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HENRYK RZEWUSKI
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Pan Borowski
Pisałem o banǳie albeńskie , a mało kto wie, co znaczyła ta banda, do które tak się
starano należeć, iż każdy miał sobie za wielki zaszczyt być e członkiem. Książę Karol
Raǳiwiłł, będąc eszcze miecznikiem litewskim, utworzył ą w Albie, domu wie skim
z ogrodem pod Nieświeżem. Pan Piszczało, niegdyś księcia nauczyciel, traﬁa ąc w myśl
ego, przepisy te bandy ułożył. Patenta podpisywał książę ako naczelnik towarzystwa,
którego kanclerzem do śmierci był pan Ignacy Wołodkowicz, a sekretarzem pan Michał
Re ten. Każdy członek w listach podpisywał się „Raǳiwiłłowski przy aciel” a książę go
nazywał „panie kochanku”. Że zaś zawsze ze swoimi albeńczykami obcował, to nazywanie „panie kochanku”, zamieniło się u niego w przysłowie, które ustawicznie powtarzał.
Mundur albeńczyków był barwy Raǳiwiłłowskie : kontusz słomianego koloru, żupan
błękitny, pas umyślnie na to w Słucku robiony, srebrny w orły czarne z trąbkami, spinka
z emalii błękitne , na które z brylancików była cya z trzech liter: K. X. R². W tym
mundurze trzeba było choǳić w Nieświeżu: a gdyby kto, nie ma ąc patentu, ważył się
gǳiekolwiek ten mundur wǳiać na siebie, mógł być pewien, że zostanie zmuszony go
zrzucić. I tak pan Skirmunt, co był księcia komissarzem³ na księstwie birżańskiem, nie
będąc do tego upoważnionym, ale zaufany w stopniu, który trzymał mięǳy sługami⁴
księcia, pokazał się raz w tym mundurze na licznem⁵ zgromaǳeniu u pana Burby, cześnika rosieńskiego, a rządcy eneralnego ekonomii szawelskie . Ale na swo e nieszczęście,
znalazł tam dwóch prawǳiwych albeńczyków: pana Bonifacego Sołohuba, koniuszego
nowogróǳkiego, i pana Jana Wierze skiego, re enta sądów zadwornych. Ci na niego napadli, mundur zdarli i eszcze samego wyszturchali, lubo⁶ to było w uczciwym domu.
Pan Skirmunt o to się żalił przed księciem; ale książę, nie tylko że przyznał słuszność
panom Sołohubowi i Wierze skiemu, ale nawet oddalił pana Skirmunta: bo sam ściśle
przestrzegał ustaw zgromaǳenia, którego był twórcą.
Żeby być przypuszczonym do tego grona, trzeba było być szlachcicem karmazynowym
i osiadłym, tęgim do korda, ǳielnym do konia choćby na ǳikszego, w sztuce łowieckie
doświadczonym i niepospolite odwagi. Książę nie mógł nikogo patentować, eno za wstawieniem się dwóch części całego towarzystwa. Obowiązki patentowanych były: stawić się
na każde wezwanie księcia konno i w całym rynsztunku, iść z nim, gǳie ich poprowaǳi,
a nie zważa ąc na żadne niebezpieczeństwo, w każdym wypadku łba nadstawić za honor
Na świętsze Panny, księcia wo ewody, swó własny i każdego z członków towarzystwa.
Były rozmaite przepisy dla te szkoły prawǳiwie bohaterskie : w rzęǳie innych ten, że
dwa albeńczycy ma ący mięǳy sobą za ście nie mogli się ciągać po urysdykcy ach, ale
powinni byli rzecz kończyć u siebie, zda ąc się na ednego z kolegów, który w pewnych
okolicznościach miał właǳę dozwolić im nawet rozprawy na szable, eśliby innego nie
było sposobu do zgody. Z tego powodu zdarzył się zabawny wypadek w Nieświeżu, który
szczególnie okazał dobroć księcia.
¹Pa i ki o i — pierwotny tytuł brzmiał: Pa i ki Pana w r na o i
nika arnawski o.
[przypis edytorski]
— Karol Książę Raǳiwiłł (X od daw. przy ęte pisowni). [przypis edytorski]
²
³ko issar — ǳiś: komisarz. [przypis edytorski]
⁴ a an w s o ni k r r
a — ma ąc ufność w pozyc ę, aką za mował. [przypis edytorski]
⁵ i n — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: licznym. [przypis edytorski]
⁶ o (daw.) — choć. [przypis edytorski]

Razu ednego z echało się kilku Raǳiwiłłowskich przy aciół w Samuelowie u JW.
Mikoła a Morawskiego, enerała wo sk litewskich. Mięǳy nimi był pan Leon Borowski,
od śmierci pana Wołodkowicza na poufalszy domownik księcia, i pan Bonifacy Sołohub,
co to kiedyś pana Skirmunta wyszturchał. Pan Bonifacy strzelał nic potem, bo miał wzrok
krótki; ale z oszczepem na niedźwieǳia żwawo choǳił, bo był silny i nieustraszony. Miał
on strzelbę dwururną hiszpańską, nad aką lepsze u samego księcia nie było, i zawsze
z sobą ą woził. Pan Leon, co naǳwycza ne miał oko, chciał e koniecznie dostać i różne
mu proponował fac endy. Oﬁarował za nią cztery konie siwopstrokate, którymi przy echał
do Samuelowa; ale i to było na próżno, bo lubo pan Bonifacy do nich dość się palił, był
twardy i ciągle go zbywał, powtarza ąc: „Pręǳe się ze skórą niż z dubeltówką rozstanę”.
„Na co ci się ona zda, kiedy ty strzelać nie umiesz?” — „Czy umiem, czy nie umiem, to
nie two a rzecz; a strzelby nie dam”. „A uż ci kto ma strzelbę, powinien okazać, że ona
mu się zda na coś”. „To szczęście, że ty nie esteś łowczym wielkim litewskim, bo twó
zarzut mógłby mnie obchoǳić; ale wiem, że może strzelam tak dobrze ak ty”. „Możesz
tego dać dowód; niedaleko dworu est knie a niewielka, ale dobra; obrzućmy ą siecią,
mam sforę gończych z sobą, od których lepszych i w Nieświeżu nie zna ǳiesz, a cała
psiarnia JW. enerała est na two e usługi: on obławy nam nie odmówi ani do eżdżaczów.
Pó dźmy więc ze świtem do kniei, prócz ciebie nikt strzelać nie bęǳie. Jeżeli wyniesiesz
zwierza, a ci oddam mo e cztery konie; a eżeli skwasisz polowanie, pożegna się z swo ą
strzelbą”. „Zgoda, ale zróbmy układ na piśmie i wręczmy go JW. enerałowi; bo ak ubĳę
zwierza, to ty żarcikami gotów mnie zbyć: wszak my się nie od dnia wczora szego znamy”.
„Pisz, co ci się podoba, a wszystko podpiszę, bo wiem, że ubĳesz zwierza, ak ci na nosie
chyba sięǳie⁷”.
Wziął tedy pióro i papier pan Bonifacy, i napisał transakcy ą formalną, mocą które
pan Leon Borowski, komornik słonimski, obowiązywał się oddać panu Sołohubowi, koniuszemu nowogróǳkiemu, cztery konie siwopstrokate wraz z uprzężą, eśliby ten na polowaniu warunkami określonem⁸ w przeciągu trzech goǳin ubił zwierza; w przeciwnym
zaś przypadku strzelba dwururna pan Sołohuba, z napisem
⁹,
złożona w ręce JW. Mikoła a Morawskiego enerała litewskiego uproszonego za egzekutora dobrowolne te umowy, miała prze ść na własność pana Borowskiego. Transakcy a
podpisana została przez obie strony i pieczętarzy; a JW. enerał natychmiast wszelkie
przygotowania rozporząǳił.
Cały ǳień pan Leon napastował pana Bonifacego żarcikami, ale pan Bonifacy fantazyi
nie tracił i powtarzał: „Obaczymy, kto wygra zakład”. Naza utrz przed piątą eszcze wszyscy
uż byli w kniei samuelowskie zwane Koski. Po nie akim czasie, wprzód nim psy głos
dały, usłyszano strzał. Wszystkich to mocno zaǳiwiło. Aż tu pan Bonifacy wydobywa się
z gęstwiny, ciągnąc za ogon ednego z psów pana Leona, którego dopiero przestrzelił,
i oǳywa się: „Proszę o konie; ubiłem zwierza!” — „Jak to! — powieǳiał pan Leon — ty
za psa mnie zapłacisz, a pokaż za ąca, eśli chcesz, aby konie były two e”. „Przeczyta opis,
panie bracie, tam o za ącu nie masz wzmianki tylko o zwierzu; a spoǳiewam się, że pies
zwierzę”. „Do kogo innego waćpan idź ze swo emi¹⁰ krotoﬁlami, a a pana enerała proszę
o strzelbę”. Pan enerał na to: „Odczytamy w domu opis; a gdy strony mnie poruczyły
onego dopełnienie, do niego stosować się muszę”.
Wrócili wszyscy do domu, pan Leon nie posiada ąc się ze złości, a pan Bonifacy za
boki trzyma ąc się od śmiechu. Przybywszy do domu, pan enerał włożył okulary, przeczytał transakcy ą i powieǳiał: „Nie masz wyrażonego roǳa u zwierza, co miał być ubity;
zatem wedle opisu w istocie pan Bonifacy wygrał zakład”. „Ja na to nigdy nie przystanę
— odezwał się pan Leon — odwołu ę się do sumienia wszystkich myśliwych, czy pies
może uchoǳić za zwierzę?” — „A użci nie ryba — rzekł pan Bonifacy — pożegna
się z końmi, panie Leonie, a nadal w opisach twoich lepie się pilnu ”. „Ty moich koni
nie dotkniesz, a strzelba mo ą bęǳie, chyba pana Boga nie masz na świecie. Jeżeli pan
enerał z mo e własności mnie wyzu e, mamy urysdykcy e, do nich się udam po spra⁷si i — ǳiś popr. forma: siąǳie. [przypis edytorski]
⁸okr on — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników i imiesłowów przym. r.n.; ǳiś tożsama z r.m.:
określonym. [przypis edytorski]
⁹ i o as o o — w innym wydaniu: „Segalas London”. [przypis edytorski]
¹⁰swo i — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoimi. [przypis edytorski]
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wiedliwość; pręǳe cały ma ątek stracę, niż pozwolę, aby mię błazeństwem gnębiono”.
„Nie strasz mnie ziemstwem ni grodem, bo my obadwa albeńczyki, musimy mięǳy sobą
wszelkie zatargi kończyć. Ja na żadne two e pozwy nie stanę, błaźnić się nie chcę: który
z naszych niech nas sąǳi, a na każdego przysta ę; na właściwie , by gospodarz stanowił”. „Z przeproszeniem JW. enerała, ak się na niego zapiszę, to zasłużę, by mi szarą
gęś przypięto. Pan enerał przed wprowaǳeniem sprawy uż waćpanu słuszność przyznał:
pięknie bym wskórał w ego sąǳie”. A pan enerał: „Ja się nie ubiegam, bym wasze spory
rozstrzygał; zapiszcie się na kogo chcecie, a a zatrzymu ę konie i strzelbę u siebie i temu
oddam, komu e dekret kompromissarski¹¹ przysąǳi”. „Przysta ę na to — odpowieǳiał
pan Bonifacy — piszę się, na kogo zechce pan Leon, byle na albeńczyka. Uważa cie
panowie mo ą powolność; wygrawszy sprawę podda ę ą pod sąd: bo wedle opisu rzecz
skończona i mam niezaprzeczone prawo do koni ak i do strzelby”. „To waćpan tak sobie
tłumaczysz interes; ale obaczymy, co inni powieǳą. Jeżeli ci, co psy bĳą, ma ą się nazywać myśliwymi, to mo e konie przepadną”. „Ja o waćpana przycinki nie sto ę. Całe życie
przywykłeś z drugich żartować, to waćpanu teraz nieznośnie, że z samego zażartowano.
Ale tu iǳie o roztrzygnienie¹² rzeczy, kto ma nas sąǳić”. „Ja na samego księcia wo ewodę się zda ę”. „Zgoda, niech naczelnik nas sąǳi. JW. enerał miał ǳiś do Nieświeża
echać, edźmy z nim i tam kończmy; JW. enerał nie zapomni zawieźć z sobą naszego
opisu. A patrz, panie Leonie, ak sprawa ze mną łatwa: że uż ty spieszony, oﬁaru ę ci
mie sce na mo e bryczce”. „Nie doczekasz nigdy, abym z two e łaski miał korzystać;
wolę iść piechotą niż sieǳieć na waćpana powozie. Ja choć lubię żartować, ale bez cuǳe krzywdy, a waćpan po mo ą własność sięgasz. Wstyǳiłbyś się z taką sprawą przed
księciem występować; śmiechu tylko z siebie narobisz. Trzyma uż nareszcie strzelbę,
ale dla Boga, odczep się od moich koni”. „O! Prawda, aki waćpan mądry, tylko że nie
wmówisz we mnie, bym odstąpił od mo ego; sam się wstyǳić bęǳiesz w Nieświeżu za
swó upór i że będąc komornikiem dałeś się złapać w opisie przez takiego, co nigdy nie
był w palestrze. A kiedy nie przy mu esz mo e grzeczności, mnie sza i mnie z tem¹³, że
wolisz iść piechotą niż obok mnie sieǳieć”.
Pan Leon nic nie odpowieǳiał; a wiǳąc, że wszyscy w tym interesie sprzy ali panu
Bonifacemu, tak się rozzłościł, że od nikogo mie sca przy ąć nie chciał w powozie, choć
mu e każdy uprze mie oﬁarował, ale u arendarza furę na ął i sam eden puścił się do
Nieświeża. Z echawszy się w Nieświeżu, opowieǳiały strony interes księciu wo ewoǳie,
prosząc go, by chciał zostać superarbitrem. Na to książę: „Dobrze, pode mu ę się tego:
edźcież więc do Nowogródka i wraca cie z przyznaną inskrypcy ą”. Zaczęto ą pisać: pan
Leon chciał koniecznie, by w nie domieszczono, że książę wo ewoda wileński bęǳie sąǳił rzecz wypływa ącą z komplanacyi w Samuelowie zawarte , tłumacząc wyrazy wedle
ich znaczenia powszechnie przy ętego; ale pan Bonifacy temu się oparł, sprawiedliwie
wnosząc, że takie informac e w inskrypcyi byłyby pewną nauką ubocznie księciu daną,
przeciwną delikatności winne tak wielkiemu mężowi; i kiedy książę pode mu e się sąǳić sprawę, to nie może być ak tylko sęǳią bezwarunkowym i strony wszelką ufność
powinny w nim położyć. Dał się przekonać pan Leon, bo w tem ednomyślnie wszyscy
przytomni przyznali słuszność panu Bonifacemu. Po echali więc z inskrypcy ą do Nowogródka, ale każdy osobno; bo pan Leon tak był roz ątrzony na pana Bonifacego, że
mówić z nim nie chciał, a cóż dopiero obok niego w po eźǳie sieǳieć. Po echali więc,
przyznali inskrypcy ą przed grodem i naza utrz wrócili do Nieświeża z wszelką gotowością. Książę zapisał akt sądu kompromisarskiego i kazał sprawę wprowaǳić. A że był
biegłym w sądownictwie, pomiarkował, iż strony będąc na siebie barǳo zawzięte, nie
mogłyby tłumaczyć swo e rzeczy bez wza emnych lez i¹⁴, po których ako luǳie odważni i zuchwali skończyliby na gorszem¹⁵; gdy przy tem¹⁶ obadwa¹⁷ byli mu miłymi i gdy
zawsze mięǳy swoimi albeńczykami ile możności edność chciał utrzymać, nie pozwolił
¹¹ko ro issarski — kompromisarski; ustanawia ący kompromis. [przypis edytorski]
¹²ro r ni ni — ǳiś: rozstrzygnięcie. [przypis edytorski]
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
¹³
¹⁴ a — obraza. [przypis edytorski]
¹⁵ ors
— daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: gorszym. [przypis edytorski]
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
¹⁶
¹⁷o a wa — ǳiś popr.: obydwa . [przypis edytorski]
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żadnemu z nich ani słowa wyrzec przed ogłoszeniem dekretu i naznaczył kary po dwieście złotych na rzecz boniatrów nowogróǳkich za każde odezwanie się tak edne , ako
i drugie strony. Z tego powodu obligował mnie pan Leon, abym od niego stawał. Pana Bonifacego obrońcą był Jerzy Płaskowicki, okolniczy smoleński, eden z albeńczyków
szczególnie szacowanych od księcia. On to w czasie bezkrólewia, zastępu ąc mie sce reenta aktowego w Nowogródku, przy ął przeszło sześćǳiesiąt manifestów od obywateli
żalących się na konfederacy ą eneralną, lubo ta konfederacy a pod karą a i i a ionis
a o nia a i ia zabroniła kancelariom przy mować wszelkich manifestów przeciw e
czynnościom. Za to został uwięziony i przez moskiewską komendę prowaǳony Bóg wie
dokąd; ale szczęściem, nie dochoǳąc do Świerznia, pan Aleksander Odyniec napadł na
komendę, rozsypał ą i uwolnił pana Płaskowickiego, który kilka lat po Prusiech musiał
się tułać. Dopiero konfederacy a radomska zd ęła dekret a i i a ionis i banic i na niego
przez kaptur nowogróǳki ferowany; a dla większego dowodu, iż mu się a i i as wróciła,
król Stanisław dał mu przywile na okolnictwo smoleńskie.
Każda strona na żądanie samego księcia dodała mu po ednym arbitrze,
o on
s a i a. Od pana Leona zasiadł pan Michał Re ten, pisarz ziemski nowogróǳki; a pan
Bonifacy uprosił pana Józefa Raǳiszewskiego, chorążego starodubowskiego. Wprowaǳenie sprawy, indukta, repliki, wysłuchanie świadków trwały dni dwa, po których upłynieniu książę ogłosił dekret przysąǳa ący cztery konie panu Bonifacemu Sołohubowi;
a stosu ąc się do konstytucyi  roku, za sprzeciwienie się pana Leona Borowskiego
dobrowolnemu opisowi, nakazał mu zapłacić grzywien około dwóchset złotych na rzecz
pana Bonifacego, z których potrącił ośmǳiesiąt złotych na boniﬁkatę szkody ego poniesione w psie gończym, zastrzelonym przez pana Sołohuba.
Pan Leon, gdy czytano dekret, pobladł, wargi mu się trzęsły i nie poǳiękowawszy
księciu, w niepohamowanym gniewie natychmiast wy echał z Nieświeża. Przybywszy do
Niehoreły, dóbr, które z łaski księcia za bezcen trzymał, napisał list do księcia pełen wymówek, wyrzuca ąc mu niesprawiedliwość i odsyła ąc mundur albeński z oświadczeniem,
że uż do tego towarzystwa należeć przesta e, nie chcąc mieć dłuże nad sobą naczelnika tak parc alnego w sąǳeniu. Dodał przy tem¹⁸, że nieprawemu wyrokowi nigdy nie
ulegnie; że ako wolny szlachcic bęǳie szukał sprawiedliwości po sadach szlacheckich,
nie zna du ąc e w kaprysach pańskich, i inne dotkliwe rzeczy. Książę gdy odebrał list,
głośno kazał go odczytać. Myśmy potruchleli na taką zapamiętałość pana Leona względem swo ego dobroczyńcy. Ale książę zamiast co by się miał obruszyć, zaczął się śmiać
do rozpuku, mówiąc: „Panie kochanku, coś pan Leon barǳo się rozchimerował; ednak
akoś się da przeprosić”.
Tu nie koniec. Pan Leon, wyraźnie akby do niego coś przystąpiło, zaczął ciągać księcia po sądach, usiłu ąc wszęǳie zwalić kompromissarski dekret, a wszęǳie przegrawszy,
podał na księcia prośbę do Rady Nieusta ące . Dopiero książę się obraził; bo te urysdykcyi nienawiǳił i opierał się, co miał siły, e ustanowieniu: był albowiem przekonany, że
ona est niezgodną z wolnością obywatelską, z niezawisłością właǳ sądowniczych i z powagą se mów. Istotnie, akaż może być uǳielność se mowa w tworzeniu praw, skoro
est magistratura tłumacząca też same prawa? Pan Leon nic zgoła nie wskórał: bo Rada
Nieusta ąca odmówiła mu uchylenia dekretu, tem¹⁹ więce , że wówczas e marszałkiem
był JW. Jelski, podkomorzy smoleński, mąż światły i zna ący, że w naroǳie żadna właǳa nie est w prawie naruszyć świętości kompromissu; a książę do na wyższego stopnia
obrażony zaawizował pana Leona o wykupno Niehoreły i złożywszy summę przed aktami, odebrał na siebie ma ątek więce rocznego dochodu przynoszący, niżeli wynosiła
cała kwota zastawą na nim oparta. Nadto eszcze się odgrażał, że na tem nie poprzestanie i kilkakrotnie prawie co ǳień przed nami powtarzał: „Panie kochanku, nie mam ani
przy aciół, ani sług wiernych. Pan Leon mnie ukrzywǳił, a nikt się za mną nie u mu e.
Biada temu, kto przy aciół przeży e. Gdyby żył Zawisza lub Wazgird, lub Bohuszewicz,
dawno by pan Borowski poznał, co to est Raǳiwiłła krzywǳić; a cóż dopiero gdyby
Ignacy Wołodkowicz z martwych powstał! Wszyscy albeńczycy mo e folwarki za bezcen
trzyma ą; słuǳy się panoszą i to całe ich przywiązanie”. Te słowa wnętrzności nam prze¹⁸
¹⁹

— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
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szywały akby nożem, bośmy i pana Leona szczerze kochali pomimo ego ǳiwactw. On
będąc w na większych względach u księcia, nie tylko że żadnemu z nas nie był na przeszkoǳie, ale owszem każdemu pomagał, za każdym mówił i prosił, tylko za sobą nigdy.
Z drugie strony nasze obowiązki dla księcia były święte: my chleb ego edli, i smaczny;
i gdyby pan Leon nie przeprosił księcia, raǳi nieraǳi, musielibyśmy się z nim rozprawić;
bo sławy swego pana od napaści bronić trzeba. Przy aciele tedy i słuǳy księcia, zrobiliśmy mięǳy sobą akby aki se m, aby akoś tak rzeczy pogoǳić, żeby nie mieć sobie nic
do wyrzucenia ani względem przywiązania i wǳięczności dla naszego księcia, ani względem przy aźni, którąśmy dochowywali panu Leonowi. A że pan Jerzy Płaskowicki był
mięǳy nami mężem wielkiego zdania, edynym do rady, szanowanym przez wszystkich
i ma ącym wielką wziętość u samego pana Leona, uprosiliśmy go, by się do niego udał
i wmówił mu, aby się upokorzył przed księciem, ak sama słuszność tego wymagała po
nim, a nie czekał, aż my, pomimo że go kochamy, zmuszeni zostaniem, chociaż z boleścią serca, zadość uczynić nasze powinności, ak tego bywały przykłady: bo książę lubo
z uniesienia wyrzucał nam, żeśmy na ego sławę byli obo ętni, w duchu dobrze wieǳiał,
że nie tak rzeczy się miały, i niedawno był odebrał dowód, ile ego przy aciele i słuǳy byli
do niego przywiązani. Kiedy książę Michał Raǳiwiłł, wówczas kasztelan wileński, ma ąc
sprawę z księciem wo ewodą, sprowaǳił był na niego aż z Poznania sławnego mecenasa
pana Raczyńskiego, co go dobrze w Wilnie pamięta ą, bo choǳił po niemiecku z ogromną upudrowaną yzurą i z kolczykiem przy lewem²⁰ uchu; to gdy on mecenas przeciw
naszemu księciu w indukcie wystąpił z lez ami w przytomności kilku albeńczyków, ci to
na pozór obo ętnie przy ęli, ale dwóch dni nie upłynęło, kiedy książę kasztelan z panem
Raczyńskim wy echali na kawę do Pohulanki, gǳie uż trybunalska urysdykcy a nie dochoǳiła, pan Paweł Uzłowski i pan Bazyli Czeczot, oba albeńczyki i nowogróǳianie,
z kilku sługami księcia wo ewody tam wpadli i w obliczu księcia kasztelana ego umocowanemu po niemieckich pludrach²¹ porządną dali pamiątkę. Książę kasztelan tak się
przeląkł, by i emu samemu się nie dostało, że w Wilnie parę nieǳiel obłożnie chorował;
a pan Raczyński, wylizawszy się, po cichu, że go świat nie wiǳiał, wrócił do Wielkopolski ze swo em²² nadspoǳianem²³ honorarium. Książę wo ewoda umiał ocenić dowód
poświęcenia, ale był nieco markotny, iż z ego powodu chybiło się gościnności na Litwie
względem brata Wielkopolanina i to wymawiał; a pan Bazyli Czeczot eszcze nas wszystkich i samego księcia rozśmieszył, tłumacząc się, że wedle praw naszych in o o i i²⁴
każdy powinien być karany. Kiedy więc nie oglądano się na JO. księcia kasztelana, wysokiego senatora i imiennika naszego księcia, czegóż by się nadal mógł spoǳiewać pan
Leon? Jednak widać było po księciu, że w duchu taki tęsknił za panem Leonem; bo choć
się na niego odgraża, bywało, póki trzeźwy, ak się podochoci, przez zapomnienie często
go wspomina w dobry sposób, a wyspawszy się, znowu się odgraża.
Pan Jerzy znalazł pana Leona w Słonimiu, gǳie on był komornikiem, i zastał go ledwo nie w czarne melancholii. „Patrz, panie okolniczy — powieǳiał mu, przywitawszy
go — gǳie mnie czart zapęǳił. Dwuǳiestoletnie zasługi diabli wzięli, piękny ma ątek
utraciłem i eszcze wcześnie czy późnie po skórze oberwę: nic nie braku e tylko tego.
Czemże²⁵ pana przy mę? Mam pół garca wódki stare , tym traktować będę; bo skąd wziąć
co więce : uż mo e pasy lite zastawione po Żydach się wala ą, a sakiewka pusta. Dało mi
się w znaki polowanie samuelowskie! Ale sam znam, żem się nie popisał. Wstyd mi.
W Warszawie choǳąc ak chłystek koło Rady Nieusta ące za moim głupim interesem,
którego nie mogłem nie przegrać, chociażbym i królewskim był synem, takem się wyszastał²⁶ ze wszystkich moich funduszów²⁷, że chyba piechotą byłbym na Litwę powrócił,
gdyby poczciwy Sołohub nie był mnie stamtąd wywiózł. Sołohub płakał przede mną,
krusząc się, iż z niego wyszło mo e nieszczęście. Co on winien? Ja ak ostatni błazen po²⁰ w — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: lewym. [przypis edytorski]
r — spodnie. [przypis edytorski]
²¹
²²swo
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoim. [przypis edytorski]
²³na s o ian — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: nadspoǳiewanym.
[przypis edytorski]
²⁴in o o i i — w mie scu przestępstwa. [przypis edytorski]
²⁵
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym, czymże. [przypis edytorski]
²⁶ ak si w s as a — tak się wyszastałem. [przypis edytorski]
²⁷w s as a si
n s w — wydać pieniąǳe. [przypis edytorski]
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stąpiłem. Jakem wpadł²⁸ w niełaskę u księcia, to ode mnie stronią, ak gdybym w ǳiegciu
był skąpany. Bóg ci odpłaci, żeś o mnie nie zapomniał”. I nalawszy kielich wódki, wypił
do pana Jerzego. Wypił i pan Jerzy. „Co myślisz z sobą robić, panie komorniku?” —
„Albo a wiem, co bęǳie dale ; teraz przy acielskie oblicze mnie zabłysło, tego dawno nie
było, więc zmartwieniom zrobi się przerwa, est przyna mnie z kim wypić: na asunek
dobry trunek; do waćpana, panie okolniczy”. „A cóż to, panie Leonie, czyż z desperacyi
gorzałką uż się rozpiłeś?” — „Kto, a? Jakem sodalis²⁹, wodę ak kaczka pĳę. Abo mam
za co i z kim pić. Wiesz, skąd u mnie ta wódka? Oto wczora tyǳień się skończył, ak
ona nienaruszona stoi w te ﬂaszy. Przybył do mnie szlachcic z zaścianku Raców: wszak
musisz znać okolicę Raców pod Nowogródkiem?” — „A, dla Boga!” — „Nieborakowi
parę koni ukraǳiono; opytem traﬁł za niemi³⁰ do Słonima, gǳie e znalazł u Fabiasza
sukiennika; nie ma ąc tu prócz mnie zna omego, bom nieraz na słonki w ego okolicy
choǳił, do mnie się udał i garniec wódki stare mi przyniósł, prosząc o pomoc. To z nim
razem część ego wódki wypiłem, a potem biedakowi wykierowałem interes. Fabisza nastraszyłem grodem, ale tak, że Żyǳisko nie tylko że konie oddał, ale eszcze dwaǳieścia
złotych nawiązki mu odliczył za ekspens podróży. Cóż to panie Jerzy, nie pozwalasz bym
do ciebie wypił?” — „Ale kochany panie Leonie, a bym truciznę gotów z tobą pić; ale
wolałbym wina kieliszek”. — „To uż wyraźnie natrząsasz się ze mnie. Gadać o winie
takiemu, co pięciu złotych nie ma przy duszy! Minęły te czasy, kiedy pan Leon z niehorelskie piwnicy łaskawych przy aciół częstował: teraz
o a
ra ³¹”. — „Ja
ci pożyczę pienięǳy”. „ǲięku ę, łaskawy przy acielu; a gǳie i n s r s onsionis! Wszak
wiesz, że sumka którą miałem na Niehoryle, est nieboszczki mo e żony; leży ona teraz
w aktach nowogróǳkich bez pożytku dla mnie; a czterǳieści tysięcy moich własnych, co
mi się zostały z krwawe pracy, siadły makiem u pana Łopota: od trzech lat ani kapitału,
ani procentu nie wiǳę. Ja e mam za przepadłe”. „Co za nowa desperacy a!” — „Albo to
a pozywać się będę kiedykolwiek? Dał mi się uż proceder w znaki. Żeby kto mnie teraz
i chłopstwo zadał, to bym się nie bronił. ǲięku ę ci, panie Jerzy, ale two e oﬁary nie
przy mę”. „Panie Leonie! Porzuciłbyś bluźnić. Wszak wiesz, że nie uchoǳę za takiego,
co swo ą pracę w błoto rzuca. Kiedy ci chcę pieniąǳe powierzyć, to widno, że muszę
upatrywać akąś pewność dla siebie. Oto masz w tym ładunku sto czerwonych złotych:
wykup, coś pozastawiał, potraktu mnie dobrem³² winem, eśliś mi rad, a pieniąǳe wrócisz mi w Nieświeżu”. „Wszelki duch pana Boga chwali! Ja w Nieświeżu! Wątpię, panie
okolniczy, żebyś za dobrą ewikcy ą swoich stu czerwonych złotych przy ął monetą, która
dla mnie przygotowana w Nieświeżu, a która — dodał z głębokiem³³ westchnieniem —
i tu na koniec mnie zna ǳie”. „Co mamy na sucho rozprawiać: bierz pieniąǳe, poszlĳ po
wino, napisz mi dokumencik, a przy kielichu i uraǳim, i uradu em się”. „Tać to i Bóg,
i luǳie wieǳą, że masz więce rozumu niż a: zrobię, co każesz”.
Odliczył pieniąǳe pan Leon i swego chłopca posłał do winiarki, da ąc mu czerwony
złoty i mówiąc: „Rusza do Małgosi, połóż e w ręce, co ci da ę, żeby mi przysłała przez
ciebie garniec tego wina, co po oﬃcy ale³⁴ Świętochowskim dostała”. Sama naǳie a,
że bęǳie traktował gościa miłego dobrem winem rozweseliła pana Leona. On, co był
na gościnnie szym z luǳi, oǳyskał teraz ten humor, aki zwykle miał, będąc wyrocznią
nieświeską.
Przynieśli wino: zasiedli oba przy aciele; pan Leon dokument napisał, odczytał go
z uwagą pan okolniczy i porządnie złożywszy, schował w zanadrze. Kielichem zaczęli się
bawić. Opowiadał różne dyktery ki pan Leon tak dowcipnie, że nie tylko garniec, ale
i ǳiesięć może by się niepostrzeżenie wypróżniło, tak miło czas schoǳił. Ale gdy przyszło do interessu, to est, aką furtką traﬁć do księcia, zaczęły się smażyć umysły. Rozmaite
środki podawał pan Jerzy, a pan Leon zawsze odpowiadał: „Ja na to się nie odważę. Znam
księcia pierwszy impet; ak mu się pokażę, krwawo mnie zhańbi i nie eleń, ale pan Leon
²⁸ ak w a — ak wpadłem; gdy wpadłem. [przypis edytorski]
²⁹so a is — członek Sodalic i Mariańskie , kongregac i dla świeckich katolickich. [przypis edytorski]
³⁰ni i — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: nimi. [przypis edytorski]
o a
ra (rus.) — czym bogaty, tym rad; por. czym chata bogata, tym rada. [przypis edytorski]
³¹
³² o r — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: dobrym. [przypis edytorski]
³³ oki — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: głębokim. [przypis edytorski]
a — oﬁc ał; zastępca biskupa w sądach kanonicznych. [przypis edytorski]
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rsona i r³⁵ weźmie w skórę; i mięǳy nami, wart tego. Nieraz sam sobie chcę dać po
skórze, a on by mnie miał folgować! Nadto mu się naraziłem. On poczciwe ma serce,
ale mó postępek był tak nieroztropny, tak niewǳięczny, tak zapamiętały, że i święte
pamięci księciu Sierotce byłbym się naprzykrzył. Nie masz rady, on wszelkie do mnie
przywiązanie utracił”. „Otóż wiesz co, panie Leonie; on ciebie kocha. Kiedy trzeźwy, to
na twoim łbie szyby żelazne łamie; ale ak tylko się podchmieli, ciebie szuka i przymrużywszy oczy, mruczy, nalewa ąc kielich: «do ciebie, panie Leonie»”. — „Co powiadasz?”
— „Bóg świadek, że kilka razy to było przy mnie. Cały dwór za tobą tęskni: raz, że kto
by cię nie kochał, wilcze by miał serce; po wtóre, że nie ma komu za tym lub owym do
księcia w interesie się wstawić. Ksiąǳ Kantembryng, co tylko się sumienia książęcego
nie tyczy, do tego się nie miesza i za roǳonym o cem słówka nie powie; pan Mikoła
Morawski rad, że mu się uda e nieraz księcia z błotem zmieszać, ak ten go zniecierpliwi,
na tem³⁶ poprzesta e i ni za sobą, ni za nikim, ak wiesz, nigdy się nie odezwał. Ile razy
książę kogo obdarzył, to on mówi: «Zapłać two e długi, a dopiero bądź wspaniałym». Pan
Michał Re ten, który u niego, co by chciał, wyprosił, a pięciu diabłów się nie zlęknie,
przed nim ust nie śmie otworzyć; a oprócz tych trzech nikomu by i nie barǳo uszło być
z księciem zbyt śmiałym. Po tobie tęsknim wszyscy i eżeli ci prawdę mam powieǳieć,
bo ty wiesz, że in ino ri as³⁷, cała Alba mnie do ciebie, panie Leonie, wysłała w delegacyi, abym ciebie akoś przywabił do przeproszenia księcia; bo wszyscy raǳi mieć po
dawnemu two e plecy za sobą w Nieświeżu, a nie być zmuszonymi gǳieś tobie drogę poniewolnie zastąpić”. — „Tam do diabła! Kiedy tak się rzeczy ma ą, po adę do Nieświeża”.
— „Kiedy?” — „JW. Plater, kasztelanic trocki, w przyszłym tygodniu żeni się z panną
Rzewuską, chorążanką litewską, siestrzenicą księcia; więc adę do Nieświeża na wesele”.
„Takoż ci przystąpiło coś nowego do głowy, taki ǳień wybierać! Nieproszonemu na wesele się pokazać?” — „Albo a sam nie potraﬁę się zaprosić?” — „Czy ty oszalał! Wszystko
u ciebie bez miary: toś dopiero do zbytku był tchórzliwego serca, a teraz wpadasz w zarozumiałość. Posłucha mo e rady. Po weselu, ak się poroz eżdża ą, a książę zacznie tęsknić
za siostrzanką, przy ǳiesz do niego z księǳem Kantembryngiem i powiesz…” — „Ta ra
ra ra! A co to a na szubienicę dekretowany, żebym w assystencyi księǳa choǳił? Ja
wolny szlachcic przecie: nie dam sobie w kaszę napluć.
a s or na i a i i os
r i ³⁸. Dość o tem, panie okolniczy dobroǳie u: co pan Bóg natchnie, to się zrobi;
a teraz cały asunek, że u garnca dno się pokazu e. Pozwolisz po drugi posłać?” — „Nie,
nie, akem sodalis, ani kropli. Bęǳie ze mnie. Mo e konie popasły, słońce nisko, a przed
zachodem muszę być u JW. Śliźnia, podkomorzego słonimskiego, w interesie mo ego
szwagra i tam przenocowawszy, ze świtem wracać dla opowieǳenia się z mo ego poselstwa do ciebie przed se mikiem relacy nym dworu nieświeskiego. Bywa że mi zdrów,
kochany panie Leonie, niech pan Bóg tobie instynktu e i nie dopuszcza na ciebie nowych szaleństw. Tylko ceremonii ze mną nie rób; traﬁę do moich koni”. — „A użci na
progu żegnać ciebie nie będę. Niech cię Bóg prowaǳi i odpłaci dobroć two ego serca.
Wszystkim kłania się ode mnie, a na więce pani okolniczyni, mo e dobroǳie ce. Kiedy
mi wszyscy dobrze życzą, tem samem³⁹ widać, że Bóg za mną. O , bieda, że u mnie nocować nie chcesz”. „Jakem sodalis, gdyby nie mo ego szwagra interes, kĳem byś mnie od
siebie nie odpęǳił. Upadam do nóg twoich, panie Leonie”. „Z boleścią serca rozsta ę się
z tobą, panie Jerzy. Nie zapomnĳ westchnąć za mną czasem do Pana Boga i Na świętsze
Panny, aby mi się udało: wszak my obadwa sodalisy”.
Tak pożegnawszy się czule, pan okolniczy siadł na swo ę bryczkę, a pan Leon w dobre
naǳiei i w wesołym humorze z ǳieǳińca wrócił do swo e izby. Opowiadał nam pan
Jerzy za powrotem do Nieświeża to wszystko, com opisał. My się nigdy nie spoǳiewali,
żeby pan Leon odważył się bez przygotowania wpaść do Nieświeża, eszcze w czasie, kiedy
książę siostrzenicę wydawał i kiedy listy zaprasza ące po całe Litwie biegały. Jakże tu było
³⁵ rsona i r (łac.) — osobiście. [przypis edytorski]
³⁶
— daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
³⁷in ino ri as (łac.) — w winie prawda. [przypis edytorski]
³⁸ a s or na i a i i os
r i (łac.) — Fortuna sprzy a śmiałym, bo aźliwych odtrąca. [przypis
edytorski]
sa
— daw. forma N. i Msc. lp przymiotników i zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym samym.
³⁹
[przypis edytorski]
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nieproszonemu przy echać do zairrytowanego⁴⁰ na siebie gospodarza! Ale kto mógł pana
Leona przeniknąć.
W dniu, w którym się miało odbyć wesele, pamiętam ak ǳiś, o ǳiewiąte z rana,
po mszy święte książę sieǳiał w sieni, dokąd mu przynieśli w kobiałce szczenięta świeżo
naroǳone Nepty, wyżlicy faworytne . Książę był w złym humorze, bo nic nie mówił,
tylko mocno sapał, głaszcząc sukę i e potomstwo, a na koniec odezwał się: „Panie kochanku, kazałem, aby mi z Łachwy kilka łosi i ǳików przywieźli na wesele chorążanki,
a dotąd ich nie widać. Przy ǳie się wstyǳić przez kasztelanicem trockim, że u Raǳiwiłła kapcański obiad. Nikt mnie nie słucha, drwią ze mnie, odkąd mnie pan Borowski
ukrzywǳił bezkarnie, za boże stworzenie mnie nie ma ą. Trzeba uciekać z Litwy; bo
doczekam się tego, że we własne mo e chacie W. komornik słonimski da mnie w skórę, a moi przy aciele eszcze mu pomogą. Jak tylko oddam chorążankę, zaraz wy adę do
Ołyki. Mięǳy Koroniaszami szukać będę przy aciół, a Litwy i znać nie chcę”. I coraz
mocnie zaczął sapać; a my, cośmy go otaczali, nie wieǳieli, co z sobą robić, tak nas temi⁴¹ wymówkami piłował. Wtem u sieni drzwi się odmyka ą i wchoǳi… kto? Pan Leon
Borowski! Z miną gęstą, w kontuszu nowogróǳkim pąsowym, z pasem tak litym, że aż
się oczy ćmiły, i niziuteńko skłonił się przed księciem. Książę tak się zmieszał, że aż ęzyka
zapomniał w gębie. Wstał, znowu usiadł w krzesło i odezwał się w roztargnieniu: „Co
słychać, panie Leonie?” — „Teraz słychać, że dwóch wielkich głupców na Litwie”. —
„Kto taki?” — „Jeden książę Karol Raǳiwiłł, wo ewoda wileński; drugi Leon Borowski,
komornik słonimski”. — „Jak to?” — przerwał książę, mocno zasapawszy. „A tak, książę
panie. Raǳiwiłł, że się porwał na carowę, a Borowski, że się porwał na Raǳiwiłła”.
Cóż powiecie? Książę, zamiast co by się miał gniewać, zaczął się śmiać do rozpuku,
a potem rzekł: „Panie Leonie, waćpana całe życie błazeństwa trzymać się będą. A kto waści
zaprosił do Nieświeża na wesele?” — „Sam się zaprosiłem, książę panie; zatęskniłem się
w Słonimie. Wykroczyłem, o tem Bóg i luǳie wieǳą więce eszcze niż sam książę; bĳ
mnie, bom wart tego; ale ostrzegam, że wasza książęca mość i hakami od Nieświeża mnie
nie odpęǳisz” — i kląkł przed księciem. Książę się rozczulił, kilkakrotnie go ucałował,
mówiąc: „Panie Leonie, bądź dobre myśli, a o tem, co minęło, nie gada my”.
Pan Leon padł mu do nóg i rozbeczał się, książę go podniósł i zaprowaǳił do stanc i,
dokąd my wszyscy za nim poszli. Książę ciągle odtąd był wesoły; bo pan Leon miał dar
szczególny ego rozweselać, ako i nas wszystkich. Wrócono mu Niehorełę i mundur
albeński przy dawnych względach i odtąd uż nigdy pan Leon księciu się nie naraził.
Takiego to pana, któremu równego nie było i nie bęǳie, śmią ancuscy pisarze nazywać
barbarzyńcem⁴²!

⁴⁰ airr owan o — ǳiś: zirytowanego. [przypis edytorski]
⁴¹ i — daw. forma N. i Msc. lm zaimków r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tymi. [przypis edytorski]
⁴² ar ar
— ǳiś popr. forma N.lp: barbarzyńcą. [przypis edytorski]
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