Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Książę Raǳiwiłł, Panie Kochanku
Rok  był pamiętny dla Nowogródka, w tym roku bowiem był se mik barǳo forsowny: kilka tysięcy szlachty z echało się na wybory pisarza ziemskiego. Po śmierci pana
Tadeusza Dane ki książę wo ewoda wileński prowaǳił pana Re tena, brata owego wielkiego Tadeusza powszechnie w wo ewóǳtwie lubionego; a że zwykle u nas wybory były
ednomyślne, nikomu przez myśl nie przeszło, ażeby ktokolwiek mógł z nim o ten urząd
emulować². Przecież zrobiło się inacze . Przykro było JW.³ Niesiołowskiemu i JW. Jeleńskiemu, ednemu wo ewoǳie, drugiemu kasztelanowi nowogroǳkim, że na mnie szych
wpływów w se mikach ich wo ewóǳtwa nie mieli, i że dla zachowania akie siś powagi,
raǳi nie raǳi, musieli się księciu Raǳiwiłłowi kłaniać. A że Re teny z licznemi⁴ swo emi⁵
kolligatami⁶ re woǳili⁷ w partii Raǳiwiłłowskie , usiłu ąc JW. Niesiołowski ą rozdwoić,
namówił pana Kazimierza Haraburdy⁸, męża roǳone siostry Re tenów, aby oświadczył
się o ten urząd dla siebie: co niemało zgorszenia przyniosło wo ewóǳtwu, okazu ąc szwagrów zawziętych, eden drugiemu szkoǳących. Starali się obu stron przy aciele namówić
pana Haraburdy⁹, ażeby te krzywdy szwagrowi nie robił, kiedy uż tamtego po kilkakrotnie pito zdrowie ako przyszłego pisarza; że on sam z początku nie był mu przeciwnym,
że ta braci niezgoda wszystkich gorszy; a na koniec że nie ma podobieństwa, ażeby przeciw pana Michała się utrzymał¹⁰. Wszelka usilność była daremna; gdy obywatele z echali
się w Nowogródku do klasztoru bernardyńskiego na Porcynkuły¹¹, a mięǳy nimi zna dowali się oba szwagrowie: tam starano się ich po ednać; ale ak zaczął pan Haraburda
wyrzucać szwagrowi, to że go ukrzywǳił w wypłacie posagu, to że prawa nie zna i że
emu przystoi nad kartami sieǳieć, a nie mozolić się nad dokumentami; to że choć pan
Michał zausznikiem nieświeskim, on nie traci naǳiei w swoich nikomu niepodległych
przy aciołach, pan Michał porwał się do szabli i gdyby bernardyni nie byli wyprowaǳili pana Haraburdy, podczas gdy pana Michała reﬂektowała szlachta, refektarz zostałby
skrwawiony. Już tedy nie było podobieństwa ich pogoǳić, a czas se mikowania nadchoǳił, a właśnie wypadła okoliczność, z które JW. wo ewoda nowogroǳki wielką sobie
robił naǳie ę, i która nieomal przyczyniła się do uczynienia twardym pana Haraburdę.
A to był postępek księcia wo ewody wileńskiego z wielmożnym Jozafatem Tryzą strukczaszym nowogroǳkim, który to postępek wielu gorliwych przy aciół Raǳiwiłłowskich
oburzył, z czego zręcznie umiała korzystać partia księciu Raǳiwiłłowi przeciwna. Tryzna
był ubogim, ale ostatnim potomkiem starożytnego domu z Raǳiwiłłowskim nawet sko¹Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego.
[przypis edytorski]
²emulować — rywalizować. [przypis edytorski]
³JW. — skrót od: aśnie wielmożny. [przypis edytorski]
⁴licznemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: licznymi. [przypis
edytorski]
⁵swojemi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoimi. [przypis edytorski]
⁶kolligatami — koligat; krewny a. powinowaty. [przypis edytorski]
⁷rej woǳić — przewoǳić; por. woǳire . [przypis edytorski]
⁸namówił (…) Haraburdy — ǳiś z B.: namówił Haraburdę. [przypis edytorski]
⁹namówić pana Haraburdy — ǳiś z B.: namówić pana Haraburdę. [przypis edytorski]
¹⁰przeciw pana Michała się utrzymał — ǳiś z C.: utrzymał się przeciw panu Michałowi. [przypis edytorski]
¹¹Porcynkuły a. Porcjunkuła — odpust zakonów anciszkańskich i związanych z nimi bernardynów obchoǳony  lipca; od nazwy kościoła w Asyżu będącego kolebką zakonu. [przypis edytorski]
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ligaconego¹². Wszakże to Naliboki Tryznianka w dom Raǳiwiłłowski wniosła, a większa część funduszów klasztoru żurowieckiego była darem Tryzny antenata strukczaszego.
W kantyczkach żurowieckich est o nim wzmianka: Któż nie przyzna, że pan Tryzna, był
mąż świętobliwy etc. Otóż pan strukczaszy prócz summy zastawne na Raǳiwiłłowskim
Kołdyczowie nic nie miał; zastawa była ak może być na tańsza i kto inny mógłby z nie
na szerokie wyleźć ǳieǳictwo; ale pana Tryzny pieniąǳ się nie trzymał: Maciek zrobił,
Maciek z adł, a często więce z adł, ak zrobił. Już to tam i moich parę tysięcy na tamten
świat z sobą zaniósł; ale na ostatnim sąǳie pewnie upominać się nie będę , bo z nim
i beczkę soli z adłem, i więce ak beczkę wina wypiłem. Że on nie miał prócz edynaczki
córki żadnego potomstwa, że na nim dom się kończył, a że panna z urodą i tak dobrego gniazda nie potrzebowała posagu, aby się w dobrem¹³ małżeństwie usadowić, akoż
późnie za barǳo możnego Witebczanina Syrucia, starosty czuchłowskiego wyszła: więc
poniekąd był wymówionym nasz strukczaszy, że się na przyszłość nie oglądał. Pan Tryzna
był luǳki, wesoły, ale czasem popędliwy. Razu ednego, w same żniwa, książę wo ewoda wileński, nie uprzeǳiwszy go, właśnie ak piorun wpadł z licznem¹⁴ myśliwstwem,
aby spolować lasy kołdyczewskie. Pan Tryzna dawał rozporząǳenia podstarościemu, by
żniwiarzy naglił do roboty, i sam się w pole wybierał, kiedy wpadli do eżdżacze księcia,
wymaga ąc, by natychmiast obławę do lasu posłał; a że to byli luǳie prości i nieroztropni, akoś tam cierpko dopominali się u niego, iż go zniecierpliwili. Odmówił im luǳi,
ofuknął ich i miał niby powieǳieć wedle ich relac i: że kto w czasie żniwa polu e, temu
piąte klepki nie dosta e¹⁵. Jak wrócili do eżdżacze, a ich relac a zaczęła biec po szczeblach dworskich, a ciągle rosnąć: ile że pan Mikuć, sekretarz księcia, miał żal do pana
Tryzny z powodu, iż konkuru ąc o ego córkę, w ego domu był traktowany harbuzem,
więc dogaǳa ąc zemście, udał go przed księciem. Książę tak mocno to uczuł, że, ak mnie
twierǳili przytomni, przez kilka Zdrowaś Maryja mowa mu była od ętą, a potem ak zaczął ryczeć, to się lasy kołdyczowskie zatrzęsły, a w niepohamowanym popęǳie rozkazał
natychmiast odebrać posłuszeństwo panu Tryznie¹⁶ i wypęǳić go z ma ątku. To się natychmiast dopełniło, nawet z nieluǳkością, bo aż lęka ąc się o skórę, pan Tryzna uciekł
z tem¹⁷ tylko, co miał na sobie; to eszcze szczęście, że wielmożna strukczaszyna z córką
były wy echały na odpust do Pińska uczcić błogosławionego Bobolę: zgoła że piechotą
gospodarz umknął i aż w okolicy Raców się oparł, a stamtąd dostawszy podwodę, udał
się do Nowogródka, gǳie manifest¹⁸ zaniósł przed grodem, a razem i pozew po księciu
o irrytacy ę¹⁹ kontraktu i ekspulsy ę²⁰.
Kiedy przyszło do sprawy, musiałem attentować od księcia²¹ i przed strukczaszym
samym łzami się zalałem, błaga ąc go, że tak powiem, aby mnie odpuścił, że z obowiązku
muszę o ego krzywdę się starać, bo znałem²² dobrze, że nasza sprawa była nicpotem²³,
ale cóż? Czy się chleb e, tego bronić trzeba. Jakoż pan strukczaszy nie miał mi tego za
złe i gdy się wszystko skończyło, nie przestał mnie zaszczycać swo ą przy aźnią, a może
i podwoił dla mnie szacunku, wiǳąc, ak dla wywiązania się mo emu panu i dobroczyńcy
z własnego przekonania czyniłem oﬁarę. A i przekonaniu umiałem zadość uczynić: bo
przytomny będąc konferenc i poprzeǳa ące kroki prawne, odezwałem się przed wielmożnym Raǳiszewskim, chorążym starodubowskim, a eneralnym księcia plenipotentem, że niewiele mam ufności w prawności²⁴ nasze ; eno on mnie zaraz zwrócił na drogę,
¹²skoligacony — spokrewniony, spowinowacony przez związki małżeńskie członków roǳiny. [przypis edytorski]
¹³dobrem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: dobrym. [przypis edytorski]
¹⁴licznem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: licznym. [przypis edytorski]
¹⁵nie dostawać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
¹⁶odebrać posłuszeństwo panu Tryznie — choǳi o posłuszeństwo chłopów pańszczyźnianych przypisanych do
wyǳierżawionego ma ątku. [przypis edytorski]
¹⁷tem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
¹⁸manifest — tu: skarga na bezprawie przedstawiona w sąǳie groǳkim. [przypis edytorski]
¹⁹irrytacyja — irytac a; tu: pogwałcenie. [przypis edytorski]
²⁰ekspulsyja — ekspuls a; tu: wypęǳenie z ma ątku. [przypis edytorski]
²¹attentować od kogoś — występować w imieniu kogoś w ego sprawie w sąǳie; reprezentować kogoś. [przypis
edytorski]
²²znać — tu: wiǳieć. [przypis edytorski]
²³nicpotem — niewiele warty. [przypis edytorski]
²⁴prawność — tu: zgodność roszczeń z obowiązu ącym prawem. [przypis edytorski]
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mówiąc: „Waszmość pana rzecz attentować i bronić sprawy księcia, a nie e przyganiać,
i na to esteś płatny”. A tem mnie zamknął gębę. Kiedy przyszło do sprawy, nam o to szło,
aby ą wprowaǳić do ziemstwa, bo gród Nowogróǳki był urysdykc ą wo ewody, który
w nim przez swoich subdelegatów sąǳił; a akie takie naǳie e mogliśmy mieć w ziemstwie. Ale nie było sposobu wyrwać ą z grodu, gdyż do niego poszły pozwy powodowe;
a na koniec sprawa ekspulsy na, uczynkowa, w same rzeczy do urysdykc i groǳkie należy; i lubom stawał na tem, że uż została z nasze strony podana illac a²⁵ do trybunału
pro determinatione fori²⁶, nie zważa ąc na to, sąd groǳki kazał sprawę wprowaǳić. Jam
odstąpił, a pan strukczaszy zyskał na księciu Raǳiwille kondemnatę²⁷. Ale cóż?… Cieszył
się kondemnatą nieborak na bruku osaǳony, a książę ak za ął Kołdyczów, tak go trzymał. Na następne kadenc i wiǳąc, że nie ma sposobów utrzymania się w zaprzeczeniu
forum, innego skoku próbowałem. Chcąc zerwać komplet, podałem obmowę na ednego
z członków sądu, zada ąc mu, iż est krewnym strony powodowe . Pokrewieństwo było
dalekie, bo pan Ka etan Uzłowski, sęǳia groǳki, na którego podałem obmowę, miał żonę Ancutównę, a nieboszczka kra czyna Tryznina, macocha strukczaszego, primo voto²⁸
była za Ancutą. Jednak takowa obmowa była dostateczna dla zerwania kompletu, bo pan
sęǳia oświadczył, że ponieważ książę wo ewoda w nim ufności nie ma, a obok tego nie
wypiera się zaszczytu kolligac i emu zarzucone , więc sąǳić nie bęǳie, i ustąpił z swoego mie sca; a że uż kompletu nie było, sprawa poszła w non sunt²⁹ i kadenc a spełzła.
Było trochę krzyku za to na sęǳiego i strukczaszy mu na ustępie wymówił, że dlatego
uchylił się, bo sęǳina chce być na święty Karol w Nieświeżu, ażeby córki produkować³⁰.
Mówiono także, że pan Leon Borowski oﬁarował mu za to szubę rysią w imieniu księcia;
ale pokazało się późnie , że to była potwarz.
Aż tu nadszedł se mik na pisarstwo ziemskie, na który książę wo ewoda wedle zwycza u swego z echał; tem więce , że chciał utrzymać pana Michała Re tena, co był Raǳiwiłłowskim z duszą i ciałem. Z echał książę w kilkanaście po azdów do klasztoru bernardyńskiego, którego był syndykiem, i całkowity swoim dworem za ął, oprócz kilku cel,
w których, ak mogli, cisnęli się zakonnicy. Sam książę stał w celi gwardiana ako na obszernie sze ; ale w nocy kotowi³¹ w nie ledwo przecisnąć się można było; bo oprócz
księcia pokotem leżał pan Michał Re ten, Bukowski szatny i o ciec Iǳi, co był wielkim
egzorcystą; a że książę złych duchów się obawiał, wymówił sobie, aby w celi blisko niego
spał i do tego Nepta, ogromna wyżlica , faworyta księcia. Opowiadał nam pan Re ten,
że przez cały czas se miku oka nie zmrużył, takie okropne było chrapanie księcia, o ca
Iǳiego i Nepty. Szlachta okoliczna, co za księciem piechotą przyszła, spała na ǳieǳińcu klasztornym, na którym stało kilkaǳiesiąt fur z krupami, mąką, słoniną i gorzałką;
ciągle kurzyły się kotły na ǳieǳińcu, a w rzeźni co ǳień dla księcia dwa woły rznięto.
Książę dwa razy na ǳień obiadował; raz ze szlachtą okoliczną z kotła za adał krupnik
i ﬂaki; a potem w refektarzu z obywatelami, których u siebie częstował, albo u akiego
urzędnika, do którego się zaprosił.
Pan Michał, co by rad wiǳiał koniec interesu z Tryzną (bo szlachta tak i na to krzyczała), a sam nie śmiał przed księciem z tem się odezwać; namówił o ca Iǳiego, aby przy
pomyślne okoliczności akoś bąknął księciu, aby się dał przekonać i był sprawiedliwym
dla pana Tryzny. Jakoż się wziął do tego bernardyn i to, co napiszę, est to co do słowa, co
mnie pan Bukowski szatny opowieǳiał ako naoczny świadek. Po odbytych pacierzach,
gdy się wszyscy pokładli i czas nie aki panowało milczenie, książę odezwał się: „O cze
Iǳi, niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus”. „Na wieki wieków; co książę rozkaże?”
— „Czy nie słyszysz Waszeć, ak mo a Nepta warczy; zapewne nieboszczyk Wołodkowicz
mnie nawieǳa”. Na to pan Michał Re ten, przeżegnawszy się: „Co też się marzy wasze
książęce mości? Luǳie się szata ą po korytarzu, a Nepta warczy na nich; uż zaraz ma
²⁵illacja — zastrzeżenie. [przypis edytorski]
²⁶pro determinatione fori — dla wyznaczenia forum (t . tu: odpowiednie instanc i sądowe ). [przypis edytorski]
²⁷kondemnata — wyrok wskazu ący winę, bez żadnych dalszych konsekwenc i karnych. [przypis edytorski]
²⁸primo voto (łac.) — pierwszego nazwiska; z pierwszego małżeństwa. [przypis edytorski]
²⁹non sunt (łac.) — dosł. nie są; choǳi o nieobecność osób (oraz pełnomocników osób), których zeznania
są nieoǳowne dla wy aśnienia sprawy. [przypis edytorski]
³⁰produkować (z łac.; daw.) — wprowaǳać; tu: wprowaǳać w towarzystwo, przedstawiać. [przypis edytorski]
³¹kotowi — ǳiś popr.: kotu. [przypis edytorski]
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być pan Wołodkowicz?” — „Milczałbyś, panie kochanku; że umiesz grać w ancuskie
karty, to uż siebie masz za mędrka. Ja nie do waści mówię, ale do o ca Iǳiego. O cze
Iǳi, wszak prawda, że dusze z czyscu³² wychoǳą, aby krewnych i przy aciół o ratunek
prosić; żeby temu przeczyć, trzeba być księciem biskupem Massalskim albo Marcinem
Lutrem”. „Tak est, JO. książę, bywa to bywa”. „Słyszysz panie Michale?… Aż miło spać
z teologiem, bo i oświeci, i uspokoi. O cze Iǳi, zawsze nieboszczyk Wołodkowicz stoi mi
w oczach; co to był za przy aciel! Żebym go mógł wskrzesić, oddałbym, co mam, a sam
do was na braciszka bym wstąpił. Za życia nieboszczyka księcia na echałem po pĳanemu
pana Piotra Kotwicza i dom mu podpaliłem. Pan Kotwicz na mnie namalował sto tysięcy
pretens i i kazał mi oświadczyć, że eżeli mu ich nie odliczę, to mnie zapozwie. Ja byłem
goły, bo nieboszczyk książę był skąpy, a do tego tak groźny, że raz kazał mi dać pięćǳiesiąt batogów, chociaż uż byłem miecznikiem litewskim i orderowym panem; a akby się
o takim zbytku dowieǳiał, może by mnie był ubił pod batogami. Co tu było robić?…
A mó Wołodkowicz dwa folwarki swo e własne zastawił i zagoǳił Kotwicza — tu słychać było ak książę zaszlochał. — I czy to raz za mnie się poświęci⁉… Kiedyś to mnie,
akby przeczuwał, że niedługo bęǳiem z sobą, powieǳiał: «Książę Karolu, ty dłuże ode
mnie żyć bęǳiesz; ak umrę, pamięta o mo e duszy». Otóż kiedy party a, którą ten łotr
w infule, ten szuler Massalski prowaǳił, podstępem i zdradą porwała Wołodkowicza,
a potem rozstrzelała go tu w Nowogródku, gǳie tego samego wieczora przybyłem, ale
za późno, przysiągłem pomścić ego krwi na głowie niegoǳiwego biskupa i chciałem
ruszyć do Wilna , aby mu sakrę zd ąć na pierwsze sośnie za miastem; a potem po echałbym do Rzymu, przeprosić O ca Świętego. Już szedłem ku Wilnowi, ale na pierwszym
noclegu we śnie pierwszy raz pokazał mi się Wołodkowicz, prosząc mnie za biskupem,
i wyraźnie mi powieǳiał, że ak biskupa powieszę, to mu bęǳie gorze na tamtym świecie. O cze Iǳi, wszak prawda, że on dotąd w czyscu?” — „A któż to przeniknie sądy
boże, książę panie? I sprawiedliwość, i miłosierǳie wielkie u Niego. To tylko wiemy,
że ak się dusza rozstanie z ciałem, Bóg natychmiast ą odsyła do nieba albo do czysca,
albo do piekła, uchowa nas od tego Jego miłosierǳie”. „Już ci Wołodkowicz do piekła
nie poszedł, panie kochanku? Da Boże wam wszystkim zakonnikom być tak gorliwymi
ak on w wierze. On eszcze za życia nieboszczyka księcia trzech popów w Słuczczyźnie
do unii nawrócił, a czwarty, uparty, pod batogami umarł. To było, nim ta przebrzydła
konfederac a słucka i toruńska przywile e wytargowała dla dyssydentów; za które a ako pierwszy senator prowincyi litewskie Panu Bogu nie odpowiem, bo z bronią w ręku
siedem lat temu bluźnierstwu się opierałem. Ale Panu Bogu tak się do czasu podobało,
nie dał nam szczęścia. To, co a, o cze Iǳi, za spoczynek duszy Wołodkowicza robiłem,
to by wystarczyło, aby całkowity czyściec wypróżnić. Grzebałem na Wołoszczyźnie trupy z dżumy poległe własnemi rękami na ego intency ę, a rocznicę ego śmierci suszę.
Wieś dałem dominikanom wołkowyskim, u których groby Wołodkowicza; a co mszy,
egzekwĳów, ałmużn, lamp; to tego i pan Michał Re ten, choć wielki rachmistrz, nie
policzy; a ednak dusza ego nie przesta e mnie nawieǳać. Mo a Nepta tak ego zna, że
ak się zbliży, oǳywa się na niego ak na grubą zwierzynę. O cze Iǳi, da mi na to radę,
a a za to wasz klasztor gdańską dachówką pokry ę”. „Niech Bóg odpłaci wasze książęce
mości ego wspaniałości dla nas; każdy dar est Panu Bogu miły, ale im większa oﬁara,
tem skutecznie sza. Niech książę pan zrobi na intency ę nieboszczyka aką oﬁarę z gniewu; na przykład: niech poda rękę takiemu, co go obraził, a tem na lepie uwolnisz duszę
przy aciela”. „Otóż uż do mnie waszeć mówisz ęzykiem księǳa Kantembrynga, co całe życie u mnie za lada sprawami patronu e. Tamtego tygodnia na lepsza mo a charcica,
Wiatrówka, zdechła z niepilności Grzesia psiarza; kazałem go był zabić w łańcuchy, po
sprawiedliwemu warto było ze skóry go obedrzeć, a ksiąǳ Kantembryng ak zaczął mi
prawić antyfony, a prosić, a straszyć, a kruszyć; a diabli mi nadali, że ktoś mnie wmówił, że on wielki teolog; to choć powieǳiałem: nie odpuszczę, akem Raǳiwiłł, tyle
mi nadokuczał, że puściłem chłopca bezkarnie. Ale przyna mnie dobrze zła ałem księǳa Kantembrynga; on by rad, żeby mnie we własnym domu rozbĳali. To uż i waszeć
tą drogą zachoǳisz? To uż i bernardyni ﬁlutu ą ak ezuity? Tylko tego przed księǳem
Kantembryngiem nie papla : ale szczęście, że u mnie furdynga pusta i na nikogo się nie
³²czyscu — ǳiś popr. forma N.: czyśćca. [przypis edytorski]
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gniewam”. „Ja bym się odezwał z czemś³³, ale nie śmiem”. „Mów śmiało, mów śmiało
o cze Iǳi; wszak na swoim ǳieǳińcu i wióry bĳą, a a u was na gościnie: mnie o waszą
łaskę, nie wam o mo ą dbać; a potem, swemu syndykowi trzeba prawdę mówić”. „Kiedy
mnie książę pan pozwala tyle śmiałości, to niech wasza książęca mość sobie przypomni,
czy kogo nie ukrzywǳił?” — „Ja, panie kochanku, nikogo nie ukrzywǳił; mnie wszyscy
krzywǳą, a a im dla miłości pana Boga odpuszczam. Ja nikogo nie podrapał, chociaż
mnie ta małpa poznańska, ten Kaszuba Sułkowski nazywa w Warszawie niedźwieǳiem
litewskim; ale podrapię ego dobrze, ak do Grodna na se m przy eǳie. Ale to do waszeci, o cze Iǳi nie należy, bo waszeć nie wielkopolski bernardyn. A w Litwie kogo a
ukrzywǳił? Ja pokorny ak ǳiecko, panie kochanku. Ksiąǳ Kantenbryng ciągle mnie
z ambony przymawia, a a się na niego nie krzywię; a pan Leon Borowski mało mi ﬁglów napłatał? A pan Jerzy Białopiotrowicz mało mi się worał w mo e grunta? A pan
ﬁlozof, co tu śpi, Michał Re ten, mało mi niedźwieǳi wybił w Nalibokach i bobrów
wyłowił w Łachnie? A a się nie oǳywam; tylko przed Panem Bogiem czasem zapłaczę.
Na nikogo złości nie mam, na nikogo; mnie wszyscy krzywǳą, a nikogo. O cze Iǳi,
wystrzeliłeś, aleś spudłował. Słucha bernachu, tobie się podobał mó pas, com go miał
wczora na sobie; mówiłeś, że byłby z niego ornat, akiego w Wilnie w zakrystii katedralne nie ma; eżeli mnie dokażesz, że mam na kogo gniew (rozumie się, w Litwie),
to ci go dam; a ak nie dokażesz, to dasz sobie pięćǳiesiąt dyscyplin na intency ę Wołodkowicza”. „Zgoda, książę panie! Pas bęǳie nasz, a a tak i dyscyplinować się będę na
intenc ę nieboszczyka: tylko bo ę się odezwać, bo nuż książę pan się obrazi?” — „Mów
śmiało; nie będę się gniewał, akem Raǳiwiłł”. „Kiedy mnie książę pan ośmielasz, to
powiem, że był zacny obywatel, który przed rokiem wiele nam świadczył. Bywało fury
z ego spichrza idą do klasztoru; a teraz my musimy uǳielać mu z ałmużn, bo z głodu by
umarł; a to dlatego, że książę pan wypęǳić go kazał z zastawy i prawie w edne koszuli
do Nowogródka uciekł. Pozywa się teraz z księciem, a kawałka chleba nie ma pan strukczaszy Tryzna”. Tu mu przerwał książę: „Co ty się wtrącasz klechto w nie swo ą rzecz! Ja
cały ma ątek stracę, a na swo em³⁴ postawię. On, okryty mo emi³⁵ dobroǳie stwy; on,
co prawie darmo Kołdyczów trzymał, odmówił mi luǳi na obławę; sług moich z błotem zmieszał i mnie głupcem nazwał! Albo a, albo on z torbą pó ǳie”. „Już on poszedł
z torbą, książę panie; ale niech wasza książęca mość przypomni sobie, że przyna mnie
dwa razy na ǳień, mówisz Panu Bogu: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”. „Otóż a odtąd wolę pacierza nie mówić, a tak i nie odpuszczę”.
„Ale książę…” „Cicho mnie zaraz! Precz stąd, bernachu! Nie suszyć mi głowy!…”. Tu
milczenie przez chwil kilka nastąpiło; aż dały się słyszeć kroki. „Wszelki duch Pana Boga
chwali!…” — odezwał się książę. „I a go chwalę; to a książę panie; wychoǳę na rozkaz
wasze książęce mości; a to trepki mo e, co z przeproszeniem ego uszów, troszkę hałasu
narobiły”. „Proszę waszeci, panie kochanku, nie odchodź z celi; śpĳ ze mną: bo ak do
mnie przy ǳie Wołodkowicz, bez ciebie, mó księże, zachoru ę z żalu. Ja z tym heretykiem Re tenem, co z upiorów żartu e, sam na sam nie chcę być w nocy; a Bukowski śpi
ak zabity. Kładź się, o cze Iǳi i nie gniewa się. Żeby się przyna mnie Tryzna upokorzył?
Ale tak i z tego nic nie bęǳie”. Potem wedle relac i pana Bukowskiego nastąpiła cichość,
a zaraz potem zwykły koncert księcia, o ca Iǳiego i Nepty. Ale pan Bukowski, co znał
księcia na pamięć, a dobrze życzył panu strukczaszemu, i pan Michał Re ten uż mieli dla
niego dobrą naǳie ę; tylko szło o to, aby pana Tryznę namówić, by akiś krok do księcia
zrobił; co nie było łatwo; bo choć podupadły, znał siebie być magnatów kolligatem i do
naginania się nie był skłonnym. Ale akoś dobrze się nakartowało: bo naza utrz po te
rozmowie, o które pana Tryznę pan Michał Re ten i podobno sam o ciec Iǳi uprzeǳił;
kiedy zagaił se mik JW. Rdułtowski, chorąży nowogroǳki (bo JW. Niezabitowski, podkomorzy, będąc zapozwanym de malo gesto oﬃcio³⁶ przez JW. wo ewodę Niesiołowskiego,
pod procederem takowego gatunku nie mógł urzędowania dopełniać); po zaga eniu zaprosił zwykłym trybem urzędników ziemskich, groǳkich, rycerstwo i szlachtę księstwa
nowogróǳkiego do obierania marszałka se miku. Po całym kościele huknęły głosy: „JO.
³³czemś — daw. forma N. i Msc. lp r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czymś. [przypis edytorski]
³⁴swojem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoim. [przypis edytorski]
³⁵mojemi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: moimi. [przypis edytorski]
³⁶de malo gesto oﬃcio (łac.) — o nieuczciwość w sprawowaniu urzędu. [przypis edytorski]
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księcia wo ewody wileńskiego prosimy na marszałka!”. „Zgoda! Zgoda!” — zaczęła krzyczeć szlachta. Aż tu pan Kazimirz Haraburda, przybliżywszy się do koła: „Nie ma zgody!
Lubo nadto byłbym szczęśliwy przyczynić się moim głosem do zaszczycenia wo ewóǳtwa tak wielkim i świetnym marszałkiem, akim est JO. książę wo ewoda, ale sumiennie
skłonność własną woli prawa poświęcić muszę; a prawo mówi wyraźnie: że obywatel pod
kondemnatą będący żadnego urzędu sprawować nie może”. Na to my wszyscy, słuǳy
i przy aciele księcia, dobyliśmy szabel i bylibyśmy w puch rozbili partię pana wo ewody
nowogroǳkiego; ale pan Jerzy Białopiotrowicz, co był powszechnie szanowany, uprosił
nas, aby pochować szable i ażeby koło rozstrzygnęło zarzut pana Haraburdy. Zaczęliśmy
wołać: „Prosimy pana Haraburdy, aby złożył kondemnatę, aką uzyskał na księciu wo ewoǳie!”. Na to on: „Ja nie otrzymałem kondemnaty i tegom nigdy nie mówił; ale W.
Tryzna, nasz strukczaszy, co w tem kole zasiada, otrzymał ą w groǳie”. Pan Michał Re ten rozgniewany odezwał się do pana Haraburdy: „Jeżeli kondemnata do waćpana należy,
złóż na nią ustępstwo od W. Tryzny, a eżeli ego nie masz, z cuǳą kondemnatą się nie
popisu i milcz!”. „Waćpan sam milcz, kiedy ci ęzyk nie świerzbi! A nie ucz rozumu tych,
co go ma ą tyle ile waćpan! Ja z mo ego mie sca dopraszam się, aby W. chorąży raczył od
pana Tryzny zażądać, aby złożył kondemnatę, aką ma na księciu”. Tu zaczęliśmy wszyscy
krzyczeć: że wniesienie pana Haraburdy nieprawne; bo pan Tryzna sam wie, co emu należy i o swo e upomnieć się potraﬁ. Książę pomięǳy nami stał mocno poruszony i wąsa
do góry nakręcał, aż tu W. Tryzna, który ako strukczaszy w kole zasiadał, a dotąd milczał, powstał i głosem drżącym, w którego dźwięku głęboki żal się okazywał, powieǳiał
te słowa: „Mamci wprawǳie kondemnatę na JO. księciu wo ewoǳie wileńskim i tu onę
składam; krwawo czu ę się być uciśnionym: ale ako obywatel obowiązany estem mo e
prywatne uczucia ustąpić dobru publicznemu; a przekonanym będąc, że nic nie może być
lepszem³⁷ dla naszego wo ewóǳtwa, ak poruczyć przewodnictwo naszego se miku JO.
księciu, który go do pomyślnego kresu doprowaǳi, na boku zostawu ąc mo ą krzywdę
i mimo siebie puszcza ąc, ile uciążliwych przewłok dla mnie wyniknąć może, oświadczam
się, że JO. księcia wo ewodę z otrzymane nad nim kondemnaty kwitu ę”. Książę wo ewoda przybliżył się do koła i tak był rozczulony, że nie mógł więce powieǳieć, tylko:
„Chociaż żal czu ę do W. strukczaszego, ale ten krok ego życzliwości i zaufania będę się
starał wywǳięczyć”. Po całym kościele dały się słyszeć licznie powtarzane okrzyki: „Niech
ży e książę, marszałek se miku! Wiwat Tryzna strukczaszy!”. Książę rozpoczął swo e urzędowanie, ale że uż było koło pierwsze z południa, więc solwował sessy ę do ósme z rana
na ǳień utrze szy, a sam na obiad poszedł do chorążego Rdułtowskiego, gǳie na ǳieǳińcu było mnóstwo stołów pozastawianych i liczna szlachta tam się zebrała. Był i pan
strukczaszy, i przy kielichach zaczęto goǳić go z księciem. Książę powieǳiał: „Ja pana
Józafata kocham; to krew nie woda, panie kochanku; mego praǳiada Tryznianka roǳi.
Odda ę Kołdyczów, a pretens e, akie mieć może za irrytac ę kontraktu, niech przy aciele
rozsąǳą. Ale mam żal do niego osobisty. On moich sług zbeształ i kazał mi powieǳieć,
że mnie piąte klepki nie dosta e. My oba szlachta, zatem niech nas szabla rozprawi i to
natychmiast”. Na próżno się tłumaczył pan Tryzna, że tego nigdy nie mówił, a pan chorąży i pan sęǳia Rewieński perswadowali; musiał pan Tryzna dobyć szabli i bić się zaczęli
w nasze przytomności. Panu Tryznie pękła klinga, tak silnie uderzył po nie książę woewoda; a pan sęǳia pana Tryznę rozbro onego złożył swo ą szablą. Książę odezwał się:
„Mam zupełną satysfakcy ę” i ucałował Tryznę; przeglądał szablę i powieǳiał: „To szabla
mo a, bo a ą krwią mo ą zdobyłem; przyzna panie Józefacie, że umiem się składać”. Potem dawa , pić na zgodę. Książę był w przecudnym humorze. „Panie Michale — mówił
— a bądź spoko ny o pisarią ziemską; a sam eden z mo ą batorówką³⁸ całą party ę wo ewody nowogróǳkiego rozpęǳę”. Książę i pan Tryzna zapisali się na kompromis u pana
Białopiotrowicza i uż tylko se mikiem byliśmy za ęci.
Szlachta ucieszona postępkiem księcia nie mogła do siebie przy ść z radości. Słychać
było, ak mięǳy sobą rozprawiali: „A co, nasz książę czy nie tęgi rębacz? Klingę ak masło
przeciął. A i pan Tryzna przecie gracz; dwanaście świec ło owych od ednego zamachu
ścina, ale kto naszemu księciu da radę?”. Już to trzeba wieǳieć, że pan Tryzna miał sza³⁷lepszem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: lepszym. [przypis edytorski]
³⁸batorówka — szabla. [przypis edytorski]

  Książe Raǳiwiłł Panie Kochanku



blę turecką z miękkiego żelaza, bo bić się nie spoǳiewał; ale na tym po edynku źle nie
wyszedł, bo książę barǳo go polubił i bywało zawsze potem powtarzał, prześladu ąc: że
gdyby nie pan Ignacy Rewieński, byłby mu głowę odciął.
Po obieǳie poszliśmy wszyscy na ǳieǳiniec bernardynów; gǳie lubo wszyscy byliśmy pod dobrą datą, de noviter reperta piliśmy. Już tam była mieszanina, urzędnicy
i szlachta, magnaci i zaścianki byli brat za brat. Książę, napotkawszy akiegoś szlachcica w obdarte czapce, zdarł ą z niego, na swo ą głowę ą włożył, a oddał mu swo ą
aksamitną. Na to hasło zaczęliśmy mieniać mięǳy sobą czapki, a pić; ale tak, że w momencie każdy z nas inną czapkę miał na głowie. Potem książę, dobrze pĳany, zaczął się
rozbierać, beszta ąc szlachtę z dobrego serca. I tak ednemu dał swó pas, mówiąc: „Daru ę ci…³⁹”; drugiemu kontusz: „Masz…⁴⁰”; temu szpinkę⁴¹ brylantową: „Trzyma …⁴²”;
a innemu żupan: „Weź…⁴³”; tak że postał w ha dawerach amarantowych i w koszuli, na
które wisiał ogromny szkaplerz, i tak wlazł na wóz, na którym była kufa⁴⁴ napełniona
winem. On siadł na kuﬁe, a wóz szlachta ciągnęła po ulicach Nowogródka. Wóz co kilka
kroków zatrzymywał się, a kto chciał, kielich lub garnek nastawiał, a książę czop od ku
odtykał i perorował, prosząc szlachtę, by mu dopisała, żeby pana Michała Re tena na pisaryi utrzymać, a nie dać Raǳiwiłła na pastwę nieprzy aciół: „Panie kochanku — mówił
— wiǳicie ten mó szkaplerz; a go w sukcessyi noszę po moich antenatach. Lizde ko,
mó protoplasta, nosił go wprzódy eszcze, nim rewokował Władysław Jagiełło. Sierotka
z nim do Betle em choǳił. Szkaplerz est wielki, bo w nim zaszyta unĳa Litwy z Koroną;
Ja kocham naszych braci koroniarzów, panie kochanku, ale nie ma ak nasza Litwa. Ja
i w Koronie mam kawałek ziemi, ale diabeł by w nie sieǳiał. Tam łatwie o kusznierza⁴⁵ niż o do eżdżacza. Kiedy my niedźwieǳie bĳem, to tam z roz azdem na przepiórki
choǳą, U koroniarzów⁴⁶ susły to gruba zwierzyna. To, panie, ak zaczął mnie prześladować książę biskup wileński, szwagier wo ewody nowogróǳkiego, który się usaǳił teraz
na nas, aby nie pan Michał Re ten, ale pan Kazimirz Haraburda dekreta nam pisał, to
uż z rozpaczy chciałem dla Korony Litwę opuścić i tam intratne opactwo mnie dawano
za to, że wiersze piękne piszę. Już byłem osiadł⁴⁷ na Rusi; ale razu ednego, kiedym się
zaczął modlić panu Jezusowi w Boremlu; on się do mnie odezwał: «Raǳiwille, wraca
na Litwę, bo tu nic nie wskórasz; tu szlachectwo śmierǳące. Ostende patrem patris⁴⁸ to
wielka ﬁlozoﬁa u szlachty tute sze , nie tak ak w nasze Litwie (bo mo a prababka była
Litewka), co od ǳiadów i praǳiadów, każdy na swoim gruncie sieǳi. Wraca tedy na
Litwę i kłania się szlachcie nowogróǳkie ode mnie». A a mu na to, padłszy krzyżem
o ziemię: «Panie! A ak a powrócę na Litwę, kiedy mnie twó biskup prześladu e? A on
mnie: To nie mó biskup, to hulta ; ale on na przeciw ciebie nic nie dokaże. Wraca , Raǳiwille na Litwę, a niech mnie…, eśli ty nie bęǳiesz Raǳiwiłłem po dawnemu, a on
ak był…, tak i bęǳie…⁴⁹». Otóż, panie kochanku, ośmielony obietnicą Pana mo ego, do
was wróciłem i Pan mó nagroǳił mo ą wiarę, bo nigdy nie wątpiłem w Jego słowach⁵⁰;
a moich wierszy odstąpiłem księǳu Naruszewiczowi, bo on krew i czeladka Raǳiwiłłowska, i za mo e wiersze dostał biskupstwo smoleńskie”. A tu szlachta ak zaczęła się
gromaǳić, a nadstawiać uszy, a rozǳiawiać gębę, ba, nie tylko nasza, ale i partii przeciwne ; nawet zaścianki, co same Worończy dotyka ą; można było wiǳieć, że wygrana
nasza i że darmo poszły ekspensa⁵¹ senatorów nowogróǳkich.

³⁹Daruję ci… — w innym wydaniu uzupełnione: „Daru ęć, durniu!”. [przypis edytorski]
⁴⁰Masz… — w innym wydaniu: „Na, świnio!”. [przypis edytorski]
⁴¹szpinkę — ǳiś: spinkę. [przypis edytorski]
⁴²Trzymaj… — w innym wydaniu uzupełnione: „Trzyma , ośle!”. [przypis edytorski]
⁴³Weź… — w innym wydaniu uzupełnione: „Weź, kpie!”. [przypis edytorski]
⁴⁴kufa — beczka. [przypis edytorski]
⁴⁵kusznierza — ǳiś: kuśnierza. [przypis edytorski]
⁴⁶koroniarz — mieszkaniec Korony. [przypis edytorski]
⁴⁷byłem osiadł — daw. forma czasu zaprzeszłego. [przypis edytorski]
⁴⁸Ostende patrem patris (łac.) — pokaż o ca o ca. [przypis edytorski]
⁴⁹niech mnie… (…) bęǳie… — w innym wydaniu uzupełniono: „niech mnie diabli porwą, eśli ty nie
bęǳiesz Raǳiwiłłem po dawnemu, a on ak był kpem, tak i bęǳie kpem”. [przypis edytorski]
⁵⁰nie wątpiłem w Jego słowach — ǳiś z B.: „nie wątpiłem w Jego słowa”. [przypis edytorski]
⁵¹ekspens — wydatek. [przypis edytorski]

  Książe Raǳiwiłł Panie Kochanku



Religia, Szlachcic, Chrystus

Do ǳiewiąte w nocy tłumy assystowały⁵² księciu, pĳąc, hula ąc po ulicach i śpiewaąc; że przy aciele wo ewody nowogróǳkiego bali się, by ich nie podpalono. Ale wszystko
się odbyło porządnie i nikt gwałtu nie doświadczył. Odprowaǳiliśmy księcia zawsze⁵³ na
kuﬁe, ale uż próżne , do klasztoru, gǳie on eszcze na ǳieǳińcu dokazywał: a stanąwszy przy studni, zd ął szkaplerz zrzucił ha dawery i koszulę i kazał się zlać wodą. Czem⁵⁴
wytrzeźwiwszy się⁵⁵, poszedł do celi, gǳie podkurka⁵⁶ z adłszy i z o cem Iǳim pacierze
odmówiwszy, spać się położył; pamiętny, że na ósmą z rana trzeba mu być w kościele.
O same ósme naza utrz zebraliśmy się do se mikowania; a książę, zaprosiwszy wszystkich urzędników ziemskich i groǳkich do koła, zagaił se mik temi⁵⁷ słowy: „JJOO.
JJWW. i WW. nasi wielce mości panowie i kochani bracia! Z rozkazu waszego ob ąwszy
przewodnictwo se miku, w celu wyboru pisarza ziemskiego mam honor was uwiadomić:
dwóch kandydatów est wam podanych. Jeden pan Michał Re ten, szambelan JK. mości,
niegdyś nasz deputat na trybunale litewskim. Drugi pan Kazimirz Haraburda, starosta
wiladymowski. Zatem, panowie bracia, raczcie oświadczyć, którego z nich życzycie sobie
na pisarza ziemskiego”. „Pana Michała Re tena prosimy!” — odezwali się Odyńcowie,
Mickiewicze, Siemiraǳcy, Czeczoty i my wszyscy. — „Zgoda! Zgoda! — odpowieǳiała
szlachta z wielu zaścianków — Pana Re tena prosiemy!” — „Nie ma zgody! — krzyknęli
Jeśmany, Słuszkowie, Kobylińscy — pana Haraburdę prosimy!”. Ale głosy były słabsze.
Nikt z naszych szabli nie dobył, bo książę wszystkich nas zaklął, aby żaden do gwałtu
nie dawał pobudki, chcąc swo e urzędowanie odbyć w na większym porządku. Zatem
powstawszy, książę powieǳiał: „Bywał zwycza w naszem⁵⁸ wo ewóǳtwie unanimitate⁵⁹ wszystko się robiło; ale nemini vox deneganda⁶⁰; zatem zapraszam panów braci do
wotowania⁶¹”. Szlachta zaczęła głosować, ale wkrótce się upewnił pan Haraburda, że niepodobieństwo się utrzymać i że wszystkie zaścianki go zawiodły; więc nie chcąc ob awić
słabości swo e partii, przybliżył się do koła i zabrał głos; w którym oświadczył, iż nie
chcąc nikomu być na przeszkoǳie, odstępu e. I zaraz wyszedł z kościoła i wy echał na
wieś; nie bez żalu na JW. wo ewodę nowogróǳkiego, iż go zaryzykował. Ale wkrótce
potem tenże wo ewoda instrumentował⁶² go sęǳią groǳkim — lepszy ryǳ ak nic —
i tem go ukoił; a pan Michał Re ten został pisarzem ziemskim.
Jeszcze sześć dni niby trwał se mik; ale w istocie uż była tylko hulanka. Jednak i ta
hulanka nie była bez pożytku; więce albowiem trzyǳiestu spraw, za namową szczególnie
księcia wo ewody poszło pod sądy kompromisarskie; a były niektóre zadawnione i barǳo
zawzięte. Większe części superarbitrem był pan Jerzy Białopiotrowicz, istotny pacyﬁkator
wo ewóǳtwa.

⁵²assystować — ǳiś: asystować. [przypis edytorski]
⁵³zawsze — tu: ciągle. [przypis edytorski]
⁵⁴Czem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁵⁵czem wytrzeźwiwszy się — ǳięki czemu wytrzeźwiwszy się. [przypis edytorski]
⁵⁶podkurek — posiłek przed snem, po kolac i. [przypis edytorski]
⁵⁷temi — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tymi. [przypis edytorski]
⁵⁸naszem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: naszym. [przypis edytorski]
⁵⁹unanimitate (łac.) — ednogłośnie. [przypis edytorski]
⁶⁰nemini vox deneganda (łac.) — nikomu nie należy odmawiać głosu. [przypis edytorski]
⁶¹wotowanie — głosowanie. [przypis edytorski]
⁶²instrumentować — mianować. [przypis edytorski]
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