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Pan Ogiński
Za dawnych czasów szlachcic z cierpliwością i statkiem² mógł zawsze sobie kawałek chleba zapewnić. Służba po pańskich dworach krzywdy nie robiła: pan był razem opiekunem
sługi; a eżeli ak o ciec karał, to i ak o ciec kierował i o losie pamiętał. Ale nie każdemu
dostać się można było do pańskiego dworu: trzeba było mieć zasługi o ca lub krewnych
za sobą, albo akichś dobroǳie ów, co by się chcieli wstawić. Co do mnie, Opatrzność
mną kierowała. Bo cóż mówiło za mną? O ciec mnie odumarł przy piersiach, a gdyby
i żył, szlachcic z zaścianku, spoko ny, kawałka roli pilnował: gǳie prostaczkowi docisnąć
się do pana! Mo a matka powtórnie poszła za mąż, o czym nie barǳo był rad trzymać
mię w domu, będąc ubogim, a własnych doczekawszy się ǳiatek³; ale Pan Bóg sieroty
nie opuszcza. Miałem wu a woźnego, on miał dworek i ogród w Nowogródku; a chociaż
miał dwo e ǳieci, zlitował się nade mną i zabrał mnie z zaścianku do Nowogródka, kiedy
siedem lat mi się skończyło. To a potem wyszedłszy akoś na człowieka, ego ǳieciom
choć w części przyna mnie wywiązałem się z tego, com był winien ich o cu, a mo ą niewielką pomoc Pan Bóg tak pobłogosławił, że wnuki mo ego wu a kłania ą się luǳiom
z grzeczności i z serca, a nie z potrzeby. Wu żył z woźniowstwa i co ǳień aki tynf kapał,
a czasem i czerwony złoty w domu się pokazał. Wu enka studentów trzymała. Ja, to buty
dyrektorom czyszcząc, to w kościele z bractwem śpiewa ąc, to w ogroǳie pieląc, z małego do pracy nawykłem: co mnie potem barǳo posłużyło. Dyrektor u nas z studentami
mieszkał, a sam był studentem w czwarte klassie⁴. Wyuczył on mnie czytać i pisać, tak
że księża ezuici przy ęli mię wprost do inﬁmy⁵, nie przechoǳąc proformy⁶. Uczyłem się
naprzód z książki pana dyrektora, ale potem wu enka kupiła mi Alvara⁷ i uż swobodnie
uczyłem się ze swego i gorliwie; bo co ǳień mnie wu mówił: „Sewerynku, ucz się, ty nie
masz nad czem⁸ próżnować. Pókiś mały, a ci da ę barszcz i opończę; ale ak wyrośniesz,
czego nie wypracu esz, chyba wyżebrzesz”. — To a tak się bo ę, aby ǳiadem kościelnym nie zostać, że uczę się a uczę Alvara na pamięć, aż płaczę, tak że przed wakacy ami
na grammatykę uzyskałem promocy ą⁹. Późnie nasz dyrektor wstąpił do zakonu, a a na
ego mie scu dyrektorem zostałem i brałem po trzyǳieści tynfów na kwartał. Wkrótce
z własne pracy przyszedłem do kontusika gredyturowego¹⁰, dymowego¹¹ żupanika i pasa
pół edwabnego, a pałasz po o cu oddał mi wu , że akoś w nieǳielę można było uczciwie
pokazać się mięǳy ludźmi. I wu aszkowi chleba uż darmo nie adłem, bo przepisywa-

¹Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego.
[przypis edytorski]
²statek — tu: stateczność. [przypis edytorski]
³ǳiatki — ǳieci. [przypis edytorski]
⁴klassa — ǳiś: klasa. [przypis edytorski]
⁵inﬁma — na niższa klasa w daw. szkołach ezuickich; często ǳielona na dwie: niższą (minorum) i wyższą
(maiorum). [przypis edytorski]
⁶proforma (z łac.: dla formy, prowizoryczny) — daw. klasa wstępna. [przypis edytorski]
⁷Alvar a. alwar — daw. pot. nazwa podręcznika gramatyki łacińskie , od nazwiska e autora, Emanuela
Alvareza (–). [przypis edytorski]
⁸czem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁹promocyją — ǳiś popr. forma B.lp: promoc ę. [przypis edytorski]
¹⁰gredytura — gruby, ciężki materiał edwabny. [przypis edytorski]
¹¹dymowy — barchanowy. [przypis edytorski]

łem mu relacy e pozwów, przez co zawczasu przywykłem do prawa; a że z retoryki¹² do
palestry nie poszedłem, to dlatego, że następne wydarzenie na inny świat mnie zaniosło.
Jezuici w Nowogródku od dawna byli zaprowaǳili sodalisostwo Maryi¹³: byłem i a
sodalisem, i do ǳiś dnia odprawiam pacierze z pallacium. Po śmierci księcia Raǳiwiłła,
ordynata kleckiego a trockiego kasztelana, prefektem kongregacyi został JW. Ogiński
wo ewoda witebski; a ksiąǳ rektor w nagrodę, żem pracował i zasługiwał się professorom, mianował mnie marszałkiem kongregacyi: bo nas było dwóch marszałków, eden
z konwiktu, a drugi z stancy nych. Nasz obowiązek był nosić laski przed prefektem i stać
przy nim w czasie nabożeństwa. Kiedy JW. wo ewoda przybył do Nowogródka w ǳień
Wniebowzięcia Na świętsze Panny¹⁴, z wielką solennością oddali mu oo. ezuici prefekturę kongregacyi. Ja ako marszałek wystąpiłem do niego z mową łacińską, którą sam
ułożyłem, bo trochę tylko ą poprawił ksiąǳ Narwo sz, professor retoryki; a a nauczywszy się się e na pamięć, wymówiłem ą śmiało i z dobrą ( ak luǳie mówili) deklamacy ą,
tak że zaraz wpadłem w oko JW. wo ewoǳie. Wypytał się o mnie księǳa rektora, który,
ak się pokazało, dobrze mnie przed nim wystawił. Potem, po nabożeństwie kazał mi
przy ść do siebie, wybadywał, co umiem, i kazał mi pisać, aby się dowieǳiał, czy dobrą
mam rękę. Napisałem mu kilka wierszy Kochanowskiego, a niże po łacinie, że JW. woewoǳie było imię Bogusław, dodałem z własnego konceptu: Ingentem Boguslao defero
cultum, a me minimo excelsus tibi honor¹⁵. To mu się tak podobało, że posłał po mo ego
wu a i powieǳiał mu, że chce mnie umieścić w swoim dworze. Na te słowa i mó wu ,
i a padliśmy mu do nóg, i zaraz, uż za pozwoleniem mo ego pana, poszedłem z wu em
zabierać mo ą mizery ę i pożegnać się z wu enką. Nie obeszło się to bez łez, szczególnie
z mo e strony, bo dwa razy rozpłakałem się: raz z czułości, drugi raz z bólu. Wu aszek
da ąc mi błogosławieństwo i cztery czerwone złote w podarunku, powieǳiał te słowa:
„Sewerynku, stara się o trzy łaski. Po pierwsze o łaskę boską, po wtóre o łaskę pańską,
po trzecie o łaskę luǳką. Wszystkie mo e opiekuńskie prawa zlewam na JW. wo ewodę,
pana two ego, i abyś służąc emu, nie zapominał, aką est właǳa opiekuńska, ostatni raz
e uży ę”. — Kazał mi się położyć i trzyǳieści batogów mi odliczył, których nigdy nie
zapomnę, tak szczerze były dane. Dobrze tedy zapłakany wróciłem do klasztoru, gǳie
stał JW. wo ewoda, który wiǳąc mo e łzy, miał e za dowód czułego serca, chociaż one
nie były edynie z czułości.
Rozkazał wo ewoda podróżnemu koniuszemu, aby dał mnie konia, na którym kazał mi echać przy swo e karecie. Lubo oprócz wu owskich dwóch pod ezdków, co ich
czasem, bywało, pławić woǳę, nigdy nie zdarzyło mi się sieǳieć na koniu, zwłaszcza porządnym; akoś ze krwi polskie dobrze mi się udało. Bo kiedy wy echawszy uż, o ćwierć
mili za miastem opatrzył się JW. wo ewoda, że okulary zapomniał w klasztorze, zawróciłem konia, wypuściłem go ku miastu, piorunem stanąłem na ǳieǳińcu klasztornym,
szkodę odszukałem, zatrzymałem się nawet przez pół Zdrowaś Maryja pod ratuszem dla
kupienia obwarzanków i wróciłem do pana, okulary w ręku trzyma ąc; a pan za to darował mi tego samego konia, na którym miałem szczęście pierwszą posługę mu zrobić.
Przybywszy do Słonima, gǳie często JW. wo ewoda ako starosta słonimski przesiadywał, kazał zawołać pana Szukiewicza, marszałka dworu swego (co go naówczas tytułowano łowczym wendeńskim, a który umarł podstarostą słonimskim), oddał mnie pod ego
dozór ako poko owego, a razem oświadczył, że w ego prywatne kancellaryi pracować
będę. Pan łowczy Szukiewicz był starożytny szlachcic i miał dwa folwarki swo e ǳieǳiczne w Słonimskiem; był powiernikiem pana, który go często nawet do publicznych
używał interessów ako męża światłego i sumiennego, a liczny dwór on w wielkim rygorze
umiał utrzymać. Naznaczono mi la¹⁶ po trzysta tynfów na rok, obrok na ednego konia,
stancy ą z dwoma innymi poko owcami, obywatelskiemi¹⁷ synami, i mie sce u stołu mar¹²retoryki — ostatnia z pięciu klas szkoły ezuickie . [przypis edytorski]
¹³sodalisostwo Maryi — Kongregac a a. Sodalic a Mariańska; stowarzyszenie luǳi świeckich, wiernych katolickich; stowarzyszenia takie powstawały od XVI w. przy kolegiach ezuickich. [przypis edytorski]
¹⁴ǳień Wniebowzięcia Najświętszej Panny — święto katolickie obchoǳone  sierpnia. [przypis edytorski]
¹⁵Ingentem Boguslao defero cultum, a me minimo excelsus tibi honor — Darzę Bogusława naǳwycza nym
uwielbieniem, ode mnie, na niższego, na wyższy hołd tobie (składam). [przypis edytorski]
¹⁶lafa — żołd. [przypis edytorski]
¹⁷obywatelskiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: obywatelskimi.
[przypis edytorski]
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szałkowskiego. Był zwycza u dworu, że przy ętego szlachcica na poko owego marszałek
oporząǳał w mundur przy acielski domu Ogińskich: kontusz z sa ety perłowe , żupan
atłasowy zielony, pas takiż edwabny z kwiateczkami i ęzlami złotemi¹⁸, czapka zielona
z kasztanowatym barankiem i czerwone boty. W tym stro u trzeba było być zawsze na
poko ach, a ten ubiór nadal utrzymać ze swo ego. Ale na wstępie musiałem oblać ów mó
mundur traktamentem¹⁹ dworzan i poko owych, tak że z czterech czerwonych złotych,
co mi wu dał, zaraz trzy poszło.
Poznałem więc z bliska dwór magnacki i prędko się służby nauczyłem, a mięǳy dworzanami i poko owymi będąc na uboższym, bo oni wszyscy byli obywatelskiemi ǳiećmi,
niektórzy zaś i sami obywatelami, zasługiwałem się każdemu i uzyskałem łaskę luǳką,
zaczyna ąc od pana łowczego wendeńskiego, który często sypał plagi²⁰ na kobiercu moim
kolegom, a na mnie się nigdy ani skrzywił. Nawet lubo ako o ciec ǳieciom był oszczędnym, darował mnie pas lity słucki, którego i senator nie powstyǳiłby się nosić. A to za
to, że razu ednego będąc z nim w Stołowiczach na kiermaszu dla kupna sukien na libery ą dworską, gdy eden towarzysz pancerny chorągwi JW. księcia Sapiehy wo ewóǳka
trockiego, sto ący tam na konsystencyi, przyczepił się do niego i zaczął w mo e przytomności szukać z nim okazyi, u ąłem się za moim zwierzchnikiem. Zacząłem był od
perswazyi, ale on zapamiętały w zuchwalstwie nie poprzestał swego i eszcze natarczywie lazł mu w oczy. Ja, lubo towarzysz pancernego znaku więce niż poko owy, żem znał
siebie szlachcicem, choć chudym pachołkiem, a do tego czułem, że trzyma ąc się wielkie klamki miałem plecy — dale że do szabli na gołe łby. Noszę od niego pamiątkę na
twarzy, ale i on porządnie dostał po ramieniu. Pan łowczy zawsze miał na uwaǳe, żem
ego sławę zasłonił, i tak i sam guza oberwałem: dobrze mię za to wystawił przed panem.
Z ednało to mi wziętość i u moich kolegów; wiǳąc bowiem mię potulnym a pracu ącym
piórem, myślili długo, że szablę miałem tylko dla ozdoby, ile że postanowiwszy sobie nigdy u dworu burdy nie robić, częstom przytyczki od nich niecierpliwie znosił: ale kiedy
gruchnęło, że pancernikowi dać radę nie było to dla mnie porwać się z motyką na słońce,
zacząłem być u nich w poważaniu ako człowiek spoko ny z przekonania, a nie z bo aźni.
Tak tedy pracu ąc pod ręką JW. wo ewody, a nie ma ąc nieżyczliwych przeciw sobie,
przyszedłem do tego, że chociaż młody, pozyskałem zaufanie u mego pana, i gdyby nie był
umarł w początkach konfederacyi barskie , byłbym może wyszedł na aśnie wielmożnego.
Co ǳień modlę się za duszę mo ego pierwszego pana, bo wiem, co myślał dla mnie zrobić,
a to nade wszystko emu winienem, żem o czyźnie służył. Pamięć pierwsze dla nie usługi
nigdy nie przestanie pieścić me duszy i niech ta mo a relacy a, za mu ąc kiedyś wnuków
moich, rozżarzy w ich sercu tę miłość dla kra u, którą do dnia ǳisie szego pałać ani na
chwilę nie przestałem.
Po śmierci Augusta III mó pan, ak wszyscy prawie panowie i my szlachta, życzył
sobie, aby królewic²¹ został obrany królem. Pisząć²² tam szeroko, że Augustowie byli
gnuśni, że rozpoili Polskę, że naszego ęzyka nie umieli, że tak i nam lepie mieć Piasta
niż cuǳego. Teraz i a na to się zgoǳę; ale dawnie akoś to szlachta przywykła do rodu,
który więce lat sześciuǳiesiąt nad nią panował. Za królów Sasów była swoboda: było złe,
ale było i dobre, a co więce za nimi był naród; za Piastem zaś były obce forsy²³. Przyzwoicie było szlachcie i panom ze swoimi błąǳić, niż mieć słuszność przy pomocy obcego
żołnierza. Otóż więc kiedy Moskwa Warszawę na echała, aby na tron wynieść stolnika
litewskiego, prawie wszyscy panowie temu nieraǳi, ukartowali po całym naroǳie konfederacy ą rozszerzyć, i przy ść do tego, żeby odtąd żaden obcy u nas nie burmistrzował.
Z eżdżali się, wysyłali eden do drugiego gońców zaufanych i wszystko się gotowało do
wybuchnięcia. Ale niełatwo było rozpoczynać, bo Moskwa napełniała kra wo skiem, że
nie można było z ednego wo ewóǳtwa przecisnąć się do drugiego bez spotkania moskiewskich komend; a te prze eżdża ących zatrzymywały i trzęsły²⁴, czy akich listów nie
¹⁸złotemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: złotymi. [przypis
edytorski]
¹⁹traktament — poczęstunek. [przypis edytorski]
²⁰sypał plagi — bił rózgą. [przypis edytorski]
²¹królewic — syn króla (por. wo ewoǳic: syn wo ewody itp.); ǳiś: królewicz. [przypis edytorski]
²²pisząć — skrócona forma czasownika z partykułą ci: piszą ci. [przypis edytorski]
²³forsa (z łac.) — tu: siła. [przypis edytorski]
²⁴trząść — tu: przetrząsać, przeszukiwać. [przypis edytorski]
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zna dą. Trzeba było robić ostrożnie, a tu książę wo ewoda wileński Raǳiwiłł i JW. Pac,
starosta ziołowski, naglili a naglili mego pana, żeby zaczynać co pręǳe : bo ego mieli za
wielkiego ministra i dawali się emu powodować. I słusznie, bo to była wielka głowa. Ale
on wszystko²⁵ kunsztował²⁶, żeby eszcze czekać, aż odbierze wiadomości z Ukrainy i od
chana krymskiego, których spoǳiewał się każde chwili. A pan Bohusz, co potem był
sekretarzem generalnym konfederacyi barskie , ciągle przesiadywał u mego pana i z sobą
się naraǳali; a lubo byłem użyty do pióra, ledwo przez ǳiesiąte domyślałem się, o czem²⁷
oni konferowali, tak byli ostrożni. Aż tu ednego poranku o czwarte z rana przychoǳi do
przedpoko u sypialni pana, gǳiem był na służbie, Kozak akiś, który poprosił mnie, aby
się mógł natychmiast wiǳieć z JW. wo ewodą. — „Jakiż masz interes do niego, powieǳ,
bracie?” — „Oto wezu jemu hostyńca od pana mojoho Potockoho podczaszoho litowskoho: win
jomu prysyłaje dwi fury sływok. Na syłu tut prywiz, bo Moskali po dorozi, a wsiaki zaderżuje
a pytajetsia: «Majesz pismo?». «Oto jest lyst od mojoho pana». To widbyrajut lyst, do starszyny
nesut, a pisla widajut. Toho buło zo dwadciat raz; a szczo mene sływ pokrały! I połowyny ich
nema²⁸”. — „Poczeka że mó kochanku, niech się no pan obuǳi”. — „Panyczu! Pustite
mene do jaśnie oswieconoho, bo ja ne mohu żdaty²⁹”. — „Ale, mó kochanku, czy ty oszalał, żeby dla twoich śliwek buǳić Pana? Parę goǳin poczeka , a wolisz napić się wódki
i śniadanie z eść niż nalegać, bym panu wczas przerywał”. — „Spasybi za waszu myłost, ale
ani pyty ani isty nebudu, póki nepodywlusia na wojewodu. Bytesia Boha, pustite; myni treba
zaraz jechaty do Bociok. Zbudite pana, bo prysiaj Bohu, że win na was serdytyś bude, koły sia
doznaje, szczo wy mene zaraz nepustyły; a koły ja breszu, to potim byjte mene w smert, sam
sia nawit położu³⁰”. Odważyłem się we ść do sypialni pańskie . „Co takiego?” — zawołał
pan. „Jakiś Kozak przybył z Ukrainy do JW. pana i ma list od JW. podczaszego litewskiego”. Na to pan: „Zawoła go tu natychmiast”. A sam zerwał się, chałat na plecy zarzucił,
ale z takim pośpiechem, że zapomniał przeżegnać się, wychoǳąc z łóżka. Ja zawołałem
Kozaka, ten przyszedłszy, padł do nóg wo ewoǳie i podał mu list na czapce. „Soplico, weź
list i czyta głośno”. Czytałem, w nim nic nie było, tylko prośba, aby JW. wo ewoda wypuścił w posessy ą starostwo bobru skie, które do podczaszego należało, bo on gwałtem
potrzebu e pienięǳy, a niże w post scriptum zna dowały się te słowa: „Stosownie do Twoego żądania, dwie fury śliwek węgierek posyłam ci z Mura”. JW. wo ewoda powieǳiał:
„Idź po Bohusza i przychodź z nim” — a sam został z Kozakiem. Zastałem pana Bohusza
uż ubranego i piszącego coś przy kantorku. Natychmiast poszliśmy razem i znaleźliśmy
pana nalewa ącego kielich wódki Kozakowi. Jak tylko wszedł pan Bohusz, wziął go JW.
wo ewoda do okna i zaczęli z sobą coś szeptać, pokilkakrotnie na mnie pokazu ąc. Potem
odezwał się pan: „Soplico, pó dź do tego gabinetu, zna ǳiesz wodę na fa erce, a przy nie
mydlniczkę, mydło, pęǳel i brzytwę. Przynieś to wszystko i zabiera się do golenia”. —
Zǳiwiony, ale posłuszny rozkazowi pańskiemu, wszystko co potrzeba przyniósłszy, zacząłem brzytwę wecować na pasku, czeka ąc, aż pan sięǳie; ale w wielkim strachu, bom
w życiu nie golił nikogo. A on powieǳiał: „Połóż, co trzymasz w ręku, na stole; a teraz przysięgnĳ mi na tę święta Ewangielĳą, że nikomu nie powiesz, co bęǳiesz wiǳiał
i słyszał”. — Ja natychmiast przysięgę wykonałem, pan dał znak, Kozak kląkł na środku
poko u, który zewsząd wewnątrz pozamykał pan Bohusz, a JW. wo ewoda powieǳiał:
„Soplico, ogól głowę temu Kozakowi”. Coraz w większem³¹ zaǳiwieniu zacząłem golić;
²⁵wszystko — tu: ciągle. [przypis edytorski]
²⁶kunsztować — kunktować; opóźniać. [przypis edytorski]
²⁷czem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
²⁸Oto wezu (…) nema (daw. gw. ukr.) — Oto wiozę emu gościniec od pana mo ego, Potockiego, podczaszego litewskiego: on emu przysyła dwie fury śliwek. Z trudem tu przywiozłem, bo Moskale po droǳe,
a ciągle zatrzymu ą, a pyta ą się: „Masz pismo?”. „Oto est list od mo ego pana”. To odbiera ą list, do dowódcy
niosą, a potem odda ą. Tego było ze dwaǳieścia razy; a co mi śliwek pokradli! I połowy ich nie ma. [przypis
edytorski]
²⁹Panyczu (…) żdaty (daw. gw. ukr.) — Paniczu! Puśćcie mnie do aśnie oświeconego, bo a nie mogę
czekać. [przypis edytorski]
³⁰Spasybi (…) położu (daw. gw. ukr.) — ǲięku ę za waszą łaskawość, ale ani pić, ani eść nie będę, póki nie
zobaczę się z wo ewodą. Bó cie się Boga, puśćcie, muszę zaraz echać do Bociok. Zbudźcie pana, bo przysięgam
Bogu, że on na was gniewać się bęǳie, kiedy się dowie, że wy mnie nie wpuściliście; a eśli kłamię, to potem
bĳcie mnie na śmierć, sam się nawet położę. [przypis edytorski]
³¹większem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: większym. [przypis edytorski]
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aż gdy się skóra pokazała, spostrzegłem litery selwaserem³² na głowie napisane. Przybliżył
się pan z W. Bohuszem i wyczytali następne słowa: „Pierwszego września powstaniemy,
i wy powstawajcie; jak Korona z Litwą powstaną, Porta da pomoc”. Pan natychmiast W.
łowczego wendeńskiego posłał do Nieświeża z listem nic nieznaczącym, ale z obszerną
instrukcy ą. Pan Bohusz raz za Żyda, raz za Cygana przebrany, to znowu w swe postaci
ob eżdżał szlachtę: dość że nie upłynęło trzech tygodni, a powstanie było prawie po całe Litwie. Ale cóż? Dywan został przekupiony przez Moskwę, Porta pomocy nie dała;
a tak wszystko się na nas skrupiło. I cuda męstwa nie mogły przeważyć liczby i okoliczności. Jednak udawało się nam czasem. W Świsłoczy, gǳie pierwszy raz poznałem się
z moskiewskiemi³³ kulami, napadliśmy na pułk piechoty: generał Liders nim dowoǳił,
kapitulował on i zaręczył podpisem i honorem, że ani sam, ani nikt z ego komendy do
końca wo ny w Polsce wo ować nie bęǳie. My zawierzywszy pozwoliliśmy mu wy ść,
a on w kilka dni znowu się bił z nami. Całe ego tłumaczenie się było, że buntownikom
nikt nie est obowiązany słowa dotrzymać. Byłem pod Kleckiem, gǳieśmy z milicy ą
Raǳiwiłłowską i zbieraną drużyną szlachecką ośm goǳin trzymali się przeciw całemu
korpusowi Podhoryczynina: tam obiedwie siostry księcia Raǳiwiłła z pałaszem w ręku
attakowały³⁴ na czele azdy; ale tak silna była artyllery a nieprzy acielska, że nie było sposobu. W te to bitwie Aleksander Odyniec, miecznikowicz wołkowyski, co późnie zginął
pod Stołowiczami, miał konia pod sobą ubitego i trzy palce u prawe ręki kartacz mu
urwał. Gdyby Odyniec młodo nie był skończył, na wielkiego by woǳa wyszedł. Kilka
dni wprzódy pod Stołpcami napadł był na brygadę moskiewska, w puch ą rozbił, obiedwie harmaty zabrał, a nie mogąc ich uwieść, zagwoźǳił. Pan Tadeusz Re ten, ów potem
nieśmiertelny poseł, miał nad nim dowóǳtwo pod Stołpcami i tam nauczył się go cenić.
Gdy pod Kleckiem obaczył go leżącego pod koniem, zaklinał wszystkich, żeby mu podali konia i uratowali od dostania się w niewolą; a że nikt nie był rad poświęcić się, pan
Re ten pośród ognia na okropnie szego podał mu swo ego konia i sam na los spuszcza ąc
się, mówił: „On wam potrzebnie szy niż a, bo nikt was tak nie poprowaǳi; a mnie czy
wezmą, czy ubĳą, mnie sza o to o czyźnie. Żeby po trzy palce utraciły wszystkie ręce, co
ruble moskiewskie chwytały, zamiast poczciwego Odyńca, los byłby sprawiedliwszy”. —
Wtem ak zaczęli na nas sypać a sypać kartaczami, straciwszy połowę naszych, wzięliśmy
się cofać w nieporządku. To eszcze szczęście, że Moskwa, bo ąc się powstania mińskiego, przestała nas ścigać i dała nam parę dni odpoczynku: miał więc czas książę wo ewoda
wileński nas zebrać i pó ść na Ukrainę dla połączenia się z podczaszym litewskim.

³²selwaser a. serwaser — kwas azotowy. [przypis edytorski]
³³moskiewskiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: moskiewskimi.
[przypis edytorski]
³⁴attakować — ǳiś: atakować. [przypis edytorski]
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