodów od . [przypis edytorski]

⁸⁴⁸Kircholm — obecnie Salaspils, miasto kilkanaście kilometrów od Rygi; mie sce bitwy stoczone  września
 w które Jan Karol Chodkiewicz pokonał ponad trzykrotnie większe siły szweǳkie. [przypis edytorski]

⁸⁴⁹Raǳiwiłł, Janusz (–) — książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, opiekun
litewskich protestantów, uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego. [przypis edytorski]

⁸⁵⁰bitwa pod Guzowem — stoczona  lipca  roku podczas rokoszu Zebrzydowskiego; zwyciężyły w nie
wo ska wierne królowi Zygmuntowi III. [przypis edytorski]

⁸⁵¹Dymitr Samozwaniec (ok. –) — car Ros i, osaǳony na tronie z polską pomocą, rzekomo cudownie
ocalony syn Iwana IV Groźnego. [przypis edytorski]

⁸⁵²Don — rzeka w płd. Ros i. [przypis edytorski]
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kuset moło ców⁸⁵³, których połączywszy z swymi, otworzył pierwszy w polskim wo sku
pułk lekkie azdy nieregularne , niby tatarskie — i rozpoczął z nimi wo nę pod azdową,
w samych pod azdach ćwicząc moło ców w obrotach i karności. Niebawem szedł o lep-
sze z Zborowskiego husarią i pancerią⁸⁵⁴, a wnet na odgłos sławy ego zgromaǳili się
Dońce, Tatary aż zza Wołgi, Czerkiesy i Zaporożce, a pod Kremlinem⁸⁵⁵ stał Lissowski
na czele  lekkie nieuzbro one ⁸⁵⁶ azdy, z którymi wypada ąc na czaty, zdobywał
miasta i grody, stawał się postrachem Ros i a celem zazdrości szlachty polskie . Lissowski
pierwszy zaprowaǳił w Polsce lekką azdę nieuzbro oną tylko orężem⁸⁵⁷, a ǳisie si ułani
są tylko reformowanymi ego kozakami. ǲisie si kozacy rosy scy to istne Lisowczyki; bo
Chmielnickiego⁸⁵⁸ Zaporożce piechotą, w taborach lub na cza kach⁸⁵⁹ wo owali, konnicy
mało mieli. Inacze Dońce, ci konno wo owali, z tatarska. A reformowali i doskonali-
li ustró ich (lekkie azdy polskie ) wszyscy hetmani z kolei od Chodkiewicza⁸⁶⁰ aż do
księcia Poniatowskiego⁸⁶¹.

Lisowczyki byli tym Polsce, czym Tatarzy Turkom: strażą i czatą obozową, chociaż
na dalekie chaǳali czaty, bo na Sybir po „Białe morze” i do Franc i wpław przez Ren.

Zbroi nie mieli, a żelazo tylko u koni pod nogami, u siebie przy boku, a częściej to ręku.
Nosili szable, łuk i strzały, rohatynę⁸⁶², a u łęku⁸⁶³ wisiał młotek⁸⁶⁴. Potykali się, naciera ąc
pędem, a eśli trzeba było, zmyśla ąc⁸⁶⁵ ucieczkę, strzela ąc poza siebie w biegu, na powrót
się ustra a ąc⁸⁶⁶ i znowu naciera ąc, zupełnie ak Tatarzy.

Podobnymi byli i Semeny Czarnieckiego.

Szczęsny Morawski
w Dodatku do „Czasu” za miesiąc maj  r.

⁸⁵³mołojec (z ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna; żołnierz. [przypis edytorski]
⁸⁵⁴panceria — ciężka azda pancerna. [przypis edytorski]
⁸⁵⁵Kremlin a. częście Kreml — warowny zamek władców Ros i w Moskwie. [przypis edytorski]
⁸⁵⁶nieuzbrojony — tu: nieopancerzony. [przypis edytorski]
⁸⁵⁷nieuzbrojoną tylko orężem — sens: uzbro oną tylko w broń ofensywną; nieopancerzoną. [przypis edytorski]
⁸⁵⁸Chmielnicki, Bohdan (–) — hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rze-

czypospolite w latach –, bohater narodowy Ukrainy. [przypis edytorski]
⁸⁵⁹czajka — szybka i zwrotna łódź kozacka. [przypis edytorski]
⁸⁶⁰Chodkiewicz, Jan Karol (–) — wybitny dowódca wo skowy, hetman wielki litewski od , zwy-

cięzca w bitwie pod Kircholmem. [przypis edytorski]
⁸⁶¹Poniatowski, Józef (–) — polski książę, generał, wóǳ naczelny wo sk polskich Księstwa Warszaw-

skiego, marszałek Franc i; bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; zginął w bitwie pod Lipskiem.
[przypis edytorski]

⁸⁶²rohatyna (z ukr.) — włócznia z grotem zaopatrzonym w hak, aby po wbiciu trudnie ą było wyciągnąć.
[przypis edytorski]

⁸⁶³łęk — przednia część siodła, wygięta do góry. [przypis edytorski]
⁸⁶⁴młotek — mowa o młocie bo owym a. czekanie. [przypis edytorski]
⁸⁶⁵zmyślać — tu: pozorować. [przypis edytorski]
⁸⁶⁶ustrajać się — tu: ustawiać się w szyku. [przypis edytorski]
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    ⁸⁶⁷
I.

O powoǳeniu Lisowczyków na służbie cesarskie zalatywały wieści do Polski i poru-
szały umysły luǳi pragnących wo ennego szczęścia lub sławy. Zbierały się kupy i spiesząc
do wo ska Lissowskiego, rozszerzały obawę zwykłe żołnierskie swawoli. Jeden tylko od-
ǳiał przedarł się, inne rozbite na Szląsku wracały kupami, zabiera ąc przemocą żywność
i stac e dla koronnego li⁸⁶⁸ wo ska przeznaczone. I podczas kiedy główny Lisowczyków
zastęp ǳielnie walcząc za cesarza niemieckiego, uroczystymi w grodach rzeskich⁸⁶⁹ ob-
wieszczeniami ocalał cześć i sławę oręża i narodu polskiego i wszelkie pode rzenia i łu-
piestwa dowodami i świadectwami woǳów unieważnił: wyrzekano głośno i słusznie na
swawolne kupy podszywa ące się pod płaszcz żołnierski a łotru ące po kra u. Grabiona
szlachta i mieszczanie obmyślali środki bezpieczeństwa, opiera ąc się na dawnych konsty-
tuc ach, a za powrotem z Niemiec całego wo ska, zapadła uchwała se mikowa i se mowa
r. : — „Bannitem⁸⁷⁰ kto by był, a Liseowczyka by zabił, eo ipso⁸⁷¹ od banic i miał być
wolny, salva parti satisfactione⁸⁷² ”.

Tak więc łotrostwa tych, co nie walczyli, tylko własny kra grabili, policzono na karb
śmiałków sławą okrytych. Znalazłyby się mnogie te okoliczności ob aśnienia po księgach

⁸⁶⁷Wyimki z archiwum miasta Biecza — W zapasach dumnego wo ewody sandomierskiego, który córkę swą
wyniosłą, obok przybranego ni stąd ni zowąd zięcia Samozwańca na carskim stolcu w Kremlu posaǳił i na
próżno utrzymać usiłował [Pierwszego Dymitra miano u nas prawie powszechnie za prawowitego cara. (Przyp.
Wyd.)], w zapasach tych awanturniczych, w których cała bitna, walk i zdobyczy pragnąca szlachta chętny uǳiał
brała, zaszła nieznacznie pierwsza i na ważnie sza zmiana sposobu wo owania — zmiana, którą cała Europa
przy ęła, i nad które ciągłym wyrobieniem luǳie wo enni bezustannie pracu ą.

Wprzódy walczono w żelazie, gdyby w baszcie lub warowni, a znamieniem wo sk była ociężałość. Tatarzy, a za
ich przykładem Kozacy, mianowicie dońscy konni (gdyż Zaporoże i Sicz na więce pieszo walczyli) pierwotnego
przedcywilizacy nego sposobu używa ąc, okazali światu wyższość szybkości nad ciężką siłą, która ich dosięgnąć
nie mogła. Szlachta polska uznawała w części tę prawdę, ulżyła sobie w uzbro eniu, zawsze ednak lgnęła do
żelaza chroniącego od tatarskie strzały, a nawet niemieckie kuli.

W moskiewskie ednak wo nie, dążąc do te stolicy Ros an, wiǳiała, iż est kroplą w morzu, a wszędy e
podołać niepodobna. Tam więc szlachcic litewski Aleksander Lissowski po ął całą korzyść dawne lekkości ru-
chów, akimi i praǳiadowie ego częstymi czatami Polsce we znaki się dawali. Z polecenia więc Samozwańca
skoczył na Don, zebrał moło ców uzbro onych po swo emu: bez zbroi, z szablą, łukiem lub muszkietem i ro-
hatyną, a Lisowczyków lotny zastęp niebawem zasłynął szeroko, bo szlachcic litewski umiał mu nadać spó nię
i ustró szlachecko–wo enny i owo uczucie godności swe , które w końcu upewnia zwycięstwa, a nie pozbawił
go korzyści szybkiego pędu, zwrotu i rozsypki i ucieczki udane . Jednym słowem utworzył ǳisie szych ułanów
z służbą pod azdową kozacką.

Kilka tysięcy takich ochotników na wszystko odważnych, nie skrępowanych zbytnią ustro u formalnością,
tak że każdy czuł swo ą osobistość w szyku — nie zna ąc wygód ni bo aźni, bez sług, bez wozów i ciężarów, a co
nade wszystko pod ǳielnym woǳem: musieli się stać postrachem miast otwartych i małych odǳiałów wo sk.
— Wprzód nim o nich wieść nadleciała, spadali ak z obłoków: zwyciężali, zdobywali, brali łup i uchoǳili,
a nieprzy aciel zǳiwiony nie wieǳiał, co raǳić, a szlachta w kołach raǳąca spłonęła rumieńcem zazdrości
i wstydu, że ą taka zbieranina w wo ennym rzemiośle przechoǳi. Hetmani tylko (a ǳielni to byli hetmani)
umieli Lisowczyków cenić, bo oni szybkością podwa ali siłę i mieszali obroty Ros an.

Lisowczycy nie brali żołdu: ksiąǳ z ołtarza, młynarz z młyna, a Lisowczyk żył z tego, co zdobył. Więc skargi,
więc żale przed se mem i królem, a w końcu infamie, banic e na Lissowskiego i ego wo sko. Nadaremnie
wszystko! Lisowczycy zwyciężali i słynęli.

Zygmunt III, król nabożny, wysłał ich do Rzeszy niemieckie na pomoc cesarzowi dla poskromienia here-
tyków i herez i. Głośne o nich ǳie e.

Pod Chocimem nawała bisurmańska zagroziła Polskę i chrześcĳaństwo. Lisowczycy nadbiegli z Niemiec i na
sobie wstrzymali oręż turecki; były chwile przesilenia, w których Polska na ich męstwie stała.

Po chocimskie znowu na cesarską wrócili, a bo owy ich pasterz opisał, co tam czynili. Godnie bronili sławy
oręża polskiego i odpierali zgrozę pustoszenia te nieszczęsne wo ny, którą zdobywcy Magdeburga i Głogowa
na karb polski zapisać chcieli.

Podczas tego inne kupy pustoszyły o czyznę, a szlachta, nie różniąc, potępiała Lisowczyków. Popiera ąc zdanie
przykładem niezachwiane wiary, upraszam wydawnictwo Biblioteki polskie umieścić go w dodatku księgi Ks.
Dębołęckiego.

R. , w Starym Sączu,

Szczęsny Morawski. [przypis redakcy ny]

⁸⁶⁸li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁶⁹w grodach rzeskich — w miastach Rzeszy. [przypis edytorski]
⁸⁷⁰bannitem — ǳiś popr.: banitą. [przypis edytorski]
⁸⁷¹eo ipso (łac.) — tym samym. [przypis edytorski]
⁸⁷²salva parti satisfactione — oprócz częściowe satysfakc i a. rekompensaty. [przypis edytorski]
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groǳkich, ławicznych⁸⁷³ i raǳieckich⁸⁷⁴ w Polszcze i na Szląsku, gdyby tylko było komu
poszukać. W księgach ławicy bieckie znalazłem co następu e:

W tyǳień po wielkie nocy roku  nad echała kupa z  przeszło uzbro onych
ezdnych, szlachty wraz z czelaǳią⁸⁷⁵, żąda ąc, aby ich puszczono do Biecza. Burmistrz
miasta, sławetny Januszowicz, kazał bramy zawrzeć⁸⁷⁶ i nie puszczać. Powstał zgiełk i wrza-
wa, szlachta groziła miastu, a mieszczanie szlachcie czynili uwagi: że gród w mieście,
a prócz tego miasto wedle konstytuc i ma prawo i właǳę nie wpuszczać zbro nych kup,
zwłaszcza Lisowczyków, ławica zaś poszczególnie może imać⁸⁷⁷ i więzić ubliża ących uchwa-
łom rzeczypospolite .

Roztropnie si z szlachty usłuchali rady i roz echali się z kupy. A byli tam mięǳy
innymi według zeznań naocznych świadków: PP. Chrząstowski, Orzechowski, Rokosz,
ale ci się podobno tylko przypatrowali; Popiel saś i Zagrobski na barǳie się do miasta
wǳierali. Bramy ednak nie otworzono. Więc po roz echaniu się kupy, za echał Popiel
i Zagrobski na przedmieście.

Skoro się zaś wszystko uciszyło i bramy miasta otworzono, przy echał uroǳony⁸⁷⁸
Prokop Głogowski łęczyczanin, i bez przeszkody ako szlachcic po edynczy w echał czy
wszedł do miasta, i poczyniwszy niektóre sprawunki, wstąpił na wino i popĳał, spoko nie
rozmawia ąc z ludźmi w gospoǳie Marcina Chanka.

Nie tak PP. Popiel i Zagrobski. Ostatni od eżdża ąc, odgroził się burmistrzowi: iż
go kĳem obić każe, a skoro tylko bramę otworzyli, w echali do miasta wraz z czelaǳią
i za echali do te że same gospody. Popiel ednak niezadługo wraz z czeladnikiem swym
Trahimem zmierzał wprost do domu burmistrza i w echał do sieni z odwieǳioną⁸⁷⁹ i przy-
łożoną rusznicą. Właśnie sławetny Jędrze Pędrowicz opowiadał i przestrzogał burmistrza,
że go P. Zagrobski kĳem obić grozi, kiedy posłyszeli tętent podków końskich. Przelęk-
niony burmistrz wybiegł z izby, a Popiel te chwili dał doń ognia, lecz rusznica nie puściła,
podsypka się tylko spaliła, więc poskoczył za nim i ciął go naha ką przez gębę. Burmistrz
przelękniony, woła ąc: „Przebóg! Nie zabĳa waszmość!”, uchoǳił na górkę⁸⁸⁰, ale Popiel
skoczył z konia, i uchwyciwszy go za nogi, ciągnął po schodach aż na dół. Siekł naha ką,
a w końcu dobył szabli. Burmistrz odskoczył i uciekał, Popiel za nim i ciął w plecy całą
siłą, i gdyby nie kołtun w włosach, który raz⁸⁸¹ osłabił, byłby mu plecy rozpłatał. Ale i tak
mimo rozciętego kołtuna i przyoǳiewy, dostał znaczny kręty raz w plecy.

Na krzyki burmistrza zbiegli się sąsieǳi i chcieli ratować, ale Trahim (Rusin, czelad-
nik ego) stał u bramy z dobytą szablą i skoro się zbliżali, nacierał koniem, siekąc szablą
w powietrzu, więc aki taki w nogi, ale dali znać na ratusz, a sługa mie ski pochwycił
szablę i spieszył bronić swego burmistrza.

Szlachetnie uroǳony Prokop Głogowski, ów wzmiankowany łęczyczanin, słysząc, co
się ǳie e, skoczył w siodło i co tchu przybiegł przed dom burmistrza, kędy⁸⁸² wśród tłu-
mu ludu Popiel w lazurowe sukni z rusznicą się uwĳał na koniu, śleǳąc burmistrza,
a ruski ego sługa Trahim właśnie szablą nacierał na Adama Serwańskiego, mieszczanina
bieckiego. Głogowski zrozumiawszy rzecz, przyskoczył do Trahima i kro nął go naha -
ką po łbie, aby dał spokó mieszczanom, potem zdążył do Popiela, któremu się właśnie
z drzwi domu składał szablą mie ski sługa. Mieszczanie chcieli wesprzeć sługę, a Popiel
na nich nacierał, potem z rusznicy się składał. Głogowski przybywszy hamował pĳanego
mówiąc: „Nie czyń gwałtu, panie Popiel! Jużeś i tak się dosyć nabroił.” W końcu wziął
go za woǳą⁸⁸³ i z koniem poprowaǳił do gospody Marcina Chanka. Na ratuszu zaś
zaǳwoniono na gwałt.

⁸⁷³ławiczny — ǳiś: ławniczy. [przypis edytorski]
⁸⁷⁴raǳiecki — należący do rady miasta. [przypis edytorski]
⁸⁷⁵czeladź (daw.) — służba. [przypis edytorski]
⁸⁷⁶zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
⁸⁷⁷imać (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
⁸⁷⁸uroǳony — t . szlachcic. [przypis edytorski]
⁸⁷⁹odwieǳiony — z odwieǳionym kurkiem; odbezpieczony. [przypis edytorski]
⁸⁸⁰górka — tu: piętro a. strych. [przypis edytorski]
⁸⁸¹raz — cios. [przypis edytorski]
⁸⁸²kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁸⁸³za woǳą — ǳiś popr.: za woǳe. [przypis edytorski]
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Chanek właśnie nabĳał muszkiet wróciwszy doma z mie sca zbiegowiska i słysząc
ǳwonienie na gwałt. Dostrzegł to Popiel i chciał się do niego do sklepu dostać, ale on
zawarł drzwi i nie wpuścił. Więc Popiel wołał: „Gospodarzu! Nie wychodź! bo albo ty,
albo a zabity padnę.” Więc też gospodarz nie wychoǳił.

Tymczasem się burmistrz schronił do radne izby na ratusz, rozumie ąc, że się tam
spoko nie osieǳieć bęǳie mógł; ra ce poczęli się na radę schoǳić, a pospólstwo całe,
słysząc ǳwonienie, zbiegało się pod ratusz. —

Wiǳąc to pan Zagrobski, nie myśląc wiele, przypadł konno do ratusza wraz z cze-
ladnikiem swym Piotrem Szczerbinem, chłopem z Potoka od Buczacza. Przyłączył się
do nich i Trahim, i tak samotrzeć pyta Zagrobski o burmistrza, nie ta ąc się, iż go chce
zabić, akoż kurek u rusznicy miał założony. Mieszczanie nie odpowiadali na pytanie, więc
on wartogłów⁸⁸⁴ spuścił kurek i strzelił w tłum. Ale Bóg łaskawy zrząǳił, że i emu tylko
na panewce⁸⁸⁵ spaliło, a strzelba nie wypuściła. Pospólstwo go obskoczyło i poczęli proś-
bami hamować. Zamiast odpowieǳi natarł koniem i ciął szablą przez głowę ponad lewe
ucho sławetnego⁸⁸⁶ Pawła Malinowskiego, cyrulika mie skiego. Te chwili ednak rzucili
się mieszczanie, ściągli z konia i powlekli go na ratusz. — Tak samo obu ciurów, Trahima
i Szczerbina, którzy końmi naciera ąc, szablami na mieszczany siekąc i miasto palić gro-
żąc, nadaremnie siebie i pana Zagrobskiego ocalić chcieli. Kiedy porwano Zagrobskiego,
ranny cyrulik wraca ąc doma⁸⁸⁷, zdybu e dobrego zna omego swego Stanisława Charcza,
który mu rzekł z ubolewaniem: „I tobie się też to dostało?” On zaś odrzekł: — „A to
i mnie! Już pó dę dale , nie chcę więce …” W końcu u ęto i pana Popiela, a Głogowski
ako człek spoko ny, odłożywszy broń, udał się za nimi na ratusz w chęci pośredniczenia.

Naza utrz w sobotę po uroczystości Zielonych Świątek zasiadł sąd naumyślnie złożony
z ławicy i rady, w obec wielmożnych, Stogierza podstarościego i Mikoła a Bielskiego pisa-
rza grodu bieckiego, a instigator⁸⁸⁸ mie ski wniósł żałobę przeciwko wielmożnym: Janowi
Popielowi i Janowi Zagrobskiemu, przywódcom zbrodni gwałtu i ranienia, i przeciw-
ko ich współuczestnikom, burmistrz i cyrulik z wielkim płaczem i żalem okazali rany
i opowieǳieli krzywdę.

Sąd groǳko-wó towski zapozwał winnych i zeznali dosłownie, co następu e:
. Honestus⁸⁸⁹ Piotr Szczerbin (?) z Potoka od Buczacza zeznał: „Namówił mnie pan

eden, nie aki Trzaskowski: Po eǳiemy na cesarską — pozwolił król . mć. Wtem nam
sto koni zastąpiło na granicy szląskie — tam, którzy byli bliżsi, do dom się powracali,
a myśmy się skupili i tak w kupie iǳiemy, aby nam nikt krzywdy nie czynił.

. Nobilis Joannes Zagrobski ex pallatinatu płocensi recognovit⁸⁹⁰: Puściłem się był za
wo skiem Lissowskim, co za granicę poszło. Dowieǳiawszy się że się wo sko wrociło,
myśmy się też wrócili nazad. Samiśmy się zaciągnęli i pokupili byli. — Ale wczora Popiel
towarzysz mó tu w mieście wiele złego nazbroił.

) Nobil. Joannes Popiel ex districtu praemysliensi recognovit⁸⁹¹: — Żem a się był z wo -
skiem na cesarską udał — teraz nie estem w zaciągu żadnym, alem go szukał. — A co
się tknie uczynku, powieǳiał: Iż nie pamiętam, bom się był upił.

) Providus Trokim de villa Philipowce, nobilis Iwan Philipowski subditus recognovit⁸⁹²:
— Pan mó mieszka pod Drobobyczą, na Popielach.

Po wysłuchaniu więźniów okazał cyrulik ranę swą i prosił o sprawiedliwość z obu
szlachty i ich pomocników.

⁸⁸⁴wartogłów — gwałtownik. [przypis edytorski]
⁸⁸⁵panewka — w dawne broni palne zagłębienie w tylne części lu, na które sypano proch; skrzesana przez

strzela ącego iskra padała na proch, który zapalał się i przenosił ogień dale , przez zapał (otwór prowaǳący do
lu) do ładunku umieszczonego w lufie, powodu ąc ego odpalenie. Wskutek niedoskonałości technologiczne
dawne broni palne często proch wypalał się na panewce, nie powodu ąc wystrzału. [przypis edytorski]

⁸⁸⁶sławetny — t . mieszczanin. [przypis edytorski]
⁸⁸⁷doma (daw.) — do domu. [przypis edytorski]
⁸⁸⁸instigator (łac.) — prokurator. [przypis edytorski]
⁸⁸⁹honestus (łac.) — dosł. uczciwy; tu określenie mieszczanina. [przypis edytorski]
⁸⁹⁰nobilis Joannes Zagrobski ex pallatinatu płocensi recognovit (łac.) — szlachcic Jan Zagrobski z wo ewóǳtwa

płockiego zeznał. [przypis edytorski]
⁸⁹¹Nobil. Joannes Popiel ex districtu praemysliensi recognovit (łac.) — szlachcic Jan Popiel z okręgu przemyskiego

zeznał. [przypis edytorski]
⁸⁹²Providus Trokim de villa Philipowce, nobilis Iwan Philipowski subditus recognovit (łac.) — roztropny Trokim

z Filipowic, poddany szlachcica Iwana Filipowskiego, zeznał. [przypis edytorski]
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Szlachta z powodów: iż są „viri bonae famae, nobiles, bene possessionati⁸⁹³… ” nie uzna-
wała prawności sądu, odwołu ąc się do grodu i trybunału.

Sąd zaś bacząc⁸⁹⁴ napaść i zbrodnie, nie uważał ich za szlachtę obrońców, ale za włó-
częgi, niszczyciele (depopulatores⁸⁹⁵) o czyzny, z którymi wedle praw na swawolniki⁸⁹⁶ wy-
danych postępować trzeba, mianowicie według statutu toruńskiego. Przesłuchano potem
świadków i przystąpiono do wyroku. Ale tu pokazał się sęk⁸⁹⁷. Mieszczanie ławnicy nie
mogli się zgoǳić z panem podstarościm i pisarzem groǳkim; więc według statutu od-
wołał się sąd do wyroku króla mci — winnych zaś tymczasowo osaǳono w więzieniu
ratusznym. Boć w statucie wyraźnie stoi:… „a gǳie by się perplexitas⁸⁹⁸ aka in objecto
crimine⁸⁹⁹ zna dowała, informac i królewskie dosiąść może, w więzieniu tymczasem sta-
rosta albo urząd groǳki onego zachować ma…”— „każdy taki eo ipso⁹⁰⁰ ma być infamis
i każdemu go wolno po mać i impune⁹⁰¹ zabić, dobra ego ruchome pobrać a na nieru-
chome i sumy pieniężne kaduk⁹⁰² sobie otrzymać, a kto by był bannitem⁹⁰³ a takiego
swawolnika zabił, eo ipso od banic i wolen⁹⁰⁴ bęǳie…”

Informac a ednak królewska nie przychoǳiła, a więźniowie sieǳieli do Bożego Ciała,
aż ich przemoc uwolniła; o czym równie ako infamii zapadłe i dalszych wypadkach
w wó towskie księǳe stoi ak następu e:

Actum in praetorio Biecensi feria  post festum S. Laurentii martyris proxima, A. D.
,  Augusti⁹⁰⁵.

Coram officio composito: Castrensi Capitaneali et Consulari biecensi — videlicet Gene-
rosis: Joanne Stogierz vicecapitaneo et Nicolao Bielski notario castrensi biecensi cum proconsule
sive ejus locum protunc tenente ac consulibus biecens⁹⁰⁶:

Proposuit coram eodem judicio composito instigator officii consul. biec. nomine officialium
totiusque communitatis civitatis biecens. uti in crimine et iǌuria publica; contra Nobilem
Joachimum Popiel de terra praemysliensi ideo⁹⁰⁷:

Iż ten to Joachim Popiel na wzgardę prawa pospolitego i miasta tego, zapomniawszy
win w prawie pospolitym opisanych, na gwałt i swawolą⁹⁰⁸ udawszy się, ma ąc wiado-
mość że brat ego młodszy, szlachetny Jan Popiel o ekscesy przezeń miastu popełnione
w roku blisko przeszłym na ratuszu bieckim z towarzyszem swym Zagrobskim i sługami
i pomocnikami swymi sieǳiał i zatrzymany był, który od granicy śląskie od kupy luǳi
swawolnych, prawem pospolitym pro exulibus et omni praerogativa et libertatibus nobilium
et incolarum regni⁹⁰⁹ deklarowanych, zwrócił się, a do Biecza z drugimi w kupie, w które
było na mnie ze  koni, przy echał i na przedmieściu stanął, a gdy tamta kupa roz echa-
ła się, bo ich do miasta nie chciano w puścić, pozostawszy od te kupy, z wspomienionym
towarzyszem swoim Zagrobskim, wpadłszy do miasta z czelaǳią i pomocnikami swymi,

⁸⁹³viri bonae famae, nobiles, bene possessionati (łac.) — luǳie dobre reputac i, szlachetni i ma ętni. [przypis
edytorski]

⁸⁹⁴baczyć — wiǳieć, dostrzegać. [przypis edytorski]
⁸⁹⁵depopulatores (łac.) — ci, którzy wyludnia ą. [przypis edytorski]
⁸⁹⁶na swawolniki — ǳiś: na swawolników. [przypis edytorski]
⁸⁹⁷sęk — tu: problem. [przypis edytorski]
⁸⁹⁸perplexitas (łac.) — nie asność. [przypis edytorski]
⁸⁹⁹in objecto crimine (łac.) — w obiekcie zbrodni. [przypis edytorski]
⁹⁰⁰eo ipso (łac.) — tym samym. [przypis edytorski]
⁹⁰¹impune (łac.) — bezkarnie. [przypis edytorski]
⁹⁰²kaduk — spadek bezǳieǳiczny i beztestamentowy, bądź prawo ǳieǳiczenia dóbr tego roǳa u. [przypis

edytorski]
⁹⁰³bannitem — ǳiś: banitą. [przypis edytorski]
⁹⁰⁴wolen — ǳiś popr.: wolny. [przypis edytorski]
⁹⁰⁵Actum in praetorio Biecensi feria  post festum S. Laurentii martyris proxima, A. D. ,  Augusti (łac.)

— stało się w ratuszu bieckim,  dnia po święcie św. Wawrzyńca Męczennika,  r.,  sierpnia. [przypis
edytorski]

⁹⁰⁶Coram officio … (łac.) — Przed urzędem wyznaczonym przez dowódcę zamku i burmistrza bieckiego —
czyli ho nym Janem Stogierzem, wicekapitanem, Mikoła em Bielskim, notariuszem zamku w Bieczu, z wice-
burmistrzem lub osobą sprawu ącą ego funkc ę i radnymi bieckimi. [przypis edytorski]

⁹⁰⁷Proposuit coram… — Prokurator zaproponował przed tym samym sądem powołanym z urzędu [przez]
burmistrza bieckiego wyrok w imieniu urzędników i całe społeczności miasta do zastosowania w przestęp-
stwach i szkodach publicznych; przeto przeciw szlachetnemu Joachimowi Popielowi z ziemi przemyskie [przy-
pis edytorski]

⁹⁰⁸swawolą — ǳiś popr. forma B.lp: swawolę. [przypis edytorski]
⁹⁰⁹pro exulibus et omni praerogativa et libertatibus nobilium et incolarum regni (łac.) — za wygnańców i [po-

zbawionych] wszystkich prerogatyw i swobód szlachty i mieszkańców królestwa. [przypis edytorski]
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wiolenc e⁹¹⁰ i strzelania czynił, luǳi poranił i na ratusz z rusznicami i dobytymi bronia-
mi wpadł, do burmistrza w dom, i ego podespektował⁹¹¹, tumult⁹¹² w mieście uczynił,
pokó pospolity zgwałcił. W czym urzędy niże opisane pro informatione⁹¹³ do króla mci
posłali byli ako o tym ten akt szerze świadczy. Zaczem pomieniony Joachim Popiel,
nie czeka ąc przy ścia informac i króla mci, porozumiawszy się z tym to bratem Janem
Popielem w więzieniu na ratuszu sieǳącym, dobrze się na to przygotowawszy i wziąwszy
pomocy od kooperatorów pryncypałów swoich, w kilkaǳiesiąt koni luǳi swawolnych
pomocników i kooperatorów swoich, czasu niedawno przeszłego w roku blisko prze-
szłym w nieszporne goǳiny, gdy proces a w rynku z na świętszym Sakramentem w piątek
w oktawę Bożego Ciała odprawowała się, a luǳie nabożeństwem bawili się⁹¹⁴ i poko em
pospolitym ubezpieczeni byli: — z rusznicami i rozmaitą strzelbą dobrze się na tę wio-
lenc ą nagotowawszy, do miasta wpadł i obstąpiwszy w koło cmentarz i kościół farny,
w którym rada miasta i luǳie pospolici byli, także ratusz w koło obstąpili i obskoczyli,
żadnego człowieka tak z kościoła, ako i z domu do ratusza nie dopuszcza ąc, gwałtem
wrota do ratusza wybili, i temu Janowi Popielowi, bratu swemu, instrumentów⁹¹⁵ do-
dał, żeby się z więzienia z drugimi z którymi sieǳiał [dobył], który wewnątrz z więzienia
wyłamował się, którego edni na ratuszu, druǳy pod ratuszem będący dobywali, i tak
pomienionego Jana Popiela, brata swego, i tego Zagrobskiego, Pietra Serbina i Trahi-
ma gwałtem z więzienia wyłamali, dobyli i wzięli; ratusz, mie sce króla mci i mci pana
starosty, mie sce przywile ów mie skich, także ksiąg szlacheckich ziemskich i groǳkich,
mie sce pospolitym poko em obwarowane, gǳie się sądy mie skie i ziemskie odprawu ą,
naszedł; miasto, radę i pospolitego człowieka oprymował⁹¹⁶ i pokó pospolity zgwałcił.
Po którym popełnieniu uczynku pomieniony Joachim Popiel z bratem swoim Janem Po-
pielem dnia onegda szego w sobotę w ǳień świętego Wawrzyńca na ratusz dobrowolnie
przyszedłszy, przegróżki i odpowieǳi miastu ogniem czynił, i przedtem kilka nieǳiel na
Stanisława Kutalika młodego, syna Andrze a Kutalika, ra ce⁹¹⁷ i mieszczanina bieckiego,
rozumie ąc, że on w Przemyślu był, pilnował i strzegł, i w gospoǳie w Przemyślu komu
inszemu miasto⁹¹⁸ tego Kutalika przyaresztował, i z tym to Janem Popielem pro infame⁹¹⁹
deklarowanym przestawał, konwersował, rady i pomocy mu dodawał, i do tego czasu
przesta e, konwersu e i pomocy doda e, i na to tu z nim przy echał, aby gwałt miastu
uczynił. — Prosi tedy instygator totius communitatis nomine ratione iǌuriae publicae⁹²⁰,
aby urząd przychyla ąc się do statutu toruńskiego i do konstytuc i o swawolnikach i ku-
pach zgromaǳonych uczynionych, et continuando recens crimen ob fugam illorum, unius
ex vinculis: Joannis Popiel, alterius ex civitate: Joachimi Popiel factam⁹²¹, a tego Jana Popiela
do egzekuc i informac i króla mci. dobrym więzieniem opatrzyć rozkazał. — Zachowu-
ąc sobie zdrowe prawo o te dwa ekscesy i wiolenc e przeciwko tym obudwom Janowi
i Joachimowi Popielom i pomocnikom, prout de jure venerit⁹²².

Sąd Joachimowi Popielowi za obrońcę dodał sławetnego Marcina Dutkowicza, a ten
wraz z Joachimem Popielem osobiście stanąwszy, na obronę swą odpowieǳiał:

Pod ten czas, gdy brata mego z więzienia odbito, byłem ranny od Tatarów — o czym
i mć pan Tarło wie — ani o tym excesie brata mego wieǳiałem, a pogotowiu (sic) nie
wiem o żadne infamii ego, i chcę na to przysiąc, i na to iż żadnych przegróżek miastu
nie czyniłem. A w Przemyślu aresztowałem towary mieszczanina przemyślskiego, rozu-

⁹¹⁰wiolencja (z łac.) — akt przemocy. [przypis edytorski]
⁹¹¹podespektować (daw.) — obrazić, pohańbić. [przypis edytorski]
⁹¹²tumult (daw.) — zamieszki. [przypis edytorski]
⁹¹³pro informatione (łac.) — dla informac i. [przypis edytorski]
⁹¹⁴bawić się (daw.) — za mować się. [przypis edytorski]
⁹¹⁵instrumenty — narzęǳia. [przypis edytorski]
⁹¹⁶oprymować (daw.) — gnębić. [przypis edytorski]
⁹¹⁷rajce — ǳiś popr. forma D.lp: ra cy. [przypis edytorski]
⁹¹⁸miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁹¹⁹pro infame (łac.) — za infamisa. [przypis edytorski]
⁹²⁰totius communitatis nomine ratione iǌuriae publicae (łac.) — w imieniu całe społeczności z powodu szkody

publiczne . [przypis edytorski]
⁹²¹et continuando recens crimen ob fugam illorum, unius ex vinculis: Joannis Popiel, alterius ex civitate: Joachimi

Popiel factam (łac.) — i aby kontynuować niedawny zarzut (crimen) ich ucieczki, ednego, Jana Popiela, z więzów
(t . więzienia), a drugiego, Joachima Popiela, z miasta. [przypis edytorski]

⁹²²prout de jure venerit (łac.) — ak to wynika z prawa. [przypis edytorski]
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mie ąc iż mieszczanin biecki, bo mć pan starosta przemyślski⁹²³ powieǳiał: Że to est
mó mieszczanin przemyski, nie biecki, a mieszczanina bieckiego nie tu pozywać trze-
ba, ale tam do Biecza. I choćby mieszczaninem bieckim był, tedy byśmy mu byli gwałtu
żadnego nie uczynili, ale o ten areszt prawem się rozpierali względem szkód naszych, któ-
reśmy odnieśli od mieszczan bieckich, gdy brat mó pomieniony Jan Popiel tu na ratuszu
sieǳiał i wtenczas mu konie i inne rzeczy wzięto.

Koniec końcem sąd zawyrokował, ażeby się Joachim Popiel samosiódm⁹²⁴ odprzysiągł:
— Że nie był w ten czas w Bieczu przy tym, gdy brat ego Jan Popiel z ratusza bieckiego
z więzienia wyłomał się za pomocą sobie daną i wpadnieniem do miasta, i przyczyny ani
pomocy do tego wyłamania z więzienia temu bratu swemu nie dał i nie pomagał, i teraz
o ego infamii nie wieǳiał — Jan zaś Popiel aby więzienie sobie przysto ne zasiadł do
wykonania wyroku . k. mci.

Joachim Popiel odprzysiągł się, ale czy Jan Popiel więzienie zasiadł? O tym księgi
bieckie milczą. — Musiało zaś co do Joachima zachoǳić akieś qui pro quo⁹²⁵, bo Popielów
roǳina była liczną i może aki krewny odbĳał z więzienia, a drugi przysięgał.

II
Inne późnie sze wydarzenie się zapisane w księǳe raǳieckie bieckie pod rokiem 

rzuca światło na losy podobnych ochotników na wyprawę cesarską, a tycząc się właśnie
wspominanego Stanisława Kutalika, którego Joachim Popiel w Przemyślu śleǳił i grabić
chciał, tym barǳie zasługu e na wspomnienie. Rzecz się tak miała:

Stanisław Kutalik poszedł na wo nę i nie było go lat . O ciec ego Jędrze , który mu
wiele dobrego czynił, nie wieǳiał o nim, nawet czy ży e lub zginął? — Roku  umie-
ra nobilis⁹²⁶ Jan Dąbrowski, sługa Opalińskiego, w[o ewo]dy poznańskiego, zostawia ąc
testament, w którym cały ma ątek zapisu e Stanisławowi Dąbrowskiemu, mieszczanino-
wi i ra cy bieckiemu, z zastrzeżeniem ażeby: Stanisławowi Kutalikowi oddał należne 
złp. — Jędrze Kutalik, o ciec, dowieǳiawszy się o tym, przychoǳi i mówi: „,…proszę
cię panie Dąbrowski, iże lat ośmnaście⁹²⁷ syna mego nie masz⁹²⁸, któremu a też wiele
dobrego czynił, co wieǳieć, eśli ży e? Uczyń to, bo mnie to należy po synu moim, bo
na wo nę echał, co wieǳieć, eśli⁹²⁹ ży e. A choćby też i żył i ǳiś przy echał, żadnego
kłopotu mieć nie bęǳiesz za żywota i po śmierci mo e , bo by go p. Bóg skarał dla mnie,
eśliby cię śmiał turbować, bom a wiele czynił dla syna swego…”

Stan. Dąbrowski, ulega ąc namowie, dał mu owe  złp. i wziął zakwitowanie.
Aż tu roku  z eżdża Stanisław Kutalik ako ksiąǳ mans onarz⁹³⁰ i zapozywa Sta-

nisława Dąbrowskiego o owe  złp., doda ąc, iż od czasu pożyczki nie wiǳiał Jana
Dąbrowskiego.

W odpowieǳi mówi zapozwany mięǳy innymi:
„Powieǳiał aktor⁹³¹, iżem go nie wiǳiał i nie słyszał od tego czasu, akom do cuǳe

ziemie⁹³² echał — to było roku . Przypomnię aktorowi, którego wykupił brat mó
z ślęskiego⁹³³ więzienia miasta Wielkiego Głogowa roku , dnia  ma a. Co na to
aktor rzecze? Rozumiem, że się przyzna, choćby nie chciał, bo go wykupił natenczas z sfor
i porucznikiem był, którego szturmem wzięli Szwedowie, co dołożył tego nieboszczyk
w testamencie, bo aktora wykupił…”

Na to odpowiada ksiąǳ Stanisław Kutalik: —
„Zada e mi to, że mnie od Szwedów z więzienia wykupił. To się nie zna ǳie, bom a na

odmianę wyszedł, t . za porucznika szweǳkiego, który był więźniem w wo sku naszym

⁹²³przemyślski — ǳiś popr.: przemyski. [przypis edytorski]
⁹²⁴samosiódm (daw.) — w siedem osób; sam z sześcioma towarzyszami. [przypis edytorski]
⁹²⁵qui pro quo (łac.) — ktoś za kogoś (określenie nieporozumienia co do osoby). [przypis edytorski]
⁹²⁶nobilis (łac.) — szlachcic. [przypis edytorski]
⁹²⁷ośmnaście — ǳiś popr.: osiemnaście. [przypis edytorski]
⁹²⁸nie masz — bezosobowa forma czasownika; ǳiś by powieǳiano: nie ma. [przypis edytorski]
⁹²⁹jeśli — tu: czy. [przypis edytorski]
⁹³⁰mansjonarz — kapłan katolicki niższe rangi, zobowiązany przebywać w określonym mie scu (zwykle przy

parafii, bazylice a. katedrze). [przypis edytorski]
⁹³¹aktor — tu określenie strony procesu. [przypis edytorski]
⁹³²ziemie — ǳiś popr. forma B.lp: ziemi. [przypis edytorski]
⁹³³ślęskiego — ǳiś popr. forma C.lp: śląskiego. [przypis edytorski]
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cesarskim, gdyżem a wyszedłszy oddał rantią⁹³⁴ złp. sto ako zwycza za tego Szweda,
a Szwed w te armacie rotmistrzowi z pułku Jana Frangła (sic), hetmana szweǳkiego
teraźnie szego, za mnie także oddał. O czym dobrze wiadomo p. Kowalskiemu, surro-
gatowi⁹³⁵ wschowskiemu. Żem pisał do nieboszczyka Jana Dąbrowskiego o pieniąǳe,
tego się nie zaprę, aleśmy się z sobą nie wiǳieli; bo on na Krainie wtenczas był z panem
wo ewodą. Gdym potem wyszedł z więzienia, arcyksiążę Leopold⁹³⁶, brat cesarza mci,
podstąpił pod Wielki Głogów, chcąc go rekuperować⁹³⁷, ale nie mógł. Tedy mi potem we
trzy miesiące posłał przez pana Kowalskiego, surrogata schowskiego, talerów⁹³⁸ integros⁹³⁹
trzyǳieści, t . złp. . Ale to nie na wykup ako p. Stan. Dąbrowski pisze; bom a miał
na ten czas pienięǳy kilka set złotych żołdu z górniego Śląska ab anno  secundo⁹⁴⁰ .
Tedy my się z sobą nie wiǳieli, aże w Piotrkowie pod trybunał”.

Szczęsny Morawski

⁹³⁴rantia — prawdop. okup. [przypis edytorski]
⁹³⁵surrogat (daw., z łac.) — zastępca. [przypis edytorski]
⁹³⁶Leopold V Habsburg (ur.–) — młodszy brat cesarza Ferdynanda II Habsburga, arcyksiążę Austrii.

[przypis edytorski]
⁹³⁷rekuperować (daw., z łac.) — oǳyskać. [przypis edytorski]
⁹³⁸taler — właśc. talar, srebrna moneta obiegowa wartości  złotych polskich. [przypis edytorski]
⁹³⁹integros (łac.) — całych, nienaruszonych (częstą praktyką fałszerzy było okrawanie krawęǳi monety w celu

pozyskania kruszcu). [przypis edytorski]
⁹⁴⁰ab anno  secundo (łac.) — od roku . [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dembolecki-pamietniki-o-
lisowczykach
Tekst opracowany na podstawie: Wo ciech Dembołęcki, Pamiętniki o Lissowczykach czyli przewagi Elearów
polskich (r. -), Nakład Wydawnictwa Biblioteki Polskie , Kraków .
Wydawca: Fundac a Wolne Lektury
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury – państwowego
funduszu celowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Jeźǳiec polski, Rembrandt (–), domena publiczna
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Pamiętniki o Lisowczykach czyli przewagi Elearów polskich 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dembolecki-pamietniki-o-lisowczykach
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dembolecki-pamietniki-o-lisowczykach
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/7253/
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

